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 يوفاطمه سود ینوشته آرزو جالل|آتش و عشق چکیدر پ یرمان گل

 
بنـام   انـه یخاورم ياز افـراد ثروتمنـد و شـناخته شـده      یکـ ی يسـاله و تـه تغـار    ازدهیـ سال قبـل دختـر    7

 .شود یم دهیو خصومت دزد یمختارخان، بخاطر دشمن

ــ  داســتان ــاز م ــا از آنجــا آغ ــو  "گــردد کــه  یم ــرادران قدرتمنــدش بعــداز ســالها    "آه ــدر و ب توســط پ
 .گرددیماجرا آغاز م................... شده و  دایاست پ يساله ا 18 يبارویجستجو که االن دختر ز

 
ام، صــورت پژمــرده  دهیــبر دهیــبر ينفســها. دیــکوبیام چکــش وار م نهیقفســه ســ. زدیــدو دو م چشــمام

ــ  ریــز فم،یو زردم، جســم نحــ چــرا  کــردینم ياریــبــود، پاهــام  دنیفشــار تــرس و وحشــت در حــال پاش
  .در خود نداشت یینا گهیکه د

 !توووووونمینم گهید!!! توووووونمینم...........  تونمینم گه،یخداااااا بسه د يا: دلم داد زدم يتو

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

ــرروز ــل کن  ه ــب مث ــا ش ــایت ــ يزه ــخورها  ،یمطبخ ــر الش ــمان  ییدر براب ــا چش ــه   یب ــته ، ک ــون نشس بخ
ــش م  ــو خ ــد،یهرلحظــه روحم ــفتان  دادن ــ   یگــرگ ص ــروت و مردانگ ــم و م ــه رح ــده   یک ــود زن رو در خ

 !کردمیم یبگور کرده بودند، کلفت

پدرســگ، چــرا اون تــنِ لَشــتو  يِهــرزه  يِدختــره : بگوشــم نشســت کــه داد زد میکــر ينکــره  يصــدا 
 !؟يمرگتو بذار يکپه  يخوایم یتا ک! نمیتکون بخوررررر بب... اای ،يدیتکون نم

ــنال دیکشــیامو مموهــ کــهیحال در موهــام کنــده شــد نکــش،  ........ توروخــدا........ توروخــدا  يآ يآ: دمی
 ..........باشه غلط کردم 

ــر ــدتر داد زد میک ــک : ب ــه س ــوووووو نهینن ــهیزن يه ــا ک ــب ؟ییکج ــبب ای ــو ا  نم،ی ــس ت ــایپ ــ  نج ــه غلط  یچ
بــزنم اســتخوناتو لــه کــنم  !! ریکفتــارپ یکنــ کتــهیبهــش د زویــهمــه چ دیــمگــه نگفتــه بــودم با ؟یکنــیم

 !!!! ستیپدرسگ تنِ لَش که کار کردن بلد ن نیهنوزم که هنوزه ا.......  بیبد ترک يعجوزه 

 ؟يخســته ا خـاره؟ یهـااااا چتــه؟ تنـت م  : کـه بهـم انــداخت بلنـد گفـت     يو شــرورانه ا نینگـاه خشـمگ   بـا 
 .  افتاد فمین نحو با مشت لگد به جا!  خورده کار کنم هیالزمه باهات  نکهینه مثل ا
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دختــر  نیـ ا! دشیخودتـون ببخشــ  یشــما بـه بزرگــ !! آقــا تـورو خــدا غلـط کـرد   : نــاالن گفـت  نهیسـک  ننـه 
 !   توروخدااااااا! هنوز بچه هستش

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

 . سوختیبدنم م يهمه جا! دارم یچه حال دمیفهمینم

سـحر جــان، بلنــد شـو مــادر، بلنــد   : بگوشــم نشســت کـه گفــت  نهیننــه سـک  يخســته  يبعــد صـدا  یمـدت 
 ! زکمیشو عز

ــا ــا نی ــا  يِزن تنه ــه خطه ــته، ک ــر پ    يشکس ــار ب ــذر روزگ ــان از گ ــاش نش ــم و لبه ــار چش ــریکن ــا ک  نی
ــپ ــال   رزنی ــت، در ح ــان رو داش ــت ولــ   یمهرب ــود درد داش ــا و ضــع     یك خ ــم از مــنِ تنه ــاز ه و  فیب

ــدلشکســته حما ــ. کــردیم تی ــاد  یمن ــد ب ــو از م دیشــد يکــه تن ــاون ــواده و ســتون حمــا  انی  تگرشیخون
بـه   ف،یـ کث ییانسـان هـا   يِهـا  یشـرارتها، طمـع و دشـمن    انیـ رحمانـه در م  یبـ کـه   یمنـ !  دور کرده بـود 

 لیاصـ  یکـه بـا وجـود داشـتن خانـدان      يدختـر . قرارگرفتـه بـودم   یو جسـم  یمـورد شـکنجه روحـ    تیغا
 .روزگار قرارگرفته و تنها شده بودم يمهر یورد ببزرگ و اسم و رسم دار م يو خونواده ا

 يترســو و رهــا، در دســتان گرگهــا یچــرا کــه ماننــد غزالــ! وحشــت داشــتم ییتنهــا نیــاز ا تیــنها یبــ
 !و شکنجه قرار گرفته بودم نیزمانه مورد توه

ــه ــ : دلســوزانه گفــت نهیســک نن ــد شــو عز...... بلنــد شــو !  یمــادر دورت بگــرده اله ــبلن ــم زدلم،ی  دونمی
 !تحمل داشته باش یدلِ ننه، ول زیعز یکشیچقده عذاب م

ــورم از م يصــدا ــرنج ــا انی ــرك خــورده و خــون  يلبه ــودک  نیت ــه ک ــد نال ــد شــد  یمانن ــاله بلن ــه : دوس نن
چــن روزه رفــتم ! دارنیــچــرا دســت از ســرم برنم! شــمیراحــت م یپــس کــ! درد دارم! خســته ام نهیســک
ــو ــالگ 18 يت ــاله گ  ،یس ــت س ــاالن هف ــا رِی ــادمالشــخور نی ــرا ه ! ها افت ــس چ ــکیپ ــدا یش منــو  يص

 .همه منو فراموش کردن؟؟ اشکام سرگرفت یعنی کنه؟یکمکم نم یشکیچرا ه شنفه؟ینم

ــاالن گفــت نهیســک ننــه ــازم خــدا رو شــکر  ! زمیــنکــن عز يدورت بگــردم ناشــکر یآخ خ خ خ الهــ:  ن ب
!  خـدا ضـعف کُشـن    ي شـه یخـدا، هم  ينکبتهـا  نیـ ا! کـه تـن و بـدنتو بلـرزونن     سـتن ین نجـا یا شـه یکـه هم 

! یکنـ یم دایـ خـراب شـده نجـات پ    يخونـه   نیـ از ا يبـزود ... تـو هـم بزرگـه، انشـا ا     ينترس مـادر، خـدا  
 !روشنه یلیخ..... سحر جان شنهدلم رو
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باشــه  یمرحمـ  دیکـه شــا  شــدیروزهــا و روزهـا درگوشــم خونـده م   ،ییبـا یز یــیحـرف هــا ماننـد الال   نیـ ا
 !!و آتش گرفته ام نیدل غمگ نیدر ا

بـرده باهـام رفتـار     هیـ شـدم و ماننـد    دهیـ خونـواده ام دزد  انیـ االن بـه مـدت هفـت سـاله از م    : کردم فکر
 !قرار دارم یمورد شکنجه روح لم،یاص يکه حتما به خاطر داشتن خونواده  یمن! شهیم

آه نفـس   يصـدا ! یمـون  یمـ  يبهـار  يکـنن بـازم بـه لطافـت گلهـا      تـت یهرچقـدر هـم اذ  : زمزمه کرد ننه
ــگ ــه از م رتی ــک ــا انی ــرخت ب يلبه ــس ــم رونی ــ  اد،ی ــد آتش ــرخ در م یمانن ــس ــتان انی ــا یگلس  ياز گله

ــار ــود يبه ــون م يخ ــنش ــمان کشــ ! دهی ــه بــ  دهیچش ــنها یات ک ــه رنگــ    تی ــاره، ب ــت و خم از  یدرش
ــا ــ   يرنگه ــگ، رنگ ــت رن ــمان هف ــ  یآس ــته از طوس ــ  ،یسرش ــبز، آب ــرو  یس ــهیم دكی ــا! کش ــه  ییموه ب

ــ ــت  یاهیس ــب، پوس ــاب یش ــا،یو ز یمهت ــا ح ب ــام ــترنج ا   از فی ــلِ دس ــه حاص ــار زرد، ک ــش روزگ ــرنج  نی
 !ظالمه يمردا

ــد شــد و ســر     ــه آروم بلن ــب ينن ــت کــردیدلســوزانه نوازشــم م کــهیدرحال. زده برگشــت رونی  يا: گف
ــادر ب  ــان م ــج ــبب ای ــه د نمی ــهیک ــد  گ ــت ش ــردن   ،يراح ــم ک ــون رو گ ــرس . االن گورش ــرس ...... نت نت

 !  زدلمیعز

 . تنها و دلسوز دوباره بخواب رفتم رزنیپ نیا يمهربانانه  ينوازشها انیم در

ــ  یوقتــ ــ  يکــه از البــال يدیچشــمان خســتم رو بــاز کــردم نــور خورش  یپــرده کهنــه اتــاق بــه صــورتم م
 .باعث شد لبخند بزنم  دیتاب

 لبخند رو مهمان لبهام کردم  دوارانهیبازم ام یول کرد،یکه تمام بدنم درد م يوجود با

 .مهربان بود رزنیپ نیا يهایلطف دلدارب د،یچشمِ ام نهمهیصد البته ا که

خــودت بــه دادم  " نیالــرحمن الــراحم يا ایخــدا ": کــردم ينــام خــدارو برزبــانم جــار.بســتم  چشــمامو
ــ يبِــرس ا ــبــا تــو گفــتم و بــازم چ  شــهیدلمــو هم يدردا! پناهــان یپنــاه ب ــ دم،ینشــن يزی از  دمویــام یول

 !!!خودت کمکم کن دمیدست نم

 دلم زمزمه کردم يتو
 

 ...کشمیآخرم را م يها نفس

 ؟؟؟...برایم هست ییفردا دانمینمـ
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 تمـام عمرم رفت 

 ...!!!دانمیکجا نم به

 ...رمیدلگ 

 .....از آدمها....... ایدن از

 ...         ام هیاز سا...  خودم از
 
 ..!!!من يخــدا ياز تـــــو ا و

 کــنم  یگـِـــله نـم. . .  ــــــــایخــدا

 آرامــتــر امتحانم کُــن ؛  یکـمـ یولــ

م خســتـه ام  بـه خـودتـت قَسـ. 

 ! کـــم آورده ام  ایخدا

، بدهکــــــار  ستیدردم همچنــــــان بـــــــاق یتمــــــام شـــــد ، ولــــــ يکـــــه داده بــــــود يصبــــــر
 قلبـــم شـــده ام ،

 ،  یکنــــیشرمنــده ام نم دانــــمیم

 ! خواهــمیهــم صبـــــــر م بــــاز

 ... ـــــای خدا

 ام، رچــانـهیرا زده ام ز دستـــــانم

 ــکنم،یومبـــــهوت نگاهـــت م مــــات

 .....ستــمین طلبـــکار

 مشــتاقم بدانم  فقــط

 مــــن  يقصه  تـــه

 !ـــــشود؟یم چه
 

 . خوندیم باینشست که چه ز یننه بگوشم م يویاز راد یآهنگ يصدا
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اشـک آلـود منــو    یافتـاد کـه بـا چشـمان     میشـگ یبـه آهنـگ بـود چشـمم بـه همـدم هم      گوشـم   همچنانکـه 
ــاه م ــردینگ ــا. ک ــپ نی ــال تنها    رزنی ــت س ــدم هف ــان، هم ــاییمهرب ــها ه ــود  يو ترس ــبانه ام ب ــدر . ش چق

 !دوستش داشتم فقط خدا عالم بود

ه بـازم عاشــقان  یدادن بـه مـنِ رنجـور نداشـت، ولـ      يبـه جــز دلـدار   يکـه هـر چنـد کـار     ياوریـ و  همـدم 
 ! دوستش دارم دونستیدوستم داشت و م

و پــرمحبتش، اشــکمو   فیــننــه بطــرفم خــم شــد و بــا دســتان نح . دیــچشــمام غلط انیــاز م یاشــک قطــره
کــه هــرروز و هــرروز تکــرار   يکــار! قلــبش گذاشــت يپــاك کــرد و بعــد دستشــو مشــت کــرده بــرو  

 هیــتک نیبزرگتــر نشیمحکــم و اســتوار، بــاوجود دل خــون یماننــد ســتون شــهیزنِ تنهــا، هم نیــا. کــردیم
 .لبام نشست يرو يلبخند. گاهم بود

ــا خنــده گفــت ننــه ــاز هــم لبخنــد زد: ب بلندشــو تنبــل خــانومم، ! گونــه ات دلمــو بــرد يبــایو چــال ز يب
 !!! ها یکنیبلند شو که ضعف م

 ....م؟یوربخ میدار يزیباور کن هم گشنمه هم ضعف دارم، چ نهیننه سک: آروم گفتم 

ــ ــ یغلت ــا دســتان کــوچ رهنمــویپ. آخــم دراومــد يکهنــه ام زدم کــه صــدا يلحــاف و پتــو نیب ــاال  کمیب ب
 . و سرمو باال بردم دمیاز ته دل کش یآه. ام افتاد نهیس ریز يهایزدم و نگام به کبود

 . 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 میننه بر: و بغض گرفته گفتم آروم

نـوازش کـرد    د،یـ چیپ یبـه دسـت و بـالم مـ     شـه یو بلنـدمو کـه هم   اهیسـ  ياش موهـا  دهیـ با دستان تک ننه
 . رو در دست گرفت شیچوب يو شانه 

 يلبهــا. آغوشــش فشــار داد ي، و منــو تــوموهــاتو شــونه کــنم خــوامیدختــرم، م نیبشــ: گفــت عاشــقانه
ــا درد   ــدان گــرفتم ت ــه دن ــو ب ــدنم پ  يســوزان از دردم ــه در ب ــچیک ــنم  دهی ــار ک ــود رو مه ــخت . ب ــه س  یب

 . ننه گذاشتم يزانو يخودمو در آغوشش جابجا کردم و دستمو رو

 يآهـــــــــــو "ننـه دورت بگــرده : مهربــونش لونــه کـرده بــود گفــت  نهیسـ  انیــکــه در م یبــا عشـق  ننـه 
 !زدلمیتکون نخور عز "مــــــــــن 

 .  به شونه زدنِ موهام پرداخت یچوب يبعد با شانه  و
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البتـه بـه لطـف ننـه کـه هـرروز اولِ وقـت        . دیرسـ یباسـنم م  يموهـام بقـول ننـه شـبق گـون، تـا رو       يبلند
 .بافتیو برام م کردیبا نازو نوازش موهامو مرتب م

 "آهو ....... آهو...... آهو  " 

 ییاســم احســاس آشــنا نیــبــا ا شــهیچــرا هم  کــرد؟یذهــن خســتمو مشــغول م شــهیاســم هم نیــچــرا ا 
 !بودم دهیاسم رو بارها و بارها شن نیا یکجا و ک دونستمیداشتم؟ نم

ــ ــیذهن چیه ــته  یت ــتم   ياز گذش ــرم نداش ــن و فک ــودمم نم! دورم در ذه ــتمیخ ــه؟؟   دونس ــرا و چگون چ
اصـال مــن   اد؟یـ نم ادمیـ  یچـ یامـوش کنـه؟ چــرا ه  گذشـته شـو فر   یراحتــ نیبـه همـ   تونـه یآدم م هیـ مگـه  

چـرا تنهـا مونـدم؟ پـس پـدرو مـادرم        خـوان؟ یاز جـونم م  یآدمهـا چـ   نیـ هسـتم و از کجـا اومـدم؟ ا    یک
 ندارم؟ ویکس چیمن ه ینیخواهر ندارم؟  ای رادرکو؟ اصالمن ب

 .لرزانم بخودم اومدم يشونه ها يبرو ییدستا با

 رو ندارم؟ یتنهام؟ چرا کس نهمهیچرا من ا نه،یننه سک: دمیپرس آروم

 نیـ بارهـا بهـت گفـتم بـا گوشـم از خـود ا       ؟ییگفتـه تنهـا   یکـ  ؟يرو نـدار  یگفتـه کسـ   یک: تند گفت ننه
ــن  ــردارا ش ــواده  دمیالک ــم دار  ياز خون ــم و رس ــت ياس ــون دزد   یهس ــورو ازش ــه ت ــک ــام االن ! دنی اون

ــ گــردن،یسالهاســت دارن دنبالــت م ــواده ات  دونســتمیمکــاش . ســتیبنــد ن ییدستشــون بجــا یول خون
ــ ــو  یک ــتن خ ــون م دمهس ــردمیخبرش ــ! ک ــح یول ــیه فی ــنم یچ ــیه...........  دونمی ــم از ا! یچ ــاالن  نی

ــ! تــو هــم بزرگــه ينکــن کــه خــدا يخــودیب يفکــرا شــونه رو .  يسرنوشــتت دار يتــو یچــ نیفقــط بب
 !يکه ضعف کرد يصبحونه بخور میبلند شو بر! مادر ستیمگه گُشنت ن: گذاشته  داد يکنار

 دمیکشـ  یقـ یبـا حسـرت نفـس عم    د،یرسـ یبگوشـم م  کمـون یقـل قـل سـماور در گوشـه اتـاق کوچ      يصدا
 .و با کمک دستان مهربان ننه بلند شدم

 .  کنمیجم م نارویمن ا ،يتا تو دست صورتتو بشور ،یدورت بگردم اله: گفت ننه

کــن ننــه ســر ن: کــردم کــه تنــد گفــت يچشــم ننــه جــونم، بعــد گونــه ننــه رو مــاچ آبــدار: کــردم زمزمــه
 !! طونیدخترك ش نمیبرو کنار بب ،یصبح

 یولــ د،یــبــا انگشــتاش پهلومـو غلغلــک بــده، خواســتم فــرار کـنم کــه درد امــانمو بر   خواســتیم نکـه یهم
 . اوردمیصدامو در ن
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 یانگشــت نیاگــر کــوچکتر. بــودم یمــن کــال قلقلکــ! چکــار کنــه خــوادیمهربــون م يننــه  نیــا دونســتمیم
 . رفتمیم سهیاز خنده ر خورد،یبه پهلوم م

 یکـ  دونمیـ خـودم کـه م   گـه؟؟؟ ید يدر بـر  یباشـه بـازم خواسـت   : بـا محبـت تمـام نگـاه کـرده گفـت       ننه
 ! وروجک ارمیب رتیگ

ــه راهــرو. رفــتم رونیــکــه بــه لــب داشــتم از اتــاق ب  يلبخنــد بــا کــه در کنــار اتــاق دوازده  یکیبــار يب
 . شد دهیکشنگاهم به اتاق روبرو . قرار داشت قدم گذاشتم يمتر

ــق ــول ر طب ــتیمعم ــها خ ــر يو پاش ــدم    زی ــر گذرون ــاق رو از نظ ــزرگ ات ــ. و ب ــوس   یآه ــر افس از س
. دوخــتم شــدیم دهیــکــه وســط اتــاق د یدنینوشــ يهــایو بطر وانیــل ينگــاهمو بــه شکســته هــا ده،یکشــ

 !که درراهرو گذاشته شده بود نظرمو جلب کرد یلیوسا. صورتمو برگردوندم

 .....نان و ،یقند و شکر، ماکارون ،يبرنج و روغن، چا 

 يجــا یولــ. شــدیخونــه آورده م نیــمــاه مــا بــود کــه ســر هــر مــاه بــه ا کیــآذوقــه  نــایا. بســتم چشــامو
مـزدور   ينگهبانهـا  نیـ ا. داشـتند خـورد و خـوراك مـارو آمـاده کننـد       فـه یوظ شـه یبـود هم  یشکرش بـاق 

ــار  و وســا  يبــا وجــود ــار خواروب و  یلفظــ يبجــز دشــنامها ادنــد،دیم لیــو تحو هیــمــارو ته لیکــه هــر ب
 . نداشتند يحق حرکت اضافه ا کردند،یما دو نفر م بینص يکه گَه گُدار يگدمشت و ل

 يغــول فَشــنها نیــهفــت ســال بارهــا وبارهــا اســم اتابــک خــان رو از زبــان ا   نیــا یدر طــ: کــردم فکــر
کـه   کـنم، یمـرد ظـالم احسـاس م    نیـ در قلـب و روح خـودم نسـبت بـه ا     بیـ عج یو نفرتـ  دمیمزدور شـن 

 شــهیچــرا کـه هم . خواسـتم  ياریــمـرد کمـک و    نیــا يو همـه حــال از خداونـد در برابــر ظلمهـا    شـه یهم
ــا ــرد رو م نی ــدبخت ســببم ــواده   هایتمــام ب ــه و خون ــدنم از خون ــود م يو دور مون ــد . دونســتمیخ هرچن

روز منــو  کیــهمــدم مهربــونم،  ياز گذشــته ام بخــاطر نداشــتم، فقــط طبــق گفتــه هــا  يخــاطره ا چیهــ
ــو ــال نینخ ــه ا نیو م ــب ــد  نی ــه آورده بودن ــهیدر حال. خون ــ ک ــرب    یب ــدت ض ــورتم بش ــوش  و سروص ه

 . بود دهید
 

فـوت   شیسـال پـ   7اتابـک خـان بـود، حـدود      یمیشـوهرش کـه باغبـان قـد     نه،یننـه سـک   يگفته ها طبق
 يهـم کـه بچـه ا    نهیننـه سـک  . خونـه انتقـال داده بودنـد    نیـ سـاله رو هـم بـه ا    11کرده، که همزمان مـنِ  

 ! کنارم بمونه شهیآورده بودند تا همراه و مواظب من باشه و هم نجایداشت، به ان
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ــه ــک نن ــ  نهیس ــم ط ــا یه ــت      نی ــان دادن راه و روش درس ــن، و نش ــه م ــش ب ــال در دادن آرام ــت س هف
 .  کردن، تمام تالش خودشو کرده بود یزندگ

ــو نَبــاز یطیدختــرم تحــت هــر شــرا : گفــتیم شــهیهم ــ شــهیاز دســت نــده، هم دتویــام. خودت ــام  ادی و ن
مـن مطمئـنم تـو بالخـره از     ! حـافظ و نگهـدارت باشـه    شـه یدلـت حفـظ کـن تـا خـدا هـم هم       يخدا رو تو

 !! نهیننه سک زدلیپس محکم  و استوارباش عز. یکنیم دایزندان نجات پ نیا

 شــدیسفارشــها بــود کــه باعــث م نیهمــ. حرفــا بــه مــدت هفــت ســال در گوشــم خونــده شــده بــود  نیــا
 . از دست ندم ندهیبه آ دمویبه خود راه نَدم و ام یدلمردگ

 يگـوش کـردم و دلـم پـراز شـاد      یکمـ  سـتاده یبگوشـم نشسـت کـه همچنـان ا     ویـ از راد ییبـا یز یآهنگ
 .شد

 يبــا قــدمها. شــد دهیکشــ اطیــنگــاهم بــه ســمت ح ده،یکشــ یقــیتمــوم شــدن آهنــگ، نفــس عم بعــداز
بـود   زونیـ آو واریـ در د یخـ یکـه بـه م   یکُتـ . احسـاس لـرز کـردم    يلحظـه ا . لرزان بطرف پلـه هـا رفـتم   

 .اومدم نییو از پله ها پا دمیچیدور، دور گردنم پ هیشالمو . دمیرو برداشته پوش

ــ   " ــدم پ ــه ق ــدم ب ــو  شیق ــه س ــا. "سرنوشــت  يب ــات رو روز نی ــرار م  يکلم ــار تک ــد ب ــردمیچن و در  ک
ــا ــا خــودم م  ییزمزمــه ه ــه ب ــدهیخــودم رو در آ ریو تقــد سرنوشــت شــهیو هم شــهیهم کــردم،یک  يا ن
 داشتم؟؟؟؟ یچه سرنوشت. دمیکشیم ریارتباط با اتابک خان جالد نبود، بتصو ینامعلوم که ب

! هـم نداشـتم   یاعتراضـ  چیخونـه حـبس باشـم کـه حـق هـ       نیـ در ا دیـ چـرا و بـه چـه علـت با     دونستمینم
ــجــز ا ــه ا   نی ــچنــد نفــر کــه هرمــاه بارهــا ب ــ  نی ــه اومــده و سرکش ــد،یم یخون رو  يا گــهیکــس د کردن

ــند ــ  دهی ــودم و نم ــناختم یب ــا. ش ــر ب  نی ــه نف ــس ــه ذره ذره از     رحمی ــد ک ــده بودن ــم ش ــل روح ــم قات ه
 ! شدمیم اقطس یترسشون از زندگ

صـورت و موهـاتو بپوشـون،     يدیـ مـردا رو د  نیـ ا نکـه یدختـرم بـه محـض ا   : گفـت یم شـه یهم نهیسـک  ننه
ــ. نگهــدار فیــمــادر، ســرو صــورتت رو کث  يخــدا ترســمیم! يو وجاهــت دار ییابــیاز انــدازه ز شیتــو ب

ــرده بال ــینک ــرت ب ی ــس ــن هم! ادی ــهیم ــع ش ــنمیم یس ــدارم   ک ــا دور نگه ــو رو از اون ــودم هم. ت ــهیخ  ش
 یلــیخطرنـاکن مـادر، خ  . شـناخت  شـه ینـره غـوال رو اصــال نم   نیـ ا!! کـرد  شــهیچـه م  یکنـارت هسـتم، ولـ   

تـا جـوون   ! یمواظـب خـودت باشـ    یلـ یخ یلـ یخ دیـ با ،یمـون  یآهـو و غـزال مـ    کیـ تـو مثـل   ! هم درنـده 
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ــهیدارم هم ــدا م  ش ــط از خ ــو دارم، فق ــوامیهوات ــاوقت خ ــ   یت ــامون نرس ــه سروس ــو ب ــدگ يدیت ــنم  یزن م
 .بمونم و مواظبت باشم تداشته باشه تا کنار  نطوریهم

پــر  اطیــح يتــازه  يتمــام وجودمــو از هــوا دهیکشــ ينفــس بلنــد! مــن چقــدر دوســتش داشــتم  يخــدا
 . کردم

ــ  چشــمم ــا درخ ــه تنه ــوب ــه ز  اطیــح يت زردآل ــاد کــه شــاخه هاشــو ب ــح يرو ییبــایافت ــ اطی ــون  ینُقل م
 . بود امیرو دوست و غمخوار دلتنگ ییگسترده بود و چه روزها و شبها

داده شـده بـود کـه     هیـ تک واریـ دوچرخـه بـه د  . افتـاد  اطیـ ح يدرخـت گوشـه    ریـ به دوچرخه ام ز نگاهم
عالقــه  نکــاریهــم بــه ا یلــیکــرده بــودم و خ يســوار اطیــح يدوچرخــه تــو نیــرو بــا ا يادیــز يروزهــا

 . بردمیداشته و لذت م

 .با دست کنار زدم. افتاد میشونیپ يرو اهمیس يتکه از موها هیکردم  احساس

 . دادینشون م يمهرماه بود و سرما کم کم خود اواخر

لـبم   ریـ ز. م حـبس بشـه   نهیسـ  يبکشـه و نفـس تـو    ریـ بشـدت ت  ردلمیـ برداشتم کـه باعـث شـد ز    یقدم
کــه آدم  نینیبشــ اهیبــروز ســ یالهــ! شــاخ و دم یبــ يمــرده شــور ببــره شــمارو نــره غولهــا یالهــ: تمگفــ

 .....کثافت يوونایح نیستین

 .رفتم ییشده بود بطرف دسشو يزبونم جار يناسزاها رو نیا کهیحال در

دلــم . رو نگــاه کــردم اطیــنشســته دور تــا دور ح اطیــپلــه اول ح يرو. دســت صــورتمو شســته برگشــتم 
 يابــر شــهیهم کمیداشــتم آســمونِ دلِ کــوچ ادیــبــه  یاز وقتــ. رو بــه آســمان بلنــد کــردم . گرفتــه بــود

ــود و م ــباریب ــ. دی ــا ا یول ــب ــا  نی ــازم ابره ــال، ب ــت يح ــار م رهی ــرو کن ــردمیم یو ســع زدمی ــرارت و  ک ح
 .رو حس کنم دیرشخو یگرم

 ! کرد خی تییچا....... !! .گهید ایپس ب ییمادر کجا: ننه بگوشم نشست يصدا

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

شــال و . کـرد یرو مهمـون دلـم م   يو شـاد  خونـد یننــه همچنـان م  يویـ راد. قـدم بـه داخـل اتـاق گذاشـتم      
 . رفته بود ادمیسالمِ صبح ننه . کُتمو در آورده با لبخند سالم دادم

 . زمیعز نیبش  ایب! ماهت يسالم به رو: مهربون گفت ننه

 نه؟ ای ارهیکتابا رو ب نیبه رضا گفت روزیننه  د یراست: دمینشستم پرس یم همچنانکه
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خــورده دل  هیــپســره رضــا  نیــا یولــ مــونن،یبــرج زهرمــار م نیاون دوتــا نــره غــول کــه عــ: گفــت ننــه
 !هدیگفت خبرشو م. کتابهارو بهش گفتم. رحمتر از اوناس

کـــه  ارهیخوبـــه از کتـــاب هـــم ســـردرم! آره خداروشـــکر رضـــا بـــازم بهتـــر از اوناســـت: گفـــتم آروم
بــازم خــدارو . میروانشناســ يمــن عاشــق کتابــا نیدونیــخودتــون کــه م! ارهیــبــرام ب یروانشناســ يکتابهــا

 !نذاشتن تیقسمت رو برامون محدود نیهزار مرتبه شکر ا

ــرا  خــوابم افتــادم  ادیــدفعــه  هیــم نذاشــته بــودم کــه  درســت کــردم و هنــوز دهــن  يخــودم لقمــه ا يب
 !دمیدیم یبیعج یلیخواب خ هی شبیافتاد، د ادمیاالن  یننه راست: گفتم

 !!نمیننه بگو بب یچه خواب: گفت ننه

ـ  هیـ ننـه  : گفـتم  ادیـ ب ادمیـ خـواب کامـل    کـردم یفکـر م  کهیحال در . کـرد یم هیـ داشـت آروم آروم گر  یزن
مثــل  شــهیبـاورتون م ! مــن بــود يچشـما  هیحالــت چشـماش درســت شــب ! داشــت یقشـنگ  یلــیصـورت خ 

 .خواب هم کالفه بودم يتو دونمینم!!! خواهر بزرگترم باشه ایمادرم  نکهیا

همــه مــدت  ــــــــــــنیچــرا کالفــه؟ خوبــه بعــداز ا! بــود یخــوب یلــیخــواب خ نکــهیدختــرم ا: گفــت ننــه
 ادیــبعـدا ب  يدیــدیم یهــر خـواب  شـه یهم ادیــم ادمیـ کــه  ییتــا اونجـا . یباشـ  دهیــرو د یخـواب  نیهمچــ هیـ 

 يمعمــا يدیــتــو بشــه کل يخوابــا نیــفــک کــنم کــم کــم ا ،يکــه کــرد یفــیتعر نیــبــا ا یولــ! ینداشــت
 !ت شتهگذ یزندگ

ــاز ا  ــه   نی ــرف مادران ــه ســک يح ــت   نهینن ــنچ رف ــم غ ــحال شــدم و دل ــتم.خوش ــت م: گف ــیراس ــه  یگ نن
 !فکر نکردم نجاشیمن اصال به ا. جونم

 . باشه مادر ریکه خ... دلِ ننه، ان شاا زیاره عز: ا محبت گفتب ننه

 ......زنگ در بلند شد يکه صدا میشروع بخوردن صبحونه کرده بود تازه

درِ وامونــده  نیــچــن نفــر بــا مشــت و لگــد بجــان ا  نکــهیگرومــب گرومــب در، مثــل ا يبشــدت صــدا و
 .دیافتاده بودند بگوشمون رس

 ! من و ننه حبس شده بود ي نهیدر س نفس

ــت    ــرزان گف ــه ل ــ: نن ــرس    ای ــون ب ــه دادم ــودت ب ــدااااا خ ــا    ! خ ــنه درو از ج ــده، دارن پاش ــر ش ــه خب چ
 . فورا از سر سفره بلند شد!!!  کننیم
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زن مهربــون و  نیــبجــز ا. ســنگر گــرفتم نهیتنــد بلنــد شــده پشــت ننــه ســک دم،یــلرزیبــه شــدت م منکــه
 . دیمنو در آغوش کش فشیو نح دهینداشتم که ننه لرزان با بازوان تک یپناه ریپ

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

ــود  هــر ــرزان در آغــوش هــم ب ــد شــال  میدو ل ــه تن ــه نن ــت  يرو یک ــه گف ــون : ســرم انداخت ــاق تک از ات
 . حرکت کرد اطیو به طرف ح. نخور

و  ترســمینــه، ننــه نــرو مــن م: بــود زمزمــه کــردم دهیاومــده و آب دهــنم خشــکزبــونم بنــد  کــهیحال در
 . پرکرده بود اطویح يادیز يصداها.  تند خودمو بهش رسوندم و دوباره در آغوشش فرو رفتم

 اطیــرفتــه و گــردن کشــان داخــل ح واریــد يراهــرو، چشــمم بــه دو مــرد جــوان کــه بــاال يورود يجلــو
کــم کــم چشــام  کــردمیاحســاس م. دیــلرزیبــد بــود و کــل بــدنم م  یلــیحــالم خ. افتــاد زدنــدیم دیــرو د

 ! رهیم یاهیس

. خــدارو شــکر! نجاســتیاردالن هم: گفــت دهیاز تــه دل کشــ يادیــفر یکــیچشمشــون بــه مــا افتــاد   تــا
ــاال  ــک خودشــون رو ب ــرز و چاب ــد يوف ــارِ د   واری ــه کن ــتفاده از گوش ــا اس ــاال ب ــونده از آن ب ــکش ــه  واری ب

 . افتادند اطیداخل ح

 . چشم دوختند میمتعجب به ما که در آغوش هم بود هردو

چکــار   نیــارســالن دار: داد زد یکــیدر بلنــد شــد کــه    يصــدا نیحــ  نیدر همــ. ومــدیدرنم نفســم
 نه؟؟ ایچه خبرشده؟ اونجاست  ن؟یکنیم

ــرد و درب کوچــک ح    یکــی ــه طــرف در هجــوم ب ــورا ب ــاز مــردا ف ــود نگــاه  اطی ــل ب ــه قف . کــرد یرو ک
 . باز شد یوحشتناک يدر با صدا. کرد کیآورد و شل رونیب بشیاز ج ياسلحه ا

ــال در ــت و ح  یح ــا به ــه ب ــک ــمان رت،ی ــه ب  یچش ــه از حدق ــک ــ  رونی ــه س ــر لحظ ــتریب شیاهیزده و  ه  ش
 . قدم گذاشتند اطیبه داخل ح یشخص يبا لباسها یمردان  کردمیصحنه ها رو نگاه م نیا شدیم

کـه گـواه بـر بغـض و      دیکشـ  یقـ یعم ینـان نفسـ  و چ!!! بخـدا خودشـه  ! اردالن خودشـه : بلنـد داد زد  یکـ ی
 .خاموش در عمق جانش بود يادیفر
 

ــود داره بطــرفم م   یو منــگ احســاس کــردم مــرد جــوان  جیگــ ــرد . ادیــکــه بنظــرم اســمش ارســالن ب م
 . ومدیاشک آلود بطرفم م یهم با چشمان يا گهید
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ــه م  همچنانکــه ــه نن ــو ب ــدهنم م  فشــردمیخودم ــبم داشــت ب ــدیو قل ــردم وم ــه ک ــه : زمزم ــه..........ن ..... ن
ــهید ــدارم   گ ــو ن ــهید....... تحملش ــدارم   گ ــت ن ــ .......طاق ــدر درد کش ــه د دمیانق ــهیک ــدارم  گ ــش ن ! کش

 اچــر! ســتنیاتابــک کــه ن يهســتن؟ آدمــا یکــ گــهیآدمــا د نیــا........  ادیــســرم م یــیداره چــه بال ایخــدا
 .... منو ببرن خانینکنه بازم م....... ادیچرا داره بطرفم م!...... کننیبه من نگاه م ينجوریا

آقــا تــو رو خــدا بــرو عقــب، ..........آقــا تــو رو خــداااااا خــواااااام،ینم: زدم غیــلــرزان ناخواســته ج یزبــان بــا
 !!!کردم کاریمگه من چ...... ایجلو ن

دفعـه همـه    هیـ . خودمـو جمـع کـنم    تونسـتم ینم گـه ید! دنیرسـ یو بمـن م  ومـدن یبـاز داشـتن جلـو م    یول 
 .دمینفهم يزیچ گهیشد و د کیتار جا
 

ــ  ســحر ــادیم نیچشــماش بســته شــد و داشــت زم ــ  فت ــد ب ــه ارســالن تن ــ نیک و هــوا در آغوشــش  نیزم
 . دیجوشیفقط اشک بود که از چشماش م یحرف چیبدون ه. دیکش

ــال اردالن ــس م   یدر ح ــس نف ــدت نف ــه بش ــک ــ  زدی ــان از نگران ــره اش نش ــطراب بــ  یو چه از  شیو اض
ارسـالن   يبـه سـو   دیکشـ یکنـد کـه انگـار بـزور خودشـو م      ییلـرزان و قـدمها   یحدش داشـت، بـا دسـتان   

ــزار دختــر جــوون رو درآغــوش داشــت رفــت    ــه جســم ب . کــه جســم ن ــه در  هــوشیچشــمش ب آهــو ک
 .آغوش برادرش بود افتاد

ز افتــاد و ا نیزانوهــاش بــر زمــ يرو. شــد يصــورتش جــار يچشــمانش تاللــو اشــک مــوج زد و بــرو در
 ........ خدااااااااااااااا: دیکش يادیته دل فر

رو  هــوشیخبــر از دل طوفــانزده و دردمنــدش داشــت جســم دختــرك ب  ادش،یــکــه شــدت فر یحــال بــا
 .زدیآهو رو صدا م زدیو همچنان که ضجه م دیاز ارسالن گرفته محکم در آغوشش کش

ــ ــه گر یکم ــتیک ــرده فر  س ــد ک ــر بلن ــس ــرا وا: زد ادی ــتادیچ ــاه م  نیس ــو نگ ــیمن ــزن  ن،یکن ــگ ب  نیزن
 !اورژانس

 !.....بابام نیزنگ بزن فورا

ــانه    ــت  يارســالن از ش ــونش داده گف ــت و تک ــهیا: اردالن گرف ــاش  نهم ــران نب ــنم ب ! نگ ــک ک ــوشیف  ه
! منتقــل بشــه مارســتانیفــورا بــه ب دیــاالنــم با! بــود حتمــا فشــارش افــت کــرده دهیبــه شــدت ترســ! شــده

 ! نمیبِدش من بب!  تر ازخواهرمونهاصال بکش کنار، تو که حالت بد
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 ياز رو کــه یاردالن در حال یآهــو دراز کــرد، ولــ   دنیآغــوش کشــ  يدستاشــو بــرا  نیحــ نیهمــ در
 ....نیروشن کن نویزود ماش.. ارمشینه خودم م: آمرانه گفت شدیبلند م نیزم

ــا ــوش کشــ    ب ــو رو در آغ ــودش آه ــام وج ــهیو در حال دیتم ــه م    ک ــو خف ــو درگل ــض صداش ــردیبغ و  ک
 . شد یبه سرعت راه فشردیخواهرشو به خود م

 ،یداداشــ يدلِ اردالن، غنچــه کوچولــو  زیــعز: کــردیبــه گــوش آهــو چســبونده زمزمــه م     دهنشــو
 . کرد هینتونست خودشو کنترل کنه و دوباره شروع به گر گهید... عروسک قشنگم 

 یرنگــ اهیســ نیعقــب ماشــ یصــندل يآهــو رو آرام بــر رو هــوسیجســم ب خــت،یریاشــک م کــهیحال در
ــارش خز  ــگذاشــته، خــودش کن ــ  کــهیو در حال دی : محکــم گفــت فشــردیاش م نهیســر نازخواهرشــو بس

 !!حرکت کن زود زود

 نه؟؟؟ ای نیشد؟ به پدر خبر داد یارسالن چ: دیاردالن پرس. تند حرکت کرد راننده

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

االن : دیکــه پرســ دیبگــوش رســ یخشــن و پرابهتــ يصــدا. همــراه ارســالن زنــگ خــورد نیحــ نیهمــ در
 ن؟ییو کجا نیهست یدر چه وضع

از تنهــا دختــرش رو بجــان  يمختــار خــان پــدر آهــو بــود کــه بمــدت هفــت ســال درد دور  يصــدا نیــا
ــخر ــود دهی ــت . ب ــل بهش ــنگ یگ ــه ز یقش ــتیک ــود   ن ــمش ب ــده روح و جس ــه و   ! دهن ــبد خان ــل سرس گ

ــود ــودش ب ــاال بعــد از ا ! وج ــا ح ــام ــاره پ  نی ــدت دوب ــه م ــهم ــال    داشی ــد از هفــت س ــد، بع کــرده بودن
ــدر ــال اشــک ر  ،يدرب ــه ق ســتن،یو ضــجه زدن و خــون گر خــتنیبعــد از هفــت س ــه ب ــتر مــتیک  يبس

ــه  عاشــقِ يشکســته شــدن پــدر مــتیبــه ق ،یروانــ شــگاهیدردمنــد در آسا يشــدن مــادر فرزنــد دردون
خـدارو هـزاران   ! دختـر بنـد بـود    نیـ کـه نفسشـان بـه نفـس ا     شیجنـون دو بـرادر دوقلـو    مـت یاش، به ق

 . گردوندندیکرده و دوباره بخونه برم داشیبار شکر که حاال  پ

حـالِ سـر گشـته ،جسـم      نیـ بـرادر، بـا ا   زدلِیـ عز: کـرد یاردالن چشم به خـوهرش دوختـه بـود و فکـر م    
معلـوم نبـود چـه     زد،یـ م یاهیکـه دورشـون بـه سـ     یزرد و چشـمان  یـی رنـگ و رو هـوش، بـا    یو بـ  فینح

 !که نخورده ییو چه ضربه ها  دهیدردها که نکش
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 میـ و دار هوشـه یفعـال آهـو ب  ! نینگـران نباشـ  : گفـت یارسـالن توجهشـو جلـب کـرد کـه بـه بابـا م        يصدا  
فــک  کــنم حــالش اصــال خــوب ! بشــه یدگیبهــش رســ عتریهرچــه ســر دیــبا. مشیبــریم مارســتانیبــه ب

 !ستین

ــ  يآمرانــه  يصــدا ! نیمواظــب باشــ یلــیمحافظــان همراهتــون هســتن؟ خ: دیمختارخــان اومــد کــه پرس
 !! االن اتابک زخم خورده هستش! ارسالن گمیم یکه چ یمتوجه! فتهیب يا گهیاتفاق د خوامینم

ــت   ــد گف ــالن تن ــ    : ارس ــران نباش ــمام نگ ــا ش ــا، لطف ــه، حتم ــه بل ــواال. دیبل ــ ين ت ــت نیماش ــا  میهس و دوت
 ! نمتونیب یم  مارستانیب. از محافظا هم همراهمون هستن نیماش

کـه درجلــو و   يدیو سـف  اهیبنـز سـ   يکـه سـوارش بودنـد و دو سـوار     یرنگـ  اهیسـ  BMW  X6 نیماشـ 
بــه ســمت  ریالســ عیســر شــدندیازشــون جــدا نم يو لحظــه ا کردنــدیاسکورتشــون م نشــونیعقــب ماش

 .در حال حرکت بودند مارستانیب
 

ــ بمحــض ــه ب دنیرس ــانیجســم ب مارســتان،یب ــو رو ج ــر   يآه ــده و هرچــه س  عتریبرانکــارد گذاشــته ش
بـــا  نیرو محـــافظ مارســـتانیب يهـــایورود کـــهیحرکـــت داده شـــد، در حال ژهیـــو يبســـمت مراقبتهـــا

 .هم کنار برانکارد در حرکت بودند يو دو نفر کردندیمحافظت م یشخص يلباسها

ــرا اردالن ــم بهم ــوشیه جس ــال  ه ــرك درح ــار م   یدخت ــه و فش ــت گرفت ــه دســتش رو در دس ــک ــا  دادی ب
 . سرعت همراه بود

ــ ــه م دندیرســ ژهیــو يمراقبتهــا يجلــو یوقت ــد گفــت يوارد بشــه پرســتار خواســتیاردالن ک ــا: تن !! آق
 !دیوارد بش دیتونیشما نم! دیصبر کن

ــار   اردالن ــتارو کن ــتش پرس ــا دس ــت  يب ــم گف ــار بب : زده محک ــش کن ــبک ــا ا نمی ــت ــتانویب نی  يرو مارس
 ...سرتون خراب نکردم 

ــا اون  یبخــون نشســته و صــورت یحرفهــا رو بــا چشــمان نیــکــه اردالن ا نیحــ نیهمــ در عــرق کــرده، ب
 زدیــو اســترس دودو  م تیکــه از شــدت عصــبان یدگانیــد  کــل،یپهــن و خــوش ه ییقــد بلنــد، شــونه هــا

 .شانه اش نشست يبرو یدست داشت،یبخش قدم برم يو بسو

ــه دا  یعصــب ردالنا ــا لبــاس ســف  یــیبعقــب برگشــته نگــاهش ب  یو گوشــ یپزشــک دیمحمــد افتــاد کــه ب
 . بود ستادهیبگردن پشت سرش ا
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 نجــایا نکــهیمثــل ا ؟؟یکنــیم کــاریچ يدار! اردالن جــان خودتــو کنتــرل کــن: محمــد خنــدان گفــت یــیدا
دکتــر  نیــا يچنــد هــزار ســاله  يآبــرو يخــوایم: اضــافه کــرد یو بعــد بــا لحــن شــوخ!! هــا مارســتانهیب

 هیـ االنـم مثـل   ..... اصـال نشـد  ...  گـه یخـب نشـد د   ؟؟يببـر  کجـا یو بـا مـرام کـه بنـده باشـم رو       پیخوشت
ــخــوب  و آروم م رپســ کــه همکــاران مــن   یشــیو اصــال هــم نگــران نم  ینیشــیم یاون صــندل يرو يری

 .....ستیبه دلشوره و دلهره ن يازین چیهمه شون به کارشون واردن و ه
 

ــت  اردالن ــم گف ــیدا: محک ــوب م   ی ــو خ ــه من ــو ک ــان، ت ــیج ــو م یشناس ــر از ا  یدونی ــراب ت ــه خ ــکل  نی
ــام ــبا!! حرف ــا حفظــش کــنم   دی ــم ت ــارش باش  میهرچقــد تنهــاش گذاشــت ..........  گــهیبســه د! خــودم کن

 !!! هفــــــــــت سال ،ییدا يشنویم............. هــــــــــفت سال ........  گهیبسه د

ــرا نهمــهیا ــدر يدور يمــدت ب ــا هیــخــون گر ،يو درب ــرادرم ، خــودت، خــودم،   يکردنه ــدرمادرم و ب پ
بـه کـارِ مـن نداشـته باشـن       يپـس لطـف کـن بگـو کـار     !!! تحمـل نـدارم   گـه ید! هیـ کاف گهیهمــــــــــه، د

 .....فقط کنارِ آهو. ستمین میمستق یصراط چیکه به ه

ــد ــات محم ــمان  یلحظ ــا چش ــه ا  یب ــان ب ــمهرب ــواهرزاده نی ــتن  ي خ ــدر و دوستداش ــاه   یمقت ــودش نگ خ
 ! یتو دوست داشته باش یهرچ! یتو بگ یهرچ!!! باشه: کرده بعد گفت

 يحرکـت کردنـد کـه بـا صـدا      ژهیـ و يبعـد دسـت دور کمـر اردالن انداختـه بـه سـمت بخـش مراقبتهـا         
 : به خود اومدند يلرزان و خشن مرد

ــو  اردالن ــت؟ آه ــرم کجاس ــت؟ عز  يدخت ــن کجاس ــم ــت؟  زی ــا کجاس ــون ... اایباب ــرا الل م ــگرفت یچ  دی
 قلبم کجاست؟ يهمه 

ــه خــواهر شــوهرش گفــت  محمــد ــو کنتــرل کنــ کــنمیمختارخــان، خــواهش م: رو ب آهــو رو ! نیخودتون
همــراه مــا  نیتــونیم نیاگــر بخــوا. میریــآهــو م شیپــ میــبــردن، مــا هــم دار ژهیــو يبــه بخــش مراقبتهــا

 !نیایب

 یهرســه بــا چشــمان کــهیپرســتار، در حال ییدند و  بــا راهنمــاوارد بخــش شــ عیســر ییبــا قــدمها یهمگــ 
 .قدم برداشتند شیچشم دوخته بودند به سو هوشینگران به دختر جوان و ب

کـه در اثـر ضـعف و     فیـ نح یصـورت ! شـد یم دهیـ اونـا د  يبـر رو  یدگیـ کـه آثـار ضـرب د    يالغر دستان
 !بود دهیافت فشار به شدت پر
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رد و ضـجه زد           يآهـو  نیـ که پـدر ا  مختارخان صـورت آهـو بـ گـم گشـته بـود، دستاشـو آرام بـه طـرف :
ــا اااااااااااااااااایخــدا ــ  نی ــه روزش اومــده؟ ا یدختــر مــن چ ــب ــه؟عز  نی  زیدختــر الغــر و کوچولــو مــال من

 ياخــد يواااااااااااا: اشــک آلودشــو بســته زمزمــه کــرد يبعــد چشــما!  ییبابــا يگــل کوچولــو! ییدل بابــا
 !!!!!نمیه رو نبلحظ نیمن، چرا نمردم ا

ــرو دستاشــو ــا  يب ــه ه ــ  یآهــ ده،یدختــرش کشــ يچشــمها، ابروهــا، و گون  دیشــا دیاز عمــق دلــش کش
دستاشــو مشــت کــرده  م،یآن تصــم کیــبــود رو پــس بزنــه، کــه در  دنیــکــه درحــال ترک یبتونــه بغضــ

ــه گفــت ــه محــض ا یلــیمحمــد، خ: آمران ــه هــوش اومــد   نکــهیزود ب ــآهــو ب ــه همــ........ نــه، ای االن  نین
 الیـ بـه و  عیسـر  یلـ یاالن آهـو رو خ  نیهمـ  کـنم، یگم، چـون دوبـار تکـرارش نم   یمـ  یگوش کـن چـ  ! بهخو

هرچنـد تـا   . دیـ کنیم هیـ الزمـه ته  دیـ کنیکـه فـک م   يزیـ هـر چ !! کامـل  زاتیـ همراه بـا تجه  د،یکنیمنتقل م
 . منتظرتونم الیو يتو. ياریپرستار و دکتر الزمه همراه خودت م

ــونه و  یزنـــیزنـــگ م نـــازیزود بـــه پر اردالن ــخودشـــو برسـ ــ نیدیشـــن ال،یـ  یلـــیگفـــتم؟ خ یچـ
 !! زووووووووووووود

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

انجــام دادن دســتورات مختارخــان    يبعــد بــرا . تکــون داد  يبــه اردالن کــرده ســر   ینگــاه محمــد
 . حرکت کرد

اقتـــدارو ! هیچـــه قـــدرت و صـــالبت يدارا دونســـتنیم شـــناختنیکـــه مختـــار خـــان رو م یکســـان همـــه
حــرف و دســتورات بــدون بروبرگــرد مختــار ردخــور نداشــت   ق،یــدق يزیــمحکــم، برنامــه ر تیشخصــ

ــ ــه م یو هرکس ــا اون مواج ــاث شــدیب ــرار م رشیتحــت ت ــتیق ــرام  گرف ــدون چــون و چــرا ف رو  نشیو ب
 .کردیاطاعت م

ــدرت خاورم  یکــی مختــار ــر ق ــد و پ ــردان ثروتمن ــهیاز م ــدار و هم   ان ــود کــه اســم و رســم و اقت  نطــوریب
کــردنش زبــانزد خــاص و عــام و مــورد   تیــحســاب حــق النــاس و حــالل و حــرام رو رعا  ش،یدرســتکار

خــود و خــانواده شــو  ینیبــه ناگــاه گردبــاد ســهمگ یولــ. احتــرام بزرگــان و شــناخته شــدگان کشــور بــود
 . وارد کرد کرشیبزرگ به پ يضربه ا يدربر گرفت و چون آوار
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کــه در  یمیقــد ياز دوســتان و رقبــا یکــیو دردانــه اش هفــت ســال قبــل توســط   ینورچشــم تــرش،دخ
ــعج يا نــهینهــان ک ــدل داشــت و از عالقــه     بی ــدخترش خبــر داشــت     ادیــز ياز مختــار ب مختــار ب

 .و ذره ذره آب شدن جسم و روح مختار باشه دنیشده بود تا شاهد عذاب کش دهیدزد

بـه   لیتبـد  یدوسـت  نیـ بـه مـرور زمـان ا    یاش بـود، ولـ   نـه یریسـت د به نام اتابـک کـه دو   يا نهیک يمرد
 ! کردیم ییپوست و استخوان خود نما يشده بود که آثارش همچون زخم ال یقیعم یدشمن

ــر ــ  دخت ــوان بهمراه ــافظ  یج ــا دورش رو مح ــه دور ت ــد در امن  نیاردالن ک ــه بودن ــگرفت ــه   تی ــل ک کام
مجــرب بــه  يمحمــد و پرســتار یــیدا نیدر وجودشــون بــود، همچنــ یاتابــک ترســ يهنــوز از نقشــه هــا

 .آمبوالنس انتقال داده شد

ــ  يالیــو درِ  یکــه آمبــوالنس رو همراهــ نهایبــزرگ توســط نگهبانــان بســرعت بــاز شــده و بالفاصــله ماش
 . وارد شدند الیبه داخل و کردن،یم

ــا لباســها خــدمتکاران ــم يب ــد یرس ــر م .  منتظــر بودن ــا دکت ــد ب ــ  یانســالیمحم ــازه از راه رس ــه ت و  دهیک
ــو ــ     يجل ــت داد و احوالپرس ــت، دس ــوالنس داش ــه آمب ــم ب ــا چش ــه ه ــان    یپل ــرف مختارخ ــه ط ــرده ب ک

 . حرکت کردند

ــار گفــت  انســالیدکتــر م  ــه مخت ــه مختارخــان چطــور : رو ب ــه ب ــرد   يب مــرد؟؟ چشــم و دلــت روشــن م
 . آوردمدر نیماش يباور کن با زنگ زدنت چنان خودمو رسوندم که روپوشمو تو! یحساب

 مختار دراز کرد يگفتگو دست به سو نیح در

 .در آغوش گرفتند گرویدو مرد همد که

ــار ــور: مخت ــ   يچط ــد زود رس ــوب ش ــروز؟ خ ــ   ! يدیبه ــرم رس ــال دخت ــه ح ــر ب ــه زودت ــط هرچ  یدگیفق
 !میزنیکه بعد با هم حرف م نیکن

دوســه کلمــه بهــم گفتــه، همــه   يآهــو رو تــو تیمحمــد وضــع! باشــه مــرد نگــران نبــاش : گفــت دکتــر
 .آماده ست زمیچ

کــه  یداخـل سـرم   قـات یکامـل و تزر  نـه یبـه اتـاق بـاال انتقـال دادنــد و پـس از معا      عیسـر  یلـ یآهـو رو خ  
 .همه از بابتش راحت شد الیبدستش بود، خ

 45زن . اتــاق برگشــت ينگاههــا بســمت ورود يدر اتــاق بشــدت بــاز شــد کــه همــه    نیحــ نیهمــ در
 دلِ عمه کجاست؟؟  زیکو کجاس؟؟ عز: ان وارد اتاق شده لرزان گفتنفس زن يساله ا
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ــا بــدن  بلنــد  يبــا قــدم هــا ده،یــپر یعــرق کــرده و رنگــ يچهــره ا زان،یــاشــک ر یلــرزان، چشــمان یب
 ....آهو رسوند نیخود رو به بال

...... خــدارو شــکر : گفــت یو فقــط م ســت یگریو زار زار م دهیآهــو رو در آغــوش کشــ   نــاز یپر عمــه
 خدارو شکر

مـن،   يخـدااااااا : همسـن و سـالِ آهـو بـا عجلـه خودشـو داخـل اتـاق انداختـه بلنـد گفـت             یجووون دختر
! میکــرد داشیــهمــه ســال پ نیــبالخــره بعــد ا یعنــی! شــهیبخــدا بــاورم نم! شــهیبــاورم نم! خودشــه ینــی

ــدا ــان  ااااااایخ ــاااان مام ــ!!! ماااام ــهید یو از طرف ــو رو گ ــرك ب   يخودش ــداخت و دخت ــو ان ــوشیآه رو  ه
 . ختیریو اشک م دیبوسیم

ــ نکــهیا بعــداز ــاق رو از نظــر       یکم ــادور ات ــاك کــرد، دورت ــدا پ ــا سروص ــد و اشکاشــو ب ــالش جــا اوم ح
همــه  نینــیبب!! کاردرســته هــا یلــیدختـره خ  نیــا نکــهیمثــل ا!  ولیــا! بــه آهـو  والیــبابــا ا: گذرونـده گفــت 

ــ ــپلق ع ــه شــما هم  نیرو شَ ــهیآش رشــته هســت ک ــومِ خوشــت   ش ــدبخت مظل ــنِ ب ــورد م ــه خ ــد  پِیب و ب
بابـا   ولیـ ،کـار درسـت ا   یبابـا دسـتت مرسـ   !! کـرده  یقـاط  زانیبـا هـم اشـکر    يچـه جـور   ن،یدیشانس م

 ! یحال کردم بخدا اســـــاس!!! ولیا

 دنیبا د دفعهی کرد،یکه حرفارو بلغور م نیهمچ 

ــان، ــت مختارخ ــدا یِدس ــ ییپرسروص ــت  دیکش ــاتزده گف ــازیپر يآاااااااوااااا: و م ــت    ن ــدم رف ــدبخت ش ب
 !!!هستش نیحسابم با کرام الکاتب گهید! کارش یِپ

ــیدا ــه ا پِیجــونِ خوشــت ی ــ نجاااااااســتیخــودمم ک ــونش بشــم یاله ــاان شــما چطــور جــرأت  !! قرب ماام
ــرد ــا نیک ــا نی ــرِ    يحرفه ــه دخت ــق رو ب ــق وج ــیاج ــهی یک ــدرِ زر  ي دون ــار ِگرانق ــا مخت ــآق ــان  نی کم

ــزن ــ  !!! نیب ــو اصــالح کن ــان جــان خواهشــا خودتون ــویا! نیمام ــ يجــد ن ــار  گــهید! هــا گمیم ــا آهــو ک  يب
 !!مردم یگوگول خملد نینداشته باش

 ! شد دهیگوشش توسط مختارخان کش نیح نیدر هم که

پشــت ســر دختــر مــن حــرف   يدار دهیاز راه نرســ! گــهیخوشــم باشــه د: خــان بــا لبخنــد گفــت  مختــار
 . دیخودش کش يدخترو گرفته بسوو !! نمیبب ایب ؟؟ياریدرم

ــده   پِیجــونِ خوشــت یــیآآآآآآآآآآخخخخخــخ دا:تنــد گفــت پونــه ! خــودم، تــورو خــدا کمتــر فشــار ب
ــیهــم آغوشــتون خ نیدیــهــم گوشــمو فشــار م ! نفســم بنــد اومــد آااااااخــه  ــاور کــن اشــتباه  ! تنگــه یل ب
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ــ  چپــل چــالقِ  یتضــبــا ننــه جــوونش و داش مر دهیــورپر الیگــرفتمش، بــه جــوووووونِ ننــه، بــه مــرگ ن
 !گــــــــــمخودم اگه دروغ ب

 .کردند دنیشروع به خند همه

 نکــهیعــوض ا ؟؟يبــاز شــروع کــرد ومــدهین!!! دهیــورپر گــهیبســه د: کــه مــادر پونــه بــود گفــت نــازیپر
 !باش تییدختر دا شیپ ایب یهمه حرف مفت بزن نیا

 نیـ ا نیپـس آقـا مختـار، لطـف کنـ     ! رسـم ینَـن جـون، االن خـدمت م    ایـ آااااخ راسـت گفت : پونه تند گفـت  
ــ  ــا ریــدر غ! هســت ازیــکــه حــاال حاالهــا بهــش ن  نیگــوش صــاحب مــرده رو ول کن  میصــورت تقــد نی

 !نیاصال شک نکن! برو برگرد یب میکردیم یجنابعال

 که بدو ورود به اتاق زده ییحرفها باوجود

بــه محــض نگــاه کــردن دوبــاره بــه آهــو بــاز بشــدت شــروع بــه   یجــو اتــاق رو عــوض کــرده بــود، ولــ و
! دنتیـ اومـده د  اتیـ بچگ يدورت بگـردم خـواهر خـودم، بلنـد شـو کـه همبـاز        یالهـ : کرده گفـت  هیگر

 .آهو انداخت يپاها يو خودشو رو. بلند شو کنمیخواهش م ،ینامرد نباش دخمل

ــه ــا هم ــاداب رو م   نی ــده و ش ــر زن ــر س ــناختنیدخت ــتنیو م ش ــت و    دونس ــت داش ــو رو دوس ــد آه چق
شـدنش   دایـ هفـت سـال هـم چقـدر دلتـنگش بـوده و انتظـار پ        نیـ در ا. همـراش بـود   هیمثـل سـا   شهیهم

 ! دیکشیرو م

 کـرد، یبـود و بهـش نگـاه م    سـتاده یاردالن کـه پشـت سـرش ا    دنیـ بـا د . شـانه اش نشسـت   يبـرو  یدست
 .انداخت نییسرشو پا عیسر یلیگونه هاش رنگ گرفت و خ

 !نجاستیبازم که اردالن ا يواااااا: کرد فکر يا لحظه

ــود يمثــل خــون در رگهــاش جــار  شیدوران کــودک عشــق ــ . ب  شــهیهم یعاشــقانه دوســتش داشــت ول
چنــد ســال بــه  نیــا یچنانکــه طــ! عشــق و عالقــه نشــه نیــرفتــار کــرده بــود کــه اردالن متوجــه ا يطــور

حــاکم  شیــیکــه در منــزل دا یو جــو خــاص و پراضــطراب یمشــغله داشــت و بحــران روحــ یانــدازه کــاف
 !  بروز نده يزیجگر بذاره و چ يرو ندونفعال د شدیبود، باعث م

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

احســاس  چیو هــ کنــهیتخــس بهــش نگــاه م يدختــر بچــه  کیــاردالن بــه چشــم  کــردیفکــر م شــهیهم 
 ! بودن بهش نداره ییدابجز دختره عمه و پسر يگرید
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بــا  یلـ یبکـنم کـه مـثال خ    یحـاال چـه غلطـ   ! شـه یحـالم عـوض م   نمشیـ ب یمـ  نکـه یهم: از ذهـنش گذشـت   
باباجــان ! شــده هــا پیپدرســوخته چقدرخوشــت نیولــش، ببــ نــارویاصــال ا! کــالس و بــا فهــم نشــون بــدم 

هـا کـه   قشـنگ قشـنگ کـردم     يبلنـد شـدم کارهـا    يدیـ د دفعـه ی! نمیـ لطف کـن دسـتتو بکـش اونـور بب    
ــه درد ا ! شــهیم بلممــاچ ناقــا کیــشــامل  ــ نیــخــدااااااا جــووووونم خــودت ب خوشــگلِ  يِایــبــا ح یدخمل
 نیــبــا ا یالهــ رمیــبم!!!! کـــــــردم فیــاز خــودم تعر یلــیخ یعنــی  ؟یچــ گــهید! .......... بــرس ریســربز

 !رسمیهم نم ییجا چیکه به ه فهامیتوص فیتعر

ــ ــا صــدا  هی ــه ب ــه گفــت   يدفع ــد ک ــه خــودش اوم ــل ا: مــادرش ب ــه هــوش م نکــهیمث ــداره ب  ایخــدا! ادی
 . و تند دور تخت جمع شدند دندیآهو گردن کش يهمه به سو! شکرت

بعــد آروم آروم چشماشــو ! ســرم اومــده یــیچــه بال!  ســوزهیننــه جــوون، چشــام داره م: آرام گفــت آهــو
 ! کوش؟ آخ سرم نهیسککجاست؟ ننه  نجایا: بدور برش کرده گفت یباز کرد و نگاه

 زیـ خ میخـود نـ   يبـه جـانش نشسـت و بـه سـرعت در جـا       یقـ یچشـماش تـرس عم   دیـ واضـح شـدن د   با
 :  ......شانه اش نشست و آروم گفت يبرو یشد که دست زن

 
اشــک  يبــه گونــه اش نشــونده بــا چشــما يبعــد آروم بوســه ا! زدلمیــآروم بــاش عز! دختــرم نتــرس نــه

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

ــا تعجــب و چشــمان   ــا   یآهــو ب ــه آدمه ــاق نگــاه کــرد  يگشــاد شــده و هراســان ب از فکــرش . داخــل ات
  نجا؟؟یمنو آوردن ا یبرا چ! خوانیم یهستن؟ از جوون من چ یک گهید نایا: گذشت

ه اشـک نشسـته بـود بـه سـمتش اومـد کـه باعـث         کـه چشـماش بـ    انسـال یم يهنگـام مـرد   نیدر همـ  که
 . شد آهو تند خودشو عقب بکشه

 !.....برو عقب کنمیخواهش م! ایجلو ن!! نه: ترسان گفت یترس و لرز و نگاه با

 يصــداش تــو کــهیطور دیــکوبیو قلــبم بشــدت م کــردمیبــا تــرس و لــرز بــه اطــرافم نگــاه م  کــهیحال در
 . ومدیکه چشماش به اشک نشسته بود و به سمت من م دمیرو د یانسالیگوشم بود، مرد م

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

ــتم ــ داش ــدم،یم جیگ ــا ش ــا  نی ــرا ازش نم........... آق ــم؟یچ ــاس م  ترس ــرا احس ــنمیچ ــهیغر ک ــتین ب ! س
 اش برام آشناست؟ افهیچقدر ق
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لــرزان منــو در آغــوش بکشــه، تنــد خــودم  یدســتان بــا خواســتیبمــن کــه م دنشیهمزمــان بــا رســ یولــ
 !ستهیخودش با يحرکت باعث شد همان مرد در جا نیو هم دمیعقب کش

ــون ــت   مهرب ــرده گف ــرف زدن ک ــه ح ــروع ب ــرس : ش ــرم نت ــرس ! دخت ــال نت ــ! اص ــس نم چیه ــوادیک و  خ
تــو ! ییبابــا زدلیــعز نمیــآروم بــاش بب! يچــون منــو دار! شــتمیکنــه چــون مــن پ تیــتــو رو اذ تونــهینم

 ینــی! پونــه تیــجوونــت ،عمــه ت، دوســت دوران بچگ یــیمــن، بــرادرت، دا يچهــره  ؟یشناســیمنــو م
 ست؟ یکس بخاطرت ن چیچهره ه

صــداش نلــرزه و محکــم باشــه، همزمــان بغــض  کــردیم یحرفهــا بشــدت ســع نیــگفــتن ا نیمــرد در حــ
باباشــو  گــهید مــن حــاال يو کوچولــو بــایگــلِ ز یعنــی: و  داد دیکشــ یقــیصداشــو قــورت داده، نفــس عم

ــعز شناســه؟؟ینم ــده بشــکنم  زی ــا اجــازه ن ــا ! دلِ باب ــده شکســته ه ــا يِاجــازه ن ــال خــورد و   نی ــد س چن
قشــنگتو  يبگــو بــزار صــدا يزیــچ هیــبگــو فقــط  زمیــعز. حــرف بــزن کــنمیم اهشخــو! بشــه ریخاکشــ

 !کنمینکن خواهش م غشی، ازم در بشنوم، بزار لحن کالمتو حس کنم

تـک تـک    يکـه از زور تعجـب گشـاد شـده بـود، بـدون حـرف بـه چهـره           یمن بـا تـرس و چشـمان    یول
 . کردمیداخل اتاق نگاه م يآدمها

: لکنـــت داشـــتم گفـــتم کـــهیآروم در حال! کـــنمیفقـــط حـــرف بـــزن خـــواهش م: دوبـــاره گفـــت آقـــا
ــمممااا   ــممممماا شش ــیش ــخوایم ین ــبگ........ دی ــواده  دی ــت  يخون ــن هس ــی.......... ن؟یم ــن  یعن ......... م

ــه و دا........ دارم داداش  ــیعمـ ــه ........ دارم یـ ــه نـ ــرا ه ! نـ ــس چـ ــیپـ ــ یچـ ــنم......... ادمیـ ــرا  اد؟یـ چـ
 !!د؟؟یبسراغم اومد.... رید...... نهمهیا

 قهیشـق  يلـرزان بـرو   یو بشـدت عـرق کـرده بـودم، بـا دسـت       کـردم یدوبـاره داشـتم ضـعف م    کهیحال در
ــتم  ــار آورده گف ــام فش ــما دروغ نم  : ه ــدونم ش ــا ب ــال از کج ــگیاص ــو ا دی ــ نمی ــاز هی ــازه ن يب ــتشیت !! س

بــس نبـود هفـت ســال عـذابم داد؟بـس نبــود هفـت ســال       اره؟یـ ســرم ب خـواد یم یـی چــه بال گـه یاتابـک د 
 کرد؟ تمیاذ

 .شد ریکه اشکام سراز رفتمیداشتم از حال م.....نفس نفس افتادم  به

 يمنــو تــو کــهیدر حال. کــه همســن و ســال خــودم بــود فــرو رفــتم  يدر آغــوش دختــر نیحــ نیهمــ در
 ادیــنم ادتیـ فـدات بشـم، مــنم    یمـن، الهــ  یِجـوووووووونم، نــون برنجـ   یدخملـ : گفــت فشـرد یبغلـش م 
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 ادتیـ ! زدم؟یـ صـدا م  یو مـنم تـورو نـون برنجـ     يکـرد یصـدام م  ينجـور یکـه ا ! یمـنم فنـدق  ! معرفت یب
 ......... ستین

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

ــ در ــو رو    نیهم ــون، دستاش ــانوم مهرب ــان خ ــان هم ــا  يزم ــونه ه ــب     يش ــو بعق ــت و اون ــر گذاش دخت
ــادر بســه د : گفــت دهیکشــ ــه م ــبهــش فشــار ن گــه،یپون ــاره همچ  ار،ی ــکــم کــم دوب ــه خــاطر م وی ــب  ارهی

 ! شهیم تیآهو هم اذ  ينجوریعجله هم نکن چون ا. زمیمطمئن باش عز

کـه   يادیـ بـه رنـگ خـون و اشـکآلود کـه نشـان از فشـار ز        یاز اتـاق بـا چشـمان    يکه گوشه ا یجوان مرد
. کـرد یمشـت شـده بـه مـن نگـاه م      یو دسـتان  نیخسـته و خشـمگ   يداشـت، بـا چهـره ا    شدیبهش وارد م

ــل ا ــهیمث ــع نک ــردیم یس ــ  ک ــون داده حرف ــ  یلباشــو تک ــه ول ــه ! تونســتینم یبزن ــارهیک ــل ا کب ــهیمث  نک
 .از اتاق خارج شد عیسر شدهتحملش تموم 

ــدام دمــرد د همزمــان ــو يگــریرشــت ان ــه ت ــه  اطیــح يک ــاتابــک د يخون ــاق شــده   دهی ــودم، وارد ات ب
 یبـوس بـه داداشـش بـده و منـو راهـ       هیـ  ادیـ نانـاسِ مـن کـه ب    نیـ آهو بهوش اومده؟ کـو ا  دمیشن: گفت

 ! کنه

ــ! کــه در جــا ســکته کــردم دیمنــو چنــان در آغوشــش کشــ گــهید يا لحظــه گفتــه بــود  نکــهیمثــل ا یول
 ! داداشمه

 یعنــی! داداش زِیــعز رونیــب ادیــچــرا داره م کــتیقلــب کوچ نیــا: گفــت دیصــورتمو بوســ نکــهیاز ا بعــد
 آهو جوووووونم؟   يهنوز با خونواده ات آشنا نشد

ــا روپــوش ســف  يدکتــر ــه حــرف زدن   ســتادهیکــه ســمت راســت مــن گوشــه اتــاق ا   دیب ــود، شــروع ب ب
ــت  ــرده گف ــ  : ک ــه از راه نرس ــو ک ــالن ت ــا دهیارس ــت  نی ــرو کش ــذا  ؟یدخت ــا ب ــاس باب ــاس گام ــه ! ر گام چ

مـا هـم بـه هـوش اومـده، االن همـه لطـف کـرده          يخـانوم کوچولـو  ...  الحمـدا ! بسـه لطفـا   گـه یخبرته؟ د
! پونـه خـانوم بـا شـما هـم هسـتم هـا       ! نیـ دار ادیـ حـرف زدن ز  يکه بعـدا وقـت بـرا    نیکن هیاتاق رو تخل

کــم  هیــفقــط  یهمگــ!  حمــوم و گرمابــه گلســتانت قیــرف شــهیجووونــت م ینتــرس دوبــاره نــون برنجــ
 .رونیب نیبر یحاال  همگ! نیاریبهش فشار ن نیاز ا شتریتا ب نیتحمل کن

 ....کنه  تیهدا رونیکرد  همه رو ب یسع ده،یپدرانه بر سر پونه کش یبعد دست 
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مـن   يبـه اشـک نشسـته و مهربـون، بـر رو      یقبـل از رفـتن، بـا چشـمان     زدنیـ که پونـه صـداش م   يدختر
آخـم دراومــد کـه تنـد دســتمو ول     يداد کــه صـدا  یمو فشـار کـوچک  دســت دهیخـم شـد و گونــه مـو بوسـ    

آرام بوســه  یلــیو بعـد خ ! فـدات بشــم مــن ! يشــد تیــاذ دیببخشـ  د،یببخشــ! رمیــبم یالهـ : کـرد و گفــت 
 . بهم زد و از اتاق خارج شد یزد و بلند شده چشمک ستمکوچولو به د يا

ــدا ــت     يباص ــه گف ــدم ک ــودم اوم ــه خ ــانم ب ــان خ ــا: هم ــر م يآق ــونمیدکت ــحبت  ت ــاتون  ص ــته  یباه داش
 باشم؟؟ 

 .خانوم توانمند دییبفرما کنمیخواهش م: گفت دکتر

ــد   زن ــا لبخن ــرمحبتش رو ب ــاه پ ــر رو ينگ ــ  يب ــن پاش ــه ا دیم ــر پ يو بوس ــونیب ــاق   میش ــته از ات گذاش
 . خارج شد

 يتمـام حـرف هـا و اتفاقـات امـروز رو در مغـزم حـل و فصـل کـنم، بـا صـدا            کـردم یم یکه سـع  یدرحال
 یمهربـان سـع   يبـه خـودم اومـدم کـه بـا چهـره ا       دونسـت یمـن م  يکـه خودشـو بابـا    انسالیهمان مرد م

 انیــکــه چــال گونــه شــو نما بــایز يبــا لبخنــد. را در پــس نگــاه مهربــونش پنهــان کنــه شــوینگران کــردیم
 :فتگ کردیم

ــه ــخــودت فشــار ن ب ــعز اری ــهمــه چ زدلم،ی ــه . شــهیدرســت م زی ! مــن، حــاالم اســتراحت کــن  يدردون
ترسـان مـن دسـتش در هـوا خشـک شـد        يچهـره   دنیـ بـا د  کبـاره یبه سـرم بکشـه کـه     یخواست دست

 ! آورد نییآرام دستشو پا یلیو خ

 دیســف يبــا روپــوش و مقنعــه  يکــه پرســتار شــدیآرام صــورتش رو برگردونــده از اتــاق خــارج م بعــد
 . به داخل اتاق اومده سالم کرد

 .رفت رونیو از اتاق ب! بشه تیاذ دینذار. دیمواظبش باش: محکم جوابشو داده گفت یلیخ که

و ! خــانوم کوچولــو يدیــاجــازه م: بمــن انداختــه گفــت یپرمحبــت نگــاه يبــا لبخنــد و چهــره ا پرســتار
ــد خ ــیبع ــا احت یل ــب ــتم ب  اطی ــرم رو ازدس ــس ــ رونی ــا    دیکش ــب زده، وس ــتمو چس ــد دس ــا  لیو بع رو ب

 . برد رونیخودش ب

رو  دهیــبــه اتــاق خز صــدایانگشــتش بــاال بــود آرام و ب کــهیدر حال کــردن،یکــه ارســالن صــداش م يمــرد
ـ  خـواد یهرچنـد دلــم نم  ؟يدیــآهــو جـوووونم، اجـازه م  : بمـن گفـت   ! کــنم یمجبــورم ازت خـداحافظ  یول

ــا  ــداخت و نزد نییبعــد انگشتشــو پ ــریان ــده  داد کت ــ: اوم ــن یوقت ــر دمیش ــو خب ــا   ياز ت ــو ب ــده خودم ش
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بغلــت  یداداشــ گــهیبــار د هیــ یو نترســ ياگــه اجــازه بــد! نبــودم یاصــال اومــدن کــهیدرحال سررســوندم،
 ! کنه و بره

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

 میشــونیهــم بــه پ يآهســته بوســه ا. دمیاصــال نترســ ندفعــهیباهــاش داشــتم کــه ا یاحســاس راحتــ انقـدر 
ــت  ــته گف ــال اردالن  : گذاش ــوش بح ــه همخ ــهیک ــهیم ش ــتیپ تون ــه ش ــودمم م ! بمون ــاش خ ــتمیک  تونس

 !خودم ينداشتم خواهر کوچولو ییکنارت باشم که اونموقع آرزو

 ؟يبر دیکجا با: دهنم خشک خشک بود زمزمه کردم کهیحال در

 کــهیفکــر کــرده بعــد در حال یکمــ. دســتش گرفــت ينشســت و دســتمو تــو یصــندل يکنــار تخــت رو 
و قلـب مامـان و    يو بزرگتـر، تـو هـم تـه تغـار      میو اردالن دوقلـو هسـت  مـن  : گفـت  دادیـ سرشو تکـون م 

نرفــت و باعــث شــد  نییآب خــوش از گلومــون پــا گــهید دن،یــکــه اون نــامردا تــورو دزد یاز وقتــ! بابــا
 یبابــا مــ شیاردالن پــ. انگلســتان تحــت درمانــه يکــه االنــم تــو رهیــبگ یو روانــ یعصــب یمامــان نــاراحت

 نجـام یاالنـم سـه روزه کـه ا   ! مامـان هسـتم و مـواظبش کـه تنهـا نباشـه       شیمـنم پـ   کنـه یمونه و کمکش م
 . کمک به اردالن خودمو رسونده بودم يو برا

ــ ــورم برگــردم خــوادیمامــان تمــاس گــرفتن کــه منــو م  يپرســتارها یول مواظــب خــودت بــاش  . و مجب
اجــازه  حــاال. میبرگــرد شــتیحــال مامـان هــم خــوب بشــه و هرچــه زودتـر پ  ... انشــاا! یداداشــ زِدلِیـ عز

 باشه؟ شمیپ شهیدوتا عکس از خودمون بندازم و هم يدیم

 . نگفتم يزیتکون داده چ يدلم گرفته بود سر کهیدر حال 

داده بــود دوتــا   هیــسرشــو بــه ســرم تک   کــهیآورده و در حال رونیــب بشیــرو از ج ییبــایز نیدوربــ
 . عکس گرفت

ــدن يکــردم چقــدر از همــه   فکــر ــاچ  ای ــاده و اطالعــات ن در  نهــایاالن چــه راحــت دورب! دارم يزیدورافت
 ! عکس انداخت شهیو هرلحظه م رهیگیجا م بیج

 یخدانگهـــدارت آبجـــ! از طـــرف مامـــان نمیـــا: دوبـــاره لباشـــو بصـــورتم چســـبونده گفـــت  ارســـالن
 ! خودم يکوچولو

ــر بگوشــم خــورد کــه گفــت  يصــدا ــازم کــه خودتــو بهــش چســبوند ! چشــمم روشــن: دکت نگفــتم ! يب
 !یکشیخجالت نم کلتیه نیو با ات ن؟یبهش فرصت بد یکم



@donyayroman 26

ــد م کــهیارســالن هــم در حال  ــیدا: گفــت شــدیخنــدان بلن ــورو خــدا گ  ی ــجــوون ت ــده ری ــه ! ن خــودت ک
بغـل   هیـ پـس دوتـا بـوس و    ! دونـه یخـدا م  نمیـ بتـونم خواهرمـو بب   یکـ  گـه ید. هسـتم  یمـن راهـ   یدونیم

ــه چ ــک ــتین يزی ــم  ! س ــونم ببوس ــده خودت ــازه ب ــاال اج ــ ............ ح ــده دس ــا خن ــردن داو ب ــیت دور گ  ی
 . منم بخنده باز شد يبرداشت که لبا يماچ صدادار وجوونش انداخت 

ــردو ــاز د ه ــکفت و     دنی ــون ش ــل از گلش ــدانم گ ــورت خن ــیص ــا  یک ــون ماچه ــم   ياز هم ــدادار ه ص
 !من شد بیتوسط ارسالن نص

ـــم باشــه: گفــت دهیکشــ ییصــدا ـــم باشــه! خوشـــــــــ ــارو  ســتیبخــدا اصــال انصــاف ن ! خوشـــــــــ م
ــاق ب ــاز ات ــ رونی ــداز    نیکن ــه راه بن ــاچ و بوس ــازار م ــون ب ــب! نیو خودت ــرو ب ای ــب ــالن ا رونی ــایارس  نج

 ! رونیتند ب! هستش و قدغن نهیقرنط

 ! چشم االن: تند دستاشو باال برده گفت ارسالن

 !یداداش يمواظب خودت باش کوچولو. خداحافظت: گفت دهیصورتم کش يانگشتاشو رو آروم

 ....کرد رونشیبازوش گرفته از اتاق بکه پونه از  

از پنجــره چشــم  کــهیداده در حال هیــتک واریــمشــت شــده دراتــاق کــار خــود بــه د یبــا دســتان مختارخــان
 .کردیدوخته بود، فکر م الیو اطیبه ح

ــو نم گــل ــ  یچــیه! شــناختیقشــنگش اون از مــادرش هــم  یســراغ یاز گذشــته رو بخــاطر نداشــت، حت
ــتینم ــه بال! گرف ــیچ ــودن  ی ــرش آورده ب ــر دخت ــ   ! س ــذاب کش ــواده اش ع ــا خون ــودش ب ــدر خ  دهیچق

ــد ــدر طــول ا! بودن ــالِ طــوالن  نی ــت س ــیخ یهف ــت و آرزو م  یل ــردیدوســت داش ــا  ک ــه شــونه ه  يپدران
االن بتونـــه انقـــدر از  ایـــ! اش فشـــار بـــده نهیســـ يبـــرو شو در آغـــوش خـــود رهیـــدختـــرش رو بگ

ــرش حما ــدخت ــذابها   تی ــام ع ــه تم ــه ک ــه ا ییکن ــک ــه ســ  نی ــهم ــود از رو دهیال کش ــا  يب ــونه ه  يش
 !ومدیاز دستش برنم يچکاریآهو ه تیوضع نیفعال با ا یول! برداشته بشه فشیضع

 یاصــال بــا کــ! حــاالم هفــت ســال تنهــا بــوده! تحمــل کنــه تونســتیســاله چقــدر م ازدهیــدختــره  هیــ مگــه
 !!! زدنیکتکش همکه م ده،یپوشیم یچ خورده،یم یبوده؟ چ

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

ــر ــعز دخت ــه  زی ــام خاورم   يدردان ــهره و آوازه اش در تم ــه ش ــد ک ــارِ توانمن ــهیمخت ــاص و   ان ــانزد خ زب
 ! دهیکشیکرده، کتک خورده و عذاب م یبرده زندگ کیمدت مثل  نیعام بود، در تمام ا
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 :گفت يلندب يچهره اش رنگ خون گرفته با خشم و صدا کبارهی به

ـ  م،یکــه تـورو شــناخت  يخبـر یهـر چنــد االن ب ! نــامرد کـنم یم داتیـ پ هـر لحظــه   ارمیــبسـرت م  یــیبال یول
ــ يآرزو ــواده ! يتقــاص پــس بــد دیــبا! یمــرگ کن زجــر کُشــت ! رمیــگیآواره مــو ازت م يتقــاص خون

 يدختــرش بناگــاه نعــره ا يخســته  يآوردن چهــره  ادیــانتقــام زنــم، پســرام، خــودم، و بــا بــه  ! کــنمیم
ــق و ــودشاز عم ــ ج ــوان  دیکش ــا زان ــودش       یو ب ــام وج ــا تم ــا رو ب ــورده ه ــت خ ــاس شکس ــرزان احس ل

 نهمــهیپهــنش تحمــل ا يشــانه هــا. رنجــور دختــرش رو نداشــت يچهــره  دنیــاصــال تحمــل د! داشــت
 ! دخترش رو نداشت نیدرد سنگ

رو  تگرشیحمـا  يدسـتها  دیـ بـود، بـاز هـم با    یمحکـم مـ   دیـ بـاز هـم با   کـرد، یتحمـل م  دیـ باز هـم با  یول
ــ    ــدانش م ــواده و فرزن ــر خون ــر س ــترد یب ــو! گس ــود  شیآه ــته ب ــل پر! برگش ــانشیگ ــاره با ش ــدوب  دی

 .آورد یو نشاط خودش رو بدست م یشاداب

ــاال بــرده از صــم  دستاشــو ــب دعــا کــرد  میب ــ! خــودت کمکــم کــن  ایخــدا: قل ــونم   میاری ــاره بت کــن دوب
 !بلکه آروم بشم رمیو بگر یآوارگ نهمهیکمکم کن انتقام ا! خونواده مو سرپا نگه دارم

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

بابامــه و  گفــتیآقاهــه کــه م يپرســتار از اتــاق خــارج شــد دربــاره گفتــه هــا نکــهیکــردم بعــد از ا یســع
ــنم  يحرفهــا ــا چــرا از ارســالن نم ! داداش ارســالنم فکــر ک ــد  دم؟یترســیواقع رو  يچــرا اون احســاس ب

منـه؟   ياون آقـا بابـا   یعنـ یواقعـا خواهرشـم؟    ایآدم نداشـتم؟ خـدا   نیـ داشـتم بـه ا   گـه ید يکه به مـردا 
 !!! خود خودم يبابا

ــاره ــتم داغ م دوب ــردمیداش ــر و خ ! ک ــوم فک ــهج ــا الی ــام  يه ــاگون، تم ــرژ یگون ــو   يان ــه کوچول رو ک
 ! گرفتیکسب کرده بودم رو داشت ازم م

 !دمگذاشتم و شروع به ماساژ دادن کر جگاهمیک يرو دستامو

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

 !کردمیدختر احساس م نینسبت به ا یبیغر ییآشنا. نگاه کردم طونشیچهره معصوم و ش به

ــه ! عشــخم يچطــور! خــودم ریــســالم نــون پن: گفــت خنــدان ــارهیو ب ــه طــرفم اومــده و   کب ــا شــتاب ب ب
 . تخت انداخت يرو خودشو کنارم

 !! بابا توهم یکنیچقده هم ناز م نم،یپاشو بب ؟يدیآهو تو چرا خواب: گفت آهسته
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 ! امروز يچقده هم تو ناناس شد گهیبسه د: دراز کرد و دستمو تو دستش گرفته گفت دستشو

ــی ــ یعن ــ    يدار میتصــم ياول کــار نیهم ــاح خــودت بکش ــه جن ــه رو ب ــا انصــاف ن! یهم ــدا،  ســتیباب بخ
 !  بودن داریناز منو خر یهمه کل يآخه تو که نبود! خورده هم برا من بذار بمونن هیالاقل 

 نه؟ ای يایراه ب یتونیم یگیم یچ! خب نییپا میبر! نمیپاشو بب حاالم

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

 . دمبا تکان دادن سرم جواب مثبت دا فقط

ــا ــا ب ــارهیحــرکتم  نی ــا  يرو کب ــاال پ ــا: گفــت دهیــپر نییتخــت ب ــر  ولی چنــد : بعــد  داد! میپــس بــزن ب
 .جونم یگل گل میخورده به سرو وضعت برس هی دیلحظه صبر کن، اولش با

حــالش  کبــارهیبــه  یولــ. بهــم زل زده و ســرتاپامو برانــداز کــرد شیلحظــه بــا چشــم قشــنگ مشــک چنـد 
ــه لرز. کــرد رییــتغ ــه اش شــروع ب ــ یکــرده چشــماش اشــک دنیــچان زود بــه خــودش  یلــیخ یشــد، ول

 .مسلط شد

چــون !! يدار ازیــبــازم بــه اســتراحت ن ایــحالــت بهتــره  نمیــاول بــزار بب: گفــت دهیاز تــه دل کشــ  یآهــ
ــل از ا ــهیقب ــال نک ــر یجنابع ــر فتونیتش ــا نیرو بب ــض ا  ن،ییپ ــه مح ــهیب ــبب نک ــاریچ ننی ــردم، اول  ک ک

ســروتَهمو  یبــ يجنــازه  زنن،یــبعــد موهــامو از تــه م کــنن،یم یبنــده رو غلفتــ صیپوســت شــخصِ شــخ
 ایــحالــت خوبــه  فاتیتوصــ نیــخــب االن بــا ا. ازت مطمــئن باشــم دیــبا! کــننیم زونیــآو الیــو رِاز ســر د

 نه؟

 ي زهیـــم زهیـــدمـــاغ ر ،یمشـــک يصـــورت آشـــنا زل زدم، چشـــم و ابـــرو نیـــبـــه ا يچنـــد لحظـــه ا 
ــان ،یدوستدارشــتن ــورت یلب ــدم  یص ــت گن ــت،ی یِو پوس ــا کدس ــت ییموه ــرق م  رهی ــه ب ــد ک ــد،یو بلن  زدن

 افــهیاون ق يتــو طنتیشــ ت،یمعصــوم نیداشــت کــه درعــ ینیبــامزه و دل نشــ ي افــهیهــم رفتــه ق يرو
 ! کردیم دادیب

داد زدنــش بــه خــودم اومــدم  يبــا صــدا کــردم،یم لیــتحل هیــکــه داشــتم صــورت پونــه رو تجز نطـور یهم
 :...... که گفت

 !!!!آخه نمیبگو بب يزیچ هی!!! دیخوشگلم پر يکه رنگ و رو یکنیچقد نگاه م يوااااااآ

 ....پونه جان............ بهترم پو  یلیخ: گفتم دهیکش یقینفس عم منم
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 یالهــ: ده گفـت مـاچ گنـده کـر    هیـ و گونـه مـو    دیجلـوتر کشــ  دیاسمشـو از دهـنم شـن    نکـه یبعـداز ا  پونـه 
ــ ! پونــه جوووووووووووونــت فــدات بشــه  نکــرده الل  يفکرکــردم خــدا!  یخــودم غــش کــنم بــرات اله

 !  يشد

رو برامــون  یارســالن رو روشــن کــرد کــه آهنــگ قشــنگ نیدوربــ هیشــب يزیــچ شــدیبلنــد م کــهیحال در
ــم يو رو کــردیپخــش م ــن بب : گذاشــته،  داد زی ــصــبر ک ــایا نمی ــو نج ــ  يت ــدار یکمــد چ ــمت  م؟ی و بس

 . پوشونده بود رفت وارویکه در طرف راست اتاق، کل د يواریکمدد

ــ تــازه ــاق بنــدازم  یافتــاد نگــاه ادمی ــاتــاق دو د. بــه ات ــ وارشیــد هیــکمرنــگ و  یصــورت وارشی  یکَرم
و  بـا یچـه رنـگ ز  . نـداخت یم ایـ در ادیـ و مـوج وار کـه آدمـو کـامال      ایـ در یبـه رنـگ آبـ    یسقف. براق بود

ــ  ــش بخش ــود یآرام ــه در ! ب ــرید يگوش ــاق م گ ــات ــیآرا زی ــف   یش ــگ س ــه رن ــیو طال دیب ــت   ی ــه س ک
ــود   ــوابم ب ــهیآ وتختخ ــتادهیا ي ن ــه   يا س ــه گوش ــهید يک ــت  گ ــرار داش ــاق ق ــاژور  . ات ــتم آب ــار تخ کن

 نــتیکــه ز یبــا طــرح مــاه شــمیابر یفرشــ. کــردیم ییکــه همرنــگ تخــت بــود خودنمــا یلــوکس بزرگــ
 .  کردیاتاق رو صدچندان م ییبایکه ز یهمرنگ سقف آب يتور ییبخش اتاق شده و پرده ها

لبــام  يرو یتمــام وجودمــو فــرا گرفــت کــه ناخودآگــاه لبخنــد کــوچک  یقــیچنــان آرامــش عم يا لحظــه
ــ ! سـت ین يزیـ کـه چ  نجـا یباااابـااااا ا  يا: پونـه بخـود اومـدم کـه بلنــد گفـت      يباصـدا  یاومـد ولـ    نیفقـط بب

 ! کردم دایپ یچ

 کیــهمــرنگش کـه مناسـب بـا سـن      يبـا روسـر   کیشـ  يوه اکـرم قهـ   نــهیبلنـد زنانـه بـا زم    راهنیـ پ هیـ 
کــار  دیشــا زدیــو خوشــدوخت از همـون فاصــله داد م  بــایهــم ز یلــیپنجــاه ســال بــود، کـه خ  يخـانم بــاال 

 ! نباشه یاطیهر خ

همخونـه   نهیسـال بـا ننـه سـک     7باشـه بـه مـدت     یهرچـ  یولـ  اوردمیـ سـردر نم  زایـ چ نیـ مـن از ا  هرچند
ــودم و م ــدیب ــه لباســها  دمی ــه نن ــه هــا  ییک ــا پارچ ــول يب ــهیو در حــد متوســط اســتفاده م  یمعم ــا. کن  نی

چــه وضــع و  يکــه االن معلــوم نبــود تــو نهیننــه ســک چــارهیکجــا؟ ب نهیننــه ســک يلباســها کجــا و لباســها
 !  نمشیبپرسم کجاست و بب دیحتما با: فکر کردم. ستشه یحال

خــانوم گــل،  ؟ییالــوووووووو کجــا ،يهــووووووووو: کــه بلنــد گفــت دمیــاز جــام پر هــوی میمــر يباصــدا
 !نمیجواب بده ب
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رم            : گفـتم  زدیـ قلـبم تنـد تنـد م    کهیدرحال  بـاور کـن زهـره تـرك شـدم چـه خبرتـه؟ فـک کـنم بـازم سـ
 !الزم شدم

ــ ،یراســت! کشــهیبشــنوه منــو م یــیدا! منــو بــبخش يوا: گفــت دیــخندیم کــهیدرحال لبــاس  نیهمــ گمیم
 ! ردخور نداره ها. جون رو بپوش زیعز

کـنم کـه درِ اتـاق     دنیـ خنـده ش باعـث شـد مـنم شـروع بـه خند       نیکـرد و همـ   دنیـ شروع به خند بلند
 .وارد اتاق شدند کردنیمحمد صداش م ییبدنبالش دکتر جوان که دا انسال،یباز شد و دکتر م

مــن و پونــه اول مــات نگــامون کردنــد و بعــد لباشــون بخنــده بــاز شــد کــه    يخنــده  دنیــبــا د متعجــب
 . برق افتاده بود یچشماشون از خوشحال

مـا وصـورت    دنیـ مامـان پونـه هـم وارد شـد و بـا د      ایـ بـه درب اتـاق خـورد و همـون خانمـه       يگرید تقه
ــحال   ــا خوش ــدانمون ب ــد یخن ــت  يلبخن ــن گف ــه عز : زده رو بم ــه ب ــب ــه پر  زِی ــلِ عم ــازیدل و گ ــ! ن  یاله

ــهیهم ــالمت باشــ   ش ــدان و س ــه  یخن ــرِ عم ــه ا! عم ــرده     يرو يو بوس ــرا ک ــه دکت ــته رو ب ــورتم کاش ص
 ست؟ین نطوریبهتر شده ا یلیما خ يحالِ نازدونه  نکهیدکتر مثل ا يخب آقا:  گفت

. سـت ین يازیـ بـه بنـده ن   نکـه یبلـه بلـه، الحمـدهللا مثـل ا    : عمـه گفـت   يحرفـا  دییـ هـم در تا  انسـال یم دکتر
ــ   ــدارم، ول ــون شــبها همــه چ  یالبتــه بنــده قصــد جســارت ن ــا محمــد خودت ــتــرل کنکن زویــآق ــه  دی کــه ب

 .خاص دارم یو پشتکارتون ارادت صیتشخ

محمـد   یولـ . دیخـوش و خـرم باشـ    شـه یبـزنم  کـه انشـااهللا هم    میمیقـد  قیـ بـه رف  يسـر  دیـ اجازه بد اگه
 .بنده در خدمتم دیداشت اجیجان هرزمان و هر موقع به کمکم احت

ــیدا ــت  يمحمــد لبخنــد ی ــه لــب آورده گف ــارو شــرمنده نفرما  کــنمیخــواهش م: ب ــجنــاب دکتــر م ! دیی
شــما اســتاد بنــده ! دیــصــحبت نکن ينطــوریپــس لطفــا ا دییــایخونــواده بــه حســاب م نیــاز ا یشــما جزئــ

 . دارم اجیو من حاال حاالها به کمک شما احت دیهست

 یزودتــر از آنچــه کــه فکرشــو بکنــ یلــیخــوب آهــو خــانم خ: کــرده رو بمــن گفــت يهــم تشــکر دکتــر
 یدختـرم فرصـت هـارو از دسـت نـده بـه زنـدگ       ! يدیـ قشـنگت  م  یخونـه بـه زنـدگ    نیـ سرپا و شاد تو ا

کوتــاه از  يو بــا قــدم هــا دیکشــ یقــیبعــد نفــس عم. مــا هــم حســاب کــن يبــاش و رو کمکهــا دواریــام
 .رفت رونیاتاق ب
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چنــد بــه  یبــه لــب کنــار تخــت اومــد و لحظــات يمهربــان و لبخنــد یمحمــد بــا نگــاه یــیارســالن دا بقـول 
 یبیمثـل سـ  ! یمـادرت  هیدرسـت شـب  : جـزء بـه جـزء صـورتمو بـا دقـت نگـاه کـردو گفـت         شده  رهیمن خ

و  یرنگــ يبــا همــون چشــما بــایو ز یبــا همــون پوســت مهتــاب! نیکــه درســت از وســط نصــف شــده باشــ
 تیبراقــت بــا رنــگ چشــمات، باعــث شــده صــورتت جــذاب  اهیســ يموهــا انیــم تضــاد یخمــارِ بــراق، ولــ

 .  یبش دهید بایز یلیخ یلیخ شهیداشته باشه که باعث م يخاص و منحصر به فرد

مواظــب خــواهرزاده  دیــکــارم دراومــد با گــهیاز امــروز د: شــو بــه دنــدان گرفتــه گفــت ینییلــب پــا بعــد
 ! عاشقاش ندزدنش ندفعهیخوشگلمم باشم که ا

ــا ــد ب ــاه  يلبخن ــاره، نگ ــ   یدوب ــورتم پاش ــه ص ــان ب ــاق ب دیمهرب ــو از ات ــدون ا  رونی ــت ب ــهیرف ــل نک  مث
 .بشه کتریارسالن به من نزد

 !!کارو نکرد نیا یمنو چک کنه ول یاتیعالئم ح تونستیدکتر بود و م کیهر حال اون  در

ــه کــرده بــود رو تونســت   يشــدنش بمــن تــو کتــریرو کــه بــا نزد یکــنم چــون ترســ فکــر چشــمام لون
 ! بشه کیقدم به قدم بمن نزد خواستیم دمیشا! نهیبب

ــاور کــنم ا  هرچنــد ــواده  نــایمــن هنــوز نتونســته بــودم ب ــاول با! مــن هســتن يخون  شــدم،یمطمــئن م دی
 . کردمیاحساسشون م دیبا کردم،یباور م دیبا

ــت  ــچــه حــس خوب: از ذهــنم گذش ــواده داشــتن،   یاحســاس پناهگــاه و حــام  هی ــتن، احســاس خون داش
کــه  پ،یدکتــر و خوشــت یــیدا کیــشــامل پــدر و مــادر، بــرادر، عمــه و دختــر عمــه، داشــتن  يخونــواده ا

 .و آرامش بودند تیهمه شون باعث احساس امن

ــه دار: بــه خــودم اومــدم کــه بلنــد گفــت  نــازیعمــه پر ایــمــادرِ پونــه  يباصــدا  یکنــیم یچــه غلطــ يپون
 تو؟ يدار کاریچ زیبا لباس عز وونه؟؟؟ید

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

چـه   نیـ بـال بـه دور، ا  ... مامـان ماشـاا  : بـه مـادرش گفـت    یبـه مـن کـرده بعـد نگـاه      یپونه هم اول نگاه 
 !.......نچ نچ نشد!!! طرز حرف زدن با دختر قشنگتونه

 چیهـ  گـه یمامـان جـان مـا د    نیـ ا! بـه حـال خـودش بکنـه     يفکـر  هیـ بـه بابـا بگـم     دیـ با: با خنـده  داد  بعد
 !!برامون نداره يا دهیفا

 ! برداره زیحرف باعث شد مامانش به سمتش خ نیاصله گفتن ابالف که
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بـا تـوپ تشـر بـه طـرف       یگفـتم جنابعـال   یبااااابـااااااا مگـه مـن چـ     يا: گفـت  دهیکشـ  یکوتـاه  غیـ ج پونه
! حــاال مـن بـه جهــنم  ! مـاااااادررررِ مـن   گـه ید يخـب اعصـاب نــدار  !!! هـا  دیشــیحملـه ور م  ریـ حق يبنـده  

شـمارو   يجـور  کیـ  کنـه یکـه بنـده بـا شـما دارم مجبـورم م      یت خـون نسـب  هیـ خودمـو قـانع کـنم     تونمیم
مـن مـورد    ي چـاره یب يکـه بابـا   يامـان از روز ..... امـان   یهـم نـدارم، ولـ    يا گـه یکنم کـه چـاره د   تحمل

ــرار بگ   ــما ق ــاجم ش ــته ــ!!!! رهی ــت یاووووووووووه هرچ ــه    روی ــوع درج ــل از ن ــوپ و مسلس ــت ــه  کی ک
ــمت جنــابِ بابــا     نیریــگیهــا، اونــارم از داداش مختارخــان تــون م    نیــدار  زِیــعز يِو راســت بــه س

ــنگرانقــدرِ  ــیم کیشــل م ــونمیا! نیکن ــدون زره تشــر  ش ــه فعــال ب ــوننیدارن و نم فیک ــر ا ت ــدر براب  نی
 !!!کننیجمالت رو با جان و دل نوش جان م نیا ینیریحمالت شما دفاع کنن، ش

 نیـ خودمـو کنتـرل کـنم، بـه ا     یفقـط کمـ   ،یکمـ  کـردم یم یه سـع سـرخ شـده از خنـده کـ     یبا صـورت  من
در حالـت   يرییـ تغ نیکـوچکتر  نکـه یبـدون ا  ،يکـه پونـه بـا کمـال خونسـرد      کـردم یمادرو دختـر نگـاه م  

ــه ا  ــورتش باش ــص ــارو م نی ــحرفه ــروش ا    زدی ــر، روب ــه کم ــت ب ــم دس ــادرش ه ــتادهیو م ــت  س و داش
 !کردیگوش م ترشوغاز دخ هیصد من  يحرفا

منتظــر   یحرکــت اضــاف چیهــم کــامال خونســرد و بــدون هــ نــازیبمانــد کــه بقــول خودشــون عمــه پر حــاال
 !دخترش بود يصحبتها

هــم  هیــجنــاب عل يمــادرِ مــن کــه عمــه  نیــا! مــن يقلــوه ا یــیآهــو خــانوم، دختــر دا نیببــ: پونــه  داد 
 یچـ  ینگرفتـ  نکـه یمثـل ا : گفـت  دیـ تعجـب منـو د   یوقتـ ! کنـه یزبردسـت عمـل م   يجـادوگرا  نیباشه عـ 

 يخانومشـون پزشـکن و تــو   نیمـن مثـل همـ    زیـ عز يبابــا. پـس خـوب گـوش کـن    ! هـااااااااان  میفرمـا یم
جــووون  نــازیکــه مامــان بنــده کــه پر  یوقتــ. جداگانــه دارن يســاختمون، مطبهــا هیــ يتــو ابون،یــخ هیــ

ـ  ریـ از سـر کارشـون در بـرن و بـه قـول معـروف ز       خـوان یباشن، م بـه مـخ    کنـه یکـار کـنن، شـروع م    یآب
! و الفــراااااار کنـه یوقتــام کـه مــن بـدبختو بهونــه م   شـتر یبابـام کــه مـثال خســته شـدمو، کــار دارمـو، ب     یزنـ 

....... زمیــعز زمیــنــاز و نــوز و ادا و و اطــوار و مــاچ و بوســه و عز دنیمــنم شــروع بــه کشــ چــارهیب يبابــا
 شه؟یم یچ یدونیآخرش م

ــا ــ چــارهیب يباب ــن مر کسِیو ب ــان خــانمو  راه م يضــایم ــدازهیمام ــبِ    ،ن ــه فرصــت طل ــانومم ک مامــان خ
 چــارهیدربــدر و ب ياون بابــا! اومــدن ورِ دل بنــده در حــال اســتراحتن نمیــب یمــ کدفعــهی ک،یــ يدرجــه 

خـودش برسـه هـم     يضـا یبـه مر  دیـ هـم با  نیحـاال ببـ  !!! کشـه یداره جـور خـانومو م  ....... یچـ  نیمنم ع ي
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 نیــبــا ا ادیــکــه ب مونــهیواســه بابــام م یجــون گــهیحــاال تــو بگــو د! خــانوم جــواب پــس بــده يضــایمر هبــ
 یبــ گــهیحملــه نبــرد تــن بــه تــن داشــته باشــه؟ د حــال نــداره د يِخــانومِ کمانــدوکارِ تــازه نفــسِ آمــاده 

 !!!انصاف

محکــم از مــادرش  یپــس گردنــ هیــآخــش کــه  يپونــه بــود بــا صــدا يکــه تمــام حواســم بــه حرفــا مــن
 !!!!خندب یکردم و حاال نخند ک دنینوش جان کرد شروع به خند

شـروع بـه آه و نالـه کـرده و مامـانش       یو دختـر در حـال جـدال تـن بـه تـن بـودن و پونـه کـه الکـ           مادر
تونســتم خودمــو  یعنــوان نمــ چیبهــ گــهیمــنم کــه د د،یکشــیرو گرفتــه داشــت م میگــوش مــر هیــهــم 

 .دمیخند یبلند م يکنترل کنم، با صدا

دفعــه  هیــ. کردنــد دنیــهمــراه مــن شــروع بــه خند یشــینما يصــحنه هــا نیــاز ا یو دختــر راضــ مــادر
 . افتاد وارید يبلند قد رو يمرد هیسا دمیبرگشته د

ــه ا دمیــخنــدان بطــرف در برگشــتم کــه د  همچنــان اردالن خــان  دیــهــام با دهیکــه طبــق شــن  شــونیبل
 . باشن دیبنده با یبوده و طبق گفته هاشون صدرصد داداش

اســپرت خــوش دوخــت بــا  ياز شــلوار نــوك مــداد. ن کــردمداداش اردال زیزنــان شــروع بــه آنــال لبخنــد
ــجِ دســتش، پ  دیســف یراهنــیپ ــا آرن ــویکــه ت ــه   راهن ــا دو دکم ــود و ب ــاال زده ب ــاز پ يب ــب ــه  رهنشی کــه ب

 . شدیخوش فرمش نشون داده م نهیعضالت س یخوب

هــم  يکــه بشــدت رو ییبــزرگ و لــب هــا یکمــ ینفهمــ یو  پرجذبــه، دمــاغِ بفهمــ دهیکشــ يهــا چشــم
 اهیسـ  یِکمـان  يخـوش حـالتش کـه بسـمت چـپ شـونه کـرده بـود بـا ابروهـا           اهیسـ  يموهـا  داد،یفشار م

ــا تعجــب و چشــمان  يرنگــش کــه بــه حالــت بــا مــزه ا  ــه بــاال رفتــه بــود و ب بــاز شــده مــارو نگــاه   یرو ب
 ! کردیم

 ! و قادر نبودم تونستمیاصال نم یول رمیخنده مو بگ يکردم 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 يزیچ نه

 ! شمینگاه پرنفوذ و محکمش دارم آب م ریز کردمیم احساس

ــخینتونســتم ب گــهید ــه چشــماش دوخــتم و در حال . باشــم الی ــامو ب ــهیچش ــود   ک ــده ب ــع ش ــده ام قط خن
! گفـتن داشـت کـردم    يبـرا  يادیـ ز ينگـاه پـر محبـت و مهربـان کـه حـرف هـا        نیـ ع بـه کنکـاش ا  شرو
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گفتـه   دیـ ام تلمبـار شـده بـودن و با    نهیسـ  يدلـم داشـتم کـه بـه مـدت هفـت سـال رو        يتو ییمنم حرفها
 ! شدنیم ختهیر رونیب دیبا! شدنیم

 .ختمینگاهم ر يدلمو تو ينگاه کردم و حرفها فقط

 . مهربونش غرق بودم ناخودآگاه بزبون اومده بودم يچشما يتو همچنانکه

 ....از اشک شده سیو صورتم خ زنمیدارم حرف م دمید کبارهی

داشــتم ! کــرده بــود زیحرفــام ســرر يخــودم متوجــه باشــم انگــار نکــهیو بــدون ا کــردمیم هیــگر داشــتم
شـده بـود رو    کـه در حقـم   ییهـا  يبـودم، تمـام نـامرد    دهیکـه کشـ   ییهـا، تمـام عـذاب هـا     یتمام ناراحت

 ! کردمیم یخال

ــتم ــمها  داش ــا چش ــک يب ــتمیم یاش ــتمیو م گف ــتمیو م گف ــه  گف ــارهیک ــوش    کب ــردم در آغ ــاس ک احس
 . شدم دهیمحکمش کش

ــر دســتا  گــهید ــود مقاومــت کــنم و ســرمو     ينتونســتم در براب ــو در آغــوش گرفتــه ب محکمــش کــه من
 ! اش فشار دادم و دستام دورش حلقه شد نهیمحکم به س

 اریکـه داشـتم بسـ    یاحسـاس آرامشـ  ! نمونـده بـود   خـتن یر يبـرا  یاشـک  گـه یکـردم کـه د   هیـ گر يبقدر
 ! داشتم که تاکنون برام ناآزموده بود یخاص یاحساس سبک! بود زیشگفت انگ

 . از اشک بود سیصورتش خ! کنهیم هیاونم داره گر دمیاش برداشته د نهیس ياز رو سرمو

آروم لباشــو جلــو آورد و  یلــیبعــد خ. هــم نگــاه کــرددوتــا دســتاش صــورتمو قالــب کــرد و مهربــون ب بــا
 .دیبوس مویشونیپ

ــثان چنــد ــو     هی ــو ت ــاره من ــرد و دوب ــود و بعــد صورتشــو عقــب ب ــت ب ــو اون حال آغوشــش  يهمونطــور ت
 . دیکش

نبـود؟ مگــه   بـه یمـرد بــرام غر  نیـ مگـه ا ! گفــتمینم یچـ یچـرا ه ! کـردم ینم یاعتراضــ چیچـرا هـ   دونمیـ نم
 ییتنهــا نـا، یا چکـدوم یرو نـدارم؟ مگـه هفــت سـال بـدون ه     یکسـ  چیمـن  تـا بـه امـروز بـاور نداشــتم هـ      

 گــهیچــرا د کــردم؟یحــرف بــزنم؟ چــرا احســاس آرامــش م  تونســتمیســر نکــرده بــودم؟ پــس چــرا نم 
ــینم ــر دم؟یترس ــو  اچ ــتم ت ــت داش ــا يدوس ــاس     نی ــرا احس ــونم؟ چ ــش بم ــر از آرام ــرم و پ ــوش گ آغ
 ؟کردمیم تیامن
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دلِ اردالن، عشــقِ  زیــعز يِکوچولــو: بــم مردونــه اش بــه خــودم اومــدم کــه دم گوشــم گفــت  يصــدا بــا
 ! بذار احساست کنم! نمیبذار صورت قشنگتو بب یداداش

ــ دیــصــورتمو عقــب بــرده بــا نگــاهش صــورتمو کاو  بعــد ــا عشــق و محبت نگــاهش مــوج  يکــه تــو یو ب
 .اشکامو پاك کرد زدیم

 يبـــدون اینکـــه جلـــو. لـــبم اومـــد يوم، طوریکـــه یـــه لبخنـــد زیبـــا روشـــدم خیـــــــــــــلی آر آروم
 . لبخندمو بگیرم، باعث شد چال لپم خیلی قشنگ خودنمایی کنه

آآآآآآآآآآخ خ خ ! الهــی قربــون اون چــال لپــت بشــم    : عشــق و لبخنــد روي لــبش بهــم گفــت     بــا
 . دوباره در آغوشم کشید

 .حرفی، هیچ صدایی از کسی درنمیومد هیچ

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

و ســرخِ ســرخ، بــه مــا خیــره شــده بــودن و   یو عمــه پرینــاز خیلــی خوشــحال و بــا چشــماي اشــک  پونــه
 .نگاه گرمشون رو به ما هدیه میکردن

 از احساس زیبایی که داشتم خوشحال

: بخـودم اومـدم گفـت    يلبخندي هـم بـه روي اونـا پاشـیدم، کـه بـا صـداي مهربـون ومردونـه ي دیگـه ا           
ــیم           ــحال باش ــد االن خوش ــه بای ــد، هم ــوم ش ــه تم ــکرت ،دیگ ــه ش ــزاران مرتب ــدایا ه ــکرت، خ خدایاش

 ! بلند شید ببینم یدیگه نبینم کسی گریه کنه، همگ! وشاد

 . فتن این حرفا بطرفم میومدصداي مختار خان بود که با محبت در حین گ این

ــا ــو از آغــوش اردالن بیــرون کشــیده گفــت    ب ــی آروم من ــه نگــام کــرده و خیل ــا، : عشــقی پدران بســه باب
 ! دخترمو ول کن ببینم

ــا جاشــو گرفــت   اردالن ــی آروم از مــن جــدا شــد و باب ــونش نگــام کــرد و   . خیل ــا چشــماي ســیاه مهرب ب
 . دستاشو روي شونه هام گذاشت

ــه ــی آ درحالیک ــت     خیل ــداد گف ــت می ــام حرک ــونه ه ــو روي ش ــیرین   :روم دستاش ــایی ،ش ــزِ دل باب عزی
ایــن هفــت  یخــال ياجــازه میــدي جاهـا  ره؟یــدلـم آروم بگ  دیعسـلم، اجــازه میــدي مـنم بغلــت کــنم شــا  

ــ       ــه س ــورو ب ــدي ت ــازه می ــنم؟ اج ــر ک ــات پ ــداي نفس ــا ص ــدایی رو ب ــال ج ــ  نهیس ــدم و نفس ــار ب  یام فش
 بگیرم؟
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 ! ودمو به آغوشش پرت کردمبه یکباره بغضم ترکید و خ که

 ! اشک ریختم! ناله کردم! ضجه زدم! مردانه اش فشار دادم و گریه کردم يبه سینه  سرمو

 ! مهربونش به دورم حلقه بود و خیلی آرام و نوازشگونه بروي پشتم درحال حرکت بود دستاي

میقـی از سـر   آروم شـدم و سـرمو روي سـینه اش بـه سـمت چـپ متمایـل کـرده نفـس ع          یقیاز دقـا  بعد
 .آرامش کشیدم

حــاال بایــد بــه ایــن . حــالم جــا اومــد، ســرمو از روي ســینه اش بلنــد کــرده بصــورتش نگــاه کــردم  یوقتــ
 با ....مرد مهربون و مثل کوه که سینه اي محکم و پراز صفا داشت میگفتم با

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

ــه یکبــاره خشــکش زد  کــه چــی؟ چــی گفتــی؟ یکبــار  : زمزمــه کــرد! نفــس درســینه اش حــبس شــد ! ب
 !!دیگه بگو، خواهش میکنم

 .با دستاش جلوي صورتش گرفت ومنتظر نگام کرد صورتمو

 بـــــا ....بـــــا : آروم گفتم دوباره

بابـــا،  جـــان بابــا، عمـــر :  گفــت یمحکـــم بــه آغوشـــش کشــیده شـــدم کـــه پشــت ســـرهم م    دوبــاره 
ــدم   ــت ش ــه راح ــونم  ! آآآآآآآآاآه دیگ ــرپا بم ــونم س ــه میت ــم ! دیگ ــه نمیترس ــهید! دیگ ــه دل  گ آرزو ب

 ! شکرت! عشق بابایی، خدایا شکرت! نموندم

ــو ــد آروم        من ــی کشــید و بع ــاك کــرده نفس ــکهاي صــورتمو پ ــتهاش اش ــا دس ــرد وب ــدا ک از خــودش ج
 ! چشماشو سترد ياشکها

کـرده   یو بعـد اردالن کـه بـا لبخنـد نظـاره گـر مـا بـود نگـاه          از جاش بلنـد شـده بـا عشـق بـه مـن       آروم
 درسته بابایی؟ درد که نداري؟ . حالت بهتره نکهیخب عزیزم مثل ا: روبمن گفت

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

: ردالن بــود گفــتدســتهاي مردونــه اي کــه بــه ســمتم دراز شــده بــود نگــاه کــردم، ایــن دســتهاي ا    بــه
امــروز بــا جنابعــالی شــام بخــورم ســریک میــز و در کنــار  میمیخــوا! پــس بلنــد شــو ببیــنم خــانوم خانومــا

 قبوله؟! هم
 

 . و محکمش سپردم و بلند شدم يقو يتکون داده دستامو بدستا يسر
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تـه دلـم بشـدت    ! یچـه واژه شـیرینی، چـه حالوتـ    ! به سـمت بیـرون حرکـت کـردیم اول بابـا مختـار       همه
 . غنچ رفت

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

هـی آهـو وایسـا بیـنم دختـره      ! پـیس پـیس  : گفـت  یییکباره سـقلمه اي بـه سـمت چـپم خـورده صـدا       به
 !! بد ذات ي

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

ــه ــاه  پون ــرم نگ ــا ش ــت     یب ــرده گف ــود ک ــرده ب ــوز ول نک ــتمو هن ــه دس ــه اردالن ک ــما  : ب ــان ش اردالن خ
 !بفرمایید من و آهو جوووونم با هم میاییم

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

ــه ــت  پون ــد گف ــه دخ     : تن ــی ی ــی نســناس؟؟؟ نمیگ ــن چ ــس م ــا؟؟؟ پ ــا تنه ــت تنه ــی معرف ــه  ب ــر عم  يت
ــه      ــا بمون ــد تنه ــه نبای ــرام دارم ک ــل احت ــی قاب ــگلِ خیل ــوارِ خوش ــه  داد ! بزرگ ــج و کول ــت داداش : ک دس

 !!!واقعا که!!! جونشو گرفته داره میره

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

یم دختـر حسـود کـه    بیـا بـر  ! باشـه بابـا  : گفـتم  دمشیکشـ  یمـ  کـه یرفته دستشـو گـرفتم و در حال   جلوتر
 ! ییک لحظه جداییمو تحمل کن ینمیتون

داشـتم  ! خـواب دیـدي خیـر باشـه    ! اااِ نـه بابـا چـه از خـود راضـی     : ایـن حـرفم ایسـتاد و رو بمـن گفـت      با
 !فیلم بازي میکردم جوووووون خودت

 فیلم؟ چه فیلمی؟؟: با تعحب گفتم  منم

مـن بایـد قبـل از تـو     : دویـدن کـرد و گفـت   حالت بـا مـزه اي بطـرف در عقـب عقـب رفتـه شـروع بـه          با
 !!سر میز بشینم همین

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

لحظــه کــپ  هیــاز جلــوي آیینــه اي کــه تــوي راهــرو نصــب بــود رد میشــدم، بــا دیــدن خــودم    همینکــه
 ! کردم
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موهــام یـک در میـون از بـافتش بیــرون    . لی بـه سـرم نبـود   روسـري یــا شـا  ! وضـعیتم افتضـاح بـود    واااااي
یـه شـلوار   ! رنگـم زرد و پریـدگی صـورتم قشـنگ خودشـو نشـون میـداد       . اومده و  همـه جـا وِلـو بودنـد    

 . سیاه تنم بود يراحتی طوسی با یه بلوز آستین بلند ساده 

وسـامونی بـه ایـن    اول بایـد یـه سر  . کـه بـودم عـوض کـردم     ینگاهی کرده راهمـو بـه سـمت اتـاق     بخودم
ــه دفعــه ســرم گــیج رفــت    ــدادم کــه ی ــمامو   ! موهــا و سروصــورتم می ــوار وایســادم و چش ــه دی دســت ب

 !بستم

 به سرم کشیده شد که چی شده آهو؟ یدست آروم

 .پونه بود که بدنبالم برگشته بود صداي

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

 خوبی نه؟: دستمو گرفته گفت! یچی بابا یه لحظه سرم گیج رفته: گفتم آروم

ــتم  ــاش : گف ــه دســت وصــورتم     . آره خــوبم نگــران نب ــی ب ــه آب ــد ی ــه ســرویس کجاســت؟ بای فقــط پون
 !بزنم

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

 . به سمت دري در سمت چپ راهرو هدایتم کرد و

 نجــایا يوا. ستشــویی بیــرون اومــدم روبــروي روشــویی ایســتادم و موهــامو بــاز کــردماز اینکــه از د بعــد
 !!!نبود يکه شانه ا

 . کنهیدر داره منو نگاه م يپونه از ال دمیعقب برگشته د به

 ! بمن يزل زد ينجوریدختر هم هیچ: لبخند گفتم با

 ! خوچ بحالت ؟يدار یبلند قشنگ يچه موها یدخمل يوآآآآآآآ: گفت تند

اگــه بــا مــن بــود ! گسـت ینفــر د هیــ يموهـا دســت پــرورده   نیــا: زده گفــتم يشــخندیکــردم و ن نگـاش 
 !!!افتضاحه تشونیموهارو مرتب کنم که وضع نیا اریشونه برام ب هیحاالم لطف کن ! زدمیاز ته م

 .برگشت شمیبرس پ هیو بعداز چند لحظه با ! اومدم ستایوا: دررفته گفت یقرق مثل

 . ختمیموهامو ول کرده پشتم ر نطوریهم. بافتن نداشتم يحوصله . شونه زدم موهامو یسخت به

االن کجـا بـود؟ نکنـه اتابـک و      یعنـ ی. تنـگ شـده بـود    نهیچقـدر دلـم بـرا ننـه سـک     : فکر کـردم  يا لحظه
 !رمیبگ يازش خبر تونمیم يچه جور ایکرده باشن؟ خدا تشیآدماش اذ
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 . بودم یچیبخودم کردم که االن بهتر از ه یدوباره نگاه ناراحت

 !میبر: به پونه گفتم رو

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

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

اعــال و خوشــرنگ،   يپــرده هــا  س،ینفــ يتابلوهــا قــه،یعت يگلــدان هــا  شــم،یابر يبــایز يفرشــها
 ......یلوکس و عال یمبلمان

دستشـو گـرفتم و بـه سـمت راسـت هـال کـه        . چشـم بـه پونـه دوخـتم کـه منتظـر مـن بـود         دهیکش یآه
ــدا مــ   ــرو ص ــرف س ــرد   یازاون ط ــت ک ــد حرک ــ .  میاوم ــپزخونه بزرگ ــرو د یدرب آش ــا   دمی ــه دوت ک

 خانوم

ــه ــا    ب ــردن وس ــاده ک ــال آم ــرعت در ح ــذا لیس ــد  يو غ ــب بودن ــوان د . ش ــانم ج ــریخ ــه بــ  يگ  نیک
ــد م يگــریآشــپزخونه و راهــرو د ــر رو یدهــ سیســرو لیوســا کــرد،یرفــت وآم  یچــرخ دســت يرو ب

 .       میرفت یما هم پشت سرش دست در دست هم م. دادیهل م ياریس

اش  ییبــایفر! بــود بــایداشــت و چقــدر ز یچــه عظمتــ! کــردم ســتیلحظــه ا کیــ یســالن بزرگــ دنیــباد
 .       گذاشته شده بود  شیقسمت از سالن به نما کیبود که در  يگلخانه بزرگ و محشربه خاطر 

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

ــدان ــا گل ــیخ يه ــ  یل ــزرگ و ش ــا  کیب ــل ه ــا      يباگ ــه ب ــل گلخان ــر در داخ ــگ محش ــنگ و رنگارن قش
 .     کردند یم ییخود نما يا شهیش يوارهاید

م پـدرم بـه خـودم اومـدم کـه گفـت        يگلها بودم کـه بـا صـدا    محو خـودم از همـهء    يپـا  زیـ گر يآهـو : بـ
 ؟؟ییبابا زیگلها خوشگلتر و خوشبوتره مگه نه عز

کردنــد  یهمــه اهــل خونـه کــه باعشـق بمــن نگـاه مــ    دنیـ باد. کــردم یو بــه پشـت ســرم نگـاه   برگشـتم 
 .       لبام نشست يرو بایز يلبخند

 ! بغلش گرفت يبلند کرده، تو نیزم يحرکت منو از رو کیجلوتر اومد و با  دالنار

! یداشــ.....دا یکنــیم کــاریچ: وســفت دســتمو دور گــردنش حلقــه کــرده داد زدم دمیکشــ یکوتــاه غیــج
 !!!ترسمیم نیبزارم زم
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هـم بـا خنـده دنبـالش      هیـ اومـد و بق  رونیـ بغلـش گرفتـه بـود از گلخانـه ب     يهمونطور که منـو تـو   اردالن
 .حرکت کردند

گذاشـت کـه    یصـندل  يآروم منـو رو  یلـ یرفتـه خ  يبـزرگ غـذا خـور    زیـ بـه سـمت م   يبلنـد  يقـدمها  با
 .نشستند زیهم همچنان خندان پشت م هیبق

حــرف نباشـه کــه دارم  : بــوس کوچولـو بـه نــوك دمـاغم زده گفـت     کیـ بـود   ســتادهیکـه کنـارم ا   اردالن
مـن کـه بهـت گفـتم     ! خـورم یعـوض غـذا خودتـو م    يداد هـم راه بنـداز   و غیـ اگـه ج ! رمیمیم یاز گرسنگ

ــو غــذا بخــورم   ــا ت ــهمــه هــم م! دوســت دارم امــروز ب ــ  دوننی ــا شــکمم رودرواس ــدارم و اگــه  یمــن ب ن
و راســت بــا  دمیکشــ یغــیبرداشــت کــه ج زیــبــه ســمتم خ هــوینشــونم داده و  ندوناشــوگرســنه بشــم، د

 !!ستادمیترس سرجام ا

ــه خند  همــه ــد شــروع ب ــد و بعــد لبخنــدزنان در کمــال آرامــش شــروع بــه غــذا خــوردن     دنیــبلن کردن
 .کردند

ــه  نــازیعمــه پر ،یراحتــ يمبلهــا ينشســتن رو نیدر حــ م،یرفتــ منیشــام کــه بــه ســمت نشــ  بعــداز رو ب
 .باهات حرف بزنم دیمختار با: بابا کرده گفت

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

 ینـوبت  گـه یآهـو خـانوم حـاال د   : رو بـه مـن گفـت    يخـوردن چـا   نیاز رفـتن عمـه و بابـا، پونـه در حـ      بعد
 .باشم یهم باشه نوبت بنده هست که در رکاب جناب عال

 پونه جان؟ هیمنظورت چ: دمیتکون داده پرس يسر

و کفـش چـه    فیـ لبـاس و ک ! بـه سـرو وضـعته    یدگینظـورم رسـ  خـب، خـانوم خانومـا م   : گفـت  لبخندزنان
 . میکن دیواست خر دیبا یکل! یهمچ دونمیم

 دیکشــ یبلنــدم مــ يموهــا ينشســت و دستشــو رو یمــ يمبــل دونفــر ياردالن کــه کنــارم رو يصــدا بــا
بـه کوچـه و    دیـ خر ينـداره حتمـا بـرا    یاجیـ آهـو خـانم احت  : گفـت . متوجهش شده بـه سـمتش برگشـتم   

ــخ ــره، ابونی ــر چ    ب ــا نوکرشــم و ه ــا تنه ــودم تنه ــودم و خ ــخ ــر  يزی ــه الزم داره از بهت ــوعش رو  نیک ن
 .    مکن یم هیبراش ته

هــم  دایــاک! قــدغن رونیــب!!! دیرفــتن باشــ رونیــشــمام الزم نکــرده بــه فکــر ب: بــه پونــه کــرده گفــت رو
 !    قدغن
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 شــهیمگــه م! میرفـتن نباشــ  رونیــکــه بـه فکــر ب  یچــ یعنــی: و گفـت  دیــبــه حالــت قهـر لباشــو ورچ  پونـه 
 ............ لیوسا یآخه آهو کل! کرد دیرفتن خر رونیبدون ب

شــنوم  ینمــ یثیرفــتن حــد رونیــاصــال از ب!! حــرف نباشـه  کــنمیخــواهش م: محکــم گفــت کبـاره ی اردالن
 ! نیهم

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

ودستشــو دور شــونه  دیمنــو بطــرف خــودش کشــ کــرد،یامو نــوازش مکــه موهــ یبــا همــون دســت اردالن
ــ : ام انداختــه گفــت ــا حالــت کــامال جــا ب  یکنــ یتــو فعــال فقــط اســتراحت م ــت ــا. ادی ــر   نی طــور کــه دکت

 . شهیم دهیجراحت د يبدنت جا يرو گفتیم مونیپزشک خونوادگ یسلطان

و فکــش هــم بشــدت منقــبض شــده   دادیــهــم فشــار م يکلمــات دندونهاشــو بــرو نیــگفــتن ا نیحــ در
ــبا: داد.  بــود ــت کــامالً خــوب بشــه، خــودم کارهــارو راســت و ر   یصــبر کنــ دی ــ سیــحال هــر . کــنم یم

نداشـته   يش هـم کـار   هیـ بـه بق ! نیریـ بگ لیـ بعـدم تحو  ن،یبـد  لمیو تحـو  نیکنـ  سـت یکه الزمـه ل  يزیچ
 یبــیبــزنم فعــالً ترتبــا بابــا حــرف  دیــبا. میهــم باشــ التتیبــه فکــر درس و تحصــ دیــدر ضــمن با. نیباشــ

 !   شهیم یچ مینیتا بب يخونه به درس خوندن  بد يتا روبراه شدن کارها تو میبد

ــ دلــم ــ  یم ــ  ،یخــواد همــهء تالشــتو بکن ــیکــه خ یهســت یتــو دختــر باهوش چــون  یشــیزود موفــق م یل
 !!!.....يدار يقو یلیدونم که اراده خ یو م شناسمتیم
 

 دیبوسـ  قیـ عم یلـ یخ مویشـون یکـرده پ  لیـ با دستش پشـت گردنمـو گرفـت بـه سـمت خـودش متما       بعد
 .  دیکش یقیو نفس عم

ـ  نیــا نیعـ  خـواد یشــمام نم: رو بـه پونـه  داد   بعـد  ـ  ین تــو رو خـدا نگـاش کــن   ! نیکوچولوهــا قهـر کنـ   ین
ــه و ا! خــودش گرفتــه يبــرا يا افــهیچــه ق ــه جــان شــما بعضــ ! از محاالتــه!!! افــهیق نیــپون  زارویــچ یپون

 نیــا! هــا میکــرد دایــمــا هفــت ســال پــدرمون دراومــد تــا آهــو رو پ! دیــدونینم زارویــچ یبعضــ دیــدونیم
 !میطرف بود یادتون باشه که با کی

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

ــه ــا  پون ــاه نم  نییکــه سرشــو پ ــه و اصــال بصــورت اردالن نگ ــتن ارد کــرد،یگرفت الن از پشــت بعــد از رف
ــ  کــهیاردالن کــرد و درحال يبــه قامــت رســا ینگــاه ــا خــودش زمزمــه م ــا چشــمان یب  نیغمگــ یکــرد ب
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ـ  یمـن نـ   یول: گفت متوجـه   دهیکشـ  یبعـد آهـ  ! بـزرگ شـدم   ینـ یبب يخـوا یچـرا نم !!! سـتم یکوچولـو ن  ین
 .من شد

واه : گفــت يبــامزه ا ي افــهیبــا ق دهیبــه صــورتم پاشــ يلبخنــد دمیمــن زمزمــه شــو نشــن نکــهیا الیــخ بــه
 نیـ ا فهممیاصـال مـن نمـ   ....... خـوردش کـه    شـه یعسـل هـم نم   میبااابـااا، بـا نـ    يدار یواه چه برادر تخسـ 

 زنونــهمســائل  نیـ ا دونــهیچـرا نم ! داره کــاریبـه کــار و گشـت و گــذار مـا چ    یجنابعــال يالیداداش گـودز 
بعــد لــب و !! !اصــال ولمــون کــن بابــا يدار کــاریچ وال؟یــبگــه آخــه بــه تــو چــه ه  ســتین یکــی. هســتش

 ! کنه دایپ يبامزه ا یلیخ ي افهیدهنشو کج کرد که باعث شد ق

خــوش ! هــااااان يخنــد یمــ هیــچ: بهــم کــرد و گفــت یبهــش زدم کــه نگــاه يم گرفــت و لبخنــد خنــده
ــعف م      ــه ض ــو ب ــه دلم ــره ک ــپِ خوشــگلتو بب ــرده شــور اون چــالِ ل ــدازهیخوشــانت شــده آره؟ م ــون  ن ن

 !!!يریکبیا يِریپن

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

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

ــهیحال در ــعف م  ک ــتم ض ــا داش ــردمیواقع ــاه ک ــمتها یو گ ــدنم م ییقس ــوختیاز ب ــبر س ــبر دهی ــا  دهی ب
 !تورو خدااااااا بسه!!!! بسه دیگه یفندق: خنده گفتم

 ! گفتــــــــــم یدفعه بخودم اومدم و تازه متوجه شدم که چ هی

 یبهــش فنــدق میبهــم ســفارش کـرده بــود مبـادا مثــل قـد    میومـد یم نییاز پلــه هـا پــا  یاز شــام وقتـ  قبـل 
 خواســتمیکــه م ییســالها قبــل اون وقتــا نکــهیمثــل ا! اســم متنفــره نیــو از ا ادیــبــدش م یلــیبگــم کــه خ

 .کردمیصداش م يطور نیکنم ا شیعصبان

هـم قـرض کـردم و     گـه ید يدوتـا پـا داشـتم دوتـا    ! اسـم بهـم حملـه ور شـده بـود      نیـ حاال با گفـتن ا  که
 . کرد یدنبال من بود که ولم هم نم منیدور تا دور نش! حاال اون بدو من بدو! الفرار

ه آغـوش محکـم و مردونـ    يناگهـان تـو   دم،یـ دویبـودم و بـا خنـده م    دهیطـور کـه ازش ترسـ    نیهمـ  منم
 .فرو رفتم يا

جــون  یــیطبــق گفتـه هــا دا  نکــهیا! نگــاه کـردم  تیبشــر  یمنجـ  نیــبــه ا زدمیـ نفــس نفــس م کـه یحال در
 ! خودم بود بیخوشت
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 میقـا  یـی آغـوش آقـا دا   يپونـه سـرمو تـو    ادیـ عقـب بکشـم کـه دوبـاره بـا       یخودمو با شرمندگ خواستم
 . کردم

ــیدا ــان عز ی ــج ــدا خواســته،     زی ــود و از خ ــت ب ــه منتظــر فرص ــم ک ــوش   ه ــال در آغ ــام کم ــده رو تم بن
 !گرفتن

اگــه : بهــم رفتــه گفــت يچشــم غــره ا ســتاده،یا یــیدا کیــقرمــز نزد یکنــان بــا صــورت غیــج غیــج پونــه
 !! رونیب ایاز پشت سنگرت ب يمرد

ــراش در آورده گفــتم       کــهیدر حال خنــدان ــودم زبونمــو ب ــورتمو بطــرفش گرفتــه ب نــامردم و در : ص
 ! گفته من مردم یک! رمیم

 . چند نفر بلند شد يخنده  يبطرفم حمله ور بشه که صدا خواست

ــه ــاک! يواااا. ســمت صــدا برگشــتم  ب ــدان مختارخــان درســت پشــت ســرمون وا   پی ــودن  ســتادهیخان ب
 ! دنیخندیما م يداشتن به حرکات وحرف ها

کـه مهـرو    ییو چشـم هـا   زدیـ بـرق م  یکـه از خوشـحال   ییچهـره هـا  . چهره تک تکشـون نگـاه کـردم    به
 ! زد یاونها موج م يمحبت تو

ــس ــدا دار نف ــ يص ــتم  دهیکش ــودم گف ــا خ ــذ  : ب ــونو پ ــه ش ــدر زود هم ــون  ! رفتمیچق ــدر زود باورش چق
ــوز چ! کــردم ــمنکــه هن ــه ا   يزی ــه خــاطر نداشــتم، پــس چطــور ب ــب شــدم و  یکــیســرعت باهاشــون  نی

 ! کردم تیاحساس امن

 یخـورد و لهـم مـ    یکـه هفـت سـال مثـل خـوره روحمـو مـ        ییعـذاب هـا   کیـ بـه   کیـ ها و  ییتنها یعنی
 !کرد، امکان داشت کم کم برام کمرنگ و محو بشه

کـه فقـط دو تـا     ییدرد دلهـا . مهربـون قسـمت کـنم    ریـ زن پ کیـ تونسـتم بـا    یکـه فقـط مـ    ییهـا  ییتنها
ــ  ي نهیســ کیــبــود و فقــط  دنشیشــن يگــوش بــرا تونســتم ضــجه هــا ونالــه  یگــرم و بــا محبــت کــه م

 ! زمیبر انیگر يهامو توش با چشما

ــود کــه خ  د فقــط ــراز مهرومحبــت ب ــا دســت پ ــیو ت ــ  یل ــ یگــرم در آغوشــم م  ؟یحــاال چــ یگرفــت، ول
هسـتن کـه    يچـه طـور خـانواده ا    دمیهنـوزم نپرسـ   یخـانوادهء مـن هسـتن، ولـ     کـنن یکه ادعـا م  يافراد
 یآهـ ! رهـا شـده بـودم    ينشـان و اثـر   چیتنهـا بـدون هـ    يتنهـا ! سـالها منـو تنهـا گذاشـته بـودن      نیتمام ا

 یبــوده و کــ یچــ ییهمـه تنهــا  نیــکــه باعــث ا دمیـ فهم یمــ زویــهمــه چ دیـ با. اومــدم دمبــه خــو دهیکشـ 
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ــ  یولــ دمیپرســ یمــ دیــبا...... بــوده و چطــور اتفــاق افتــاده؟ آره  نیاالن نــه، فــردا در اســرع وقــت بــا هم
 !! زدمیکنه پدر منه حرف م یکه ادعا م ییآقا

 خــوامیم! خســتم یلــیمــن خ: تماومــدم و رو بهشــون کــرده گفــ رونیــمحمــد ب یــیآروم از بغــل دا یلــیخ
 !....... استراحت کنم

ــ  همشــون ــا محبــت نگــام م ــباشــه عز: جلــو اومــده گفــت ازیــعمــه پرن. کردنــد یب ــاال میبــر ایــب زمی و . ب
 .آروم به طرفم اومد یلیبه پونه کرد و پونه خ ياشاره ا

اتـاق  گفـتم وهمـراه عمـه و پونـه بـه سـمت        ریـ بـه همـه شـون شـب بخ     ریـ گرفت و مـنم سـربه ز   دستمو
 . میحرکت کرد

ــبخ شــب ــ دمیو اردالن رو شــن یــیآروم پــدر و دا رِی ــ  یول ــ چینگاشــون نکــرده ه نشــون  یعکــس العمل
فـردا باهـاتون حـرف     دیـ گفـتم مـن با   سـتاده یلحظـه ا  هیـ شـدم   یپـدر رد مـ   ياز جلـو  یفقـط وقتـ  . ندادم

 .خوام بگم و بشنوم یدارم که م يادیز يبزنم، ناگفته ها

 !یتو بگ یهر چ. باشه دخترم حتما: آروم سرشو تکون داده گفت پدرم

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

ــه ــگ شــاد پون ــه آروم برامــون پخــش م   يآهن ــود ک ــته ب ــدیگذاش ــم همونطــور خواب یو گــاه ش ــه  دهی
دوش  هیــ  يخــوا  یآهــو نمــ  : دیبطــرفم برگشــته پرســ    هــو ی. میدیــ خندیو م اوردیــ رقصــو درم يادا
 !يریبگ

 !ندارم بعد از حموم تنم کنم يزیآخه من که لباس تم: گفتم آهسته

 نــازشیبعــد بلنــد شــد و بــه مامــان پر! رفتــه بــود ادمیــ یآره راســت گفتــ: لحظــه فکــر کــرده گفــت هیــ 
 .شدیدستش گرفته بود وداخل اتاق م يتو يدینگاه کرد که لباس سف

لبـاس خـواب سـر کـن تـا       نیدختـرم فعـال امشـبو بـا همـ      ایـ ب: به طرفم قدم برداشـته رو بمـن گفـت    عمه
 .میلباسات اقدام کن يفردا اول وقت برا

ــاس ــف  لب ــواب س ــرم ولط   دیخ ــه ن ــه پارچ ــیرو ک ــت   یف ــرفم گرف ــه ط ــت ب ــو. داش ــ يب ــت  یخاص داش
از لبــاس بــه مشــامم  ییبــایعطرز يبـو . دمیکشــ یقــیناخودآگـاه لبــاس رو بــه دمــاغم گـرفتم و نفــس عم  

 . کردم دایرو که سالها بود نداشتم رو پ ینیم و احساس دلنشچشمامو بست. دیرس یم
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ــو ــیغر يب ــو  یب ــل ب ــود مث ــ يب ــو  کی ــل ب ــ يهمــدم، مث ــن کی ــ. آغــوش أم ــه ســالها  یاحســاس کس ک
 !نداشتمش

 دمیـ بعـد چشـمامو بـاز کـردم کـه د     . لبـام اومـد   يرو يکـه داشـتم، لبخنـد    یاحسـاس نـاب و سرخوشـ    با
اش کـل اتـاقو    هیـ و هـق هـق گر   دیـ لرز یشـونه هـاش بـه شـدت مـ     ! از اشـک شـده   سیصورت عمـه خـ  

 ! پر کرده بود

! اااااااایخـدا !! رمیـ بم یالهـ : از تـه دل کـرده گفـت    يونالـه ا  دیآغـوش گـرمش کشـ    يسـرعت منـو تـو    به
 . و دوباره هق هق کرد

 ي مــهین عطــر يبــو نیــمادرتــه، ا يبــو نیــدلِ عمــه، ا زیــعز: آغوشــش فشــار داد و گفــت يتــو ســرمو
 وجودته دخترم، 

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

پـس  : گفـتم  ومـد یم رونیـ کـه از تـه چـاه ب    ییم فشـردم و بـا صـدا    نهیدستم بـود بـه سـ    يرو که تو لباس
 !! نمشیبب خوامیپس کوش ،کجاست؟؟ م............... 

ــدون ــهیا ب ــ نک ــ چیه ــم فر   يرو یکنترل ــته باش ــدام داش ــار و ص ــرفت ــ ادی ــت؟  : دمیکش ــادرم کجاااااااس م
 کووووووو مااااااااماااان من؟  

ــهیحال در ــو ک ــال م   يت ــه تق ــل عم ــردمیبغ ــکر ک ــتمیم زانیاش ــااا : گف ــااااااان کج ــب ؟ییمااام ــواهش  ای خ
چطــور دلــت اومــد ! مامــان کــنمیخــواهش م ایــب! بســه دمیهــر چقــدر درد کشــ! بســه گــهید! ایــب کــنمیم
 !يسال تنهام بذار نهمهیا

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

ــبــا شــتاب از بغــل عمــه ب  يا لحظــه  يبغــض تــو زدمیــنفــس نفــس م کــهیشــدم و در حال دهیکشــ رونی
ــا  ــوم پ ــ نییگل ــ   ینم ــث م ــه باع ــت ک ــ  یرف ــاس خفگ ــد احس ــس    یش ــرم اردالن رو ح ــوش گ ــنم،  آغ ک

 ! کردم

 !! بکن يکار هی ییدا: داد زد 

 !  کردمیحس م دنشویکه خودم لرز زدیحرف ها رو م نیا ادیو فر یچنان با نگران 

 !اریزود برو آب قند درست کن ب! يپونه چرا واستاد: صداش بلند شد که داد زد دوباره

 . نگام کرد یواشکامو پاك کرده با نگران دیصورتمو به عقب کش اردالن
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اردالن  : رو بـــه اردالن کــرده گفـــت  ینــ دســتش گرفــت و بـــا نگرا   يبــه ســـرعت دســتمو تـــو   پــدر 
 .تخت يبخوابونش رو

ــو  اردالن ــو ت ــه رو يبِلفــور من ــو. تخــت دراز کــش کــرد  يبغلــش گرفت ــتمو ت ــت و  يدس دســتش گرف
آروم،  سسسسســس یییییییییهههههه: زمزمــه وارش گفــت  يو بــا صــدا  دیبطــرف لــبش بــرده بوســ   

ــاش عز ــآروم ب ــط آروم بگ زم؛ی ــفق ــارتم   ری ــودم کن ــه خ ــکها ! ک ــا اش ــه    يام ــان از گوش ــن همچن  يم
 .بود ریچشمام سراز

ــا ــد کــرد و ل   ب ــورا ســرمو بلن ــد ف ــآوردن آب قن ــ  وانی ــبم آورده کم ــه طــرف ل ــه  یروب ــد رو ب از آب قن
بهـــم  یمحمــد آروم اردالن رو کنـــار زد و آمپــول   یــی دا. کـــردمیم یاحســـاس کرختــ . خــت یدهــنم ر 

 .کرد قیتزر

 مویشـون یاردالن دوبـاره خـم شـد و بـا چشـمان نگـرانش پ      . اشـاره کـرد   هیـ کـرده بـه بق   یبهـم نگـاه   بعد
 .رفت رونیاز اتاق ب دهیبوس

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

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

 ! یچیه گهیس کردم و دبابارو احسا يآخر بوسه  يلحظه  فقط

کــه بــه طــرفم درازشــده بــود رو در دســت گــرفتم و  یمهربــون زنــ يدســتا. کــردم یســرما مــ احســاس
 يسـرد  نیشـدن دسـتم بـه عقـب بـا شـدت بـه زمـ         دهیبـا کشـ   یکـنم، ولـ   کتـرش یخواستم به خودم نزد

 . افتادم

ــ ینمــ. نفــس نفــس زدن افتــاده بــودم  بــه ــزنم  یتونســتم حرف ــوم  ییصــدا زدمیــم غیــج یهرچــ! ب ازگل
 ! شدیخارج نم

ــ   يزشــت و ســرد يناگــاه دســتا بــه ــه عقــب کش ــه شــدت ب  يرو نباردستاشــویا. دیموهــامو گرفــت و ب
 .دادیگلوم گذاشته بود و فشار م

ــودم . شــدمیخفــه م داشــتم ــ. نفــس کــم آورده ب ــ ینم ــه   یتونســتم حرکت ــارهیبکــنم کــه ب ــ کب ــا ن  شیب
 !و چشمام بازشد دمیاز ته دل کش يبلند ادیکه به قلبم فرود اومد، فر يخنجر

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

 . زدیاتاق قدم م يتو کرد،یم دادیبشدت نگران که خشم هم در آن ب یبا صورت اردالن
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 .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 يبلند شم که عمه فورا به کمکم اومد و تو خواستم

رو  وانیــآب ل. کــرد کیــآب رو بــه لــبم نزد وانیــعــرق کــرده مــو کنــار زد و ل يبــا دســتاش موهــا پــدر
 .وشروع به نوازش موهام کرد ختیبه زور به حلقم ر

ــداش ــ  ص ــگونه و آرام ب ــه نوازش ــنک ــت  دمیود رو ش ــه گف ــرعزیآروم بگ: ک ــا زِی ــ! دلِ باب ــت  یهمچ درس
 ! قلب بابا ریآروم بگ! کنه تتیاذ تونهینم یکس گهید! دخترم شهیم

ــاز گفــتن ا بعــد ــا احت نی ــورم کــرد    يســرمو تــو اطیــحرفهــا ب آغــوش گــرم و محکمــش گرفــت ومجب
 .که کم کم با نوازش دستاش دوباره به خواب رفتم. دوباره دراز بکشم

 . تخت نشستم يشدم و تو داریپونه ازخواب ب يبا سروصدا صبح

 نیــبــه ا یحســاب یگوشــمال هیــ خواســتیشــده و م زیــخ میپونــه بــه ســمتش نــ يبــود کــه بــا صــدا عمــه
دوبــاره . عمــه خنــده م گرفــت یچهــرهء خنــدان پونــه و صــورت عصــبان دنیــبــده کــه باد طونیدخترشــ

 !کرده بود یانمادرشو عصب ينطوریگفته بود که ا یمعلوم نبود چ

گفتـه بشــه   شـب یازاتفاقــات د يزیـ چ نکـه یبــدون ا. شـدم  دهیکشـ  رونیــپونـه ازتخـت ب   يو هــو يهـا  بـا 
ــو  ــچ ای ــرو بــه روم ب يزی ــا شــوخ  ارن،ی ــار دا  یب ــده کن ــیو خن ــه و دخترشــ  ی ــبحونه  طونشیو عم ص

 .اتاق خودم وکنار تختم يخوردم، اونم تو

 !کردیبه نبودشون نم يهم اشاره ا یاز پدر و اردالن نبود و کس يخبر نکهیمثل ا یول

 .میدرب اتاق به طرف در نگاه کرد يباصدا

 کنم؟  کاریچ ده،یخانم سفارشاتون رس: بود که گفت یجوون خدمتکار

ــه و بالفاصــله بســته هــا  رونیــتکــون داد کــه خــدمتکار ب  يهــم در جــواب ســر  عمــه ــه  یبزرگــ يرفت ب
 .اتاق آورده شد

 يو حـال آهـو خـانم نـازمونم خوبـه، مـن سـر        نیاال کـه شـما هسـت   خـانم حـ   نـاز یپر: بلند شده گفت ییدا
ــه ب ــم مارســتانیب ــل ا  زنم،ی ــرا  نکــهیچــون تمــاس گــرفتن مث ــ یمشــکل ضــامیاز مر یکــیب ! اومــده شیپ

 .برم دیحتما با
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ــتن دا بعــداز ــیرف ــازیعمــه پر ،ی ــیداد کــه دا حیتوضــ ن تهــران  يهــا مارســتانیازب یکــی يمحمــد تــو ی
جـــوان  يتهـــران گرفتـــه، دکتـــر نیهمـــ يمشـــغول بکـــاره و تخصـــص قلـــب و عـــروق خودشـــو تـــو

 .بود يهردختر يخوش ذوق که آرزو یلیوخوشنام وخ

لبـاس  . کـرد  یتخـت خـال   يسـه بسـته رو رو   يکـرد و رفـت عمـه همـه      یخـداحافظ  یـی دا نکـه یاز ا بعد
خوشـرنگ کـه پارچـه     یلـ یخ يهـم شـال هـا و روسـرها     یکـ ی يرنگارنـگ چنـد جفـت کفـش و تـو      يها

ــا ــلط يه ــ فی ــال گرانق نیو درع ــیح ــتن یمت ــانتو . داش ــا م ــد ت ــ يچن ــا و    کیش ــا رنگه ــم ب ــپرت ه و اس
 . مختلف يدوختها

لباســها رو امتحــان  کیــبــه  کیــذوق کــرد و مجبــورم کــرد  یلــیو لبــاس هــا خ لیوســا دنیــبــا د پونــه
ــنم ــف . ک ــانتو س ــلوار ســف  دویم ــا ش ــه ب ــور    يدیک ــت و تنخ ــردم، دوخ ــنم ک ــه ت ــود ب ــت ب ــر يس  يمحش

 . داشت

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

وان و گــرفتن آرامــش کــه از وجــود آب ولــرم  يتــو دنیــو بــزورِ پونــه خواب یدوش حســاب کیــاز  بعــد
 . اومدم رونیبمن دست داد ب

ــد،یبرامــون م ییبــایگذاشــته بــود کــه بــه ز  زیــم يرو شــویگوش پونــه بلنــدمو  يخــودش هــم موهــا خون
 . ومدیم يهم همراه آهنگ قر یکه گاه دیکشیسشوار م

ــوز و شــلوار    یانتخــاب يهــا لبــاس ــنم کــردم کــه بل ــه رو ت ــود و عج یرنگــ یاســیعمــه و پون ــب بهــم  بی
بـا ذوق شـروع بـه شـانه زدنِ موهـام کـرد و بعـد بـا عشـق شـروع بـه بـافتن موهـام از               یلیعمه خ. ومدیم

و در  دیــچرخیپونــه هــم دورمــون م. زد یدو طــرف راســت و چــپ کــرده بــه هرطــرف گــل ســرِ قشــنگ 
 .  میدیخندیکه منو عمه هم م خوندیبرامون همراه آهنگ م اوردیرو م دنیرقص يادا کهیحال

 . دیبه صورتم کرده دستموگرفت و صورتمو بوس یقیتموم شدن، عمه نگاه عم بعداز

ســه . میکــرد يجاســاز یخــال يشــده رو داخــل کمــدها يداریــخر لیوســا يعمــه و پونــه همــه  بکمــک
ــلوار در رنگهــا  ــف يش ــ يو قهــوه ا دیس ــ ریســ یِو آب ــه رنــگ ســف    یو کفش بــا مــارك   دیاســپورت ب

و  یهــم راحتــ یخوشــم اومــد و چنــد جفتــ یلــیخ یولــ اوردمیــازش ســردر نم يزیــکــه مــن چ داسیــآد
 .کردمیو پرو م دمیدیم یکی یکیسرفرصت و  دیرو با هابماند که لباس . پاشنه بلند
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ــ  نیــا دونســتمینم اصــال شــده، حتمــا کــار اردالن بــود کــه   دهیــخر يو چجــور یهمــه لبــاس و کفــش ک
 ! وارد هم هست ناقال یلیکارش خ يمعلومم بود تو

 !تعجب داشت يواقعا جا اورد،یسردرم  لیور وساج نیپسر از ا هیمگه  آخه

ــ  ذاشــتمیسربســرش م یآوردم و کمــ یسرِفرصــت ســرازکارش درمــ دیــبا  طونیبقــول ننــه وروجــک ش
 .رو

 ....االن کجا بود؟ یعنی. ننه بشدت دلتنگش شدم يادآوری با

ــ دهیــخر یخــوب يدرســته لباســها: عمــه گفــت میاز اتــاق خــارج بشــ نکــهیاز ا قبــل ــازم  یشــده ول ــب  هی
 !بکنم تونمیم کاریچ نمیبب. میدار ازیرفتن رو ن دیخر

و دور   میبـه بـازار بـر    ریـ لبـاس ز  دیـ خر يروز همـراه عمـه بـرا    هیـ  میگـرفت  میپونـه تصـم   يهایشـلوغ  با
 . میاز چشم اردالن خان زود برگرد

ــه اگــه چ بقــول ــپون ــ يزی ــفهم یم ــس با   دی ــود، پ ــاك ب ــه مــون پ ــحســاب هم ــدون سروصــدا ا دی ــب  نی
 . میکردیم دهارویخر

 میدیــدیخنــده دار م لمیفــ هیــوهمــراه عمــه و پونــه  مینشســته بــود منیســالن نشــ ياون روز تــو يفــردا
مطــبش رو  یبــودم عمــه بــه سـفارش بابــا مــدت  دهیـ کــه فهم ياونجــور. شــد یپخــش مـ  ونیــزیکـه از تلو 

 .بابا آسوده باشه الیمن باشه و خ شیکرده بود که تا کامل خوب شدن حالم، پ لیتعط

ــزیتلو يعمــه صــدا کدفعــهی ــگ م   ونی ــن کــه زن ــه ســمت تلف ــرو کــم کــرد و ب ــل ا. رفــت زدی  نکــهیمث
 .زدیداشت با بابا حرف م

 یلـ یخ. دیرفـتن زود آمـاده بشـ    رونیـ ب يبـرا . اجـازه صـادر شـد   : قطع تلفن روبـه مـا کـرد و گفـت     بعداز
وشـال   یخیدیسـف  یسـبز بـا شـلوار لـ     يبـه خـودم کـردم مـانتو     ینگـاه . با کمک پونه آمـاده شـدم   عیسر
 .چقدر ناز شده بودم. بوجود آورده بود یجالب یشده و هارمون ارقشنگیکه بس دیسف

رنـگ کـه منتظـر     کیـ بـا کـت شـلوار     کـل یه يسـه مـرد قـو    دنیـ باد میقـدم گذاشـت   اطیـ که بـه ح  نیهم
 . بودند ماتم برده بود ستادهیا يدود يها شهیبا ش یقشنگ نیکنار ماش

 . میرفت نییپونه بخودم اومدم و دست در دستش از پله ها پا يسقلمه  با
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بــا  یلــیرو بــاز کــرد و خ نیبــود درب عقــب ماشــ يخــوش چهــره ا انســالیراننــده کــه مــرد م بالفاصــله
از اون مــردان  یکــیکــه  میشــد نیهمــراه عمــه و پونــه ســوار ماشــ. ســتادیا ياحتــرام عقــب رفتــه، کنــار

 . نشست نیماش يجلو کلیه يقو

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

از  يهرســه مــرد لحظــه ا اطیــهــم بــا احت یلــیمعــروف کــه خ يگشــت و گــذار در پاســاژها یاز کمــ بعــد
ــار نم  ــد،یپشــت ســرمون کن ــاس هــا  رفتن ــا لب ــخر يهمــراه ب ــه خودشــونم    يداری ــه عمــه و پون شــده ک

 . بود.....و یوبهداشت یشیاضافه کردند که شامل عطر ولوازم آرا دهایرو به خر يگرید يزایچ

ــت لبــاس خــواب کــه    دهامونیــخر ــیســه دس ــلوار  یصــورت یک ــوز ش ــگ و بل کــه عکــس  يخــوش رن
 گـر ید یکـ یرنـگ کـه    دیسـف  یبلنـد ،همـراه بـا لبـاس خـواب      يهـا  نیهـم روش بـود بـا آسـت     یخرس تپل

ــود کــه ا یاز دورنــگ ســبز وصــورت یقــیهــم تلف ــب ــام   يبلنــد راهنیــپ يآخــر نی ــا مــچ پ داشــت کــه ت
 .آراسته شده بود ییبا روبانها ییبایگرد باز که بز ي قهیو  يحلقه ا يها نیبا آست دیرسیم

ـ  میبشـ  نیخسته شده بودم کـه عمـه مـارو مجبـور کـرد سـوار ماشـ        گهید خـودش دوبـاره بـه پاسـاژ      یول
 . شد نیدر دست سوار ماش یدست فیک کیبا  یبرگشت و بعد از مدت

جنـاب اردالن خــان   یغضـب  ریـ م افـه یبـا ق ! ارهیـ خـدا روز بـد ن   میکـه قـدم بـه داخـل خونـه گذاشـت       نیهمـ 
 . میروبرو شد

ــه ــهیق پون ــان ي اف ــت   یهراس ــت وگف ــدبخت    يواااااااااااااا: بخــودش گرف ــه ب ــه ک ــون برس ــه دادم ــدا ب خ
چــون  م،یو خودمــون در بــر میدختــره رو ولــش کنــ نیـ ا ایــب نــازمیمامــان پر!!!! کــارش یرفــت پــ میشـد 

! دهیـ جـا قورتمـون م   هیـ مـارو بخـوره هـم کـه سـهله،       سـت، ین يزیـ االنه که بـرادرزاده تـون تـرور کـه چ    
 ! نیایو بعد شمام دنبال من بدو بدو ب رمیپس بااجازه خودم در م ن؟یایشما نم

 نیــجــواب ا خــوادیم یکــ! يریــدر م يذاریــمنــو تنهــا م هیــچ!!! خفــه: بهــش زده گفــتم یپــس گردنــ کــه
 !!!! بدهرو  رغضبیم

 ...... تو يمگه مرض دار! افهینسناسِ بدق یزنیآآآآآآآآآاآخ د چرا م: کج گفت ییابروها با

ــه قــدم بــه مــا نزد  یبرزخــ ي افــهیق دنیــبــا د کــه حرفشــو خــورد و آب   شــدیم کیــاردالن کــه قــدم ب
 . دهنشو بلند قورت داد
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 یوســع نهیمــبهم بــه دلــم بشــ یبــه پونــه بعــد بــه مــن انــداخت کــه باعــث شــد ترســ  یاول نگــاه اردالن
بـه قـول    ایـ ازدالن شـروع بـه صـحبت کنـه      نکـه یقبـل از ا  یولـ ! کردم آب گلومـو مثـل پونـه قـورت بـدم     
و  یبگـ  یچـ  يخـوا  یعمـه مـ   دونمیـ م: کـرده گفـت   یدسـت  شیپونه قبل از تـرور قورتمـون بـده، عمـه پـ     

 ! کارو بکنم نیمجبور بودم ا زمیعز یول ،یهست یعصباناالن چقده 

نگــو کــه  يزیــچ گــهیلطفــا د کــنمیباهــات صــحبت م: بگــه عمــه  داد يزیــره اردالن خواســت چدوبــا تــا
 ! وروجکا زهره ترك شدن نیا

 .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 هی. شدم مونیپش يا لحظه

در  ياز خــودم داشــته باشــم بــه دنبــال اردالن راه افتــادم و بــدون ســرو صــدا جلــو  ياراده ا نکــهیا بــدون
 .......ورود خواستم يواجازه  دمیکش یقینفس عم. ستادمیاتاقش ا

                                                                                                         
ــدون ا د دونســتمیم ــل اتاقشــه، ب ــ نکــهیاخ ــرا یحرف ــردم    يب ــاز ک ــو ب ــه، آروم در اتاقش ــدنم بزن وارد ش

 !!!فکر کردم حتما باهام قهر کرده. به داخل اتاق انداختم یونگاه

. گذاشــته بــود بشیــبــود وهــر دوتــا دستاشــو داخــل ج ســتادهیا اطیــســرپا کنــار پنجــره رو بــه ح اردالن
 شده؟ يزیچ: بم گفت ییبرگرده باصدا نکهیبدون ا

 نـــویچـــم شـــده بـــود فقـــط ا دونمیـــنم. ســـتادمیشـــدم و پشـــت ســـرش ا کیـــآروم بهـــش نزد آروم
 ! باشه ریعنوان دوست ندارم اردالن از دستم ناراحت و دلگ چیکه به دونستمیم

منقــبض  کدفعــهیســرمو بــه کمــرش فشــار دادم کــه . آروم بــاال بــردم و از پشــت بغلــش کــردم دســتامو
 .شد

ر خـورد        .کـردم   بدنشـو کامـل احسـاس    انقباض ینفسـ . صـدام بغـض دار شـد و اشـکام رو گونـه هـام سـ 
 ........ بدون اجازه  دیمن نبا دیببخش: گفتم دهیبلند کش

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

 ! کلمه کی یحت یبگ يزیچ خوادینم سسسسسسسسسیه: گفت آروم

و  یداشــت فیچقــده زبــل تشــر! کلــک يا: منــو از خــودش جــدا کــرده صــورتمو عقــب بــرده گفــت بعــد
داشـته بـاش،    ادیـ ب شـه یهم ياز داداشـت  بـرا   نـو یفقـط ا ! يدربـر  یواشـک ی یکـه تونسـت   دونسـتم یمـن نم 
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 تیـ اتـاق خـودت بـا ده تـا نگهبـان دورو بـرت هـم امن        يکـه ممکنـه تـو    یو بفهمـ  یاگه اتابک رو بشناسـ 
ــ ــه حمـــومم نم   ،ینداشـــته باشـ ــهله بـ ــازار کـــه سـ ــاونوقـــت بـ ــه باد  يریـ ــط بـــا سـ ــاردیاونـــم فقـ !                                                                                                                      گـ

  ؟يدیها خر یچ نمیبب ایب ختنیحاال عوض زر زدن و اشک ر

ــاق م رونیــدســتمو گرفتــه بــود و بــه ب  کــهیحال در  گــهید د؟یرســ التیوســا یراســت: گفــت دیکشــیاز ات
 کــنمیکــن بــده خــودم بــرات آمــاده م ســتیل یخواســت یهرچــ. يکــم وکســر دار یــیزایچــه چ دونمیــنم
 ! من یبرات بفرستن، باشه جوجو فسقل کنمیسفارش م نیآنال يبه فروشگاهها ای

زدم کــه باعــث شــد دلــش بــرام ضــعف بــره و  ینیدلنشــ بــه چشــمان مهربــونش کــردم و لبخنــد ینگــاه
 . محکم بغلم کنه

 يبهــش فشــار نکــهیبــدون ا يعــاد یلــیبغلــش گرفتــه و خ ریــرو هــوام و منــو باخنــده ز دمیــد دفعــهی
 ! رهیم نییاز پله ها پا ادیب

پهــن  يهــا نهیســ! راحــت بــود دمیــکــه داشــت با یکلــیقــد و ه نیــبــا ا... ماشــاا! کــردمیتعجــب م دیــنبا
 !!یالغر مردن ششیو منم که پ زدیزده ش  که داد از قدرتش م رونیب يوعضله ها

 شده جوجو؟ یچ: کرده گفت یبهم نگاه کدفعهیکه  کردمیخندان با لذت بهش نگاه م داشتم

 !شده باشه يزیمگه قراره چ! یچیه: به دندون گرفتم وگفتم لبمو

افتـاد، اول بـا تعجـب بعـد بـا       میومـد یم نییهـا پـا   بغـل اردالن از پلـه   ریـ چشـمش بـه منکـه ز    یوقتـ  پونه
خــب  نم؟یــبب دیــرو با یرو بخــواد کــ یمــثال اگــه االن مــنم دلــم بغــل کســ !!! چــه خبرتونــه: خنــده گفــت

 ! اونم محکم خوادیمنم دلم بغل م

ــهیحال در ــد م ک ــخندیبلن ــت میدی ــویه: اردالن گف ــو  چکس ــط خودم ــاره    ! فق ــط اش ــما فق ــانو ش ــه ب زلزل
 . دیدار فیبغلِ بنده تشر ریز دییبفرما

 .شد دهیپونه باز بود و تا بناگوشش کش شین که

 !مینگاه کن دهاتونویخر دییبفرما: گذاشته گفت نیمنو زم اردالن

ــد ــه  تن ــا يهم ــ لهارویوس ــیر نیزم ــار     میخت ــته کن ــته رو برداش ــدتا بس ــد چن ــه تن ــه پون ــت و  يک گذاش
.                                نگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردالن چ

 .نبود يو از عمه هم خبر میکردیبسته هارو باز کرده همه رو نگاه م یکی یکی
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اردالن گذاشــته شــد، داشــتم از خجالــت آب   يرنگارنــگ کــه همشــون جلــو  يشــهایلــوازم آرا دنیــباد
 .کردیداشت نگاه م الیخیاردالن ب یول شدمیم

بــد جــنس و  یفنــدق رســمیبــه حســابت م: گفــتم واشیــ یلــیبــه پونــه رفتــه خ یحســاب يچشــم غــره  هیـ 
 !مونیم

 !به طرفم حمله ور شد دفعهی که

 !رفتمیدرم دیهوا پس بود و با گهید

 . داشتیکه پونه هم دنبالم بود و دست برنم میزد يهال دور يتو

کــه  میدنبــال هــم کــرد اطیــتــو ح یشــدم و کلــ ریســراز اطیــبــه ســمت ح ســتیول کــن معاملــه ن دمیــد
 . ادیدنبالم نم گهید نکهیاحساس کردم مثل ا يلحظه ا

 يزیــمحکــم بــه چ يو لحظــه ا ســتادهیا دمیــبــه پشــت ســرم کــردم کــه د  یدوان دوان نگــاه همچنــان
 !  فرو رفتم یآغوش يبرخورد کردم و تو

الاقـل  ! یگنـده گـ   نیـ چـه خبرتـه دختـرِ بـه ا    : زده  خشـن گفـت   ياز بازوهـام گرفـت و منـو کنـار     یدست
 !جلوتو نگاه کن یکن یآدم زندگ يمثل بچه  یتونینم

فقــط از گــردن ! نتونســتم ســرمو بلنــد کــنم یشــرمنده شــدم کــه حتـ  دهیاز حرفــاش خجالــت کشــ چنـان 
 ! داشت یکلیکه عجب ه دمید نشوییبه پا

 نیــچشــم از ا: آروم گفــتم شــدم،ینگــاش کــنم دور م نکــهیانداختــه و بــدون ا نییســرمو پــا کــهیحال در
 .و دور شدم! دیببخش کنمیم یآدم زندگ يبه بعد مثل بچه 

ــه       نکــهیا بــدون ــده دوال شــده و بطــرف خون ــود کــه از خن ــه ب ــه پون ــنم چشــمم ب پشــت ســرمو نگــاه ک
نبــود  یکســ ییرایپــذ يپوشــونده بــود گذشــتم و چــون تــو اطویــبلنــد کــه ح يدرختــا ياز البــال.رفــتیم
 . طرف اتاقم رفتمب

 ! دیخندیتخت افتاده بود و غش غش م ياتاق رو يقبل از من تو پونه

 .... و  دمیکشیکه هم حرص م منم

ــم ــده  ه ــود د   ياز خن ــه ب ــده ام گرفت ــه خن ــهیپون ــروع بخند   گ ــه دارم و ش ــو نگ ــتم خودم ــنتونس  دنی
بهـم   گـه یتـا د  رسـه یخودمـو دارم کـه حسـابتو م    يآهـو جـووونم مـنم خـدا     نیببـ : کردم که پونـه گفـت  
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ـ ! ینگـ  یفنـدق  ! زدمیــاونجـا م  یگشـت  هیـ کــاش مـن جلـوتر بـودم و خـودم      ،یفـرو رفتـ   ییعجـب جـا   یول
 !!!!خوادیبغل م یلیخ یلیباور کن منم دلم خ! تداش ییعجب برورو

ــد م کــهیحال در ــخندیبلن ــاور کــن مــن اصــال ند : گفــتم دمی ــب ــی! دمشی ــت نتونســتم ســرمو   یعن از خجال
 ! وووووووووووووووووهفقط بدنش اووو. بلند کنم

 !شد یعصبان یلیخ یحتما از نگهبانا بوده، ول: که گفتم میدیغش غش خند دوباره

ــا بــود د هیکجــاش شــب یاون راکــ: گفــت کــردیکــه اشکاشــو پــاك م پونــه حتمــا دوســت !! وونــهینگهبان
 کــردیدستاشــو بــاال بــرده دعــا م  کــهیبعــد در حال. ومــدیم الیــاردالن بــوده کــه راحــت داشــت بطــرف و 

 !....بِه یراض یلیما هم خ! خوش بِه یلیها ده که خ یخدا جووونم مارو از اون نگهبان راک: گفت
 

ــروز ــا م اون ــتیت ــاق  میتونس ــورد اتف ــود گفتــ   یدر م ــاده ب ــه افت ــو خند میک ــد . میدی ــه بح ــورد  يپون از م
دور قشـنگ   هیـ شـده بـودم چـرا     مونیکـه کـم کـم پشـ     کـرد یم فیـ تعر کلشیو هـ  افـه یمن و ق یِتصادف

 !  رو از دست داده بودم يزیعجب چ! گاش نکردمن

بشــه و بعــد بــا  یدگیبــه درســام رســ کــننیکــه بــرام اســتخدام م ییبــود بــا معلــم ســرخانه هــا قرارشــده
ــت ــه م    یتس ــرورش ازم گرفت ــوزش و پ ــط آم ــه توس ــد،یک ــیتع ش ــدیم نی ــ  کردن ــع تحص ــه مقط  یلیاز چ

 . بدم لیتحص  تونمیم

هــم  یجهشــ یفــوق العــاده خــوب بــوده و حتــ میدرســ تیوضــع گفــتنیبابــام و اردالن کــه م يحرفــا بــا
 .شدم دواریبخودم ام شتریخونده بودم، ب

ــه ا دو ــرده درس م     يهفت ــورت فش ــه ص ــتم ب ــودم و داش ــغول ب ــدت مش ــه ش ــود ب ــدمیب ــا ا. خون ــهیب  نک
مجـرب،   یهمگـ  دادنیـ کـه بـه مـن آمـوزش م     ییرهـا یدب.  کـردم یم مویهمـه سـع   یتحت فشار بـودم ولـ  

 . تالش کنم شتریهرچه ب شدیباعث م نیبودن و ا یاضهم ازم ر یلیکه خ

چـرا   نکـه یو علـت ا  گـرفتن یاز دسـت رفتـه ام کنـار هـم قـرار م      يروزهـا  يکم کـم تمـام پـازل هـا     گهید
کـرده بـودن کـه بالخـره بعـد از       یینکـرده بـودن و چـه کارهـا     دامیـ چـرا تـا حـاال  پ    ایـ تنها مونده بـودم،  

 .شدیکنن برام مشخص م دامیو پ رنیهفت سال تونسته بودن ردمو بگ

بابـا کـه تــا    یمیتوسـط دوسـت صــم   یمیقــد نـه یک کیـ بـه خــاطر   یسـالگ  ازدهیــشـدنم در سـن    دهیـ دزد
 !نگهداشته شده ام یشده و مخف دهیحدس بزنن توسط اتابک دزد تونستنیاواخر نم نیا
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ــا   دامیــتونســتن پ یو توســط چــه کســان يدادن کــه چــه جــور حیبهــم توضــ نطــوریهم ــم ب کــنن کــه اون
ــا  ــالش ه ــبانه روز يت ــیاردالن و دا يش ــه نت  ی ــدم ب ــهیمحم ــنیم ج ــل زندگ  رس ــه از ک ــونیک زده و  ش

 !گشتنیم رانیا يدنبال من در همه جا

و ضـعف اعصــابش بــوده و در   دیشــد یشــدنم باعـث افســردگ  دهیــمــادرم بـه مــن کــه بعـداز دزد   عشـق 
نظــر  ریــز یطــوالن یلــیکــرده بودنــد، و بــه مــدت خ شیبســتر سیمعــروف انگلــ يشــگاههایاز آسا یکـ ی

ارســالن و مــادربزرگم، بخــاطرش اونجــا  گــرمید زیــپزشــکان تحــت معالجــه بــوده و بــرادر عز نیبهتــر
 .موندگار شده بودن

ــالن ــان  ارس ــط زم ــم فق ــن  یه ــه ش ــود رد دهیک ــازم پ يب ــه ا   دای ــو ب ــرده و خودش ــل نک ــده، تحم ــش  رانی
 ! برگشته بود مامان شیپ سیکردن من دوباره به انگل دایکه بعد از پ. رسونده بود

ــ ــک  نیهمچن ــه س ــت نن ــداز ا نهیاردالن گف ــهیبع ــه     نک ــش ب ــده از ترس ــت ش ــن راح ــب م فکــرش از جان
 .بمن بزنه يو سر ادیافتاد ب ابیرفته تا بعدها که آبها از آس رازیش

ــا مامــان حــرف بــزنم و صداشــو بشــنوم،    یلــیبشــدت دلتنــگ ننــه بــودم، خ  کــهیحال در اصــرار کــردم ب
کــه اونــا بگــن صــبر کــنم کــه باعــث  یتــا زمــان دیــش اجــازه نــداده انــد و باگفتنــد پزشــکان معــالج یولــ

 . کالفه شدنم بود

کـه خـواهرِ    نمیـ سـرخودمو بب  يپونـه وپسـر عمـه     طونیاز دو سـه هفتـه هـم موفـق شـدم بـرادر شـ        بعد
 !بود یخدا از دستش شاک ي شهیزلزله شم هم

ــد از   اون ــول بع ــق معم ــروز طب ــه ا  هی ــرده ک ــان فش ــاریدوره امتح ــ  نب ــتاد ملک ــط اس ــرد  یتوس ــه م  يک
اشـاره پونـه کـه بقـول خـودش پشـت        کیـ با شـد، یازم گرفتـه م  کبـار یبـود و البتـه هرچنـد روز     انسالیم

ــاره    يکنکــور ــود و هنــوز فرصــت نکــرده بــود مــرور دوب درساشــو شــروع کنــه از کالســها بطــرف   يب
 .میتاتاق من در رف

داشــت کــه عکــس  يســپورت بــا مــزه ابــودم کــه بلــوز حالــت ا دهیپوشــ یخوشــگل دیبلــوز شــلوار ســف 
 . هم روش بود یخرگوش زرد خوشگل کی

بــودم و  يبــا شــال و روســر رهــایدب يجلــو شــهیبــه اتــاق بــازکردم، چــون هم دنیبــه محــض رســ ســرمو
 .  ومدیکارام خوشش م نیاز ا یلیبود خ یرتیاتفاقا داداش اردالن که آدم غ
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ــاز دب یکــی ــ   يرای ــانم جــوان و تپل ــر خ ــربم دخت ــم سوســن ام  یمج ــه اس ــب ــه ق  يری ــود ک ــهیب ــیخ اف  یل
 .داشت ییو دلربا یخواستن

ــار   ــه دو ب ــه ک ــا ا  يپون ــال صــحبت ب ــورد درســهام د شــونیاردالن رو در ح ــدر م ــود، نم دهی ــب از  دونمی
ســوزن بــانو  ایــچاقالــه  یسوســ کــردیصــداش م شــونیا دنیــکــه بــه محــض د طنتیشــ ایــحسـادت بــود  

 .....از ته دل بخندم شدیکه باعث م......  
 

ــیروز کــه خ اون ــ     طونیشــ یل ــل خــوش رنگ ــا ت ــونه کــرده و ب ــامو ش ــودم، موه ــده ب ــاز گذاشــتم یش . ب
 .میرفت اطیو با خنده و بگو مگو به طرف ح دمیدست پونه رو کش. بود دیلباسامم که سف

عمـه هـم طبـق معمـول مطـب      . جلسـه داشـت   شیاز مشـاوران مـال   یکـ یاتـاق  کـارش بـود و بـا      يتو بابا
 .که بابا داشت زودتر از حد معمول به خونه اومده بود يدالن به خاطر کارار یبود، ول

درب اتــاقش بــاز شــد و  شــدم،یطــور کــه از کنــار اتــاق اردالن رد م نیهمــ.عصــر بــود  5 يطرفــا بــایتقر
ــ . اومــد رونیــبــه دســت از اتــاق ب فیــاردالن پرونــده و ک  خــتیر یطبــق معمــولِ هــرروز پونــه نمــک م

 . رفتمیم سهیمنم ر

ــ  اردالن ــا ش ــد طنتیب ــت يلبخن ــو؟ چ : زده گف ــه جوج ــارایچت ــیم يدار ک ــت  نیکن ــه رو گذاش ــه خون  نیک
 رو سرتون؟

. بنــده فعــال کــار دارم! شــهینم یجنــاب اردالن خــان، بــدون وقــت قبلــ ریــنخ: بهــش زده گفــتم یچشــمک
ــ   ــره از منش ــه بهت ــارتون واجب ــه ( میشخصــ یاگــه ک ــه پون ــاره ب ــا اش ــ) ب ــبگ یوقــت قبل ــبب نیری ــ نمی  یچ

 !........شهیم

ــتن ا   نیــکــه عاشــق ا  اردالن ــا گف ــود، ب ــام ب ــده رو  فیــحــرف ک نیــطــور رفتارهــا و حــرف زدن و پرون
و  غیـ گـرفتن گـوش هردوتـامون جلـو آورد، کـه مـا هـم بـا ج         يسـالن گذاشـت و دستاشـو بـرا     زیم يرو

 .میفرار کرد  اطیداد به ح

 . میکرد يکه اردالن برام گرفته بود هوس دوچرخه سوار يدوچرخه ا دنیبا د 

 . رو دنبالش کردم اوردیمن سوار دوچرخه شدم و پونه که برام شکلک درم اول

 يکــرد و بــا ســر رفــتم تــو  ریــپــام گ کدفعــهیکــه  م،یانگــار مســابقه گذاشــته بــود دییــدو یمــ نیهمچــ
 .آخـــــم به آسمون رفت يو صدا اطیزرد ح يچمنها
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درهـم   يبـا ابروهـا   ینیخشـمگ  افـه یافتادن بـه پونـه هـم برخـورد کـرده بـودم و اونـم چنـان ق         موقع حاال
 !   هیاوضاع بد جور خطر دمیکردم  د نیسبک سنگ یرفته بخودش گرفته بود که کم

ــهیحال در ــهیاز ق ک ــود و در حال   ي اف ــه ب ــده م گرفت ــه خن ــاص پون ــهیخ ــد    ک ــرده بلن ــوش ک ــو فرام دردم
ــخندیم ــدا دمی ــت ییص ــووووووووود  : گف ـــه ش ــه چـــــــــ ــه ب ــورا ! ب ــیآدمخ ــود   یک ــم ب ــمیکیک ــا  ش ب

ــت ــاز در یکشـ ــا  ایـ ــدن دوتـ ــد شـ ــهید! اومـ ــاز ا گـ ــم   نیـ ــد چشـ ــه بعـ ــیبـ ــارمونی نیمـ ــن سـ !                                                                                     روشـ
دستشـون   يتـو  یهـر کـدوم سـاک    کـه یقـد و بـاال در حال  دو تـا پسـر جـوون خـوش      دمیـ بعقب برگشته د

 ! کردنیبود با لبخند به من و پونه نگاه م

روشــن،  یقشــنگ بــا پوســت يقــد نســبتا بلنــد، چشــم و ابــرو. پونــه بــود هیشــب یلــیشــون خ یکــی چهــره
درســت مثــل پونــه،  دیــباریاز اون م طنتیکــه شــ ایــبــه رنــگ در یآبــ يخوشــگل و چشــما یلــب و دهنــ

 ! بود یوابرو مشکفقط پونه چشم 

ــتم ــ  رف ــر دوم ــراغ نف ــوه ا    یس ــمان قه ــبزه، چش ــط، پوســت س ــد متوس ــلیروشــن و ه يق ــب و  ک متناس
دارن نگــاه  يبــاارزش هنــر يتــابلو هیــبمــن زل زده بــودن کــه انگــار بــه   نیفقــط همچــ. لیخــوش اســت

 . کننیم

 ،یکــینگــاه بــه اون  هیــکــردم و  یکــی نیــنگــاه بــه ا هیــنشســته بــودم دوبــاره  نیزمــ يکــه رو نطــوریهم
 ! ستنیدست بردار ن رینخ دمید

 ن؟یخودتونو تا ناکار نشد نیجمع کن ن؟یدیآدم ند هیچ: گفتم دهیدرهم کش ابروهامو

 کـه یبـاال رفـت و در حال   يبـار  طنتیداداش پونـه بـود، بـا حالـت شـ      دیبلندقـد کـه شـا    يپسـره   يابروها
ــان رو  ــدانش همچن ــن م يچشــمان خن ــیم ــووو : گفــت دیرقص ــه ج ــوووونم، اپون ــا  نی ــو رو کجــا ق  میهل

 شناسمش؟ یکه من نم هیک گهید نیا! کلک يکرده بود

رو بــه ! آقــا پارســا ریــاوغــور بخ: گفــت ســتادهیجلــوش ا نهیجلــو اومــده، دســت بــه ســ عیهــم ســر پونــه
لطفـا مواظـب حـرف زدنتـونم     ! خـوش گذشـت  !!! توانمنـد  يمـا یآقـا ن  نیشـما چطـور  : کـرده گفـت   یدوم
 !ها نینیب یکه بد م نیباش

بــه بــه : گفــت دمیاردالن رو شــن يتوجــه بــه پســرها دســت پونــه رو گرفتــه بلنــد شــدم کــه صــدا  بــدون
 ....کنم یهلو رو بهتون معرف نیمن ا نیاجازه بد.... نیتوانمند و افروز خوش اومد انیآقا
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پاهــام نشســته  يتــو يبــا لحــن ترســناك اردالن لــرز یکوچولــو دلــم خنــک شــده ولــ کــردمیم احســاس
 .....نکرده يخدا دمیرستیم. بود

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

پارســا افــروز بــرادر بــزرگ  ي، جنــاب آقــا لیــآروم فام یلــیگنــاه و خ یدو تــا آقــازادهء مظلــوم وبــ نیــا
ــه  ــهســتن، وا شــپارهیآت يپون ــاب خ نی ــیجن ــا ر،یســربز یل ــونیعز يتوانمنــد پســر عمــو  مــاین يآق  زت
 .بنده هستن يهم شفتالو جان، خواهر کوچولو شونیا: بعد رو به پسرا گفت! هستن

 . دادمیکردم و گوش م یتعجب به هر دوشون نگاه م با

ــرا ــهیا يب ــ نک ــاد  یکم ــاع ع ــه خ ياوض ــیبش ــول یل ــتم یمعم ــنا: گف ــدم   ییاز آش ــحال ش ــاتون خوش باه
 ! ونیآقا

بــه  يد پارســا کــه بخــودش اومــده بــود ســقلمه ا بعــ. کردنــدیمتعجــب و بــدون حــرف فقــط نگــام م کــه
 ! و آهسته دستاشون بطرفم دراز شد!! دختر عموته: زده گفت ماین

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

حـال کـردم تــا    یلـ یخ!! ــــــول یبابــا ا: بـا مـن همـراه شـده گفـت      دیــخندیم زیـ ر زیـ کـه ر  یدر حـال  پونـه 
ــد تشــر یلــیخ ییخــدا. حالشــونو نگرفتــه بــود يطــور نیــکــس ا چیحــاال هــ فکــر ! دارن فیمغــرور وغّ

 . کردم فیبه خدا ک. هستن تیجذاب يخدا کننیم

بــودم،  دهیمعصــوممو شــن يداداش مظلــوم و پســر عمـو  نیـ ا ریــذکــر خ: گفـتم  منیورود بــه نشــ درحـال 
البتــه تقصــیر اونــا ! رنیــدماغشــونو رو بــه بــاال نگ نقــدهیا گــهیکــه د  رمیــازشــون بگ یحــال کیــنتــرس 

ــت،ین ــوریکوتــه فکــرِ کــه ا   يحتمــا مشــکل از دخترهــا   س و  رنیــگیم لشــونیپســرا رو زود تحو نج
کـه فرصــت طلـب و آمــاده    ه،یــهــم مثـل داداش جنـاب عل   ییپسـرا ! بــرنیرو م ختـره د یهـر چــ  يآبـرو 

ــا   ي ــه ه ــورت دادن لقم ــکوچ يق ــزرگن  کی ــهید........ و ب ــووووووود  گ ــه ش ــو   ! چ ــا آخرش ــودت ت خ
 !! بخون

کــردم  يبکــنم روزمــو ســپر یدو موجــود مغــرور و از خــود راضــ نیــاعتنــائی بــه ا نکــهیبــدون ا اونــروز
و  دنیــچیپ یبــه پــرو پــام مــ دایمنــو شــناختن، دور از چشــم اردالن شــد نکــهیکــه اونــا بعــد از ا یدر حــال

 .دادمینم یتیبه اونا اهم اصالً یول. کنن یبا من حرف بزنن و شوخ خواستنیم یه
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بـه    ینگـاه  هیـ غـذا کنـارم نشسـته و در حـال غـذا خـوردن بـود         زیـ کـه سـر م   یشام اردالن در حـال  موقع
کـه بـا آرامـش و بـدون توجـه       دیـ تفـاوت منـو د   یبـ  ي افـه یق یبـه مـن کـرد و وقتـ     یپسرها و بعد نگـاه 
 . لباشو جمع کرد خورمیبه پسرا دارم غذا م

دهــنش گرفتــه بــود لبخندشــو  يبــا دســتش کــه جلــو کــردیم یداد و ســعکــنم خنــده شــو قــورت  فکــر
 . بابا هم که کنار عمه با خواهرزاده و برادرزاده ش درحال صحبت کردن بود. پنهون کنه

ــه بابــام دوخــتم  ي لحظــه رفتــارش بــا همــه بچشــم   يکــه تــو یاون ابهــت و صــالبت. بــا محبــت چشــم ب
 .  چقدر چقدر دوستش داشتم. رفتیباد شده به هوا م دیکشیمنو در آغوش م یوقت خورد،یم

ــیخ ــه گوشــم نزد  یل ــو ب ــآروم اردالن سرش ــت  کی ــرده گف ــ: ک ــب یم ــ  نمی ــونو گرفت ــه حالش ــیخ یک  یل
 . حرفش کرد  نیا يهم  حواله  یو چشمک! یاساس

گونـه   يبهتـر بگـم چـال رو    ایـ پسـر هـا محـو لبخنـد و      دمیـ دفعـه د  هیـ کـه   دمیـ نگاه کـردم و خند  بهش
  !م شدن

از  طنتیکــه در شــ طونیشــ یلــیخ يآقــا پارســا نیــبــه هــر دوشــون رفــتم کــه ا یچشــم غــره حســاب هیــ
 .دیبه چشمام کرد و خند ینگاه اورد،یپونه کم نم

بـاال، چشـم    یـی خـاص و لنگـه ابرو   یافتـاد کـه بـا نگـاه     میرتیـ سرمو برگردونـدم چشـمم بـه داداشِ غ    تا
ــا د     ــم ب ــا ه ــه پارس ــود ک ــه ب ــا دوخت ــه پارس ــب ــهیق دنی ــمگ اف ــورد   نیخش ــو خ ــده ش داداش اردالن، خن

 . انداخت نییوسرشو پا

 . رفت یلیو یلیخودم ق زِیداداش عز ينتونستم خنده مو کنترل کنم و دلم برا گهید

کـرده گونــه   کیـ نشسـته بــودم سـرمو بـه صـورتش نزد     کشیخودمـو نگـرفتم و همچنانکـه نـزد     يجلـو 
 . میش برگشتآخ گفتن پارسا تند بطرف يکه با صدا دمیشو محکم بوس

ــم زلــم ز! نثــار پســرخودش کــرده يزیــم ریــضــربهء ز کیــعمــه  دمیــد بفهمــم  رفــتیم مبــویفقــط دل
 .دهیسوزونده که عمه حسابشو رس یشیاردالن، پارسا اونجا چه آت دنیموقع بوس

ــا ــده  يچهــره  دنیــد ب ــدر و ق يقرمــز از خن ــه  افــهیپ ــعمــه و پســرا کــه سرشــونو بز  يدرهــم رفت  ری
 .میخودمونو کنترل کن مینتونست گهیانداخته بودن، د

. بعــد عمــه هــم همـراه مــا شــروع کــرد  یکــه کمـ  میکــرد دنیــاردالن، مــن و پونــه شــروع بـه خند  پـدر، 
ــون   ــو تک ــد سرش ــت یبع ــره  : داده گف ــرا بهت ــپس ــچ کی ــیرو خ يزی ــوب آو یل ــخ ــا زهءی  ياون گوش
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ــ ــا ن،یمبــارکتون بکن ــهء فام  زِدلِیــدختــر عز نی ــمــن و داداش، در اصــل دردون ــا ! نمنــد هســتشتوا لی ب
 يبــه کلــه  یغلطــ يفکـرا  یچـون اگــه حتــ . کنــهیفــرق م نیکـرد  ارتیــحــاال ز اهمکــه تـ  یــیهمـه دخترا 

ــه ــادتون بزن ــت تهد  ........ پرب ــه حال ــان دســت اشارشــو ب ــهمزم ــه  داد  دی ــون نشــانه رفت ــورد : بطرفش م
! اعــدام شــدنتون توســط اردالن هــم بکنــار یجــ یکــه حــاال بــا آر پــ نیریــگیهمــه جانبــه قرارم يحملــه 

ــون  نیپــس از همــ ــم هشــداراول کــار بهت ــ  دمی ــون باش ــار و کردارت ــه  نیدیــفهم!! نیکــه مراقــب رفت ک
  گم؟یم یچ

 يگفـت کـه باعـث شـد دوبـاره گـلِ لبخنـد مهمـون لـب همـه            يآخرشو چنان بـا لحـن بـامزه ا    ي جمله
 یوروجــک دستشــو بــا مســخره گــ يارســاکــه پ دادنیــتکــون م يمــا  بشــه و پســرا بــا لبخنــد فقــط ســر

 ....خم کرد يمن و اردالن سر يش گذاشته برا نهیس يجلو
 
کـامال متوجـه بـودم کـه      یو خنـده گفـت ولـ    یحرفاهـارو درقالـب شـوخ    نیـ ا يعمه همـه   نکهیوجود ا با
 !!!هم در خود داره تییو جد قتیازحق ییرو کی یقالب خنده و شوخ نیا

ــ یلــیرو خ طونیشــ يپســرا نیــا عمــه بهشــون اخطاربــده کــه مراقــب   خواســتیشــناخت وم یخــوب م
 .رفتارشون و کردارشون بامن باشن

ــا و دا  ي رابطــه ــا باب ــن ب ــیم ــیخ ی ــ  یل ــود، ول ــر شــده ب ــرام  یبهت ــداداش اردالن ب ــچ هی ــود گــهید زی ! ب
ــ یاحســاس خــوب ــه وقت ــودم و باهــاش حــرف م  یک ــارش ب ــکن ــ  زدم،ی ــرام دلنش ــا ب ــود و اصــال  نیواقع ب

 .  ناراحتش کنم يدوست نداشتم لحظه ا

ــ  کیــ داشــتن روح نــواز عمــل  یو دردمنــدم ماننــد مرهمــ یاحســاس از جــنس نــاب کــه بــه قلــبِ زخم
 .کردیم

ــنه ــنه ....... بــودم تش ــنه   يتش ــنه   يمحبــت، تش ــنه  ت،یــامن يآرامــش ،تش ــوازش دســتها  يتش  ين
 !! کنه رابیکه آروم آروم روح سرگشته مو س يپرمهر

ــاردالن ا و ــش ذره ذره       نی ــون و محکم ــون نگــاه مهرب ــا هم ــم ب ــود و اون ــده ب ــو از چشــمام خون احساس
بالبخنــدش، باحرفـاش، بانگــاش، بـا محبتهــاش، بـا آغــوش    . کـرد یم قیــحــس خـوب رو بــه مـن تزر   نیـ ا

 .شدم یشد و آروم م یوجودم گرم م يگرمش، همه 
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 نهیهفـت سـال پرازعـذاب در ذهـنم مونـدگار بـود ننـه سـک         نیـ کـه ازا  یو تنهـا کسـ   زیـ تنها چ گهید حاال
 !اون زن مهربون بود و بس

ــه و خ  اردالن ــم گفت ــبه ــد از ا   الموی ــود ك بع ــرده ب ــت ک ــهیراح ــو پ نک ــمن ــک  داکردنی ــه س ــم  نهیو نن ه
ــ الیــکنــه، باخ ینمــ دیــمنــو تهد يخطــر گــهیمطمــئن شــد د سروصــدا بــه شــهر و زادگــاه   یراحــت و ب

ــ   یخوشــبخت يداشــتن برگشــته بــود و بــرام آرزو  یاونجــا آب و ملکــ بــود و رازیخــودش کــه همــون ش
 .ادیم دنمید يداده بود برا لکرده قو تییو موفق

کــه تلفــنم بصــدا  کــردمیقبــل از رفــتن داده بــود رو حــل م يریــکــه خــانم ام یکــیزیف يمســاله  داشــتم
 .دراومد

 .بود یتنخوشگل و دوستداش میلیرو داداش اردالنم برام گرفته بود که خ یگوش نیا

ــ يبــرا یوقتــ ــار گوشــ نیاول ارســالن کــه قبــل از رفــتن باهــام عکــس   دمیــتــازه فهم دمیــپونــه رو د یب
ـ . خـودم خنـده ام گرفتـه بـود     یکـه از عقـب مونـدگ   ! نیبـوده نـه دوربـ    شیانداخت گوشـ  گنـاه مـن    یول

 ! نیدور بودم و فقط زنده بودم هم یهفت سال از همچ. نبود

کــه  دادیـ بمـن م  شـو یو پـز گوش  رفـت یور م شیاردالن بــا گوشـ  يبـال انقـدر عمـدا جلـو     طونیشـ  ي پونـه 
آخــرش هــم ! داره يچــه نقشــه ا دونســتمیچــون م. نداشــتم بگــم يزیــو چ کــردمیمــنم فقــط نگــاش م

رو  یرنگـ  یصـورت  یبمـن بگـه گوشـ    يزیـ چ نکـه یشـده بـود، بـدون ا    زیـ صـبرش لبر  ياردالن که کاسـه  
ــبــرام خر ــود کــ دهی ــاالتر از  هب کــارت هــم روش نصــب  میســ. بــود ومــدهیاون مــدل هنــوز بــه بــازار ن ب

 .بده ادیعملکردش رو بهم  يکرده و پونه رو مجبور کرده بود نحوه 

 تیـ مامور نیـ ا يپونـه بـا چنـان تـوپ و تشـر     . مـن شـده بـود    بینکنـه کـه نصـ    ابونمیگرگ ب بینص خدا
 ! مفصل داره ي هیقض هیکه خودش  دادیرو انجام م

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

ــ   یســع پونــه ــوجه  یداشــت توجــه اردالن رو بخــودش جلــب کنــه، ول نداشــت و  یاردالن اصــال بهــش ت
مهــم و حســاب ســود و  يو عقــد قراردادهــا یخــارج يکــارش شــده بــود نشســت و برخاســت باشــرکا 

کـه طبـق معمـول باهـاش همـراه بـود و       پـدر هـم   ! داخـل و خـارج ازکشـور    يشرکت وکارخانـه هـا   انیز
 .به عهده داشت ور التیتشک نیا یفرمانده

 .سالم کردم! چشمام برق افتاد داداش اردالنم بود. تلفن رو برداشتم یگوش
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  ؟يسالم جوجو چطور: گفت

 .خوندمیداشتم درس م. یداداش یخوبه مرس یلیجوجو خ: خنده گفتم با

 یزنـ یبهـم زنـگ م   دیبسـته بـرات فرسـتادم بـه دسـتت کـه رسـ        هیـ آهوجـان   نیخوبه، ببـ : گفت مهربون
 خب؟

 هست؟  یحاال چ یباشه داداش: کردم زمزمه

 !حاااااااااااالااااا: شده بود گفت طونیکه ش ییصدا با

ــتم   ــه گف ــه م: مظلومان ــوایباش ــاذ يخ ــ تی ــهید یکن ــن لوســ  !!!! گ ــا لح ــت م: دادم  یو ب ــدل ــو  ادی جوج
 آررررره؟ یکن تیکوچولو رو اذ

 : 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 يلبخند

 .اومدم رونیبالخره ازاتاق ب کیزیساعت سروکله زدن با ف کیاز  بعد

ــه نزد یکــی ــاز خــدمتکاران خون ــ کی ــتش ــرا  يبســته ا دیخــانم ببخشــ: ده گف ــا اردالن ب  يازطــرف آق
 خدمتتون؟ ارمیشما فرستاده شده، ب

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

 .بود بایز یلیشده بود و خ یجعبه طراح يطالکوب شده که شکل گل رو يجعبه ا يوااااا

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

پــالك  هیــ. اون زبــونم رو بنــد آورد  ییبــایکــه ظرافــت وز یهمــراه بــا پالکــ فیــظر دیســف يرطالیــزنج
شــده و وســط  یطراحــ ییبــایو قشــنگ در دو طــرف گــل بــه ز زیــر یلــیخ يکــه برگهــا یبــه شــکل گلــ

از دوطــرف بــه پــالك جــوش  ریــزنج. شــده بــود یحکــاک یکیکــوچ يهــا نیگــل هــم اســم آهــو بــا نگــ 
 .........خورده بود

 
 . کنه دایچشمام راه خودشو پ يپالك باعث شد اشک تو رینفس گ ییبایز

 یمـن دختــر قــانع  یولــ ، بــردمیلـذت م  کــردیکـه بــرادرم باعالقــه و عاشـقانه نثــارم م   یهمــه محبتــ نیـ ازا
هــم  يزیــچ یعنــی. رونخــورم يزیــســخت باعــث شــده بــود هرگزحســرت چ  طیدرشــرا یزنــدگ. بــودم
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. محکــم و بــااراده بــارآورده بــود يهــم منــو دختــر نهیننــه ســک!  کــه بــرام حســرت بــار باشــه دمیــدینم
 !بند نبود ییدستم بجا یهواشو کرده بودم ول یلیبود؟؟؟ خ ااالن کج یعنی

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

ــدا ــد  يص ــرادرم لبخن ــالبت ب ــه يباص ــبم آورد ب ــتم. ل ــ: گف ــه  یداداش ــتت درد نکن ــم دس ــهد. گل ت  هی
 .بود بایواقعا ز

 درسته؟ دهیبسته رس نکهیمن، مثل ا يِبال طونیش:  گفت تند

 !واقعا انتخابت حرف نداره. قشنگه ممنون یلیخودم، خ یِبله داداش: گفتم

ــا ــحال ب ــت یخوش ــن هم : گف ــگل م ــهیخواهرخوش ــبا ش ــایبهتر دی ــه و ال  نه ــته باش ــرو داش ــاتریز قی  نیب
 کار دارم؟ یبنده مرخص بشم، کم ستین يخوب امر. خوشحالم که خوشت اومده. زهاستیچ

 .کرده تلفنو قطع کردم یوخداحافظ. ندارم ينه کار: گفتم آهسته

 . کردم که از طرف پونه بود دهیرس امیبه پ ینگاه

 امیــم گــهیســاعت د کیــمــن تــا  نیببــ ؟یدخملــ يمــن،  چطــور يِگــردو ریــســالم نــون پن: بــود نوشــته
رو گذاشــته  طونیآدمــک شــ هیــو بعــد شــکل . نقشــه تــوپ بــرات دارم  کیــ. باهــات کــار دارم. اونجــا

 .  بود

بهــش  یلــیبــودمش، خ دهیــکــه د يروز نیاز اولــ. داشــت يغــم و شــاد یبــ يایــدن طونیدختــر شــ نیــا
 ....... خواهرِ نداشته دوستش داشتم  کیوابسته شده و مثل 

بــاز، بــه مــدال  یو دهنــ زدیــم رونیــکــه داشــت ب یو بــا چشــمان دینگذشــته بــود کــه پونــه رســ یســاعت 
ــا کــردمیفکــر نم چیهــ!!! خوشــگله هــا یلــیآهــو خ يواااا: کــرده گفــت یدســتم نگــاه يتــو داداش  نی

ــال ــاز ا یاردالن جنابع ــه  نی ــد باش ــا بل ــت يعجــب گوشــا! کاره ــل ا يزی ــهیداره و مث ــیحواســش خ نک  یل
 !! شهجمع دور و بر

ــه آهســته در مــورد ز  میروز کــه دور هــم بــود اون داداش هــم . میکــردیصــحبت م ورآالتیــمــن و پون
ــا صــحبت م  يدر مــورد مســاله ا ــا باب ــه    کــردمیاصــال فکــر نم. کــردیب حواســش بمــا باشــه، چــه برســه ب

 ! مارو گوش هم بکنه مارمولک يصحبتها نکهیا
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ــود ادمیــاصــال ! هــا یگــیراســت م يوا: زده گفــتم يلبخنــد اون روز چقــدر از گردنبنــد اون دوســت  ! نب
کــه  رهیــبــرات بگ یکــی یچقــدر هــم بــا حســرت از مامانــت خواســت  ،يکــرد فیــتعر تیــمامان شیتــیت

 !کرد دیدعوات کرد و برات چشاشو سف یعمه کل

 یمعرفـت جنابعـال   یشـدم اونموقـع بـرادر بـ     خیکـردم، مـن تـوب    فیـ مـن تعر ! گـه یآره د: و گفت دیخند
 ....... هم 

ــید ــو بگ  هگ ــت  صحبتش ــنتونس ــع.......  رهی ــو     یس ــض ت ــه و بغ ــلّط بش ــودش مس ــه خ ــرد ب ــو  يک گلوش
 . قورت داد

ــیخ ــتمو رو یل ــا   يآروم دس ــه پ ــو ک ــتم و سرش ــتش گذاش ــتم   نییدس ــاال آورده گف ــود ب ــه ب ــه : انداخت ک
 بذاره درسته؟؟؟  بینص یمعرفت من شمارو ب یبرادر ب

پونــه  : گونــه هاشـو پــاك کــرده گفــتم  يبــا انگشــتم اشــک رو. شـد  ریچشــماش ســراز يتــو يهــا شـبنم 
 نه؟  يدوستش دار یلیخ

ــ  ینگــاه ــداخت و حرف ــه مــن ان ــه ب ــه اگــه : شــونه ش گذاشــتم و گفــتم  يدســتمو رو! نــزد یعاجزان پون
ــتش دار  ــاً دوس ــبا يواقع ــ   دی ــت کن ــش ثاب ــو به ــا  ،یخودت ــا اونج ــون ت ــن داداش اردالن رو   ییچ ــه م ک

 !!!یروش کار کن دیحرفاست و حاال حاالها با نیاز اسر سختتر  یلیشناختم خ

آهــو  یولــ: لــرزان  داد ییو بــا صــدا! شناســمش یمــ. دونمیــآره م: زد و گفــت يباحســرت لبخنــد پونــه
داداش سرسـخت تـو دور تـا     نیـ ا! بشـم  کیـ بهـش نزد  يکـنم، اصـالً خـودم مـات مونـدم چطـور       کاریچ

 کـار یتـو بگـو چ  . بشـه  کیـ بهـش نزد  يدختـر  چیهـ  دهیـ کـه اجـازه نم   دهیکشـ  یبتـون  واریـ دور خودشو د
ــنم ــه میدارم د! ک ــمیوون ــه هم  . ش ــن ک ــاه نک ــاهرم نگ ــه ظ ــهیب ــ ش ــدم،یو م گمیدارم م ــو رو خن  يدستش

 ......... یلیداغونه خ یلیدلم خ: قلبش گذاشته  داد

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

م برداشــته  نهیســ يبعــد سرشــو از رو. کنــه یو اجــازه دادم کــه خــودش رو خــال دادمیــتکــونش م آروم
ــا ام: گفــتم ــه دارم ازت ن ــپون ــود ينطــوریتــو کــه ا! هــا شــمیم دی کنــار اردالن  يخــوایاگــه واقعــاً م! ينب

 !صبر کن کنمیاصالً من بهت کمک م! یحرفها باش نیمحکمتر از ا دیبا یبمون

 چطوره؟؟  میکنیم رشیگ نیو زم میکشیتوپ براش م يچند تا نقشه : کرده  دادم زیر چشامو
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آهـو؟ بهـم    یگـ یواقعـاً راسـت م  : گفـت  دهیـ خند زدیـ در همـون حـال کـه اشـک تـو چشـماش پـر م        پونه
  ؟یکنیکمک م

 نیزمـ  نیهمچـ ! کـه خـودش خودشـو نشناسـه     میاریـ سـرش م  یـی بال هیـ !!! بله چـرا کـه نـه   : خنده گفتم با
 يکــار! فــوران کنــه يشــتریچشــماش زلزلــه هفــت ر يتــو نــهیب یتــورو مــ یکــه وقتــ میکنــیم رشیــگ
 ! که بطرفت پرواز کنه میکنیم

 یکـه صـد البتـه کمـ    . میحوصـله ش بـاز شـده بـود در مـورد نقشـه هـامون صـحبت کـرد          یکـه کمـ   پونه
ــ دیــکــه با میدیافــروز نقشــه کشــ يخــودش آقــا پارســا یداداش مغــرور و از خــود راضــ يهــم بــرا  هی

 . شدیم یدماغش خال ياز اون باد تو یکم

راه  يطـور  نیکـه اشـک چشـمامون همـ     میدیـ انقـدر خند  میبـود  دهیپارسـا کشـ   يکـه بـرا   یینقشه ها از
 .افتاده بود

ــه خودمــون اومــد  يســالم بــم و مردانــه   يصــدا بــا ــکــه از ب میاردالن ب اتــاق صــداش بگوشــمون   رونی
 .دیرس

 .میو سالم کرد میاومد رونیشده ب بلند

بصــورتش زدم  يکــه لبخنــد دیمنــو بوســ یشــونیبــا محبــت پ یلــیشــده و خ کتــریبرلــب نزد يلبخنــد بــا
 . گفتم دیو خسته نباش

 . داده متوجه پونه شد جوابمو

ــ    اونــروز ــان برنــگ ســبز روشــن پوش ــوز شــلوار کت ــه بل  یخــوش حــالتش رو دم اســب  يو موهــا دهیپون
و صــورت ســبزه  دادیــتــر نشــون م دهیرنگــش کشــ یقشــنگ شــکالت يچشــما. ســرش بســته بــود يبــاال

 .......بود شهیرّاق تر از هماش ب
 

زمزمــه وار  یلــیانــداخت و خ نییبــه اردالن کــرده ســرش رو پــا  یجــذابش نگــاه ي افــهیبــا اون ق پونــه
 .  سالم کرد

سـکوت   قـه یدق کیـ بعـد از  . نگفـت  یچـ یفقـط بـه پونـه نگـاه کـرده ه      یعکـس العملـ   چیبدون هـ  اردالن
 !دمیخریبرات م دیبا: گفت دهیو نگاه به پونه، آروم جوابش رو داد و حالش رو پرس

 رو؟ یچ: میپونه هردو باهم گفت منو
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پونــه بخــرم  يبــود کــه چنــدبار خواســتم بــرا یمــدال قشــنگ: مــا جــواب داد یخنــدان از همــاهنگ اردالن
دختــر عمــه  يبـرا  ییداره پســردا یآخــه گفـتم چــه معنـ  ...... آخـه  ...........  یولــ. فقـط بخــاطر زحمـاتش  

بــه مــن : بــاال انداختــه گفــت يآروم شــونه ا! گــهید شــهیم ادیــز ثیخــب حــرف و حــد! اش مــدال بخــره
 !!!! زحمتشو بکشه بخره شییدا ،چه

ــه نگاهشــو بــه چشــمان اردالن دوختــه گفــت  میدیــخندیم کــهیحال در ــود  نیهمــ: پون ــه فکــرم ب  يکــه ب
ــرام کفا ــب ــه،یم تی ــونم کن ــا شــ. ممن ــ: داد  طنتیو ب ــه  خــوام،یم میلــیخ خــوامیخــب مــدالم م یول ــا ب لطف

 !  نیکن يادآوریجوونم  ییدا

خـب دختـرا تـا مـن لباسـامو عـوض       : و گفـت  دیکـرده دسـتمو کشـ    یخنـدان دوبـاره بـه مـا نگـاه      اردالن
 ! باهاتون دارم یکار اساس کیناهار که بعدش  يبرا میبر دیشمام آماده ش کنمیم

بروبــر ! بعــدازناهار: کــه خنــدان گفــت میحــرفش مونــد يتکــون داده بــا تعجــب منتظــر   يدو ســر هــر
 .نیمنو نگاه نکن

ــار متوجــه نگاههــا  یکــیخــوردن ناهــار  نیحــ در ــه خ  گــاهیگــاه و ب يدوب ــه شــدم ک ــه پون ــیاردالن ب  یل
. اونــو بشناســه خواسـت یو م دیــدیانگـار پونــه رو تـازه م   رفــتیبحـر پونــه م  يچنـان تــو . موشـکافانه بــود 

 .خوردیآروم غذاشو م یلیتوجه به اطراف خ یفکر بود و ب يپونه تو یول

ــار و خــوردن چــا  بعــد ــه صــحبتهاش گــوش بد   ياز نه ــه ب ــاردالن ازمــون خواســت ک ــا و : گفــت دمی باب
بدهنــد و  انیــبــا اطراف شــتریب ییآشــنا يبــزرگ رو بــرا یمهمــون هیــ بیــترت دنیخــودش بــه توافــق رســ
جشـن   نیـ از بـر پـا کـردن ا    یظـور اصـل  اردالن نقشـه و من  يالبتـه طبـق گفتـه هـا    . منم با همه آشـنا بشـم  

ــداختنیگ ــ ران ــد همــون   يو قســم خــورده  یزدن دشــمن خــون نیو زم ــدر و خــانواده توانمن ــک ( پ اتاب
ــ يکــابوس شــبها شــهیبــود کــه هم) خــان معــروف اردالن، اتابــک  يطبــق گفتــه هــا! بــود میهــایخواب یب

 یت کنــه دزد دختــرش کــثابــ تونســتیبابــا هــم اصــال نم! بابــا دزد دخترشــو شــناخته دونســتیهنــوز نم
 . ماجرا نبود ياز اتابک تو يرد چیبوده، چون ه

 تونســتمیم! نــه ایــتــوانش رو داشــتم بتــونم باهــاش روبــرو بشــم   ایــآ دونســتمینم. فکــر فــرو رفــتم بــه
تحمــل  تونســتمیاصــال م! ارمیــخــودم ب يبــه رو يزیــچ نکــهیمحکــم رودرو باهــاش حــرف بــزنم بــدون ا

 !!دمشید یکنم؟ کاش نم
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هــارو  یگفتنـ  يو همـه   رهیـ بـه چشــمام خ  یحرفـ  چیبـدون هـ  . تکـون داده بـه اردالن نگـاه کــردم    يسـر 
 . داد یفیشونم گذاشته فشار خف ياز چشمام خوند و بعد دستشو رو

ــانیاطم ــرس و ترد    ن ــئن شــده ت ــن هــم مطم ــدم و م ــماش خون ــرو از چش ــردم و   دی رو از خــودم دور ک
 .زدم يلبخند

ــ  بابــا ــه اومــد، وقت ــاال م  مدیــد یکــه بخون ــدار از پلــه هــا داره ب ــا اون اقت ــب ــم قــرص قــرص شــد  ره،ی . دل
 .خداروشکر که بودند

هــال  يتــو میگوشــ. اومــدم رونیــتخــتم ولــو بــود کــه از اتــاق ب يروز بعــداز رفــتن اردالن، پونــه رو اون
 . جا مونده بود

ــه ــ يا لحظ ــادم   ادی ــا افت ــرده ه ــه از ن ــرخوردن پون ــ . س ــردم ک ــر ک ــال داره ا یفک ـــهمهیح ــه رو  نــــ پل
 ! بره نییپا

حـاال  ! مینـرده نشسـتم و د بـرو کـه رفتـ      ينبـود رو  یبـار بـه اطـراف کـردم و چـون کسـ       طنتیشـ  ینگاه
 ! وووووهووووووووووووووی: دلم داد زدم يدروغ نباشه تو

پلـه   نیبپـرم، چـون داشـتم بـه آخـر      نیینـرده پـا   ياز رو یبـا چـابک   کـردم یداشتم خودمـو آمـاده م   تازه
 ! شد یو چ کردمیفکر م یچ!! سقوط آزاد کردم کنفریکله بغل که با  دمیرسیم

 یجفــت چشــم عســل کیــچشــمم بــه  دم،یکشــیعقــب م یخودمــو بــا عجلــه و معــذرت خــواه همچنانکــه
 . کردیافتاد که داشت با تعجب و خشم نگام م

 هیــ... ماشــاا... ماشــاا: گفــت یانــداختم کــه عصــبان نییو ســرمو عذرخواهانــه پــا دمشیــلحظــه د هیــ فقــط
 ينــرده مگــه جــا! چــه وضعشــه آخــه نیــا!!! گفــتن یگفــتن، متــانت يدختــر! هــا نیخــوریدفعــه چشــم م
 ! اونم بغل مردم ،یکله پا بش هیسرسره سوار

اتـاق کـارم    يتـو ! پسـرم  ایـ آراز جـان ب : بابـام اومـد کـه گفـت     يصـدا  یاز خجالت بلند نکـردم ولـ   سرمو
 . هستم

باشــه کــه بــدتر آبــروم  دهیــنفهم يزیــشــدم و فقــط دعــا کــردم بابــام چ الیــخیرو ب نیمــرد خشــمگ نیــا
 ! رفتیم

! لطفــا نیباشــ گــرانیخودتــون بــه جهنــــــــــــم مواظــب د : و محکــم گفــت دهیکشــ يخــان کنــار آراز
 .و راه افتاد
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ــت داشــتم م  از ــترکیحــرص و خجال ــ دمی ــ یول ــرا یوقت ــه تعر يمــاجرا رو ب ــپون ــن : کــردم گفــت فی م
ــ  ییتمــام آغوشــها يارد میمطمئــنم تــو تصــم از مــن  نــویا ،یکــه وجــود دارن رو دونــه دونــه امتحــان کن

 چطور بود؟ بدردبخور بود؟؟؟ یکی نیا!!! داشته باش

 . لبام بخنده باز شد که

 . شکر خدا خنده مون براه بود فتادیم ادمونیماجرا  یتا موقع خواب وقت اونروز

 يو نقشـه هــا  يکــار زیـ جشــن برگـزار بشــه رفـت و آمــد خدمـه هــا، تم    نیـ هفتـه بعــد ا  کیــبـود   قـرار 
 .من اجازه دخالت نداشتم یول. مشغولمون کرده بود یپدر و اردالن حساب

ــه داشــتن بزرگتــر. دمیــدیکــم در منــزل م یلــیروخ بابــا ــا   یخــارج يهــا شــرکت نیالبت و ارتبــاط بــا اون
 ....سرشون شلوغ باشه، شهیهم شدیباعث م

 
 یدو ســه ســاعت هیــعصــرها خونــه باشــه و  کــردیم یبــود ســع ادیــن هرچقــدرهم کــه کــارش زاردال یولــ

 .رو با من بگذرونه

ــه ــمک  پون ــم چش ــو یبه ــرد   قیزد و تش ــنم ک ــه گفت ــرده    . ب ــه اردالن ک ــورت دادم و رو ب ــو ق آب دهنم
 !یداداش: گفتم

 .یجون داداش: اردالن مهربان گفت 

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

لحظـه همـه پرونـده هـا رو کـه       کیـ ودر  ارمیـ در ب انیـ بـود کـه احساسـات اردالن رو بـه غل     یکـاف  نیهم
قــورت دادن مــن ســربه دنبــالم  يکنــار لــب تــابش گذاشــته بــود رو فرامــوش کنــه و مــثال بــرا زیــم يرو

 ! بزاره

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

و داد و فــرار بــودم،  غیــومــن هــم کــه از تــرس در حــال ج دیــدو یداشــت تــو خونــه مــ نطــوریهم اردالن
 .رفته بود سهیپونه هم از خنده ر

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

 ! چپم بکنه يلقمه  هیداره  میتصم یامروز داداش! به دادم برس ییبابا: زدم ادیفر بلند
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کـه نثـار مـن و اردالن کـرد شـادمانه نظـاره گـر بـود، کـه           یاز عشـق و نگـاه پـراز آرامشـ     يبا لبخند پدر
 !!! وداداش نره غولت یدونیخودت م!! به من چه مشکل خود توئه: باال انداخته و گفت يشانه ا

 . بامزه ادا کرد یلیآخرش رو خ جمله

جـونِ   یـی دا: سـنگر گرفتـه گفـتم    یـی کـرد و بـه طـرف مـا اومـد کـه پشـت دا        دنیـ ندشـروع بـه خ   ییدا
 !!دییبنده شما ادرسیکه در حال حاضر تنها فر ایخودم ب پیخوشت

دســت دور شــونه هــام انــداخت و بطــرف مبــل رفتــه منــو هــم کنــار خــودش    یبــا خنــده و شــوخ یــیدا
 !طلبت یکیآهوخانم : نشوند و دمِ گوشم گفت

 ....احساس کردم دماغم کنده شد يلحظه ا که
 

 !!!دماغم کنده شد یییییییییییییآ:تونستم بگم فقط

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

 ! وروجک دیانقده چسب! راحت شدم شیآخ: وگف دیمحمد عقب کش ییدا

! یبـازم صــدرحمت بـه داداشــ  ! دیــشـما کــه از اردالن بـدتر بود  ! جــووونم یـی باشــه دا: و کولــه گفـتم  کـج 
 !!پناه آورده بودم یمنو بگو به ک

 . پدر با لبخند منو صدا زده دستاشو برام باز کرد. دیخندیمحمد همچنان م ییدا

 .با لذت وشتاب خودمو درآغوش بابا پرت کردم يا لحظه

 .با آرامش به شونه ش گذاشتم و چشمامو بستم سرمو

! حـالم بهــم خــورد ! دختـره لــوس و ننــر  گــهیبســه د!  واه واه: تپونــه بــه خـودم اومــدم کــه گفـ   يباصـدا 
 !!نمیبب نوریا ایب

 .بهمون خوش گذشت یلیاون شب خ یو شوخ باخنده

واشـاره ازم   مـا یقبـل رفـتن بـا ا    یپـدر، ولـ   یآخر شب به خونشـون برگشـت البتـه بـا راننـده شخصـ       پونه
 .خواست که با پدر و اردالن صحبت کنم و منم با تکان سر اونو مطمئن کردم

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

مونـه، چونکـه    یمـا مـ   شینـداره وتنهاسـت پـ    فتیکـه شـ   ییشـب هـا   یـی اومدم دا الیکه من به و یازوقت
 . غربت موندگار شده يعال توو به خاطر مادرم ف ستین زخونهیعز
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بــا . اومـد و دوبــاره اشــک تــو چشـمام جمــع شــد   رونیــام ب نهیازســ يافتـاد آه جگرســوز  ادمیــمــادرم  تـا 
 خواســتمیتــازه م. خــودمم نداشــتم يچنــان بــد شــد کــه کــال حوصــله   يمامــان حــالم لحظــه ا يادآوریــ

 . دهن باز کنم و حرف دلمو به اردالن بگم که تلفن زنگ خورد

رو برداشـته گفـتم بفرمـا، فکـر      یگوشـ  یبـود چنـان عصـب    دهیدهـنم ماسـ   يتلفـن کـه حـرفم تـو    زنگ  با
 . شد مونیکه پشت خط بود از زنگ زدن پش یکنم کس

 توانمند؟ يمنزل آقا: بگوشم خورد که گفت یمردانه و خشن يصدا

ــنم ــرا لحظــه ا دونمی ــت ا يچ ــاز دس ــتم   نی ــه گف ــت ک ــم گرف ــدموقع حرص ــزاحم ب ــبفرما: م ــف  دیی نص
 ! امرتون ،یشب

ظرافـت و ادبِ   نیـ بنـازم بـه ا  : بعـد گفـت  . بـود  دهیـ فـک کـنم طـرف هنگ   . ومـد ین ییصـدا  چیه يا لحظه
 ادیـ  ینـداره بـزرگ بشـ    یبـ یع! يدیـ و از خـواب پر  يدار فیکوچولـو تشـر   ینـ  یحتمـا نـ  ! پشت تلفنـت 

 ! یچ یعنیآداب معاشرت  يریگیم

 ! نمیبببده به اردالن  ویگوش: پرابهت و خشن  داد يبا صدا بعد

 ! مردك بدبخت رمیگیاالن حالتو م! بچه یکرد که بمن گفت یلیو یلیق دلم

 ! خدمتتون آقابزرگ یچند لحظه گوش: خانمانه باشه گفتم کردمیم یکه سع ییصدا با

مســنِ مفلـــوك از   يآقـــا هیــ  نکـــهیجـــووونم مثــل ا  یداداشــ : بطـــرف اردالن گرفتــه گفـــتم  ویگوشــ 
 ! کارافتاده باهاتون کار داره

نصــف  هیــمــرد مفلــوك ک نیــا نمیــبب: رو گرفتــه گفــت یاردالن بــا خنــده گوشــ. حــال اومــد گــرمیج کــه
 ! کرده دایمنو پ یشب

ــا ــگفــت بفرما ت ــا تعجــب نگــاه  د،یی ــا تاســف سرشــو تکــون داد   یب ــداز تمــوم شــدن  . بهــم کــرده ب بع
 یعجـب مـرد مفلـوک   : گفـت  دادیـ دوبـاره سرشـو بـا تعجـب تکـون م      کـه یحرفاش رو بمـن کـرده در حال  

ــود ب ــم ب ــارهیه ــرا ا! چ ـــو يکــرد ينجــوریچ ــرورت    ! تــــ ــور ت ــه از اون ــن بکــن ک ــا بجــوون م ــرو دع ب
 ! هنوز ومدهین ایحرف بزن بدن يباهاش اونجور نهبتو یکس یعنی! نکرده

: بخــواد ســالن رو تــرك کنــه روبهــش کــرده گفــتم  نکــهیتعجــب نگاشــو بصــورتم دوخــت و قبــل ازا  بــا
 !ینیحظه بشچند ل شهیم دیاردالن جووونم ببخش
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ــه مــن منتظــر نشســت  يســر ــأ عصــبان یداداشــ: گفــتم دهیکشــ ینفســ. تکــون داده رو ب و  دینشــ یلطف
 !دیبعداز تموم شدن حرفام نظرتون رو بگ! دیخوب به حرفام گوش بد

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

ــتم آروم ــم: گف ــ یدونی ــهیاز وقت ،یداداش ــو  ک ــامو ت ــا يپ ــط    نی ــتم فق ــه گذاش ــاریخون ــارج  کب ازش خ
بـه خــاطر   دونمیـ م! آخـه بابـا مـنم آدمـم     شــمیم وونـه یداداش بـه خـدا دارم د  : کـرده  دادم  یشـدم، مکثـ  

نگــران  یلــیکــه شــماها خ دونمیــبــرم، م رونیــکــه بســرم اومــده اجــازه نــدارم ب ییخــودم وبالهــا تیــامن
 يبــا پونــه تــو دیــاگــه اجــازه بد خــوامیم: کــرده  دادم یازتــون دارم مکثــ یدرخواســت یولــ د،یمــن هســت

ــ یپــس درســات چــ نیبگــ نیخــوایبــازم م دونمیــم. ثبــت نــام کــنم یورزشــ ياز کــالس هــا یکــی  ی،ول
 یلــیهــم ازم خ رایــو دب خــونمیفشــرده درســام رو م یلــیکــه درحــال حاضــر دارم خ نینــیب یمــ یداداشــ

 !!!!کنمیبرم خواهش م نیهم که شده اجازه بد هیر روحییتغ يپس برا نیراض

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

ــ: پــر پشــتش کــرد و گفــت  يچشماشــو بســته بعــد دستاشــو داخــل موهــا  يا قــهیچنــد دق اردالن  یعلن
بـه اعصـابت فشـار آورده کـه کـم مونـده افـراد پشـت تلفـنم درسـته            یلـ یخونـه مونـدن خ   نیـ ا نمیـ ب یم

 !! شرط هیاما به  يریم رونیب! يبخور

 .منتظر موندم  بده مشتاقانه

 .نیگردیوبرم نیریم یبامحافظا و راننده شخص: گفت

از  اقیو بعــد بــا اشــت یمرســ یمرســ یداداشــ ولیــقبولــه، ا: گفــتم دهیــدســتامو بــه هــم کوب یخوشــحال بــا
 .دمیشده گونشو بوس زونیگردنش آو

از منــزل رو بــه مــن داد، کــال عــوض شــده   داداش اردالن اجــازه خــروج یازوقتــ. گذشــت يســه روز دو
ــ  يگــرید يانگــار کــه آهــو . بــودم ــاز طانیمتولــد شــده بــود کــه شــرّ و ش ــه . شــده بــودم گوشیو ب البت

 ! گلم یفندق یباهمدست

ــ ــه   یوقت ــا پون ــیب ــا  میشــدیم یک ــه معن ــ يب ــه ســطوح م   یواقع ــزل رو ب ــه اهــل من ــه هم ــکلم و  میاوردی
 .میذاشتیسربسر همه م

 . میشدیجشن بزرگ بابا هم آماده م يبا کمک عمه برا امونیکنار شلوغ باز در

 . جشن آماده کرده بودند يکل خونه رو برا! یدنیبود د ییایخونه بروب يبود که تو يروز دو
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 . کردمیبه خودم نگاه م ستادهیا يقد ي نهیآ يروبرو. دیجشن فرا رس روز

 ست؟یبهتر ن ينطوریا نیشدم؟ موهامو بب ریپونه چطوره؟ چشمگ: به پونه گفتم خطاب

ــه ــنج ســانت يداشــت کفشــا کــهیدر جــواب درحال پون ــ   یاســی یپ ــود رو م ــه ســت لباســش ب ــگ ک  یرن
ببــره بــا اون  ختتــویمــرده شـور ر !  مــن یابیبــه بــازار شـوهر  یآفتابـه برداشــت !! بروباااابــااااا: گفــت دیپوشـ 

 یچلچـراغ جشــن باشـم تــو کـه همچــ    خواسـتم یمــثال مـن امشــب م !!! ثـت یخوشـگل و بــد ذات خب  کـل یه
 !يکردرو خرابش 

 یلــیانگــار خودتــون خ ثیــخب یگــیچنــان م! نیلطفــا شــما بــه چلچــراغ بودنتــون برســ: جــواب دادم کــج
 .ستمین یچیبنده ه ،یخودم باجنابعال ي سهیواهللا در مقا!! نیدار فیمظلوم تشر

 واااااااا: متعجب گفت پونه

 ه؟یاوضام چه جور نمیال نظر بده ببحا..... واالاااااااا: خنده گفتم با

ــن دوخــت وگفــت  طونشیقشــنگ و شــ يچشــما ــه م ــ: رو ب ــدر  چــارمویداداش  ب! بگــم واال یچ از راه ب
 یشــیامشــب چــه آت ســتیمعلــوم ن گــهید! يکشــوند راهــهیورزشــکارتو بــه ب ياون پســر عمــو! يکــرد

 !!مرده شور برده ت ي افهیشکل و ق نیبا ا یسوزونیم

ــد ــون   بع ــوس تک ــا افس ــو ب ــت یسرش ــال  : داده گف ــود جنابع ــه اردالن داداش خ ــاال خوب ــتن واال  یح هس
 ! يکرد یاونم از راه بدر م

بشــکنه دســتت کــه قطــع نخــاع  يآآآآآآآآآآ: مــن باعــث شــد صداشــو خفــه کنــه و بگــه  یگردنــ پــس
 ! شدم

ــا شــن  ي خنــده ــدختــرا ب: قطــع شــد کــه گفــت  نــازیعمــه پر يصــدا دنیبلنــد مــن ب ــا  هگــید نیای مهمون
 !نیزشته زودباش دنیرس

 . میایاالن م یچشم مامان: گفت پونه

ــاره ــداز کــرد دوب ــوار دوز ییبــایرنــگ ز یاســیلبــاس پونــه کــت شــلوار  . میخودمونــو بران  يبــود کــه ن
 ....... بود باترکردهیو مچش اونو ز قهیهمرنگ دور  ییبایز يها
 

ــا ــوه ا يموه ــه رو آرا يقه ــگریپون ــکل ز  ش ــه ش ــایب ــ ییب ــرده، آرا ونینیش ــک ــشیمال شی ــت  م مالح
 .داده بود فیهمه فن حر ي دهیورپر نیبه ا یبیعج
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و  ادیــوســط اتــاق ب يکــه باعــث شــد پونــه قــر دیبگــوش رســ نییاز پــا ییبــاینــواختن ارکســت بز يصـدا 
 .  میبرسون نییمنم دلم ضعف رفت تند خودمونو به پا

ــاره ــاه دوب ــداختم  ینگ ــودم ان ــن پ . بخ ــاس م ــیلب ــگ شــ  یراهن ــه يریبرن ــهی ک ــرف   ق ــردو ط اش از ه
 راهنمیــخــود پ. اون قســمتها کـار شــده بــود  يهمرنــگ لبــاس رو پـور یبصـورت هفــت بــرش داشــت و گ 

کــه  یینهایآســت. همرنــگ داشــت ریــاز حر ییبــایز ياومــد و دنبالــه  یمــچ پــام مــ يهــم بلنــد کــه تــا رو
ــنگ  ــه قش ــا گ یب ــوریب ــال پ   پ ــود و ک ــده ب ــش داده ش ــیپوش ــ یراهن ــور  کیش ــن خ ــا ت ــال يب ــامال  یع و ک

 !!!میاش خبر داشت رهیخ ياردالن و نگاها تیآخه خودمون و عمه از حساس. بود دهیپوش

از موهــامو  يتکــه ا. کمــرم رهــا شــده بــود يتــا رو ییبــایبلنــدم همــه فــر درشــت شــده و بــه ز  يموهــا
 .ومدیبصورتم م یلیحالت داده بود که خ میشونیپ يرو ییبایبه ز شگریآرا

 .به تمام معنا ساخته بود يهم از من فرشته ارنگ  ییطال میمال شیآرا

رنــگ  یــیطال يبــا نــواردوز يریــبکنــه و شــال حر ينتونســت کــار خــتیکــه ر یپونــه بــا هرزبــون البتــه
 .موهام انداختم يرو

 نیـ حجـاب درمقابـل  چشـمان مـردان مجلـس قـدم بـردارم، هرچنـد ا         یوجه دوسـت نداشـتم بـ    چیه به
 نــازیعمــه پر نـوا یو ب چــارهیب! ریـ خــورد والغ یخـودم مــ  ي چــارهیحجـابم هــم، فقـط بــه درد عمــه جـون ب   

 !!!مهربونم

 شیــپوشــش خانمهـا بـا لباسـها و آرا   ! کلمـه هنـگ کـردم    یواقعــ يبـه معنـا   م،یدیپلـه هـا کــه رسـ    يبـاال 
 . که مجلس هم مختلط بود یآنچنان يها

ــواختن ــت لحظــه ا  ن ــازه ا   يارکس ــگ ت ــوض شــد و آهن ــقلمه    يع ــا س ــه ب ــد ک آروم  يرو شــروع کردن
 . اند دهیمن تدارك د يبرا دمیفهم حشیپونه و توض

کــه کــرده بــودم پــراز اشــک بــود،   یو چشــمام بخــاطر ذوقــ میومــدیم نییآرام از پلــه هــا پــا همچنانکــه
ــه ز ــپون ــا ا يوااااااا: گفــت یلبــ ری ــبا یخوشــگل چــه خــاک یدخــ نهمــهیحــاال ب ــ  دی  م؟یتوســرِ پارســا بکن

 ولیــبابــا ا! روشــن نــازمیچشــم مامــان پر! مــا يمهمونــا نیــبابــا دمتــون گــرم، چــه کــردن ا!! بــاش نــارویا
ــداااا ــد ز! دارن بخ ــیبع ــخند یرلب ــد    دی ــرده لبخن ــع ک ــو جم ــزور خودم ــنم ب ــه م ــ يک ــده ام  نیجانش خن

 . کردندیچهره ها بطرف پله بود و مارو نگاه م يچون همه . کردم
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 لیــهــا ذل يبــر یمــ پونــه، خفــه شــو االن آبرومونــو يریــحنــاق بگ!! کــــــــــــوفت: زمزمــه کــردم فقــط
 !!مرده

 کــنمیمنــو کــه االن ســقوط آزاد م ریــآهــو بگ يواااااا: گفــت یلرزانــ ییپونــه باصــدا نیحــ نیکــه در همــ 
 !اردالن چقده ماه شده دختر! مونه یشوهرو سرم طاس م یرفته ام تا آخر عمر ب يو با آبرو

 طرف اشاره کرد که اردالن با  هیبا سرش به  و

 . ومدیبه سمت ما مبلند و محکم  ییها قدم

ــ  دراون ــاپ اهیکــت و شــلوار بــراق س ــود خ  یاســی راهنیرنــگ ب ــه ب  یلــیروشــن کــه همرنــگ لبــاس پون
 . شده بود یجذاب و خواستن

بــود   دهیاردالن کــه بــه مــا رســ. مهمونــا شــروع بــه دســت زدن کردنــد يهمــه . میدیپلــه هــا رســ نییپــا
ــازو  ــد دســت در ب ــا لبخن ــرا  يب ــداخت و ب ــن ان ــه  يم ــنم     يهم ــه م ــرام ســرخم کــرد ک ــا احت ــا ب مهمون

 .کردم شیهمراه

 .  شدینواخته م ییبایآهنگ آهو هم که همچنان بز 

 يشــد، بــه معنــا رهیــبــه چشــمان پونــه خ يمنــو پونــه کــرد و لحظــه ا يکــه بــه ســراپا یبــا نگــاه اردالن
 . پونه رو امضا فرمود یقلب ستیکلمه، حکم ا یواقع

 . رو به دندان گرفت نشیین سالم داد و لب پالرزا ییو صدا دهیپر یبا رنگ پونه

ــه ا  اردالن ــمک     يبــا زمزم ــو داد و بــه مــن چش داشــت و در  یخاصــ یزد کــه معنــ  یآهســته، جوابش
 .همراه ما قدم برداشت کردیم ییمارو راهنما کهیحال

ــا ن يصــدا دنیباشــن ــیرویباب ــ   ی ــو در آغوشــش کش ــه من ــازه گــرفتم ک ــه  . دیت دو طــرف صــورتمو گرفت
 .مهربون بصورتم زد يو لبخند دیبوس مویشونیپ

ــا رو بــه همــه   يصــدا يا لحظــه ــه و : مهمونــا کــرده بلنــد گفــت  يارکســت کــم شــد و باب دختــر دردون
ــه   ــدمت هم ــم رو خ ــانیعال يآهووش ــ جناب ــنمیم یمعرف ــ. ک ــوش اومد یهمگ ــخ ــم   دی ــر چش ــدم ب و ق

 .  دیتوانمند گذاشت ي فهیطا

 داریـ هسـتند مشـتاق د   شـون یم معـروف ا خـب خـب پـس آهـو خـان     : بگوشـم نشسـت کـه گفـت     ییصدا
 !خانم جوااااان
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 يو چشــمها يخاکسـتر  يبلنــد قـد بـا موهــا   يمـرد . بـه طـرفش برگشــتم  . همــراه پـدر بــود  يصـدا  نیـ ا
 .برلب یلیبینازك و س ییبا لبها زیدماغ نوك ت ره،یت يبه رنگ قهوه ا

کـرد و بعـد بـه پـدر     بـه مـن    یمارکدار وسـاعت طـال در دسـت کـه بـا غـرور و تمسـخر نگـاه         يها لباس
 .زد يپوزخند

بـه مـرد انداختـه     یعصـب  یبابـا نگـاه  . نداشـتم  یدوسـت بابـا اصـال حـس خـوب      نیـ ا دنیچرا از د دونمینم
درقـدم  ... انشـاا . مـن آهـو هسـتش کـه گـم شـده بـود        يدختـر کوچولـو   نیـ بلـه ا : گفت دیبا طعنه و تهد

 .کرد میرو هم کشف خواه یقیو حقا دایرو هم پ يگرید يزهایچ يبعد يها

 !!!دوارمیبابا باعث شد پوزخند مرد از رو لبش محو بشه و فقط با تمسخر بگه ام حرف

ــا ــاه  ب ــب نگ ــردم و همــ   یتعج ــردو ک ــه ه ــتم حرفــ   نیب ــه خواس ــازوم    یک ــت دور ب ــزنم اردالن دس ب
 . دییو به پونه هم اشاره کرد که بفرما! ایآهوجان ب: انداخت و با زمزمه گفت

 !بهشون سالم هم ندادم ینکن زشته، من حتاردالن ! واااا: گفتم آروم

ــفقــط ب ،یبگــ ســتیالزم ن یچــیه: گفــت اردالن ــه جمــع     ای ــه ب ــا پون ــو ب ــا چنــد نفــر آشــنات کــنم و من ب
 . جوانان مجلس برد

 .ببرم ادیچند لحظه قبل رو از  يمجلس باعث شد که حرفها يپرشور جوونا یو احوالپرس سالم

ــر يصــدا ــوس دخت ــت  يل ــه گف ــت ک ــاز   يواااا: بگوشــم نشس ــگل ون ــان، چــه خــواهر خوش  ياردالن ج
 !يدار

ــبــا نــازو ادا خودشــو بــه اردالن نزد  و ــ. کــرد کی ــ یاردالن حت ــ  ینگــاه مین ــه  یهــم بهــش نکــرد ول پون
ــیخ ــبان یل ــم ر   ،یعص ــه از به ــه اگ ــتنیک ــس نم خ ــیمجل ــ دیترس ــف    نیهم ــط نص ــره رو از وس ــا دخت ج
 .کردیم

. بــود رانیــپــدر در ا يکــار ياز شــرکا یکــیدختــر  نــایکــرد ال ین معرفــو اردال دمیــکــه فهم ياونجــور
 !جلف یو لباس شیباصد من آرا يافاده ا يدختر

ــنم  يدونــه دونــه اون موهــا گــهیم طونهیشــ! دهیترشــ يواه واه دختــره : آروم گفــت پونــه اجقــش رو بکَ
 !به اردالن دهیچسب يچطور نیبب! بزارم کف دستاش

 دیـ چطور: کـه گفـت   دمیکـرد شـن   ینفـررو خطـاب مـ    کیـ کـه   ییبـزنم صـدا   یکـه خواسـتم حرفـ    نیهم
 .....اتابک خان؟
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 . آرام پشت سرمو نگاه کردم يو ناباور باترس

اتابـک کـه همـون مـرد بلنـد      : فکـر کـردم   ومـد یدهـنم م  يقلـبم تـو   کـه یچشمم  به اتابک افتـاد در حال  تا
 !!!!بود ستادهیکه کنار بابام ا هیقد

 يهــا، عــذاب هــا، شــکنجه هــا  یینحســش، لحظــه بــه لحظــه اشــک هــا، تنهــا   ي افــهیبهمــراه ق اســمش
 .رو درمقابل چشمام به جوالن درآورد یروح

ــه لرز. حــبس شــد نهیدرســ نفســم ــشــروع ب ــود، هرکــار . کــردم دنی ــو يدســت خــودم نب  يکــردم جل
نظـر داشـت فـورأ بـه طـرفم       ریـ عمـه کـه منـو ز   ! بـه نفـس نفـس افتـادم    ! نشد که نشـد  رمیلرزشهامو بگ

 . به اردالن کرد یبغلم انداخت و نگاه ریمده دست زاو

ــه بعــداز عــذرخواه  اردالن ــورا دســتمو گرفت ــه هــا     یف ــه طــرف پل ــه ب ــا کمــک پون ــس ب ــان مجل از جوان
 . کرد تمیهدا

ــته ــتیم آهس ــآروووووم ،آروم بگ: گف ــو ری ــن ا ! جوج ــرس، م ــال نت ــامیاص ــو  نج ــو کوچول ــنگم يآه ! قش
 ! زدلمیبرسونه مطمئن باش عز یبیبه تو آس تونهینم چکسیه

ــه د اردالن ــک ــام  دی ــپاه ــهینم میاری ــ    گــهیو د کن ــده زم ــدارم، کــم مون ــدم برداشــتن هــم ن ــدرت ق  نیق
 . بلند کرد و در آغوش گرفت نیمهمونا هم نبود، تند منو از زم دید يچون جلو فتمیب

دم بــا اردالن پونــه قــدم بــه قــ. بــه ســمت اتــاقم رفــت کــردیدرگوشــم زمزمــه م مــتیبــه مال کــهیدرحال
 . همراه بود

 .آب قند به خدمه داد وانیل کیتخت خوابوندن و فورا دستور  يکمک اردالن منو رو با

اون کـه  ! دعـوت کنـه   نجـا یرو بـه ا  یآدمـ  نیبابـا همچـ   دیـ چـرا با  ؟یآخـه چـرا داداشـ   : تونستم بگم فقط
 !هیچه جور آدم فیکث وانیح نیا دونهیم

 .کردم هینتونستم  بدم وشروع به گر گهید.........  اون

ــارم رو اردالن ــال     يکن ــو خ ــنگ خودم ــازه داد قش ــت و اج ــت نشس ــنم یتخ ــتا. ک ــو  يدس ــو ت  يلرزانم
 !ریآروم بگ قهیدق هی! آهو جان گهیبسه د: که گفت دادیدستاش گرفته بود و فشار م

 . رمیکردنمو بگ هیگر يکردم جلو یسع. لرز گرفت وخش دار شد شیصدا
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ــ اردالن ــ    يکهااش ــرد، آه ــاك ک ــتش پ ــا سرانگش ــورتمو ب ــ یص ــت دیکش ــعز: وگف ــم زمی ــل  دونمی تحم
هفتــه  کیــمــن االن  یدونیــعــذاب آدم باشــه چقــدر ســخته، اصــال م  هیــکــه ما یوونیــح نیهمچــ دنیــد

 نیگـردن کثافتشـو بـاهم    خواسـت یدلـم م  دم،یـ اتابـک رو د  یوقتـ  یدونیـ م. تمامه کـه شـبا خـواب نـدارم    
 ! دستام بشکنم

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

ســخت بــود تحمــل کــردم، چــون  یلــیخ نکــهیبــا ا. امــا تحمــل کــردم: مقــابلش چشــم دوخــت و  داد بــه
ــن ا  ــدر از م ــوریپ ــود  ينط ــته ب ــک نم   ! خواس ــون اتاب ــه دارم چ ــو نگ ــت خودم ــدر ازم خواس ــهیپ ــا  دون م

و بتــونم امشــب بحــرف بابــا عمــل  امیــونســتم بــاخودم کنــار بهفتــه ت کیــمــن تــازه بعــداز ! مشیشــناخت
اون نــامرد ! مینــدار یکــه مــا ازش ترســ دیــد یمــ دیــبا! دیــد یامــروز تــو رو مــ دیــاون کثافــت با! کــنم

اون امــروز بــه دعــوت پــدر پاســخ مثبــت ! ســتین یواقعــ طانیکمتــر از شــ يزیــچ یرذالــت و پســت يتــو
ــا ب ــداد ت ــه شــدن   دیو  شــا ادی ــارو، ل ــ  خــورد شــدن م ــورو، عــذاب کش ــدرو، باچشــما دنیت خــودش  يپ

ــ نــهیبب ــا یول ــهینم نمی ــرم ن مینباشــ شــتریاز اون ب اکــه مــ دون  يهمــه کــار فتــهیاگــه پــاش ب! میســتیکمت
 ! يهرکاااااار. میکن یبخاطر تو م

 یبـا ترسـوندن مـا نمـ     دونـه یم گـه یاون نـامرد پسـت االن د  : داد.  شـد  یداشـت خشـن و بلنـد مـ     صداش
 ؟!باشه یبرسه البته اگه ترس ییتونه به جا

مــن نگــاه کــرد و دستشــو بــاال آورده بــا سرانگشــت اشــاره ش  یاشــک يبرگردونــد و بــه چشــما سرشــو
تـا بـاهم    یکـم کـم بـه خـودت مسـلط بشـ       دیـ با گـه یاالن د: شروع به نوازش کـردن گونـه م کـرد و  داد   

 ! میبر نییدوباره پا

ــه آهــو جــان: رفتــه گفــتصــورتم گ يکــه خواســتم اعتــراض کــنم دستشــو جلــو  نیهمــ ــ، با ن ــب دی ! يای
 !هستم شهیهم! پشتت هستم! مونم یمن کنارت م زمینترس عز یسخته ول یلیخ دونمیم

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

 آره؟ يایم: لرزان به چشمام نگاه کرده گفت یباچشمان بعد

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

 ! کنم یم
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بلنـد   یتـون  یمـ  ؟يبهتـر  نمیـ بگـو بب  یحـاال بـه داداشـ   : بـاز و بسـته کـرد و گفـت     کباریقشنگشو  يچشما
 ؟یش

 نجــایمــن ا نیشــما بــر: جلــو اومــده گفــت یاشــک يخــش دار و چشــما يهنگــام پونــه باصــدا نیهمــ در
 .ارمشیبهتر شد خودم م هستم هروقت حالش

ــد ونگــاه  اردالن ــد کــوچک    یسرشــو برگردون ــه کــرد و لبخن ــه صــورت قرمــز پون ــه : زده گفــت یب باش
ــو مــ    ــا، خواهرم ــانوم خانوم ــال   یخ ــه جنابع ــپارم ب ــت شــ  . یس ــد حال ــت   یطنتیبع ــداش داده گف ــه ص :  ب

ــد  یراســت ــدر عــوض ش ــه چق ــیخ! يپون ــتغ یل ــاور کــن يکــرد ریی ــبال ه! ب ــتیق ــند ينجــوریا چوق  دهی
 ........... ودمت ب

 
ــه ــن پون ــا دنیباش ــه    نی ــن اردالن ب ــرف از ده ــارهیح ــرد  کب ــنکوب ک ــ. س ــا   یول ــرف اردالن از  يب ح

 گــهید يفکــرا! هــا يزشــت تــر شــد يزشــت بــود نکــهیمنظــورم ا: خشــم قرمــز شــد چــون اردالن  داد
 ! ینکن

 . کرد دنیشروع به خند که

 یلــیعجــوزه خ ينــایاون ال یمــن زشــتم ولــ گــهیهــه هــه هــه آره د: دستاشــو مشــت کــرده گفــت پونــه
 .و با خشم به اردالن چشم دوخت! خوشگل شده نه

ــ اردالن ــامزه ا   کی ــت ب ــه حال ــروش رو ب ــرده گفــت  يلنگــه اب ــاال ب ــت   یگــیااا راســت م: ب ــا اصــال دق ه
ــودم  ــ! نکــرده ب ــ  یول ــاش وقت ــران نب ــا ینگ ــتم پ ــبا نییرف ــنم بب  دی ــنگ بهــش نگــاه ک ــقش ــت  نمی حرف

 . رفت رونیوشروع به کرد به قهقهه زدن که بلند شده از اتاق ب !نه  ایدرسته 

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

مــن زشــت شــدم  گــهیحــاال د! چلمــن تیخاصــ ینــره غــولِ بــ: کــرده گفــت دادیــشــروع بــه داد و ب پونــه
 !یمون یم خیکوه  نهویکه ع الیگودز

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

 گــه؟یبکــن د يکــار هیــعــوضِ تــرس از اتابــک  ت،یخاصــ یبــ ؟يداداشــه تــو دار نیــآخــه ا: گفــت بعــد
 !!!یباال بزن نیبرام آست يتو هم که عرضه شو ندار
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تـورو   گـه یبسـه د ! نکبـت لـوس   نمیـ بب بلنـد شـو  : تکـون داده دستشـو بـه طـرفم دراز کـرد و  داد      سرشو
ــدا ــوش مردگــ    ! خ ــه م ــم ب ــو ه ــا خودت ــزن یلطف ــوامینم! ن ــره ا  خ ــار اون دخت ــکبیاردالن االن کن  يری

ــنم ا  ســتهیوا ــنن م ــدل ک ــوه ردوب ــنم   نجــایدل و قل ــار تــو جــا خــوش ک ــه !!....... گــهید پاشــو د. کن اونهم
ــا  يپســرا ــ  رقصــن،یو دارن م خــتنیر نییخوشــگل موشــگل پ  نجــایتفاده از فرصــت اتــو هــم عــوض اس

 .....نمیبلندشو بب........ اَه يولو شد
 
 !به خودم بندازم ینگاه هیباشه بابا، صبر کن اول : اصرار پونه بلند شده گفتم با

چشــام و صــورتم ســرخ . بــه خــودم نگــاه کــردم ســتادهیا يقــد نــهیکنــار آ. گرفتــه بلنــد شــدم دستشــو
 .  بود

 یقطــره بــه چشــمات بزنــ نیــاز ا ایــب: در آورده بــه دســتم داد و گفــت فشیکــ يقطــره از تــو کیــ پونــه
 ....بود نکاریکرد که استاد ا دیتجد شمویآرا یخودشم تند کم! رهیم شیقرمز. حلّه گهید

ــه ســالن برگشــت  ي قــهیدق ده ــه ب در حــال رقــص  ییبــایوســط بــا آهنــگ ز يعــده ا. میبعــد همــراه پون
 .بودند

 !!!!که ستیپس اردالن کو؟ ن: ه گفتبه اطراف انداخت یتند نگاه پونه

 یمــ داشیــصــبرکن االن پ! باشــه: جماعــت حاضــر در مجلــس کــرده گفــت  یابیــشــروع بــه ارز دوبــاره
ــ  ــنم و اگــه پ ــایال شیک ــباشــه  ن ــازش درب یچشــم هی ــورش ناپ ارمی ــاون ــل ا!!! دای ــه خــانم رو  نکــهیمث پون
 !! گهیشدن نه؟ حتمأ بعداز رفتن ما اومدن د شتریب یلیمهمونا خ یول! نشناخته هنوز

 کبــارهیبـه عقــب برگشــتم و بــه   يلحظــه ا گشــتم،یتوجـه دنبــال اردالن و بابــام م  یکــه بــ نیحــ نیدرهمـ 
 .برخورد کرد یکوه سنگ هیدماغ مبارکم به 

 !!آآآآآآآآآآآآآآآآآخ دماغم: گفتم فقط

و درشــت برنــگ عســل روبــرو  رایــگ یِجفــت چشــم وحشــ هیــبتــونم اعتــراض کــنم، بــا  نکــهیقبــل از ا 
گـره خـورده و پهـنِ حالـت دار، دمـاغ متوسـط، صــورت        يابروهـا ! آشـنا اومـدن   یلـ یشـدم کـه بنظـرم خ   

هـم   يشـده بـود کـه بطـور محشـر      يکـه بعقـب شـانه شـده و روغنکـار      بـا یمـوج دار و ز  ییبرنزه، موهـا 
 ..... و پهنستبر  يا نهیدرشت و س کلیه!! قد که چه عرض کنم هرکول ومد،یبه صورتش م
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داره  يا افــه یو ق کــل یکــه بــه چشــمم آشناســت و چــه ه      هیــ ک نیــ ا يواااااااااااااا: دلــم گفــتم   يتــو
ــمنکــه در برابــرش مثــل   ! الااااامصــب  نیــخــداجووووووووووونم صــاحاب ا ! رســمیبچــه بنظــر م  هی

ــام ه؟؟؟یــک ــه حــق ا دوارمی ــب ــروز عز نی ــ زی ــ!!! صــاحاب باشــه یب ــ نیــمــن ا یول صــاحاب رو کجــا  یب
 !!!!دم؟؟؟ید

تـون از   یابیـ ارز: بگوشـم نشسـت   ومـد یخشـنش کـه همـراه بـا تمسـخر بـود و بـازم بـرام آشـنا م          يصدا
 !دییفرما یرخصت م ياجازه  ه؟؟؟یبنده تموم شد سرکارعل

ــه ــرده نم  يا لحظ ــل ک ــقف ــرا ب دونمی ــارهیچ ــودم  کب ــده ب ــولک ! الل ش ــول ه ــو یه ــتجو   يت ــزم جس مغ
 !!!!دمیصداشو کجا شن و دمشیبرج زهرمارو کجا د نیکه ا کردمیم

 .بخودم مسلط باشم یکم کردمیهم م یسع

ــو ــس عم  خودم ــرده نف ــع ک ــیجم ــ یق ــ دمیکش ــتم  یو کم ــه گف ــج و کول ــ : ک ــف کن ــ نیلط ــار  نیبکش کن
ــا شــما چ !!! آآآآقــــــــــــا ــ یعــذرخواه نکــهیعــوض ا! دارم کــاریمــن ب چقــدرم از خــود متشــکر   نیکن

ــدار فیتشـــر ـــابیارز! نیـ ــه یـــــ ــما م !! هههههـ ــال شـ ــتمیفقـــط دنبـ ــون کـــنم یابیـــارز گشـ ــه ! تـ چـ
 !!!!فتهیخودش

ــ  ــشــامپانزه چقــده هــم جــذاب و خــوش ت ! دروغ بگــم تــونمیبخــودم کــه نم: از فکــرم گذشــت یول  پی
ــر ــمها  فیتش ــا اون چش ــادووووو يداره ب ــاش م! يواااااااااااااااا! شییج ــت و  شــدیک ــرف ــت هی ــو یگش  يت

 !!!اون چشما زد

 !!!ایچته؟ بخودت ب یباقال: ه بخودم اومدم که دم گوشم زمزمه کردپون يسقلمه  با

 نه؟ نیکم آورد ن؟یکن یفکر م نیدار یبه چ: پررو گفت يپسره  

ــد ــخرآم يلبخن ــتم  يرو زیتمس ــتم و گف ــبم کاش ــم ب : ل ـــن ک ـــارمیمـــــــــ ــراااااااا!!! ـــــــــ ــت ! عم پش
 ! نینیگوشتون رو بب

ــ ــدا  نیدرهم ــع ص ــار ا يموق ــاردالن رو کن ــ  نی ــرور و از خودراض ــرد مغ ــت رو  یم ــه دس ــانه اش  يک ش
  د؟یینجایسالم آرازخان شما ا: که گفت دمیگذاشته بود شن

 زم،یــعز. دیآشــنا شــد گــهیبــا همد نکــهیخــب مثــل ا: زد و گفــت يکــرده لبخنــد یبــه مــن نگــاه بعــد
 .بنده آراز خان هستن يتجار کیدوست و شر شونیا
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از  یکــیخــانم هــم حتمــا  نیــا: زد و گفــت يشــخندیبهــم کــرده ن یور خــود نگــاهبــا چشــمان  مغــر آراز
ــرا ــر و از خودراضــ   ياون دخت ــوس و نن ــون رو مــ    یل ــوك دماغش ــط ن ــه فق ــب یک ــبا ننی ــه   دی ــن ن باش

 اردالن؟

هـا اصـال    یگـ یراسـت م : بـه آرازخـان زده گفـت    یبا قهقهه شـروع بـه خنـده کـرد و بعـد چشـمک       اردالن
 !حواسم نبود

ــاره ــه خند دوب ــشــروع ب ــ دنی ــ یکــرد، ول و کــم  شــمیم دیســرخ و ســف تیاز شــدت عصــبان دیــد یوقت
ــده اون کــل ه ــده شــو ت کــلیمون ــارونیگن ــت   رب ــده شــو خــورده گف ــنم، خن ــا یچــ: ک ــوخ! شــد باب  یش

 ....کردم

باعـث شـد حالـت     دیـ نگـاه درشـت و قرمـز شـده از خشـم منـو د       ینگاهشو به چشـمام دوختـه وقتـ    بعد
 ! رهیخنده شو بگ يکنه جلو یعو س رهیبه خودش بگ يجد

فقــط  ،یداره نــه از خــود راضــ فینــه لــوس تشــر شــونیآرازجــان ا: رو بــه دوســتش کــرده گفــت آرام
نکنــه کــه اونموقــع کــارت زاره و از دســت مــنم  ریــکــن پــرش بــه پــرت گ یســع! نیهمــ طونهیشــ یکمــ
 . یاز االن گفتم که آماده باش! ادیبرنم يکار

کـه مـثال بـرام     یبهـم انـداخت و بـا حالـت خاصـ      قیـ عم یابروشو بـاال بـرده دوبـاره نگـاه     يلنگه  هی آراز
ــورد نم  ــم خ ــره ه ــهیت ــت   کن ــرده گف ــه اردالن ک ــبا: رو ب ــزنم ب   دی ــرف ب ــات ح ــباه ــیو خ! ای ــد یل  يج

 ! از ما دور شد گهیصورتشو برگردوند و همراه دو مرد د

 .امیباشه پسر االن م: هم سرشو تکون داده گفت اردالن

ــههم ــادیراه م چنانک ــ  فت ــن ن ــط بم ــاه میفق ــ  ینگ ــرد  و وقت ــما  یک ــورت و چش ــتا  يص ــا دس ــو ب  يلرزانم
 !  شد آهو جان یچ: فورا به سمتم برگشته گفت د،یمشت شده د

 . سالن رفتم گهیمن صورتمو برگردوندم و به سمت د یول

 یبهــم کــم تــوجهاون مــرد مغــرور  يعلنــا جلــو. رفتــارو از اردالن نداشــتم نیــعنــوان انتظــار ا چیهــ بــه
 !کرده بود و خنده هاش باعث شده بود احساس له شدن داشته باشم

اعتـراض کوچولـو هـم بـه رفتـار       هیـ  یحتـ : فکـر کـردم   کـردم یدلـم احسـاس م   يتـو  یسوزش کهیحال در
 .......اون مردك هرکول نکرد و با اون همکالم شد
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ــاه  ــه خ    یآرام و آزرده نگ ــداختم ک ــه ان ــورت پون ــیبص ــو    یل ــار داده ت ــتمو فش ــته دس ــم  يآهس گوش
ــه کــرد ــاش عز  : زمزم ــورو خــدا ناراحــت نب ــآهــو ت ــ ! زمی ــد نم شناســم  یاون مــرد خودخــواه رو هرچن

ــط م ــفق ــم  دونمی ــت ص ــار  یمیدوس ــه ب ــه و دوس ــل ا ياردالن ــهیمث ــدورادور د نک ــارش  . دمشی ــال رفت ک
! هیــتجار يهــا از همــون کلــه گنــده یکــی دمیشــن! دهیــنم تیــاهم زیــچ چیو هــ چکسیبــه هــ! هیــاونجور

بــار  هیــ. دیــد شــهیآدمــو  م نیــازا يرد هیــهــم  یهرکــار بزرگــ يتــو!!! اســتاد بــه تمــام معناســت یعنــی
 ! اون انگار نه انگار یول شکننیدخترا براش سرودست م گفتیاردالن م

خودخواهــه  نیفکـر کـنم همـ   ! یکـ یبغـل   يتـو  یبـدو بـدو رفتـ    اطیـ ح يتـو  ادتـه ی یراسـت : خنـده  داد  بـا 
ــود د ــهیب ــاالن ! گ ــاد ادمی ــهیم!! افت ــت ا ش ــگف ــا نی ــ يآق ــو یبغل ــارت هم  يت ــار و تج ــهیک ــهیبهتر ش ! ن

 دونمیــنم کنــهیم یحــال تنهـا زنــدگ  نیبــاا ه،یـ عال تشیهســتش و مــوقع پیخوشـت  یلــیخ نکــهیباا یدونیـ م
 چرا؟

گرفـت و فکـر کـنم شـراره      شیگونـه هـام آتـ   ! بـودمش  دهیـ افتـاد کجـا د   ادمیـ گفتن پونـه تـازه    یبغل با
 . دیرسیونه هم مهاش به پ

نــرده  يبنظــرم از رو: بپرســه، نذاشــتم  بــده بــا حــرص گفــتم يزیــتــا دهــن بــاز کــرد بــا تعحــب چ پونــه
 ! افتاده بودم که اونهمه بهم طعنه زد و متلک بارم کرد فتهیخودش نیبغل ا يهم تو

ــا خشــم  دادم و ــ : ب ــاصــال اهم! وجــود یمــردك خودخــواه ب ــنم تی ــچــه خر دمی  ياز کجــا و گوشــه  ه،ی
ــدوم طو ــهیک ــده و چ ل ــاریاوم ــهیم ک ــن ا  ! کن ــا م ــت ب ــق نداش ــوریاون ح ــه  ينط ــورد کن ......... اون! برخ

 . گلوم اجازه صحبت نداد يبغض تو

 .رمیشدن اشکامو بگ زیسرر يتا بتونم جلو دمیکش یقیعم نفس

ــه ــا چشــمان  پون ــه ب ــوش م   یک ــه فحشــام گ ــاز شــده ب ــت کــردیب ــنم آراز خ: آروم گف ــیفــک ک ــبا یل  دی
 ! طهیخ یلیاوضاع خ! ش باشهمواظب خود

ــ    يرو شــال ــو کش ــاره جل ــود دوب ــادن ب ــن حــالم اصــأل خــوب   : گفــتم دهیســرمو کــه درحــال افت ــه م پون
 !بخورم ییهوا کی رونیبرم ب خوامیم ستین

 خـوام ینـه پونـه جـوووونم، م   : جلوشـو گرفتـه گفـتم   !!! میباشـه بـر  : نگـران بهـم کـرده گفـت     ینگـاه  پونه
 !حالم خوبه! تنها باشم نگران نباش دختر
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 يدختــره  نیــاَه بــازم ا: انداختــه گفــت يبــه گوشــه ا یبعــد نگــاه. باشــه بــرو: زده گفــت يلبخنــد پونــه
 !رو یعوض رمیبرم حالشو بگ. به اردالن دهیرفته چسب شیسر

باشــه بــرو دختــر موفــق : و گفــتم دمیکشــ یکــرده آهــ یکــه پونــه اشــاره کــرده بــود نگــاه ينقطــه ا بــه
 ! یباش

 .زدم که پونه ازمن دور شد يازجانب من راحت باشه لبخند الشیخ نکهیا يبرا بعد

ــگ شــاد  کــهیحال در ــا آهن ــان ب ــ  يجوان ــد،  بطــرف خروج ــه  یوســط بودن ــتم ک ــا پارســا  کدفعــهیرف آق
 . جلوم ظاهر شد

 !!  ییها دختردا يدیز ما نپرسا یحال!! گـــــرام ییبه به سالم بر دختردا: لبخند گفت با

ــ  باچشــمان ــت آب ــش رو یدرش ــلّ ه يرنگ ــلیک ــورت     ک ــو ق ــته من ــت درس ــود و داش ــرده ب ــن زوم ک م
دوبـاره هـوا بـرت     نکـه یمثـل ا  هیـ چ: گفـتم  نهیبـه نگـاه و حـرفش نـداده دسـت بـه سـ        یتیاهم یول داد،یم

 !داشته

 یوقتــ! دختــر يپــاره ا شیآتــ یلــیکــه خ یراســت: شــد و گفــت رهیــبــاال بــرده بــه چشــمام خ ابروهاشــو
ــب یو ادا اطوارهــاتو مــ ایشــلوغ هــم دور و بــرت باشــه، دوســت دارم   يا گــهیمخصوصــا کــه کــس د نم،ی

 ! کنم تتیتونم اذ یکرده و نم ریچه کنم دلم گ یول. زنده زنده چالت کنم

صــورتمو ازش برگردونــدم  الیــخیب یلــیمــن خ یولــ! شــد رهیــبــه چشــمام خ زدیــکــه بــرق م ییباچشــما
کـه بـرات راه انـداختن چتـه      يدبدبـه کبکبـه ا   نیـ کبکـت خـروس بخونـه؟ بـا ا     دیـ امـروز کـه با   :که  داد
ــ  ینــیب یدفعــه مــ هیــ ؟یکنــیدعــوا م يکــه دار  يمــردم کــار نهمــهیا نینتونســتم خودمــو کنتــرل کــنم ب

 ! هادستت دادم 

نکـنم   ریـ تـو گلـوت گ  ! ادیـ بروبابـا، بـزن کنـار بـاد ب    : آروم گفـتم  یلـ یخ یحال حرکـت بطـرف خروجـ    در
 ! دفعهی

 !قورتت بدم يچطور دونمیشما نگران اون موردش نباش خودم م: اونم دنبالم اومده گفت یول

نگــام بــه آراز هرکــول افتــاد  کــه  نیمــدعو نیجوابشــو بــدم، از بــ گردونــدمیکــه صــورتمو برم يا لحظــه
 يالحظـه  ! نگـران چشـم بـه مـن داشـت      یلـ یچـرا احسـاس کـردم خ    دونمیـ نم! چشم به من دوختـه بـود  

پـا و اون پـا    نیـ و ا زنـه یدر تمـام وجـودش مـوج م    یشدم و مطمـئن تـر ازقبـل متوجـه شـدم نگرانـ       قیدق
 ! کنهیم
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ــ ! نداشــت شـو ینگران شیداشـتم کــه مغـزم گنجــا   یجــینــوع احسـاس گ  هیـ  !!! یاون بـرج زهرمــار و نگران
 به من داشت؟؟؟   یحاال نگران بودنش چه ربط! تعجب داشت يجا

 يچـه جـور   نمیـ نـه بابـا نشـون بـده بب    : کـه گفـت   دمیاردالن رو از پشـت سـر شـن    يموقع صـدا  نیهم در
 ؟؟؟يبزرگتر از دهن گشادت رو قورت بد يلقمه  يخوایم

ــه خــون نشســته    تنــد ــا چشــمان ب ــه عقــب برگشــتم ب اردالن، فــک منقــبض شــده ش کــه نشــان از   يب
 .خشم درونش داشت روبرو شدم

ــل ــهیازا قب ــار نک ــه  ياردالن ک ــبکن ــرف د ای ــیح ــا ا    يا هگ ــرفتم و ب ــو گ ــورأ دستش ــه ف ــهیبزن ازش  نک
 ! نبودم شیبه ناراحت یچون اصأل راض. کشوندمش يدلخور بودم بکنار

آروم باشـــه  خـــوامیکـــه ازش م دیـــبمـــن کـــرده از چشـــمام ورنـــگ و روم فهم یفـــورأ نگـــاه اردالن
 .وخودشو کنترل کنه

ــه اعصــابش مســلط  یهــم فشــرد و ســع  يهــم پلکاشــو محکــم رو  اردالن  یبعــداز لحظــات. بشــه کــرد ب
 ! برو پسر! برو رد کارت پارسا: چشماشو باز کرده رو به پارسا گفت

 گفتم؟ یچرا؟ مگه چ: کرده گفت  یگستاخانه به اردالن نگاه یلیپارسا خ یول

 !من دوستش دارم اردالن، گناه که نکردم....... خب من : بمن کرده  داد ینگاه

ــیدستشــو مشــت کــرده خ  اردالن ــ یل ــت  یآروم ول ــا خشــم گف ــل از   : ب ــارت قب ــرو رد ک ــتم ب پارســا گف
 ! ستین يخواستگار يمردم جا نهمهیا نیب نجایا! کار دستت بدم نکهیا

 يبــود ومــچ منــو تــو  یبشــدت عصــبان کــهیدســت منــو گرفــت وهمــراه خــودش بــرد در حال  بالفاصــله
 .گفتیم ییزایلبش هم چ ریز. دادیو فشار م دیکش یدستش گرفته بود م

 ! دستم کنده شد آخه ،یکنیم يکار دار یاردالن دستمو ول کن چ يآآآآآاا: گفتم مآرو

ــه طــرفم برگردونــده گفــت   . ســتادیا اردالن ــود ب  ییجــا خــوادینم: صورتشــو کــه نســبتأ آرامتــر شــده ب
 ! راحته که جات امنه المیبهتره و خ یخودم باش شیپ يبر

ــ کدفعــهی ــ  تیــجمع نیدرب ــه دنبــال شخص ــ  یب ــه جســتجو ک ــه کجــا  نیــپــس ا: رد و گفــتشــروع ب پون
  ؟یرفتیم یکجا داشت ؟ییرفته؟ اصال تو چرا تنها

ــت قهــر رو  مــنم ــه حال ــرم تــو خواســتمیم یچــیه: هــم فشــار دادم و گفــتم  يلبــامو ب ــوا اطیــح يب  ییه
 ........ که داشت درست  يعوض کنم به لطف شما وشرّ
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 يخبـر  گـه ید یاز نگرانـ . کـرد یبـه لـب داشـت و مـارو نگـاه م      یکجکـ  يبه آراز افتـاد کـه لبخنـد    چشمم
 !!!بدعنقِ بدردنخور يپسره . نبود

 .زنهیم يصورت اردالن داره ازخشم به کبود دمیجمله م کامل نشده بود که د هنوز

به پونه خانم دمینگاهشو گرفتم و رس رد ! 

اون  يود و داشـت بــه حرفهــا بــ ســتادهیخــوش پــوش و نسـبتأ قــد بلنـد ا   يآقـا  هیــپونــه جـانم کنــار   بلـه 
 !زدیهم لبخند م یوگاه کردیگوش م

ــآخــه نم: گفــت یعصــب اردالن ــا دونمی ــداخت یچــه جشــن نی ــود راه ان ــراره فقــط خواســتگار  ! میب اگــه ق
 !!دمیچیدورتادورتون رو محافظ م دیبا! کنم که کارم زاره شیک

 .  میبازوم انداخته بطرف پونه رفت ریدستشو ز نباریا

ــا ــو یصــورت ب ــم داد زدم يســرخ ت ــده  يشــد چــارهیب يوااااااااااااا: دل ــا دراوم ــه، دخلــت حتم از االن ! پون
 !!! شیشاپیفاااااااااااااتحه، اونم ده بار پ

 .میدیرس نایکه به پونه ا گفتمیخودم زمزمه وار م شیحرفارو پ نیا داشتم

 میکـه رقـص رو همـراه    پونـه جـان نوبـت شماسـت    : همـراه پونـه گفـت    يِبدون توجه بـه پسـره    اردالن
 د؟یدیافتخار م. نیکن

بعــد بــا تکــون . چنــان بــا تعجــب بصــورتم نگــاه کــرد کــه خــود مــن ناخواســته ابروهــام بــاال رفــت  پونــه
 .دییبفرما. کنمیخواهش م: همراهش رو به اردالن گفت يبه آقا يدادن سر

 دمیــکــنن، منکــه دتــا اونــا شــروع . بــه گــروه نوازنــدگان کــرد  يبــود کــه اردالن اشــاره ا یوســط خــال 
آبروتــون ! هــا ســتمیبــاور کــن مـن اصــال رقــص بلـد ن   یداداشـ : تنــد گفــتم ه،یـ جد یلــیرقــص خ يمـاجرا 

 !!!گفته باشم رهیم

 ؟یچــــــــــ: با تعجب گفت اردالن

 !!!ستمیکه، خب رقص بلد ن ستین رهیگناه کب: لبخند گفتم با

 ! بخنده باز شد که پونه غش کرده بود از خنده لباش

نـداده، خـب    ادیـ رقصـم بهـت    هیـ  کـرد یم کـار یچ نهیپـس هفـت سـال اون ننـه سـک     : خندان گفت اردالن
 !!!میکردیرقص استخدام م یبرات مرب یگفتیم

 . تکون دادم ينگفتم و فقط سر يزیچ خندان
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 .شروع شد ییبایاردالن که از قبل فکرشو کرده بود، به ز یآهنگ انتخاب نواختن

ــار آروم ــ يکن ــهیلو در حا دمیکش ــص ز   ک ــودم رق ــه ب ــم گرفت ــتامو به ــایدس ــاه   يب ــقامو نگ ــا عش هردوت
 . کردم

ــیخ اردالن ــنگ م یل ــیقش ــ دیرقص ــا م    یول ــودش غوغ ــام خ ــگ همن ــا آهن ــه ب ــردیپون ــا. ک ــک  نی وروج
 !!!تعجب داشت يکال برام جا!!! يهنرمند نهمهیو ا طونیش

کــه  کنــهیرقــص پســرش ذوق م يبــرا يبابــام کجاســت و چــه جــور نمیــبــه اطــراف انــداختم بب ینگــاه
دوتــا کــه پارســا  نیــهمـه رقــص محشــر ا . شــد دیــآراز کل يبــایو ز یوحشــ دگانیــچشـمم درســت در د 

حتمـا  . بـرجِ زهرمـار هـم چشـم بمـن دوختـه بـود        نیـ ا کردنـد، یهم بـه کمکشـون اومـده بـود رو نگـاه م     
 !!اعصابم راه بره يرو يچه جور دوباره دیکشیداشت نقشه م

 .کردم فیهم ک یوباره چشم به رقص دوختم که کلبرگردندم و د صورتمو

ــار    بعــداز ــه کن ــان مــارو ب ــنیبب: گفــت دهیکشــ يتمــوم شــدن رقــص اردالن نفــس زن ــاتون  دی ــا هردوت ب
ــا. هســتم ــه نشــون م يگوشــه ا نی ــک ــ دمی ــه مــن  د،یــخوریو از جــاتون تکــون هــم نم  دینیشــ یم وگرن

 شد؟ رفهمیش! و شما دوتا دونمیم

 .میرو نشون داد که پونه هم همراه من نشست ییمبلها بعد

 .کردیپونه هم بدتر از من فقط جلزو ولز م. اردالن گرفته بود یامرو نه نیحالم از ا منکه

 .میداشت هاشونیگذشت و ما همچنان نشسته چشم به مهمونا و شاد یمدت

وس و ننـر و زلزلـه   از لـ  ریـ بـه غ  نکـه یمثـل ا : بـه خـودم اومـدم کـه گفـت      یمردانه و بمـ  يباصدا کدفعهی
 ! اردالن چارهیب!!!  شهیم دهیهم درشما د يا گهیدقت بودن، صفات د یو ب شتریصدر ي
 

ســرد و  یلـ یو خ ســتادهیمـن ا  یبلــه آراز خـان هســتند کـه در دو قــدم  : دمیـ صــدا برگشـتم کــه د  بطـرف 
ــر  ــا س ــرور ب ــمان  يمغ ــته و چش ــت یافراش ــوذ م   زی ــم و روح آدم نف ــاب درجس ــد عق ــه مانن ــهیک دارن  کن

 !کننینطق م

ــبان   ــدت عص ــامو از ش ــره زدم  تیابروه ــم گ ــا   . دره ــم س ــه ه ــم ب ــدونامو از خش ــاز  . دمییدن ــن ب ــا ده ت
فعـال هـم عجلـه    ! بحـث بـا دختربچـه هـا نـدارم      يبـرا  یکوچولـو، مـن وقتـ    نیببـ : بگم گفت يزیکردم چ

 . رهیلطف کن به اردالن بگو فردا صبح با من تماس بگ. دارم
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بــه مــن بــده، فــورا صورتشــو برگردونــده همــراه همراهــاش از ســالن خــارج   یتــیاهم نکــهیبــدون ا بعــد
 !شد

ــتامو ــمشــت کــرده و فشــار م  دس ــط ز.  دادمی ــفق ــتم ری ــونم گف ــردك د: زب ــهیم ! ووووووووووووووووون
 !! مغرور یروان

فقـط زخـم   !!! میحـرص بخـور   دیـ همـش با  ومـده، یبـه مـا ن   یامشـب خوشـ   نکـه یمثـل ا  رینه خ: گفت پونه
 !!!!........که خداروشکر بساطمون جور شد میرو کم داشتآراز  نیزبون ا

 
ــرس اردالن در حال اون ــون م  کــهیشــب از ت ــد. میاز جــامون تکــون نخــورد  کــرد،یبغــض خفــه م  نیچن

ــم کــه بشــدت قهــر  . مینیفقــط بشــ میگــرفت میتصــم یو عصــبان میرقــص رو رد کــرد شــنهادیپ از اردالن
 . میکرده بود

ــه ــا برنم   ب ــم از م ــه دورادور چش ــفارش اردالن ک ــتیس ــتخدم داش ــرا نیمس ــورت   يب ــه بص ــذارو ک ماغ
 .میپونه دست نزد يبه اشاره  یبود آوردند، ول سیسلف سرو

 .میبرده باش یما لذت چندان نکهیبدون ا شدیداشت تموم م گهید يهم مثل شبا اونشب

ــ  1 ســاعت ــا همگ رو مرتــب  الیــســرعت داشــتند و خدمــه بــه. رفتــه بودنــد ینصــفه شــب بــود و مهمون
خســته  یهمگــ! فــردا يباشــه بــرا يزکــاریتم گــه،یبســه د: پــدر بلنــد شــد يرســا يکــه صــدا کردنــدیم
 .رفتند رونیهمه خدمه ها ب قهیدرعرض پنج دق.  ریشبتون بخ.درد نکنه یدست همگ. دیا

غ کــرده همــون جـا   منـو  بــه  یرلبــیز میو بــدون تکـون خــوردن داشـت   میخودمــون نشسـته بــود  يپونــه بـ
ــاردالن فحــش م ــد  فیکــه تشــر میدادی ــا مگــه خســته نشــد : فرمــا شــده امــر کردن خــب ! نیشــما دوت

 ! گهید نیاستراحت کن نیبر

 .میو صورتمونو محکم برگردوند میشد رهیباحرص به اردالن خ هردومون

 . کرد دنیآروم و با آرامش شروع به خند یلیو خ رهیبگ دنشویخند ينتونست جلو اردالن

اردالن،  نمیـ بب: کـه گفـت   دمیبابـارو شـن   يصـدا  کردنـد، یابـا کـه داشـتند بـا تعجـب بـه مـا نگـاه م        و ب عمه
ــرا ــن چــرا ا  يدخت ــدریگــل م ــرد  یعصــبان نق ــتن؟ چکارشــون ک ــوخته؟ هــر دود  يهس ــدر س ــد  يپ بلن

ــشیشــده آت ــوزوند  ش ــو س ــا يرو ت ــه ا! حتم ــوگرن ــا ا  نی ــا ب ــدوت ــع نی ــ  تیوض ــوم بش ــ ننیمظل از  یکم
 !محاالته
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 هیـ فقـط مجبـور شـدم    .  نکـردم  يچکـار یواال ه: بـه مـن و بعـد پونـه کـرده گفـت       یبالبخند نگـاه  اردالن
ــردا خواســتگار   رمشــونیخــورده تحــت نظــر بگ  ــا کــل مجلــس از ف ــنن يت ــ! رو شــروع نک ــو  یک حالش

 .ومدیداشت براشون سوسه م یکی رفتنیتا از چشمم در م! داره خواستگار بپرونه

 طون،یپســر شــ يا: مــا ولــو شــده بــود، رو بــه اردالن کــرده گفــت مبــلِ کنــار  يرو یکــه از خســتگ عمــه
کــه دوســت  یگفتــ یحــاال بهشــون چــ! يکــرد يکــار هیــ دونمیــو م  شناســمیخــوب م یلــیمــن تــورو خ

 کنن؟؟  ربارونتیدارن ت

 .کرد دنیهمراه بابا و اردالن شروع به خند و

فــردا  ه،یــامشــب کاف يبــرا قهــر و بــغ کــردن دیبلنــد شــ.. االیــدختــرا :  گفــت طونیشــ یبــا نگــاه اردالن
 يخدمـه هـا هـم فـردا تـو نوبـت خواسـتگار        کـردم یسـرخود ولتـون م   یاگـه کمـ  ! میکنـ  یباهم صحبت م

پوســتتون چــروك  دیــحــرص نخور نقــدرمیخواهشــا ا.   پشــت در همچنــان  داشــت  يلهــایبــودن و زنب
 !واال متونیسر خمره بذار دیو با شهیم

مــنم دســت پونــه رو . خــواب از ســالن خــارج شــدند يبــرا ریــبــا خنــده بعــداز گفــتن شــب بــه خ یهمگــ
 . میگرفته به سمت اتاق رفت

 هیــ دیــدوســت داره با ينطــوریحــاال کــه اردالن خــودش ا! شــهینم ينجــوریپونــه جــوونم ا میبــر: گفــتم
 .نثار پونه کردم یو چشمک ؟؟؟يچطوره دوست دار. میریاز آقا اردالن بگ یحال اساس

 دیــکــه فــردا با میبــر! یام اساســ هیــپا! یدخملــ ولیــا: آورده گفــتبــه لــب  يا ثانــهیهــم لبخنــد خب پونــه
ــه هــم   میبکشــ یازخودراضــ رِیــخــود درگ يآقــا نیــا ينقشــه تــوپ بــرا هیــ و بعــد هــردو دســتامونو ب

 ! میدیکوب

ــهیهم ــت نک ــاز کنــ    میخواس ــاقمون رو ب ــدا میدرب ات ــن يص ــه مــ  میدیاردالن رو ش ــت یک ــچ  : گف ــچ ن ن
جلــوتر اومــد و ! دهایمواظــب خودتــون باشــ!! يبــاز رمیبــا دم شــ ،يبــاز يبــاز گــهیحــاال د! هــا مینداشــت

کــه فعــال آروم و ســر  رهیآقــا شــ نیــچــون ممکنــه ا: .....  صــورت پونــه بــرده گفــت کیــصورتشــو نزد
 !لقمه چپتون بکنه هیبشه و  یکدفعه عصبانی ره،یبه ز

ــیخ بعــد ــامال نزد یل ــو ک ــآروم صورتش ــوت  کی ــرده و ف ــه ب ــورت پون ــاب یص کــرده در  شیبصــورت مهت
کـه نکــردم خواســتگاراتو   ينبــاش، کـار بــد  یعصـبان  نقــدرمیا! بــرو بخـواب کوچولــو : همـون حــال گفـت  

 .نیهم!!! که کردم کردمیم يکار دیبا اون رقص محشرت با!! پروندم
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و بــا خنــده ! دیــنیخــوش بب يخوابــا! طونیشــ يدختــرا ریــشــبتون بخ: بــه هردومــون زده گفــت يلبخنــد
 ......به اتاقش رفت

 ! انگار که جادو شده باشه. خوردیبود و تکون نم ستادهیسرجاش ا نطوریهم پونه

 . میتخت نشست يو به اتاقم بردم که هردو خسته رو دمیکش دستشو

ــا درآوردن کفشــام کــه انگــار بــه پاهــام چســب   کــردمیم یپــوف کــهیحال در ــه  دهیهمــراه ب بــودن، بــه پون
 . فکر بود يکردم که همچنان تو ینگاه

 !زنهیپنج شش م یداداش من گاه نیا! باور کن ردخور نداره گمیم يزیچ هیپونه : گفتم

ــه ــته در حال  پون ــرفم برگش ــورا بط ــهیف ــب پا ک ــوییل ــگزیم نش ــت دی ــب اردالن  : گف ــدا امش ــو بخ ــآه  هی
 !بود يطور

 چطور؟: تعجب گفتم با

 نکــهیامشــب بعــداز ا. چشــمش کوچولــو دنبالمــه نکــهیاز آشناهاســت و مثــل ا یکــی اریســام: گفــت آروم
ــا تکــون  ــه ال  یاز تــو جــدا شــدم، ت ــود   پیــکــه ک نــایبخــورم و خودمــو ب ــه اردالن چســبونده ب خودشــو ب

 یکــیکــه همــون نزد اریســام. بــه ســمت دوســتاش رفــت نکــهیبرســونم، اردالن ازش جــدا شــد و مثــل ا
 رهیــازم اجــازه بگ خواســتیکــم کــم م ،يور يدر يو حرفــا یبــود جلــو اومــد و بعــداز ســالم و احولپرســ

 . دیدیحرف بزنه که با اردالن رس يرد خواستگارو در مو

سـرخ شـده ازم دعـوت     ياونجـور  رهیـ بگ لشیتحـو  ایـ بکنـه   اریبـه سـام   ینگـاه  نکـه یکـه، بـدون ا   يدید
ــاور م. بــرقص کــرد ــیب ــود کــه   ! کــردمیحــرارت بدنشــو احســاس م  یکن دستشــو چنــان مشــت کــرده ب

 يفقــط لحظــه ا ،يدادیــجــواب م دیپرســ یکــه حالــت رو مــ یبــه خــانم یتــو داشــت! زهــره تــرك شــدم
ــام گ ــتنه ــا ری ــا چن ــوپ وتشــر نآورد و ب ــ  يت ــه چــه حق ــت، ب چــرا تنهــاش  ؟ياز آهــو جــدا شــد  یگف

 شـه یشـمارو هم  دیـ نفـر با  هیـ  یعنـ ی ؟یکنـ یصـحبت م  گـرون یبـا د  يدار یکـ  ياصال بـا اجـازه    ؟یگذاشت
خـودت رو بپـاد    دیـ کـه فقـط با   یکـ یدهنمـو بـاز کـردم بهـش بگـم آخـه       : داد  دهیکشـ  یپونـه آهـ  !!! بپاد

آهــو بخــدا اگــه بــدونم واقعــا منــو  !  کــه درجــا خفــه شــدم  تبهــم انــداخ یچنــان نگــاه! نــاتیبــا اون ال
ــ  يزیـ هــر چ ،يعالقــه اون کـارارو کــرده، بخــدا هرکـار   يدوسـت داره و از رو  . کــنم یکــه بگــه گـوش م

 . شدم جیگ! دونمیواقعا نم دونم،یفقط نم
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 ،یداداش نسـناس جنابعـال   نیـ اصـال ا ! شـد  یو چـ  میکـرد یفکـر م  یچـ ! امشـبم تمـوم شـد   : گفـت  بعدش
 ! کارش یمارو خراب کرد رفت پ يامشبِ هردو

ــا ــا ب ــا   يحرفه ــه رفتاره ــنم ب ــه م ــر     يپون ــو س ــتن کوچول ــع رف ــه موق ــک، ک ــردك اتاب  ياردالن، اون م
امشبشــون بــا بابــا فکــر کــردم کــه واقعــا   يمقــابلم خــم کــرده و رفتــه بــود، حرفهــا وعکــس العمــل هــا 

  .شده بودم جیگ

چهـره   ادیـ و بـه   دمیدمـاغم دسـت کشـ    يبـه رو  واشیـ . دیکشـ  ریـ دمـاغم ت  کدفعـه ینفـر،   هی يادآوری با
چـــه  یولـــ! یاز خـــود راضـــ ي فتهیآراز خـــان معـــروف افتـــادم مـــردك خودشـــ یمغـــرور و ســـنگ ي

ــا ــیدق ينگاهه ــم م یق ــردیبه ــم ق!! ک ــیدل ــیو یل ــدم     یل ــد ش ــام بلن ــون دادم و از ج ــرمو تک ــت و س . رف
ــرد  ــوض ک ــامونو ع ــاز در حال میلباس ــهیو ب ــود      ک ــته ب ــوش نگذش ــون خ ــال بهم ــه اص ــن ک ــورد جش در م

 .میدیخواب میکردیصحبت م
 

ــزار يروز چنــد ــذرهیجشــن م ياز برگ ــور  يرفتارهــا. گ ــده کــه همــش    يبابــا و اردالن ط بــا  ایــش
 .گنیهم به من نم يزیچ! گردنیبه خونه بر م رید ایدر حال صحبت کردن هستند،  گهیهمد

ـ  یلــیخ بابـا  فقــط  کـنم یهـم گــوش م  یهرچــ. وهمــش بـا تلفــن در حـال مکالمــه هسـتش    کنـه یم یتــاب یب
 .فهمم ینم يزیچ گهید کنمیاضطراب و ترسشون رو حس م

ــا عصــب هیــ ــا شــهینم! نــه نــه: گفــتیپشــت تلفــن م یروز باب ــبا. کــارو کــرد نی ــه، نم دی  شــهیاونجــا بمون
گفتــه؟ باشــه باشــه مواظــب   یخــب دکتــرش چــ! کــنم کــاریخــودمم مونــدم چ دونمیــنم. کــرد ســکیر

ــ ! نیباشــ یهمچــ بــازم ! رهیــفرصــت بــا مــن تمــاس بگ نیبــه عمــوتم بگــو حواســش جمــع باشــه و در اول
خوبــه  یلــینــه حــالش خ!........ بزنــه يزخــم کــار هیــ خــوادیاون االن فقــط م نیشــمواظــب با یلــیخ گمیمــ

 .خداحافظ. نینگرانش نباش

متوجـه مـن شـد چهـره      نکـه یبـه محـض ا  . زدیـ لن مپـدر بـود کـه قـدم زنـان در سـا       یتلفنـ  يصحبتها نایا
 کــاریبابـا چ  طونکیشـ : گفـت  دادیــمحکـم فشـارم م   کـه یدرحال. اش بـاز شـده بطـرفم اومـد و بغلــم کـرد     

 . دیکنه؟ بعد سرشو عقب برده گونه مو بوس یم

 .کردم یزبان رو مرور م يداشتم مکالمه ها یچیه: زده گفتم يلبخند منم

 از درس یچند سال نکهیبا ا. یشیخودتو بکن حتما موفق م یخوبه دخترم، تمام سع:  گفت بابا
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 . یتونیکه م دونمیم! یباهوش من يتو دختر کوچولو یول يمدرسه دور بود و

بمـن   یچـ یچـرا ه . نیایـ بنظـر م  ختـه یشـما و اردالن بهـم ر   هیـ مدت کیـ شـده؟   يبابـا طـور  : گفتم کدفعهی
شــده و  ضیمــر زیــحــال مامــان خوبــه؟ داداش ارســالن ســالمته؟ نکنــه عز نیراستشــو بگــ! بابــا نیگــینم
 ! نیگینم

نـه دختـر خوشـگل بابــا،    : منـو هـم کنـار خـودش نشــونده گفـت     . مبـل نشســت   يدسـتمو گرفتـه رو   بابـا 
بعـد دوبـاره منـو    . اصـال هـم نگـران نبـاش همـه حالشـون خوبـه       ! تـو فکرتـو مشـغول نکـن     ستین يطور
 .رفت رونیب دهیبوس

 دمیــدیم نــهیبــه ع. همــش کشـک بــود  فتــاده،ین یاتفــاق گفــتنیهرچنـد م  یهــم گذشــت ولــ يروز دوسـه 
 ....هستش که شیچنان اوضاع قاراشم

شـــده بـــود، از اســـتخر  شـــتریکـــه از قبـــل هـــم ب دیشـــد يبـــا پونـــه تحـــت مراقبتهـــا یوقتـــ اونــروز 
ــو م،یگشــتیبرم ــ  يجل ــه از ماش ــه ک ــپ نیخون ــد ادهی ــ   م،یش ــه از خونم ــاد ک ــه آراز خــان افت ــمم ب ون چش

 که رفتیم نشیخارج شده بطرف ماش

 .احساس به پونه کرد یب یبمن انداخته و بعد نگاه يتمسخرآلود و نافذ نگاه

 سر؟ رهیخ پِیخوش ت شعورِیسالم بده ب هیمرد  یم یعنی: آروم گفت پونه

ــتم  يا شــونه ــه گف ــاال انداخت ــنم و درك واســفل الســافل : ب ــه جه ــاصــال ا! نیب ــپســره، خــود درگ نی  يری
 !مزمن داره باور کن

از اون گنـده اتـول هـا     نیببـ  نشـو یحـاال تـا نرفتـه ماش   ! پالسـه  نجـا یخـدارو شـکر اکثـرا هـم ا    : گفـت  پونه
صاحابشــو  یبــ نیاصــال ماشــ! ...... دونمیــخــدارو شــکر اسمشــم نم. هســتش شــنیکــه ســقفاش جابجــا م

ن، کاپشنشــو نگــاه بــا بلــوز چســبا یلــ يشــلوار دود! زده آرانگوتــان یپــیخودشــو بگــو چــه ت. ولــش کــن
 !بیهست  نسناس بدترک کلمیچه خوش ه! اااااااخداا

و  گـه ید ایـ ب! نـه پونـه   ایـ  یکنـ یتـورو خـدا ولمـون م   : برگـردم گفـتم   نشیماشـ  ایـ بطرف آراز  نکهیا بدون
 .   میداخل خونه شد

ــد از ــه و دا  دنی ــا و اردالن و عم ــیباب ــا ی ــتم    يو باب ــا وا رف ــودن، واقع ــم جمــع ب ــه دور ه ــه ک ــا. پون  حتم
 ......وقت روز خونه بود نیافتاده بود که بابا ا یاتفاق
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 يســالم گــال: وارد شــدن مــن و پونــه همــه ســاکت شــدن و عمــه دستاشــو برامــون بــاز کــرده گفــت   بــا
 ن؟یکرد کارایامروز چ نمیبب نیایب. من يبایز

وقــت  نیــبابــاجوونم چطــوره ا ن؟یدور هــم جمــع شــد یافتــاده همگــ یاتفــاق: دمیســالم داده پرســ آروم
 ن؟یروز شما خونه هست

: گفــت. بــا دســتش بــه کنــارش اشــاره کــرد کــه آهســته رفتــه نشســتم و چشــم بصــورتش دوخــتم   بابــا
 . باهات حرف بزنم دیبا یول. نگران نباش ستین یمشکل چیه ییعشق بابا

 .بابارو گرفتم و منتظر موندم يزده دستا خی ییبا دستا آروم

ــا ــعز: گفــت باب ــ زدلمی ــد روز پ ــر شیچن ــه موقع دهیرســ يخب ــک ــ تی ــوض   یفعل ــت ع ــالن و مامان ارس
 . به مشکل برخورد کردن یتیارسالن و مادرت از لحاظ امن یبه عبارت ایشده، 

داداش  ایــافتــاده؟  یبابــا تــورو خــدا بــرا مامــان اتفــاق: تنــد گفــتم. حــرف ســنکوپ کــردم نیــا دنیباشــن
 .شده؟ و چشمام پراز اشک شد شیارسالن طور

ــا ــو  باب ــو ت ــد من ــادهین یشــکر خــدا فعــال کــه اتفــاق ! آهــو آرام بــاش: گفــت دهیآغوشــش کشــ يتن و  فت
ــالمتن  ــردو س ــرا . ه ــط ب ــهیا يفق ــ  نک ــئن بش ــو اردالن با میمطم ــمن ــ دی ــ  هی ــه انگل ــر ب ــر سیس ــه  میب ک

دکتــرِ مامانــت اجــازه داد و  دیشــا يدیــخــدارو چــه د. راحــت باشــه المونیــو خ میخودمــون اونجــا باشــ
 زتیــمـدت مامـان و عز   نهمـه یبعـداز ا  يخـوا یتـو نم  یعنــی. میـ آورد نرایـ خودمـون بـه ا   همامـانتم همـرا  

 ؟ینیرو بب

 . کردیشد که بابا محکمتر در آغوشم فشرده موهامو نوازش م يجار اشکام

ـ  کنـه، ینم دیـ تـورو تهد  يدختـرم درسـته کـه االن خطـر    : کـه آروم گـرفتم آهسـته گفـت     بعد  یوقتـ  یول
 !یخونه بمون نیا يتو یتونیتو نم مینباش نجایمنو داداشت ا

 يخونــواده  یبگــ يخــوایم دونمیــبلــه م! اجــازه بــده دختــرم: دهنمــو بــاز کــنم کــه بابــا گفــت  خواســتم
ــایعمــه ا ــ ن ــ  تییــدا ای ــعز یهســتن کــه مواظبــت باشــن، ول ــعمــه و دا یدونیــخــودت کــه م زدلمی  تیی

 لمونیفــام يدر ضــمن تــو. مواظبــت باشــن تــوننینم دیو شــا دیــچقــده سرشــون شــلوغه و اونطــور کــه با
ــیبجــز دا ــ ی ــه کــس د هو عم ــه دستشــون بســپرم   يا گــهیت ب ــورو ب ــدارم کــه ت ــه . اعتمــاد ن عمــوتم ک

 .کنهیداره کمکمون م سیانگل يو اونم تو ستین رانیفعال ا یدونیم
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ـ : گفـت  دهیکشـ  یقـ یتموم گذاشـته نفـس عم   مهیحرفاشو ن ي  اون  شیهسـت کـه اگـه تـو پـ      کنفـر ی یول
تــو ! کامــل تیــامن یعنــیآدم بــودن  نیــفقــط بگــم در کنــار ا یعنــی شــه،یازت راحــت م المونیــخ یباشــ

 !اردالن ایخودم مواظبتم  نکهیمثل ا نایمنم انقده راحته ع الیخ یآدم باش نیکنار ا

 يحرفهــا نــانیکــه اردالن هــم بــا اطم کــردمیمتعجــب بــه بابــا و اردالن نگــاه م یبــاز و چشــمان یدهــان بــا
 . دادیو سرشو تکون م کردیم دییبابارو تا

 ! خب نیاوصاف منم همراه خودتون ببر نیخب بابا با ا: دراومده گفتم رتیاز بهت و ح باالخره

ــوازش م  کــهیدر حال بابــا ــاره موهــامو ن ــ: گفــت کــردیدوب ــونیمــا اونجــا نم زمیــعز یول ــبا میت  دیو شــا دی
 .میکن نیتام نجایتورو ا تیامن میپس مجبور. میمواظبت باش

 مه؟یاوضاع انقده وخ یعنی: اشک آلود گفتم یچشمان با

ــه عز: گفــت اردالن ــن ــتــورو تهد یخطــر خاصــ زکم،ی ــرا کنــه،ینم دی ــط ب ــون ن نکــهیا يفق  میســتیخودم
تــو هــم در کنــار  تیــامن نیــکــه ا! نیفکرمــون از جانــب تــو راحــت باشــه همــ میخــوایم م،یکنــارت باشــ

 .شهیم نیتام میمراقبت تو در نظر دار يکه برا يفرد نیا

تــا  یعنــی شــه؟یم یبابــا پــس درســام چــ: دمیبابــا و اردالن بــودم کــه پرســ يشــوك حرفهــا يتــو هنــوزم
 بمونم؟ دیاومدن شما تک و تنها با

پونــه و  یتــونیم. يدرســاتو اونجــا  بــد میهماهنــگ کــرد زدلمیــعز: گونــه مــو نــوازش کــرده گفــت بابــا
تنهـا   يانگـران نبـاش اونجـام پـراز آدمـه و تنهـ      . زننیـ کـه بهـت سـر م    ینـ یو عمه تـو هـم اونجـا بب    ییدا
 !یستین

 ادیـ دلـش نم  یشـک یو گرنـه ه  یتحمـل داشـته باشـ    دیـ فقـط با : دسـتاش گرفتـه گفـت    يدسـتامو تـو   بعد
 ! میبر میاز جانب تو کامال راحت باشه که بتون المونیخ دیبا. تورو تنها بذاره

  شناسم؟یبمونم م ششیپ دیآدمو که با نیمن ا یداداش: دمیبه اردالن غصه دار پرس رو

ــ  اردالن ــ شیشناســ یالبتــه جوجــو مــ:  شــده بــود گفــت طنتیکــه نگــاش پــراز ش  ش،یشناســ یخــوبم م
 هیـ خـدا بـداد هردوتـون برسـه کـه فکـر کـنم        !! نیانقده اخالقتون بـا هـم جـوره کـه حـرف نـدار      ... ماشاا

 .کرد دنیو شروع بخند!! وسط نفله بشه نینفرتون ا

 نهمــهیاصــال اگــه ا م؟یریــبــا هــم کــارد و پن نهمــهیکــه ا هیــاون آدم ک: دمیپرســ دیــلرزیدلــم م کــهیحال در
 !!!بمونم؟ باااااباااااا تورو خداااااااا ششیپ دیبدسابقه هستش چرا با
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ــا ــد کــهیدر حال باب ــم يلبخن ــرم اردالن باهــات شــوخ : گفــت زدی ــهیم یدخت ــامال هــم آدم خــوب و  ! کن ک
 .نگران نباش و به انتخابمون اعتماد داشته باش. هستش يریمطمئن و سربه ز

 !آهو بمونم که تنها نباشه شیبرم پ تونمیمن هم م نیجوونم اگه اجازه بد ییدا: تند گفت نهپو

 یخــودت مــ يراحــت بــرا نقــدهیپونــه ا یگــیم یچــ: بپــره گفــت شیآتــ يکــه رو يمثــل اســپند اردالن
نــه !! بــذاره ابونیــاز دســتتون ســربه ب نیکنــ وونــهیجــوون مــردم رو د نیخــوایحتمــا م! يدوزیــو م يبــر

وروجــک مــارو از خونــه اش  نیــا نیفقــط دعــا کنــ! اونجــا نیببــر فیالزم نکــرده شــما تشــر! هــم ریــخ
 !هیلیخ ودشنکنه خ رونیب

ــود چشــمام ــا کــردم کــه خنــدان رو بمــن گفــت   ینگــران نگــاه. ده تــا شــده ب ــ: بــه باب  گمیمــن بهــت م
 . پس نگران نباش. کنهیم یاردالن شوخ

اســم نگهبــان و محــافظ مــن گفتــه بشــه، فقــط گفــت اجــازه نــداد  یاصــرار کــردم داداشــ یهرچــ اونــروز
 !!!....یکنیغش م یکنم که از خوش زتینگه داشتم سورپرا

بابـا و اردالن چـه    يبـا دور . اومـده بـود اصـال نتونسـتم بخـوابم      شیکـه بـرام پـ    ییهـا یرو بـا نگران  اونشب
کــه پونــه بــرام فرســتاده بــود رو   ییتــا صــبح آهنگــا. دونســتیداشــتم فقــط خــدا م شیدر پــ ییمــاجرا

 .ختمیاشک ر تونستمیکه م ییگوش کردم و تا جا
 

 . شدیچشمام باز نم هیاونروز از زور گر. کنم شونیاجازه ندادن تا فرودگاه همراه بمن

 کــنمیخــدا جــووووووونم خــواهش م: دعــا کــردم یولــ فتــه،یبراشــون ب ینگــران بــودم مبــادا اتفــاق یلــیخ
 !دوباره گمشون کنم ستیاصال انصاف ن. کردم داشونین تازه پآخه م! سالمت باز گردن

مــنم مثــل بچــه هــا . دادیــقدرتمنــدش گرفتــه بــود و فشــار م يبازوهــا نیاردالنــم محکــم منــو بــ داداش
 .زدمیو زار م کردمیم یتابیب

ــره  گــهیا ا ا بســه د: دم گوشــم گفــت اردالن ــ ! زرزرو يدخت ــو لوس ــرد. یچقــده ت ــو ب ــه اَه  يآبرومون ک
 .دیبوسیتند تند منو م ایشوخ نیو همراه با ا! اَه

 . بغلش گرفت يخودش تو دهیکش رونیآغوش اردالن ب يمنو از تو بابا

ــا: گوشــم گفــت يتــو ــذار دم رفــتن خ. بســه خوشــگلم گــهید هیــگر ییملوســک باب ــب ازت راحــت  المی
 ! م دونهی یکیسفر بشم  یکه ناراحت راه يخواینم. باشه
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ــق ــ  ه ــان س ــق کن ــ   ه ــه س ــرمو ب ــاره س ــه دوب ــون دادم ک ــت  نهیرمو تک ــرده گف ــیخ: اش فش ــب  یل مواظ
 . میتا ما زود برگرد ياریو فشار نم يریگیبخودتم سخت نم. خودت باش

ســاعت عــوض ســر تکــون دادن  هیــمنگــول،  يآخــه دختــره : ســرمو تکــون دادم کــه پونــه گفــت بــازم
 يرو یرنگــیکــه لبخنــد ب!  اون گــردن از کــار افتــاد آخــه! گــهیبگــو د ریــبلــه نخ دفعــهی،  خــل و چــال نیعـ 

 .لبام نشست

ــع ــداحافظ موق ــو یخ ــح ياردالن ت ــت اطی ــ: گف ــه با یاون کس ــک ــشیپ دی ــون ش ــت   یبم ــه دنبال ــه ک االن
ــا شــ. بفرســته فقــط دعــا . مواظــب خــودت بــاش: زده گفــت یبهــم کــرد و چشــمک ینگــاه طنتیبعــد ب

بگــم تحمــل  نمیــا!!! داشــته باشــه هیــو روزت گرحــال  کــنمیخــدا بهــت صــبر بــده، چــون فکــر م کــنمیم
ــیم ــم چغول یکن ــویو به ــیمن ش ــدارم چ   ،یکن ــت ن ــال دوس ــاص ــنوم يزی ــیو خ! بش ــر یل ــر زی ــروع  زی ش

 . کرد دنیبخند

 یعنـ ی ه؟یـ بـرا چ  گـه ید دنشیـ خند ؟یچـ  یعنـ ی: کـردم یتعجب کـرده بـودم بـا خـودم فکـر م      کهیحال در
 بمونم؟ یک شیقراره پ

 هیــو از  دهیمرتــب و مــنظم لبــاس پوشــ یلــیدو نفــر کــه خ. بخــودم اومــدم کنفــریزمخــت  يبــا صــدا کــه
 آماده هستن؟. میدنبال خانم توانمند اومد: شده بودن به اردالن گفتند ادهیپ يکمر وتایتو

منتظــر  یکمــ دیــفقــط با. شـن یباشــه زود آمــاده م! نیایــم رتــرید کـردم یفکــر م: بـا تعجــب گفــت  اردالن
 !نیباش

ــرد ــت  م ــه اردالن گف ــا : رو ب ــتش آق ــک يراس ــتنیم انپوری ــون   خواس ــل از رفتنت ــقب ــحبت هی ــاتون  یص باه
 !دییاجازه بفرما. داشته باشن

 .رو گرفته بدست اردالن داد يشماره ا شیو با گوش 

 یلــیآهــو جـان خ : مـا برگشــته گفـت   شیپــ قـه یدورتـر از مــا صـحبت کــرد و بعـداز حــدود ده دق    اردالن
و بــه  یکنــینم یطونیدر ضــمن اونجــا شــ. فقــط عجلــه کــن. يریــم ونیو همــراه آقــا یشــیآمــاده م عیسـر 

 خب؟؟ ستیهم قبول ن ياما و اگر چیه. یکنیآراز خان هم گوش م يحرفها

ــدازه  چشــمام ــ ! یچــ...چ....چ....چ: فقــط الکــن گفــتم! شــد ینعلبکــ يان  یآراز همــون پســره بــداخالقِ ب
 .دهنم يتو ومدیکه قلبم داشت م.... اردالن........ ردالنا.............  یول!  الاااایگودز تیخاص



@donyayroman 96

ــازه ــرف د  اج ــداد ح ــهین ــزنم و خ يا گ ــیب ــر یل ــ  عیس ــو بوس ــه م ــت دهیگون ــوب : گف ــر خ ــاش و  یدخت ب
! فقــط خواهشــا خواهشــا بــازم خواهشــا بحرفــاش گــوش کــن کــه اعصــاب نــداره . بحرفــاش گــوش کــن

راحــت بــه کــارامون  الیــو بــا خ میبــد از دســت اتابــک نجاتــت میتــونیهســتش کــه م یاونجــا تنهــا مکــان
 ؟يدیقول م یبه داداش! میبرس

ــهید ــردم     گ ــر ک ــط فک ــود فق ــع نب ــم جم ــ   يوااااااااا: حواس ــت پ ــدم رف ــدبخت ش ــارش یب ــر ! ک اون پس
ــ  يوالیــه باهــاش ســر  يحــاال چــه جــور يواااااااا! زنــهیم رونیــب شیاخمــو کــه هــر لحظــه از دهــنش آت
 !با اون بدعنقِ برج زهرمار کنمیم

بـزن بهـادر تنهـا     يِوالیـ اون ه يمـنم همـراه آهـو بـرم کـه خونـه        نیخـوا یم گمیبـازم مـ  : تند گفـت  پونه
 !!  دینَمونه، بازم خود دان

ــت  اردالن ــج گف ـــخ:  ک ــرده رینــــ ــه آراز ب  ! الزم نک ــر ک ــون بهت ــع هم ــارهیاونموق ــک   چ ــت اتاب رو دس
 !نوااآیجان سالم درببره ب دیشا میبسپار

 . محافظا لبخند زدند یشد وحتهمه بلند  يخنده  يصدا که

ــا ــداحافظ  ب ــا خ ــردیم یاردالن و باب ــا و اردالن ب     میک ــوش باب ــزور از آغ ــو ب ــه من ــه عم ــک ــ رونی . دیکش
 .شدند ینگفت و راه یچیه یبه پونه انداخته ول یقیاردالن قبل از رفتن نگاه عم

 . و در آغوش عمه و پونه فرو رفته بودم ختمیریپشت سرشون اشک م همچنان

 یمحافظـا منتظـر تـو هسـتن کـه حتـ       نیـ آهـو ا : پونـه بخـودم اومـدم کـه گفـت      يبـا سـقلمه    یمدت بعداز
ســالم و ســالمت ... فکــر کــن کــه همــه شــون انشــاا  يفقــط بــه روز! گــهید ایــب! يجمــع و جــورم نکــرد

 . گردنیبخونه برم

 .... یسرخ اصال خوب نبود، ول يبصورتش کردم که حال خودشم با اون چشمها ینگاه

دوتــا چمــدون بــزرگ  يتــو المویو بــه کمــک پونــه لباســها و وســا میبــه خونــه برگشــت حــالیب و زونیــآو
 . میچپوند

. نـداختم یالزمـم بشـه رو داخـل چمـدان م     دیکـه شـا   ومـد یدسـتم م  یحواسم جمـع نبـود فقـط هرچـ     اصال
هـم بـه قـد و قامـت      یاتـاق تـک و تنهـا کـه زنـدانبان      هیـ  يتـو  بـه، یغر يخونـه   هیـ  يفقط مات بـودم تـو  

 کنم؟ کاریچ خوامیسرمه م يباال ناسوریدا
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پونـه بغلـم کـرده     م،یرفتیـ م اطیـ بـرده شـد و مـا هـم بطـرف ح      نییچمدونها توسـط خـدمتکاران پـا    یوقت
! کــننیم کــاریدارن چ دوننیــجــوون و اردالن م یــیجــووونم، دا يریــاصــال نگــران نبــاش نــون پن: گفــت

تــا  ســپارنیقلبشــون رو دارن بهــش م کــه تمــام هیــآراز ک نیــا نیببــ. بــه کارشــون اعتمــاد داشــته بــاش 
 ! باشه تمواظب

 
...... فقــط. محمــدتم کــه هســت پــس نگــران نبــاش  یــیمامــان و دا. زنمیــزود زود بهــت ســر م خــودمم

 .انداخت نییآروم سرشو پا! فقط هروقت اردالن زنگ زد به منم بگو خب

و نشــان از  دیرخشــدیم بــاشیز يچشــما يپــاك و زاللــش تــو يسرشــو بــاال آوردم کــه اشــکها آهســته
 .قلب عاشقش داشت

ــباشــه بهــت اطــالع م : زده گفــتم يلبخنــد ــ. دمی ــهید یول ــونیراحــت م ووون ــاتو   یت از پشــت تلفــن حرف
 .فک کن نمیبه ا! ها یبهش بگ

 نه: گفت دهیکش یقینفس عم پونه

و مــنم  ارنیــخبــر اتابــک رو ب یکــه الهــ ســتیاوال اوضــاع االن اصــال خــوب ن! هنــوز وقــتش نشــده آهــو،
و در هــر صــورت  میلیمــثال مــا فــام. انیــبحــرف ب دیــاول با یدومــا آقــا داداش جنابعــال! کــه قرمــز پــوش

گفـتن   يباشـه مـرد   یهرچـ . بـذاره  شیپـس بهتـره خـودش پـا پـ     . میعمر چشـم تـو چشـم هـم هسـت      هی
 ي زهیـ حـرف مـن آو   نیـ ا! سـم یکـار مـا زنـا فقـط نازکردنـه عس     . خواسـتگار مـرد گفـتن    هیـ گفـتن،   یزنـ 

 !خورهیبدردت م ندهیباشه که در آگوشت 

 یو خـداحافظ  یو پونـه روبوسـ   یـی محکـم بـا عمـه و دا    نیکنـار ماشـ  . چرت و پرتـا شـروع شـده بـود     باز
بـود   نیکـه چهـار نفـرهم درون اون ماشـ     گـه ید نیماشـ  هیـ کـه بـا اسـکورت    . شـدم  نیکـرده سـوار ماشـ   

ــمان  ــا چش ــره ا  یب ــود و دله ــک آل ــد ياش ــه   دیش ــرف خون ــرد  يبط ــت ک ــازده آراز حرک ــدا. میش  ایخ
! داشــتم کــاریاون خونـه چ  ياصــال مـن تــو ! بتشیمغــرور و بـده  ي افـه یومـد بــا اون ق یچقـده ازش بــدم م 

ســرِ اون اردالن مارمولــک بــود  ریــبــود ز یهرچــ!!! بــودن دهیــبــود بــرام تــدارك د يچــه برنامــه ا نیــا
 .......اجق وجق استاد بود ينقشه ها دنیکه در کش
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ــ رفتنیــشــت ســرهم مپ نهایماشــ ــم نبــود يدل تــو یول بــودم کــه اشــکام  نیدلتنــگ و غمگــ يبحــد. دل
ــدیخشــک نم ــود هم . ش ــول داده ب ــهیاردالن ق ــه ش ــارم بمون ــ کن ــ ..... ی، ول ــا، در اوج ب ــدون اون ــ یب  یکس

 !! کنم کاریچ خواستمیهام م

 .رو با خودم زمزمه کردم که اشکام بدتر صورتمو پوشوند يشعر
 
تـاَس هفتـــــِـگِر مـلد... 

 ...رَمــگیـدِل اــی

 ..ستاَ رـگی مـدِلَ مـهَ دـشایَ اـی

 ...مــدانَ ےــنِم

 ...دَمــمیـنَفَه را هاــاین نِــبِی رقِــفَ تـوَقـچهی الًًـاًص

 ...وَدـشَ ےـم ےورـج کـیِ مـدِلَ مـدانَ ےـم طـفِقَ

 با من نیست هیچکَــــــــــس

 چه انـــــدیشه کنم هام تا ب مانده

 ےام در قَفس تَنـــــهاي مانده

 قفس میخوانم در

 ست ےغریبانه شب چه

 من ےتنــــــــــهاي شب

 رفت دیبا عاقبت

 گفت دیبا عاقبت

 خون هب هغرق ےشاد و دل یلب با

 خداحافظ تــــــــــو که
 

 !!تنــــــــــها بودم چــــــــــقدر

 . ستمیذاشته گوش کردم و گررو در گوشم گ يهندزفر
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 دیــ مــدت با نیــا يتــو دونســتمیبــودم کــه نم  فیــبالتکل ياز خونــواده ام، بحــد  ياوج غــمِ دور در
و  رمیــگیمــزمن م ینکــنم کــه افســردگ طنتیمــن اگــه شــ يوااااااااا..... رفتــار و اخالقــم! کــردمیم کــاریچ

ــو  يالیاون گــودز. شــمیتلــف م ــه همــش جل ــرم ک ــان يدو س ــاقم نگهب ــم یدر ات ــا بخــواد صــدام   دهی و ت
 ! نییپا ختیر يدلم هر! کنهیبگم که مسخره ام م يزیو چ ادیدرب

ــ ! کــورررررررر خونــده یولــ اجــازه . دمیــو جوابشــو م ســتمیا یاگــه خواســت مســخره م کنــه جلــوش م
. ســتمیا یمـ  بتیاون بــده يآررررره خودشـه، مـن کــه آهـو توانمنــد هسـتم جلـو     . بهـم زور بگــه  دمیـ نم
 ! منو مسخره کنه کنهیغلط م. هبریکه نم يریاس

ــ ــر م    نیهم ــودم فک ــا خ ــتم ب ــور داش ــردمیط ــه ا  ک ــه منطق ــه ب ــیخ يک ــه ا  یل ــا کوچ ــزرگ و  يآروم ب ب
ــ. میدیپردرخـــت رســـ  يپـــراز آرامـــش و ســـکوت کـــه از ســـاختمانهاش معلـــوم بـــود همـــه    یمحلـ

 .و خرپول هستن دردیب يساکنانش از آدماها

ــل ــ مقاب ــرد  یدرب بزرگ ــف ک ــا تجه. میتوق ــدر ب ــ زاتی ــر دارودرختــ    یخاص ــاغ پ ــد و وارد ب ــاز ش  یب
 . بود بایز شمیزمستون يکه چهره  میشد

ــو ــه  يجل ــ يخون ــ  یبزرگ ــرده و در ماش ــف ک ــد  نیتوق ــاز ش ــرام ب ــآروم پ. ب ــ  ادهی ــه از ماش ــدم ک  نیش
ــ ــود پ  یشخصــ ياز محافظــا یکــی ،یعقب ــخودمــون کــه  هــرآن همــراهم ب ــه ســمتم اومــد  ادهی . شــده ب

ــداز ادا ــت  يبع ــرام گف ــ: احت ــته نباشــ خ ــران چ    . دیانم خس ــنم نگ ــدمتتون عــرض ک ــتم خ  يزیــخواس
ــا همچنــان دســتور د . دینباشــ ــارم ــ  می ــازم در خــدمت شــما باش کــه  یو هرزمــان طیو تحــت هرشــرا میب

 .میبدون فوت وقت اطاعت امر کن د،یو دستور فرمود دیداشت اجیاحت

ســاله بــود، بــا حرفــاش باعــث شــد احســاس   40حــدودا  کــلیه يقــو يو مــرد وانیــنگهبــان کــه ک نیــا
 . ستمیهم تنها ن یلیکه خ رهیوجودمو بگ یتیآرامش و رضا

 .تکون داده و ازش تشکر کردم يخاطر سر تیرضا با

ــداختم  ینگــاه ــزرگ ان ــاختمون ب ــه س ــاخ  . ب ــنم ک ــه چــه عــرض ک ــاختمان ک ــا  ! س ــه ه دو محــافظ دم پل
 نییخونـه هسـتن، پـا    يکـامال مشـخص بـود جـزو خدمـه هـا      پلـه هـا دوخـانم کـه      يبودند و بـاال  ستادهیا

 .اومده بمن خوش آمد گفتند

خــوش  یلــیخ یلــیخ: گفــت دهیو صــورتمو بوســ دیکــه مســن تــر بــود آروم منــو در آغــوش کشـ  یخـانم 
 .میکه منتظرتون بود دییبفرما. زدلمیعز ياومد
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 .میداخل کاخ شد دیببخش........ هم داخل خونه  با

! نیو دلنشــ بــایز یلــیخ یلــیخ شــد،یتصــور م رونیــنبــود کــه از ب يزیــداخــل خونــه اون چ! مــن يخــدااااا
 !قهیعت لیوسا يبایز دمانیمنحصر بفرد، چ یطراح

 زیــچ هیــ الیگــودز يخونــه  یو منحصــر بفــرد بــود ولــ ریو چشــمگ بــایز یلــیبابــا هــم خ يالیــو هرچنــد
 .میاوردیکم م نجایبا ا سهیدر مقا دیبود و شا گهید

ــیخ ــو  یل ــتم يزود بخــودم مســلط شــدم و ت ــم گف ــه: دل ــرور  يوالی ــد مغ ــدنگ غ ــدین! ال ــ وم ــوش  هی خ
 ! صبر کن یخی يدارم برات، مجسمه ! بهم بکنه یخشک و خال ییآمدگو

 .کردند که حدودا طبق آمار درها شش اتاق داشت ییدوم راهنما يطبقه  ياز اتاقها یکیبه  منو

رو بـاز کـرد و بـا دسـت تعـارف بـه وارد شـدن         یداشـت بـا لبخنـد در اتـاق     ییخانومه که سـن بـاال   همون
 .کرد

ــاق ــزرگ و رو یات ــب ــا وســا ییای ــرده هــا  یلیب ــا رگــه هــا   يســبز خوشــرنگ و پ  ییســت ســبزکمرنگ ب
ــود و  واریــد يبــزرگ کــه رو يا نــهیو آ يواریــخــواب و کمــد د سیبهمــراه ســرو ،یــیطال کــار شــده ب

 . دادنیاز اونچه بود نشون م باتریلوکس که اتاق رو ز یلیکال وسا

 .منو به اتاق منتقل کردند و بعداز احترام خارج شدند ينفر از خدمه ها چمدونها دو

ــازم ــو ز ب ــایمح ــدا    ییب ــا ص ــه ب ــان خانوم ــه هم ــودم ک ــاق ب ــت  ییات ــون گف ــد : مهرب ــوش اوم ــا خ  يواقع
مــن بــزرگ  يدســتا يآقــا رو. خونــه بــودم نیــا يتــو ادیــم ادمیــ یمــن مهتــاج هســتم و از وقتــ. زمیــعز

اســمتون آهــو جــان باشــه  کــنمیشــما هــم فکــر م. آقــا هســتم ي هیــگفــت مــن دا شــهیدر واقــع م. شــدن
 زم؟یدرسته عز

بــه لــب  يمهربــون و لحــن آروم مهتــاج خــانوم قــرار گرفتــه بــودم، لبخنــد  ي افــهیق ریتحــت تــاث منکــه
 . کردم دییآوردم و با تکان دادن سرم گفته شو تا

چـال گونـه شـو    ..... یالهـ : گفـت  دهیبوسـ  مویشـون یحال مهتـاج خـانم جلـوتر اومـده بـا محبـت پ       نیهم در
 ! ییایباطراوت و رو یمون یقشنگ شب بو م يمثل گلها. دخترم يچقده تو ناز! نگاه کن

ــه مــو نــوازش کــرده  داد  بعــد و  یخواســت يهرکــار یتــونیم یهســت نجــایکــه ا یتــا مــوقع زمیــعز: گون
 . یبمن بگ یداشت اجیاحت يزیهرچ
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چـون آراز خـان هـم منـو بـه       یکنـ یدر ضـمن منـو فقـط خالـه صـدا م     . نداشـته بـاش   یهم رودرواسـ  اصال
 . کننیاسم صدا م نیا

از دســت خــودم حرصــم گرفــت کــه چــرا مثــل کــرو اللهــا فقــط    ندفعــهیســرمو تکــون دادم کــه ا بــازم
 ....دست و پا یب نقدهیبچه هم ا! دادمیسرمو تکون م

ــ کــه ــ نیدر هم ــاق بصــدا دراومــد و صــدا  نیح ــه محکــم گفــت   يدر ات : مغــرور آراز بگوشــم خــورد ک
 ........تو امیب تونمیم
 

 .تو پسرم ایب: بصورتم کرده بلند گفت یبقول خودش خاله نگاه ایخانوم  مهتاج

 . داشت و چقدر جذبه داشت یبتیچه ه ایخدا. فرما شدن فیاتاق باز شدو آقــــــــــا تشر در

 ! دمیکه داشت ترس یاز ابهت دیشا. هل شدم و زود سالم دادم چرا دونمینم

ــدم چنــد ــده ا  یق ــاق اوم ــده  يســرتاپا کــهیدر حال. ســتادیداخــل ات ــحق يبن ــال  روی ــا غــرور تمــام آن  زیب
داد و  یفقـط سرشـو بـرام تکـون     نیسـنگ  یلـ یلنگـه ابروشـو بـاال بـرده خ     هیـ جـواب سـالمم،    يبجا کردیم
 ! تموم گهید

ــم داد زدم يتــو ــا تــو  یالهــ: دل ــو ! شــعوریکلــه ات بخــوره مــردك ب  يغــرورت جفــت پ اردالاااااااااان من
 !کنهیاوضاع منو زنده بگور م نیبا ا نکهیا!!! شما نیسپرد یبه ک

 !دیخاله لطفا چند لحظه مارو تنها بذار: رو به خاله کرده گفت يا لحظه

از  دهیبــازوم کشــ يرو یبهــم زد و دســت ينــدبــود بطــرفم برگشــته آروم لبخ ســتادهیکــه کنــارم ا خالــه
 .رفت رونیاتاق ب

روبــروم . دیــکامــل دورم چرخ کــدوریشــده  نهیهــم برداشــت و دســت بــه ســ گــهیچنــد قــدم د الیگــودز
 . شد رهیچشمام خ يو تو ستادیا

ش،  نهیســ يمشـت بــزنم تـو   هیـ کـردم کــه   دایـ پ یبــیحـس عج ! ســتادیلحظـه قلـبم ا   کیــچـرا   دونمیـ نم
 . انداختم نییلو برم سرمو پا نکهیقبل ازا یول

ــو ــن صداش ــا لحنــ   دمیش ــه ب ــرآمیتحق یک ــه م   زی ــرور ازش چک ــه غ ــردیک ــت ک ــانم   : گف ــب خ ــب خ خ
مـن بـه   ! میرو تحمـل کنـ   گـه یو همد میکنـ  یبـاهم زنـدگ   یمـدت  هیـ  میکـه مجبـور   نمیـ ب یمـ ! توانـــــمند

ــیخ ،یلــیدال ــار یل ــه عهــده بگ  تیمجبــور شــدم مســؤول  ياجب ــ رمیــشــمارو ب ــ... ........،یول کــرد و  یمکث
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برنامــه  يتــو یخللــ نیلــوس، کــوچکتر يدختــر بچــه  هیــمــدت بــه خــاطر  نیــا يتــو ســتیقــرار ن: داد
 ،یکنـ یو بحرفـام قشـنگ گـوش م    یکنـ  یخـوب جمـع مـ    یلـ یبشـه پـس حواسـتو خ    جـاد یهام و کارهـام ا 

 !!! کنم یچون دوبار تکرار نم

ــدازیم ســرتو ــرو انجــام م شــهیکــه بهــت گفتــه م  ییو فقــط کارهــا نییپــا ين !! بــدون چــون و چــرا  يدی
شــلوغ و حــرف  يمــن از بچــه هــا. یکنــ یمــ لیــبچــه گونــه تــو تعط يو کارهــا طنتیوشــ يشــلوغ کــار

ــرم  ــن متنف ــوش نک ــا........ در ضــمن . گ ــذا يوعــده ه ــر م ییغ ــم س ــه ــا ! یشــیحاضــر م زی ــاس ه  يلب
جــا بهــم  نیــآرامــش ا یهســت نجــایکــه ا یمــدت نیـ ا يدوســت نــدارم تــو کــه اصــال یپوشــیمرتـب هــم م 

 ! گمیم یکه چ یمتوجه! زهیبر

مــن  يکــه بــر خــالف گفتــه هــا  ییصــورت عواقــب کارهــا نیــا ریــدر غ: کــرده  داد یتمســخر مکثــ بــا
ــه گر  ــام بش ــانگیانج ــودت م ریب ــهیخ ــم م ! ش ــاال ه ــیح ــل  ینیش ــو مث ــه   هی ــر بچ ــوب و آروم،  يدخت خ

 !!کوچولو يدیفهم یتا مرتکب اشتباه نش یکنیذهنت ثبت وضبط م يمنو تو يقشنگ حرفها

 .ام کرد وونهیلحن خاص کوچولو گفتنش د نیا

ــبان   از ــم وعص ــدت خش ــودم   تیش ــار ب ــال انفج ــم     . در ح ــدونامو به ــردم و دن ــت ک ــتمو مش ــردو دس ه
 ! رفتارو داشته باشه نیبا من ا دادمیاجازه م دینبا. فشردم

 يچشــمامو کــه شــراره هــا کــهیدر حال ده،یکشــ یقــیبتــونم فکرمــو متمرکــز کــنم نفــس عم نکــهیا يبــرا
مثـل خـودش بـا     هیـ مغـرورش دوختـه بـودم بعـداز چنـد ثان      دگانیـ رو بـه د  زدیـ م رونیـ از اونهـا ب  شیآت

ـــا: تمســخرآلود گفــتم یلحنــ ــه ظــاهر محتــرم  يآقـــــــــ ــا مــن ا دمیــاوال بهــت اجــازه نم! ب  ينطــوریب
! سـتم یبچـه هـم ن   ،یدومـا مـن نـه لوسـم نـه از خـود راضـ       ! يسـوال ببـر   ریـ منـو ز  تیوشخص یزنحرف ب

ــدان  ن نجــایدر ضــمن ا ــنم اســ ســتیزن ــکــه دار ســتمیشــما ن ریو م ــ  ينجــوریا نی ــ یبمــن امــر ونه  یم
بهتـره شـمام بـا اخـالق     ! نیریـ منـو بگ  يجلـو  نیتـون یو شـمام نم  کـنم یهـم دلـم بخـواد م    يهر کـار ! نیکن

 !!نیبنده آشنا بش

 !تیخاص یب یِراحت شدم و دلم خنک شد مردك از خود راض ــــــــــشیآخ

ــه ســمتم خ دمیــد کدفعــهیبــودم کــه  دهیکشــ یبــه آســودگ یفکــر تــازه نفســ يتــو برداشــته مــچ  زیــب
 . شو به چشمام دوخت یوحش يدستش گرفت و چشما يدستمو محکم تو
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 تیبـــه هـــم قفــل شـــده ش کـــه از عصـــبان  يدنـــدونا ينگـــاه کـــردن بصــورتم از ال  یبعــداز لحظـــات  
 یعنــی ،یبکنــ دیــکــارو نبا نیــا گمیمــن مــ یولــو وقتــکوچ نیببــ: خودشــو کنتــرل کنــه گفــت تونســتینم

 يریــبم دیــبا گمیمــ یوقتــ! یالل بشــ دیــبا یعنــی يریــگیم یاللمــون گمیمــ یوقتــ! شــهیاون کــار انجــام نم
و مچــم درحــال شکســتن بــود  دادیــکــه بــه مــچ دســتم م يادیــو بــا فشــار ز! يریــد بمیــهمــون لحظــه با

 . گرفتم یواقعا اللمون

 ،یعوضــ یدسـتمو ول کــن وحشــ : تونســتم بگــم رفتمیـ داشــتم از حــال م ادیـ بخــاطر درد ز کــهیزمان فقـط 
 !!یکنیم ينطوریچرا ا

: بـه چشـام زل زد و گفــت   نشیجلـوتر اومـده بـا نگــاه سـنگ     گـه یقــدم د کیـ  فشـرد یمچمـو م  همچنانکـه 
از  یکنــیفکــر م!! شــد بتونــه بهــم ناســزا بگــه دایــپ ایــدن نیــا ينفــر تــو هیــ دمیــخــدارو شــکر نمــردم و د

 ؟؟؟یکن کاریچ یعوض یوحش نیبا ا يخوایمثال م نمیبگو بب گذرم؟؟یت ماشتباهت راح

 .دیموهامو از پشت گرفته و محکم کش گرشیبا دست د که

!  ولـم کـن موهـام کنـده شـد      والیـ جـالد ه : بـه دسـتش زده گفـتم    یدستم بطـرف موهـام رفتـه چنگـ     فقط
کــرده  کیـ صورتشـو کـامال بصـورتم نزد    د،یکشـ یموهـامو بــدتر م  کـه یخشـن وسـرخ شـده در حال    یلـ یخ

بـه   ؟؟يدیـ نفهم ایـ گفـت   یبهـت چـ   والیـ جـالد ه  نیـ ا يدیـ فهم: گفـت  یآهسـته و محکمـ   يبا تـن صـدا  
 .......نه؟؟ ای یکنیحرفام گوش م

 
 باشه : لرزان و پراز بغض و پراز درد گفتم یینتونستم خودمو کنترل کنم و با صدا گهید

 .کردم یه مو بزور مخفمو به دندون گرفتم و نال ینییپا لب

ــ  موهـامو  تـورو بــا   تیاالن کــه مسـؤل  نیببـ : گفـت . دسـتش بــود  يمـچ دسـتم همچنــان تـو    یول کـرد، ول
 لیـ بـرخالف م  ياگـه کـار  . یمـن عمـل کنـ    يوگفتـه هـا   نیبـه قـوان   دیـ تمام خطراتش به گردن گرفتم با

 انه؟؟ی يفهم شد ریش کنم،یباهات م يا گهیاونوقته که برخورد د يمن انجام بد

دســتش  يپـس بـا تکـان دادن سـرم مـچ دسـتمو از تـو       . فهـم شـده بــودم   ریکلمـه، شـ   یواقعـ  يمعنـا  بـه 
 .ام ماساژش دادم گهیو با دست د دمیکش رونیب

ــ : داد  ــو همچ ــا بچگ یت ــرو ب ــوخ  تی ــه ش ــ یب ــهیدر حال ،یگرفت ــک رو م  ک ــه اتاب ــناختیاگ ــه  یش  يخون
ــ  یگشــتیخـودت م  يمنکـه سـهله، فقــط دنبـال ســوراخ مـوش بــرا     ! ینشــ ریدســتاش اسـ  ياره تـو کـه دوب



@donyayroman 104 

ثابــت کنــه  تونســتیکــه اگــه بابــا توانمنــدت بــا اون دبدبــه و کبکبــه فقــط م  ينشــد یحــال نــویتــو فقــط ا
پــس حســاب کــن ! میکــردیمشــکالت رو تحمــل نم نیــمــا ا چکــدومیبــوده، االن ه دهیــداتابــک تــورو دز

 يکـه حوصــله   یکنـ یو بـه حرفـام خـوب گــوش م    یکنــیاز امــروز حواسـتو جمـع م  ! هیـ اتابـک چـه جونور  
ــ ــکل  چیه ــا موقــع اومــدن    کــنمیهماهنــگ م راتیــدر مــورد درســاتم بــا دب  . رو نــدارم ینــوع مش ت

 !وووخانم کوچولوو يجا  بد نیبزرگترت هم

 گــهید. کــردیگلــوم داشــت خفــه ام م يبغــض تــو. کــردمیم یبــاز لــه شــدن، احســاس خفگــ ر،یــتحق بــاز
چشـمامو بـه مـچ دسـتم دوختــه      کـه یالدرح. گرفــت دنیـ اشـکم بار  يو چشـمه   رمیـ نتونسـتم جلوشـو بگ  

 . تمام حواسم به آراز جالد بود یکردم ول یم هیگر کردیبودم که بشدت زق زق م

 نکـه یمثـل ا ! شـد  رهیـ گونـه هـام خ   يرو يبـه اشـکا   یکـردم آراز اول بـا تعجـب، بعـد بـا کالفگـ       احساس
 یو دوبــاره بهــم نگــاه دیدستشــو بــه گــردنش کشــ. نگفــت یچــیه یبگــه ولــ يزیــخواســت چ يلحظــه ا

 . رفت رونیاز اتاق ب عیسر یلیکرده، برگشت و خ

 يخودمـو رو ! کـردن  هیـ نتونسـتم خودمـو کنتـرل کـنم و بـا هـق هـق و بلنـد شـروع کـردم بـه گر            گـه ید
 .شد ریتخت انداختم و اشکام سراز

 .جواب بده کردمیفقط دعا م. اردالن رو گرفتم يآورده شماره  رونیب فمیاز ک مویگوش

 . زنگ خورد که جواب داد شیگوش

 نیـ ا يتـو  تـونم ینم يمـن لحظـه ا   یداداشـ : بـود هـق هـق کنـان گفـتم      ياشکام همچنـان جـار   کهیحال در
ــه   کــنمیخــواهش م. خــراب شــده بمــونم  ـــش ! عمــه بــرم ایــخودمــون  ياجــازه بــده خون خواهـــــــــ

 !!!کنمیم

و تــاپ هــم  پیــشــما دوتــا چــه زود بــه ت ؟؟؟یچــ یعنــی: ســکوت کــرده متعجــب گفــت یلحظــات اردالن
 ! آخه میشدیم مایسوار هواپ نیدادیالاقل اجازه م! نیزد

 کــنمیخودمــون؟ خــواهش م يبــرم خونــه  تــونمیاالن م یداداشــ: گفــتم کــردینم میاریــقلــبم  کــهیحال در
 !نه نجایا

 گــهید يربــذا رونیـ پـاتو از اونجــا ب  هیــکاف! خونــه کدومـه ! خـودت  يبــرا یگـ یم يدار یچــ: گفـت  اردالن
 زنمیـ تحمـل کـن، مـن زنـگ م     ینـداره، تـو کمـ    یبـ یآهـو جـووونم ع  ! یاتـابک  يدسـتا  يراست تـو . تموم

ــا آراز صــحبت م ــط . کــنمیب ــط با...... فق ــفق ــ   دی ــو ارســالن تحمــل کن ــان، من ــا و مام ــاطر باب ــ یبخ ! نیهم
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ــان  ییتنهــا جــا ااونجــ ــا    گــهید کــنمیخــواهش م! یهســتش کــه در ام ــزن کــه اگــه باب ــتن رو ن حــرف رف
ــنوه ناراحــت م  ــان مامــان و ارســالن در خطــره،         شــهیبش ــرده، اونوقــت ج ــاطر تــو برگ و ممکنــه بخ

 !خب. تمومه یفقط بحرف آراز گوش کن!! يدیفهم

 . جز تحمل اون خرزهره نداشتم يتمام راهها بسته بود و چاره ا. نگفتم يزیچ گهید

 !نیفقط زود برگرد. کنمیبحرفش گوش م .نینگران من نباش. باشه: گفتم فقط

ــرو کــرده زار زار گر  نبــاریا. میکــرد یخــداحافظ ــالش ف شــونه ام  يرو یکــه دســت ســتمیصــورتمو در ب
 . نشست

 .کردیبصورتم خم شده بود و داشت نگام م کیمهربان خاله بود که نزد چهره

شــدن در مــن بــازم احســاس رها. شــدن داشــتم کسیبــازم احســاس بــ. کــردم ییاحســاس تنهــا بشــدت
ــازم گذشــته داشــت در مــن ب . ســربرآورده بــود ــازم چشــمه . شــدیم داریــب دل ســوخته ام  ياشــکها يب

 ! شدم یم یخال دیبا! ختمیر یم رونیب دیبا! سرباز کرده بود

آغــوش خــودش  يمادرانــه اش منــو تــو يآغــوش بامحبــت خالــه انــداختم کــه بــا دســتا   يتــو خودمــو
دســتاش گرفــت و ســرمو عقــب بــرده بــه   نیصــورتمو بــ. کــنم یو اجــازه داد خودمــو خــال دادیــفشــار م

 . کرد یچشمام نگاه

ــا ــاك کــرده گفــت   يرو يســر انگشــتاش اشــکها  ب ــه هــامو پ ــعز: گون ــم زمی  یاالن چــه احساســ دونمی
ــ ،يدار کــه  ییوقتــا ایــ شــه،یم یعصــبان یوقتــ دونمیــو م شناســمیخــوب م یلــیمــن آراز خــان رو خ یول

خـورده بـه خـودت     هیـ  دیـ فعـال پاشـو با  ! دهیـ خـودش نشـون م   از ییچـه رفتارهـا   رهیـ درگ یلـ یفکرش خ
ــ  یبرســ ــوز نه ــو . ينخــورد ارمچــون هن ــارو ت ــروز اســتثنائا نه ــوریاتاقــت م يام ــا. يخ ــتور آراز  نی دس

کــردن  هیــگر گــهیبســه د نم،یــحــاال هــم بلنــد شــو بب. یباشــ زیــســر م دیــاز شــب با یولــ. خــان هســتش
 یرو کـه مـ   ییحرفهـا ! یحرفهـا باشـ   نیـ از ا تریقـو  یلـ یخ دیـ به خـودت مسـلط بـاش، تـو با    ! دختر خوب

ــخــوام بهــت بگــم با  ــنگ گــوش  دی ــدقش ــا   يب ــت رفتاره ــه عل ــه ب ــت هســتش ک ــ يو اونوق  یپســرم پ
 . يبریم

 بعد دستمو گرفت و. زدلمیبلند شو عز حاال
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داشــت کــه کــامال مشــخص بــود  يمجهــز سیالبتــه اتــاق ســرو. کــرد دســت وصــورتمو بشــورم مجبــورم
 رونیــاز اتــاق ب یهمچــ يالزم نبــود بــرا. بجهــنم، کــارم راحــت شــده بــود یولــ! بعــدا بهــش اضــافه شــده

 ! فتهیاون زهرهالهل ب يِ افهیو چشمم به ق امیب
 

. و بــا بــه بــه و چــه چــه موهــامو بــرام شــونه کــرد و شــروع بــه بــافتن کــرد  دیشــالمو از ســرم کشــ خالــه
ــرام حــرف م   ــه ب ــهمچنانک ــا یو از جــوان زدی ــودش تعر يه ــخ ــه پ   کــرد،یم فی ــن فکــرم ب  رزنیــم

دل  رزنیـ پ. بـود  مییتنهـا  يشـده بـود کـه بمـدت هفـت سـال همـدم شـب هـا و روزهـا           دهیکش یمهربون
 .قلب وروح شکسته ام باشه يزخم ها يبرو یمرهم کرد یم یکه سع يشکسته ا

بعــد . تمــوم شــد دختــرم: خالــه بــه خــودم اومــدم کــه گفــت يو بــا صــدا دمیاز عمــق وجــودم کشــ یآهــ
 .موهام زد يرو يمادرانه بوسه ا د،یکشیکه به موهام م یهمراه با دست

اونـم بـه لبخنــدم جـواب داده بلنـد شـد و بـه سـمت درب اتـاق رفــت و از         . لبخنـد ازش تشـکر کـردم    بـا 
 . اتاق خارج شد

درختــان بــزرگ . بــزرگ چشــم دوخــتم اطیــپــرده رو کنــار زدم وبــه ح. شــدم دهیســمت پنجــره کشــ بــه
ــ   ــک کش ــه فل ــر ب ــعه  ده،یو س ــابش اش ــ ت ــال دیخورش ــا  ياز الب ــاخه ه ــ يش ــره   یب ــان منظ ــرگ درخت ب

 . درست کرده بود یقشنگ

در  اطیـ ح يدو محـافظ در گوشـه هـا   . از بـرگ و بـار بـود    یبـه بـاغ خـال    یدگیدر حـال رسـ   يریـ پ باغبان
 . خوردند یدستاشون رو از پشت قالب کرده بودند در حال قدم زدن به چشم م کهیحال

و خونــه  اطیــح يجــا يدر جــا یمخفــ نیدوربــ نیشــده بــودم چشــمم بــه چنــد  اطیــکــه وارد ح یوقتــ از
 . افتاده بود

ــا ــاااااا يا: خــودم فکــر کــردم  ب ــا! بااااااب ــردك گــودز نی ــ کــاریمگــه چ الیم ــه ا  یم ــه ب ــه ک ــکن ــه  نی هم
 .....تکون خورد شهیخراب شده که اصال نم نیا يتو! داره ازین نیدورب

 
ــه ــه ب  همچنانک ــم ب ــچش ــر   رونی ــر ک ــتم فک ــهیمرت: دمداش ــم در      ي ک ــدم و حش ــم خ ــده ه ــالد چق ج

 ! خدمتش هستن
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ـ  يهـا  يورود يخونــه مـون جلــو  يمــاهم تـو  البتـه  ـ  میداشــت نیخونــه دورب  يفقــط اونجـا، نــه هرجــا  یول
 بود؟  یآدم نادرست دیشا! ییخونه بجز دستشو

ــه ا چوقــتیبــود پــدر و اردالن ه یاگــه آدم نادرســت: تکــون داده بخــودم جــواب دادم  يســر  نیــمنــو ب
ـ  هیـ پـس آدم خوب ! بشـن  یراحـت راهـ   الیـ سـپردن تـا بـا خ    یدستش نمـ  یراحت  شـتر یب یکمـ  فیـ ح یول
 ! والستیاز ه

ــا یعنــی: از فکــرم گذشــت متعجــب ــه نی ــداره؟ مــادر  والی ــواده ن ــ ،يخــواهر ،يخون ــداره؟  یحت ــم ن زن
همــه خشــونت  نیــکــاش بفهمــم علــت ا!!! یپــیخــوش ت نیــبــه ا يوالیــآخــه چــرا؟ مگــه چــه مرگشــه ه

 ! شمیبفهمم وگرنه دق مرگ م دیبااااااآااااا ه؟یا و رفتاراش از چحرفه يتو

ــ . درب اتــاق بــه خــودم اومــدم  يصــدا بــا کبــاب کنــارش،  خیناهــارمو کــه زرشــک پلــو بــا مــرغ و دو س
 . بود رو سرو کردند.... همراه با سوپ و مخلفات و دسر و

 یولــ! اعتصــاب کــنم یگــرفتم دســت بــه غــذا نــزنم و بخــاطر رفتــار دور از ادب آرازِ وحشــ  میتصــم اول
بمــونم و بخــاطر خونــواده ام تحملــش  نجــایا یمنکــه مجبــور بــودم مــدت ؟یبعــد فکــر کــردم آخــرش چــ

 . دادیکشون غذا رو بخوردم م سیو دوباره گ ومدیم ندفعهیا دیشا خوردمیکنم، اگه هم نم

سـکوت و غـرق    يانـداختم  و تـو   نییخـوب سـرمو پـا    يدختـر بچـه    هیـ ثـل  م پش،یـ خود خـوش ت  بقول
 .در فکر غذامو خوردم

 ياز خـوابم رو  نیسـنگ  يخونـه نتونسـته بـودم خـوب اسـتراحت کـنم، چشـما        يکـه تـو   یدو شـب  نیـ ا با
 .دمیهم اومد و خواب

 . بودم دهیچقدرم خواب يواااااااا. به ساعت کردم یشدم نگاه داریب رونیاز ب ییبا صدا یوقت

ــ  یدســت ــه صــورتم کش ــرا دمیب ــه طــرف ســرو  يو ب ــتم سیشســتنش ب ــ. رف ــدر  یول ــ میتصــم کی  یآن
 . رهیآروم بگ یحوله مو برداشتم و به حموم رفتم تا بلکه اعصاب داغونم کم

ــ ــوش رو      کی ــن پ ــا ت ــش ب ــاس آرام ــا احس ــد ب ــاعت بع ــک     يس ــامو خش ــودم و موه ــته ب ــت نشس تخ
 .خوندیبرام م ییبایبز میگوش کهیدر حال کردمیم

و  یآســمان یبــه رنــگ آبــ يبلــوز. و ســراغ انتخــاب لبــاس رفــتم  خــتمینمــدارم رو بــه کمــرم ر يموهــا
ــد   ــه بلن ــبان ک ــا رو شیچس ــلوار    يت ــن ش ــا دام ــود رو ب ــنم ب ــف يباس ــردم  دیس ــنم ک ــف . ت ــال س و  دیش

ـ  یروفرشـ   یازلــ يکـرده   شیـ نداشـتم، شــکر خـدا آرا   شیـ بـه آرا  يازیـ ن. دمیهمرنـگ بلـوزم پوشــ   یآب
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از  نـان یو بـا اعتمـاد بـه نفـس و اطم     قیـ عم ینفسـ  دنیبـه لـبم زدم و بـا کشـ     یصـورت رق لـب  فقط ب. بودم
 .اومدم رونیقشنگ بودنم از اتاق ب

 . کردمیتپش قلبمو هم آروم م دیبا. دادم رونیو ب دمیکش یقیبار نفس عم نیراهرو چند يتو

ــافتــاد کــه جــوون م زشیــوسوســه انگ يچشــمم بــه نــرده هــا  دمیپلــه هــا رســ يبــاال یوقتــ  يبــرا دادی
ــاز ــرا گفــتیم طونهیشــ!! يسرســره ب ــحــرص ه نکــهیا يب ــرو درب والی ــ..... ارمی ــوش  طونهیبحــرف ش گ

 .ومدیداشت بطرفم م دمیرفتم که خاله رو د نیینکردم و از پله ها پا

 ؟يخوب استراحت کرد. زمیسالم عز: لبخند گفت با

 .جا اومد یممنونم حالم حساب. بله خاله جان: لبام کاشتم و گفتم يرو يلبخند

 !تلخ باشه. خاله جان لطفا قهوه: خوردم که گفت یتکون یخیمرد  نیسرد و سنگ يصدا با

 .و راه افتاد. زمیعز ارمیاالن م: تکون داده رو به آراز گفت يبصورتم کرد و سر ینگاه خاله

نشســته بــود و بــا دقــت  یرنگــ اهیافتــاد کــه پشــت لــب تــاب ســ الیچشــمم بــه گــودز دمیکــه رســ نییپــا
ــ نکــهیبــدون ا کــرد،یباهــاش کــار م ــاال ب یحت ــ ارهیــسرشــو ب ــه ینگــاه ای ــثال منــو بحســاب  ! بمــن بکن م

 !کله پوك اوردینم

و کــم کــم داشــتم  خــوردینشســتم خــون خونمــو م یمــ یمبلــ يکــاذب رو یبــا اعتمــاد بنفســ کــهیحال در
 . کردمیداغ م

ــوه ــدمتکار  يا قه ــط خ ــه توس ــد رو   يک ــه ش ــابلم گرفت ــته رومق ــم يبرداش ــتم زی ــ. گذاش ــردك  یول م
 .لب تاب بود يهمچنان سرش تو

: نتونســتم خودمـو کنتــرل کــنم و همونطـور کــه آزار ظهرشـم فراموشــم نشــده بـود محکــم گفــتم     گـه ید
ــاس م ــنمیاحس ــه   ک ــما ب ــش ــالس  هی ــک ــرتها يریادگی ــاع يآداب و معاش ــن یاجتم ــد ازی ــدار دیش ! نی

 !بدم شنهادیپ یخوب یبهتون مرب تونمیم

 شیدمــاغ اســتخوان يپــره هــا کــهیبصــورتم انــداخت و در حال يبلنــد کــرده نگــاه تمســخرآلود سرشــو
 دن؟یمهم رس يمساله  نیشازده خانوم از کجا به ا: باز شده بود کج گفت

از  یچـ یه نمیـ ب یآخـه مـ  : لـب نشـوندم و مثـل خـودش بـا تمسـخر جـواب دادم        يرو يحـرص لبخنـد   با
ــا مهمونتــون، ا  اون از! ســتین تونیآداب معاشــرت حــال شــما !! از رفتــار عصــرتون نمیــرفتــارِ ظهرتــون ب

 ن؟یکنیم يرفتارها رو باهاتون بکنن چه فکر نیو ا نیخودتون باش
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ــا ــود کــه جــواب   یغــرور و چشــمان ب ــه ب ــاز شــده نگاهشــو بصــورتم دوخت ــداد و در حال یب سرشــو  کــهین
 دهیــعمــال منــو ناد یعنــی. کــرد و دوبــاره چشــم بــه لــب تــاب دوخــت  يپوزخنــد صــدادار دادیــتکــون م

 . گرفت

ــل از درون م  کــهیحال در ــل غ ــیغ ــود ســرر   دمیجوش ــده ب ــم مون ــب ز  زیو ک ــنم، ل ــویریک ــدون   نم ــه دن ب
دق دلتــو ســرِ اون : دوختــه بــودم کــه صــداش بلنــد شــد هــامییو چشــم بــه دمپا دمیــجویگرفتــه داشــتم م

 !نکن یپناه خال یو ب چارهیب يلبا

ــب ــو رو هیــبــه مبــل تک  کــهیدر حال دمیــســرمو بــاال آوردم کــه د   متعج  گــشید يپــا يداده و پاش
 !تلخشه که چشم بمن دوخته يانداخته، در حال مزه کردن قهوه 

بزنـه   یاهیکـه رنگـت بـه سـ     یکنـه و خفـه شـ    ریـ گلـوت گ  يقهـوه تـو   یالهـ : تند از ته دلـم دعـا کـردم    
 ! شعوریب

ام بـود کـه ناگهـان فنجـان رو      دهیـ بخـاطر قلـب رنج   دیزود گرفـت، شـا   نقـدر یدعـام چـرا ا   نیـ ا دونمینم
نداشــت و کــم مونــده بــود  یکــه تمــوم ییســرفه هــا. گذاشــته محکــم شــروع بــه ســرفه کــرد زیــم يرو

 .نفسش قطع بشه

تنــد . کمــک نبــود يبــرا چکسیبــه اطــراف کــردم کــه هــ یدلــم کــال خنــک شــده بــود نگــاه کــهیدرحال
ــا دســت    ییاز تــه دل، چنــدتاکــه محکــم مشــت کــرده بــودم و   یبلنــد شــده خودمــو بهــش رســوندم و ب

 . شکمش افتاد يکه فکر کنم قلبش تو دمیچنان به پشتش کوب یگرومب

 .کردم و حالم کال سرجاش اومد یفیچه ک آآآآآآآآآآآآآآآآاخ

رو  کـردن یم يتـا حـالش جـا اومـد و چشـمامو کـه رقـص بنـدر         سـتادم یسـرش ا  يکامـل بـاال   تیرضـا  با
 !!! نشدیجا جمع نم هیلبامم که اصال . بصورتش دوختم

 يمشــتها نیــا یعنــی: ســرخ و پــراز اشــک مرموزانــه نگــام کــرده گفــت یبلنــد کــرده بــا چشــمان سرشــو
 سرفه بود نه؟ يبرا نیآتش

بـا نظـر مـن باشـه کــه     : گفـتم  دهیـ دسـتمو خونـده بـود خند    نکـه ینتونسـتم خودمـو نگـه دارم و از ا    گـه ید
 . بود ریکال خ تمیمنکه ن! نیفکر کن یبه نظر شما داره که چ یبستگ یول! بله

ــر ــت  يس ــون داده گف ــور: تک ــتم کوب   ياونج ــه پش ــه ب ــک ــامال ن نیدی ــک ــونیخ تی ــود  رت ــخص ب . مش
 ! نیدستتون درد نکنه نجاتم داد
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ــخنــدان بطــرف پنجــره م  کــهیحال در ــورا   ریکــه اســ یاون هفــت ســال: گفــتم رفتمی اتابــک بــودم و مجب
ــ کــردمیرو تحمــل م یهمچــ ــار، ول ــاجــازه نم یبکن ــ يذره ا دمی ــ  هیاب تصــفحســاب کت ــا کس  ینشــده ب

 !حواستون باشه! ارمیهمه رو بجا ب کنمیم یسع. داشته باشم

 ییایــچشــم انــداز، بــاغ چقــدر قشــنگ و رو  نیــاز ا. ســتادمیپــرده رو بلنــد کــرده پشــت پنجــره ا  آروم
 .....پله ها گذاشتم يرفتم و پا رو یآهسته بطرف درب خروج. دیپر کش رونیدلم بطرف ب. بود

 
ــ، ز دوراز درختــان یچشــمم بــه قســمت. بــاغ حــظ بــردم ییبــایاطــراف کــردم و از ز بــه دور و ینگــاه  ری

 . یتنها باش يخوایکه م ییوقتا يبرا یو خصوص بایکوچک و ز یقیآالچ. درخت تاك افتاد

 یبـه لبـاس اضـاف    يازیـ خـوب بـود کـه اصـال ن     يهـوا بقـدر  ! هـم کنـارش بـود    یحـوض کـوچک   نکهیا مثل
 .نبود

کوچولــو  قیــبطــرف آالچ کــردمیحســابم زمزمــه م هیرو بخــاطر تصــف یآهنگــ کــهیدر حال یسرخوشــ بــا
ــادمانه ز ــتم و ش ــرف ــتم م. نشســتم رشی ــدمیداش ــایو از ز خون ــا ییب ــه  کــردمیاطــراف اســتفاده م يه ک

 . رو کنارم حس کردم یینفس نفس زدن موجود کوچولو

و  دیش سـف افتـاد کـه کـل بـدن     ينـاز  يچشـمم بـه سـگ کوچولـو    . و ترسان بطـرف صـدا برگشـتم    آروم
 . کردیدوپا نشسته منو نگاه م يبود و رو رونیزبون سرخش هم ب. پشمالو بود

بگوشــم  یدنیــغر يبســمتش خــم شــدم و دســتمو بطــرفش دراز کــردم کــه صــدا یخنــده و خوشــحال بــا
 . دیرس

ــد کــردم کــه لحظــه ا  ســرمو ــن، ســگ ه يخــداااااا يوااااااااا. کــپ کــردم يبلن ــم از وســط  يماننــد والی
 نیــو حملــه بخـود گرفتـه بـود کــه حتمـا مـادر ا      زبرداشـتن یشمشـادها چشـم بـه مــن داشـت و حالـت خ     

 . کوچولو بود

 . شد دهیفکر کنم ده تا باغ اونورتر هم صدام شن. دیبود که بگوشم رس غمیج يصدا فقط

ــه فــرار گذاشــتم کــه قلــبم ب   چنــان ــه پــا ب ام وســط دســتام  نهیاز ســ رونیــاز جــام جســتم و بطــرف خون
 .دیکوبیم

تنهـا سـگ بـزرگ در نظـرم مجسـم بـود کـه بـا اون دهـن          . کـردم یفکـر نم  یچـ یو بـه ه  دمیـ دو یم فقط
 . کردیچپم م يلقمه  هیو فقط  دیپر یمن م يبازش االن رو
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! هیــچ دونسـتم یبرخـورد کــرده بـودم کــه نم   يزیــبـه چ . دیآخــــــم بــود کـه بگــوش خـودم رســ    يصـدا 
 نهیســ يدورم حلقــه شــد کــه از تــرس و اضــطراب ســرمو تــو يدوتــا دســت محکــم و قــو دمیــفقــط فهم

دســتامو دورش حلقــه کــردم و همچنانکــه  دمیــلرزیم کــهیبــود فــرو کــردم و در حال يهــر خدابنــده ا ي
 .شد ياز پشت لباساشو چنگ زدم و اشکام جار زدمینفس نفس م

کمـک بـه مـن     يبـرا  غمیخـاطر جـ  کـه حتمـا ب   دیرسـ ینفـر بگـوش م   نیو سـوت زدن چنـد   دنیدو يصدا
از نگهبانـا فـرو رفتـه بـودم کـه حتمـا خـدا از آسـمون بـرام رسـونده            کیـ بغـل کـدوم    دونمینم. ومدنیم

 !بودم دهیاطراف ند نیرو ا یچون منکه کس. بود

کوچولـــو، نتـــرس آرررررررررروووووووم بـــاش  ریـــآروم بگ: محکـــم کنـــار گوشـــم گفـــت ییصـــدا 
 !نییییییفرررررآآآآا! بشه کیبهت نزد ذارمینم

 زده بودم؟؟؟؟؟؟؟  رجهیش والیبغلِ آراز ه يمن االن تو یعنی. به کار افتاد رادارم

ــدنم ــم   . بشــدت منقــبض شــد   ب ــتم بخــودم بگ ــط تونس ــور   : فق ــو گ خــاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآك ت
ــ  نداشــتت بکــنن آهــو و  خــوردیکــآآآآآآآآآاش همــون ســگه تــورو م  ی، آبــروت کــه رفــت بجهــنم، ول

ــ! خــالااااااآآص ــون بگ یدرد ب ــدرم ــ يری ــا ا یاله ــب ــو دهیاز راه نرســ! تتیوضــع نی ــ  يت ــاغ چــه غلط  یب
 خل؟ يدختره  يکردیم

ــا صــالبت   يخواســتم خودمــو عقــب بکشــم کــه دســتاش لحظــه ا   تنــد محکمتــر دورم فشــرده شــد و ب
تت دسـ  يشناسـه، ممکنـه کـار    یصـبر کـن تـورو نمـ    . نجاسـت یسـگه هنـوز ا   یکنـ یم يدار کـار یچ: گفـت 

 !بده

 يدسـتا  یتکـون نخـوردم و بـه همـون حـال مونـدم ولـ        گـه یحرفـو چنـان محکـم گفـت کـه لـرزان د       نیا
 .که کم مونده بود خفه شم کردیم یتنگ يمو تند از دورش باز کردم و نفسم طور خزدهی

امــروز مهمــون  نیدونســتیشــما کــه م: بودنــد، آراز بــا خشــم بلنــد گفــت  دهیو محافظــا کــه رســ نگهبانــا
مـن بـه کنـار،     فتـاد یم ینکـرده اتفـاق   يخـدا ! سـگ دور و بـر سـاختمون باشـه     نیـ ا نیا گذاشـت چـر  میدار

ــدومتون م  ــواب اردالن رو ک ــد نیخواســتیج ــع  ن؟؟یب ــه توضــ   تیخوبــه وض  حیخطرنــاکمون رو اونهم
 !نیتوله شم ببر. نیدور کن نجایسگو از ا نیاتند ! دادم

 .دستان آراز از دورم شل شد یکه بعداز لحظات دیبگوشم رس ییبلند چشم گفتنها يصدا
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ــرمو ــ ياز رو س ــت ز    نهیس ــرس و خجال ــده از ت ــرخ ش ــتم و س ــش برداش ــا    اد،ی ــن و ب ــورت خش ــه ص ب
 . صالبتش نگاه کردم

 .شد دهیموهام کش يکه لحظه ا دمیکشیعقب م داشتم

ــر  . ســتین ياز شــالم اصــال خبــر دمیــدســت بــه موهــام بــردم کــه د  تنــد فقــط لــرزان گفــتم خــااااااك ب
 م کو؟شال! سرم

 .آراز اومد که تند جمعش کرده و باز ماسک غرور جاشو گرفت يلبا يرو يلبخند

 يطــره از موهــا کیــدور گــردنش بــه  رِیــزنج. کــردم شــدیم دهیاز موهــام کــه کشــ یبــه قســمت ینگــاه
 . شد یم دهیگره خورده بود و بشدت کش شونمیپر

اصــال ! ریــنـــــــه خ. جــداکنم رشیــو دســت بــردم کــه موهــامو از زنج! بااجــازه: و لــرزان گفــتم دیــباترد
کـردم کـه    کتـر یش نزد نهیبـه سـ   شـتر یشـده بـودن کـه مجبـورا خودمـو ب      چیواپـ  چینبود، چنان پـ  یشدن

 . رو با تمام وجودم احساس کردم بردیکه هوش از سرم م باشیادکلن ز يتازه بو

ــ  يصــدا ــرزان ســع يبادســتا. خــودم بخــوام بلنــد شــد  نکــهیدون اپــر اســترس نفســام ب ــ یل کــردم  یم
 .......یزودتر موهامو جدا کنم ول

ــم و صــدادار قــورت داده بــا پررو     آب ــو محک ــتم یــیدهنم ــگله منــو     : گف کــاش همــون ســگ خوش
 !دهایبد دیخوردن ند چیچقده پ! آخه هیچه وضع نیا خورد،یم

!!! کنــهیکـه نم  ییاالیـ خـودش چـه خ   شینــره غـول پـ   نیـ ا خـدا مـــــــــــرگم بـده االن   : دلـم  دادم  يتـو 
ــهیحتمــا م ــنمیرو م نکــارایا يعمــد گ ــه    ! ک ــورتم دوخت ــمت نگــاهش کــه بص ــه س ــمام ب ناخودآگــاه چش

 . شد دهیشده بود، کش

چنــان جــذب اون ! بــودن بــایچقــدر چشــماش ز. چشــمام قفــل شــد يو قشــنگش تــو یوحشــ يچشــما
 !شدمیشدم که داشتم ذوب م ینگاه وحش

  
مــنِ لــوس و ننــر،  نیبــاور کنــ: عــرق شــده بــودم گفــتم سیخــ کــهیدر حال دهیبــزور کنــار کشــ نگــاهمو

سـت،   دهیـ ند سـو یو گ زیـ ه طونِیشـ  یلـ یخ نکـه یشـما مثـل ا   ریـ زنج نیـ ا یهـا، ولـ   سـتم ین یدست پاچلفت
 !  دهیوا نم
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ــاش پر يا لحظــه ــلب ــو خند دی ــ د،ی ــرد و از ج. زود تمــومش کــرد یول ــدســت ب ــاقو بشی ــوچک يچ  یک
ــب ــه ت رونی ــهیآورد ک ــاره ا  غ ــا اش ــب يش ب ــجه رونی ــار زنج . دی ــامو از کن ــآروم موه ــبر ری ــت دهی : گف

 !شهیموهات بلنده مشخص نم

ــ  یتعجــب نگــاه بــا ــه اون  يموهــا دیدیواقعــا زحمــت کشــ: گفــتم یمبهــوت بصــورتش انداختــه کجک ب
 !!دیریبگ دیتونستیالاقل اجازه که م!!!! دیچرا بفکر خودم نرس! دیرو ناقص کرد یخوشگل

و آرام بــه  دمیشــده بــود کشــ دهیــبــه اون قســمت از موهــام کــه بر یبــا اخــم برگردونــده دســت صـورتمو 
 .سمت خونه حرکت کردم

  نم؟یصبر کن بب: خشنش به خودم اومدم که گفت يصدا با

 ......بود والشیشالم دست خود ه. شهیداره ازش دور م يمرد دمیبرگشتم که د بطرفش
 

 !هیشال جناب عل نمیا: بلند کرده گفت شالمو

: بکشــم کــه محکــم گفــت  رونیــبــردم شــالو از دســتش ب شیبرگشــته دســت پــ شــشیپ عیســر یلــیخ
ــب ســر و وضــع خــودت ن   ــم! یســتیچــرا مواظ ــه ا  يروز یدونی ــا آدم ب ــد ت ــچن ــد   نی ــت و آم ــه رف خون

 . مراعات کن یداشته باشه کم یتیلطفا اگه برات اهم: دارن؟ با تمسخر  داد

ــان آت از ــاش چن ــه   موینگــاه عصــبان. شــدمیشــدم کــه داشــتم خاکســتر م  یشــیحرف ــه چشــماش دوخت ب
ــتم  ــ : بغــض کــرده گف ــ  نیشــمام لطــف کن ــه ســگاتون کم ــام مراعــات کــنن  نیآمــوزش بــد یب ــه اون ! ک

ــه  نیــچــرا ا دونمیــنم ــ يخون ــه آمــوزش ن زشیــهمــه چ کــریدروپ یب ــب ــ ازی ــون  یداره حت دور از جونت
 !سگش

ــو بغــض ــه   يت ــوم داشــت خف ــ نکــهیو هــم ا دمیترســیهــم ازش م. کــردیم مگل ــر  ینم تونســتم در براب
 ! دارش سکوت کنم شین يحرفها

 کــهیســردش در حال يبــا چشــما یبکشــم ولــ رونیــخواســتم شــالو از دســتش ب دیــلرزیکــه م ییدســتا بــا
ــو    ــم ت ــود شــال رو محک ــه ب ــود  يبمــن چشــم دوخت ــه داشــته ب ــدر ســع . دســتاش نگ ــردمیم یهرچق  ک

 !کردیدستش رو مشت م شتریب

 ! مونده رو صاحبیب نیا نمیبب نیبد: نتونستم تحمل کنم محکم گفتم گهید

 ! انگار نه انگار ر،یخ دمید یول
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ــدون ــهیا ب ــه در حال    نک ــدازم طلبکاران ــا بن ــک و ت ــو از ت ــهیخودم ــم م  ک ــامو به ــردمیلب ــاش  فش از کفش
 ییپاهــا! کــردمیو ســانت بــه ســانت نگــاش م اوردمیــکــم کــم ســرمو بـاال م ! کــردم دنشیــشـروع بــه کاو 

ــا شــلوار  ــ يبلنــد ب ــ یپهــن وعضــالن نهیشســته، ســ یل ــ چیو پ ــیخ چِیدر پ ــیدر پ کــلیخــوش ه یل  یراهن
ــف ــمان   دیس ــزه و چش ــورت برن ــ یراه راه، ص ــل یوحش ــاش      یعس ــمت لب ــه س ــمام ب ــه، چش ــراز جذب و پ
 . داشت ییالمصب عجب لبا! شد دهیکش

ــه ــدم  ب ــه خــودم اوم ــو! ســرعت ب ــم داد زدم يت ــره : دل ــخ يدخت ــســرِ ه رهی ــو  يچشــا! زی کورشــده ت
 !!! یکنیم فشمیتوص فیتحفه هستش حاال تعر یلیمثال خ! کن شیدرو

ــ  يانـداختم و دســتامو تـو   نییســرعت سـرمو پــا  بـه   ي پــهیآقـا خــوش ت  نیــاصـال ا  یهــم گــره کـردم، ول
 !نکرد یزورگو حرکت

 بلنـد و مـزاحمم بـه طـرف سـر وصـورتم هجـوم آوردن کـه         يموهـا . کـرد  دنیـ شروع بـه وز  یمیمال باد
 . شدم یداشتم کالفه م

 نیـ ا: لـبم زمزمـه وار گفـتم    ریـ کـردم موهـامو بـا دسـتم مرتـب کـرده ز       یبا خـودم غرغـر مـ    کهیحال در
ـ  يموها روز  هیـ بالخـره  ! جـوونم هسـتن   يبـال  شـه یبـرن و هم  یصـاحب مونـده هـم حوصـلمو سـر مـ       یب

 ! شمیو ازدستشون خالص م کنمیکوتاهشون م

بـر   یمبنـ  يکـار  چیشـما حـق هـ   : گفـت . پـر ابهـتش بلنـد شـد کـه بـه سـرعت سـرمو بـاال گـرفتم           يصدا
 ! نیرو ندار نیبه موهاتون دست بزن نکهیا

: کـج گفــتم . میاز دسـتش دسـتامو بــه کمـرم زده چشـم بـه چشــم شـد       یشـدم و عاصــ  یعصـبان  کدفعـه ی
ــااااا  ــه بااااب ــاره من     ! ن ــه ک ــما چ ــال ش ــبت؟ اص ــه مناس ــه چ ــت ب ــاونوق ــت د؟ی ــاه   دوس ــامو کوت دارم موه
 ................ 

ــو اومــده، صورتشــو در دوســه ســانت   نمــونیدو قــدم فاصــله ب! الل شــدم کدفعــهی صــورتم نگــه  یرو جل
مـن نفـس هـم     يتـا اومـدن خونـواده تـون شـما بـدون اجـازه        ! کـامال معلومـه   گـه ید نشیـ ا: داشته گفت

 نه؟ ایگفتم  یچ نیدیشن! گهید يچه برسه به کارها دیکش ینم

 . کردمینگفتم و فقط بِروبر نگاش م يزیچ

 ؟؟؟يدیشن: دادو گفت يمچ دستمو گرفته فشار کدفعهی
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ــتم    کــهیحال در ــرم گف ــود از حــال ب ــده ب ــخ: از فشــار دســتش کــم مون ــا ! آآآآآآآخخخخخخخ باشــه باب
 ! حاال ولم کن!! یجنابعال یوص لیدستم شکست، شما وک

ــ ونریــکــه مــچ دســتمو از دســتش  ب  کــردمیتقــال م داشــتم فقــط داشــتم نوازشــش  يانگــار یبکشــم ول
 ! کردمیم

مـن نخـوام    کـه یتـا زمان  یدونیـ م ؟یکنـ یم کـار یچ يکوچولـو دار :  کـه گفـت   دمیکنـار گوشـم شـن    صداشو
  ؟یکن دایاز دستم نجات پ یتونینم

و مــنم هــر  شکســتیچــون واقعــا دســتم داشــت م! دمشیــبــه دنــدون گــرفتم و از شــدت درد گز لبــامو
 .شدمیم حالتریلحظه ب

 ........آروم باال آورد  دستشو

 .دمیگزیدندونم م ریز شتریبودم و لبمو هرچه ب دهیبشدت ترس ومدیدستش باال م کهیحال در

 تـونم یچطـور م  ییلـو یآخـه مـنِ پنجـاه ک   ! چـه یفکر کـردم االنـه کـه بـاز موهـامو دور دسـتش بپ       يا لحظه
 ! امیآدم نما برب يِوالیه نیاز پس ا

 . دندونم دراومد ریاز ز نمیریلب ز دهیکش نییآهسته با دستش چانه مو گرفت و پا یول

هـا   چـاره یاون ب! یکنـ  یلـه ولـورده مـ    ينطـور یکوچولوتـو ا  ياون لبـا  يدار نمیـ نب گـه ید: تحکـم گفـت   با
 !!!تورو بِدن يتاوان زبون دراز دیکردن که با یچه گناه

لبهــا هــم  نیــا یخودمــه، نکنــه صــاحب اصــل يلبــا!! !!بــه تــو چـــــــه:  گفــتم دهیفکــر کــردن کشــ بــدون
 جان؟  ومیق نیشما هست

 !!!زده بودم مــــــــــن يچه زِر! دهنم گرفتم يهراسان دستمو جلو کدفعهی

اون دهــن  شــهینم! ایــح یبــ يدختــره ! ســرت آهــو يبــاغ تــو نیــخــاك تمــام ا يا: دلــم داد زدم يتــو
 ! یو خفه ش يگنده تو ببند

از  شــتریلطفــا تــا ب: لــرزان گفــتم ییبــا صــدا. ســوختیاز شــدت خجالــت ســرخ شــده بشــدت م صــورتم
ــا ــد  یســوت نی ــدادم شــالمو ب ــرو اعصــابم قــدم رو م نهمــهیچــرا ا! نین ــبخــدا نم! آخــه نیری ــه  دونمی چ

 !!نیبرام نازل شد میکرده بودم که شما عذاب ال یگناه

 !یچه اسم قشنگ! میالعـــــذابِ : متعجب شالو به طرفم گرفته گفت یبا نگاه 

 !کلمه در رفتم یواقع يجوابشو بدم، به معنا نکهیگرفتم وبدون ا شالو
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ــخواســتم وارد ســاختمان بشــم، دو مــرد جــوان همســن وســالِ ا   نکــهیهم ــمغــرور رو د يوالیــه نی  دمی
ــه داشــتن بهــش نزد  ــک ــا موهــا  شــدن،یم کی ــنم کــه ب ــاز و ســروگردن ب يم ــب ــهیر رونی ــدو  خت ــدو ب ب

 .رفتمیبطرف خونه م

 . زدند دیفکر کنم قشنگ قشنگ موهامو با خودم د یول

: جلـو اومـده بـا صـورت مهربـونش دسـتمو گرفـت و گفـت         دنمیـ کـه بـه محـض د    دمیخاله روشـن  يصدا
 !زمیعز یکنیضعف م يبخور يزیچ هی دیدخترم با ایب

 . سرم انداختم وبا خاله همراه شدم يشالو رو. باشه خاله: گفتم آروم

 دهیبــازم بـه سمتشـون پــرواز کـردم و بـا ذوق و کشــ     دمیـ کـه د  یرنگــارنگ يگلهـا آشـپزخونه   زیـ م يرو
 !!چقده قشنگن خاله يواااااااا: گفتم

گــل  زمیــآره عز:گذاشــته بــود گفــت زیــم يخوشــرنگ بــرام رو يچــا یوانیــو ل کیــک کــهیدر حال خالــه
تابســتونا ! دهیــماهرانــه وبــا عشــق پــرورش م یلــیهســتند چــون اونــارو خ بــایز شــهیمــش بــاقر هم يهــا
 .گلخونه يباغ، زمستونا تو يتو

ــ موییداشــتم چــا کــهیحال در ــه گفــتم  یم آراز  يخالــه قــرار بــود در مــورد گذشــته  : خــوردم رو بــه خال
 .دوست دارم بشنوم یلیخ. دیخان بهم بگ

درسـته  : فکـرش بـه گذشـته هـا پـرواز کـرده بـود گفـت         کـه یروبـه مـن درحال   دهیکش یقینفس عم خاله
اول  یولــ. دردنــاك خــودش وخونــواده ش باهــات حــرف بــزنم  يدر مــورد گذشــته قــرار بــود  زمیــعز

 .اتاق من يتو میتموم کن، بعد بر توییو چا کیک

 .تموم کردم و خاله رو به اتاقش کشوندم موییچا عیمشتاق بودم، سر یلیکه خ منم

ــه ــارم رو  خال ــاق کن ــالکن ات ــندل يدر ب ــا  یص ــه درخته ــت و ب ــح ينشس ــت  اطی ــم دوخ ــد آروم . چش بع
و دو سالشــون بــود  ســتیآراز خــان اون موقــع ب ادمــهی قــایدق: بلنــد شــد کــه گفــت نشیانــدوهگ يصــدا

بــزرگ شــده  یعــال یتیپــر ســر وصــدا وخوشــبخت بــا مــوقع  يخــانواده ا يتــو. طونیپرشــر وشــورو شــ
 ! جورواجور يها یمونو پاش، مه ختیر. بودن

 .داشت يو به قول معروف سر پر باد کدندهیاز وکلمه لجب یواقع يموقع آراز به معنا اون
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 یلــیآقـا و خـانم خ  . خـانم بـود   یلـ یمـادرش خ . بـود  کتریالهـام کـه سـه سـال از خـودش کـوچ       خـواهرش 
بـودن کـه تـا بـه      ییخـانواده هـا   نیاز خوشـبخت تـر   یکـ یگفـت جـزو    شـه یم. دوست داشـتن  گرویهمد

 . بودم دهیحال د

 نیـ اون موقـع کـه ا  . میکـرد  یو براشـون کـار مـ    میبـود  ششـون یبـا مـادرم پ   ادیـ م ادمیـ کـه   یاز وقتـ  منم
ــودم  ــ . اتفــاق افتــاد مــن چهــل ســاله ب پســر خــودم  نیهمچنانکــه آراز رو خــودم بــزرگ کــرده بــودم ع

سـر بـه هـوا بـود و بـه حـرف        یلـ یخ طونیپسـر شـ   نیـ ا یمـراقبش بـودم، ولـ    شـه یدوستش داشـتم و هم 
بــودن و  دهیبهــش چســب تشیر مــوقعرنگارنــگ کــه بــه خــاط يدوســتا. کــردینم گــوشهــم  یکســ چیهــ

بـه نظـر خـودش درسـت      یفقـط هرچـ  ! گوشـش بـدهکار نبـود کـه نبـود      میکـرد  یم حتشیهرچقدر نص
 .دادیبود همون کارو انجام م

 رانیــا خواســتنیاومــده بــودن و م کــایداشــت کــه بهمــراه پــدر مــادرش تــازه از آمر ییدختــر عمــو آراز
ــن  ــدگار بش ــر. مون ــر   يدخت ــد و م ــه ح ــر و آزاد ک ــرا يزسبکس ــودش و د يب ــرانیخ ــود و   گ ــل نب قائ

 . داد یانجام م دیکشیعشقش م يهرکار

وهــرروز بــا آراز همــراه  دیپوشــ یجلــف مــ یلــیخ يلبــاس هــا: و داد دیبــه چونــه ش کشــ یدســت خالــه
و چنـان آرازو بـا کــارا    دیرســیخونـه بـه گـوش م    يخـدا تــو  ي شـه یهرهـر خنــده هـاش هم   يصـدا . بـود 

! خــواهر آراز جــور نبــودن یعنــیاصــال بــا الهــام  یولــ........ بــود کــه دهیو رفتــاراش بطــرف خــودش کشــ
ــه نحــو کــردیم یســع شــهیهم ــ  تشیــاذ يب دختــر خوشــش  نیــعنــوان از ا چیکنــه و الهــام همکــه بــه ه
 .کردن یموضوع با آراز بحث م نیوقتا سر هم شتریب ومد،ینم

ــ   یحتــ ــد کــه بهتــره کم دخترشــونو کنتــرل  یپــدر مــادر آراز سربســته بــه پــدرمادر دختــره گفتــه بودن
ــکــنن چــون ا ــ ســت،ین یازدواج اصــال بصــالح و شــدن  نی ــ نیکــه هم  دیبگــوش آراز رســ یموضــوع وقت

 . خونه شد يتو یباعث جنگ

ــام ــل آراز خ  اله ــه مث ــیهــم ک ــرارها     یل ــا و اص ــا و حرفه ــر کاره ــود، در براب ــواب ب ــاز و حاضــر ج  يلجب
      اوردیازدواج با دختر عمو کم ن يبرادرش برا

 
 .......فتهیخواهر و برادر راه ب نیب یباعث شد اختالف بزرگ که

 . دختر عموش، اختالفش با الهام دامنه دار شده بود يبخاطر حرفها آراز
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خونــه پــالس بــود، بشــدت بــا الهــام   يروز کــه پــدر مادرشــون خونــه نبــودن و بــاز دختــر عمــو تــو   هیــ
 .ورت مهربان خواهرش زدشو بص یلیاون دخترِ هرزه، س شیدعواشون شد و آراز خان پ

 يکـرد بـا صـدا    ینگـاه مـ   یچشماش پـر از اشـک شـده و بـه قامـت بـرادرش بـا نـاراحت         کهیدر حال الهام
و بــه ســرعت !!! یشــیم مونیاز کــارت پشــ یزودتــراز اونچــه کــه فکرشــو بکنــ یلــیخ: گفــت يشکســته ا
 . رفت رونیاز خونه ب

ــ  یســع یلــیاون لحظــات خ در ــ رم،یــو بگکــردم الهــامو آرومــش کــنم و جلوش ــود  یانقــدر عصــبان یول ب
 . رفت رونیب الیکه بدون توجه بمن از و

ــا ــه ب   آق ــم ک ــانم ه ــو خ ــزل رســ    رونی ــه من ــا ب ــد ت ــن  دنیبودن ــاجرارو ش ــال    دندیو م ــرعت دنب ــه س ب
 . دخترشون رفتند

! رهیـ راه م اطیـ ح يشـده و کالفـه داره تـو    مونیکـه کـرده بـود پشـ     يآراز چقـدر از کـار   دمیـ دیم داشتم
ـ  یول کـه راه انداختـه بـود حـاال بـا       ییهـم انداختـه بـود و بعـد از دعـوا      يپاشـو رو  الیـ خ یدخترعموش ب

 !دادینشسته و آهنگ گوش م منینش يتو الیآرامشِ خ

 . از خانم و آقا و الهام نشد يخبر چیه یگذشت ول یدوساعت یکی

 ........ ومدیاز دستم برنم میکار یول. نگران بودم یلیخ

گفـت   شـه یم: کـرده  داد  ینگـاه  یگونـه شـو پـاك کـرد و بـه آسـمون آبـ        يرو يبا دسـتاش اشـکا   خاله
 یکیروبــه تــار شــهیهم يو بــرا دادیــاز دســت م شــوییبایخانــدان داشــت نــور و ز نیــا یســتاره خوشــبخت

اعصــابش آروم  یکمـ  نکـه یا يکـرده بودنـد، بـرا    دایـ خـانم و آقـا کـه دخترشـون رو پ    ! رفـت یم يو سـرد 
ــ  ــه گش ــو گــذار ب تبشــه ب ــاز شــهر م رونی ــ رن،ی ــو یول ــا   يدر راه برگشــت ت ــه شــدت ب ــان ب ــاتوب  هی

ــ ونیکــام ــد و  یتصــادف م ــو ........... کنن ــه جل ــ  نیماشــ يخــانم و آقــا ک ــد در جــا فــوت م کــنن،  یبودن
ــه حــدود   ــالهــام هــم ک ــه ا هی ــود د  يهفت ــو کمــا ب ــهیت ــوش ن گ ــدیبه ــا............ و  وم ــدگ نی ــان  یزن چن
برامـون خـواب    یانگـار همچـ  . میبـاورش داشـته باشـ    میتونسـت  یمـدتها اصـال نمـ   داغون شد کـه همـه تـا    

 !  بود الیو خ

 يمراســم خــتم خونــواده اش چــه جــور  دیــآرازخــان اصــال خــوب نبــود و فکــر کــنم اصــال نفهم  اوضــاع
 .برگزار شد
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کــه درســت کــرده بــود هرلحظــه  یبــا اوضــاع نکــهیعــوض ا طون،یلعنــت بــر شــ.......  يدختــر عمــو اون
 . دیپر یاز دوستان آراز م یکیکنار آراز باشه حاال با 

 هیــضــجه هــاش، نالــه هــاش، هــق هــق گر  يهــا شــده بــود و همــش صــدا  وونــهیمــدت مثــل د هیــ آراز
 ! گوشمه يکه هنوزم تو دیرسیهاش از اتاق خواهر و پدر مادرش بگوش م

 گــه،ید يپــدرش بـود و دکتــرا  يسـاله   نیچنــد کــه دوسـت  یمــرور زمـان بــا کمـک دکتــر خـانوادگ    بـه 
فقــط  ،یینــه صــدا ،ينــه لبخنــد ،ینــه حرفــ! کــم کــم حــالش بهتــر شــد و شــروع کــرد بــه درس خونــدن

 ! درس و کار و کار

ــار ــو  ک ــو ت ــارت  داد يپدرش ــد. تج ــختگ تیج ــ يریو س ــد   شیب ــو تب ــدش اون ــه  لیاز ح ــب ــول  کی غ
ــ  ــه ه ــت   چیابرقــدرت کــرد ک ــه باهــاش رو نداش ــوان مقابل ــ .کــس ت ــه چــپ  .........  یول ــه سرشــو ب خال

ــت تکــون داد و دستشــو رو   ــت   يوراس . ســتیاون آدم ســابق نشــد و ن  گــهید: زانــوش گذاشــته گف
 يهمــه  یبــه نــوع. نتونســتن نظرشــو جلــب کــنن یو زنــ ختــرد چیرحــم، هــ یســرد، ســنگ، ســخت وبــ

ــرارو گناهکــار م  ــا و دخت ــهیزن ــو بعــداز تحق دون ــه کــردن دور م ری ــدازهیول ــ نکــهیبــدون ا ن اجــازه  یحت
 ! بشن کینوك انگشت بهش نزد کی یزن ایبده دختر 

ــ   آره ــق و خوش ــه عش ــاله ک ــدت ده س ــرم االن م ــت از ا یدخت ــو محب ــه و درو د نی ــخون ــرار وارشی  يف
 . شهینم دهیازش شن يخنده ا يصدا ای کیموز چیه يصدا گهیشده و د

ــ ــ یول ــتن شــما تشــر  دمیشــن یوقت ــان گف ــم فیآراز خ ــاق نیاری ــرا یو ات ــ  يب ــاده کن ــما آم ــأ  م،یش واقع
 !!  هیکه از همه دخترا فرار دونستمیشناختم و م یخوب م یلیتعجب کردم چون اخالق آقا رو خ

کـه بچـه ام    یحـاال بـه هـر علتـ    : گفـت  دهیسـرم کشـ   ينوازشـگونه رو  یبلند شـد و بـا محبـت دسـت     خاله
 . تأمل داره  يکرده باشه بازم جا نکارویا

ــاه ــمام د  نگ ــه چش ــونش رو ب ــ مهرب ــا لحن ــت و ب ــغر یوخ ــت  بی ــرم : گف ــا.......... آره دخت ــل  يج تأم
 !از بالکن وارد اتاق شد که منم باهاش همراه شدم انیگو یاعلیسپس ! داره

 نیــحــال خشــن ا نیخشــک و درعــ يحــاال علــت رفتارهــا! يوتکــان دهنــده ا بیــسرنوشــت غر عجــب
ــا ــدهی يآق ــردمیومغــرور رو درك م کدن ــدون حــرف د.  ک ــهیب ــمت   يا گ ــه س ــرف  ب ــتم و بط ــاقم رف ات

ــه در ز  . شــدم دهیپنجــره اش کشــ ــاغ دوخــتم ک ــه ب ــچشــم ب ــاینورافکنهــا ز ییروشــنا ری ــهید ییب  يا گ
 . رفتمکرده بود و بفکر فرو  دایپ
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ــ  االن  ي انهیوحشــ يســوزان کالمــش، رفتارهــا يهــا شیچقــدر خــوب و راحــت علــت ســردبودنهاش، ن
 يمــرد جــذاب و تنهــا، چــه فشــارها  نیــا دمیــفهم یحــاال مــ! بــرام رنــگ گرفتــه بــود یمــرد ســنگ نیــا

ــ ــادر و       یروح ــدر و م ــت دادن پ ــرده و از دس ــونش ک ــا داغ ــه حتم ــدان ک ــذاب وج ــرده، ع ــل ک رو تحم
ــواهرش در  ــخ ــ  کی ــان و نف ــه روزش آورده   رتشزم ــه ب ــا چ ــا و زنه ــالش  ! از دختره ــم بح ــدت دل بش

ــ يلحظــه ا. ومــدیاز دســتم برم يکــاش کــار. کمکــش کــنم تونســتمیکــاش م. ســوخت و  آغوشــش ادی
بـدورم حلقـه شـده بـود و چـه دلخواهانـه        ،يقلـبش نـه اجبـار    میفشار محکم دسـتاش افتـادم کـه از صـم    

 رونیـ از اون آغـوش ب  اهیبـود تـا صدسـال سـ     حـال اگـه عاشـقش بـودم م   ! بـرام بـود   یامنـ  يچـه جـا  ! بود
 !کاش........ کاش عاشقش بودم. امیب

 :  وارد شده گفت يخدمتکار. به در خورد يا تقه

خالـه جـان سـفارش    . ارنیـ م فیتشـر  گـه ید ي قـه یآقـا تـا ده دق   ن،یاریـ ب فیشـام تشـر   يا بـرا لطفـ  خانم
 ......دیبپوش یکردند لباس رسم

 سـت ین یعروسـ  الیآخـه گـودز  : بلنـد گفـتم  . خونـه بـود   یکـه لبـاس راحتـ    نـا یا. بـه لباسـام کـردم    ینگاه
 ییغــذا میــبگــو بهــت رژ دفــهی! غــذا خــورد یبــا لبــاس رســم شــهیخــود آدم، مگــه م يخونــه  يتــو! کــه

 !گهیدادم د

ــ   کــهیحال در رو زمزمــه کنــان بطــرف کمــد   یاز سرگذشــت غمنــاك آراز بشــدت ناراحــت بــودم، آهنگ
 .رفتم

ــدرو ــردم  کم ــاز ک ــنظم، زمان  . ب ــب و م ــهامو مرت ــام لباس ــهیخــدمتکارها تم ــا ک ــو  نییپ ــودم ت ــد و  يب کم
 . بودند دهیکشوها چ

داخــل چمــدان  لویوســا یبــا پونــه هــول هــولک يورافتــاد چــه جــ ادمیــچــون . دمیخجالــت کشــ يا لحظــه
 . میختیریهم م يرو

 کــاریچ. داشــته باشــن يادیــانتظــار ز دیــنبا ییلــویخــب از مــنِ پنجــاه ک: بــا خــودم گفــتم دهیــورچ لبــامو
 .هم باال انداختم يحاال شونه ا م،یشده بود عجله کرد ریکنم د

 گــهید نیــا! یالهــ یبخــارپز بشــ الیگــودز!!!!! یلبــاس رســم يوااااااااااا: بــا افســوس فکــر کــردم  دوبــاره
 !!دبدبه کبکبه الزم نداره نهمهیکه ا یشام کوفت هی! چه وضعشه
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و  بـــایز يرو انتخـــاب کـــردم بـــرام بخونـــه و از داخـــل کاورهـــا کـــت شـــلوار کـــرم قهـــوه ا  یآهنگـــ
م بــدن يرو ییبــایچنــان بز. تــنم کــردم دهیکشــ رونیــبــود رو ب نــازمیعمــه پر ي قهیکــه ســل يمارکــدار

هـم   یرنگـ  یکرمـ  يهـم سـرم انداختـه بـا حـرص کفشـها       یشـال همرنگـ  . کـردم  فیکه خودم ک دیخواب
 . پام کردم

 ! ادیحال ب والیباشه که دل اون ه یرسم یِالاقل بذار رسم: خودم گفتم با

 .نبود يخبر ییرایبزرگ پذ يغذاخور يرو یاومدم ول نییاز پله ها پا آروم

بــه ســفارش آقــا شــام داخــل اتــاق  : از پشــت ســرم گفــت يبــه دوروبــرم  کــردم کــه خــدمتکار  ینگــاه
 .دییسرو شده، لطفا بفرما

 یِبرزخــ ي افــهیتــا وارد شــدم چشــمم بــه ق. میشــد نییپــا يدر همــان طبقــه  یوارد اتــاق شییراهنمــا بــا
انکــه همچن. ش بهــم قفــل کــرده چشــم بــه مــن داشــت   نهیســ يآراز افتــاد کــه بــا خشــم دستهاشــو رو 

 .و از صورت تا پاهام در گردش بود دیکاوینگاهش سرتاپامو م شدمیم کینزد

ــا بنــدازم آرام پشــت م  نکــهینداشــتم، بــدون ا يخبــر تشیاز علــت عصــبان چــون  زیــخودمــو از تــک و ت
 .آراز نشستم يشده بود، روبرو دهیچ ییبایدو نفر بز يکه برا یکوچک

 زیــم نیــا يرو لویغــذا و وســا نهمــهیآخــه مجبــور بــودن ا: دلــم گفــتم يانداختــه تــو زیــم يرو ینگــاه
 !!کوچولو بچپونن

ــاس ــورتمه   احس ــمش بص ــان چش ــردم آراز همچن ــما    . ک ــه چش ــاهمو ب ــاال آورده نگ ــرمو ب ــته س  يآهس
ــ ــتم  شیوحش ــه گف ــونمیم: دوخت ــت ا ت ــعل ــاه   نی ــه گن ــاز چ ــم؟ ب ــارو بپرس ــ  ینگاه ــنِ سراپاتقص  ریاز م

ــرزده؟  ــس ــوفت   هی ــا ک ــذارو ت ــه غ ــلقم ــت برنم نیم نکن ــدس ــو ن؟یداری ــا يت ــه رژ نی ــخون ــد  می در ح
 ا!!والسالم وونتوسی

 فیچقــدر منتظــر نشســتم تــا خــانم تشــر یدونیــم: گفـت . لبــاش اومــد کــه تنــد محــو شــد يرو يلبخنـد 
 .تموم! سروقت خورده بشه دیغذا با ارن؟یب

! هیدرســت حســاب يســربازخونه  هیـ کــاخ  نیــپـس ا : چشــمام از تعجــب بـاز شــده بــود گفــتم  کـه یحال در
ــبال با د،یواقعــا بخشــ ــق ــوان دی ــه اطالعــم م نیق ــا! نیرســوندیرو ب ــاس رســم نی  ،یجنابعــال دنِیپوشــ یلب

بمــن بگـه هـرروز برنامــه    یکـ یحـاال  !!!!! شـام خـوردن بــودم   يوقتمـو گرفــت وگرنـه منکـه آمــاده     یکلـ 
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ــهیا ــبا و ن ــاس بپوشــم؟ فــک کــنم صدرصــد از گرســنگ   دی ــبم یلب ــا! رمی هــزار ! چــه وضعشــه آخــه  نی
 !رحمت به اتــــــــــابک

بـا هـزار زحمـت کمـرنگش کـرده محکـم        ینتونسـت جمعـش کنـه ولـ     گـه یبه خنده باز شـد کـه د   لباش
 م،یــنشســت و برخاســت دار یخــارج ياز کشــورها يادیــز يشــغلمون چــون بــا افــراد يمــا تــو: گفــت

 یغــذا خـورده و از گرســنگ  میبتـون  یو بــا هرلباسـ  یو درهـر حـال   شــهیکـه هم  میعــادت کنـ  يجـور  دیـ با
 ! میخوریغذا م ينجوریا طرخا نیبه هم. میرینم

ــه و خ  : گفــتم آهســته ــس عــذر شــما موجه ـــب پ ــیخـــــــــ ــه کــه هم میل ــه ا شــهیخوب ــادت  نکــارایب ع
 ! دونمیداره نم یبه من چه ربط ژیپرست نهمهیا یول ن،یکنیم

باشــه،  نیســتیراحــت ن ينجــوریاگــه ا: کــرده گفــت يکــه بــدون جمــع کــردن فکــر دیــلبــاش پر دوبـاره 
 . دییاالن بفرما. نداره یحق با شما بود به شما ربط نجارویا! نیایدلتون خواست ب يهرجور

 .غذا کرد دنیبدون توجه به من شروع به کش و

 . فرموده بودم یوراج يادیز نکهیتشنه بودم، مثل ا یلیخ

 ختــهینوشــابه درونــش ر یمــن گذاشــته شــده بــود رو برداشــتم و کمــ يکــه بــرا وانهــایاز انــواع ل یوانیــل
 نکــهیا ينوشــابه رو بــرا هیــبق. خــوردیچشــمم بــه آراز افتــاد کــه بــا ابهــت و غــرور تمــام غــذا م . خــوردم

 . دمیخودم سوپ کش يگذاشته برا زینباشه وسط م ریدست و پاگ

 خــوردیم یکــه بــا چــه ژســت نــداختمیم الیبــه گــودز یرچشــمیز یهــم نگــاه یگــاه خــوردمیم همچنانکــه
 . گذاشت زیخورد که آروم برداشته وسط م وانشیدستش به ل نکهیمثل ا يلحظه ا. دینوش یو م

بـردارم آبـروم بـره کـه منتظـر       الرویمـال گـودز   ینکنـه اشـتباه  ! مـال منـه   یسـمت چپـ   وانیل: کردم فکر
 ! بهونه هستش

 یوانیــاحســاس کــردم آراز ل خــوردم،یلباســها غــذا م نیــنآاســوده بــا ا یکمــ یبــا آرامــش ولــ همچنانکــه
 .برداشته بلند کرد زیاز وسط م

 . ستادیقلبم ا. کردم که نبود وانمیبه ل ینگاه یرچشمیز

سرمو بـاال آوردم کـه نگـاهم بـه نگـاه جـذاب و نافـذ آراز گـره خـورد کـه بـا تمـام وجـودش چشـم                تند
 . بمن دوخته بود
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ــنم ــد   دونمی ــف ش ــرام متوق ــان ب ــرا زم ــ . چ ــم تونســ یاصــال نم ــار بکش ــاهمو کن ــ. تم نگ زور زدم،  یهرچ
 . اصال امکان نداشت ــــــــــرینــــــــــه خ

نگـاه افسـونگر مـار باشـم،      ریکـه اسـ   یمـنهم مثـل موشـ   . عنـوان دسـت بـردار نبـود     چیهم که به هـ  آراز
 .کال هنگ کرده بودم

 وانیــکــه ل ارمیــتــا بخــودم بجنــبم و زبــون وامونــده رو بحرکــت درب. آراز رفــت يبــه ســمت لبهــا وانیــل
 .شده بود و آراز آهسته شروع بخوردن نوشابه کرد رید گهید ن،یبرداشت یمنو اشتباه

 
ــدا    آب ــا ص ــورت داده ب ــو ق ــ يدهنم ــتم یآروم ــذرت م: گف ــوام،یمع ــ خ ــرمندگ   یول ــرض ش ــا ع و  یب

 .......دیمنو نوش جان کرد ياعالم کنم االن نوشابه  خواستمیم ،یپوزش خدمت جنابعال
 
کـه بشـدت شـروع بـه      دهیعقـب کشـ   وانـو یناباورانـه نگـام کـرد و تنـد ل     يحرف مـن آراز لحظـه ا   نیا با

 ! و پشت سرهم دیشد ییسرفه ها. سرفه کردن کرد

 ! آهو به حق پنج تن، جوون مردم خفه نشه یالل بش! خداااآااا ااااااااای: دلم داد زدم يتو

خــود آراز رو پــراز  وانیــبلنــد شــده ل کــه دســتپاچه کــردیهمچنـان بــا صــورت ســرخ شــده ســرفه م  آراز
 . آب کردم

دلـم داد   يفقـط تـو  . کـم مونـده بـود دسـتمو بشـکنه      اطیـ ح يافتـاد بـاز تـو    ادمیـ بطـرفش رفـتم کـه     تند
 !رسمیاالن حسابشو م! خدا جوووووونم يدار یییییییییییییییآآآآآآآآآاخ جوووووون فدا: زدم

ــتمو ــازه م  مش ــردم و ت ــاال ب ــتمیب ــا خواس ــب نییپ ــو  ارمی ــو ت ــه مچم ــان    يک ــتمو همچن ــت و دس ــوا گرف ه
 . محکم باال نگه داشت

ــا ــا ب ــاال پر يابروه ــب ــده در حال  یو چشــمان دهی ــاز ش ــرفه م  کــهیب ــک س ــک ت ــت کــردیت ــواهش : گف خ
 !کنهیعصرتون هنوز درد م يمشتها يجا! نیشما زحمت نکش کنمیم

 . نیدلم واقعا خنک شد باور کن ششیآآآآاخخخخ: فقط گفتم! خنده ریزدم ز یپق

 یخواســتیم ندفعــهیا! بــه کنــار يعصــر: گفــت اوردیــم نییدســتمو پــا کــهیکــرده در حال يســرفه ا تــک
خـانوم   يسرراسـت مشـتتو بـاال بـرده پشـتمو نشـونه رفتـه بـود         يکـه اونجـور   ياریـ سـرم درب  ویچ یتالف

 کوچولو؟
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ــ  يرو قیــعم يکــه تنــد مـاجرا دســتش اومــده بـود لبخنــد   الشیدسـت خــود گـودز   از  یلـبم نشســت، ول
ــمان   ــا چش ــه اون راه زده ب ــو ب ــع  یخودم ــه س ــاز ک ــ کــردمیم یب ــ  یب ــه کش ــاوت باش ــتم دهیتف ــال : گف اص

اگـه از جـام تکـون     د،یو خفـه شـ   دیـ سـرفه کن  دیبـه بعـد لطفـا هرچقـدر خواسـت      نیـ از ا! بمـــــن چـــــه
 . حق با شماست نوقتخوردم او

 . نشستم زیراه افتادم و پشت م! ومدهیهم که بهشون ن یخوب:  کردمیزمزمه م کهیحال در

ــود   نکــهیا ایــو ذوق،  یاز خوشــحال دونمیــنم ــود، دهــنم خشــک خشــک ب ــده ب ــل. آراز دســتمو خون  وانی
 . شد دهیاز دهنم کنار کش وانیخوردم که ل یپراز آب رو برداشته کم

 !من بود وانیل دیببخش: به آراز کردم که گفت ینگاه متعجب

 !پراز آب کرده بودم وانشویافتاد خودم ل ادمی تازه

عــرق  يقطــره ا. اومــده بــودم رونیــدوشِ آب ب ریــعــرق شــد، انگــار از ز سیچنــان ســراپام خــ یآنــ در
 . دیسر نییاز پشتم آرام پا

ــل آراز ــت و   وانی ــودش گذاش ــار خ ــیرو کن ــایاز ل یک ــته    يوانه ــقابم گذاش ــار بش ــورده رو کن ــت نخ دس
 یدونفـر کمـ   يبـرا  نکـه یمثـل ا  یولـ . خـورم یم نجـا یمخصـوص خودمـه کـه اکثـرا غـذامو ا      زیـ م نیا: گفت
رو  ییرایپــذ يغــذاخور گمیبــه بعــد مــ نیــاز ا. میشــیم یقــاط یلــیغــذا، خ نهمــهیمخصوصــا بــا ا کــهیکوچ

 . که فک کنم سرد شد نیغذاتونو بخور  النا! ننیبچ

اشـتهام کـور شـده     یولـ . پـاك کـرده قاشـقمو بدسـت گـرفتم      مویشـون یکـه برداشـتم عـرق پ    یدستمال با
 یچشــیاحســاس پ! شــده بــود یچــ!! واه واه واه! اووووووووووونــم مــن ال،یگــودز یِدهنــ ـــــــوانِیل. دبــو
 .شکمم داشتم يتو

 .کردمیم يمن فقط با غذا باز یشروع بخوردن کرد ول فتادهین یاصال اتفاق نکهیمثل ا آراز

ـ  وانیآراز ل یوقت لـبش گذاشـت و تـا تـه خـورد،       يتوجـه بمـن رو   یبـودم رو بـ   دهیکـه مـن سرکشـ    یآب
 ! بگذرون ریآخر عاقبت مارو بخ ایخدا: دوباره عرق کرده فکر کردم

ـ ....... بلنــد شـده بــه اتـاقم پنــاه ببــرم   زیاز ســرم خواسـت یدلــم م یلـ یخ بــارم کنــه و  یمتلکـ  دمیترســ یول
 .اصال از سرجام تکون نخوردم. از خجالت سکته کنم

وضـع غـذا خـوردن، فـک      نیـ بـا ا : نگـام کنـه بـا اخـم گفـت      نکـه یبـدون ا  کـردم یم يبا غذا باز همچنانکه
 !کم مونده اشتهام کور بشه ؟ییبدغذا نجوریا شهیهم! خوابت نبره یاز گرسنگ یکنم نصفه شب
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ــ   زدیــم رونیــاز صــورتم آتــش ب کــهیحال در ــود بلنــد شــم دوتــا پــس گردن بــه گــردن  یو کــم مونــده ب
شــما  يســرفه هــا نیــاگــه ا! جنــــــــــــاب ریــه خنــــــــــــ: گفــتم یشــاک یمبــارکش بچســبونم بــا لحنــ

از  نمیــنشــد، ا بیاون از عصــر بــا قهــوه مــون کــه نصــ ! میبخــور يزیــچ میتــونیرخصــت بِــدن، مــا هــم م
چشـمش بـه صـورتتون باشـه و مشـتش آمـاده کـه         نیـ رو الزم دار یکـ یشـما فقـط   !!! بـدور  خـدا شام که 
 !!! نیخفه نش

 !کنهیم ربارانمیاالن با اون نگاهش ت کردمیتمسخر نگاهشو بصورتم دوخته بود و احساس م با

ــره هــا کــهیحال در ــیب يپ ــود گفــت  ین ــاز کــرده ب ــیاالن : شــو ب ــانتظــار دار یعن  یاز شــما عــذرخواه نی
ــا تمســخرآم  ــنم؟ و ب ــو : لحــن ممکــن  داد نیزتریک ــل ا خــوامیمعــذرت م! چشــم خــانم کوچول  نکــهیمث

 !!!!اصال سابقه نداشت! شدم ينجوریامروز چرا ا دونمیفقط نم! حق با شماست

ــا ــا  ب ــد ســرمو تکــون داده پ ــداختم نشییلبخن ــا نفهم. ان ــواقع ــو مســخره کــرد   دمی ــمن جــدا معــذرت  ای
ــوبر بــود بخــدا  جیگــ نهمــهیدختــر هــم ا!! دمیــفهمیعمــــــــــــرا هــم اگــه م! کــرد یخــواه ! و منگــول ن

 ......دهنم گذاشتم يآرام ساالد
 

ــداز ــاره    بعـ ــا اشـ ــام بـ ــدن شـ ــوم شـ ــ  يتمـ ــه نشـ ــت منیآراز بـ ــا میبرگشـ ــردن  ییو چـ ــرو کـ . رو سـ
ــ  ونیــزیمــنهم چشــم بــه تلو. میزدیــنم یحرفــ چکــدوممونیه پخــش  یمخفــ نیدوختــه بــودم کــه دورب
 . دمیخندیم زیزریو ر کردیم

مخصــوص شــرکت  لیــوک: احتــرام گفــت تیــآرام وارد شــده بطــرف آراز رفــت و بانها یانســالیم مــرد
 د؟ییفرمایم يچه دستور. اومدن دنتونیدبه 

 . نیکن شونییبه اتاق کارم راهنما: فورا گفت آراز

 . توجه به من بلند شده بطرف اتاقش راه افتاد یو ب يبدون خوردن چا خودشم

 !!!شعور یب یِاجتماع ریغ ي کهیصاحبت بکنم مرت یسرِ ب يخــــــــــاك تو: دلم داد زدم يتو

 یکمــ. زود برگــردم کــنمیم یسـع : بعــد بطـرفم برگشــته گفــت  ســتادیا يلحظـه ا  دیدرِ اتـاق کــه رســ  دم
 . کار دارم

 . داخل اتاق شده درشو بست و
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 يبــه اتــاقم رفــتم و لباســها . ســتمیلبــاس اصــال راحــت ن نیــا يتــو دمیــد ينشســتم و بعــداز چــا یکمــ
لبــاس . واه واه! آخــه هیــتنــگ چ يلباســها نیــا. راحــت شــدم شیآخــ: فکــر کــردم دهیرو پوشــ يعصــر

فکــرا بــودم بــه  نیــداشــته باشــه و همچنانکــه تــو ا شیراحــت و گشــاد باشــه کــه آدم تــوش آســا  دیــبا
 .برگشتم ییرایپذ

وروجـک بـود کـه شـروع بـه مـزه        يپونـه  . زنـگ زد  میدوختـه بـودم کـه گوشـ     ونیـ چشـم بـه تلوز   تازه
ــاش شــروع شــد   خــتنیر ــه پرســ تیاز وضــع. کــرد و چــرت و پرت ــا  دیخون ــراش ماجراه  يکــه آروم ب

ــ  ــروز رو توض ــو. دادم حیام ــذ يت ــ  ییرایپ ــم کس ــه آروم آروم رو  یه ــود ک ــن تک  ينب ــه کوس ــل ب ــمب  هی
 .دمیداده و قشنگ لم

 ....رو فراموش کردم و فقط بگو بخند بود که یخنده دار پونه همچ يحرفها با

راف هــال درازکــش چشــمام در اطــ. بــه مــن دوختــه شــده  یکــه گذشــت احســاس کــردم نگــاه  یمــدت
 .ستادیآراز ا يکه رو دیچرخ

 .چشم به من داشت ستادهیدر اتاقش ا يش گره کرده بود جلو نهیس يدستاشو رو کهیحال در

چشــمم بــه  کــردم،یهــم انداختــه بــودم جمــع و جــور م يو پاهــامو کــه رو شــدمیتنــد بلنــد م کــهیحال در
زانـو قشـنگ و خـوش تـراش       ياالگـل و گشـادم بـاال رفتـه و پاهـام تـا بـ        يپاهام افتـاد کـه دامـن شـلوار    

 . بودند رونیب

 .خون رو دهنم احساس کردم يلبمو گاز گرفتم که بدون استثنا مزه  چنان

تمـام بـدنم گُـر گرفتـه بـود، خودمـو جمـع کـردم و چشـمم بـه شـالم افتـاد              کـه یلـرزان در حال  ییدستا با
 !! کوسن پهن بود يکه قشنگ رو

کــه همــه هــم از دســتت  زیــشــب عز نیامشــب و بحــق همــ نیهمــ یالهــ يریــبم: کــنم بلنــد گفــتم فکــر
 . خالص بشن

ــدون   زیدرنــگ کــردن رو جــا گــهیشــالمو برداشــتم و د تنــد ندونســتم و بســرعت از جــام بلنــد شــده ب
بــا شــتاب از پلــه هــا بــاال  کــرد،ینگــام م ســتادهیآراز کــه همچنــان ا ينگــاه کــردن بــه قامــت بلنــد و رســا

 . رفتم

 . فحش هم کم آوردم گهیبخودم کردم که د میبودم تقد فحش و ناسزا بلد یکنم هرچ فک
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ـ  هیـ تخـت افتــادم   يرو یوقتـ  هـم فحـش نثــار پونـه کــردم     یمحکـم هــم بخـودم زدم و کلــ   یپــس گردن
 . که حواسمو پرت کرده بود

 . مردم یو از خجالت داشتم م شدمیم وونهید شتریب فتادمیم میسوت ادیو  گذشتیم یهرچ

و چشــم تــو چشــم باهــاش   نمیروبــروش بشــ شــهیصــال دوبــاره روم مکــنم؟ ا کــاریکــردم حــاال چ فکــر
 کنه؟یم ياالن در مورد من چه فکر یعنیحرف بزنم؟ 

ــو  يوآآآآآآآآآآآآآآآا ـــاك عــالم ت ــه  يخـــــــــ ــ ياون کل ــره  یب ــه يمخــت دخت چــرا حواســتو ! ابل
 ! آخه یکنیجمع نم

ـ . شـدم یکـه واقعـا خفـه م    شـد یحـبس م  نهیسـ  ياز شرم چنان نفسـم تـو   یگاه بـود کـه شـده     يکـار  یول
 !بر من يوا! و گذشته بود

ــتم بلنــد ــب یاردالن جــات خــال: گف ــ  يای ــو جمــع کن ــرو پاچــه ا  یخواهرت ــه چــه پ ــون   يک ــردم نش ــه م ب
 .....دمیسرم کش يو پتو رو محکم رو!!!! دهیم

ــب ــ  اونش ــزار مص ــا ه ــر و خ بتیب ــو فک ــرمندگ الی ــ  یو ش ــرد ول ــوابم ب ــاز م  یخ ــممو ب ــا چش ــردمیت  ک
 نیـ فقـط بـه ا  . سـکته کـنم   مونـد یگرفتـه کـم م   شیو آتـ  گرفـت یسـوزان تمـام بـدنمو م    یعرقـ ناخواسـته  

 شیخودمـو بـه نمــا   يعمــد کنـه یبـاور م  یعنــی...... کنـه یم ياالن آراز در مـوردم چــه فکـر   کـردم یفکـر م 
 ......دادمیکه چشمامو محکم بهم فشار م!! نذاشته بودم

 
ــا نصــفه ــ يه ــخــواب و ب نیشــب ب ــه از د  ینیآهنــگ دلنشــ يصــدا يداری ــایبگوشــم نشســت ک و  واره

 . ومدیکف اتاق نفوذ کرده باال م

بــرام  یلــیآهنگهــا خ یولــ. در حــال پخشــه ییصــدا ایــ خونــه،یداره م یتونســتم بفهمــم کســ ینمــ اصــال
 .بود نیدلنش

 . پاهامو بغل کرده بودم گوش کردم کهیتخت نشستم و در حال يرو

پــس ! اصــال بــا آهنــگ ســروکار نــداره نطــرفیه اتصــادف بــ يخالــه کــه گفتــه بــود آراز از مــاجرا آخــه
آهنـگ گـوش    ایـ  خونـد یراحـت داشـت م   یپادگـان نظـام   نیـ ا يتـو  نهمـه یباشـه کـه ا   تونستیم یک نیا
 !!!یاونــــــــــم نصفه شب. کردیم
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ــدت ــودم ولــ   بش ــرده ب ــب ک ــوش م  یتعج ــان گ ــردمیهمچن ــو ک ــتم ر يو ت ــسیتخ ــون   لک ــرمو تک س
 .....دادمیم
 

 》❤.کندیم فیآراز تعر 《
 

ــود کــه ســر  اونــروز ــو  يدر مــورد معاملــه ا خواســتنیم. بخونــه شــون بــزنم ياردالن زنــگ زده ب نظرم
 . بدونن

پــارك  یشــگیهم يدر جــا نمویماشــ کــردم،یمعمــول کــه آزادانــه بــه خونــه شــون رفــت و آمــد م   طبــق
 . کرده بطرف خونه راه افتادم

ـ  رسـه، یبـه گوشـم م   ییخنـده هـا   يکردم صدا احساس خونـه شـون    ياتفاقـا تـو   نیـ ز اتـا حـاال کـه ا    یول
 !کردن دایخواهرشه که تازه پ دیتعجب کرده فکر کردم شا!!! بود فتادهین

ــجلــو م همچنانکــه ــه دختــر رفتمی ــافتــاد مثــل ت يچشــمم ب کمــان رهــا شــده باشــه   يکــه از چلــه  يری
ــرفم م  ــت بط ــدیداش ــه ا. وم ــتادمیا يلحظ ــردم  س ــاش ک ــه بز . و نگ ــاش ک ــایموه ــرش در   ییب ــت س پش
 .دیدیاصال منو نم نکهیمثل ا یول. دیرسیبنظر م ینقاش نیحال پرواز بود و ع

 کراســـتی کــرد یدوان دوان پشــت سرشــو نگــاه م    کــه یبکشــم در حال  يبخــودم بجنــبم و کنــار    تــا 
 !!! ومحکم بمن برخورد کرد

ــر ســربهوا  یهرکــ ــود عجــب دخت ــ نهمــهیاز ا یعصــبان. داشــت فیتشــر ییب ــوجه یب بعقــب هلــش  یت
 ! سر رهیخ يدختره . دادم لشیتحو شدارمیدادم و چندتا حرف ن

کـاش مراعـاتش   . حـالم گرفتـه شـد    اورد،یـ سرشـو بـاال ن   یو سـرخ سـرخ حتـ    دیکـه کشـ   یاز خجـالت  یول
ــاه. کــردمیم از مــن  دنیــو خند دنیــدو يقــرار نبــود بــرا . کــردیم ینداشــت، داشــت جــوون  یخــب گن

 !رهیاجازه بگ

 گـه یخـاص خـودش رو بطـرف خونـه کـرد، تـازه چشـمم بـه دختـر د          یِبـا معـذرتخواه   ریـ سـربه ز  یوقت
 . شدیافتاد که از شدت خنده دوال شده بود و وارد خونه م يا



@donyayroman 129 

 یمــدتها بــود حتــ. لبــام نشســت يرو يپلــه هــا، ناخواســته لبخنــد يدختــرِ بــاال يدلخوشــانه  يخنــده  از
چقــدر دوســت : شــتاز فکــرم گذ! هــاش کجــا و مــن کجــا یو دلخوشــ ایــدن! هــم نــزده بــودم يلبخنــد

 .... یکنم ول یداشتم از ته دل قهقهه بزنم و دلخوش

ــروز ــا  اون ــا اردالن و آق ــد   يب ــع ش ــم جم ــد دور ه ــم میتوانمن ــرفت یماتیو تص ــ میرو گ ــاه  یول ــرا گ  یچ
ــره  ــربه ز يدخت ــس ــا  ری ــا اون موه ــونیپر يب ــو  یش ــه ت ــرواز م  يک ــوا پ ــدیه ــو کردن ــرا  يت ــنم ب  يذه

 !!بودم دهیصورتشو خوب ند یمنکه حت!! باز کرده بود ییخودش  جا

کــه بمــن خــورد،  يدختــر ي افــهیکـاش بــه ق . اردالن بــود ي افتــهیکــدوم خــواهر تــازه  دمیــفهمیم کـاش 
 !بدم صیخودم تشخ يتا از شباهت خواهر برادر کردمیدقت م شتریب

 . رو فراموش کنم شپارهیآت يباعث شد اون اتفاق و دخترا ادمیز يکارها

ــق ــولِ هم طب ــهیمعم ــه  ش ــایک ــایریگ میتصــم يکپ ــا يه ــل ا  يمهــم آق ــودم، مث ــد ب ــهیتوانمن  میتصــم نک
 ایــنظــر مــنم جو خواســتنیراه بنــدازن و م یبزرگــ یزهرچشــم گــرفتن از اتابــک مهمــون  يداشــتند بــرا

 . باشن

داره  اطیـ ح يِاونـروز  يجغلـه   دمیـ کـه د  دمیرسـ یتوانمنـد شـده بـودم و بـه پلـه هـا م       يوارد خونـه   تازه
ــا يبــا ســرعت از رو ــرزنان پ ــم نیینــرده س ــه رو دمیکشــیفکــر کــنم اگــه خودمــو عقــب م . ادی ــا کل  يب

ــها ــال م  يسنگفرش ــش و پ ــالن پخ ــدیس ــ. ش ــه ا  نهیس ــو داده و لحظ ــو جل ــو  يم ــد ت ــود  يبع ــم ب . آغوش
ـ . بـودم  دهیبـه دادش رسـ   یخـوب مـوقع   دکه بو یهرک  يبـرا . کـارا نکنـه   نیـ از ا گرفـت یم ادیـ  دیـ با یول

 !بده ادینبود بهش  یکس ایو  دونستینم دیاشت که شاد رادیواقعا ا نکارایدخترا ا

واقعــا ســنکوپ ......... بــار بــه چشــمام دوخــت، واقعــا  نیاولــ يجــذاب ومعصــومش رو کــه بــرا چشــمان
همــه  یولــ.......  یولــ......... محشــرش کــه يبــا موهــا. داشــت یو پرمالحتــ بــایز دگانیــچقــدر د. کــردم

از جلـف   يو اثـر  شـدن یخـورد م  شـدن، یمـا مـردا لـه م    يپـا  ریـ ز دیـ کربـاس بـودن و با   هیـ زنا سروته  ي
ــ يرو اشــونیباز ــ  نیــا. مونــد ینمــ نیزم ــا بــود و فرق ــرم از همــون زن ــه ....... باهاشــون نداشــت یدخت ب
 .نداشت یعنوان فرق چیه

نــه  یفقــط کمــ! کــردیمجــزاش م هیــرفتــارش بــود کــه کوچولــو از بق يتــو یخاصــ تیمعصــوم هیــ یولــ
 !!!شتریب
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بـا نـاز و افـاده از پلــه     گـه، یلــوس و ننـر و حـال بهـم زنِ د    يمثـل دختـرا و زنـا    کـه نیا يجغلـه بجـا   خـانم 
 ! کردنیم یفیخودشون چه ک يو برا خوردنیداشتن سر م ن،ییپا ارنیب فیها تشر

ــا ــوا ب ــا   ییدع ــردم و حرفه ــاش ک ــه باه ــدارم،ین يک ــچ ش ــا   يزی ــو پ ــط سرش ــت و فق ــه  نیینگف انداخت
 . کرد یمعذرت خواه

لحظــه  هیــ دمیکــه شــن شــویمظلــوم عذرخواه يآهنــگ صــدا! دمیــبــود نفهم یچــ شیــنگــاه لحظــه ا راز
 ! زمان و مکان رو فراموش  کردم

مثــل الشــخور دورم  تمیرنگارنــگ کــه بــه خــاطر مــوقع  يدور و بــرم پــر بــود از دختــرا و زنــا  نکــهیا بــا
ا کـه بـ   فشـون یداشـتم، حرکـات کث   نـه یسـال از همشـون ک   انیسـال  نکـه یو مـنم بـه خـاطر ا    شـدن یجمـع م 

ــا ــع  يادا واطواره ــده س ــون رو هم     یزنن ــار ازش ــر و انزج ــتن، تنف ــن داش ــه م ــب توج ــهیدر جل ــو ش  يت
 کــردمیم یمــدام ســع!! ومــدیبــدم م شــونیاز همگ شیاز پــ شــتریمهمــون کــرده بــودم و ب مقلــب يخونــه 

 ! دورشون بندازم یتوجه یلهشون کنم و بعد با ب فیدستمال کث کیمثل 

ــ............  یولــ ــه جــا نیــا  یول ــه   يحرکــات زننــده  شینمــا يعشــوه ونــاز، بجــا خــتنیر يدختــر ب زنان
 . و رفت دیبدون اعتنا به من راهشو کش ،يخجالتزده و عاد یلیخ

بابــاش خودشــو  يزود بــا صــدا یولــ. جبهــه گرفــت عیســر شــدارمین يلحظــه بــه خــاطر حرفهــا هیــ فقــط
 .....جمع کرد و از پله ها باال رفت

ــی ــاون فهم یعن ــن کــ  دی ــ یم ــذابهس ــا، ز تیتم و ج ــا،ییبایه ــ ه ــا و موقع یمردونگ ــه ــو ناد تی ــمن  دهی
 .........گرفت 

 وجود داره؟؟  یخاک يکره  يرو يدختر نیتونستم باور کنم همچ یم یعنی

م بـره و تمـام    نهیسـ  يبـا کلـه تـو    دیـ با نمیـ ب یدختـرو مـ   نیـ تعجب داشت چـرا هردفعـه کـه ا    يجا برام
 ! جا بلرزونه هیقلبمو 

ــا تمــام زنهــا ....... آراز ......  مــــــــــــن جغلــه  نیــا يکــارا تــونمیســر جنــگ دارم چــرا نم ایــدن يکــه ب
 ! رو فراموش کنم

 شــتریب اتشیو خصوصــ اتیــبــه روح تونســتمیکــاش م! شــناختمش یمــ شــتریب یفقــط کــاش کمــ کــاش
 !!! داشت ریتوف گهید يبود و اصال با زنا دهیجدا بافته آفر يتافته  نویخدا ا دیشا! آشنا باشم
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ــروز ــ اون ــا شیپ ــوه     يآق ــن  و نح ــورد جش ــودم و در م ــد ب ــل    يتوانمن ــون در مقاب ــت از دخترش مراقب
 يبـرا  ییایـ نـرده هـا بـود کـه دن     يتمـام فکـر و ذکـر مـن دختـرِ شـاد رو       یولـ  م،یگـرفت یم میاتابک، تصم

ــت  ــودش داش ــدن! خ ــه ب   ییای ــنهم هرلحظ ــه م ــتریک ــ   ش ــاس دلتنگ ــده و احس ــرق ش ــراش  یدراون غ ب
 . داشتم

 !!!گرفتارش شده بودم رانهیو جبهه گ دهیبود که ناخواسته و نفهم یدختر ک نیا

 يباشـمش، بعـداز سـالها کـه شـعر      دهیـ د گـه ید کبـار ی نکـه یبـدون ا  شـدم یاز خونـه شـون خـارج م    یوقت
 :خوندمیکرده بودم م شیکه سالها مخف ییبود، داشتم با آهنگ و صدا ومدهیلبم ن يرو
 

 ؟يشو یم من ي وانهیات د وانهیشوم د گر

 ؟يشو یمن م ياگر شمعت شوم پروانه  من
 

  نیشوم مجنون صحرا در زم یلیاگر ل من

 ؟يشو یمن م يهمه دردانه  نیا انیم در
 

 تمام قصه ها وصف من و عشق تو باز در

 ؟يشو یمن م يتمام دفترم افسانه  در
 
 غزل  نیگل ناز، تمام واژه ها در ا يا

 ؟يشو یمن م يگلخانه  نیباتریبگو ز خود
 
 مرا؟ يزیر یم مانهیدو چشم مست خود پ از

 ؟يشو یمن م ي خانهیم يدردانه  یساق
 

 》 ♥ .کند یم فیآراز تعر 《
   

ــون روز ــا یمهم ــزرگ آق ــد رســ يب ــ. دیتوانمن ــا آشــنا یبعــداز احوالپرســ میوارد ســالن شــد یوقت  ان،یب
 .گشتیم یچرا چشمم دنبال کس دونمینم
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کــه  یاونــ کــردمیم یهرچنــد ســع!  نبــود یشــدن........  یبــدم ولــ انمیــحواســمو بــه اطراف کــردمیم یســع
ــ يتــو ــوجه  دیــچرخ یمغــزم م ــ  یرو اصــال بهــش بهــا نــدم و ت امکــان ..........  یبهــش نداشــته باشــم ول

 . نداشت

چـرا   شـدم یحاضـر م  هـا یاز همـه در مهمون  رتـر ید شـه یمنکـه هم !! نبـود  يبـازم خبـر   یگذشـت، ولـ   یمدت
بـرام افتـاده    یتعجـب داشـت؟ چـه اتفـاق     يخـودم جـا   يبـودم هـم بـرا    یجـزو نفـرات اول مهمـون    نبـار یا

 !!! بود

ــا د    اردالن ــه ب ــود ک ــارم ب ــکن ــد      دنی ــرخ ش ــم س ــورتش از خش ــکورتهاش ص ــک و اس آرام . ورود اتاب
ــنم يزیــمــثال شــما چ! ينــد یدستشــو فشــرده گفــتم مراقــب خــودت بــاش ســوت   ــک ! نیدونی بــذار اتاب

مراقبــت از  يســالن بــرا يکــه در همــه جــا ییاز محافظهــا یفقــط گــاه. دلــش خواســت بکنــه يهرکــار
ــت  ــواهرت گذاش ــبازد ن،یخ ــه، ا     يدی ــون نش ــه کارشــون فراموشش ــن ک ــبک ــروز بــدجور   نی ــا ام  يزن
ــا بهــم   یپــس موضــوع اصــل ........  یراســت! حواسشــون پــرت بشــه  دیترکونــدن کــه شــا  کجاســت؟ لطف

 ! دمشیمنکه تا حاال ند!!! تو هستش هیچقده شب نمیکن بب شیمعرف

ــ کــهیدر حال اردالن ــدان گفــت   یکم ــود خن ــر شــده ب ــخودشــو ند: حــالش بهت ــ يدی  یدر اوج عصــب یول
 ! خودش يبرا هیوروجک ،یفتین رشیمواظب باش دوباره گ! بودنش حرفاش به پرِ قبات خورده

. دیـ چشـمم اومـد و قلـبم تپ    يتمـام قـد جلـو    اطیـ نـرده هـا و ح   يرو يجغلـه   يزدم کـه لحظـه ا   يلبخند
وســط بــود  نیــهــم ا گــهیدختــر د هیــدم کــاش خــواهر اردالن همــون جغلــه باشــه، آخــه فقــط آرزو کــر

 ......دیکه شا

بــا چنــان  طونکیشــ. کــه نواختــه شــد بخــودم اومــدم و چشــمم بطــرف پلــه هــا رفــت  ییبــایآهنــگ ز بــا
ــایمتانــت و ز ــه ز ییو موهــا دهیپوشــ یدر لباســ ییب ــک ــازك خــود یشــال ری ــد،ینشــان م ين ــار  دادن باوق

 نییسـرخوش پــا  یولـ  نیمحشـر، متـ   يکـه دوسـتش هــم کنـارش بـوده، بـا کـت و شــلوار       ومـد یم نییپـا 
 . دندیخرام یم

محافظـا تمـوم    یاردالن کـه بنـا بـه سـفارش مـن تـازه از سرکشـ       . تونسـتم چشـم ازش بـردارم    ینمـ  اصال
مهمونــا  يهرســه بــا احتــرام بــرا ینبودنــد ولــ درسـم یدر د ادیــشـده بــود بطرفشــون رفــت و هــر چنــد ز 

 .ندسر خم کرد

 ! هیخواهر اردالن ک دمینفهم بازم
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ــا ــه پ  يآق ــودش ب ــد خ ــوازیتوانمن ــت  ش ــرا رف ــه ا. دخت ــبم م  يلحظ ــان قل ــطراب چن ــلرزیاز اض ــه  دی ک
و  رهیــبگ لیــبــودم کــه توانمنــد دخترشــو تحو  يفقــط منتظــر لحظــه ا. خودمــو کنتــرل کــنم تونســتمینم

 ! دارن فیزلزله ها توانمند تشر نیاز ا کیبفهمم کدوم

ــ ــر یوقت ــو م يدخت ــدیکــه قلبم ــهیو ا لرزون ــراریب نگون ــ   ق ــش کش ــودم رو در آغوش ــراهش ب  د،یچشــم ب
 . دمیکش یچرا نفس راحت دونمینم

 سرم اومده بود که خودم  ییمن چه بال يخدا

 !!!نداشتم خبر

ــا ق اتابــک ــهیداشــت ب ــرا یــیزایمخصــوص چ يا اف ــه اردالن سررســ کــردیبلغــور م طونکیشــ يب  دهیک
 .  دوستاش برد يدست خواهرشو گرفت و به سو

. حـال خـواهرش بـد شـد     نکـه یافتـاد و مثـل ا   یاتفـاق  يبه دختـرا و پسـر بـود کـه لحظـه ا      یحال معرف در
 . بردنش یباال م يچون تند بطرف طبقه 

 ! دوباره برگرده به جشن دمش،یمن هنوز خوب ند ایخدا: قلب دعا کردم میصم از

خـودش مـاجرا رو گفــت کـه آهــو     دیــنگـاه متعجبمـو د   یبرگشـتن اردالن کــه بطـرفم اومـد، وقتــ    بعـداز 
 . و شناختن اتابک حالش بد شده و االن در حال استراحت بود دنیبا د

 .اوردینم ونیازش به م یو اسم گفتیتوانمند فقط دخترم م يچون آقا. اسمش آهو بود پس

 . پله ها گذاشتند ينگذشته بود که دوباره پا رو يادیزمان ز مدت

 . نمشیبب کیشدم تا بلکه بتونم از نزد دهیبطرف پله ها  کش ناخودآگاه

دل آشــفته ام . بــازم ازش دور بــودم. گشــتیم یدنبــال کســ نکــهینداشــت و مثــل ا یتــوجه چکسیهــ بــه
 .خواستیم کتریهم نزد یکم

قشــنگ نگــاش کــنم،  يشــدم تــا از کنــارش گذشــته لحظــه ا  کیــاز پشــت ســر کــامال بهــش نزد یوقتــ
ــوی ــد  ه ــت و ص ــب برگش ــوالن  يابعق ــد و ط ــد شیآخِ بلن ــ . دراوم ــماش در آن ــد   یچش ــر ش ــک پ . از اش

 .متفاوت تراز همه همجنساش بود باشیو ز یملوس و خواستن افهینازك و ق يصدا

ــ کــردیو آروم رفتــار م نیمتــ یلــیخ. شــدیبــرام جالــب م داشــت وجــودش جــا  يتــو یذاتــ یطنتیشــ یول
چشـمان خمـار و رنـگ نگـاه     . رو بـه بخـودش جلـب کنـه     یتوجـه کسـ   کـرد ینم یسـع . خوش کرده بـود 

ــود یعروســک خواســتن کیــقشــنگ و معصــومش مثــل   ــ. ب ــ....... یول ــرا یول ــه، ب ــ ين  انیکــه ســال یمن
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بشـه همشـون    کیـ بهـم نزد  يلحظـه ا  ایـ دسـتمو لمـس کنـه     یمخـالف حتـ   نسجـ  نیـ سال اجازه ندادم ا
 !! کرباس بودند هیاز 

بــازم لهــش  خواســتیداشــت چــرا دلــم م گــرانیکــه بــا د یتفــاوت نهمــهیبــا ا!!! چــه مــرگم بــود دونمیــنم
 ! کردیهم فرق م یلیخ. کردیدختر برام فرق م نیا یول! ارمیکنم و با حرفام صداشو درب

کــردم فقــط بــا تمســخر باهــاش رفتــار کــنم، بــازم خــودم  یجوابشــو دادم و ســع يچــرا اونجــور اونشــب
 ! دمینفهم یچیه

همچنــان ناراحــت چشــم  يکــه بــه صــورت اردالن دوختــه بــود و لحظــه ا  دمیــنگــاه آزرده شــو د یوقتــ
 ...بدجور... بودم دهیلغز يبدجور. بمن دوخت، لرزش قلبمو اصال نتونستم کنترل کنم

ــرا   بهــم ــا ب ــد حتم ــر داده بودن ــگ زده خب ــار يزن ــب با يک ــواج ــ   دی ــزنم، ول ــر ب ــه شــرکت س اصــال  یب
 .دل از آهو بِکنم و تنهاش بذارم دل از جشن، که چه عرض کنم، بهتره بگم تونستمینم
 

 . دختر مردم رو رسما بمن سپرده بودند نکهیمثل ا. گرفتیدلم م رفتیکه بطرفش م يپسر هر

 یمتوجـه شـدم بطـرف خروجـ     دمییـ پا یچشـمان نگـران مـن کـه هـر لحظـه آهـو و اطـراف رو مـ          يجلو
ــاگــه بگــم پاهــام نلرز. داتابــک هــم راه افتادنــ يگاردهــایســالن راه افتــاد کــه همزمــان دونفــر از باد   دی

 . دروغ گفته ام

بلنـــدش  يبـــا اون درختـــا اطیـــح. رنیـــبـــه چنـــد نفـــر از همراهـــانم اشـــاره کـــردم دورشـــو بگ تنـــد
 !!وقت شب اونجا بره نیو بدون محافظ ا ییتنها تونستیبود که م ییجا نیخطرناکتر

ــنم ــه ا  ياردالن کــدوم گــور دونمی ــود ک ــه ب ــود   يآهــو ينجــوریرفت ــا . ســربه هــوا رو تنهــا گذاشــته ب ب
ــد ــو  دنی ــه جل ــا ک ــا    يپارس ــه ه ــراش نغم ــت و ب ــو رو گرف ــتن آه ــدیعاشــقونه م يرف ــم خ خون ــه  المی

 . حسادت به قلبم چنگ انداخت هیشب یراحت شد و هم حس

ــ  اردالن ــل قرق ــو   یچنــان خودشــو مث ــم تشــو يســروقت پارســا و آهــو رســوند کــه ذوق زده ت  قشیدل
 . بهش گفتم یولیکرده و ا

 
 》 ❤ .کندیم فیآراز تعر 《
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کــه  دادیــجــوابش رو م یتهــاجم یپارســا، آهــو خودشــم قشــنگ بــا حــالت يعاشــقانه  يبرابــر نجواهــا در
 .کرد کسرهیرو  شیسر ياردالن بود که کار پسره  یول گرفت،یدلم آروم م

. بــود یشــاک یلــیو خ گفــتیهــم م یــیزایچ بــردیدســت آهــو رو گرفتــه همچنانکــه بــا خــودش م اردالن
ــد ــازم لبخن ــام نشســت يرو يب ــ  يبچــه آهــو چــارهیاردالن و ب چــارهیب. لب ــه از دســت ه ــازم ک  چکسین

 . نداشتند یخالص

رقـص و   خواسـتن یهمـه م  یعنـ ی. دلـم نبـود   يرقـص وسـط اومـدن، دل تـو     يبـا دعـوت اردالن بـرا    یوقت
کــاش . داشــتم جهیاحســاس ســرگ ومــدیکــه بهــم م ياز فشــار!!! منــو نگــاه کــنن يجغلــه  يدنهایــچرخ

 ! فقــــــــــط خودم!!! حق نداره بچه آهوم رو نگاه کنه چکسیبه همه دستور بدم ه تونستمیم

ــ ــل ا یول ــهیمث ــو چ نک ــآه ــه اردالن م يزی ــتیب ــط نم گف ــدیو وس ــم. وم ــورتش   یچهارچش ــاهمو بص نگ
 ! هیو ماجرا چ شهیم یچ نمیدوخته بودم بب

آهسـته دستاشـو بهـم گرفتـه بــود      کـه یدر حال. سـتاد یا يرفـت و گوشـه ا   يمـن، آهـو آروم کنـار    يخـدا 
 . کردیرو نگاه م گهید ي شپارهیرقص اردالن با آت

 !!!چقده دوستت دارم خداجووونم که حواست به منه! بار شکرت خدا هزاران

ــتند و د ياردالن گوشــه ا ییرقــص بــه راهنمــا   بعــداز ــون تکــون نخوردنــد، ولــ    گــهینشس  یاز جاش
 . هم بود ياخمهاشون تو

 .  پکر بودند ينجوریکرده بود که ا یاردالن بهشون چه سفارش نمدوینم

اومـده بـود مجبـور بـودم مجلـس رو زودتـر تـرك کـنم هرچنـد اصـال            شیکـه بـرام پـ    یبه کـار واجبـ   بنا
 ........یول. نبودم یراض

ــم ــرا  میتص ــرفتم ب ــر يگ ــزد  نیآخ ــار ن ــنم   کشیب ــاش ک ــوب نگ ــده و خ ــا. ش ــرا دیش ــدت يب ــ یم  ینم
 . دمشید

ــش نزد  او اردالن ــردم و بهـ ــه کـ ــون رو بهونـ ــود، همـ ــر نبـ ــن دور و بـ ــدم کیـ ــیخ. شـ ــت و  یلـ ناراحـ
 . دمیعلتشو نفهم یول. حمله بود يچشماش آماده 

کــه عــادت داشــتم بــا زنــا صــحبت کــنم گفــتم بــه اردالن بگــه باهــام تمــاس    یشــگیهمــون لحــن هم بــا
ــ! رهیــبگ برعلــت شــد کــه فکــر نکــنم کــال   دیــحــرف زدنِ مــنم مز يناراحــت بــود و نحــوه  يبحــد یول

 . گفتینم يزیو چ کردیدوستشم ناراحت نگامون م. بمونه ادشی
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رفتارهــا و اخــالق و گفتــار تنــدم، مطمئــنم آخــرش از دســتم   نیــبــا ا کــردمیراه بــا خــودم فکــر م يتــو
ــخواهــد پر ــرا! دی ــ   يخــودم رو يحــاال ب ــوم خــط و نشــون هــم کش ــ دمیزان  يچــه جــور نیکــه آراز، بب

 !!!!   بودم وونهیچقدر د! یکنیاز خودت دورش م یدست یدست

اومــده بــود   شیخونــواده اش پــ  يکــه بــرا  ینســبتا بغرنجــ  تیــاردالن و موقع يحرفهــا دنیباشــن 
 . کمکشون کنم خواستمیم یو به نوع کردمیم تیبشدت احساس مسؤل

 سیمــادر وبــرادرش در انگلــ دیــتهد نیخودشــو از بابــت آهــو وهمچنــ یاردالن نگرانــ نکــهیمحــض ا بــه
کمــک مــن حســاب  يرو تــوننیبهــش گفــتم اگــه بخــوان م دیــترد يبــه مــن اعــالم کــرد بــدون لحظــه ا

داشــت نــه  یبــرام نــه ارزشــ گــه،ید زیــچ چیکــس وهــ چیکــه هــ یکــرده بــودم منــ يرییــچــه تغ!!!! کــنن
 !!!یتیاهم

ــ  یلــیخ اردالن ــو م ــه روح یخــوب من ــشــناخت و ب ــ. کامــل داشــت ییو اخالقــم آشــنا اتی دونســت  یم
ــخت گ    ــزوا طلــب وس ــدر آدم ان ــچق ــتم يو قانونمنــد ری ــتیم. هس ــال دونس ــت کــه   يدراز انیس هس

بهمـراه نفـرت از زنــان    یو مـنظم بـودن و بـدخلق    يریسـختگ . آرامـش شـب هـا و آرزوهـامو گـم کـردم      
جـرأت   یقدرتمنـد و ترسـناك شـده بـودم کـه کسـ       یبـه آدمـ   لیتبـد  ومـن شـده    یزنـدگ  نفـک یجزو ال

 نیکـه بـا زحمـت و پشـتکار خـودم، همچنـ       يادیـ ثـروت ز . رم کـردن رو باهـام نداشـت   دست و پنجـه نـ  
ــموقع ــ  تی ــد   یقبل ــت چن ــودم، بهمــراه ابه ــدرم بدســت آورده ب ــد  نیپ ــو تب ــه  لیســاله خــانواده ام من ب

معـروف هــم دوســت نداشـت پــرش بــه پــرم    انِاتابــک خــ یکـرده بــود کــه حتـ   يغـول ترســناك تجــار 
 !کردیم يکنه وازم دور ریگ

ـ   افـه یداره و بـا چنـان ق   یدر سرکشـ  یکـردم کـه همـش سـع     دایـ رو پ يلجبـاز  يحـاال آهـو کوچولـو    یول
جـرأت نفـس    یدور و اطـرافم حتـ   يکـه همـه آدم هـا    یمنـ . کـنم یکـه خـودم حـظ م    دهیـ جواب منو م يا

! ارهیــدر م يو تخــس بــاز کنــهیآهــو داره در برابــرم مقاومــت م یولــ! هــم درمقــابلم رو نــدارن دنیکشــ
ــو  ــورت معص ــمان ز و مص ــایچش ــد  ب ــو تب ــاوش اون ــو  لیو کنجک ــه کوچول ــه گرب ــ يب ــ طانیش  یو ملوس

ــع   ــش س ــه هم ــرده ک ــا یک ــدازه   يداره باچنگاله ــگ بن ــرفم چن ــوش بط ــنم. کوچول ــش   دونمی ــرا هم چ
 !که اونم جوابمو بده و دلم ضعف بره ارمیکنم و حرصش رو درب شیدوست دارم عصبان
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ــاله ا        يروز ــورد مس ــا در م ــته ت ــو خواس ــاش من ــت باب ــگ زده گف ــم زن ــه اردالن به ــح يک ــام  یاتی باه
همــه  یولــ. بطــرف خونــه شــون پــرواز کــردم کــه خــودمم مبهــوت بــودم یصــحبت کنــه، بــا چنــان شــوق

 ! خودم يبودند بجز آهو کوچولو

مـن  بدسـت   خـوان یکمـک مـن حسـاب کـرده و آهـو رو م      يتوانمنـد گفـت فقـط رو    يکـه آقـا   يا لحظه
ــ    ــه انگل ــونو ب ــر خودش ــه زودت ــپارن و هرچ ــنم ن  سیبس ــر ک ــونن، فک ــبرس ــدا  ازی ــا ص ــتم ب ــد  يداش بلن

 . قلبم از خدا تشکر کردم میدلم از صم يخداروشکر کنم که فقط تو

مـن حسـاب    يهمـه جانبـه    يکمکهـا  يرو تـونن یخودمـو اعـالم کـردم و گفـتم م     تیآهسـته رضـا   یلـ یخ
 . خودشون برسن يکنن و به کارا

خونــه  نیــکــه بــه ا يدیــچــون بــا آن ام. داشــتم يدیشــد یاحســاس دلتنگــ ومــدمیم رونیــکــه ب خونــه از
ــا گذاشــته و آرزو ــد يپ ــود   دنی ــرآورده نشــده ب ــ. آهــو رو داشــتم ب ــآهــوم ب یول ــازه از  رونی ــود و ت ب

 . شدیم ادهیپ نیماش

 . دلم آروم گرفت یآرزومندانه و از ته ته قلبم بصورتش کردم و کم ینگاه

ــه همــه  يروز ــ  يکــه ب ــبا یدارم کــه چهارچشــم یمهمــون دادمیــم حیکارکنــان منــزل توض مــواظبش  دی
 .کردیخاله هم متوجه شده بود، چون با تعجب نگام م نکهیمثل ا. باشن، چقدر ذوق داشتم

ــه ام از عمــرم حســاب نم  روز بــدون فکــر  یخوشــحال بــودم کــه گــاه  يبحــد. شــدیورود آهــو بــه خون
 ! مونا اوج گرفته بودم که تا به امروز برام ناشناخته بودآس ياصال تو. زدمیلبخند م

 یولــ.  مهربــان باهــاش برخــورد داشــته باشــم کــه کــم کــم بطــرفم جلــب بشــه   يداشــتم بحــد میتصــم
ــ ــا د    یوقت ــوم رو اونج ــه و آه ــده و خال ــاق ش ــوارد ات ــنم دمی ــک عزرا  دونمی ــاز ماس ــرا ب ــچ ــر  لیی رو ب

نگرفتـه بـودم عاشـق     ادیـ مـن  . مهربـون باشـم   ینگرفتـه بـودم بـا کسـ     ادیـ مـن  . صورتم احسـاس کـردم  
لحظـات سـخت بـود کـه      نیـ چقـدر تحمـل ا  !! باشـم  داریـ نازهاشـو خر  نیریشـ  انباشـم و چـون جـ    یکس

 ! یکرده باش ریدر دو جبهه گ

بــدم بــا تمــام وجــودم مواظبشــم و  نــانیو بهــش اطم رمیــدســتم بگ يدستشــو تــو خواســتیدلــم م یلــیخ
 باشــویز يو موهــا فشــردمیمــن بــودم کــه مچشــو بشــدت م نیــا یولــ......... یولــ! نباشــه يزیــنگــران چ

 محکم چنگ زده بودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 . رفتارو داشتم نیقلبم ا يبودم که با تنها داشته و خواسته  وونهید حتما
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 !!!!!چه کرده بودم مــــــــــن ! کَند يقلبمو از جا نشیبلور ياشکا

آهــو رو چنــگ زده بــود روشــن   يکــه موهــا یدســت ریــمو زاتــاق کــار زیــم يکــه فنــدك رو يا لحظــه
ســوخت،  یمــ دیــبا شــد،یم هیــتنب يدســت بــا نیــا. کــنمیکــردم، سوزشــش رو تــا عمــر دارم فرامــوش نم

هرچنـد  ! کـردنش  تیـ چـپ بکنـه چـه برسـه بـه اذ      یحـق نـداره بـه آهـو نگـاه      یکس موندیم ادشی دیبا
کــس جراتشــو نداشــت در مــورد مــن  چیکـه نثــارم کــرد، تــا حــاال هـ   ییاســزاهاآهـو هــم مقصــر بــود و ن 

 ........فکرشو بکنه چه برسه که به چشمام نگاه کرده و بلند داد بزنه
 

چــون مــن مهرومحبــت رو فرامــوش کــرده . نشــم کیــبــه آهــو نزد ادیــگــرفتم ز میلحظــه تصــم همــون
 . بهش برسونم یبیبودم و ممکن بود آس

ــت ــاق  اونوق ــه اتف ــادیم یچ ــدا م فت ــتیخ ــد و ار! دونس ــدل توانمن ــه م ــف   یدالن چ ــن تص ــا م ــاب  هیب حس
 !  فقط خدا عالم بود کردندیم

 .کار بود نیبهتر یو دوست يمنِ سردرگم دور يبرا

 ! ارهیگفتم که چه کرده ام و بره از دل آهو درب بخاله

اصـال انتظـار نداشـتم بـا اون دختـر      : تکـون داده گفـت   يبصـورتم دوخـت و فقـط بـا تاسـف سـر       نگاهشو
ــ ــاه ا یب ــ نکــارویپن ــه تونســت  يواقعــا جــا! یبکن ــو ا یتاســفه ک ــد  ينجــوریخودت ــه !!! يبهــش نشــون ب ب

 .و تند بطرف اتاق آهو رفت ؟يدیهدفت هم رس

بشــدت نگــران آهــوم . بــرم رونیــکــردم نتونســتم از خونــه ب يهرکــار یکــار داشــتم ولــ نکــهیبــا ا عصــر
 . رفتینم يکار چیبودم و دست و دلم به ه

 .دهیاز ناهارشو خورده و خواب یدوبار خاله رو سروقتش فرستاده بودم که گفت کم یکی

 ادیــم نییپــا ییرایپــذ ياز پلــه هـا  دمیــســربلند کـرده د  ينشسـته بــودم، لحظــه ا  ییرایکــه در پــذ عصـر 
ــا لباســها ــا مالحــت و خواســتن  يو ب ــود یقشــنگش چقــده ب ــبم شــروع بلرز! شــده ب ــقل ــ. کــرد دنی  یول

رو  یو دوســت يباهــاش برخــورد کــنم و دور   یرفتــه ام بــا همــون روش قبلــ   گ میافتــاد تصــم  ادمیــ
 .منِ خشن بود يروش برا نیبهتر نچو. مراعات کنم

حواسـم بهـش بـود کـه نشسـته بـود و         يهمـه   یولـ . انداختـه نگـاهمو بـه لـب تـاب دوخـتم       نییپا سرمو
 .کردیمنو نگاه م
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رو داد، کــم مونــده بــود  یاجتمــاع يآداب و مهارتهــا یمربــ شــنهادیبحــرف اومــد و بهــم پ یشــاک یوقتــ
ــدا  ــا ص ــه م  يب ــدم و اگ ــد بخن ــتمیبلن ــ تونس ــونمش یکم ــم ا !! بچل ــر ه ــهیدخت ــ نهم ــ!! نیرك و آتش  یول

 . خودمو نگه داشته ماسکمو بصورتم زدم و جوابشو دادم........ 

کنـه و از خونـه   کـنم قهـر    يرو ادهیـ اگـه ز  دمیترسـ یم گـه ید! ارهیـ عنـوان کـم نم   چیبـه هـ   ومـد یم خوشم
 . خواستمیاصال و ابدا نم نویام بره، که من ا

داشــته هــاش خــوش بــودم، پــس  يبــا وجــودش، بــا حضــورش، بــا نگــاهش، بــا حرفــاش، بــا همــه   مــن
 .کردمیمراعات م دیبا

ــ  یســاعت ــدون ســالم و احوالپرس ــل اردالن زنــگ زده ب ــ مونیآراز دوســت: محکــم گفــت یقب ــار، ول  یبکن
ــ  ــا خــواهرم کم ــرار دهیاز راه نرســ يکــرد کــاریچ! بــاش میــمال یخواهشــا ب ــگر يشــده اونجــور يف  هی

جــوونم بــه جــوونش بنــده، اگــه مواظبــت از آهــو واقعــا   یولــ میتعــارف نــدار یدونیــخــودت م! کــردیم
 !! رمیبگ لیبرات سخته، از فرودگاه برگردم و خواهرمو تحو

بگــم آهــو رو   تونســتمینم یحتــ. تونســتم ازش معــذرت بخــوام   ینمــ یحتــ. نداشــتم بگــم  يزیــچ
ــ  ،يکجــا ببــر يخــوایم ــه و  بعــداز س ــه ام،   يو دوســال عمــر یاون ســهمِ قلــب خودم ــه از خــدا گرفت ک

 !!کردم دایآشفته مو پ یِتازه همدمِ زندگ

 برگردم؟ ه؟یآراز گوشم با توئه نظرت چ: اردالن اومد که گفت يصدا دوباره

نگـران   نهمـه یا! يبرگـرد  يخـوا یکجـا م  دارن ازیـ همـه بهـت ن   ینشـو وقتـ   وونـه ید: گفـتم  دهیکشـ  ینفسـ 
! ارهیــمــار کــه اصــال هــم کــم نم شیداره صــد رحمــت بــه نــ یزبــون... خــواهرتم ماشــاا یولــ!! نبــاش مــرد
 .  تو به کارت  بده و نگران خواهرت نباش! نیاعصابم بود هم يکوچولو رو

و چشــم بصــورتش داشــتم، بــا نگــاهش کــه بــا دقــت بصــورتم دوختــه بــود و    کــردمیفکــر م همچنانکــه
 . که کم مونده بود خفه شم دیقهوه چنان به گلوم پر کرد،یاونم داشت فکر م

 نیـ ا ایخـدا . کَـن شـد رو فرامـوش نکـردم     يو محکمـش کـه قلبمـو جـا     کیـ کوچ يلـذت مشـتها   هنوزم
ــ   ــه از تالف ــودم ک ــن ب ــردنش ا یم ــهیک ــذت م نهم ــردم؟؟؟یل ـــنمــ ب ــتمیم!!! آراز........ ـــــــ ــاور  تونس ب

 !!!نزدم یجغله حرف يمن بودم که در برابر مشتها نیکنم ا
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 اطیــح يافتــاد کــه ممکنــه ســگها ادمیــرفــت، تــازه  اطیــبطــرف ح تمیــاذ یِشــادمان از تالفــ نکــهیا بعــداز
ــن  ــد  ! بســته نباش ــوم ازهرگزن ــظ آه ــاطر حف ــه بخ ــود  ،يآخ ــده ب ــور ش ــداب میمجب ــز ریت ــا يادی ر رو بک

 .میببر

فکــر کــنم . دیبگوشــم رســ غشیجــ يکــه صــدا گشــتمیاومــده داشــتم دنبــالش م نییتــازه از پلــه هــا پــا 
 .  دمیمرگ رو با چشمام د يلحظه ا

 . رفتیفراموشم شده بودند و فکرم فقط به اتابک م سگها

 .دیدیمنو هم اصال نم. کنهیداره بطرف خونه پرواز م دمیکه د دمیبه سمتش دو چنان

ــ ــرخش  سرشــو رو  يافشــان و گونــه هــا   يبــااون موهــا  یوقت ــار م نهیســ يس و لــرزان  دادیــم فش
ــپ یبــیاحســاس عج يلحظــه ا د،یکشــیهــم م راهنمــویدستاشــو دورم محکــم حلقــه کــرده، پ  . کــردم دای

 !! چقدر......چقدر..... داشتم اجیچقدر بهش احت

ــدون ــهیا ب ــد  نک ــوام و قص ــرا   يبخ ــط ب ــم، فق ــته باش ــتامو ب  يداش ــافظتش دس ــه  مح ــدت دورش حلق ش
 اجیـ کـه بهـش احت   یتـ یاحسـاس امن  قیـ طر نیـ بـه ا  خواسـتم یم دیشـا ! کردم و محکـم بخـودم فشـردمش   

 ! چقدر سگ نگهبان رو دوستش داشتم. داشت رو بهش بدم

کــه دم گوشــش کــردم چنــان بــدنش ســفت شــد و خواســت تنــد خودشــو عقــب    ییبــا زمزمــه هــا آرام
ســگ هنــوز غــرش کنــان اونجــا بــود و  . کــون بخــورهبکشــه کــه بــازهم بخــودم فشــرده اجــازه نــدادم ت 

 ....... منهم از خدا خواسته

ــاز بخــاطر موهــا   یزمــان ــدم کــه ب ــاز و ســرو وضــعش کــه نگهبانهــا هــم د   يبخــودم اوم ــب ــودنش  دهی ب
 . دعواش کردم

ــدر ــت داشــتم در اون حال چق ــرو کــهیدوس ــردو عصــبان  يروب ــم و ه ــه    یه ــم دوخت ــم ه ــه چش چشــم ب
 . نگاش کنم ریس تونستمیو من م میموند یسالها م میبود

 منهم دوست نداشتم  یول. نداشت یگناه انیم نیمنم در ا يفکر کردم آهو فقط

 يپــروا، بــدون پوشــش بــرا یدر حــال رفــت و آمــد بودنــد، راحــت و بــ نِیکــه پــراز محــافظ اطیــح يتــو
 !!خودش بگرده و خوش باشه
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ــود بــا صــدا  ییبــایز یســوت بــا ــه کــرده در  بلنــد بخنــد يکــه داد کــم مونــده ب م و دوبــاره ســگ رو بهون
ــ....... آغوشــش بکشــم  ــرو  . کــنم تیــرو رعا یو دوســت يقــرار بــود دور یول پــس خنــده مــو محکــم ف

 . دادم

و  یاشــتباه وانیــل فیــدر نظــرم خوشــمزه و دلچســب بــود کــه ح يکــه در کنــارش خــوردم بحــد یشــام
 ! شدیفم حمله ور موار بطر کیزرنگ هم چه زود و چر يجغله . من کارو خراب کرد يسرفه 

 دیــبا. سـت ینکنـه دســت بـردار ن   یوروجـک تــا تالفـ   نیـ ا. مواظـب خـودم باشــم   دیــبا یلـ یکـردم خ  فکـر 
 ! بطرفم پرتاب نشه يمواظب لنگه کفشش باشم که روز

ــهیا بعــداز ــ  نک ــرکت رو راه ــ   یمشــاور ش ــارمونم کم ــه ک ــردم ک ــوالن یک ــاقم    یط ــد از ات ــود، تن ــده ب ش
ــب ــط آرزو م  رونی ــدم و فق ــردمیاوم ــرا  ک ــوم ب ــه    يآه ــرم باش ــه و منتظ ــه باش ــواب نرفت ــ. خ ــام یول  دی

 . نداشتم یچندان

پاشــو  کــهیو در حال دهیمبــل دراز کشــ يگذاشــتم چشــمم بــه جغلــه افتــاد کــه رو  ییرایپــامو بــه پــذ تــا
ــا يرو ــشید يپ ــحنه   گ ــه و ص ــالب يانداخت ــود، بز  یج ــود آورده ب ــایبوج ــابلو ییب ــ يت ــروف  ینقاش مع

 ! بود کاسویپ

 . رفته بود ادمی دنمیبود، چون نفس کش ستادهیقلبم از حرکت ا دنشید با کنمیم فکر

بــده  حیبهــش توضــ گفــتمیبــه خالــه م دیــبا! کــه اصــال متوجــه اطــراف نبــود  دیــخندیو م گفــتیم چنــان
 يکـه بوجـود آورده بـود اصـال صـالح نبـود جلـو        ییدلربـا  تیوضـع  نیـ بـا ا ! کنـه  تیـ رعا یخونه کم يتو
 .باخته بودم شیهمه باشه، منهم که خداروشکر دلمو مدتها پ دید

چنـان خودشـو جمـع کـرد و از خجالـت سـرخ شـد         کـنم، ینگاه آهـوم بـه مـن افتـاد کـه دارم نگـاش م       تا
 . چون حالش اصال خوب نبود! بدنشو گرفت يحتما عرق سرد کنمیکه فکر م

 .......از پله ها باال رفت و  تند

 خودم خشک شده و داشتم بهش فکر يمن همچنان سرپا بجا گذشته بود و يادیز زمان

 .......کردیخدا کمکم م دیخودمو باخته بودم و فقط با بیعج. کردمیم
 

 خودم خوندم  يخودم و قلب تنها يبرا اونشب
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ــاجرا از ــوت يم ــبم د  یس ــن اون ش ــآراز رو ند گــهیخف ــودمم خ  دمی ــه خ ــیک ــ یل ــودم یراض ــا  . ب ــون ت چ
 .کردمیپوشوند و رسما تب م یعرق شرم بدنمو م فتادیم ادمیاوضاعم 

ــق ــه  طب ــل ا  يگفت ــه مث ــهیخال ــرا نک ــه و دوســه روز   يآراز ب ــرارداد رفت ــد ق ــه نم يعق ــد،یخون ــ وم  یول
 . نبود یو دورو بر خونه اصال خال دادندیم راژیو اطیح يمحافظا هرلحظه تو

خونـه خـارج نشـم و فقــط     عنـوان از  چیبـه هــ  سـت یکـه ن  یگفتـه بـود آراز سـفارش کـرده تــا زمـان      خالـه 
 .داخل خونه باشم

ــار یکــیالبتــه بــا اردالن . بشــدت دلتنــگ خونــواده ام بــودم  اونــروز ــ  يدوب از  یصــحبت کــرده بــودم ول
ــ  ــا اطالع ــیخ. نداشــتم یباب ــود   یل ــرده ب ــم هواشــونو ک ــتمینم. دل ــو دونس ــع  ياالن ت ــد یتیچــه وض . بودن

 !آروم باشم تونستمیمن اصال نم یول. نباشم یچیامن و امانه و نگران ه گفتیاردالن که فقط م

ـ  میدر تمـاس بـود   یلــیخ یبـا پونـه تلفنـ    هرچنـد  کــه  دمیـ نتونسـتم تحمـل کـنم و زنگ    گــهیاونـروز د  یول
 . ادیب شمیتنهام امروز رو پ یلیو منم که خ ستیآراز ن

 .هم از خدا خواسته خودشو رسوند پونه

بــا حرفــا و ســربه ســر گذاشــتنهاش، بگــو بخنــدها و متلکهــاش باعــث شــد    یشــکر اومــد و کمــ خــدارو
 . حالم خوب بشه

 .کردمیمعلمو تحمل م دیبا 5.30رفت که منهم کالس داشتم و تا  4 ساعت

بــود اگــه بگــم از  یانصــاف یپونــه رو دعــوت کــرده بــودم وبــ رمیــاز آراز اجــازه بگ نکــهیبــدون ا اونــروز
خــب نبــود کــه اجــازه  یولــ. در انتظارمــه يم حتمــأ عواقــب بــدمطمــئن بــود! دمیترســیعواقــب کــارم نم

بــه درس و مشــقام مشــغول  یچنــد روز ســرم حســاب نیــا!  زنــدان گوانتانــامو کــه نبــود  نجــامیا. رمیــبگ
 . مبود

کــرده  اطویــح يخــودمم کــه بشــدت هــوا شــه،یمغــزم داره منفجــر م دمیــبــود کــه د 6ســاعت  يطرفــا
 .بود

راحـت   الیـ عقـب تـر بکشـن مـن بـا خ      یدلتـنگم و بـه محافظـا خبـر بـده کمـ       یلـ یخاله اصرار کردم خ به
 !استراحت کنم یبرم و کم اطیبه ح

 !!ساعت هیفقط  ستیاصرار کرده گفتم حاال که آراز ن شتریب یخواست قبول نکنه ول یهرچ
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ــوا ــال  ه ــا ع ــود و همــ  یواقع ــان   نیب ــه نافرم ــو ب ــردیوادار م یمن ــتمیم. ک ــوا خواس ــورم و کمــ  ییه  یبخ
 !تحمل بود رقابلیهرروز و هرلحظه خونه واقعا برام غ. در کنم یخستگ

همرنــگ  ییبــایبــودم همــراه بــا بلــوز ز دهیداشــت پوشــ ییبــایکــه حالــت لخــت ز یرنگــ يریشــ شــلوار
ــا  ــه دار، آســت یِخشــت ي قــهیشــلوار ب ــحر ينهایدکم ــدون  يموهــا. رنــگ گشــاد يریشــ ری ــدم رو ب بلن

ــ   ــه پشــتم رهــا کــرده فقــط تــل ش ــایرنــگ ز يریشــانه زدن ب چنــان دلتنــگ . بــه موهــام زده بــودم  ییب
 هیــبــه مــدال دور گــردنم کــه هد يناخواســته بوســه ا. بــه چشــمام نشســت یخونــواده ام بــودم کــه اشــک

 .رفتم نییاردالن بود زدم و از پله ها پا

 یلـ یگفـتم کـه خ   يدیخسـته نباشـ  . کـرد یگلهـا خـم شـده بـود و داشـت هرسشـون م       يرو يریـ پ باغبون
 . با محبت جوابمو داد

موهـام انداختـه بـودم کـه همـش       يشـالو رو  نیـ چـرا ا  دونمیـ نم. سـرم جابـه جـا کـردم     يرو یکم شالمو
 .خوردیم زیل

 ! شهیکردم چشام داره بسته م احساس

ــاب کــه گوشــه ا  بــه ــ يســمت ت ــ  نیب ــود کش ــا ب ــه پشــت  يشــدم رو دهیدرخت ــتک شیاون نشســتم و ب  هی
 .گوش کنم یهم انتخاب کردم کم یآهنگ. دادم

 .بر علت شده بود دیخوب هم مز يکه هوا ومدیهم م يواقعا بخوام چشمام رو نکهیا بدون
 

 》❤.کندیم فیآراز تعر 《
 

ــداز ــه برم   بع ــه خون ــاره ب ــد روز دوب ــتمیچن ــارا  . گش ــر از همک ــودم و دونف ــا نب ــه تنه ــه   يالبت ــرکت ک ش
کمکــم  یکارهــام بخـوب  يســال باهـاش آشـنا بــودم و تـو    انیبــود و سـال  یپسـر دکتــر خـانوادگ   شـون یکی
ــه پســر شــوخ و شــنگ    ياز حسابرســها یکــیهــم  يگــریو د کــرد،یم ــود و تنهــا کســان  یشــرکت ک  یب

 .بهشون اعتماد داشتم، همراهم بودند میط کاریمح يبودن که تو

ــردو ــ ه ــراه م   یبعض ــن هم ــا م ــا ب ــدنیوقت ــه ام م ش ــدیو بخون ــا ا . ومدن ــروزم ب ــه اون ــهیک ــازه  نک ازراه ت
ــرا شــنهادیپ م،یبــود دهیرســ ــد ب ــدق یدگیرســ يدادن ــه معــامالت و حســاب کتابهــا  قی  میکــه داشــت ییب

 .میدور هم باش
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 . برده شد اطیتوسط راننده به داخل ح نیباز شد و ماش الیو درب

منتظــر باشــن تــا مــن بــه مهمــون و افــراد خونــه اومدنشــون رو    اطیــح يگفــتم تــو رضــایحامــد و عل بــه
 . خبر بدم 

ــر نداشــتند مهمــونم ک  هرچنــد ــخب ــ هی ــا وضــع   یول ــو ب ــودن آه ــو یتیخــودم بشــدت از ب  ينادرســت ت
 ! فتهیبهش ب یهراس داشتم و دوست نداشتم چشم کس ییرایپذ

ــا ــذرخواه ب ــدم یکــوچک یع ــد ق ــهیازشــون دور شــدم در حال یچن ــردمیفکــر م ک ــه از  ک چــرا دورِ خون
 .....نکنه آهو!!! هیمحافظا خال

لحظـه بعقـب برگشـته     کیـ  م،یـ خسـته ا  یلـ یآراز فقـط عجلـه کـن کـه خ     گفـت یکـه م  رضـا یعل يصـدا  با
ــه طــرف د دمیــد ــم اطیــح ي گــهیدارن ب ــ رنی ــو  یو چشــمم در آن ــه خــانوم کوچول ــاز و حــرف  يب لجب

 .بود دهیچشماش بسته و خواب نکهیحرکت لم داده و مثل ا یتاب ب يگوش نکنم افتاد که رو

بــه  یتــیفقــط مونــده بــودم چــرا اهم! زدیــم رونیــچنــان بــاال رفــت کــه از تمــام بــدنم حــرارت ب  فشــارم
ــام نم ــحرف ــال عمــق خطــر  دهی ــ   يو ک ــود رو نم ــرواز ب ــرش هرلحظــه در پ ــه دور س ــوج !!! فهمــه یک لج

 تا چه حد؟؟؟؟ یبودن و بچگ

 .رفت یاهیچشمام س..... و حتما اطنیح يتو نجایافتاد دوستامم ا ادمی
 

بــه آهــو کــه در خــواب  اقیسروصــدا و بــا اشــت یهــردو بــ دمیــبرگشــته د رضــایامــد و علبطــرف ح تنــد
 . رفته بود چشم دوختن یقیعم

و  بــایز يو موهــا دهیــخواب ییبــایبز! رو شــد رویــتنــد چشــمامو بطــرف آهــو برگردونــدم کــه دلــم ز  بــاز
 اریبســ زشیــصــورت معصــوم ودل انگ. وسرشــونه هــاش پخــش شــده بــودن  نهیســ يشــبق گــونش رو

 .حرکات و رفتارم ندارم يرو یکنترل کردمیاحساس م. بد بود یلیحالم خ. شدیم دهید نیشدلن

 .دوتا دوستم به شدت تکون خوردم نیا يبهت زده و وارفته  افهیق دنید از

! مونــهیم ییایــدر يپــر نیعــ! یدخملــ ينــاز یاوخــ: کــه حامــد گفــت رفتمیــبطــرف هردوشــون م داشــتم
ــبــه ا يعمــرم دختــر يمــن تــو  رضــایعل. آآآآآآآخخخخــخ کــه دلــم ضــعف رفــت . دمیــند يطنــاز نی

 !!!شمیم هوشیکه دارم ب ریلطفا منو بگ
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کــن، تــو  شیــچشــماتو درو!!! اسـکل  زِیــه ي دهیــدختــر ند يپســره !! خفــه بااااابـااااا : تنــد گفــت رضـا یعل
 ه؟؟یک نیا یدونیچه م

ــ : شــوخ طبعانــه گفــت کــردیاز سروصــورتش فــوران م طنتیکــه شــ حامــد  نیآخــه بااابــاا تــورو خــدا بب
 !مرگ تو شمیم وونهیدارم کم کم د! چقدم که معصوم و کوچول موچوله! افشویق

ــایعل ــهیدر حال رض ــه برم  ک ــد رو گرفت ــورت حام ــدیص ــت گردن ــرو ب: گف ــب ــر ب  نمی ــا، االن دخت ــارهیباب  چ
 هیــک نیــا میدونیــا چــه ممــ. زنــهیکامــل رو صدرصــد م ينــره غولــت ســکته  کــلیه دنیــبشــه از د داریــب

 !!آخه

 یچـــه غلطـــ نیـــدار: دمیـــخـــودم  داشـــته باشـــم بهشـــون توپ يرو یکنترلـــ نکـــهیبـــدون ا کدفعـــهی
 ن؟؟؟یکنیم

ــردو ــا چشــما   ه ــتن و ب ــب بطــرفم برگش ــاه م   يشــون متعج ــو نگ ــاد شــده من ــدیگش ــتنیم. کردن  دونس
چنـد قـدم    صـدا یاز همـون موقـع هـا بـود و ب     قـا یاالنـم کـه دق  . سـت یجلـودارم ن  یبشم کسـ  یعصبان یوقت

 .عقب رفتند

 ن؟؟یکنیم یچه غلط نیدار دمیپرس: گفتم محکم

 !  کردن که حامد به آهو اشاره کرد ینگاه گهیهمد به

منــگ و خــواب آلــود هنــوز کامــل بــه  یخمارشــو بــاز کــرده بــود، ولــ يبلنــد مــن چشــما ياز صــدا آهــو
 يموهــا. بــه مــن کــرد یمــات بــه پســرا و نگـاه  یگــاهن! هیـ مــاجرا چ دونســتیخـودش مســلط نبــود و نم 

 ! دیلحظه لرز هیچشم چپش افتاده بود با دستش کنار زد که باز دلم  يبلندش رو که جلو

تــاب تنــد  يو از رو دیــکامــل حواســش جمــع شــده بــود، چــون بــه شــدت رنگــش پر  گــهیکــنم د فکــر
ن کنـان بـه چ     چونـد یپ یهـم مـ   يدستاشو تـو  کهیدر حال. بلند شد ن مـ یهـره خشـن مـن نگـاه هراسـان     مـ 

دوبــاره دســتش بــه ســمت موهــاش   یانــداخت وقتــ نییسرشــو پــا. دیــمحکــم گز نشــوییکــرد و لــب پا
ــا   یبــا نگــاه. ســتیســرش ن يزیــچرفــت تــازه متوجــه شــد کــه   شالشــو برداشــته ســرش انــداخت و ب
 .خجالت تند بسمت خونه رفت

 . داشتندیمجسمه خشک شده بودن و چشم از آهو برنم نیع دوستانم

قلــبش  يبعــد دستشــو رو!! آقــا اجــازه: از رفتــنش، حامــد رو بمــن اول انگشتشــو بــاال بــرده گفــت  بعــد
ــت و در حال ــهیگذاش ــون م     ک ــت تک ــپ وراس ــه چ ــو ب ــته سرش ــو بس ــچشماش ــه رو  دادی ــو ک  يو دستش
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ــ  ــه س ــود ب ــبش ب ــالش م نهیقل ــاش م ــآراز ا يوااااا: گفــت دادی ــو  نی ــت عجــب هل ــود ییمهمون ــه !! ب منک
ــت گــهید ــه شــوخ!! خــدااااااا آآآآآآآآآخخخخخــخ. ماز دســت رف ــو یو ب کــه  رضــایبغــل عل يخودشــو ت

 .انداخت دیخندیداشت م

ــودم بلکــه بتــونم   دادمیــهــم فشــار م ياز شــدت خشــم دنــدونامو رو داشــتم و دســتامو مشــت کــرده ب
 !!!ارمیب نییخودمو کنترل کنم و نزنم فکشونو پا

 دیـ گشـت دسـت راسـتمو بـه عالمـت تهد     ان. محکـم بهـم فشـردم ونفسـمو محکـم فـوت کـردم        چشمامو
خــوب گوشــاتونو بــاز : بهشــون گفــتم تیقرمــز شــده از عصــبان يصورتشــون گرفتــه بــا چشــما  يجلــو

ــنیبب دیــکن ــ یچــ دی ــار تکــرار نم  گمیم ــل بچــه آدم راســت م !! کــنمیچــون دوب  نیایــو راســت م نیریــمث
 ! نیشناس یخوب منو م یلیخودتون خ شکنم،یم ونوگردنت نیپاتونم کج بزار

آراز  يخونــه  يکــه تــو يزیــهــر چ ایــ یکســ ن،یحواســتونو جمــع کنــ: بــا فــک منقــبض شــده  دادم بعــد
ــیباشــه  ــداز   !!! آرازه رنظــریز یعن ــه، نگــاه چــپ بهــش بن ــت من ــر هــم تحــت مراقب ــن  نیاون دخت ــا م ب

 !!!نیطرف

مــن . البتــه حقــم داشــتن کــردن،یهــاج و واج نگــام م دهیــپر يگــرد شــده ورنگهــا يبــا چشــما داشــتن
 چیسـرد بـودم، سـخت بـودم، بـه هـ       دادم،یـ نم تیـ اهم یکـردم و بـه کسـ    یتره هم خـورد نمـ   یکس يبرا
 ومد،ینگاه که سهله از همه شون بدم م یزن

 !!!نظر من بود ریزدم که ز یدختر حرف م هیحاال داشتم از  

 .اون دوتا رو به شدت تکون داده بود دمیعکس العمل شد 

بکنــه  یبهــش نگــاه یچــرا دوســت نداشــتم کســ  دونمیــنم!! چــرا اون حرفهــا رو زدم دونمیــنم خــودمم
 ....چراااااا

 .دادم رونیموهام فرو بردم و نفسمو با صدا ب يتو یدست یکالفگ با

انگـار   کردنـد ینگـام م  يبخـودم اومـدم کـه چشـم بـه مـن داشـتن و جـور         رضـا ینگاه خـاصِ حامـد و عل   با
 .  کردیم زیتعجب هم که از صورتشون سرر! رو در من کشف کردن يتازه ا زیچ

 يزنانـه ا  يبـا صـدا   فتـاد یو خنـده راه م  یبـود و کـارش فقـط بـا شـوخ      یشـوخ طبعـ   يکه کال بچـه   حامد
کـه بچمـو از راه بـه درش     یخـدا مـرگم بـده الهـ    !! ننـه بقربونـت  : به صـورتش چنـگ زده رو بمـن گفـت    

ــ ! تــو ســرمون شــد یچــه خــاک يدیــد!! کــردن رفــــــــــــت  یحــاال مــن جــواب پــدر نــره غولــت رو چ
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اشـتباه شـد،    اینـه نـه نـه خـدا    ! بکـش راحـتم کـن    نـا یمنـو از دسـت ا   ایخـدا : نالـه کنـان گفـت    دبعـ !!! بدم
 !رمیبم دیچرا من با شنیعاشووووووووووووق م نایا. بکش منو راحت کن نارویلطفا ا

 . کردمیرفته بود و منم دست به کمر داشتم با حرص نگاشون م سهیاز خنده ر رضایعل

چشــام دورشــو تــا نــزدم دنــده هــاتو  ياز جلــو!! بــاز زده بــه ســرت نمیــبب ریــخفــه خــون بگ: گفــتم آروم
 !خورد کنم

ــه گفــت   حامــد ــه خــودش گرفت ــت تعجــب ب ــرات بم: حال ــه ت ب ــنن ــوووووووووق   رهی ــه بشــدت عاش ک
 ! ستیو االن دل تو دلت ن يشد

ــه فــرار گذاشــت در حال  زیــتش خســم بــه ــ يپســره : گفــتیم کــهیبرداشــتم کــه پــا ب  نشیــادب هم یب
 !شده ها يننش دست بلند کنه واه واه چه دور زمونه ا يمونده رو

 میتصــم: بلنــد گفــت رضــایرفتنــد کــه عل نایبطــرف ماشــ دادنیــخنــدان بــرام دســت تکــون م کــهیحال در
 !یهست یعصب یلیتو به کارت برس خ میکنیرو فردا م يریگ

قـدر در برابـر حرفـا و     نیـ ا گـه یتـا د  اوردمیـ حالشـو جـا م   دیـ با. بـودم  یشـدت از دسـت آهـو عصـبان     به
 !!قبال هم بهش اخطار داده بودم. تفاوت نباشه یسفارشات من ب

 دهیطبقــه دوم کشــ يبــودم کــه نگــاهم بــه ســمت پنجــره بــاال ســتادهیا اطیــفکــر همچنــان وســط ح يتــو
 . کرد یاز پرده رو کنار زده بود و به من نگاه م یقسمت که دمیاز آهورو د يا هیسا_شد

 .به سمت خونه حرکت کردم یو عصبان دمیاخمهامو درهم کش دنشید با

بــه شـدت درب اتــاقش رو  . بـه دور و بـرم بــا خشـم بـه ســمت اتـاقش راه افتـادم       تیــسـالم و اهم  بـدون 
 . دمیباز کردم و بعداز داخل شدن درو بهم کوب

 یلــرزش بدنشــو احســاس مــ کــهیدرحال. ســتادیخــت نشســته بــود بــا تــرس ســرپا ات يورودم کــه رو بــا
رفـتم   یمـن جلـوتر مـ    یهرچـ . قـدم عقـب رفـت    کیـ قدم به سمتش برداشـتم کـه بـا تـرس      کیکردم 

 !! فرار نداره يبرا یخورده و راه واریمتوجه شد پشتش به د گهیکه د دیکش یاونم عقب تر م

ــ مثــل ــه د   کی ــبچــه آهــو ،تنهــا و ترســان دستاشــو ب ــا  واری ــا لبه ــا  ییگذاشــت و ب ــرزان سرشــو پ  نییل
 . انداخت
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دوســت داشــتم فقــط نگــاهش رو شــکار کــنم و  . شــده بــود نیو دلنشــ یلحظــه خواســتن نیــدرا چقــدر
چشـم بهـش بـدوزم و تمـام چهـره شـو       . ضـربان تنـد قلـبش گـوش بـدم      يبدون حرکـت فقـط بـه صـدا    

 ....یول! کنم یکقلبم حکا يمو به مو تو

ــود رو از م نمــونیقــدم فاصــله رو کــه ب  کیــ ــده ب ــا د. برداشــتم انیــمون ــعلن ــو دمی ش  نهیســ ينفــس ت
 .انداخت و چشماشو بست نییپا شتریسرشو ب. حبس شد

ســرتو بــاال : خشــن و بلنــد گفــتم ییبــا صــدا. دادم هیــتک واریــبــه دو طــرف صــورتش بــرده بــه د دســتامو
 !! به چشمام نگاه کن رویبگ

 !!گفتم یچ يدینشن: شده داد زدم ینکرد که بدتر عصبان یتحرک

 .بسته شو باز کرد و سرشو آروم باال آورد يترس چشما با

 .هستم هراسان دوباره تند چشماشو بست کیاونهمه بهش نزد دید تا

مـن، مثـل گلبـرگ گـل      يخـدا ! نگفـتم و فقـط نگـاش کـردم     یچـ یچنـد لحظـه ه   شـدم، یم وونـه ید داشتم
ــا ــار يه ــا  ،يبه ــه ه ــا  يگون ــک ه ــرخ، پل ــاب  يس ــورت مهت ــد و برگشــته، ص ــا  ،یبلن ــب ه ــت و  يل درش

داشــتم کــم ........... قــاب گرفتــه بــود ییبــایکــه صورتشــو بز اهیســ ییخــوش فــرم بــه رنــگ انــار، موهــا 
 ...... نفس نفس افتادم  به...... آوردم  یم

مثــل  انپور،یــبــودم، آراز کمــــــــــــن آراز  اوردم،یــکــم م دیــنبا. کــردم بــه خــودم مســلط باشــم  یســع
ــو  يریشــ ــه ت ــودم ک ــ يب ــانروا یجنگل ــاور فرم ــنبا. کــردیم ییپهن ــاز خــودم ضــعف نشــون م  دی !! دادمی
 !! داشت هیبا بق یمگه اون چه فرق!  دادمیم تیغزال ترسو اهم نیبه ا دینبا

 ! شدمیداشتم در برابرش نرم م نهمهیا چرا

چشــماتو بــاز کــن : محکــم و ســرد بهــش گفــتم ییباصــدا. محکــم بســتم و دوبــاره بــاز کــردم  چشــمامو
 !!!!االاان نیهم

نگـاهش دوبـاره بـه نگـاهم     . و ترسانشـو بـاز کنـه    یاشـک  يچشـما  عیسـر  یلـ یباعـث شـد خ   ادمیـ ز دیتأک
 ! دوخته شد

 .....از خواهش و تمنا به خودش گرفته بود یرنگ باشیدرشت وز يچشما
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عواقــب ســر  یدونیــم: گفــتم یو ســنگ ســرد يبــه نگــاه هراســان و پرخواهشــش بــا صــدا تیــاهم بــدون
 !!یدونــــــــــیم ه؟؟؟یاز دستورات من چ یچیپ

 !گفتم که باعث شد به شدت سرجاش تکون بخوره ادیکلمه آخرو با فر نیا

مگــه نگفتــه بــودم بــدون !! ارمیــلــوس کــم م يدختــر بچــه  کیــمــن در برابــر  یکنــیفکــر م: دادم  آروم
 یمـ  یچـه غلطـ   اطیـ ح يتـو بـا اون وضـع و تنهـا تـو     : داد زدم!! یبکنـ  یحرکتـ  ایـ  يکـار  دیـ اجازه مـن نبا 

 ؟؟؟يکرد

دستشــو . کـرد  دنیـ چشـماش شــروع بـه بار   ياشـکها  نینگـ . دیـ لرز یاز شـدت بغـض و تـرس مــ    لبـاش 
 !دمیکش نییدهنش گرفت که محکم دستشو گرفته  پا يجلو

ــه ــت نگهــش داشــتم    ي چون ــتم گــرفتم و ثاب ــا دس ــد! لرزانشــو ب ــرس  و وحشــت   دمی داره از شــدت ت
ــه اش کنــار  اوردمیــطاقــت ن گــهید!! بشــه هــوشیکــم مونــده ب دمیــد! کنــهیم یقالــب تهــ دســتمو از چان

چشـممو بـه چشـمش دوخـتم و بـا اقتـدار انگشـتمو بـه سـمتش نشـونه           . قـدم عقـب رفـتم    کیو  دمیکش
 یرد بشــ تیــاهم از حــرف هــا ودســتورات مــن بــدون گــهید کبــاریفقــط اگــه ........ فقــط : گرفتــه گفــتم

 !!! کنمیچالت م اطیح نیهم يآروم تو یلیو بعد خ کنمیلهت م

 یچیاز دســتورات مـن ســرپ  گـه یو د يریــبگ يمنـو کــامال جـد   يبــه نفعتـه حرفهــا : کـردم و  دادم  یمکثـ 
 !! ینکن

 . سرشو تکون داد یاشک يچشما با

 .ستادمیزبونتو موش که نخورده؟ ومنتظر ا: در هم گره زده گفتم ابروهامو

 .دیببخش.....بب  شه،ینم...... تکرار.....  گهید: بغض دار و لرزان گفت ییصدا با

ــتم آروم ــه ا  : گف ــه لحظ ــط اگ ــه ا .....  يفق ــط لحظ ــو يفق ــ   يت ــرو کن ــزت ف ــام ا یمغ ــارایتم ــاطر  نک بخ
 چیبــه هــ ندفعــهیا يکــه ترکونــد یاســتخوون نیــبــا ا!! .......... شــهیاز مشــکالتمون حــل م یلــیخودتــه، خ

 !از من داشته باش نویشد ا یدست اتابک و آدماش خالص نخواهعنوان از 

ــ. بــدم  نیــاز ا شــترینخواســتم ب گــهیچهــره عــرق کــرده از شــرم و تــرس و اضــطرابش د  دنیــد بــا  هی
 ياشــکها! نمیــکــرده بــود رو بب سیشــو خــ یکــه صــورت مهتــاب ییدوســت نداشــتم اشــک هــا ییجــورا

 چرااا؟؟؟ دادیصورتش قلبمو تکون م
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دسـتمو بـاال بـردم     کـردم یبـه چشـماش نگـاه م    کـه یدر حال. هق هـق کـردنش بـه خـودم اومـدم      يصدا با
 !چشماشو بست عیسر یلیو دوباره خ دیکه ترس

کــه عطــر تــن  دمیکشــ یقــینفــس عم. دمیدرهــم کــردم و دســت بــاال اومــدمو بــه موهــام کشــ  ابروهــامو
بــه شــدت تکــون کــه دل ســنگ شـدمو   نیدلنشــ يعطـر . لـرزانش تــا عمــق وجـودم بــه مشــامم نشســت  

 .اومدم رونیفورأ عقبگرد کرده از اتاق ب. نتونستم تحمل کنم گهید! داد

ــرا یهرچــ اونشــب ــ . ومــدیشــام منتظــرش شــدم ن  يب ــالش فرســتادم، ول ــه رو صــدا زده دنب ــه  یخال خال
 ! دهیگفت خواب

هنــوز اوج خطــرو هضــم نکــرده بــود، پــس بهتــر ! ومــدیاز دســتم برنم يکــار ینگــرانش بــودم ولــ یلــیخ
 . ومدیبا خودش کنار م یکمبود 

و فقــط  ومــدیاز کــارم بــودم کــه تــا صــبح خــواب بــه چشــمم ن مونیدلتنــگ آهــوم و پشــ يبحــد اونشــب
 . براش خوندم شونیپر یبا دل

شـرکت خونـه رو    ادیـ ز يبعـد هـم کـه بخـاطر کارهـا     . از آهـو گذرونـدم   يخبـر  چیصـبح رو بـدون هـ    تا
 .افتاده و گذشته بود یاتفاق یچقدر دلتنگ و نگرانش بودم ول. دمشیزود ترك کرده بازم ند

 . دونستمیدست بردارم نم انهیزورگو ياخالقها نیاز ا خواستمیم یک

ــ   1 ســاعت ــه تمــاس گــرفتم  یهرچــه کــردم نتونســتم خودمــو نگــه دارم و در اوج نگران ــا خال بعــداز . ب
ــع  ــوال از وض ــد س ــافظت تیچن ــ   یمح ــو رو  پرس ــال آه ــه، ح ــه گ دمیخون ــتک ــنم: ف ــبید دونمی ــه  ش چ

ــاراحتش کــرد يجــور اگــه ! اصــال ســرِ کالسهاشــم حاضــر نشــده ! کــه هنــوزم از تخــت بلنــد نشــده  ين
ــ  ــر مــردم از ب ــود دخت ــرار ب ــ نیق ــر کــه گوشــه   یرفتن و  کــردنیرهــاش م ابونیــخ يباشــه، همــون بهت

 ! یلیپسرم خ دمیازت ناام یلیخ! رفتنیم

 ....آخه خاله: گفتم تند

از دهــنم  یحرفــ دیاگــه خونــواده اش زنــگ بــزنن شــا. ســتین میحــال یچــیمــن ه: بــدم گفــت  نذاشــت
ــت  ــون دررف ــواهش م. براش ــنمیخ ــاش  ک ــت نب ــارهیب. ازم ناراح ــو      چ ــت ت ــه دس ــا ک ــک و تنه ــر ت دخت

 ....واقعا خدا بدور يدیکشیکه تو م ییادهایاون فر!!! داره يخب محافظت هم حد! سپردن

ــر ــردم فک ــ: ک ــر هی ــه در  يعم ــود خال ــورت ب ــازمو م یهرص ــین ــ د،یکش ــاطر  یول ــاالن بخ ــک  هی وروج
 !! کنهیدعوام م طونیش
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ــد ــد ولــ   يرو يلبخن ــام اوم ــا  یلب ــب ــبم ا   يادآوری ــو قل ــال و روز آه ــتادیح ــی. س ــیخ یعن ــونده  یل ترس
 !!!!بودمش

دســتت : گفــت کــردیاز سروصــورتش فــوران م ینــاراحت کــهیخالــه در حال دمیخونــه رســ یوقتــ اونشــب
ــال  ــه ع ــوند یدرد نکن ــبیاز د! شیترس ــ ش ــه    يور هی ــورده بچ ــم نخ ــاده آب ه ــردم يافت ــنم! م  دونمی

ــ  ــو چـ ــدر و برادرشـ ــوایم یجـــواب پـ ــتیه! يبـــد يخـ ــر نم چوقـ ــردمیفکـ ــهیا کـ ــ نهمـ ــالم باشـ ! یظـ
 .چوقتیه.....

 یبـا زبـون خـوش باهـاش حـرف زد و همچـ       شـد یم. بـودم کـه حـد نداشـت     مونیاز کـرده ام پشـ   يبحد
ســروکار نداشــتم و کــل  ییتخــس و ســربهوا يمــنم تــا حــاال بــا بچــه  خــب .......  یکــرد ولــ شیرو حــال

 ! دستور دادن بنا شده بود ي هیبرپا میزندگ

بــدون خــوردن شــام  منتظــرش شــدم بلکــه خالــه بهــم خبــر بــده آهــو   10اتــاقم رفــتم و تــا ســاعت  بــه
 ........ یول!!! با من شام بخوره و حالش خوبه ادیم نییداره پا ایخورده  يزیچ
 

 ضـه، یمر نکـه یگرمـه مثـل ا   یآهـو بـاز نشـده و بدنشـم کمـ      يخالـه بهـم اطـالع داد از صـبح چشـما      یوقت
 .دیدلشوره امانمو بر يبردم و لحظه ا یآهو پ یبه عمق ناراحت

 ؟؟یاونــم کــ!! حــرف بــزنم گــرانیمثــل آدم بــا د تــونمیکــردم کــه چــرا نم نیخودمــو لعــن و نفــر چنــان
 !!! جز من نداشت یکه پناه یناز و دوست داشتن يآهوووووو

ــا ــتم ب ــهید آخــه پســر د: خــودم گف ــه خــب  وووووون ــا!!! چــه مرگت ــر  يکــه دار ســتیراهــش ن نی دخت
بـودن ،   دهیـ لعنـت بـه تـو کـه بخـاطر دوتـا دوسـتت کـه آهـو رو د         !!! لعنت بـه تـو  !! یکنیم وونهیمردمو د

ــب ــه کــرد  رونی ــه هرطر  ........!  و ياومدنشــو بهون ــو ســپردن کــه ب شــده  یقــیهرچنــد آهــو رو دســت ت
ـ  ،یشمراقبش با بـه قـول آهـو واقعـا     ! يبـر  شیتـا مـرز کشـتنش پـ     یتـون  ینگفـتن کـه مـ    چوقـت یه یول

 ! داشتم ازین یاجتماع يآداب و مهارتها يریادگیبه 

 . ام ستادهیدر اتاق آهو ا يجلو دمیفکرها بودم که د نیهم در

 .شدمیو از حالش باخبر م رفتمیبه اتاق م دیبا یول. و فکر کردم ستادمیا یلحظات

 . بود دهیبه تخت انداختم که آهو پشت به در خواب ینگاه. درو باز کردم آروم

 .دیرسیاز اتاق به مشام م یبود و عطر تنش به خوب ختهیبالش ر يرو شونشیپر اهیس يموها
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 .داشته باشم بطرف تخت رفتم ياراده ا ایرو بکنم  يزیفکر چ نکهیا بدون

قفســه  يرفــتن آهســته  نییآروم و بــاال پــا ينفســها يصــدا. شــده بــود دهیاش کشــ نهیســ يتــا رو پتــو
مظلــوم و  يبســته از اون فرشــته ا  ياش بــا چشــمها  دهیــاش، صــورت معصــوم و رنــگ پر   نهیســ ي
ــایز ــث م   ب ــه باع ــود ک ــاخته ب ــدیس ــه ب ش ــتریهرچ ــور    ش ــه ج ــه چ ــنم ک ــن ک ــودم لع ــده   يخ ــم اوم دل

 !ارمیب دردبترسونمش و قلب کوچولوشو ب

ــت رو اریــاخت بــدون ــه کمــ   شیشــونیپ يدس ــود  یگذاشــتم ک ــتمو رو. گــرم ب گونــه ش  يآروم دس
 !موهاش  دادم و زمزمه کردم آهو يو تا رو دمیکش

 .دستم قرار گرفت يآهو آرام رو دست

ــا صــدا   تنــد ــه داداشــ: گفــت یفیرنجــور و ضــع يخواســتم دســتمو عقــب بکشــم کــه ب ــرو پ ،ین  شــمین
 !! بمون

ــالیب ــتمو آرام ز ح ــدس ــه ری ــل ا  گون ــت و مث ــهیش گذاش ــتیم نک ــو رو   خواس ــره صورتش ــواب ب  يبخ
 !!دستم جابجا کرد تا آروم گرفت

ــدا ــت د    يص ــبم داش ــربان قل ــوبش ض ــک ــردیم وونمی ــاس م.  ک ــردمیاحس ــو ک ــام آتــ  ياز ت  شیگوش
ـ . زنــهیم رونیـ ب باعــث  دیبــود کـه شــا  حــالیب یلـ یخ. حــالش اصــال خـوب نبــود . کـردم یم يکــار دیــبا یول
 !!فتهیبراش ب ینکرده اتفاق يخدا شدیم

ــ  آروم ــار کش ــتمو کن ــردم    دمیدس ــدش ک ــه بلن ــو گرفت ــونه هاش ــ  . و سرش ــرّ و ب ــدنش س ــدر ب  حسیچق
ــود ــدون ا !!!! ب ــرش ب ــهیس ــ نک ــ     یکنترل ــم داداش ــط اس ــه فق ــاد ک ــب افت ــه بعق ــته باش ازش  یروش داش

 ! شد دهیشن

 هیــم فقــط فکــر کــن! کــردم کــاریبــا دردونــه تــون چ ینــییبب يایــکــه ب ییاردالن کجــا: دلــم داد زدم يتــو
 !!!هیادیز یلیچون دوتا برام خ یگلوله حرومم کن

بــدنش حائــل کــردم  ریــاز دســتامو تنــد ز یکــی. فتــادیتخــت م يرو کــردمیرو اگــه ول م حســشیب بــدن
 . ام قرار گرفت نهیس يسرش رو حالیو باالش آوردم که همانطور ب

جنــازه ام رژه  يفقــط رو شــدیتوانمنــد اگــه خبــردار م!!! کــرده بــودم بــا دختــر مــردم یچــه غلطــ ایخــدا
 !! والسالم رفتیم
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ــه ل یعســل يرو چشــمم شــربته، تنــد بــرش  دمیــدســت نخــورده افتــاد کــه از قاشــق تــوش فهم  یوانیــب
 .کرد لباشو کنار بکشه یآهو گذاشتم که سع يداشتم و آرام به لبها

 . دهنتو باز کن. یبش هوشیوگرنه ممکنه ب يبخور دیآهو با: گفتم آهسته

ــا ــزار مصــ ب ــه   بتیه ــه شــو روان ــ  ياون شــربت رو هم ــد کم و  نهیســ يهــم رو یدهــنش کــردم هرچن
 . بهتر بود یچیاز ه یول ختیخودم ر راهنیپ

 یکنترلــ گــهید! گــردهیکــم کــم رنــگ بــه گونــه هــاش بــر م  دمیــبصــورتش چشــم دوخــتم کــه د یکمــ
فکــر ! کــردم باهــات دختــر کــاریچ: ام فشــردم و گفــتم نهیخــودم نداشــتم و محکــم آهــو رو بــه ســ يرو
 . چشاتو باز کن کنمیخواهش م! بذاره ریروت تاث نهمهیدعوام ا کردمینم

ــون ــو یتک ــنم آراز       يت ــن م ــاز ک ــماتو ب ــو چش ــتم آه ــه گف ــدا زد ک ــاز اردالن رو ص ــورد و ب ــم خ . آغوش
 . چشماتو باز کن اد،یزنگ بزنم دکتر ب خوامیم! به سرت اومده یچ نمیچشماتو باز کن بب

 . خورد یتکون هویاسمم احساس کردم بدنش جمع شد و  دنیشن با

 . تخت گذاشتمش و چشم بصورتش دوختم يبود آهسته رو ومدهیو دادش درن غیج تا

ــاش ــلرز پلکه ــد   يو آرام آرام ال دی ــاز ش ــماش ب ــالیب. چش ــما   ح ــون چش ــا هم ــهین يب ــوده اش  م گش
 !!ياتاقم بذار يپاتو تو يحظه ال يحق ندار! ........... رونیبرو ب: بهم انداخته زمزمه کرد ینگاه

 . چشماش بسته شد حالیب دوباره

اومــدم . ســتیرو قهــر نکــن کــه حالــت اصــال خــوب ن  ندفعــهیحــاال نازبــانو ا: خــم شــده گفــتم بطــرفش
وا  نهمـه یشـده کـه ا   یچـ ! یخودتـو جمـع و جـور کنـ     یکمـ  شـه یم! ببرم تـا حوصـله ات بـاز بشـه     رونتیب

 ؟؟یرفت

ــل ــهیا مث ــ نک ــود، در حال   یکم ــده ب ــودش اوم ــهیبخ ــمها  ک ــا چش ــن م   يب ــو بم ــته آرام پشتش ــردیبس  ک
ــو : آهســته گفــت ــا ت ــه بهشــت خــدا هــم نم   يِمــن ب ــزهرهالهــل ب ــرو ب. رمی ــب خــودت ! خواهشــا رونی

 !رونیب! ماست ياونوقت اجازه گرفتنش برا یکنیدلت خواست م يهرکار

ــا ــا ب ــد  نی ــته لبخن ــاش ناخواس ــت  يرو يحرف ــام نشس ــودم . لب ــحال ب ــت و    خوش ــن داش ــت بم ــه پش ک
 . دیدینم يزیچ

تنـد  . بشـه  حـال یو فشـارش بـدم کـه واقعـا ب     رمیـ آغوشـم بگ  يکـم مونـده بـود چنـان تـو      دمید يا لحظه
 .کردیم یفکر کنم درجا قالب ته خوردیاگه دستم بهش م. بلند شدم
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 . تا بخودم مسلط باشم دمیکش یقیلرزان ازش فاصله گرفته و نفس عم يقدمها با

افتــاد کــه بــه تــن داشــت و از  یرنگــ یصــورت يهــا یدوبــاره بهــش نگــاه کــردم چشــمم بــه راحتــ یوقتــ
 . شدیم دهیپتو که کنار رفته بود د ریز

ــه کمــرم زده ســرد و محکــم صــداش زدم  دســتامو ــوجه. ب ــ یت ــو  دمیــد ینکــرد، ول ــو رو محکــم ت  يپت
 . مشتش فشار داد

 ؟؟؟يشنو یمگه نم: جلوتر گذاشته گفتم یقدم

ـ  سـتم یخـدارو شـکر کَـر ن   : نگـام کـرده زمزمـه کـرد     حـال یبطـرفم برگشـته ب   آهسته دوسـت نـدارم    یول
 !ــــــــــرونیب. جوابتو بدم

شــو قــاب  یصــورت مهتـاب  شـونش یپر يخمـار و خــواب آلــودش کـه موهــا   يو مبهــوت بـه چشــما  مـات 
 ییبــایز سیکــه باعــث شـده بــود تنــد  کـردم یرو نگــاه م خــوردیبچشــم م شیحـال یب شــتریگرفتـه بــود و ب 

 !ادیبوجود ب

ــودم و آهــو هــم نگاهشــو از مــن برنم    نطــوریهم ــه دســت داشــت،یکــه بهــش چشــم دوختــه ب ــه  یکالف ب
ــب يبــرا يوقــت دار قــهیدق ســتیب: گفــتم دهیموهــام کشــ  یاز گرســنگ يدار! یرفــتن آمــاده بشــ رونی

 .آماده شو عیفقط سر! يریمیم

آخــه بااااابــااااا تــو چــرا : زدن گفــتبلنــد باشــه بــا حالــت داد  حــالشیب يصــدا کــردیم یســع کــهیحال در
ــ  ،یفهمــ یتــو چــرا نمــ!!! یشــینم یحــال دســتور  یمــن حــال نــدارم از جــام تکــون بخــورم اونوقــت تــو ه

 !! پشت دستور

چطــور حرفمــو بگــم .... بخــدا خســته ام خســته! خــالص بشــم یکشــیچــرا منــو نم ایخــدا: داد  هیــبــا گر و
 !هم که فقط حرف حرف خودشه الیگودز هی نیکه بفهمن چطور؟؟؟ ا

 !!ادیاز دستت برنم يچکاریبرم ه ییجا خوامینم یوقت: اشکاشو پاك کرده محکم گفت بعد

دلــم  يلحظــه ا یاز خوشــ ایــاز حــرص  دونمیــنم دمیــوروجــک تخــس رو د نیــا يحــرص و هــوا یوقتــ
 .که واقعا حقم بود! روم گذاشته بود يچه اسم محشر! بودم الیپس من گودز. مالش رفت

 بکنم نه؟؟؟ ادیاز دستم برنم يچکاریه الیپس منِ گودز: کردم فکر

 ... مینیب یباشه االن م: گفتم بلند
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ــرف ــردم   بط ــازش ک ــتم و ب ــد رف ــ  . کم ــرده اول ــاه ک ــهارو نگ ــانتو نیلباس ــتم م  ییم ــه دس ــدیک رو از  وم
 . بود که برداشتم و بطرف تختش رفتم زونیآو رشیهم ز یشلوار ل. دمیکش رونیب زشیآو

 . انداختم که چشماش باز شد يپتو رو محکم کنار!!! بطرفم برنگشته بود اصال

: فقــط گفــت. بازوهــاش انــداختم و بلنــدش کــردم ریــهراســان بطــرفم برگــرده دســتمو ز خواســتیم تــا
 !!!یکنیم کاریچ يدار ووووووووووووووونهید

ــتم  نگــاهمو ــه گف ــه چشــمان ترســانش دوخت ــهید: ب ــو وووون ــکــه نم ییت ! لم بگــور ببــرمســرِ ســا يذاری
کنـه؟؟ تـو کـه هزارتـا اتابـک       داتیـ پ گشـت یاردالن چـه مـرگش شـده بـود رابـراه دنبـال تـو م        دونمینم

 !! یو نترس یتخس نیدختر به ا يبود فیرو حر

بـــرج  يخــوب شــد داداشــم تــو نشــد     : نشســت کــه آهســته گفـــت    حــالش یلبــان ب  يرو يلبخنــد 
ــار ــنم چ !!!! زهرم ــع فکــر ک ــاونموق ــک  یهــم دســت يزی ــه اتاب ــمب ــه  يدادی ــدتر گــم و گــورم کن ــه ! ب چ

 !!آوردم من یشانس

رو  الیــو نیــبــاور کــن ا! يخــوب اومــد یلــیقســمت رو خ نیــا: حــرفش مــنم خنــده ام گرفــت گفــتم  از
 نیــبــا ا یشــیاالن آمــاده م! تــورو نگــه داره يشــتریکــه فقــط مــدت ب کــردمیم شــکشیهــم بــه اتابــک پ

 ! رمیمیم یخودم که دارم از گرسنگ ؟؟يشام بخور يبرج زهرمار بر

ــ : گفــت یحــالیبــا ب کــردیچشــمام نگــاه م يراســت راســت تــو کــهیحال در  یتــو اگــه گرســنته بمــن ربط
 ســتادمیبــا زورِ شــما ا. مــن اصــال حــال نــدارم تکــون بخــورم یولــ! بــه درك ینــداره بــا عــرض شــرمندگ

 !خودت برو. و اورژانس الزم هستم نیزم فتمیوگرنه دارم م

: گفــتم کــردمیتخــت درازش م يهمچنانکــه رو. ســتی بــراه نکــامال مشــخص بــود اصــال گفــتیم راســت
جــا  هیــدوثان يکــنم حالــت تــو کــاریچ دونمیــصــبر کــن االن م! ياریــاز زبــون کــم نم ادیــخوشــم م یولــ

 !ادیب

بــا . ومــدیبــود و بــاال هــم نم ســتادهیکــه نگــران ا دمیــاومــدم و وســط پلــه هــا خالــه رو د  رونیــاتــاق ب از
ــد ــتم دنشی ــا : گف ــن از اون معجونه ــه م ــه گــاه ییخال ــرام درســت م یک ــیب ــرده رو هــم حــال   یکن و م
 !! یدرستش کن یتونیاالن م! خوامیرو م رقصونهیو م ارهیم

االن آمــاده ! لــب نــزد یبــراش درســت کــردم ولــ یکنــیبــاور م: اول بــا تعجــب بعــد خنــدان گفــت خالــه
 . ارمیبرات م خچالهی يتو
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ــ ــدســتمو ز یوقت ــا ری ــه بلنــدش کــردم گفــتم  آ يشــونه ه ــا:  هــو انداخت ــل نی ــور وانی  يمعجــون رو بخ
 ! يفقط گرسنه ا یستین ضیتو مر. ادیحالت کامال جا م

 . شمیاستراحت بکنم خوب م. تونمینم هیقو یلیخ: خورده گفت يزور من جرعه ا با

ــاره ــل دوب ــتم   وانی ــم گف ــته محک ــبش گذاش ــه ل ــوب م  : رو ب ــت خ ــب حال ــو امش ــهیت ــو  ش ــا ت ــن ب  يِو م
 .شنوم ینم یچیه گهید! خورمیشام م رونیوروجک  ب

 نیــاالن مطمئـنم حالــت خوبــه چـون خــواص ا  : معجــون رو خـورد کــه گفــتم  وانیــاصــرارِ مــن نصـف ل  بـا 
 !میمنتظرم آماده شو بر رونیب دونم،یمعجون رو م

ــاق ــو   ازات ــده ت ــارج ش ــدم   يخ ــرش ش ــالن منتظ ــردم . س ــر ک ــا ا: فک ــهیب ــالیب نهم ــگ و رو یح  يو رن
 يهرچنــد تــرس تــو! زنــهیقــده هــم وروجــک باجســارت و چشــم در چشــم مــن حرفشــو م چ دش،یســف

ــو تبــد  يچشــما ــه  لیخمــارش اون ــب ــو م هی ــرّه کوچول ــهیب ــ کن ــد و ت یول ــون تن ــزب ــه ام .....  زشی اَه کالف
ــودمم د  ــرده، خ ــهیک ــنم گ ــ دونمی ــوامیم یچ ــار  . خ ــروز هرک ــه ام ــا ب ــام دادم و   يت ــوده انج ــواهم ب دلخ

 ......برّه کوچولو نیا یول اره،یجرات نکرده در برابرم نه ب یکس

 ریــنــه خ دمیــبــه سـاعتم کــرده د  ینگــاه. رمیــم نییدر ســالن بـاال و پــا  دمیــو د دمیبصــورتم کشــ یدسـت 
 . ستین يهنوز از خانوم خبر

 !دهیتختش دراز کش يهنوز رو دمیتعجب د تیبه سمت اتاقش رفتم و در نها تیعصبان با

 .شدم کیبهش نزد زدیدو دو م تیکه از عصبان یت شده و چشمانمش يدستها با

و مــنم  کــردیبــه صــورتم نگــاه م دهیــچیدر هــم پ ییکــه از تــرس گشــاد شــده بــود و دســتا ییچشــما بــا
 ! به سرش بکوبم یکم مونده بود مشت

ــ  کدفعــهی شــو بــه بــالش پشــت ســرش   هیــخونســرد تک. دیحالــت صــورتش عــوض شــد تــرس پــر کش
 ...داد

 ...؟یکنینگام م ينجوریچرا ا ه؟یچ: گفت و

ــ. خنــده م گرفــت تیشــدت عصــبان از ــا مــن چ  هی مــات بــودم چــرا  !!! کــردیم کــاریالــف بچــه داشــت ب
 یولـ !! رهیـ م ادمیـ از  یو همچـ  شـم ینـرم م  دنشیـ حفـظ کـنم؟ چـرا بـا د     تمویدر برابـرش عصـبان   تونمینم

 !کنه یچیرپاز دستوراتم س تونهیکس نم چیه ،یمن آرازم، غول سنگ! نه یول........ 
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ــانتو ــد ب يشــلوار م ــودم گوشــه  رونیــکــه از کم ــود  يآورده ب ــد برداشــته بطــرفش  . تخــت افتــاده ب تن
ــاب کــرده گفــتم  ــ: پرت ــل بچــه  ای ــ يمث ــ ،یپوشــ یآدم لباســاتو م ــاز حرفمــو با یچیعواقــب ســرپ ای  دی

 !چموش يدختره  ینیبچشم بب

ــا ــو رو  ب ــام دستاش ــو    يجســارت تم ــده جل ــد ش ــا ضــعف بلن ــت و ب ــن در  يتخــت گذاش ــم ــدم کی  میق
بــا  خــوامیم ؟یمــثال چــه عــواقب: آرام دستاشــو بــه کمــرش زده، چشــم در چشــمم دوختــه گفــت. ســتادیا

 .....خب؟! نمیچشمم بب
 

ــه چشــما  کــهیحال در ــاشیز ينگــاهمو ب ــردم  ب ــودم  فکــر ک ــه ب ــدا: دوخت ــ   ایخ ــام جســارت و ب ــا تم  یب
هــم  یکــه کلــ میردن هــا  بــدکَــل کــل کــ نیــچقــدر دوســت دارم بــه ا!!! نهیریهــاش، چقــده شــ یــیپروا

 ! کنمیحظ م

داغ و  ينفســـها! صـــورتش بـــود یصـــورتم در پـــنج ســـانت. قـــدم فاصـــله رو برداشـــتم کیـــ آهســـته
 .همچنان چشم به من داشت یول خوردیلرزونش به گردنم م

ــده ــره    خن ــه دخت ــود ک ــه ب ــر يم گرفت ــم زهی ــا ا زهی ــب ــه  نی ــع يجث ــم   فشیض ــد عل ــرم ق داره در براب
 .صورتم نشوندم يرو رو لییتند خنده مو جمع کردم و ماسک عزرا یول کنه؟یم

 .دیاصال عقب نکش یول. باال آوردم که قشنگ تکون خوردنشو احساس کردم دستمو

بــم و آروم  ییبــا صــدا. دمیچونــه ش کشــ ریــآروم بســمت گونــه ش بــردم و نوازشــگونه تــا ز انگشــتامو
ــهیدر حال ــم     ک ــرفش خ ــرمو بط ــودم، س ــماش زل زده ب ــه چش ــتم  ب ــرده گف ــو: ک ــون دراز،  يکوچول زب

 ! يتحملشو ندار دونمیدوست ندارم عواقبش رو نشونت بدم چونکه م

 .شده بود دوخته شد دیسف یخوش فرمش که کم يچشمام به لبها ناخواسته

ــه هــا  ســرخ ــ . برجســته شــو قشــنگ احســاس کــردم  يشــدن گون بهــم  ینیریچــه احســاس خــوب و ش
 ! بغلم بچلونمش يصله رو هم بردارم و توذره فا هی نیدوست داشتم ا! دست داد

 يســـرت بـــا تـــوپ و تشـــر اومـــد  ریـــمـــثال خ!!! گـــذرهیداره از فکـــرت م یچـــ: دلـــم داد زدم يتـــو
 !!!سروقتش

ــا صــدا دهیعقــب کشــ یکــه کمــ دیــد ینگــاهم چــ يآهــو کوچولــوم تــو دونمیــنم لــرزان  ییشــرمزده ب
 .مانتوش دراز کرد يو دست بسو! تا آماده شم رونیب دیشما بر! باشه: گفت
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ــد ــتاش باعــث م  فیضــع دمی ــرزش دس ــودن و ل ــهیب ــه  ش ــت بکن ــردم و  . آروم حرک ــت دراز ک ــد دس تن
 !زود باش بپوشش: مانتوش رو برداشتم و بطرفش گرفته گفتم

 ییمــانتو رو تــنش کــردم و در حــال تــرك اتــاق بــا صــدا. کــردیگشــاد شــده بــه مــن نگــاه م یچشــمان بــا
 !منتظرتم اطیح يتو: سرد گفتم

 
 ال،یمغـرورِ زورگـو، نـره غـول گـودز      يپسـره  : گفـتم یبـا خـودم م   کـردم یبـه لباسـام م   ینگـاه  همچنانکـه 

! ســتین شیهــم حــال یخصوصــ میکــه حــر... ماشــاا... ماشــاا. خــوادیاز جــونم م یچــ ســتیاصــال معلــوم ن
 ییآقــا يچــه جــور یســتیســرت بخــوره کــه بلــد ن يتــو ییآقــا یالهــ! آقاســت يخونــه ســرا يهمــه جــا

 !!یکن

 نیـ کـه بـا ا   ينجـور یا: بخـودم گفـتم  . افتـاد کـه پخـش و پـال بـود      شـونم یپر يچشمم بـه موهـا   نهیآ يوت
 ! برام نمونده ییآبرو گهیبودم د الیجناب گودز تیدر رو شونیپر تیوضع

 .سرم جمع کردم يغرغر موهامو شونه کردم و باال با

 !!!مانتو هم از چشمم افتاده بود. انداختم يکه به زور تنم کرده بود رو درآورده گوشه ا ییمانتو

 يزانــو يبــاال ییتنــگ و مــانتو نیکــه شــلوار جــ دمیآورده پوشــ رونیــب يا گــهیکمــد مــانتو شــلوار د از
 ییبــایحالــت فــون گرفتــه و بطــرز ز نییکمرنــگ کــه تــا کمرتنــگ و چســبان و از کمــر بــه پــا  يفســفر

 .بدنم جا خوش کرده بود يرو

ــه خــارج بشــم، چشــمم در آ   مــوفیســرم کــرده و ک يدیســف شــال ــهیبرداشــتم ک ــگ پر ن ــه رن ــب ام  دهی
 . شد یچیکوچولو به صورتم بردم که حدودا رنگ و روم بهتر از ه یتند دست.  افتاد

بــه  ایفقــط گفـتم خـدا  . بخــودم مسـلط باشـم   یکـردم کمـ   یســع دهیکشـ  یقـ یبسـتم و نفــس عم  چشـمامو 
 . و از اتاق خارج شدم! تو دیام

 نیشـو بـه ماشـ    هیـ پلـه هـا گذاشـتم چشـم بـه آراز افتـاد کـه لباسهاشـو عـوض کـرده و تک           يپـارو  یوقت
 . داده نگاهش به درب خونه بود

جـالد چقـده خـوش     يِوالیـ ه نیـ مـن ا  يخـدا . بهـش کـردم   یجلـوتر گذاشـت کـه نگـاه     یقـدم  دنمید با
 ! مالجش بخوره يتو شیپیخوش ت یداشت که اله فیتشر پیت
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 رونیــب يبــاال زده کــه عضــله هــا نهایروشــن، آســت یدکمــه دار طوســ راهنیــبــا پ اهیســ يراســته  شــلوار
ــود  ــخص ب ــا. زده اش قشــنگ مش ــه ت يموه ــت دارش ک ــهیحال ــود و دل  شیشــونیپ يرو يا ک ــاده ب افت

 .رفتیکنارزدنش غنچ م يآدم برا

 ......رفتم نییو از پله ها پا!! زیکن نسناس ه شیدرو تویباباقور يچشا: دلم داد زدم يتو
 

 . دیچشم بصورتم داشت حالمو پرس کهیاومدم که آراز جلوتر اومده در حال نییاز پله ها پا آروم

هــا  نیآراز، بــه ماشــ قیــفقــط در مقابــل نگــاه دق. نگفــتم يزیــچ گــهید. بهتــرم: تکــون داده گفــتم يســر
 . انداختم ینگاه مین

ص بـــود بودنـــد و کـــامال مشـــخ ســـتادهیبلنـــد کـــه کنـــار هرکـــدوم چهـــار نفـــر ا یشاســـ نیماشـــ دو
ــا ماشــ. کــننیاســکورتمون م ــ ینیتنه ــون  یکــه م ــا  یتونســتم ســوار بشــم هم ــه آراز دق ــود ک ــل  یقیب قب

 . داده بود هیبهش تک

 .باشه درو برام باز کنه در عقبو باز کردم یکس نکهیرفتم و بدون ا نیدر عقب ماش بطرف

جلـو   ایـ هسـتم؟ ب  یجنابعـال  یشخصـ  يبنـده، راننـده    یکنـ یفکـر م : گفـت  کـرد یکه همچنـان نگـام م   آراز
 !!!نیبش

بـرجِ زهرمـار، خواسـته     يِتـو  شـه ینم: جمع شـده از خشـم، کـه کـم مونـده بـود داد بکشـم گفـتم         يلبا با
ــ ــاتو کم ــریمال یه ــ  مت ــر بگ ــودب ت ــا خــودتم درگ !!! یو م ــو چــرا ب ــت ــعجــب گ!!! يری ــنِ  يری ــادم م افت

ــارهیب ــخرآلود ! چ ــامال تمس ــد ک ــت يلبخن ــال  : زده گف ــد از جنابع ــن بع ـــشم م ــ یچــــ ــگیم ادی ــب. رمی  ای
 !!!جلو

بــا  یولــ ، میداده راه افتــاد یخودشــم ســوار شــد کــه عالمتــ. رو بســتم و آهســته جلــو نشســتم نیماشــ در
ــو  ــتنش ت ــه ا نیماشــ ينشس ــوریک ــه ا  ينج ــودم لحظ ــارش ب ــت  يکن ــعف رف ــم ض ــب  . دل ــب عج بدمص

 !!وردخیاصال بدرد نم فیح....... بود، اونوقت یکــــــــــاش مرد زندگ!!! داشت یابهت

 . میکردیم یط ابانهارویخ کردندیجلو و عقب کامال  اسکورتمون م نهایماش کهیحال در

ـ . نشسـتند  یکـه بـه دل مـ    شـدند یپخـش م  یقشـنگ  يآهنگها بـود   يدود نیماشـ  يهـا  شـه یش فیـ ح یول
بخـورم کـه    ییرفتـه هـوا   رونیـ ب خواسـتم یخـدارو شـکر بعـداز چنـد وقـت م     . گرفـت یمنکه دلـم م ...... و 

 .بود کیاونم همه جا تار
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چــه . رو نگــاه نکــنم یمــردك ســرد و عصــب نیــاصــال صــورتمو بطــرفش برنگــردونم و ا کــردمیم یســع
باهــاش قهــر کــنم و اصــال محلــش  شــدیکــاش م! لرزونــهیتــن و بــدن منــو م يداره بــه هربهونــه ا یمعنــ

! عمـراااااااا . بشـه نـازمو بکشـه   کـه اونـم مجبـور     کـنم یدارم بـراش نـاز م   کنـه یاونموقـع فکـر م   یول! نذارم
 !کنهیناز نم والیه نیا يهم برا رهیبمآدم 

آقـــــــــا  ينکــره  يو صــدا ســتادیا نیماشــ دمیــد کــردم،یبــود و فکــر م ابونــایچشــمم بــه خ همچنانکــه
 !شو ادهیپ: که آمرانه گفت دیبگوشم رس

ــه ــب يا لحظ ــرده در حال   یعص ــاه ک ــورتش نگ ــهیبص ــون م  ک ــرمو تک ــس ــتم دادمی ــب : گف ــخ ــه  هی دفع
 . دندونامو بهم فشردم!! بنظرم بهتر بود ها نیا! یتا غذا کوفت کن نییپا زیبر م،یدیرس یگفتیم

 يزیــخودشــو نگــه داشــت و چ یچهــره اش حالــت خنــده گرفــت و کــم مونــده بــود بخنــده، ولــ یآنــ در
 . شد ادهیباز کرده پ نویفقط در ماش. نگفت

 تیــشــام آورده بــود، هــم در نها ينفهــم، هــم منــو بــه زور بـرا  شـعورِ  یبــ. از جــام تکــون نخــوردم اصـال 
 !عنوان بلد نبود چینشون بده و حرف زدنم که به يخود خواستیم یادب یب

 ! دییلطفا بفرما: از محافظا درو باز کرده آهسته گفت یکی. سمت من باز شد در

ــه ــوردم    همچنانک ــون نخ ــازم تک ــودم ب ــته ب ــرجام نشس ــتمیم. س ــبب خواس ــط خ نمی ــوس ــرِ ا ابونی ــآخ  نی
 !!!رسهیبه کجا م ییزورگو

 ؟یش ادهیپ يخواینم: خم شده محکم گفت آراز

ــهیحال در ــورتمو برم ک ــدمیص ــ گردون ــتم دهیکش ــا ا: گف ــب ــه خ  نی ــاف ن ـــریاوص ــ !! ـــــــــ ــام زورک  ،یش
 نه؟؟؟ یحلقم بچپون يبزور غذا رو هم تو يخوایدور از ادب، حتما م یدعوت

ــدستشــو ز کــهیحال در ــازوم ا ری ــه و محکــم مب ــا: گفــت فشــردینداخت ــاالخره کــار دســتت   نی ــت ب زبون
 !از من داشته باش نویا ده،یم

 . بشم ادهیپ نیباعث شد از ماش دنشیکش که

 . محافظ دور و برمون بودند یبه اطراف کردم که کل ینگاه

و  کیشــ يمــن چــه جــا يخــدا يواااااااا. میبــازوم بــود وارد رســتوران شــد ریــدســت آراز ز همچنانکــه
 . رفت ادمی يآراز لحظه ا يها ییو دنج بود که کل زورگو بایچنان ز! بود یبا حال

 . ....رفتمیو راه م کردمیبازوم بود با لذت به اطراف نگاه م ریدست آراز محکم ز همچنانکه
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 》❤.کندیم فیتعر آراز《
 

فقــط  دیــ نفهمش کــردم، فکــر کــنم اصــال ادهیــپ نینازبــانو رو محکــم گرفتــه از ماشــ يبــازو ریــز یوقتــ
ــود هرلحظــه تحــت حما  نیــهــدفم ا ــب ــا جــوون و دل مــواظبش باشــم   تی حتمــا فکــر . خــودم باشــه و ب

 . کرده بازم زورمو براش به کار انداختم

فقــط چشـمم بــه اطـراف بــود کــه   . نگـران و مــواظبش بـودم    ابیــو کم یمتـ یق ءیشــ هیـ لحظـه مثــل   اون
 .فتهین ینکرده اتفاق يخدا

بطـــرف رســـتوران  عیمحافظـــا دورتـــادورمون رو گرفتـــه بـــودن، ســـر کـــهیکامـــل در حال اطیـــاحت بـــا
ــردمش ــود ز . ب ــاصــال صــالح نب ــب طیدر محــ ادی ــد رونی ــه دهی ــگ زده م ! بش ــبال زن ــق ــه  يزی  يدر گوش

 .رستوران که به همه جا احاطه داشت رزرو کرده بودم

 نیمحــافظ عتیو اســکورتهاش دوختــه شــده بــود، در مشــا بــایدختــر ز نیــکــه بــه ا ییبرابــر چشــمها در
 . مواظبش بودم یرچشمیدر اصل ز یدر ظاهر فقط به جلو نگاه کنم، ول کردمیم یسع

ـ . بمـن نداشـت   یتـوجه . ومـد یقـدم بـه قـدم بـا مـن م      فشیظـر  کـل یآرام بـا اون ه  يقـدمها  با انگـار   یول
ــ ــود  یکم ــرحال شــده ب ــراش ســوخت . س ــم ب ــیخ. دل ــر ب یل ــه دخت ــو ي چــارهیوقت ــردم رو ت ــه  يم خون

مگــه از اخــالق  دونســتم،یخواهرشــو بمــن ســپرده بــود نم  یاردالن بــا چــه جراتــ! حبســش کــرده بــودم
 !! ارمیشورشو درم یگند من خبر نداشت که همچ

بــار  کیــخــودش . از دســتش ســاخته نبــود يکــار بــود و کــار نیــاردالن هــم مجبــور بــه ا: کــردم فکــر
هـم   شـو یکیمـن،   یِاخـالق جهنمـ   نیـ ه باشـه، بـا ا  بهم گفته بود اگه ده تا خـواهر کـور و چـالق هـم داشـت     

بـود کـه تنهـا نورچشمشـون رو بمـن سـپرده و        یچقـده بحرانـ   تشـون یحـاال وضع ! سـپره  یدست مـن نمـ  
مثــل تخــم چشــمام مــواظبش بــودم و دمــار از روزگــارش   ... مــنم کــه هــزار ماشــاا . شــده بودنــد یراهــ
 . اوردمیدرم

 يمــنهم چــاره ا   یولــ  کــردم،یاشــتم تعجــب م  کــه بهــش د  ياز رفتارهــام بــا اون عالقــه ا    خــودمم
ــتم ــبا!!! نداش ــم امن ریتــداب دی ــیمحک ــراش پ   یت ــال ب ــرو در همــه ح ــردمیم ادهی ــالم و بــدون    ک تــا س
و ســربه  طونیوروجــک شــ نیــاگــه در برابــر ا. بــدم لیــبــه پــدر و بــرادرش تحو يخدشــه ا نیکــوچکتر
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ــق خ   ــوزم عم ــه هن ــوا ک ــروه ــ   ط ــود کم ــرده ب ــاس نک ــل م یاحس ــش ــدا   دادم،ی ــودم و خ ــه ب ــال باخت  يک
 .شدیم ریچنگ اتابک دوباره اس ينخواسته حتما تو

ــ  بــه ــا مــن ز  نکــهیمثــل ا. میهــم نشســت يو روبــرو میدیقســمت مخصــوص رس  یآشــت ادیــهنــوز هــم ب
 . بود زیم يو نگاهش رو کردینبود، چون بصورتم نگاه نم

رم چقــده مشــغول فکــ یاگــه بــدون طونم،یوروجــک شــ: چشــم بصــورتش داشــتم فکــر کــردم همچنانکــه
 ! یکنیبرام ناز نم نهمهیتو و محافظت از تو هستش ا

پســر چمــوش و  ،يخــود يهــایاز نفوذ دهیرســ يطبــق گزارشــها. ناراحــت بــود یلــیفکــرم خ روزیــد از
 يو صدرصــد مطمــئن بــودم نقشــه هــا. داشــت یاومــده بــود کــه منظــور خاصــ رانیــبــذدات اتابــک بــه ا

بـازم در برابـر    ینشـون بـده، ولـ    يدر برابـر مـن خـود    نسـت توینم ادیـ هرچنـد ز ! آهـو داره  يبـرا  یشوم
 نیـ ا تونسـتم یم ایـ آ. مواظـب آهـو باشـم    یلـ یخ دیـ از پـدرش نداشـت با   یدسـت کمـ   کـه  ياون مار مـوذ 

 !!! کردیحرفارو به آهو بزنم که در جا سکته م

ــ ــب یول ــد ا ...... خ ــازم آدم ب ــب ــه رو   نی ــودم ک ــن ب ــاجرا م ــ  يم ــارم کنترل ــتم و نم یرفت ــتمینداش  تونس
 ....حرف دلمو روشن و واضح بهش بگم

مــن بخــود  يبــا صــدا. کــردیآهــو دستاشــو در هــم گــره زده بــه اطــراف نگــاه م . جمــع کــردم حواســمو
 !انتخاب کن: اومد که منو رو بطرفش گرفته گفتم

ــت آروم ــون: گف ــال . ممن ــن اون معجــونِ جنابع ــو  یم ــزور ت ــه ب ــم ر يرو ک ــختیحلق ــ دی ــا  نیهم ــونم ت بت
 . دییشما بفرما... کوف شما. فردا هضم کنم

 یولـ . نبـود  دیـ از خـود وروجکـش اصـال بع   !! دیـ بگـه شـما کوفـت کن    خواسـت یم یعنـ ی. باال رفـت  ابروهام
ــه اون راه کــه اصــال نفهم  ــدخلق . دمیــخودمــو زدم ب ــ   يهــا یخــب جــواب ب ــا تالف ــه ت ــود ک ــو داده ب  یمن

 .دست بردار نبود کردینم

 ! انتخاب کن!! يگرسنه برگرد يومدیراهو که ن نهمهیا: گفتم

ــام م   کــهیحال در ــه نگ ــرد،یمظلومان ــونه ا ک ــت  يآروم ش ــه گف ــاال انداخت ــه اخت: ب ــمنک ــدم،ین ياری ــه  وم ب
 . ستمیاالنم گرسنه ن! اجبار آوردنم

ــاس ــردم از درون آتــ  احس ــرفتم شیک ــو . گ ــتامو جل ــ يدس ــردم، در حال   نهیس ــره ک ــم گ ــهیام در ه  ک
 :کردم دادم و فکر هیتک یبصورتش زل زده بودم به صندل
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 !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

کــه عاشقشــه و دلشــو بــه دلــش بنــد   یاونــ ده،یــکســانی رو کــه نســبت بــه اونــا بــی تفاوتــه آزار نم  آدم
 !...وروجک تخسم یدونینم نارویا چکدومیتو که ه! دهیمکرده رو بخاطر انتظاراتش آزار 

 
 . غذارو سفارش دادم داشتم،ینگاهمو بصورتش دوخته بودم و چشم ازش برنم همچنانکه

آتــش کــم نداشــت،  یاز ســرخ يزیــســرخ کــه چ یمــن کالفــه شــده بــود و بــا صــورت  ي رهیــنگــاه خ از
 .  شالشو شل کرد یکم

 ! مردم سکته کنه يبایاالنه که دختر ز: کردم فکر

حرکـــاتم داشـــته باشـــم، آروم دســـت بـــردم و شـــالو کـــه دور گـــردنش  يرو یکنترلـــ نکـــهیا بـــدون
خفــه  ایــ یســکته کنــ ایــ دمیترســ: اش انداختــه گفــتم نهیســ يبــود رو بــاز کــردم و رو دهیــچیپ ییبــایبز
 ! که جواب اردالن رو نتونم بدم یش

ــه ا   کــهیحال در ــود ک ــده ب ــاز ش ــب ب ــن بع نکــارایچشــماش از تعج ــاز م ــه ا: گفــت ده،ی ــیخ نکــهین از  یل
 ! نیکردینم تیمنو اذ ينجوریا نیازش داشت یاگه ترس! نیترسیاردالن م

 لمیحرفــو تحــو نیــا یباشــ دهیــاردالن رو د تیعصــبان: گفــتم میچشــم داشــت يکــه چشــم تــو همــانطور
راحتــه کــه اردالن منــو  المیــطــرف خ هیــاز  یولــ ترســم،ینم یشــکیکــه از ه ياونجاشــو حــق دار! يدیــنم
 ! نیفقط هم. دهیو کال حق رو بمن م کنهیدرك م یلیخ

ــا  يکــه از نگاهــا نگاهشــو ــود پ ــدون   نییمــن رنــگ شــرم گرفتــه ب ــه دن ــب خــوش فرمشــو ب انداختــه ل
 ! بود بایو ز یآآآآآآخ که چقدر دوست داشتن. گرفت

 . صورتمو برگردوندم یبا کالفگ دهیبگردنم کش یدست

 .ر انواع و اقسام مختلف سفارش داده بودمآوردن که د غذارو

 .شروع کن: گفتم دمیکشیخودم غذا م يبرا کهیحال در
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. دیو اصــال خجالــت نکشــ دیلطفــا راحــت باشــ! گــهیهمــون کووفــت د: بهــم کــرده گفــت رهیــخ ینگــاه
ــاا ــو  يروز... انش ــه ت ــه  يبرس ــرم  يخون ــون، س ــنم   زیخودم ــران ک ــذا جب ــع بهــ  ! غ ــا اونموق  چیخواهش

 يشــمار هیـ اون روز ثان دیـ فقـط بــه ام !!! عــوض داره گلـه نـداره   یکـه هرچـ   نیعنـوان ازم گلـه منـد نباشــ   
 !کنمیم

 . هرچند زود جمعش کردم رم،یلبخند زدنمو بگ ينتونستم جلو گهید

بــا  یبشـقابش گذاشــت و گــاه  يکوچـک از کبــاب برداشــته تــو  يتکــه ا دمیــبــه آهــو بـود کــه د  نگـاهم 
ــو  ــال ت ــنش م يچنگ ــتیده ــرم  ذاش ــط س ــه فق ــال  زیک ــودن، خ ــهیاز عر یب ــام    ض ــه ش ــثال بگ ــه و م نباش

 . دیکه اونم زود تموم شد و عقب کش. خورهیم

 . دمییپا یخودم بود تمام حرکاتشو م ينگاهم به غذا کهیحال در

ــقاب ــه ا  یبش ــته تک ــرغ بر يبرداش ــاز م ــو  انی ــرده ت ــدا ک ــتم  يرو ج ــقاب گذاش ــ. بش ــم   یظرف ــاالد ه س
 !يخوریم نارمیا: بطرفش گرفتم و گفتم ده،یکش

 !هیکباب برام کاف! تونمیآخه نم: گفت آروم

 ایـ  ،یکنـ یکـه گفـتم رو م   يدختـر خـوب و حـرف گـوش کـن کـار       هیـ مثـل   ایـ : جمع کرده گفـتم  نگاهمو
 !بخور! آخه یآخه هم ب!! مجبورم خودم وارد عمل بشم

خـدا جـووووونم   !! هـم نـوبره   يزور بخـدا غـذا خـوردن   : گفـت  دادیـ بـا تاسـف تکـون م    يسـر  کهیحال در
 دهیبعـد بشـقاب رو جلـو کشــ   ......! يلطفـا صـاحب منـو برسـون کـه زودتـر خــالص شـم از دسـت گـودز         

 .دیهم نوشابه سر کش يجرعه ا. خورد

ــرو خــوردم و مــنِ گــودز  خنــده ــا. نگفــتم يزیــچ گــهید الیمــو ف ــر يجثــه  نی ــون دراز  ي زهیــم زهی زب
 .بخوره تونستینم نامیاز ا شتریب

آهــو  یولــ. غــذامو تمــوم کــردم کــردمیبهــش نگــاه م یچشــم ریــز کــهیســکوت و آرامــش در حال يتــو
از  یلــیخ کــردمیاحســاس م. زدیــنم یو حرفــ کــردیم يشــالش بـاز  يهمچنـان در فکــر بــود و بــا گوشــه  

 !!دستم دلخوره

 . میکامل رستوران رو ترك کرد اطیو با احت اوردمیخودم ن يبرو
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بـا   یو گـاه  کـرد یقشـنگ بـه دور و بـر نگـاه م     یچـون گـاه  . وب بـود حـالش خـ   نکـه یمثـل ا  نیماشـ  يتو
ــرا. شــدیســرگرم م شیگوشــ بهــش خــوش بگــذره از فرصــت اســتفاده کــردم و    یکمــ نکــهیا يمــنم ب

 . میزد یرو گشت ابونهایخ

 دمیــفهمیکــاش م. کـرد یچــت م شیگوشــ ينگــه داشــتم هنـوز بــا لبخنــد تـو   نویخونــه ماشـ  يجلــو یوقتـ 
 ! نداشت یاصال بمن ربط گهید نیا..... خب  یول. زنهیداره حرف م یبا ک

 دلم براش خوندم يتو
 
  "ـــــلبم ❤قـــــ "

 نیتر یخصـــوص

 ...بـــــود میها یـــ�دلتنگــِ ےـــایدن يجـــا

 ... نکـــــهیا تا

 "تــــــــــو  " 

 .. يـــــم  آمـــــد❤دلـــــ ےبه خـــانه  ســــرزده

 ےمـهمان نــواز رسـم

 جانم  ےبـال دش

 میبگو "نـــــه"به آمـدنت  نتوانســتم

 ...بـــودنت خـــو گرفتم  با

 که وابسته ات شدم ، یحســـاب

 ..افـــــتاد کـــــه  ـــادتی

 یمــهمان يبرا فـــقط

 ..ےـــــم ســــرزده بود�به دلـــــ 

 ...از رفتنت بعـد

 ....خواهــــــــــم کرد چه

 ....خواهــــــــــم کرد چه
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خشـک   یو دوسـت داشـتن   نیریشـ  يبچـه کوچولوهـا   نیعـ  د،یـ مـو د  رهیـ کـه بـاال آورد و نگـاه خ    سرشو
 ...شد ادهیپ نیگرفته از ماش يا گهیبعد نگاهشو به سمت د. شد

ــو  اونشــب ــرا    يهمونطــور کــه ت ــودم اصــال دوســت نداشــتم ب ــرم  يهــال نشســته ب ــاقم ب ــه ات . خــواب ب
 .خواستمینم یچیه گهید. نمشیفقط بب........ و  نمیآهو رو بب گهیبار د هیدوست داشتم 

ـ  و انتظـار چشــم   یووانگیـ د تیــو مـن در نها ! دهیـ مطمـئن بـودم االن پادشــاه هفـتم رو هـم خــواب د     یول
 . براهش بودم

تونســتم بــاور کــنم دارم  یاصــال نمــ ادیــم نییاز پلــه هــا داره پــا دمیــکــه ســرمو بــاال آوردم و د يا لحظــه
 . رسمیه آرزوم مب

ــا ــد و در حال نییپ ــهیاوم ــت    ینگــاه ک ــرف آشــپزخونه رف ــداخت بط ــن ان ــه م ــ. ســرد ب ــزود ب یول  رونی
 .بود شیشونیپ يدستش رو. اومد

 ؟یخواستیم يزیچ: گفتم کردمینگاش م کهیحال در

 .خوردمیبود م یکاش قرص کنهیدرد م یلیسرم خ: تکون داده گفت يسر

بهـت   ایـ ب. اتـاقم دارم  يمـن تـو  . سـت ین یخـواب رفتنـد کسـ    يهمـه بـرا  : گفـتم  شـدم یبلنـد م  کهیحال در
 . بدم

ــرم م    بطــرف ــت س ــه پش ــتم ک ــارم رف ــاق ک ــدیات ــرص رو پ . وم ــا ق ــت ــتم  دای ــنم گف ــ  يرو: ک ــل بش  نیمب
 . استراحت کن

 . نشست و چشماشو بست آروم

ــرص رو پ نکــهیا بعــداز ــق ــاال صــدایکــردم، ب دای ــه خــوب نگــاش کــردم   يب ــا اون. ســرش رفت  يحــد ت
بــراش آب  یوانیــبعــد صــداش کــرده قــرص رو بدســتش دادم و ل. داد تینگــاش کــردم کــه قلــبم رضــا

 ! خبر کنم يبه دکتر دار ازیاگه ن: پر کرده گفتم

 . قرص رو خورد و بلند شد دادیتکون م يسر کهیحال در

 !نیبش یکم يدوست دار: گفتم

 .ریشبتون بخ. با خواب حالم خوب بشه دیشا روقتهید: بصورتم کرده زمزمه کرد ینگاه آرام

 . رفت رونیچشمم با حسرت تمام به دنبالش بود از اتاق ب همچنانکه
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صــدام بگوشــش  دونســتمینم. خونــدم کــه آروم بخوابــه یــیرو برداشــتم و از تــه قلــبم بــراش الال چنــگ
 .آهوم خوندم يتا نصفه شب برا. خوندم...... خوندم و  ینه ول ای رسهیم

 . رسوندم انیکه کردم به پا يا مهیرو هم با خواب نصفه نشب  ي هیبق

 . بخوابه شتریب ینکردم کم دارشیصبحانه خاله گفت آهو هنوز خوابه و خودم ب زیم سر

 فکرم گذشت از
 
 دلم خواهدینان تازه م يبو

 دلم خواهدیبامزه م يا بوسه
 

 سفره محبت با عسل گوشه

 غزل کیهل با طعم ناب  يچا
 

 عاشق با لب معشوقه اش صبح

 ها ، تا محو چال گونه اش خنده
 

 قرار يری، گ یو صندل زیم يجا

 عذار نیریدلبر ش يپا يرو
 

 و با نظر اریها از دست  لقمه

 چشمان خمار و پر شرر يسو
 
 یزندگ نیا شودیم نیریچه ش به

 ...ےو من و دلدادگ یتو باش چون
 

ــامــانمو بر ســردرد ــودم کــه صــدا  دهیراز کشــتخــتم د يتــازه رو. بــود دهی ــواز بگوشــم  یآهنگــ يب دلن
 . ستادیقلبم ا. نشست
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گــوش بــه آهنگــا داشــتم اصــال  کــهیدر حال. ومــدیم نییپــا يصــدا از طبقــه . بلنــد شــده نشســتم آهســته
کـه بـود    یو هرچـ  یهرکـ . کـنن یآهنـگ پخـش م   ایـ  خونـه یم نییپـا  یکسـ  ایـ بـدم آ  صیتشخ تونستمینم

 . بود یعال شیتک نواز

بــا دوتــا چشــم ! امکــان نــداره: تکــون داده گفــتم يتنــد ســر..... آراز دیاز فکــرم گذشــت شــا يا لحظــه
 !!ییبایز يچه آهنگا یول. دهیحتما داره آهنگ گوش م! بازم امکان نداره نمیخودمم بب

  
ــتم      دو ــرکنده رو داش ــرغ س ــاس م ــه احس ــود ک ــته ب ــاجرا گذش ــهیدر حال. روز از م ــو ک ــاال   يت ــاقم ب ات
فقــط ... ماشــاا. دلتنــگ بابــا و اردالنــم یلــیخ! کــنم آخــه کــاریچ ایخــدا: کــرم گذشــتاز ف کــردمیم نییپــا

 . چندبار کوتاه باهاشون حرف زدم

ــگیاردالن و ارســالن باهــام کــم تمــاس م  چــرا ــ یداداشــ! رنی ــاره نب!! معرفــت یب صــبر  نمــتیمگــه دوب
 !!دایاون سرش ناپ رمیازتون بگ یحال هی!! نیاگه اجازه دادم دوباره تنهام بذار! کن

باهاشــون پــامو از خونــه  دهیــاجــازه نم والیــه یولــ زننیبهــم سـرم  یبــا پونــه هــ یــیخوبــه عمــه و دا بـازم 
ــب ــذارم رونی ــه  ایخــدا. ب ــه بــود کــه خــدارو شــکر ا . همــراهم زنــگ زد!! چقــده دلــم گرفت ــبــازم پون  نی
 . کردیفراموشم نم وونهیخل و د ي دونهی

 .عقب افتاده بودم یلیچون خ! نه ای رمیورزش م يکالسها يخواست بدونه باهاشون به   یم

ــتیم ــام و مب  گف ــتامون اله ــایدو روزه دوس ــوانیازم م ن ــورو بب    خ ــزارم ت ــرار ب ــات ق ــباه ــت . ننی دلتنگ
 .هستن

 . دمیو بهش خبر م رمیگیفرصت از آرازخان مرموز اجازه م نیپونه گفتم در اول به

 ریـ م نیباهـاش هماهنـگ نکـردم بـه مـن تـوپ و تشـر کنـه و عـ          نکـه یبـازم بـه خـاطر ا    خواسـت ینم دلم
 ! دهنم يتو ومدیکرده حرفاشو بزنه که قلبم م دیکل يغضب ها مچ دستمو له کنه و با دندونا

ــه  دنیــکــه باد شــدیم ییایاســپان يمســابقه  يگاوهــا هیشــب شــدیم یعصــبان یوقتــ والیــه پارچــه قرمــز ب
دســتش بــدم کــه اعصــاب  يبهانــه ا نیــاز ا شــتریب خواســتمینم گــهید! کننــدیشــدت شــروع بــه حملــه م

 ! به جهنم الشیحاال خود گودز شد،یخودم بدتر داغون م

ســرِ !! فرصــت بــود نیبهتــر.بــرم  نییصــرف شــام پــا يدرب اتــاق رو بــاز کــرد و ازم خواســت بــرا خالــه
 .کردمیم ي، داشتم با شامم باز فکرم مونده بود چطور خواسته مو بگم کهیشام در حال
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 .شنوم یم! يگفتن دار يبرا یحرف کنمیاحساس م:  بگوشم خورد که گفت صداش

 . موضوع رو گفتم واشیمن من کردن  یدهنمو قورت داده با ترس و لرز و کل آب

ــ اصــال ــنم یحرف ــود   زدی ــه ب ــ. و فقــط چشــم بصــورتم دوخت  يکالســها: فکــر کــردن گفــت  یبعــداز کم
عنــوان  چیبــه هــ رن،یــبگ میهســتش تــا خونــواده ات برگــردن و خودشــون تصــم یورزش کــه کــال منتفــ

ــ الیــو یتــونینم ــ. یرو تــرك کن ــونیم یول ــ  یت ــه دوســتات بگ ــرا یب  یدوســاعت یکــیصــرف عصــرانه  يب
 !کرد نانیبهشون اطم شهیمورد اعتمادن و م ستاتالبته اگه دو. باشن شتیپ

اردالن در . شناســـم یهســـت مـــ یدوســـتارو دو مـــاه نیـــا. دینگـــران نباشـــ: گفـــتم دهیکشـــ ینفســـ
 .کرده بود قیموردشون قشنگ تحق

پــس بــدون . میبــا دوســتام دور هــم باشــ میکــه بتــون متــهیغن نمیــهم: انداختــه فکــر کــردم نییپــا ســرمو
ــ    ــام کم ــداز ش ــوردم و بع ــذامو خ ــراض غ ــه تلو یاعت ــزیب ــابش     ونی ــب ت ــا ل ــم ب ــردم و آراز ه ــاه ک نگ

ـ . مشغول بـود   یلـ یفکـر کـردم حتمـا خ   . نـدازه یبـه مـن م   یقـ یعم ينگاههـا  کـردم یاحسـاس م  یگـاه  یول
 !نگام کنه دیچرا با میریهستش وگرنه ما که کارد و پن ناشناسم ينگران دوستا

خـوب بهمـراه    یـی فردا دیـ بعـد بـه ام  . مـاجرارو گفـتم   دهیـ بعد بـه اتـاقم برگشـتم و بـه پونـه زنگ      یساعت
 .فرو رفتم یگوش دادن به آهنگ دلخواهم به خواب آروم

پونــه و الهـام باعــث   یذاتـ  طنتیشـ . دوســتانم کـل اتــاق کـه سـهله، خونــه رو برداشـته بــود     يوصـدا  سـر 
مـن  . بودنـد  گـه یلحظـه هـم آرامـش نداشـته باشـند وهمـش در حـال کـل کـل کـردن بـا همد            کی شدیم

کـه گشـاد کـرده و حالـت تعجـب بـه خـودش         ییالهـام  بـا چشـما   . میدیـ خندیهم فقـط بهشـون م   نایو مب
ـ  یِدسـت وپـا چلفتـ    يدختـره  : بـار رو بمـن گفـت    اتتگرفته بـود شـم   خـورده   هیـ عرضـه ، توروخـدا    یب

ــ هیــاون مغــز آکبنــدتو کــار بنــداز بلکــه   ــه خــودت بــد یحرکت ــو  یرنگــ يمــرده شــور اون چشــا! يب ت
ســه  يوالیــه نیــتــو بــودم االن صــد دفعــه ا يبابــا اگــه مــن جــا! خــورهیهــم نم يدرد چیببـرن کــه بــه هــ 

 . سر، مخشو زده بودم

تــورو خــدا نگــاه کــن : داد  دادیــبــا صــورت جمــع شــده، سرشــو بــه چــپ و راســت تکــون م  کــهیحال در
ــ! ببــره شیاز پــ يهنــوز نتونســته کــار یاتــراق کــرده، ولــ نجــایمدتهاســت ا! مشــنگ رو يدختــره   نیب

منگــل رو قالــب اون  نیــا میبلکــه بتــون میبکشــ ینقشــه درســت و حســاب کیــ دیــبا شــهیکــه نم ينطــوریا
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ــ والیــه ــ میبکن ــا خــودم تکونــت نــدم کــه هم ! واالاااا رهب ــ  ينجــوریت ــاد م ــ یرو دســتمون ب اون ! کــه یکن
 !و پونه بکنم آااخه نایتو سر مب یوقت بگو من چه خاک

و  يذاریـ نم هیـ چـرا از خـودت ما  ! شـعور  یبرداشـت کـه خـاك تـو سـر خـودت بـ        زیـ بـه سـمتش خ   نایمب
 !!سروقت ما يراست اومد

ــیبب: گفــتم زدمیــم يلبخنــد کــهیحال در ــرا نین  چکسیهــ. از دور خــوش اســت دنیآواز دهــل شــن! دخت
منکـه عمـرا نخواسـتم و    . کنـه کـه حـاال مـن بخـوام مخشـو بـزنم        یسـقف زنـدگ   هیـ  ریـ بـا آراز ز  تونـه ینم
 .   خوامینم
 

 نیــا ،يرو بخــاطرش هــدر بــد تیهــم بشــه ارزشــش رو نــداره کــل زنــدگ والیــه نیــآدم عاشــق ا یحتــ
 !به شما شکشیپ! دییبفرما خوادیشما اگه دلتون م! از من

 قیــدادنــد و بــا ســر و صــدا و تــوپ وتشــر بــه طــرف آالچ تیخانومــا بــا خنــده بــه حرفــام رضــا بــاالخره
 .که از قبل اجازه شو از آراز گرفته بودم میرفت

 الشیگــودز کــلِیبــا آب وتــاب از صــورت و ه نیو همچــ گفــتیآراز م لیداشــت از شــکل وشــما پونــه
 !دوتا بچه پررو راه افتاده بود نیکرد که آب از لب ولوچه ا یم فیتعر

مــنم فقــط بــه . دادیــرفــت وســرش رو تکــون م یداشــت تــو جــاش عقــب جلــو مــ نهیدســت بــه ســ الهــام
شــدند و  اطیــرنــگ وارد ح اهیبنــز ســ نیدو ماشــ کدفعــهیکــه  دمیــخندیم وونــهید يدختــرا نیــا ياداهــا

 .ستادندیا الیدرب و يجلو

بــژ رنگــش هــم کــه  راهنیــهمرنــگ، پ نیبــا شــلوار جــ يکــت چــرمِ قهــوه ا. ردنــدآو فیآقــا تشــر بلــه
 نهیشـده، سـ   يطبـق معمـول بـاز، موهـا مرتـب بـه عقـب شـانه و روغـن کـار          ... دوتا دکمه هـاش الحمـدا  
 .شد ادهیپ نیاز ماش افهیژست و ق یستبر، قد رعنا، که آقا باکل

جنـاب آراز خــان در اون   یخــانوادگ لیـ و وک کــلیه يســه تـا محــافظ قـو  ... دوم هـم کــه الحمـدا   نیماشـ 
 .بودند

. دختــرا راهشــو بــه ســمت منــزل کــج کــرد و از پلــه هــا بــاال رفــت  ي رهیــبــدون توجــه بــه نگــاه خ آراز
ـ . بـه دنبـالش رفتنـد    نیاز محـافظ  یکـ یشرکت هـم بهمـراه    لیوک دم  نهیدسـت بـه سـ    گـه ید يدوتـا  یول

 ...ستادندیپله ها منتظر ا
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 .....کردندینگاه م که هاج و واج نایو مب الهام
 

جــووون مــردم  يکــور کــه حــاال رو يآهــو خــاك تــو ســرت کــنن دختــره   يوااااااا: زمزمــه کــرد الهــام
بــود، تولوخــداااااااااا  یجنــتلمن دل و قلــوه کــ نیــا! کــنمیمنــو کــه دارم غــش م ریــبگ!! يذاریــاســم هــم م

 !خوامیتندم م خوام،یاالنم م خوام،یها م افهیها من از اون بدق یدخمل

 تیـ گفـتم واقع  یبچـه هـا هرچـ    نیدیـ د: پونـه رو بـه دختـرا کـرده گفـت      میدیـ خندیهرهـر م  کهیحال در
 !انهی نیدیحاال حق رو به من م!! داشت

توشـون روشـن شـده بـود و      یهـزار ولتـ   يکـه پروژکتورهـا   یینگاه به مـا کـرد و بعـد بـا چشـما      هی نایمب
ــت    يداشــت محافظــا ــوش اس ــد وخ ــد بلن ــه ق ــرد، ک ــا چ  لیم ــودن رو ب ــورت م ب ــته ق ــشــماش درس  داد،ی

ــو يســقلمه ا ــه پهل ــه زد وگفــت يب ــاَه اَه ول کــن ا: پون ــوك رو، فعــال ا  نی ــه پ ــام کل ــاله ــا نی  يهرکوله
 هیــبــا  نیخــواینــه، م نیجــووووووووووونم ،مــادرتون بــه فــداتون، خســته شــد  يا. ابیــدرخوشــگل رو 

فــداتون بشــه ! کــنم هــااا واالاااااااا ینمــ قهیو پونــه مضــا یبــه مــرگ الــ! ارمیــتــون رو در ب یخســتگ ییچــا
 ! منوووووو ریبگ فتمیپوونه دارم م يوااا.  عمه هاتون

بچــه ! هــم دارن یکلــیآآآآآااخ چشــم مامــان باباشــون روشــن چــه ه نم،یــخفــه شــو بب: تنــد گفــت الهــام
کـه   نیهمـ ! میفقـط نگـاه کنـ    سـت یاصـال درسـت ن   ينطـور یا! بـرم سراغشـون   دیـ با نمیـ کنار بب دیها بکش

سـراغ   رفـت یداشـت م  یراسـت  یکـه راسـت   میزود دوتـا دستاشـو گـرفت    یلـ یخ نـا یبرداشـت مـن و مب   زیخ
 .برد یعقل داشت آبرومون رو م یب طونَیاز خنده که دخترِ ش میفقط غش کرده بود!!! محافظا

ــه ــ پون ــ هی ــارش کــرد مــنم   یپــس گردن ــمحکــم نث ــاش گــرفتم کــه صــدا   شــگونین کی  يمحکــم از پ
نـــه  ،يریـــکبیا يشـــعور هـــا یهردوتـــاتون بـــ نیریـــبم يآآآآآآآآآآاآآآ: دادش بلنـــد شـــده گفـــت

ــرا یکــیمــن  ذارنیــخودشــون عرضــه دارن نــه م  نیــآخــه ا. خــودم دســت و پــا کــنم  ياز اون هــا رو ب
ــاف ن ــتیانص ــه س ــه  ! ک ــرگ عم ــه م ــ يب ــه    ماش ــرگ عم ــه م ــا ينباشــه ب ــوون خوشــگل با  نی ــدوج  دی

ــ   ــا یچــ گــهید نیگــرفت! شــووووووور یحرکــت هــامون حســاب شــده باشــه و اال شــوهر ب  يگفــتم نکبت
 ! منگول

 . میدیخندیو فقط کرکر م میکردینگاه م گهیباز به همد يوپونه با دهن ها نایو مب من
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ــ.  میدیــو خند میبــا دختــرا گفتــ رفــتیم یکیهــوا رو بــه تــار کــهیروز تــا زمان اون هــم منــو ســوال  یکل
 یبـه دامـش بنـدازن، ولـ     يکـه چـه جـور    دنیکشـ  دیـ پل يواسـه آرازِ مغـرور نقشـه هـا     یکردن و هـ  چیپ
بـه   يزیـ بـود کـه چ   یمـرد آهنـ   کیـ ،  بودنـد  دهیـ کـه د  یپـ یمـرد خـوش ت   نیـ هـا خبـر نداشـتن ا    چارهیب

 .  بشناسه کردیم یشناخت، نه سع ینه مهرو محبت م! ش نبود نهیس تواسم دل 

ــ  دهیکشــ یآهــ ــریمال یآرزو کــردم کــاش آراز کم ــونتر از هم مت ــه قــول دختــرا   بــود کــه شــهیو مهرب ب
 !!!...فرد اعال بود یِوانیروغن ح ياونموقع نونم تو

 
ــا   بعــداز ــه شــده بــودم کــه موب ــازه وارد خون هــوووووووووورررراااااا . زنــگ خــورد لمیرفــتن دوســتام ت

ـ  دیـ کوبیهرچنـد قلـبم داشـت بشـدت م    . تمـام عمـرم دلتـنگش بـودم     يبود کـه بـه انـدازه     ییبابا بـا   یول
ــ  کــردمیاحســاس م. گرفــت يا هگــیبــرام رنــگ د ایــصــداش دن کــه  شــهیم حسیبــدنم کــم کــم داره ب

 .نشستم ییرایدر پذ یمبل يآهسته رو!!! بود ادیز یحالاز خوش دیشا

 ییبابــا: کــردم هیــکنتــرلش کــنم، شــروع بــه گال تونســتمیکــه اصــال نم ریــبغــض کــرده و دلگ يصــدا بــا
زود  نقــدریا یعنــی! زننیــزنــگ بــه مــن نم هیـ چــرا داداش اردالن و ارســالن  ســت؟ین يچـرا ازتــون خبــر 

 ! نیفتینم ادمیبودم که اصال ب یاضاف شتونیپ نقدریا یعنی! نیازم خسته شد

: گفـت یکـردم کـه م   یبابـام گـوش مـ    يو پشـت تلفـن بـه قربـون صـدقه رفتنهـا       کـردم یهق هق م داشتم
ــا زِیــدختــر گلــم، عز ــبم هیــگر ،ییدل باب ــا ! نکــن قل ــانتو ب  ،ییگــل دختــر باب ــدن مام ــاگــه اجــازه بِ  میاری

 .ستیتا اجازه ندن تنها گذاشتن مامانت اصال صالح ن یول م،یبرگرد میتونیاونموقع م

ـ  کـرد یم تمیاذ قلبم تنـگ شـده،    یلـ یخ یلـ یدلـم براتـون خ   ییبابـا : تمـام قـدرتمو جمـع کـرده گفـتم      یول
 کیــو بشــنوم فقــط لحظــه صداشــ کیــفقــط  نیتــونم بــا مامــان حــرف بــزنم؟ الاقــل بــذار  یهنــوزم نمــ

 !لحظه باباجوونم

انگـار راه گلــوم  . تونسـتم حـرف بـزنم و نفـس بکشـم      ینمــ گـه ینفسـهام کـش دار شـده بـود و د     يصـدا 
 ! بسته شده بود

 . خشک من گم شد يسرفه ها يتو ییبابا يالو گفتن ها يسرفه افتادم صدا به

 . شد دهیاحساس کردم تلفن از دستم با خشونت کش کدفعهی

 .زدیکه داشت با بابام تند تند حرف م دمیشنیرو م الیگودز يصدا. خورد یبهم مداشت  حالم
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 که . گذرهیم یبفهمم دور و برم چ تونستمیحدودا م یرفت ول یاهیس چشمام

 .......کنده شدم نیزم ياحساس کردم از رو کدفعهی

ــ  نکــهیا مثــل بلنــد و گــرمش  ينفســها نکــهیداشــتم مثــل ا یآراز در آغوشــم گرفتــه بــود، چــون احساس
 .گردوندیبهم آرامش رو برم یپهن و ستبرش کم نهیس خورد،یکه به گوشم م

 نکـه یبعـد مثـل ا  . نیزود بـه دکتـر اطـالع بـد    : کـه بلنـد گفـت    دیبلنـد و محکمـش بـه گوشـم رسـ      يصدا
 ! عیسرررررر یلیخ: دیکش ادیکنترلشو از دست داده باشه فر

ــ ــ یهمچ ــن یرو م ــس م دمیش ــردمیو ح ــرا نم  ک ــط چ ــتمتویفق ــ نس ــنم  یحرکت ــبک ــدم رو   ای ــواب ب ج
 . دونستمینم

 .بود حسیتمام بدنم سرّ و ب یبگم حالم خوبه ول کردمیتالش م یه

چــرا  نیــا: شــد؟؟؟ فکــر کــردم یدکتــر چــ نیــکــه داد زد پــس ا دمیآرازو شــن يدوبــاره صــدا یوقتــ 
انگـار   کنـه یاونـور م  نـور یمنـو ا  نهمـه یچـرا ا ! دهیـ بغلـش فشـار م   يو منـو محکـم تـو    زنهیداد م نقدیداره ا

 !! شورهیداره رخت چرکاشو م

داره نــاکسِ  یهــا، عجــب بغلــ میامــا خودمـون ! شــل کــن یآخــه، دسـتاتو کمــ  يباااابـااااا لهــم کــرد  ياااااااا
 !!پیخوش ت يِوالیه

ــهی ــو   کدفع ــو ت ــردم من ــاس ک ــرمو رو   ياحس ــت و آروم س ــت گذاش ــرد    يتخ ــا ک ــه ج ــالش جاب در . ب
داغـش داشـت بـه گونـه هـام       يو هـرم نفـس هـا    زدیـ بـا دسـتش عقـب م    مویشـون یپ يرو يموها کهیحال

 ؟؟؟يشنو یآهو صدامو م......... آهو: آروم کنار گوشم زمزمه کرد خوردیم

ــا يوااااا: ســرمو تکــون داده جوابشــو بــدم فکــر کــردم   کــردمیم یســع کــهیحال در ــه  نقــدهیچــرا ا نی ب
بقــول ! نــدارم آراز خـان  يادیـ ز يبکـش عقـب مــن جنبـه    ! شــده، االنـه کـه ســکته کـنم هــا    کیـ مـن نزد 

 !بلند شدم کار دستت دادم ها يدید کدفعهیپونه 

 یمگــه نمــ!!! زدیــمنــو صــدا م یچــرا آراز هــ یولــ خنــدم،یبلنــد هــم م خنــدم،یدارم م کــردمیم احســاس
 !خندمیحالم خوبه دارم م نهیب

ــاره منــو تــو نکــهیا مثــل ــ  فیــآغوشــش فشــرد کــه چقــدر ک  يدوب . دهکــردم و دعــا کــردم همچنــان  ب
 ! الیچقده مهربون شده گودز
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پســر  يجنبــه  یســرِ بــ يخاااااااکســتر تــو خــت،یر یبــ يدختــره : فکــرام شــرم کــرده بخــودم گفــتم از
ـ ........  یولـ ! افکـارت منحرفـه   نهمـه یات بکـنن کـه ا   دهیند گـرم   یلـ یکـنم آغوشـش خ   کـار یخـب چ  یول

 !!! خودش خواسته. مگه من گفتم بغلم کن!!!! بمن چه هیو خواستن

بـدنم گزگـز کـرده نفسـم کـه      . داغ شـدم  کدفعـه یاحسـاس کـردم کـه     میشـون یپ يلـب هاشـو رو   یگرم
 . خورد چیهام پ هیر يبدتر تو ومدینم رونیب

ــا  : زدم داد ـــونه کج ــرت پـــــــــ ــو س ــدا م  !!!! ییخــاااااااااااك ت ــه رو ص ــرا دارم پون ــن چ ــواااااااا م و  زنمی
 . پونه چارهیب! دمیبهش فحش م

ازت بــه . یمنــو ببوســ يبکــش کنــار، اصــال حــق نــدار  والیــه: داد بــزنم خواســتمیو م دمکــریتقــال م یهــ
ــ اد،یــبــدم م یخــاک يکــره  نیــا يانــدازه  چشــمامو بــاز  تونســتمیچــرا نم!! دیــچرخیچــرا زبــونم نم یول

 کنم؟

شــوك  يلحظــه ا ن،ینگــران نباشــ: گفــت یکــیکــه  دمیدســتم احســاس کــردم شـن  يکــه تــو یسوزشــ بـا 
ــ ســتین هــوشیب. بهــش وارد شــده یعصــب ــدنش برســه،   . هســتش حسیفقــط ب ــه ب ــول ب ــا آمپ  5االن ت

 . کنهیچشماشو باز م يا قهیدق

 .ومدیبازم صدام درن یول! ترسمیمن از آمپول م! آآآآآمپــــــــــول: زدم داد

 ! شدیآخه فقط بدنم مور مور م. دیکشیدست بصورتم م یکنم آراز بود که ه فکر

ــ ــتا یگرم ــونمهر يدس ــونیپ يرو رو یب ــودم،  آروم آروم      میش ــر ب ــاش راحتت ــه باه ــردم ک ــاس ک احس
 .تونستم چشمامو باز کنم

بطـرفم خـم شـده    . کـرد یموهـام نشسـته بـود داشـت نوازشـم م      يکـه رو  یگـرم و دسـت   يبا لبخنـد  خاله
 !تو يشد ينجوریدخترم؟ چرا ا یخوب: گفت

 . نتونستم جواب بدم یچشمامو باز وبسته کردم ول 

ــه اطــراف گردونــدم بب  نگــاهمو ــا اون بوســه   نمیــآهســته ب کجاســت،  نشیآتشــ يآرازِ فرصــت طلــب ب
ــه گفــت  ــه : کــه خال ــت خوب ــا چشــما. خداروشــکر حال ــل ا: داد  یخنــدان  يو ب ــ نکــهیمث ــینفــر خ کی  یل

ــود  ــده ب ــران ش ــود رو . نگ ــته ب ــه رو گذاش ــرش يخون ــ! س ــده     نیهم ــر ش ــت بهت ــد حال ــئن ش ــه مطم ک
 .کوچولو آروم گرفت
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ــا ــن ب ــا  دنیش ــرف ه ــاره   يح ــه دوب ــخال ــه داغــش رو  ادی ــونیپ يبوس ــد  میش ــته لبخن ــادم و ناخواس  يافت
 ! نااهلِ مارمولک يِپسره . لبم اومد يرو

کـرده بـا لبخنـد دسـتمو گرفـت و       یتـوش بـود  بـه چشـمام نگـاه      يادیـ ز يکـه حرفهـا   ییبا چشما خاله
نگــران  یلــیبابــات هــم خ. نــهکیاالن آرازخــان داره بــا بابــات صــحبت م: بهــش داده گفــت یفــیفشــار خف

 فیضــع یلــیکــه دکتــر گفتــه خ ارمیــبــرات ب يمقــو زیــچ هیــمــن بــرم . گرفــتیتمــاس م یشــده بــود هــ
ــ تیــو خودتــو تقو یباشــ يقــو دیــدختــرم با. یبکنــ یاضــاف ياالیــخ روفکــ دیــنبا. يشــد  یدونیــم. یکن

  ؟؟یداشت یساعت چه حال مین نیا يتو

 .با آرامش اتاق رو ترك کرد و

ــرم تــو   دهیکشــ یقــیعم نفــس تمیــدســتم بچشــمم خــورد کــه داشــت اذ  يدســتمو نگــاه کــردم کــه س 
 .کردیم

رم اصـال م      . از ترسم چشمامو بسـتم و فکـر کـنم زهـره تـرك شـدم       تند ي ونـه یآخـه مـن بـا آمپـول و سـ 
 . نداشتم یخوب

از  نــویا انیــبگــو ب ســوزهیخــــــــــــاله دســتم م! ســوزه یچقــده مــ يآآآآآآآ: بســته گفــتم يچشــما بــا
 !ارنیدستم در ب

 .شد يآخرو با بغض گفتم و اشکام جار کلمه

ــاز کــرده متوجــه نگــاه عســل    یدســت کدفعــهی ــاك کــرد کــه چشــمامو ب ــه   یاشــکامو پ درشــت شــدم ک
 . بطرفم خم شده چشم به دستم دوخته بود

 !نجایا ادیتند ب نیبه دکتر بگ: گفت نیمحکمش بلند شد که خشمگ يصدا

قلــبمم . دندیبچســبم و فکــر کــنم اشــکامم از ترسشــون خشــک واریــد بــود بــه کیــخشــم صــداش نزد از
 . صدرصد! بود ستادهیاز ترسش ا

 
ــه  یفرســتیاالن اون پرســتار احمقــو از خونــه م نیدکتــر همــ: دکتــر وارد شــد بلنــد گفــت  تــا بــره وگرن

رو از دســتش  یســرم لعنتــ نیــزود ا! داشــته باشــه یجــان تیــخونــه امن نیــا يتــو نجــایا کــنمینم نیتضـم 
 ! ناراحتش کرده نیاریبدر 
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رم از ا  هیـ کـه خـودتم    یهسـت  یآرازجـان تـو انقـده عصـب    : گفـت  دیـ خندیم کـه یمسن در حال دکتر نـا یسـ 
 .بکش کنار خودم درستش کنم. يالزم دار

ــرم ا: گفــت نمیــنب یچــیبــه ســرم کــه صــورتمو برگردونــده بــودم ه  یدگیرســ بعــداز يرادیــدختــرم س 
 قیــکــه تــوش تزر ییســرم و آمپولهــا نیــبــدنت بــه ا. شــهیاالن درســت م یتحمــل کنــ ينــداره، لحظــه ا

 . داره ازین یلیخ میکرد

 .دیکش يآروم تکون دادم که کنار سرمو

ــارم رو  آراز ــاره تنــد کن دســتش گرفتــه نگــاه نگرانشــو بصــورتم   يتخــت نشســت و دســتمو تــو  يدوب
شـده  تمـام جـزء جـزء بـدنم بـود کـه از تمـاس دسـت آراز سـوزن سـوزن            شیمن فکرم پـ  یول. دوخت

 .....کردیبود و بشدت گزگز م
 

انداختــه بعــد بــه صــورتم  یگــره خــورده بــه ســرم دســتم نگــاه  يدرخشــان و ابروهــا يبــا چشــما آراز
گفـتن و   نیاحسـاس کـردم بـ   . دیـ کاو یصـورتمو مـ   يتمـام نقطـه نقطـه     بـاش یز يچشـما . چشم دوخـت 

ــ. داره دیــترد يزیــنگفــتن چ و باهــات اتمــام حجــت  گمیمــ يزیــچ هیــآهــو  نیببــ: گفــت کدفعــهی یول
اجــازه  گـه ید م،یکـه زهـره تـرك بشـ     یفتـ یروز ب نیـ تلفـنِ خونـواده ات بــه ا   کیـ  ااگـه قـراره بـ   . کـنم یم

 ؟؟يدیباشه، فهم خوادیم یحاال هرک! یباهاشون حرف بزن دمینم

ــا. و چشــمام پــراز اشــک شــد  دیــم لرز چونــه لرزونمــو بــه دنــدون گــرفتم و بغــض دار نگــاهمو از   يلب
 .دمیشک نییصورتش پا

 !به من نگاه کن: گفت محکم

 .نگاه کردن بهش دست بردم و اشکامو پاك کردم عوض

 . دوختم شیخشنش که گفته شو تکرار کرد، نگاهمو به صورت جذاب و خواستن يصدا با

بـه گـردنش    یبودنـد، کالفـه از جـاش بلنـد شـده دسـت       يگونـه هـام کـه بـازم جـار      ياشـک رو  دنیـ د با
بـه   یعصـبان  گـه یکـه د  یکـه آرومتـر شـده بـود و صـورت      ییبـا صـدا  . دوباره به چشمام نگـاه کـرد  . دیکش

سرشــو بـه سـمتم خــم    یتخـت گذاشـت و کمـ    يشـده دستاشــو رو  کتـر یبــه تخـت نزد  دیرسـ  ینظـر نمـ  
 . کرد
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در   ،ینکنــ هیــوگر یآروم باشــ ياگــه قــول بــد: بــار آرومتــر شــروع بــه حــرف زدن کــرد و گفــت  نیــا
باهاشـون حـرف    دمیـ باشـه اجـازه م   ،یزدن بـا خونـواده ت بـه اعصـابت مسـلط باشـ      ضـمن، موقـع حـرف    

خــوب . رمیعنــوان امکــان نــداره ازت بپــذ چیوارد شــدن شــوك رو بهــ ينجــوریا گــهیمــن د یولــ. یبزنــ
 !!! گفتم یچ يدیفهم

 .آروم سرمو تکون دادم و پلک زدم. لبم اومد ينامحسوس رو يلبخند

شــد و  دهیبعــد دوبــاره نگــاهش بــه صــورتم کشــ! خوبــه: فــتدستاشــو بــه کمــرش زد وگ دهیکشــ عقــب
 !تر نییگردنم و پا ریهمچنان دنباله دار به ز

ــهی ــر   کدفع ــد س ــو برگردون ــس عم  يسرش ــون داد و نف ــیتک ــ یق ــاق ب   دهیکش ــرعت از ات ــه س ــب  رونی
 .رفت

 !!کرد ينجوریمات موندم که چرا ا یمدت اول

مـو بـه مـو بهـم نگـاه کـرد و        قیـ دق ينجـور یچـرا ا  کنـه؟؟ یرم م هـو یچـرا   الیگـودز  نیـ واااا ا: گفـتم  بعـد 
 ......تند

! کـرد  سـت یا يچنـان قرمـز شـدم کـه قلـبم لحظـه ا       کدفعـه ی. بخـودم کـردم   یچرخونـدم و نگـاه   سرمو
 !خاااك تو سرت آهو، آبرووووووت رفت: فقط گفتم

 .شدیم دهیکه تنم بود قشنگ همه جام د يدیاز روم کنار رفته بود و فقط با تاب سف مالفه

 پس کتم کو؟؟؟: گفتم بلند

 . کار از کار گذشته بود و کته تنم نبود یول

 شده؟ یبودمش پس چ دهیلحظه که پوش نیکردم تا آخر فکر

 .آوردن رونیسرم زدن راحتتر باشه از تنم ب نکهیا يحتما برا دمیرس جهینت نیبه ا آخرش

 . دمیپوش یلباسام باز بود م یوقتا وقت یبود که بعض یکوتاه يِباینازك و ز کت

گـرد   قـه یهـم تـنم بـود بـا      یچـه تـاب  ! توانمنـد روشـن   ي فـه یطا رویـ چشـمِ ت ! به به: خجالت فکر کردم با
 !يحلقه ا نیباز وآست یلیخ

 .دادم یتیسرم زدم و به خودم فحش درِپ يمحکم تو یکیبا حرص  دوباره

گـازش گرفـت کـه در رفـت، نگـو گـل        هـو خـر   هیـ  نکـه یرو، مثـل ا  چـاره یآخـه پسـر ب   دمید: کردم فکر
 .از حرف خودم خنده م گرفت! کاشتم اونم خروار خروار
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ــه  د،یســرمم رو بــاز کــرده شــاممو بــه اتــاقم آوردن کــه خالــه هــم پشــت بنــدش سررســ   اونشــب امــا ب
قاشـق هـم جـا     هیـ  ياالن بـرا  خـورم یخالـه اصـرار کـرد گفـتم بعـدا م      یهرچـ . عنوان اشـتها نداشـتم   چیه

 . رفت رونیجمع شده بهم انداخته از اتاق ب يمتفکرانه با لبها ینگاه. ندارم

 !تو امیب تونمیم: اتاق گفت رونیکه از ب دمیآراز رو شن يبعد صدا یقیدقا

 .نیلحظه صبر کن هی: گفتم

ســرم انداختــه  یتنــد برداشــته تــنم کــردم و شــال. هیصــندل يکــتم رو دمیــبــه دورو بــرم کــرده د ینگــاه
ــبفرما: گفــتم ــت  . دیی ــده ام گرف ــه از شــال ســرکردنم خن ــه دروغ نباش ــا   . البت ــو ب ــار من ــه هــزار ب آراز ک

 ....خب یول!! بود دهید شونیپر يموها

 يخـوا یبـاز م  يشـامتو نخـورد   نکـه یمثـل ا : بعـد گفـت  . دیحـالمو پرسـ   سـتاده یکه شـد کنـار تخـتم ا    وارد
 ؟یکن دایپ یو چه حال یکن کاریچ

هـم   یسـازمان جاسوسـ  ! چـه زود گـزارش داد  ! دهـن لـق   يخالـه   يا: بـراش جمـع کـرده گفـتم     چشـامو 
 ! گزارش رد کنه يزود نیبه ا تونستینم

ــا ــآراز پر يلب ــ  دی ــان س ــو  ینیکــه همزم ــا  نجــایا: گفــت. بغلــم گذاشــت يغــذارو برداشــته ت منتظــرم ت
 .برام باال انداخت ییو ابرو. شنوم یهم نم یحرف. يغذاتو بخور

قاشـق رو برداشــته   يمجبـور . کـرد یرو نگـاه م  رونیـ بطـرف پنجـره رفـت و پشـت بمـن کـرده ب       آهسـته 
 . از غذاهارو خوردم یکم

 دهیبـه صـالبه هـم کشـ     گـه ید دیببخشـ : گفـتم  اریـ اخت یقاشـقم فـرو بـدم بـ     هیـ  ینتونستم حتـ  گهید یوقت
 .میمنکه راض ن،یکن ربارانمیت نیتونیم. بشم جا ندارم

گفتــه از اتــاق  يریــبعــد شــب بخ. بصــورتم انــداخت قیــدق یشــت و نگــاهســرد بطــرفم برگ يلبخنــد بــا
 .....خارج شد

دلـم بـود    يتـو  روزیـ کـه از د  یبهتـر شـده بـود و احسـاس دلتنگـ      یلـ یکـه چشـم گشـودم، حـالم خ     صبح
 .نداشتم گهیرو د

 .اوردمیصبحونه بخوردم داد که داشتم باال م فیو توص فیآنقدر با تعر خاله

 . يریتا جوون بگ يبخور دیبا ،يشد فیضع یلیخ زخالهیعز: گفتیم یه
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 يلقمـه بـود کـه تـو     یهـ . کطـرف یهـم   یکـره بـا عسـل و تخـم مـرغ عسـل       يعسل، لقمـه هـا   ریش وانیل
 .داد ودست از سرم برداشت تیمن رضا يبالخره خاله با ناله ها. شدیم ریدهنم سراز

دوش  خــوامیخوبـه م  یلــیخالـه جــون حـالم خ  : گفـتم . نداشــتم یمشـکل  گــهیظهـر بــود کـه د   يهـا یکینزد
 .رمیبگ

ــه ــ  خال ــا نگران ــهیدرحال یب ــو رو ک ــونیدســت و پ يدستش ــیم میش ــ  د،یکش ــه  دیصــورتمو بوس و همچنانک
آراز خــان چقــده سفارشــتو  یدونیــآخــه نم زخالــه،یعز: تخــت بلنــدم کنــه گفــت ياز رو کــردیکمکــم م

 ! به من کرده

شــدنت  حــالیبخــاطر ب یدونیــنم: اومــده آروم گفــت کتــرینزد طونیشــ يبچــه هــا نیخالــه، عــ کدفعــهی
 یولـ ! کـرد یازبـس نگرانـت بـود فقـط داد و هـوار م      فتـه، یبچـه هـا کـم مونـده بـود پـس ب       نیمرد گنده ع

 . ستینبوده و فکرش ناراحت تو نبوده و ن نطوریبگه اصال ا خواستیبعدا مثال م

 يآ: شــو تکــون داده گفــتبــود سر يا گــهید يفکــرش جــا کــهیدر حال دهیبــه موهــام کشــ یدســت بعــد
 .رفت رونیاز اتاق ب يا گهیو آروم بدون حرف د! ریبخ ادتیکه  یجوون ییکجا يآ

 !حالمو جا آورد یحساب ییدوش سرپا هیاز رفتن خاله  بعد

هــاش و  یخالــه از جــوون. دمیــبــا خالــه گفــتم و خند یومــنم حســاب ومــدیبــه خونــه ن گــهیروز آراز د اون
 . کردمیگوش م اقیومنم با اشت کردیم فیتعر شیعشق دوران جوون

ــا اون بگ میاومـــد دوران قـــد بنظـــرم ــدرمادرها راه م ییرببنـــدهایبـ ــداختن،یکـــه پـ ــیعشـــقها خ نـ  یلـ
 !راحت بود یلیخ یبوده تا االن که همچ زیشورانگ

 زیــداده بــود درون گلــدان م لیــبــاغ بهمــون تحو رِیــرو کــه بــاغبون پ یقشــنگ يکمــک خالــه گــل هــا بــا
ــذاخور ــاز يغ ــا  . میکــرد يجاس ــحبت ه ــا ص ــالم ب ــ  يح ــه وش ــا طنتیخال ــو  ییه ــه ت ــوان يک  یدوران ج

 .گرفتیبودم که دلم درد م دهیخند نقدریخوب بود ا یلیدوراز چشم مامان باباش کرده بود خ

ــاره متولــد شــدم  دنیاونــروز و بعــدش هــم تلفــن اردالن و شــن  یِخنــده وشــوخ بــا . صــداش، انگــار دوب
ــ  یگوشــ یســتدلتنــگ صــداش بــودم کــه چهارد نقــدریا  میتلفــن رو محکــم نگــه داشــته بــودم و بعــداز ن

 .کردم یساعت حرف زدن و درد دل کردن آروم شده ازش خداحافظ

 گـردن، یبرم رانیـ همـراه مـادر دوبـاره بـه ا     یهمگـ  نـده یمـاه آ  کیـ داداش کـه گفـت تـا     يحـرف هـا   با
 . زدیبرق م یچشمام از خوشحال. درحال رقص و پرواز بودم
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ــتم بـــا کـــهیحال در ــحال داشـ ــه  خونـــدمیرو م يآهنـــگ شـــاد دمیـــخندیم یخوشـ و دور خـــودم و خالـ
کــه  دیـ چرخ یمــ ییبـا یکــه بـتن داشــتم، بـه طــرز ز   یبلنـدم همــراه بـا دامــن کلوشـ    يموهــا دم،یـ چرخیم

 .کردمیخودم هم حظ م

 .رو گرفته بود ییرایبلند و از ته دلم، پذ يخنده ها يصدا

کـه   کـرد یو همـراه بـا قربـون صـدقه رفتـنم، خـدارو شـکر م        کـرد یداشت با عشـق و لبخنـد نگـام م    خاله
 .خوبه نهمهیحالم ا

حـــال آرام بخـــش آراز ســـرجام  نیمحکـــم و درعـــ يصـــدا دنیبـــا شـــن کدفعـــهی میاوج خوشـــحال در
 چه خبره؟  نجایا: خشک شدم که گفت

 ! تموم شد یدهنم گذاشتم و خنده هام در آن يو دستمو رو! يواااااااااااا: گفتم فقط

چشـم بـه صـورتم دوختـه      کـه یمـن کـرد و بعـد در حال    يبـه سـر تـا پـا     ینگـاه  دهیـ باال پر ییبا ابرو آراز
 . کرد یبود با خاله سالم واحوالپرس

ــهیحال در ــت     ک ــودم گف ــن ب ــحبتش م ــرف ص ــعل: ط ــو   کی ــانم کوچول ــالم خ ــ! س ــده خونــه رو   یچ ش
 سرت ؟؟ يرو یگذاشت

: انداختــه آروم و گرفتــه ســالم کــردم و گفــتم نییســرمو بــه پــا گــرفتمیلــبم رو بــه دنــدون م کــهیحال در
 ......فقط فقط.....دیببخش..... یچیه.سالم ....س....س

خشـکم نبـود    یلـ یکـه خ  یشـد بـا لحنـ    یمـ  کیـ بـه مـن نزد   کـه یدر حال دمیصـداش رو شـن   کدفعـه ی بعد
 .بعد حرف بزن ریاول سرت رو باال بگ: گفت

ــ   چونــدمیپ یهـم مـ   يدسـتامو تــو  کـه یحال در اال گـرفتم و چشـمامو بــه گـردنش دوختــه    آهسـته سـرمو ب
 ينجــایبــه ا...... همــراه مامــان  یهمگــ گــهیمــاه د کیــتــا  گفــتیم. داداش اردالن زنــگ زده بــود: گفــتم

 !خونه گردنیبرم: نگاهمو به چشماش دوخته  دادم یبا شوق فراوان دمیجمله که رس

ــد ــهیدرحال بع ــرواز م   ک ــان پ ــرف مام ــه ط ــرم ب ــردیفک ــانم داره : دادم  ک ـــاد،یممام ــهید ـــــــــ ــا  گ تنه
 .اد.......... ــــیمامانم داررررررره م! رمیگیبغلم نم يلرزون و تنهارو تو يآهو گهید! مونم ینم

از  یدسـتام گـرفتم و آهـ    يشـده ازاشـکامو بـا دسـتام محکـم تـو       سیخـ  يبخـوام گونـه هـا    نکـه یا بدون
 . دمیسرشوق و حسرت کش
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گــرفتم  نییســرم رو دوبــاره پــا کــردمیرو احســاس م یمــرد ســنگ نیــنگــاه آراز ا ینیســنگ کــهیحال در
 . به لب آوردم یولبخند محزون

ــاره ــا : زمزمــه کــردم  دوب ــداداش اردالنــم، ارســالن، همشــون م   ،ییمامــانم، باب و دور هــم جمــع   انی
 !! منن، منم مامان بابا و همه کس دارم خدارو شکر ياونا خونواده ....... من  يخونواده .میشیم

 گذره؟یبهت بد م نجایا نقدریا یعنی: آرام آراز بگوشم نشست که گفت يصدا

و  نیازتـون ممنـونم کـه هســت    یلـ یخ! نـه بخـدا  : آهسـته گفـتم  . بـاال آورده متعجـب نگـاش کـردم     سـرمو 
و مــنم االن  شــهیخــود آدم نم يجــا خونــه  چیهــ یولــ....... خــب ......  یهمــه از طــرفم راحتــه، ولــ الیــخ

 !نیدارم، فقط هم ازیبه همه شون ن
 

ــادم  يا گــهید زیــچ نکــهیبــدون ا بعــد ــه طــرف اتــاقم راه افت درب اتــاقمو پشــت ســرم بســتم و  . بگــم ب
 . شبانه ام شد يها ییدوباره اشک چشمام مهمون تنها

 .....گوشم فرو کردم يرو تو يو هندزفر دمیتخت دراز کش يو آرزو رو دیهزار ام با
 
 دیــخندیم یبهتــر شــده بــود و چشــمام از سرشــوق و خوشــحال  یلــیحــالم خ نــور،یبــه ا یزنــگ داداشــ از

 .زدیو برق م

 .کردمیو فقط لبخند زده همش به مامان و بابا و داداشام فکر م کردمیاعتراض نم گهید

: گفـتم یم شـه یهم. کـه همـش دوروبـرم بـود و مـنم مثـل جوجـه کوچولـو همـش دنبـال خالـه بـودم             خاله
 !امیب يخاله کمک الزم دار

 . من کمک دارم. خاله ،االنه که معلمت سر برسه ،تو به درسات برس زینه عز: گفتیهم م خاله

ــو ــا يت ــ   نی ــن داداش ــداز تلف ــه روز بع ــهی،د یدوس ــآرازو ند گ ــل ا  دهی ــودم، مث ــهیب ــرا نک ــار يب از  يک
 . تهران خارج شده بود

ـ . کـل کـل کـردن باهـاش تنـگ بـود       يدلم برا کوچولو تنـد سـرمو    فتـادم یهـاش م  تیـ اذ ادیـ  یوقتـ  یول
 !  خوش قد و قواره رو ختیریب يپسره  نداختمیم رونشیو از مغزم ب دادمیتکون م

ــکــه از خــواب ب صــبح ــیشــدم خ داری ــودم یل ــو . ســرحال ب ــم يدســت صــورتمو شســته، جل ــآرا زی  شی
 . دیکه خاله سررس  کردمیبلندمو شونه م ينشسته داشتم موها
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 .ریسالم خاله صبحتون بخ: گفت تند

موهــاتو  يخــوایم زدلمیــعز. خالــه يخــانم خوشــگله  ریــصــبح تــو هــم بخ: ت جــواب دادبــا محبــ خالــه
 برات ببافم؟ 

جمـع و   یلـ یخ نیبـاف  یموهـامو مـ   یوقتـ . آره خالـه دسـتت درد نکنـه   : تکـون داده گفـتم   يلبخنـد سـر   با
 .و راحتم شهیجور م

خوشــگلم بــه موهــام زد  کیــزد وموهــامو از دو طــرف بافتــه دو تــا گــل ســر کوچ یلبخنــد مهربــون خالــه
لباسـا بهــت   نیـ چقـدر ا ! يخالـه چقـده ملـوس شـد     زیـ عز: و گفـت  دیو بـا عشـق و محبـت موهـامو بوسـ     

 ! ادیم

 . زده تشکر کردم يلبخند

 یسـاعت  هیـ بـه سـاعت انـداختم کـه      یبعـد نگـاه  . بـودم  یبه خـودم کـردم کـه عـال     یرفتن خاله نگاه بعد
ــدن دب  ــا اوم ــت ــیر ری ــا میاض ــلطان يآق ــت  یس ــت داش ــ وق ــس ب ــخ یم، پ ــدم  الی ــاب ش ــوز . درس و کت بل

 يرو یکـه بـه قشـنگ    پـور یگ يهـا  نیروش بـود بـا آسـت    يگـل تـور   يبـا یدکمه دار کـه طـرح ز   یسرخاب
 .نشست یتنم م

 .دادیباسنمو قشنگ پوشش م ریهمرنگش که بلوزم چون بلند بود تا ز یِتنگ و کش يشلوار

ــاره ــاه دوب ــهیدر آ ینگ ــتم   ن ــه گف ــودم انداخت ــور  : بخ ــه مجب ــر مگ ــه دخت ــ يآخ ــاس تنگــ  نیهمچ  یلب
ــ ــواب دادم  ؟یبپوش ــد بخــودم ج ــ: بع ــخ یب ــرحال م   الی ــو س ــش آدم ــا، رنگ ــباب ــه کاف ارهی ــک ــ! هی  شیبق
 ! بجهنم

 . شونه ام انداخته بودم يرو يدیشال سف سرخوشانه

 .بزنم اطیبه ح يکنه که سر شیدورتر ک یخوردن صبحانه به خاله گفتم محافظ هارو کم بعداز

 ؟یچ ادیاگه آراز خان ب: نگران گفت خاله

حتمــا از  رونیــاگــه نــرم ب ارمیــخونــه دوام ب يتــو تــونمینم گــهید یولــ. ادیــنم... انشــاا: گفــتم ینگرانــ بــا
 ! بشم آخه یچقدر زندان. ترکمیغصه م

 .پرواز کردم اطیخاله بطرف ح ياشاره  با

ــدو ــتم و رو ب ــا و منظــره    يرف ــه درخت ــاب نشســته چشــم ب ــایز يت ــراف دوخــتم يب فکــرم بطــرف . اط
ــ بتیبــده. شــد دهیآراز کشــ ــ ینبــود همچــ یوقت ــود ول ــ........ یآروم ب ــاره ســر!! کــاش بــود یول  يدوب
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ــزم ب  ــون داده از مغ ــتک ــداختم و آهنگــ  رونشی ــرا یان ــردم   يرو ب ــه ک ــودم زمزم ــ. خ ــرا ا یول ــچ  نی
 آهنگ؟؟؟

 . اومده بود ایتازه بدن نکهیمثل ا. وشم خوردبگ یکوچک يبچه گربه  يصدا

همچنانکــه دنبـال بچـه گربــه   . بـود  ینـاز و دوستداشـتن   میلــیکـه حتمـا خ   نمشیــبب خواسـت یدلـم م  یلـ یخ
ــأیتقر گشــتم،یم ــ  اطیــگفــت از ح شــهیم ب ــان تنومنــد نیدور شــده بــودم و ب ــه قشــنگ   يدرخت ــودم ک ب

 . خونه بودن ورشد کردن نیسال همراه ا انیمعلوم بود سال

 يچشـمم بـه گربـه کوچولـو     کدفعـه یکـه   زدمیـ رفـتم و بچـه گربـه رو صـدا م     یور اون ور مـ  نیا همش
 .گرسنش بود نکهیمثل ا. گشتیدرختا م ریافتاد که ز يناز

 .دست بردم و برش داشتم آروم

ــر ــاختمون م   عیس ــرف س ــدو بط ــدو ب ــب ــ   رفتمی ــراش ش ــه ب ــه از خال ــبگ ریک ــوی رم،ی ــا د ه ــب ــاآ دنی  يق
 شیبــاز موشــو آتــ نکــهیا!! خــود خــدا، کمکــم کــن اااااااایــ: فقــط گفــتم. ســرجام خشــک شــدم رغضــبیم

 !زدن

 ! بودمش دهیبود که ند يروز سه

ــه ــله ازش ا  همچنانک ــا فاص ــتادهیب ــاش م  س ــان نگ ــودم و هراس ــردمیب ــردم  ک ــر ک ــدا: فک ــن ا يخ ــم  نی
مــارك  يبــا کــت وشــلوار خاکســتر یطوســ راهنیــپ! زده یپــیچقــده خــوش لباســه و عجــب ت رغضــبهیم

 .کردیدار، دست به کمر داشت منو نگاه م

موهــام و  يبــه بــاال کــه رو نییاز پــا! کنــهیم زیآنــال کلمــویقشــنگ داره ه دمیــدیمتوجــه بــودم و م کــامال
 . چشمام متوقف شد

 .مو جمع و جور کرده سالم دادم صیخودم اومدم و مثال شخص شخ به

ــم گفــتم يبخــودم دل و جــرات داده تــو. ل کــرده بــودمدروغ نباشــه بشــدت هــو دنشیــد بــا چــت : دل
ــره  ــ  يشــده دخت ــا چلفت ــت و پ ــو یِدس ــره مگــه   ! ترس ــه خب ــور کــن چ ــو جمــع و ج ــت  ! خودت خــب دل

 !يگناه که نکرد گه،ید ياومد اطیخواسته ح

 دییـ بفرما شـه یم!!! سـالم خـانم کوچولـو   : گفـت  یعصـب  یبـه خـودم اومـدم کـه کمـ      پهیآقا خوشت يصدا با
 ! وسط درختا دور از ساختمون! اونم کجااااا!!! دیکن یم کاریچ نجایا هیجناب عل
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 پــهیبــزنم لهــش کــنم خــوش ت گــهیم طونهیشــ! هــا شــهیواه واه بــازم داره پــررو م: خــودم فکــر کــردم بــا
 ! رو

 امیـ ب تونسـتم یم يچـه جـور   زهیـ زمیو ر یزپرتـ  کـل یه نیـ آخـه مـن بـا ا   . فکر خـودم خنـده ام گرفـت    از
 !!!ـــــشهیم یاگه بشه چ یول ـــــشهینم!! رو لهش کنم الیگودز نیو ا

اجـازه   دیـ چـرت و پرتهـا نبا   نیـ عـوض ا ! فکـر کردنـت   نیـ مخ خـاك تـو سـرت بـا ا     نِیشتیان: کردم فکر
 . روزتو خراب کنه يبد

 . دمیاصال هم نم دمیاجازه رو بهش نم نیا!! نهیهم آره

ــد ــه م يلبخن ــتمیزدم ک ــرش م   دونس ــوش از س ــه م ه ــال گون ــیچ ــ! رهب ــد یول ـــه   دمی ــه، بـــــــــ ــه ب ب
 . کنهیجلب شده و با دقت داره به سرو گردنم نگاه م گهید يبــــــــــه آقاهه اصال حواسش جا

ــا آهســته ــا دکمــه  دمیــمتعجــب بخــودم کــردم و د  یآورده نگــاه نییســرمو پ ــاال يدوت ــاز  يب بلــوزم ب
 !رونهیام ب نهیمونده و قشنگ سروس

ــق ــه   طب ــول هم ــوت يمعم ــورتمو         یس ــته، ص ــا رو بس ــه ه ــد دکم ــرفتم و تن ــدونم گ ــه دن ــو ب ــام، لبم ه
 .بطرف ساختمون راه افتادم عیبرگردوندم و سر

 .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 خواستیحتما بازم م. ستادیا قلبم

 ......کردیم یشد که نفسم تنگ کیبهم نزد آروم

االن گونــه هــام رنــگ خــون گــرفتن  دونســتمیم. زدیــم رونیــام ب نهیشــدت تــرس قلــبم داشــت از ســ از
 .کردیم تمیو سوزششون داشت اذ

رو  شیدرشـت عسـل   يچشـما . میچشـم تـو چشـم شـد    . محکـم و آرومـش سـرمو بلنـد کـردم      يصـدا  با
 !به گونه هام دوخته بود 

 ! دادیمثل دفعات قبل فشار نم یمچ دستمو گرفته بود ول همچنان

 ؟؟يکردیکارمیچ نجایا دمیپرس: گفت

 ... اومدم...... فقط اووو! یچیه: گفتم آهسته

 ! سرو وضع نیاونم با ا ؟؟؟یچ ياومد: گفت یعصب یکم
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 ؟یات باشسر درس دیمگه االن نبا: داد!  شدیداشت خشن م صداش

 !ومدهین رمینه هنوز دب: لرزان گفتم یدل با

 .ساکت شدم کدفعهی

 سرو وضع؟؟؟ با کدوم شال و کدوم لباس؟  نیبا ا: گفت تند

 . دونستیکجا افتاده بود خدا م. نبود یچیه.  دمیرو سرم کش دستمو

اصــال ! خــاك تــو مالجــت آهــو : دلــم داد زدم يفقــط تــو. کــنم هیــگر ایــاز حرصــم بخنــدم  دونســتمینم
نـره   نیـ تـا امـروزم کـه ا    ،يشـال نگهداشـتن رو نـدار    هیـ  يتـو کـه عرضـه     کـار؟؟ یچ يخوایحجاب رو م

 !خب چه مرگته ده،یغول هزاربار بدون حجاب تورو د

 دمیشــا! آراز اصــال نــامحرم نبــود نکــهیمثــل ا! کــردمینم یشــال بــودنم احســاس نــاراحت یاز بــ گــهید امــا
 ! دونستمیمِ خداداد بود چه ممحر

 ! عادت کرده بودم یسوت نهمهیهم به ا دینسبت بهش نداشتم ، شا يچرا احساس بد دونمینم

ــرمو ــتم    س ــورت دادم و گف ــم ق ــو محک ــون داده آب دهنم ــم تک ــم: محک ــان نیدونی ــن  ! آراز خ ــاه م گن
ه هـر دفعـه شـال    قـرار  یوقتـ . سـر نکـنم   گـه یاصـال بهتـره د  ! کـال شـالها بـا مـن مشـکل دارن     ! کـه  ستین

شـما هــم   گـه یفـک کـنم د  ! بابـا  الیـ خیپـس ب  سـت یسـرم ن  یچـ یه نمیـ سـرم کـنم و تـا بـه شـما برسـم بب      
 !نیهم نیمحرم من شد نممثل داداش اردال

 .بود چشم بصورتم داشت دهیکه گوشه اش پر یباز و لب ییچشمها با

ــدا ــت    يباص ــه گف ــاال آوردم ک ــمامو ب ــنش چش ــم و خش ــ  : محک ــاس پوش ــم، لب ــالتو بگ ــم،  دنتیش رو بگ
 ....حرف زدنت رو بگم، آخه من چقدر

 ا،یــآهــو جــان مــادر ب: گفــت دمیخالــه از داخــل ســاختمون بلنــد شــد کــه شــن  يهنگــام صــدا نیدر همــ 
 .اومدن تیاضیر ریدب یسلطان يآقا

 .امیچشم خاله االن م: کرده بالفاصله جواب دادم سیکه خشک خشک بودن خ لبامو

 يو بچــه گربــه رو کــه تمــوم مــدت رو  دمیکشــ رونیــآراز انداختــه دســتمو ب يبــه چشــما ینگــاه آروم
 .گذاشتم نیزم يدستم بود گوشه ا

 يآقــا نیــا نم،یــصــبر کــن بب: دیدوبــاره شــروع کــرده پرســ پــهیدور بشــم کــه خــوش ت عیســر خواســتم
 چند سالشه؟  یسلطان
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 ......من و  ریداده بود به دب ریاالنم گ! لحظه کپ کردم هیبــــــــــله؟؟ و : دمیتعجب پرس با

 جوون؟ ای رهیگفتم چند سالشه؟ پ: دیپرس یمحکم و عصبان دوباره

مـن چـه   : گفـتم  دهیـ لـرزون و بر  يقـدم عقـب بـرم و بـا صـدا      کیـ خشـنش باعـث شـد از تـرس      يصدا
 ن؟یاز خودش بپرس نیخب بر دونم؟یم

 !داشته باشهرو  نایسال ا یفکر کنم س: تند گفتم دمیفشردن دندوناشو بهم د تا

 ....گهینم! کردنش دایپ ریدب نیکرده با ا ياردالن چه فکر نیا دونمیاصال نم: گفت یعصب

 ریــاز مــن تمــوم نشــده بــه اردالن گ ن؟یــدار کــاریشــما بــا داداش مــن چ: گفــتم فتــادمیراه م کــهیحال در
 ن؟یداد

 ! یپوش یمانتو م یکنیو لباساتم عوض م یکنیکجاااااا؟ شالتو سرت م: از پشت سرم گفت بلند

 .از من به طرف خونه رفت عتریزد و سر حرفشو

مشــت شــده داره بطــرف  يســرخ شــده، فــک منقــبض، دســتا یبــا صــورت دمیــبهــش کــردم و د ینگــاه
هــا بــه جــووووووونِ خــود  وونســتید نمیــا: بــا خــودم گفــتم! رهیــم میخونــدیکــه در اون درس م یاتــاق

 يآقـا  چـاره یمنـو بخـوره ب   خـواد یمگـه م ! ن چـن سالشـه  مـ  ریـ بـه تـو چـه آخـه دب    ! اصال کـم داره !! خودم
 !!!ریزسربه  یِسلطان

کــه چنــد جلســه  کــردیازش ســوال جــواب م ســتادهیچشــمش بــه خالــه افتــاد کــه آراز ا ییرایپــذ وســط
بـودم رو   یاضـ یر ریـ کـه بـا دب   یو سـاعات  خـونم یبـه خونـه اومـده، کجـا و چگونـه درس م      یهست سـلطان 
 !کردیپرس وجو م

ــمــانتو بپوشــم، د رفتمیــبــاال انداختــه داشــتم بــه اتــاقم م  يخارونــدم و شــونه ا ســرمو خالــه جلومــو  دمی
 .با معلمت حرف بزنه خادیپسرم م نکهیصبر کن آهو جان مثل ا: گرفته گفت

 . رمیدارم به اتاقم م: چشم بصورت خاله دوخته بودم گفتم همچنانکه

رو لــت وپــار  یســلطان يه؟ االنــه کــه بزنــه آقــادار کــاریبــا معلــم مــن چ وونــهیآخــه اون د: کــردم فکــر
 !!! شده یبازم به سرش زده وحش کنمیواهللا احساس م! کنه

کـردم و   یخـودم فکـر مـ    يحـال و هـوا بـودم و دوبـاره داشـتم بـه چـرت و پرتـا         نیـ چقدر در ا دونمینم
 ! ستادهیگره خورده روبروم وا يبا ابروها یوحش ي پهیآقا خوش ت دمیکه د دمیخندیم

  ؟يخندیم يدار هیچ :گفت
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 نه؟؟؟ یخوشحال یلیخ: محکم گفت! دمیخشنش ترس يصدا با

ــ  يدندوناشــو رو داشـت  فقـط بــه درس ومشــقت  ! آهــو یکنـ یحواسـتو جمــع م : کــه گفــت دییسـا  یهـم م
 رونــهیهمــه جــات ب يدیهســت کــه پوشــ یچــه لباســ نیــا!!! یکنــیشــالتم درســت ســرت م ،یکنــیفکــر م

 . موهاتم بپوشون! برو مانتو تنت کن

ــادمیراه م کــهیحال در ــتم فت ــدار يواااااااااا: گف ــه ام م نی ــیکالف ــ ! نیکن ــم کن ــورو خــدا ول ــا  ! نیت ــط دع فق
رو بـــزنم  رآبتـــونیچنـــان ز! رو از مـــن بکـــنن قتـــونیتحق نیازدواج کنـــ نیهروقـــت خواســـت کـــنمیم

 نیکـه، فقــط قاتـل جــوون زنهـا هســت    نیســتین یشـماها مــرد زنـدگ  ! نیاز کجـا خــورد  نیخودتـونم نفهمــ 
 ... ادیچقدر از شما مردا بدم م! تموم

 
 !  ها و بابا جوونم که گل هستن یبجز داداش البته

 ! نمیصبر کن بب: بلندش به خودم اومدم که گفت يصدا با

. صــبر کــردن وقــت نــدارم يبــرا دیببخشــ: بــا خشــم نگــاه کــرده گفــتم شیصــورت خشــن و عصــبان بــه
ــال  ــگ جنابع ــر رنگارن ــ یاوام ــو م یکل ــگیوقتم ــم! رهی ــنم   رمی ــل ک ــتوراتتون عم ــه دس ــرص در  . ب ــا ح و ب

 ....به طرف اتاق خودم راه افتادم دمیکوبیم نیهم پاهامو بزم یکم کهیحال
 
 

 》  ❤.کندیم فیتعر آراز《
 

. چنــد وقتــه بتــونم برگــردم  تهــران نبــودم و معلــوم هــم نبــود  يچنــد روز یعقــد قــرار داد مهمــ يبــرا
چــون خــودم حضــور نداشــتم، بشــدت نگــرانش بــودم،  . آهــو جــا مونــده بــود شیتمــام فکــر و ذکــرم پــ

 . نداشت يحد و مرز یدلتنگ نیدلتنگش بودم که ا يبه اندازه ا نکهیهم

و خودمــو بخونــه کنــار قلــبم برســونم کــه خــودم رفتــه  ارمیــداشــتم تنــد ســروته معاملــه رو هــم ب عجلــه
 . دلمو جا گذاشته بودم یول

 يازیـ هـم خوشـحال شـدم کـه ن     اطیـ آهـو در ح  دنیـ کـه بـا عجلـه خودمـو بخونـه رسـوندم از د       يا لحظه
ــ  ــه انتظــار کش ــا فرصــت  دنیب ــ ینداشــتم ت ــب شیپ ــاز در ح  یهــم عصــبان نمش،یــو بب ادی ــشــدم کــه ب  اطی

  گناهــهیخالــه هـم ب  دونسـتم یم. ادیــب شیبــراش پـ  ينکــرده ممکـن بــود خطـر   يو خـدا  گشــتیداشـت م 
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 ریـ سـربه ز  يچـه برسـه بـه خالـه      اوردمیـ خـود مـن مقـابلش کـم م    ! مقاومـت کنـه   برشدر برا تونهیو نم
 . بود زیکه از محبت به آهو لبر

هــم در دســت داشــت و  يبچــه گربــه ا نکــهیمثــل ا ومــد،یم رونیــکــه داشــت از وســط درختــا ب همچنــان
 . کردمیمنم از خدا خواسته قشنگ نگاش م. دیدیمنو نم

من ایـن دختـر تنـدیسِ یـک فرشـته واقعـی بـود کـه بـا اون موهـاي سـیاه بافتـه شـده اش قلبمـو                خداي
احاطـه کــرده بـود دلمــو    شـه یچشـمان خمــار وشـیطون کـه بــرق زیبـاش اونــارو هم    . دیکشــیم شیبـه آتـ  

 ! و اندام زیبا وموزونش داشت هوش از سرم می پروند لرزوندیم

قیافـه سـرد و خشـنی بخـودم گـرفتم      . افکـار خـالص بشـم    نیـ به شدت تکـون دادم تـا از دسـت ا    سرمو
 .بود دهیهنوز هم منو ند. بطرفش رفتم یو نفس عمیقی کشیده قدم

ــاز ــدون شــال از دســتش عصــبانی شــدم    ب ــدن موهــاي ب ــا دی ــل ا. ب ــبا نکــهیمث ــه ســرش   دی شــالش رو ب
وپـر شـر    شـیطون ! آخـه ایـن دختـر چـرا اینقـدر سـر بهـوا بـود        . فتـه یاز سـرش ن  یتا هـ  کردمیسنجاق م

 ! خدا حاضر جواب ي شهیوشور وگاهی وقتها هم بدجنس و هم

ـ  سـتاد یسـرجاش ا  دنمید با و فقـط چشـم بمـن     خـورد یچـون اصـال تکـون نم   . فکـر کـنم مـاتش بـرد     یول
شـناختم و   یباشـه، چـون مـن خـود وروجکـش رو مـ       سـتاده یاز تـرس مـن ا   کـردم یاصـال بـاور نم  . داشت

 ! داره ینترس يکله  دونستمیم

 !گذرهیم یفکرش چ يبفهمم تو تونستمیردم کاش مک آرزو

و  دادنــدینشــون م يبــاز خــود يدکمــه هــا ریــو گــردن خــوش تراشــش افتــاد کـه از ز  نهیبــه ســ چشـمم 
 ! يدیآفر یخدا جوونم که چ زادیدست مر: با خودم گفتم! دلم ضعف رفت

ــرفم ــرد  بط ــت ک ــد. حرک ــن يبح ــه ا  ازی ــتم لحظ ــ   يداش ــه وقت ــنم ک ــش ک ــارم م یلمس ــتیاز کن  گذش
 دنمویــخند يجلــو کــردمیم یو ســع دادیــدعــوا کــه جوابمــو هــم م یناخواســته دستشــو گــرفتم و بــا کمــ

 .مجبورش کردم به خونه برگرده رمیبگ

. کلمــه دیوونــه شــدم یدبیــر ریاضــیش هســت بــه معنــاي واقعــ یبنــام ســلطان يوقتــی شــنیدم فــرد ولــی
 !!راحت بود المیـال خکال خانم هستند و مثـــــــــ رهاشیدب کردمیفکر م شهیمن هم

ــو اینجــوري ببینــه     دســت ــه آهــوي من ــود نمیتونســتم تحمــل کــنم یــک غریب ـــوي . خــودم نب آهـــــــــ
 ! فقط مال من! من
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 !دنشیوضع لباس پوش نیمخصوصا با ا گرفتیو دلشوره هام داشت اوج م دلهره

 .  اونجا بود رشیشدم که دب یاتاق يلباس بپوشه و روانه  يگفتم چه جور بهش

ــود ب   بــا ــ رونشیــدیــدن معلــم جــوونش بیشــتر عصــبانی شــدم و کــم مونــده ب االن دســتم از  یکــنم، ول
 .هرطرف بسته بود

 ! قشنگ و ایده آل يا افهیتیپ و قد بلند و ق خوش

رو  پـه یخـوش ت  نیـ آدم قحـط بـود ا  ! کردنـت  دایـ پ ریـ دب نیـ بهـت بگـم بـا ا    یآخه اردالن چـ : کردم فکر
مـن خبـر    یکـه از عاشـق   چـاره یاردالنِ ب یولـ ! مـرد بشـه کـه کـارم زاره     نیـ اگه آهو عاشـق ا ! يکرو دایپ

 .  نداشت

 . باید در اولین فرصت دنبال یک دبیر دیگه براش باشم!!! من اجازه نمیدم ولی

کالفــه شــده بــودم کــه چــرا  . رو تــرك کــردم یدوســتانه، ســلطان ي هیو دوســه توصــ یاحوالپرســ بعــداز
دوســت داشـتم بغلــش  ! داغـون میشـم   شــترین آهـو هــر لحظـه ب  نمیتـونم خودمـو کنتــرل کـنم و بــا دیـد    

دوسـت داشـتم آهـو فقـط و فقـط مـال مـن باشـه و         . کنم وعطـر موهاشـو بـا تمـام وجـودم احسـاس کـنم       
باشــه و بــه  ریــخــودم گ شیدوســت داشــتم قلــب آهــو فقــط پــ. فکــر نکنــه يا گــهیبجــز مــن بــه کــس د

 .آهو و من، تمام! بها نده يتنابنده ا چیه

. آهــو دیگــه نتونســتم خودمــو کنتــرل کــنم ينفســمو بیــرون فرســتادم وبــا دیــدن دوبــاره عصــبانیت  بــا
ــا اون وضــع  یعنــی. لباســهاي تــنش داشــت دیــوونم میکــرد  ــه  يو دکمــه هــا تیاگــه مــن نبــودم ب بــاز ب

 ! رشیبحال دب يوا. رفتیکالسش م

ــواش ــه     دع ــرش کن ــالش رو س ــانتو وش ــر م ــه زودت ــه هرچ ــردم ک ــواب داد . ک ــت ج ــه ناراح ــدون : ک ب
ــ  ــانتو م ــ  دمیپوشــ یســفارش شــما هــم حتمــا م از ! حاضــر نشــدم رهــامیدب شیو تــا حــاال بــدون مــانتو پ

 !تون ممنونم هیتوص

ــ ــ  ياز   یول ــه زم ــام ب ــیگفــت مردا. دیچســب نیحرفــاش پاه ــدگ  ی ــن مــرد زن ــل م ــل  ســتنین یمث و قات
پادگــان بـذاره کــه فاتحــه   نیــا يپــا تـو  یزنـدگ  يکـه بخــواد بــرا  يبــدبخت دختــر. جـوون زنهــا هسـتن  

ــحــاال ام!!! اول خونــده هســتش ياش از همــون لحظــه  ــبــود مــن زن بگ دواری  ياز آهــو قمــویو تحق رمی
 ..... بکنن که اونم  زهیم زهیر



@donyayroman 190 

کــه  رفتمیــم شیبــه خواســتگار ياگــه روز یعنــی! شــناخت رو نســبت بمــن داشــت  نیــا یعنــی يوااااااآ
 . شدیو حالم رفته رفته بدتر م دیکوبیقلبم داشت م......... مال من بشه،

 .....باور کنم تونستمیم یعنی!!! اوردمیاخالق و رفتارم چه به روز خودم و عشقم داشتم م نیا با
 

 !!اول از دست داده بودم نیرو از هم آهوم

شـل   یبخـاطر جـوون خـودش بـود کـه اگـه کمـ        هـا یریسـخت گ  نیـ از ا یلـ یتونسـت بفهمـه خ   ینمـ  چـرا 
اتابــک  يادیــبــار ا نیبگــم چنـد  تونســتمیم يچــه جـور . شــدیباختــه بــودم و اتابـک صــاحبش م  گـرفتم یم
 .ستمیکردم و اصال آسوده ن ادیشدن که تعداد محافظهارو ز دهیدور و اطراف د نیا

حرفهــارو بهــش بگــم مبــادا  يهمــه  تونســتمیدوســتش داشــتم کــه نم يبــود بحــد نیــگنــاه مــن ا فقــط
 ....بترسه و 

ــه ــفارش آخ ــاطر روح  اردالن س ــود بخ ــرده ب ــک ــکننده ش ه ي هی ــیش ــا در    یچ ــدم ت ــزارش نَ ــش گ به
 !!! کنه یآرامش زندگ

 !!کنه داینسبت بمن پ يکه شناخت بهتر کردمیم دیبا کاریچ ایخدا

 ریمـن بـا مـانتو شـلوار هـم کـه بـاز بامالحـت و چشـمگ          يخـدا . ادیـ م نییداره از پله هـا پـا   دمید کدفعهی
 ! شده بود

 !فکر یاردالن ب کردمیرو عوض م رشیدب دیکارم نبود، حتما با يعوض کردن چاره  لباس

ــ  ســتادمیکــه بــودم ا ییهمونجــا دیــمنــو د یوقتــ نگفــت و آرام وارد  يزیــچ یبــا تعجــب نگــام کــرده ول
 . شد که کالسشون بود یاتاق

 ......  کالس شرکت کنم و مواظبش باشم نیخودمم در ا تونستمیم کاش
 

نـره غـول، بـه تـو چـه مـن چطـوري لبـاس          يآخـه پسـره   . قـاطی میکـنم  دیگـه دارم  ! زنجیري ي دیوونه
 نکـه ینـه ا  یسـفارش کـردن منـو از دسـت اتابـک حفـظ کنـ       ! رمیـ م يدبیـرم چـه جـور    شیپوشم و پـ  یم

ــوهرا يادا ــیغ يش ــرام درب یرت ــرو ب ــن  ! ياری ــبر ک ــرم ص ــالتو میگی ــر   !! اَه اَه ح ــه  دبی ــیر من ــه تقص مگ
 !!جوون و خوش تیپ نصیبم شده
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نیشــم تــا بنـاگوش بــاز شــده، ولــی خــداییش دبیـر ریاضــیم خیلــی خــوش تیــپ، خــوش    دمیــدفعــه د هیـ 
داشــته باشــه کــه اونموقــع  ياونجــور يکــاش آدم شــوهر! اخــالق و مهربــون کــه کارشــم حــرف نــداره 

 .دمیدوباره خند! عالمه هیاونــــــــــم  شهیخوش بحالش م

و پــولش  افــهیر نکنــه بخــاطر قفکــ. کــه بــه آراز گفــتم دلــم خنــک شــد  ییاز حرفــا آآآآآاخخخخخخــخ
 !نبرده ییازش بو الیکه اون گودز خوادیکرور کرور محبت و احترام م یزندگ شن،یهمه زنش م

کــه تــرکش کــردم و داره   ســتادهیا ییهمونجــا دمیــبطــرف کالســم راه افتــادم کــه د  دهیپوشــ لباســامو
 . کنهیفکر م

بـذار بـا اون   ! نـه  ایـ  دمینتو شـلوار پوشـ  مـا  نـه یبب سـتاده یآآآآاهـان، ا ! چـرا تکـون نخـورده   ! کـردم  تعجب
 . که لباسامو عوض کردم نهیخوب بب یوحش يچشما

و  ســتین شـه یاحسـاس کـردم مثـل هم    ،یسـلطان  يولـی بیچــاره آقـا  . حـرف بطـرف کالسـم رفـتم     بـدون 
 !! حالش گرفته ست انگاري گودزیالهه بد جوري حالشو گرفته ها اااا

 نیفکــر کــنم آخــر! اوردمیــســرش م یــیبال هیــو  دیرســیم والیــاز تــه دلــم آرزو داشــتم زورم بــه ه فقــط
کــه بــرام درســت  ینــاراحت نهمــهیلگــد حوالــه اش بکــنم بابــت ا هیــبــرم  رونیــکــه از خونــه اش ب يروز

 !کنهیم ریداغون که خوبه، خورد و خاکش....... و اعصابمو داغون  کنهیم

بــزور همکــه شــده  خواســتیم. اومــد دنمیــگذشــته و امــروز پونــه بــه د اطیــح ياز مــاجرا يروز دوســه
ــه ح  ــو ب ــمن ــونه اطی ــال . بکش ــاالخره ح ــردم وقتــ  شیب ــو  یک ــا ت ــح يپ ــم اطی ــودز ذارم،ی ــار از  الیگ دم

رو  رونیــب ســتادهیخونــه ا يورود يپلــه هــا يناراحــت نباشــه بــاال نکــهیا يبــرا یولــ. ارهیــروزگــارم درم
 . مینگاه کرد

ســرما خـورده ام و االنـم اصــال حـالم خــوب     نکـه یمثــل ا کـنم یعــرق کـرده بــودم، احسـاس م   یکمـ  منکـه 
 .ستین

 .شمیدارم خفه م يواااااا! گهید يعطسه  هی بازم

بطــرفم اومــد و بـا نــوازش و زبــون   زدیـ گنــده دســتش گرفتـه بــود و هــم م  وانیـ ل کیــ کــهیدر حال خالـه 
 .بده چارهیرو به خورد من ب ياون زهرمار خواستیگرم و نرم و مهربونش م

 .تونم ینم! ذره از اونو بتونم کوفت کنم هیرا اگه عم: کنان گفتم عطسه

 .اتاق رو ترك کرد دادیسرشو تکون م کهیدر حال شه،یمن نم فیحر دیکه د خاله
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ــه داره م يوااااااااا: کــردم فکــر ــه آو! ترکــهیســرم ک ــاغمم ک ــه،یآب  مم ــه  زون ــورپر يپون ــرم  يِ دهی ک
بـرم و مـنم عـرق کـرده      اطیـ ح يخنـک مجبـورم کـرد    ياون هـوا  يتـو ! مگه دسـتم بهـت نرسـه    ،یخاک

 .نوش جوون کردم لویک لویو لباس نازك به تن، قشنگ سرمارو ک

ــدن و اســتخونام زق زق م تمــام و خــس  ومــدیکــه نفســم درنم ســوختیو گلــوم چنــان م نهیســ. کــردیب
 !کردیام هم ناکارم م نهیخس س

هــم دور  يروســر کیــگــره زدم، و  دمیــچیکــه دور ســرم پ يروســر کیــتــنم کــرده بــا  یراحتــ لبــاس
 . بود دهیرنگمم بشدت پر! داشتم که نگو و نپرس یدنید ي افهیق هی. بودم دهیچیگردنم پ

دکتــرتم االن  يســوپ رو بخــور نیــتــا ا زخالــه،یعز: کاســه ســوپ بســراغم اومــده گفــت کیــبــا  خالــه
 .رسهیم

 يشـته بـودم کـه بـا صـدا     گذا شیاز سـوپ رو خـوردم و تـازه کنـار     یتکـون داده بـا آه و نالـه کمـ     يسر
 .دمیخودم کش يبود، پتو رو رو والیه یکه دکتر خانوادگ یو دکتر مسن پمیخوش ت يالیگودز

آراز هــم . نوشــت يو خنــده نســخه ا یبــا شــوخ نــهیبــود، بعــداز معا ییبذلــه گــو اریکــه مــرد بســ دکتــر
 . دیخندیدکتر م يهایبود و چشم بصورتم داشت از شوخ ستادهیسرم ا يکه باال

ــخه رو خر   دونمیــنم ــا نس ــرا ت ســالن نشســته بــودن و بــا آراز صــحبت      يبــدن، تــو  لیــتحو دهیــچ
 .کردندیم

آورد کــه بــا  رونیــآمپولهــا و ســرم رو ب ســهیدادنــد دکتــر وارد شــد و از داخــل ک لیــداروهــا رو تحو تــا
 .و داد من چشماش گشاد شد غیج يصدا

ــرم وحشــت دارم اصــال حرفشــم  دونســتنیم اگــه چــه برســه بــه نســخه   زدنــدینم چقــدر از آمپــول و س
 ! دنیچیپ

چلمــن رم کـرده بـودم، بــا اون حـال زارم، دوتــا پـا داشــتم دوتـا هــم       يِهــا کـه بقــول پونـه    یوحشـ  مثـل 
 !قرض کردم و د الفراااررررر

 !فرار کرد نشیریبگ:  که گفت دمیدکترو شن يصدا فقط

خودمــون خفــتم کــرد و بــا دســتاش محکــم منــو  يوالیــبــودم کــه هرکــول ه دهیوســط پلــه هــا رســ تــازه
 .گرفته بخودش فشرد

 !!!خــــــــــوامیبذار برم من آمپــــــــــول نم: گرفته ام داد زدم يصدا با
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 . دمیدکتر و خاله رو پشت سرم شن يصدا که

 . بازوهاش بودم فیمگه حر یبکشم، ول رونیخودمو از بغلش ب کردمیم تالش

ــت  دم ــدان گف ــره د: گوشــم خن ــ   يخت ــول مگــه چ ــت بکــش آمپ ــده خجال ــوریا يداره دار یگن در  ينج
 تتیوضـع  یدونیـ م! خـوب شـدنت   کشـه یطـول م  یلـ یخ ایـ  یشـ یاگـه آمپـول نـزنن اصـال خـوب نم     ! يریم

 !!چقده خرابه

ــآراز گ همچنانکــه ــود ج رمی ــه ب ــانداخت ــم م: کــردم غیــج غی ـــه دل اصــال ! طــول بکشــه خــوادیباشـــــــــ
ــم م ــوادیدل ــول نم   خ ــط آمپ ــم فق ــوب نش ــوامیخ ــه . خ ــذل يِپون ــتت رو م  لی ــده، پوس ــنم،یش ــط  کَ از وس

 !کنمینصفت م

ــ ــدفعــه د هی ــاه رو   دمی ــرِ ک ــل پ ــو مث ــه من ــاقم راه    يآراز دســت انداخت ــد کــرد و بطــرف ات دســتاش بلن
 ....افتاد

 
مــل آمپــول و ســرم رو تح دیــبا نبــاریا دیببخشــ یلــیخ: گفــت بــردیبغلــش منــو بطــرف اتــاق م همچنانکــه

و . حالـت زودتـر خـوب بشــه    دیـ کــه با میـ دار شیهـم در پـ   یمهمـون  هیــ. هیـ چـون اوضـاعت بحران   ،یکنـ 
 .نداد یتیاصال اهم چ،ینکرد که ه یهام اصال توجه هیو داد و گر غیبه ج

 .دندیخندیو فقط م ومدنیباز پشت سرش م يشهایخاله هم با ن دکترو

تخــت گذاشــت دوبــاره خواســتم در بــرم کــه دستاشــو محکــم دوطــرفم گذاشــت و    يمنــو رو نکــهیهم
 نهمــهیچــرا ا! نمیــچتــه؟ خفــه شــو بب: درهمــش گفــت يو ابروهــا یبطــرفم خــم شــده بــا صــورت برزخــ

ــ   نهیبــدون آمپــول و ســرم اون ســ گمیمــ! ياریــادا درم  یو گلــوت محــالِ عالمــه خــوب بشــه حــاال تــو ه
 ! يریدرم

ــدا   ــا ص ــورت  يب ــبان خشــن آراز و ص ــوخ    شیعص ــده و ش ــا خن ــه ب ــر ک ــدم و دکت ــه ش ــتیم یخف  خواس
 .دیلحظه عقب کش هی دم،یلرزیترس و وحشتم که بشدت م دنیسرم رو بدستم بزنه، با د

بــا آرامــش دستشــو دور شــونه  کــرد،یهمچنانکــه کنــارم نشســته و دســتاش دوطرفمــو محــافظتم م  آراز
ــت      ــودش برگردونــده گف ــرف خ ــرد و صــورتمو بط ــه ک ــط : ام حلق ــاه م فق ــیمنــو نگ ــورتت  یکن و ص

ــا چشــمها کــهیبعــد دســتمو محکــم گرفــت و در حال . ادیــو صــداتم درنم چرخــهینم ــارون يب ــه  یب و چون
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بـازوم سـوخت و اشـکام دونــه     کـردم، یمـرد مغـرور و جـالد نگـاه م     نیـ ا يشـما ، بـه چ  لـرزان از بغـض   ي
 .شدند يصورتم جار يدونه تو

ــود  همونطــور ــده  ياز رو کدفعــهیکــه  ختمیریــاشــک م صــدایو مــنم ب مینگــاه در نگــاه هــم ب تخــت کن
 . شدم

ــدون ا آراز ــهیب ــیاهم نک ــ     یت ــوش کش ــو در آغ ــده من ــه ب ــر و خال ــور دکت ــه حض ــه   دهیب ــود و همچنانک ب
ــ  ــه س ــو هیــچ: گوشــم گفــت يآروم و بمــش تــو يباصــدا فشــرد،یاش م نهیمحکــم ب  يچــرا دار! کوچول

ــگر ــیم هی ــخــب ! یکن ــر حا    هی ــد، عوضــش زودت ــم تمــوم ش ــود اون ــرم ب ــت خــوب مس ــاره  شــهیل و دوب
 کنه ها خب؟ هیآراز گر يکوچولو نمیگه نبید! يریگیاز سرم اتویشلوغ

ــا ــ  يصــدا ب ــش همچ ــ یآروم و آرامــشِ بغل ــ   ادمی ــم س ــط از هــق هق ــود و فق ــه ب ــاال  نهیرفت ام بشــدت ب
 . رفتیم نییپا

 .... آهو کوچولو ریآرررروم بگ ن،یآآآآآآآآافررررررر: زمزمه کرد دوباره

 نیــبغــل ا يو مــن تــازه متوجــه شــدم بنــده تــو  میدکتــر بخــود اومــد يســرفه  يبــا صــدا کدفعــهی کــه
 . جا خوش کردم الیگودز

ــرم و آمپــول و بغــل م  : بــا خنــده گفــت دکتــر نگفــتم راهیــپرب خــوادیآراز جــان اگــه بگــم مــنم دلــم س .
 !ضمیبشدت مر ن،یدکتر برام خبر کن هی شهیم

مــن  يدکتــر لطفــا اول خودتــون بــرا يآقــا: ه گفــتکــ دمیشــن یخالــه رو مــ يخنــده  يصــدا کــهیحال در
 .خوادیمنم بشدت دلم بغل م یول ترسمیازشون م میلیکه خ نیکن زیآمپول و سرم تجو

ــش م   آراز ــش غ ــه غ ــخندیک ــو  دی ــنم ت ــدون ا  يو م ــش ب ــهیبغل ــورم ر   نک ــون بخ ــونم تک ــبت ــر زی  زی
 .دمیخندیم

 شد و فکر کردم شتریدست آراز دورم ب فشار

! الیراســـت بغـــل آراز گـــودز هیـــاونـــم کجـــااااااا؟ !!! حضـــور دکتـــر و خالـــه چـــه شـــوووووووووود در
ـــه  ـــه بـــــــــ ــا! بـــــــــ ــرت    ییکج ــالم برس ــاك ع ــه خ ــه ک ــ! پون ــب یداداش ــ ای ــ  نیبب ــت ک ــو دس  یمن

 !!! يسپـــــرد
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ه بخــورم، محکــم نگهــم داشــت یو تــا خواســتم تکــون دمیکشــ رونیــبــا خجالــت از آغــوش آراز ب ســرمو
ــتکــون نخــور بب: گفــت ــرم از دســتت ب نم،ی ــاونوقــت با ادیــم رونیــس ــرا میاریــخــر ب دی ــار  یباقــال يب ب
 !کردن

از اونجـا   یباشـ  وونـه یدختـرم مگـه د  : از خنـده داشـت گفـت    يصـداش تـه مانـده ا    يدکتر کـه تـو   يآقا
خــورده  هیــ مــونیفرار يحــال خــانوم کوچولــو نکــهیشــکرخدا مثــل ا یولــ. اســتراحت کــن! يایــب رونیــب

 !بهتر شده نــــــــــه

گفــت کــه از خجالــت چشــمامو بســتم و بشــدت عــرق کــرده لبمــو   دهیحــرف آخرشــو چنــان کشــ نیــا
 !گهیم یکامال مشخص بود چ. گاز گرفتم

خالــه بــده  زیــر زیــر يانــداختن دکتــر و خنــده هــا کــهیبــه ت یتــیاهم نکــهیآراز خــانِ گــرام بــدون ا یولــ
 حالت خوبه؟  گنیدکتر راست م يآقا: ه گفتگوشم آورد کیحاال سرشو کامال نزد

ــا ــدا ب ــتم  يص ــش دارم گف ــم مــ     : خ ــت ه ــکل و راح ــدون مش ــوبم و ب ــن خ ــاور ک ــنوم یب ــونیم! ش  نیت
 !هیو آنفوالنزا مسر یمثال سرماخوردگ! نینش ضیتا مر نیدورتر نگه دار یصورتتون رو کم

ــخندیم کــهیحال در ــت    دی ــدان گف ــر خن ــه دکت ــاز کــرد ک ــآراز جــان : آرام دستاشــو از دورم ب ــخه  هی نس
 .....تو هم  ادیبه احتمال ز یالزمت نشه ول دوارمیکه ام سمینو یتو م يهم برا

کــه ســرم  یو همچنانکــه کنــارم نشســته و دســت  دمیتخــت دراز کشــ يلبخنــدزنان کمکــم کــرد رو آراز
نشسـته بـود    یصـندل  يو بـا دکتـر کـه رو    کـرد ینوازشـش م  یبهش وصـل بـود رو نگـه داشـته بـود، گـاه      

 .زدیحرف هم م

آآآآآآخــه ! کــنمیدارم از دســتت ســکته م گــهید پاشــو بــرو اونــور د: دلــم داد زدم يبســته تــو چشــمامو
ــدارم ا   ــ نهمــهیباااابــاااا، مــنِ خــاك برســر مگــه دل ن ــ یل ــه الال یل ــمــن م يب ــو  ! يذاری آخــرش انقــده من

عاشــق  يچــرا مــنِ گوربگــور کــوبمیخــودم م يکلــه  يشــب و روز تــوو  شــمیکــه عاشــقش م چلونــهیم
ــا ــاعزر نی ــ! شــدم لیی ــرد  یول ــا ف ــن ب ــل ا يعمــرا م ــمث ــراااااا..... ازدواج کــنم نی ــو از ! عم مگــه جوونم

فقــط اوامــر ..... چیبــه هــ چیســرراه آوردم کــه هرلحظــه فقــط بلــه قربــان چشــم قربــان بگــم آخرشــم هــ
 !!!آقاااااا

 ...کردیش بود و همراه با صحبت آرام نوازشش مدست يهمچنان دستم تو یول



@donyayroman 196 

ــاال ــا ح ــودز يآق ــوه داد  الیگ ــتور قه ــتمو از     . دس ــتم دس ــرده خواس ــتفاده ک ــت اس ــنهم آروم از فرص م
بهــم بنــدازه محکــم دســتمو فشــرد و بــه صــحبتش  ینگـاه  نکــهیبکشــم کــه تنــد بــدون ا رونیــدسـتش ب 

 .با دکتر که در مورد تجارت بود  داد

 .دردم مانع از نفس راحتم بود نهیکه س دمیکشیم ینیسنگ يبه دستم بود و نفسها سرم

 .دیآب پرتقال سررس وانیل هیو  ینیریبا قهوه و ش خاله

ــ. ممنــون خالــه: گفــتم ارهیــخواســت آب پرتقــال رو بســمت مــن ب  نکــهیهم . بخــورم تــونمیاصــال نم یول
 ! کشهیکه اصال نم لممیم. دارم ینفس و خفگ یاحساس تنگ

 !يخوریبدون حرف م: آروم آب پرتقال رو از خاله گرفته رو بمن گفت یلیخ آراز

 .تونمیاالن اصال نم. بعدا: تکون داده آروم گفتم يسر

 فشــردیاش م نهیمحکـم بـه سـ    کــهیشـونه ام انداختـه بلنـدم کـرد و درحال     ریــدستشـو ز  هیـ حـرف   بـدون 
 !نه ایحلقت  يتو رهیم نیاالن نخور بب: رو طرف لبهام آورده گفت وانیل

قسـم بخـورم تـو بـا      تـونم یم: گفـت  کـرد یبه دکتر انـداختم کـه لبخنـد بـه لـب داشـت منـو نگـاه م         ینگاه
ــزورِ آراز ا ــیمر نی ــش م یض ــیرو دک ــود  ! یکن ــه آراز نب ــاهیاگ ــو  کم ــام ت ــواب م يتم ــخوابیرختخ  يدی

 !دختر خوب نیبخور آفر! بدون دوا و درمون

 يجــز خــوردن چــاره ا دمیــصــورت مصــمم آراز افتــاد دنگــاهم کــه ب. دهــنم گرفتــه شــد يجلــو وانیــل
 !یکرد حساب ییخشک شده ام صفا يگلو شییخدا یول. ندارم و آروم خوردمش

رم  دسـتم هـم کــم کـم در حـال تمـوم شــدن بـود کـه دکتـر بعــداز خـارج کـردن آنژوکـت از بــازوم،             سـ
 . کرد و از اتاق خارج شد یخداحافظ یبه خاله کرده، از همگ ییها هیتوص

 . راحت شدم شیآخ: کردم زمهزم

 . رفته نیبهتر شده و درد بدنم کال از ب یحالم هم کم کردمیم احساس

گــرم  يبــا نفســها. رفتمیــصــورتم آورده بــا چســبش ور م ينگــاه کــردن بــه آراز بــازوم رو جلــو  بــدون
واقعــا  کــردیم حــالمینفســش ب يو گرمــا کــردیم  نــهیآمپــول رو معا يآراز کــه بطــرفم خــم شــده و جــا

 . رفتمیالل شده و داشتم از حال م
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 يکـه خـدا   کنـه یمنـو نم  يو اصـال مالحظـه    شـه یم کیـ بهـم نزد  نهمـه یچـرا ا  وونـه ید نیـ ا: خودم گفتم با
مــنِ بقــول خــودش  دیشــا گــهینم! دمیــدســت خودمــو خــودش م يو کــار کنــهیگــل م طنتمینکــرده شــ
 !!!نداشته باشم تیتخس ظرف

 نیــبصــورتش چشــم داشــتم ا رهیــخ کــهیو بــاال بــرده و در حالمتوجــه شــده باشــم نگــاهم نکــهیا بــدون
 .کردمیفکرارو م

فاصــله گــرفتن از  نیکــرد و در حــ يهــم داشــت، ســرفه ا طنتیاز شــ يبمــش کــه تــه مانــده ا يصــدا بــا
بـا نـازِ نگاهـت داغـونتر     : گفـت . باشـم  دهیآروم زمزمه کـرد کـه کـال شـک کـردم درسـت شـن        یلیمن خ

 .تخت بلند شد يو از رو! نکن نمیاز ا

قلــبم  يچنــان لحظــه ا! هیــچــه مدل دمیــهمــون لحظــه فهم یکــردن رو تجربــه نکــرده بــودم ولــ ســنکوپ
 .زدن تمام بدنمو حس کردم خیو بدنم سرد سرد شد که  ستادیا

 عیرنــگ و روم ســر دنیــرنگارنــگ وارد اتــاق شــد کــه بــا د يهــا وهیــم یخالــه بــا ظرفــ نیحــ نیهمــ در
ــ  يوا يبرداشــت کــه ا زیــه بطــرفم خانداختــ زیــم يهــا رو رو وهیــم ــه ســرم، چ ! شــد دختــرم یخــاك ب

 !دیچرا رنگت پر! آهوجان چته مادر

 . اریشربت ب نهییخاله فشارش پا: گفت گرفتیتخت نشسته دستمو م يکه باز کنارم رو الیگودز

 . جواب بدم والیمحکم بسته بودم و اصال حال نداشتم به سواالت ه چشمامو

 .چشمام برطرف شد یاهیشد که کوچولو س ریشربت به گلوم سراز دوباره

ــر نگران والیــه ــه کــه خ يهــایدر براب دســت  میشــونیهــم دســتپاچه شــده و مرتــب بصــورت و پ  یلــیخال
اسـتراحت کنـه    ینگـران نبـاش خالـه، کمـ    : بـا آرامـش اظهـار داشـتند     رفـت یو قربـون صـدقم م   دیکشیم

 . شهیحالش خوب م

 !آقا جا خوش کرده يلبها يرو يلبخند مرموز دمیدم که دچشمامو باز کرده بو یکم

ــبم م کــهیحال در ــکوبیقل ــا: فکــر کــردم دی ــه نی ــه فهم والی ــچشــه؟ نکن ــک  دمیصداشــو شــن دهی مارمول
 دمیاشـتباه شـن   دیاصـال شـا  ........ اصـال ! کـنم  کـار یچ خـوام یبـه بعـد م   نیـ نکبـت از ا  نیـ بـا ا ! جـالد  یِعوض

ــزده ــو ن ــبا! و اون حرف ــه   دی ــه کوچ ــو ب ــ يخودم ــه   یعل ــزنم ک ــیچــپ ب ــآره ا! دمینشــن یچــیه یعن  نی
 یزورگــو مــرد زنــدگ يِجنبــه  یبــ يوالیــه يا دونمیــمنکــه م. ارمیــکــم ب دیــنبا! راهــه نیدرســت و بهتــر

 !زده غلط کرده، برا دل خودشم گفته  يگفته و زِر يزیاگه هم چ! یهمچ الیخ یپس ب ست،ین
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ــت   يصــدا ــه بگوشــم نشســت کــه گف ــ: خال ــ نکــهیل امث ــگ و روش کم ــادر،   یرن ــر شــد، بخــواب م بهت
 .یشیخوب م یاستراحت کن ،يشد فیضع یلیخ. یقربونت برم اله

تنــد  دیچونــه م کشــ ریــاز شــدت خجالــت ســرمو بــا نگــاهم بلنــد نکــردم و خالــه کــه پتــو رو تــا ز  گــهید
 .چشمامو بستم

ــتمیم ــرم م   دونس ــان دور و ب ــرفتن و همچن ــردنین ــ گ ــو یو کم ــم يب ــا ب وهی ــیرو ب ــک یِن ــاس  پی احس
 . کردم

پرتقـــال پوســت گـــرفتم   یســت یاگــه خـــواب ن : گوشــم گفـــت  کیـــکــه نزد  دمیآراز رو شـــن يصــدا 
 ؟يخوریم

 .ندارم لیم. ممنون: تکون داده گفتم يچشمامو باز کنم سر نکهیا بدون

 .اصرار نکرد گهید

اگـه  . کـه فکرمـون ازت راحـت باشـه     خوابـه یم شـت یامشـب خالـه پ  : رفتن بطرفم خـم شـده گفـت    موقع
 .کوچولو ریشبت بخ. صدام کن یداشت يبا منم کار

 .نگاهش رو به منه یول گهیم ریداره به خاله شب بخ دمیچشممو باز کرده د يال آروم

جـوون بسـرم    گـه یبـرو د ! کنـه یبـازم منـو نگـاه م    نکـه یا! واااااا: دلـم داد زدم  يچشـمامو بسـته تـو    دوباره
 ! شده امشب شمیچه سر! يکرد

کــه هالکــم  ریــبــرو شــبت بخ ؟يخــوردیم نجــایا دیــحتمــا با ،يرو اتــاق خــودت بخــور وهیــم یتونســتینم
 !.......يکرد

ــرده، در حال   يهنــدزفر آروم چشــمم رژه  يآراز جلــو يهرلحظــه کارهــا  کــهیرو در گوشــم فــرو ک
 .خوندمیدلم م ياستراحت کرده همراه آهنگهام تو کرد،یو دلم بشدت براش ضعف م رفتیم
 
بشــدت عــرق کــرده بــودم کــه آب شرشــر از . حــالم اصــال خــوب نبــود یود ولــســاعت چنــد بــ دونمیــنم

موهــام چنــان بــه ســرم . بودنــد و بــدنم ســرد ســرد بــود سیخــ سیبــالش و تشــک خــ. بــدنم روان بــود
دهــنم هــم خشــک خشــک بــود و . پــراز آب ســرد افتــاده بــودم یداخــل وانــ نکــهیبــود، مثــل ا دهیچســب

 .بزنم داحال نداشتم خاله رو ص
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 دیــعــرق غوطــه ور د يمنــو تــو یشــد و وقتــ داریــوون کنــدن خالــه رو صــدا زدم کــه زود بهــزار جــ بــا
ــتم  دهیبشــدت ترســ ــه ازش آب خواس ــود ک ــداز ا. ب ــ نکــهیبع ــد و    یکم ــاق خــارج ش ــم آب داد از ات به

 . بعد با آراز برگشت یمدت

 !نیبازم ا يواااااااآ: فکرم گذشت از

 ! تو يشد ينجوریچرا ا ؟يعرق کرد نهمهیتو چرا ا: تند کنارم نشسته گفت آراز

ــتمال ــو رو      یدس ــه دستش ــرد و همچنانک ــاك ک ــورتمو پ ــد ص ــته تن ــا     يبرداش ــود ب ــته ب ــه ام گذاش گون
 .زنگ زد یبه کس لشیموبا

ــه ــ   ب ــالمو توض ــود و ح ــگ زده ب ــرم زن ــم حیدکت ــرق م   دادی ــط ع ــنهم فق ــه م ــک ــالیو ب ختمیری ــم  ح چش
 . بصورتش داشتم

شــده،  قیــکــه بهــت تزر ییاون آمپولهــا. ســتین يزیــگفــت چدکتــر : تمــوم شــدن تلفــنش گفــت بعــداز
 .شهیحالت خوب م گهیساعت د میتا ن. دنیبهش واکنش نشون م ينجوریافراد ا یبعض

ــ  از ــام قرص ــار داروه ــت ز  یکن ــته، دس ــبرداش ــا آب     ری ــرص رو ب ــرد و ق ــدم ک ــه بلن ــام انداخت ــونه ه ش
 .بدستم داد که لرزان خوردم

ــ سیفقــط خــ: گفــت متعجــب ــه نم ينجــوریا! یعرق ــونیک دستشــو کــامال دورم  کــهیدر حال! یبخــواب یت
بودنـد   سیحلقه کرده بـود کمکـم کـرد از تخـت بلنـد شـدم کـه خالـه تنـد مالفـه و بـالش و پتـو کـه خـ              

 . رو عوض کرد

. لباسشــم عــوض کــن رمیــم رونیــخالــه مــن ب: تخــت نشســتم کــه گفــت يبــا کمکــش آرام رو دوبــاره
 !دهیهمه شون به تنش چسب

 . عوض کردم چون کامال حق با آراز بود اصال راحت نبودم لباسامم حالیب

دوبــاره آراز بــه اتــاق اومــده کنــارم نشســت  د،یو خالــه پتــو رو روم کشــ دمیتخــت دراز کشــ يرو یوقتــ
ــو ــتمو ت ــت    يو دس ــد و گف ــم ش ــرفم خ ــامال بط ــه ک ــواب : دســتش گرفت ــد و آروم بخ . االن چشــماتو ببن
 .هم نباش يزینگران چ. خودم کنارتم

ــاهش ــود     نگ ــه ب ــاهم دوخت ــه نگ ــو ب ــه چشماش ــردم ک ــتم. ک ــر  : آروم گف ــمام ب ــره ش ــالم االن بهت  نیح
 . نجاستیخاله ا. نیبخواب

 . آورد، فکر کردم االنه که منو ببوسه و چشمامو زود بستم کمیصورتشو نزد يطور
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قلـبم   يصـورتم بـود و تپشـها    ينفسـش رو . بـه فکـر مـن نبـاش    . هسـتم  شـت یپ یکـرد تـا بخـواب    زمزمه
 . متوجه لرزشهام نشه کردمیفقط دعا م. لرزوندیبدنمو م

ــته ــر آهس ــون دادم و چ يس ــتک ــتم يزی ــور   . نگف ــازنکردم و همونط ــم ب ــمامو ه ــم چش ــ ياز ترس  یک
 . دمیبودم نفهم دهیخواب

بـودنم بـا خبـر شـده بودنـد بـه        ضیخـوب بـود و پونـه و عمـه کـه از مـر       یحالم کمـ  میضیروز مر يفردا
 . اومده بودند دنمید

بـود مرتـب    دهیعمـه هـم کـه محکـم در آغوشـم کشـ      . هرهـر کرکـر پونـه اتـاق رو پرکـرده بـود       يصدا
 . هرروز بهم سربزنه تونهیکه نم کردیم یو معذرت خواه رفتیقربون صدقه ام م

بخــاطر مطــب و هــزار    یو از حــالم بــا خبــر بــود، ولــ     میکــرد یصــحبت م یعمــه هــرروز تلفنــ   بــا
 . ومدیم دنمیبد کباریدوسه روز  مییاز خونه، مثل دا رونیدردسرخونه و ب

 گــهیو از همد میهرلحظــه بــا هــم بــود.... تلگــرام و واتســاپ و يو تــو زدیبهــم ســرم یپونــه کــه هــ یولــ
 . میخبر داشت

 نکــهیآراز هـم بخــاطر ا . روز رو بــا عمـه و پونــه گذرونــدم کـه باعــث شـد حــالم بهتــر از قبـل بشــه     تمـام 
ـ  ومـد، یمزاحم عمـه و پونـه نشـه اصـال بـه اتـاقم ن       کـه از   دیزنـگ زده حـالمو پرسـ    لمیدوبـار بـه موبـا    یول

 !نسناسِ جالد. کردمیم فینگران بودنش ک

ــه ب عمــه ــک ــ رونی ــود،   شیپ ــه ب ــه رفت ــخال ــاجرا واشی ــه وار آراز رو   يم ــرف زمزم ــول و بغــل و ح آمپ
عاشـق   کـل یخـوش ه  يِ افـه یاون هرکـولِ خـوش ق   یعنـ ی: کـردم کـه متعجـب گفـت     فیـ پونه تعر يبرا

 یاونــم روغــن نبــات فتــهیروغــن م يبــاور کــن نونــت تــو یولــ!!! ســال از تــو بزرگتــره کــه 14! !!!تــو شــده
 !فرد اعال یوانیروغن ح ،که نه یمعمول

ــونه ــتم   يا ش ــه گف ــاال انداخت ــا: ب ــن   دیش ــتباه ش ــو اش ــنم! دمیحرفش ــه دونمی ــ! ک ــبیز یول ردش  یلیرس
ــاون روغــن ح. کــردم ــرد اعــالش هــم بخــوره تــو  یِوانی  ییزورگــو نین همچــمــن عمــرا ز! ســرش يف

خــور الزمــه کــه فقــط کــارش اطاعــت باشــه و اصــال حــق اظهــار   يزنِ توســر هیــ والیــه نیــا يبــرا! بشــم
 ! منم که اصالااااااا! نظر نداشته باشه
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مغـزم هـم    يعنـوان تـو   چیاصـال بـه هـ    یپونـه گذشـت ولـ    ياشـاره هـا   مـا یبا خنده هاو  متلکها و ا اونروز
تـرس   ياصـال حـال و حوصـله    . روز بتـونم بـه آراز فکـر کـنم     هیـ فقـط  .... روز هیـ جا بـدم کـه    تونستمینم

 .....عنوان چیرو نداشتم به ه يشبانه روز يو لرزها
  

 یلــیذهنمــو خ يفکــر یولــ. هســت هــوا ســردتر شــده و مــنم مشــغول درس و مشــقم هســتم  يروز دو
 !مشغول کرده

ــا ــیو امن دیشــد يمحافظته ــدها  یِت ــت وآم ــراد آراز، رف ــ ياف ــوریمرمــوز، هم ياآدمه ــوض  فتیشــ نط ع
 ! نهایدورب دیو باغ، کنترل شد اطیح يتو يآدمها يکردنها

ــنم ــر  دونمی ــه خب ــ  يچ ــده، ول ــ  یش ــه ه ــ چیمنک ــتم یاطالع ــانِ عزرا . نداش ــاب آراز خ ــجن ــه   لیی ــم ک ه
 ! نره غول ي کهیشد مرت کیاصال بهش نزد شهیدوباره پاچه شو سگ گاز گرفته، نم

 . آقاهه بکنم نینثار ا ستمیهم بلد ن یفحش درست و حساب هیشکر  خدارو

ــ  شــهیم يهفتــه ا هیــ االن نشــون بــده،  يخــود هیــ زنــهیم شیکــه مــاه اســفند داره خودشــو بــه آب و آت
 . کنه ییخودنما تونهیچندان نم ریاخ يها یخشکسال نیبا ا یول

ــار نیآخــر ــا پــدر و اردالن صــحبت کــردم چنــد روزه پ  يب ــم داره  نقــدریرا اچــ دونمیــنم! شــهیکــه ب دل
ــهیشــور م ــواده مــو بشــنوم يصــدا دیــاصــال چــرا نبا. زن ــ  نیــا! خون رفــت و آمــد  ینــره غــول همکــه حت

 . باهاشون در تماس باشم یتلفن تونمینم یحت! عمه رو هم قدغن کرده يخونواده 

در ارتبــاط باشــم، چنــان نعــره  چکسیبــا هــ تــونمیو چــرا نم هیچــه وضــع نیــکــه اعتــراض کــردم ا کبــاری
ــ  يا ــرم کش ــو  دیس ــو ت ــه خودم ــا    يک ــوش ق ــوراخ م ــا س ــت ت ــاقم ب  میهف ــاعتها از ات ــردم و س ــک  رونی
 . ومدمین

تــا مــنم  دهیــجــواب قــانع کننــده بــه ســواالتم نم هیــچشــه و چــرا  ســتیاصــال معلــوم ن یروانــ ي وانــهید
 ...شاایالبته دور از جوون خودم ا. بکنم دیبا یبفهمم چه غلط

ســر خطهــا چــه  دونمیــنم. اونــم بــا تلفــن منــزل رمیــونم تمــاس بگتونســتم بــا بابــا جــو یهــزار بــدبخت بــا
 ! دهیهم اصال آنتن نم لمیآوردن که موبا ییبال

کـه مهلـت حـرف زدن بـه بابـا       زدمیـ تنـد تنـد پشـت سـرهم حـرف م      نیبابـا کـه تمـاس گـرفتم همچـ      با
 یاز آراز و همچــ هامیکــردم و گلــه گــذار هیــکــه قشــنگ خودمــو تخل یبعــداز مــدت. دادمیــمختــارم رو نم
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آراز  یهرچــ ،ییبابــا زدلِیــعز: تمــوم شــد، بابــا در کمــال آرامــش کــه بــه حرفــام گــوش داده بــود گفــت
بهـش اعتمـاد کـن چـون مـن بهـت       . چـون صـالحت در اونـه   . خوب گـوش کـن و بهـش عمـل کـن      گهیم

اصــال نپــرس چــرا مــا؟ ! میکــه باعــث همــه شــون مــا هســت  ریــبگ دیــند ادهاشــویداد و فر!  پــدرت گمیمــ
فقــط آرامــش خودتــو حفــظ کــن و ! يدار شیآســا شــتریب یکمتــر بــدون یهرچــ گمیچــون مــن بهــت مــ

چـون ممکنـه زمـان برگشـتن      يتحملتـو بـاال ببـر    دیـ با. بکنـه  هاشـو بـذار کار  چیآراز نپـ  يبـه پروپـا   ادیـ ز
 . میبرگرد رانیتو زمان گفته شده به ا میو نتون فتهیعقب ب یکم رانیما به ا

ــه زور جلــو  ییناراحــت شــدم و بــا صــدا  یلــیخ علــت  گــرفتم،یاشــکامو م يبغــض کــرده و لــرزان کــه ب
تـا بـه    کـردم یصـبر م  دیـ فقـط با . دمینشـن  يجـواب درسـت و قـانع کننـده ا     یولـ  دم،یرو پرسـ  رشونیتاخ

 . موقعش

ــو  کــهیو در حال دمیکشــ یقــیعم نفــس ــا انگشــتم جل اشــکامو ســد کــرده بــودم، در جــواب تونســتم    يب
 . کنمیمونم و تحمل م یاشه منتظرتون مب: فقط بگم

غـذا خــوردنم   ومــدم،ینم رونیـ از اتــاقم ب زدم،یـ اون روز بـه بعـد ســاکت تـر شــده بـودم، کــم حـرف م      از
 نییاز گلــوم پــا يزیــبهتــره بگــم چ. بــود، االن نصــف شــده بــود ادیــز یلــیخ نکــهینــه ا...هــم کــه ماشــاا

 .ز نداشتمبا خاله و آرا يکار گهیهمش تو خودم بودم و د. رفتینم

 يدواریــو بهـم ام  ارهیـ حـال و هـوا درب   نیـ منـو از ا  کـرد یم ینگـران شـده بـود و همـش سـع      یلـ یخ خالـه 
ــ ــفا یبـــده، ولـ ــ. نداشـــت يا دهیـ ــتریداشـــتم و ب يدیشـــد یاحســـاس دلتنگـ تخـــتم  ياوقـــاتم رو شـ

 .گذشتیم

 .بنده رو احضار فرمودن یاز خودراض يگفته بود که آقا یخاله به آراز چ دونمینم

آبـروش کـنم    یو بـ  ارمیـ سـرش ب  یـی بـرم بـال مال   ینصـفه شـب   گـه یم طونهیشـ ! بد دنـده  يِدنده  هی نکبت
 يشــد وووونــهید! ملنــگ يدختــره  یکنــیبلغــور م يدار یچــ: گفــتم دهیــخــودم خند يبــه فکــرا! هــااااا
 ! گهیکارش د یرفته پ

 يثــل روز اول رورفـتم و نگـاهم بهــش افتـاد کـه م     نییاز پلـه هــا پـا  . آقـا بنــده رو خواسـتن   گفـتم یم بلـه 
 نیانگــار دلتنــگ تــر کــردیچنــان نگــاهم م یولــ. مشــت خــورون نشســته بــود زِیــهمــان مبــل خــاطره انگ

 . نشستم یمبل يداده بطرفش رفتم و دورتر رو یسالم! بود نیزم يموجود رو
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پهـن   ییرایپـذ  يدوختـه بـودم کـه سـت، همـه جـا       ییبـا یز ينگام کـرد کـه مـنم چشـم بـه فرشـها       یکم
 .بودند

 . بصورتش کردم یسرمو بلند کرده نگاه ومدیاز آراز خان در ن ییکه صدا یمدت زمان بعداز

دوســت  یهرچــ یتــونیخــب م! يخــورینم يزیــمگـه چ  ؟يالغــر شــد نهمــهیبپرســم چــرا ا تــونمیم: گفـت 
بخــودت عــذاب  نهمــهیکــه ا کشــنیخونــه تــورو بــه صــالبه م نیــا يمگــه تــو! یرو بــه خالــه بگــ یداشــت

 ؟يردا يو هرروز پس رو يدیم

 . باال انداختم ينگفته فقط شونه ا يزیچ

 !بدونم خوامیتو مغزته؟ م یچ یبگ شهیم: دیپرس

 چکسیهــ یوقتــ ســت،ین دنیفقــط خــوردن و نوشــ یزنــدگ: چشــماش کــرده گفــتم يصــاف تــو ینگــاه
 يبــرا یوقتــ خــواد،یمنــو نم یشــکیه یوقتــ ســت،یدلتــنگم ن یشــکیه یوقتــ ســت،یقائــل ن یتــیبــرام اهم

بــرو گــم  یعنــی زننیــعــوض جــواب ســرم داد م پرســمیم یو ســوال زنمیــم یحرفــ یوقتــ م،یادیــهمــه ز
 نمیــســالها در حســرت خونــواده ام بــودم، خــب ا ن؟یــازم دار يانتظــار چــه) شــد ياشــکام جــار( .....شــو

! نیو منــو بــه شــما سـپردن کــه بــدتر از اتابــک فقـط بخــونم تشــنه هســت   سـتن یاز خونـواده ام کــه بــازم ن 
ــه روز چــاقتر م نیشــما باشــ اصــال ! دارهیــخنــده هــاتون خونــه رو برم  يصــدا نیشــما باشــ! نیشــیروز ب

 ن؟یکنیم کاریچ نیشما باش
 
باشـــه : انداختـــه فکرکـــردم نییســـرمو پـــا. از جـــاش بلنـــد شـــده بطـــرفم راه افتـــاد دمیـــد کدفعـــهی

 دراومد؟  کمیکن، اگه ج تمیدلت خواست اذ يهرجور

 شـه یم: بهـم گـره کـرده بـودم رو در دسـتاش گرفتـه گفـت        آرام دسـتامو کـه  . کنـارم نشسـت   دمیـ د که
 شیپـ  یمشـکالت  دیگناهکـارن؟ شـا   شـت یپ نهمـه یحرفـا از کجـا بـه ذهنـت اومـده؟ چـرا همـه ا        نیا یبگ

ــه ا  ــه هم ــده ک ــاوم ــون م  نی ــون نش ــا رو از خودش ــرفتاره ــرا ا! دنی ــهیچ ــاوت م نهم ــیزود قض ــه  یکن ک
 ...و پوچ چیاونم بخاطر ه یکن يورخودخ شهیباعث م

 ......یکن کاریچ گمیاالن م: فکر کرده گفت یکم
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اگــه خــودش خونــه و کنــارت باشــه   کــنمیاول بــا عمــه ات صــحبت م: کــرده گفــت يدوبــاره فکــر آراز
ــه  دیــبا یولــ! بــرات شــده باشــه یتــا تنــوع يبــه خونــه شــون بــر  یچنــد ســاعت فرســتمیم عمــه ات خون

 ! ارهیدرن ناابویباشه، من به پونه اصال اعتماد ندارم که با تو سر از خ

 !! زرنگ يوالیشناخت ه یلبام اومد که چقده خوب پونه رو م يرو يلبخند 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 خــانم توانمنــد هــم داره بخونــه شــون  یآمــاده بشــ يبــر یتــونیم: اومــد گفــت رونیــاز اتــاقش ب یوقتــ
 ایـ بمـدت پـنج    دیفقـط تحـت حفاظـت شـد    . کـه کنـارت باشـه و شـما دوتـا اعجوبـه رو تنهـا نـذاره         رهیـ م

 . يگردیو برم يریشش ساعت م

بعـداز  : فکـر کـردم   شـدم یآمـاده م  يتنـد  کـه یبلنـد شـده بـه اتـاقم رفـتم و در حال      دمیـ خندیم کهیحال در
 ! لیهردمب ي کهیمرت! باشم رونیصفه روزم حق ندارم بن هیمدت  نهمهیا

ســر  یــیچــه بال دونمیــنم دهیــآنــتن نم لمیمنکــه موبــا: اومــدم آراز منتظــرم بــود کــه گفــتم نییپــا یوقتــ
ــده  ــا اوم ــد ! خطه ــازه ب ــدم   نیاول اج ــر ب ــه خب ــه پون ــتم دارم    ! ب ــگ زدم و گف ــه زن ــن رفت ــرف تلف و بط

 .رمیم دنشیبد

 . پس افتادم کطرفیکه گوشم کر شد و  دیپشت تلفن کش یغیج چنان

 . کنهیداره نگام م ینعلبک يبه اندازه  یبا چشمان دمیبطرف آراز برگشتم که د تند

ــداز ــت   بع ــن گف ــع تلف ــر   : قط ــن اون دخت ــاور ک ــب ــهید هی ــاب ي وون ــتش یحس ــوهر  ! هس ــت ش االن وق
ــ  ــه ول ــدر یکردنش ــاز  غی ــل  هی ــو عق ــه    ! ج ــون روز اول روان ــه هم ــوهرش ک ــدبخت ش ــتانمایت يب  رس

 !شهیم

کــه طبــق  رفــتیچشــمم رژه م يفقــط اردالن جلــو. حرکــت کــردم یو بطــرف خروجــ دمیــخندیم منکــه
 .  بود مارستانیت یآراز، راه يگفته 

رو برام باز کرد ینیماش ياومده، درِ جلو اطیهمراهم به ح الشمیگودز خود . 

 . خوب بود یلیحالم خ ینشستم ول آرام

ــ   دمیــد ــا ش یساشــ یخــارج نیخودشــم پشــت فرمــان نشســت  و دو ماش ــد ب ــه  يدود يهــا شــهیبلن ک
 .حرکت بود يآماده ! دونستمیاسمشون رو هم نم یحت
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ــب ــاریچ خ ــ  ک ــنم ماش ــا نیک ــدل نی ــند یم ــ  دهی ــودم  و اطالع ــتم یب ــهیدر حال. نداش ــ ک ــراز  ينهایماش پ
 .میراه افتاد کردندیما حرکت م نیمحافظ  جلو عقب ماش

 . تکون داد يبهم کرده سر یبپرسم؟ نگاه یسوال تونمیم دیببخش: دمیپرس متعجب

ــتم ــاا: گف ــ ... ماش ــب ش ــان، عج ــ  ریآراز خ ــو ش ــده يریت ــرا ا! ش ــهیچ ــد  نهم ــت ش ــرا ا د؟یمحافظ ــچ  نی
چشــمش افتــاده بمــن و  یکــینکــرده  ينکنــه خــدا شــن؟یم ادیــو ز کــننیمحافظــا روز بــروز زادو ولــد م

و حمــوم هــم  WC يتــو واریــکــم مونــده روم بــه د گــهید! محــافظ نــدازمیهرجــا چشــم م! داره ییاالیــخ
.... 

ــ: گفــت. متعجــب نگــام کــرد کــه خنــده ام گرفــت  چنــان جــو عقــل، مثــل  هیــاز  غیــپونــه در گمیمــن م
 التونیـ نـداره خ  یـی نسـبت بـه شـما فکرا    ینتـرس کسـ  ! وروجـک بـانو   شـه یکم کـم شـامل شـمام م    نکهیا

 ! ها نیخوریدفعه چشم م هی! نیریگیم لیچقده هم خودتون رو تحو! تخت

 . نگفتم يزیو چ دمیبلند خند فقط

 .پونه و عمه خونه بودند که به استقبالمون اومدند. میدیعمه رس يمراقبتها بخونه  نیهم تحت

ــب فیدر آغــوش عمــه بــودم، بــه آراز تعــارف کــرد کــه داخــل تشــر   همچنانکــه ــ ارن،ی : آراز گفــت یول
 .نیشما راحت باش. کنار محافظام رونیب

 یمنــو مــ نهمــهیچــرا ا نــایا رفــت؟یچــرا آراز دنبــال کــارش نم ؟یچــ یعنــی. از تعجــب بــاز شــد چشــمام
 ! خبر بودم ینکنه قصد فرار داشتم و خودم ب! دنییپا

ــا اصــرار عمــه ــه بشــه   يب ــور کــرد وارد خون ــاالخره آراز رو مجب ــه  ییکــه تنــد اشــاره هــا . کــه کــرد ب ب
 .میوارد شد یهمگ. محافظا کرد که دور ساختمون رو گرفتند

 .میگفتن داشت يحرف برا یکل. میاتاقش بست نشست يو تو میباال رفت يپونه که تند طبقه  منو

ســاعت تمــام مــخ منــو خــورد و همــش از مــادرش،   کیــگزارشــات مــن تمــوم شــد، پونــه  نکــهیا بعــداز
ــدر اذ   ــه چق ــدهورش ک ــرادر لن ــب ــه،یم تشی ــا کن ــ  ییاز تنه ــاش، دلتنگ ــرا  یه ــاش ب ــن و اردالن  يه م

 . جونش، خالصه خسته شد و باالخره فک مبارکشو بست

 !چه خبرته دختر! ها شدمیم وونهیداشتم د شییییییییآخ: گفتم

 !!ارهیو اشکمو در م گهیفقط زور م. کنهیم میعصب شتریپارسا ب نیباور کن ا: گفت که
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حــال  هیــ يخــوایم نجــامیا یامــروز کــه چنــد ســاعت:  خــورده گفــتم کیــبــا ک موییکمــال آرامــش چــا در
 نه؟ ای میریاز پارسا بگ یاساس

 .میحسابشو برس! که آآآآآاخ جوووووون آره دیپر نییباال پا یاز خوش دهیورپر نیا دمیکه د 

ــبا: گفــتم فقــط ــ يجــور دی ــاز چنــدتا اســم جورواجــور رو   میعمــل کن ــه ب مــا  يآراز خبــردار نشــه وگرن
 ! ذارهیم

 .کرد دییبا خنده حرفم رو تأ زود

ــچشــمامو بار کــردمیداشــتم فکــر م کــهیحال در پارســا  نکــهیدر مــورد ا قــهیکــرده بعــد از چنــد دق  کی
هنـوز   نیببـ : کـه پونـه گفـت   . نـه، سـوال کـردم    ایـ رو داره  شیقبلـ  يو بـاز همـون عادتهـا    گردهیبرم یک
 .برگرده يتا از بدنساز میوقت دار یساعت کی

 .میدیو نقشه رو کش میزد یثیخب لبخند

رو بــا آراز  شیســالم و احوالپرســ يبــه خونــه اومــد اول صــدا یوقتــ پــهیکمــال آرامــش آقــا خــوش ت در
کـرده گفـت کـه     يداریـ و د یبعـد خودشـو بـه اتـاق پونـه رسـوند و بـا مـن احوالپرسـ         . میدیشـن  نییاز پا

 ! دلش برام تنگ بوده یلیخ

 .و برگرده رهیبگ یدوش هیاجازه گرفت  بعد

 .ارهیعالقه ش رو ب پونه هم خواست شربت مورد از

 يخواب آور قو يهم طبق نقشه قرصها پونه

. دربــدر داد يشـربت حــلّ کـرد و بعـداز دوش بخــورد پارسـا     يقشـنگ تــو  میکـه آمـاده کــرده بـود    رو
 يهمــه . بــود دهیــتخــت افتــاده و خواب يرو م،یــبــه اتــاق پارســا زد يبعــد کــه ســر ي قــهیدق ســتیده ب

 .  نوش جان کرده بود میپرمالط درست کرده بود یلیشربت رو هم که خ

ــو حــدودا صــورت پارســا رو آرا  میبکــار شــد دســت ــ. میکــرد شی ــه لبهــاش زد  یرژلب ــتنــد هــم ب . می
 . میعکس هم ازش گرفت ییو چندتا میموهاشو حالت داد

دلـم بـود و از شــدت    يمـنم کــه دسـتم رو  . رفـت یم سـه یر نیزمـ  يکـه داشـت از شـدت خنــده رو    پونـه 
 .د شده بودمخنده کبو
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ــه ــم پون ــرا  میتص ــت ب ــهیا يگرف ــاز تنب نک ــره، دو روز  هی ــا درب ــه  يپارس ــون   يخون ــادربزرگش مهم م
 يکــه خودشــو تــو یفقــط کــاش مــوقع. دیرســیبــودم و دســت آقــا پارســا بمـن نم  یباشـه، مــنم کــه رفتنــ 

 . بود نهیگز نیفرار کردن بهتر یول. میاونجا بود دیدیم نهیآ

ــغــروب آراز صــدام زد کــه با  دم ــ. میبرگــرد دی ــ یول ــهیق یوقت ــه رو د ي اف ــمنــو پون ــدق ینگــاه د،ی  قی
نــه؟ مــن بــه احساســم ! محشــر نیــبــه آب داد یدســته گلــ کــنمیاحســاس م: بصــورتمون انداختــه گفــت

 .دارم مانیا

ــط ــه همد   فق ــب ب ــه متعج ــا پون ــهیب ــه دل خند   گ ــرده از ت ــاه ک ــنگ ــ. میدی ــچ یول ــردن   يزی ــم گ رو ه
 !!شناخت یارو خوب مبود و م یزرنگ پیعجب خوش ت. مینگرفت

ــهیحال در ــم نم  ک ــال دل ــدیاص ــه  وم ــتم و در     يخون ــارش نشس ــرده کن ــض ک ــردم و بغ ــرك ک ــه رو ت عم
 .میبطرف خونه راه افتاد شدیپخش م نیدر ماش ییبایز يآهنگها کهیحال

 بپرسم؟ یسوال هی تونمیم: راه آروم گفتم نیب

 .شنوم یم: تکون داده گفت يسر

عمـه کـه    ياصـال آنـتن نـداره؟ خونـه      میخونـه گوشـ   يکـه تـو   نیـ سـر خطهـا آورد   یـی چـه بال : دمیپرس
 !نداشت یمشکل یاصال آنتن ده

ــد   ینگــاه ــذاب بهــم کــرد و بعــد صورتشــو برگردون ــت . ج ــد گف ــا لبخن ــه  : آهســته و ب ــک ک پســر اتاب
ــه، االن مدت  ــور باش ــمنص ــه ا هی ــب ــرا  رانی ــده و ب ــورده   ياوم ــم خ ــو قس ــتن ت ــیم! داش ــاز راه ا میترس  نی

 !نیهم. میکن یم اطیفقط احت! از راه بدرت کنه یاجتماع يه هاشبک

بــاور کــنم  نیخــوایمــثال م: لبــام اومــد و گفــتم يرو يدهــنم بــاز مونــده بــود کــم کــم خنــده ا کــهیحال در
کــه از  ییاونــا! نینکنــ یتــورو خــدا شــوخ!!! و نشــناخته عاشــق مــن شــده دهیــمنصــورخانِ گــرام، ند نیــا

ــنزد ــو د کی ــمن ــم مــ    دن،ی ــدن و ک ــقم نش ــت     یعاش ــنن، اونوق ــرار ک ــتم ف ــه از دس ــروع .......  مون ش
 . کردم دنیبخند

ــد   آراز ــه لبخن ــم ک ــایز يه ــود در حال   يرو ب ــته ب ــاش نشس ــهیلب ــ  ک ــاهش غم ــرو  ینگ ــیم دكی  دیکش
منطقــه از  یآنــتن دهــ. کــردم یوگرنــه واقعــا شــوخ ،یو خوشــحال باشــ يبخنــد یخواســتم کمــ: گفــت

 .ستیل داره گناه من نمدته اشکا هیطرف مخابرات 
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عاشـق   دهیـ و ند ییفکـر کـردم کـه منصـور پسـر اتابـک، هـوا        ينگفـتم و بـا لبخنـد بـه روز     يزیـ چ گهید
ــرا   ــه و ب ــده باش ــن ش ــ يم ــوره    دنیرس ــم بخ ــم ه ــن قس ــه م ــوب . ب ــس خ ــتم یح ــاش . داش ــک ــار  هی ب

 ... دمیدوباره خند!!! دمشیدیم
 

 ینگــاه میگوشــ يپارســارو تــو يعکســا تونســتمیچــون کنــار آراز نشســته بــودم اصــال نم  نیماشــ يتــو
 .رمیبگ دنمویخند يجلو تونستمیعنوان نم چیبه کردمیتا به پارسا فکر م یبکنم، ول

ــ ــه رســ یوقت ــرا  میدیبخون ــوض کــرده ب ــا يلباســامو ع ــدم نییشــام پ ــم. اوم ــود و از   زی ــاده نب ــوز آم هن
دفعــه از  هیـ کــه  دمیـ خندیپارسـا رو نگــاه کـرده غـش غــش م    يفرصـت اسـتفاده کــرده داشـتم عکســها   

 . متر به فضا پرتاب شدم هیترس 

 بیــغــرق عکســها و خنــده بــودم کــه اصــال متوجــه اومــدن شــازده نشــده بــودم کــه دســت بــه ج   چنــان
 !باال رفته قد علم کرده بود يابرو هیسرم، با  يقدم باال کیبا فاصله  منیوسط نش

 يمــونم رو یمـ  کــنمیسـکته م  نیگـ ینم! یاوهــون هیـ  ،یاهنـ  هیــبااااابـااااا  : گفـتم  دیــکوبیقلـبم م  کـه یحال در
ــ !!! دســتتون ــامو چ ــد نیخــوایم یاونموقــع جــواب باب آفتــابش رو  يکــه دختــرِ ســالم و مثــل پنجــه   نیب

 !  خوادیازتون م

ــم داد زدم يتــو کــردمینگــاش م همچنانکــه ــ شــعوریب يآخــه پســره : دل ــده د يخبــر هی زهــره  گــهیب
ــ! تــرك شــدم خــارج قربونــت  يکــه دختــرا یالهــ!!! فتــه نــامردگر میچــه ژســت باحــال يواااااا........ یول

 !!یبشن اله

. خــاموش کــردم عیسـر  لمویخنــده م رو خـوردم و موبــا  کدفعـه یچهـره مغــرور و نگـاه مــاتش    دنیــد بـا 
 .من کرد زیقشنگ شروع به آنال

 !قرمز يهاییو دمپا یبیشال ترک ،یبا شلوار چسبان مشک یبلند زرشک کیتون

ــاز د بعــد نگــاهش  کــهیذره فاصــله روهــم برداشــته جلــوتر اومــد و درحال  هیــزدنِ کامــل بنــده، اون  دی
بهــت خــوش  یلــیخ نکــهیخــوب مثــل ا: آروم و بمــش گفــت يبــا صــدا دیــچرخیم قیــصــورتم دق يتــو

 !هم برطرف شده تیافسردگ زهیر هیخوشحالم که اون ! گذشته خانم کوچولو

 تیتـو اون گوشـ   یچـ  یراسـت : گفـت ! بس شـد م حـ  نهیسـ  يتـر گرفـت کـه نفـس تـو      نییسرشـو پـا   بعد
 یولــ رهیــاز دســتم بگ لویدستشــو جلــو آورد کــه موبــا! نمشیــســرحالت آورده، بــده بب نقــدریکــه ا يدار
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از خنــده  يکــه تــه مانــده ا ییمتوجــه باشــم بــا صــدا  نکــهیو بــدون ا دمیدســتمو عقــب کشــ عیمــن ســر
 یولــ. قـدم عقـب رفـتم    کیـ و تنــد بلنـد شـده   ! مـال خودمـه   دمشیـ نم ؟یچـ  یعنـ ی! ااااوااا: داشـت گفـتم  

لــبش داشــت،  يگوشــه  يو لبخنــد کــردیم دادیــچشــماش ب يتــو طنتیشــ کــهیهــم در حال الهــهیگودز
ــ   ــا لحن ــده ب ــوتر اوم ــت  یجل ــوص گف ــرااااا: مخص ــوب م! چ ــوامیخ ــبب خ ــا نم،ی ــش   دیش ــده غ ــنم از خن م

 ! کردم

از  یکــیبکشــه،  رونیــرو از دســتم ب لیــموبا خواســتیم یکــه بــا شــوخ نیدســتمو گرفــت و همچــ مــچ
 . شرکت رو اطالع داد لِیورود جناب وک نیمستخدم

 ینفســ ذارنیـ نـه م : نگاهشــو بـه چشـمام دوختــه بـود بـا لبخنـد گفــت      کـه یدسـتمو ول کـرده در حال   آراز
ـ  شـه یبکشـم کـه شـکرخدا هم    دلخـواهم برسـم کـه     يبـه کـارا   ذارنیـ گلـوم جـا خـوش کـردن، نـه م      خیب

 ...... ! شهیهم

 !!!کردن من نه تیاذ ؟یدلخواه مثل چ يکارا: خنده تند گفتم با

کــارا و رفتــارام بخــاطر  يبــاور کــن همــه  ؟یشــیواقعــا ناراحــت م: رنــگ تعجــب گرفتــه گفــت نگــاهش
 ....وگرنه!   خودته یسالمت

اگــه  ؟یزنــیکــه م هیــناراحــت شــدن هــم حرف: بــه چشــماش دوختــه بــودم گفــتم  میکــه مســتق نگــاهمو
خونــواده ام برگــردن از دســتت فــرار کــنم اونموقــع عمــق فاجعــه رو حــدس   کــنمیچقــدر دعــا م یبــدون

 !  نمیتو بب افهیتا عمر دارم ق ستمین یراض یبه جوون خودم، حت! یزنیم

ــرا ــال نفهم    چ ــت رو اص ــم گرف ــگ غ ــاهش رن ــنگ ــل ا. دمی ــهیمث ــام آزار و    نک ــاطر تم ــت بخ ــار داش انتظ
 !کور خونده بود یهم از لپش بردارم، ول یبوس هی دمیازش تشکر کنم و شا تهاشیاذ

ــه و چ  يا لحظــه ــاز کن ــدهنشــو خواســت ب ــ  يزی ــه، ول ــ........  یبگ ــد مونیپش ــته ســر! ش ــون  يآهس تک
 . داده مجبورا به طرف اتاق کارش رفت

ــال ــاقش نزد  یدرح ــه ات ــه ب ــک ــدیم کی ــدا  ش ــا ص ــد يب ــت يبلن ــ: گف ــتیب یم ــو نم ــون درازِ  يِجوج زب
 . اردالن

ــو ــم داد زدم يت ــن: دل ــو م ــ يجوج ــ  یداداش ــتم، ول ــ     یهس ــولِ ب ــره غ ــه ن ــو عمت ــو، جوج ــرف ت  یاز ط
 ! زورگو تیخاص
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شــاخ دار نتونــه  يپســره  نیــپارســارو رمــزدار کــردم تــا ا يبــه طــرف اتــاقم رفــتم و عکــس هــا عیســر
 . نهیاونارو بب

و بعــد از عــوض  دمیــخند زیــر زیــدوبــاره ر! امــــــــــــروز میبــرد یبــه خودمــون چــه حــال ولیــا یولــ
ــود و حالشــو نداشــتم،     يرو یدن لباســام از شــدت خســتگ کــر ــرده ب ــه چــون خــوابم ب ــادم ک تخــت افت

 .شام هم نخوردم

ــا د صــبح ــب ــه همــش فکــر م  دنی ــهیبهــم ر نهمــهیچــرا آراز ا کــردمیاوضــاع خون هســتش و پشــت  خت
 ! کنهیم یدگیو خودش به محافظا رس دهیسرهم دستور م

 هیــمرمـوز و بهتـره بگـم     یلـ یخ زیــهمـه چ . کردنـد یعـوض م  فتیسـر سـاعت و بطـور مــنظم شـ     محافظـا 
خـودم کـه بعـداز رفـتن بابـام و اردالن       یشخصـ  يخورده ترسـناك شـده بـود، از همـه مهـم تـر محافظـا       

 . شدنیم دهیخونه اومده بودند، بازم مرتب د نیبا من به ا

دلــم  چقــدر. کــنم يخــورده هواخــور هیــ اطیــح يو عجــز و البــه بهــم اجــازه دادن تــو یهــزار بــدبخت بــا
 .گرفته بود

چــه  يخــوایســرما م نیــبــا ا اطیــح يتــو! خــاك تــو ســرت: بــا خــودم گفــتم. ســرد شــده بــود یلــیخ هـوا 
 !آخه یبکن یغلط

کــه داشــتم بــه طــرف  نیهمچــ. کــردیســرما مغــز آدمــو ســوراخ م ینبــود ولــ ياز بــرف خبــر نکــهیبــا ا 
 .بطرفم قدم برداشت دنمیکه با د دمیهمون محافظ خودمو د رفتم،یم اطیح يتاب تو

ــداز ــ بع ــرام گفــت  يو ادا دنیرس ــران چ   : احت ــال نگ ــم و اص ــت باش ــراح ــه هم  يزی ــم ک در  شــهینباش
 . رفت شمیو از پ. دسترس هستند و چشم بمن دارند

 
 !!!ستادهیانگار اتابک با دارو دسته اش پشت سرم ا زننیمحافظا چنان حرف م: کردم فکر

ــس عم    گــهید ــغول نکــردم و نف ــهیدر حال دهیکشــ یقــیفکرمــو مش لــبم زمزمــه   ریــرو ز یآهنگــ ک
 .چشم دوختم ومدنیم نییاز آسمون پا واشیتازه  ییبرف که چندتا زیر يبه دانه ها کردم،یم

نفـرو در   هیـ حضـور   ياز بـرف گـرفتم کـه لحظـه ا     کـه یت هیـ لبام اومد و دسـتمو بـه طـرف     يرو يلبخند
 .....خودم احساس کردم یکینزد
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در  ینــیب یمــ! شــده کوچولــو یچــ: آراز بگوشــم نشســت کــه گفــت يبخــودم بجنــبم و برگــردم صــدا تـا 
 !چقدر سرده باستیو ز دیسف نهمهیکه ا یحال نیع

فقـط نگــاهمون   یثیحــرف و حـد  چیبـدون هـ  . فـورا بـه عقـب برگشــتم و بـا آراز چشـم تـو چشــم شـدم        
 .بهم بود

 ......... و سرد مثل شم بایرسته زآره د: زبونمو داشته باشم گفتم اریاخت نکهیا بدون

 . دادیدهن وامونده م داشت کار دستم م نیباز ا. زبونمو گاز گرفتم فورا

. شــد یجنـاب آرازخـان اومـد کـه چشـام از تعجـب قـد نعلبکـ         يلبهـا  يرو قیـ عم يکـارم لبخنـد   نیـ ا بـا 
 !!بکنم تونستمیباور که نم!!! هم بلد بود بخنده والیه نیا یعنی

 کیـ درسـت  . دستشـو جلـو آورد   کـرد یهمونطـور بـه چشـام نگـاه م     کـه یاومـد و در حال قدم جلـوتر   کی
 يرو یســرمو کمــ يرو دیکــاله ســف. گونــه م نشســته بــود رو بـا دســتش کنــار زد  يتکـه از بــرف کــه رو 

 يهمــون انگشتشــو رو   کــهیدر حال دهیگونــه ام کشــ  يبعــد انگشتشــو رو  . دیجلــوتر کشــ  میشــونیپ
 بـا یز ؟يشـد؟ چـرا حرفتـو خـورد     یچـ : آروم شـده بـود گفـت    یلـ یبمـش کـه خ   يدابـا صـ   زد،یدماغم م

 و سرد مثل من نه؟؟ 

 ! خدابدور! یچه از خودراض! بــــــــــایز: گفتم آروم

انــداختم و  نییکــه داده بــودم و دســتم کــه خونــده شــده بــود، بشــدت شــرم کــرده ســرمو پــا  یســوت از
 . لبمو گاز گرفتم

ــ  دونمیــنم ــه م بــرده در حال چــرا بــه گــاز لــبم حســاس بــود و ب مهربــون و  کــهیازم فــورا دســت بــه چون
ــا  ــه م رو پ ــدزنان چون ــ نییلبخن ــ یم ــبم رو از ز دیکش ــل ــدونم ب ری ــدن ــ رونی ــون   دیکش ــا هم ــاره ب و دوب

 ! کوچولو یکارارو با لبات بکن نیا يمگه نگفتم حق ندار ؟یکنیم کاریچ يباز دار: لحن گفت

: گفـت . شـه یمتوجـه شـد کـه حـالم داره خـراب م     . قلـبم بـه شـدت بـاال رفتـه و گـرمم شـده بـود         ضربان
ــازم کــه قرمــز شــد ! شــد یچــ ــده ا! يب ــه خن ــیخ. کــرده  داد يت ــا ب یل ــخــب باب ــو، االن ســرما   ای ــرو ت ب

 !!يخوریم

 .و لبخند رو لباش بود از من فاصله گرفت و دور شد زدیچشماش برق م کهیدرحال

 ! هااا کردمیداشتم سکته م يواااااااا. آزاد کردمحبس شده م رو  نفس

 .باال انداخته به طرف خونه رفتم يشونه ا بعد
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ــدیرفــت و آمــد م یمشــغول بــودن و هــ دایو خــدمتکارا شــد خالــه ــه  ییرایپــذ يغــذاخور يرو. کردن ب
 . ادیقراره بود مهمون ب نکهیمثل ا. شده بود دهیچ ییبایز

 گفــتیخالــه کــه م اد؟یــپادگــان مهمــونم م نیــمگــه بــه ا! دهیــند يزایــواااااا بــه حــق چ: خــودم گفــتم بــا
اصــال بــه !! ارنیــم فیهســتن کــه دارن تشــر یکــ نــایکــس رفــت و آمــد نــداره پــس ا چیآراز خــان بــا هــ

 من چه؟؟ 

 . شدم ونیزیتلو يبرنامه ها دنیباال انداختم و مشغول د يا شونه

بهــم زده  ياز خــوردن ناهــار کــه چــون آراز نبــود در اتــاقم خــوردم، قبــل از اســتراحت خالــه ســر   بعــد
ــرا  ــه ب ــانواده  يگفــت ک ــد  یکــیشــام خ ــتان ق ــدر آرازخــان تشــر  میاز دوس ــم فیپ ــو با ارنی ــا  دی حتم

 . برم نییپا

ــنم ــر م ــه ا  يس ــون داده باش ــرا  يتک ــتم و ب ــواب ن يگف ــروزیخ ــ   يم ــتم ش ــرف تخ ــه ط ــا . زدم رجهیب ب
 .خوابم برده بود کردمیه گوش مک یآهنگ

 . شدم داریبود از خواب ب ستادهیسرم ا يخاله که باال يصدا با

کـم   زم،یـ خالـه قربونـت بـره بلنـد شـو عز     : شـدنم گفـت   داریـ در حـال نـوازش موهـام بـود کـه بـا ب       خاله
 . رسنیمهمونا م گهیتا دوساعت د یآماده بش دیکم با

 ! یچه آرامش شیآآآآآآآخ. دبش، بطرف حمام رفتم ییاز خوردن چا بعد

ــک م داشــتم ــامو خش ــدبخت  کــردمیموه ــا هــزار ب ــه صــدا کــردمیشــونه شــون م یو ب آراز بگوشــم  يک
 .خورد

ــکــرده برگشــتم و د تعجــب ــازه و آراز جلــو  دمی . کنــهیمنــو نگــاه م ســتادهیدر ا يدر اتــاقم چهارتــاق ب
نـه،   دمیـ بخـودم انـداختم کـه د    یهراسـان نگـاه  ضـعف رفتـه بـود،     يدلـم لحظـه ا   دنشیـ همچنانکه از د

 .گشتمیاتاق ول م يمواقع با تن پوش حمام تو یآخه بعض! خدارو شکر لباسهام تنمه

 دنشیـــاز د نهمــه یچــرا ا ! دییــ کــردم کـــه بفرما  یاز خــودم راحـــت شــد آروم تعــارف    المیــ خ یوقتــ 
 خوشحال بودم؟؟؟

. سـتاد یسـرم ا  يسـاخت و آراز راسـت بـاال   داره، مـال مـنم باهـام ن    ومـد یمعمـول کـه تعـارف اومـد ن     طبق
 .  نشسته بودم شیآرا زیم يجلو یصندل يمنم که رو
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 کنـه یم لمیتحلـ  هیـ بـاز داره تجز : بخـودم دوختـه فکـر کـردم     نـه یآ يکـه چشـمامو تـو    کـرد ینگام م چنان
ـ  ◌ٔ آخه پسره!!! که  یمـن باشـه چـه عکـس العملـ      يخـودش جـا  !!! خوشـگل چشاشـو نگـاه کـن     يِایـ ح یب

 ! تموم شد بابا چه خبره آخــــــــــه يخورد ــــــــــر،ینــــــــــه خ ده؟ینشون م

 کنــه،یتمــام بــدنم بشــدت گزگــز م کــردمیهمچنانکــه چشــم بصــورت خــودم دوختــه بــودم احســاس م  
 . که علتش هم برام نامشخص بود شدمیناخواسته حال به حال م یول

بـود کـه داشـتم و بـرام      یچـه اوضـاع   نیـ االن اباشـه،    والیـ ه نیـ اصال دوست نداشـتم سـر بـه تـنِ ا     منکه
 .....تعجب داشت يکال جا

 ....ستادیو نگاه مهربونش قلبم ا يجد ي افهیق دنیبطرفش چرخوندم که با د نهیآ يتو نگاهمو
 

ــدامو ــع  ص ــردم و س ــاف ک ــم  یص ــردم آروم باش ــ.  ک ــد یوقت ــدا دمی ــازش در نم ییص ــتم ادی : آروم گف
 د؟یداشت يکار

بهــش  نــهیاز آ ینگـاه ....... بــود و  سـتاده یحرکـت و ســاکت ا  یمــدت بــ نیـ در تمــام ا. نـزد  یحرفــ بـازم 
مــنم ! بنــده نینــازن يدوختــه بــه موهــا دشــویور قلمب يجنــاب اون چشــا. بــــــــــــله دمیــانــداختم کــه د

 یبـود کـه وقتـ    يحـالم طـور  ! دهیـ بـار منـو بـدون حجـاب د     نیتـا حـاال چنـد    کـارکنم یخـب چ  ال،یخیکه ب
ـ  خـواهر   نیـ چشـم داداش اردالنـم روشـن بـا ا    ! شـدم یناراحـت و معـذب نم   گـه ید دیـ دیحجـاب م  یمنو ب

 !حجابش واالاااا یب

 یچـون فـورا چشماشـو از رو موهـام برداشـته بـه صـورتم نگـاه        . شـد یتـازه حواسـش جمـع م    نکـه یا مثل
 .تنم چشم دوخت يتو يکرد و بعد به لباسا

 یشــال. زهیــبر رونیــب دیــو مرتــب باشــه، موهــاتم نبا دهیپوشــ دیــامشــب لباســت با يبــرا: فرمودنــد بعــد
ــســرت کــن کــه   ــه ا  هی ــ يخــودت تکــون نخــورده شــالت رو  نکــهیجــا بنــد بشــه، ن ــو باشــه و  نیزم ول

 !برات جمعش کنن گرانید

ــه باشــم  یکنــینم شــمیآرا ــا ریــدرغ! هــا گفت  یچیاگــه از دســتوراتم ســرپ  ارمیــصــورت حــالتو جــا م  نی
 !یکن
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ببنــد  ریــبگ نهمــهیعلــت ا تــونمیم: دســتور نشــون بــدم گفــتم نهمــهیا خشــمم رو از نکــهیبــدون ا آهســته
 يراحـت تــو  یتـا آخـر مهمـون    تــونمیناراحـت بشـم م   نکـه یمــن بـدون ا  هیـ نجوریرو بپرسـم؟ خـب اگـه ا   

 .امین رونیاتاقم باشم و ب

 !یباش دیبا: صورتم گفت يخم شد و تو بطرفم

 ه؟یخواستگار: زمزمه کردم ارمیحرصشو درب نکهیا يزده برا يلبخند

 .دمیکه خودم ترس دیعقب کش زیت چنان

. خونــه ام بــذاره يقــدم تــو شــکنمیخواســتگار رو م يقلــمِ پــا: خــورده خشــن گفــت هیــبــم و  ییصــدا بــا
 ن؟یمگه خودتون خونه ندار

بعــد از چنــد . تــه دلــم چنــان خوشــحال بــودم کــم مونــده بــود قهقهــه بــزنم  یگفتــه اش الل شــدم ولــ از
هســتم چــه  يادیــخــودمم ز نجـا یا دیــگیراســت م: حرفـاش تکــون داده گفــتم  دییــتا يمو بــرالحظـه ســر 

 .....برسه به خواستگار که

ــاز ــت  ب ــا همــون لحــن گف ــاال: ب ــه ح ــار ز   ! خوب ــه ک ــاش ک ــال خواســتگار نب ــا امشــب دنب ــلطف ــط ! ادهی فق
 .يرخویاز کنار منم تکون نم........  یراست! یکه گفتم عمل کن ییزایحواستو جمع کن به چ

 ایــبنظــرم ح! ورِ دلِ شــما نمیبشــ امیــب ن؟یگــیم نیــدار یچــ: گفــتم یتعجــب نگــاش کــرده بعــداز کمــ بــا
 !  ها هیزیهم خوب چ

مــن  ؟؟یچــ گــهید!!! نــه بابــا: گفــتم ســتادهیگــارد گــرفتم و دســت بــه کمــر بلنــد شــده جلــوش ا دوبــاره
هــم  ي کــارهیبشــه؟ اونوقــت بــه مهمونــاتون بگــم شــما و بنــده چ  یکــه چــ یکنــار جنابعــال نمیبشــ امیــب

 !!دهیم یاصال چه معن م؟یهست

از کنــار . کــه گفــتم نیهمــ. حــرف نباشــه: بــا تحکــم و فــک منقــبض شــده گفــت. بــازم  ســگ شــد يوااا
 ....و فقط کنار خودم يخوریمن تکون نم

 . در راه افتاد وبطرف

ــتم   از ــر گف ــت س ــته باشــ   : پش ــت داش ــه دوس ــ دیاگ ــهیا يراب ــهی نک ــورن م  کدفع ــو نخ ــونمیمن  يرو ت
 !ها نمیزانوتون هم بش



@donyayroman 215 

ــد ــمگ  تن ــت و خش ــ  نیبطــرفم برگش ــام کــرد، ول ــت    ینگ ــه گف ــده گرفت ــت خن ــورتش حال ــما و ص : چش
بطــرف  تیـ و بعـد بــدون اهم . دیــخوریفقــط از کنـار مــن جـم نم   دیـ عمــل کن خـواد یهرطـور کـه دلتــون م  

 . دراتاق رفت

 !! کودن جذاب يپسره  يشد وونهیخاك تو سرت که بازم د: دلم گفتم يتو

ــه چــپ و راســت تکــون داده ناخواســته بلنــد گفــتم   دمیکشــ یقــیعم نفــس عزوجــل  يخــدا: و ســرمو ب
 . شااهللایشفات بده ا

 . که دوباره وارد اتاق شده غرغرکنان بطرفم اومد دمیمتر به هوا پر هیبلندش  يصدا با

  دادیه همچنانکه فشار مسرشونه هام گرفت از

حســاب کتابــت  افتــهینکــن شــفا ن يآهــو کــار نیببــ: صــورتم آورده بــود گفــت کیــسرشــو کــامال نزد و
همکــه مــن حوصــله نــدارم  یاوقــات جنبــه،یهــم م يجنبــه، بــدجور یمــ يادیــزبــون تــو ز نیــا! رو برســم

 ! اعصابم يرو رهیم

ــو د يدیــخــرش منــو ســکته م آراز خــان، تــو کــه آ : گفــتم کــردیسرشــونه هــام درد م کــهیحال در  دنی
ــور م  ــه گ ــانمو ب ــرم،یمام ــه ا   ب ــابمون ک ــاب کت ــل حس ــس الاق ــهیپ ــیازش م نهم ــنم   یگ ــن، م ــاف ک رو ص
ــد  ــد چن ــدونم چن ــس تهد  ! میب ــه از ب ــدم آخ ــته ش ــخس ــرد دمی ــرگ ! يک ــار،یم ــ کب ــم  ونیش ــاریه ! کب

 !من آماده ام دییبفرما

ــد آروم ــت      يرو يآروم لبخن ــته گف ــام برداش ــونه ه ــو از سرش ــته دستاش ــت و آهس ــاش نشس ــه : لب اگ
ــا فیــکــه بتــونم حر نمیــاون روز رو بب ! بــرام در کــار نباشــه یمرگــ گــهیزبونــت بشــم، فکــر کــنم د  نی

 .فقط هم کنار خودم تموم! نییپا ایلباساتو بپوش تند ب

 . راه افتاد و

 !یمنه زندون زمیسرم بر يتو یبرج زهرمار چه خاک نیخدا از دست ا يا: گفتم بلند

 !شناسه یانواع خاکهارو خوب م! يریاز خاله جان کمک بگ یتونیم: از سالن گفت بلند

ــهید ــو  گ ــتم جل ــخند ينتونس ــرو بگ دنمی ــه خند   رمی ــروع ب ــد ش ــو بلن ــد راه    دنی ــرف کم ــردم و بط ک
 .افتادم

ــت ــن ز ک ــایدام ــدار ب ــ  يو مارک ــگ اطلس ــا   یبرن ــه ه ــا رگ ــیطال يب ــداختم  يرو رو ی ــت ان ــن . تخ دام
کوچولـو حرصشـو    نکـه یا يبـرا  یولـ ! رهیـ آراز خفـه خـون بگ   شـد یبـود و باعـث م   دهیبلندش کـامال پوشـ  
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ــدر ب ــ ارمی ــت  یکم ــورتم دس ــگلتر از هم  یبص ــدم و خوش ــهیگردون ــدم ش ــه ز . ش ــامو ب ــایموه ــع  ییب جم
ــهیآ يتــو ینگــاه. دمیشــکــردم و لباســهامو پو ــتم  ن ــه گف ــط جــا: بخــودم انداخت ! یخــالخواســتگار  يفق

 !......ــــــــــفیح
 
ام  دهیخمــار و کشــ يچشــما. بــه چشــمام انــداختم نــهیآ يتــو یســرم انــداختم و نگــاه يزر دیشــال ســف 

 دایــناپ یو هراسـ  یجــیاحسـاس گ  دونسـتم یکــه م ینگـاه . دیرسـ یو مرمـوز بنظــر م  بیـ شــال، عج نیـ بـا ا 
 . دنیدیبار بود منو م نیاول ایشناختن  یکه منو نم يمخصوصا افراد! ندازهیدل افراد م يتو

 نییپــا يبطــرف طبقــه  یقــینفــس عم دنیهــم پــام کــردم و بــا کشــ يدیســف یســه ســانت يهــا یروفرشــ
 .راه افتادم

نفــس  نکــهیمثــل ا! چــه خبرتونــه آخــه! باااابــااااا يا: فکــر کــردم! یدنیبــراه بــود شــن ییسروصــدا نییپــا
 . زننیو فقط حرف م کشنینم

ــ ــا  یوقت ــه رو برگشــته پ ــاگرد پل ــتم، د رنتییپ ــرف ــی دمی ــر یک ــذ يدونف ــدند و صــدا   ییرایاز پ خــارج ش
 . کمتر شد

همـه شـون بـا تعجـب و بهـت      . کـنن یهسـتن دارن نگـام م   نییکـه پـا   ییاونـا  دمیـ که بلند کـردم د  سرمو
 . چشمشون به من بود

 .زمیعز ایب. ایب. دخترم ياومد: خاله بخودم اومدم که گفت يصدا با

 .زدم و بطرف مهمونا رفتم ينگاه مهربون خاله لبخند به

داشــتن، بــا احتــرام  یمتشــخص و مهربــون یلــیخ ي افــهیکــه ق انســالیم ییخــانم و آقــا. ســالم دادم آروم
 . جواب سالممو دادند

لطفــا شــرمنده ام : کوچولــو از ســرجاش بلنــد شــد کــه بــا احتــرام گفــتم  دمیخانومــه رســ یکــینزد یوقتــ
 .دییبفرما. نینکن

 ! زمیعز یخوب: تمو گرفته گفتبطرفم دراز کرد و دس دستشو

رو  بــایخــانم ز نیــآراز جــان ا: دســتش بــود بالبخنــد گفــت يدادم و همانگونــه کــه دســتم تــو جوابشــو
 ن؟یکنینم یمعرف
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ــرف ــ    بط ــت خاص ــت و ژس ــا ابه ــه ب ــتم ک ــرپا ا یآراز برگش ــتادهیس ــاه  س ــا نگ ــود و ب ــه و   یب ــراز جذب پ
ــنگ ــدم نیس ــت  یق ــته گف ــو گذاش ــواهش م : جل ــه خ ــنمیبل ــونیا. ک ــتن  ش ــد هس ــانمِ توانمن ــد . آهوخ بع
 يهســت بــه عنــوان مهمــان خونــه  یمــدت هیــهســتن و  یالبتــه از دوســتان خوانــوادگ: کــرده  داد یمکثــ

 !شناسن یدکتر فکر کنم پدرشون رو م ياآق. دارن فیمن تشر

ـ ! مـــــهمــــــان . لحظـه دلـم گرفـت    هیـ چرا  دونمینم مهمـون   هیـ مـن   گفـت یخـب راسـت م   یولـ .... یول
 . رفتمیم نجایاز ا گهیدوماه د یکیو موقت بودم که فوق فوقش تا  ناخونده

 . کردم بخودم مسلط بشم یسع

ــا ــد ب ــد يلبخن ــوش آم ــا  يآروم خ ــه آق ــتم ک ــت  يگف ــه آراز گف ــر رو ب ــد  : دکت ــار توانمن ــا مخت خــانم ب
 دارن؟  ینسبت

ــ     : گفــت آراز ــار واجب ــه ک ــا ب ــون بن ــا و برادرش ــه باب ــتن ک ــر مختارخــان هس ــه دخت ــه داشــت یبل ــه ک ن ب
 .رفتن سیانگل

ــا ــت   آق ــرده گف ــن ک ــرام رو بم ــا احت ــاز د: ب ــیخ دنتونی ــرم  یل ــدم دخت ــحال ش ــن  . خوش ــم بهم ــده ه بن
 . آراز جان یو خونوادگ میجهانبخش هستم از دوستان قد

از  ومــدیم نییبــودم اونهمــه صــدا کــه از پــا ریــکــه هنــوز متح کردنــدیبــا احتــرام و آروم صــحبت م چنــان
 ! کجا بود

جــو گرفتــه شــده بــودم،  دایمحترمانــه صــحبت کــردن مهمونـا قــرار گرفتــه و شــد  ریکــه تحــت تــاث مـنم 
 . کردمیعصا قورت داده رفتار م یلیخ

بخــودم  یمــرد جــوان يکــه بــا صــدا نم،یاشــاره کــرد بنشــ يبلنــد کــرده بــه مبــل دونفــره ا  یدســت آراز
 ..اومدم

 .میما برگشت. دوباره سالم: بطرفش کردم که بلند گفت ینگاه

ــ نگــاه ــو يه ســمت ورودهمــه ب ــد خــوش اســت . برگشــت الی ــ  یلیپســر بلندق ــا نگــاه ش ــود کــه ب  طنتیب
 . هم وارد شدند گهیپشت سرش دونفر د. ومدیبارش بطرفمون م

 !! گشتنیول م اطیح يداشتن تو دهیاز راه نرس نکهیا مثل

 !!يولگرد نیبعد بر نیاز راه برس نیدادیسرتون اجازه م ریآخه خ: فکرم گذشت از
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ــو همچنانکــه ــرنوجوان  يت ــودم پس ــر ب ــانزده شــانزده ســالگ   یفک از پشــت  کدفعــهی یحــول و حــوش پ
 !منم هستم ها ؟یا پس من چ: گفت دهیکش یسرک لیخوش است يسر آقا

 ..... غار باز موند نیقشنگ دهنش ع يچشمش به من افتاد لحظه ا تا

بــه  یبــود، اول بــا تعجــب نگــاه کتریهــم از مــن کــوچ یوروجــک کــه فــک کــنم دوســه ســال  يپســره  
مــن  رتیــبهــت و ح انیــمــن انداختــه، بعــد بــا چنــد قــدم بلنــد خودشــو بــه مــن رســوند و در م  يســراپا

 . دورم زد یچرخ

ــهیباق بعــد ــا صــدا   کــهیمتفکــر در حال يا اف ــود، ب ــه اش گذاشــته ب ــه چون بلنــد و دورگــه، و  ییدستشــو ب
ــ  یچشــمان ــه ش ــا ب طنتیک ــدر اون ــردیم دادی ــت دهیکشــ ک ــه خ: گف ــودش ـــولیا افتمشی ــان ! ـــــــــ مام

 ! رشیزود باش برام بگ! خوامیم نویخودشه من هم

گشـاد شـده کـه مـاتم بـرده بـود، چشـم         ییبـاز و چشـما   ینوبـت مـن بـود و بـا دهنـ      ندفعهیبگو که ا منو
 . دوختم ایح یپررو و ب يبه پسره 

ــ ــونم بــدون ا نکــهیمثــل ا یول ــو ح: و گفــت دیــجنب رهیــبگ يازم اجــازه ا نکــهیزب  یلــیخ فیــآقــا کوچول
 ایــب يبزرگــت کنــه بعـد کــه از قنــداق دراومــد  دیــمامانـت هنــوز با ! دهیــم ریشــ يو دهنــت بــو یکیکـوچ 

 ! میخواستگار

 يوا! کــهیکوچ یلــیخ خــورهیبــدرد نم یهــا، ولــ پــهیقدبلنــد و خــوش ت: تنــد از نظــرم گذشــت يا لحظــه
 ! سرم ریخ کردمیداشتم با خودم بلغور م یچ

! فرهــاد خجالــت بکــش: خنــده بخــودم اومــدم و بــه خانومــه نگــاه کــردم کــه گفــت   کیشــل يصــدا بــا
بـدو، فـک کــنم   . بغـل مامانــت  نیبشـ  ایـ تنــد ب! یجـوابتم کـه گرفتـ   ! يداریــبرنم یدسـت از شـوخ   نجـام یا

 !رتهیوقت ش

 . دمیکه منم ناخواسته خند دندیهمه بلند خند دوباره

: بـه ســمت مـن اومـده و بــه خواسـتگارم گفــت    کنجکـاو   یخنـدان و نگــاه  یبزرگتـر بــا چشـمان   ي پسـره 
 نیــمــن راد هســتم بــرادر بــزرگ ا. ســالم: و دستشــو بــه ســمت مــن دراز کــرده گفــت! نمیــبــرو کنــار بب

ــهیفرهــاد د ــه  نــهیاخالقــش ا. نیناراحــت نشــده باشــ طونیشــ نیــا يکــه از حرفهــا دوارمیــام! وون وگرن
 .دیشخودتون ببخ يبه بزرگوار. نداشت یاحترام یعنوان قصد ب چیبه



@donyayroman 219 

ــا نگــاه مــنم ــتم   یکــه حــاک یب ــود و بهــش چشــم داشــتم گف ــت ب ــد  : از شــرم و خجال مــنم آهــو توانمن
 . با شما خوشوقت شدم ییاز آشنا. هستم

بچــه غــول دســت بــدم و   يبــا تــو امیــمــن ب يفکــر کــرد! یچــه از خودراضــ... ماشــاا: دلــم گفــتم يتــو
 کشـه یمنـو م  نجـا یآراز هم نکـه یهـم ا  یکـ ی! آقـاااااا  يمونـده کـه کـور خونـد     نمیـ فقـط هم ! بکنم یروبوس

 ! بتیبده یرتیغ يپسره  کنهیو خاکم م

رفتـار مـن    ریتحـت تـاث   نکـه یانـداخت و مثـل ا   نییباهـاش دسـت نـدادم آروم دستشـو پـا      دیـ که د پسره
 . دیقرار گرفته بود سرشو با احترام خم کرد و عقب کش

ــ  چشــمم  يبزرگتــر، بــا قــد دمیهمســن و ســال خــودم شــا  یدخترجــوان. شــد دهیبطــرف نفــر ســوم کش
 يگــریرژ ج هیـ خـوش فــرم بـا    يکوچولـو و روبـه بــاال، لبـا    یگـرد، دمـاغ عملــ   اهیســ یمتوسـط و چشـمان  

 .روشن که تا سرشونه هاش بود يبرنگ قهوه ا ییو موها

ــ ــنش درآورده رو یکت ــف      يرو از ت ــلوار س ــاب و ش ــا ت ــه ب ــداخت ک ــل ان ــه    يدیمب ــو ب ــنگ اندامش قش
 . گذاشته بود شینما

 افــهیکـه آراز بــا ق  نمیمبـل بنشــ  يبرگشــتم رو دم،یـ ند ییمـن بــاب آشــنا  یاز طــرف دختـر حرکتــ  یوقتـ 
ــ يا ــازه   ســتادهیکــه جلــوش ا یدرهــم، مبل ــود رو نشــونم داد کــه ت ــب ــافتــاد فقــط با ادمی ورِ دلِ آقــا  دی

 .نمیبنش

ــله     آرام ــم بافاص ــود آراز ه ــه خ ــتم ک ــارش نشس ــیخ يکن ــت  یل ــم ازم نشس ــنم. ک ــدت   دونمی ــرا بش چ
آراز  شیمــن پــ تیـ اهم زانیــم انگریــطــرز نشسـتن نما  نیـ ا دیشــا. ل شــدم و دل ضـعفه گــرفتم خوشـحا 

چقــدر بــه خــون  میدونســتیتنهــا خودمــون م کــهیدر حال. کردنــدیبرداشــت م نگونــهیبــود کــه مهمانــان ا
 .میو از هم دور باش میفرار کن گهیکه از همد میدار يچشم به روز طو فق میهم تشنه ا

 . دادیمنو قورت م کلیداشت کل ه دهیباال پر يبه دختره افتاد که با ابروها چشمم

ــاز برم  کــهیحال در ــا ن ــدمینگــاهمو ب ــر کــردم  گردون ــت : فک ــار داش ــن پ یانتظ ــقدمیم ــت   ش بشــم و بطرف
ــب ــرد  ام؟؟ی ــط ک ــدقلق ا يدختــره  يغل ــاتم طلبکــار ن ! يریــکبیب ــتیارث باب ــوریکــه ا یس ــام  ينج نگ
 ! یکنیم

 .....شدم یدختر زپرت ينگاه طلبکارانه  الِیخیبخش بخانم جهان يصدا با

 . آهو خانم از دوستان آراز خان هستن شونیجان، ا نویم: خانم جهانبخش رو به دخترش گفت 
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ــرام پشــت       يســر ــاد کــه آهســته ب ــره افت ــه دخت ــرام خــانم جهــانبخش خــم کــردم و چشــمم ب ــه احت ب
 .نازك کرد و روشو ازم برگردوند یچشم

 یلــیآرازخـان، خ : و بـا نـاز و ادا گفـت    نهیمـن بشــ  پِیـ آراز کـرد کـه کــم مونـده بـود ک     رو بـه  اقیاشـت  بـا 
 یکــه بهتــون کــرده بــودم انجــام بشــه، ولــ یچشــمم بــراه مونــد سفارشــ! نیپرســ یاز مــا نمــ یوقتــه حــال

 .رفت ادتونی نکهیمثل ا

 ختنــهیچــه وضــع اطــوار ر نیــا ایــح یبــ يمونــده بــود از نــازِ حــرف زدنــش داد بکشــم کــه دختــره  کــم
 نکـه یمثـل ا  شـد، یم يجـور  هیـ تـه دلمـم   . خجالـت بکـش درسـت حـرف بـزن     ! خونـواده ات  ياونم جلـو 

 آخه چرا؟ اصال بمن چه؟  یول! دیکوبیو قلبم م خوردمیحرص م

 یواقعـا حـق بـا شماسـت ولـ      دیـ گیراسـت م : گفـت  حـال یآراز کنار گوشـم بلنـد شـد کـه سـرد و ب      يصدا
ــاور کنــ  ــا نیب ــار شــ    ییاون آق ــود ک ــرار ب ــه ق ــته   ک ــارج برنگش ــوز از خ ــدازه هن ــرده . مارو راه بن برگ

 ! حتما کنمیفراموش نکردم سفارش م

 . جهانبخش برگردونده شروع بصحبت کرد يصورتشو بطرف آقا و

. توجـه بـود   ینـداد و بهـش بـ    يادیـ ز تیـ دختـر نچسـب اهم   نیـ خوشـم اومـد کـه آراز بـه ا     یلیخ یلیخ
ــز ــه د  یچشــم ری ــنگــاش کــردم ک ــو دمی ــان ت ــن صــحبت    يچن ــا م ــار آراز داره ب ــخِ مــن و آرازه، انگ ن
 .کردیاصال به من نگاهم نم کهیدر حال! و توجهش به منه کنهیم

بـــا هـــم  ییصـــحبتها یجهـــانبخش گـــاه يآراز و آقـــا. شـــدیآرام صـــرف م بـــایتقر یطـــیدر مح شـــام
دلــم . و غــذا کــه بــه کــل کــوفتم شــده بــود کــردیم تیــراد زبــل منــو اذ يآقــا ينگاههــا یولــ کردنــد،یم
از  یکمــ یهــارو، ولــ صــاحبیکــن اون ب شــشیبهــش بــرم کــه نســناس، درو يچشــم غــره ا خواســتیم

 . ادیبار ب یکنه ناراحت يآراز وحشت داشتم که کار

از  ییچــون تکــه هــا. مــن بــا غــذا شــده بــود يمتوجــه بــاز نکــهیکــه بــاز کنــارم نشســته بــود مثــل ا آراز
خــورده بشــه بــدون  دیــحتمــا با: بشــقابم گذاشــته زمزمــه کــرد يرو آرام تــو ارشــوریجوجــه کبــاب بــا خ

 ! حرف

 .فقط بخور. سیه: کرده آروم گفت یخواستم دهنمو باز کنم، اخم تا

ــدا ــت     يص ــه گف ــت ک ــم نشس ــانبخش بگوش ــانم جه ــرا نم : خ ــرم چ ــوریدخت ــذاها ؟يخ ــه ا يغ ــب  نی
 !ستیتعارف ن يکه خوردن داره و جا یخوشمزگ
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بدغذاســت  يخــانم جهــانبخش، بحــد: بــه صــورت مهربــونش زدم کــه آراز عــوض مــن گفــت  يلبخنــد
ــ  ــو برگردون ــه روت ــا چ یاگ ــحتم ــورهینم يزی ــ  خ ــنه م ــه یو گرس ــمیم. مون ــوره و   ترس ــذا نخ ــس غ از ب

 !توانمند بشم يآقا يمن شرمنده  فتهیبراش ب یگرسنه بمونه اتفاق

 کنــهیم کــاریچ یدونیــع مختــارم کــه ماونموقــ. مــواظبش بــاش یلــیخ: جهــانبخش بــا خنــده گفــت  يآقــا
 . فکر کنم فقط درسته قورتت بده

خـالص تمـوم،    رِیـ اردالن کـه فقـط ت   یولـ  امیـ فکـر کـنم بتـونم بـا مختارخـان کنـار ب      : با لبخند گفـت  آراز
 !دردونه شون رو دوست داره نیاز بس ا

ــ کــردمیهرچنــد نگــاه نم زدمیــمــنم کــه داشــتم لبخنــد م . دنــدیخند همــه نگــاه  کــردمیاحســاس م یول
 ! دهیصورتم ماس يرو نویم

ــوجه اصــال ــودم کاراشــو جمــع کــنم بمــن    یآراز بمــن ربطــ يرفتارهــا. نکــردم یت نداشــت و مجبــور نب
 ! چه

خـوردم   یهـم کبـاب مـاه    یجهـانبخش کمـ   يخـانم و آقـا   قیجوجه کبـاب بـه اصـرار آراز و تشـو     بعداز
 .ز سرم برداشتمهربون به چشمام، دست ا یجا نداشتم و آراز با نگاه گهیکه د

مونـد   یکـم مـ   شـه یهم!! دونسـتم یشـده بـود نم   وونـه یهـا د  بـه یغر نیآرازِ مارمولـک چـرا امشـب بـ     نیا
 !وونتوسیکردم در حد  فیک! یگوشت تنمو بجوه، امشب چه نگاه

ــود و باعــث م   راد ــوزم چشــم از صــورتم برنداشــته ب ــهرلحظــه اعصــابم بهــم بر  شــدیکــه هن ــویم. زهی  ن
ــو  ــان ت ــورت آراز زل  يچن ــمص ــه  زدی ــدا يوا.... ک ــرم ا! خ ــهیدخت ــند نهم ــبد دی ــ! دی ــتگار  یول خواس

 . خوردیانداخته غذاشو م نییکوچولوم بازم خوب بود و سرشو پا

خـــواهرو بـــرادرِ آرانگوتـــان اعصـــاب  نیـــا. کـــاش زودتـــر بـــرن ایخـــدا يواااااا: دلـــم داد زدم يتـــو
 !نذاشتن برام

ــوریهم ــرص م  نط ــتم ح ــه داش ــوردمیک ــو خ ــه م  يو ت ــم ب ــویدل ــا   ن ــب پ ــش داده ل ــش فح  بنمویو داداش
نگـاه از   نیـ حسـاس کـردم ا   یبـود ولـ   نییهرچنـد سـرم پـا   . رو حـس کـردم   ینگـاه  ینیسـنگ  دم،یجویم

 !طرف آرازه

بــه حرکــات و حــاالت مــن  دهیــبــاال پر يابــرو هیــآقــا بــا  يوآااا دمیــآروم بطــرف آراز برگشــتم کــه د 
 !چشم دوخته
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ــتم  ســتادیا قلــبم ــا خــودم گف ــ : و ب ــروم رفــت پ ــ! کــارش یِآب ــو هی  چــارهیب. الیدســت گــودز گــهید يآت
 .شدم

گرفــت،  يخــوش حــالتش جــا يلبهــا ينامحســوس رو يلبخنــد رمیــخواســتم نگــاهمو از آراز بگ یوقتــ
 . زود محو شد یلیکه خ

ــا  اوردمیــطاقــت ن گــهید ــو ب ــ  زیــقبــل از همــه از ســر م  یعــذرخواه هی ــه ســمت نش  منیبلنــد شــدم و ب
 . رفتم

راد ،  ي رهیــخ يتحمــل نگاهــا. تحمــل نداشــتم  گــهید یولــ! یادبــ یچــه دختــر بــ گنیاالن مــ دونســتمیم
 !آراز یرکیز ریز يتحمل نگاها نو،یم يتحمل ناز و کرشمه ها و نگاها

ــ  ــا صــدا ب   يکــه خودمــو رو نیهم ــداختم نفســم رو ب ــل ان ــمب ــه    رونی ــاد ک ــه راد افت دادم کــه چشــمم ب
 !شد داشیپ

ــزیم تلوبهــش داشــته باشــم، آرو   یتــوجه نکــهیا بــدون  يبرنامــه  هیــرو روشــن کــردم و بــه    ونی
 .چشم دوختم یورزش

 .کنار بنده جا خوش کرد یاحساس کردم آقا راد اومد و قشنگ با معذرت خواه کدفعهی

ــنکوپ ــردم س ــآراز ا. ک ــهیبدپ نی ــن م  ل ــار م ــدیرو کن ــاریچ دی ــرد؟؟یم ک ــردم از درون   ک ــاس ک احس
 ..امروز کارم با آراز زار بود! بکنم تونستمیم کاریچ یول! ستیلرزش دارم و حالم خوب ن

 
ــو  ینگــاه هراســان ــم داد زدم يبهــش انداختــه ت ! جــا نهمــهیخــاك بــر ســر نسناســت بکــنم خــب ا  : دل

ــبا ــب دی ــ  يای ــه آراز د ینیراســت بغــل مــن بش ــهیک ــه  دونســتیم يزیــحتمــا چ چــارهیاون ب! بشــه وون ک
 . گل کاشته بودم زیم که منم با زود بلند شدن از سرِ! يخوریاز کنار خودم تکون نم گفتیم

دعـوا هـم    يحوصـله  . اصـال هـم نبـودم   ! منکـه نبـودم  ! جـواب آرازو بـده   خواسـت یم یمـن کـ   يخدا يوا
 . نگفتم راهیبه تنم نشست پرب ياگه بگم لرز. نداشتم

تــا الاقــل  دمیمبــل دو نفــره چســب يو کــامال بــه گوشــه  دمیخودمــو جمــع و جــور کــرده کنــار کشــ  تنــد
 . بدم لیداشته باشم به آراز تحو يزیبتونم چ

ل   یشـده بـود کمـ    شـتر ینشسـتنش ب  يحـاال آقـا راد کـه جـا    . دمیانگار نه انگار کـه مـن کنـار کشـ     یول گـ
 !   و گشاد نشست و بازم شد همون آش و همون کاسه
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اروپــا،  یفوتبـال باشـگاه   دنیـ فرمـا شـدند و بـا د    فیفرهادخـانِ گـل و گـالب هـم تشــر     نیحـ  نیهمـ  در
دو برادر باال گرفت نیب مهایرد و باخت تبحث سر ب. 

 !ياریباشگاهها سر درنم نیاز ا یچیآخه خره، تو که ه: فرهاد برگشته رو به راد گفت کدفعهی

 . راد الل شد يبا چشم غره  که

ــار نگــاه طنتیشــ ــ. زد يبمــن انــداخت و لبخنــد  یب ــود   یطونیشــرّو شــ یلــیاز اونجــا کــه پســر خ  یول ب
 .... نیرئال چندم میت نی، ابرادرِ گورخرِ من: داد

 . دوباره راد بهش محکم چشم غره رفت که

ــد گفــت فرهــاد ــا : تن ــه باب ــه خبرت ــو ! چ ــرِ ت ــرادرِ خ ــال ب ــوب  شــه،یشــامل خــودم م گــهید نکــهیا! اص خ
 !شـــــد

ـ  زد،یـ م رونیـ ب شیراد آتـ  ياز چشـما  گهید  يصورتشـو جمـع کـرده بـود بـا صـدا       کـه یفرهـاد درحال  یول
 یبـه بـرادر تـو نگـم خـر، بـه بـرادر خـودمم نگـم خـر، پـس مـنِ خـر، بـه کـ               ! بااااااباااااا يااااااا: بلند گفت

 بگم خر؟؟؟؟ 

ــ ــه ه کی ــیلحظ ــتم یچ ــ. نگف ــدم   یهرچ ــنم و نخن ــع ک ــو جم ــه خ..... زور زدم خودم ــن ــدن ری ــود یش ! نب
ــ    يهرکــار ــرم، ول نتونســتم  گــهید یکــردم لــب و لوچــه مــو جمــع کــنم بلکــه بتــونم از دســت آراز درب

طــور  نیکــه همــ دمیــاونقــدر خند. کــردم دنیــبلنــد شــروع بــه خند يو بــا صــدا رمیــو بگخودمــ يجلــو
 . دیباریاشک از چشمام م

 .بود طونیپسر چقدر بامزه و ش نیمن،  ا يخدا يوااا

 .اصال امکان نداشت! رمیخنده هامو بگ يخودمو کنترل کنم و جلو تونستمیمگه م حاال

ــا د دنهام،یــاشــکا و خند انیــاز م کدفعــهی ــب و چشــمان بــه خــون نشســته   یطانیصــــــــــــورت شــ دنی
 . نفسم بند اومد الیگودز ي

 ....فقط آراز بود که. ما لباشون پراز خنده بود ياومده بودن و با شاد ییرایبه پذ همه

االن  خــوام یمعــذرت م : جهــانبخش برگشــته گفــت    يآراز بطــرف آقــا . خشــک شــده بــودم    منکــه
 .افتادو بطرف اتاق کارش راه . گردمیبرم

ــا بعــداز ــاق ب یقیدق ــار   : آورده گفــت رونیــسرشــو از ات ــاتون ک ــگ زدن باه ــانم مختارخــان زن آهــو خ
 ! دارن
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ــ . کـار دســتم اومـد   حسـاب  ــ : آب دهنمــو قـورت داده آهسـته گفــتم  ! خـراب بـود   خیکـار از ب  نیلطـف کن
 . زنمیاز اتاقم بهش زنگ م رمیاالن م نیبگ

 ! دارن یکار واجب نکهیمثل ا: گفت که برگشته رو بمن گفت یگوش يتو يزیچ

 .بطرف اتاقش رفتم زونیبلند شدم و آو! چونمشیبپ تونستمینم گهید

ــب رمیــخلــوت گ ياگــه تــو دونســتمیم. کــردمیســکته م داشــتم بهــم  دیــخــدا با. کلکــم کنــده ســت ارهی
 !!کردیرحم م

ــه هم: آروم و غضــبناك گفــت. اتــاق شــدم کــه در پشــت ســرم بســته شــد   وارد ــه ب ــه شــاد شــهیب و  يب
 ... نه گذرهیبهتون خوش م یلیخ نکهیمثل ا! آهو خانوم یدلخوش

ــدنم  ســتادهیا قلــبم ــو خــون در ب ــود خی ــا چــ. زده ب ــدنم گــردش م  یب ــده بــودم و خــون در ب  کــرد،یزن
 ! رمیهنوزم متح

 . بکشم یکردم بلکه بتونم نفس یسرفه کوتاه فورا

و  نیخشــمگ يبوند و بــا نفــس هــاخواســتم دهنمــو بــاز کــنم، شــونه هــامو گرفتــه، بــه در اتــاق چســ   تــا
ــه در م کــهیســرخ شــده و فــک منقــبض شــده در حال  یصــورت صورتشــو بــه پــنج  فشــرد،یمنــو محکــم ب

 !منتظرم... خب: صورتم آورده گفت یسانت

 . کردمینم دایگفتن پ يهم برا یکلمه الل شده بودم و حرف یواقع يمعنا به

 . بندازم که فوراً با دستش چونه مو گرفته با فشار باال آورد نییسرمو پا خواستمیم لرزان

 . تر شد کیچشمام دوخته بود نزد ينگاهشو تو همچنانکه

کــردم  یعجــب غلطــ! بــه دادم بــرس ایخــدا! رفتــه بــود چــه برســه بــه حــرف زدن ادمیــ دنمیکشــ نفــس
 .دمیخند

 . شدمینگاه پراز جذبه اش ذوب م يتو داشتم

 .....به دندون گرفتم لبمو

 تونســـتمیشـــد کـــه مـــنم نم رهیـــچشـــمام خ يتـــو یو مـــدت دیـــکاویصـــورتمو م يذره ذره  نگـــاهش
 .چشمامو کنار بکشم

ــرزان فقــط زمزمــه کــردم   تمــام ــم کــن کــنمیآراز خــواهش م: جراتمــو جمــع کــرده ل  کــاریمگــه چ. ول
 ادا یلــیفرهــاد هـم خ ! يکشـوند  نییخــودت منـو بـه زور پــا   ام،یـ ب نییپــا خواسـتم یخـب منکــه نم ! کـردم 
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ــه دارم  ــو نگ ــتم خودم ــیخ. درآورد نتونس ــ یل ــاف یب ــیآراز خ یانص ــی! یل ــ یعن ــن    هی ــق م ــم ح ــده ه خن
  ست؟ین

 ومــدیم نییو پــا کــردیصــورتمو نگــاه م يبــه حــالش نکــرد و همچنانکــه همــه جــا يریاصــال تــوف حرفــام
 . شد دهیچشماش به سمت لبام کش

 .نوك دماغمون بهم خورده بود کهیآورد طور کیکامال نزد سرشو

 هیــکوچولــو، فقــط کاف نیببــ: گفــت ادیــدهــنم ب يخشــن کــه باعــث شــد قلــبم تــو  یآروم ولــ ییصــدا بــا
ــاری ــط ......... گــهید کب ــاریفق ــبب گــهید کب ــال نمی ــره  یجنابع ــه اون پس ــ يب هــم  ،يدیچســب تیخاصــ یب

 نه؟ ایگفتم  یچ يدیفهم. کنمیتنه لش رو له ولورده ش م يتورو هم اون پسره 

ــمام ــ  چش ــدت س ــت بش ــتیم یاهیداش ــاس م . رف ــامال احس ــه ک ــردمیچونک ــاش   ک ــرف زدن لب ــع ح موق
 !!کشهیلبامه و اصال کنار هم نم يرو

چشــم  يخوشــگل کـرده جلـو   ينجـور یو ا يدیکـه بـازم بخــودت رسـ    یکنــینم شیـ گفتـه بـودم آرا  : داد 
ــبق ــ هی ــیچــرا ه! یرژه رفت ــ یچ ــامو نم ــ یاز حرف ـــو یفهم ــور! تــــ ــه ج ــال يچ ــم ح ــن  ؟؟؟یبشــ یبگ م

 !نینظرش بهت جلب بشه فقط هم یشکیدوست ندارم ه

ــرزان در حال همونطــور فقــط بکــش ! یتــو بگــ یباشــه هرچــ.... باشــه: گفــتم زدمیــنفــس نفــس م کــهیل
 ...   االنم ولم کن وگرنه! امشب يعقب حرفتو بزن که سکته م داد

 ؟یوگرنه چ: بخوره، ابروهاش باال رفت و گفت یتکون نکهیا بدون

ــمامو ــتم چش ــنبا. بس ــا دی ــونم م نی ــچرخیزب ــدتر از ا  دی ــعم ب ــو وض ــدیم نی ــاف . ش ــدر ک ــموقع یبق  تی
 ! بود يخطر

 !ستیحالم اصال خوب ن. بذار برم کنمیخواهش م. یچیه: کردم زمزمه

ــو ــ   دستاش ــب کش ــته عق ــام برداش ــونه ه ــاه . دیاز ش ــازم نگ ــله    یب ــرده ازم فاص ــانم ک ــمان ترس ــه چش ب
 .گرفت

ــ در : حــال تــرك اتــاق دوبــاره بطــرفم برگشــته بــا تحکــم گفــت  در  یضــمن گفتــه بــودم کنــار خــودم م
 ؟يحرفمو فراموش کرد يدیرو د یکیتا  نکهیمثل ا! ینیش
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مبــل  يدســته  يکــم مونــده بــود رو يدیــحتمــا د. بخــدا پســره اومــد و کنــارم نشســت : گفــتم آهســته
اتفــاق  نیــاومــدم کــه ا نییبحرفــت گــوش دادم و پـا  ووووووونــهیآخــه چـرا مــنِ د ..... خــب یولــ نمیبشـ 

 .... و اتاقم که برام  هاییتنها! فتهیب

 . رفت رونیو ب. تموم. فقط کنار خودم: گفت کردیدرو باز م کهیحال در

 . نشستم نیزم يپشت در سر خوردم و رو. اونو نداشتن نگهم دارن يارایپاهام  گهید

شـالمو از دور گـردنم بـاز کـردم و بـا اون عـرق صـورتمو پـاك         . عـرق کـرده بـودم و گـرمم بـود      بشدت
 . کردم

ــ اوردمیــحرکــاتش اصــال ســردر نم  از ــ...... یول ــه بهــش اعتمــاد داشــتم  یول ــود  یآراز کســ. کوکوران نب
بابــا و !!! اومــده بــود شیکــه بــرام پــ یبغرنجــ تیوضــع نیــبــا ا یازش بترســم، حتــ یکــه از نظــر اخالقــ

ــ یداداشــ ــد  کــهیشــناختنش کــه منــو  یم ــه بودن ــ. و تنهــا بدســتش ســپرده خودشــون رفت ــا...... یول  نی
ــاتش ــا.. ....حرکـ ــادتهاش نیـ ــا....... حسـ ــایمهربون نیـ ــع مر  يهـ ــا موقـ ــاهش مخصوصـ ــیگاهبگـ  یضـ

دوســتم داشــت کــه  دیشــا..... دیشــا....... شــدیم دهیــتــوش د قیــعم يمهــر ینگاهــاش کــه گــاه......هــام
ــا د خواســتینم ينجــوریا ــود و  دهیچشــمش ترســ نطــرفیاز دخترعمــوش بــه ا دیشــا! باشــم گــرانیب ب

همــش در حــد . دونســتمینم یچــیه...... بکــنم یاضــاف ينتــونم کــارا همنــو جمــع کنــه کــ خواســتیمــثال م
 .نیبود هم الیفکرو خ

 .فکر کردن احساس کردم کم کم نفسام آروم شد یقیدقا بعداز

اتــاق  ي ســتادهیا ي نــهیآ يآهســته بلنــد شــدم و تــو. نبــود زیاتــاق جــا ياز حــد تــو شیمونــدن بــ گــهید
چــه  دونســتمیاصــال نم کــهیرفــتم در حال ییرایبخــودم کــرده شــالمو درســت کــردم و بطــرف پــذ ینگــاه
. نمیکنــار آراز خــان بشــ یبــه اون بزرگــ ییِرایپــذ يخــواهم تونســت راســت راســت بــرم و تــو  يجــور

 ......و سردرگم بودم دونستمینم کردنیم يچه فکر هانبخشج يخونواده 
 

مبــل دونفــره نشســته،  يآراز خــان کــه رو دمیــد. مهمونــا گردونــدم نیبــ یشــدم و چشــم ییرایپــذ وارد
 ! جوووووونش جا خوش کرده نویکنارش هم م
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بکـوبم بگـم چطــوره    یکـ یآرازِ گـردن کلفــت   نیـ ا يبــرم پـسِ کلـه    گـه یم طونهیشـ : دلـم داد زدم  يتـو 
ـ  ،يریبرا مـن شـ   نامحرمهـا فقـط مـال منـه و خـدارو شـکر همـه        ! یکنـ یم یخواسـت  يخـودت هرکـار   یول

 ! محرم خداداد شدم برات هگیمخصوصا من که د. شما محرم هستن يبرا

ــ  يآقــا يصــدا بــا آهــو خــانم مختارخــان حالشــون خــوب بــود؟  : دیجهــانبخش بخــودم اومــدم کــه پرس
 ارن؟یب فیتشر خوانیم یک

. اتفاقـــا ســـالم داشـــتن خـــدمتتون : لبـــام نشـــونده گفـــتم يرو یزورکـــ يبرگشـــته لبخنـــد بطـــرفش
 .نیممنون لطف دار! ستیبرگشتن شونم هنوز مشخص ن

ــاه ــداختم بب   ینگ ــراف ان ــه اط ــب ــا بشــ  نمی ــاد    نمیکج ــه آراز افت ــمم ب ــه چش ــ. ک ــطراب از  ینگران و اض
 . کردینگاهش فوران م

بــا غصــب و تمســخر نگــاهمو ازش برگردونــدم، فکــر کــنم حســاب کــار دســتش اومــد کــه حــق    چنــان
ــداره د ــهین ــ    گ ــرام حت ــده و ب ــتور ب ــن دس ــه م ــم تکل  یب ــتن ه ــورد نشس ــدر م ــیتع فی ــه نی ــور ! کن چط

 !!!همه راحت بودخودش اون

ــود کــه د  دونمیــنم  فیآهــو خــانم لطفــا تشــر : بلنــد شــده گفــت  يلحظــه ا دمیــنگــاهم بهــش چطــور ب
 . نیکه هم صحبت باش نینیخانم بش نویکنار م نیاریب

 !ادهیمن ز يجا برا. نیو راحت باش دییممنونم شما بفرما: گفتم حالیبهش کرده ب ینگاه مین

 والیــپســرا بــود کــه ه کیــچــون نزد. نمیتــک نفــره بنشــ يمبلهــا ينتونســتم رو. کاناپــه نشســتم يرو و
 . اونهمه بهشون حساس بود

ــرا دونمیــنم ــود  یچــ يب ــرا! تــنش داشــتم نهمــهیا یچــ يبــرا! اونهمــه خشــم درونــم تلمبــار شــده ب  يب
 يهــا ییزورگــو يبــرا. بــه مــن نداشــت یکنــار آراز؟ کــه اونــم ربطــ نــویرفتــار آراز بــا مــن ؟ نشســتن م

 دمیشــا! کــردمیم تیــفقــط مــن رعا یخاصــ لیــدل چیبــدون هــ دیــو با شــدیآراز کــه شــامل خــودش نم
هــم کنــار آراز، رســما  نــویم دنیــبــا د. بشــه ادتریــخشــمم رفتــه رفتــه ز شــدیم باعــثکــه  نهــایا يهمــه 

 .شدمیم وونهید

کنـارم سـرمو    یکـه بـا نشسـتن کسـ     خـوردم یحـرص م  کـرده یبه فـرش دوختـه و داشـتم فکـر م     نگاهمو
 . باال گرفتم
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ــتگار ــود  خواس ــاد ب ــوم فره ــهیدر حال. کوچول ــ ک ــت  شیگوش ــود گف ــتش ب ــاز : دس ــز ب ــش آف کلن  يکل
  ؟یکنیم

 !فقط آهنگ. عالقه ندارم هاینه به باز: تکون داده گفتم يسر

ــام م  کــهیحال در ــا تعجــب نگ ــرت برفناســت : گفــت کــردیب ــوق ! نصــف عم ــو یهســت یعجــب عهــد ب ! ت
 !باشه يعهد قجر ينجوریانتظار نداشتم نامزدم ا

ــه ا      ــبم در لحظ ــربان قل ــاد، ض ــار فره ــتن راد کن ــا نشس ــ  يب ــا رس ــه هزارت ــ  دیب ــه در آن ــردرد یک  يس
 . دیسرم چرخ يتو دیشد

واتســاپ  يتــو نیشــماره تــون رو بــد نیآهــو خــانم اگــه لطــف کنــ: گفــت کــردینگــام م کــهیدر حال راد
 .نیآهنگ دوست دار مدیشن. فرستمیبراتون آهنگ م

 نیــکــه کــرده، ا یسفارشــ نیبابــام اولــ: تپنــده، فقــط گفــتم یهراســان و بــا قلبــ. دیــترکیداشــت م ســرم
 . بندازم نیحرفشو زم تونمینم! شرمنده. ندم یشکیبود شماره مو به ه

 .میخریم یعنی! ــــــــــخیدمـــــاغ سوخته م: خندان رو به راد گفت فرهاد

ــهیحال در ــتامو رو ک ــاهمیگ يدس ــتمیم جگ ــد  ذاش ــته لبخن ــه     يناخواس ــاد ک ــه آراز افت ــمم ب زدم و چش
 یتـوجه . زدیـ هـم وِر ور داشـت دم گوشـش حـرف م     نـو یسـردرگم و ناراحـت چشـم بـه مـن داشـت و م      

 . قابل تحمل بود ریبهش نکردم، چون سردردم غ

ــتم   آروم ــده گف ــد ش ــ: بلن ــرم خ   دیببخش ــا س ــه ه ــیبچ ــهیدرد م یل ــبا کن ــچ دی ــورم يزی ــذرت. بخ  مع
 . بطرف آشپزخونه رفتم یو بدون توجه به کس. خوامیم

خــانم جهــانبخش  دمیــبــاال راه افتــادم کــه د يگرفتــه خــوردم و آهســته بطــرف طبقــه   یخالــه قرصــ از
 . چشمشون به منه هیجهانبخش و آراز و بق يآقا یول کنهیصحبت م

ــارا ــتم  اجب ــه گف ــ. خــوامیواقعــا معــذرت م: بطرفشــون رفت ــد. ســردرد دارم یکم  یاســتراحت نیاجــازه ب
 ! بازم شرمنده. بکنم و برگردم

بــود   یچــ..... ســردرگم، مهربــون  شــون،یناراحــت، نگــران، پر . دمیــ فهم ینمــ یچــینگــاه آراز ه از
اون روا بــود  يبــرا یچـرا همچــ ! فتــهیاصـال دوســت نــدارم چشـمم بصــورتش ب   دمیــفهمیفقــط م دمیـ نفهم

 .تداش يهم حد ییزورگو! من حرام يبرا
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 کــردمیکــه فکــر م کــردمیآراز رو همچنــان احســاس م نیطــرف پلــه هــا راه افتــادم، امــا نگــاه ســنگ  بــه
 .کنهیپشتم داره گزگز م

 . کردیتخت افتادم، سرم هنوز درد م يرو یلباسهامو عوض کرده با راحت یوقت

قلـبم   يبـرو  يزیـ بـرام افتـاده بـود و چـه چ     یچـه اتفـاق  . شـد  يو اشـکام جـار   دمیسـرم کشـ   يرو رو پتو
 . نداشت يفقط دلم بشدت گرفته بود که حد! سوال بود يبرام جا کردیم ینیسنگ

ــه ا خــوردن ــردم   يتق ــاس ک ــو احس ــه در و بازشدنش ــتش  . ب ــه هس ــودم خال ــئن ب ــق  . مطم ــون آراز ح چ
ــه ا نیــنداشــت ا ــا . وارد اتــاقم بشــه یراحتــ نیــوقــت شــب ب  اوردمیــانگشــتم درم هیــچشماشــو فقــط ب

 ! مخصوصا با رفتار امروزش

ــود کــه صــدا  يرو پتــو ــه رو شــن يســرم ب ــ. دمیخال ــآروم از ز. دیپرســ یحــالمو م ــو گفــتم ری ــه : پت خال
 . استراحت کنم خوامیم. امینم نییپا گهید یسردردم خوب شده ول. نگرانم نباش حالم خوبه

ــه  احســاس ــ   يکــردم گوش ــرد و ســرمو بوس ــد ک ــو رو بلن ــط گفــت. دیپت ــچ: فق ــت يزی ــو  یالزم داش بگ
ــهیعز ــود و منــو فرســتاد بهــت ســر  آراز خــ. زخال ــت ب شــبت  . یکــه بخــواب رمیــم. بــزنم يان هــم نگران
 . ریبخ

 . تکون دادم که دوباره بسته شدن درو احساس کردم يسر

 ....... رو خاموش کرده بودم  یهمچ. بود کیاتاقم تار. رو کنار زدم پتو

 ...فقط خودم! و خود تنهامو خواستمیمحض رو م یکیتار فقط

 .دندیرو در گوشم فرو کردم و اشکام سر يهندزفر

 اوردیــاتــاقش کــه تــه دلمــو بلــرزه درم يمخصوصــا رفتــار تــو. شــدیو حرکــات آراز فراموشــم نم کارهــا
 .....و

 رهیــبــه ســقف خ یکیبــاز کــه درتــار یچقــدر از شــب گذشــته بــود و مــن همچنــان بــا چشــمان  دونمیــنم
 .کردمیم لیتحل هیتجز آراز رو يو هرلحظه رفتارها کردمیشده بود داشتم فکر م

 . بودم دلتنگ

 .بودند شونمیبه دل پر ینیهام فقط آهنگام تسک یاوج دلتنگ در

 ؟يداریآهو ب...... آهو: آراز بگوشم خورد که آروم گفت يبه درخورده صدا يا ضربه
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ــکام ــن همچنــان متح  دنــدیچک اش ــو م ــودم ری ــا  دمیــباریم! ب ! بــودم شــمارمیب يو ســردرگم از چراه
 !ستیک دونستمیکه نم خواستیرو م یو دلم آغوش کس دمیباریم

 !  حالت رو بپرسم خواستمیم. فقط نگرانتم: صداش بلند شد که گفت دوباره

ــتمینم ــه هــ  خواس ــو بب   چیب ــک آلودم ــورت اش ــوان ص ــهیعن ــ. ن ــتم   مویآرام گوش ــراش نوش ــته ب : برداش
ــه نگــر. خــواب آمــاده شــدم يبــرا. درو بــاز کــنم تــونمیکــه نم دیببخشــ شــبتون . نیانم نباشــحــالم خوب

 . ریبخ

 .... کردم امکیبراش پ و

تـو   رهیـ اصـال تـو کَـتم نم   : گفـت  یآراز از پشـت در بگوشـم خـورد کـه بعـداز مکثـ       امـک یزنـگ پ  يصدا
 .....میمهمونا و من منتظرت. نگرانتم یلیخ! لطفا درو باز کن. یباش دهیزود خواب نهمهیا

 . همونجا نصفه تمومش کرد یبگه ول يزیدر  حرفش چ خواستیم نکهیا مثل

 . دست بردار که نبود! شناختمش یم

 . آروم درو باز کردم دهیبه موهام کش یدست. بود دهیهام پوش یراحت لباس

 داره ؟ یکردن چه معن هیشب گر نموقعیا ؟يکرد هیگر: به چشمام کرده گفت ینگاه متعجب

 !بخاطر اونه کردیسرم که درد م ه؟یچ هیگر رینــــــــــه خ: گفتم آروم

ــدق ینگــاه ــت  قی ــرده گف ــه چشــام ک ــاور کــردم : ب ــم لطــف م ! باشــه ب ــیاالن ــب یکن ــا يای ــا  ن؟ییپ مهمون
 .و برن ننیتورو بب خوانیم

 ....یول: گفتم تند

 یرفتنــ ننیــتــا تــورو نب نــایا. نییپــا ایــبپــوش ب يزیــچ هیــ! نــداره یولــ: نــداد حــرف بــزنم گفــت اجــازه
 !یچشمشونــــــــــو گرفت یلیخ نکهیمثل ا! ستنین

 يبــا صــدا یحــالیگفــت کــه کــم مونــده بــود در اوج ب دهیبــا حــرص و کشــ يآخــرو جــور يجملــه  نیــا
 .بلند بخندم

ــهیحال در ــا زور خند ک ــب ــرل م دنموی ــردمیکنت ــ ک ــه   یول ــازم گوش ــام پر يب ــلب ــرا دی ــهیا يو ب ــدتر  نک ب
. قشـنگ لبـاس بپوشـم    دیـ با نسـبت بهـم لطـف دارن پـس     نهمـه یاگـه ا : آهسـته گفـتم   ارمیـ حرصشو درب

 !منم پسندش کردم! هستش ینامزدم پسر خوب و دوستداشتن
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محکــم  دهیــچشــمام چرخ يدورِ کامــل تــو هیــنگــاهش . احســاس کــردم نفســش گــره خــورد يا لحظــه
 برم؟ ایمنتظرت بمونم . ایساده بپوش و ب زیچ هی! لطفا لوس نشو که حوصله شو ندارم: گفت

ــیصــورتمو برم کــهیحال در ــه د: گفــتم دمگردون ــ گــهین ــدار دنیســاده پوشــ زیــچ هی مثــل ! شــهیو نم مین
 ....چشمشون به دنبالمه، پس  ایلیامشب هواخواه دارم و خ نکهیا

از  تــونمیم کنــهیاگــه ســرت درد م! کــنمیم ینکــن کــه بــازم قــاط  یآهــو خواهشــا شــوخ: گفــت آهســته
 . عوضت عذر بخوام

ســردردم خــوب شــده حتمــا : ســراپامو گرفتــه بــود کــه ذوق کــرده گفــتم  یحســادتش شــوق نهمــهیا از
 !امیم

کـال   رمیـ بگ ادیـ مـنم کـه تـا زبـون تـورو      !! دختـر  يچقـده تـو تخـس و لجبـاز    : گفت فتادیراه م کهیحال در
 .پس زود باش هینجوریحاال که ا! پس افتادم

 .رفتم نییبازم سردرد داشتم پا کهیتنم کردم و در حال یو راحت کیش یلباس تند

آهــو خــانم   : گفــت زیــ طعنــه آم دنمیــ کــه بــا د  شــد یکاغــذ از اتــاقش خــارج م   يبــا دســته ا  آراز
 سردردتون خوب شد؟

 .ممنون. بله، االن خوبم: زده گفتم بایز يلبخند

 !لطفا دییبفرما: رو نشونم داده گفت يمبل دونفره ا شدیم کینزد کهیحال در

ــهیحال در ــعف م   ک ــاش ض ــارا و حرف ــم از ک ــتیدل ــانبخش     يرو رف ــانم جه ــا و خ ــه آق ــتم ک ــل نشس مب
ــ  ــالمو پرس ــد . دنیح ــا لبخن ــ يب ــت  نیمت ــه راد گف ــونو دادم ک ــیخ: جوابش ــدم  یل ــون ش ــاا. نگرانت ... ماش

 ! میکمک کن میتونستیم میدکترم که داشت

 .ستین ینگران ياالن خوبم و جا. نیلطف دار: گفتم آهسته

فقــط ! از حــاال گفتــه باشــم نـو یا! شــه هــانــامزد مـن حــق نــداره ســردرد هـم داشــته با  : تنــد گفــت فرهـاد 
 ! سرو مرو گنده

کـه آراز بـا دو قـدم خودشـو بـه       نه،یکنـارم بشـ   دیو شـا  ادیـ بلنـد شـده بـه سـمتم ب     خواسـت یم نکهیا مثل
 ! من رسونده کنارم نشست

 کــردمیمهمــون داره کــه فقــط ذوق م طونِیشــلوغ و شــ ينــوع حســادت بــه پســرا هیــ کــردمیم احســاس
 ! بلند بخندم يبا صدا خواستیو دلم م
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 يدختــره  نیــپــر از خشــم ا يالبتــه نگاههــا. تــا آخــرِ شــب آراز ازم دور نشــد و کنــارم نشســت اونشـب 
 . رفتیبه من دوخته شده بود و از صورتم کنار نم یزپرت

ــ یخــداحافظ موقــع ــ  یوقت ــه بطــرف خروج ــذ یهم ــت  ییرایپ ــد گف ــاد تن ــادن، فره ــانو: راه افت  ينامزدب
 .مواظب خودت باش !مهربون، خدانگهدارت

مــن  یکقــدمیخودشــو بــه مــن رســونده،  يو رفــتن بودنــد، راد خــان فــور یکــه ســرگرم خــداحافظ همــه
ــتادیا ــو خ س ــت   رهی ــمام گف ــه چش ــیخ: ب ــمارو بب   یل ــاره ش ــتاقم دوب ــمش ــواز نزد نمی ــالق و   کی ــا اخ ب

 . شما آشنا بشم اتیروح

کـه بـا    رهیـ دسـتمو بگ  ایـ ده باهـام دسـت بـ    خواسـت یم دمیـ دستشـو بطـرفم دراز کـرد کـه نفهم     همزمان
 . لحظه خشک شد کیآراز  نیخشمگ يصدا

: مودبانــه گفــت یعنــی! منتظــر شــما هســتن اطیــح يجهــانبخش خونــواده تــو يآقــا: گفــت یعصــب آراز
 !شرّت کم_ يهرّ

خــارج  منیبگــه از نشــ يزیــچ نکــهیبــه آراز نگــاه کــرده، بــدون ا  يطــور مــات لحظــه ا نیهــم همــ راد
 .شد

 .بطرف اتاقم رفتم يساده ا ریو با شب بخ میکرد شونیراه د،یلرزیته دلم م کهیحال در

 يخواننــده  نیــا يچقــدر صــدا. بگوشــم خــورد نییاز پــا ینینگذشــته بــود کــه آهنــگ دلنشــ  یربعــ هیــ
 . رمیآهنگاشو از آراز بگ تونستمیکاش م. تکنواز رو دوست داشتم

 
 . جا مونده بودآراز  شیتمام فکرم فقط پ. داشتم یچرا اونشب حال خاص دونمینم

چــرا دوســت داشــتم االن  د؟یــتپ یچــرا اونهمــه قلــبم بــراش مــ کــردم؟یم لشیتحلــ هیــاونهمــه تجز چــرا
 .......و اخم و دعواهاشو  نمیاتاقم ولو باشم، کنارش بش يتو نکهیبرم و عوض ا نییپا

ــ يواااااااااااا ــبم یاله ــا اون دعواهــا يری ــه باهــام م ییآراز ب ــیک تمــام  شــتیدارم پ کــنمیاحســاس م! یکن
تـورو کـه   ! يریـ کـه اعتمـادمو ازم بگ   یباشـ  یتـو کـ  ! يکـور خونـد   یولـ ! دمیـ اعتماد به نفسمو از دسـت م 

 !!!ارمیاصال به حساب نم

 . چشمام باز شد اوردم؟؟؟یواقعا به حسابش نم یول
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 قلـب ! شیهسـتم کـه نـه راه پـس داره نـه راه پـ       يمثـل آواره ا  کـنم یبـه خـودم نگـاه م    یوقت: کردم فکر
! کنـه یشـه و رشـد م   یمونـه کـه تـازه داره بـارور مـ      یمـ  فیـ گـل لط  کیـ نـازك   يِ شـه یو روح من مثل ر

تـو وجـودم    یبـت سـنگ   نیـ پـر ابهـت ا   يصـدا  دنیکـه از شـن   یو هـر لرزشـ   کشـم یکـه م  یچرا هر نفسـ 
 شــهیم کمیگردونــه؟ چــرا تــا نــزد یوبــر مــ بــرهیم یســتیو ن یشــه، منــو تــا عمــق و قعــر هســت یم جــادیا

ــل ا ــهیتحم ــم،     نک ــس بکش ــزنم ونف ــرف ب ــاش ح ــرودررو باه ــم رو     ای ــوار بگ ــا داد و ه ــو ب ــرف دلم ح
از قلــب و وجــودم ازم دور  يکــه تکــه ا نــهیازم دور بشــه، مثــل ا خــوادیکــه م نیهمــ ایــنــدارم؟ چــرا تازگ

 شه؟یم

 توانشو دارم ازش جدا بشم؟ یعنیخونواده ام برگردن،  ياگه روز ایخدا

ــی ــله بگ  یعن ــوانش رو دارم ازش فاص ــت ــنم رم؟ی ــنم.......  دونمی ــدگ  !!!! ....... دونمی ــرد زن ــرا م  یآراز چ
 ......و اونموقع  يچرااااا؟؟؟؟ کاش بود.....  یستین

 .رو پاك کردم زدنیم شیکه تازه ن ییو اشکها دمیچشمام کش يرو یحسرت تمام انگشت با

ــاب   ياز گوشــه  کــهیشــب، در حال یکیو در عمــق تــار دمیکشــ یقــیعم نفــس ــه مهت ــاز پــرده چشــم ب ب
 .  فرستادم رونیپراز افسوسم رو ب يوستاره ها دوخته بودم، آرزوها و نفس ها

راحــت  ییاهــورا یطبقــه فاصــله از مــن در آرامشــ کیــبــا  والصــفتیمــرد پــراز جذبــه و ه نیــکــه ا حــاال
مغــرور،  مــرد نیــاز ا یو عــاطف یقلبـ  يفاصــله  لــومتریهــم بـا احســاس هــزاران ک  وونــهیمــنِ د ده،یـ خواب

و  ریـ مخـالف ت  يو در دو جبهـه   مینـدار  یتیسـنخ  چیهسـتم کـه بـا هـم هـ      یکسـ  ادیـ شب بـه   یاهیدر س
 .میبا هم کرد يابد یجنگ يرو آماده  هامونتفنگ

ــا ــر   ب ــام س ــوسِ تم ــتم  يافس ــو با: تکــون دادم و گف ــآه ــل کنــ  یبتــون دی ــاره ا!!! یتحم !! ينــدار يچ
ــدگ ـــرد زن ــ ســتین یآآآآآآرررررااااززززز مـــــــــ ــآره ا!  نیهم ــن د!! درســته نی اصــال بهــش  گــهیم

 ! عنوان چیبه ه! کنمیفکر نم

 گــهیگــوش کــردم و د یکمــ. بــود يچــه آهنــگ محشــر. دیبگــوش رســ نییآهنــگ بــازم از پــا يصــدا
 . نتونستم تحمل کنم

 . اومدم رونیبلند شدم و فلشم رو برداشته از اتاق ب آروم

 .بودند یکه مافوق عال زهیفلش بر يتو داشتم به آراز بگم آهنگارو برام میتصم

 . آهنگ تموم شد کردم،یو گوش م رفتمیم نییاز پله ها پا همچنانکه
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ــاق آرازِ خب بطــرف ــات ــادم ثی ــو. راه افت ــودم و لحظــه ا ســتادهیدرش ا يجل ــا: از فکــرم گذشــت يب  نی
ــا ادا کــنم؟یم کــاریچ نجــایوقــت شــب، مــن  ا  ــود درســته    يمخصوصــا ب ــده ب ــه کــم مون امشــب آراز ک

ــده ــورتم ب ــ  شــه،یخــالص م کدفعــهیحــاال قــورت دادن بجهــنم کــه آدم  !!! ق ــو بوس ــود چــه  دهیاگــه من ب
 کردم؟؟؟یبسرم م یخاک

 . شدم و آروم عقبگرد کردم مونیاومدنم پش نییپا از

ز متوجــه مــن هنــو دمیــبعقــب برگشــتم کــه د. کــه دراتــاق آراز بــاز شــد رفتمیــاز پلــه هــا بــاال م صــدایب
 ؟یداشت يکار...... آهو: باال رفتم صدام زد گهید يتا دوپله  یول. نشده

 ! شده بود ییو هوا وونهیچقدر دلم د! هواشو کردم هویچقدر . دیبشدت لرز قلبم

 .شمیمزاحم نم. دینه، ببخش: بهش کرده گفتم ینگاه مین آهسته

 !نگرانت شدم ؟ینییپس چرا پا: گفت آروم

. نیعــال یلــیخ نیدیــکــه گــوش م ییفقــط آهنگــا. نداشــتم یکــار خاصــ: بطــرفش برگشــته گفــتم کامــل
 . نیزیفلشم بر يتو نیاونارو لطف کن خواستمیم

 !حتما مزاحم خوابت شدم اد؟یمگه صداش باال هم م: لباش نشسته متعجب گفت يرو يلبخند

 .ونخوامشیمنم م. آهنگا حرف نداره یول. بودم دهینه هنوز نخواب: گفتم

ــهیحال در ــدم ک ــرفم برم یق ــت،یبط ــر داش ــت  يفک ــرده گف ــا: ک ــده   نی ــتم خون ــارو دوس ــ. آهنگ  یول
 .رمیگیو اجازه م پرسمیازش م دمشیبازم اگه د. متاسفم. ندم یخواهش کرده به کس

بتــونم لــرزش دلمــو آروم کــنم و بعــد   دیبهــش کــردم شــا یتکــون داده، دوبــاره کوچولــو نگــاه يســر
ــتم ــاال رف ــ. ب ــو یول ــم بحــد يت ــکــه چــرا اون آهنگــارو نتونســتم گ  خــوردمیحســرت م يدل ــب ری و  ارمی

ــنم  ــوش ک ــناك و ه  ! گ ــه ترس ــرا اونهم ــال چ ــاص ــه نم  والی ــود ک ــتمیب ــشیپ تونس ــ ش ــارو  نمیبنش و آهنگ
 . یلیخ..... ترسونده بود یلیمنو خ مروزا! همراهش گوش بدم

 . بودم والیخواب هم با ه يصبح چشمام خواب رفت که تو دهیسپ دنیدم با

االن : گفــتم. لبـام جـا خـوش کـرد     يرو يمهربـون خالـه چشـمامو بـاز کـردم و لبخنـد       يصـدا  دنیشـن  بـا 
 .امیصبحونه م يبرا

 .و از اتاق خارج شد. که پسرم منتظرته يایکن زود ب یسع زدلمیعز: گفت
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زهررررمــــاررررو لــــرزش، دررررررد و لــــرزش، : بلنــــد گفــــتم. دیــــقلــــبم بشــــدت لرز دوبــــاره
شــعورت بکــنن  یخــاك تــو ســر بــ! يبهــش نــد یتــیاهم ســتیمگــه قــرار ن! فــت و لــرزشکووووووووو

بــازم بهــش  یجــرز و دســتور دادن و افــاده فــروختن خوبــه، ولــ يال يفقــط بــرا یو مطمئنــ یدونیــکــه م
 ...خدا  يا! يلرزیو م یکنیفکر م

 
 !!!منِ خل شده آخه بیها نص وونهید نیا چرا

کــه فرهــاد موقــع    ياتفاقــات خنــده دار  يادآوریــفکــرم بــه شــب گذشــته رفــت و بــا       يا لحظــه
 . مهمون لبام شد يبوجود آورده بود لبخند اطیدر ح یخداحافظ

 دیـ با. شـد، مـنم دنبـالش راه افتـادم     رونیـ ب یملمـوس پشـت سـر راد راهـ     یآراز بـا خشـم   یوقتـ  شبید
 . کردمیمهمونارو بدرقه م

ــم از حرکــات و  کــهیحال در و لبخنــدزنان  کــردمیاز پشــت ســر نگــاش م رفــت،یرفتــار آراز ضــعف مدل
 يچکــاریشــده و بــدرد ه تیحســود نهمــهیخوشــگل کــه ا يِوالیــبگــردم پســرِ ه یالهــ: بــا خــودم گفــتم

ــیع!!! يخــوریهــم نم ــزرگ م یب ــداره ب ــام ا یشــین ــتم ــحســادتها  نی ــم ادتی ــر  ! رهی ــره دخت ــت ب قربون
 !!یترکیم حسادتاز  يعموت که دار

بــه خــودش گرفــت و  يژســت خنــده دار رفــت،یم نییفرهــاد هــم کــه از پلــه هــا پــا  طونیشــ ي پســره
ــه و ق خواســتیم کــهیدر حال ــجذب ــت   افشی ــده گف ــر نشــون ب ــه ت ــا شــما خ ییاز آشــنا: رو مردون ــیب  یل

ــنگول   ــامزد ش ــدم ن ــحال ش ــوونم یخوش ــت! ج ــه  یراس ــاگ ــوس د  هی ــت ه ــوق ــرتون زد   داری ــه س ــده ب بن
ــونیم ــ نیت ــم  یاز منش ــتمخصوص ــبگ وق ــیو خ. نیری ــا     یل ــه در ج ــرد ک ــاره ک ــواهرش اش ــه خ ــامزه ب ب

 . قرمز شد تیاز شدت عصبان يریکبیصورت دختره ا

 !هم قرض کرد و د برو الفرار گهید يدو تا پا داشت، دو تا دیهم که اوضاع رو خراب د فرهاد

ــانم ــا خ ــانبخش خ يو آق ــیجه ــحال    یل ــار خوش ــه اظه ــرام و محترمان ــا احت ــوت   یب ــن دع ــد و از م کردن
 . عوض کنم ییکه دارن برم و آب وهوا یپنجشنبه به باغ بزرگ نیکردن که حتما همراه آراز ا

ــد ــتم   يلبخن ــرده گف ــکر ک ــون تش ــه چ   یبســتگ: زده ازش ــان داره ک ــه نظــر آراز خ ــاریب ــ ک ــو. میکن  يت
ادر نســناس تــر و بــر بیبــدترک يدختـره   نیــمونــده بــرم و دوبــاره ا نمیـ هم! عمــرااااا: دلمـم تنــد گفــتم 

 !اصال و ابدااااا! آراز همکه عمرا قبول کنه! نمیاز خودش رو بب
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ــاره ــاز  دوب ــود منتظرمــه خند   یچشــمک يادآوری ــه ب ــه فرهــاد بهــم زده وگفت ــک ــو از تخــت ب دمی  رونی
 .....اومدم

 
 .خوردیم يچا ینشسته بود و فنجان زیرفتم چشمم به آراز افتاد که پشت م نییپله ها که پا از

 . نشستم زیداده پشت م یسالم آروم

 افتاده؟ یاتفاق: بصورتم انداخته جوابمو داد و گفت قیدق یفنجان نگاه يباال از

ـ .  خـتم یر ریخـودم شـ   يتکـون داده بـرا   يسـر  آهسته هـم   نیقـزو  يسـنگ پـا  : دلـم داد زدم  يتـو  یول
کـه کـم    سـت ین ادشیـ اصـال   شـبش ید ياداهـا  نکـه یمثـل ا ! پـررو  يپسـره   نـدازه یتـو لنـگ م   يکه جلـو 

 !خان لیقورت بده هردمب یمونده بود منو دولپ

ــت آراز ــبید: گف ــا ش ــد یلــیجهــانبخش خ يآق ــون کــرد   يبــرا يج ــنبه دعوتم  یهرچــ. روز پنجش
ــدار   ــو اجــازه ن ــا پــدرت ب ياصــرار کــردم کــه ت ــب نجــایاز ا ادیــت ــو   ،يبــر رونی ــات اجــازه ت گفــت از باب

تــورو پســند کــردن و دکتــر آهــو آهــو  کــه نهمــهیفــک کــنم ا. میهســت یحــاالم پنجشــنبه رفتنــ. رهیــگیم
 ...بشه و  لیجهانبخش فام باآخرشم پدرت  کنه،یم

ــت چنــان ــاز م  کــهینگــاش کــردم کــه حرفشــو خــورد و در حال  یو عصــب زی ــده ب ــاش بخن : گفــت شــدیلب
ــل ا دیببخشــ ــا نکــهیمث ــذاقتون خــوش ن  نی ــه م مــا هــم کــه از خــدا   دینشــ لیــخــب فام. ومــدیحــرفم ب

 !بما چه! خواسته

ــعم يحــرفش لبخنــد از ــ: زدم و گفــتم قی ــونمیمــن نم یول ــب ت ــا بچــه هــا ! امی ــا يواقع ــانبخش  يآق جه
پســرا هــم کــه فقــط بــرام دردســر ! افــهیبدق يافــاده ا يتحمــل هســتند مخصوصــا اون دختــره  رقابــلیغ

 !نیبا ساطور حساب ماهارو برس ندفعهیا ترسمیم! ستمیمن ن! سازن

ــد خند آراز ــبلن ــت دهی ــن  : گف ــس م ــپ ــالم د کی ــون ک ــیر نظرت ــالد یعن ــه ! ج ــه قبول ــ. باش ــا  یول واقع
  نه؟یا نوینظرتون در مورد م

 .صورتم بود ينگاه آراز همچنان رو یول. گرفتم يمحکم تکون دادم و لقمه ا سرمو

 !پنجشنبه آماده باش يبرا: آروم گفت. و سرمو بلند نکردم اوردمیخودم ن يبرو اصال

 ؟یچ: نگاش کرده گفتم تند
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ــت ــا: گف ــه    يآق ــو گرفت ــازه ت ــات اج ــگ زده از باب ــانبخش زن ــه خ . جه ــتم ک ــیگف ــو رو   یل ــون ت چشمش
صـبح زنـگ زده گفـت اجـازه بـدم       یمـن محـول کـرده، ولـ     میباباتم هرچنـد رفتنـت رو بـه تصـم    ! گرفته

 ! یعوض کرده باش ییکه آب و هوا يتو هم بر

چقــدر دلــم بحــال خــودم ! بجــز خــودم گرفتنــدیم میتکــون دادم کــه همــه بــرام تصــم يحســرت ســر بــا
 . سوختیم

اومــده بــود  یچلغــوز از وقتــ يدختــره ! رفــتیداشــت رو اعصــابم رژه م گــهیپونــه د غیــج غیــج يصــدا
ــ ــرف م   هی ــت ح ــد داش ــبن ــود   زدی ــرده ب ــوراخ ک ــو س ــهیهم. و مغزم ــفهم نک ــانواده    دی ــرار خ ــا اص  يب

ــه باغشــون دعــوت هســت  نیــجهــانبخش، ا ت کــه همــراه مــن  کشــ یداشــت خودشــو مــ م،یپنجشــنبه ب
 ! سر اونا هوار بشه يرو

پونــه رو گرفتــه،  يدختــره نســناس مجبــور شــدم بــا عمــه حــرف بــزنم و اجــازه   يبــا اصــرارها بــاالخره
 !نه ای هیکار شدن نیا نمیبب رمیبعد از آراز اجازه بگ

ــ   ــه خــودمم ب ــم یالبت ــه  لی ــه همــراهم باش ــودم پون ــرم و اون    . نب ــاغ ب ــه ب آخــه اصــال دوســت نداشــتم ب
ــدترک يدختــره  ــه آراز بچســبونه رو بب  کــردیم یو لــوس رو کــه همــش ســع  بیب ــ. نمیــخودشــو ب  یول

ــ ــه پ  يچــاره ا گــهید یوقت ــد، الاقــل بــودن پون ــرام نمون ــهیاون د تونســتمیکــه م شــدیم یعــال شــمیب  وون
 .مهارو تحمل کن

ـ  نیـ آراز، در ا يالبته طبـق گفتـه      يداشـت در مـورد شـراکت و کـار و تجـارت هـم بـا آقـا         میتصـم  نیب
 .بود یاز کله گنده ها حرف بزنه، پس رفتنمون حتم گهید یکیجهانبخش و

 ينــویم نیــآراز رو دســت ا یدســت یدســت نکــهیدوســت نداشــتم هــم خــودم تنهــا بمــونم و هم جــهینت در
ــ. بســـپارم ثیـــخب در فرامـــوش  ینداشـــت، چـــون هرلحظـــه ســـع  یصـــدالبته ازدواج آراز بمـــن ربطـ

ــرد رو  ــتم و م ــردنش داش ــامیک ــت   اه ــار آراز رو نداش ــالق و رفت ــال اخ ــ. اص ــا ح یول ــواقع ــود آراز  فی ب
 ! بشهقواره  یاون ب بینص

 . میکردیآسمونا پرواز م يو عمه با اومدن پونه موافقت کردند که هردو تو آراز

ــ ــه صــندل  یوقت ــه و خال ــوش    مینشســت نیعقــب ماشــ یهمــراه پون ــده جــا خ ــار رانن ــو کن و آراز هــم جل
پــچ پــچ وار بــا پونــه  میطــور داشــت نیهمــ  م،یاســکورت بطــرف بــاغ حرکــت کــرد نیکــرده بــا دو ماشــ

 . میدیخندیو م میزدیحرف م
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 .  گرفتیکه شکمم درد م خندوندیآورد و منو م یدر م يخل همش داشت مسخره باز ي دختره

ــ ــرف ش  هی ــه ط ــ شــهیلحظــه ســرمو ب ــه آ  نیماش ــدم و ناگهــان نگــاهم ب ــهیبرگردون ســمت راســت  ي ن
 !!! شد دهیکش نیماش

نگــاه پــر از  يپــر جذبــه اش چشــم بــه مــن دوختــه بــود و نگــاهم تــو  یعســل يبــا اون دوتــا چشــما آراز
دو تـا سـتاره    نیـ تونسـتم نگـاهمو از ا   ینـه تـوانش رو داشـتم و نـه مـ     ! آراز گـره خـورد   ثیحرف و حـد 

بـرده بـودم کـه بــا سـقلمه پونـه بـه خـودم اومــدم         ادیـ رو هــم از  دنیشـ نفـس ک  یحتـ !  بـردارم  لیسـه  ي
.... 
 
 

ــه ــخت ب ــاهمو از آ یس ــهینگ ــتم ن ــو. برداش ــرزانم داد زدم يت ــداااااااا: دلِ ل ــه دارم   ایخ ــرس ک ــه دادم ب ب
مـرد   نیـ ا يصـدا  یحتـ  يلحظـه ا  يحاضـر نبـودم بـرا    یکـه حتـ   یشـدم منـ   يطـور  نیـ چـرا ا ! ارمیـ کم م

ــادحــاال م! مغــرور رو بشــنوم ــل معت ــه شــد  يث ــبهــش احســاس ن دیشــدم ک ــزرگ  يِآه خــدا! دارم ازی ب
! و صــبر وتحملــم رو از دســت بــدم ارمیــترســم کــم ب یه؟میــســامان مــن چ یدلِ بــ نیــا جامِمــن، ســران

 !!خودت کمکم کن

 یسـع  الیـ تـا و  گـه ید. دوخـتم  رونیـ اومـدم وچشـمامو بـه منـاظر ب     رونیـ ب الیـ پونـه از فکـرو خ   يصـدا  با
 یتـا بـه خـودم مسـلط بشـم، ولـ       دمیکشـ یو پشـت سـرهم م   قیـ عم ينفـس هـا  . نگاه نکـنم  نهیکردم به آ

 !بکنم يکار تونستمیم شدنیآراز فراموشم م يبایاگه چشمان ز

ــا خــودم کلنجــار م  ينجــوریهم ــداشــتم ب ــه صــدا رفتمی ــد شــد  يک ــه بلن ! یقشــنگ يچــه جــا يواااا: پون
 ! رسهیالبته به مال ماها که نم!! دارن ییالیعجب و

وگرنــه معلــوم نبــود بــا حرفــاش چــه  کــردمیدســت و بــال پونــه رو جمــع م ياولِ کــار نیبــود همــ بهتــر
 . شدیبرامون پررو م نویم يریکبیا يِو دختره  زدیم ینکنه حرف! به آب بده یدسته گل

ــا ــ. خــورده خودشــو جمــع و جــور کــرد  هیــتــوپ وتشــر مــن   ب ــایباد دیمحافظــت شــد نیدر ب و  گارده
 . میشد ادهیپ نیچشمان متعجب جهانبخش ها از ماش

بــا مــا برخــورد کردنــد بــه جــز دخترشــون کــه بــا اطــوار فقــط بــه   یمیگــرم وصــم یلــیدکتــر خ خــانواده
 .میآراز خوش آمد گفت و ما هم که حساب نبود
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اجـق وجقشـو    سِیبـرم و اون گـ   گـه یم طونهیشـ : گفـت  یعصـب  یو کمـ  دادیـ لب بهـش فحـش م   ریز پونه
 !ختیر یب ي دهیترش يدختره  ادیدرب غشیبکشم که ج رمیگاز ته ب

راد افتــاد، لحــن   یعنــی نــوینگــاهش بــه بــرادر بــزرگ م یوقتــ یکــرد ولــ یطــور غرغــر مــ نیهمــ پونــه
 پِیــدورت بگــرده خــوش ت  ختــتیر یبــ یِجــاااااااااان آبجــ  ياااااااا: صــحبتش عــوض شــد و گفــت   

 !!خوشگلم نمیبغل خاله پونه جونت بب ایبپر ب! طونیش

خودشــو بمــن  یاحــوال پرســ يبــرا کــهیپونــه دوخــت و در حال کــلیبــال چشماشــو بــه ه طونیشــ فرهــاد
ــ   ـ  نیـ ا م،ینـامزد جــووووون  نیببـ : فرصـت دم گوشـم گفــت   نیرسـونده بـود، در اول مــورد نظـر کــه   سیک

واسـه مـا بلنـد نشـد و      يهسـتن چنـد سالشـونه؟ از شـما کـه بخـار       یدر حال حاضـر بغـل دسـت جنابعـال    
 ....يا دهیبرامون فا یکی نیا مینیبب! نینشد نمال دلتنگمواص

 ! نمیبب ایفرهاد تند ب: راد بلند شد که گفت يصدا

 ییخـودم دسـت و پـا    يخـورده بـه حـال خـودم باشـم و بـرا       هیـ  امیـ تـا م ! اییییییییییـ ب: گفـت  یشاک فرهاد
 ........برادرِ خرِ راه راه نیبکنم ا

 .با مزه نثار من کرده رفت یراد حرفشو خورد وچشمک یو عصبان یبرزخ افهیق دنید با

ــد داشــتم ــا لبخن ــعم يب ــاد نگــاه م  قی ــه فره ــه  کــردمیب ــده   کدفعــهیک ــازوم داره کَن احســاس کــردم ب
 . خوادیداد بلند م هیکه دلم  دنیو چنان بهش فشار م شهیم

جمـع   حواسـتو : خشـن آراز دم گوشـم بلنـد شـد کـه گفـت       يکـه خواسـتم دهنمـو بـاز کـنم، صـدا       نیهم
 یعصــبان یدونیــخــودت م. دســت خــودم و خــودت بــدم يکــار هیــدوســت نــدارم ! کــن خــانم کوچولــو

ــر ا ســتیجلــودارم ن یچــیبشــم ه ــرادر شــرّ و ســرخود نبــاش و بهشــون محــل    نیــپــس دوروب ــا ب دوت
 گفتم؟؟  یچ يدیفهم! یکنبه نفعته حرفامو گوش . نذار

ــط ــون دادم و در حال  فقـ ــرمو تکـ ــهیسـ ــبان کـ ــتم د تیاز عصـ ــهیداشـ ــدمیم وونـ ــردم  شـ ــه کـ : زمزمـ
آخــه . گــوش دادم و همراهـت راه افتـادم   ناسـور یدا يِخـــــــــــاك بـر سـرِ مــنِ خـل کـه بــه حـرف تـو       

ســرت  یــیچــه بال دونمیــخونــه م میاگــه برســ! ومــدهیبــرام ن یراحتــ یوقتــ کــنمیم یچــه غلطــ نجــایمــن ا
 ! باش رفقط منتظ ارمیب

چشـمام پـراز اشـک شـده     . کـردم یم یقالـب تهـ   شـد کـه داشـتم    شـتر یمردونـه ش چنـان ب   يدستا فشار
 .نگه دار ادتیفقط حرفامو : کنن که دستش شده گفت زشیبود و هر لحظه امکان داشت ر
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ــا ــه حرفــام گــوش م     ت ــه کــه ب ــه صــورت و نگــاه نگــران پون ــاد کــردیبرگشــتم چشــمم ب  تمویوضــع. افت
از  نه،یبـه شـکوفه بشـ    خواسـت یکـه کـم کـم م    بـا یز یدرختـ  دنیـ د يو  منـو بـه بهانـه     دیسـنج  يلحظه ا

 .دور و اطراف دور کرد يآدما

 . کردینبود و بازوم بشدت درد م یشدن یکردم صورتمو آروم و خونسرد نشون بدم ول یسع

ــه ــ پون ــودش م    نیهم ــراه خ ــو هم ــت من ــه داش ــور ک ــردیط ــم م  ب ــه آراز فحش ــب ــهیمرت: دادی ــدنگ  ک ال
ــل نخــود آش م  !! چــه مرگشــه ســتیزورگــو، اصــأل معلــوم ن  ــه تــو چــه مــردك همــش مث  يپــریآخــه ب

مــن !!  تــو هــم باشــه يســپرده مواظــب نگــاه و خنــده هــا والیــه نیــبــه ا يشــعوریاصــال کــدوم ب!! وســط
 !!....حاال صبر کن ! کنه فیک رمیبگ تیخاص یحسود ب نیاز ا یحال کی

کــه دور هــم جمــع  میرفتــ زبانهــامونیآروم شــدم و خودمــو جمــع کــردم، بطــرف م  یکمــ نکــهیا بعــداز
 . منتظر ما بودند نکهیمثل ا یول. کردندیشده صحبت م

ــاد  ناخواســته ــه آراز افت ــه حرفهــا . نگــاهم ب ــود و    يهمچنانکــه گــوش ب ــاهش بمــن ب ــر داشــت، نگ دکت
 .زدیچشماش موج م يتو ینگران

ــان ــب چن ــ     یعص ــه کس ــه اگ ــردم ک ــم فش ــدونامو به ــده دن ــمامو ازش برگردون ــا   یچش ــود حتم ــا نب اونج
 .....کَندمیگوشتشو با دندونام م

 
ــ  یعــال يبحــد هــوا ــه ه ــود ک ــه رو   چکسیب ــول نکــرد داخــل ســاختمون بــره و هم  یو صــندل زیــم يقب

 کــردمیم یمــنهم فقــط ســع. شــروع شــد ییرایبودنــد نشســتند و پــذ دهیــبــاغ چ يتــو ییبــایکــه بز ییهـا 
ــه آراز نگــاه نکــنم و ازش دور  گــهید ــ. کــردمیم يب ــا ا یول آراز رو بشــدت  ينگاههــا ینیســنگ نحــالیب

 !!!داشت سمیرسما ساد شعوریب. بود دهیدلم ازش رنج قدرچ. کردمیاحساس م

کـه   اطیـ از ح يا گـه یبـه قسـمت د   يمـذاکره کـار   يبـرا  ،ینیریوشـ  يمجبور شـد بعـداز صـرف چـا     آراز
و دکتــر بــه همــون  کیو شــ یرســم يبــا کــت وشــلوار هــا گــهیبــود بــره و همــراه دومــرد د دهیسرپوشــ

 .سمت رفتند

 .صدام کرد ستادهیدورتر از همه ا یاز رفتن، آهسته به سمتم اومد و چندقدم قبل
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کــه بــرام بــدتر از  یبــه چشــمام کــرده بــا لبخنــد مهربــون  یبلنــد شــده بطــرفش رفــتم کــه نگــاه  اجبــارا
ــاز چــ: گلولــه بــود گفــت  ؟ یکســل ينجــوریچــرا ا کنــه؟؟یجــارو م نــویشــده امــروز اخمــات داره زم یب

 شده؟ يزیچ

ــرم بخــدااااااااا: بــا صــورت جمــع شــده آروم گفــتم . تعجــب چشــام چهارتــا شــد  از حــاال ســوالم ! روتــو بِ
ـــکنهیم ــار داد   !!!! ـــــــــ ــم فش ــس محک ــازومو از ب ــوزم داره درد م يب ــهیهن ــم ســ  ! کن  اهیصدرصــد ه

 .... نیحاال انتظار دار! شده

 فشار دادم؟ یلیواقعا خ: گفت متعجب

داشــته  ســمیکــه ساد یآدمــ! شــدم وونــهیچــون د کــنمیم یشــوخ! نـــــــه بااابــاااا: گفــتم یکجکــو  آروم
 !!!ستیبلد ن يکار نمیو بهتر ازا ستین شیحال يزیباشه که چ

: فقـط گفـت  ! کنـه بهـم جـواب بـده     دایـ پ يزیـ گشـت، نتونسـت چ   ینگام کرد کـه فـک کـنم هرچـ     چنان
فقــط اومــدم بگــم درســته همــه جــا تحــت نظــره و چشــم ازت  ! نیــلطــف دار. ممنــون از اســم قشــنگتون

 . بذار فکرم ازت راحت باشه. بازم دورتر نرو یول دارن،یبرنم

ــ . نیــلطــف دار یلــیخودتــونم خ: تکــون داده گفــتم يســر کــه  ينفــر نیاگــه خواســتن منــو بخــورن اول
 .نینگرانم نباش! نییشما دمیطالع م بهش ا

 .و منو ترك کرد! يریدورتر نم. ش جاها با نیهم: بهم کرده محکم گفت ینگاه آزرده

کــه ســرخ شــده چشــم بــه آراز  دمیــرو د نــویرفــتم، م هیــکــه چشــم ازش برداشــتم و بطــرف بق نیهمــ  
 . داشت

! تحفــه هســتش یلــیخ یکنــیفکــر م چــارهیب! ســرت يتــو ینگــیبــاغ جر نیــخــاك ا: دلــم داد زدم يتــو
 !میما که نخواست! مال خود خودت. دادمش به تو

 نجـا یا ایـ ب: و منـو همـراه خـودش بـه طـرف درختـا کشـونده گفـت         دیدسـتمو کشـ   عیپونـه سـر   دمیرس تا
 .تند باش. میعکس بنداز ییو چندتا مینیبب دیداره که با یمناظر  جالب وقشنگ نقدهیا

مـا هـم بـا    . میدور بشـ  ادیـ ز نجـا یاز ا دیـ نبا گفـتن یکـه بهمـون م   میخالـه و خـانم دکتـر برگشـت     يصـدا  با
 .میاونا فاصله گرفتگفتن چشم از 

کـه   میتنـد فرهـاد بـه عقـب نگـاه کـرد       يقـدمها و نفـس هـا    يکـه بـا صـدا    میبـود  الیو يداخل محوطه  
. سـت ین یاصـال شـدن  ! هـا  سـت یآهـو خـانم قبـول ن   ! نمیـ بب نیسـ یدختـرا وا  یهـ : روبه ما نفس زنان گفـت 
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اصــال عشــقم از مــن اجــازه  ؟يبــریکجــا م يکــردم کــه االن عشــق منــو دار دایــنانــاز پ هیــ يبعــداز عمــر
از کنـــارم تکـــون  يمگـــه بهـــت نگفـــتم حـــق نـــدار: رو بـــه پونـــه  داد یالتـــ يو بـــا صـــدا ؟؟گرفتـــه

 !!!کنم ریبزنم دنده هات رو خورد خاکش ؟؟؟يبخور

بـه   یمظلـوم  افـه یق عیجـور کارهـا بـود، سـر     نیـ و ا جـان یبـال هـم کـه دنبـال دردسـر و ه      طونیش ي پونه
ــت  ــت وگف ــط کــردمعشــق جــانم غ: خــودش گرف ــویبعــد . کــنمینم نکــارایاز ا گــهید!! ل ــه  ه دستشــو ب

ــ کــهیخــودت مرت ينـــــــه نـــــــه غلــط کــرد : کمــرش زده گفــت ــ ! تیخاصــ یب  یچنــد ســاله نــه خرج
بـرو  ! یگـ یحـاال زورم م  ،یپـدر مردشـون باشـ    يمثـل آدم بـاال سـرِ زن وبچـه هـا      یکنـ یم ینـه سـع   يدیم

 ........  ي کهیانصافه مرت نیآخه ا! که مهرم حالل، جوونم آزاد

ــا يطــور کــه داشــتم بــه چــرت وپــرت هــا   نیهمــ ــا گــوش م نی  دم،یــخندیو غــش غــش م کــردمیدوت
 .هوارم بلند شد يخوردم و صدا نیکه زم دیچیرفت و به شدت پ یگودال يپام تو کدفعهی

ــد کدفعــهیشــد کــه  يدرد اشــکام جــار ازشــدت ــه طــرفم م  دمی ــا ســرعت ب کــه  نیهمــ. انیــمحافظــا ب
ــا کمــک پونــه وفرهــاد بلنــد شــم، چنــان درد خواســ کــرد و  یکــه نفســم تنگــ دیــچیبــدنم پ يتــو يتم ب

 !ناله ام به آسمون رفت يدوباره صدا

ــو رو  یو فرهــاد بــا چشــمان  پونــه ــاره من ــ ينگــران دوب ــا احت کیــگذاشــتن کــه در  نیزم ــلحظــه ب و  اطی
بــا مــن  نــایخــودم بــود کــه دم رفــتن بابــا ا یهمــون محــافظ شخصــ. کنــده شــدم نیخــاص از زمــ یروشــ

فــک کــنم پــاتون  دیخــانم توانمنــد حــالتون خوبــه؟ اصــال نگــران نباشــ: گفــت. آراز اومــده بــود يبخونـه  
 .و راه افتاد! لطفا نیفقط تحمل کن! دهیچیپ يبدجور

در سـه طـرف مـن شـروع بـه حرکـت کردنـد کـه          گـه یدار د کـل یسه تـا محـافظ ه   عیسر نیح نیهم در
مـنم کـه بشـدت درد داشـتم و حـالم اصـال خـوب        . پـراز تعجـب چشـم بـه مـا داشـت       یا چشـمان فرهاد ب

 .نبود

ــن گفــت  فرهــاد ــه م ــا ا: روب ـــولیباب ــدا يدار ـــــــــ ــتمیاگــه م! بخ ــهیا دونس ــ نهم ــه  یمهم و انقــده هم
ــا   ــت هســتن کــه ب ــگــوش بفرمان ــ هی ــگیم لــتیتحو ينجــوریخــوردن ا نیزم  کــنن،یو ســاپورتت م رنی

 ........دادمیو هلت م شدمیبه کار م خودم زودتر دست

 : پونه ساکت شده بلند گفت یبا پس گردن که
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زنــم مگــه حــق داره دســت رو  ده،یــآخــه ورپر! میقــد يبخــدا زنــم زنــا!!! یزنــیخ د چــرا م آآآآآآآآآخ
 !!وخالص کنمیامروز سه طالقت م نیهم!! بابا میشوهرش بلند کنه؟ اصال نخواست

 ...فرهاد يبدون توجه به مزخرف گفتن ها پونه

حـال   یاز شـدت درد بـ   گـه ید. کـرد  یدسـتمو گرفـت و منـو همراهـ     دهیـ پر ینگـران و رنگـ   یچشـمان  با
 ! رفتیم یاهیشدم و چشمام داشت س

کـردن   ییمـارو داخـل خونـه راهنمـا     رفـت، یقربـون صـدقه م م   یشـدن بـه خالـه کـه بـا نگرانـ       کینزد با
ــه آروم رو ــ يک ــان  یتخت ــه خ ــا ک ــانبخش راهنم ــدم  ییوم جه ــته ش ــرد گذاش ــون. ک ــوردم   یاز تک ــه خ ک

 ! دمیکش غینتونستم تحمل کنم وج گهید

و نــا  زیکــه لبخنــد تمســخرآم دمیــرو د نــویلحظــه م هیــکــه اشــک اونــارو تــار کــرده بــود   ییچشــما بــا
 .کردیرو لباش جا خوش کرده بود و داشت منو نگاه م یمحسوس

تــا چشــمام بــاز . دمیدکتــرو شــن يصــدا کدفعــهینکــردم وچشــمامو آروم بســتم کــه  یبهــش تــوجه یولــ
مقابــل نگــاهم  ومــدیونگــران آراز  کــه درســت پشــت ســر دکتــر بــود وجلــو م  نیشــد، صــورت خشــمگ

 .....رفت ادمیظاهر شد که از خشمِ صورتش عذاب پام 
 

ــم آراز بشــدت م  کــهیحال در ــبم از خش ــکوبیقل ــر د،ی ــل از  عیس ــد و قب ــر چ نکــهیا بطــرفم اوم ــدکت  يزی
ــه  ــبگ ــار ای ــدا  يک ــا ص ــه، ب ــع  ییبکن ــه س ــه ک ــردیم یدورگ ــبان ک ــ   تشیعص ــبتا ب ــره نس ــت چه  یرو پش

 نیـ کـه باعـث شـده پـام بـه ا      یکسـ   ایـ عامـل   خواسـت یتفاوتش پنهان کنـه کـه اصـال هـم موفـق نبـود، م      
 !!ناسهرو بش فتهیروز ب

دکتـر بــه کــارش برســه، البتــه   آروم باشــم تــا کــردمیم یچشــمامو محکــم بســته بـودم و ســع  ینـاراحت  از
 !شدنیو آروم م فرمودنیاگه آقا آراز اجازه م

دادم و اشــکامو  رونیــنفســمو ب فتــادم،یاز شــدت درد پــس م کــهینتونســتم تحمــل کــنم و در حال گــهید
چالـه افتـاد    يآراز خـان تـورو خـدا دنبـال مـتهم نگـرد، متوجـه نشـدم و پـام تـو          : پاك کرده آروم گفـتم 

 !نیکنه اگه شما اجازه بد نهیمعا خوادیدکتر م يآقا نکهیاالنم مثل ا. شدم ينجوریا

ــو ــم داد زدم يت ــار پســره  : دل ــرو کن ــده يواااااااا خــب ب ــو نگــاه   نطــوریهم نکــهیعــوض ا! گن ــر من بروب
 !بکش کنار مردم به کارشون برسن ،يو سروصدا راه بنداز یکن
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 .شدتند دست به کار  دیند زیدکتر که صبر کردن رو جا 

هـم بـاد کـرده بـود بـا دسـت گرفـت کـه از درد لبمـو بـه دنـدون             یچـپم رو کـه کمـ    يمـچ پـا   اطیاحت با
 .  دمیگرفتم و دوباره بار

ــه   يدســتها زانیــر اشــک آراز، دســتامو کــه مشــت کــرده بــودم رو گرفــت و    يگــرم و محکــمِ مردون
نــه، مــن از شــدت وارد شــده رو بدو يتــا شــدت صــدمه  دادیــکــه دکتــر بــه پــام م یهــر فشــار و حرکتــ

آراز باعــث  تگریحمــا يدســتها یولــ. حــرف نداشــت... واشــکامم کــه ماشــاا کــردمیدرد خودمــو جمــع م
 . راحتتر باشه امشد تحمل درد بر یم

 . باز کردم ومنتظر موندم یتخت گذاشت که چشمام رو به سخت يآروم پامو رو یلیخ دکتر

بــــــــــــله مــچ پــام در رفتــه بــود وتــا پــام گــرم بــود . ام حــبس شــد نهیســ يحــرف دکتــر نفــس تــو بــا
 . انداخت یمچم رو جا م عیسر دیبا

 . شد ریگونه هام سراز يچشمام بدتر رو يوحشت و درد، اشکها از

ــه شــدت پر چــارهیب ي خالــه ــرنگــش ب و  خــوردیبــود واز شــدت اضــطراب همــش ســرجاش وول م  دهی
 .کردیموهامو نوازش م

 یلـ یخ نـو یم ینگـران نگاهشـون رو بـه مـن دوختـه بودنـد ولـ        يراد و فرهـاد هـم بـا چشـما     دکتر و خانم
. خــورد یمــ وهیــمبــل نشســته بــود و م يداشــته باشــه رو يمشــغله فکــر يذره ا نکــهیراحــت و بــدون ا
 .ختیریچشم بصورتم داشت اشک م کهیبود و درحال ستادهیا يپونه هم که کنار

 يتـو  یولـ . کـردم یم رونشیـ خودمـون بـود ب   يکـه اگـه خونـه     حرصـم گرفتـه بـود    نـو یاز رفتار م يبحد
 ! حسودرو يریکبیا يولش کن دختره : دلم گفتم

مچــش جــا انداختــه  دیــپــس دکتــر، اگــه با: آراز بلنــد شــد کــه گفــت يمحکــم و دورگــه شــده  يصــدا
 .دیدست به کار ش عیوضعش بدتر بشه سر نکهیبشه، قبل از ا

ــا بــا  يکــرد، کــه دوبــاره دســتامو تــو  دنیــحــرف آراز بــدنم ازشــدت وحشــت بشــدت شــروع بلرز  نی
فقـط بطـرفم خـم شـده     . رو بـه مـن نـداد    يا گـه یبزرگ ومردونـه ش فشـرد واجـازه حرکـت د     يدستها
 !!!سرشکستنک هم داره کوچــــــــــولــــــــــو طنتیش! یتحمل کن يمجبور: گفت

 . کردمیبا ترس ولرز به حرکات دکتر نگاه م من بدون توجه به حرفش، همچنان یول
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ــر ــ  دکت ــتورات الزم مبن ــس از دادن دس ــرا  یپ ــرم ب ــر آوردن آب گ ــاژ و هم يب ــوریماس ــه   نط ــت نگ ثاب
 . ماساژ، شروع به کار کرد نیداشتن پام در ح

و حرکــت پــام نالــه ام بلنــد شــد و  چونــدنیدکتــر چشــم دوختــه بــودم کــه بــا پ يوحشــت بــه دســتها بــا
 . ختندیفرور دوباره اشکام

ــرزان ــ ل ــو کــهیحال نیدر هم ــودم، ت ــه   يب ــه شــدت فشــرده شــدم   يآغــوش گــرم ومردون درد . آراز ب
ــاال      تیــاذ ش،یپــام، دررفتگــ ــه شــدت ب ــبم ب شــدنم، ترســم، هراســم همــه فراموشــم شــد و ضــربان قل

 . رفت

نــه از درد، بلکــه از شــدت . شــدم یمــ هــوشیواقعــا داشــتم ب. دادیــتــن آراز داشــت کــار دســتم م عطــر
 ! مرد نیگرم ومحکم ا ينفس ها ياسترس و صدا

 !ش فشرد نهیکه همزمان آراز سرمو به س دمیآه کش يبلند يصدا با

اصـال   وونـــــــــــه، یولـم کـن د   يواااااااااا: آشـفته و ضـربان قلـبم بـاال بـود کـه فکـر کـردم         يبحـد  حالم
 دیــچیپــام پ يتــو يدیدرد شــد! تــورو خــدا تمــومش کــن! مرو نــدار یافتنیــآغــوش دســت ن نیــطاقــت ا

 . بلندم تازه به خودم اومدم يکه با ناله 

چقـدرم موفـق بـود و مـن حواسـم کـه       ! کارهـا رو کـرده بـود کـه حـواس منـو پـرت کنـه         نیـ تموم ا آراز
ــ. ســهله، خــودمم فرامــوش کــرده بــودم  ــرا یول  يلحظــه هــا نیتــر نیریمــن شــ يبــازم اون لحظــات ب

 . عمرم بود

ــک يچشــما ــم تــو      یاش ــا    يونمــدارم رو بــاال آوردم کــه آراز دوبــاره محک ــارم داد و ب آغوشــش فش
 .تموم شد یکه همچ گفتیو م دادیم يآرومش دمِ گوشم بهم دلدار يصدا

 . گرم گرم شد و چقدر خوشحال بودم وجودم

ــا ــول مســکن ب ــه بهــم تزر یآمپ ــک ــد هرچــه ب  قی ــتریش ــنم    ش ــش فشــردم و فکــر ک ــو  در آغوش خودم
خونــه اون ناخنهــاتو کوتــاه  يدیلطفــا تــا رســ: ناخنهــامم بــه پشــتش فــرو کــردم چــون دم گوشــم گفــت 

ــن ــر م . ک ــل خنج ــوننیمث ــو درم    م ــد و آبادش ــهله ج ــه س ــدر آدم ک ــو پ ــد ! ارنی ــه لبخن ــام  يرو يک لب
 . نشست

سـرخ شـده و داشـت از اتـاق خـارج      افتـاد کـه مثـل لبـو      نـو یکه سـرمو بـاال آوردم چشـمم بـه م     يا لحظه
 ........ شدیم
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 یلــیدرد پــام خ. و محکــم بســت دیــپــام مال يرو يدســت آراز بــود، دکتــر پمــاد يدســتم تــو همچنانکــه

اتــاق بــه پونــه افتــاد کــه از چشــم و چــال  يچشــمم گوشــه . کــردیبــازم زق زق م یآروم گرفتــه بــود ولــ
 . کرده هیسرخش مشخص بود همراه من تا آخر گر

ــم ــتیم خودش ــلوغ نم    دونس ــاد ش ــه بــا فره ــوهرا رو درنم يو ادا کردنــدیاگ ــد،یزن و ش ــنهم  اوردن م
 .شدمینم ينجوریو ا شدیحواسم پرت نم

ــا : گفــت دکتــر ــن نییدختــرم از تخــت پ ــد . و اســتراحت کــن ای ــه بق يمــن ســر نیاگــه اجــازه ب ــب  ي هی
 . و از اتاق خارج شد. در خدمتم نیداشت يهرکار. مهمونام بزنم

 . دمیتخت دراز کش يکمک 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

صـدام   یداشـت  يهرکـار . یراحـت اسـتراحت کنـ    یبتـون  رونیـ ب رمیـ مـنم م : بطرفم خـم شـده گفـت    آراز
 يهــم بلــد يا گــهیکــار د یبجــز شــلوغ یراســت! یختــیبهــم ر رو یوروجــک، کــه همچــ يکــن دختــره 

 ؟یبکن

 ! گهیخب اتفاقه د ی، ول خوامیواقعا معذرت م: لبام نشست که گفتم يرو يلبخند

ــتیم کــهیحال در ــت  خواس ــره گف ــه ا : ب ــس زلزل ــه  ياز ب ــورو پ  يهم ــا هــم ت ــاتفاقه ــهیم دای ــاق . کن ازات
 .خارج شد

 .ارهیخوردن برام ب يبرا يزیاز اتاق خارج شد که چ میشونیپ دنیهم با بوس خاله

کــه  یالهــ رمیــبم! هــم کــرده بــود تــورو یچــه بغلــ! آهــــــــــــو يواااا: تنــد کنــارم نشســته گفــت پونــه
 ! رفتیمن درم يمچ پا کردمیبود همش آرزو م نجایبخدا اگه اردالن ا. جات اونهمه بد بود

حتمــا مــچ پــات دربــره کــه اردالن بغلــت کنــه؟ خــب   دیــبا وونــهیآخــه د: گفــتم دمیــخندیم کــهیحال در
 !بغل کردن وجود داره يهزارتا راه برا

خــب ! يبــد ادمیــ یتــونیو م يراههــارو بلــد نیــپــس تــو ا: گفــت دیــخندیغــش غــش م کــهیدر حال پونــه
 ؟يچند روشش رو تا حاال امتحان کرد طونیش

 يچــه تــو. افتــادم کــه در آغـوش آراز فرورفتــه بــودم  یدفعــات ادیــ. و حــالم خــوب بـود  دمیــخندیم بلنـد 
 .......هام یضیچه مر اط،یجشن، چه توسط سگ ح ينرده ها، چه تو يچه از رو دن،یبا دو اطیح
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 :افتاد ادمیکه تازه خونده بودم  يشعر
 

 يدیمرا به آغوش کش یوقت

 دمید ییرا تابلو خودم

 چهار سو مات  که

 توست يچشم ها خیم

 لحظه آن

 .خوردم ینم تکان

 تو يرا با دست ها جهانم

  نیگرفته بودم و ا قاب

 تیدر بازو خالصه

 افزود یمن م يبها به

 عمر  يخواستم همه  یم

 پروازم يایجغراف

 اتاقت باشد وارید آسمان

 تخت خواب يبه رو يرو درست

 یجا که هر لحظه چشم باز کن آن

 نخست ام لبخند

 .اول سالمِ

 گفتم سالم  یراست

  ينشو وانهیوقت د کی

 یبه خدانگهدار بفروش مرا
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کــه  ییتــا اونجــا: بــا خنــده گفــت زدمیــبــود و پشــت بنــدش لبخنــدم م دهیــکــه فکــر کــردن منــو د پونــه
حـاال  ! ییچونکـه همـش اونجـا   . دنیـ بغـل آراز جـان بر   ينـاف تـورو تـو    نکـه یبـاور کـن مثـل ا    اد،یم ادمی

 ......وگرنه االن  ست،یبا هم جور ن ادیخوبه اخالقتون ز

 نیهــم راحــت ســرمو زمــ رمیــاگــه بم یحتــ. نــدارم یــیآرزو گــهید: فکــر کــردم دمیــخندیم کــهیحال در
 .....مامانم دنِیفقط د. ذارمیم

گــرم آراز رو  يعطــر تــن و نفــس هــا. بشــدت احســاس آرامــش داشــتم. هــم گذاشــتم يچشــمامو رو 
 .داشتم یو چه حس خوب کردمیصورتم احساس م يهرلحظه رو

وگرنـه  . باشـه و بشـه باهـاش سـر کـرد      یمـرد زنـدگ   یکـن آراز کمـ   يکـار  ایخـدا : ته دلم دعا کـردم  از
 تیوضــع نیــچــون امکــان نــداره بــا ا . بســوزم و بســازم الیجنــابِ گــودز ياز دور دیــتــا آخــر عمــرم با

 !کرد و ساخت یباهاش زندگ

ــرا يخنــگ کــه دار يآخــه دختــره : بعــد فکــر کــردم يا لحظــه ــریخــودت م يب اصــال  ،يوزدیــو م يب
کـه   کـرد یم لیاخالقشـو تعـد   یحتمـا کمـ   دادیـ م یتـ یاگـه بهـت اهم  ! نـه  ایـ  دهیـ م یتـ یآراز به تو اهم نیبب

........ 

چشـمامو بـاز کـردم احسـاس آرامـش       نکـه یهم.  شـدم  داریـ آرومـش ب  يپونـه و تکـون دادنهـا    يصـدا  با
 . دیچیبدنم پ يهمه  يتو ینیریش

ــه ــت پون ــط خوابــت رو آورده بــود     ... ماشــاا: گف ــزنم بــه تختــه فق ــایا يب ــم! نج ــاعته   یدونی چنــد س
ــ  ؟يدیــخواب ــاز فرهــاد بــود کــه کم ــه ب ــه کــه از تنهــا   یخوب دق  ییباهــاش حــرف زدمــو و گشــتم وگرن

 !کردمیم

ـ . دمیـ شـد خواب  یچـ  دونمیـ باور کـن اصـال نم  : گفتم آهسته فـک کـنم کـارِ اون آمپولـه بـود کـه منـو         یول
 .ردک هوشیب

 یکمــ زدلمیــپاشــو عز: گفــت رفــتیقربــون صــدقه ام م کــهیغــذا وارد اتــاق شــده درحال ینیبــا ســ خالــه
 . خونه مون میبر میخوایغذا بخور که م

 .باور کنم ساعتها خواب بودم تونستمینم اصال
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ــب نییاز تخــت پــا خواســتمیآمــاده شــدم و م یوقتــ  کــهیآراز وارد اتــاق شــد و بطــرفم اومــده درحال  ام،ی
کـار   یمـن کمـ   رهیـ د. میبـذار کمکـت کـنم بـر    : و بعـد گفـت   دیکامال بصورتم بـود، حـالمو پرسـ   نگاهش 

 .دارم

ــه کــرد  ریــز آرام ــت و دم گوشــم زمزم ــازومو گرف ــت نم: ب ــرا دمیکشــیکــاش خجال ــاذ نکــهیا يو ب  تی
 !اطراف پرِ آدمه فیفقط ح. کردمیدستام بلندت م يرو ینش

شــمام مــثال از : نشســت متعجــب نگــاش کــرده آهســته گفــتم  یلبــام مــ يرو قیــعم يلبخنــد کــهیدرحال
 ....... خداخواسته که

ــخندیم کــهیحال در ــه گفــت هــوی دی ــا ا  : پون ــ  ينجــوریمگــه مــن مــرده باشــم شــما دوت ــچ بکن !!! نیپــچ پ
 !نیمطمئن باش ذارمیتنهاتون نم گهید: چشماشو برامون لوچ کرده  داد

ــهیحال در ــخندیم ک ــردن و از دوطــرف ز   میدی ــکمــک ک ــازومو گرفتــه در م  ری  هیــبق يبدرقــه  انیــب
  میرفت نیبطرف ماش

 .  میاسکورت محافظا بخونه برگشت انیباز در م و

ــ. لبــام جــاخوش کــرده بــود  يرو ياتــاق خــودم بــودم و ناخواســته لبخنــد  يتــو ــه  نیدر هم هنگــام خال
ــا د ــه قربــون صــدقه رفتــنم کــرد   يچشــما دنیــوارد اتــاق شــد و ب بعــد فــورأ اتــاق رو .  بــازم شــروع ب

 . به سراغم اومد وهیآب م وانیل هیترك کرده با 

 .گشاد شد یچشمام از شدت خوشحال کدفعهیکه وارد اتاقم شدند،  ییعمه و پونه و دا دنید با

ــ تیاز وضــع یلــیکــه خ یــیدا   تیپونــه وضــع يهــایمســخره باز انیــدر م کــردیم یمــن احســاس نگران
حرفهــا و  . تخــت نشســته بــا آرامــش شــروع بــه صــحبت کــرد        يپــامو کنتــرل کــرد و کنــارم رو   

ــده رو رو   ــلِ خن ــه گ ــات پون ــا يمزخرف ــ  يلبه ــود و وقت ــه آورده ب ــفهم یهم ــرا  دمی ــه ب ــد روز  يپون چن
 .ذوق کرده بودم یاز خوشحال اشه،و همراه من ب  شمیپ خوادیم

بغلـش منـو بـه     يکـه کمکـم کـرده و بـا اجـازه گـرفتن از پونـه، حـدوا تـو          روزیـ از د. از آراز نبود يخبر
ــود، د ــاقم آورده ب ــند گــهیات ــودم   دهی ــنگش ب ــه شــدت دلت ــودمش و ب ــ.  ب ــروز نم يزیــچ یول ــب .  دادمی

 قیــاز طر تونســتینم یافتــاده بــود کــه آراز حتــ یچــه اتفــاق! دیپرســ یازم نمــ یاصــال چــرا حــال و احــوال
احســاس دلشــوره  یچـرا گــاه ! از پــدر و بــرادرم نبــود ي چــرا خبـر اصــأل! هــم بــا مــن حـرف بزنــه  تلفـن 

 .......بگذرون ریرو بخ یخودت همچ ایخدا! کردمیم یچرا احساس نگران! داشتم
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منـزل حـال و    يرفـت و آمـد کارگرهـا وخدمـه هـا     . اهـل منـزل در تکـاپو و جنـب و جـوش هسـتن       همه
رسـه   یبـه مـن مـ    ایـ . پـا در هـوا مونـده    سـر،  کیـ  چـاره یخالـه هـم کـه ب   . رو کال عوض کـرده  الیو يهوا

 .کنن کاریچ گهیو م رهیو م ادیباال سر خدمه منزل م نکهیا ای

رنـگ عـوض    ي، درختهـا  یآسـمون رنگـ   ياز البـال  شـه یرو م دیـ ع ياواخـر اسـفند مـاه هسـت و بـو      آخه
شــاخه هــا ســر  يکوچــک رو يدیــدرختــا کــه مثــل مروار يبــایز يکــرده و کــم کــم ســبز شــده، گــال 

و مـنم کـه هـم خوشـحالم و هـم       دهیـ بهـار وطـراوت م   يبـو  زیـ خالصـه همـه چ  . برآوردن رو حـس کـرد  
 !حالم گرفته ست

همـه مشــغول رفـت و روب هســتن و مـنم فقــط بــا     کــهیمدت نیــا يتـو . از خـانواده م نــدارم  يخبــر چیهـ 
تونســتم آراز  ارکبــیمــدت فقــط  نیــدر طــول ا. هســتم یاتــاقم زنــدان يکالســام ســرم گرمــه، اکثــرا تــو 

ــنم. نمیــرو بب ــنگش م نهمــهیچــرا ا دونمی ــم م شــمیدلت  یالاقــل دورادور هــم کــه شــده گــاه  خــوادیو دل
ــبب ــیخ. نمشی ــام راه نم  یل ــم باه ــه دل ــا ک ــوقت ــب م ادی ــه،یو بشــدت آرازو ازم طل ــاال کن ــ  يب ــه هــا م  یپل
ـ . شـم یو منتظـرش م  نمیش کـه از   کبـار ی. نمشیـ بب تـونم یکـه اصـال نم   رهیـ م یو کـ  ادیـ م یکـ  دونمیـ نم یول

 .شلوغه یلیسرش خ نکهیشده، مثل ا یقاط یلیگفت وقت اومدن و رفتنهاش خ دمیخاله پرس

ده شــب  يکــایســاعت نزد بــأیتقر. ادمــهیکــه بعــداز مــدتها آرازو احســاس کــردم رو خــوب   يروز اون
انـه  مهربان يریـ بعـداز شـب بخ   ده،یرو بـه خـورد مـن داد و منـو  بوسـ      ریشـ  وانیـ ل کیـ خاله بـه زور  . بود

 .اتاق رو ترك کرد

 یلـ یتـنم کـرده بـود کـه خ     يراحـت بـودنم لبـاس خـواب بـامزه ا      يبـرا  یوقت خـواب نبـود، ولـ    هرچند
گـرد   قـه یملـوس قرمـز رنـگ،     يبـا عکـس  گربـه کوچولـو     ینخـ  دیسـف  يتـاب وشـلوار  . دوسش داشتم

 .قشنگ و راحت یلیو باز و خ

 .دادمیرو گوش م یگوشم داشتم با آرامش آهنگ يتو يو هندزفر خوردمیتخت وول م يتو

هرچنــد حالشــو نداشــتم . کنــار زدم یشــونیپ يبــازم رو از رو يموهــا. گرفــتیکــم داشــت خــوابم م کــم
ــ ــدزفر  یولـ ــازور هنـ ــل يرو درش آوردم و رو يبـ ــداختم یعسـ ــت   . انـ ــمام داشـ ــه چشـ ــور کـ همونطـ
 . احساس لرز کردم شدیم نیسنگ

 . دمیدرِ اتاقم رو شن يتقه  يامثل بچه ها جمع کردم که صد خودمو
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 !خاله گهیتو د ایب ستیدر زدن الزم ن: گفتم شدیکه به زور بلند م ییصدا با

 .دمیشکمم جمع کردم وبه سمت چپ چرخ يزانوهام رو تو. در باز و بسته شد که

 . شدم نییتخت باال پا يکردم رو احساس

 یکـه اگـه بـه اتـاقم اثـاث کشـ       زدیبـه مـن سـرم    يبحـد . کنـه  یخاله بود که اومده بود بهم سرکشـ  حتما
 .کنارم بود شهیو هم شدیراحتتر م کردیم

 .پدرمو درآورده بودند یاضیو ر کیزیف ریامروز دب. رونداشتم چشمامو باز کنم حالش

 !!!!سردمه یلیخاله خ: زمزمه وار گفتم تیهمون وضع يتو

 .شد دهیسرشانه هام کش يآروم تا رو پتو

 ! يپتو ببر ریسردته سرتو هم ز یو حاال وقت يپتو بر ریزداشت  یحس خوب چه

 . ممنون خاله: که زمزمه کردم. به لبم اومد یفکرم لبخند کمرنگ از

تلــخ رو دوســت  يبــو نیــچقــدر عطــر ا. شــد دهیــصــورتم دم يتــو ییگــرم و آشــنا ينفــس هــا يصــدا
خالــه آراز : و زمزمــه وار و خوابــآلود گفــتم دمیعطــر تلخــش رو بـه مشــام کشــ  یقــیبــا نفــسِ عم. داشـتم 

 !ستین داتیاصال پ ییکجا الیبهش بگو گودز.......... يدیآراز رو م ياومده، بو

خـدا از متلــک گفــتن   چوقــتیلبــام نشسـت کــه ه  يرو يکــردم همونطـور خــواب آلــود لبخنـد   احسـاس 
 !داشتمیدست برنم

 ......ز.....را.....آ: فتمگرمم بشه گ یبلکه کم بردمیپتو م ریسرمو ز کهیحال در

 !جان آراز : که گفت دمیپتو شن ریمبهمش رو از ز يآروم صدا یخواب باشم ول نکهیا مثل

 داریــخــوام ب یجهــنم، اگــه خــوابم نمــ! نمیــب یدارم خــواب مــ ایــخودشــه  یعنــیمــن  يخــدا: کــردم فکـر 
 .و دلتنگش بودم  نمشیچقدر دوست داشتم بب. رو از دست بدم ایرو نیشم و ا

 نیاگـه واقعـأ خوابـه بـزار همـ     . دمیکشـ  يگـر ید قیـ نفـس عم . لبـام جـاخوش کـرد    يدوبـاره رو  يبخندل
ـ  هـا تمـوم    هیـ ثان نیـ و  دوسـت نـدارم ا   کـنم ینم یحرکتـ  چیباشـه هـ   تیـ اگـر واقع  یجور خواب بمونم، ول

 بشن

باشــه و  تیــبــود، از تــه تــه دلــم آرزو کــردم کــه کــاش واقع  دهیــچیمشــامم پ يعطــرش تــو همچنانکــه
اصــال  دونســتمیفقــط م دونســتم،ینم شــدیم یاونوقــت چــ. کنــارم نشســته باشــه دمشیــند هیــاالن کــه مدت

 !رو ينسناسِ فرار يقادر بحرکت نبودم و چقدر آرزوشو داشتم پسره 
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کــه  رفــتیو دلــم ضــعف م کــردمیفکــر کــرده خــدا خــدا م ينجــوریهم يداریــخــواب و ب يتــو داشــتم
 !داغ شد جگاهمیصورتم کنار رفت و گ ياحساس کردم پتو از رو کدفعهی

ــکته ــاب  س ــودم حس ــرده ب ــاور نم! یرو ک ــردمیب ــی. ک ــه یعن ــووووووووونم ! خودش ــدا ج ــه خ ! آرازِ خودم
 ! چه آماده بخدمت هم برگشته یشکرت که برگشته، ول

. خواســتمیخــودمم نم! نداشــت عقــب بکشــه الیــتــو همــون حالــت مونــد و انگــار خ  يا هیــده ثان حــدود
پلــه هــا اشــکم  يچشــم بــه در دوختــه بــودم و از بــاال دنشیــروزهــا در انتظــار د. خواســتمیاصــال هــم نم

 ! حاال هم چه جانانه اومده بود. نشده بود يدراومده و ازش خبر

 . دمینفهم يزیخودمو به اون راه زدم که اصال چ. هم سر سختانه چشمامو بسته نگه داشتم باز

 ! اوردمیکم م یستینبا یول دیلرزیبشدت م دلم

 . دیخودشو عقب کش یکم

ــو رو ینیســنگ ــا    يدستش ــگونه موه ــه نوازش ــردم ک ــرم احســاس ک ــونیپ يرو يس ــ  مویش ــب م . زد یعق
 . بعد با انگشتش شروع به نوازش گونه ام، صورتم و چونه م کرد

ــو نفــس ــود  نهیســ يت ــده ب ــدت ه. م حــبس ش ــه  جــانیازش ــنفســمو ب کدفعــهیک ــه  رونی  يدادم، قفس
بـم و سرسـخت و مهربـونش رو کنـار گوشـم       يصـدا  کدفعـه یشـد کـه    یمـ  نییم تندتنـد بـاال و پـا    نهیس

ــت دمیشــن ــه گف ــچ: ک ــو ه؟؟؟ی ــ  يِجوجــو کوچول ــن ترس ــرس  ده؟؟؟یم ــودم   .... نت ــه خ ــرس ک ــال نت اص
همراهــت هســتم  شــهیآروم بــاش کــه هم! فتــهیب یبــرات اتفــاق ذارمیــنم مــهو تــا جــوون در بدن نجــامیا

 !قلبِ آراز

 یعــیطب جینفســام بتــدر يدوبـاره آرامــش بــه تــنم برگشـت وصــدا   ش،نیدلنشــ يآرام و حرفــا يصــدا بـا 
 .  شد

 !منه يآرامشت آرزو شهیهم. کوچـــــولو نیآفــــــــــر: گفت دهیدم گوشم کش کامال

 . اتاق رو ترك کرد امیوتا به خودم ب دیگوشم رو بوس يالله  یبه آرام و

 يتو نایا يهمه  یعنی. خدا مردم و زنده شدم يوااااااااا

 . دمیدیواقعا خواب م ایاتفاق افتاده  تیواقع

ــس ــیعم نف ــ یق ــو دمیکش ــوب   يو ب ــه خ ــخ آراز ب ــن تل ــیدر ب یادکل ــت مین ــس واقع. نشس ــپ ــود و  تی ب
 . خواب نبود نایا چکدومیه
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بــرام متــه  نهمــهیچــون دوســتم داره ا یعنــیعاشــق منــه؟  یعنــیآراز منــو دوســت داره؟  یعنــی ایخــداااااا
......... ســخت  یلــیخ!....... بــاورش بــرام ســخته!! دور و بــرم نگــرده چکسیکــه هــ ذارهیــبــه خشــخاش م

 ،یتـ مثـل ب  تونـه یم  تشیو مـوقع  افـه یاحسـاس کـه بـا ق    یمـرد بـ   نیـ کـوه غـرور، ا   نیـ مرد سـنگدل، ا  نیا
 . باور کنم تونمیاالن منو دوست داره؟ اصال نم یعنیباشه،  يهردختر ياهایمرد رو

کــه منــو دوســت داشــت و  يکــاش مــرد. چشــمام جمــع شــد و از گوشــه هــاش راه گرفــت يتــو اشــک
کــاش ! گفــتیکمتــر زور م یکــاش فقــط کمــ! بــود یمــرد زنــدگ یفقــط کمــ یمــنم عاشــقش بــودم، کمــ

 یکــه اصــال بــه درد زنــدگ فیــح......... فیــفقــط ح! کــردیآدمــو بــا ســن و ســالش درك م شــتریب یکمــ
بـه قـول    یعنـ ی! تونسـتم تحملـش کـنم    یربـان گـو نبـودم و نمـ    بلـه ق  نعنـوا  چیمـنم کـه بـه هـ    . خوردینم

ــام هــوار بــودم يپونــه دوروزه خونــه  ــ . باب ــه رفتــار م یپــس بهتــر بــود کم ــتــا بب کــردمیعاقالن  یچــ نمی
ــ ــم شیپ ــز يمــن ســالها! ادی ــه بــودم، االن د  يادی ــه باخت ــو ناخواســته و ناجوانمردان اجــازه  گــهیاز عمرم
 ! عمرمو هم فدا کنم ي هیاز االن مشخص بود بق که آخر عاقبتش یبه خاطر عشق دادمینم

 . ارمیفقط با آهنگام بود که تونستم خواب رو بچشمم ب اونشب

ــبح ــق د  ص ــه عش ــب ــواب ب دنی ــآراز از خ ــا   داری ــده پ ــاده ش ــد آم ــدم و تن ــتم نییش ــ. رف ــفهم یوقت  دمی
وافســرده گوشــه  نیمــن تمــوم شــده و رفتــه ، غمگــ  يبــرا نیریخــواب شــ کیــو  مثــل  ســتیدوبــاره ن

 . نشستم و بعد که خسته شدم به اتاقم برگشتم يا

بشــدت دلتنــگ  یولــ. ارمیــمــو بدســت ب هیــو دوبــاره روح امیــتــا بــه خــودم ب دیطــول کشــ یســاعت چنــد
 م،یخـور یبهـش فکـر نکـنم و بـه خـودم بگـم مـا بـدرد هـم نم          کـردم یهرچقدر تـالش م . بودم والیآراز ه

 . مونده بود جا ششیتمام فکر و ذکر و قلبم پ یول

ــدود  االن ــح ــه ا هی ــب ز يهفت ــایاز اون ش ــاطره انگ ب ــو خ ــ  زی ــنِ گ ــه م ــه   جیک ــا خال ــگ، آراز رو ب و من
هــم رفتــه  دیــع! کنــهیآرازم از مــن فــرار م نکــهیمثــل ا. دمشیــند گــهیو د گــذرهیاشـتباه گرفتــه بــودم  م 

 . شهیم کتریرفته نزد

ــاه ــازه ا  یگ ــا اج ــ  يب ــه زورک ــگیم یک ــر رمی ــه ح يس ــب ــم اطی ــبز زنمی ــار  يو از سرس ــراوت به  يو ط
ــ کــنم،یاســتفاده م ــامال م  یول ــل ک ــل قب ــمحافظــا مث ــ کــننینم یروخــال دانی ــن دورم  یو کم ــر از م دورت

 .  دمیفهمیمحافظت رو م نهمهیکاش علت ا. و چشم به من دارن چرخنیم
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 نقــدریا. خونــه رو آمــاده کــنن دیــبا رســهیکــه از طــرف آراز م یطبــق دســتورات دمیــکــه فهم ياونجــور
اول  يقــراره روزا: از دســتم سرســام گرفــت وگفــت چــارهیب يوال و جــواب کــردم تــا بــاالخره خالــه ســ

 . برگزار بشه الیو يتو یبزرگ یلیجشن خ دیع

ـ  نبـود و فقـط دســتوراتش    داشیـ پ الیـ بـود چـرا آراز تـو و    نیـ بـود، ا  بیـ بـرام عج  یلـ یکـه خ  يزیـ چ یول
ــه و اهــال  قیــرو از طر ــه خدم ــاش ب ــ. رســوندیمنــزل م یآدم ــرا یدلتنگ ــخــانواده ام از  يب طــرف و  کی

 .طرف کالفه م کرده بود کیآراز هم از  دنیو ند یدلتنگ
 

تــازه بــاز شــده درختــان  يشــکوفه هــا ریــخــودم ز يســردرگم بــرا ،يدور نهمــهیاز ا شــونیو پر آشــفته
 :خوندم

 ...که گرفته باشد دلت

 ...آغاز ماجراست تازه

 ....ندیآ یبه قدم خاطرات م قدم

 ....خراشندیا مر روحت

 ....به سکوت يشو یناچار م وتو

 ....تلخ یتحمل بغض و

 ...که گرفته باشد دلت

 ....شود از چشمانت یم ریسراز یبه قطره دلتنگ قطره

 ... تیگونه ها يسرد رو یوآه

 ....؟!ياوریطاقت ب یتوان یچقدر م مگر

 ....که گرفته باشد دلت

 ...فقط

 ...باشد دینفر با کی

 ....فقط

 .چیه گرید..... باشد.......  دیبا
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کـه همـراه    شیـ لبـاس و کفـش و لـوازم آرا    يبـاز شـده، جعبـه هـا     يبـودم بـا چشـما    سـتاده یا همچنانکه
 نــایا اوردمیــو اصــال ســردر نم کــردمیرو نگــاه م شــدنیم دهیــاتــاقم داشــتن چ يخالــه و عمــه و پونــه تــو

ــ! هیــچ ــایا يهمــه  يو چطــور یک ــا چشــم و   ! شــده هیــو ته دهیــخر ن ــود و فقــط ب مغــزم هنــگ کــرده ب
تخـت ولـو شـده بـود و داشـت بـه        يپونـه از شـدت خنـده رو   . کـردم ینگـاه م  الیباز به عمـه و وسـا   یدهن

 .دیخندیمتعجب من قاه قاه م ي افهیق

 .دندیخندیو اونام م کردندیمتعجب من و خنده پونه نگاه م افهیو عمه هم داشتن به ق خاله

ــوازش کــرده قربــون صــدقه م م  يآروم موهــا کــهینشســته در حال اومــد و کنــارم عمــه  رفــتیســرمو ن
 .نگفتم يزیمن فقط با تکون دادن سرم جوابشو دادم و چ یول. دیحالمو پرس

 دهیــجشــن تــدارك د يبــرا نــایدادن کــه تمــام ا حیتوضــ اوردم،یــســردر ن يزیــهنــوز از چ دنیــد یوقتــ
هـامو از چشـمان اشـک آلـودم خونـد،       ینگـ دلت یعمـه وقتـ  . جشـن شـرکت کـنم    يتـو  دیـ شـده و مـنم با  

داد و فقــط سربســته گفــت کــه بــا خــانواده م در   يدواریــبهــم ام فشــردیمنــو در آغوشــش م کــهیدر حال
 . رسهیبهمون م یخوب وخوش يازشون خبرها دیارتباط هستن و حتمأ بعداز ع

 .زدم و کنارشون نشستم يهمون روزها لبخند دیفقط به ام منم

متوجــه شــدند کــه حوصــله شــو . بکــنن قبــول نکــردم یاصــرار کــردن لباســهارو بپوشــم و نگــاه یهرچــ
بلنـد و   يبـا یز راهنیـ بـه پ  یشـب بعـداز رفـتن همـه نگـاه     . م نشـدند  یپـاپ  ادیـ عنـوان نـدارم و ز   چیبه ه

 يبـا کفـش و شـال همـرنگش کـه سـتاره هـا        ر،یـ از جـنس حر  یآسـمان  یشده به رنـگ آبـ   يسنگ دوز
لباســها رو ســنگها و ســتاره هــا صــد چنــدان کــرده   ییبــایکــردم کــه ز دیخشــدر یروشــون مــ یکــوچک
 .دمیدرخشیجشن م يلباس تو نیبود و حتما با ا يریو نفس گ بایواقعا لباس ز. بودند

 نیهـزارم  ياتـاق نگـاه کـردم و بـازم بـرا      يشـده تـو   دهیـ موقع خـواب دوبـاره بـه لبـاس و لـوازم چ      شب
 .بار دلتنگ اون کوه غرور شدم

تحــت  زویــبــازم دورادور همــه چ دمش،یــند هیــو مدت ســتیکنــارم ن نکــهیبــا وجــود ا یحتــ: کــردم فکــر
ــرل داره ــ. کنت ــن و خر یحت ــاس جش ــلب ــو يدهای ــدت جــا !!!! من ــرام بش ــت و   يب ــه کجاس ــود ک ســوال ب

کـه مـثال    یاونـم  مـوقع   مـه ینصـفه ن  داریـ د هیـ  یعنـ ی! زنـه یبهـم نم  يو سـر  ادیـ چرا نم! کنهیم کاریداره چ
بجــز  یچــیبهــم داشــت کــه ه يمحشــر یبــود؟ عجــب لطــف و دلبســتگ یبــراش کــاف مبــودمــن خــواب 

 !!!فتادینم ادشیکارش 
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از تــه  یکـه سـت بودنـد و آهـ     دمیکفشــها و شـال کشـ   يکوچولـو و درخشـان رو   يبـه سـتاره هـا    یدسـت 
ـ . دمیبـود کشـ   دمیشـد  یدل که نشـانگر دل تنگـ    یجشـن مـ   يپـس فـردا آراز رو تـو    نکـه یاز فکـر ا  یول

 .لبام جاخوش کرد يرو يلبخند نمیب

ــ يا لحظــه ــا ا  ادمی ــاد قــراره آراز منــو ب ــافت ــهیلباســها بب نی ــم غــنچ رفــت  ن ــبب خواســتمیم. و دل ــن  نمی ت
 ! ادیو چقدر بهم م هیلباس چه جور يخور

 ! با کفشا هم که اوووووووووووه.   مافوق محشر بود. دمیرو پوش رهنیبلند شدم و پ آروم

کــاش . بخــودم زدم نـه یآ يتــو بــایز يلبخنـد  یاز خوشــحال.......  گـه ید دمیرســیهـم بخــودم م  یکمــ اگـه 
 . دمیدیخودمو م ياحساسِ فرار یآراز بودم و از نگاه اون ب دگانید يجا

ــ بعــداز ــو  یکم ــتن ت ــون راه دور و      يگش ــوض کــردم و از هم ــه آراز، لباســامو ع ــردن ب ــاق و فکــر ک ات
ــله ز ــفاص ــ  يادی ــه ب ــودم و ا نیک ــخ ــاس م  نی ــرور احس ــرد مغ ــردم،یم ــب بخ  ک ــش ش ــبه ــتم ری و . گف

 . دمیخواب

هــردو بهــم . شــده بــود لیــســال تحو میســوت و کــور کــه فقــط مــن و خالــه بــود يخونــه  انیــم شــبید
ــتبر ــورت همد  کی ــه وص ــهیگفت ــ گ ــم تحو . میدیرو بوس ــال ه ــامس ــا  لی ــال رو درتنه ــا پ ییس ــیب  یرزن

ا بـودم، حـاال   خـدا تنهـ   ي شـه یرقـم خـورده بـود کـه هم     ينجـور یچـرا سرنوشـت مـن ا   !!! گذرونده بـودم 
 .دلم گرفت. شدیشامل حالم م شتریخانواده ب یب يکه کلمه !! خانواده یبچه با خانواده، چه 

 ینداشــت کـه تــاوان تمـام بــ   یخالـه گنـاه  . خودمـو خوشــحال نشـون بــدم   امیــکـردم در اوج دلتنگ  یسـع 
خالـه   يبوسـه ام چنـان صـدادار بـود کـه قهقهـه       . دمشیبغلـش کـردم و محکـم بوسـ    ! منـو بـده   يهایکس

بهـم زدنـد وگرنـه فکـر      یبـازم خـوب بـود خونـواده ام بفکـرم بودنـد و زنگـ       . دمیـ خـودمم خند . بلند شد
 .  ختمیریصبح اشک م خودکنم تا 

 لیگـل و وســا  يبـا ســبدها  ییبـا یسـالن خونـه بــه ز  . روزم مثـل بـاد گذشــت و امـروز روز جشـن بــود     دو
. همــه در حــال رفــت و آمــد بودنــد شــده و  نیگزیجــا يارکســت گوشــه ا. آراســته شــده بــود ییرایپــذ

ــ   يمحافظــا هــم کــه هــر گوشــه   ــد و همــه جــا رو م ــه پــالس بودن ــه گــروه  . دنییــپا یخون فکــر کــنم ب
ــک داشــتند  ــم ش ــدگان ه ــاال . نوازن ــه هــم از ب ــو پون ــاه م  يمن ــا نگ ــه ه ــردیپل ــگرمیو منتظــر آرا میک  ش

 .میبود
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ولــش کــن ! يهــامو کَنــدپونــه مو يآآآآآآآآآآ: شــد کــه گفــتم دهیموهــام توســط پونــه کشــ يا لحظــه
  ؟يدار کاریمن چ يتو با موها. نسناس يدختره  نمیبب

 زد،یــکــه فقــط بــرق م ییگذاشــته بـود و چشــما  شیبــاز شــده کـه همــه دندوناشــو بــه نمــا  شیبــا نــ پونـه 
خــاك تــو ســرت : چشــم دوختــه بــود آه کشــان گفــت پیــخــوش ت يدوتــا از محافظــا یکــیهمــش بــه 
ــو  ــنم آه ــم ا ! بک ــر ه ــهیدخت ــ نهم ــه یب ــ!!! عرض ــ یوقت ــیب یم ــار ین ــد نم  يبخ ــت بلن ــهیاز آراز جون و  ش

 ینکبــت بــ گــهیتــور کــن د گــرارویج نیــاز ا یکــیخــوب پخمــه جــان،  ،يرنــدا يروزهاســت ازش خبــر
 !!!تیخاص

 . بامزه ش خنده م گرفت افهیق دنیکردم و از د یبه پونه نگاه متعجب

 ... آآآآاهان : به خودم گرفتم و گفتم يجد ي افهیق

رو تـور   یکـ یو  دیالحسـاب لطفـا خودتـون دسـت بـه کـار شـ        یعلـ ! خـب باشـه   یلـ یخ! استینجوریا پس
 .......تا بنده در اسرع وقت به داداش اردالنم گزارش کنم دیکن
 

 ! گفته بودم یمگه چ دمیترس ياسم اردالن چنان کپ کرد که خودم لحظه ا دنیباشن پونه

قشنگشــو کــه  يبعــد چشــما یلحظــات. آروم اســم اردالن رو تکــرار کــرده چشماشــو بســت  یلــیخ بعــد
 یداداشــ: داده گفــت رونیــرو بــاز کــرد و نفسشــو صــدادار ب  شــدیم دهیــاونــا د ياز اشــک تــو يهالــه ا

دارم .......یچــیه........یچــیه ،ینــه احوالپرســ ،ی، نــه زنگــ يمعرفتــت االن مدتهاســت رفتــه، نــه خبــر یبــ
 !تیخاص یب نهمهیآدم هم ا یعنی...... کنم آهو یدق م

 . بهش نداد يا گهیبغض صداش اجازه حرف د. نتونست حرف بزنه گهید

ــیخ ــش ام   یل ــردم و به ــش ک ــاا  يدواریــآروم بغل ــه انش ــزود... دادم ک ــ يخبرهــا يب ازشــون  یخوش
ــه ام رســهیبهمــون م ــ دیــاون روز با دیــو ب ــا انگشــت خودمــو نشــون م  کــهیدر حال. میتحمــل کن ــب  دادمی

 دیــآراز رو فقــط بــه ام يتهــایتمــام آزار اذ ینــیب یمــ!!  ســتیاز مــال منکــه بغــرنج تــر ن تتیوضــع: گفــتم
 !پرواز کنم برم نجایکه خونواده ام برگردن و از ا کنمیم ملاونروز تح

 شه؟یم یپس عشقت چ ،يو بر یپرواز کن ينجوریا يخوایاگه م: گفت آروم

ــود گفــتم  يعشــقم رو يکلمــه  دنیاز شــن نیغمگــ يلبخنــد کــهیحال در ــام اومــده ب ــا يتــو: لب ــدن نی  ای
 ارهیــنصــفه روز دوام م هیـ عشـق بــا اخـالق آراز فقــط    نیــا! عشــق آرازه خـوره یکـه بــدرد نم  يزیــتنهـا چ 
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ــنم ه ــه م ــتیک ــاجــازه نم چوق ــدگ دمی ــبخــاطر  میزن ــق پوشــال هی ــره یعش ــدر ب ــال از  ! ه ــن هفــت س م
ده کــوره هــا  يباشــم، تــو نیزمــ يدختــر رو نیخوشــبخت تــر تونســتمیعمرمــو کــه م يروزهــا نیبهتــر

ــدر دادم، د   ــواده ام ه ــدور از خون ــهیب ــوامینم گ ــردرگم   خ ــذابها و س ــون ع ــه    یهم ــاره تجرب ــارو دوب ه
خونـه   نیـ ا يکـه تـو   یتـا زمـان   یولـ ! بـره بـه جهـنم    تونـه یعشـق آراز هـم م  ! بسـه  تیـ برام بحد کفا. کنم

 وونــهیو د دهیــآرازو م يجــا بــودلِ وامونــده ام بکــنم چــون همــه  نیــا يبــرا يام فکــر نکــنم بتــونم کــار
 . دندیاشکام چک! کنهیام م

مــن بهتــر از تــو  تیبــازم وضــع کــنمیاز هرطــرف نگــاه م: آغوشــش گرفتــه گفــت يآرام منــو تــو پونــه
 ...و  شهیاخالق آراز هم خوب م... انشاا. باش دواریبهش ام يخودتو دار يتو هم خدا. هستش

ــده از آغوشــش ب  کــهیحال در ــا خن ــب ــدمیم رونی ــتم وم ــز: گف ــام ادی ــون ا. ســتمین دواری ــچ ــالق و  نی اخ
کــه اونموقــع هــم بــه درد  دارهیــقبــر دســت از ســرِ آدم برم يبقــول ننــه، فقــط تــو اتیرفتــار و خصوصــ

 !  خورهیمن نم

. میبطــرف اتــاق رفتــ ومــدیبــود و همــراه خالــه از پلــه هــا بــاال م یانســالیکــه خــانم م شــگریآرا دنِیــد بــا
 یبـ یبـه خـاطر بلنـد بـودن موهـام، ترک     . کـرد  یمـن کـار مـ    يرو موهـا   و ماهرانـه  عیسـر  یلیخ شگریآرا

راســـتم  يشـــونه  يرو ییبـــایبز کطرفـــهیاز موهـــامو  یو بـــاز رو اســـتفاده کـــرد و قســـمت ونینیاز شـــ
بــا رژ  میــمال يروشــن و رژگونــه  یآبــ هیو دخترانــه، ســا حیملــ شیــآرا. شــده بــود یکــه عــال نــداختا

ــا کمــ یبــراق، و چشــمان یصــورت ــ. دندیدرخشــیم یبدرشــت شیــآرا یکــه ب  شییخــدا شیــآرا نیــا یول
 .بهم  داده بود يرینظ یب ییبایابهت وز یآسمان يفرشته  هیمثل 

 .کمکم کرد تا لباسم رو بپوشم پونه

ــ ــویپ یوقت ــه اصــال ازاتــاق ب     دهیپوشــ رهنم ــه ک ــرف خال ــبط ــت     رونی ــافظمو داش ــه و نقــش مح نرفت
 . و به اطرافم فوت کردلبش کرد  ریز ییشروع به خوندن دعا دمیبرگشتم، د

داره هــوش  دنتیــمــن آهــــــــــــو، منکــه دختــرم بــا د يخــدا يواااااااا: فقــط بغلــم کــرده گفــت پونــه
 يشـد  ریـ ونفـس گ  بـا یچقـدر ز ! ادیـ سرشـون م  یـی و چـه بال  کـنن یم کـار یچ هیـ بق نیپـره، ببـ   یاز سرم مـ 

ــا ــه    گــذرهیکــار از محــافظ و مســتخدم و مهمــون م  گــهید! خــانوم خانوم ــاش کــه هم مواظــب خــودت ب
 .میدیخندیهمه م! برو برگرد یب شنیم تخواستگار
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بـا   کدفعـه یمـن دوخـت و    يکـرده بـود بـه سـرتا پـا      شیـ قشـنگ آرا  یلـ یکـه خ  طونشـو یش يچشما پونه
ــت   يصــدا ــو زده گف ــوم زان ــانو يا: کلفــت شــده جل ــایز يب ــه ا ب ــه تک ــد هســت  يک ــت خداون   ،یاز موهب
 ! یشیلفت ننم و مستخدم خونه م مکُ! یشیمن م ياهایقصرِ رو يملکه 

هــم داره،  يریــقشــنگش حتمــا حــال گ يدر پــسِ حرفــا دونســتمیشــناختم و م یوروجکــو مــ نیــا منکــه
ــ  ــه گــردنش زدم بــا قهقهــه خند  یتنــد بــا پــس گردن  يآآآآاااخ دختــره :  بلنــد شــد و گفــت دهیــکــه ب

بـرو باااابـااااا خـدا    ! يدسـت بـزنم کـه دار   ! شـه یم ایـ ح یبـ  نقـدر یمگـه دختـرم ا  !  اصال نخواسـتمت ! نکبت
 . میما که عمرا  نخواست!  حواله کنه گرانید شیپ تویروز

 يایــبهــش انــداختم کــه آمــاده و مه ینداشــت، نگــاه یپونــه کــه تمـوم   يهــا یهمــه وشــوخ يخنــده  بـا 
تــا  شیبــود کــه بلنــد دهیپوشــ یبــیترک دیو ســف اهیبــه رنــگ ســ ییبــایلبــاس دکلتــه ز. جشــن شــده بــود

طــور  نیهمــ. دور خــودش رهــا کــرده بــود دهیموهاشــو  هــم صــاف و سشــوار کشــ. زانوهــاش بــود يرو
کـه   شـگرم یآرا. خالـه بلنـد شـد کـه پونـه رو از راهـرو صـدا کـرد         يصـدا  کـردم یم زشیکـه داشـتم آنـال   

 . میرفته بود و تنها بود

ــدا ــز يسروص ــو   يادی ــرد از ت ــه زن و م ــوش م   ياز همهم ــه گ ــا. دیرســیســالن ب ــایز يآهنگه از  ییب
آروم بــه ســمت پنجــره اتــاقم رفــتم . بلنــد شــده بــود کــه پونــه رقــص کنــان اتــاق رو تــرك کــرد  نییپــا

جشـن خونـواده ام    نیـ ا يکـاش تـو  . دلـم گرفتـه بـود    یلـ یخ. شـب بـه مـاه چشـم دوخـتم      یاهیسـ  يوتو
ــودن و بــازم ارد   ــم ب ــتینم النه ــافه ا  ذاش ــت اض ــ يحرک ــورتمون برنم  میبکن ــم از ص ! داشــتیو چش

 !  وشون بودمچقدر در آرز

 .....گفتم دهیکش یوبسته شدن درب اتاقم همانطور روبه پنجره آه باباز

 یشــون رو بــا کســ یقلبــ يآرزوهــا خــوانیم یوقتــ نیزمــ يرو يآدمــا یدونیــم چیپونــه هــ: گفــتم آروم
 شییایــو رو بــایکــه بــا مهتــابِ ز انیــمــاه شــب م نیبــذارن، بــه ســراغ همــ ونیــهمنوعشــون در م رازیــغ

و بــا اون هــم قَســم  رونیــب زهیــتــو دلشــه بر یآدم هــر چــ شــهیو باعــث م خونــهیعمــق افکــار آدمــا رو م
 ...و  میزنیچقدر باهاش حرف م یهگا! بشه

ادکلــن  يرو بـا بـو   ییگـرم و آشـنا   ينفـس هــا  يصـدا  زدم،یـ طـور کـه داشـتم بـا خــودم حـرف م      نیهمـ 
 .به خودم احساس کردم کینزد یلیخ ،یتلخ
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چقــدر . دیــکوبیقلــبم بشــدت م یچنــد لحظــه مکــث کــردم، ولــ! ب رو نداشــتمبرگشــتن بــه عقــ جــرأت
 !دونستیدلتنگش بودم فقط خدا م

هــم قســم  بـات یتــو هـم بــا مـاه و مهتــابِ ز  : آروم کنــار گوشـم زمزمــه کـرد   یلـ یآراز خ نیحــ نیهمـ  در
 نه خانوم کوچولو؟  ای يشد

کـه   دمیکـه بـا آراز داشـتم فـورا خودمـو عقـب کشـ        یبـه خـاطر فاصـله کمـ     یولـ . برگشـتم  عیسـر  یلیخ
 .دادم هیبه پرده وپنجره تک دمید

ــته ــه تپشــها  آهس ــرزان ک ــارم م يو ل ــبم ناک ــرد،یقل ــ ک ــا خوشــحال یول ــتم یب ــالم: گف ــ.....س ــه  دنیرس ب
 ! يفرار........ آراز خانِ....... ریخ

نگاهشــو بــه چشــمام  اددیــو محبــت تــو اونــا جــوالن م اقیاز اشــت یدرخشــان کــه مــوج یبــا چشــمان آراز
 ! وروجک يِتو يچه خوشگلم کرد! سالم خانوم خانوما: دوخته گفت

ــه کــرد  یترســ ــم لون ــ: گفــتم. حــالِ دعــوا نداشــتم. تــه دل ــاور کن کــه فرســتاده  يشــگریهمــون آرا نیب
 !جشن شرکت کنم يساده تو یلیخ خواستیکرده وگرنه من دلم م نکارارویا نیبود

 .دوختم  نییچشماشو بصورتم دوخته بود که نفس کم آوردم و با شرم نگاهمو به پا چنان

 . گرم کرد یمن نگاه يقدم عقب رفت و به سرتا پا کیآروم  یلیخ آراز

 ریــلــبش اومــد و بعــد دستشــو ز يگوشــه  يبهــش کــردم کــه لبخنــد ینگــاه میبــاال آوردم و نــ ســرمو
ــت     ــاال آورد و گف ــرمو ب ــته س ــونم گذاش ــچ: چ ــو  هی ــانوم کوچول ــع! خ ــاهتو ازم بــدزد   یس ــن نگ . ينک

ــده     ــو چشــمام نگــاه کــن و جوابمــو ب ــون! هروقــت خواســتم باهــات حــرف بــزنم صــاف ت ــا مهرب و  یو ب
 چموش؟ يگفتم جوجو کوچولو یچ يدیخوب فهم: تحکم  داد

لــبش افتــاد کــه  يچشــماش نگــاه کــردم و چشــمم بــه لبخنــد جــذاب گوشــه    يخجالــت صــاف تــو بــا
 . نگفتم يزیتکون دادم و چ يرس. نفسم حبس شد

ــه، ولــ یبــاز کــرد حرفــ دهنشــو دستشــو از صــورتم برداشــته بــا   دیــآروم و بــا ترد. شــد مونیپشــ یبزن
. گمیبهـت مـ   یکـه چـ   یکنـ یاالن خـوب گـوش م  : گفـت  يجـد  ي افـه یو بـا ق  دیبـه گـردنش کشـ    یکالفگ

کـامال   خـوام یپـس ازت م ! نباشـه  ریـ همـه خ  تیـ ن دیجمـع شـدن کـه شـا     نییاون پـا  يادیـ ز يامروز آدما
 . يزلزله تکون نخور يو از کنار پونه  یشمواظب خودت با
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. کــننیمــن هرلحظــه کــامال حواســم بهــت هســت و ســه تــا محــافظ زبــده دورادور ازت محافظــت م البتــه
 .............فقط مواظب ،یعنوان نگران باش چیبه خوادینم

 . نداد  گهیبا حرص تکون داده و د يسر

ــو ــ  دستش ــه گردن ــاال آورد ک ــایز یب ــازش آو ییب ــت  زونی ــط گف ــد و فق ــر  :  ش ــاس خط ــه احس هرلحظ
 . تموم گهیو د یکشیم ریزنج نیا نینگ يآروم انگشتتو رو يکرد

ــیخ کــهیحال در ــ  ینگــران شــده بــودم نگــاه  یل ــه گردن ــداختم کــه قلــب ز  یترســان ب  يریحصــ يبــایان
 !!بود بایچقدر ز. دیدرخشیوسطش م یو درشت روزهیف يبایز نیبهش وصل بود و نگ يمانند

 .قلب رو لمس کردم يرو نیدستمو دراز کردم و نگ يزیلبخند و بدون توجه به چ با

 . سرسخت و با نفوذ و مهربون آراز گره خورد يچشما يرو باال آوردم که چشمام تو نگاهم

ــهیدر حال آراز ــت    ک ــود گف ــمام ب ــو چش ــاهش ت ــازه م : نگ ــاال اج ــح ــا يدی ــ  نی ــد رو ب ــت گردنبن ه گردن
 ببندم؟ 

 یآهســته دســتمو گرفــت و در حــال  یلــیخ. آرومــش ســرمو تکــون دادم يشــده از نگــاه و صــدا  مســخ
دوســت  چوقــتیه! چــه خبــره مگــه يبــود دهیکــامال بــه پنجــره چســب: گفــت رفــتیکــه عقــب عقــب م
 . ستادیو وسط اتاق ا!  نمیندارم ترست رو بب

آراز . رفتــه بــود ادمیــهــم  دنینفــس کشــ یحتــ. اراده فقــط نگــاهم رو بــه نگــاهش دوختــه بــودم بــدون
ــیخ ــت   یل ــا. آروم دســتمو ول کــرد و پشــت ســرم رف ــهی يموه ــگونه جمــع    ي کطرف ــو نوازش شــونه م

ــد زنج  ــرد و بع ــک ــو ری ــاال آورد  يرو جل ــورتم ب ــتم     . ص ــورد داش ــردنم خ ــه گ ــه ب ــتش ک ــاس دس ــا تم ب
 .شدمیم هوشیب

خــودت کمکــم کــن فشــارم  ایخــدا! کــنمیدارم ســکته م ،یلعنتــ گــهیتمــومش کــن د: دلــم داد زدم يتــو
 !ستیحالم اصال خوب ن! افت نکنه

 يبــا صــدا.  شــده بــود احســاس کــردم  کیــگــرم آراز رو کــه بــه بغــل گوشــم نزد  ينفــس هــا يصــدا
 . تموم شد...... من يِخب کوچولو: گفت ينجوا گونه ا

آروم شــونه مــو گرفــت و بــه ســمت خــودش بــرم   یلــیکــه خ!!! مــن کــپ کــردم يکوچولــو دنیشــن بــا
 .گردوند

 .در حال رقص بود یکه حتما بهارخانوم دیرسیبگوش م نییاز پا ییبایز آهنگ
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ــد و نگــاه منــو ــراز ن یآروم برگردون ــون و پ ــمهرب ــداخت  ازی ــه صــورتم ان ــزور نگاهشــو  . ب ــنم ب فکــر ک
ــار کشــ ــ  دیکن ــرده گردن ــت ب ــته دس ــاالتر آورد   یو آهس ــاهش رو ب ــاره نگ ــرام صــاف کــرد و دوب . رو ب

ــ  میشــونیرو پ شــگریکــه آرا ییرشــته موهــا ــود رو نوازش ــه ب ــو رو  یانداخت  يکــرده بعــد آروم انگشتش
ــد گفــت  دیصــورتم کشــ ــا لبخن ــه؟ م : و ب ــاش، باش ــه بحــرفم   خــوامیمواظــب خــودت ب مطمــئن بشــم ک

راحــت بشــه  المیــبــذار خ. و چشــم از تــو بــردارم ادیــب شیبــرام پــ يکــار یممکنــه گــاه! یکنــیگــوش م
 ! زکمیعز

ــرزش ــو از درون حــس م  ل ــه تا . کــردمیتمــام وجودم ــط تونســتم ســرمو ب ــفق ــدم  دیی . حــرفش تکــون ب
 . بود یاون تکون دادن سرم زورک. اصال زبون نداشتم حرف بزنم

گربــه زبــونِ  ــــــــــــه؟؟؟یچ: شــده بــود نگاهشــو بــه نگــاهم دوختــه گفــت  طونیکــه شــ ییچشــمها بــا
و هراســان  صــدایب ينجــوریتــو ا نــهیون روز روببآراز نباشــه کــه ا یمنــو خــورده؟ الهــ يجوجــو کوچولــو

 !یباش

 . که افتادن قلبمو به وضوحِ تمام احساس کردم ارهیصورتشو جلوتر ب خواست

و در  دیقــدم عقــب کشــ کیــدر اتــاق  يبــا صــدا. بــه در اتــاق بلنــد شـد  يتقــه ا يهمـون لحظــه صــدا  در
 . ارد شدن دادآمرانه اجازه و ذاشتیشلوار خوش دوختش م بیج يکه دستشو تو یحال

ــه ــه وارد اتــاق شــد و بعــد ســر   خال ــا عجل ــ عیب  عیگفــتن ســر لتــونیپســرم وک: آراز اومــده گفــت شیپ
 . آوردن فیتون تشر ژهیمهمون و نکهیمثل ا ن،ییپا دیاریب فیتشر

دلِ  ژهیــمهمـون و  نیـ جملـه چنـان فکـش منقـبض شـد کـه کـامال مشـخص بـود از ا          نیـ ا دنیبـا شـن   آراز
 . و رنگ عوض کرد! نداره یخوش

ــه ــت  يا لحظ ــرم گذش ـــالم : از فک ـــاك عـــــــــ ــب ا! خـــــــــ ــهیخ ــاز ا نهم ــون و نی ــمهم ــدت  ژهی ب
ــخــوش خ يپســره  يکــردیدعــوتش نم ومــدیم ــ  دیــچــرا با! الی ــ  یهــم دعــوت کن ! یهــم عــذاب بکش
ــیه ــه آدم  شیچ ــه ب ــک ــه زادی ــم م  يوآآآآآآآآآآآا! نرفت ــدر دل ــه چق ــوادیک ــا خ ــون و نی ــمهم رو  ژهی
ــبب ــنا بشــ   نمی ــاش آش ــد  يرو يلبخنــد. مو باه ــام اوم ــاش   . لب ــودت، باه ــوووووووونِ خ آآآررررره ج

 . زدم قیعم يو لبخند! قورتت بده یو آرازم تورو هلپ یآشنا بش



@donyayroman 263 

ــه هــم بــا محبــت بهــم نگــاه  يباشــه ا آراز قربــون فرشــته خوشــگلم  یالهــ: کــرده گفــت یگفــت و خال
نــازِ  يبــرات اســپند دود کــنم کـه چشــم نخــور  یکلـ  دیــامشــب با. زمیــعز میبـر  ایــتــوهم ب! بشـم خــودم 

 .خاله

ــا ــردم   ب ــاهش ک ــد نگ ــم و        . لبخن ــا تحک ــه آراز ب ــرفتم ک ــه رو گ ــت خال ــرده دس ــو ب ــتمو جل ــد دس بع
ــخت و ســنگ  ییچشــمها ــه از اضــطراب س ــد  نیک ــس بلن ــود نف ــده ب ــت از  کــهیدر حال دهیکشــ يش داش

! ســتین زانیــاصــال م نییامــروز اون پــا! مگفــت یباشــه بهــت چــ ادتیــآهــو : گفــت رفــتیم رونیــاتــاق ب
 !  هیبه چ یازت راحت باشه و بدونم چ المیفقط اجازه بده خ

بخــدا ناراحــت  ام؟یــن نییاصــال پــا نیخــوایم: بــه دلــم نشســته بــود گفــتم  یاز حــرفش ترســ کــهیحال در
 ! بهتر و امن تره یلیاتاق خ يمن تو ياوصاف جا نیبا ا! ها شمینم

ــت   کــهیحال در ــود گف ــه ب ــه چشــمان هراســانم دوخت ــ : نگاهشــو ب ــه بترس ــ یو جــا خــال ینگفــتم ک ! یکن
پـس لطفـا تـرس رو از    ! یواجبـه کـه تـو باشـ     یلـ یجشـن خ  نیـ ا يتـو ! نیهمـ  یگفتم مواظب خودت باشـ 

 . از اون چشمات دور کن........... ياون چشما

ــم آروم ــاق ب   یچش ــه از ات ــد از خال ــتم و بع ــگف ــتم رونی ــنم. رف ــرا ا دونمی ــهیچ ــتم  نهم ــطراب داش . اض
آراز کـه اونهمـه رو اعصـابش بـود،      ي ژهیـ مخصوصـا مهمـون و  . زدیـ مـبهم بـه دلـم چنـگ م     یانگار ترسـ 

 . نمشیبار دوست داشتم بب طنتیش یول. رفتینم رونیاصال از ذهنم ب

 .  به ترسم غلبه کنم خودمو به آراز رسوندم نکهیا يقدمهامو تندتر کردم و برا ناخودآگاه

بــه کــار خدمــه رفــت و  یدگیرســ يجلــوتر از مــا بــرا دیببخشــ هیــآراز همراهمــه، بــا  دیــد یوقتــ خالــه
 .کنارم نبود چکسیه

 . آروم نفس بکشم و به خودم مسلط باشم، با آراز همراه شدم کردمیم یسع کهیحال در

آروم  یلــیخ اره،یـ و اضـطراب داره از پــا درم م  يقــراریتـابم و ب  یبــ یلـ یکـه احســاس کـرده بــود خ   اونـم 
خـدا امشـب    دیـ بـه ام . نبـاش  یچـ یخـانم کوچولـو نگـران ه   : گفـت  میرفتیـ م نییکه از پلـه هـا پـا    یدرحال

همــه دارن  فیــح. بــدم رویــو بهــت ن رمیــدســتتو بگ تونســتمیفقــط کــاش م. میکنــیم یراهــ یرو بســالمت
 . کننیم گامونن

عنـوان   چیبـه هـ  . نبـاش  یچـ یتـا مـن هسـتم نگـران ه    : که صداش محکـم تـر شـده بـود  داد     یدرحال بعد
 .هم نگران نباش که مواظبتم
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 . زدم ییحرف نفسام آروم تر شد و لبخند کوچولو نیا دنیشن با

ــول ــامون م   بق ــا نگ ــر مهمون ــدیآراز اکث ــون   . کردن ــالن مهم ــه س ــا ب ــراه آراز پ ــت یهم ــموز. میگذاش  کی
کـه   شـدن یم دهیـ در تـاالر د  شـد یو جـوان م  ریـ و دسـته دسـته مهمـون کـه شـامل پ      شـد یپخش م یمیمال

 . داده بودند لیرو تشک ییدور هم جمع شده و گروها

 .به مهمونا کرد که من ازش جدا شدم ییشروع به خوش آمدگو آراز

ــا از محافظــا ســر  نیهمــ ــد کــه خ   عیکــه قــدم برداشــتم دوت  المیــپشــت ســرم شــروع بــه حرکــت کردن
از  کــهینفس در حالمحکــم و اعتمــاد بــ ییپــس بــا قــدمها. نداشــتم یترســ یچــیاز ه گــهیراحــت شــد و د

 ......دنبال عمه و پونه گشتم گردوندمیچشم به اطراف م نیمدعو نیب
 

ــو يوااااااااا ــع  يت ــه وض ــالن چ ــود یتیس ــاط . ب ــه ق ــه آدم ب یهم ــونیک ــم م نش ــدیگ ــه  . ش ــرا ک ــاال پس ح
ــود  ــاس هــا . اوضاعشــون خــوب ب ــا اون لب ــرا ب ــاجــق وجــق و آرا يدخت ــده در حــال بگــو   يهــا شی زنن

 . خاصشون بودند يو دوستا گهیبخند با همد

 يســالن خــود ياوضــاع تــو نیــبــا ا ينجــوریکــه دعــوت کــرده و ا یلعبتــ نهمــهیآراز بــا ا: کــردم فکــر
ــون م ــنش ــور    دن،ی ــه ت ــاال ب ــرا تاح ــونیکیچ ــادهین ش ــرِ ه  !!!! فت ــم پس ــده ه ــاال چق ــونیح ــا ا والم ــب  نی

ــم گ  ــربراهه و به ــناهاش س ــآش ــم ری ــنم، در حال  دهی ــع ک ــو جم ــهیخودم ــویدعوت ک ــ هاش ــه !!! اهنگ شانس
همــه  نیو بــ یپوشــ یمــ یگــون هیــخوبــه نگفــت ! کنــهیبــرام از آســمون فــوران م شــکرکــه خدارو گــهید

 !مبادا نگات کنن یشیظاهر م

ــنفس و ســر   یاز همــه برداشــتم و ســع  نگــاهمو ــاد ب ــا اعتم ــردارم  يکــردم محکــم و ب ــدم ب . افراشــته ق
 . بودم تریخودم از همه عال دمیدیکه م يافراد نیا نیچون ب

 .  نجایا ایآهو ب: وروجکش بگوشم خورد که گفت يکه صدا گشتمیدنبال پونه و عمه م داشتم

 . کردینشسته بود و داشت شربت کوفت م یصندل يکنار پنجره رو دهیور پر ي پونه

 یو لبخنـد بـه سمتشـون قـدم برداشـتم و پونـه همچنانکـه چشـم بمـن داشـت بـرام شـکلک             یخوشـحال  با
 . و بهشون رسوندمدرآورد که با خنده خودم

ــ  یو احوالپرســ یروبوســ بعــداز  رفــتیذوق کــرده و قربــون صــدقه م م  دنمیــهــم ازد یبــا عمــه کــه کل
 .بکنار گرانیبخورمت د خوامیکه خودم م يانقده ناز شد: گفت
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 یتــوجه یفراوانــه کــه کســ گــریجشــن نــازو نعمــت ج نیــا ياز بــس تــو: کــرده گفــتم يتشــکر خنــدان
 ! نرم ایلطفا، که ناکام از دن نین رو از االن شروع کنپس شما خوردنتو. بمن نداره

 . میکرد دنیشروع بخند هرسه

ــود، بطــرفم  ســتادهیا يهمــراهم کــه کنــار شــهیاز محافظــان هم یکــیکــه  میحــال بگــو بخنــد بــود  در ب
لطفــا شــمام  رمیــمــن جلــوتر م. آرازخــان باهــاتون کــار داره نکــهیمثــل ا: اومــده آروم دم گوشــم گفــت

 .نیاریب فیتشر

 . از عمه راه افتادم یتکون دادم و با معذرت خواه يسر

ــد  يو عــده ا شــدینواختــه م ییبــایز آهنــگ ــ . وســط در حــال رقــص بودن ــه وســط ســالن رس ــازه ب  دهیت
 بـاش یهمچنانکـه چشـم بـه رقـصِ ز    . دیرقصـ یم ییبـا یافتـاد کـه بـه ز    یبودم که چشـمم بـه دختـر قشـنگ    

کـنم   یطـرف شـخص بلنـد کـردم تـا معـذرت خـواه       بـا عجلـه سـرمو بـه     . تنـه زدم  یکیداشتم محکم به 
 .ستادیکه قلبم ا

 
 ثیـ موجـود خب  هیـ  يو مثـل چشـمها   زدیـ هـم م  ییافتاد بـا رنـگ سـبز کـه بـه خرمـا       ییبه چشمها چشمم

ــیم یطونیو شــ ــ. دیدرخش ــا  یفک ــم و لب ــ   ییمحک ــا ابروان ــرده ب ــم فش ــم یبه ــا. دره ــه   ییموه ــن و ت فش
 . ومدیبه صورتش م یلیکه خ یشیر

نگــاهم بــه . انــداختم نیینتونســتم بصــورتش نگــاه کــنم و ســرمو پــا گــهیقلــبم فشــرده شــد کــه د چنــان
ــه کــت و شــلوار   ــاد ک ــرمه ا يلباســاش افت ــا پ يس ــو مارکــدار ب راه  يو کــراوات ســرمه ا دیســف راهنی

 . بود کلیخوش ه یلیراه به تن داشت و خ

 بودم؟؟ دهیازش ترس نهمهیچرا ا!!! کنم یرفت ازش معذرت خواه ادمی اصال

ــاره ــاال آوردم و خ دوب ــرمو ب ــس ــ  رهی ــوذش ســع یطانیدر نگــاه گســتاخ و ش ــدمیکــردم  یو پرنف ــه  کق ب
 . عقب بردارم

ــکته م  يوااااا ــتم س ــدا داش ــردمیخ ــت. ک ــدن  یوحش ــف ناش ــمها یوص ــت ا ياز چش ــدرش ــول   نی ــرد غ م
چنـان منـگ شـده بـودم کـه      . شـد یم ادتریـ و هرلحظـه ز  کـرد یم ریداشـت جسـم و روحـم روتسـخ     کریپ

 !ینتونستم فکم رو تکون بدم چه برسه به معذرت خواه یحت
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ــوریهم ــ  نط ــه در آن ــتم پــ  یک ــودم تجز شیداش ــخ ــ هی ــردم،یم لشیتحل ــهی ک ــتا کدفع ــزرگ و  يدس ب
 .ادیکه داره بطرف صورتم م دمیرو د دشیسف

ــو ــم داد زدم يت ــط هم يواااااااااآ: دل ــفق ــده ا نمی ــمون ــودز نی ــه و    يالیگ ــورتم بزن ــت بص ــاخدار دس ش
پــس کجــان  ایخــدا! سیابلــ ي کــهیمرت نیــبکنــه ا یچــه غلطــ خــوادیم! رو اعــدامم کنــه گنــاهیآراز مــنِ ب

 ؟؟؟؟ییآآآآآارررررراااآز کجا!!! محافظا نیا
 

 ییمتوجــه باشــم اســم آراز رو بــا صــدا  نکــهیتــرس در تمــام وجــودم رخنــه کــرده بــود بــدون ا   يبحــد
 .بلند به زبون آورده بودم

اســم آراز   دنیچشــم بــه چشــمم دوختــه و مقــابلم قــد علــم کــرده بــود، از شــن          کــهیدر حال مــرد
ــد ــت و هم  يرو يپوزخن ــاش نشس ــهیلب ــوره،    نک ــه ام بخ ــه گون ــتاش ب ــت انگش ــهیخواس ــدت  کدفع بش
 . شدم دهیعقب کش

خــودم رو  یمــرد ســنگ یِشــگیعطــر آشــنا و تلــخ هم دم،یــلرزیو بشــدت م شــدیحــالم بــد م کــهیحال در
ــورا خودمــو محکــم در آغوشــش فشــرده     گــهیاحســاس کــردم و د ــنم و ف ــرل ک ــو کنت نتونســتم خودم

 .متوجه باشم بازوهاشو چنگ زدم نکهیبدون ا

ــاه ــ     نگ ــا فک ــه آراز ب ــتم ک ــورت آراز دوخ ــه ص ــان ب ــانمو چن ــمان  یترس ــده و چش ــبض ش ــان یمنق  یطوف
 . و مراقبت، اصال نگران نباش شتمیپمن  یعنی. بهم انداخته و آروم چشماشو بست ینگاه

 ! وجودمو گرفت انگار همان موجود هراسان من نبودم یحرکت آراز چنان آرامش نیا با

 . به محافظام افتاد که دورمون رو گرفته بودن چشمم

بــه مـرد مقابــل چشـم دوختــه    زیـ تحکـم آم  یچشــم از صـورتم برداشــت و بـا نگــاه   یبعـداز لحظـات   آراز
و پــدر  یمنتظــر جنابعــال! نیقــدم رنجــه کــرد! نیخــوش اومــد یلــیمنصــور خــان، خبــه بــه جنــاب : گفـت 

 ن؟؟یدیتازه رس! بودم تونیگرام

. دمیبلـه تـازه رسـ   : تکـون داده گفـت   يسـرخ شـده بـود سـر     یکه منصور نـام داشـت و کمـ    یوحش مرد
 .ندارن فیپدر هم خارج هستن، تشر

ــبش نشــونده گفــت  يرو زیاســتهزاآم يلبخنــد آراز ــالمت: ل ــ. یبس ــد يمتوجــه شــدم عادتهــا  یول  یمیق
 !پابرجاست فتونیو همچنان در وجود شر نیتونم که اصال فراموش نکرد
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ــا يهمــه  کــردمیم احســاس ــب اخطــار، هشــدار، ک  نی ــهیحرفهــا و کلمــات در قال ــیو خ یمیقــد يا ن  یل
دو مـرد کـه    نیـ حـس رو داشـتم کـه ا    نیـ فقـط ا ! اوردمیـ سـردر نم  يزیـ و منکـه چ  شـه یادا م دهیسرپوش
 ..... خودشون داشتند که نیب یمیقد یبودند حق و حساب ستادهیهم ا يروبرو

فقـط  ! انیـ بـا هـم راه ب   يکـنن و چطـور   کـار یبلـدن چ  الیدوتـا گـودز   نیـ ا! اصـال بمـن چـه   : خودم گفـتم  با
 .دمیدوباره لرز! مرده کم مونده بود قورتم بده

 . ستادمیاومدم و کنارش ا رونینه ام بود، بدور شو متیدستش به مال هیاز آغوش آراز که  آرام

و مرمــوز از صــورت آراز گرفتــه شــد و بصــورت مــن کــه دوبــاره از تــرس مچالــه   یمنصــورِ وحشــ نگــاه
 .شد دهیشدم کش

شـما جنـابِ آرازخـان مثـل گذشـته هـا عمـل         نمیـ ب یمـ  یبله من مثـل گذشـته هـا عمـل کـردم ولـ      : گفت
 نه؟ د؟ینکرد

 . استهزا  بزبون آورد با تمسخر و یلیحرفهارو خ نیا

حــال پرنفــوذ، کــه  نیبــم و کلفــت و درعــ ییصــدا. داشــت يزیــوحشــت برانگ يمــن چــه صــدا يخــدا
آراز رو  يمتوجــه باشــم بــازو نکــهیشــد و ازترســم بــدون ا ریهــراس و وحشــت دوبــاره بــه قلــبم ســراز

 .محکم گرفته فشار دارم

مهربــون  یبــه محافظــا کــه فــورا بطــرفم اومــدن، نگــاه يتنــد نگاهشــو از مــرد گرفــت و بــا اشــاره ا آراز
 . با محافظا کرد یبه همراه قیتکون داد که بدون حرف منو تشو يبمن کرده  آهسته سر

ــازوش جــدا کــرده همــراه محافظــا بطــرف پونــه و عمــه    يا گــهیحــرف و حرکــت د بــدون دســتمو از ب
 . راه افتادم

 . چشم به ما داشت یعصب یبا حالت و ستادهیخورد که ا ییچشمم به فرد آشنا يا لحظه

و هزاررنــگ نگــاهش بــه مــا  یمتعــال تیرو شــناختم کــه بــا اون وضــع نوجــانیکــه دقــت کــردم م یکمــ
 .بود

ــه ــیخ تمیوضــع نکــهیا ن ــا د  یل ــود، ب ــوب ب ــخ ــتادنیا ينحــوه  دنی ــتفهامش، ب  س ــراز اس  شــتریو نگــاه پ
 . زد رونیب شیشد و از تمام بدنم آت کیاعصابم تحر

ــا خواســتمیم ــزنم فقــط تــورو کــم داشــتم دختــره    ب ــا ا یکــه الهــ بیبــدترک يتمــام وجــودم داد ب ــب  نی
 ! يبلکه دست از سرم بردار یمنصور محشور بش
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 .....خسته بودم چقدر

کــرده بــود و بشــدت از  یمنصــور و حرکــاتش کــه تــه قلبمــو خــال  ییهــویداغــون از حضــور  یاعصــاب بــا
بــودم  ریــفقــط متح. عمــه و پونــه رســوندم شینــزار خودمــو پــ یو حــال کــردمیجــانبش احســاس خطــر م

ــ ياز منصــور بــدلم افتــاده، منکــه بــرا  یترســ نینچنــیچــرا ا  یو اصــال شــناخت دمشیــدیبــار بــود م نیاول
 !ازش نداشتم

گــوش پونــه زمزمــه  يتــو يزیــکــرد و چ یام نگــاه دهیــنگــران بــه صــورت رنــگ پر یعمــه بــا چشــمان 
دســت دور شــونه ام انــداخت و  عیعمــه ســر. دوفــورا از مــا جداشــ دیبــازوم کشــ يرو یپونــه دســت. کــرد

 . دیمحمدم سر رس ییدا نیح نیکنارم نشست که در هم

 زیـ عز:  برداشـت و بغلـم کـرده گفـت     زیـ چهـره ام فـورا بطـرفم خ    دنیـ خواسـت حـالمو بپرسـه، بـا د     تا
  ه؟ینجوریچرا رنگ و روت ا! شده فدات شم یچ ییدا

ــورا ل عمــه ــد    یوانیــف ــه مــن خوران ــه دهــنم گرفتــه ب ــه آورده بــود رو ب  یشــربت کمــ ینیریشــ. کــه پون
 .  ادیم رونیراحت تر ب یحالمو بهتر کرد و احساس کردم نفسم کم

وارد  یاز وقتــ ؟يناراحــت شــد يزیــاز چ: نشســت و منــو بخــودش فشــرده گفــت  گــمیطــرف د میــیدا
 برات افتاد؟؟؟   یچه اتفاق هوی! حالت که خوب بود. دمتیدیدورادور م يسالن شد

دراز بکشـم بلکـه بتـونم     یداشـتم کمـ   ازیـ حـال حـرف زدن نداشـتم و ن   . تکـون بـدم   يتونسـتم سـر   فقط
ــم  ــلط بش ــال نم. بخــودم مس ــفهمیاص ــه ا    دمی ــود ک ــور ب ــا چط ــورِ آدم نم ــار  اون منص ــهیرفت ــرس و  نهم ت

بــه  ســتمتونیراحــت م یلــیبــا وجــود اون خ. بــود شــمیکــاش آراز پ. دلــم لونــه کــرده بــود يوحشــت تــو
 روز افتادم؟؟؟؟  نیداشت که به ا یآخه اون کثافت چ. کنموحشتم غلبه 

 . گردنم نگه دارم يسرمو رو تونمیچند لحظه چشمامو بستم و احساس کردم اصال نم يبرا

 یـی رو بـه دا  دمیـ چشـمام بـاز شـد کـه د     دمیپـچ پـچ عمـه کـه اسـم آراز رو هـم از دهـنش شـن         يصدا با
 .کنهیبه آراز و اون مردك مرموز اشاره م

ــو. برگردونــدم دادیــکــه نشــون م ییبطــرف جــا نگــاهمو در حــال  ســتادهیکــه ا يرو افــراد دمیــد يجل
کـه مهمونـا از هـم جـدا شـدند، چشـمم بـه آراز و منصـور افتـاد           يلحظـه ا . صحبت بودنـد گرفتـه بودنـد   

آراز داشـت   نکـه یمثـل ا . بحـث بودنـد   قـد علـم کـرده بودنـد و هنـوز بـاهم در حـال        گـه یکه مقابـل همد 
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ــم ع  ــم ک ــبانک ــدیم یص ــا يتــو! ش ــاالت و عکــس        نی ــام ح ــه تم ــناخته بــودمش و ب ــوب ش ــدت خ م
 . کامل داشتم ییالعملهاش آشنا

 . کرد یسرشو چرخوند و بطرف ما نگاه يلحظه ا يبرا آراز

ــهیهم ــع نک ــو  تیوض ــو ت ــل دا يمن ــیبغ ــال ی ــزار د یباح ــم  دی ــماش از خش ــورا چش ــدن  یف ــف ناش  یوص
 .گفت و به طرفم اومد يزیچ یچشم مردك وحش يو بعد چشم تو دیدرخش

احســاس  يبهــم انــداخت کــه لحظــه ا یکــه پشــت ســرِ آراز بطــرفم برگشــته بــود، چنــان نگــاه  منصــور
و  دمیـــبشــدت  بخـــودم لرز . نـــدازهیوارد قلـــبم شــده و داره منـــو از پــا م   نیآتشــ  يکــردم گلولـــه ا 

 . رفت یاهیچشمام س

صــورتم  يدستشــو رو کــهیدر حال. نتونســتم یولــ رمیــکــردم ســرمو بــاال بگ ینگــران آراز ســع يباصــدا
 تو؟  يشد ينجوریشده آهو؟ چته دختر؟؟ چرا ا یچ: گفت کردمیحس م

 . نشستنش رو کنارم حس کردم. زنهیصداش موج م يو استرس تو ینگران کردمیم احساس

و عمـه و پونـه وخالــه و    یـی دا دمیـ کــه د ن،یشـ چشـامو بـاز کـردم کـه بگــم حـالم خوبـه نگـرانم نبا        آروم
. نــهینب یرو کســ میکــه بــدحال دنیدورم کشــ يواریــچنــان د ستادنشــونیا يدوتــا از محافظــام بــا نحــوه 

ــ    ــالمو از اون منصــور ابل ــان م سیاحساســم بهــم گفــت حتمــا ح ــدیپنه ــه  کردن ــدون ا.....  ک ــهیآراز ب  نک
ســرمو بــه  گــرانیبــه د تیــباشــه، دســتمو گرفــت و بــدون اهم هیــمحمــد و بق یــیبــه عمــه و دا حواســش

ــ ــودش تک  نهیس ــتبر خ ــس ــت هی ــت دار: داده گف ــر يدوس ــ  يب ــن کم ــاق م ــ  یات ــتراحت کن ــت  یاس حال
 !یداشته باش ازیفکر کنم ن! خوب بشه

ــو فقــط ــم گفــتم يت ــو  يوااااااا: دل ــســرت آرازِ مشــنگ کــه اصــال حال  يخــاك عــالم ت ــرو  ســتین تی آب
ــچ ــا! هی ــید نی ــ  هوووووووون ــیدا شیچــرا پ ــه ا ی ــوریو عم ــهیم ينج ــن االن دا ! کن ــیصــبر ک ــونم از  ی ج

 ! کنهیوسط نصفت م

ــبــردم کــه د یــیآروم بطــرف دا نگــاهمو ــرگ چغنــدر   یــیدا!!!!! وااااا  دمی ــه، بهتــره بگــم ب ! جــون کــه ن
 ! منو بغل کرده بهیمرد غر هیانگار نه انگار 

بــه لــب چشــم بــه  ينشــون نــداد و همچنــان بــا لبخنــد یعکــس العملــ چیهــ میــیدا نکــهینباشــه از ا دروغ
 . تا بناگوش باز بود ششین!!!! عمه م هم که بدتر از اون. من و آراز داشت خنده م گرفت
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آهــو رو بــه اتــاق  نیخــانم توانمنــد لطفــا کمــک کنــ: از صــداش مشــخص بــود گفــت تیکــه عصــبان آراز
تونسـتم تصـور    یمـن اصـال نمـ   . راحت کنـه اسـت  یو اونجـا کمـ   کتـره یاتاقهـا نزد  يکـه از همـه    نیمن ببر

فقــط ....... اتفــاق فقــط مــنم  نیــباعــث ا: بــا افســوس  داد! بترســونه نهمــهیوجــود آهــورو ا یکــنم اون بــ
 . نیلطفا کمک کن! من

بکـنم بـا کمـک عمـه و      یبتـونم اعتراضـ   نکـه یاحساس ضـعف همـه وجـودم رو گرفتـه بـود بـدون ا       منکه
کــه مهمونــا متوجــه  کردنــدیاطــرافم حرکــت م يمشــون طــوره. پونــه بــه طــرف اتــاق آراز بــرده شــدم 

 .دمیتختش دراز کش ياتاق موجود به سالن بود و رو نیکتریاتاق آراز نزد! نشن میناراحت

فکــر کــنم از اســترس . نــه حــالش خوبــه: فــورا بــا فشــار ســنجش فشــارمو انــدازه گرفتــه گفــت   یــیدا
 . نینگرانش نباش! باشه که بهش وارد شده يادیز

امـا فقـط تـوجهم بـه مـرد مغـرور بـود         دم،یـ دیرو م انیـ حـاالت اطراف  يهمـه   حـال یمـدت ب  نیـ ا تمام در
 ...من بود شیو تمام حواسش پ رفتیراه م یاتاق بدون توجه عصبان يکه کالفه تو

 
ــدیآرازو م تیعصــبان ــاره     دمی ــودم چــون دوب ــئن ب ــر کــرده مطم ــیو فک ــم گ یک ــبه ــته  ری داده و خواس

 ! ارهیاداهارو درم نیباهام آشنا بشه، ا

ــا ــ  ب ــه کم ــه   یکمــک عم ــبان کدفعــهیشــربت خــوردم ک ــه   تیآراز از شــدت عص مشــت محکمــش رو ب
ــد ــکوب واری ــدا  دی ــا ص ــب ییو ب ــد فر  یعص ــرکش و بلن ــو س ــمشیم: زد ادی ــع  ........  کش ــش رو قط نفس
 . کنمیفقط نفسشو قطع م...........  کنمیم

لــرزان آراز گذاشــته اونــو بــه  يونه هــاشــ يرو یشــد کــه عمــه فــورا دســت یصــداش بلنــدتر مــ داشــت
 . کرد يآرامش دعوت کرد و به من اشاره ا

ــگ ســالن خ يکــردم خــدارو شــکر صــدا  فکــر ــیآهن ــه همــه صــدا  یل ــده وگرن ــفر يبلن ــ ادشی  یرو م
 !! دنیشن

و  ترســمیکــه دوبــاره م نــهیفقــط احســاس کــردم نظــرش ا دمیــنفهم يزیــکــه عمــه کــرد چ ياشــاره ا از
 .مراعات کنه دیآراز با

ــهیحال در ــا   ک ــت و حرفه ــبم از حرک ــلرزیآراز م يقل ــتم دی ــا ه  : آروم گف ــان اون آق ــدا آراز خ ــیبخ  یچ
چــون . دمیترسـ  یلــیکــه مـن خ  اوردیـ فقـط دستشـو بــاال م  . دیشــد یعصـبان  نهمــهیبمـن نگفـت کــه شـما ا   
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 هــویو دلــم  دمیترســ یلــیراســتش از چشــماش خ! نیدیکنــه کــه شــما رســ کــاریچ خــوادیم دونســتمینم
فــک کــنم همونجــا فشــارم افــت   نیدیرســیاگــه شــما نم. شــدم حــالیبخــاطر اون ب فکــر کــنم! خــتیر
 !! بهم نگفت يزیچ نیباور کن یول کردیم

آراز بــدون توجــه بــه اونــا بــه ســمت تخــت  یو عمــه بــه هــم دوختــه شــد، ولــ یــیدار دا یمعنــ ينگاههــا
ــو  ــا تمــاس دســتها . دســتش گرفــت ياومــد و دســتمو ت ــاره گــرم شــدم و    يب ــه اش دوب گــرم و مردون

 . شد يجسم و جانم جار يتو قیعم یاحساس آرامش

دودو  یجــذاب و مهربــونش کــه از نگرانــ دگانیــبــازم رو بــازتر کــنم وبــه د مــهین يکــردم چشــما یســع
 ! کرده بگم حالم خوبه نگرانم نباش ینگاه زدیم

بهــت گفتــه بــودم هرلحظــه : فــتگ داشــتینشســت و چشماشــو از صــورتم برنم یکنــارم مــ کــهیحال در
 نیـ کـه بـه ا   يخـب توفرامـوش کـرده بـود    . ینباشـ  يزیـ چشمم به تو هسـتش و مـواظبتم کـه نگـران چ    

 !يحال افتاد

 نگرانه چرا؟؟؟ یلیشما بازم نگاهتون خ یول: گفتم آهسته

کـامال   نـو یهمچنـان نـاآرام بـود و مـن ا    . نگفـت و فقـط چشـم بـه مـن دوختـه بـه فکـر فـرو رفـت           یچیه
بــاور داشـته بــاش مـنم فقــط کنـار تــو آرامــش    ! آروم بـاش مــرد مغـرورِ مــن  : دلـم گفــتم  يتــو. دمیـ دیم

 .باش شهیمن هم يبرا........ بــــــــــاش شهیباش و هم شهیهم! ترسمینم یچیدارم و از ه

 :دلم براش خوندم يتو
 

 دلم زدیکوشم که از عشقت بپره یچه م هر

 دلم  زدیتو  بگر يتا غافل شوم  سو باز
  

 که از  چشم تو چون افتاد، باز  يدید  بارها

 دلم زدیتا  به پا  خ یتبسم بود کاف کی 
  

 تا فراموشت  کنم، گفتم به چشم يکرد امر

 دلم زدیتو  نتواند  که بست ادیبا    کیل
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 ازعشق تو چشم دیتوان پوش یم نکهیا رمیگ

 دلم زدیفرو ر کسرینگه  کیهم  با   باز
  

 لت تا سحر خوابم نبردشب از شوق وصا آن

 دلم زدیچون دل گنجشک هر دم تندتر م 
  

 کنند یم حتیمجنون را نص هودهیب دوستان

 دلم زدیاویگوشوار پند را هرگز ن 
  
 عشق يایدر  نیشود آرام  از عشق تو  ا یک

 دلم   زدیتوفان؛ بنا م نیا زدیکه از دل خ وه
 

کــردم بــا زبــان نگــاهم بهــش آرامــش ببخشــم و خــودم از وجــودش    یبــزنم ســع یحرفــ نکــهیا بــدون
 . کردیهمچنان چشم بمن دوخته بود و فکر م یچقدر موفق بودم ول دونمینم. رمیآرامش بگ

 .محکمتر از قبل فشارش داد یدستش تکون دادم ول يتو دستمو

فقــط بــا . کــرد یزد نــه حرکتــ ینــه حرفــ یولــ. مــن کــار خــودش رو کــرد يایــکــردم نگــاه گو احســاس
 .لباش نشست يرو یو لبخند کمرنگ دیوجودمو بلع يِنگاهش آرامش کم سو

عمــه باعــث شــد نگــاهمون رو از  يکــه ســرفه هــا میبــه همــون حــال بــود یچــه مــدت و زمــان دونمیــنم
 .میریبگ گهیهمد

ــه ــهیدرحال عم ــ  ک ــد معن ــا       يرو يدار یلبخن ــود، ب ــه ب ــن دوخت ــه م ــونش رو ب ــاه مهرب ــود و نگ ــاش ب لب
 چیهــ يکــه حــال آهــو بهتــر شــده و جــا نیدیــد انپوریــخــب جنــاب ک: رو بــه آراز گفــت یآرومــ يصــدا
 . نیو به مهموناتون برس نیراحت بر الیبا خ نیتونیحاال م! ستین ینگران

 !ما يقفل شده  يمن و آراز به عمه دوخته شده بود و نگاه عمه به دستها نگاه

ــ    از ــتم آت ــت داش ــرم و خجال ــدت ش ــرفتمیم شیش ــ ،   گ ــیز خآرا یول ــاه  یل ــورتم نگ ــاره بص  یآروم دوب
 .......کرد کینشست، صورتشو به صورتم نزد یصورتش م يرو یدوباره اخم کهیکرد و در حال
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ــا همــون ق کــهیحال در ــهیب ــمگ ي اف ــصــورتش نزد نیخش ــاز کــرد چ   کی ــود، دهنشــو ب ــصــورتم ب  يزی
ــ ــنتونســت  نکــهیمثــل ا. نگفــت يزیــچ گــهید.......... اومــد رونیــفقــط اســم منصــور ازش ب یبگــه، ول  ای

 . شد مونیپش

و نفــس  دیبــه موهــاش کشــ یدســتمو ول کــرده کالفــه دســت  عیســر. صــورتم زد يرو یچرخــ نگــاهش
 . ستادیراست ا دهیکش یقیعم

ــ بعــداز ــردن در حال  یکم ــهیفکــر ک ــو رو ک ــیصــورتم م يآروم انگشتش ــه دا د،یکش ــیرو ب ــه   می کــرد ک
ــا دســتها  ــا ش نهیســ يقفــل شــده رو يکنــار تخــت ب ــه    ییو ابروه ــه و خشــک شــده داشــت ب ــاال رفت ب

ــاجرا ــاه م  يم ــا نگ ــرد،یم ــدا  ک ــا ص ــت  يو ب ــه اش گف ــم ومغروران ــا: ب ــ  يآق ــن پ ــر م ــام  شیدکت مهمون
ــا اگــه احت گــردم،یبرم ــلطف ــ  یاجی ــرم کن ــود زود خب ــا صــدا. نیبمــن ب ــوج  تیکــه عصــبان ییو ب تــوش م

اتــاق رو تــرك  عیو ســر. کــنم یدگیبهــش رســ دیــدارم کــه حتمــا با یکــار مهمــ نییمــن پــا: داد  زدیــم
 .کرد

 یــیبگــن، دا يزیــچ نکــهیانداختنــد و بــدون ا گــهینگــران بــه همد یســردرگم و کمــ یوعمــه نگــاه یـی دا
 . دستاش گرفت يتخت نشست و دستمو تو يکنارم رو

و دم گوشــم  دیبوســ مویشــونیآروم خــم شــده پ. چنــان مهربــون بــود کــه دلــم ضــعف رفــت  یــیدا نگــاه
امــا !!! دســت کــم گرفتـه بودمــت  یلـ یخ کــنمیهســت نـه؟ احســاس م  یــیخبرا بــال، انگـار  طونیشــ: گفـت 
ــه، د ــدارم بهــت ام گــهین ــور کــرد  يا کــهیعجــب ت. شــمیم دواری ــه ! یــیخوشــگل دا يرو هــم ت ــه ب البت

 !بروبرگــــــــــرد یب زدلمیعز یخودم رفت

ا نـــه : محمـــدم گفـــت یـــیرو بـــه دا دیـــخندیم زیـــر زیـــعمـــه هـــم کـــه داشـــت ر نیحـــ نیهمـــ در
ـــا ــ!!! بــــــــــابـــــــــ ــا دیببخش ــر، خ يآق ــیدکت ــذرت م یل ــوامیمع ــون    . خ ــه خودت ــبت ب ــدرم نس چق

 ریــو ســربه ز یدســت و پــا چلفتــ نهمــهیاگــه شــما ا! نیکنــیخودتــون نوشــابه بــاز م يبــرا نیــلطــف دار
ــود ــ نجــایا نکــهیعــوض ا ن،ینب ــا باشــ شیپ ــا ن،یم ورگــل نشســته  دختــر ترگــل هیــکنــار  نییاالن اون پ
فکــر کــنم آهــو ! نیو چاخــان نکنــ فیــاز خودتــون تعر ادیــپــس ز! نیمــا هــم نبــود ادیــو اصــال  نیبــود

 !سرراست بخودم رفته
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از دختـر   ایـ  ن،یعرضـه هـا نـدار    نیـ حـاال کـه شـما از ا   : بـه کمـرش زده گفـت    یدسـت  یعمه با شـوخ  بعد
! کــنم دایــخــانم دکتــرِ تــوپ براتــون پ هیــبــاال بــزنم و  نیخــودم آســت دیــبا ایــ ن،یریــبگ ادیــخواهرتــون 

 !و بدردنخور نوبره واالااااا تیخاص یب نهمهیپسر هم ا

خــدا مــرگم بــده، عمــه : گفــتمیوبــا خــودم م کــردمینگــاه م یــیبــه عمــه و دا رتیــبــا تعجــب و ح داشــتم
ــا دا  ــیچــرا داره ب ــوریا ی ــرف م ينج ــهیح ــش م  گــهینم! زن ــه دل ــب ــهیو ناراحــت م ادی ــا  ! ش ــم ب ــده ه چق

 !هستن یمیصم

 . و عمه بلند شد ییدا يقهقهه  يفکرا بودم که صدا نیهم يتو

 . دادیو سرشو تکون م دیخندیصورت متعجب منو نشون داده م ییدا

 یالهــ! عمــه بقربونــت: گفــت رهیــخنــده هاشــو بگ يجلــو کــردیم یســع کــهیجــون خنــدان در حال عمــه
ــدا ــا يف ــم  ياون چش ــگلت بش ــوریا! خوش ــن   ينج ــامون نک ــب نگ ــل   . متعج ــت مث ــا االن سالهاس ــم  هی

 یجنابعــال یجــونِ دســت و پــاچلفت یــیاالن دا. میبشــه گفــت خــواهر بــرادر دیشــا ک،یــنزد يخونــواده 
 !مونهیشگیچون کار هم شه،یپس از حرفامم اصال ناراحت نم. مونه یمن م کیمثل داداش کوچ

قشــنگ  رونیــب: حــالم خوبــه، گفــت مطمــئن شــد نکــهیتکــون داد و بعــداز ا يهــم بــا خنــده ســر یــیدا
 . دیرسیبگوش م یآهنگ قشنگ. رفت رونیو از اتاق ب. منکه رفتم ترکوننیم

ــه ــوازش م  عم ــه صــورتمو ن ــردیک ــیخ ک ــت یل ــو: آروم گف ــر کوچول ــا د يدخت ــده  گــهیم ــزرگ ش ...... ب
 .بود یشده و چشاش اشک یعمه هم بارون يحال و هوا نکهیمثل ا. دیکش یقینفس عم

عمــه هــم  یعنــی. شــده بــود دهیکشــ يا گــهید يبــه جاهــا الشیــفکــر و خ نکــهیمثــل ا. فــرو داد بغضشــو
 دلتنگ مامان و بابام بود؟

ــنم ــایدق م ــتم   ق ــوا رو داش ــال و ه ــون ح ــدا  . هم ــض و ص ــا بغ ــتم   ییب ــه گف ــه عم ــرزان رو ب ــه: ل ..... عم
 !!تحملشو ندارم..... گهید اد؟یم....  یپس ک... نم .....ماما

. عمــه ادیـ م: مهربـون گفــت  یو نگــاه داد،یـ فروختــه کـه خبــر از احـواالت درونــش م  برا یبــا صـورت  عمـه 
 یتحمــل کنــ گــهید یکمـ . نمونــده يزیــچ گــهید. زدلمیـ عز انیــهمــه شــون م. ادیـ بابــاتم م. ادیــمامـانتم م 

 . تمومه

مـدت   نیـ بهـش کـردم کـه در تمـام ا     یبـا تعجـب نگـاه   . ادیـ از پونـه در نم  ییکـردم اصـال صـدا    احساس
 !!تعجب کردم یلیخ. کردیاتاق نشسته بود و مارو نگاه م يمبل گوشه  يساکت رو
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ــه گفــت   عمــه ــه پون ــو چــرا ا: کــه متوجــه نگــاهم شــده بــود رو ب اصــال . زمیــعز يســاکت شــد نهمــهیت
ــود  ــت نب ــم به ــدات درنم . حواس ــرا ص ــس چ ــپ ــ ادی ــبب طونکم؟یش ــ  نمی ــاز چ ــو یب ــه  يداره ت  ياون کل

 ؟یکشیم يو چه نقشه ا دهیجوالن م کتیکوچ

 . گفتینم يزیو اصال چ کردیداشت به ما نگاه م الیخیپونه ب یول

 رمیــمــن م. واقعــا خوبــه گــهیعمــه حالــت د: رو بــه مــن گفــت ومــدیازش درن ییصــدا دیــد یوقتــ عمــه
فقــط خــدا . اتــاق منتظــرتن رونیــمحافظــا همکــه ب.  ایــبــا پونــه ب یجشــن، تــو هــم هروقــت خواســت يتــو

ــه آهــو  ــدادت برس ــر م . ب ــن فک ــا کــنمیم ــه خ نی ــپون ــرات داره یاالتی ــتم . ب ــه رف ــارج  . منک ــاق خ واز ات
 ..........شد

 
 
 !یعمه با خنده از اتاق خارج و در اتاق بسته شد، پونه بسمتم حمله ور شد حساب نکهیمحض ا به

رم کـرد کـه فقـط     ییایاسـپان  يچـش شـده؟ چنـان مثـل گاوهـا      وونـه ید يدختـره  . سـتاد یاز تـرس ا  قلبم
 !!!دمیلباس قرمز پوشمات مونده بودم مگه من 

 !صبر کن: گفتم عیباال آوردم و سر ستیا يدستمو به نشانه  هیبمن برسه  تا

 .ستادیتعجب سرجاش ا با

 !دونه هی یحت! که ستین! ندارم یچیبخدا ه: و اونور کرده رو به پونه گفتم نوریبه ا ینگاه

 دونه؟ هی یحت ستین نجایا یچ: گفت جیگ یبا حالت پونه

 !!گاوه ـــــگهیپارچه قرمز د: گفتم طنتیبا ش 

ــه   يرو غیــج غیــبــا ج ه،یــافتــاده بــود منظــورم چ شیــکــه تــازه دوزار پونــه ســرم هــوار شــد و شــروع ب
 . قلقلک دادنم کرد

 ! حالم منو بزنه نیبا ا ومدیدلش ن نکهیبرم مثل ا قربونش

ــ    از ــنِ قلقلک ــودم م ــرده ب ــش ک ــده غ ــهیدر حال. یخن ــتمینم ک ــزنم ف  تونس ــرف ب ــت ح ــتم درس ــط گف : ق
 ! غلط کردم....... دورت بگردم! تــــــــــورو خــــــــــدا ولم کن

کــه آرازجــان ال، آراز جــان ! يریــم یرآبــیمــن ز يواســه  گــهیحــاال د دهیــورپر يدختــره : گفــت پونــه
ــل ــره !!! بِ ــاز يدخت ــه ب ـــاب  ! حق ــا عشــقش حســـــــــ ــه داره ب ــهیخــوش م ینگــو خانوم ــاش  گذرون و ج
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تــو  شیفکـرم پـ   يهمـه   يکـرد  يکـه کـار   یالهـ  یبترکـ !!! نـه، مـارو سـرِ کـار گذاشـته     فقـط بغـل آرازجا  
مــون کــم مونــده دختــر  یکــه دخملــ کنــهیم تشیــو اذ دهیــبــه خــانم م یکــه آراز چــه عــذاب بــودمونــده 

 ! دروغگو يِموشِ زردنبو ارمیجا دخلتو درب نیحقشه هم. ظالم نیبشه از دست ا يفرار

 . کردیشدت خنده فقط شکمم بود که درد م از

اون منصـور چمـوش کـه بـا نگـاه و کـاراش        تونسـتم یبـاور کـن کـاش م   : خودمـو جمـع کـرده گفـتم     یکم
 هیــروش  ينجــوریا! يرو بــد یجـواب اون وحشــ  یتــونیمنـو ترســوند رو بدســتت بــدم، چـون فقــط تــو م  

 ! د نوازشش کنهکه حاالم بخوا ارهیغلط بکنه اسم زن رو بزبونش ب یبار هوار بش

 يکـرد رو بـد   تـت یاذ یبـاور کـن منکـه از خدامـه هرکـ     : گفـت . نوبـت پونـه بـود کـه غـش کنـه       ندفعهیا
 نیـ چـون مـن بلـدم بـا ا    : چشماشـو لـوچ کـرده بـود  داد     کـه یدر حال. شـه یدست من کـه خـوش بحـالم م   

 . امیکنار ب يجور آدما چه جور

 . شد بلند خواستم جوابشو بدم که درب اتاق باز يخنده ا با

نــه،  يوا......... آقــا هاپوهــه دمیــد زدمیــکنــار م مویشــونیپ يرو ينگــاهم بــه در بــود و موهــا کــهیحال در
 . بقول پونه آرازجان وارد اتاق شد

 نهمـه یا یعنـ ی! بااااابـااآاا  يا: چشـم بـه مـن دوخـت کـه دلـم ضـعف رفـت و گفـتم          یچنان نگاه مهربـون  با
 ! نیکنیم یبهم سرکش یکه ه دونستمیمهم بودم و نم

بــراق کــه همچنــان نگــاهش بصــورتم بــود  یشــاد و چشــمان یو صــورت دهیــبــاال پر يبــا ابروهــا آرازجـان 
ــه کــرد و رو بمــن گفــت   یچنــد قــدم بســمتم برداشــته، نگــاه  ــه پون ــه: گــذرا ب ــل ا! خوب خــانم  نکــهیمث

ــو حــالش خــوب شــده و داره م  ــدهیکوچول ــه دلمــون رو خــال  یگــاه يکــال عــادت کــرد ! خن ــ یت و  یکن
 !يازتنش بند مارو به

ــه تنــد کشــ  یعــذرخواه کــردمیدهنمــو بــاز م کــهیحال در  تــتیآهــــــــــــو اگــه اذ: گفــت دهیکــنم، پون
 !آماده ام ها رم؟یحسابشو طبق روال خودم بگ يخوایم کنهیم

 .....سرِ آراز هواره و  يمجسم کردم که آهو رو يا لحظه

 .دیبود که بگوشم رس دنمیخند يصدا فقط
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: کـه پونـه گفـت    کـرد یداشـت نگـامون م   يجـد  يا افـه یمـن بـا ق   يمتعجب از حـرف پونـه و خنـده     آراز
البتـه بـا   . کـرد رو حسابشـو برسـم    تشیـ اذ یآهـو بشـم و هرکـ    گـارد یبـه بعـد مـن باد    نیآخه قراره از ا

 ! نیباش ستینفرات ل نیفکر کنم شما هم جزو اول! خودم يروشها

ــکم درد داشــتم  منکــه ــال ش ــاش پرآراز هــم کوچ. ک ــو لب ــول ــا : گفــت دهی ــس لطف ــپ ــم  هی ــروز رو به ام
 . در خدمتتون هستم یحسابرس يرو راه بندازم، بعدا برا یمهمون نیفرصت بد

 کــهیبخنــده، بطــرفم اومــد و در حال ومــدیمــا کــه خــدارو شــکر خــودش زورش م  يخنــده  یکلــ بعــداز
 ؟يایبه جشن ب يحالشو دار! یفکر کنم خوب: مهربون گفت کردینگام م

کـه همـش اسـباب دردسـرم و      خـوام یمعـذرت م . بهتـرم  یلـ یممنـون خ : لـبم گفـتم   يگوشـه   يلبخنـد  با
 . ندازمیرابراه شمارو به زحمت م

ــبش اومــده گفــت  يرو يلبخنــد مرمــوز آراز ــتش دردســراتو جبــران م  یاشــکال: ل ــه وق ــداره ب ــین ! یکن
 .....ومدیتر شد که چقدرم بهش م قیلبخندش عم!  حاال تا اون روز

 .  امیو م شمیآماده م نیبهم فرصت بد قهیده دق: گفتم رفتیدلم غنچ م کهیر حالد آهسته

 . و از اتاق خارج شد. دنبالت امیم گهید ي قهیباشه ده دق: تکون داده گفت يسر

ــازه ــ ت ــاه      ادمی ــال نگ ــرده اص ــلوغ ک ــرمو ش ــه س ــوده و پون ــرت ب ــم پ ــس حواس ــاد از ب ــاقش   یافت ــه ات ب
بــا عالقــه . اتــاقش بــذارم يپــا تــو ينجــوریکــه داشــته باشــم و اباشــه  یفرصــت نیآخــر دیشــا. ننــداختم

 ! ..... موها و صورتمو سروسامون بده یچشم به اطراف گردونده به پونه هم گفتم کم
 

ــه ــ  نکــهیعــوض ا پون ــه مــن رس ــا ادا و اطــوار غــش کــرده رو   یدگیب ــه، ب ــاد يکن  کــهیدر حال. تخــت افت
ــاش م  ــب نگ ــردمیمتعج ــت   ک ــده گف ــد ش ــرات خ  يواااااااااااااا: بلن ـــو ب ــیآهـــــــــ ــحالم کــه   یل خوش

 یولــ ! خــــــــــــوش بحالــت ! یخوشــگل رو خــرش کنــ   بِیــغر بیــ نــره غــولِ عج  نیــا یتونســت
مــنم  دیشــا. گنــاه دارم میلــیبخــدا خ. بـده کــه گنــاه دارم  ادیــخــب بــه مــنم  ياگــه راهشــو بلــد دهیـ ورپر

 !!!شرمنده از حضورتون خرش کنم ،یبه عبارت ایمش کنم و احساستو را یبتونم اون داداش ب

ــگر يادا کــهیدر حال بعــد ــو درم هی ــم شــوووووووووور م : گفــت اوردیــکردن  یکــی خــواد،یخــب مــنم دل
کـه فقـط بـه فکـر      یهسـت  يعرضـه ا  یبـ  یـی عجـب دوسـت و دختـر دا   ! آخـه  شـه یم یچـ  گهیبرام بِخر د

 ! یخودت
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هــم  يشــووووور نیــا. ســتمیزرنــگ ن میلــیبــاور کــن خ: گفــتم دمیــخندیفقــط غــش غــش م کــهیحال در
! یچـ یه گـه ید خـوره یفقـط بـدرد نگـاه کـردن و دل ضـعفه رفـتن م      ! خـوره یکـردم اصـال بـدرد نم    دایکه پ

هــم  یهــا و گــاه گــاه ییرفتــارا و زورگــو نیــفکــر نکــنم تــا آخــر عمــر هــم بــدرد بخــور باشــه، چــون ا 
 دایـ بـه انتخابهـا و شـووور پ    ادیـ پـس ز ! ش کـنم تحملـ  تـونم یشـده کـه مـن نم    نیچلوندن بـا خـونش عجـ   

 قــهیچنــد دق هیـ حــاال هـم فــدات بشــم  . نداشــته بــاش وخـودت دســت بکــار شـو   نـان یمــن اطم يکردنهـا 
 .شهیم داشیشوهر شو و بمن برس که االن آراز پ الیخیب

 .منو ترور کنه ندفعهیفک کنم ا یستیآماده ن نهیبب ادیاالن ب! ها یگیراست م يوا: تند گفت پونه

 ! که خودش از گلوله بدتره ندازهیبه آدم م یکاش فقط ترور کنه، چنان نگاه: خنده گفتم با

بــه اتــاق عشــقم انــداختم کــه  یمــنم تــا فرصــت داشــتم نگــاه. بــا خنــده تنــد شــروع بــه کــار کــرد پونــه
 . بار توش قدم گذاشته بودم نیاول يبرا

 یشــده کــه روتختــ يو کنــده کـار  کیرنـگ شــ  يوه اقهــ يکــه االن روش نشســته بـودم دونفــره   یتختـ 
ــایز ــوه ا  يب ــرم قه ــود     يک ــو ب ــه روش ول ــن و پون ــود و م ــن ب ــراش په ــم ب ــرو. میه ــد   يروب ــت کم تخ
ــیخ يسرتاســر يواریــد ــه ا کیشــ یل ــهــم بهمــراه داشــت و تلوز  يکــه کتابخون ــزرگ درونــش  یونی ب

رخــان همرنــگ کــه چ یســوخته بــا صــندل يقهــوه ا يزیــاتــاق م گــرید يگوشــه . شــده بــود يســازیجا
بــراق  يقهــوه ا زیـ ر يبــا گلهــا يتـور  دیســف يپـرده هــا . روش قــرار داشــت التشیبــا تشـک  يوتریکـامپ 

اتـاق   گـه ید يگوشـه   یجلـب کـرد، بـودن سـاز و چنگـ      شـتر یکـه توجـه منـو ب    يزیچ. که کارشده بودند
 .داده شده بود هیتک واریبه د سازگذاشته شده و  يزیم يرو ییبایبود که به ز

ــیغر احســاس ــا د یب ــب ــدلم چنــگ زد  دنی ــنم. اون ســاز ب ــیچــرا آهنــگ الال دونمی ــ  ی ــه مــدتها پ  شیک
ــا  ــ  نییصــداش از پ ــه همراه ــگ م یب ــدیچن ــداع  وم ــرام ت ــد یب ــی. ش ــایا یعن ــودن  ن ــال آراز ب ــی!!! م  یعن

کــرده  نکــارایا يریادگیــروز از عمرشــو صــرف  هیــفقــط  لیــهردمب يپســره  نیــبــاور کــنم ا تونســتمیم
ــا صــدا  !!! نداشــت انعمــرا امکــ!  باشــه ــ ن،یو دلنشــ نیحــز ییبــودن بــا ســاز و آواز و خونــدن اونــم ب  هی

ــ  ــامال احساس ــ   یآدم ک ــت و قلب ــرو محب ــار از مه ــر   یو سرش ــا تلنگ ــه ب ــوف ک ــرزش درب يرئ ــبل رو  ادی
بگــرده و باهاشــون  نکــارایوجــه امکــان نداشــت آراز دور و بــر ا  چیبهــ! کــه اونــم آراز نبــود خواســتیم

 !صدرصد. اتاقش اون گوشه گذاشته شده بود نییتز ياحتما بر. وقت بگذرونه
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عنــوان بــاور  چیبهــ! رفــتیچــرا تمــام حواســم بهمــراه نگــاهم بطــرف اون ســاز و چنــگ م  دونمیــنم یولــ
ــ ــود صــدا یکردن ــا ينب ــه گاهگــاه ییآوازه ــا یک ــیبگــوش م نییاز پ ــایاز  ا دیرس اصــال امکــان . باشــه ن

 يمعمـول بـرا   ریـ غ یدش خفـه کنـه و روشـ   بتونـه اونهمـه احساسـات قشنگشـو درخـو      ینبـود کسـ   ریپذ
 !  باشن زانیکه همه ازش گر هکن شهیخودش پ

بــذارم بــه دلــم چنــگ   یروش اســم تونســتمیکــه اصــال نم یکــرده بــود و احساســ رییــبشــدت تغ حــالم
 . چقدر دلم تنگ بود. زدیم

ــا ظــاهر    نیهمــ در ــد آراز ب ــودم کــه قامــت رســا و بلن ــه و عصــبان يفکرهــا ب ــاق  یکالف در چــارچوب ات
 .شد داریپد

ــهیق از ــبم ا اف ــتادیاش قل ــتمینم! س ــا دونس ــار    نی ــر به ــل اب ــرا مث ــرد چ ــهیم يم ــال ه مون ــیو اص  شیچ
 ! زل زده بود به ما رغضبیم نیع! ستیمشخص ن

مـن خـودم    نیشـما بـر  . شـم یاالن آمـاده م  دیببخشـ : شـده گفـتم   شـدم و زود از سـرِ جـام بلنـد      دستپاچه
 !امیم

شــما : تکــون داده بــا حــرص گفــت يکــه آراز ســر. رگشــته اشــاره کــردم زود بــاشبطــرف پونــه ب تنــد
االن  دمیرسـ یاگـه خـودم بهـت م   ! درسـت انجـام بشـه    يمحالـه عالمـه کـار    ن،یجـا جمـع بشـ    هیـ دوتا کـه  

 . رفت رونیب یو عصب! کار تموم بود

ــه گفــتم میگــرفتیخنــده مــون رو بــزور م يجلــو کــهیحال در  یلــیســابقه مــون خ نکــهیمثــل ا: رو بــه پون
ــاش  ــد ب ــه تن ــا!  خراب ــه نی ــال مشــخص ن والمی ــوی ســتیاص ــاق ه ــراش م یچــه اتف ــهیب ــه ا فت ــوریک  ينج

 . اوردمیمنکه هنوز از اخالقهاش سردرن! شهیم وونهید

 .که تونستم سرو وضعم رو درست کنم دیطول کش يا قهیدق ده

و منــو  ادیــآراز جــان ب ندفعــهیا! !منکــه الفــرار: بنــدازم پونــه گفــت یاتــاق نگــاه ي نــهیخواســتم بــه آ تــا
 . من رفتم يبا! چپم بکنه يلقمه  هیفکر کنم  نهیبب نجایا

ــتم ــو داش ــهیآ يجل ــولک  ن ــول ه ــالو رو یه ــب م  يش ــرم مرت ــردمیس ــدا  ک ــا ص ــه ب ــرف در  يک آراز بط
 .....برگشتم
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بداخالقـه کـه    نکـه یا! يوآآآآآا: افتـاد، بـا خـودم گفـتم     دیرسـ یبنظـر م  ینگاهم بـه صـورتش کـه عصـب     تا
 . خوادیاز جوون منِ بدبخت م یچ ستیمعلوم ن!! نجاستیهنوز ا

مــا کــه  ن؟؟یفرمــا بشــ فیتشــر نیخــواینم ن؟یخــانوم آمــاده شـد : گفــت یعصــب یبــدعنق کمــ ي پسـره 
 !!!میفکر کنم امروز عالف شما شد

ــتش ــوه  راس ــش خ  ياز نح ــرف زدن ــیح ــتم   یل ــدم و گف ــت ش ــیبب: ناراح ــان، ا نین ــآراز خ ــن  نی جش
آب از  ياون جشــن نباشــم هــم لحظــه ا يمــن تــو! کــه اگــه نباشــم بهــم بخــوره فتــادهیر مــن راه نبخــاط

ــون نم ــورهیآب تک ــا خ ــوض پا  دیو ش ــمام ع ــش ــ    دنیی ــاتون برس ــه مهمون ــر ب ــن، راحتت ــس الزم . نیم پ
 رونیــاصــال از اتــاق ب نیدوســت نــدار! نیو بــا تمســخر باهــام صــحبت کنــ یعصــبان نهمــهیشــما ا ســتین

 !دییشما بفرما ستیهم الزم ن هیطعنه و کنا! و منو بسالمت ریشمارو بخ. امینم

دورِ  هیــجمــع شــده جلــوتر اومــد و  ییدستشــو بکمــرش زده و نگــاهش بمــن بــود بــا چشــما کــهیحال در
 ! به باال نییاز پا. کامل اطراف من گشته سرتاپامو نگاه کرد

 .بود والمیهحرکات  شیکه بدون توجه به اون فکرم فقط پ شدینواخته م رونیب یآهنگ

ــو  آروم ــالِ ت ــتم رو کشــ  يش ــروم ا ده،یدس ــتادیروب ــرد   س ــرم ک ــته س ــزد . و آهس ــان ن ــود از  کمیچن ب
 . داغ و گرمش که  بصورت و گونه هام خورد گر گرفتم ينفسها

 نیبــر نیلطــف کنــ یکمــ هیــ شــهیم: نرفتــه بــود آهســته گفــتم ادمیــحــرف زدنــش  ينحــوه  همچنانکــه
 !ستمیق نچال... بحمدا کنمیخودم سرم م! عقب

کـه دسـتش بــه    رفـت یهمچنـان بـا شـالم ور م   . گفـتم  یچــ دیکـرد و انگـار اصـال نشـن     یچشـمام نگـاه   بـه 
 . دیگردنم خورد و بدنم لرز

 ! از من گفتن بود! گناه خودتونه ها ندفعهیبشم ا هوشیاالن ب گه،ید نیمواظب باش: گفتم واشی

 . شد که دلم براش ضعف رفت یخواستن يبحد. لباش نشست يرو يلبخند

ت بشـم کـه چقـده هـم لبخنـد و خنـده بهـت م            یالهـ : دلم گفـتم  يتو ادیـ قربـون اون لبخنـد دختـر کُشـ .
 ...فیح!! يریزنج ي ووووووونهید ییاخمو شهیکه هم فیح

ــت     يچشــما ــدم رف ــرف گردنبن ــت و نگــاهش بط ــورتم دوخ ــوزش رو بص ــذاب ومرم ــت. ج ــ: گف  ادتی
 ! یبکش تیگردن نیبه نگ یدست يحساس خطر کردرفته بود بهت گفتم هروقت ا
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ــ: گفــتم آهســته ــ ن،یگفت ــ  یول ــاز دســت ! داره یآخــه چــه ربط ــ هی ــبرم يچــه کــار یگردن ــا! ادی رو  نی
 .دمینفهم

ــا نــوك انگشــتاش گرفتــه گفــت  یبــرد و آروم گردنــ دســت  يو هرکــار گمیکــه بهــت مــ یهرچــ: رو ب
ــ کــنمیکــه م ــوفقط کارهــا! داره یحتمــا حکمت ــ ییت ــده  گمیکــه م ــز. روخــوب گــوش کــن و انجــام ب  ری

هرلحظـه  . کـار گذاشـته شـده کـه بـه حـرارت و فشـار انگشـت حساسـه          ابیـ قلـب رد  نیـ درشت ا نینگ
ــد ــ  يفشــارش ب ــ  ،یو هرکجــا کــه باش ــاال یمحافظــا و خــودم در آن ــه  یاز اوضــاع. میســرت هســت يب ک

ــ  یبترســ دیــالبتــه نبا! ينــدار يخبــر انــهیدر جر رونیــب تــو . هســت یچــون خــودم حواســم بــه همــه چ
 !نیهم بحرف گوش کن هم یفقط آرامشت رو حفظ کن، کم

ــ   آرام ــار کش ــه دستشــو کن ــاال آوردم ک ــتمو ب ــتم . دیدس ــه گف ــب رو در دســتم گرفت ــبال  : قل ــب اگــه ق خ
. نینگــران نباشــ. بــه بعــد حواســم هســت نیــباشــه از ا. دمیــفهمیم يزیــمــنم چ نیدادیــم حیخــوب توضــ

آخ چــه ! نجــایا زنیـ االن فشـارش بــدم و محافظــا بر  گــهیم طونهیشـ : کــرد و گفــتم انیـ غل میذاتــ طنتیشـ 
 !رمیازتون بگ یحال هیسرِکارتون بذارم و  دهیم یفیک

ــبش پر مــهین نصــفه ــل ــه چ : کــه جمعــش کــرده گفــت  دی ــه پون نگــو کــه حتمــا   يزیــفقــط لطــف کــن ب
ــســرِکارمون م ــ ! ذارهی ــودت کم ــاز خ ــاقلتر یب ــط ! ياز اون ع ــفق ــه از ا ادتی ــباش ــ   نی ــه ه ــد ب ــه بع  چیب

ـ  نیان اعنو  هیبـه توصـ  ! مـنم راحتتـره   الیـ همراهـت باشـه کـه خ    شـه یاز گردنـت جـدا نشـه و هم    یگردن
 نه؟ یکنیم عمل م

 !کنمیچه خبره منم به حرفتون عمل م رونیب نیاگه بهم بگ: گفتم

: لــبش جــا خــوش کــرده بــود گفــت  يمرمــوز رو ياز لبخنــد یطرحــ کــهیبــاال آورد و در حال چشمشــو
ــیخ ــو   یل ــاش خــانم کوچول ــاون ب یکــی! مواظــب خــودت ب ــورو بدســت ن   رونی ــا ت ــقســم خــورده ت  ارهی

 .......شامل منم ایلیخ نیبذاره که ا ایلیو داغ تورو به دل خ رهیآروم نگ

 ....آروم دستش رو باال آورد. نداد  گهید

 يبـرا عاشـقمه کـه    نهمـه یا یکـه چـه کسـ    کـردم یحواسم پـرت بـود و داشـتم بـه حـرف آراز فکـر م       کال
 !هم گرفته بود یوحشتناک میحاال چه تصم!! داشتنم قسم خورده

 !شناسم یرو نم یکس نیمنکه چن!!  دلش برام رفته نهمهیکه ا هیفرد ک نیا: دمیپرس آهسته
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کــاش دلــش بــرات : دمــاغم زده گفــت يرو واشیــو  دیگونــه هــام کشــ يانگشــت اشــاره شــو رو آروم
 یگردنــ. فقــط مواظــب خــودت بــاش: حرفشــو   نــداد و گفــت گــهید.........  میبــود یرفتــه بــود کــه راضــ

 . الزمت بشه يممکنه روز. گردنت باشه شهینره و هم ادتیعنوان  چیبه نشیو نگ

ــ انقــده ــدونم د  یم ــ گــهیشــناختمش کــه ب فقــط خــدارو شــکر  . دنبالشــو نگــرفتم. ادیــازش درنم یحرف
 . نبود یعصبان گهیکردم که آروم شده و د

در  يجلــو. کــردمیبـودم و از پشــت ســر نگـاش م   ســتادهیمــن همچنـان ا  یولــ. ددر اتــاق راه افتـا  بطـرف 
 !تموم شد یمهمون يدیچقده طولش م! وروجک گهیزود باش د: گفت ستادهیاتاق ا

ــد ــاه  يبالبخن ــته نگ ــو یبرگش ــهیآ يت ــال   ن ــه ع ــداختم ک ــودم ان ــودم یبخ ــ . ب ــا کش ــس عم دنیب ــینف  یق
 . بطرف آراز حرکت کردم

: گفــتم. کردنــدیم ییرایو خدمــه پــذ دنیرقصــیداشــتن وســط م يادیــز يکــه عــده  میســالن شــد وارد
 !شده يریتو ش ریعجب ش! باش نجارویا يوآآآآآآآا

ــع م   احســاس ــده شــو جم ــه زور داره خن ــهیکــردم آراز ب ــه گفــت کن ــ : ک ــن پ ــواده ات  شیلطــف ک خون
 !نره ادتیعنوان  چیهام به هیباش و توص

نشســته بــودن و داشــتن بــا هــم   زیــم هیــونــه ســر و پ یــیبطــرف پنجــره انــداختم کــه عمــه و دا ینگــاه
 . زدنیحرف م

 . دندیرفتم که کنارشون برام جا باز کردند و تند حالمو پرس بطرفشون

ــ ــه گــروه  کــردیم ییرایاز خــودش پــذ يهــرکس بنحــو کــهیاز اوضــاعم مطمــئن شــدند، در حال  یوقت ب
 .دادندینشون م يخود ییبایکه با آهنگ ز میکردیرقصندگان نگاه م

ــه ــت بب  يا لحظ ــال آراز گش ــمم دنب ــچش ــال  نمی ــه ح ــد نب   یدر چ ــمم روز ب ــه چش ــتش ک ــهیهس ــ ن ! یاله
 . کردیشده بود و داشت با آراز صحبت م زونیآراز آو يافتاد که از بازو ينگاهم به دختر

بــا اون لبــاس جلــف کوتــاهش ورِ  ایــح یبــ يدختــره . بهشــون زل زده بــودم دیــلرزیقلــبم م کــهیحال در
 . گفتیبهش م یور ور چ دونمیود و نمب ستادهیدلِ آراز ا

ــو ــم داد زدم يت ــره : دل ــ  يدخت ــت ب ـــاه  ینکب ــرو رو نگـــــــــ ــم    ! آب ــنم، اون ــرت بک ــاك برس ــب خ خ
کثافــت،  يدختــره  ده؟یکــه مثــل کــوآال بــه آراز چســب  هیــک یعنــی! يکــه راحتتــر بــود يکــردیتنــت نم
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از راه بـــدر  گــرانم یخودشــون نــاموس نــدارن د    شــه؟ ینم یو آرازو بغــل نکنــ   ياونــورتر بــر   یکمــ 
 ! کننیم

لباسشــم کـــه   ي قــه یزانــو،   يبـــاال دیســف  يدکلتــه   رهنیــ بــه لباســش کـــردم کــه پ    یقــ یدق نگــاه 
رنــگ شــده  يِموهــا! بــود رونیــبــرش داده و همــه جــاش ب يبــدجور یچــیق نکــهیمثــل ا يوآآآآآآآآآا

ـ  یبور که تـا سرشـونه هـاش بـود و چشـمان      ي  يو سـرباال و لبـا   یعملـ  یبـا دمـاغ   یو آبـ  يخاکسـتر  نیب
 !يگرینسبتا درشت و ج

ــان ــب  چن ــه آراز چس ــنم     دهیب ــفش ک ــط نص ــرم و از وس ــتم ب ــت داش ــه دوس ــود ک ــنم! ب ــرا آراز  دونمی چ
ــرداره  گفــتیبهــش نم يزیــچ ــه دســت از ســرش ب ــش   دمیشــا! ک خــود نسناســش از خــدا خواســته دل
 !!!!بشه زونشیآو ياونجور یکی خواستیم

 .پونه بطرفش برگشتم يکه با سقلمه  کردمیجورواجور داشتم غرغر م يفکرا نیهم يتو

چسـب دوقلـو بـه عشـق جنـاب       نیچـرا عـ  ! دختـره رو  ینـ یب یآهـو مـ  : اومـده دم گوشـم گفـت    کترینزد
 !اَه اَه حالم بهم خورد!! ادیهم م يچه عشوه ا نیبب ده؟یچسب هیعل

چشــمش  ياد دختــره رو جلــومشــت شـده داشــت جــد و آبـ   ییشــده و دســتها کیـ بار يبــا چشــما پونـه 
 يکـه مـن تاحـاال بـه گوشـم نخـورده بـود و بـرام جـا          ییفحشـا . کـرد یو فحش بـود کـه نثـارش م    اوردیم

 !تعجب داشت

 !!! برم دختره روخفه کنم تیاز عصبان ایپونه بخندم  يبه فحشها دونستمینم

! خفــه بااابــااا: نفهمــن، گفــتم يزیــچ یــیباشــه و عمــه و دا يآروم و عــاد کــردمیم یکــه ســع ییصــدا بــا
ــروز  ــو ام ــه ت ــا! چت ــها نی ــازار  يفحش ــه ب ــا پ يکوچ ــرو از کج ــیم دای ــ! یکن ــتری یکم ــل   واش ــه االن ک ک
 !شنیمجلس خبردار م

ـ  يدختـره  : کم مونده بـود سـرم داد بکشـه کـه خودشـو کنتـرل کـرده زمزمـه کـرد          پونه عرضـه کـه    یب
ــ ينگــه دار يعرضــه  ــدار هی ــده و اونموقــع فقــط گر   ،يعشــقم ن ــه کــه مغــز آراز رو شستشــو ب ــاالن  هی

بکـن آخـه دسـت و پـا      یحرکتـ  هیـ  ،يابـراز وجـود   هیـ  ،يکـار  هیـ بـرو  ! هسـتش  چارهیمال من ب هاتیزار
 بلند شد زیکه خودش قبل از من از پشت م! خوربدردن یچلفت

کـه آهسـته دم    دیشـ مـن انداختـه ک   يسـت بـه بـازو    بکـنم د  یحرکتـ  ایـ بـزنم   یبتـونم حرفـ   نکهیاز ا قبل
ــتم ــش گف ــ : گوش ــرم اونجــا چ ــاااااا ب ــم یبااااااب ــبگــم ا!! بگ ــآرازِ ه نی ــ  والی ــه ه ــه ب ــز زور  يدرد چیک ج
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 ینگــاش کنــه  ولــ یهرچنــد اصــال دوســت نـدارم کســ ! نیمــال منــه، دور و بـرش نگــرد  خــورهینم ییگـو 
 ....و بتونم کاراشو تحمل کنم، پس بذار الاقل امیبدمصب کنار ب نیمنکه عمرا بتونم با ا

ــه ــان ن پون ــ    یشــگونیچن ــزنم ول ــروم نتونســتم داد ب ــازوم برداشــت کــه از تــرسِ آب ــراز  یاز ب چشــمام پ
 میتصـم  شـه یگنـدش بعـدا م   يدر مـورد اخالقهـا  : گفـت  فشـرد یدندوناشـو بهـم م   کـه یدر حال. اشک شـد 

 ....گرفت، االن فقط بلند شو

 .میو بطرف آراز و دختره راه افتاد ستادمیکه راست ا دیمنو کش چنان

 !!!آآآآاهههههههووووو طرف رو:  گفت یرلبیز میگذشتیو افراد م زهایم نیاز ب همچنانکه

 کدوم طرف رو نسناس؟؟؟؟:  بهش گفتم یرلبیز منم

 يدختــرا يوااااا! کلــهیچقــدرم خــوش ه يووووووو! خنــگ خــدا گمیرو مــ یســمت چپــ: لبخنــد گفــت بــا
 !کنم زیچهره شو خوب آنال تونمینم فیح یول!!! داره یقربونش بشن چه نگاه ابونیخ

 !با اون نگاهش يدیکور شده پس چشماشو چطور د: گفتم زیر يخنده ا با

کــه  کنــهیم ینگــاه هیــداره بهمــون ! کــنم کــاریخــب چ! خفــه آهــو: گفــت دیــخندیخودشــم م کــهیحال در
 !سمیبپر بغل پونه جونت عس! خوشگل پونــــــــــه گرشویج! نگو

کـه   دمیـ خندیم زیـ ر زیـ اجـق وجـق پونـه مـنم حـالم عـوض شـده بـود و داشـتم ر          يمتلکها و حرفا نیا با
 . با فشار دست پونه به بازوم تند گارد گرفتم

جلــو، باســن عقــب،  نهیســ! یرمشــتیبگ يا افــهیآهــو ق ات،یــشــروع عمل. دو ســه کیــ: آروم گفــت پونــه
 ...بشه، چشما خمار  دهیکَت و کلفت د رونیباز، لباتو بده ب ینیب يپره ها

 .دمیخندیم یرلبیز کردمیپونه گوش م يکه به چرت و پرتها همانطور

ــگ ز  ــایآهن ــتیم ییب ــرینزد. نواخ ــه د میشــد کت ــک ــا د دمی ــآراز ب ــورا    دنی ــرق زد و ف ــماش ب ــا چش م
ــره ب گــرفتن دســتم دراز  يجلــو گذاشــت و دستشــو بــرا  یقــدم دهیکشــ رونیــبازوشــو از آغــوش دخت

 . کرد

 . کردیم تیو برام کفا خواستمیم نویفقط هم..... نیهم

بکـنم، آهسـته دسـتمو بطـرف آراز      یبـود تـوجه   دهیکنـه بـه آراز چسـب    نیبـه دختـره کـه عـ     نکهیا بدون
 . دراز کردم که اونم با دودستش محکم دستمو گرفت
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مــن بــودم دســتمو بطــرفش دراز کــرده  یعنــی! کنــهیهــا کــه نمحســادت بــا آدم چــه : فکــرم گذشــت از
 !!!!بودم

گــرمش وجــود  يدســتا. شــد ریبــه وجــودم ســراز یقــیآراز آرامــش عم يمردانــه  ياحســاس دســتها از
لبــام نقــش بســت کــه چــال گونــه ام  يرو ،ییبــایبــه ز يکــه لبخنــد دیبخشــ يمرمــوز يســردم رو گرمــا

 . نشون داد يخود

 .با محبت تمام بصورتم چشم دوخته بود که نگاهم به سمت دختره رفت آراز

 ينگــاه کــن چشــت درآد دختــره  نقــدهیا! کنــهیدختــره رو نگــاه کــن داره ســکته م! خودشــه يواااااااااااا
 ! شعوریب

! یحالـت خوبـه خـانوم   : نگاهشـو بـه چشـمام دوختـه بـود گفـت       کـه یبدون توجـه بـه دختـره در حال    آراز
 !!نمیبب ایب ؟يرکه ندا یناراحت

ــا ــا ب ــ  نی ــو  دیحــرفش دســتمو کش ــ  هی ــازو  بــایتقر. شــدم دهیقــدم جلــوتر کش ــه ب آراز  يسرشــونه ام ب
 ! اووووووووووه دختره سکته رو زده دمیکه د دیچسب

نـاز باشـه رو بهـش بـا      یلـ یخ کـرد یم یکـه سـع   ییشـده بـا صـدا    زونیـ آراز آو يدوبـاره بـه بـازو    دختره
  ه؟یدختر کوچولو ک نیآراز جان ا: سرخ شده بود گفت یکه کم يا افهیق

بـزنم لهـش کـنم     گمیمـ  طونهیشـ ! دختـر  یگـ یبـه مـن م   یکنـ یغلـط م  ا،یـ ح ینکبـت بـ  : دلـم داد زدم  يتو
 !ها

ــ  نکــهیبــدون ا آراز بدســتم داد و در همــون حــال  یکیبــده، فشــار کــوچ یبــه مــن فرصــت عکــس العمل
ــت ــا: گف ــو  نی ــانوم کوچول ــاز   يخ ــگل و ن ــ .......خوش ــرده  داد یمکث ــعز: ک ــه  زِی آدمهــا و  يدلِ هم

 .خونه ست نیصاحبِ کل ا

 !فتادمیحرفش دختره که سهله خودم داشتم پس م نیا با

 !!!بور يدختره  نیپونه و ا ياعتراف کرده بود؟ اونم جلو یاالن به چ آراز

 ! رفته بود به کل ادمیهم  دنینفس کش. سوختیشدت خجالت گونه هام داشت م از

آهــو جــان هســتن کــه هردوشــون  يهــم پونــه خــانم دختــر عمــه  شــونیا: بــا اشــاره بــه پونــه  داد آراز
 !نور چشممون هستن

 . گذرا بمن انداخت یو با پوزخند نگاه دیآراز کنار کش يبا حرص دستشو از بازو دختره
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! نیکنـ  یآرازخـان لطفـا خـانوم بـزرگم معرفـ     : تمسـخر گفـت   یپونه بـه گوشـم خـورد کـه بـا کمـ       يصدا
 !میداشت فیا که دختر کوچولو تشرم

 يخــانم، تنهــا دختــر عمــو ایــپرن شــونیا: آراز اومــد کــه تنــد جمعــش کــرده گفــت يلبــا يرو يلبخنــد
 !.....آوردن فیتشر یبنده هستن که مدتها خارج بودن و به تازگ

 
 .جلف بود يِایح یب يدختره  نیخانمان براندازِ آراز ا يپس دختر عمو. بود ستادهیا قلبم

 زم،یـ بـرم عز  دیـ مـن با : لـرزش صداشـو کنتـرل کنـه رو بـه آراز گفـت       کـرد یم یسـع  کـه یدر حال دختـره 
 .و بدون توجه به ما، ازمون دور شد دیآراز کش يبه بازو ینازدار دست. شتیپ گردمیبعدا برم

 یاون حالـت منگـ   کـردم یم یمـنم کـه تـازه بخـودم اومـده بـودم و سـع       . دیـ خندیم زیـ ر زیـ داشـت ر  پونه
آراز گذاشــته بــودم بشــدت ســرخ  يکــه در دســتها یکــه کــرده و دســت يرو از خــودم دور کــنم، از کــار

 . دمیکش رونیشدم و آهسته دستمو از  دستاش ب

کـه پونـه بــود رو بازوشـو محکـم چنــگ      نکـار یا یبرگشـتم و باعـث و بــان   شــتریهـزار ر  يزلزلـه   بطـرف 
 . آخــــــــــش دراومد يزدم که صدا

تــون  طنتیشــد؟ جـواب شــ  یچــ: پوزخنــد مرموزشـو بــه لــب داشـت رو بــه پونــه گفـت   کـه همــون   آراز
 ! شما بود ينکنه همش نقشه ! نه نیرو گرفت

بــازم نتونســت خودشــو نگــه  یولــ. مــن ســاکت شــد يخواســت دهــن بــاز کنــه کــه بــا چشــم غــره  پونــه
ــه چ: داره گفــت ــن ــود يزی ــط . نب ــفق ــور خ هی ــیزنب ــ یل ــمیادب ن یب ــ ش ــه اله ــو حس گــرانید یزد، ک ابش

 !کنمیجزغاله هم بشه کمکش نم! کنمیکمکش نم گهیبرسن که اصال و عمرا، د

 چــارهیچتــه دختــر ب: گوشــم گفــت يآراز لباشــو جمــع کــرده سرشــو بطــرف گوشــم آورد و کنــار اللــه  
 !درخدمت هستم هااآ! هست بخودم بگو یمشکل! شیچلوند يرو اونجور

 .عرق کردم شترینگاه و صداش بود گفت که ب يتمام که تو طنتیحرفارو با ش نیا ي همه

 . از اون نتونستم باال ببرم شتریب گهیبا شرم باال آوردم که د نگاهمو

بــا ! بلنــدت بشــه کــه گــردنم درد گرفــت کــلِیقــد وه نیــا يفــدا يریــکبیا يایــاون پرن: دلــم گفــتم تــه
آه و نالــه  یالکــ خــودش! مارمولــک دارم ي دهیــورپر نیــبــه ا کــاریمــن چ: لــرزان جــواب دادم ییصــدا

 !ام کارهیمن ب کنه،یم
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و چشــم غــره تــو هــم متوجــه  دمیــند يزیــو مــنم اصــال چ یگــیباشــه تــو راســت م! آهــان: کــرد زمزمــه
ــال طونیشــ يدختــره : بعــد آهســته زمزمــه کــرد ! نشــدم ــاش عز ! ب ــمواظــب خــودتم ب ــدون . دل زِی و ب

 . از من دور شد يا گهیحرف د

 ! یدنیبه پا بود د یدلم رقص يآرومتر گفته بود که تو یلیرو خ زدلیعز

ــو ــم داد زدم يتـ ــه عز   يوووووووووو: دلـ ــوونم کـ ــدا جـ ــرم خـ ــت بـ ــقربونـ ــدم  زدلِیـ ــم شـ ! آراز هـ
ــ   یو بلــده گــاه چرخــهیهــم م يعشــقوالنه ا يبـه حرفــا  یعقــربش گــاه شیخداروشـکر کــه اون زبــون ن

 .......آدم ببره ادیسوزنده شو از  ياخم و تخمها و حرفا

! بابــا ـــــــــــول یا: پونــه منتظـر دور شـدن آراز بــود کـه تنـد خودشــو بهـم چسـبونده گفــت       نکـه یا مثـل 
ــک ت ــب مارمول ــعج ــز زی ــوده ا يو ب ــب ــان نی ــم ز ! آرازج ــوش داره اون ــت خ ــبخــدا دس ــره رو ! ادی دخت

! از کجــا خــورد  دیــ و مــات کــرد کــه فــک کــنم دختــره خودشــم نفهم       شیکــ مــت یچنــان بــا مال 
ــر يوآااااااااااااا ــم ا پس ــهیه ــدا  نهم ــوبره بخ ــگ، ن ــا ! زرن ــب ــت هی ـــوم  ری ــون تمـــــــــ ــراز  ! دونش ــم اب ه

 ! افهیبدق شِیریس يعالقه، هم دك کردن دختره 

 . دمیکش قیعم یبهم دست داد که نفس یپونه چنان احساس سرخوش يحرفها دنیشن با

: از صــورتم مشــخص بــود چــون پونــه گفــت میخوشــحال نکــهیو مثــل ا شــدینواختــه م یقشــنگ يآهنگهــا
ــه ا ــهیاالن ک ــ   نهم ــاش کم ــه ک ــت خوب ــود  یحال ــد ب ــص بل ــو م يرق ــط م میرفتی ــدیوس ــان ! میترکون چن

 ! نون فیح يخوریمورد اصال بدرد نم نیدر ا فیح! موندنیکه همه مات م میکردیم ییغوغا

چشــم  کــهیو در حال میرفتــ زمــونیبطــرف م د،یهــم چســب یلــیبــود و خ تیــاز حــرفش کــه واقع خنــدان
ــبــه بق  لیــو آج وهیــو م ینیریاز انــواع شــ زهــایم يرو يبحــد. میکــرد ییرایاز خودمــون پــذ میداشــت هی

 !میبخور یچ میریبگ میتصم میتونستیو شکالت وفور نعمت بود که اصال نم

ــه ــ پون ــام زده گفــت يرو واشی ــچ: پ ــ يزی ــرو گمیم ــخــودت ن ياصــال ب ــو کــه خــدارو  . و برنگــرد اری ت
 ! گذرهیم یدور و برت چ یفهم یو اصال نم ياریمام عت جِیشکر گ

 !يخبر دار یفضولِ محل که از همچ دییشما بفرما خب : گفتم خندان

ــا پوســت کنــدن م  کــهیلبخنــدزنان در حال  ســمت راســتت دو : ســرگرم کــرده بــود گفــت  وهیــسرشــو ب
خواسـتگار چـرب    هیـ فـک کـنم   ! آقا مـنش نشسـته کـه فقـط چشمشـو بهـت دوختـه        ياونورتر پسر زیم

 ! دهیبه خواستگاراتم جواب م. از امروز کارش دراومد! چشمِ کورِ آراز روشن! يرو افتاد یلیو چ
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االن ! خونـه اش بـذارن   يشـکنه اگـه پـا تـو     یخواسـتگارامو مـ   يبـار گفتـه قلـم پـا     هیـ آراز : گفتم خندان
 !جلو ادیهستش ب دانیمرد م یهرک

اونجــا رو نگــاه کــن ... ماشــاا... ماشــاا: شــد کــه تنــد گفــت هنگــام پهلــوم توســط پونــه ســوراخ نیهمــ در
ــر دم از ا  ــه ه ــک ــر  نی ــاغ ب ــدیم يب ــ! رس ــ طونهیش ــم   گمیم ــد ش ــبلن ــار هی ــت ا يک ــدس ــره  نی  يپس

 !!!!رگ یب نهمهیخداااااا پسر هم ا يواااااااا! هزاررنگ بدم ها

 ........دمیبرگشتم فقط ماس کردیکه پونه اشاره م یبه سمت تا

 يدســت بــه دور شــونه هــا يعــاد یلــیمــاتم بــرده بــود چشــم بــه آراز دوختــه بــودم کــه خ  کــهیحال در
 . رفتنیرقص م گاهیداده با هم بطرف جا هیهم کامال بهش تک ایدخترعموش انداخته و پرن

ــه خــوش و بــش و صــحبت    نــویهمــون لحظــه چشــمم بــه م  در افتــاد کــه بطــرف آراز رفــت و شــروع ب
 نکــهیو از حرکـاتش مشــخص بــود، مثــل ا  کــردیدربــدر شــده م ينـو یکــه آراز بــه م یاز تعارفــات. کردنـد 

 . برداشت کردم نگونهیمنکه دورادور ا! بودند دهیرو د گهیتازه همد

کــه براشـون اجـرا شـد شـروع بــه      یمـ یمال کیـ بـا موز  ایـ جـدا شـده همــراه پرن   نـو یآروم از م یلـ یخ آراز
 .رقص کردند

کنــار  یکــه انگــار اگــه کمــ دیــچرخیوم دیصــرقیخودشــو بــه آراز چســبونده و باهــاش م نیهمچــ دختــر
 . دندیدزدیحتما آراز رو م دیکشیم

 یــیبتــونم بخــودم مســلط بشــم و عمــه و دا  نکــهیا يبــرا. بــه گلــوم چنــگ زد ینیبغــض ســنگ يا لحظــه
ــه ز ــیرزیک ــاه م   یرک ــم نگ ــران به ــدیو نگ ــونیخ کردن ــورتمو از جا   الش ــه، ص ــت باش ــاهیراح ــص  گ رق

 . دست پونه رو گرفته فشردم زیم ریبرگردوندم و آرام ز

ــتام ــ دس ــود خی ــف با   . زده ب ــاء مختل ــه انح ــت آراز ب ــده از دس ــچق ــرص م دی ــوردمیح ــتمینم خ ! دونس
ــو  ــان بنح ــ  ،يهرزم ــا روش ــان ب ــود  يرو یهرزم ــابم ب ــچیه! اعص ــا هی ــودز نی ــعوریب يالیگ ــخص  ش مش

فقــط نســبت بخــودم داد . رو دوســت داشــتم لیــهردمب نیــنبــود و مــن چقــدر نفهــم و خنــگ بــودم کــه ا
ـــاكخــــــــــــــــ: زدم ــا ا  ـــ ــر ســرت ب ــب ــدردنخورت  نی ــر آراز  ! انتخــاب ب ـــاك برس ــال خـــــــــ اص

 !!تف تو گورتون يا! رقصهیبه فنا داده، بازم باهاش داره م شویدختر عموش که کل زندگ نیبا ا
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 يبــه آراز و دختــره  خــورد،یلپهــاش ســرخ شــده و حــرص وجــوش م کــهیبطــرفم برگشــته در حال پونــه
 يمنفجــر شــدن تــو نشیکــه کمتــر کــردیبدرقــه م ریــخ يو براشــون دعــا دادیــفقــط فحــش م ختیبــدر
 !  بود نیماش

کــه  مینیبشــ نجــایدور از ا ایــب کــنمیپونــه خــواهش م: آهســته بــه پونــه گفــتم دیــلرزیصــدام م کــهیحال در
 ! فتمیچشمم هستن و دارم از پا م يهرلحظه جلو نجایا! فتهین نایمن چشمم به ا

قلــب واضــطرابمو هــم اصــال  يلرزشــها. شــدیاحســاس ضــعف داشــتم و حــالم رفتــه رفتــه بدترم بشــدت
 . کنترل کنم تونستمینم

بانـدها   يصـدا  نجـا یا. مینیشـ  یدورتـر مـ   یمامـان جـوونم مـا کمـ    : تند بلنـد شـده رو بـه عمـه گفـت      پونه
 .میگردیبرم. آهو رو بشنوم يصدا ذارهینم

 يفقـط سـر   اوردهیـ خـودش ن  يبـرو  یولـ  د،یـ فهم زویـ که بصورتم کـرد فکـر کـنم همـه چ     یبا نگاه عمه
 .تکون داد

 .کرد ییراهنما گاهیمخالف جا یدستمو گرفت و به سمت یبا نگران پونه

بــه مــن نگـاهش   رقصــهیهمچنانکـه م  دمیــنگــاه رو بـه ســمت آراز انـداختم کــه د   نیبلنــد شـدم آخــر  تـا 
 . هستش، که صورتمو برگردوندم و همراه پونه راه افتادم

 .پونه کامال به سالن مسلط بود یداشتم، ول گاهیو من پشت به جا مینشست يزیم پشت

کــرد کـه حواسـم پـرت بشـه و بــه      یمختلفـ  يزایـ شـروع بـه صـحبت درمــورد مسـائل متفرقـه و چ      پونـه 
 . پشت سرم فکر  نکنم

ــ داشــتم  یســع کــهیدر حال مــنم هــم موفــق بــودم بهــش جــواب   یکــم کــم بخــودم مســلط بشــم کــه کم
 ....یول دادمیم

 هیــفقــط کاف لــهیبدپ يپســرا نیــکــه ا ياز خــودت نقطــه ضــعف نشــون بــد دیــآهــو اصــال نبا: گفــت پونــه
 !!ذارنیفقط انگشتشون رو همونجا م!! ستنیول کن که ن گهید! بدونن ضعفت کجاست

 ! چهیپ یپونه داره از خشم بخودش م دمیکه د دادمیجوابشو م مهینصفه ن داشتم

رو عــوض کــرده و  ارشیــ نبــاریآراز خــان ا دمیــرد نگاهشــو گرفتــه بــه عقــب نگــاه کــردم کــه د عیســر
 ! رقصهیم نویبدقلق م يداره با دختره 
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ــمم ــت م     چش ــه دس ــاد ک ــت آراز افت ــه دس ــویب ــاز       ن ــه ن ــا چ ــم ب ــه اون ــود ک ــه ب ــت گرفت  يرو در دس
 .....دیچرخیم

ــهید ــو  گ ــتم خودم ــد     نتونس ــته ش ــاهم شکس ــض نگ ــنم و بغ ــرل ک ــکا. کنت ــته ام   ییاش ــه از دل شکس ک
 ! ختنیر نییاز چشمام پا گرفتیسرچشمه م

ــا چوقــتیهرچنــد ه: کــردم فکــر ــه خــودم القــا نکــردم کــه روز  نی و  کــنمیبــا آراز ازدواج م يفکــرو ب
ـ . نبـود  ریاصـال امکـان پـذ    يزیـ چ نیچـون چنـ   شـم، یخونـه م  نیـ خانم ا تحمـل کـنم آراز    تونسـتم ینم یول
! دلــش خواســت بکنــه يبپــره و بــدون توجــه بــه مــن هرکــار  گــهیجلــف د يچشــمم بــا دختــرا يجلــو

 يخــودش ازهرجهـت راحــت بـود و کــارا   کـه یدر حال! بکنـه  يمعاملــه ا نیاصـال انصـاف نبــود بـا مــن چنـ    
 نکـرده عاشـق   يدور و بـر مـن بچرخـه و خـدا     یکـ یمبـادا   دیترسـ یچـرا فقـط م   داد،یـ دلخواهشو انجـام م 

 !من بشن

 يبهــم دلــدار کــردیم یاشــکآلودمو پــاك کــرد و ســع يدســتمو گرفــت و بــا سرانگشــتاش چشــما پونــه
 ! بده

 يکــردم لبخنــد یاجــق وجــق پونــه ســع يکــه بــا حرفــا دمیکشــ قیــعم يپشــت ســرهم نفســها چنــدبار
 . آسوده بشه الشیخ یکم دیبزنم شا

اصـــال  یولـــ. دادمیـــپونـــه گـــوش م يو بـــه حرفهـــا میرو گرفتـــه بـــود گـــهیهمد يدســـتها زیـــم يرو
 يآهنـگ تـو   يفقـط فکـرم پشـت سـرم بـود کـه صـدا       . دمیـ جوابشـو م  یو چـ  گهیم یپونه چ دونستمینم

ــگ بنــگ م   ــم بن ــردیگوش ــذارهاش مجســم م     ک ــا گلع ــه رقــص آراز رو ب ــردمیو هرلحظ ــه دلــم   ک ک
 . سوختیبشدت م

 .رو کنارمون احساس کردم یکه حضور کس میحال بود نیهم در

افتـاد کـه بقـول پونـه از اول مجلـس چشـم بـه مـن          يبرگشتم کـه چشـمم بـه آقـا پسـر      بطرفش آهسته
 !افتاده بودم ینگیخواستگارو جر هیداشت و 

ــنم ــال  دونمی ــه ح ــال نم  یچ ــتم و اص ــتمیداش ــنم  تونس ــرل ک ــو کنت ــاه  . خودم ــت نگ ــا دق ــان ب ــش  یچن به
 . و آروم باشم امیکردم بخودم ب یکردم، که بعد سع

 .آهسته سالم داد يبمن داشت، با لبخند با احترام چشم همچنانکه
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حــاال کــه  دونســتمیاصــال نم! دنمیــفضــا در حــال چرخ يتــو کــردمیاحســاس م. اصــال مســاعد نبــود حــالم
 !دارم يا فهیو سالم داده، من چه وظ ستادهیسرم ا يآقا پسر باال نیا

 نیــمثـلِ ا  یکــیآرزو کــردم کـاش بتـونم دســت در دسـت     يدلـم از آراز گرفتــه بـود کــه لحظـه ا    چنـان 
ــاال ــســرم بگــذارم و ا يِپســرِ ب ــام  نی ــا تم ــس رو ب ــبارویز یمجل ــ  انشی ــه آراز واگــذار و خــودم راه  یب

 . شوم

 :عشق نداشته ام خوندم يبرا دلمرده
 

 سفر کردم  عزم

 خاطراتت را  تمام

 ختمیر یچمدان درون

  رومیم

 در افق چشمانت  ییجا

 هراس  یکه ب آنجا

 ساز عشقت را کوك کنم بتوانم

 روم  یم

 روم یم میتمام نداشته ها با

 کنمیرا هم با خودم همراه م دلم

 غربت  ارید نیا در

 ستیعاشق ن يبه فکر دلها یکس

  میرسم قد به

 ... زیسرم آب نر پشت

 ...ستمین ماندگار
 

 . کنمیپسر دوخته ام و دارم فکر م ي نهیشدم چشم به س متوجه

 ......" رفتمیم دیمن با "بود  نیاون لحظاتم ا میتصم
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 . داره کارمونیچ مینیبب میمنتظر موند. هزار زحمت حواسمو جمع کردم و آروم جوابشو دادم با

ــره ــاد يا چه ــ يع ــ  نیو مت ــه کم ــذاب  یک ــم ج ــ   تیه ــبتا کش ــد نس ــت، ق ــیو ه دهیداش ــدان   یکل ــه چن ن
ــ  ــه لــب داشــت و همچنــان   يو لبخنــد دهیرنــگ پوشــ یطوســ کیدرشــت، کــت و شــلوار ش محجــوب ب

 . بمن دوخته بودمهربانانه چشم 

 مزاحم نباشم؟: گفت آهسته

ــه چــه صــدا : کــردم فکــر ــه ب ــ  فیتشــر ییاز اون آدمــا! داره ییب ــه و مت ــا رفتــار مودبان در  نیداره کــه ب
 !کنهیدخترارو جذب م عیحال محکمش سر نیع

ــان ــاتزده در حال همچن ــهیم ــمم ز ک ــحواس ــود نگــاش م  ادی ــردمیجمــع نب ــه نگــاه . ک ــرد و   یپون ــن ک بم
 !دییامرتون رو بفرما! یچه مزاحمت کنمیخواهش م: باال داده جواب داد ییابرو

 قیــچشــم بمـن دوختــه و دق  کـه یدر حال. نشســت دهیرو کنــار کشـ  یپســر آروم دسـت بــرد و صـندل   آقـا 
بهتــر از  نیبــاور کنــ یولــ: داد!  کــرد کــه مــزاحم خلوتمــون شــده  یشــروع بــه عــذرخواه کــردینگــام م

ــا ــوقع نی ــت ن یتیم ــبدس ــه ا اوردمی ــز نزدک ــم  کی ــنا بش ــاتون آش ــد . باه ــازه ب ــه اج ــو  نیاگ اول خودم
 !مباهات داره يکه واقعا برام جا نیداد ییبکنم بعد اگه دلتون خواست و افتخار آشنا یمعرف

ــ ــام م  نیهمچ ــت نگ ــردیداش ــم     ک ــوم بش ــم تم ــه کله ــه ک ــتم االن ــه گف ــا يوا. ک ــن   نی ــم از م ــرا چش چ
 !پررو نیمت يپسره  داشتیبرنم

 شما تاجِ سر رو بپرسم؟ فیاسم شر تونمیم:  گفت آهسته

رو بــه  ســتادهیا زیــم يآراز بگوشــمون خــورد کــه جلــو یپرابهــت و عصــبان يصــدا نیحــ نیدر همــ کــه
 . کمکت کنم تونمیم نیخوایکمکت کنم؟ اگه اسم خانوم رو م تونمیجان م نایس: مردجوان گفت

و بــاز کنــه و بــه آراز کــه بــه لــب دهنشــ يو بــا لبخنــد نیخواســت متــ نکــهیهم! بــود نایاســمش ســ پــس
شــد کــه  دایــپ نــویم يجــواب بــده، ســروکله  کــردیآشــکار نگــاش م یبــا خشــم ســتادهیســرش ا يبــاال

 !زمیعز يخوش اومد یلیخ. جان نایسالم س:     بدون توجه به ما با ناز و افاده گفت

ــ  یآراز بشــدت عصــبان ياز رفتارهــا همچنانکــه ــودم کــه فقــط منــو م ــ د،ییــپا یب بخــودش قشــنگ  یول
واه . شـد  داشیـ دختـره پ  نیـ بـاز ا : دلـم گفـتم   يکـرده تـو   یخـال  نـو یسـر م  مـو یدق دل گذروند،یخوش م

ســرت  يگفتنــت بخــوره تــو زمیــعز زمیــعز یالهــ! واه، افــاده هــا طَبــق طَبــق، ســگها بــدورش وق و وق 
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 ينــویم نیــآخــه آرازِ خــاك برســر، چــرا بــه ا ! چــه بــا همــه هــم دختــر خالــه هســتش ! کــودن شــعوریب
 !رهیمنو بگ یکینکرده چشم  يکه خدا یپلک یو فقط دور من م یگینم يزیالدنگ چ

ــه ســ نگــاهم ــود و  دهیلبــاس پوشــ يانــداخت کــه بطــرز زننــده ا  نــویســرد بــه م یافتــاد کــه نگــاه نایب ب
 خواســتمیم: رو بمـن کـرده گفـت    بـا یز يبعــد بـا لبخنـد  . نیـ لطـف دار . ممنـون . خـانم  نـو یسـالم م : گفـت 

خونـواده   دنیـ دارم بـه د  میآشـنا بشـم و اگـه امکـان داشـته باشـه و افتخـار بـدن تصـم          بـا یخـانم ز  نیبا ا
 .....برم که شون

حـرف زدنشــو   يدستشـو بلنـد کـرد و جلـو     عیسـر . حرفشـو تمـوم کنـه    چـاره یب ينایاجـازه نـداد سـ    آراز
منـو بـا حـرص گرفـت      يخـم شـده بـازو    عیکـار دارم و سـر   يمـن بـا آهـو لحظـه ا     دیببخش: گرفته گفت

 !که اجبارا بلند شدم دیرف باال کشو بط

فشـرده   يکـردم مقاومـت کـنم وبـا حـرص بـازومو از دسـتها        یسـع  م،یسه قدم کـه ازشـون دور شـد    دو
 رتیــکــه بــاز دســت انداختــه محکمتــر بــازومو گرفــت و در مقابــل چشــمان ح  . دمیکشــ رونیــآراز ب ي

ــویو م نایســ يزده  ــا دهنهــا  ن ــه ب ــاز مــارو نگــاه م  يک ــدیب ــا  کردن ــه ب ــا يعــاد یحــالتو پون بهــم  يو لبه
ــل ا ــا نکــهیفشــرده، مث ــیآراز بــراش خ يرفتارهــا نی ــود نگــامون م يعــاد یل ــو دور کــرد و  کــرد،یب من

 . سالن برد یبطرف خروج

وول نخــور : بکشــم کــه بطــرفم برگشــته آروم گفــت رونیــبــازومو از دســتش ب کــردمیم یســع همچنــان
و شــاهد دل و قلــوه  ســتمیوا اریــمثــل خ ينطــوریهم یدوســت داشــت هیــچ! ســر رهیــخ يدختــره  نمیــب

ــره غــول بشــم   ــا اون ن ــانو ب ــد! دادن ب ــا  کــردیم یهمچنانکــه ســع! خــانوووووووم  يکــور خون ــازومو ب ب
بـه اطـراف کـردم کـه خـارج از       یلحظـه سـرمو بـاال آوردم و تنـد نگـاه      هیـ داره،  گـه دستش ن يفشار تو

 .اطرافمون نبود چکسیو ه میسالن بود

 !....خرزهره بتیبده يپسره  رسمین حسابتو ماال: دلم داد زدم يتو

ــا ــم در حال ب ــبان کــهیاخ ــرا    تیعص ــرده و خودمــو ب ــودم، محکــم      یهمچــ يکــورم ک ــرده ب ــاده ک آم
ــ  دهیــو روبــروش چرخ ســتادمیا : کــه انگشــتاش بــاز شــد و گفــتم  دمیبشــدت تمــام بــازوم رو کنــار کش

ــم کــن بب ــول ــه نمی ــوند   يوالی ــو ســربزنگاه رس ــازم خودت ــررو، ب ــبمــن گ يپ ــد ری ــارو  !!! يب ــو مگــه ک ت
 !يندار یزندگ
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تمــام  گرفــت،یسرچشــمه م تمیتمــام کــه از عصــبان یبــه نگــاه ترســناکش دوخــتم و بــا جســارت چشــمامو
بــا  یداشــت یاالن چــ: بگــه  دادم يزیــاجــازه بــدم چ نکــهیبــدون ا ختــهیچشــماش ر يخشــم وجودمــو تــو

و ازم  ایــمــن بــه پســره اشــاره کــنم ب يدیــد یتــو کــ!!! دل و قلــوه و نــره غولــو ارویــخ ؟یگفتــیخــودت م
همـه مثـل خـودت     یکنـ یچـرا احسـاس م  !! یزنـ یکـن کـه تهمـت دل و قلـوه دادن رو بهـم م      يخواستگار

!!! يبـه همـه مخصوصـا بـه مـن شـک دار       نهمـه یکـه ا  کـنن یدستشـون بلنـد م   هیـ  يهزار تا هندونه رو تـو 
و  قــهیهردق ســتمین یبنــده مثــل جنــــــــــــابعال! نگــه دار ادتیــتمــام عمــرت  يبــرا گمیمــ يزیــچ هیــ

 هیــکــنم، اصــال هــم نفهمــم دور و بــرم چــه خبــره، حــاال بــه بق  فیــو بــا همــه ک باشــم یکــیهرســاعت بــا 
 ! بهتان هم بزنم

ــه ام م کــهیحال در ــبم م کــردیبغــض خف ــکوبیو قل ــاه م   د،ی ــه مــات بصــورتم نگ ــه آراز ک ــاره  کــردیب دوب
! رمیــم نجــایاز ا نــایمــن امــروز بــا عمــه ا! ایــلیبــودن بــا اتابــک شــرف داره بــه خ: انداختــه گفــتم ینگــاه

ــران مــن نباشــ   نیهــم لطــف کنــ   گــهید! بادابــاد یهرچــ کــه حــالم ازت بهــــــــــــــــــــــم    نینگ
 !خــــــــــورهیم

فقــط . نشــن، تنــد بطــرف ســالن راه افتــادم  ياشــکامو کنتــرل کــنم تــا جــار  کــردمیم یســع کــهیحال در
 ! دینگفت و گوشت تنمو بخاطر حرفام نجو یچیبودم چرا ه ریمتح

ــوریهم ــدم برم   نط ــد ق ــرزان و تن ــه ل ــتمیک ــهی داش ــ   کدفع ــه و کش ــب گرفت ــتمو از عق ــه   دهیدس ــدم ک ش
 .ستادمیناخواسته ا

ــر در حال  از ــت س ــاس م   کــهیپش ــو خــانوم   : دم گوشــم گفــت  کــردمیلبخنــد زدنشــو احس ا پــس بگ
 ! و منو بطرف خودش چرخوند! شده شیخودم حسود يِکوچولو

: بخــودم گرفتــه بــودم گفــتم زیتمســخرآم يا افــهیق کــهیقــورت داده در حال یبــا صــدا و زورکــ بغضــمو
از خــودت ... چقـدرم ماشــاا ! نبـاش و کمتــر بـرا خــودت نوشــابه بـاز کــن    فتهیخــود شــ نهمـه یتـورو خــدا ا 

جـز ناراحـت کـردن     يکـه کـار   تیخاصـ  یبـدردنخورِ بـ   يِوالیـ که بـدونم بـه تـو ه    يروز!!! یهست یراض
 ياز بلنــد ایـ  کـنم، یم یبـا مـرگ مـوش خودکشـ     ایـ اونـروز   کـنم، یم يدارم حسـود  يمـن نـدار   دنییـ و پا

 . نیمطمئن باش نویا! که نفس آخرو بکشم کنمیپرت م نییخودمو پا
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 دمیکــه دوبــاره دســتمو کشــ کــردیمهربــون نگــام م یلــبش اومــده بــود و بــا نگــاه يجــذاب رو يلبخنــد
االن مــنِ  ،یترکــیاز حســادت م يحســود کــه دار يدختــر کوچولــو: کــه اجــازه نــداد و گفــت  فــتمیراه ب

 !دارم تیچقده خاص دمیبدرد نخور بهت نشون م

ــودش م       راه ــراه خ ــو هم ــرده من ــتش فش ــتمو در دس ــه دس ــاد و همچنانک ــیافت ــد  دیکش ــالن ش . وارد س
در رقـصِ نـور    یمـ یگ مالاز مهمونـا بـا آهنـ    يبـود و تعـداد   کیـ رفـت چـون همـه جـا تار     یاهیچشمم س

 .کردندیچرخان و هفت رنگ دانس م يچراغها

ــا ن. رقــص راه افتــاد ســتیبطــرف پ دیکشــیهمچنــان منــو م کــهیحال در ســالن رفتــه بــودم کــه   ي مــهیت
 ! بلد نبودم یمن اصال رقص کهیواقعا قصد داره منو وسط ببره در حال دمید

ــامو ــ  پاه ــه زم ــ نیب ــردم و د خیم ــهیک ــه ا  گ ــرفتم ک ــو ن ــتادیجل ــت  س ــرفم برگش ــدا. و بط ــگ  يص آهن
 .بلند بود ییبایبز

ــه     کیــشــکر همــه جــا هــم تار  خــدارو ــه بودنــد وگرن ــود و همــه بــه افــراد وســط ســالن چشــم دوخت ب
 . رفتیآبرومون م

ــرینزد صورتشــو ــرا کت ــ  نکــهیا يآورد و ب ــونم بشــنوم کم ــد گفــت یبت ــه فقــط  ؟يســتادیچــرا ا: بلن نکن
 ! ادیدر ب یتا عوض همچ یقصبا من بر ياالن مجبور ؟يحسادت رو بلد

پشــت ! کــه عمــراااااااااا کــنمیم ينــده بهــت حســود يدواریــبخــودت ام نهمــهیلطفــا ا: بلنــد گفــتم مــنهم
! دانـس  یچـه بـا دانـس، چـه بـ      دونمیـ از رقـص نم  یچـ یاالنـم ولـم کـن کـه ه    ! آراز خان ینیگوشت رو بب

بهتــره کــه  یلــیتابــک خهمــون ا! مــارو بســالمت رویــجمــع کــنم کــه شــمارو بخ  لمویبــرم وســا خــوامیم
 !زحمتت دادم که ممنونم یلیخ! به کارم نداشت يکار

ــا شــ کــهیحال در ــخندیم طنتیب ــل : گفــت دی ــا آرزوم بــرآورده بشــه و آرزو    هیــالاق ــرقص ت ــار باهــام ب ب
 . میبکن دیبا کاریکه چ میزنیحرف م مینیش یبعدا م! رمیبِدل نم

کــه ســه  وال،یــه يِتــو یعنــی: خواســت دوبــاره منــو دنبــال خــودش بکشــه کــه مقاومــت کــرده گفــتم  تــا
خــــــــــــاك تــو گــورِ  ؟یهنــوز آرزو بــدل هســت یرقصــیزبــون م نیریبــا اون لعبتــان شــ يســاعته دار
 ! امیمن نم... انشاا يریپس بذار آرزو بدل هم بم! آرزوهات

زود  شــه،یحســود خــانم رقــص االن تمــوم م : و گفــت کنــده شــد نیکــه پاهــام از زمــ دیمنــو کشــ چنــان
 !يخسته نشد! یگیو ناسزا م یزنیچقده حرف م گهیباش د
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بابــا مــن رقــص بلــد  گفــتمیکــه م غمیجــ غیــرقــص بــرد و بــه ج گــاهیبــا خــودش درســت وســط جا منــو
 .......اصال گوش نکرد ستمین

 
ــودن    میرقــص شــد گــاهیجا وارد ــه حــال خودشــون در حــال رقــص ب ــم م. کــه همــه ب ــلرزیدل و کــم  دی

ــا ب  ــود از پ ــده ب ــتمیمون ــوزن . ف ــوك س ــاز ا ین ــردر نم  نی ــها س ــرقص ــهی. اوردمی ــد کدفع ــوم  دمی آراز جل
 . و دستامو گرفته دور گردنش انداخت ستادیا

 يهــا ییواز کــارا و زورگــ کــهیدر حال. عــرق از پشــتم شــره کــرد و نفســم بنــد اومــد یکــنم در آنــ فکــر
ــه هــ چکســمیو ه دادیــدلخواهشــو انجــام م يکــارا يبــودم کــه همــه   یبشــدت عصــب شیشــگیهم  چیب

ــر نم  ــوان در نظ ــت،یعن ــدون ا گرف ــهیب ــ نک ــب کشــ     يرو یکنترل ــتامو عق ــم دس ــته باش ــودم داش  دهیخ
 ! برم ولم کن خوامیم!!!! شهیهم بغل کردن م یمگه زورک!! بغل ارووووووزهــــــــــرم: گفتم

لــوس : لبــاش بــه خنــده بــاز شــده بــود دوبــاره دســتامو دور گــردن خــودش انداختــه گفــت   کــهیحال در
ــوش يدختــره  اریــدرن يبــاز ــننیهمــه از اطــراف دارن نگــامون م  . چم ــن مســخره   يکــار. ک  ينک

 !فتهیزود م ای ریاتفاق د نیکه فک کنم حتما هم ا م،یخاص و عام بش

ــهیحال در ــم م   ک ــدونامو به ــم دن ــردمیاز خش ــت  فش ــاق م  : مبــه زور گف ــه اتف ــنم ک ــهیاوال بجه ــا ! فت دوم
 !برام نداره یتیبذار مسخره کنن اهم ه؟یمگه چ ستمیبااااااابااااااا بلد ن

ــهیحال در ــرم م  ک ــم دور کم ــو محک ــداختیدستاش ــت ن ــو بگ   : گف ــط گردنم ــو فق ــداره ت ــودن ن ــد ب ــبل  ری
 تموم. شد دانس. دستاتم ول نکن و با من بچرخ

مـن رقـص    یسـرجاش و بفهمـ   ادیـ مـردم هوشـت ب   نهمـه یا نیبـه پـات کـه بـ     زنمیـ لگـد م  هیـ االن : گفتم
 ! دوست ندارم یو زورک ينجوریا

 يافتــاد کــه گوشــه  ینگــاهم بــه چشــمان کــردیرقــص شــروع بــه حرکــت م نیــبــا آهنــگ ا کــهیحال در
ــود و . زدیــم رونیــآتــش ب ينشســته بــود و از نگــاهش شــراره هــا   زیــپشــت م گــاهیجا خــود منصــور ب

ــا خشــم رو  ــان ب ــل کــردن و زورگو     يچن ــص و بغ ــام رق ــه تم ــود ک ــرده ب ــن زوم ک ــاییم ــآراز  يه  ادمی
 !مطمئنا. بود ستادهیا. قلبم از ترس ضربان نداشت........ رفت و ضربان قلبم 
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ــت ــ  دس ــام در آن ــ یو پ ــاریزد و  خی ــهید کب ــه   گ ــه از گوش ــردم در     يک ــاهش ک ــرس نگ ــا ت ــمم ب چش
کـه اونـم    گفـت یم يزیـ چ شیجمـع شـده بـه فـرد کنـار      یبـا صـورت   دیـ چرخیمـن م  يرو نگاهش کهیحال

 . قشنگ چشم بمن داشت

خــودت  شــنیم ادیــکــم کــم هــم دارن ز! هــا دو نفــر شــدن یوحشــ نیــا ایخــدا: بــا خــودم گفــتم فقــط
 . کمکم کن

نگفــتم  ریــگفــتم فقــط گردنمــو بگ: گفــت شــدیحــس م يکــه ازش شــاد ییآراز بــا صــدا دمیــد کدفعــهی
 ؟يدیمحکم فشار م نهمهیچه خبرته مگه ا! مردم خفه ام کن نیکه ب

: نگــاه هراســانمو بــه صــورتش دوخــتم کــه تنــد گفــت  کــردمیبــدنم احســاس م يتــو يلــرز کــهیدر حال 
 !نگاه چپ بهت بندازه نگران نباش ذارمیخودم کنارتم ونم! يدیبازم از منصور ترس

هـم نگـام کـرد کـه      یعصـبان  یلـ یحـاال خ نگـاه چـپ و راسـت هـم بهـم انـداخت و       : گفـتم  یو کجک آروم
ــه هــم نشــد   ــال متوج ــو اص ــز! يت ــودت ام ادی ــه خ ــب ــاش دواری ــبا! نب ــ دی ــرا يفکــر هی خــودم بکــنم  يب

 !شهینم ينجوریا

 مویشـگ یهم يمـن امـروز وجهـه     یاگـه تـو گذاشـت   : گفـت  شـد یاز حـرفم لبـاش بخنـده بـاز م     کهیحال در
تخــسِ  يعمــر کــنم و دســتور بــدم زلزلــه  یمــردم حفــظ کــنم، فکــر کــنم بــازم بتــونم چنــد صــباح  نیبــ

 .اش فشرد نهیو آروم سرمو به س! حسود

چشـمم ظــاهر شــدند کــه االن داشــتند بــه مــا نگــاه   يو عمــه تمــام قــد جلــو یــیهمـون لحظــه فقــط دا  در
 ! میاوردیدرم ییکه دور از چشم اردالن چه اداها کردندیم

اش بلنــد کــردم و  نهیســ ياز رو زود ســرمو یولــ خواســتیکــه هرچنــد دلــم نم دمیکشــ یخجــالت چنــان
ــچرخیهمچنانکــه باهــاش م ــتم دمی ــار  : گف ــط ک ــک، فق ــبِ مارمول ــت طل ــف  يفرص ــا و نص  یکــن اون دوت

ــم بــه آرزوت برســ       ــتگار کــه دارم بپــرن و تــو ه ــو بــ  گــهیکــه دور وبــرم خلوتــه و د   یخواس  یآه
. يخــوریمن یو کـال و عمــرا بـدرد زنـدگ    یسـت ین میمسـتق  یصــراط چیخـودتم کـه اصــال بـه هـ    ! خواسـتگار 

ــس ب ــارهیپ ــو چ ــوم يِآه ــو ! مظل ــدر آه ــاز يدرب ــرا ! ن ــم ب ــدر دل ــو  يچق ــو کوچول ــ يآه ــتگار  یب خواس
 !سوزهیم

 ! بخند یموهام فرورفت و االن نخند ک نیشالم ب ریصورت آراز ز دمید فقط
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پســره  یولــ. دیــخندیبــار بــود کــه از تــه دل م نیاولــ يبــودم و بــرا دهیــند دنشــویخند ينجــوریحــاال ا تــا
و راســتش از تــه دلــم  خنــدهیداره م دونســتمیفــرو کــرده بــود کــه فقــط مــن م  ییزرنــگ سرشــو جــا ي

 .شاده و خنده هاش از عمق وجودش هستش ينجوریخوشحال بودم که ا

بــرام ارزش داشــت و بجهــنم   ایــدن ایــخنــده هــاش دن. کــردمیاوج آســمونا پــرواز م يبگــم تــو خالصــه
و دور وبــرم پرنــده کــه  دنیــپر یمــ میرو کــرده بــود گــهیکــه همد یبغلــ نیــکــه کــل خواســتگارام بــا ا

 !!!!زدیپر نم يجک و جونور چیسهله، ه

ـ  يصدا مـنم   دیخواسـتگار بودنـت نبـاش، شـا     ینگـران بـ  : موهـام بگوشـم نشسـت کـه گفـت      نیآراز از ب
 .برات بکنم يبدرد خوردم و تونستم کار يروز

 .....لبام نشست يرو يشاد خنده ا یناخواسته با دل که

از  یخوشــحال نیمــنم در عــ. دیــخندیهمچنــان سرشــو داخــل موهــام فــرو کــرده بــود و از تــه دل م  آراز
 . و از دستش ناراحت بودم دهیخنده اش، همچنان دلم ازش رنج

ــودز ــها  الیگ ــم نفس ــنگ يدم گوش ــیم ینیس ــ دیکش ــودش آرام م   یول ــا خ ــو ب ــد،یمن ــ چرخون ــاه  یول نگ
درِش لونـه کـرده بـود،     یطانیسـناکش کـه شـ   و تر یوحشـ  يبـود کـه بـا چشـمها     يهراسان من بـه مـرد  

ــورت م   ــته ق ــو درس ــت من ــداش ــن برنم  دادی ــم از م ــتیو چش ــاه. داش ــگو ینگ ــا  ای ــه حرفه ــز يک  يادی
 . به انتظار نشسته بود یمیو قد چیدرپ چیپ يپشت آن به مانند راز

ــام ب يکــه سرشــو از ال آراز ــموه ــ  رونی ــ  ریآورده نگــاهش بصــورتم و مس ــود، در آن ــره  ینگــاهم ب چه
 . بخودش گرفت که تا ته قلب آزرده و رنجورم رسوخ کرد نیآتش یسخت و نگاه يا

 . محکم و مطمئن سرمو بطرف خودش برگردوند یدستشو از کمرم برداشت و با دستان آرام

ــل ــهیاز ا قب ــ نک ــونم حرف ــزنم  یبت ــب ــ ای ــرم    یعکــس العمل ــه ه ــو آورد ک ــدم، صــورتش رو جل ــون ب نش
نتـرس   یچـ یکـن و از ه  نـان یبـه مـن اطم   گمیمـ  یوقتـ  یخـانوم : داغـش بصـورتم خـورد و گفـت     ينفسها

ــارف نم ــنمیتع ــرف ا ! ک ــار دارم بح ــانیانتظ ــ  م ــته باش ــ   یداش ــل کن ــش عم ــم! یو به ــت  دونم،ی از نگاه
ــو هــراس ازش دســت از ســرت برنم  يدیترســ منصــورکــه بشــدت از  خــونمیم ــ! دارهی ــبا یول بگــم  دی

 . یترس غلبه کن نیابه  دیبا! وجود تورو بترسونه یاون ب ياجازه بد دینبا



@donyayroman 299 

 يتـو  کـه یبـدون وقفـه دسـتمو گرفـت و در حال    . کرد و خواسـت  بـده کـه آهنـگ تمـوم شـد       یمکث آراز
ــورد،یپنهــان بچشــم م  یصــورتش خشــم  آورد و بطــرف  رونیــب گــاهیمنــو همــراه خــودش از جا   خ

 . سالن راه افتاد یخروج

نداشــت کــه کــم مونــده  یو اصــال بــه درد گــرفتنش تــوجه شــدیدســتش بشــدت فشــرده م يتــو دســتم
ــزنم  ــود داد ب ــتم . ب ــم گف ــکوند  : محک ــتمو ش ـــه دس ــودز ياخـــــــــ ــول، ا يالیگ ــهرک ــا   نی ــت ه دس

 ! شکنهیداره م ست،یدرخت ن يکُنده  یگرفت

 .ساکت باش و حرف نزن: گفت یبطرفم برگشت و عصب تند

  .تکون نخوردم گهیکردم و د خیم نیزم يکه پاهامو رو میسالن خارج شده بود از

 یدلخواهـت تـا جـوون داشـت     يبـا دختـرا  !!! چتـه بابـا  : جمـع شـده گفـتم    يا افـه یبرگشت کـه بـا ق   بطرفم
مـن بـا تـو     ؟يبـر  یمنـو کجـا مـ   ! حـاال اخـم و تَخمـش مـالِ مـنِ بدبختـه       ،يکـرد  فیو اونهمه ک يدیرقص

 !ادهیکارم ز. ولم کن! امیبه بهشت خدا هم نم

 ؟يایهمراهم ب یتونیکه نم يدار یمثال چه کارِ واجب: گفت یاومده عصبان کمینزد کامال

جمــع وجــور کــنم  دیــمــن با: خودمــو از تــک و تــا ننداختــه گفــتم یبــودم، ولــ دهیترســ یکمــ کــهیحال در
 !عمه جووووووووونم يخونه  رمیم! مونم ینم نجایا گهید. هستم یکه امشب رفتن

ــهیحال در ــو ب   ک ــرص نفسش ــا ح ــتم ب ــاز دس ــم رونی ــ دادی ــت  صورتش ــبونده گف ــورتم چس ــامال بص : و ک
ــا م  ــورم االن داره دع ــهیمنص ــو ام کن ــاتو از ا  دوارهی ــو پ ــت ــه ب نی ــخون ــزار رونی ــره  يب ــرار يدخت ! يف

 ! ادیبرنم يکار یاز دست کس گهیچون د! بدادت برسه دیخدا با گهیاونوقت د

 ...... و کدوم خ هیک گهیمنصور د! نمیصبر کن بب: به کمرم زده گفتم دستمو

ــه ــدا ک ــت   ییص ــر گف ــت س ــون نکنــ   : از پش ــور رو وارد دعوات ــا منص ــور چ  ! نیلطف ــا منص ــما ب ــاریش  ک
 ن؟؟یدار

 سـتاده یا گـاردش یسـالن بـا دوتـا باد    يو چشـمم بـه منصـور افتـاد کـه کنـار ورود       میصـدا برگشـت   بطرف
 !و سرخ شده چشم به ما داره

 گــهیر مـا کــس د منظــو. نــداره مطمــئن بـاش  يبـا تــو کـار   یمنصــور، کســ: تکــون داده گفـت  يسـر  آراز
 !نیلطفا به جشن تون برس. هستش يا
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بـا شـما    سـتن ین یاگـه آهـو خـانم راضـ    : کـه منصـور از پشـت سـر گفـت      دیدستمو دوبـاره گرفتـه کشـ    و
 !!میدر خدمت باش دییآهو خانم امر بفرما! نیکنیچرا مجبورشون م ان،یب

ــرف منصــور هجــوم م     دمیــد هــوی ــتمو ول کــرده داره بط از  یه و در آنــکــه ناخواســت  بــرهیآراز دس
 !دیرسیمگه زورم به آراز م یول! شدم زونیبازوش آو

ــا ــ  محافظ ــه کم ــر ا یک ــتادهیدورت ــد دوره ش       س ــم تن ــور ه ــان منص ــه محافظ ــد ک ــوتر اومدن ــودن جل ب
 یولـ . درنـگ برگشـت و وارد سـالن شـد     يکـرد کـه بـدون لحظـه ا     يمنصـور چـه فکـر    دونمیـ نم. کردن

البتـه وضـع آراز بهتـر از اون    . چـون سـرخِ سـرخ شـده بـود     . دیـ ترکیفکر کـنم از شـدت خشـم داشـت م    
 . نبود

شـده و   اهیسـ  اهیسـ  نمینـازن  يکـه حتمـا بـازو    دیچنـان بـازومو گرفتـه کشـ     نبـار یبطرفم برگشـت و ا  آراز
فقــط همــراه . چــون کــارو خــراب کــرده بــودم. ومــدیدرن کمیاز ترســم جــ یولــ. فاتحــه ش خونــده بــود

 ...اونم با شتاب رفتمیآراز م

ــه خــارج شــد  از ــو ز میخون ــو آراز من ــآالچ ری ــرد قی ــبان کــهیدر حال. ب ــل تنب یمحکــم و عص ــمث ــه  هی بچ
ــو رو  ــا، من ــو ه ــ یصــندل يکوچول ــوند، نگــاه  یم ــو    ياز رو ینش ــداخت و بعــد نفسش ــورتم ان خشــم بص

 . داده دستمو ول کرد رونیمحکم ب

کتــک  يچــون حتمــا برنامــه . دمیکشــیو ســرخ شــده بــود کــه از ترســم نفــس هــم نم   یعصــبان يبحــد
 . خوردنم براه بود

ــآالچ يتــو دیکشــیم یقــیعم ينفســها کــهیحال در ــو، فقــط راه م قی ــم م رفــت،یکوچول و  دیــلرزیمــنم دل
 !....آورده نجایآروم بشه و بگه چرا منو کشون کشون ا یکم کردمیدعا م

 
پسـره   دادیـ ش مکـه حتمـا بـه مـن فحـ      گفـت یم یـی زایلـبش چ  ریـ ز یو گـاه  رفـت یراه م یعصب همچنان

 !بتیبده ي

داره از وقــتش ! شــام ســرو بشــه نیدیــاجــازه م: خــدمتکار خونــه بــا عجلــه خودشــو رســونده گفــت  ســر
 .گذرهیم

 . رسونمیمن خودمو م نیشما سرو کن: به ساعتش انداخته گفت ینگاه آراز
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نشســت و چشــم بصــورتم  قیــوســط آالچ یچــوب زیــمــن پشــت م يروبــرو دهیکشــ یقــینفــس عم بعــد
 . دوخت

راه  ییکـم مونـده بـود دعـوا    : رنـگ و روش خـوب شـده بـود گفـت      ینگاه کـردن کـه کمـ    یقیدقا بعداز
ــد فتــهیب ــو   یدنی ــود   يِکــه مســببش هــم فقــط ت خــدارو شــکر منصــور  ! يتخــسِ حــرف گــوش نکــن ب

ــه تمــام جشــن بهــم م  دیعاقالنــه عقــب کشــ  يکــه تــو یدنیشــن رفــتیازمــون م یــیو آبرو خــوردیوگرن
دنــده و لجبــاز و زورگــو و  هیــدختــر چمــوش و  هیــبخــاطر  ؟یچــ خــاطراونــم ب! زدنیــکوچــه هــا جــار م

 يو همـــه  رنیـــوروجـــک درگ نیـــبــزرگ بخـــاطر ا  يزبــون دراز و خـــدا بـــدور کـــه ســـه خـــانواده  
ــهیبهــم ر شــونیزندگ ــهیم طونهیشــ! خت ــ گ ــادو پ نیهم ــن   چــتیاالن ک ــک چشــم روش ــرا اتاب ــنم و ب  یک

 !چشمش دنبالته ههمه راحت بشه مخصوصا منصور که رابرا الیبفرستم که خ

ــهیحال در ــ  ک ــا و توص ــتم     فاتشیاز حرف ــان گف ــه نازکن ــم گرفت ــتامو به ــود، دس ــه ب ــده م گرفت ــی: خن  یعن
آراز جــان تووووولوووووخــدا منــو ! بــود؟؟؟ خــدارو شــکر ریخوشــگل مــال مــنِ ســربز فیاونهمــه توصــ

 !گناه دالم! آخه تلسمیاز چشماش م یلیخ! منصور نده نیبه اتابک بده فقط دست ا

 .چنان باال رفت که خودم تعجب کردم روهاشاب

کــه  هیــمنصــور ک یدونیــاصــال م! بــاش اتـــــــــــــابک نــویا: گفــت دهیکشــ زدیــم يشــخندین کــهیحال در
 چشم بهت دوخته و قدم به قدم دنبالته؟ نهمهیا

 خــوامیاصــال هــم نم! دونمیــنــه نم: گفــتم یلــوچ بشــوخ یچنــدبار بــازو بســته کــرده بــا چشــمان چشــمامو
 ....!انشاا یبسالمت! میاتابک خوبه که راض. بدونم

ــا ــره ا ب ــورت م    يچه ــو ق ــده ش ــه خن ــمم ک ــمص ــت    داد،ی ــرفم گف ــه ح ــه ب ــدون توج ــور : ب ......... منص
 ! کردیم یرو داشت ازم مخف يزیچ..... همون......... همون

 نیــخــب ا! شــهیبگــو تمــومش کــن کــم کــم داره ســردم م! يد جــوووووون بــه لــبم کــرد: گفــتم عیســر
 ه؟یک سیابل

و اصــال  یکــن بخــودت مســلط باشــ یســع: گرفتــه گفــت زیــم يداد و دســتمو رو رونیــمحکــم ب نفسشــو
 !بزنم خوامیکه م ییاز حرفا یحت! ینترس
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ــو ــ دهنم ــتم  يور هی ــرده گف ــش ک ــ ! اووووووووووووووه: جمع ــه چ ــوایم یآخ ــ يخ ــهیا یبگ ــت  نهم دس
. مطمــئن بــاش دهیتــه کشــکــال  گــهیترســام د. نترســم دمیــقــول م! بگــو خالصــمون کــن! یکنــیدســت م
 ! فقط بگو

 !نیمنصور پسر اتابک هستش هم! ها یخودت خواست: دهنشو قورت داده گفت آب

 يلحظــه ا ادیــوحشــتناك و دســت منصــور افتــادم کــه بطــرفم دراز شــده بــود،   ينگاههــا ادیــلحظــه  هیــ
 ادمیــ دنیاحســاس کــردم نفــس کشــ. دادیــبــه دوســتش نشــون م يا رهیــافتــادم کــه منــو بــا چشــمان خ

.... یچـ : فقـط زمزمـه کـردم   . بکشـم  یکـنم و نفسـ   داشیـ نبـود کـه بتـونم پ    ییکـال بگـم هـوا    یعنی. رفت
 ....پسرش....بک.....اتا.... یگفت

نفـس   کـردم یافتـاده باشـه تـالش م    رونیـ کـه از آب ب  یم بسـته شـده بـود و مثـل مـاه      ینـ یدهنم بـا ب  راه
 . شدمیداشتم خفه م. هوا اصال نبود! امکان نداشت یول. بکشم

دســتامو چنــان مشــت کــرده بــودم کــه ناخنهــام . بودنــد يخواســته اشــکام راه گرفتــه و بصــورتم جــار نـا 
 . به گوشتم فرو رفته بودند

! ینفــس بکــش لعنتــ زنــهیو داد م دهیــمتوجــه شــدم آراز شــونه هــامو گرفتــه و محکــم تکــون م کدفعــهی
 ! آآآآآآآآاههههههههههوووووووو! نفس بکش

ــار نیآخــر نیــا دیشــا. اومــده چشــم بــه آراز دوختــه بــودم  رونیــاز حدقــه ب یچشــمان بــا بــود کــه  يب
ــره   ــه چه ــمم ب ــاشیز يچش ــادیم ب ــا. فت ــر دمیش ــه م  نیآخ ــود ک ــاهش ب ــدینگ ــق  ! دمی ــا عش ــاه تنه نگ

 !!!! میزندگ

مـه فـرو    يآراز تـو  يبـا یز يرفتـه رفتـه چهـره    ......یکـنم ولـ   دایـ هـوا پ  یفقـط کمـ   ،یکم کردمیم تالش
نشــدم  ریمــن هنـوز از آراز ســ ! رمیـ بم دیــنبا! زنــده بمـونم  خــوامیمـن م  یولــ: از فکــرم گذشـت . رفـت یم

 !سفر کنم ییکه بخوام تنهاش بذارم و تنها

. دراز کـــرد نیزمـــ يکنـــده شـــدم و منـــو رو یصـــندل ياحســـاس کـــردم از رو. بســـته شـــد چشـــمام
ــرا ــ کــردمیهــوا تــالش م يفقــط ذره ا ،يذره ا يهمچنانکــه ب ــان داغ آراز  شــدم،یم حسیو کــم کــم ب لب

چنــد بــار کــه پشــت  . احســاس کــردم کــه بشــدت درون دهــنم تــنفس داد  خــمیســرد و  يلبــا يرو رو
بـه سـرفه    دهیکشـ  یقـ یراه نفسـم بـاز شـد و نفـس عم     نکـه یمثـل ا  کدفعـه یکـرد،   نکـارو یسرِ هم محکم ا

 ! شدمیکردن افتادم که دوباره داشتم خفه م
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 ! رهیبگ یبلکه سرفه هام تموم دیکوبیبلندم کرده و به پشتم م نیاز زم حاال

بــود  ياشــکام جــار کــهیبخــودم اومــدم و جمــع و جــور شــده تونســتم حــرف بــزنم، در حال  نکــهیا بعــداز
 !هاااااااا مردمیخدا جووووونم داشتم م يوآآآآآآآآآآآآآآا: فقط گفتم

ــارم رو آراز ــ يکن ــو  نیزم ــو ت ــود و من ــته ب ــش م ينشس ــردیآغوش ــد . فش ــرفش برگردون ــورتمو بط ه ص
 شــدینم! يریــبگ ادیــمحالــه ! کــه يریــگینم ادیــ چوقــتیه: و گفــتم دمیــاش کوب نهیبــه ســ حــالیب یمشــت

 نه؟  یکه از دستم خالص بش یکشتیمنو م یداشت یالک یالک! یگفتیخبررو آروم آروم م نیا

منصـور افتـادم کـه پسـر اتابـک هسـتش، چنـان خودمـو بـه آغـوش آراز فشـردم کـه فکـر               ادیدوباره  تا
 !...خنده اش به آسمون رفت يچون صدا فته،یب نیکنم کم موند از پشت زم

 
ــرم  اصــال ــفک ــد نم  هی ــا بن ــو   شــدیج ــو ت ــه از ترســم خودم ــردم،یآغوشــش م يو همچنانک ــهی فش  کدفع

م دورم حلقــه کــرده کــه بــازم دارم نفــس فرصــت طلــب چنــان دستاشــو محکــ يالیمتوجــه شــدم گــودز
 ! ارمیکم م

آراز بــا دختــرا  يدنهایهنــوزم از دســت رقصــ گــهیو از طــرف د رفــتیدلــم بــراش ضــعف م کــهیحال در
ــو ياون دختــرا یالهــ: نداشــت گفــتم یحرصــم تمــوم ــ  يت ــه پ ــو  شیســالن بجــز پون  يِمــرگم بشــن، ت

ــه ــرا دار والی ــوریا يچ ــیم ينج ــ ! یکن ــاال پ ــن، تــ   شیح ــش ک ــامو ول ــرا دارمرگ ــو ا يو چ ــوریمن  ينج
چــه خــوب هــم مواظبمــه و منــو دســت خــوب ! فرصــت طلــب زِیــه يپســره  نمیــبــرو کنــار بب! یچلــونیم

ــ ــپردن یکس ــووونم ن      ! س ــر بابــا ج ــه دخت ــابت رو برس ــه اردالن نگفــتم حس ــه ب ــتمیاگ ــار  ! س ــرو کن ب
 !!!ــــــــــنمیبب

. حوالــه کــردم کــه بــا خنــده دســتمو گرفــت یحــالیب يش مشــتها نهیســ يکــم جــوونم رو يبــا دســتها و
 !انگار انگار نه انگار ، نهیبقول ننه سک یول

ــو چشــماش ــاهم گــره خــورد و   يت ــدم کدفعــهینگ ــت و  يداغــش رو رو يلبهــا. داغ ش چشــمام گذاش
ــت و پ    ــاالتر رف ــته ب ــونیبعــد آهس ــد    یلحظــات ده،یبوســ مویش ــه همــون حــال مون منکــه در جــا از  . ب

 . سکته کرده بودم یخوشحال

بلنـد شـدن    يآروم ازم فاصـله گرفتـه بلنـد شـد و دسـت بطـرفم دراز کـرد کـه بـرا          یقـ ینفـس عم  بعداز
 ! کمکم کنه
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 . بطرفش دراز کرده بلند شدم دستمو

 وارهیـ رو گرفتـه و پشـت بـه مـا داشـتند کـه د       قیـ بـه اطـراف افتـاد کـه محافظـان دورتـادور آالچ       نگاهم
 . شده بود دنشونیمانع از د قیکوتاه آالچ ي

رفتـار آرازِ   نیـ بـا ا  دونسـتم یاصـال نم  یبـود، ولـ   زیـ هرچنـد همـه جـا تم   . به تکونـدن لباسـم کـردم    روعش
 .مردم یبصورتش نگاه کنم که داشتم از خجالت م يبکنم و چه جور دیبا يمشنگ چه کار

 . و خجالتمو احساس کرده بود، چون آهسته دستمو گرفته کنارش نشوند یسردرگم نکهیا مثل

 !دور بودن بهتره. دیدار فیخطرناك تشر یکم نکهیمثل ا: و گفتم دمیکنار کش یکم

آخـه مـن بـه    : منفجـر شـد و بلنـد گفـت     هـو ی یلبخندشـو قـورت داد ولـ    دهیبه موهـاش کشـ   یدست کالفه
ــو چــ ــره  یت ــم دخت ــ ! ترســو يبگ ــن چ ــور  یمگــه م ــتم و چــه ج ــو ا  يگف ــه ت ــتم ک ــالیگف  ؟ يشــد ینح

ــه ج  یخواهشــا کمــ ــت رو کــم کــن و ب منکــه بهــت قــول دادم مواظبــت  ! راتــت اضــافه کــن از اون زبون
 !تارِ مو از سرت کم بشه هی دمیاجازه نم ادیخود اتابک هم ب رك،باشم، حاال منصور به د

 !دادمیبود و کامال حق رو بهش م نییسرم پا همچنان

 !کامال حق با تو هستش ندفعهیاجق وجق دورت بگردن، ا يهایریکبیاون ا: گفتم آروم

ــوی ــده، در حال     ه ــودش برگردون ــرف خ ــت و بط ــاب گرف ــتاش ق ــا دس ــورتمو ب ــهیص ــورتم   ک ــم بص چش
حـق   چکسینـه؟ هـ   ایـ گفـتم   یچـ  يدیـ فهم! ولـش کـن   هـارو یریکبیا: دوخته بود بـا لبخنـد زمزمـه کـرد    

 ! دمیاجازه نم یشکیبه ه.........  دمیاجازه نم! چکسیکنه ه تتینداره اذ

ــ: آروم گفــتم شــدیچشــمام جمــع م يتــو چشــم بصــورتش دوختــه بــودم و اشــک  کــهیحال در  یکــی یول
 !لطفا حساب اونم برس! رو اعصابمه بخدا یلیخ! ....... یلیخ! ....... کنهیم تمیاذ یلیداره خ

 ؟یک: گفت متعجب

ــه ــردم زمزم ــآراز ک: ک ــهیهم. انپوری ــاش خ     ش ــا اون رقص ــروز ب ــا ام ــاراش مخصوص ــارا و رفت ــا ک ــیب  یل
ــاذ ــدارم د   تمی ــت ن ــال دوس ــرده و اص ــهیک ــبب گ ــدم م ! نمشی ــده ازش ب ــچق ــره  ادی ــره رو يپس ! خرزه

 ! دورو بر من نچرخه گهیبرس که د يحسابشو جور

 نیــا: اش فشــرده گفــت نهیآروم ســرمو بــه ســ! تــر شــد قیــبــه خنــده بــاز شــد و رفتــه رفتــه عم  لبــاش
 یهرچــ! تــو فقــط دســتور بــده حســود خــانم! کــنمیو از دور خــارجش م کــنمیمــرام رو لهــش م یآرازِ بــ
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ــما بگــ  ــه نیش ــروع بخند . قبول ــاره ش ــدوب ــرده  داد دنی ــو چ: ک ــاریآراز ت ــرد ک ــهیا يک ــاک نهم از  هیش
 !بهت نرسه تممگه دس! دستت

 .عمرم يروزها يآرومتر از همه ..... آروم! من چقدر آروم شده بودم يخدا

ــد کــرده اشــکامو پــاك کــردم   ســرمو ــدون ا. بلن ــدازم  ینگــاه نکــهیب ــبصــورتش بن نشــون  جــانمویه ای
و  خــوامیازت نم يزیــچ گــهید. نیهمــ. فقــط اعــدامش کــن  . ممنــونم: ن زمزمــه کــردم بــدم، لــرزا 

 .  زدم يلبخند

و  میشـد کـه مـن و آراز هـردو بـا هـم سـر بلنـد کـرد          دهیدرختهـا شـن   ياز البـال  ییموقع صـدا  نیهم در
 .میبه اون سمت نگاه کرد

. منصــور و همراهــاش کــه محافظــان مســلح جلوشــونو گرفتــه بودنــد منقــبض شــد   دنیــآراز بــا د فــک
 ......دستش گرفت که تند به بازوش چنگ زدم يخونسرد و آروم دستمو تو یبا صورت یول
 

 . که آراز آروم دستمو فشار داد و از جاش بلند شد فتمیدارم پس م کردمیم احساس

ــت رو ــ : بمــن گف ــو هم ــ  نیت ــاش و به ــ چیجــا ب ــوان ح ــدار دنمیق ترســعن ــراز   ،ين ــرت پ ــون دور و ب چ
ــودمم ا  ــت و خ ــامیمحافظاس ــردمیاالن برم. نج ــ . گ ــد آرام و دلنش ــتمو ول   ینیو لبخن ــب آورد و دس ــه ل ب

 . کرده از من دور شد

مـرد رو   نیـ مـن ا . شـد  يمحکمـش از پشـت سـر نگـاه کـردم و دلـم پـراز شـاد         يقامت بلند و قـدمها  به
 شـه یوهم رفـت ینم يجـو  هیـ  يهرچنـد اصـال آبمـون تـو    . دمدوسـت داشـتم و عاشـقش بـو     یدر هر حالت

رو باهــاش  ینیریاحســاس شــ یولــ م،یخــوردینم گــهیبــا همد یو کــال بــدرد زنــدگ میخــدا دعــوا داشــت ي
 نیــخونــه و ا نیــخــب در هــر صــورت مـن بــدرد ا ! دیـ ارز یمــ میکــه بـه کــل زنــدگ  دمتجربـه کــرده بــو 

بــودم، پــس الاقــل تــا فرصــت داشــتم و کنــارش بــودم بــا    یتمــام عمــرم رفتنــ يو بــرا خــوردمیمــرد نم
ــا خــواب و خ مونــدمیعاشــقش م یشــگیهم يهمــون جنــگ و دعواهــا ــودم دنشیــو د الیــو ب . خــوش ب

و تــرس رو بخــودم راه  کــردمیم نــانیبهــش اعتمــاد و اطم جــودمبــا تمــام و دیــلحظــه با نیــاالن هــم در ا
 . دادمینم

. و آدمــاش نگــاه نکــنم طانیکــردم بطــرف خــود شــ یســع. دمیــمنصــور بــاز ناخودآگــاه لرز يادآوریــ بـا 
 !خودت کمکم کن ایخدا...... پسرِ اتابک  يوآآآآآآآآآآآ............. یول
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کــه بطــرفم  دمیــرو د يآدم قـد بلنــد  ي هیموقــع ســا نیگــرفتم کـه در همــ  يا گــهیرو بطــرف د صـورتم 
 . ومدیم

کـردم   یقـ یعم یاحسـاس دلتنگـ   دنشیـ بـا د . سرمو بطـرفش گـرفتم کـه همـون محـافظ خـودم بـود        تند
 .  که کاش االن خونواده ام کنارم بودند

ــا نگــاه بغــض کــه چــون  انســالیمــرد مهربــون م نیــنگــران و دلتنــگ چشــم بــه صــورت ا  یکــردم و ب
 . مقابلم قدعلم کرده بود ، دوختم يسپر

ــ  يتــا پـا  نیمطمـئن باشـ  . نینباشـ  یچــیو نگـران ه  نجـام یمــن ا. آروم بـاش دختـرم  : گفـت  ون جـوونم ازت
ــت م ــنمیمحافظ ــهید. ک ــچ گ ــده يزی ــه ام! نمون ــب ــه زود  دی ــدا ب ــرا يخ ــوب يخب ــون   یخ ــواده ت از خون

 .بصورتم زد یو لبخند مهربون. لطفا دیو آروم باش دیبکش یقیعم ياالنم نفسها. رسهیم

ــه لــب داشــت نگــاه م   همچنانکــه آراز رو  یعصــبان يصــدا کــردم،یبصــورت مهربــونش کــه لبخندشــم ب
 ؟یمیکر يشده آقا يزیچ: که گفت دمیشن

فقــط حــال خـانوم مســاعد نبــود   فتـاده، ین ینــه اتفــاق: انداختــه محکــم گفـت  نییسرشــو پـا  یمــیکر يآقـا 
 .نباشن يزینگران چ گفتمیداشتم بهش م

 . دمیبود چنان دستمو گرفته بلندم کرد که واقعا از رفتارش خجالت کش دهیکه کنارم رس آراز

 .واصل شده بود یبه کدوم درک دونمینبود و نم يشکر دور و اطراف از منصور خبر خدارو

ــمم ــه ق چش ــهیب ــودز    ي اف ــه آآآخ گ ــاد ک ــم آراز افت ــل ا ییالیدره ــمث ــده نی ــار    بتیب ــاال روزگ ــا ح ت
 . بود دهیبخودش ند

و هـر لحظـه    سـت یمشـخص ن  تیـ چیبـرج زهرمـار، تـو چـرا ه    : آهسـته گفـتم   میدورتـر شـد   یکمـ  یوقت
اَه کــه  یهســت يکــدوم ور ســتیتــو کــه اصــال مشــخص ن ؟ياونــور ایــ ينــوریا ایــبابــا  ؟یهســت یبــه حــال

 !ادیبدم م ایچقده از بعض! یزنیحال آدمو بهم م

 مثل من نه؟ : بطرفم برگشته گفت تند

 يخودتــو دار يتــو کــه جــا! واه واه واه: گفــتم زونیــآو يو بــا لبهــا کــردمیصــورتمو جمــع م کــهیحال در
 !والیه یو جزو نفرات اول

ببنــد  يچشــمت رو لحظــه ا گــهیم طونهیشــ: گفــت بــردیبطــرف خونــه ممنــو کشــون کشــون  کــهیحال در
کجــاش جــا  ایــدن نیــا يتــو یو بــدون یمنصــورش بــده کــه از دســتش خــالص بشــ  لیــتحو یو دودســت
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باشــه کــه  نیــپــاش نــره، آخرشــم جوابــت ا يتــو يکــه خــانم خــار یمــواظبش باشــ نهمــهیا! آخــه يدار
 !پررو انومِخ ادیبدش م ایچقده از بعض

نگــاهمو  کــهیدرحال دهیـ بــازم خــودم محـق تــر بـودم، بطــرفش چرخ   یولـ  دادمیــبهــش حـق م  کـه یحال در
! یکنــ یو تــه دلمــو خــال یحرفــارو بگــ نیــا ادیــدلــت م ياصــال چــه جــور: بنگــاهش دوختــه بــودم گفــتم

 یفتـ یبهـم نگـاه کنـه پـس م     خـواد یم یکـ یتـا  . کـرد  شـه ینم شـم یکـه کار  گـه ید يو حسـود  الیخب گودز
! صدســاله رو افتــاده بــودم یکــه کــارم زار بــود و ترشــ یســتیش و بابــام نتــو دادا هبشــه؟ خوبــ یکــه چــ

 .و لبخند زدم! بار نیهزارم يبرا نیخدارو شــــــــــــــــــــکر ا

ــاش م کــهیحال در ــردمینگ ــدا  ک ــت خ ــرم گذش ــدر ا ایاز فک ــچق ــتش دارم  نی ــداخالق رو دوس ــراش . ب ب
 :دلم خوندم يتو
 

 من حس تنت را دوست دارد  اشعار

 از بودنت را دوست دارد  يمثنو 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  يکنار روح موالنا شعرم

 را دوست دارد  دنتیچرخ آرامش
 
 تو دنید يچشمانم برا عقوبی

 را دوست دارد  راهنتیهرگوشه پ 
 

  میشعرها يپا ریبسوزان ز يشعر

 ماندنت را دوست دارد   يصدا شعرم
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ــاز م    کــهیحال در ــده ب ــاش بخن ــود و لب ــه ب ــورتم دوخت ــم بص ــدیچش ــت ش ــو : گف ــت ت ــک  يِاز دس وروج
از دســتت بــه  يکــه درســت کــرد یاوضــاع نیــبــاور کــن کــم مونــده بـا ا ! دونمیــکــنم نم کــاریچ خـوام یم

 ! فرار کنم خیمر

ــهیحال در ــده م  ک ــا خن ــتمیب ــتمیراه ب خواس ــ ف ــتم دهیکش ـ : گف ــ ـــه خــــــــــ ــت  ! رینـــــــــ ــو از دس بگ
ــا يگــرایج ــه اونجــور  نی ــوس م  و خــود چــرخنیدورم م يجشــن ک ــرام ل خســته شــدم و  کــننیشــونو ب

 خیپرتــاب شــدن بــه مــر يپــس لطــف کــن بــرا! رو مــزه شــو بِچِشــم یخــیمر گــرِیج یکمــ خــوادیدلــم م
 !منو بهونه نکن

: گفــت ذاشــتیدستاشــو دوطــرف صــورتم م کــهیلبــاش نشســته در حال يرو بــایز يبــاره خنــده ادو کــه
 ....باره خالص هیزبونت و اداهات  شیقورت داد و از دستت خودت و ن یتورو هلپ شدیکاش م

ــت  ییصــدا ــد از پشــت ســرم گف ــشــبتون بخ: بلن ــون آرزو م یخــوب يشــبها! آرازخــان ری ! کــنمیرو برات
 . شب خوش که حتما هم خوشه! به کام ــــــــــامیا

ــتها تنــد ــآراز ب يصــورتمو از دس ــداختم  ینگــاه دهیکشــ رونی ــه پشــت ســرم ان ــه منصــور  . ب ــمم ب چش
 . رو بمن دوخته بود نشیآتش يو چشمها ومدیم رونیباغ ب يدرختها نیافتاد که از ب

آراز دورم  يدســتها. بــود دنیــآغــوش آراز فــرو رفــتم کــه قلــبم وســط چمنهــا در حــال تپ   يتــو چنــان
 یغلطــ چیهــ! نتــرس خــودم هســتم و همــه جــا پــراز محافظــه : حلقــه شــد و بغــل گوشــم زمزمــه گفــت 

 !بکنه تونهینم

ــاه  منصــور ــم نگ ــا خش ــراپا  یب ــه س ــه در حال  يب ــن انداخت ــهیم ــه باد  ک ــتش ب ــا دس ــاشیب ــاره  گارده اش
ــاد کــردیم ــط گــذرا گفــت . راه افت ــام: فق ــزود دوارمی ــا کــنمیکــه دعــا م میزود بهــم برســ يِب ــاق  نی اتف

 !! تحمل ندارم گهید! فتهیهرچه زودتر ب

 دهیبـا آرامـش کشـ    یدرختهـا گـم و گـور بشـه چشـمم بـه دنبـالش بـود کـه بعـد نفسـ            نیکه بـ  یزمان تا
 .اومدم رونیاز آغوش آراز ب

 .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

مواظــب  یلــیخــانم توانمنــد خواهشــا خ: عمــه داد و گفــت لیــبــرده تحو نــایعمــه ا زیــمنــو بطــرف م آراز
بــزورم کــه شــده بــرا خودشــون  ایــ دنیــرو بــه بــاد م یکــیســرِ  ایــامشــب  نــایا! نیدوتــا زلزلــه باشــ نیــا
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ــه ا! ادیــم درمکــه مــن کــار کــننیم دایــخواســتگار پ کمــه خواســتگار جــواب دادنــم   یلــیکــارم خ نکــهین
 !شهیم ضافهبهش ا

 . و لبخند کمرنگ خودش راه افتاد ییعمه و دا يبا خنده  که

ــوز ــاز خند هن ــود  دنی ــده ب ــوم نش ــه د میتم ــک ــقاب دمی ــره    یبش ــه و ب ــاب و جوج ــراز کب ــبر يپ از  انی
 . پشت سرم مقابلم گذاشته شد

ــ  بعقــب ــه س ــت  ينایبرگشــته چشــمم ب ــاد کــه گف ــد: محجــوب افت ــمهمــون ز دمی ــه   ادهی گفــتم شــما ک
 . دییبفرما. شما کنار گذاشتم يبرا اد،یدفعه کباب کم م هی نیستین

ــ  یتــرس نگــاه بــا ــه آراز انــداختم کــه االن موهاشــو آت ــ شــد،یم داشیــو ســربزنگاه پ زدنیــم شیب  یول
ــهیخــدارو شــکر داره بــه مهمونــاش ســر م  دمیــد ــ یه نفســکــ کنــهیم یدگیو بهشــون رســ زن  یبــه راحت

 .تشکر کردم نایو آروم از س دمیکش

ــاده داشــتم فکــر م  يامــروز و امشــب رو يکــه خســته از تنشــها و بــدو بــدوها  شــب  کــردم،یتخــت افت
ــد ــچ دمی ــز زی ــن نفهم يادی ــاز جش ــه چ   دمی ــورش هم ــا حض ــور ب ــو منص ــم ر زوی ــهیبه ــود خت ــال . ب اص

 آراز چرا اونو دعوت کرده بود؟؟؟؟ دمینفهم

فقــط در مــورد ! ســرم هــواره ياز جشــن بــزرگ آرازخــان گذشــته و پونــه امــروز رو  يچهــار روز ســه
 . میکوبیهم م يسروکله  يو تو میکنیجشن و اتفاقاتش صحبت م

 !عشخم ییآهو کجا يهوووووووووو: که پونه گفت کردمیبه آراز فکر م داشتم

 !يآخه سرمو بردچه خبرته ! میبکن یبذار استراحت ریبگ یاللمون یپونه تورو خدا کم: گفتم

بخـودش گرفـت کـه غـش کـردم       يا افـه یخـورده چنـان ق   نیچـ  ینـ یو ب زونیـ آو يبا لـب و لوچـه    پونه
 . حرف زدن نداشتم ياصال نا یاز خنده، ول

 . بود ختهیاعصابمو بهم ر شیبا اخالق سگ روزیآراز د. رفت روزیفکرم به د دوباره

. ســوختیآمـده نداشــتم  دلـم بــا شـدت تمــام بحـال خــودم م     شیپــ يمـاجرا  يتــو يریاصــال تقصـ  منکـه 
رو  شـعور یب ينایسـ  نیـ ا گـه یبـار د  هیـ  کـردم یفقـط دعـا م  ! نداشـت  یینانـاز کـه راه بـه جـا     يآهو چارهیب

 ! ارمیو دمار از روزگارش درب نمیبب
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ــهــم کــه مــاجرا رو ر  پونــه ــبــه ر زی ــبــراش تعر زی و وحشــتناك آراز رو  یبرزخــ ي افــهیکــرده و ق فی
محتــرمش بــا  يکــم عقــل رو بــا خونــواده  ينایکــرده بــودم، کــه کــم مونــده بــود آقــا ســ میرســبــراش ت

 ...... دیخندیو غش غش م کردیم يادآوریآراز رو  ي افهیق یکنه، ه رونیمشت و لگد ب

 !...چارهیکرده بودم منِ ب يریگ عجب

ــو يهنــدزفر ــا آهنگهــا   يرو ت ــرو کــرده ب ــونم نامهربون   ییگوشــم ف ــایســرمو گــرم کــردم بلکــه بت  يه
 .استراحت کنم  یآراز رو فراموش کنم و اگه پونه اجازه بده کم

از اتــاقم واســه  شــدیم یســاعت مینــ بــایتقر روزیــافتــاد د ادمیــ کــردمیآراز فکــر م يبــه دعــوا همچنانکــه
آرازخــان بــرام  کــه یانســالیاخمــو و م ریــدب. دیــترکیکلــه ام داشــت م. اومــده بــودم رونیــب يهواخــور ي

 . گرفته بود پدرمو درآورده بود پمیخوش ت ریدب يبجا

 .زدم رونیرو بردن، منم بالفاصله از اتاق ب فشونیبنده تشر يمحترمه  ریکه خانم دب یوقت

پـس بـدون فکـر بـا آرامـش      . ارنیـ ب فیوضعم خوب بـود و قـرارم نبـود آراز خـان بـه منـزل تشـر        سرو
 . منتظر پونه شدم الیخ

از گــل ســرخ کــه  ییبــایبــا طــرح ز یقشــنگ یملــوان قــهیبلــوز . کتــان بــه تــن داشــتم دیشــلوار ســف بلــوز
 . و شلوارش که دم پاهاش از اون گل رو بخود اختصاص داده بود کردیم ییپشتش خودنما

قشــنگ  یلــیخ يدار ونیپــاپ دیبلنــد و مــواجم رو شــونه زده، رهــا کــرده بــودم، کــه بــا تــل ســف   يموهــا
 . شده بود

امــروز چقــده قشــنگ   يووووووووووووو: بخــودم کــردم گفــتم  ییرایپــذ ي نــهیآ يکــه تــو ینگــاه بــا
ــ  ــنِ دخمل ــاز یِشــدم م ــت ! نان ــده ام گرف ــه بعــد خن ــروز ماشــاا. ک ــو چــه تحــو ... ام . گــرفتمیم لمیخودم

 !خوش بحال خودم واالاااااا

بـودن رو  شـو اجـرا کـرده     کـه یت هیـ جشـن   يرو کـه اونـروز تـو    یآهنگـ  کـه یدر حال. سرحال بودم یلیخ
! دمیرقصــیآهنــگ رو دلبرانــه م نیــکــاش بلــد بــودم و ا کــردمیاز تــه دلــم آرزو م خونــدم،یبــا خــودم م

 ....فیح یول

 . باعث شده بود بشدت خوشحال باشم نیاز خونواده ام داشتم و هم یخوش يخبرا

داده بودنــد کــه ظــرف  نــانیخونــواده ام صــحبت کــرده بــودم کــه داداش اردالن و ارســالنم بهــم اطم  بــا
 . گردندیبرم رانیهمراه پدر مادرم حتما به ا ندهیآ يدو هفته  یکی
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 . ابرها بود يو جام فقط رو کردمیم یطونیذوق زده بودم که همش ش يبحد

خونـواده ام   دنیـ د يو بـرا  کـردم یم یفقـط مـن بـودم کـه ابـراز خوشـحال       زد،یـ نم یحرفـ  چیاصال هـ  آراز
 . بودم قراریب

مجبــور بــودم  یولــ........ یولــ. دور شــدن از آراز چقــدر بــرام ســخت خواهــد بــود  کــردمیفکــر م یگــاه
ــه نبــودش عــادت کــنم    يدور نیــا ــه جــون بخــرم و کــم کــم ب ــرا! رو ب ســاخته نشــده  گــهیهمد يمــا ب

 کــردمیفکـر م  يهرجــور. میختیریـ رو بهـم م  مونیبچــه گانـه زنــدگ  يعالقـه   هیـ بخــاطر  دیـ و نبا مینبـود 
ــدیم ــال دمی ــ اص ــا و پا   ینم ــا اون اخالقه ــونم آراز روب ــت ــنم  دنهاشیی ــل ک ــس دور! تحم ــت يپ ! یو دوس

ــدت ــکها و دلتنگ  یم ــا اش ــب ــار م امی ــدمیکن ــادت م     وم ــودش ع ــه نب ــم ب ــم ک ــد ک ــردمیو بع ــره  ک  يپس
 ! رو یدوست داشتن يوالیبداخالق و ه

ــه، ــه و دا  خال ــه و عم ــیپون ــد   ی ــحال بودن ــام خوش ــه از ذوق کردنه ــه چه  . هم ــه ب ــود ک ــط آراز ب ــه فق چ
 . رفتیصورتشو برگردونده به اتاقش م یو گاه دوختیدلتنگ چشم م یزدنهام با نگاه

و  نیو زمـ  خـت یریپدرسوخته هم کـه چشـم بـراه اردالن بـود، مثـل مـن فقـط همـه جـارو بهـم م           ي پونه
 !نداشتن شیزمان از دستش آسا

ــون داشــتم ــه روز مهم ــا اون لباســها   کــردمیفکــر م یب ــانطور شــاد و ســرحال ب ــه هم ــه  يک خوشــگلم ک
 .خواست وهیمنتظر پونه بودم دلم م

ــو ــهیخالــه رســوندم و در حال  شیبــه آشــپزخونه پــ   خودم ــتمیســربه ســرش م  ک ــاز م ذاش  يهــا وهی
ــ  بیســ خچــالی ــته داشــتم گــازش م   یقرمــز خــوش رنگ ــا دقــت شس ــرو انتخــاب کــردم و ب ــه  زدمی ک

نـه   دمیـ رو نگـاه کـرده د  اونـور   نـور یا. سـت یخالـه ن  دمیـ کـه د  رفتمیـ ور م میبـا گوشـ  . نشستم زیپشت م
 !ریخ

خالـه بگوشــم نشسـت کـه خــوش     يشــدم و صـدا  ییرایوارد پـذ  زدمیـ قرمـز رو گــاز م  بیسـ  همچنانکـه 
 .گفتیآمد م

 . 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 نایا! يددم وااااااا يوا: دلم گفتم يتو فقط
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ــا دســته گــل ز  نایســ خــانم و . در دســتش مهربانانــه چشــم بمــن داشــت  ییبــایخــان گــل و گــالب کــه ب
 . کردندیکه لبخند به لب منو نگاه م یبا سرو وضع عال یو متشخص انسالیم يآقا

 !!!دارند کاریچ نجایا نایا دونستمیکه نم کردمیمبهوت نگاشون م چنان

و  زدیــم رونیــب شیاژدهــا از دمــاغش آتــ نیکالفــه کــه عــ يا افــهیاد کــه بــا قچشــمم بــه آراز افتــ هــوی
بمــن انــداخت کــه دروغ نباشــه  یچنــان نگــاه. نگــران و آشــفته وارد ســالن شــد یمنقــبض و نگــاه یفکــ

 ......همونجا خودمو

ــ  بطــرف ــازه رس ــا رفــت کــه ت ــ  دهیمهمون ــودن بش  ییبعــداز خوشــآمدگو! ننیو هنــوز فرصــت نکــرده ب
خودمـو   نیاریـ م فیمـون تشـر   رانـه یحق يکـه بـه کلبـه     نیـ جنـاب تـاجبخش تـا زنـگ زد    : گفت يسرد

 .شد رید یکم نکهیشرمنده مثل ا! رسوندم

کــرد کــه خالــه جــوون احســاس کــرده بــود حــال   یتــاجبخش هــم بابــت مزاحمتشــون عــذرخواه يآقــا
ــه نشســتن م  گفــتیخوشــآمد م یو هــ ســتیآراز اصــال خــوش ن مــنم کــه ســرِ جــام  . کــردیو تعــارف ب

 .خشک شده بودم و کال قادر نبودم پاهامو تکون بدم

ــ  نگــاهم ــرف س ــت نایآهســته بط ــاه    . برگش ــرتاپامو نگ ــه و بهــم زل زده س ــان چشماشــو بمــن دوخت چن
 . زدیچشماش برق م يو تو دهیبه شکل من ند یانگار تا حاال آدم کردیم

ــو ــم داد زدم يت ــاتو درو: دل ــچش ــره   شی ــن پس ــه يک ــده دمــ  زی ــ! اغگن ــهیم طونهیش ــپ و   گ ــرم چ ب
 !نفهم يپسره  کنهیو تورو هم اعدام م خورهیمنو م الیاالن گودز یگینم! راستش کنم ها

ــان جــونش نشســت و د  يرو نگــاهم ــصــورت مام ــ دمی ــت داره   یاوووووووخ ــا محب ــون و ب ــان مهرب چن
 .لباش بود يهم رو يلبخند! که نگو کنهینگام م

 يخــودم گوشــه  يذهــنم بــرا ياعــدام آمــاده شــده و تــو يبــرا گــهیبغــرنج بــود کــه د يبحــد تیوضــع
  کردمیم فیرد يباغ قبر

 !!!!طرفم ادیداره م نایس يوااااااااااااااااا دمید که

 نایکـه سـ   یهـر قـدم   دمیـ فهمیم نـو یفقـط ا ! بـود، خبـر نداشـتم    سـتاده یا ایـ  دیـ تپ یقلبم بشدت م دونمینم
 ! ستمیبا ایفرار کنم  دونستمیو واقعا نم خوردیسرم م يتو یمثل پتک داشتیبطرفم برم

 ....خشکم زده بود همچنان



@donyayroman 313 

چهاردســت و پــا بــرم و کنــار قبــرم حاضــر   تــونمیو هراســان فقــط از ذهــنم گذشــت بهتــره تــا م  لــرزان
فااااااتحــه ! امــروز بــدون بروبرگـرد شــب اول قبــرم بــود ! فتــهیبـه زحمــت ن  ادیــبشـم کــه الاقــل عشــقم ز 

 !به وجود جوونمرگ و ناکامم

االن بــود کــه آرازِ اژدهــا بــا ! شــدمیکــه داشــتم آب م کــردیچنــان چشماشــو بمــن دوختــه و نگــام م نایســ
 !دهنش جزغاله اش کنه شیآت

 کــردمینم يچکـار یمـنم کــه ه . شــدیم کیـ و لبخنــدزنان، بـا لبخنــد جـذابش داشــت بهـم نزد    نیمتـ  نایسـ 
 !و مثل احمقها بهش زل زده بودم دهیچوب خشک نیو ع

بــه موهــام کــه از  کــهیتمــوم در حال اقیآروم و بــا اشــت یلــیو خ ســتادیا میو قــدمدر د ، دیبمــن رســ یوقتــ
 . دسته گل محشرو بطرفم گرفت زد،یم دیصورتمو د يایبود و تمام زوا رونیشال همش ب ریز

کــه  دمیــخوشــگل خودمــو د يوالیــناگهــان آراز ه ، رمیـ دســتمو تکــون نــداده بــودم کــه گــل رو بگ هنـوز 
 . گرفت نایدسته گل رو از دست س عیسر یلیه خجت خودشو بهمون رسوند نیع

ــه     ینگــاه منــگ بصــورتش انــداختم و بــا چشــمان ســرخ و فــک بهــم فشــرده ش روبــرو شــدم کــه روب
 !دینیبش دییلطفا بفرما: گفت نایس

ــان ــ    چن ــش گــر گــرفتم کــه عرق ــدور از ادب ــار ب ــت  یاز رفت ــرا گرف ــو. ســرد صــورتمو ف ــط  يت ــم فق دل
، مگــه مــن چالقــم و دســت نــدارم کــه تــو عــوض مــن زحمــت  لنــده هــور يآخــه پســره : زمزمــه کــردم

 !نسناس يپسره  يحتما خل شد کردمیشناختمت فکر م یاگه نم! یکشیم

 ! فکر کردم االنه که منو بخوره يفکرها بودم که نگاهشو بطرفم برگردوند و لحظه ا نیهم در

الم کــرد کــه از صــدتا فحــش شــ ریــاز ز ختــهیر رونیــب يبعــد چشــم بــه موهــا. کــرد ینگــاه ســرتاپامو
 . بمن رفت که درجا سکته کردم يچنان چشم غره ا. بدتر بود

موهــاتو جمعــش کــن، !! یبپوشــ ینداشــت نیــتنگتــر و بــدن نمــاتر از ا یلباســ: دیــدنــدوناش غر ریــز از
 !ولوئه شهیو هم خورهیبدرد نم چوقتیشالتم که خدارو شکر ه

رفتــه سرووضــعم خــوب  ادمیــکــه کــال  دمیــو خونــواده اش هنگ نایســ دنیــافتــاد از بــس از د ادمیــ تــازه
 !ستادمیتنگ و بدن نما جلوشون ا يلباسها نیو با ا ستین

 .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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مطمـئن بـودم آراز   ! پـاك پاکـه   گـه یفکـر کـردم حسـابم د   تخـت نشسـته    يلـرزان رو  یاتاقم بـا دلـ   يتو
اگـه تــاجبخش بــا آراز  ! اومـده بــودن  نجــایچـرا ا  نــایاصـال ا ! ارهیــدمــار از روزگـارم درم  نـا یبعـداز رفــتن ا 

کـه   دیـ بـه مـن شـد؟ نکنـه بـرام خواسـتگار اومـدن؟ چنـان دلـم لرز          میکار داشـت چـرا دسـته گـل تقـد     
ــردم  ــکته ک ــتکا  . س ـــه بابــا خواس ــر چنـــــــــ ــه چ!! هی ــه ازش خواســتگار   ي کــارهیآراز مگ ــه ک  میمن

 . نهیمنو بب ادیهم باهاشون راه افتاده ب نایدارن و س يا گهیحتما کار د! کنن

بحــالِ مـنِ از همـه جــا    يوا! بـود  ختـه یر یشکســته و ماسـت  يتغـار ! کـردم بـه خــودم مسـلط باشـم     یسـع 
 !خبریب

 يســرم بنــد بشــه رو رو  ينخــوره و رو زیــکــه اصــال ل یموهــامو جمــع کــرده شــال  عیســر نــهیآ يجلــو
سـرم   يسـر هـم چنـان محکـم بـه شـالم بـزنم کـه اصـال رو          ي رهیـ دوتـا گ  خواسـت یدلم م. سرم انداختم

 !!!ترس تا چه حد! تکون نخوره که خنده ام گرفت

ــیعم نفــس ــ یق ــنم   دمیکش ــرس رواز خــودم دور ک ــطراب وت ــه آراز : گفــتم. و تــالش کــردم اض اصــال ب
دربـدر کــه   يایـ بـا اون پرن  یزدم وقتـ  یمگـه مــن بهـش حرفـ   ! گـردم یم يجـور  داره مـن چـه   یچـه ربطـ  

 .دیرقصیم يکل خونواده شو به کشتن داده بود ، اونجور

ــ  از ــط پ ــم فق ــر م شیترس ــردمیخــودم غرغ ــ ک ــتمیم یول ــارا دونس ــام ک ــط داره و   يتم ــه آراز رب ــن ب م
 ! رسهیحسابمو م

مهمونــا  شینــرم و پــ رونیــباشــه پــس چــرا ب میحــاال کــه امــروز ممکنــه روز آخــر زنــدگ : کــردم فکــر
ــم ــرا با . نباش ــال چ ــاص ــ  دی ــم؟ ک ــروز ا   یبترس ــه ام ــود ک ــر داده ب ــن خب ــایبم ــون   ن ــون مهم ــر مرگش خب

 لباس بپوشم؟ یمنم مثل گون ارنیم فیتشر

 .......برگشتم ییرایترس و لرز به پذ با

ــل نگاههــا   آهســته ــتم و در مقاب ــا رف ــد، و د   ییبطــرف مهمون ــه بودن ــه ســراپام دوخت ــکــه ب ــراز  دگانی پ
ــ ــره ا  يرو نایذوق س ــک نف ــل ت ــتم يمب ــ. نشس ــاجرا دمیترس ــه و    يم ــرار بش ــوم تک ــتگار کوچول خواس

 !ــــــــــــــــــــالیواو گهیکه د نهیکنارم بش ادیب کراستی نایس

 !یروان يپسره  کردیلبخند زدند که فقط آراز بود چپ انداز نگام م یبهم با مهربان همه

عاشــقانه  يو نگاههــا نایســ يخونــواده  نیســنگ ينگاههــا ریــز زدنــدیکــه داشــتند حــرف م یمــدت تمــام
 . بودم ناخانیخود س ي
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آخـه بـه   : و کـم مونـده بـود داد بـزنم     رفـت یکـه دلـم ضـعف م    کـرد یبهـم م  یچنان نگـاه  یهم گاه آراز
  شه؟یخوب م رمیمهمونا حالتو بگ شیبلند شم پ! فضول يتو چه پسره 

قربــون خــود بدجنســم  یالهــ! چقــدر مــن بــدجنس شــده بــود. فکــر خــودم خنــده ام گرفــت نیــاز ا کــه
 !بشم من

ــا ــم خ  ت ــن برس ــیم ــود ولــ    یل ــده ب ــون زده ش ــل ا    یاز حرفاش ــردم، مث ــس ک ــو ح ــهیکوچول ــا نک  يآق
ــ   ــو خ نایتــاجبخش کــه متوجــه شــده پســرش س ــیمن ــدرم تمــاس    دهیپســند یل ــا پ ــه فقــط آهــو، ب و گفت

ــازه   ــه و اج ــتگارخوا يگرفت ــا     . خواســته يس ــتن و ت ــال انگلســتان هس ــه فع ــه ک ــم گفت ــام ه ــیباب دو  یک
از بابــا  دهیــتــاجبخش کــه اصــرار پســره شــو د يآقــا. مــونم یش آراز مــیکــه مــنهم پــ گــردنیهفتــه برم

اصـال بـدرد    میداشـته و محـک بـزن    يداریـ بـا هـم د   یگـاه  نایاجازه گرفته کـه تـا برگشتنشـون مـن و سـ     
ــم م ــوریه ــ میخ ــه ای ــدخونواده   ! ن ــه هرچن ــا گفت ــه باب ــ  يک ــاجبخش و س ــ نارویت ــون   یم ــه وبهش شناس

ــتش و با آرازمــن دســت   يفعــال اجــازه   یاعتمــاد داره ولــ  ــازه بگ دیــهس ــاز اون اج  نیــکــه ا. رنی
 . آراز اومده بودند دنیخونواده هم بلند شده به د

آهــو  کــهیتــا زمان: تاصــرار بهشــون نــداده گفــ يکــه مجلــس رو بدســت گرفتــه بــود اصــال اجــازه   آراز
 . شمیکه ممنون م نیکرد و لطفا اصرار هم نکن شهینم يکار چیدست من امانته ه

بــه جــوون خــودش قســم بخــورم کــه حــالش اصــال  تونســتمیو م کنــهیداره ســکته م دمیــفهمیمــن م فقــط
 !ستیمساعد ن

ــه صــراط مســتق  ينشســتند و هرجــور یکســاعتی خالصــه فقــط  اجــازه بــده ارنیــب میخواســتند آراز رو ب
 .نبود و آراز اصال قبول نکرد یبکنم که شدن دارید نایدو جلسه با س یکی

اش  افــهیناراحــت شــده بــود و کــامال از ق یلــیخ نایســ کــهیو در حال ومــدیاز دستشــون برنم يکــار گــهید
تــا برگردنــد و  کــننیاز خــودم و خونــواده ام کردنــد کــه صــبر م فیتوصــ فیــشــروع بــه تعر زد،یــداد م

 . انیب يرسما به خواستگار

 .زدمیهم که نم یحرف. فرش دوخته بودم يگرفته چشم به گلها نییتمام مدت سرمو پا در

. شـده رنگـش کبـود شـده بـود      وونـه یآراز رسـما د  دیآهسـته صـورتمو بوسـ    نایرفـتن کـه مـادر سـ     موقع
حــق  یبجــز خــودش کســ یرگــبز نیــبــه ا يایــدن ياصــال تــو! کــردیبــه خانمهــا هــم حســادت م الیگـودز 



@donyayroman 316 

ــ هرزمــان خواســت از فرصــت اســتفاده   تونســتیخــودش کــامال آزاد بــود و م ینداشــت منــو ببوســه، ول
 !جالد شعورِیب........ کنه 

ــم بخــاطر ا دیشــا ــه ــ  یعصــبان نی ــادر س ــه م ــود ک ــوان عروســش م  نایب ــو بعن ــهیداره من ــال از !!! بوس اص
 !اوردمیسردر نم یچیه

کنــارم  نایبشــه، کــه آراز زودتــر از ســ کیــکــرد بــه مــن نزد یســع یاخمــو موقــع خــداحافظ ينایســ آقــا
 . بزنه یحرف نایبود و اصال اجازه نداد س ستادهیا

ــود بــدتر حــالش گرفتــه شــده، در حال   چــارهیب ي پســره پرحســرت بصــورتم  ینگــاه کــهیکــه معلــوم ب
 . کرده خارج شد یخداحافظ کردیم

زودتـر از آراز بـا عجلـه وارد     یکمـ  م،یبرگشـت رفتن مهمونـا کـه بدرقـه شـون کـرده داخـل خونـه         بعداز
شــد و تــا نگــاهش بــه مــن افتــاد، مثــل   ییرایبــودم کــه آراز وارد پــذ دهیشــدم و تــازه ســرِ پلــه هــا رســ 

 . آتشفشان منفجر شد

ــهیحال در ــتها  ک ــا دس ــمگ   يب ــده و خش ــت ش ــن م   نیمش ــمت م ــه س ــدیب ــد داد زد وم ــابتو : بلن االن حس
 !يریم يکجا دار!!! رسمیم

ــه ــارهیب ي خال ــکته م  چ ــت س ــرد،یداش ــ ک ــ  یول ــت حرف ــرات نداش ــم آراز    یج ــش خش ــه آت ــه بلک بزن
 ! فروکش کنه

ــتم   همچنانکــه ــد گف ــود بلن ــه آراز ب ــان ب ــ   : چشــمم هراس ــد ش ــتم بلن ــه؟ مگــه مــن گف ــب نیبمــن چ  نیای
 بدم؟؟؟ دیکه تقاصش رو من با يشد وونهید ينجوریشده تو ا یباز چ نجا؟یا

 ؟یزنیفم محر یکشیحاال خجالت نم: داد زد آراز

 .رفتمیدرم دیبا. و کَل کل کردن نبود ستادنیوقت ا گهید

 ! مید برو که رفت! دو سه کی

تـا آخرشـم قفـل    ! آراز بـه پلـه هـا برسـه مـن بطـرف اتـاقم فـرار کـردم و درو هـم روش قفـل کـردم             تا
 .....کردم

 ومــدیت ماز تــرس قلــبم داشــ. دینرســ مییبــه جــا یولــ دمیکشــ قیــعم یبعــداز قفــل کــردن در نفســ    
 ! کنهیم ينجوریچرا ا وونهید نیهم خنده ام گرفته بود که ا دم،یترسیم یلیهم خ! دهنم

 ! و االن بخونم تشنه بود میکردیدنبال هم م يتام و جر نیع میداشت چون
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خشــن آراز بلنــد شــد کــه اخطــار  يصــدا! خــب قفــل بــود یدر محکــم فشــار داده شــد ولــ ي رهیدســتگ
 . داد تند درو باز کنم

 !!!عممممممراااااا! شدم درو باز کنم ریمگه از جوونم س: گفتم بلند

کــه بــدون حــرف در  کــردیم دادیــو همــش از پشــت در، داد و ب کــردیغــرش م یزخمــ ریمثــل شــ آراز
 . باز بشه

مگــه اون گفتــه دوســت  ؟يدار کــاریدختــر چ نیــآراز جــان تــو بــا ا: کــه گفــت دمیخالــه رو شــن يصــدا
 نجا؟یا انیتو هلک و تلک پا بشن ب

کــنم  کــاریوروجــک تخــس چ نیــبــا ا دونمیــمــن م ن،ینداشــته باشــ يخالــه لطفــا شــما کــار: گفــت آراز
 !درو باز کن تا نشکستمش: دوباره داد زد! شناسمش یچون م

ت مگـه مغـز خـر اونـم از جـنس گـورخر رو خـورده باشـم کـه درو بـرات بـاز کـنم               نیـ با ا: زدم داد حالـ
 آره؟؟؟؟ يبخور یلپ هیاونوقت منو 

 . آراز گوش دادم يادهایدادم و به داد و فر هیبه در اتاق تک آهسته

  ه؟یفقط بگو گناه من چ ایباز وونهید نیعوض ا: بلند گفتم دوباره

قربــــــــــــــــونت بــرم کــه چقــده هــم  یالهــ: لبــام نشســته بــود فکــر کــردم يرو يلبخنــد کــهیحال در
حــاال عاشــق  ،یشــیم وونــهیبمــن بکــنن تــو د ینگــاهدورت بگــردم کــه فقــط پســرا  !! يخــوریحــرص م

خــب  یولــ! دختــره یمگــه قحطــ! غلــط بکــنن عاشــق مــن بشــن  يکــه ووووووووووووو شــکشیشــدن پ
 !از من خوشش اومده یکیکنم  کاریچ! ندارم یمنم که گناه

جشــن اون شــب رفــت کــه بعــداز رفــتن منصــور و دارو دســته اش و خــوردن شــام،    يبــه آخــرا فکــرم
 یبعــداز کمــ ی، ولــ صــبح جشــن طــول بکشــه يهــا یکــیمــن انتظــار داشــتم تــا نزد. دتمــوم شــ یمهمــون

 نارویفکــر کــنم ســ. بــود روقتمیــکــرده رفتنــد کــه صــد البتــه د یرقــص و آواز همــه کــم کــم خــداحافظ
 !! هم بزور بردن

حـاال  . گرفتـه بـود، مگـه ول کـن بـود      لشیتحـو  يهـرزه کـه آراز خـان اونجـور     يایـ دختـره پرن  نیا فقط
 ........ بمونه  الیو يشب رو تو خواستیم
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مطمــئن بــودم اگــه . کــم داشــتم نــویبلبشــو فقــط هم نیــا يســکته کــرده بــودم کــه تــو يوووووووووووو
ــ ــا  یم ــا ادا و اطواره ــد ب ــهیح يمون ــدر م  ل ــه اش آراز رو از راه ب ــردیگران ــهیو د ک ــه  گ ــ يفاتح  یهمچ
 .شدیخونده م دیبا

فـک کـنم    یتفـاوت نشـون بـدم، ولـ     یکـه بـ   بـردم یمبـه کـار    مویو تمـام سـع   کـردم یم يخودخور داشتم
 . زدیم رونیموفق نبودم و از تمام بدنم آتش ب

ــ ایــدرخواســت پرن دنیبعــداز شــن آراز ــر ا یمبن  یمهمــون آراز باشــه، نگــاه  يچنــدروز خــوادیم نکــهیب
درخواســت دختــر  دیــترد يبعــد قشــنگ بــدون ذره ا. بفکــر رفــت يبصــورتم کــرد کــه لحظــه ا قیــدق

 نجــایو همــه هــم کــار دارن، بهتــره ا ســتیخــودش خونــه ن چوقــتیعمــوش رو رد کــرده گفــت چــون ه
 !کاره نیکه بهتر کنهرو ترك  الینمونده و

 !رمیکم مونده بود بم يافاده ا نویبه جوون م. دلم خنک شد که کم مونده بود لبخند بزنم انقده

فرهــاد خواســتگار کوچولــوم . رو تــرك کــردن الیــنفــرات بــودن و نیدکتــر هــم کــه آخــر ي خونــواده
 يشـــماره  خواســـتیخودشـــو بمـــن رســـونده م يراد دور از چشـــم آراز لحظـــه ا یبـــود ولـــ ومـــدهین

ــهمراهمــو بگ ــنم ز : کــه گفــتم رهی ــه ت ــمــن ســرم ب ــ ! نکــرده يادی ــم کن ــورو خــدا ول کــه االن آراز  نیت
 ! کنهیم هیجا تصف هیو حساب هردومون رو  رسهیم

بکشــه و ازم  يباعــث شــد راد تنــد کنــار ومــدیاز دوســتاش صــحبت کنــان بطــرف مــا م یکــیکــه بــا  آراز
 .بود دهیند يزیخدارو شکر چ! دور بشه

گفتــه بــود کــه ســرخ شــدن آراز رو بــا چشــم   یچــ نــویم دونمیــدکتــر، نم يخــانواده  یخــداحافظ موقــع
 قیــعم يخنــده ااونــروز  ادیــبــا . دمیــزر زده بــود نفهم یچــ ایــح یبــ شــعورِ یبــ يدختــره ! دمیــخــودم د

 .لبام نشست يرو

بـاز   یولـ . آرومتـر منـو مجبـور کنـه در اتـاق رو بـاز کـنم        یبـا لحنـ   کـرد یم یآراز بلند شد که سـع  يصدا
 . زدیصداش موج م يخشم تو

ــد ــخند بلن ــتم  دمی ــدان گف ــان خن ــه خ: و همچن ــن ــاز نم ری ــنمیب ــبان   ک ــوزه عص ــه هن ــوزم ک ــت یهن ! یهس
! کبــابم کــنن خــوانیهمــه فقــط م! افتــاده ییعجــب جالدهــا ریــآهــو کــه گ نــوایب! پنــاه یبــ يآهــو چــارهیب

بـا زنـش قبـل از ازدواج     خـواد یم یکـ یبمـن چـه   ! رهیـ زن بگ خـواد یدلـش م  یکـ یآخه بااااآباااااا بمـن چـه   
 ! شکنهیکاسه کوزه ها سرِ من م يچرا همه ! بشه اآشن
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کـه لحظـه   ! گنـاه  نیمبـه کـدا  ..... تـاوان پـس دهـم    دیـ گنـاه با  نیبـه کـدام  : پـراز احسـاس  دادم   یلحنـ  بـا 
 !کنمیم يباز ياونم تراژد شنامهیفکر کردم دارم نما يا

ــده مــو گرفتــه در    يجلــو ــه آراز جــان، اگــه خ  ایــآخــه آراز خــان، : حرفــام گفــتم يخن ــیبقــول پون  یل
چــرا زورت فقــط بــه مــن  کشـن، یازدواج نقشــه م يرو بچسـب کــه دارن بــرا  ییاونــا ي قــهیبــرو  یزرنگـ 

 يِبــدتر از تــو ریــداداش اردالنــم گ نیــا یآخــه الهــ! نــه وســطش نــه تهــش ازمیــکــه نــه ســر پ رســهیم
حــاال ! آدمخــوار دوســت شــده يِدوســت بــود اومــده بــا تــو یمگــه قحطــ ایــدن نیــا يفتــه، تــویب الیگــودز

اگــه فقــط دو هفتــه هــم  يدوســت دار یتــورو جــوون هرکــ! مــرام یمنــو هــم  دســت تــو ســپرده اون بــ
! یشـ یخودمـون کـه تـو هـم خـالص م      يخونـه   رمیـ و مـنم م  انیـ م نـا یبابـا ا  ،يمهلت زنده موندن بهم بـد 

  ارم،یاصال اشتباه بکنم اسم تورو دهنم ب! کنمینگاه نم مپشت سرم گهیباور کن د
 

ــنم     يوااااااااااااااآآاااااااا ــر ک ــت فک ــال به ــنم اص ــط بک ــه غل ــش م  . ک ــز رو داغ ــون و مغ ــنمیاون زب ــه  ک ک
 باشه؟  خوامینم يزیچ گهید!!!! مهلت فقط دو هفته! یتو ازشون گذر کن يلحظه ا

خواســتم داد بــزنم چقــدر از ! مگــه مــن چقــدر تحمــل داشــتم! کــردمیم یروحــاً احســاس خســتگ چقــدر
 ...... یول! دست خودت و رفتارات خسته ام

 . ومدیاز آراز در ن ییصدا

 !درو باز کنم، تورو جووووووووون خاله يندار يباهام که کار: و ناراحت گفتم خسته

 !ندارم فقط درو باز کن يباشه باهات کار: سکوت آروم گفت یلحظات بعداز

 . کنمیباز م! فقط مرده و قولش: گفتم بلند

 :فکرم گذشت از
 

 یگاه

 خواهد یمعشوق پانسمان م روحِ

 ینیبنش نشیبر بال دیبا

يریدلش را گرم بگ دست 

 :یگوشش زمزمه کن يبر الله  و
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 ❤بخواب دلَکم آرام

 يشو داریب تا

 را تیخواب ها تمامِ

 ....کنم یم ریتعب

 ....نمیزتریبخواب عز آسوده
 

 . دونستمینم خواستیقسمتش پانسمان م نیحساس آراز کدام روح

 !کار من نبود. نتونستم باز کنم.....  یول....... بردم رهیبه سمت دستگ دستمو

 . نشستم نیزم يبه در داده رو پشت

عــذاب آور و  ينداشــته و نکــرده، افکــار یچقــدر از گنــاه........ چقــدر خســته.........خســته بــودم چقــدر
ــدر از دســت ا! خســته بــودم خــودیب ياســتداللها ــچق چــرا عشــقمو ! آراز خســته بــودم يتهایحساســ نی

کــه  گرونــهیهرلحظــه چشــمم دنبــال د کــردیچــرا فکــر م! کــردیو درك نم دیــفهم ینمــ يلحظــه ا چیهــ
ــوریا ــا ينج ــار م مباه ــردیرفت ــ ! ک ــرا نم ــفهم یچ ــا ا دی ــب ــورد م   نی ــقم ذره ذره خ ــاراش عش ــهیک و  ش

ــرم دن ــحاض ــایز يای ــته         ییب ــو برداش ــته م ــن خس ــط ت ــردونم و فق ــودش برگ ــاخته رو بخ ــرام س ــه ب ک
 ........و  دید ینم دنهامویچرا عذاب کش! تنهاش بذارم

ــدر ــرِ دن   چق ــا آخ ــود ت ــتم و آرزوم ب ــت داش ــدوس ــدم  ای ــاش  ب ــ. باه ــ... ......یول ــدن....... یول ــود یش ! نب
 .چشمام پراز اشک شد

 . خوندم نمیخود تنها و غمگ يپاهام گذاشتم و برا يرو سرمو

 . باهات ندارم درو باز کن يگفتم که کار: آراز اومد که گفت يدوباره صدا 

ــس ــیعم نف ــهیت نیآخــر: و آروم زمزمــه کــردم  دمیکشــ یق ــاتم فــرود ب  ش ــه  يخــوایم یهرچــ! اری
 ! گردنیخونواده م دارن برم! شهیداره تموم م........ بکن

 ......دست بردم و دراتاق رو باز کردم آروم

 دادمیـ اصـال اجـازه نم  . بـاز کـردم   یتـه دلـم لونـه کـرده بـود و دلمـرده، درو کمـ        یترسـ  کهیدر حال آروم
 . کردمیمن دختر مختار بودم و غرورمو حفظ م! از روح خدشه دارم خبردار بشه
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! چقــدر خواهــانش بــودم. و مقتــدرش بــودم بــایز ي افــهیچقــدر دلتنــگ اون ق. افتــاد افشیــبــه ق ممچشــ
 ......فیح!!!! بود یکه فقط وحش فیح

: حــــالش بهتــــر بشــــه زمزمــــه کــــردم  نکــــهیا يبــــرا. چهــــره اش لونــــه داشــــت يتــــو یغمــــ
 ! ستیدوسر که ن يکمتر از اژدها! شو افهیق يووووووووووووووو

 . خواستمیم نمیهم. بود دهیشن نکهیمثل ا. برام جمع کرد چشماشو

بــا ! کــه نــداره یاللمــون! فقــط اون زبونــت بچرخــه هــا: آروم باشــه گفــت کــردیم یکــه ســع يا افــهیق بــا
 !یکنیاون زبونت همه رو از راه بدر م

 . اتاق رو کامل باز کرد درب

ــتم ــه ربطــ   : گف ــرف زدن مــن چ ــدر شــدن د   یح ــه از راه ب ــرونیب ــون محکــم   ! داره گ خــب سرجاش
آراز جــان خداروشــکر : بــود تنــد گفــت ســتادهیا يچشــمم بــه خالــه افتــاد کــه کنــار !بمــن چــه ســتنیبا

خــودت ! شــهیکــه دختــرم زهــره تــرك م  یباهــاش نداشــته باشــ يفقــط تــورو خــدا کــار . حالــت خوبــه
 !نداره هیبن ادیز یدونیم

منـو نکشـه کـه جـوونمرگ      وروجـک  نیـ نتـرس خالـه جـان، دعـا کـن ا     : برگـرده جـواب داد   نکهیا بدون
 !شکشیخودش پ دنِیو آرزو بدل نشم، ترس

 . به من دوخته بود شدیم دهیکوچولو توش د یمدت نگاه مغرورشو که خشم نیتمام ا در

 .اتاق شد و درو پشت سرش بست داخل

مـــرد  نیـــچـــرا ا. امـــا نگـــاهم بهـــش بـــود دیـــلرزیدل داغـــون و خســـته ام م. عقـــب رفـــتم آهســـته
 رو دوسش داشتم؟؟  وووووونهید

 . که عقب رفته بودم رو جلو اومد یاش قالب کرد و دوسه قدم نهیس يجلو دستاشو

روبصــورتم  دادیــتــوش جــوالن م یاز مهربــون یمــوج یکــه خشــم، خــواهش، غــرور، تمنــا و گــاه ینگــاه
 . دوخته بود

لـوس و سـربه هـوا     يآخـه مـن بـه تـو دختـره      : گفـت  زدیـ پنهـان در اون مـوج م   یکـه خشـم   ییصـدا  با
 بگم؟ یچ
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 یاصــال نمــ! یچــیه گــهید! فقــط گنــاهمو: کــه بصــورتش دوختــه بــودم آهســته و خســته گفــتم  نگــاهمو
مـن   ه؟؟؟یـ وسـط ربطـش بمـن چ    نیـ مالقـات بـا پسرشـون، ا    يفهمم مهمون اومـدن دوسـتتون و تقاضـا   

 دارم؟؟؟ یچه گناه

ــهیحال در ــماش م ک ــیچش ــت دیدرخش ــی: گف ــاه  یعن ــو گن ــدار یت ــم و ين ــیابرو و چش ــرا ی ــ يب  نایس
 ازت بکنه؟ دارید يشده باشه و با اهن وتلپ اومده باشه تقاضا ریش ينجوریکه اونم ا يومدین

 گــرفتمیانگشــتمو بطــرف خــودم م کــهیشــده در حال یعصــب يشــد و لحظــه ا ینعلبکــ يانــدازه  چشــمام
کـــم بـــود کـــه  نـــتیفقـــط هم! یگـــیشـــرّ م يچـــرا دار! مـــــــــــــــــــــــن: و بلنـــد گفـــتم دهیکشـــ

بـرام مونـده بـود کـه      یمحشـرت، اصـال حـال    يمـن اونـروز بـا اون رقصـها    !!! خداروشکر اونم اضـافه شـد  
ــهیبخــدا تــو د!! هــم باشــم هیــحواســم جمــع باشــه و حــاال بفکــر چشــم وابــرو اومــدن بــه بق    وووووووون

ــد ــهید  يش ــ گ ــوش ن یحرف ــتیت ــو با س ــال  دی ــدنب ــتانیت هی ــ  مارس ــرات باش ــی! میب ــال  یعن ــده دنب  انق
ــد ســالمه کــه ا    يشــوهرم کــه پســرا  ــدر کــنم؟ مگــه مــن چن ــمــردم رو از راه ب فکــرارو در مــوردم  نی

قبرسـتون   يپـام اونـور تـو    هیـ مثـل شـما عمـر نـوح کـه نـدارم       ! سـال  19خدارو شـکر فقـط تـازه    ! یکنیم
 نیــو ا میشــکرت نمــرد ایخــدا! دهیو نشــن دهیــند يزایــبحــق چ! عقــب افتــاده باشــم یباشــه و از همچــ

 ! دیبهتون هم بهمون چسب

تمــوم  ضــتونیعرا: جمــع شــده گفــت  ییلــبش نشســت کــه بــا چشــما  يتمســخرآلود گوشــه  يلبخنــد
 شد خانوم خانوما؟

واااااااا خــاك تــو گــورت کــنم : دلــم گفــتم ياز چهــره ش برداشــته صــورتمو برگردونــدم و تــو نگــاهمو
 ! مونه منو قورت بده یبافه که کم م یم ییاالیبرا خودش چه خ نهیش یم! نکبت يپسره 

. کـردم یاحسـاس نم  یدر خـودم گنـاه   یبـودم و نـوك سـوزن    گنـاه یچـون واقعـا ب  . ارمیـ کـردم کـم ن   یسع
و جـون   یگـارد گرفتـ   ينطـور یتـورو خـدا آرازخـان، فقـط بگـو چتـه ا      : سرمو بلنـد کـرده ناراحـت گفـتم    

ــ  یمــن گنــاه یخــودتم مطمئنــ! یکنــیبســرم م ــا ه هرلحظــه  نــدارم، چــون يکــار چکسینــدارم و کــال ب
فقـط   یکـ یبـا مـن    الیگـودز  يِکـار دارن و تـو   ایـ مـردم بـا کـل دن    يچشمت بـه منـه و خداروشـکر همـه     

ــیدســت و پنجــه نــرم م  ــااا مــن چــه گنــاه ! یکن ــو  رِیــکــردم گ یباااب  ياون پســره ! افتــادم آخــه یکــیت
 ........... و محترمِ خواستگار ریسربز
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ــد   (  ــم ش ــراز خش ــمان آراز پ ــل ا. چش ــهیمث ــودم   نک ــرده ب ــراب ک ــوریهم....... اون....... اون)....... خ  نط
ــن م ــن م ــلرزیدلــم م کــهیو در حال کــردمیم ــه  : دادم  ییهــویبگــم کــه  یچــ دونســتمینم دی اصــال چــرا ب

ــن دعوتشــون کــرده بــود    ــه تعط  یگفتــیم کدفعــهی ؟يجش ــا محترمان  تیــو بعــدا در موقع لیــجوون
ــب فیتشــر تــوننیپاتــال دعــوتن و م رویــپ يفقــط مامــان باباهــا شــه،یم ییرایپــذ زشــونا یمناســب ! ارنی

ــو االن ا شــدمیخــب مــنم خــالص م  ــم شــنگه و تهمتهــا  نی ــصــدمن  يال ! کــردمیغــازت رو تحمــل نم هی
ــد   ــاصــال خــوب ش ـــاد ادمی ــو دار !!!!! افتـــــــــــــــــــ ــه جــور هوام ــو چ ــت يت ــراقبم هس ــه اون  یو م ک

ــه زبــون ب  تــونمیکــه اصــال نم رهفــت ســ ياژدهــا روهــم دعــوت کــرده   لــرزمیو فقــط م ارمیــاسمشــو ب
تــو کــه اونهمــه ســرت بــه حوروشــانِ دور و بــرت  ! کــه کــم مونــده بــود منــو درســته قــورت بــده  يبــود

ــط باهاشــون خــوش م   ــود و فق ــدیگــرم ب ــه  يگذرون ــک ــنم نم ادی ــادیم ــو   ،يفت ــک من اگــه اون پســر اتاب
ــا تاســف تکــون م  کــهیدر حال ؟يکــردیم کــاریچ دیــدزدیم ــه جشــن  دیــاصــال نبا: دادم  دادمیــســرمو ب ب
 ! اصال......  ومدمیم
 

 !نداشت يزیدرازمدت برام که چ يخورد شدن اعصابم اونم تو بجز

ــم ــت محک ــته نشــد : گف ــهیا يخس ــرف زد نهم ــ! يح ــ هی ــم م   ینفس ــت به ــه االن حال ــش ک ــورهیبک و  خ
باشـه   شـت یپ شـه یهم يپرسـتار تمـام وقـت الزم دار    هیـ تـو کـه   ! بهـت بـدم   یتـنفس مصـنوع   دیدوباره با

 ! غش و ضعف نهمهیو بهت برسه با ا

ــ   چشــمامو ــا حرص ــنم ر  یقشــنگ جمــع کــرده ب ــه ت ــه ب ــهیک ــود و داشــت د خت ــهیب ــرد،یام م وون اون  ک
تــا : بــه چشــماش دوختــه بــودم گفــتم  نمویخشــمگ يچشــمها کــهیرو برداشــته در حال نمــونیب يفاصــله 

! يدیــانجــام م دلــت خواســت يو هرکــار یگــیدلــت خواســت م يزیــعقــب بکشــم هرچ یکمــ خــوامیم
 ).....لباش به خنده باز شد! ..... (یالعمر الزمم باز خودت مادامو پرستار  یخودت ضیاوال مر

 
خـاصِ خودشـو بچهـره     یِکه به خنـده بـاز شـده بـود رو چنـان جمـع کـرد و دوبـاره ماسـک برزخـ           ییلبا

 . اوردمیکم م دینبا یول ستادیزد که قلبم ا

ــاره ــر: تکــرار کــردم دوب ــاز خــودت   یخــودت ضیپــس م ــادام العمــر الزمــم ب ــرِ  يرو ،یو پرســتار م دخت
هـم خودتـون از خـداتون     یدومـا اون تـنفس مصـنوع   ! يمثل دسـته گـل مـردم اسـم نـذار کـه حـق نـدار        
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هـم حـق    رمیـ بـه بعـد اگـه بم    نیـ لطفـا از ا ! يخـودت بـود   تمینرفتـه کـه باعـث اون وضـع     ادمیهنوز ! بود
 !نگه دار ادتی شهیهم يبرا نویا! یکه کمکم کن یبش کمینزد يندار

ــ کــهیحال در ــا کم ـــشم: گفــت کــردینگــام م نیخشــم و ســهمگ یب ــاز ا! چــــ ــه بعــد اگــه کمکــت   نی ب
ــزن     ــتکمم ب ــاال ک ــن و ح ــوام ک ــردم دع ــ! ک ــا یول ــرات کلــ    نی ــه ب ــن ک ــانوم   یجش ــت خ ــد داش ! اوم

از  یکنــیفکـر م  گشــت،یراد هـم کــه بـاز دور و بـرت م   ! نایمثــل سـ  يکـرده بـود   دایــتـوپ پ  يخواسـتگار 
 !رسونده بود هتباز خودشو ب دمیدور ند

ــه گفــتم  يا شــونه ــاال انداخت ــه تــو! بمــن داره یچــه ربطــ گــرانیاصــال رفتــار د! بمــن چــه: ب کــه  ییخوب
 هیـ بـرا پسـر اتابـک هـم چشـم و ابـرو اومـدم و        ......... بـرا منصـو   یگـ یبـاره نم  هیـ ذهنت مسمومه  نهمهیا

 ونحـاال کـه بـا دعـوت خودتـ     !!!! دمیـ مـن نفهم  يدعـوت کـرده بـود    نـارو یحـاال چـرا ا  ! میدفعه خالص بش
 هیــو  دنیـ رو نـداره رو د  دنمیـ جمـع شـدن و صـورت منـو کـه آفتـاب مهتـاب هـم حـق د          یمهمـون  يتـو 

 !بازم دعواش مال منه ن،یخواستگار هم افتادم، که اون خواستگارم شما پروند

دسـت   کبـاره یکـه   کـرد یگـوش م شـده بـه حرفـام     زیـ ر يش جمـع کـرده بـا چشـما     نهیسـ  يرو دستاشو
 . راستش بطرفم دراز شد

نـدارم   تیـ نتـرس کار : مهربـون و پـراز عشـق گفـت     یجـذاب و نگـاه   يکـه بـا لبخنـد    دمیعقب کشـ  تند
 !وروجک زبل

 !  منو بخوره خواستیرفتار کرده بودم انگار م يجور!!! تمام قد دمیکش خجالت

ــا ــرمندگ ب ــامو ورچ یش ــلب ــهیو ق دمی ــه  ي اف ــ  يگرب ــه ع ــودم گرفت ــا  نیشــرك رو بخ ــو ج ــا ت  يبچــه ه
و عشـقش حـالمو خــوب    ینگـاه پـراز مهربــون  . بــودم دهیـ چیکـه دســتامم در هـم پ   خـوردم یخـودم وول م 

 .کرده بود

ســاعته مــن دارم خجالــت  هیــ!!! وااااااااا دمیــآهســته ســرمو بلنــد کــرده د . ادیــازش درنم ییصــدا دمیــد
 لمیکـج داره بـه منکـه فـ     یپـراز محبـت و گردنـ    یاهلـب و نگـ   يبـه گوشـه    يآقاهـه بـا لبخنـد    کشـم، یم

 !کنهینگاه م کنمیاجرا م يکمد

ــ نفــس ــو دهیکشــ یراحت ــم داد زدم يت ــع شــده و حــال   نکــهیمثــل ا! شششــشیآآآآآآآخ: دل خطــر رف
ــه  ــالب خوب ــا! آراز گ ــودم وووووووووووولی ــودم   ! بخ ــووووون خ ــاااااااااا ج ــم ه ــنم زرنگ ــد! م  يو لبخن

 . رو دوستش داشتم وونهید يدر پسره چق! لبام نشست يچالگونه رو
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 دیکشـ  یقـ ینفـس عم . لباشـو جمـع کنـه کـه موفـق هـم شـد        يکـرد لبخنـد رو   یسع دیکه نگاهمو د آراز
ــه موهــا یو دســت ــود یخــوب يو دعــوا یســخنران: گفــت دهیپرپشــتش کشــ يب ــنم در آ. ب ــدهیفــک ک  ن

بنـده   یحرفهـا مقصـر اصـل    نیـ بـا حسـابِ تمـام ا   ! هیـ عال يکـرد  شـرفت یپ یلـ ینـه خ ! یبشـ  یمجربـ  لیوک
بـه قـول    ایـ ! کـه چـرا جوونـا و دشـمنا رو بـه جشـن دعـوت کـردم         ادیـ درب کممیجـ  اصـال  دیـ هستم که نبا

ــخــودت نبا ــ دی ــورو بب چکسیه ــهیت ــهیدر حال! ن ــت راه م  ک ــرف تخ ــادیبط ــت  فت ــم گف ــب: محک ــ ای  نیبش
 ! باهات کار دارم

 يچشــم بمــن داشــت اشــاره ا کــهیخــودش نشســت و در حال دمیــاز پشــت بهــش انــداختم کــه د ینگـاه 
 .نیبش ایب: گفت يکرده دوباره جد

 . ازش نشستم یدهنمو قورت داده راه افتادم و با فاصله کم آب

 کردم؟یم کاریچ دیاالن با خب

منصــور رو بــه  دیــوروجــک، مــن نبا دمیــکــامال حــق رو بهــت م: گفــت کــردیمهربــون نگــام م کــهیحال در
. دو منظــور داشــتم نکــارمیبــاور کــن فقــط از ا یتــورو بترســونه، ولــ دادمیــجشــن دعــوت کــرده اجــازه م

ــهیاول ا ــو و ا      نک ــر آه ــه دورو ب ــن ک ــود م ــا وج ــم ب ــش بگ ــهیبه ــم و رو نهم ــمام   يمواظبش ــا چش دوت
 ییخــودم تنهــا یولــ ســتنین نجــایهرچنــد بابــا و داداشــات ا. بکنــه تونــهینم ياضــافه ا غلــط چیجــاداره، هــ

مـوش و گربــه   نیــاز ا گـه ید  نکـه یدوم ا. فتــهیبـرات ب  یاتفــاق رمذایـ اونــا رو گـرفتم و نم  يهرسـه   يجـا 
! یبکشــ ینفســ یو نتــون يبــا محــافظ بگــرد دیــچقــدر با! میــهــم مــن هــم خــودت واقعــا خســته ا ،يبــاز

 کبــاریخــب مــرگ ! انیــاز ترسشــون جلــو نم یتــورو بــدزدن ولــ خــوانیم میشــاهد باشــ و مینــیچقــدر بب
 دیکــه شــا میکــردیم یکــامال دور و بــرت روخــال یو گــاه میبــود دهیکشــ ينقشــه ا! کبــاریهــم  ونیشــ

ــ  محکمــه  یتــورو بــدزده کــه ســربزنگاه بــا مــدرک  یمنصــور بخــواد از فرصــت اســتفاده کنــه و در حرکت
راحــت باشــه،  زیــو گر بیــتعق نیــهمــه مــون از ا الیــکــه خ میبــد شو بدســت عــدالت مشیریــپســند بگ

باعـث شــد کـل نقشــه    نمیــا. ر بسـپرم بـه منصــو  یدســت یمـن نتونســتم تحمـل کــنم کـه تــورو دسـت     یولـ 
ــا. زهیــمــون بهــم بر ــابتش دعــوام نکنــ گــهید دوارمیــاز منصــور کــه ام نی  کیــمنصــور تــورو از نزد! یب

ــند ــ دهی ــود، ول ــرات خ یب ــیدورادور ب ــا داشــت و االنــم داره  یل ــخواســتم از نزد. نقشــه ه شــاهدت  کی
 . که اونم نشد میکن کسرهیباشه بلکه کارو 
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ــ فقــط منــو  کــردمیمتعجــب و پــراز تــرس آراز رو نگــاه کــرده فکــر م  یبــاز و چشــمان یداشــتم بــا دهن
 ! تیخاص یب يطعمه کرده بود پسره 

تــورو طعمــه کــرده بــودم  یاگــه فکــر کنــ: نگــاه هراســان و ســکوتم خنــده اش گرفتــه بــود کــه گفــت از
و هرزمــان دلــت  یکــردم فقـط بخــاطر خــودت بـود کــه راحــت باشـ    يهرکــار! بخشـمت  ینمــ چوقـت یه

 .... یراحت بچرخ یکه خواست ییو هرجا ابونایخ يتو يت با پونه برخواس
 
 .  نگام نکن ينجوریحاالم ا! نیهمه از بابتت تخت باشه هم الیخ و

 کـت ینزد ایـ  نـه یتـورو بب  یبـه نظـر خـودت چـرا مـن دوسـت نـدارم کسـ        ! ازت دارم یسوال اساسـ  هی اما
 هم بکنه؟  يبشه، حاال از تو خواستگار

 
بـه حرفـام بـا     یچشـماش پـراز مهـرو محبـت و عشـقه، وقتـ       ینگـاهش مهربونـه، وقتـ    یوقتـ : کـردم  فکر

 میو از صـم  نهیشـ یکنـارم م  یوقتـ  کنـه، یگفتـه هـامو بـا قلـبش درك م     یوقتـ  ده،یـ تمام وجـودش گـوش م  
 !! نهیریچقدر برام ش یزندگ زنه،یقلب برام حرف م

 :م خوندمچشم بصورتش دوخته بودم براش از ته ته قلب همچنانکه
 
 است شاعرت باشم یچه قدر حس قشنگ 

 خاطرت باشم  يخلوت 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 يکوچه کوچه  به
 

 باشم و در دیو خواهش، کل یباش سکوت

 مجاورت باشم باشد و عشقِ شراب
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 است  یدو جمله کوتاه راز خوشبخت نیهم

 به خاطرت باشم ،..... تو بمانم بخاطر
 

 ؟يدیجوابمو نم: گفت آهسته

  ؟یناراحت نش يبگم که قول بد يزیچ هی تونمیم: گفتم کردمینگاش م همچنانکه

 . شنوم یبگو م! ناراحت نشم کنمیم یسع یول دمیقول نم: گفت کردیبا تعجب نگام م کهیحال در

!!! هـــا بجـــووووووون خـــود خـــودم يپســـــــــــــرووووو پـــاك عقلتـــو از دســـت داد: گفـــتم آهســـته
 !نیهم

ــد ج    دمیــد يلحظــه ا فقــط  غیــصــورتش ســخت و ترســناك شــد و دستاشــو بطــرفم آورد کــه کــم مون
 ....بکشم

 
ــتمو رو کــهیحال در ــتم کــه ج  يدس ــدهــنم گذاش ــد خودمــو عقــب م  غی ــد  دمیکشــینکشــم، و تن ــا لبخن ب

 ! هزاربار نیا! اصال نترس و نگران نباش شتم،یترسو خودم پ: گفت

 . دمیخند اریاخت یحرفش ب از

بــاور کــن  یباشــم ولــ وونــهید دیشــا یگــیراســت م: دستاشــو دوطــرف صــورتم گذاشــته گفــت  آهســته
...... کــه منــو ییفقــط تــو ســت،ین نکــاریقــادر بــه ا یشــکیوگرنــه ه! یکنــیم وونــهیکــه منــو د ییتنهــا تــو

 . دیهنوز نگاهشو به چشمام دوخته بود آروم دستاشو کنار کش کهینگفت و در حال يزیچ گهید

ــهیحال در ــ ک ــده و م  یکم ــرص ش ــم ق ــخندیدل ــتم دمی ــ: گف ــ   نیبب ــن ربط ــال بم ــان، اص ــداره و  یآراز خ ن
قبلشـم شـما    ام،یـ خونـه تـون ب  مـن بـه    نکـه یقبـل از ا ! یتمـام کاسـه کـوزه هـارو سـرِ مـن بشـکن        یتونینم
حـاال چنـدبار کـم مونـده      ن،یبـدون اسـتثنا بـا همـه دعـوا داشـت      ! کـه بارهـا شـاهدش بـودم     نیبود وونهید

ــنم بخــور  ــود م ــا نیب ــا اون اخالقه ــویا!  خوشــگلتون يب ــه د ن ــونینم گــهیک ــ نیت ــار کن ــو ! نیانک ــس من پ
 !به شما برسه يزیفکر نکنم از من چ! نیکن دایرو پ یعامل اصل! لطفا الیخیب

ــ  کــهیحال در ــود    ینگــاه مهربــونش رو بــا احساس مملــو از مهــرو محبــت و خواســتن بــه نگــاهم دوختــه ب
فکــر کــن و  خــوادیدلــت م یزبــل و حاضــرجواب، هرچــ يدختــر کوچولــو: زد و آهســته گفــت يلبخنــد

ــاصــال کــم نم ادیــخوشــم م! پشــت ســرهم بلغــور کــن  باشــه ! یگــیدلــت خواســت رو م یو هرچــ ياری
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 يباشـه هرکـار   ادتیـ  یولـ ! تـا کـنم   يباهـات چـه جـور    دونمیـ و مـن م  فتـه یم مکارت بهـ  يبزود ...انشاا
بـــه ..........  دمیـــاجـــازه نم چکسیبـــه هـــ ،يراه بنـــداز یهـــر شـــلوغ ،ياریـــدر ب یـــیو هـــر ادا یبکنـــ

ـــ ــه ا  چیهـــــــــ ــس لحظ ــازه نم يک ــاج ــه   دمی ــات کن ــنگ ــمت رو ب ای ــاس ــ! ارهی ــنبا چکسیه ــه  دی بفهم
 .......و  هیو چه رنگ یکلموهات چه ش ای! هیچشمات چه رنگ

ــو ــرد و در حال   يال انگشتاش ــرو ب ــام ف ــهیموه ــام       ک ــرت تم ــا حس ــه ب ــام دوخت ــه موه ــو ب ــاه قشنگش نگ
موهــات چقــدره و عطرشــون رو  يبفهمــن بلنــد دمیــاجــازه نم یحتــ: زمزمــه کنــان  داد کــردینگاشــون م
 !حس کنن

 !دیکش یقیو نفس عمگرفت  شینیب ياز موهامو گرفته با دستش جلو يا تکه

 زیمنــو مــو بــه مــو آنــال نیتــونیو م نیخودتــون راحتــ نهمــهیپــس چطــوره ا: گفــتم طنتیو بــا شــ آهســته
فکــر ! فــتنیم یعجــب کســ ریــخــل و چلــم کــه گ يخواســتگارا چــارهینــداره؟ ب یحقــ یکســ یولــ نیکنــ

شــاهزاده خانمهــا  يکــه بــرا مهایمقــل قــد یکــاله فرنگــ هیــبــرام  نــهیمنــو نب چکسیهــ نکــهیا يکــنم بــرا
فقــط دق نکـــنم   ییکـــه از تنهــا  نمیــ و فقـــط دورادور بتــونم مــردم رو بب   نیبســاز  کــردن یدرســت م 

تحفــه امــو خـودم خبــر نـدارم؟ خــدارو هــزاران    نهمـه یا یعنــی! کـار یچ گــرانیوالسـالم، وگرنــه منـو بــه د  
 .بار شکر

 دییــموهــامو بو ســرم خــم شــده يآهســته بلنــد شــد و دوبــاره رو. گفــتینم يزیــو چ کــردینگــام م فقــط
 ......يعطر موهات فقط و فقط برا: و زمزمه کرد

ــو ــم داد زدم يت ــا   يوووووووووو: دل ــده ه ــل ش ــاك خ ــره پ ــارهیب! پس ــه  چ ــت   يبچ ــه از دس ــردم ک م
! گــهیاَه بگــو خالصــمون کــن د! نســناس يدیــچــرا حرفتــو  نم یولــ. خــودت کمکــش کــن ایخــدا! رفــت

 !مونهیو چشم انتظار م مهیفقط آدم نصفه ن

ــهیحال در ــون م  ک ــو تک ــسرش ــهید دادی ــچ گ ــاق ب    يزی ــده از ات ــو ازم برگردون ــت و صورتش ــنگف  رونی
 . رفت

بــود کــه  ينگفتــه ا يو تمــام حــاالت و حرکــاتش مملــو از حرفهــا کنــهیفــرار م يزیــاز چ کــردمیم حــس
ــو ــود  نهیســ يت ــار شــده ب ــار، خــدا . اش تلمب ــه کن ــیمــن چــه بال يحــاال آراز ب ــه   ی ــود ک ســرم اومــده ب

 یرك و راســت از دهــنش بشــنوم ولــ خواســتمیم یچــ! بــرام مهــم شــده بــود نهمــهیا الیگــودز يحرفهــا
! و خواهـانش بـودم   دیـ تپ یداشـت کـه هـر لحظـه دلـم بـراش مـ        تیـ بـرام اهم  نهمـه یا اچـر ! دمیشـن  ینم
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تحمــل کــرده زنــده  شــویتــرکش کــنم و بتــونم دور خواســتمیم يچــه جــور گشــتنیاگــه خونــواده ام برم
بــدرد عشــق و  یبــود و کمــ متــریمال یکمــ شــدیم یچــ!!!! رو داشــتم شیپــ یچــه کــار شــاق! هــم بمــونم

. گشـت یتمـام و کمـال بروفـق مرادمـون م     یو زنـدگ  شـد یم یعـال  چـه  یاونموقـع همچـ  ! خـورد یم یزندگ
 .......فیح یول! هم که مال ما بود ایتمام دن

 !هردومون يکارِ ممکن بود برا نیکه بهتر یبودم و آراز هم فراموش شدن یمن رفتن فیح

 .خودم خوندم يبرا دلسوخته
 

 ... !دلـــم  ــریبگ آرام

 ... یدلتنـگـش هستــ ـــدانـمیم

 ...یـنـیچقـدر غمگ ـــدانـمیم

 ...ـتیاهایروزها در رو ـنیا ـــدانـمیم

 ....یاش هستــ یپـ در

ابـرا دلتنـگ نشـو  ـشیامـ! ... !! 

 !!نبـاش ـریگیپ

 !!ـداسـتیپ ـنجـایراه از هم ـنیا آخرِ

 !!داستیپ نجایاز هم یخوشبخت نیا آخرِ

 ... !!! يعـالــم شـو يرسـوا تــرسـمیم

 ؟... فاصلـه اسـت  ـاهـایشمـا در ــنیب یــدانـینم مگـر

 ..ستیاصال با تو همراه ن هڪ یسـڪکـردن بـه  ـرڪف یـــدانـینم مگـر

 ؟!اسـت؟؟ ـتیبـه جـوان ـانـتیخ

 ... ینـڪ  'ــــوتڪس' ــدیبـا نـمڪیم ـرڪچـه ف هـر

 .... یسهـم تـو از زنـدگ ـدیشـا

 ..... ـنیهم

 !!!…باشـــد اهویطـرفـه و بدور از ه ڪيداشتـن  دوسـت
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ــب ــگ ز اونش ــایآهن ــت  ییب ــم نشس ــاق آراز بگوش ــهیدر حال. از ات ــرده و رو  ک ــل ک ــامو بغ ــتم  يپاه تخ
 . دمآراز اونشب رو تا صبح سر کر الینشسته بودم تا آخرش گوش کردم و با خ

 
هســتن  يجـور  هیــو عمــه و خالـه وپونــه هـم    یـی دا! چـرا رفتــار تمـام اهــل خونـه مرمــوز شـده     دونمیـ نم

 يزیــچــرا چ! شــده هــا تــونیزیچ هیــشــما  نیبــاور کنـ : چنــدبار بهشــون گفــتم! گنیبمــن نمــ یچــیه یولـ 
 محرم و فقط من نامحرم؟  نیچرا همه تون شد ن؟یگیبمن نم

 . ستین يزیچ! برت داشته االتیند خگفت دهیتکون دادند و خند يهمه سر که

ــود و  کیــخداروشــکر اومــدن خونــواده ام هــم نزد . فتــهیم یمــن مطمــئن بــودم داره اتفــاق  یولــ شــده ب
 ! بودم مــــــــــن یعجب جوون سخت. زنده بودم الیمن هنوز از دست گودز

حــاال گــزارش هــم  خـوره یکــم حالــت بهــم م: دیـ از دهــن پونــه پر کبــاریمــن، فقـط   يبرابـر اصــرارها  در
خوشـحال بــود   يخـودش بحــد  یولــ. مطمــئن بـاش  فتـاده ین یاتفــاق چیهـ ! يزیــبهـم بر  ییهــویکـه   میبـد 

ــوا برقصــه   شــدیپاهــاش بنــد نم يکــه رو  يدواریــفقــط بخــودم ام! و کــم مونــده بــود بــدون آهنــگ و ن
. تنبهــم نگفــ یچــیو ه دینرســ ییاصــرارهام بجــا. شــاده ينجــوریکــه پونــه ا هیــخوب تفــاقحتمــا ا دادمیــم

ــ ــر یولـ ــون ا  نیآخـ ــرفمم بهشـ ــحـ ــود نیـ ــاط  ! وااااااااا: بـ ــون قـ ــه تـ ــدور، همـ ــرد یخدابـ ــه  نیکـ بـ
حرفـو ازم پنهـون    نیـ تـا آخـر ا   نیخـدا کمکتـون کنـه کـه بتـون     ! بروبرگـرد  یجووووووووووونِ خـودم بـ  

 !نیکن

ــه ــل  آخ ــکل اص ــایا میمش ــاط    نج ــدت ق ــم بش ــود آراز ه ــر م   یب ــه بنظ ــرده و کالف ــیک ــاس . دیرس احس
. دمیــدیرو تــوش م ایــدن یبــه بزرگــ یغمــ فتــادیو هرزمــان چشــمم بــه چشــماش م هیــازم فرار کــردمیم

ــاه ــا یگ ــو  نی ــر ت ــرم م يفک ــدیس ــا ا وم ــب ــ    نی ــه و مردن ــعم خراب ــه وض ــالِ آراز، نکن ــه   یح ــتم ک هس
نتونســتم  یحتـ  د؟یرقصــیچــرا پونـه نـزده م   یبــرام راه انداختـه؟ ولـ   مدلــش مجلـس خـت   يتـو  ينجـور یا

 .خبر ندارم يزیفقط گفت از چ. مبکش رونیب یاز خاله حرف

ــا ــاق آراز هــم د يآهنگه ــهیات ــت هرشــب بگــوش م  گ ــورت ثاب ــیبص ــا   دیرس ــدا خواســته ت ــنم از خ و م
 . کردمینصفه شب گوش م

ــا ــام ا ب ــتم ــاق خــوب     نی ــس اتف ــود، پ ــدت خوشــحال ب ــه بش ــواالت چــون پون ــود یاح ــ. در راه ب جــور  هی
 . کردیم تیمثبت از پونه بهم سرا يبا انرژ نیریاحساس گنگ وش
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فقـط   یشـده بـود کـه لحظـات     بـا یو ز دهیقشـنگ بخـودش رسـ    يبحـد . روز پونه اومـده مهمـونم بـود    اون
امـروز چـه خبـره؟ بجـوون خـودم و خـودت        یبگـ  شـه یم: دمیش کـردم و پرسـ   چشم بهـش دوختـه نگـا   

  ه؟یخواستگار! يکرد کیش نهمهیکه تو ا فتهیب یامروز قراره اتفاق

بــرد کــه  قیــآالچ ریــز اطیــدســتمو گرفــت و کشــان کشــان بــه ح  دیــندخیبــا قهقهــه م کــهیدر حال پونــه
هـوا  . بـود  دهیـ چیبـاغ رو پـر کـرده و عطرشـون همـه جـا پ       يهمـه   ییبـا یبـه ز  يبهـار  زیـ ر يشکوفه هـا 

 ادیــآراز ب! پونـه تــورو خـدا حـال دعــوا نـدارم هـا     : گفـتم . میبــود و منتظـر بـارون بــود   يهـم بشـدت ابـر   
کـه   نـه یبب رونیـ مـنم ب  سـت، یحـالش کـه کـال بـراه ن    ! کنـه یچـپم م  يلقمـه   هیـ کـه داره فقـط    یحال نبا او

فقــط داره منــو از نقشــه  دمیــهــم کــه فهم ییتــا اونجــا. بمــونم اطیــح تــونمیمــن نم. شــهینــور م ینــور علــ
 !میندار یوگرنه مشکل! کنهیمنصور دور م يها

رفش تمــوم مصــ خیکــه امــروز تـار  هیـ ک گــهیبابــا آراز د: نشــوند گفـت  یمــ یصـندل  يمنــو رو کـه یحال در
ولـش کـن اون   ! کَـنن یم یبهـت بزنـه و دعـوات کنـه کـه پوستشـو غلفتـ        یامـروز حرفـ   تونـه یاگه م! شهیم

 ! خورهیخوشگل رو که فقط بدرد دعوا م بتیبداخالقِ مرموزِ بده يپسره 

ــا تعجــب نگــاش م  کــهیحال در ــتم کــردمیب ــ: گف ـــو یگــیم يدار یچ ــارویا یترســینم! تـــــــــــــــــــ  ن
 !خود آراز بگو شیپ

اون جـالد   شیکـرده پـ   يادیـ سـرم بـه تـنم ز    ایـ شـدم   وونـه یمگـه د : گفـت  دیـ خندیبا قهقهه م کهیحال در
و شـروع بـه چـرت    ! کنـه یجـدا م  شـک یمثـل گـردن گنج   یدسـت  هیـ کلـه مـو   !!!! عمـراااآ . حرفو بـزنم  نیا

 .و پرت گفتن کرد

 .   کردیبودم که شکمم درد م دهیاز حرفاش خند انقده

پــاش توقــف  يمــدل بــاال جلــو يســوار هیــ گشــته،یکنکــورش بــه خونــه برم ياز کالســها یقتــو گفــتیم
 هیــبــه زعفران خــوامیمــن م دیببخشــ. ســالم حــاج خــانم: کــه پشــت فرمــان بــوده گفتــه  يکــرده و پســر

 برم؟ تونمیبرم، از کدوم طرف م

سربســرش بــذاره، جــواب  خــوادیتلگــرام افتــاده، احســاس کــرده پســره م  يجکهــا ادیــهــم کــه  پونــه
 !و دعوات کنه یکه گم ش يبر ییاجازه جا یمبادا ب ؟یپسرم از مامانت اجازه گرفت: داده

 خب؟. بله با اجازه تون به مامانم اطالع دادم: هم با خنده گفته پسره
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 دخـدا یمواظـب خـودت بـاش و بـه ام    . جـوونم  يپـس بسـالمت کاکـل زر   ! نیآفـر : هـم جـواب داده   پونه
 .سالم رسوند ابونیخ يبه مامانتم بگو حاج خانمِ تو! يبا! د برسسالم به مقص

نگــاه  نیبــاز و هــاج و واج تــا از مقابــل چشــماش دور بشــم نشســته و منــو از ماشــ یپســره بــا دهنــ گــهیم
ــردیم ــاهش فهم  . ک ــرز نگ ــه از ط ــد پون ــبع ــوت  دهی ــود س ــره آدرس رو م  یب ــا پس ــته،یداده و واقع  خواس

 .قصد مزاحمت هم نداشته

ــا ــده ب ــتیم خن ــ  : گف ــارم، ول ــتم روزگ ــودم خ ــته خ ــدجور  یدرس ــا رو ب ــردم  ياونج ــراب ک ــا  . خ ــط ب فق
عجلـه کــنم   دیـ بهــم دسـت داد کـه با   يریـ حـاج خـانم از دهــن پسـره واقعـا احسـاس پ      يکلمـه   دنیشـن 

 !خودم باال کنم يبرا ینیو آست

 . به پهلوم زده با سر به روبروش اشاره کرد يپونه سلقمه ا دمیخندیو م میگفتیم همچنانکه

 . آراز خشک شد ينگاه پونه برگشته نگاهم رو ریخنده بطرف مس با

 نهمـه یکـه ا  یخـودم بشـه الهـ    گـر یو خوشـگل و ج  پیـ ننـه ت قربـون تـو پسـرِ خـوش ت      يوا: گفـتم  فقط
 :....که  دادم اطمیح يافتاد تو ادمیتازه ! یبتیبا ه

 
 ! خدا يا!! يجویشد که بازم صدرصد خرخره مو م داتیاز کجا پ ییهوی والیه يِتو

روشــن کــه طبــق معمــول دو دگمــه اش بــاز بــود، بــا   یراهنــیپ اه،یســ یبــا شــلوار لــ يچــرم قهــوه ا کــت
 !صورت پرجذبه و سردش يکم رو یشیکه باال داده بود و ته ر ییموها

محکــم بطرفمــون  يمــن اخــم و تخــم داشــت بــا قــدمها هیــشــده بــود و بــا  وونــهیبــاز د نکــهیمثــل ا یولــ
 .ومدیم
 

 :براش خوندم. تنگ بود والمیه يدلم برا چقدر
 

 را میخنده ها تمام

 کرده ام نذر
 
 یتو همان باش تا

 مهربان همانقدر
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 یصبور و دوست داشتن همانقدر

 یافتنیدست ن یاز محبت زیلبر همانقدر

 شاد و سرخوش یصورت با
 

 خدا يزهااز رو یکیصبح  که

 تیدستها عطر

 ...ام را به باد بسپارد یدلتنگ
 

م يهستم ا يروز مستت شَوجانا که بر دام 

 بنوشـــم مست از کامت شوم یکنارت م در
 

شِیهستم آن ز يروز مستساغر بدوش باو 

 رامت شوم یرا صادر کند از سرکشـــ اَمر
 

م با خ يروز مستتو يِرو الِیهستم آن د 

 بر عالَم زنم ناپختــــه من خامت شوم جار
 

 تو روزگارم ناخوش است یب يِها یاهیدرس

 با جانِ خود شمــــع شبستانت شوم حاضرم
 
 است زیجا یوصـــف تو با هر مثال يِبرا از

 باش و من مه بامت شوم دیهمان خورش تو
 

 مشتاقانِ تو ــــلِیخ انیدر م ـــتیرو کاش

 .شوم دارتیمن خر شدیعرضه م وسفی  مثل
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ــهیحال در ــراش م   ک ــرده ب ــاش ک ــان نگ ــدم،یهمچن ــه     خون ــون داد ک ــو تک ــره اش دلم ــم چه ــم و غ خش
سـراغ منـه    ادیـ بـاز کجـا کـم آورده داره م    نیـ ا! پونـه خـدا بـه دادمـون برسـه      يوا: آهسته به پونه گفـتم 

  ل؟؟یهردمب يپسره  نهیغمگ نهمهیاصال چرا ا!!! چارهیب

! کنـه  یتمـوم شـده و حـق نـداره بهـت امـرو نهـ        یچـون همچـ  ! ازش نتـرس  گـه ید گمیمـ : تند گفت پونه
 .آروم باش

 ..... دیرس يوا........یچیه! شهیاون تموم نم يبرا یچیه!!! شیشناس یتو که نم: کردم زمزمه
 

نداشـته باشـه    يخـدا کنـه بـا مـن کـار     : کـه گفـت   دیـ خندیم یرکـ یرزیو پونـه هـم ز   گفـتم یبا ترس م من
 !يباز تو به رفتاراش عادت کرد! کنمیچون درجا سکته م

 يبـرا  کـه یکـه تمـام صورتشـو پوشـونده بـود جلـو اومـده در حال        یدرهـم و اخمـ   ي افـه یبا همـون ق  آراز
 . ستادیمن تکون بده روبروم ا يبرا يسر یحت نکهیتکون داد و بدون ا يپونه آهسته سر

م شـده بـدون حـرف    نگـرانش روشـن بـود، خـ     يچشـما  يتـو  یآتشـ  کـه یبصورتم کـرد و در حال  ینگاه
 . و بلندم کرد دیدستمو کش

! اطیـ ح امیـ ب یشـ یبـاور کـن بـه پونـه گفـتم ناراحـت م      : آهسـته گفـتم   کـردم یفقط متعجب نگـاش م  منکه
 . زلزله دست بردار نبود نیفقط ا

مبهــوت چشــم بــه نگــاهش دوختــه . تعجــب داشــت يکــه بــرام واقعــا جــا زدیــرو داد م یغمــ چشــماش
 !  نداره راحت باش یبیع: بودم که آهسته گفت

 . بردیو بطرف خونه راه افتاد که منم همراه خودش م دیکش دستمو

ــف ــهیراهــو در حال نص ــم م  ک ــالم م   فشــردیدســتمو محک ــه هــم دنب ــودم و پون ــه ب ــدیباهــاش رفت ــا . وم ب
 !!!!کنهیداره از سروصورتش فوران م یخوشحال دمیبه پونه انداختم که د یتعجب نگاه

 یکـ ی یولـ ! هیـ چ دونسـتم یدر حـال افتـادن بـود کـه نم     یاتفـاق . شـد یجـا جمـع نم   هیـ دو نفر اصال  نیا حال
 !شدیم ریاز غصه داشت پ یکی زد،یداشت بال بال م یاز خوشحال

ــ. تحمــل کــنم تونســتمینم گــهید ــ  ســتادمیآن ا کی فشــردم کــه باعــث شــد   نیو پاهــامم محکــم بــه زم
 . ستهیآراز با
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 یافتـاده؟ بااااابـااااا مـنم آدمـم و همچـ      یچـه اتفـاق   نیبـه مـنم بگـ    شـه یم: برگشت کـه تنـد گفـتم    بطرفم
 . خورمیچه خبره اصال تکون نم نیتا نگ ن؟یکه شماها دار هیچه حال نیا! فهممیرو م

 نیچشــمام بــود غمگــ ينگــاهش بــدون اســتثنا تــو کــهیقــدم فاصــله رو جلــو اومــده در حال هیــاون  آراز
در  یو روز خـوب  یو خوشـحال  يچـه شـاد   یفهمـ یم گـه ید ي قـه یدق سـت یتـا ب  ایـ تـو فقـط ب  ! یچـ یه: گفت

 انتظارته؟

 !واااااا. رفتیبه پونه افتاد که جلوتر از ما بطرف خونه م چشمم

ــ  نگــاهم ــته پرس ــرف آراز برگش ــرا : دمیبط ــه ب ــاد  ياگ ــن روز ش ــبا يم ــو ا  دی ــه چــرا ت ــهیباش ــم  نهم به
 نیــا يتــو یکنــیفکــر م! کنــهیفــوران م رونیــکــه غصــه داره از چشــمات ب هیچــه وضــع نیــا ؟ يا ختــهیر

 ؟یســتیحــال خــودت ن يکــه چنــدروزه تــو يا ختــهیبهــم ر نهمــهیمــدت تــورو اصــال نشــناختم؟ چــرا ا 
 دنیـ خـب مـنم بـا د    اد؟یـ کـه نفـس مـنم درم    یشـ یراحـت م  یکمـ  یبهـم بگـ   اجرارواگـه مـ   یکنـ یفکر نم

 !آخه کشمیاوضاعت عذاب م

ــو خ   آروم ــاال آورد و انگشتاش ــو ب ــیدستش ــاس رو  یل ــا احس ــورتم کشــ  يب ــان . دیص ــوچن ــورتم  يت ص
 نیــکــه ا فتــهیقــرار بــود ب یمــن چــه اتفــاق يخــدا. بــدنم نشســت يتــو يلــرز يمحــو شــد کــه لحظــه ا

 !!!کردیم ينجوریا وونهید

ــته ــتم آهس ــان م: گف ــوایآراز ج ــد  يخ ــکته م ب ــرا ا ؟يس ــوریچ ــت ينج ــه  یهس ــو آخ ــدا  ! ت ــورو خ ــت  هی
 !باور کن کم مونده از حال برم! بگو يزیچ

خواهشــا االن : بطــرف خونــه راه افتــاد وگفــت دهیحــرف دوبــاره بــا محبــت دســتمو گرفــت و کشــ بــدون
 !قهیدق ستیفقط ب. ستیحالت بهم نخورده که وقتش ن

ــو پونــه آراز هــم . شــدیجــا بنــد نم هیــاصــال . خونــدیرو م يو بــا خــودش آواز رفــتیراه م ییرایپــذ يت
 . برد یمنو کشون کشون با خودش از پله ها باال م

 باال؟ امیمنم ب انپوریک يآقا: خوشحال گفت پونه

 نیفقــط بــه خالــه بگــ. نیباشــ نییپـا  نینــه لطــف کنــ: گفــت دیکشـ یهمچنانکـه از پلــه هــا منــو بــاال م  آراز
 .ممنون. آماده باشن

 یهـم نکــردم چـون نســناس رو مــ   یســوال. اوردمیـ ســردر نم یچــیاصـال از ه . دهــنم ومـد یداشــت م قلـبم 
 . شدیشناختم که اون دهنش با مته هم باز نم
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ــاز کــرده همــراه هــم وارد شــد   در ــاقمو ب ــاق ا . میات و چشــم بهــش  ســتادمیآواره و ســردرگم وســط ات
 . دوختم

لبـاس   هیـ  قـه یدق 5خواهشـا عـرض   : گفـت . ول کـرد و تنـد بطـرف کمـدم رفتـه درشـو بـاز کـرد         دستمو
 !منتظرتم رونیخوب تنت کن که ب

لبــاس  یچــ يباااااااابــاااااااا آخــه مــن از کجــا بــدونم بــرا : ت کــرد کــه داد زدمبطــرف در حرکــ خــودش
 يزیــچـرا چ !!!!! رفـتن  رونیـ ب يعـزا، بــرا  يبـرا  ، يخواسـتگار  يبـرا  ،یعروســ يعقـد، بـرا   يبـرا ! بپوشـم 

 !بچرخه تونهیچرا اون زبونت نم! یگینم

 . فشردیآغوشش بودم که با تمام قدرت منو بخودش م يبعد تو يو لحظه ا دمینفهم يزیچ

ــط ــتم کمــ  فق ــون داده از رو  یتونس ــرمو تک ــ يس ــم   نهیس ــنم و آروم بگ ــد ک ــره : ش بلن ــه يپس  وال،ی
 نم؟یـ بب دیـ رو با یمـن بغـل نخـوام کـ    ! آخـه  هیچـه وضـع   نیـ ا! يعوض حـرف زدن کـه منـو پِـرِس کـرد     

 !ولــــــــــــــــــــم کن

ــ ــتمیدروغ م یول ــا تمــ ! گف ــودم دروغ مب ــتمیام وج ــوش نم  ! گف ــرفم گ ــال بح ــاش اص ــک ــاعتها  دادی و س
 .میموندیم يهمونجور

 :از ته قلبم خوندم براش
 

 یعنی عشق

 یمن دور باش از

 را راهنتیپ يها دکمه

 ..یمن باز کن يانگشت ها با

 تو دور باشم از

 تو بنوشم يرا با لب ها میچا

 نمیتو بب يرا با چشم ها خوابم

 ...تو باشد ينفسم بسته به نفس ها و
 

 یعنی عشق
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 را برگردانم، سرم

 دور ياز فاصله ها تو

 ...یدست تکان بده میبرا

 پروا یمن ب و

 ..!رمیرا بگ دستت

 .....دوستش داشتم چقدر

ــام ب کــهیحال در ــالیاز حرف ــ ح ــخندیم نیو غمگ ــت  دی ــم کــرده گف ــن انتخــاب م : آروم ول  کــنمیباشــه م
 !شتو فقط داد نک. یبپوش

ــرف ــف    بط ــلوار س ــوز ش ــت و بل ــدم رف ــان دیکم ــواده    یکت ــدن خون ــع اوم ــه موق ــ يک ــود رو   نایس ــنم ب ت
 .منتظرتم رونیب! قهیفقط پنج دق: تخت گذاشت و گفت يانتخاب کرده رو

 نیعاقــل بــود یلــیبــزنم بــه تختــه، خ... ماشــاا: بلنــد گفــتم دادمیــبــا افســوس ســرمو تکــون م کــهیحال در
 !خداررررررررررررو شکــــــــــــــــــــر! مجنون به تمام معنا گهیاالنم د

 ریــحــرف فقــط بپــوش د نهمــهیعــوض دعــوا و ا: اتــاق بســته شــد و صــداش اومــد کــه محکــم گفــت  در
 !شد

کـه باعـث شـد    . فتـاد یسـاعت اتفـاق م   مینـ  نیدر همـ  فتـه، یکـه قـرار بـود ب    یهـر اتفـاق  . نداشـتم  يا چاره
عاقـد بـا دفتـر دسـتک منتظرمـه منـو        هیـ  نمیـ بب رمیـ م نییپـا  یش وقتـ کـا : از فکـرم گذشـت  . عجله کـنم 

نــه امکــان نداشــت مــن بــا عشــقم . دمیــبعــد لرز یدلــم غــنچ رفــت، ولــ ياز شــاد! ارهیــبــه عقــد آراز درب
ــنم دواجاز ــدرد نم! ک ــوردیب ــد بــ  ! خ ــال ب ــر خیم ــه جــووووووونش  شی ــده ا ! خال ــه خن ــام  يرو يک لب

بــدرد  يرو بلــد بــود کــه اونــم گــاه گــدار دنیغــوش کشــفقــط درآ ایــدن يآراز از کــل محبتهــا. نشســت
 .....  خوردیم

ــویا فقــط ــتمیم ن ــیه دونس ــا یِچ ــودز نی ــآدم هیشــب الیگ ــود زادی ــه م . نب ــه عجل ــردمیهمچنانک ــراش  ک ب
 :خوندم

 
 !بوق بلند اتوبوس  مثلِ

 ! يداغ بودنِ چـا مثلِ
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 ای

 . . .دوش  رِیز خِی آبِ
 
 میگویرا م ادتی

 . . . میخنـده ها انِیم
 

 !دراومده بود يعجب شعر. دمیخند دوباره

ــهارو ــ لباس ــونه   دمیپوش ــد ش ــفه ا يو تن ــام زدم  ينص ــه موه ــازه م. ب ــتمیت ــه    خواس ــنم ک ــون ک جمعش
 !تو امیب تونمیم: آراز بلند شده گفت يصدا

 !دیعجله دار یلیخ نکهیمثل ا! جناب دییبفرما یتمومه ول قهیهرچند فقط سه دق: گفتم یعصب

 دیـ شـازده خـوب نگـاه کن   : بـا حـرص بطـرفش برگشـته گفـتم     . وارد شـد  ینـ یاتاق بـاز و بـا نگـاه غمگ    در
 نه؟ ایمورد پسند هستم  دینیبب

 .بطرف در برد دیکشیدستمو گرفته م کهیاومد و در حال کمینزد

هســتم  شــامیکــه مثــل خــانم هاو ينجــوریا! موهــامو جمــع کــنم خــوامیکجــــــــــــا؟ صــبر کــن م: گفــتم
 !منتظرمه نییخواستگارِ توپ پا هی دیشا! دشانسمنه ب

ــه نزد تــازه ــه تنــد بطــرفم برگشــته گفــت  میبــود دهیدر رســ یکــیب ــ : ک خواســتگار  شیفقــط فکــرت پ
 ؟يندار يا گهیتو فکر و ذکر د! باشه ها

 .  رهیاالن دلش ضعف م دونستمیزدم که م يچالگونه ا يبایلبخند ز! بخدا گفتیم راست

ــاهش ــغمگ نگ ــان مهر نشی ــودش کشــ     چن ــرف خ ــم بط ــتمو محک ــه دس ــد ک ــون ش ــو   دهیب ــاره من دوب
رو هــم بــا تمــام قلبمــون  شــامیخــانم هاو: شــو داخــل موهــام فــرو کــرده گفــت ینــیبخــودش فشــرد و ب

ــولش دار ــقب ــط . می ــط........... فق ــن .......... فق ــم نک ــم کنــ ........... فراموش ــول م  یفراموش ــت ق ــبه  دمی
 ! گفتم یک نویا نیبب! کنن دامونیبتونن پ ستمیاتابک هم ن. دزدمتیم امیخودم م

االنــم  يچنــد مــدت پــدرمو کــم درآورد نیــا: بکشــم گفــتم رونیــخودمــو ب کــردمیتــالش م کــهیحال در
ــان  يانتظــار دار ــنم ه ــت نک ــر روز!!!! فراموش ــط منتظ ــامو از ا يفق ــهســتم پ ــه ب نی ــخون ــذارم و  رونی ب
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ــ گــهید ــ ! آراز یآراز ب ــون راض ــدرم از خودت ــت یچق ــاا نیهس ــاتون ..! .ماش ــف پ ــمم ک ــمیم! چش ــ ترس  هی
 ! ادعا نهمهیبا ا نیوردفعه چشم بخ

 !دید میخواه: صورتم گذاشت وگفت يرو دستشو

ــا: گفــتم دهیکشــ یاش انگشــت گذاشــتم و خــط و نشــون  نهیســ يرو یــیپررو بــا ! نشــون نمیــخــط، ا نی
ــ  یهمچــ! کــنمیم زیــاگــه اســمتون رو آوردم خودمــو حلــق آو  ! شــهینم یکــه مثــل بغــل کردنتــون زورک

 فراموشتون کنم؟ نیترسیکه م فتهیب یحاال مگه قراره چه اتفاق

 .رفته بود ادمیکال ! یانداخت ادمیخوب شد  يوا: گفت فقط

 .برد نییدستمو گرفته منو کشون کشون پا دوباره

بــه ســرو  یصــدامون خودشــو بهــم رســوند و ذوق زده نگــاه دنیآشــپزخونه بــود بــا شــن يکــه تــو پونــه
 !دخترمون نوبره بخدا! قهیسل نیبه ا نیآفــــــــــل! يشد یعال: وضعم انداخته گفت

 !ستمین يمن کاره ا شونه،یکار ا: به آراز انداخته گفتم یچپک ینگاه

خــودش : بعــد زلزلــه دم گوشــم زمزمــه کــرد! شـون تکــه  قهیســل! بــه آرازخــان نیپــس آفلــ: گفــت بلنـد 
 تنت کرد؟

 . مبل نشستم يرو. ازش گرفتم که آخش در اومد یشگونین

. رفــتیچشــمام فقــط راه م يکالفــه و مرمــوز جلــو یلــیبــه آراز افتــاد کــه بــا فاصــله از مــا، بــاز خ نگــاهم
بــودم  ریــو فقــط متح اوردمیــســردر نم یچــیو از ه گشــتیاونــور م نــوریمــنم بــا تعجــب ســرم باهــاش ا 

 !سردرگمه نهمهیچرا ا

 . شت کرد و بطرفم اومدبعد دستاشو محکم م دهیبه موهاش کش یو دست ستادیدفعه ا هی

ــار مــن نشســته بــود تنــد بطــرفم خــم شــده دم گوشــم زمزمــه کــرد    يدســته  يکــه رو پونــه : مبــل کن
! کنــهیچپــت م يلقمــه  هیــکــه داره  یحــال بحرانــ نیــآهــووووو بــدو فــرار کــن کــه االن آقــا غولــه بــا ا 

بـرام وقـت جـور     یکـم نـاز کـن کـه بتـون      هیـ تـورو خـدا بـراش    ! به جوووووون تو کنمیمنکه دارم فرار م
 !عشخم نیآفل! خونه در برم نیمن از ا یکن

 !دمیبه چرت و پرتاش خند اریاخت یخودمو نگه دارم و ب نتونستم
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ــا   ییرایپــذ يبگــه، ورود يزیــو بطــرفم خــم شــد کــه چ  دیآراز مقــابلم رســ نکــهیهم ــه ب ــاز شــد و خال ب
ــورت  ــا ص ــه وارد شــده ب ــراز ه  یعجل ــه و پ ــانیگــل انداخت ــا صــدا   ج ــده ب ــا اوم ــه ســمت م ــرزان و  ییب ل

 !دنیاالن رس نیهم! اومدن پسرم: شتابزده گفت
 

 
 ]09:05 17.04.16[, ❤ــــقღقـــــسم به عشــــ❤

ــم جیداشــتم گــ گــهیو د کــردمیو واج نگــاه م هــاج ــ . زدمی ــود ک ــب یمگــه قــرار ب  ينجــوریا نــایکــه ا ادی
  گفتن؟یبمن نم يزیچرا چ کردن؟یم

 حالت خوبه؟ : دیصورتم احساس کردم که پرس يوآراز رو ر دست

. دیـ کوبیحـالم بـد باشـه؟؟؟ قلـبم م     دیـ مگـه با : نگـاه عـالم، چشـم بهـش دوختـه گفـتم       نیمتعجـب تـر   با
ــرس رو  ــا ت ــتمو ب ــتم  يآهســته دس ــتش گذاشــته گف ــهیم: دس ــاق یبگــ ش ــهیب خــوادیم یچــه اتف ــن ! فت م

 !ترسمیم

 یعنــی! ســتادیکلمــه ا یواقعــ یقلــبم بــه معنــ. دیــبــاز شــد و نگــاهم بــه اون طــرف چرخ ییرایپــذ يورود
ــتمیم ــچ تونسـ ــه م يزیـ ــدیکـ ــنم؟   دمیـ ــاور کـ ــیرو بـ ــت م  یعنـ ــمام درسـ ــدیچشـ ــ د؟یـ ــان  یولـ امکـ

 .........نداشت
 
 

 يلحظــه ا. دوبــاره محکــم بهــم فشــرده بازشــون کــردم. چنــد بــار چشــمامو بــاز و بســته کــردم ناباورانــه
ــام . درذهــنم جــان گرفــت  یهمچــ ــانم، باب ــراه سربســرم   يهای، داداشــگذشــته ام، مام شــلوغم کــه راه ب

ــتنیم ــویو ج ذاش ــدرم غم ــه هم  ! اوردنی ــام ک ــان و باب ــرم مام ــوش گ ــهیآغ ــود   ي ش ــا ب ــام اونج ــدا ج ! خ
اومـده بـود بــا    ادمیـ مـن مامـانم   . ومـد یمامـانِ مـن بـود کـه داشـت م      نیـ ا................ حـاال ................ حـاال 

همــون !!! شــو هــم فرامــوش کــرده بــودم اقــهیق یا حتـ خــود خــودش بــود کــه مــدته! خــاطراتش يهمـه  
 ! جاافتاده تر یفقط کم ده،یهمون اندام کش افه،یلبخند، همون نگاه، همون راه رفتن، همون ق

 یرو مــ یینــه صـدا  دم،یـ دیرو م ینـه کســ ! نمیــخـوب بب  ذاشــتیجــا تـار شــده بـود چــون اشـکام نم    همـه 
فقـط نگـاه آشـنا و پـراز مهـرو محبـت مامـان بـود کـه داشـت اشـک            . همه جا خلوت خلـوت بـود   دم،یشن

 . ومدیو هق هق کنان به سمتم م زانیر
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و خــودم بــه  نیپاهــام بــه زمــ! قــادر نبــودم دســتمو تکــون بــدم. از جــام تکــون بخــورم تونســتمینم اصــال
 ! ن...........ما.........فقط زمزمه کردم ما! بودم دهیمبل چسب

 زیـ جسـته خودمـو جلـو پـرت کـردم، کـم مونـده بـود بـا برخـورد بـه م            يناخواسته چنان از جـا  يا لحظه
 . در هوا منو گرفته بود يکله پا بشم که آراز لحظه ا ییرایبزرگ پذ

 يتنــد بــا دســتم محکــم پاکشــون کــردم و خودمــو از دســتها . نمیــرو خــوب بب يزیــچ ذاشــتینم اشــکام
 . دمیشآراز که دورم حلقه بود کنار ک

 .آغوش گرم مامان فرو رفته بودم يتو یآن در

........ مهربــونش،  يپــراز محبــت آغوشــش، صــدا يتــنش، گرمــا يعطــر آشــنا يگــرمش، بــو ينفســها 
 . آورده بودم ادشیمامانم بود که تازه به . خودش بود

منـو محکــم بخــودش  . ختمیریــفقــط اشـک م  خـوردم، یبغــل مامـانم فــرو رفتـه بــودم کـه تکــون نم    چنـان 
 . شدمیو داشتم بغلش محو م فشردیم

ــه م  دم ــم زمزم ــردیگوش ــقم، عز : ک ــرم، عش ــدخت ــو  زم،ی ــو کوچول ــان يآه ــاز    مام ــان، ن ــگل مام ، خوش
ــان ــتا........ مام ــان رو يدس ــ   يمام ــدنم کش ــام و ب ــورت و موه ــدیم دهیص ــ  ش ــدت م ــو بش ــبو یو من ! دیی

 !ختمیریو بدون حرف اشک م دمشیبوس یمنم که فقط م

فقـط  ! بـازم کـم آورده بـودم   . کـنم یتـالش م  دنینفـس کشـ   يکـردم بـازم هـوا کمـه و دارم بـرا      حسـاس ا
 چته ماااااامآآااان؟!!!!! ااااایخدااآاااااااآااآ: زد ادیمامان بگوشم خورد که فر غیج

بابــام زوم شــد کــه  يصــورت نگــران و ســرخ شــده  يآغــوش گــرم مامــان کنــده شــدم و چشــمام رو از
ــ  ــو در آغوشــش کش ــد رو دهیمن ــد يتن ــل خوابون ــرا. مب ــان ب ــردمیتــالش م دنینفــس کشــ يهمچن و  ک

 !سوختیام داشت م نهیس

ــا صــدا    يا لحظــه ــارو کنــار زده ب ــ يتــار صــورت آراز مقابــل چشــمام اومــد کــه باب : بلنــد داد زد یلرزان
کــه بــه  یصــورتم خــم شــد و نفســ يگــردنم قــرار گرفتــه رو ریــتنــد دســتش ز! آآآآآآههههــووووووو

 .شد دهیدهنم دم

آراز بکــش : زد ادیــکــه فر دمیمحمــدم رو شــن یــیدا يشــد، صــدا دهیــکــه بــه دهــنم دم ینفســ نیدومــ
 !بذار با دستگاه تنفس بدم! کنار
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 يصــورتم فشــرده شــد کــه لحظــه ا  يمحکــم رو یدســتگاه. ســرم تنــد بلنــد شــد و بــاالتر اومــدم  ریــز
 . کردیقلبم هم بشدت درد م دم،یکشیتند تند نفس م کهیراه نفسم باز شد و در حال

ــیدا ــورت     ی ــا ص ــت ب ــده داش ــم ش ــرفم خ ــد بط ــف یمحم ــام م دیس ــردینگ ــونه ام  . ک ــت دور ش آراز دس
کـه عمـه در    رفـت یداشـت از حـال م   انیـ گر سـتاده یا يمامـان کنـار  . فشـرد یش م نهیانداخته منـو بـه سـ   

ــود  ــه ب ــریپــدر و اردالن و ارســالن عز. آغوشــش گرفت ــا چشــماناز جــانم دورمــون جمــع شــده و   زت  یب
ــپر یــیپــراز اشــک و نگــران و رنــگ و رو  ــود  ده،ی ــه و  . نگاهشــون بمــن ب ــه هــم زار زار همــراه پون خال

ــ. ختنــدیریاشــک م ســتادهیبــودم، کنــار هــم ا دهیــد لمشــویکــه عکــس و ف زجــونیعز پونــه همــراه  یول
 !چشم به من و آراز داشت ياشک ابروهاش باال بود و با لبخند

...... نیآفــر...... نیآفــر گفــتیآراز دم گوشــم کــه م يبــاز و زمزمــه  مــهین ییبــا چشــمها واشیــ واشیــ
 .شدیحالم داشت بهتر م....... آروم....... آهسته نفس بکش، آروم

 . خوب و نفسم متعادل شد، با دستم اشاره کردم دستگاه رو کنار بکشن یکه کم حالم

 !!  ها مشدیداشتم خفه م يووووووووووووووو: گفتم دهیکش قیعم ینفس دوباره

 دهیـ اش فشـار م  نهیهمـه منـو بـه سـ     شیکـه متوجـه شـدم آراز چنـان پـ      شـد یحواسم داشت جمـع م  تازه
 ! و چشم بصورتم داره، که اصال ول کن هم نبود نسناسِ پررو

عــرق کــرده فکــر کــنم ســرخ هــم شــدم، چــون از گونــه   يکــه لحظــه ا دمیکشــ یهمــه چنــان خجــالت از
 ! زد رونیهام آتش ب

زود گرفــت منظــورم  نکــهیمثــل ا. ازش گـرفتم  زیــر شــگونین هیــبــا دســتم کــه پشـت آراز بــود   آهسـته 
ــچ ــ   ! هی ــار کش ــرده کن ــاز ک ــو ب ــون آروم دستاش ــت دیچ ــ   : و گف ــه، االن کم ــت خوب ــکر حال ــدارو ش  یخ

 ! استراحت کن

داداش اردالنــم بگوشــم نشســت کــه   يصــدا. دادم هیــپشــتم گذاشــته بهــش تک یکــرد و کوســن کمکــم
ــ: فــتگ یبــا لحــن شــوخ  ــورو خــدا خجالــت مجــالتم  ! ســتین یاصــال مشــکل! هــا نیراحــت باشــ گمیم ت

فقـط   نجـا یمـا هـم کـه ا   ! کـن  یدگیو بهـش رسـ   نیاگه آهو جاش اونجـا راحتـه، تـو کنـارش بشـ     ! نینکش
 !میدار فیبوق تشر

ــد آراز ــت   يبح ــه آروم گف ــد ک ــرخ ش ــیاردالن : س ــت یک ــدا   ! طلب ــواهرت خ ــه االن خ ــود ک ــو ب ــا ت  يب
 جلو من نذاشتم؟؟ ياومد یخب تو ک! متلک بپرون یحاال ه! نکرده خفه شده بود
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 ! ریبگ لیاردالن خان حرف حق جواب نداره تحو: همه بلند بود که بابا گفت يخنده  يصدا

البتـه کـه حـق     دادنیـ تـنفس م  شـون یکـه ا  يبلـه اونجـور  : گفـت  دهیو کشـ  شـتر یب یبا شـوخ طبعـ   اردالن
الزمـم بشـه بـه     يروز دیبگـذرونم شـا   شـون یا شیپـ  یآموزشـ  يدوره  هیـ  دیـ مـنم با . شـونه یبـا ا  شهیهم

 ! باشه يخداپسندانه ا یلیخ یلیفکر کنم کارِ خ! دختر خانمها تنفس بدم

 .خنده ها براه بود يصدا باز

ــه   کــهیحال در ــودم، پون ــد گفــت طونیشــ يســرخ شــده ب ــ: تن ــن یهــر ک ــنفس مصــنوع ازی ــ یداره ت  ادی
و  یشــوخ یمواجــب، حــال کلــ رهیــج یبــ دمیــم میودم تعلــو دوره شــو بگذرونــه، مــن بلــدم و خــ رهیــبگ

 .....کنمیاضافه م ونیخنده هم اشانت

 . که نگاهم به آراز افتاد زدنیهمه قهقهه م ندفعهیا

اعتنــا بــه همــه کنــار  یلــبش داشــت و بــ يگوشــه  یکیو مغــرورش لبخنــد کــوچ نیمتــ ي افــهیاون ق بــا
حرفهــا و  نیــا يخودشــم کــال بــه اون راه زده بـود انگــار همــه  . چشــم بــه مــن دوختـه بــود  ســتادهیبابـا ا 
 ! و متلکها مال اون نبود هایشوخ

 :دلم گذشت از
 

 ، 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
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 .....دوستش داشتم خدا عالم بود چقدر

ــدر م يا لحظــه ــا انی ــده ه ــرمگ  يخن ــد ش ــه و لبخن ــیکــه خ یخــودم آهنگــ نیهم دوســتش داشــتم  یل
 .......لحظه بود نیچقدر مناسب ا. اومد ادمی
 

. و دوبــاره در آغوشــش فــرو رفــتم دمیــخنــدون د ییســرخ و لبــا یشــدن مامــان رو بــا چشــمان کیــنزد
 . نبود یاحساس آرامش داشتم که باور کردن يبحد

اگـه امـروز اجـازه     نـا یا! نوبـت گـرفتن   يکـنم بـرا   دایـ پ لیـ زنب هیـ بـا اجـازه تـون بـرم     : بلند گفت ارسالن
اســممو عــوض  میازش کــش بــر یبوســ هیــو  مینانــازمون رو بغــل کنــ يخــواهر کوچولــو نیــدادن مــا ا

و  دنیبوســ يبــرا گــرفتمیکــرده وقــت م نیــیاز انگلســتان ســاعت تع هیــنجوریا دونســتمیاگــه م! کــنمیم
 !ک شدنشینزد

کـه حـاال مـن     ریـ ارسـالن تـو نوبـت بگ   : جلـو اومـده گفـت    کـرد یچشماشـو پـاك م   کـه یدر حال زجونیعز
 !گفتن يکتریباشه بزرگتر کوچ یهرچ! جلو رمیم

ــت  دیکشــیشــونه ام م يدســت رو کــهیالح در ــه مامــان گف ــ  : ب ــه کم ــرم بکــش عقــب بچــه م بتون  یدخت
بـذار مـنم بغلـش کـنم کـه دلـم       ! مـادر  نمیـ باااابـااااا اصـال بـرو کنـار بب     يا. نفس بکشه و حالش بهتر بشـه 

 ! ذره هستش هیبراش 

! داشــت یمهربــون و آرومــ يشــد کــه چــه چهــره  دهیزن مهربــون نگــاهم بطــرفش کشــ نیــا يصــدا بــا
 قیــعم یبــا شـوق و محبتــ  فشـرد یمنـو در آغوشــش م  کــهیمامــان بـود و در حال  نیچشـمان مهربــونش عـ  

 . بود ياشکاشم که جار. کردیو نوازشم م دیبوس یم

ــ در ــده در حال  نیهم ــو اوم ــام آراز جل ــهیهنگ ــل ک ــت    یوانی ــان گف ــه مام ــود ب ــتش ب ــربت دس ــانم : ش خ
 !داره ازیاالن ن. بخوره نیشربت رو به آهو بد نیتوانمند لطفا ا

 نکـه یمثـل ا . خـود آراز زحمتشـو بکشـه    نیمامـان لطفـا شـما بلنـد شـ     : اردالن بلنـد شـد کـه گفـت     يصدا
 !  آهو وارده اتیبه روح یلیخ

بــه آراز کــرده خنــدان تشــکر کــردم و  یبــا خجالــت نگــاه. همــه دوبــاره بلنــد شــد يخنــده  يصــدا کــه
 ....... بده، وگرنه  ریبچرخه و به همه گ دیاون زبونش با دیرو ببخش یداداش: آروم گفتم
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 نیتــر یمیپــانزده ســاله صــم: لــبش اومــده بــود نذاشــت  بــدم گفــت يکوچولــو رو يلبخنــد کــهیحال در
 . فقط استراحت کن! تو نگران نباش. دوستمه، به همه اخالقهاش واردم

ــادربزرگ ــتم م  م ــربت رو بدس ــش ــت   دادی ــا گف ــه باب ــذار   : ک ــر آراز ب ــر بس ــم س ــزد  يردا! اردالن ک م
جمعــش   ایــآخــر و د ب میبــه ســ زنــهیم دفعــهی! کــه شیشناســ ینــه؟ مــ يدیــچنــدماه رو م نیــزحمــات ا

 !کن

 ! دیینفرما يچوب کار کتونمیتوانمند کوچ يآقا: با محبت رو به بابا گفت آراز

ــت  اردالن ــد گف ـــاید ب: تن ــان ک! ـــــــــ ــآرازخ ــکوچ انپوری ــد  کی ــامونم ش ــن مــ ! باب ــد شــ  گمیم  نیبلن
 ! کنهیقبول نم یو خودش به آهو بده کسشربت ر

 گــهیچقــده د: گفــت کــردیبغلــم م کــهیخــودش جلــو اومــده شــربت رو از دســتم گرفــت و در حال  بعــد
ــ يخــوایم ــاز کن ــو ن ! گــهیپاشــو د ین ــاه ت ــه گن ــعز ســتیالبت ــیخ زکم،ی ــرت م یل ــنم  چــرخن،یدور و ب م

 !!!باشم فقط نــــــــــاز نــــــــــوز 

 . دیبار بوس نیمنو صدادار چند بعد

ــخندیم کــهیحال در ــ  دمی ــار کش ــا کن ــو دیت ــتم  يت ــرو رف ــا و ارســالن ف ــرا . آغــوش باب ــدام ب  يکــه هــر ک
چشـــم بصـــورت خنـــدان و  کـــهیابـــراز محبتهاشـــون داشـــتن و در حال يبـــرا یخودشـــون راه و روشـــ

 ! کردمیو آرامش م یمهربونشون دوخته بودم چقدر کنارشون احساس خوشبخت

ــام ــرو  پونـــه و اردالن يرو نگـ ــه روبـ ــتادهیهـــم ا ينشســـت کـ ــتند   کـــهیدر حال سـ ــم بهـــم داشـ چشـ
 امیــب خـوام ینفــر اسـم منــو ثبـت نـام کــن م    نیپونـه اولـ  : کــه اردالن بعـدش گفــت . کردنـد یم یاحوالپرسـ 

 .از االن گفتم حواست باشه! رآموزیتنبلم و د یلیخودشم خ! رمیبگ ادی یتنفس مصنوع شتیپ

ــ يرو کــهیدرحال آراز بدســت داشــت چشــمان مهربــونش رو بمــن دوختــه   یشــربت وانیــنشســته ل یمبل
شــگرف  یاون نگــاه مهربــونش، غمــ يتــو یولــ. دیــخندیاردالن م يبــه حرفهــا زیــر زیــو ر کــردینگــام م

 :از ذهنم گذشت. رخنه کرده بود
 

 شتریشوم درد فراقم ب یچه عاشق م هر

 شتریب اقمیاعتنا من اشت یچه او ب هر
 



@donyayroman 346 

 الشد بعد س یاگر خاموش م الیل آتش

 شتریاز آتش او احتراقم ب یول من
 

 کوشم فراموشش کنم در خلوتم  یچه م هر

 شتریو هق هق کنج اتاقم ب سیخ پلک
 
 فراموشش کنم؟ يروز تونستمیم یعنی

ــودم کــه هرکــدوم    زجــونیمبــل ســه نفــره وســط عز  يرو دســتمو در  هیــو مامــان خوشــگلم نشســته ب
مامــان گذاشــته بــودم و چشــم  فیــظر يشــونه  يمــنم ســرمو رو. کــردنیدستاشــون گرفتــه نوازشــم م

 . موهام بود يمامان هم فقط رو يلبا. داشتم هیبه بق

ــالن ــیو اردالن و دا ارس ــه   ی ــراه آراز گوش ــدر بهم ــهید يو پ ــتن     ي گ ــودن و داش ــده ب ــع ش ــالن جم س
ــیخ ــدیبحــث م يجــد یل ــهیق. کردن ــشــون داد م اف ــیحرفاشــون خ زدی ــا یل ــ يمهمــه و پ و  یشــوخ چیه

 . ستین ونیدر م یمتلک

ــیخ ــ  یل ــودم بفهمــم دارن در مــورد چ ــ! کــننیصــحبت م یکنجکــاو ب ــود یشــدن یول هــم  ییجــا. کــه نب
 . دیرسینشسته بودن که صداشون به ما نم

 شــدیو باعــث م گرفــتیصــورتم قــرار م ينگــاه مهربــون و گــاه بــه گــاه آراز بــود کــه دورادور رو  فقــط
 ! و قلبم بشدت بلرزه رمیدل ضعفه بگ

 : خوندیبود که برام م نیمثل ا شدینگاهاش که بصورتم دوخته م غم
 

 دم کن با محبت میهمانت میشوم  چاي

 همان قند دو پهلوي لبانت میشوم من
 

 دل تنگم عجب جا کرده اي جانان من در

 بخواهی در دل تنگ تو جانت میشوم گر
 

 ند◌ٓ اشاره از تو بنیاد دلم را میک یک
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 جهانت میشومتو خواهی بهتر از جان  گر
 

 کم کن من که گفتم میخرم ناز تو را ناز

 میخواهمت اهو،  شبانت میشوم انقدر
 

 شدي تو ماهتابم ، روز خورشید منی شب

 دیدم از تو ، مهربانت میشوم مهربانی

 ام نهیدرون س یجوشیکه م یعشق ي چشمه

 و من آب روانت میشوم ییایدر حکم
 

 یبودي دوست داري یک نفر مهمان کن گفته

 ....دم کن با محبت میهمانت میشوم چاي
 

 .........دیترکش کنم حاال فراموش کردنش بکنار؟ دلم لرز خواستمیم يمن چه جور يخدا
 

و هــراز  کـرد یصـحبت م  یپونـه کـه گــاه  . مشــغول بودنـد  يبـه دور و بـرم کــردم کـه همـه بکـار      ینگـاه 
بـاغ نبـود و    ياصـال تـو   نکـه یاردالن مثـل ا  یولـ . نـداخت یقشـنگ بـه اردالن م   ینگـاه  یچشـم  ریـ ز یگاه

و ســرخ  دیــکوبیمشتشــو بــه دســتش م یعصــبان یســرش چنــان بــه بحــث و گفتگــو گــرم بــود کــه گــاه 
 . اوردمیو از حاالتشون سر در نم کردمینگاه م ونیبه آقا تعجبمنم فقط م. شدیم

و غرغـر کنـان    ددایـ تکـون م  يبـا تاسـف سـر    کنـه، ینم یاردالن اصـال بطـرفش نگـاه    دیـ دیهم کـه م  پونه
! تــا گوشــت تــنم رو بجــوه  ســتمین کشینــزد کــردمیکــه خــدارو شــکر م نــداختیبمــن م یچنــان نگــاه

 . کردینم یگناه من بود اردالن بهش توجه نکهیمثل ا

 یلـ یداشـتم کـه خ   يآغـوش مامـان جـا    يمـنم کـه تـو   . کـرد یهم داشـت رو بطـرف همـه صـحبت م     عمه
کــه بشـــدت ذوق   کــردم یموهـــام احســاس م  يمامــان رو رو  يلبــا  یهــم گــرم و نــرم بـــود و گــاه    

 . کردمیم
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نگــاه همـه بــه ســمتش   پمیـ خــوش ت يبابـا  ينشـده بــود کـه بــا صــدا   یمفصـل، دو ســاعت  ییرایپــذ بعـداز 
 .میرفتن بش يآماده  خواستیشد که ازمون م دهیکش

 . خودم افتاد يمرد محکم و اخمو نینگاهم به سمت آراز ا ناخودآگاه

 ،یقشــنگش غــرور، عشــق، تمنــا، غــم، دلتنگــ  ياون چشــما يو تــوبصــورتم دوختــه شــده بــود  نگــاهش
 . کردیم دادیهمه ب

 :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 يزیهم در چنته اش چ عشق
 

 که زییپا یرحم یاز ب دمیترس آنقدر

 !نداشت وریشهر یانیمن را روز پا ترس
 

 بود کنج خانه ام يظرف بلور یزندگ

 !مو برنداشت یافتاااد از چشمم، ول ناگهان
 

 در چنگ مغول ستیمن، حال گل سرخ حال

 !نداشت "یلیل"به جز ...من  هیشب یکس حال چیه
 

ــه کــرد  زجــونیآروم عز ي باســلقمه ــود  :بخــودم اومــدم کــه زمزم ــه چنــدماه کنــار هــم ب چــرا ! نیخوب
 !!!!لحظات آخر نیا يبرا نیرو نگه داشت یهمچ

 . آغوش مامان فشرده شدم يانداختم که محکم تو نییخجالت سرمو پا با

 نیـ بـا ا !!! روز خـوب وعاشـقانه   هیـ از  غیـ در میخونـه سـرکرد   هیـ  يسه مـاه تمـوم بـا هـم تـو     : کردم فکر
ــه داشــتم ازش جــدا م  ــودم  شــدم،یحــال االن ک ــته اش ب ــدر وابس ــا نم! چق ــونمیم دونســتمیواقع ــدون  ت ب
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هــم ســاخته  يمــا کــال بــرا. عــادت بــدم شیــمجبــور بــودم خودمــو بــه دور ینــه؟ ولــ ایــ ارمیــآراز دوام ب
 . مینشده بود

بــه تــک تکشــون . داشــتم ازیــبهشــون ن ایــدن ایــبــودم کــه دن یخونــواده ام مــ شیپــ دیــبــه بعــد با نیــا از
بـرم   رونیـ خونـه ب  نیـ خـودم از ا  يروز بـودم کـه همـراه خونـواده      نیـ چقـدر در حسـرت ا  . داشـتم  ازین

ــودم موقــع خــارج شــدن لگــد   يو حــاال روز ــا  يآرزو کــرده ب ــه پ ــزنم يهــم ب ــ. آراز ب ــآ یول  یشــدن ای
 .....فیح! بدردنخور فیح یآراز تمام قلبم، تمام روحم، تمام وجودم بود ول!! بود؟؟

ــا فشــار دادن د زیــعز ــو بخــودم آورد و آروم گفــت ب ــعز: ســتم من ــرو وســا زدلمی . رو جمــع کــن لتیب
 !همه منتظر تو هستن

ــود   دونمیــنم ــه مــن ب ــر   رانمیــهمــه از حــال و روز و یعنــی. چــرا نگــاه همــه ب خبــر داشــتند؟؟ همــه خب
 . هستم شونمیپر یزندگ نیداشتند چقدر سردرگمِ ا

 . فکر بود يانداخته بشدت تو نییبه آراز انداختم که سرشو پا ینگاه مین

 . پونه هم همراه من بلند شد. بلند شده بطرف پله ها راه افتادم آهسته

کـه آمـاده    نیداشـته باشـ   فیشـام هـم تشـر    يتوانمنـد لطفـا بـرا    يآقـا : خاله بلنـد شـد کـه گفـت     يصدا
 ! خودتونه يخونه  میتعارف که ندار. میا

 يبــرا نیلطــف کنــ. پــرت بــود یلــیحواســم خ دیببخشــ: هــم کــه تــازه بخــودش اومــده بــود گفــت  آراز
 . ستمیاهل تعارف ن نیدونیخودتون م. میشام در خدمتتون باش

کــه بــا  دادمیــمــنم همچنــان بــا دقــت گــوش م. بمــونن تــوننیکــه نم کــردنیداشــتن ازش تشــکر م همــه
ــ ــم م! نیمونــدیم نجــایامشــب رو هــم شــام ا  شــدیم یچــ: فکــر کــردم نیخــون یدل ــد  خــوادیمــن دل چن

 !!!کنار آراز باشم آخه شتریب یساعت

نکـرد و فقـط پـدرتو     يچکـار یدوسـه مـاه ه   نیـ ا: فکرمـو خونـده بـود گفـت     نکـه یمثـل ا  طونیشـ  ي پونه
ــم تــو ــا يدرآورد، االن ــهینم يچکــاریه یدو ســه ســاعت اضــاف  نی ــه   کن ــر بخون ــره هــر چــه زودت  يبهت

 !یخودت روراحت کن الیو خ يخودتون برگرد

بــود و تمــام  دهیــکــه داشــتم بشــدت پر یحــال خوشــ. م رســوندمخودمــو بــه اتــاق يچــه جــور دونمیــنم 
ــدن يغــم و غصــه  ــو ای ــود  يت ــار شــده ب ــم تلمب ــه جمــع کــردن وســا  . دل ــم ب ــتینم لمیدســت و دل و  رف

 . کنم کاریچ خوامیاصال بلد نبودم م! کردمیتخت نشسته بودم و فکر م يهمچنان رو
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بــه  يبــر يخــوایم یعنــی! حــس کننــده زدن یبهــش بــ نکــهیمثــل ا ــــــــــــرینــه خ: گفــت یشــاک پونــه
دخترمـون چـه بـد عـادت شـده از بـس       ! بخـدا  هیـ زیخجـالتم خـوب چ   ؟یبمـون  نجـا یا يخـوا یم یهمه بگـ 

! یخونــه خــالص بشــ نیــزودتــر از ا يکــردیهــزار بــار دعــا م يحــاال خــدارو شــکر روز! بغلــش کــردن
 !......جمع و جورت کنم دیمن با نکهیمثل ا يوآآآآآآآآآ

ــ  دونســـتمیم نـــویا فقـــط ــا   یبـــزور خودمـــو نگـــه داشـــتم و دلتنگـ زودرســـم بشـــدت داره منـــو از پـ
 !!....ارهیدرم

 :دلم خوندم يتو

 از تو ندارم ینشان من

  سمینویتو م يام را برا ینشان اما

 انتظار يعصرها در

 قدم بگذار یکس یب یحوال به

 کن دایغربت را پ ابانیخ

 شو ییتنها يوارد کوچه پس کوچه ها و

 کن دایام را پ یبیغر کلبه

 مجنون دیب کنار

 زده خزان

 ام یرنگ يکناره مرداب آرزوها و

 را باز کن يکلبه ا در

 پنجره برو سیبه سراغ بغض خ و

 .... غمش را کنار بزن ریحر

 ....یابیم مرا
 

 . بودم نیغمگ چقدر

. کــرد لمیشـروع بــه جمـع کــردن وسـا    شــدیپخـش م  یآهنگــ کـه یروشـن کــرد و در حال  لشــویموبا پونـه 
 .....چشمام حلقه زد ياشک تو
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کلفـت و نـوکر    یمفـت و مجـان   یولـ  م،یخداروشـکر خودمـون صـاحب کلفتـ    : گفـت یبـا غرغـر کـه م    پونه
ــبنــازم بــه ا. میخــانم هــم شــد  رونیــو چمــدونهامو از کمــد ب گفــتیهمچنــان م! ادا اصــولت بااااابــااااا نی

 . که شروع به جمع کردن لباسهام بکنه اوردیم

 . نشن ریکه سراز رمیخودمو بگ يجلو کردمیم یسع یپراز اشک بود ول چشمام

چمــدون  هیــ يبــه انــدازه  یولــ. چمــدون دوم هــم پــر شــد. گذاشــت يچمــدون رو بســته کنــار هیــ پونــه
ــاس اضــافه داشــتم  ــا اجــازه م: گفــت. هــم لب ــب ــت چمــدون قــرض بگ  رمی ــاز آراز جوووووووون ــا . رمی ب

کــه اونموقــع چمــدون نــه،  ينبــود يددر ادیــبــه خداروشــکر زحــاال خو! يریــبــا ســه تــا م ،يدوتــا اومــد
 !یالزم داشت نریکانت

 .اتاق خارج شد واز

کــه بــا رفــتن پونــه ســرگرفته بــودن رو تنــد تنــد پــاك    ییخودمــو جمــع کــنم و اشــکا تونســتمینم اصــال
 .نداشتم یخود زلزله اش خالص يها و متلکها حتیکه از دست نص کردمیم

 دهیــبــه اونطــرف بکــنم کــه صــورت ســرخم د  ینگــاه ایــ ارمیــســرمو بــاال ب نکــهیبــاز شــد و بــدون ا در
 ارمیـ ب رونیـ هـامو ب  زهیـ کـه خـورده ر   دمیکشـ  رونیـ رو ب یعسـل  يبشه، آروم پشـت بـه در کـرده کشـو    

 . فتهیتا چشم پونه به اوضاع خرابم ن

ــه در وســا  همچنانکــه ــرو ب الیداشــتم پشــت ب : آراز بگوشــم نشســت کــه گفــت  يصــدا ذاشــتمیم رونی
 ارم؟یبرات ب يالزم ندار يا گهید زیچ

!!!! بـود  سـتاده یسـرم ا  يبـاال  یکـ  نیببـ  نـه، یپونـه صـورت بـا چشـمامو نب     خواسـتم یمـن م . خشکم زد فقط
هــم آراز  یــیزایچ هیــو  رفــتیخــدارو هــزار هــزار مرتبــه شــکر پشــت بهــش داشــتم، وگرنــه آبــروم م  

 ....تحمل کنم و دم رفتن بازم دعوا تونستمیکه اصال نم کردیبارم م

 . الزم ندارم يزیممنون نه، چ: تکون داده گفتم يسر واشی

ــاره  خواســتیچقــدر دلــم م. نگــاش کــنم ریدل ســ هیــبطــرفش برگــردم و  خواســتیدلــم م چقــدر دوب
چقــدر ! ارمیـ آغوشـش فشـار بــده کـه نفـس کــم ب     يبکنـه بعــد منـو چنـان تــو    یحسـاب  يدعــوا هیـ باهـام  
ــم م ــتیدل ــبان خواس ــرفم ب یعص ــبط ــو در حال ادی ــهیو حرفاش ــه و     ک ــبونده بگ ــورتم چس ــو بص صورتش

ــبا یولــ............. یبــودم ولــ الیگــودز يچقــدر چقــدر چقــدر در آرزو! لبــاش بصــورتم بخــوره یگــاه  دی
 ......بهتر بود فتادیهرچه زودتر اتفاق م یو فراموش شدن یرفتن. رفتمیم
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 ؟يبرگرد يخواینم: گفت آروم

ــدر ــردم و از    چق ــتم برگ ــت داش ــرینزددوس ــنزد نیکت ــاره بب کی ــدوب ــ! نمشی ــرخم   یول ــمان س چش
 ! دادیآبروم رو بر باد م

ــر ــتم  يس ــون دادم و برنگش ــط غمگــ . تک ــت نیفق ــاطره   : گف ــه خ ــفم ک ــوب يمتاس ــا   یخ ــودم بج از خ
فقــط ....... االن جــواب مامانــت  شــدیاز ســرت کــم م ییاگــه مــو! بــاور کــن مجبــور بــودم یولــ. نذاشــتم

االن مــدتها بــود از  گــرفتمیشــل م یاگــه کمــ! بــدم خواســتمیم یبکنــار، جوابشــو چــ هیــمامانــت حــاال بق
و مــن  گذشــتیم یدور بــرت چــ یبفهمــ يروز دوارمیــام. نبــود ينشســته خبــر نجــایا هکــ ییآهــو نیــا

 ......بزرگ آراز نگهدارت باشه يِخدا! مجبور ایبودم  والیوسط ه نیچقدر ا

 يباصـدا . دمیـ بار اریـ اخت یبشـدت سـرباز کردنـد وبـ     هـام  هیـ کـردم از اتـاق خـارج شـد کـه گر      احساس
 .قادر به کنترل اشکام نبودم گهیکه د دمیبار يطور. دمیبلند هم بار

 .....ــــــــــزمیعــــــــــز: داده گفت هیو صورتشو بصورتم تک دیاز پشت در آغوشم کش پونه

ــته ــتم    آهس ــق هــق گف ــه نیــاز ا..... پونــه : بــا ه ــد م..... ب چــه ....... کــنم؟؟؟؟  کــاریچ..... خــوامیبع
 ......بذارم برم......... يجور

ــه دم گوشــم گفــت  کــه ــاروووووووو پونــه: پون ــه!!! زهرم گلــوت  يورم تــو يا! کووووووووووفــت و پون
 !!!پونه

ــا شــما بفرما   ــآراز خــان لطف ــا هــم االن م ! دیی ــم ــا میای ــیخ! نییپ ــدون رو   نیدیزحمــت کشــ یل ــه چم ک
 !نیبرامون آورد

 نیزمـ  نیـ ا يوااااااااا. فـرو بـرم   نیزمـ  يفقـط تـو   خواسـتم یاز خجالـت م  چ،یکـه هـ   دیدرجـا خشـک   اشکام
 ! کجا بود منو درسته قورت بده خالص بشم آخه

بغـض  . پونـه چمـدونهارو بسـته آمـاده بـود     . دادم و بلنـد شـدم   یکه حالم جا اومـد بـه خـودم قـدرت     یکم
مگــه ! چــه مــرگم شــده دونســتمینم! بــرم نرویــاصــال دوســت نداشــتم از اتــاقم ب. کــردیداشــت خفــه م م

دور بشــم؟  الیزودتــر بــه آغــوش خونــواده ام برگــردم و از آراز گــودز  خواســتمیخــودم نم وونــهیمــنِ د
 !گذروندمیرو م ینبودم قدم از قدم بردارم؟ چه لحظات سخت و سردرگم یچرا راض حاالپس 

. بـده و منـو بخندونـه    يبهـم دلـدار   کـرد یم یو متوجـه بـود، سـع    دیـ فهمیکه حـس و حـالمو کـامال م    پونه
 .کردمینم شیکه من هم اصال همراه
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 :قشنگ خوند دادیقر م ییبایبز کهیدستاشو به کمرش زده در حال 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

 . صورتشو محکم جلو آورد و منتظر بوس کردنم شد بعد

ــهید ــو  گ ــتم جل ــده ام رو بگ ينتونس ــخن ــه م رمی ــخندیو همچنانک ــود،     دمی ــک ب ــراز اش ــم پ ــمام ه چش
 يبــار نیآخــر دیشــا. دل و مغــزم حکــش کــردم يهــام انــداختم و قشــنگ تــو ییبــه اتــاق تنهــا ینگــاه

 .باشم تونستمیاتاق م نیا يبود که تو

 :فکرم گذشت از
 
 قهـــوه پشت قهوه تا فنجان آخر  یه

 درمانِ آخر يهستـــم ا ادتیبه  شهیهم
 

 ...ییدر فصـل جدا ـدیدلم لـــرز پشت

 زمـستـان بـود تــــابستـان آخر مثـل
 

 ـدهیامـانـم را بر يغـــم دور حــاال

 درد مهلـک دنـدان آخـــر مــــاننـد

 درد سخت است نیتحمل کردن ا گرید

 جـان آخـر نیا رسدیبه لبها م دارد
 

 ...ازدست تو هر چند امشب خورمیم سم

 آخر وانیتو افتــــاده ته ل عکس
 

 عاشقانه یمرگ انیپا...که با 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
 
 !!!!!.... ود که طاقت دل کَندن نداشتمخوان آخرم چه دردناك ب و

 یگــاه. داشــتم ییچــه روزهــا و شــبها نجــایاتــاق دوخــتم و فکــر کــردم ا  يبــه گوشــه گوشــه  نگــاهمو
 یگــاه........ هــم یگــاه ،یدلتنگــ یخنــده، گــاه یگــاه ه،یــگر یلبخنــد، گــاه یغــم، گــاه یگــاه ،یخوشــ

 !!برام تموم شده بودن گهیگرم آراز که د يآغوشها....... هم

 .......يافتادم که پتو رو کنار زده آرام بوسه ا یشب ادی

 یدو دســت یالهــ: اشــک آلــود بطــرف پونــه برگشــتم کــه گفــت  یمحکــم تکــون داده بــا چشــمان ســرمو
اصــال !!!! ووووووونــهید یکنــیم ينجــوریتــو چــرا ا! یاونــم گرومبــ زمیــاون ســرِ مشــنگت بر يخــاك تــو

بـه خونـه    يبخـت رفـتن مجبـور    يعـروس شـدن و خونـه     يبـرا . کنـار  میبـد آراز رو بـزار   ياخالقهـا  ایب
ــدر ي ــودت  يپ ــردخ ــ يبرگ ــه؟  ای ــن ــوایم ای ــ  يخ ــوض کن ــمها رو ع ــ یرس ــه  نیو از هم ــاد  يخون دام

کـه حـاال مـا هـم بـه جهـنم و        سـت یخـودتم بـا خـودت مشـخص ن     فیـ کـه تکل  يریبم یاله! یعروس بش
 ! میفیکه بالتکل نیدرك و اسفل السافل

ــتمینم ــدم  دونس ــبخن ــگر ای ــارج       هی ــاق خ ــراهش از ات ــون هم ــون کش ــت و کش ــتمو گرف ــه دس ــنم ک ک
 . میشد

فقــط . دیبصــورتم دوخــت و آروم بغلــم کــرده بوســ شــویخالــه روبــرو شــدم کــه نگــاه مهربــون و اشک بــا
 . ایب دنمیحتما زود بزود د! هیخال یلیخونه بدون تو خ نیا. مونمیمنتظرت م: دم گوشم گفت

ــه ا تونســتمینم. دادم تکــون يســر دهیصــورت مهربونشــو بوســ مــنم ــه برم نیــقــول بــدم ب  گــردم،یخون
 . گشتمیبرنم چوقتیه. ....... گشتمیچون اصال برنم

درد نگــاهش آشــنا . شــد دهیناخودآگــاه نگــاهم بــه ســمت آراز کشــ. کردنــدیداشــتند مــارو نگــاه م همــه
 ییبمـون و حصـار تنهــا  ! تنهـام نـذار  ! بمـون  شـم یپ! نـرو  گفـت یانگـار م ! زدیـ داشـت بـا مـن حـرف م    . بـود 

 ! هامو بشکن
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 نهمــهیا......... آراز : دلــم داد زدم يتــو. صــورتمو برگردونــده دوبــاره بــه آغــوش خالــه فــرو رفــتم  تنــد
کـه بـرم و تـو     نـه یکـار ا  نیبهتـر ! هیـ مـدت بـا تـرس و لـرز تحمـل کـردم بـرام کاف        نیـ ا يکه تـو  يزجر

ــا ا ــار ياخالقهــا نیــهــم ب ــب بــدردنخورت کن ــرا ه  ! يای ــج و عــذاب ب ــدن مــن بجــز رن  چکــدوممونیمون
 !!!!کاره نیبهتر گهیفراموش کردن همد! نداره يا دهیفا

 یبـا آراز خـداحافظ   تونسـتم یاصـال نم . کـردم  یاومـده بـودن خـداحافظ    ییرایخدمـه کـه بـه پـذ     ي هیـ بق با
ــنم ــو   . ک ــه قدرتش ــتم ن ــو داش ــه جراتش ــتمیم! ن ــکام راه م   دونس ــرم اش ــرفش ب ــا بط ــگیت ــوام  و رنی رس

....  دیخــودش شــا! بطــرفش بکــنم خونــه شــو تــرك کــنم ینگــاه نکــهیپــس بهتــر بــود بــدون ا. کــننیم
 . دیبخش یو منو م هیموضوع چ دیفهم یم دیشا

فکــر نبــاش کــه بــا  يتــو نهمــهیا: پونــه خودشــو بمــن رســونده گفــت دمیــفکــر بــودم د يتــو همچنانکــه
حـــاال مـــردا رو نگـــاه کـــن کـــه ! منگـــول يبرامـــون نمونـــد دختـــره  یـــیســـرخت آبرو ياون چشــما 
 !حتما یشیخوشحال م

ــا  نگــاهم ــد بطــرف آق ــا آراز صــحبت م  دمیــرفــت کــه د ونیتن ــدر و ارســالن و اردالن دارن ب و  کــننیپ
 . و صرف شام رو دور هم باشن ادیهمراهشون به خونه مون ب کننیازش خواهش م

ــت آراز ــته و ن  يامــروز همــه  : گف ــما خس ــش ــتراحت دار  ازی ــه اس ــب ــزاحم نم .دی ــمیم در ... انشــاا. ش
 . دیدار ازیاز مهمون به استراحت ن شتریشما امروز ب! گهید یتیموقع

خســته بــود و دلــش اســتراحت  یهــر کــ. میدیــو نــاز کــردن آرازم د مینمــرد! خــداااا يوا: گفــت اردالن
 ! تو نگران همه نباش لطفا کنهیاستراحت م رهیخواست م

خــدارو شــکر . بــودم مشیمنتظــر تصــم صــبرانهیچشــمام نشســت کــه ب يهنگــام نگــاه آراز تــو نیهمــ در
 !!!!!فراموشش کنم خواستمیمثال م

لـبش نشسـت    يشـناختمش گوشـه    یگـذرا کـه فقـط مـن مـ      يشـد کـه لبخنـد    رهیـ به چشمام خ یلحظات
 .دیپر یو در آن

 ؟؟ینه؟ اجازه گرفت ای يایاونور بپره، م نوریآراز جان من نگفتم چشمت ا: بلند گفت اردالن

 یازم جــدا بشــ یتــونیو نم یکنــیاصــرار م نهمــهیاردالن، حــاال کــه ا: زده گفــت يلبخنــد محــو نبــاریا آراز
 .  امیچشم م ،يو تنهام بذار
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ــت  اردالن ــد گف ــ: تن ــتباه  دیببخش ــان، اش ــا آراز ج ــوندن  یه ــتون رس ــه عرض ــه ا! ب ــوریاگ ــخ ينط  االتی
 . میما که رفت! نداره یخودت که تک و جفتت هم به من ربط يخونه  یبرداشته پس بهتره بمون

 . میریهمه با هم م میآراز جان، در خدمت دییبفرما! نکن یاردالن شوخ: گفت بابا

کـه جلـوتر از    یگفتـ  یمارمولـک، بـا چشـمات بهـش چـ      نمیـ راستشـو بگـو بب  :  دم گوشـم تنـد گفـت    پونه
منتظـر اجـازه    نکـه یمثـل ا  شیسـر  يپـررو  يپسـره   ن؟یـ دار ینکنـه بـا هـم تلـه پـات      يهمه راه افتاد؟ وا

 !بگذرون ریخودت بخ شهیم یچ نایخدااااااا آخر عاقبت ا يا!!! از طرف تو بود يا

 . گرفتم که الل شد شگونشین چنان

ــحال کــردم و تــا برگشــتم اردالن خودشــو بمــن      یاز اومــدن آراز دوبــاره بــا خالــه خــداحافظ     خوش
فهمـم چـرا    یاگـه مـن بـرادرتم مـ    :  بغلـش بزنـه آروم گفـت    ریـ زمنـو   کـرد یم یسـع  کهیرسوند و در حال

 !ستیبست ن گهید ایب! و چشم و چالت اونهمه سرخه یکنیمن من م نهمهیا

ــ  و داد و هــوارم بــه آســمون  يکنــده شــده و صــدا نیحــدودا منــو در آغوشــش گرفــت کــه پاهــام از زم
 !فتمیاالن م نیتورو خدا منو بذار زم یرفت که داداش

کــه  رفـت یم ییرایپـذ  یداشـت راه خودشـو بطـرف خروجـ     ترسـم یهـم انگـار نـه انگـار کـه مـن م       اردالن
ــا زور نبــرم فکــر کــنم مونــدن  : گفــت ــورو ب ــاووووووور کــن جــوووووووون خــودم راســت   ،یهســت یت ب

 !گمیم

ــ ــ يصــدا چکسیه ــ دیشــن یاردالن رو نم ــاش م  یول ــه اداه ــه داشــتن ب ــخندیهم ــا   دنی ــه ب بجــز آراز ک
 . کردینگاه م خشم و اخم به اردالن

 
بخورمـت  ! کنـه یم يبـه داداشـم هـم حسـود     یحتـ  یدوسـت داشـتن   يوالیـ ه نیـ مـن، ا  يخدا: کردم فکر

 ! یکنیجا، که آخرش ناکارمون م هیحسادتهات  نیپسر با ا

 یســع کــهیطــاقتش تمــوم شــد، چــون بــا همــون خشــمش بطــرف مــا اومــد و درحال  نکــهیمثــل ا کدفعــهی
 .دیباشه که اصال هم موفق نبود به ما رس ینگاهش آروم و معمول کردیم

ــا  اردالن ــا ابروه ــاال پر يب ــب ــاه  دهی ــه آراز نگ ــدا  یب ــا ص ــداخت و ب ــده ا  يان ــت ش ــت  يکلف ــش گف : به
 !بزن یحرف يحق دار! کنمیدلم خواست م يخودمه هر کار يخواهر ته تغار
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مــن  جــوونم یداداشــ: کــردمیداشــتم نگــاهش کــرده فکــر م  یآغــوش داداشــ يمنگــوال تــو نیعــ مــنم
ــا ــ الیگــودز نی ــو م  یرو م ــگیشناســمش، االن پاچــه ت ــهوشــت م رهی ــا! ســرجاش ادی ــنم کــه تمــام   نی م

 . دمیخند زیر زیو ر! گهیمو به مو بلدم نه کس د اتشویخصوص

ــ  ینگــاه آراز ــه حــاالت آراز چشــم دوختــه   طنتیبمــن بعــد بــه اردالن انــداخت کــه اردالن بــا ش تمــام ب
 . بود

 .دیرسیهم از گوشه کنار بگوش م ییخنده ها يصدا
 

 :آرازم خوندم يدلم برا يتو
 

 گرمید یامشب ز درد عشق حال ایساق

 گرمید ییبگو من در نوا گرید يا نغمه
 
 به شوق میآ ینم گرید یچنگ و ن يصدا 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 یبیدرد درمان و طب یب یپ من
 

 و من گمگشته ام یهرکس رود راه ایحال

 ....گرمید یو در نشان اری يسرم سودا در

ــه ــار   همچنانک ــودم و هرک ــل اردالن ب ــردمیم يبغ ــا ک ــت،ینم نمییپ ــاه   ذاش ــم نگ ــا خش ــن و  یآراز ب بم
و  گــهیم یچــ نــهیلــبش، چشــم بــه آراز دوختــه بــود بب يگوشــه  ياردالن کــرد کــه اردالن هــم بــا لبخنــد

 !کنهیم کاریچ

 . باهات حرف بزنم خوامیم: بخودش مسلط شده با آرامش به اردالن گفت یکم آراز
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ــ ــرفش ا یمعن ــح ــود  نی ــیب ــ  یعن ــارت رو زم ــذار نیب ــ! ب ــ  یول ــا ش ــت  یطنتیاردالن ب ــکار گف ــب : آش خ
 !بگو شنومیخودم بغلمه، منم م يوجوج

ــ  یدســت یبــا کالفگــ آراز ــه موهــاش کش ــ  دهیب لطفــا آهوخــانم رو : آهســته گفــت یمصــمم و محکــم ول
 !!  رهیگینفس م یو تنگ شهیاالن دوباره حالش بد م! نییبذار پا

بهـش   یتـو نفـس مصـنوع   ! سـت ین يمسـاله ا  رهیـ نفـس بگ  یخـب تنگـ  : بـاز شـده گفـت    یشـ یبا ن اردالن
 !ستین ینگران ياصال جا! هم که دستگاه داره ییو دا يدیم

 دیچقــدر عــذاب کشــ يدیــخــودت د! ســتین یاردالن االن وقــت شــوخ: آشــکار گفــت یبــا خشــم آراز
 اهیهزارســال ســ خــوامیکــه م.... و  یبــه نفــس مصــنوع يداد ریــاونوقــت تــو گ! نفــس بکشــه یبتونــه کمــ

 .نکن تشیلطفا اذ! نباشه

ــا  اردالن ــا ابروه ــه ب ــ  ییک ــاال رفت ــه ق ب ــم ب ــهیه چش ــاه  ي اف ــود، نگ ــه ب ــن   یآراز دوخت ــورت م ــم بص ه
ــه گفـــت ــاااا: انداختـ ـــه باااابـ ــی! ااا نــــــــــ ــو زده  یعنـ ــتم جلـ ــه داداشـ ــن نم!آراز از منکـ ــتمیمـ  دونسـ

 ! هینـــــــــــــــجوریمـــــــــــــــاجرا ا

بگوشــم  يزیــر يخنــده هــا يگفــت کــه دوبــاره صــدا دهیهفــت خــط حــرف آخرشــو چنــان کشــ اردالن
 . خورد

ــد ــیخ بع ــو رو  یل ــته من ــ يآروم و آهس ــم منــو       نیزم ــه محک ــردنم انداخت ــو دور گ گذاشــت و دستش
. ناراحــت شــدن یاگــه آهــو خــانم کمــ خــوامیآرازجــان واقعــا از حضــورتون معــذرت م: و گفــت دیبوســ

 ؟.......نکهیا ای میو بر میخودمون رو بردار يجوجو میحاال اجازه دار! طلبم یجداً پوزش م

ــرا رازآ ــ يب ــود  نیاول ــار دســتپاچه شــده ب ــیاردالن هــم ز. ب ــخندیداشــت م یرلب ــمــنم داشــتم ک. دی  فی
 . نبود فیداشتم که قابل توص یو حال خوش کردمیم

 . از ما دور شد عیبصورت شادم انداخته سر ینگاه آراز

 میخبــریهســتش کــه مــا ب یــینکنــه خبرا! کلــک نمیــچــرا فــرار کــرد؟ بب نیــا: دم گوشــم گفــت اردالن
ــه؟ چــرا ا ــن ــآراز خشــن و مغــرور کــه کــل دن  نی ــ  ای ــراش ب ــا آدمــا و موجــوداتش ب ــاهم یب ــودن،  تی ب

ســرت  ریــمــثال خ! کــنم تیــرو تــو حســاس شــده کــه کــم مونــده مــنم بخــوره مبــادا خــانم رو اذ  نقــدهیا
 !مواظبته شتریوروجک منم ها که صدالبته اون ب يداداشِ تو
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افتـاد کـه بـا تشـکر      هیـ چشـمم بـه بابـا و بق    یوقتـ  یم، ولـ نگفـت  يزیـ چ نـداختم یبـاال م  يشونه ا کهیحال در
داشـتم   گـه ید! کـرد  یزده مواظـب مـن شـده، دلـم تنگـ      شیمـدت آراز کـه از کـل زنـدگ     نیـ از زحمات ا

ــ. دمیــدیو آراز رو نم گذشــتیروزهــا م دیو شــا رفتمیــم کــم کــم  دیــبا. دمیــدیهمــون بهتــر کــه نم یول
 .کردمیم اموششفر

ــل آراز ا   دســت ــه مقاب ــود ک ــان دور شــونه ام ب ــ. میســتادیمام ــون   ســتادهیا یدم خروج ــه م ــود و بدرق ب
 . کردیم

 ؟يایآراز جان، پس با ما نم: گفت مامان

 .  رسمیکار دارم اونارو انجام بدم بعدا خدمت م یکم نیاگه اجازه بد: گفت آراز

بصــورتش انــداختم کــه  یآروم نگـاه . دیدوبــاره از زحمــاتش تشـکر کــرد کــه نوبــت بـه مــن رســ   مامـان 
ــاهش آت  ــم نگ ــمیغ ــال نم. زد ش ــتمیاص ــ دونس ــم یچ ــته . بگ ــته    يآب نداش ــورت داده آهس ــو ق دهنم

فقــط . نیبکشــ یبراحتــ ینفســ نیاز امشــب بتــون دوارمیــام. زحمتتــون دادم یلــیمــدت خ نهمــهیا: گفــتم
 . دانگهدارتونخ. رهینم ادمی چوقتیه! نیاون دوستتون رو بمن نداد ياباشه آهنگ ادتونی

اشــکامو  ياگــه بگــم بــا هــزار ترفنــد جلــو. و آروم راه افتــادم دمیزور نگــاهمو از چشــماش کنــار کشــ بــا
 .رفتیم...... و رفتیم دیباالخره با یرفتن یول. گرفته بودم دروغ نگفتم

 .پسرم میآراز جان منتظرت هست: که گفت دمیصداشو شن فتادیکه دنبالم راه م مامان

 !عنوان دوست ندارم مزاحمتون بشم چیبه ه نیباور کن یول ام،یچشم م: گفت آراز

مزاحمــت رو لطفــا  يکلمــه  نیــفقــط ا: گفــت شــدیاز گفتــه هــاش استشــمام م يهــم کــه لبخنــد مامــان
ــر  گــهید ــه کــار نب ــ ! ب ــو هــم مثــل اردالن و ارســالن من ــان دلــت خواســت   نیــکــه از ا یت ــه بعــد هرزم ب
پسـرم کـه بـا     هیـ تـو هـم   ! یمـن باشـ   طونیگنـده و شـ   يِوروجکهـا  شیو پـ  يایـ بـه خونـه مـون ب    یتـون یم

 . هم دوستت دارم یلیدارم و خ لتتمام وجودم قبو

ــه ــه د   يا لحظ ــتم ک ــب برگش ــه عق ــب ــ   دمی ــش کش ــته آراز رو در آغوش ــان آهس ــه ا دیمام ــه  يو بوس ب
چقــده  دمیــو بــا چشــم خــودم د يدیآهــو کشــ يکــه بــرا یبابــت زحمــات نمیــا: زد بعــد  داد شیشــونیپ

 . یلیخ..... ممنونم یلیخ! از پسرام شتریب یحت ،يمراقبش بود
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ــکامو ــهید اش ــد  گ ــودم و راه گرفتن ــودارش نب ــه دم در ا . جل ــا ک ــتادهیباب ــک    س ــراز اش ــماش پ ــود چش ب
 دهیـ بـود و صـورتش د   گـه یآراز کـه کـال سـرش طـرف د    . ومـد یانداختـه م  نییمامان هـم سرشـو پـا   . بود

 .   شدینم

ــ متیوضــع. ســتادمینا گــهید ــود یبحران ــارش نشســت    نیســوار ماشــ. ب ــم کن ــان ه ــه مام ــام شــدم ک . باب
همچنـان کـه چشـم بـه      دمیـ بـه سـمت آراز برگشـتم کـه د     داریـ د نیآخـر  يبـرا . راه افتـاد  نیچهار ماش

 . ما شدند یهمراه يبلند پراز محافظ آماده  یما داره به محافظا اشاره کرد و دو شاس نیماش
 
نگــاه فــاخر و پــراز غــم  نیآخــر........ و افراشــته،  بــایبــا صــالبت و پــراز غــرور، قــد و قامــت ز  ي افــهیق

 :فکر کردم. بمونه ادگاریتمام عمرم برام  يآراز رو چنان در قلبم حک کردم که برا
 

 کند ینم یفرق

 باشد، تیجمع کیانبوه  انیم در

 اتاق کی ییسکوت جنون آور تنها در

 ب،یشهر غر کیت خلو يدر پس کوچه ها ای

 را از دست داده باشد یکه آغوش یکس

 ییدنبال جا به

 !گردد  یگم شدن م يبرا
 
 ..... بودم دنمیو بار ایدلتنگ يبرا ییمن دربدر دنبال جا و

 :کردم زمزمه
 

 شد یشب م سپس

 میشد یم رهیها خ ما به ستاره و

 تو

 یگشت یستاره م نیتر بزرگ دنبال

 من غرق در تو و
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 گشتم یچشمانت م یِپ
 

 شد یم سردمان

 بود بایز اما

 و دور رید يروزها آن

 ....کهنه خواهند شد گریها که د عاشقانه آن
 

 !!!.....دیخواهند رس انیبه پا يعشق و دوست داشتن هام روز يهمه  یعنی ایخدا

 خودم خوندم يبرا. چشمام حلقه زد يتو اشک

ــو از ــد الی ــواده ام م   يهمــه . میخــارج ش ــته همــراه خون ــو جــا گذاش ــوجودم حــالم اصــال خــوب  . رفتمی
بــا  کطــرفیاز . اوردمیــاصــال از حــالم ســر در نم! بــود دهیــامــانمو بر ینرفتــه و دور نشــده، دلتنگــ. نبــود

ــ  ــا و داداش ــان و باب ــود مام ــام خ یوج ــیه ــا   یل ــودم و ب ــحال ب ــنچ م شــونیادآوریخوش ــم غ ــتیدل از . رف
تمــام وجــودم، تمــام قلــب و داشــته هــام رو جــا گذاشــته ! نــــــــــــه........ وجــودم  ي مــهین گــهیطــرف د

 زانیـ عنـوان م  چیو اوضـاعم بهـ   دیـ چربیم هامیشـاد  يو دلم پـراز غـم و انـدوه بـود کـه بـر همـه         رفتمیم
رو در گوشــم فــرو کــردم کــه بــدتر چشــمام پــر از    يحواســم پــرت بشــه هنــدزفر  نکــهیا يبــرا. نبــود

 .شد کاش

 :که جا گذاشته بودم خوندم یقلب و روح يداشتم برا ابانهایچشم به خ کههمچنان
 

 ..انتظار توام در

 ایب ییچنان هوا در
 

 از تو ممکن نباشد زیگر که

 تو
 

 را میها ییتنها تمام

 يمن گرفته ا از
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 ها ابانیخ

 حضور تو یب

 ...آشکار جهنم اند  يها راه
 

و  خــتیریمامـان کــه فقـط اشـک م   . میمــه مواجـه گشـت  کــه بـا اسـتقبال ه   میخودمـون شـد   يخونـه   وارد
ــ   . اشــک همـــه رو هــم درآورده بـــود   هــام تـــا   یمــنم از فرصـــت اســتفاده کـــرده در آغــوش داداشـ

 ! بود يازم فرار اریبه د اریکه د یشیکو آن آسا یول! سبک بشم یبلکه کم ستمیگر تونستمیم
 

 تو یقرار، ب یخسته چون ندارم نفس منِ

 تو؟ ینگار، ب يکنم ا يکدام دل صبور به
 
 
 منِ دل به باد داده نمیره صبر چون گز 

 تو یوجه جانم، نکند قرار ب چیبه ه که

 ای

 دنید

 دوست

 شیهوا ای

 !جهان را  یچه کند کس گرید
 

ــنهم ــبم م  م ــدون قل ــتمیب ــنم  خواس ــه ک ــه م! چ ــتمیچگون ــنم  خواس ــل ک ــود  ! تحم ــده ب ــروزم اوم ــه ب !  چ
 .کردندیام م وونهیکه د ارهیخونه بهم فشار م يوارهاید کردمیاحساس م

ــتم و زار زار گر  يرو ــتمیتخــتم نشس ــه    . س ــش گرفت ــرمو در آغوش ــونده س ــه زود خودشــو رس ــه ک پون
ــدوهگ ــهیواقعــا د نکــهیمثــل ا: فقــط گفــت نیبــود ان ضــجه  ينجــوریچــرا ا!! تــو خنــگ خــدا  يشــد وون

ــ  ! یزنــیم ــود اونجــا مونــدگار بش ــرار ب ــت داره! یکنــیم ينجــوریکــه ا یمگــه ق منکــه فکــر . واقعــا خجال
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بخــودت  یبنظــرم کمــ! یتحمــل کنــ شــویدور یتــونیعادتــت داده کــه االن نم شــشبــه آغو یلــیخ کــنمیم
 !بخدا شهیخوب م یلیخ یرحم کن

 . کردم دنیبا هق هق شروع به خند که

 يخــوایم! اونــم وضــعش مثــل تــو اصــال خــوب نبــود  دمیــکــه مــن د ياونجــور: مرمــوز  داد يلبخنــد بــا
 ؟يخواستگار ادیب میبهش اشاره شو بد ادیکه مامشب 

فراموشــش  گمیمــن مــ! خــــــــــــاك عــالم برســرِ چلمنــت: گفــتم ســتادیا یقلــبم داشــت مــ کــهیحال در
 يجــووووووووون اون دختــر عمــو میمــون مونــده بگــ نیفقــط همــ! يخواســتگار ادیــب گــهیم نیــا کــنمیم

 ! ریآهو رو بگ ایبدردنخورت، ب

! بــرت نــداره االتیــهــم بــدردبخوره خ یلــیاوال دختــر عمــوش خ: گفــت دیــخندیقــاه قــاه م کــهیحال در
 ایــ! کشــمت یمــنِ چلمــن فقــط مــ یکنــ يزار هیــبــه بعــد گر نیــاز ا. دومــا راهمــون هــم مشــخص شــد

 ! یزر زر نکن که اعصاب برام نذاشت گهیراهتو انتخاب کن و د! يخواستگار ای یفراموش

کــه همــه  نییپــا ایــتنــد آمــاده شــو ب: رو بمــن کــرده گفــت شــدیشــد و همچنانکــه از اتــاق خــارج م بلنــد
! طونمیوروجــک شــ هیــدر چــه حال نمیــبــه عشــــــــــــخم برســم بب یمــنم بــرم کمــ! اونجــا جمــع شــدن

ــخــب مدتهاســت ند چــه خبرتــه موهــام   يواااااااااااااا: دادش دراومــد کدفعــهیکــه !  کــنم کــاریچ دمشی
 .. ..اون دستت چال یاله نمیولم کن بب. شدکنده 

ــب ــردم بب  متعج ــاه ک ــنگ ــب نمی ــدا   رونی ــه ص ــره ک ــه خب ــده  يچ ــه دراوم ــد. پون ــهیاردالن در حال دمی  ک
 . وارد اتاق شدند دهیچیمشتش پ يپونه انداخته و موهاشو قشنگ تو يدست دور شانه 

! بـدونم  خـوام یمـنم م  ه؟یـ مـاجرا چ  دمیعشــــــخ شـن   يکلمـه   هیـ مـن  : دیاخمـو پرسـ   يا افـه یبا ق اردالن
دلتنگشــه؟؟ اصــال کجــا  میلــیو خ بــرهیم فیتشــر دنشــونیه پونــه خــانم داره بــا عجلــه بــه دکــ هیــک نیــا

 !!!بدون اجازه از من نیقرار مالقات گذاشت

ــه بلنــد شــده گفــت  کــه ــاره داد پون ــد یشــوخ یاردالن شــوخ: دوب ــا گ يکَن ســرِ کچــلِ  يســهایاون دوت
ــو  ــرده م ــعشــخ چ!!! ول کــن تــورو خــدا ! صــاحب م ــا هی ــوم ا !!  باب ــن جل ــامو  ســتادهیعشــخ م و داره موه

 . والسالم کنهیم تمیکفا اشیطونیعمر هم ش هی يکه برا کَنهیم

چــه  یشناســ یمگــه پونــه رو نمــ. اردالن تــورو خــدا گنــاه داره ولــش کــن: گفــتم دمیــخندیم کــهیحال در
 !هیمارمولک
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ــت     اردالن ــد گف ــه تن ــه پون ــت ک ــاش برداش ــت از موه ــت: دس ــو یاردالن گذاش ــونم   ییم ــه بت ــرام بمون ب
ــم عــروسِ خوشــج   ــدان گفــت!  طــاس شــدم کــه !!! لیموشــج لیباهاشــون عــروس بشــم اون : اردالن خن

 !که من خبر دارم کچلت هم قبوله زلزله یینترس تا اونجا

کـه   یتـو هـم دنبـال عشـخت هسـت      ؟يشـد  دیسـرخ و سـف   ينجـور یتـو چـرا ا  : گفـت  يرو بمـن جـد   بعد
آبرومــون بــره  يخــوایم! ادیــشــو خودتــو جمــع کــن مهمونمــون داره م پــا ؟يکــرد هیــبــراش گر نهمــهیا

کــه منتظرتــون  نیایــتنــد ب! میدیــکــه اونــم د میبــود دهیــند شــوینجوریخــدارو شــکر ا! لــوس يدختــره 
 . میهست

 ریــدســت ز کــهیبمــن تنــد همــراه اردالن در حال يبطــرف در اتــاق راه افتــاد کــه پونــه هــم بــا اشــاره ا  و
 .و خنده راه افتاد یبا شوخ نداختیبازوش م

ــا ــه خــوردم      ب ــام وجــودم غبط ــا تم ــون ب ــون کــردم و بحالش ــر نگاش ــن ب. حســرت از پشــت س ــارهیم  چ
 ینگــاه! عشــقم مشـخص بــود  فیـ گذاشـته بــودم کـه از اول هــم تکل   ينطنــز يچــه تحفـه   يانگشـت رو 

 :به اتاقم کردم و از فکرم گذشت
 

 که حاال چه کنم؟ يام عاشق تو، وا شده

 ت غرق تمنا چه کنم؟ام در طلب مانده
 

 کنم آن حد و حدود تیکه رعا يبود گفته

 و حاال نشد اما ، چه کنم؟ رفتمیپذ من
 

 داشتنت حق من است ،يپر 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؟ يا 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
 

 ادیـ اردالن گفتـه بـود مهمونمـون داره م   . جمـع خونـواده آمـاده بشـم     رفـتن بـه   يبلند شـدم تـا بـرا    آروم
 . شدمیبراش آماده م دیبا! که دلم غنچ رفت

 :بصورت سرخم انداخته بلند گفتم ینگاه نهیآ يتو
 

 !من يوالیه آراز،
 

 !باش تیها یشمعدان مراقب

 بهشتیارد

 .....مالحظه است یب يها یعاشق ماه

ــا ! شــده بــودم دیبقــول اردالن چقــدر ســرخ و ســف . بخــودم انــداختم نــهیکاوشــگرانه در آ ینگــاه االن ب
 !!! برم نییپا خواستمیم يچه جور تمیوضع نیا

از  دونســـتمیم. صــورتم گــرفتم   يرو یآب ســرد رو مـــدت  یبــه حمــوم زدم و بـــا دوش دســت    يســر 
 . شهیصورتم کم م یاز سرخ یبهتره و کم یچیه

ــ یچشــمامو مخفــ یپفــ یبصــورتم بــردم و کمــ یدســت  یبلــوز گلبهــ. چشــم بــود يبــازم تــو یکــردم ول
 يدم پاگشــاد اهیبــود رو بــا شــلوار ســ یعــال يبــا تــن خــور کیشــ یلــیکــه خ يروبــان دار يِبــایرنــگ ز

ــا دمپا دمیو شــال ســف دمیپوشــ ــ يرو یســت کــرده، دســت  هــامییرو هــم ب  دمیآراز کشــ ییاهــدا یگردن
 . زود از اتاق خارج شدم. افتی دتبراش ش میکه دلتنگ
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ــ  از ــا قلب ــا یپلــه هــا ب ــ يکــه نگــاهم دور ومــدمیم نییلــرزان و آروم پ ــذ  نیب جمــع  ییرایهمــه کــه در پ
 . آرازم زوم شد يزد و رو کردندیبوده داشتند صحبت  م

 ! دوسه ساعت دلتنگش بودم نیا يمهربونم چقده تو يخدا

 کنـــــم یم اعتـــــــراف
 

 هستــــم  تینــــوازش دســــت ها محتـــــاج
 

 کــن کـــه بــاور
 

 .اســـت یجیمـــن مـــرگ تــدر يو نداشتن تــــو بـــرا یدلتنگ
 

ــا ــا ب ــرا نی ــور  طیش ــه ج ــتمیم يچ ــنم  خواس ــش ک ــور ! فراموش ــه ج ــتمیم يچ ــا خواس ــارو  يدور نی ه
 . خودت کمکم کن ایخدا: دلم داد زدم يفقط تو! هم بکنم یبجوون بخرم و زندگ

ــ ــاهش رو  هی ــه نگ ــماش درخشــ    يلحظ ــت و چش ــورتم نشس ــنهم درخشــ  . دیص ــب م ــان  دیقل و همزم
 . لبام نشست که تند جمعش کردم يرو يلبخند اریاخت یب. دیلرز

ــکاو نگاهشــو ــود . دمی ــود ! چــه مهربــون و دلتنــگ ب ــا صــدا! چــه پرتمنــا ب ارســالن کــه آراز رو صــدا   يب
 . اومده سالم دادم نییبطرفش برگشت که منم زود پا زدیم

ــا ــ  ادب جــواب ب ــ. دیســالمم رو داده حــالمو پرس ــ  یکم ــه و معــذب،  ب ــام راحــت   نیکالف جمــع هــم باه
 .باهام راه بندازه یدنید ییرو بهونه کنه و دعوا يزینبود وگرنه مطمئن بودم ممکن بود چ

اتاقــت،  يتــو یرفتــ ياومـد  یاز وقتــ! کـه دلــم بــراش تنـگ شــده   نمیــبب ادیــعشــق بابـا ب : صــدام زد بابـام 
 !ییبابا طونیش يبه منم که نزد يسر

ــدان ــ    خن ــته در آغوشــم کش ــه همونطــور نشس ــتم ک ــارا رو . دیبطــرفش رف ــت و اجب ــا خجال ــوش  يب زان
 .  دینشستم که منو بوس

بـه نـازو    ازیـ و ن میمـثال مـا هـم بچـه تـون هسـت      ! هـا  مینـدار  نجانبـان یخانِ گـرامِ ا  يابو: تند گفت ارسالن
ــ میشــد میچطــوره تــا مــا خودمــون رو شــناخت ! میــنوازشــتون دار دخترتــون هنــوز  یمــرد معــامالت، ول

 ! نیباور کن رمیگیم یدارم افسردگ!! زانوتونه يرو
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ــا کــن مدت : گفــت اردالن ــرو دع ــارســالن ب ــود هی ــه دور ب ــند یچــیو ه ياز خون  يمنکــه افســرده ! يدی
 !خوش بحالت یتو باز اول راه. کاملم والسالم

ــه ــتند م هم ــدیخندیداش ــا اون ق . دن ــم ب ــهیآراز ه ــه   ي اف ــرش ک ــا رومتکب ــا يپ ــشید يپ ــه  گ انداخت
بــه  ادیـ ب دمیکـه ترســ  زدیــچشــماش منـو نگــاه کـرده لبخنـد م    يتـو  قیـ عم ينشسـته بـود، فقــط بـا مهــر   

 !خورهیو حالش بهم م شهیم تیبابام هم بگه آهو رو ولش کن اذ

 يحسـودها  ونیآقـا : هـام گفـتم   یبـه داداشـ   یمـثال نـاراحت   ي افـه یبابـام بلنـد شـده بـا ق     يپـا  ياز رو تند
ــرار کــرده  مارســتانیافســرده و از ت ــد، بفرما يِف ــتوانمن ــو دیی ــرا  يزان ــا هــم ب ــه  ! شــما يباب ــا ب منکــه ت

شـما   مـال بابـارو هـم نخواسـتم    ! هـم روش  ندفعـه یا دم،یـ نفهم يزیـ ش چ و پـدر مـادر   ایـ دن نیـ امروز از ا
مــن !!! !بـدون اسـتثنا   نیکنـ  داشیـ بـرام پ  دیـ مـن کـو؟؟؟؟ با   ي نهیننـه سـک  !!! بـه شـما   میتقـد  یو دودسـت 

 !خوامیننه رو م

 یهمگـــ نکـــهیمثـــل ا. ومـــدیدر نم ییصـــدا چکسیاز هـــ. ماتشـــون بـــرد يو اردالن لحظـــه ا ارســـالن
 . دمیبلند خند يکه با صدا. باور کرده بودند شموینما

 . بلند شدند گهیبهمد يباال رفته نگام کردن و با اشاره ا ییو ارسالن با ابروها اردالن

بابــا بــودم و پســرا هــم کنــارش نشســته بودنــد  يزانــو يهــوا بلنــد شــده دوبــاره رو يبعــد رو يا لحظــه
 . هنوز اوردمیمنوپد رو از چمدون درن. رهیلطف کنه از ما عکس بگ یکی: که اردالن گفت

پونـه خـانم عکسـاش حـرف نـداره      : رو بدسـت پونـه داده گفـت    شیتنـد جلـو اومـد کـه آراز گوشـ      پونه
 .لطفا نیریبگ نیبا ا

رو گرفــت و شــروع بــه عکــس انــداختن  یتکــون داده گوشــ يو ســر دیــجمــع شــده خند يلبــا بــا پونــه
ــداخت   . کــرد ــا همــه عکــس ان ــنم اونشــب ب ــ. میفکــر ک ــا اشــاره  یحت ــرد   يب ــه از آراز دعــوت ک ــا ک باب

آهــو تــو هــم کنــار : و عکســش بنــدازه کــه پونــه هــم تنــد گفــت نهیبعنــوان پســر ارشــدش کنــارش بشــ
ــرا. شــهیقشــنگ م نیبابــات بشــ ــا آراز گــودز یعکســ هیــتشــکر هــم کــه شــده   يب بــا آرازخــان .... يب

 .بنداز

از چنــد  یقشــنگ يعکســها يســه نفــر کــردم،یبــه زور خنــده مــو بابــت حــرف پونــه جمــع م  کــهیحال در
ــزاو ــداخت هی ــها  میان ــا عکس ــه تنه ــه داشــت    يک ــود ک ــم ب ــا ه ــو آراز ب ــه   . میمن ــودم ک ــحال ب ــدر خوش چق

 .   عکسشو دارم
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 یــیدختــر دا يچطــور: بخــودم اومــدم کــه گفــت يســالم بلنــد يکــه بــا صــدا میتمــوم شــده بــود تــازه
 ! یپرس یم ینه حال ینیب یاصال مارو نه م. نجامیساعته ا هیاالن ! از جان زتریعز

ــرف ــود   بط ــا ب ــه پارس ــتم ک ــدا برگش ــهیدرحال. ص ــان ک ــا یفنج ــتم  يچ ــود گف ــتش ب ــ يوا: دس ! دیببخش
 حالتون خوبه؟. بازم معذرت. کردن یرو قاط یافسرده ام همچ يداداشها نیکه ا دیدید

ــ . کــنمیخــواهش م: شــادمان گفــت  ــآهوجــان مدتهاســت ند یمنکــه خــوبم ول ــب! دمتی ــ ای خــودم  شیپ
 .دلتنگت بودم یلیخ! حالت چطوره نمیبب نیبش
 
 !هیعکس انداختن چطور ننیتا همه بب کسیباهات عکس بندازم ف خوامیم

 .بدم یجوابشو چ دونستمیاصال نم! مونده بود فشارم افت کنه کم

 يبمونــه بــرا. حــال عکــس انــداختن نــدارم گــهیفقــط معــذرت د. مــنم کــه خــوبم. ممنــونم: گفــتم آروم
 ! بعد

خـــوش عکســـم هـــا . بـــا خـــودم عکـــس بنـــداز ایـــپارســـا عموجـــون ب: از پشـــت ســـر گفـــت اردالن
 ! جووووووووون تو

ــده آراز ســکته کنــه  دمیــچشــمم د يگوشــه  از ــه بلنــد شــد  يکــه صــدا! کــم مون  يآهــو قــول داد: پون
 .نیخودم بش شیپ ایتند ب! بره ادتی ینیپارسا بش شیها، مبادا پ یکن فیبرام تعر يزیچ

از شــمام دعــوت بــه ! قــبال رزرو شــدم نکــهیمثــل ا دیببخشــ: پارســا تکــون داده گفــتم يبــرا يســر آروم
 .و تند بطرف پونه رفتم. دییعکس کردن بفرما

ــا ــرد  تـ ــه کـ ــتم زمزمـ ــا : نشسـ ــاتتون دادم هـ ــوب نجـ ــا رو   ! خـ ــود پارسـ ــده بـ ــم مونـ آراز و اردالن کـ
 !افتاده ییچه کسا ریداداش خلم گ چارهیب! با لباس بخورنش يهمونجور

جمـع   یهـا کمـ   یدخملـ : سـرم ظـاهر شـده گفـت     يخنـده کـه پارسـا بـاال     ریـ بـزنم ز  یمونده بود پقـ  کم
 .باهاتون کار دارم! منم جا بشه يبرا نیبش

اردالن هــم چشماشــو جمــع کــرده . کــردیآن چشــمم بــه آراز افتــاد کــه ســردرگم و کالفــه نگــام م کیــ
 ! حمله بود يآماده 

ــو دونســتمیم ــه نم یدل آراز چــه آشــوب يت ــهیبراهــه ک ــ . ارهیــصداشــو درب تون ــک رو خــوب م  یمارمول
 !پارسا حساس بود ياردالن چرا رو دونمیفقط نم. شناختمش
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 !دیبرام جا نگه دار. امیپونه منم االن م شیپ دییارسا شما بفرماآقا پ: بلند شده گفتم آهسته

 زیــدر نظــر داشــتم وســط مامــان و عز. گذاشــتم یدســت شیپــ يتــو يا وهیــخــودم م يرفــتم و بــرا آروم
 شیپــ ایــب! نمیــبب نجــایا ایــجوجــوم ب: اردالن گفــت یکــه از دوطــرف هــم اســتتار شــده باشــم، ولــ نمیبشــ

 . نیخودم بش

 ! بود يخطر یلیخ تیکه متوجه شدم وضع ياونجور

 ......فاصله یآراز بودم فقط با کم کیاالن نزد. زنان بطرفش رفتم و کنارش نشستم لبخند

 :فکرم گذشت از

 کنم یدرزِ در نگاهت م ياز ال یدزدک
 
 کنم یدو چشم مات و ناباور نگاهت م با
 

 محال يایطرح رو یعنیدر چشم تو  چشم

 کنم یهتر نگاهت مجا راحتم، ب نیهم از
 

 به سمت توست باز ایمردم دن يها چشم

 کنم ینگاهت م گرید ياز منظر یول من
 

 یول یجوشان احساس يباران، چشمه  مثل

 کنم یتر نگاهت م يفقط با چشم ها من
 

 دورتر شهیو از هم یمن کینزد باز

 کنم یحس درد آور نگاهت م نیپسِ ا از
 

 نباش نمیاندوه من و چشمان غمگ فکر

 کنم ینگاهت م... اعتنا بگذر یب همچنان
 

 شهر دلم وقف شکوه جلوه ات ي صحنه



@donyayroman 370 

 کنم ینگاهت م گریمدارِ چرخ باز بر
 
 دواریمرا خورش یتا بسوزان یدرخش یم

 ...کنم یتا دم آخر نگاهت م تیشکا یب

 نیالن بــش نشســته بــودم و فقــط ارد از یکمــ یلــیخ يآراز بــود کــه بــا فاصــله  شیفکــرم پــ کــهیحال در
 . گرفتمیمو پوست م وهیبود، داشتم م لیما حا

 . رفت رونیاز وسط نصف کنم که از دستم ب خواستمیپرتقال رو آماده کرده م تازه

قســمت رو  هیــاردالن پرتقــال رو بــا آرامــش نصــف کــرده   دمیــچــه خبــره؟ د نمیــبــاال آوردم بب ســرمو
 . خودش برداشت يرو برا هیبه آراز داد و بق

 !نییندارم شما بفرما لیمن م: پرتقال رو بهم برگردونده گفت يزده نصفه  يلبخند آراز

ــهید: تنــد گفــت اردالن ــراده دهیــآب نطلب!! نشــو وون ــر . م ــرا. بخــور حــالش رو بب خــودش  يجوجــوم ب
 .رهیگیپوست م

ــ اصــال ــنم یحرف ــا عشــق نگاشــون م  زدمی ــاره نصــف کــرده  . کــردمیو فقــط ب آراز آروم پرتقــال رو دوب
ــت و ــهیدر حال بطــرفم گرف ــام م ک ــه تشــکر  کــردینگ ــدون حــرف گرفت ــه  يوا. کــردم و خــوردم يب چ

 .  داد خدا عالم بود يمزه ا

  ن؟یعکسارو برام بفرست شهیم: خوردن آهسته بطرف آراز برگشته گفتم بعداز

 .رو باز کن بفرستم اتیزاپ: تکون داده گفت يسر

مامـان بخـودم اومـدم     يکـه بـا صـدا   عکسـها ارسـال شـده بـود و وقـت نکـرده بـودم نگاشـون کـنم           تازه
 .زیسرم دییشام حاضره لطفا بفرما: گفت

 .و خودش راه افتاد. دییبفرما مقامیمهمان عال: بلند شدند که اردالن با تعارف به آراز گفت همه

 ؟ینیش یکجا م زیسرم: بلند شد و بطرفم برگشته آهسته گفت آراز

ــرده در حال ابروهــامو ــاال ب ــرل م  کــهیب ــده مــو کنت ــان: گفــتم کــردمیخن نگــران ! پاهــاش يرو یبغــل مام
 !جام گرم و نرمه نینباش

 !نیمن بش يروبرو تیلطفا بغل مامان: لبش اومد که جمعش کرده گفت يرو يلبخند

 ــــــــــال؟؟؟؟یچ: گفتم خواستیناز م یدلم براش کل کهیحال در
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کـه   ییهـو ی. بـدعادت شـدم   خـب  یدو سـه ماهـه روبـروم نشسـت    ! نـداره  الیچـ : دوباره با لبخنـد گفـت   که
 !فتهیاز سرم نم

 . میراه افتاد زیبابا بخود اومده بدون حرف بطرف م يصدا با

 ! و پارسا هم دور و برم نباشه نمیبتونم روبروش بش کردمیخدا خدا م فقط

آراز نشســت ارســالن هــم کنــارش جــا خــوش کــرد کــه روبــروش نشســته تنــد بــه پونــه اشــاره     یوقتــ
 ریاگــه ســ نمیشــیجوجــوم م شیمــنم امشــب پـ  گفــتیم کــهیردالن هـم در حال ا. نهیمــن بشــ شیکـردم پــ 

 . بردارم و کنارم نشست شونیلقمه هم از ا هینشدم 

. دیــخندیکــه داشــت چشــماش م یابهتــ نیآراز هــم در عــ. شــکر از دســت پارســا دررفتــه بــودم خــدارو
مـثال  . شـد یکـه دلـم بـدتر پـراز عشـقش م      کـرد یچنـان خشـک و باوقـار رفتـار م     گـران ید نیواقعا بـ  یول

ــ  يفعــال کــه روبــرو یولــ!! داشــتم فراموشــش کــنم میتصــم رو بقــول  یعشــقم نشســته بــودم و فراموش
 ... الیخیب یعنی! یخیفرهاد ب

ــ   تــا ــاد کــه کم ــه ظــرف ســوپ افت ــود، آهســته بلنــد شــدم ظــرف رو برداشــته    یچشــمم ب از آراز دور ب
ــا نگــاهش ازم تشــکر کــرد   يجلــو ــود و با . آراز گذاشــتم کــه ب بهــش  دیــخــب مهمــون گرانقــدرمون ب

 . میدیرسیم

بــرد و چنـان بــا تحکــم بهــم گفــت   رونیــشــام ب يافتــادم کــه منــو بـا زور بــرا  ياون روز ادیــ ناخودآگـاه 
مهمونمـون بشـه و مـنم     يمـنم آرزو کـرده بـودم روز   . آشـکارا گفتـه بـود کوفـت کـن      نکـه یبخور، مثل ا

 ! نیبهش بگم لطفا کوفت کن زیسرم

مــنم  خنــده؟یم یعشــق مــن بــه چــ: ناخواســته بخنــده بــاز شــد و بابــام کــه متوجــه شــده بــود گفــت لبــام
 .بدونم خوامیم

 . نیهم! افتادم يخاطره ا ادیبابا جوونم فقط  یچیه: با خنده گفتم همچنان

 !خاطره دارم دنیبه شن ازین! عیتند سرزود . خوامیمن اون خاطره رو م: گفت ارسالن

 !بشنوم تا اشتهام باز بشه خوامیمنم خاطره الزم شدم، م: گفت پونه

 یکـ یخـاطره افتـادم کـه بـه      هیـ  ادیـ : به همه کرده بـا عـرض معـذرت و بـدون چـاره آروم گفـتم       ینگاه
ت کــن، غــذا بهــت بگــم لطفــا کوووفــ زیو ســرم یروز خونمــون مهمــون باشــ هیــاز دوســتام گفــتم کــاش 

 !خاص يمهمونواز نیگرفتن و ا لیمهمون رو تحو ينجوریا دهیم یچه حال نمیاونموقع بب
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چــه  نیبکــن ببــ ینــیتمر هیــاالن  ياگــه دوســت دار: اردالن گفــت. همــه بلنــد شــد يخنــده  يصــدا کــه
 !حرف نیا دهیم يمزه ا

و بهــت  ومـد یکـاش دلـم م  : دلـم بهــش گفـتم   ينگــاهمو بـه آراز دوخـتم و تـو    دهیـ همـراه همـه خند   کـه 
 !اونوقت دادیم یچه حال! عشقم کوووووفت کن گفتمیم

لــبش داشــت کــه چشــم از   ينامحســوس رو يبــود منظــورم بــه اون بــود لبخنــد  دهیــهــم کــه فهم آراز
 .داشتیمن برنم

ــه ــ پون ــد     واشی ــع ش ــم جم ــه حواس ــام زد ک ــه پ ــو ب ــرد . زانوش ــه ک ــم زمزم ــا: اردالن آروم دم گوش  نی
 ود؟آراز که نبود، ب......  دوست،

ــ  يوا ــاره ب ــاره زمزمــه کــرد  دمیــخند اریــاخت یخــدا دوب ــاور کــنم آراز  تــونمیاصــال نم: کــه اردالن دوب ب
 !باهاش وروجک يکرد کاریچ! شه و تورو در جا اعدام نکرده باشه با دهیحرفارو شن نیا

خونــواده  يکنــار همــه  نکــهیا. گاهبگــاه آراز شــام رو خــوردم ينگاههــا ریــخــوب بــود و ز یلــیخ حــالم
آراز دلـم غـنچ    يبـا نگاههـا   یولـ . داشـت  فیـ ک یلـ یخ يشـام هـم بخـور    زیـ م هیـ و سـر   یو عشقت باشـ 

 .رفتیم

ــایعمــه ا اونشــب ــد و دا  ن ــر از همــه رفتن ــه شــون  یراهــ خواســتیم زیــهمکــه همــراه عز یــیزودت خون
 .رفتن از بابا اجازه خواست يبشه، آراز هم بلند شد و برا

ــا ــتند کــ   باب ــرار داش ــان اص ــه  و مام ــون بمون ــه م ــب رو خون ــ! ه ش ــرور و  یول ــان  ..... آراز مغ ــال امک اص
 . نداشت

 !يموندیو م ياوردیتو م ژامهیکاش پ: گفت یبا شوخ اردالن

 ... دلتنگ و پراز غم  یزده با نگاه يفقط لبخند آراز

 .دیلرز کجایبمن انداخت که دلم با تمام وجودم  ینگاه

 .گفته خارج شد يریشب بخ آهسته

 :ش زمزمه کردم  دوخته بودم برا رفتیاز پشت سر چشم به قلبم که داشت م همچنانکه
 

 !!؟ يمست شد ی، از عسلِ چشم کس تابحال

 ؟ يسرمست شد ي ـوانـهیبحال ، عاشقِ د تا
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 !!!!سرمست توأم ي وانهیهمان عاشقِ د من

 ؟ يهـرز شد یکس يمن پا يبـه اندازه  تـو
 

 !!!!گردم یآغوشِِ تـو بر م ياز خلسه  یوقت

 ؟ يمرز شد یب يآن بوسه  يهم آشفته  تـو
 

 !لـرزد یتـو تـارِ دلم م يکه از دور من

 ؟ يهمه دلتنگ شد نیمن ا يهم اندازه  تو
 

 است نیریخواستنت ، مثلِ عسل ش هوسِ

 ؟ يقلبِ پر از درد شد نیبگو ، عاشقِِ ا تو
 

 یمحکــم مامــان بابــا و داداشــ يبعــداز مــاچ و بوســه . کــردم یآراز رو راهــ نیدلمــرده و غمگــ اونشــب
تــازه احســاس کــردم چقــدر  دم،یتخــتم بعــداز دوســه مــاه دراز کشــ يرو یوقتــ ر،یــهــا بهمــراه شــب بخ

 !چاره چه بود یول! چقدر ناآرام بودم امشب! آراز تنگ شده ياتاق و تختم خونه  يدلم برا

آهـو  : پاکشـون کـرده گفـتم    یبـر چشـمام نشسـت کـه محکـم و عاصـ       یبـا سـوزش قلـبم اشـک     يا لحظه
! خونــه نمیـ خـب ا ! يخـودت برگـرد   يزودتـر خونـه    يکـرد یحـاال خوبـه هـرروز دعـا م    ! خجالـت بکـش  

 .....تن و بدنت بلرزه و  یگاه يعادت کرد نکهیمثل ا! دهیورپر يخوایم یچ گهید

ــو  فکــرم ــه س ــرواز کــرد  يب ــت چ. آراز پ ــاریاالن داش ــرد؟یم ک ــادهیه نرا ک ــ  فت ــه نرس ــل بخون  دهیو کام
 یاگــه کمــ!! دلــم جــا بــاز کــرده بــود  يبــدش تــو يچقــدر بــا اون اخالقهــا! چقــده هواشــو کــرده بــودم

 . لبام نشست يرو یلبخند تلخ........ و  رفتمیخوش اخالق بود فکر کنم امشب باهاش م

 .تخواسیباز دلم آراز رو م. نکرد يریتوف یبالش فرو کردم ول يمحکم تو سرمو

 :کردم زمزمه
 
 يتو کنارم بود نکینفسم کاش هم ا 

 يبود ارمیباز تو  یدر دست و شب دست
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 تو عشقم دلتنگم یب.. ایزود ب...دوقدم

 ؟يتو شکارم بود ایشدم؟  دیتو را ص من
 
 وقفه یبود که ما ب یچه شب!!! آن شب ادی

 يهم و تو غمگسارم بود نیبه بال سر
 

 يهمه اشک شدم از سر دوشت جار من

 !!يتو هم دچارم بود..نفسم ..... بایچه ز! به
 

 عشق يمست دو چشمت ا..شده ام  خایزل من

 يتو شعارم بود..چشمان تو گفتم  شعر
 
 ؟یدان یم يقلب خرابم شده ا وسفی

 يکه بهارم بود يا...دل...تو ریتصو قاب
 
 دلتنگم... .ایشده ام باز ب قرارتیب

 !يتو کنارم بود...نکیمن کاش هم ا عشق
 

ــه ــرهم ا  یکــاش عکســ: کــردم زمزم ــازت داشــتم کــه م ــ يلحظــه ا. شــدیدل ســوزانم م نی ــاد  ادمی افت
 . نگاش کنم ریدل س هی تونمیانداختم و م یامروز به اصرار پونه با آرازم عکس

دوبــاره ...... کــه آراز بــرام فرســتاده بــود رو دونــه دونــه نگــاه کــردم  ییبرداشــته عکســها مویگوشــ تنــد
چـرا اونـو بــرام    وونــهید! عکسـمون نبـود  !!!! نبـود ........ دسـت و بــالم بشـدت سـرد شــد   ......  یگشـتم ولـ  

 الیزگــود! کنــه تمیــعکــس رو نــداده بــود کــه اذ يحتمــا عمــد. چشــمام پــراز اشــک شــد! نفرســتاده بــود
ــ! بلــد نبــود يرکــه کــا تیــبجــز آزار و اذ  يدوبــاره لبخنــد! حــرف نداشــت دنشیدر آغــوش کشــ یول

 !لبام نشست يکمرنگ رو
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شــلوغ بــود کــه وقــت نکــرده  يســرمون بحــد. فقــط بــه اون عکــس دلخــوش بــودم کــه اونــم نبــود  االن
 ... بکشم رونیتنگش ب يبه عکسها بندازم و عکسمو از خرخره  یبودم نگاه

 !ممن نداشت یاون عکس منو داشت ول االن

ــ آروم ــاه  مویگوش ــته نگ ــه  یبرداش ــداختم PVب ــه. آراز ان ــآنال والمی ــود نی ــادت. ب ــو یحس ذره ذره  يت
 سرگرم بود؟ یبا ک یعنی! دیچیبدنم پ ي

مگــه قــرار . کــه نتونســتم ارســال کــنم و پــاکش کــردم...... بــراش نوشــتم عکســو بــرام بفرســته چنــدبار
 .کردمیجا شروعش م نینبود فراموشش کنم؟ پس از هم

و  دمیــصــفحه اومــده بــود د ياســم آراز رو کــه بــاال یوقتــ. داشــتم امیــنگذشــته بــود کــه پ یســاعت کیــ
 . راه داشت گهیچقدر دلهامون به همد! ستادیازش داشتم قلبم ا یامیپ

ــود  یآهنگــ ــرام فرســتاده نوشــته ب پســند  دوارمیــام. ادیــخوشــت م یلــیدوســتمه کــه خ ياز آهنگهــا: ب
 .ریو بخ بایشبت ز. یکن

 . ریشب شما هم بخ. نیواقعا خوشحالم کرد. ممنون: سمیم براش بنوتونست فقط

رابطـه مــون   دمیترســیم. عکسـو ازش بخـوام   ایــ سـم یبـراش بنو  يادیــز زیـ کــردم نتونسـتم چ  يکـار  هـر 
ــجــا  پ نیاز همــ ــن ا  دای ــه کــه م ــویکن ــا با! خواســتمینم ن ــم ــوش م گــهیهمد دی هرچــه . میکــردیرو فرام

 . بهتر بود فتادیاتفاق م نکاریزودتر هم ا

 . که حد نداشت سوختیبود چنان دلم م يهم عمد دیکه بهم نداده و شا یاز عکس یول

 :خودم زمزمه کردم با
 

 ... دمیبه دلم باز تو را بخش يچه کرد هر

 يزبان زخم زد با

 يزد دشنه

  دمیخند

  فهممیتک تک رفتار تو را م یمعن

 ست  یلوح ساده

 دمیفهمیکه نم میبگو
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 يمهر یاز آن درد و از آن ببودم لب  بسته

 دمیپرس ینم چیو من ه يجفا کرد تو

 ... عاقبت

 ... شدم سرد

 ... شدم خسته

 کردم خی

 دمیتاب یکه نم یغروب دیخورش مثله

 دل من از تو و جور تو نبود يها اشک

 ...دمیقلب خودم رنج یاز سادگ بلکه
 

 .....بودم خبر نداشتم دهیخواب یآراز رو گوش دادم و ک یهزار بار آهنگ ارسال اونشب

تــو ! بابــا يپونــه کچلــم کــرد يوا: بلنــد گفــتم کــرد،یآه و نالــه م یو هــ دیــچرخیکــه دور و بــرم م پونــه
بــه مــن چــه  یرو از راه بــدر کنــ يو پســر يایــب یدرســت و حســاب يعشــوه  هیــ يکــه عرضــه شــو نــدار

 .......و يفقط مثل پسرا بار اومد! آخه

ــه ــا ن  پون ــب و لوچــه   و فتــادیاصــال از تــک و ت ــا ل ــازم ب ــآو يب دم گوشــم وز وز کــرده ازم کمــک   زونی
 !ادیاردالن باهاش راه ب یخواست تا کمکش کنم کم

کـنم   کـار یچ دونسـتم یدر واقـع اصـال نم  . کـردم یگـل کـرده بـود همـش نـاز و نـوز م       ثمیـ کـه ذات خب  منم
ــ ــرو یول ــخــودمم نم يب ــت م یاز داداشــ. اوردمی  یدر مــورد عشــق و عاشــق  يزیــچ دمیکشــیهــم خجال

 ! پونه بهش بگم

 کنـه یم یتالفـ  ادیـ کـه آراز بـه خونمـون ب    ندفعـه یآخـرش پونـه بـا تـوپ و تشـر بهـم هشـدار داد ا        امروز
 !ارهیو دمار از روزگارم در م

چقـدر دلـم   . نگفـتم  يزیـ نگـاه آشـفته مـو بصـورت پونـه دوخـتم و چ      . و حصر دلمـو پـر کـرد    حدیب یغم
ــ یهــ. آرازم تنــگ بــود يبــرا ــ  کــردمیالش مت  ي نــهیزم هیــ. نبــود یشــدن یاصــال بهــش فکــر نکــنم، ول

خـــوابم آراز، خـــوراکم آراز، گشـــت و گـــذارم آراز، آهـــنگم آراز، . بـــود ریـــگ شـــشیفقـــط پ میذهنـــ
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ــود ............... آراز، حــرفم آراز مشــعرم آراز، نگــاه ــبم آراز ب ــ......... و قل ــدگ ........... یول ــدرد زن ــه ب  ین
 . خوردینم

 . نداشتم يبودمش و ازش خبر دهیند گهیکه خونمون رو ترك کرده بود د یشب از

 یاونشــب زنــدگ يبــا خــاطره  قــهیچشــمم بــود و هــر دق ياونشــب جلــو ي هیــبــه لحظــه و هــر ثان لحظــه
 .  کردمیم

ــهیق ــ  ي اف ــه و غمگ ــآراز، کنا نیگرفت ــا هی ــا يزدنه ــکوك عز ياردالن، نگاهه ــمش ــتاره   زی ــمان س و چش
اردالن  يهایپــدر هنگــام شــوخ قیــعم يخنــده هــا شــد،یمــن و آراز دوختــه م بــاران مامــان کــه بصــورت

و مغـرورش   نیمتـ  ي افـه یآراز هـم بـا همـون ق    ومـد، یو بابـا هـم پشـت آراز درم    دادیـ م ریـ که بـه آراز گ 
امــا نگاهــاش بمــن شــکل . دیــپر یلــبش مــ یخشــکش فقــط گــاه ي افــهیو بــا اون ق زدیــنم یحرفــاصــال 

 . و غم بود ینبود، بلکه پراز مهرو محبت و دلتنگ يداشت که از اون غرور توشون خبر يا گهید

ــا آراز مغـــرور شـــوخ  یو ارســـالن هـــم کـــه گـــاه  اردالن از عـــزت و  شـــدیباعـــث نم کردنـــد،یم یبـ
 .  کردندیهم م یکه براش قائل بودند، خب شوخ يادیدر کنار احترام ز. احترامش بکاهند

ــه اون روز و   هــر ــه ب ــذ  کــردمیشــب فکــر ملحظــه ک ــرارمیمهمــون دل ب يریشــور و حــال وصــف ناپ  ق
 . شدیم

آخــر بــا  ي، لحظــه  رو تــرك کــرد الیــکــه آراز بــا هــزار عــزت و احتــرام از طــرف خونــواده ام و یشــب از
 :که براش خوندم. عشق و تمنا به من چشم دوخته بود ،ی، دلتنگ یمملو از کالفگ ینگاه

 
 ...ربغض فرو خورده مرا مرد نگه دا يا

 ....اش ره بفشارم یدست خداحافظ تا
 

 !من يسخت بود بدرقه کردن آراز همه  چه

ــه کــردن آراز در حال  اردالن ــع بدرق ــاتش ب طنتیشــ کــهیموق ــاز تمــام وجن ــه ارســالن  خــتیریم رونی ب
! هــا شــمیبــاور کــن دارم آب م ؟ينــدازیکــه بصــورتم م هیــچــه نگاه نیــارســالن ا: کــرده گفــت ینگــاه
از مـن داشـته بـاش کــه     نــویا شـم یو زنـت م  گمیحتمـا بلــه رو مـ   ینگـام کنـ   ينجــوریا گـه یبـار د  هیـ اگـه  

 !یشیعروس م بامشب صاح
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و همچنــان بــا  دیــکــه خــود آراز هــم هرچنــد اصــال نخند ه،یــمتوجــه شــده بودنــد منظــور اردالن چ همــه
 . زدیچشماش خوشحال و خندان بود و برق م یول کرد،ینگاه م ستادهیصالبت ا

ــا ا نهیدســت ننــه ســک : کــردن آراز اردالن آرام دم گوشــم گفــت  یبعــداز راهــ اونشــب  نیــدرد نکنــه ب
ــر ــا ا  يدخت ــرورش داده، واقع ــه پ ــک ــرورده ش  ولی ــ! داره خــودش و دســت پ ــب یم ــرف رو   نمی ــه ط ک

ــ! وروجــک يبــدجور گرفتــار کــرد  ــا یکــه تونســت یداشــت یعجــب دل و جرات بــداخالق  يالیگــودز نی
  خوره؟یم یبنظرت بدرد زندگ! بابا زادیدست مر!! یرو تور کن

 !ندادم یجواب شدمیم دیکه از خجالت فقط سرخ و سف منم

 ينجــوریا یگــیبهــش م يدار یچــ! هــان يداد ریــبــاز بــه دختــرم گ هیــاردالن چ: مهربــون گفــت مامــان
 شه؟یداره رنگ برنگ م

ــ ــت  یداداش ــد گف ــم تن ــیه: ه ــتم م یچ ــتمیواالاآااآاا، داش ــک   گف ــه س ــال نن ــت و ب ــه  در نهیدس ــه چ د نکن
ــرورده کــه  يدختــر ــپ ــ  هی ــداخالق رو از راه نرس ــدر کــرده  دهیآدم مغــرور و ب ! و دو ســه ماهــه از راه ب

همـه سـاله باهـاش     دیـ بـرا خـودش بکنـه و با    يکـار  تونسـت یعمـرا اگـه م   نیدادیـ اگه شـما پرورشـش م  
 یچشـمک  یکـ یکـه عرضـه نـدارم بـرا      یمـنِ دسـت و پـا چلفتـ     نهـو یع! میکـرد یدرسـت م  یترشسرکه و 
 !که تا آخر عمرتون وبال گردنتونه ریاردالن سربراه و سربز چارهیب! هم بزنم

از بــازوش گــرفتم و  یشــگونیاز شــدت خنــده اشکاشــون راه افتــاده بــود کــه از خجــالتم محکــم ن   همــه
ــ     عضــله  نیـ بــه ا تونسـتم یم يآخـه مــن چطـور  !!! انگـار کــه انگـار   یدوسـه تـا مشــت حوالـه اش کـردم ول

چنــان بغلــم کــرد کــه مــنم محکــم   یداداشــ کدفعــهی! هــا کــه از ســنگ هــم ســختتر بــود ضــربه بــزنم  
 !دلم براش ضعف رفته بود با اون حرفاش قعاچون وا. دمشیبوس

ــب د از ــهیاونش ــر گ ــتم  ياز آراز خب ــط د. نداش ــبیفق ــگ د ش ــهیآهن ــدون هــ  يا گ ــرف و  چیرو ب ح
 .کردمیکه با ذوق گوش مکه مال دوستش بود رو برام فرستاده بود  یسخن

 :دلتنگ خوندم براش
 
  ستیشعر که ن نهایا

 
 ...ست  یدلتنگ انیهذ
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 ...تو  يکه نبود ییها بالحظه
 

 ...آه
 

 تو  بدون
 

 کشد یم ریت قلبم
 

 امشب  زنمیرا دار م قلمم
 
 که  ییچشمها يجرم نوشتن برا به
 
 ...وقت سهم من نخواهدشد چیه
 

 داشتن و عاشق شدن دوست
 

 ستین "دوستت دارم"گفتن  فقط

 ...دوست داشتنت بگذار
 

 باشد يخانه ا ینشان مثل
 

 نه از کوچه اش معلوم است که
 
 از رنگ درش  نه
 
 نه از پالکش  و
 
 فقط  آن را  و
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 ....یشناسیباغچه اش م يعطر گل ها از
 

 . دوستش داشتم چقدر

ــه اون شــب خــداحافظ  يتــو همچنانکــه ــودم و ب ــا آراز فکــر م یفکــر ب ــا ج کــردم،یب ــب ــه بخــودم  غی پون
 !مثال ازت کمک خواستم ها! يریچرت م يچرا هرلحظه تو یمافنگ يدختره : اومدم که گفت

بهـش بکـوبم چشـمم بـه مامـان افتـاد        یکـ یتکون خـورده بـودم، تـا دسـتمو بلنـد کـردم        غشیاز ج چنان
 . ادیداره به سمتمون م کیآب پرتقال و ک ینیکه با س

ــتم فقــط ــد گف ــان جــووووونم خــدا با  يآآآآآآآآآآآواآآآآ: بلن ــمام ــدادم برســه  دی ــه  ! ب چــرا هــر لحظ
ــه انقــده  يبخــدا تــو!!!! جــوون ســالم بــدر بــردم آخــه  یمــن از قحطــ نیــاحســاس رو دار نیــا اون خون

 ! نیبکن نیتونیکه فکرشم نم دنیرسیبهم م

ــه ــ پون ــرد واشی ــیخ: وز وز ک ــش م یل ــیبه ــ! دنیرس ــواش م یاول کل ــردنیدع ــ   ک ــش م ــه دل ــد ک  یبع
ــیبب میمــا کــه نبــود کــردن،یو حــاال خــدا عالمــه چقــده مــاچ و بوســش م  کــردنیشکســت بغلــش م ! مین

 ! خدا منم دلم خواست يوا! بهتر نیاز ا یچ! گایدر حد الل شدیسرو م ییبعد غذا

منــو بــدزده، بعــد از تــرس جــوونم منــو دســت اردالن بســپارن مــواظبم   ادیــهــم ب یکــیکــاش : داد  بعــد
ــه ــخ! باش ــ آآآآآآآآآاخخخ ــدااااااا شــهیم یچ ــاااااك برســرتون بکــنم دزدا ! خ ــه ل شــعوریب يخ ــتیک  اق

 !آخه ییاردالن کجا! نیرو بدزد یخوشگل نیبه ا یدخمل نیایب نیهم ندار اقتیم

بلنــد شــده پشــت مبــل ســنگر  کــهیدر حال. دیمامــانم رسـ  دمیــد دمیــخندیبلنــد بــه حرفــاش م کـه یحال در
 رموزیشــ ســتین قــهیدق ســتیب! تــرکمیدارم م نیماآااامــااااان تــورو خــدا ولــم کنــ: گرفتــه بــودم داد زدم

 !چه خبره آخه! لمبوندم تییسکویبا ب

گذاشـته بطـرفم اومـد کـه مـن پـا بـه         زیـ م يپونـه رو رو  وانیـ بـه حـرفم گـوش کنـه ل     نکهیبدون ا مامان
 ! مامان جان جا ندارم بخدا: گفتم ستادهیهال ا ي گهید يفرار گذاشتم و گوشه 

 !يریاز حال م خورهیم یبه توق یکه تا تقّ یفیضع یلیحتما خ! يبخور دیبا: مامان فقط گفت که

ــاره ــود مامــان مرجــانم   لیــفام يخــداآآآآاآآا تــو يا: هــال زده داد زدم يتــو یچرخــ دوب دکتــر کــم ب
 !لــــــــــایواو گهیکه مدرکشون رو از انگلستان گرفتن د شونمیا. هم بهشون اضافه شد
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چشــمم بــه پونــه افتــاد کــه   دم،یــچرخیکــه مامــان بحالــت دو دنبــالم بــود و مــنم دور مبلهــا م  همونطــور
 . دیخندیشکمش گذاشته با قهقهه م يدستشو رو

 . دندیخندیبودند و بلند م ستادهیجوون ا زیها با عز یهم داداش يورود دم

 ! بکشه یدگیرس نهمهیمنو با ا خوادیکمــــــــــک مامان م ایداداش: شدم داد زدم کشونینزد تا

ــت و ز   کــه ــو گرف ــاال آورده، من ــو ب ــداداش ارســالنم دستش ــش زده گفــت ری ــان جــوون ا: بغل  نجــایمام
ــو ــه نم  يت ــه ک ــهیخون ــچ ش ــوردش داد يزی ــر ! بخ ــره بب ــح مشیبهت ــه ز   اطی ــاز بش ــتهاش ب ــه اش ــک  ادی

 !بخوره

 ! رسمیحسابت رو م امیب نییپا! خائن يا: زدم داد

 . میرفت اطیخندان به ح هیزنان و بق غیمن ج زدم،یدست و پا م همچنانکه

ــو رو  داداش ــم يارســالن من ــآالچ زی ــده ا   قی ــوس گن ــم ب ــه اردالن ه ــوند ک ــت  ينش ــپم برداش داد . از ل
 !بدردم خورد يروز هی دیشا! یکَنده شد آخه داداش: زدم

و آرزو بــه مــا چشــم  دیـ پــراز ام یو نگــاه یاشـک  یو مامـان خنــدان بــا چشــمان  دنــدیخندیداشــتند م همـه 
 .دوخته بود

 . ستاره بارون چشم به اردالن دوخته بود یپونه نشست که با چشمان يرو يلحظه ا نگاهم

و بـا مــزه بـود بطــرفش برگشـتم کــه اردالن رو     طونیشــ بیـ کــه عج زجـوونم یعز يبـا ســقلمه   کدفعـه ی
 . نشونم داد

بودنــد کــه  گــهیانــداختم کــه چشماشــو بصــورت پونــه دوختــه چنــان غــرق همد یبــه داداشــ ینگــاه تنــد
 . همه رو بکل فراموش کرده بودند

ــرفه ا   از ــد س ــته بلن ــدا خواس ــه     يخ ــتن و پون ــرفم برگش ــد بط ــردو تن ــه ه ــردم ک ــورپر يک ــرخ  دهی س
 .تا بناگوش باز بود ششیکه ن المیخیب یداداش یول. سرخ شده بود

! هــا ســتین شیمــارو نگــاه کــه اصــال خجالــت مجــالتم حــال یداداشــ نیــا يووووووووووووو: گفــتم بلنــد
ــهیدر حال ــه  ک ــ ينرم ــاز م  نیب ــتامو گ ــرفتمیانگش ــدور : دادم  گ ــدا ب ــه   ..... خ ــه آخرالزمان ــدور ک خداب
 !!زیمارمولک چشم ه يپسره 

 . خنده هامون به آسمون رفت يدوباره محکم چلونده شدم و صدا که
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. شــدیاز طـرف پونــه داشــت راحــت م  المیــو مــنم کــم کــم خ میش گذرونـد خــو یاونــروز حســاب خالصـه 
 !فتادیتله م يداداش اردالنم هم داشت تو دادیکه قرائن وشواهد نشون م يچون اونجور

ــود و در حال بعــداز ــو کــهیظهــر ب نشســته بــودم داشــتم بهشــون   زیــمامــان و عز يروبــرو ییرایپــذ يت
فکـرم   یمشـغول بـودم ولـ    میمـنم کـه بـا گوشـ    . کردنـد یکـه آروم پـچ پـچ کنـان صـحبت م      کردمینگاه م

 . ازش نداشتم يبودمش و اصال خبر دهیآراز بود که با امروز چهار روز بود ند شیپ

 . که حواسم بطرفش جمع شد کردیپشت تلفن صحبت م کنفریهم با  بابام

 یلــو دمیــنفهم يزیــکــردم چ زیــگوشــمو ت یدوبــاره هرچــ. کنــهیبهــم گفــت بــا آراز صــحبت م یاحساســ
 . گفتیحسم دروغ نم

ــد ــوریا دمی ــهینم ينط ــکیو ه ش ــن ن  یش ــش بم ــتیحواس ــو. س ــا يت ــه و    نی ــر لحظ ــس ه ــدروز از ب چن
ــهرثان ــازمو کشــ   هی ــرده و ن ــم ک ــتفاده       دهیلوس ــط سواس ــررو، فق ــه پ ــنم ک ــده و م ــدعادت ش ــودن، ب ب

 . کردمیم خواستیدلم م يوهرکار کردمیم

 نه؟ ایآراز پشت تلفنه  دمیفهمیم دیبا! کردم نتونستم خودمو نگه دارم يهرکار

 هیــپهــن ومهربــونش تک ي نهیآغــوش بابــام و ســرمو بــه ســ يزدم تــو رجهیشــدم وبــدون خبــر شــ بلنــد
 . دادم

 ......و  دادیفشار م نشیمنو به س کهیدر حال بابام

ــو موهــامو ــاال  يت ــه ب ــ يدســتش گرفت ــو    د،یبوســ یســرمو م ــام خودم ــت باب ــنم کــه سرمســت از محب م
 .فشردمیدر آغوشش م شتریهرچه ب

 ! باعث شد ضربان قلبم باال بره گفت،یآخرش که به مخاطب پشت تلفن م يجمله  فقط

بـــــا هـــــم حـــــرف  کیـــــباشـــــه آراز جـــــان فـــــردا منتظـــــرت هســـــتم از نزد : گفـــــت بابـــــا
 .منتظرتم نجایخونه کار دارم که هم یکم رمینه من فردا شرکت نم.................................. میبزن

ــط ــو فقـ ــم داد زدم يتـ ــودز  : دلـ ــردا گـ ــوووووووووووووون فـ ــخ جـ  يالیآآآآآآآآآآآآآاخخخخخخـ
 !شهیخوش بحالم م یکه فردا کل وووووووووووهههوووووووووووی! نمیب یخوشگلمو م

ــرا اونشــب ــاره آهنگــ دمیــخــواب رفتــه بــودم کــه د  يتــازه ب ــرام فرســتاده یدوب  يرو یاز خوشــحال! ب
 . کردیم ینفسم تنگپام بند نبودم و تا دانلود بشه، رسما 

 .شب برام گذشت نیبودم که اون شب، درست برابر با چند قرارشیدلتنگ و ب يبحد
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 :آراز دلتنگ خوندم يبرا
 
 

 گرمید یامشب ز درد عشق حال ایساق

 گرمید ییبگو من در نوا گرید يا نغمه
 
 به شوق میآ ینم گرید یچنگ و ن يصدا 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 یبیدرد درمان و طب یب یپ من
 

 و من گمگشته ام یهرکس رود راه ایحال

 ...گرمید یو در نشان اری يسرم سودا در
 
 

ــان بســخت  صــبح ــا بعــداز ظهــر چن ــود   یت ــو. گذشــت کــه فقــط خــدا شــاهد ب ــود و  ياصــال دل ت ــم نب دل
 ....فکر کردم آرازم. جا هم که آروم و قرار نداشتم هی. اوردیاضطراب و استرس کال پدرمو درم

 
  یعنی آوار

  تیشانه ها نداشتن

 زدیر یدر من فرو م میها یدلتنگ یوقت

 و

 به خشت خشت

 !!! شومیم رانیو 
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 ...یمرا دوست نداشته باش اگر

 
 ...رمیم یکشم و م یم دراز

 
 ..بازگشت است یب ينه سفر مرگ

 
 ..نه ناگهان محو شدن و
 

 ...دوست نداشتنِ توست مرگ
 

 ....يدوست بدار دیآن موقع که با درست
 
کــه  قــرارمیو ب تــابیب دنشیــد يبــرا نهمــهیا! کــنمیمــثال دارم فراموشــش م: فکــر کــردم دهیــبعــد خند 

 ! خوش بحالت آرازِ نسناسِ خودم! گمیحاال براش شعر هم م

 . کردیبارونم م کهیفقط ت دیدیکه خودشو به من رسونده حال خرابمو م پونه

تــنم کــرده  یبلــوز شــلوار قرمــز رنــگ خــوش دوختــ. بــه ســراپام کــردم یو نگــاه ســتادمیا نــهیآ يجلــو
ــود در م زجــونیعز ي هیــبــودم کــه هد ــودم کــه   یموهــامو دم اســب! هــاش ییاهــدا لیــخ انیــب بســته ب

 یدخملــ یکلـ یو خــوش ه پیـ چقــدر خـوش ت  يواآآآآآآآ: بـا خــودم گفـتم  . ومـد یهـم بصــورتم م  یلـ یخ
ــ  یکمــ. نداشــتم بــرجــوووونم کــه خــودمم خ  ــودم کــه چشــمگ  دهیهــم بصــورتم رس بــودنم حــرف  ریب

 . نداشت

ــت ــو میداش ــح يت ــاب وول م يرو اطی ــوردیت ــهیو در حال میخ ــط پــ   ک ــرم فق ــود، هرهــر   شیفک آراز ب
ــه دم گرفتــه بــود  ییبــایراه انداختــه آهنــگ زکرکــر  ــا پون  يســروکله  ییهــویکــه  میرو هــم همصــدا ب
 !شد دایپارسا پ

 !ریو رویه نیا يها تو میکم داشت نویبجووووووون خودت فقط هم: پونه گفتم به

ــا مــارو د  ي پســره ــلنــده هــور ت سرشــو  کــهیشــده ش بطرفمــون اومــد و در حال ثیــخب يبــا چشــما دی
 !ها ستیدخترا امروز اصال حالم خوب ن: گفت دادیتکون م
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ــاه ــتم   ینگ ــرده گف ــه ک ــه پون ــالم عل: ب ــالس ــرعم عز  کی ــر پس ــب ــ! زی ــه     یول ــا خوب ــال م ــن ح ــاور ک ب
 !بجوووووون خود خودت

ــره ــعوریب ي پس ــه با   ش ــار ک ــه انگ ــار ن ــانگ ــ  دی ــالم احوالپرس ــه  داد یس ــاز دارِ دن: کن ــا   ای ــط هشــت ت فق
 کــنمیم انــتیدارم بهشــون خ کــننیهمــش فکــر م! شــکاك تــر یکــیاز  یکــیدوســت دختــر دارم اونــم 

 !وجدانا، واالاااآ یب

ــن ــن   م ــه بــا ش ــرفش از خنــده ر  دنیو پون ــا شــ    میرفتــ ســهیح ــن ب ــتم طنتیکــه م  يپســرعمه : گف
 دهیــ مخصوصــت رو ند  ياون عکســها  انــا یشــکاکت، اح يدوســت دختــرا   نیــ ا زم،یــ عز يدخترنمــا

 شک کردن؟ نهمهیباشن که بهت ا

 کدوم عکسا؟: خشکش زده متعجب گفت پارسا

 !میکرده با شال ازت انداخت شیکه آرا ییهمون عکسا: کرده گفتم یبا شجاعت ملچ ملوچ منم

 نهــویگنــده هــم ع يکــه پســره  میشــد کــه مــن و پونــه از ترســش فــرار کــرد وونــهیو د یعصــبان چنــان
 . انداخت ریدستش گ يبلندم رو تو يموها کدفعهیقاطر دنبال ما افتاده بود که 

ــ : زدم ادیــبشــدت دردم گرفتــه بــود فر منکــه ــم کــن نــره غــول ب  یآآآآآآآآآآآاخخخخخخخخخــخ ول
 !!!موهام کنده شد! تیخاص

 . دست پارسا محکم از موهام کنار زده شد دمید کدفعهی که

 یآراز بـــا فکـــ  يوآآآآآآآآآآآآآآآآآآا يواآآآآآآآآآآآ يوا دمیـــبعقـــب برگشـــتم کـــه د   تنـــد
 !!!دهیدستش گرفته و فشار م يمچ پارسارو تو تیخ شده از عصبانسر یمنقبض و صورت

 ! فــــــاتــــــــــــــــحه!!!!!!! لحظه قلبم سکته رو زده بود همون

ــه پارســا گفــت  دمیــو محکــم آراز بخــودم لرز یعصــبان يصــدا از ــیم کــاریچ يدار: کــه رو ب  یکــ ؟یکن
 یدسـت  کـنم یقلـم م  ؟یکنـ  تشیـ اذ یبه تو اجـازه داده دسـتت بـه آهـو بخـوره کـه حـاال حـق داشـته باشـ          

 !آهو بلند شده باشه يرو که رو

 ! بود صدرصد ستادهیا یقلبم از خوشحال يووووووووووو

 . گفتنینم یچیباز چشم به آراز دوخته بودند و ه یو پونه با تعجب و دهن پارسا

زودتــر از همــه بخــودم مســلط شــدم و جلــوتر !هیعصــبان نهمــهیچــرا آراز ا تعجــب کــرده بــودم کــه مــنم
 .  دیدیبود که منو هم نم یعصبان يبحد. ستادمیرفته کنار آراز ا
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ــد از ــبان دنی ــم لرز تشیعص ــدل ــدا. دی ــن خ يخ ــیم ــودم   یل ــقش ب ــیخ....... عاش ــه .......... یل  يآراز هم
 !!! من تموم يمن بود، همه 

ــو    ــرف ص ــتم بط ــاه دس ــتناخودآگ ــت    . رتش رف ــرفم برگش ــه بط ــردم ک ــس ک ــورتش رو لم . آروم ص
ــو  یخشــم ــه ت ــما يک ــاشیز يچش ــب ب ــردیم دادی ــاورا ک ــود  يم ــا. تصــورم ب ــهید يآراز از ج ــم  يا گ ه
 !شناختمش یمطمئن بودم چون م نویبود، ا یعصبان

 میآرازخــان طــور: دلتــنگش بــودم، چشــممو بــه نگــاهش دوختــه گفــتم  اهــایدن يبــه انــدازه  کــهیحال در
ــدا  ــده بخ ــرا ا! نش ــهیچ ــد  نهم ــت ش ــو يناراح ــاه! ت ــه  دادم  ینگ ــا انداخت ــه پارس ــه م  : ب ــر عم ــب پس خ
 . دستشو ول کن و آروم باش کنمیخواهش م. میکردیم یشوخ یهمگ میهستش داشت

 !کنهینم تیمارو اذ چوقتیمطمئنم پارسا ه من

 يکنـه منکـه جـا    تیـ اذ ونـار یکـه بتونـه ا   ینشـده کسـ   دهییـ هنـوز از پـدر مـادر زا   : شوخ طبع گفت پارسا
 ! نه ایکنم  یشوخ مییحاال اجازه دارم با دختر دا! خود دارم

 ...... يدار نمیبب گهیبار د هیپارسا : گفت کردیمحکم دستشو ول م کهیدر حال آراز

 .االنم فقط برو: محکم گفت دهیکش یقینداد و نفس عم 

 يچــرا اونجــور کــردیپارســا رو ســرزنش م دمیکــه شــن ســتادنیا يو کنــار دیدســت پارســا رو کشــ پونــه
 ....کرده تیمنو اذ

تمامــا چشــم شــده بــه صــورت و چشــمام نگــاه    کــهیتنــد دســتمو گرفــت و محکــم فشــرده در حال  آراز
 ..... آهوووووو: با تحکم و آروم گفت کردیم

 !از من دتریشد یدلتنگمه حت یلیحرکات و لحن صداش احساس کردم خ از

 . دلتنگش بودم نهمهیاون صدات بشم که ا يفدا! جآآآآآآآان آهو يا: دلم داد زدم يتو

 بله؟: جواب دادم آروم

ــاه  کــهیحال در ــا نگ ــت ب ــاه م    یداش ــه چشــمام نگ ــه ب ــزاران حــرف نگفت ــو از ه ــردیممل ــوب: داد  ک  ؟یخ
 حالت چطوره؟ 

کــه  چـال گــونم رو بــه   يشــد کـه باعــث شــد لبخنـد   ریبوجــودم سـراز  قیــعم یآرامــش و لـذت  احسـاس 
 . ممنونم ،یخوبم و عال: چشمامو باز و بسته کرده بگم دییو به تا ارمیبه لب ب دیکشیرخ م
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بــا پســرا  يو دار يکــرد شــرفتیپ یلــیخ نکــهیمثـل ا : گفــت یعصــب یکــرد و کمــ یفــیاخــم ظر کدفعـه ی
 .... آخه  گمیمن م! یکنیو بدو بدو م یشوخ

 میگفــتم کــه داشــت: تمآروم دستشــو فشــرده گفــ. و چشــمش بــه مــا بــود کــردیداشــت گــوش م پارســا
 !!یبازم دعوام کن میستیتنها که ن...... آراز گهیآهسته زمزمه کردم بسه د. میکردیم یشوخ

 ......کردمیهمچنان چشمش بصورتم بود که منم قشنگ نگاش م ینداد ول  گهید

 :کردم زمزمه
 
 اندازه ى بودن هایت  به

 در چنته دارم  شعر
 

 گویم شان ؛ به تو  مى
 
 شاخه هاى کم بر 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
 
 دیدارم بیا به
 

 در روشناى مقبولِ شعرى، من
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 .....توانم پذیرایت باشم مى

 يمشــکوك دســت در بــازو یو چشــمان دهیــبــاال پر ییکــه خطــرو احســاس کــرده بــود بــا ابروهــا  پونــه
 . دیزور بطرف خونه کش یپارسا انداخته با کم

 يســر کــرد،یمــا نگــاه م يشــده و مرمــوز کــه بــه هــردو زیــر یســرخ و چشــمان يا افــهیهــم بــا ق پارســا
 . تکون داده همراه پونه از ما دور شد

 رونیــکــه ازشــون آتــش ب ییچشــمابــود، بــا خشــم و  دهیــکــه نگــاه و ســرتکون دادن پارســا رو د  آراز
مطمـئن بـودم   . کـرد یپارسـا رو تـوپ بـارون م    کـل یانگـار کـل ه   کـرد یچنـان بـه پارسـا نگـاه م     دیـ جه یم

 !!بود دهیها نبود االن حساب پارسا رو رس یاگه بخاطر بابا و داداش

دادم کـه تنـد    یدسـتم بـود، دستشـو آهسـته تکـون      يهمونطـور کـه دسـت آراز تـو    . م گرفتـه بـود   خنده
 . طرفم برگشتب

ــاره ــه همــه جــا   دوب ــه نگــاه کــردن ب ــ  يشــروع ب ــم . دیکشــ یاز ســر دلتنگــ یصــورتم کــرد کــه نفس دل
 . دیبشدت لرز

ــد: دیپرســ آهســته ــون و از دســتم راحــت شــد  ياالن کــه اوم ــه ت ــیخ گــذره؟یخــوش م يخون آرزو  یل
 ! یاز دستم فرار کن يروز یداشت

ــهیحال در ــاره م ک ــخندیدوب ــیخ دمی ــم م یل ــتیدل ــم خواس ــثال م: بگ ــوامیم ــالش م  خ ــه ت ــنمیو هرلحظ  ک
 ! الیگودز ارهیدمار از روزگارم داره درم یدلتنگ یفراموشت کنم، ول

 .تکون دادم يدلتنگ سر ینگفتم فقط با نگاه یچیه

 ...... که یخاطرات! یشیاصال دلتنگ خونه و خاطراتش م: دیپرس آروم

: شـده گفـت   کیـ نزد يبـود، کـه خدمـه ا    دهیـ مامـان خـودش فهم   ایـ پارسـا گـزارش داده بـود     دونمینم 
 .دییبفرما. منتظرتون هستن. منزل نیاریب فیخانم فرمودن لطفا تشر

 .  کنهیو داره نگامون م ستادهیا يورود يمامان جلو دمیکه د میحرف بطرف خونه برگشت بدون

 . دستم ازش جدا شده کنارم افتاد. از من دور شد یبسمتم کرده قدم یدوباره نگاه آراز

. خونــه میمامانــت منتظــره بهتــره بــر: بــودم بــا دســتش خونــه رو نشــون داده گفــت ســتادهیا همچنانکــه
 !!باهات بودم شتریب یکاش کم یول
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! مواظـب خـودت بـاش    کـنم یآهـو خـواهش م  :  همـراهش راه افتـادم کـه گفـت     واشیـ  یولـ . گرفت دلم
دسـتم   گـه یاالن د یبشـه ولـ   کیـ بهـت نزد  تونـه ینم یخـودم بـودم مطمـئن بـودم کسـ     تـا  . نگـرانتم  یلیخ

اوضــاع ! مواظــب خــودت بــاش یلــیبــازم سفارشــمو گــوش کــن و خ. بکــنم تــونمینم میچکــاریه! کوتاهــه
 ! ستیاصال خوب ن

ــ در ــو یلحظــه خشــم هی ــد ســع  يت ــه هرچن ــ  کــردیم یصــداش اوج گرفــت ک ــز یکنتــرلش کنــه ول  ادی
ــود، گفــت  ــنب گــهیدر ضــمن د: موفــق نب ــا ا نمی ــب ــه از هــر ادا  يپســره  نی ــیالــدنگ ک ــدرم ی دهــن  ادی

ـ  هیـ خوب یلـ یپونـه دختـر خ  : منقـبض شـده گفـت    یبا فک! یبدهن بش  نیـ چـرا عمـه جانـت ا    دونمیـ نم یول
 !کنهیپسرشو جمع نم

..... آهــووووو : و محکــم گفــت  یبطــرفم برگشــته عصــب  . نگفــتم چــون واقعــا حــق داشــت     يزیــچ
 نه؟  ایگفتم  یچ يدیمفه

بـازم بـا   ! آخـه  یچـ  یعنـ ی! دهیـ قـورت م  یمنـو هلپـ   دهیخـدا بـاز داره از راه نرسـ    يوا: دلـم داد زدم  يتو
نکبــت چــرا ! مــاموت بــداخالق يِالیبــدم گـودز  يبهـش فحــشِ چــاروادار  کنــهیرفتــاراش مجبــورم م نیـ ا

چنــد  نیــکــه ا یاونهمــه دلتنگــ فیــکنــه؟ ح یعــوض مهــرو محبــت فقــط بلــده دســتور بــده و امــرو نهــ 
 ...فیواقعا ح. دمیشروزه ک

گرفــت و احســاس  دادیــاطــرافم نشــون م يکــه بــه خــودم و آدمــا یتیحساســ نهمــهیلحظــه از ا هیــ دلــم
 . ناراحت شدم و فشارم باال رفت یلیکردم خ

 يدرســـت تـــو یعصـــب یکمـــ ســـتادهیشـــده تنـــد بطـــرفش برگشـــتم و جلــوش ا  الیـــخیرو ب مامــانم 
 .مچشماش نگاه کرد

 ! ها کنهیشد؟ مامانت داره نگامون م یچ کدفعهی: دیمتعجب نگام کرد بعد پرس يا لحظه

کـه   ارهیـ منـو درب  يفقـط چشـما   دیشـا ! نـداره از بـس کـه دوسـتت داره     يمامـانم بـا تـو کـار    : گفتم آروم
 !شمیراحت م ایبعض دنیاز د ستین ياونم مساله ا

 ؟یبگ يخوایم یچ. شدم الیخیمامانت رو ب! خب! مثال من: لبش اومده گفت يگوشه  يلبخند

ــتم ــرا ا....... آراز: گف ــهیچ ــ نهم ــاذ دهیاز راه نرس ــیم تمی ــه      ؟یکن ــا خون ــه پارس ــه االن ک ــه ممکن  يمگ
 نهمـه یکـه ا  ياز مـن دار  يتـو چـه شـناخت بـد    ! نشـم  کشینـزد  ایـ نـزنم   یماست من اصال باهـاش حرفـ  

در  شــهیبــاور کــن هم! هــم نکــردم یســالمه کــه هنــوز جــوون 19مــن فقــط بخــدا ! یکنــیمنــو محــدود م
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خبــر  میو درشــت زنــدگ زیــخــودت کــه از ر! کــننیمثــل پونــه م ییهســتم کــه جوونــا ییاحســرت کارهــ
دوســت دارم دور خــودم   یلــیخ. منــو ناراحــت نکــن   نهمــهیخواهشــا ا! خــوادیپــس گفــتن نم  يدار

بهـم بـزنن و تـو ناراحـت      یکـه حرفـ   ننیـ بمـن نگـاه نکنـه و اصـال منـو نب      یاز بتن بکشم که کسـ  يوارید
ـ  ،یبشـ   يدیــاصـال بمــن حـق نم   یعنـ ی! یخـب مــنم آدمـم و اجتمــاع  ! سـت ین یشــدن یدونیـ خــودت م یول
ــ ــور   یکم ــب اونج ــم؟ خ ــت باش ــما  يراح ــا چش ـــم     يب ــده چــــــــــشـــــــــ ــورت ن ــو ق ــرخت من س

 یلــیبـاور کـن خ   ینداشـته باشـم ولـ    يبـا پسـرا کـار    نمکـ یم یسـع ! بـــــــــــازم چشـم  ! یتـو بگـ   یهرچـ 
ــتم  ياصــال تــو ییزورگــو نهمــهیکــه ا یگــیزور م در نظــرت مجســم کــن کــه مــنم   نــویفقــط ا! رهیــنمکَ

 !نداره یاحساس چیآدمم نه عروسک دست ساز که ه

 هیـ فقـط  ! داره رادیـ ا ادیـ م نییمامانـت داره از پلـه هـا پـا    : گفـت  کـرد یمـات و مبهـوت نگـام م    کهیحال در
دورســرت داره  يچـه خطـر   یبفهمــ یتـون ینـه؟ اصـال م   ایــ یدونیـ ببنـد منـو م   ریــبگ نهمـه یسـوال؟ علـت ا  

 اهشخـو ........  کـنم، یفقـط خـواهش م  ! نـدارم بـاور کـن    نـان یبـه پارسـا هـم اطم    یمـن حتـ   کنه؟یپرواز م
 !عاقالنه رفتار کن یمواظب خودت باش و کم کنمیم

 ومد که گفتمامان ا يصدا کردمیداشتم فکر م کهیحال در

 . خونه، همه منتظرتون هستن دیاریب فیلطفا تشر. دیخوش اومد آرازجان

ــه ا آراز ــاه يلحظ ــت   ینگ ــرد و گف ــورتم ک ــر: بص ــدا ازت م   میب ــوالهامو بع ــواب س ــه ج ــگیک االن . رمی
 . ستیوقتش ن

ــرف ــاد  بط ــان راه افت ــردم   میمام ــر ک ــه فک ــه :  ک ــا و زورگو يهم ــاییرفتاره ــق و   يه ــان از عش آراز نش
 رایعشــق و محبــتش رو بــا جــان و دل پــذ نیــو تعلــق خــاطرش نســبت بمــن داره کــه مــنهم ا یدلــدادگ

 هیــ يپــا هــاییاخالقهــا و زورگو نیــبــا ا! بــدش واقعــا نگــران کننــده هســتش ياخالقهــا نیــا یهســتم، ولــ
زن آراز شــد و بعــد  شــهینصــفه روز م هیــفقــط  ادهیــعمــر ز هیــ................ وســط بــود کــه  یعمــر زنــدگ

 !يفقط جونت رو نجات بد یکول فرار، که بتون ياونم دم رو! الفرار

! ریــبخ ادتیــکــه  ییاردالن کجــا: ولــو بــود بلنــد گفــت یمبلــ يپارســا کــه رو میوارد خونــه شــد یوقتــ 
 .....حرفا براش دارم که  یلیخ

ناهـار رو هـم   . ش منتظرتـه اتـاق کـار   يآراز جـان، مختـار تـو   : بـدون توجـه بـه پارسـا آروم گفـت      مامـان 
 . میکه دور هم باش یما هست شیپ
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ــت  يتشــکر آراز ــار : کــرده گف ــو يبخــاطر ک ــه ت ــرکت دارم نم يک ــونمیش ــونم ت ــون  ! بم بعــدا مزاحمت
 . شمیم

مــن و مامــان تکــون داد و بطــرف اتــاق کــار بابــا کــه   يبــرا يگــذرا بصــورتم انداختــه ســر ینگــاه بعــد
 . باال بود رفت يطبقه 

و  یدلتنگـ . کـدوم حـالمو بـاور کـنم     دونسـتم ینم. نبـود  زانیـ کـه اوضـاعم اصـال م    میپونـه بـه اتـاقم رفتـ     با
 !اعصابم بود ياز رفتار و حرکاتش که فقط رو یناراحت ایخواستن آراز، 

دلتنگشــم و از طــرف  دونســتمیفقــط م دم،یــرفتــه بــود رو نفهم یرو چطــور ســرآورده و آراز کــ اونــروز
 !میبشدت ازش فرار گهید

رو  یآهنگـ  دهیو فقـط کنـارم دراز کشـ    زدیـ نم یاصـال حرفـ   سـت یبـود حـالم خـوب ن    دهیـ هـم کـه د   پونه
 !برام انتخاب کرده بود بلکه حوصله ام باز بشه

 
ــتن آراز م دوســه ــم گــذرهیروز از رف ــر. و بشــدت دلتنگش ــازم ازش خب ــدارم يب ــهید. ن ــ گ هــم  یآهنگ

شـدم کـه خـودم هـم از دسـت خــودم       ریـ نـه گ بها يبحــد! ادمـه یبـرام نفرسـتاده کـه خوشـحال بشـم بـه       
 ! خسته و افسرده ام

ـ  . مــن هســتند يهـا یریو نازکردنهــا و بهانــه گ ایـ تمــام لــوس باز يرایتمــام خونــواده ام پـذ  نهمـه یبــا ا یول
 دن؟یبهم حق م نهمهیچرا ا دونمینم

ــان ــو عز مام ــاز  زی ــه م  گــهیهــام از طــرف د یطــرف و داداشــ هی ــا بخون ــام  يجــور دن،یرســیکــه ت باه
و دادم دراومــده، آخــرش از دستشــون  غیــج يکــه صــدا دادنــدیپــاس م گــهیکــرده منــو بــه همد یشـوخ 

ــاه م     ــا پن ــه باب ــان و صــد البت ــه آغــوش مام ــرار کــرده ب ــردمیف ــ. ب ــاالخره گ یول ــازم ب ــب ــم رمی و  اوردنی
 !بود دهیحسابم رس

ــرا ــ نکــهیا يب ــه گ یکم ــریاز بهون ــ    امی ــا و داداش ــه باب ــا اطــالع ب ــان ب ــم بشــه مام ــا   یک هــام اجــازه داد ب
 . اعصاب خورد کن بردارم يردادنهایدست از گ یدوستام به استخر برم بلکه کم

ــردا ــام و مب   ف ــه و اله ــراره همــراه پون ــایق ــتان کالســها  ن ــه دوس ــر   يک ــتخر ب ــه اس ــتند ب ــم هس  میورزش
 . میوخوش بگذرون
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ــم بشــدت هــوا  یلــیخ  میرو کــرده و مطمئــنم از بــس خــواه  هاشــونیدوســتام و شلوغ يخوشــحالم و دل
 .شارژ خواهم شد يدو روز یکی يبرا دیخند

 .گرفتیوجودم با قلب لرزانم آروم م یو کم دمیدیآراز رو م گهیبار د هی کاش

ــدر ــریازش ب چق ــدر ازم ب خب ــودم و چق ــریب ــود خب ــی! ب ــب یعن ــادیم ادمی ــی؟ !فت ــراه  کــردیفکــر م یعن هم
 ؟؟!کردم خونواده ام تمام داشته ام رو فراموش

 
 تو؟؟ يدید چه

 
 هست من شادم؟؟ التیخ
 
 ...طوفان طاقت کش نیا به
 

 ؟!؟!؟!آبادم من

 !یشونیماه پ يبایشده دختر ز ریتو چه بهونه گ یب يو خبردار بود یدونستیکاش م آرازم،

 !.....دلم هوس آرازم رو کرده بود چقدر

 ]  ❤.کندیم فیآراز تعر[ 
 
ـ  يِهـوا  يِتـو  دنینفـس کشـ   گـه یکـه د  يدختـر . دلـواپس آهـو بـودم    نهمـه یچـرا ا  دونمینم اون بـرام   یب

 . وجود و قلب و روحم رو بهش باخته بودم يکه همه  يدختر. مثل سم بود

ــ آهــو ــ   شیپ ! ومــدیدلــم باهــام راه نم یخونــواده اش بــود و مطمــئن بــودم بشــدت مــراقبش هســتن، ول
 !بود راحت الممیمن فقط مراقبت خودمو قبول داشتم که خ

بــودم و  داریــشــب ب يهــا مــهیتــا ن. بــود کــه امشــب داشــتم یچــه حــال و هــوا و احساســ نیــا دونمیــنم
 .فکرم بشدت آشفته بود

چقـدر دلتنـگ وروجکــم   . بفرسـتم  یآهـو آهنگــ  يبـرا  رفـت یدسـتم نم  یبـودم کـه حتــ   شـون یپر يبحـد 
 ! بودم
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ــا ــد يخبره ــتم      یاز جاسوســان يب ــودم بدس ــته ب ــک گذاش ــار و اطــراف منصــور و اتاب ــه در گوشــه کن ک
دلـم  . اطـالع بـودم   یدر شـرف وقـوع بـود کـه مـن از اونـا بـ        یاتفاقـات مشـکوک   نکـه یمثـل ا . بـود  دهیرس

 ! دیلرزیبشدت م

کـرده بـود، فـردا اطالعـات      کیـ بـه منصـور نزد   یمـن کـه خودشـو کمـ     يهـا یاز نفوذ یکـ ی يگفتـه   طبق
 . که باعث شده بود بشدت فکرم مشغول باشه دیرسیبدستم م يادیز

کــه فقــط منــو  دمیــآهــو از خــواب پر يوحشــت زده  يآشــفته خــوابم بــرده بــود کــه بــا صــدا همــانطور
 . خواستیو ازم کمک م زدیصدا م

ــانه ــوب ي نش ــود یخ ــبا! نب ــاس م   دی ــان تم ــا مختارخ ــرفتمیب ــت امن گ ــو از باب ــواده اش   تی ــو و خون آه
طــاقتم طــاق شــده  گــهیزود بــود کــه د یاالن کمــ یولــ. زدمیــف ممخصوصــا همسرشــون باهاشــون حــر

 . بود

 !یلعنت زدیدوخته بودم که زنگ هم نم لمیو دل آشوب چشممو به موبا منتظر

 . در حال قدم زدن بودم فقط

از  يکــه از شــدت خشــم کنتــرلم رو از دســت داده نعــره ا  دیبدســتم رســ ياخبــار 11ســاعت  يطرفهــا
 !!.....کشــــــــــمــت یمنصــــــــــووووووووووررررررر م دم،یعمق وجودم کش

 
 .کردیام م وونهیو د رفتیچشمام رژه م يگذشته و اسفبارم جلو یزندگ يصحنه ها ي همه

ــه منصــور ا  یدلبســتگ  زیــچ چیمــن از هــ کــهیصــفت، در حال طانیمــرد منفــور و شــ نیــخــواهرم الهــام ب
 ! نداشتم که سد راهشون بشم یاطالع

درآوردن  یعاشــق يرو بعــداز مــدتها ادا دونمیــ یکــیخبــردار شــدم کــه منصــور غــرور خــواهر   یزمــان
ــاز  ــا     يخــورد کــرده و بعــداز ب دادن الهــام و رد عشــق خــواهرم کــه باعــث شکســتن غــرورش بــوده، ب

 ! هرزه ام رابطه برقرار کرده يدخترعمو ایپرن

 !گذشته سوخت يروزها يادآوریاز  چشمام

ــواه  بعــدها ــار خ ــت انزج ــرم از پرنعل ــرو فهم ای ــ   دمی ــدامت و حســرت ســوختم و حت ــش ن ــه در آت  یک
 . ارمینتونستم صدامو درب
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کـه بشـه بهـش اعتمـاد کـرد       سـت ین یکسـ  ایـ مطمـئن بـود پرن   دهیـ و منصـور رو فهم  ایـ پرن يمـاجرا  الهام
 يبــه حرفهــا یپربــاد داشــتم حتــ يکــه ســر وونــهیمــنِ د یولــ. انتخــاب کــرد یزنــدگ کیو بعنــوان شــر

ــداده بــودم کــه بــدونم مــاجرا   ــا تونــهیم یچــ ایــپرن يالهــام درســت گــوش ن در  یچــه کســ يباشــه و پ
و لونـد   ایـ رو داشـتم کـه الهـام بـا شـدت تمـام بـه پرن        تیـ ذهن نیـ ا شـه یکه مـنِ احمـق هم  یدر حال! وسطه

 .کنهیبودنش حسادت م

کلمــه  یواقعــ يابــه معنــ یبخــودم اومــدم و زمــان ینداشــتم و فقــط زمــان يخبــر چیدور و اطــرافم هــ از
 ........شکسته خورد شدم که 

 
 !هاي مرطوب مرا باور کن بغض

 
 باران نیست که می بارد این

 
 خسته ي قلب من است  صداي

 
 ...از چشمان آسمان بیرون میریزد که
 
 …دهدیشکستن م يبو میواژه ها: ندیگو یم
 

 …شده ریتعب سوء
 

 .…چند ترك ساده است فقط
 

 …نباش نگران
 
 .…مانم یروز انتقامم سرپا م تا
 

 ....یدنیخواهم گرفت د یانتقام
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 !…دهمیم قول

 ] ❤.کندیم فیآراز تعر[ 

کلمــه شکســتم   یواقعــ يبــه معنــا یفقــط زمــان ایــالهــام و پرن يو دونســتن مــاجرا زانمیــمــرگ عز بعـداز 
فتــه ام از دسـت ر  يکــه مـن عـزادار خونــواده    ییدر همــون لحظـه هـا   ایـ پرن دمیـ و خـورد شـدم کــه فهم  

هــم  يهمــراهم باشــه، بــا منصــور رو شــهیو هم بانیداشــتم کــه چــون کــوه پشــت یبــه کســ ازیــبــودم و ن
 !!! و از کشور خارج شده ختهیر

در  يا چـه یبـا منصـور حـرف دومـاه قبـل بـوده و مـن فقـط باز         یدوسـت  نیـ کـه ا  دمیـ مدتها بعـد فهم  تازه
 !بودم ایپرن يدستا

ـ  ومـد، یوجـه خوشـم نم   چیهـم از منصـور بـه هـ     قبال اتفاقـات بشـدت ازش متنفـر شـده فقـط       نیـ بـا ا  یول
و نفــرت رو در دلــم  نــهیک نیــســالها بــود ا. بــودم کــه بتــونم حســابمو باهــاش صــاف کــنم  يدنبــال روز

و همــه  فتــهیطنــاب دار بگــردنش ب کــردمیم يکــار دیــفقــط با. ذره ذره پــرورده منتظــر فرصــت بــودم 
ــا اونجــا . مــردم از دســتش خــالص بشــن  ي ــ ییچــون ت خــالف  ير داشــتم پــدر و پســر، کارهــا کــه خب

 .  قانون هم کم نداشتند

رفتـه بـود    يا گـه یرو در خـارج ول کـرده دنبـال کـس د     ایـ بـود کـه منصـور بعـدا پرن     نیـ مهم ا ي مساله
ــه خداروشــکر پرن ــک ــزا  ای ــه ج ــم ب ــا و خ يه ــکاره ــ انتشی ــود دهیرس ــه   . ب ــود ک ــده ب ــط منصــور مون فق

 . کردمیم ير اون روز لحظه شمارکشتنش رو بهش بدهکار بودم و فقط در انتظا

ــ    حــاال ــو ع ــر خودش ــا زه ــود ت ــته ب ــاره برگش ــار ســم نیمنصــور دوب ــو از    یم ــرده من ــاب ک ــمتم پرت بس
مگــر مــن مــرده بــودم کــه   یولــ! سرراســت آهــو رونشــانه رفتــه بــود  ندفعــهیســاقط کنــه کــه ا یزنــدگ

ــه کــار ــه يبتون ــا جــان! بکن ــدنم داشــتم از عشــقم محافظــت م  یت ــ. کــردمیدر ب ــوســط با نیــدر ا یول  دی
ــوق ال  ــار ف ــه ک ــت ب ــادهدس ــاک ع ــم یخطرن ــد با  زدمی ــه خداون ــک ــاهم م  دی ــون  شــدیپشــت و پن و کمکم

 .کردیم

 دیــکـه با  يکـار  يادآوریـ زخـم خـورده در انتظــار گـرفتن انتقـام ازش بـودم بــا       ریشـ  هیــکـه مثـل    یمنـ  
 .قلبم درد گرفت کردمیم



@donyayroman 396 

ز تـرس منصــور در آغوشـم فــرو رفتــه   آهــو پـرواز کــرد کــه روز جشـن چطــور ا   شیفکــرم پـ  يا لحظـه 
 يچشــمم نگــاهم بــه منصــور بــود کــه از بــودن آهــو تــو  يبــا گوشــه . فشــردیبــود و گردنمــو محکــم م

 ! دیرسیآغوشم آتش گرفته بود و شراره هاش به منم م

کــه  ایــمنصـور بــود و رقــص بــا پرن  يبــرا نچســتریو يمـن، بــدتر از گلولــه   شیلحظــه بــودن آهــو پــ هـر 
 !کرده بود وونهیبا من باشه فکر کنم منصور رو د شهیهم کردیم یود و سعب زونمیآو ياونجور

 !نیهم. دادندیتقاصشون رو پس م دیهمه شون با: بود نیفقط ا حرفم

ــامم رو از منصــور بگ  حاضــر ــودم انتق ــب ــبم......  بعــد............ و بعــد  رمی ــ! رمی ــدون   یول حاضــر نبــودم ب
 . به عقبگرد فکر کنم يگرفتن انتقام لحظه ا

آهــو رو بدســت  رویــبــا تمــام ن يزود نیگرفتــه بــه همــ میبــه مــن خبــر داده بودنــد منصــور تصــم  حــاال
کـه بـه آهـو     يصـدمه ا  ي لهیو ثـروت روح و قلـبم ضـربه بزنـه کـه منـو بـه وسـ         یـی و بـه تنهـا دارا   ارهیب
ونم بــه جــوونش بــود چقــدر آهــو رو دوســت دارم و جــو دهیــخــودش فهم! ســاقط کنــه یاز زنــدگ زدیــم

ــده ــرا ینکــرده اتفــاق ياخــد! بن ــ ایــکــل دن فتــادیآهــو م يب ــه آت ............. و خــودمم دمیکشــیم شیرو ب
ــه م  ــوتر از هم ــابود م ســتیو ن ســوختمیخــودم جل ــ. شــدمیو ن ــه قعــر    یول ــودم ب ــا خ ــم ب ــور رو ه منص

 ! دلش خواست بکنه يراست و راحت هرکار دادمیو اجازه نم کشوندمیم شیآت

 دونســتمیشـناختم و م  یخـوب مـ   یلـ یرو خ فشیوجـود منفــور و کثـ  . شـناختم  یبـود منصـور رو مـ    سـالها 
ــه آهــو برســه   ــبم واقعــا لحظــه ا ............. اگــه دســتش ب ــه خــدا! ســتادیاز حرکــت ا يقل ــا ! مــن ين لطف

ــ يکمکــم کــن منصــور رو از رو ــدارمو از دســت بــدم و بم ! بــردارم نیزم ــ رمیــحاضــرم تمــام دارون  یول
 ! فتهین یتفاقا آهو يبرا

تـا تونسـتم ازش مراقبـت کـنم و از دسـت       دمیدوسـه مـاه مـن چـه هـا نکشـ       نیـ ا دیـ نفهم چوقتیه آهو
ــا مبــالغ ب   ییچــه پولهــا دیــنفهم چوقــتیه! منصــور دورش کــنم  يشــتریخــرج شــد کــه مبــادا منصــور ب

ــ  دهیــمحافظــا رو خر حــروم  ییمختارخــان چــه پولهــا دیــنفهم چوقــتیه! کنــه یباشــه و نقشــه شــو عمل
پـول خــرج   گیــاز جانـب دختــرش راحـت باشــه و مـن چنــد برابـر مختــار مثـل ر      الشیــد تــا فقـط خ کـر 

کــه بمــن ســپرده بــودن ســربلند   یتیپــدرمادرش بــدم و از مســئول لیــکــردم کــه عشــقم رو ســالم تحو 
ــب ــب رونی ــم اجــازه نم ! امی ــس االن ــپ ــق بشــه  دمی ــبا! منصــور موف ــارو    دی ــزنم و ک ــرف ب ــا مختارخــان ح ب
 . میکن کسرهی
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 تــابیب دنشیــد يچقــدر دلــم بــراش تنــگ بــود و در هــوا. دیــقلــبم تپ. آهــو رفــت شیفکــرم پــ دوبــاره

بـودم چـه وقـت و چـه      ریـ ازم بـرده بـود کـه خـودمم مـات و متح      یوروجـک عجـب دلـ    يدختـره  ! بودم
 !!! رو باختم که خودمم خبردار نشدم یدل سنگ نیا یزمان

 
 تو  ادیشراب  نیا

 کندیستم مبد مست م                   

 بودنت  کیهر دو پ                               

 کندیهوش از سرم وا م                                      

 من  يایمن، دن نید                                                       

 پادشاه قلب من  يا                 

 خمارت  نرگس چشم                        

 کندیبد، خرابم م                                 

 بمان  شمیماه من، پ                                       

  ستیزندگ میعطرت برا                                           

 لبت را  کیعشق من، پ     

  کندیبوسه باران م              

 کالم  کیعاشقم در                      

 کندیآنکه تمنا م                             

 نیریخسرو ام، با عشق ش                                  

 کندیم شکشیجان پ                                            

 ]❤.کندیم فیآراز تعر[ 
 

منصــور عــزمش رو جــزم کــرده حتمــا آهــو  دمیــو فهم دیرســ مــونیکــه از مــامور نفوذ ییخبرهــا بعــداز
اول هــم هــدفش  يبــدزده و داغ اونــو بــه دل مــن و مختارخــان بــذاره کــه در وهلــه  يزود نیرو بــه همــ
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ــود، در حال   ــن ب ــردن م ــون ک ــهیداغ ــبان ک ــکته م  تیاز عص ــتم س ــردمیداش ــو و    ک ــران آه ــدت نگ و بش
 . خواستم مختارخان وقت دنید يرو برداشته برا یبودم گوش رخانمختا يخونواده 

 ...... یآرزو داشتم کاش آهو جواب بده و صداشو بشنوم ول ایدن ایدن

ــان ــه     مختارخ ــه منتظرم ــت داره و خون ــردا وق ــه ف ــت ک ــاز   . گف ــلوغ ب ــو داره ش ــردم آه ــاس ک  ياحس
ــدرم ــوه   ارهی ــون نح ــاس م     يچ ــود و احس ــده ب ــوض ش ــان هــم ع ــردن مختارخ ــردمیصــحبت ک داره  ک

 ! بوسه یآهو رو م

ــ بحــال همــه شــون   خــوش ــد و هرلحظــه م  طونیکــه کنــار وروجــک ش ــدیمــن بودن ــنم ! دنشی کــاش م
 !!بودم

ــب ــا دلتنگ اونش ــرو ب ــرا امی ــدم      يب ــده خون ــگ ش ــوزنده و تن ــبِ س ــه قل ــراش از ت ــدم و ب ــو گذرون ! آه
ــ   ــب آهنگـ ــل هرشـ ــه دارم و مثـ ــو نگـ ــتم خودمـ ــا ینتونسـ ــتادم  ياز آهنگهـ ــراش فرسـ ــودم رو بـ . خـ

 . بودم دهیداشتم هزاران بار د یاز شب مهمون لمیموبا يعکساشو که تو

بـراش فرسـتادم، سـرش شـلوغ بـود و متوجـه نشـد         ایـ کـه خونـه شـون بـودم و عکسـهارو بـا زاپ       اونشب
ــا  ــس دوت ــدادم  مونییعک ــراش ن ــم م! رو ب ــتیدل ــاس بگ  خواس ــام تم ــودش باه ــخ ــس رو ازم  رهی و عک

بــود و  نیــالهرلحظــه آن طونکمیشــ. از آهــوم نشــد يشــد و خبــر رهیــخ یچشــمم بــه گوشــ یولــ. بخــواد
 ! نبود من بودم ادشیکه به  یفکر کنم تنها کس یول دونستم،یمسرش گرم بود ن یبا ک

ــه م ب   خــود ــا پاشــو از خون ــود ت ــلجبــازش گفتــه ب ــذاره فراموشــم م رونی مثــل ! ارهیــو اســممو نم کنــهیب
 !و غد من یدوست داشتن يسرحرفش بود کوچولو نکهیا

مختارخــان رســوندم  يکــه خودمــو خونــه  یدم و مــوقعرو بــا هــزاران فکــر جورواجــور ســر کــر اونشـب 
 کـرد یچشـمم بـه آهـو افتـاد کـه پارسـا دنبالشـون م        اطیـ ح يتـو  د،یـ لرزیآهـو م  دنیـ د يو فقط دلم بـرا 

 . و هوار در حال فرار بودند غیزلزله با ج يو دخترا

ــان ــم ر چن ــهیبه ــو نم   خت ــال من ــه اص ــودن ک ــدیدیب ــل ســ  . دن ــم مث ــرکه م رویدل ــیس ــم  ! دیجوش ــم ک ک
ــبرســم کــه د کشــونینزد خواســتمیم ــا دمی ــت در   یآهــو کــه دم اســب  يپارســا از موه ــود گرف بســته ب

 . ختیکه اعصابم بدتر بهم ر دیکشیآهو دراومده بود محکم م غیج کهیحال

بکشــم  یبـه آسـودگ   ینفسـ  ذاشـت ینم کطـرف یجورواجـور منصـور از    يکارهـا ونقشـه هـا    الیـ و خ فکـر 
پارسـا و آهـو کـه بـاز از دسـتم دررفتـه بـا پسـرا دمخـور           يکارهـا  نطـرف یداغـون بـودم، از ا   شـه یکه هم
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بــه مختارخــان  خواســتمیکــه م يشــنهادیمهــم و پ يمســاله  يبــرا نیهمچنــ. ام کــرد وونــهیشــده بــود د
ــه ا وزبــدم و امــر ــ! کــردیقلــبم داشــت ناکــارم م يتپشــها شــبیاومــده بــودم، از د نجــایب  يچــاره ا یول

. دندیرســیم شــونیهمــه آســوده و بــه زندگ الیــو خ شــدیتمــوم م........ شــدیتمــوم م دیــبا یهمچــ! نبــود
 . ساقط بودند یکرده بودند که همه از زندگ ياتابک و منصور کار

ــا ــبان ب ــتش        تیعص ــتخوان دس ــود اس ــده ب ــم مون ــنم ک ــر ک ــردم فک ــه فش ــا رو گرفت ــت پارس ــان دس چن
 . آهو رو ول کرد يچون بشدت سرخ شده تند موها! بشکنه

ــردیآهــو حــالمو درك نم اگــه ــا دســتو  ک ــ  یب ــورتم کش ــه ص ــه ب ــم نم دیک ــره   کــردیآروم ــا پس  يحتم
 .اوردمیسرش م ییرو بال بتیبده

ازم  گـه یاالنـم کـه د  ! حفـظ کـنم   گـران ید يآهـو رو در چنـد جبهـه از دسـتها و نگاههـا      دونسـتم ینم اصال
 . براش انجام بدم تونستمینم يدور شده و کار

 یجـوون  گفـت یراسـت م . گفـت کـه همـه شـو حـق داشـت       ییرفتن پارسـا و پونـه، وروجکـم حرفـا     بعداز
 ش،یمعـدود از زنـدگ   یلـ یخ ییبجـز روزهـا  . مـنِ خودخـواه افتـاده بـود     ریـ االنـم گ  چ،یکه نکـرده بـود هـ   

ــمگــه فهم ــود روزگــارش چــه جــور  دهی ــا  ! گــذرهیم يب ــا دســت و پ ــت، همــش ب  يهمــش تحــت مراقب
 ! رشدهیزنج

 هیــ یکنــیم يکــار! یکنــیاز خــودت دورش م شــتریکــارات هرچــه ب نیــآراز بــا ا: فکــر کــردم يا لحظــه
ــر پشــ  ــط در آرزو  مونیعم ــارات فق ــوز  ياز ک ــوت بس ــ يآه ــون یو حت ــداتو درب ینت ــص ــه ! ياری ممکن

کــه  يشــدیمثــل خــودت م یزنِ کســ يانصــافا خــودت بــود! یبشــ کیــآهــو اجــازه نــده بهــش نزد یحتـ 
مراقــب آهــو بــاش . ســتنین ایــو همــه هــم پرن هیــزیانصــاف هــم خــوب چ اره؟یــدمــار از روزگــارت درب

 !از دستش نده یول

فقــط بخــاطر خــانم . میداخــل خونــه رفتــ. خنــده ام گرفــت شــدم،یمثــل خــودم نم یفکــرم کــه زن کســ از
روز  هیــفقــط آرزو کــردم . اوردمیــخــودم ن يگــرفتم و بــه رو دیــتوانمنــد بــود کــه متلــک پارســا رو ند 

 . کنم هیکه باهاش داشتم رو تصف ییو حسابها ارمیب رشیگ ییجا

 .منتظرم بود. به آهو به اتاق مختارخان رفتم ینگاه اب

ــتن گزارشــات بعــداز ــور فکــرا    یگف ــد منص ــنم کــرده بودن ــم داده و مطمئ ــه به ــاک يک ــورد  یخطرن در م
 . شاهد بودم نهیآهو داره، باال رفتن فشارخون مختارخان رو به ع
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بـه   ینـه مـدرک   ه؟یـ چـاره مـون چ   م؟یآراز چـه کنـ   دیبـراه شـد فقـط پرسـ     یکـه حـالش کمـ    یمدت بعداز
تمـام   دنییـ بجـز پا  م،یو کارشـون رو بسـاز   میکنـ  تیکـه بـا توسـل بـه اون ازشـون شـکا       دنیـ دستمون م

 نیاردالن رو نبــ! میــهــم خســته ا دنییــاز پا گــهید یکنــیبــاور م! ادیــاز دســتم برنم يخونــواده هــم کــار
اعصـابش داغونـه کـه کـم      يدلـش خـون و بحـد    ذاره،یـ و سـربه سـر همـه م    کنـه یم یو شـوخ  گـه یفقط م

 الیــمنصــور دور و بــر و يبــازم آدمهــا میدیــکــه فهم روزیــد! ارســالن بــدتر از اون! مونــده از دســت بــره
 ..گردن،یم
 

......  میــهمــه مــون خســته ا. میدســتمون بــده کــه بــا زور جمعــش کــرد يمونــده بــود ارســالن کــار کــم
 ! خسته

ــهیحال در ــبم م ک ــلرزیقل ــتم ا   دی ــت نداش ــال دوس ــو اص ــون ب حر نی ــو بزب ــف ــا دهنــ  ارم،ی ــک و  یب خش
ــرا: آهســته گفــتم خــزدهی ییدســتا کــنن و  یغائلــه تمــوم بشــه و همــه بتــونن راحــت زنــدگ   نکــهیا يب

 !..........میراه چاره دار هیبکشن مخصوصا آهو و خانم توانمند، فقط  ینفس
 

 رمیمیسرت کم بشود م ياز مو يتار

 رمیم یتو درهم بشود م يسویگ 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
 

 ان شعله که از بارش باران مرده ست مثل

 رمیم یچشم تو دمادم بشود م اشک
 

 یمن دست کس یتابیو ب يماریب وقت

 رمیم یدستان تو مرهم بشود م يجا
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 تو است يمن بسته به هر تار سر مو جان

 ...رمیم یسرت کم بشود م ياز مو يتار
 

ـ  مــاجرا کجــا و چگونــه  نیــو سـردرگم بــودم آخــر ا  دیــکوب یقلــبم بشــدت مــ..... مینداشــت يچــاره ا یول
 !....دیخواهد رس انیبه پا

 
ــهیحال در ــحال ک ــوده     یاز خوش ــت و آس ــدتها راح ــداز م ــه بع ــودم ک ــال درآورده ب ــه از   ب ــدون دغدغ ، ب

ــونمیجورواجــور آراز م شــاتیدســتورات و فرما ــا دوســتام باشــم و ســاعت  ت رو در اســتخر بگــذرونم،  یب
 . میشد نیبا پونه خندان سوار ماش

ــ   از و  هــایدور يو عــوض همــه  میبچــه هــا قــول گرفتــه بــودم دو ســانس پشــت ســرهم در اســتخر باش
 !ادیمدتم درب نیا يهایدلتنگ

 . میاومد رونیب الیاز و کردندیم مونیهم محافظ همراه ینیماش کهیراه افتاد و در حال نمونیماش

ــالن هرچنـــد م  امـــروز ــبح اردالن و ارسـ ــدیصـ ــدیخندیو م گفتنـ ــن م دنـ ــر مـ ــتن،یو سربسـ ــ ذاشـ  یولـ
ــ  دونمیــنم ــ کــردمیاحســاس م. بــود یچــرا نگاهشــون جــور خاص ــهیچشماشــون مــوج م يتــو ینگران  زن
 !!!چون حالشون خوب بود! کردمیهم اشتباه م دیشا....... یول

آمــاده کــنم، ارســالن خودشــو بمــن رســونده در   لمویاســتخر وســا يتــا بــرا رفتمیــپلــه هــا کــه بــاال م از
 تیــگردن نیــآهــو ا یراســت: خنــده هــام خونــه رو برداشــته بــود گفــت يوصــدا دادیــغلغلکــم م کــهیحال

 !دوست دخترم سفارش بدم يبرا نیمثل ا یکی خوامیم ده؟یبرات خر یک! خوشگله یلیخ

ــ  يوا: گفـــتم دمیـــخندیم کـــهیحال در ازت  دهیارســـالن بخـــورم اون دوســـت دخترتـــو کـــه از راه نرسـ
: دســتم گرفتــه گفــتم مــویگردن! یکــاش خــودم دوســت دختــرت بــودم خوشــگل آبجــ! خــوادیم یگردنــ

ــا ــگردن نکــهیعــالوه برا نی ــز ه،ی ــنگ ری ــرد نشی ــه فشــار انگشــتم حساســه و جــا   ابی ــو  يداره کــه ب من
ــون م ــنش ــان ا ده،ی ــویآرازخ ــرا ن ــت ب يب ــتریمحافظ ــفارش داده و کلــ  ش ــ یازم س ــرده   هیتوص ــم ک ه

 . ارمیاز گردنم درن چوقتیه

 شه؟یم یفشار بدم چ نویاالن من ا یعنی: گفت کردیرو نگاه م میلبخندزنان گردن کهیحال در
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 دهیــمنــو نشــون م يفکــر کــنم خــب جــا یاال کــه امتحــان نکــردم ولــتــا حــ: بــاال انداختــه گفــتم يا شـونه 
 !مدت از کار افتاده باشه نیا يتو نکهیمگه ا! گهید

ــ کــهیاصــرار ارســالن در حال بــا ــه گردن . انگشــتمو روش گذاشــته فشــار دادم کــرد،ینگــاه م یمتعجــب ب
 !دونمینه؟ منکه نم ای دهیمنو نشون م يجا نیا فهمهیاالن آراز خان م: گفتم یول

 !نگران بشه دیوگرنه شا نیکردیامتحانش م نیبذار به آراز اطالع بدم شما داشت: گفت اردالن

بـــه کـــار  ابشیریدســـتگاه مســ : آراز رو گرفـــت کــه آراز بعـــداز گـــوش دادن جــواب داد   ي شــماره 
 !چون داخل خونه مون رو نشون داده فکرش راحت بوده یافتاده، ول

فکـر کـنم منـو     سـتم، یآمـاده ن  نـه یبب ادیـ االن پونـه ب . شـد  رمیـ د مـن  م،یارسـالن جـووووون  : خنده گفتم با
 !با اجازه تون! درسته قورت بده

 . میرفتیو بطرف استخر م میراه بود يتو االنم

 .ستادیا نمونیماش دمیراه د يوسطها م،یکردیبا پونه هرهر کرکر م کهیحال در

نشســته  نیماشــ يکــه جلــو یاز محــافظ. میراهــ يهنــوز تــو دمیــبــه دور و بــر کــرده د ینگــاه متعجــب
 شده؟  يزیچ: دمیبود پرس

 . ندازنیاالن راهش م! کرده دایپ یمشکل یعقب نیماش نکهیمثل ا: گفت مودبانه

ــداز ــا بع ــت د  یقیدق ــه گذش ــک ــی دمی ــ  یک ــان ماش ــت نیاز محافظ ــت  یپش ــده گف ــون اوم ــون : بطرفم چ
 . میبخونه برگرد دیرو روشن کنن با نیماش توننینم

 . میگردیاصال برنم. دوستام منتظرن. میبه استخر بر میخواینه ما م: مگفت بلند

 .میبرگرد دیحتما با. میخانم ما اجازه ندار یول: تکون داده گفت يسر ییجلو محافظ

 !نیصبر کن زنمیاالن به بابام زنگ م! میرو برگرد یچ یچ گفتم

ــ ــام زنگ  مویگوش ــه باب ــدرآوردم و ب ــداز ا. دمی ــهیبع ــواب داد   نک ــتم ج ــاجرا رو گف ــره  : م ــان بهت آهوج
 .شهیمنم راحت م الیخ ينجوریا! خونه نیبرگرد

ــتم  التمــاس ــاز گف ــا ن ــان و ب ــر : کن ــزار ب ــاجوووونم تولوووووخــدا ب االن دوســتام منتظــرن . اســتخر میباب
 .باباجوووووون! آخه

 .رو بده دست محافظت یگوش: فکر کرده گفت یکم بابام
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از دوستاشــو صــدا زد کــه مجبــور  یکــیکــه ابــالغ شــد، محــافظم  یدســتوراترو دادم کــه بعــداز  یگوشــ
... آخــه چشــم نخــورن ماشــاا رهیــکــه محــافظ دوم کنــارمون جــا بگ مینیهــم بنشــ پیــبــا پونــه ک میشــد

 .بودن یکلیو ه مونیپرو پ یلیخ

 . میکه باعث شد خندان با پونه دستامونو بهم بکوب میافتاد راه

زد کــه مــن  يچنــان ترمــز نمونیکــه ماشــ میگذشــتیم یخلــوت ينگذشــته بــود و از منطقــه  يا قــهیدق ده
راهمــون رو  يجلــو ینیماشــ دمیــد يلحظــه ا یولــ هیــمــاجرا چ دونســتمیاصــال نم. دیــاز ترســم رنگــم پر

 . ما رو سد کردن نیهم عقب و کنار ماش نیگرفته که دوماش

 . بود که بطرفمون گرفته شد ییسالحها نیماش رونیبخورم، از ب یو تکون هیبفهمم ماجرا چ تا

 . نداشت یحس چیبدنم ه. بود نییو فکر کنم فشارم پا شدیحالم داشت بد م دونمیم فقط

دو محــافظم و راننــده کــه . نبــود یمــنم کــه حــالم اصــال گفتنــ. بــود دهیاز شــدت تــرس بمــن چســب پونــه
ــ  ــادر بــه تکــون خــوردن نبــودن  یاســلحه هاشــون رو درآورده بــودن، ول ــر پــنج شــش  چــ. ق ون در براب

 .ومدیاز دستشون برنم ينشانه رفته بطرفشون کار ياسلحه 

ــاز شــد و در حال  نمونیماشــ در ــا شــدت تمــام ب  دیکشــیاز مردهــا بــازومو محکــم فشــرده م  یکــی کــهیب
 . کرد ادهیپ نیمنو از ماش

 . میفقط زهره ترك شده بود. آوردن نییدست پونه رو گرفته اونم بازور پا يا گهید مرد

 .....فکرم به گذشته رفت و يلحظه ا. حال خودم نگفتم يو اصال تو دیلرزیو پام بشدت م دست

ــ  یهفــت ســال تمــام ــک اس ــل ف  ریکــه در دســت اتاب ــیبــودم در همــون لحظــه مث ــو یلم چشــمم  ياز جل
کــنن  دایــتــا هفــت ســال هــم بگــذره و بتــونن منــو پ ...... آهــو تمــوم شــد   گــهید: فکــر کــردم! گذشــت

ــ.......  ــچــرا االن کــه با!...... یســتیچــرا مــواظبم ن!!!!! پــس ییآرازم کجــا.......یزنــدگ الیــخ یب  یباشــ دی
ــدگ يخــداحافظ همــه . خــداحافظ عشــقم.......... يصــدات کــنم بشــنو  يچــه جــور.......... یســتین . میزن

 .شد ریاشکام سراز...... ها یداداش....... مامان و بابا خدانگهدارتون...... من يخداحافظ همه 
 

 ........................یدانیتو م خداوندا

 .................، دلتنگ دلتنگم منم

 ...............رنگمیشعر ب کیمنم ،            
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 ...........، دل رفتـه از چنگم منم

 ............دل که از سنگم کیمنم ،                      

 ..........یمنم ، آواز طوالن             

 ............یباران ي، شبها نمم

 ...........یفان میمنم ، انسان             

 ........... یدانیتو م خداوندا

 ...........دردم کیمنم ، در متن                         

 زردم یمنم ، برگم ، ول          

 سردم یمنم ، هستم ، ول     

 ، مرده م ، منم مرده م منم

 بغض پر باران کیمنم ،                   

 سامان یب يمنم ، غمها        

 زندان نی، هستم درا منم

 درمان، یب ي، زخمها منم

 ی، دارم تب و تاب منم

 یدرمان یز درد ب ،یتابی، ز ب یتنهائ ز
 

 !...ییخودت کمکم کن که تنها پناهم تو ایخدا

ــبم ــ قل ــان م ــتپ یچن ــا م  دی ــادمیکــه داشــتم از پ ــ. فت ــ یول ــاد  یوقت ــه افت ــه پون ـــه، ....... چشــمم ب نـــــــــ
االن وقـت از حـال رفـتن و غـش و ضـعف نبـود، پونـه بهـم         . کـردم یتحمـل م  دیـ بخاطر پونـه هـم شـده با   

 . داشت ازین

ــه ــون رو در        همچنانک ــت و پاش ــرده دس ــون ک ــع سالحش ــود، خل ــامون ب ــه محافظ ــون رو ب ــلحه هاش اس
هــم کنــارمون جــا خــوش  کــریغــول پ يمــرد انــداختن کــه يدیســف نیبســتن و مــارو داخــل ماشــ یآنــ

 . راه افتادند نهایکرد و ماش
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 دونســتمیاصــال نم! لــرزهیکــرده و م خیــدســت و پــام بشــدت  دونســتمیفقــط م. نداشــتم يتمرکــز چیهــ
حواســمو جمــع کــردم  یکمــ. دیذهــنم درخشــ يمثــل بــرق تــو يزیــچ يکــه لحظــه ا میریــم میــکجــا دار

 ! برام به ارمغان آورد يشاد يو لحظه ااز مغزم گذشت  یبود در آن یفکر چ نیکه ا

 یولـ !  بکـنم  يلحظـات کـار   نیـ آمـاده بـودم در ا   شـه یمـن هم !!! کـردم فکـر کـنم    یبستم و سع چشمامو
 بابت راحت بود؟ نیاز ا المیخ شهیو هم کردمیم دیچه با!!!يچه کار

: دلـــم داد زدم يتـــو. بلنـــد بخنـــدم يچنـــان خوشـــحال شـــدم کـــم مونـــده بـــود بـــا صـــدا   ناگهـــان
ــیآآآآآآآآآآاررررررررااااااااززززززز خ ــتیم یلــــــ ــر خوامــــــ ـــیخــــــــــ!!! پســــــ  یلـــــــــــــــ

 ! یــــــــــلـــــیخ

هــر چنــد . گذاشــته فشــردم یگردنــ نینگــ يشــال کــج و کولــه ام بــردم و انگشــتمو رو ریــدســت ز آرام
 .کردمیکارو تکرار م نیهم ا کباریلحظه 

مـن کـال    یولـ . خـت یریفقـط اشـک م   صـدا یب دهیـ پر يفتـاد کـه بـا رنـگ و رو    چشـمم بـه پونـه ا    يا لحظه
 . هم خوشحال بودم یلیخ خزدهی چ،یبود که ه دهیاشکم خشک

از صـورتم کـامال مشـخص بـود، چـون تـا پونـه نگـاهش بمـن افتـاد چشـماش گـرد              میکنم خوشـحال  فکر
 دیـ االن کـه با  ؟يشـد  وونـه ید: لـب و دهـنش گفـت    نیبـودن بـ   يبعـد همونطـور کـه اشـکاش جـار     . شد
  ه؟؟یچه وضع نیا! يرینفس بگ یتنگ

ــتم   اگــه ــدم دروغ نگف ــود بخن ــده ب ــاره انگشــتمو رو  . بگــم کــم مون ــاره، هــزار ب ــاره، ســه ب ــ يدوب  نینگ
 .گذاشتم و فشردم

. زدیــاونموقــع بـود کـه قلـبم کــم کـم داشـت شـور م      . از شـهر خـارج شـدند    نهایگذشـت کـه ماشــ   یمـدت 
 !!بودن يپس چرا از آراز و محافظا خبر

مــارو کجــا  نمیــحواســمو جمــع کــنم و بب خواســتمیتــازه م. کــردیداشــت در تمــام بــدنم رخنــه م  تــرس
 . هم به هوا بلند شد یو گردوخاک ستادندیا نهایکه ماش برنیم

از کـار افتـاده    ابیـ نکـرده رد  ينکنـه خـدا  : فکـر کـردم   يلحظـه ا . ام حـبس شـده بـود    نهیسـ  يتو نفس
 ! افتاده باشه تونهیاز صبح هزار اتفاق م یول......... یول کردیصبح که کار م!!! باشه

 .من کمکمون کن يخدا. شد یدلم بشدت خال ته

 . چشم بمن دوخته بود فشردیدستمو م کهیو هق هق کنان در حال یاشک يبا چشمها پونه
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پـس  !!!! آخـر خطـه   نجـا یا یسـادگ  نیبـه همـ   یعنـ ی: فکـر کـردم   دمیـ صـورت پونـه د   يکـه تـو   یترس از
..... اصــال انصــاف نبــود!!! اومــده بــودم ایــبــه دن یاســارت و بردگــ يفقــط بــرا ؟یچــ یاز زنــدگحــقِ مــن 

ــازه م ! اصــال ــن ت ــدگ خواســتمیم ــدگ  یزن ــنم و زن ــازم  مویک ــو بس ــودم و   !!! از ن ــده ب ــق ش ــازه عاش ــن ت م
ــو ــدگ  المیــخ يداشــتم ت ــا عشــقم زن ــازه م! کــردمیم یب ــزه  خواســتمیمــن ت ــواده   يم ــادر و خون ــدر م پ

 .... که داشتن رو حس کنم

ــم داد زدم يتــو پــس ...... اصــال! باشــه نیــسرنوشــت مــن ا ســتیاصــال انصــاف ن اااااآاااآایخــدااااااااا: دل
خــدا مامــانم اگــه بشــنوه   يا! ســتیازشــون ن يچــرا خبــر! بابــا و داداش اردالن و ارســالنم کجــا هســتن 

 چـاره یب! مـن  چـاره یب! حـالش خـوب بشـه    خـواد یاونکـه تـازه تـازه م   !!!!! ادیـ چـه بـه روزش م   دنیمنو دزد
 !!!!میدیند ایدن نیا يروز خوش تو هیمامانم که 

 . خبردار بشم اشکام تمام صورتمو پوشونده بودن نکهیا بدون

ــا اون ه چشــمامو آرام صــداش . شــد دیــو اقتــدار مقابــل چشــمام ظــاهر و بعــد ناپد  بــتیبســتم و آراز ب
 ...... یول! زدم

 . شدم که برامون رقم خورده بود یو منتظر سرنوشت دمیکش یقینفس عم زانیر اشک

ــردا ــول پ يم ــریغ ــ  يک ــرف ماش ــتها  نیبط ــا دس ــدن و ب ــت و ه ياوم ــایزمخ ــارو   يبته ــون م ترسناکش
 . بردند یبزرگ يداخل کارخونه  دهیکش نییبزور پا

نشســته بــود  يبنــز نیکــاپوت ماشــ يرو. کــه انتظارشــو داشــتم منصــور داخــل کارخونــه بــود  همونطــور
بــه مــا چشــم دوختــه  کــردیم زیازشــون ســرر یو وحشــتناك کــه خوشــحال دهیــدر یدگانیــو بــا نگــاه و د

 . بود

 !بدفرمش اومد يلبها يرو نیزهرآگ يشخندیما ن دنید با

بـه خـودم    یکمـ  کـردم یم یسـع  کـه یدر حال. حـبس شـد   نهیسـ  يو نفسـم تـو   دیاشـکام خشـک   دنشیـ د با
رو فشــار  نیرده آروم نگــشــالم بــ ریــدوبــاره دســتمو ز کـنن، یم دایــبــدم کــه هرچــه زودتــر مــارو پ دیـ ام

 . ومدیازم برنم يکار نیاز ا شتریب گهید. دادم

 یبدشــکل منصــور و بــرق چشــماش افتــاد کــه کــم مونــده بــود نفســم تنگــ  يچشــمم بــه خنــده  دوبــاره
کمکــم . مــن نفســم قطــع بشــه ســتیاالن وقــتش ن ایخــدا: دلــم داد زدم يفقــط التمــاس کنــان تــو! کنــه
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 م،یــدار ازیــبهــم ن طیشــرا نیــا ياالن منــو پونــه تــو! فتــهیب خــوادیم یچــه اتفــاق نمیــکــن ســرپا باشــم بب
 !کمکمون کن!!! ستین نوقت غش کرد

کــه  يچــرك مــرده ا يهایبــه غولهــاش کــرد کــه مــارو کشــان کشــان بطــرف صــندل   ياشــاره ا منصــور
 . پرت کردند هایصندل يگذاشته بودند بردند و محکم رو يگوشه ا يفلز زیم هیدور 

 . آخم به هوا رفت يکه صدا دیکش ریخورد و ت يفلز زیم يبشدت گوشه  آرنجم

پونـه   يمنصـور، موهـا   يهـا  یاز همـون غـول وحشـ    یکـ یبرداشـت کـه    زیـ آخـم بطـرفم خ   يبا صدا پونه
 ..رو گرفت 

 . پونه بلند شد غیج يصدا که

ــه ــرا    ب ــتم ب ــردم و خواس ــوش ک ــو فرام ــاه دردم ــک از رو يناگ ــندل يکم ــربه    یص ــه ض ــم ک ــد ش  يبلن
 ! ارمینتونستم صدامو درب یافتادم که حت یصندل يلبام قرار گرفت و رو يمحکم چنان رو یدست

 يلــبم پــاره شــده خــونش رو کــردمیکــامال احســاس م. رفــت و دهــنم پــراز خــون شــد یاهیســ چشــمام
 !زهیریم نییو پا هیچونه ام جار

 .زمخت و حال بهم زن منصور بگوشم نشست که دستور داد همه عقب بکشن يصدا

ــندل   يا ارهاشــ ــراش ص ــد ب ــه تن ــرد ک ــد یک ــزد . آوردن ــامال ن ــت طور کمیک ــود   کــهینشس ــده ب ــم مون ک
 ! زانوش به من بچسبه و تند خودمو جمع کردم

ــهیحال در ــتناکش رو کـ ــاه وحشـ ــورتم م ينگـ ــچرخیصـ ــتمال د،یـ ــاز ج یدسـ  يدرآورد و آروم رو بشیـ
 . دمیکه به شدت صورتمو عقب کش دیلبم کش

 یولــ ،ینشــناخت چوقــتیو ه یشناســ یتــو منــو نمــ: صــورتم بــود گفــت يرو صــشینگــاه حر کــهیحال در
حــاال هــم . ارمیــرو دوســت داشــته باشـم بــدونِ چــون و چــرا بدســت م  ینگــه دار، مــن هرچــ ادتیــ نـو یا

ــتت ب   ــه بدس ــود ک ــو ب ــت ت ــنوب ــ............. و  ارمی ــیب یم ــه آوردم ین ــن ا ! ک ــا م ــس ب ــهیپ ــدخلق نهم و  یب
 ! ستمیکه سزاوارش ن ننک یبدقلق

 
 : خوند دیخندیبا قهقهه م کهیحال در
 

 !ییــــــــــاینشاندم سر هر کوچه ب فانوس
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 ؟ییدور چرا...... من  يِ لهیناز و بدپ يِآهــــــــــو
 

 .....که دیآروم دستشو بصورتم کش دهیخند دوباره

سـرمو  . گرفـت کـه فشـارم بشـدت افـت کـرد       يمنصور کـه بصـورتم خـورد بـدنم چنـان رعشـه ا       دست
دســت بــرد و از  يمنصــور لحظــه ا یولــ. بمــن نخــوره فشیتــا دســت کثــ دمیمحکــم عقــب کشــدوبــاره 

 دهیپشت موهامو محکـم گرفتـه صـورتمو راسـت نگـه داشـت کـه تمـام وجـودم بـدرد اومـد و آخـم شـن             
 . شد

: گفــت فشــردیآشــکار کــه دندوناشــو بهــم م یبــا خشــم اوردیــصــورتم م کیــصورتشــو نزد کــهیحال در
ــی ــدازه   یعن ــه ان ــم ن  يب ــت ه ــتمیآراز جوون ــداز   س ــردنم بن ــت بگ ــه دس ــ  يک ــام برقص ــیخ ؟یو باه  یل

ــهیهمد ــه نیــرو دوســت دار گ ـــاشه! ن ــرا ........باشــه..... بـــــــــ مــنم !   نیریــبم گــهیهمد ياصــال ب
ــود حتــ داریــهرلحظــه نازهــات رو خر يکــه اونجــور رازآ کــنمیم يکــار ! بصــورت تــف هــم ننــدازه  یب

 ! ینیب یم! خانوم خوشگله ینیب یم

قطــره  هیــ یچــون حتــ. بودنــد دهیو فکــر کــنم اشــکامم از تــرس خشــک  ومــدیداشــت بــه دهــنم م قلــبم
 . ومدیآب هم ازچشمام نم

 چوقــتیبجــز تــو ه ایخــدا: دلــم فقــط گفــتم يتــو دمیشــن یمنصــور رو مــ يدهایــتهد کــهیدر حال لــرزان
 ! ییگاهم تو هیخودت مراقبم باش که تنها تک. خودت حفظم کن! نداشتم که پناهم باشه ياوری

 . بلند چندنفر بگوشم نشست يشدن قدمها کینزد يموقع صدا نیهم در

ــان موهــامو از پشــت م  منصــور ــه همچن ــیک ــدرد م دیکش ــو ب ــو دردش دلم ــا صــدا اورد،ی ــه  یکســ يب ک
 .دیعقب کش! نمشیبب خوامیمحکم گفت منصور م

 . بودمش دهیدخونه مون  يافتاد که در جشن بابام تو يترس و لرز چشم به قامت مرد با

 يرو بــرا یشــکنجه، عــذاب روحــ ،يدربــدر ،یعمــر بــدبخت کیــدوخــتم کــه  يبصــورتش مــرد نگــاهمو
 . خودم و خونواده ام به ارمغان آورده بود

ــک ــا ه اتاب ــیب ــه ذره ذره   یبت ــناك ک ــت م  يترس ــه وحش ــو ب ــداخت،یوجودم ــرم ا ن ــتادهیدر براب ــا . س ب
ــم و کشــدار يصــدا ــال خــودش ن   يب ــود در ح ــوم ب ــامال معل ــه ک ــتیک ــت س ــعز..... ســالم: گف ..... زانِی

 ...من
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ــو تکــون م  کــهیحال در ــسرش ــور جــان، ا  : داد  دادی ـــچ منص ـــچ نـــــــــ ــنـــــــــ ــع  نی ــه وض ــه هیچ ! آخ
ـــگاه ــن ببــ  .... نـــــــــ ـــگاه ک ــه بال نینـــــــــ ــیچ ــگل ا   ی ــورت خوش ــرِ ص ــس ــاز    نی ــانوم ن ــر خ دخت

ــود اذ !!! نبــود نیــمــون کــه اقرار!  نیــآورد  چــه یدونیــتــو کــه م! یکنــ تشیــبــــــــــــود؟ مگــه قــرار ب
 ؟یــــــــــدونینم! میلعبت فتان دار نیا يبرا یینقشه ها

 . م حبس شد نهیس يکرد که نفس تو کیخم شد وصورتشو بصورتم نزد زیم بطرف

 نیـ کـه ا  رمیـ الاقـل بـذار بـا آبـرو بم     رمیـ اگـه قـراره امـروز بم   . خـودت کمکمـون کـن    ایخـدا : کردم دعا
 ! و پسرش به آرزوشون نرسن ریکفتار پ

سرنوشــت شــوم  یهــم قربــان چــارهیب يپونــه  ایخــدا! چــارهیب يپونــه . آآآآآآآآآهــم دراومــد يا لحظــه
 !نداشت  یاونکه گناه! يمن کرد یچرا پونه رو وارد بدبخت. من شد

ــمه ــکام جوشــ  ي چش ــاره   . دیاش ــو دوب ــت لرزانم ــردن يروآروم دس ــتم و نگ میگ ــویگذاش ــرده  نش فش
 یعنــیکــنم؟  یاز همــه تــون خــداحافظ دیــبا یعنــی! پــس نییآراز، اردالن، ارســالن کجــا: زمزمــه کــردم

  نمتون؟یب ینم گهید

کـه بـا دسـتش محکـم چونـه مـو        دمیاتابک بطرف صورتم اومـد کـه بـاز تنـد صـورتمو عقـب کشـ        دست
 ! گرفته بشدت فشارش داد

....... نیبشــ ؟يدیترســ یلــیخ! نکــن هیــگر! زمیــاُه نــه عز: بــود کــه گفــت يصــورتم جــار يرو اشــکامم
 ! ــــــــــزکمیعــــــــــــــــــــز يگوش بد دیکه حاال حاالها با نیبش

 . زد که حالم بهم خورد ینکبت چنان آروغ ي کهیلحظه مرت همون

همــون حــال کــه پونــه  يتــو! جابجــا بشــه یصــندل يو کمــک کــرد رو دیدســت پــدرش رو کشــ منصــور
رنـگ   يبحـد . بـود چنـان خودشـو جمـع کـرد کـه دلـم بحـال زلزلـه ام سـوخت           کیـ به اتابـک نزد  یلیخ

بـود دختـر مختـار بـودم،      نیـ گنـاه مـن ا  ! داشـت  یاون چـه گنـاه  . دیـ و هراسان بـود کـه قلـبم لرز    دهیپر
 !سوختیبود که در آتش من م یگناه پونه چ

رو ازمــون پــس گرفتــه بودنــد کــه  یکــی: زد و گفــت يشــخندیه پونــه کــرده نمســتانه بــ ینگــاه اتابــک
 ! گذرهیخوشحال باش خوشگل خانوم بهت بد نم. برگردوندند یتورو هم روش گذاشته اضاف
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: رو بمـن حوالـه کـرده گفـت     کـرد یم دادیـ اون ب ينفـرت تـو   يکـه شـراره هـا    فشیکثـ  ينگاههـا  دوباره
دلــم رو  شــشیآت يســال خرمنهــا انیبــه دلــم زده کــه ســال یآتشــ فــتیپــدربزرگ گوربگــور شــده و کث

 . بهمراه خودم زنده زنده کباب کرد و عذابم داد

 ! دلم زنده و شعله وره يهنوزم تو شیاون آت: همون حال بفکر فرورفته بعد  داد در

ــمگ    بعــد ــده باشــه نگــاه خش ــه بخــودش اوم ــار ک ــه  نشیانگ ــان فر  يرو حوال ــرده چن ــصــورتم ک  يادی
 ........بدنم از ترس مورمور شدکه کل  دیکش

ــ يادیــــفر اتابــــک ـــودت،  : داد زد دهیاز تــــه دل کشــ ــرادرات، خـــــــــــــــــــــ ......... پــــدرت، بــ
ــه  يهمتــون ثمــره  ــا هــزاران ام  دیمــن هســت يعشــق بربادرفت ــکــه ب ســال طــالبش  يو آرزو ســالها دی

ردم و زنـده شـدم      کـردم و بـراش هـزاران     یقلـبم بـا عشـقم زنـدگ     يسال تـو  يسالها! بودم هـزار بـار مـ
 .....یول

 . ستادیچنان کبود شد که قلبم از حرکت ا يلحظه ا صورتش

 !جا اومد یکه تند به دستش دادن حالش کم یآب با

ــاره بــا  دهامویــام يدارونــدارمو، همــه  يهمــه  مو،یپــدرت عشــقمو، زنــدگ: گفــت دهیکشــ يادیــفر دوب
ــت ــت  یهمدس ــدربزرگت ازم گرف ــور. پ ــدگ  يج ــام زن ــه هــ   مویتم ــت ک ــار چیازم گرف ــتمینم يک  تونس
 ! ومدیازم برنم يکار چیبکنم و ه

ــا خــودم فکــر کــردم    کــهیدر حال هراســان ــود ب ــم جمــع نب ــی: اصــال حواس ــمنظــورش از ا یعن ــا  نی حرف
ــا ه؟یــچ ــک  ا  کــاریمــن چ ییباب ــه ينجــوریکــرده کــه اتاب ــدرم م! داغون ــهیمگــه پ ــد تون باشــه و  يآدم ب

دلـش پـرورده و    يسـال تـو   يو نفـرت اونـو اتابـک سـالها     نـه یکـه ک مـرد کـرده باشـه     نیدر حق ا يکار
ــا ریــت بــه عــذاب  نهمــهیمــن و خونــواده ام رو آمــاج هــدف خــودش قــرار داده و ا  ،یمیقــد ي نــهیک نی

 !  انداخته بود

ــه م  کدفعــهی ــه ب شــمیاحســاس کــردم دارم خف ــو چشــمام داره از حدق ــم رونی ــا نفســها . ادی ــک ب  ياتاب
 . دادیمن انداخته بشدت تکونم م يبزرگش رو به گلو يبلند و کشدارش دستها

ــه ــونم م   همچنانک ــرده تک ــه م ک ــخف ـــون گر: داد زد دادی ــخـــــــــ ــردم هی ــونیم............. ک ــ یت  یبفهم
ــ هیــخــون گر ــدگ  دمیــد یکــردم وقت دســت  م،ی، تنهــا دلخوشــ)اســم مــادرم(  میمرجــان تنهــا عشــق زن
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عقــد  يچشــم در چشــم پــدرت دوختــه سرســفره   عاشــقانه کــهیدســت پــدرت انداختــه و در حال يتــو
 !نشستند

بخــودم و عشــقم  یتــیو اهم دهیــمــدت منــو اصــال ند نهمــهیمــادرت ا دمیــکــه د یزمــان ســتمیگر خــون
فقـط   مـو ییو دارا یبگوشـش رسـونده بـودم کـه چقـدر دوسـتش دارم و حاضـرم تمـام زنـدگ         ! نداده بـود 

عشــقم قائــل  يبــرا یتــینــه اهم دیــو داون نــه خودمــ یولــ! باهــاش فــدا کــنم یزنــدگ يلحظــه ا يبــه پــا
 . عاشقانه شو با بابات شروع کرده بود یاومدم که زندگ دمبخو یزمان. شد

ــداشــتم از حــال م گــهید ــرو کــردم   رفتمی ــامو محکــم در دســتش ف ــه ناخنه ــنم. ک ــو دونمی ــگ و  يت رن
 .افتادم یصندل يرو حالیو ب دیکه دستشو کنار کش دید یرخسارم چ

 يشــدم و فقــط آرزو  ضیروز مــر  نیاومــدن، چنــد  ایدوقلــوت بــدن  يبــرادرا  یوقتــ: داد زد بلنــدتر
کــه همســرم منــو بــا دوبچــه تنهــا گذاشــت و بــا   ســتمیبــا تمــام وجــودم خــون گر یزمــان! مــرگ داشــتم

ــرد ــکث يم ــت، در حال   فی ــارج رف ــه خ ــودش ب ــر از خ ــهیت ــبخت    ک ــرم و خوش ــوش وخ ــواده ات خ خون
 . کردندیم یکنار هم زندگ

 
ــا ــدن ب ــو،  ایب ــدن ت ــهید اوم ــا     گ ــتاره ه ــود و س ــه ب ــمونا اوج گرفت ــدرت در آس ــبخت يپ  يرو رو یخوش

رو از  یهمــه بــدبخت نیــرو گــرفتم کــه انتقــام ا ممیاونموقــع بــود تصــم. دمیــدوش اون پــدرِ نــامردت د
 .  رمیپدرت بهمراه خونواده اش مخصوصا مادرت بگ

ــبر ــردم ص ــد ............... ک ــس بلن ــت و داد ينف ــا ام : گرف ــط ب ــآره فق ــا کمــ    دی ــردم ت ــبر ک ــام ص  یانتق
 . یبزرگتر بش

چقــدر پــدر  دمیــو د يشــده بــود ییبــایز يجشــن گرفتنــد کــه دختــر بچــه  تویســالگ ازدهیــتولــد  یوقتــ
 ..... دمیمادرت جونشون به جوونت بنده، تورو دزد

 . وقهقهه زدن کرد دنیوار شروع به خند کیها و هستر وونهیمثل د کبارهی به

 ......کارا نیاشق مامان بود و تمام اع اتابک  یعنی! بودم جیگ

نگـاهم بـه پونـه افتـاد کـه کـامال رنـگ و         يو لحظـه ا  دمیلـرزان بصـورتم کشـ    یدسـت !!! امکان نداشـت  نه
ــرو پر ــرزان در حال دهی ــ   کــهیو ل ــود داشــت  دهیدستاشــو دورش گــره کــرده خودشــو در آغــوش کش ب
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قـادر   چکـدوم ید، هرچنـد کـه ه  بـو  یچقـدر بـودن پونـه کنـارم بـرام دلگرمـ      : فکـر کـردم  . کـرد یگوش م
 ! نفس خفه شده بودم یاگه پونه نبود فکر کنم تا حاال از تنگ یول. میانجام بد يکار مینبود

بماننــد  یبـا نگــاه  ســتادهیمــاتم رو دوبـاره بــه اتابــک دوخـتم کــه منصــور هـم پشــت سـر پــدرش ا     نگـاه 
 .نشسته، منتظر دستورات پدرش بود نیگرگ در کم

 . که بدون استثنا زهره ترك شده بودم دمیچنان از جام پر د،یکوب زیم يکه اتابک رو یمشت با

ــدزد: داد زد اتابــک ــه آســان ! دمتی ــورو ب ــان ت ــدزد یچن ــه آب از آب تکــون نخــورد  دمی ــان داغ ! ک چن
ــ  ــواده ات گذاشــتم کــه ه چنــان هفــت ســال بــا  ! کــار منــه دیــنفهم چکسیتــورو هفــت ســال در دل خون

هـرروز آرامتـر   ! شـدم یپـدر مـادرت بـودم کـه هـرروز جـوونتر م      و لـذت تمـام شـاهد آب شـدن      اقیاشت
 دمیـــدیم یوقتـــ گـــرفتمیم یشـــیداشـــتم و چـــه آسا یچـــه آرامشـــ يآآآآآآآآآآاوآآآآآآآ! شـــدمیم

 نکــهیبـدون ا ! کنـه  دایـ از تـو پ  یچنـگ بنــدازه بلکـه بتونـه نشـان     یداره بـه هـر خـار و خسـ     یپـدرت سـع  
ــا لــذت عــذاب کش کــهیدر حال دهســتایکنــارش ا نکــاریا یاصــل يبدونــه و بفهمــه مهــره  رو  دنهاشــونیب

 !کنهیاونارو از هدفشون دورتر هم م ییاراهکاره يبا ارائه  نه،یب یم

مــادرتم در مــرز مــردن بــود کــه  ! شــدن بودنــد وونــهیبــرادرات، پــدربزرگ کثافتــت در مــرز د پــدرت،
 ! مردنش تمام آرزوم بود

 !سکته کرد و به درك واصل شد اوردهیانتقامم پدربزرگت بود که تاب ن یقربان نیاول

از خنــده هــاش بــه  يلــرز کــهیدر حال! زد کــه تمــام وجــودم تکــه تکــه شکســت يچنــان قهقهــه ا اتابــک
 !......شد يو روح خودم و خونواده ام نگاه کرده و اشکام جار یبدنم نشسته بود، به قاتل زندگ

 
ــاره ــم: بلنــد داد زده گفــت  دوب ــه زمــان  یدونی ــه آرامــش رســ   یچ ــ یو نفســ دمیب  دم؟یکشــ یبراحت

و نفــرت  هــایچنــد ســال شــب زنــده دار نیــا يبجــا یپــدربزرگت از غصــه ســکته کــرده مــرد و آرامشــ 
کردنــد  يبســتر یروانــ شــگاهیشــد کــه مــادرت رو در آسا لیــتکم یآرامشــم زمــان. شــد يدر مــن جــار

 ! ببرنش سیانگل يتو یشگاهیمجبور شدند به آسا کهحاد بود  يبحد تشیو وضع

 تشیو پونـه هـم کـه وضـع     خـورد یمتروکـه بگوشـم م   يکارخونـه   نیـ هق هقـم بـود کـه در ا    يصدا فقط
 ! بهتر از من نبود
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بــا نفــرت و لــذت تمــام  ختــهیکــه دلخــواهم بــود بهــم ر يخونــواده تــون رو اونجــور:  محکــم  داد اتابــک
و  اقتـت یل یشـدن پـدر احمقـت، زنـده بگـور شـدن مـادر بـ         ریـ پ دنها،یهفت سال شاهد تمـام عـذاب کشـ   

ـ  يخورد شدن غـرور داداشـها   نقشـه  ! شـد  دهیـ چیکارهـا پ  یشـدن تـو کمـ    دایـ امـا بـا پ  ! بـودم  رتـت یغ یب
 يو از صـفحه   سـته یبـاره از کـار با   هیـ اونـا قلـب پـدرت     يتـو داشـتم تـا بـا اجـرا      نـده یآ يبـرا  کـه  ییها

ور اصــرار کــردم منصــ یهرچــ فیــح........... ــــــــــــفیح! بــود ختــهیروزگــار محــو بشــه، همــه بهــم ر 
! کـردن  داتیـ کـه پ  فیـ ح! دسـت دسـت کـرد    یلـ یخ م،یکنـ  ادهیـ و نقشـه هـامونو پ   ادیـ ب رانیـ زودتر به ا

آرومتــر  یکردنــت مجبــور شــدم کمــ دایــاونموقــع بــود کــه بــا پ! منتظــر منصــور شــدم یلــیخ کــه فیــح
 ! حرکت کنم

نــامردت  ينقشــه مــو خواســتم بــا مــادرت و تلنگــر زدن بــه روح حساســش  بــدم کــه اگــه اون عمــو   ي 
. نبــود کــه بــاز دلمــو بســوزونه يکــار مــن راه افتــاده بــود و االن مختــار د،یرســیم رتــرید قــهیدق هیــفقــط 
ــرا میتصــم......  ــان ک يداشــتم ب ــادرت چن ــابیم ــو  ییای ــه اســمش ت ــدازم ک ــکــل دن يراه بن ــا  ای ورد زبون

ـ  دنیــو پــدرت بـا د  شـه با ــ   تهایســا يعکســش تـو  نیاول تــر از  فیــکث يعمـو  یبــه جهـنم واصــل بشـه، ول
بلکــه دلــم  ومــدیکــه ســردخترم اومــده بــود، ســر شــماها م  یــیبال دیــبا. پــدرت نقشــه هــامو بــرآب داد

 ....فیخنک بشه که بازم ح یفقط کم ،یکم

ــو ــ  يعم ــان پ ــت چن ــودم ب    شینکبت ــا بخ ــه ت ــرد ک ــوش ک ــا خ ــادرت ج ــم ــه  امی ــرا يو نقش  يدوم رو ب
 .........لجن خوارت خودشونو رسونده بودن و  يمادرت اجرا کنم پدر و برادرا دنیدزد

 ! فتمیب ریکه گ ذاشتمیاز خودم بجا نم یمدرک چیخوشحالم ه فقط

مـــادرت رو هـــم تحـــت کنتـــرل  يداروهـــا و آمپولهـــا یبکـــنم چـــون حتـــ ينتونســـتم کـــار سیانگلـــ
 !قرص به مادرت داده بشه هی دادنیکامل اجازه نم یدگیدرآورده بودن و بدون رس

 رانیــا ينقشــه هــامو تــو. نبــودم دیــمــن ناام یولــ! برگــردونن رانیــادرت رو ســالم بــه اشــدن مــ موفــق
 ییچــه نقشــه هــا! تــورو از مــا دور نگــه داره کــردیتمــام تالششــو م یکــه آراز عوضــ کــردمیهــم اجــرا م

! کــه کــم مونــده بــود دســتمون بهــت برســه مــارو از تــو دور کــرد  يکــه بــرهم خــورد و چقــدر لحظــه ا
ــ   یلــیچــون خ فرســتمیگلولــه بـه درك م  هیــرو فقـط بــا   تیخاصــ یبــ یاون عوضــ تمــوم بشـه  وکـارم بــا ت

ــ   يرو ــط خط ــه و خ ــابم راه رفت ــرده شیاعص ــ! ک ــام ا  یول ــا تم ــب ــبگ نی ــو    ری ــا االن ت ــدها و مواظبته ببن
و  یدکیــ يرویــن هیــو حــاال  يمــن و پســرم گرفتــار يدســتها يآهــووش مختــار، تــو يِخوشــگل و آهــو
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 کــونیمختــار توانمنــد کــن ف لیــبــار کــل فام نیــچــون ا! خوشــحالم یلــیکــه خ میــطنــاز هــم اضــافه دار 
 !شهیم

بـا شـدت تمـام بـه      يو لـرز  سـتاد یو مرمـوز ادا کـرد کـه قلـبم واقعـا ا      دیـ آخرشـو چنـان بـا تهد    ي جمله
! پــس نییمامــان، بابـا، اردالن، ارســالن کجــا ! خــودت بـدادم بــرس  ایخــدا: زمزمــه کـردم .  بـدنم نشســت 

و مواظبــت از منــه چــرا  یتــو؟؟ االن کــه موقــع حسابرســ ییآراز کجــا! نیمــواظبم بــود ينجــوریا یعنــی
 ریــگ یراحتــ نیبــه همــ نیــچــرا اجــازه داد! يفراموشــم کــرد ينجــوریکجــا ســرت گرمــه کــه ا! یســتین
 !فتمیکفتار خونخوار ب نیا

و بــا  زدیــچشــماش بــرق م کــهیمنصــور در حال. بــه منصــور کــرد يچشــمان تــارم اتابــک اشــاره ا يجلــو
 . بطرفم اومد یمحکم يشاد وخوشحال با قدمها یصورت

کلمـه حـرف زدن هـم نداشـتم و از شـدت تـرس و اضــطراب        کیــ یبـودم کـه قـدرت حتـ     حـال یب چنـان 
 . الل شده بودم

ــور ــان کشــ     منص ــه چن ــام انداخت ــه موه ــت ب ــدا    دهیدس ــه ص ــرد ک ــدم ک ــ يبلن ــورد  غمیج ــم خ . بگوش
ــر  نــا نیــفقــط از ا ،یدونیــم: صــورتم گذاشــته گفــت يصورتشــو رو راحتم چــرا بابــا عکــس تــورو زودت

جشــن  يکــه تــو یچــرا دســت دســت کــرد و عکســ. برگــردم رانیــبــرام نفرســتاد کــه مــنم زودتــر بــه ا
 ینــداره مــاه یبــیباشــه، ع! ام کــرد وونــهید ينجــوریفرســتاد و منــو ا امبابــات ازت گرفتــه بــودن رو بــر

باشــه و دانــس  نجــایکــه ا یآراز خــال ياالنــم فقــط و فقــط جــا! تــازه هســتش يریــرو هروقــت از آب بگ
ــهیکــردن مــارو بب ــب رشیــرو گ ینتونســتم عوضــ! ن ــه االن کنــارت رو ارمی ــاز ا یکــی يوگرن  ایصــندل نی

 ! نشسته بود

: بــود کــه منصــور صورتشــو از صــورتم برداشــته بــا تمســخر گفــت خــزدهیبــدنم کــامال  دمیــلرزیم چنــان
رس داره کـه تـو هروقـت منـو     مگـه منصـور تـ   ! يلـرز یم ينجـور یچـرا ا ! ينازنـاز  يجوجـه کوچولـو   هیچ
 !بغل خودم که از همه جا گرمتره ایتند بغلت کنه، پس لطفا ب ستیآرازم که ن! يلرزیم ینیب یم

منصـور دورم حلقــه شـده منــو بخــودش    يکـه دســتها  فتــادمیاز تــه دل بخـدا ســپردم و داشـتم م   خودمـو 
اصــال نتــرس  تمشـ یبـده؟؟؟ خــودم پ  نهمــهیخوشـگل خــودم اوووووف شـده کــه حـالش ا   : فشـرد وگفــت 

اصــال  دم،یو چقــدر بــرا بدســت آوردنــت نقشــه هــا کشــ خوامــتیچقــده م یاگــه بــدون! منصــور زدلِیــعز
 !یترس ینم
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بــا تمــام اون کــارا و  یولــ! خــتیکــه آراز کثافــت مثــل ســگ نگهبــان تمامشــون رو بهــم ر  ییهــا نقشــه

 . مــــــــــال خود خــــــــــودم! یمحافظتها آخرش هم مال خودم

کـه آراز صورتشـو تـوش فـرو کـرده بـود        هییـ همـون موها  نیـ ا: موهـام فـرو کـرده گفـت     يشـو ال  ینـ یب
حـاال کـه بهـش     یکنـ یفکـر م ! از عشـقش مراقبـت کنـه    سـت یاالن هـم کـه ن  . سـوزوند یبـاره م  هیـ و دلمو 

و فقــط و فقــط  نمیــحالشــو بب تونســتمیداره؟؟؟ کــاش فقــط م یچــه حــال دنیــخبــر دادن آهــوش رو دزد
ــک ــنم فی ــهال! ک ــدل ن بت ــتم،یآرزو ب ــاب   س ــار حس ــبال دوب ــرفتم و     یق ــه رو گ ــم جنب ــرور ک ــال اون مغ ح
 ! شد فیبود که اونم ح شتریفکر کنم بار سوم مزه اش ب یول فته،یم یبه چه حال دونمیم

ــته ــت آهس ــ   یدس ــردنم کش ــا و گ ــه موه ــ    دیب ــتاش چرخ ــا انگش ــد ب ــه بع ــورتم زد يرو یک ــارم . ص فش
 . فتادمیم نیزم يرو کردیبود که اگه دستشو ول م نییپا يبحد

باهاشــون  يکــار گــهیمنصــور، مــن د: اومــده بــود بگوشــم خــورد کــه گفــت کمیاتابــک کــه نــزد يصــدا
 !سپرم بخودت یدوتا عروسک رو م نیا! کارا و نقشه ها با خودت هیبق. ندارم

ــ  بعــد ــورت کث ــریرو نزد فشیص ــهیآورده، درحال کت ــ   ک ــردنم م ــه گ ــه ب ــهاش ک ــام   یازنفس ــت تم نشس
ــو : دم گوشــم گفــت رد،کــیبــدنم گزگــز م ــد ! نتــرس خــانوم کوچول  یو بخــوب ســتین يمنصــور پســر ب

ــذ  ــون پ ــهیم ییرایازت ــاش    ! کن ــران نب ــال نگ ــردم اص ــش ک ــت رو به ــوب سفارش ــار ز ! خ ــو ک ــا ت ــب  يادی
ــدار ــق   مین ــراه عش ــار بهم ــط مخت ــرادرات با  شفق ــان،  آراز و ب ــمرج ــه  دی ــنن و   ياز غص ــماها دق ک ش

 ! باور کن خوامینم يادیز زیچ گهید! نیمفردا شب، شب اول قبرِ همه شون باشه ه

 . بلند قهقهه زدند يها با صدا یپدر و پسر مثل روان که

بـا کـدوم    دونمیـ نم.......... ادیـ صـورت منصـور داره جلـو م    دمیـ پشـت بـه مـا کـرده راه افتـاد کـه د       اتابک
ــقــدرت نداشــته ام دســتمو از آغوشــش ب  ــ یلیو ســ دمیکشــ رونی ــه   يرو یمحکم صــورتش نشــوندم ک

ــو ــا آخــر. دیــچیســکوت همــه جــا پ  يصــداش ت ــ يکثافتهــا: داد زدم مونــدهیقــدرت باق نیب  رتیــغ یب
اگــه !!! نیو چنــد مــرده حالجــ نیهســت یمشخصــه چــ رســهیزورتــون بــه دوتــا دختــر م نکــهیهم! هــرزه

 ....! ....نه با منو مامانم نیشدیبا خود بابام و داداشام طرف م نیو جربزه داشت نیمرد بود
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ــ ــاف  نیهم ــام ک ــ  یحرکــت و حرف ــود کــه س ــ  يهــا یلیب و  نهیصــورتم بشــ يهــا رو یمنصــور مثــل وحش
 ! شدیمشت و لگد بود که بطرفم حواله م

ــط ــدا زدم و در بــ   فق ــدارو ص ــتناک  نیخ ــربات وحش ــا   یض ــه ج ــه هم ــه ب ــدنم م يک ــوردیب ــاس  خ احس
ــکــم کــم دارم از حــال م  کــردمیم ــدنم کوب . رمی ــام ب ــه تم ــضــربات ب ــتناك در  يو درد شــدیم دهی وحش

 . بلند شد ییگلوله ها يصدا نیح نیدر هم. دیچیپ یسراسر وجودم م

ــاجرا چ  تونســتمینم ــم م ــبفهم ــار م  ! هی ــه جــارو ت ــمام هم ــدیچش ــد . دی ــدنم ش ــم   دایب ــت و نفس درد داش
ــخت ــدیدرم یبس ــوا    وم ــالش ه ــت و ت ــزار زحم ــا ه ــه ب ــرا ییک ــرو دادن پ يب ــف ــردمیم دای ــت . ک االن وق

هجـوم اشـک   ! نبـود بـدادم برسـه    یو کسـ  شـدم یچـون و چـرا خفـه م    ید چـون بـ  نفس گرفتن نبـو  یتنگ
 . دمیدیجارو نم چیکرده و اصال ه یرو قاط یبود همچ يکه از سر و دماغم جار ییو خونها

بــا زور و سروصـــدا بـــازش   نکـــهیبلنـــد شـــد مثــل ا  ییهــا  ییبلنـــد در کارخونــه و سروصـــدا  يصــدا 
ــدیم ــهید. کردن ــدها  گ ــت و لگ ــر  ياز مش ــور خب ــود يمنص ــه رو. نب ــ يهمچنانک ــا   نیزم ــودم ب ــاده ب افت

چــه خبـره کــه تـار و کــدر چشـمم بــه آراز     نمیـ بب دمیلـرزان و رنجــور انگشـتامو بــه چشـمام کشــ    یدسـت 
 . و چشم بمن دوخته بود دیدویبسرعت داشت بطرفم م. افتاد

ــ   تونســتمینم ــت م ــه درس ــنم ک ــاور ک ــب یب ــ نمی ــه ای ــ! ن ــالن رو   یول ــرِ آراز، اردالن و ارس ــت س ــم پش ه
 . رفتیم جیسرم گ. دندیدویکه بسرعت بطرف م دمیدیم

ــه ــون م همچنانک ــردمینگاش ــارهی ک ــ کب ــه      نیاز زم ــش گرفت ــور در آغوش ــه منص ــت ب ــده پش ــده ش کن
 يرو ياســلحه ا گــرشیاز دستاشــو محکــم دورم حلقــه کــرده بــود بــا دســت د  یکــی کــهیدر حال. شــدم

ــقــرار داده بــود کــه فر جگــاهمیگ ــا  نیایــقــدم ب هیــفقــط ! جلــو نیایــاالن ب نیتــونیاگــه م: زد ادی جلــو ت
 ! نینیشو بب جهینت

ــ آراز ــه ا   امیو داداش ــط کارخون ــون وس ــتادنیهم ــن نزد    س ــه م ــون ب ــه ش ــریو آراز از هم ــه   کت ــود ک ب
بــود و منصــور  ســتادهیاســلحه بدســت ا يرو بــه اتابــک کــه گوشــه ا دهیــپر یمحکــم و هراســان بــا رنگــ

تــو آهـو رو ول کــن مــن  ! میمـردو مردونــه تمــوم کنـ   نیایــماهاسـت ب  نیبــ یمنصـور، هرچــ  نیببــ: گفـت 
ــخــودم در اخت ــ يهرجــور. هســتم ارتونی ــاك م  نیگفت ــون خواســت حســابمون رو پ ــیو دلت ــط ! میکن فق

ــ ! دختــرا وســط نباشــه يپــا ! رهیــســرم بــره قــولم نم نیدونیــو م نیشناســ یخودتــون سالهاســت منــو م
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! سـت یآهـو رو ولـش کـن اصـال حـالش خـوب ن      . بمـونم  شـتون یعـوض دختـرا خـودم پ    دمیـ بهتون قول م
 !حالش بده یــــــــــــــــــــنیب یمگه نم: داد زد

ــه جــا  يادیــز: بلنــد گفــت زدیــقهقهــه م کــهیدر حال منصــور ــ! رســهینم ییداد نکــش کــه ب ــه  یول تــو ک
ــدردم نم ــوریب ــ! آراز يخ ــط ا    نیهم ــه و مــن فق ــو خوب ــآه ــگل رو م  نی ــر خوش ــوامیدخت  یدونیــم! خ
ــه ــا خ چندماهـ ــط بـ ــفقـ ــا الیـ ــگله خواب نیـ ــخوشـ ــب دهیـ ــفر!! شـــدم داریـ ـــه : زد ادیـ نــــــــــــــــــــ

ـــچوقتیه ــونینم ـــــــــ ــ یت ــت  ! یبفهم ــارت داش ــه کن ــون هرلحظ ــت م  یچ ــه دل ــور ک ــتیو هرط  خواس
! نــدارم يچکــاریبــا شــما ه! نرفتــه ادتیــرقصـتون کــه  !!! نرفتــه ادتیــجشــن کــه ! يبــود کیــبهـش نزد 

 ! فقط آهو تموم. نیآهو بش الیخیو ب نیبر نیتونیراهتون بازه م

،  بـدنم از حـال بـرم    يهمـه جـا   دیشـد  يلحظه کـه کـم مونـده بـود از تـرس و دلهـره و عـذابها        نیهم در
 میتســل دیهســت سیپلــ يروهــاین يشــما در محاصــره : شــد کــه گفــت دهیشــن رونیــاز ب يبلنــد يصــدا

 . دیبش

 !!!!ومدیم یسرم چ ایخدا............... ..منکه یهم از ماجرا خبر داشت ول سیشکر پل خدارو

ــه رو د  یدنیــدو يصــدا يا لحظــه ــبگوشــم خــورد کــه پون ــدویبطــرف اردالن م دمی ــمنصــور فر. دیی  ادی
ــ ـــریبگ: دیکش ــ ! نشیـــــــــ ــا حرکت ــه ب ــد  یک ــل ش ــتاش از دورم ش ــه ا . دس ــدون لحظ ــته و ب  يناخواس

قـدرت از کجـا بمـن داده شـده      نهمـه یا. بـود پـرواز کـردم    کتـر یفکر، بطـرف آراز کـه از همـه بمـن نزد    
ــودم   ــود خـ ــاتبـ ــ  مـ ــودم ولـ ــره     یبـ ــا نعـ ــه بـ ــود کـ ــه آراز بـ ــمم بـ ــتناک يچشـ ــفر یوحشـ : زد ادیـ

 انیــم يلحظــه ا! برداشــت کــه رســما بــال درآورده بــود زیــآآآآآآاههههههــووووووو و چنــان بطــرفم خ
 . دیبگوشم رس يگلوله ا کیشل يپرت کرد و صدا یو هوا با دستش منو بطرف نیزم

ــ ــ  اب ــ  یشــدت تمــام بطرف ــل ا. افتــادم نیپــرت شــده زم ــ  نکــهیمث ــ نیســرم هــم زم  يزیــچ یخــورد، ول
ــ يگلولــه هــا کیشــل يصــدا. داشــتم دیشــد یجــیاحســاس نکــردم و فقــط احســاس گ  بلنــد  یدر پــ یپ

بلنــد و دنبالــه دار پونــه  غیــفقــط ج اهویــهمــه ه نیـ ا انیــدر م. بــود کــه بلنــد بــود ادیــفر يشـد و صــداها 
 . دادم صیرو تشخ

ــالیب ــتجو     ح ــداز جس ــنم و بع ــد ک ــرمو بلن ــتم س ــط تونس ــه رو   يفق ــاد ک ــه آراز افت ــاهم ب ــمم، نگ  يچش
 یو آراز بــه آرامــ دیجوشــیاش م نهیخــون همچنــان از ســ! افتــاده بــود و اطــرافش پــراز خــون بـود  نیزمـ 

 . خوردیتکون م
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ــ: زدم غیــج ــ یآآآآآآآآارررررررراااااااااااززززززز، چنگ ــه زم ــونم بل  نیب ــداختم بلکــه بت ــ ان ــد شــم ول  ین
 ......دمینفهم يزیچ گهید

ــا ــدا ب ــها يص ــرهم  ينفس ــت س ــرم و پش ــ   یگ ــم کش ــار گوش ــه کن ــدیم دهیک ــترس و   ش ــان از اس و نش
ــ ــار  ینگران ــرف کن ــدا   میط ــا ص ــت، ب ــگر يداش ــته ا ي هی ــردم   يآهس ــاز ک ــمامو ب ــدبار . آروم چش چن

 !نمیچشمامو باز و بسته کردم تا بتونم حواسمو جمع کرده اطرافمو خوب بب

ــوز ــا هن ــنم صیرو تشــخ ییج ــتیچــون احساســم بهــم م  دادمی ــو  گف ــرده جل ــدت ورم ک  يصــورتم بش
 ! شهیگرفته م یچشمام بخوب

 !از گردنم برخاست که ناله ام بلند شد يخواستم سرمو تکون بدم، درد تا

و قربــون صــدقه ام  کــردیم هیــبلنــد گر يبصــدا دیکشــیدر آغوشــم م کــهیمــن افتــاد و درحال يرو یکســ
 . کردیدادم مامان مرجانم بود که هق هق م صیکه تشخ ياونجور. رفتیم

 . خورد دیمامانم کل يدردناکمو باز کردم و نگاهم رو يچشما يهزار زحمت آروم ال با

ــان ــگ و رو  مام ــا رن ــگلم ب ــیخوش ــپر ی ــمان دهی ــ   یو چش ــوش کش ــو در آغ ــرخ من ــرخِ س ــت  دهیس داش
 . کردیم هیگر

آروم بــه همــون ســمت برگشــتم کــه بــاز . دکــریش م دســتاش گرفتــه نــواز ينفــر هــم دســتمو تــو کیــ
و نگـاه   خـت یریافتـاد کـه اونـم اشـک م     زجـوون یبـا آه و نالـه چشـمم بـه عز    . دیـ چیگـردنم پ  يتو يدرد

 . نگران و مهربونش رو بصورتم دوخته بود

و قربـون صــدقه   کـرد یم هیـ هـم گر  قــایصـورت و چشـمانم توسـط مامــان بوسـه بـاران شـد کـه عم        سـرو 
از بــدنم کــه  یهرقســمت دونســتمیافتــاده، فقــط م یو چــه اتفــاق هیــمــاجرا چ دونســتمیاصــال نم. رفــتیم م

 !برهیدرد امانمو م خورهیتکون م

 زونیــآو ینســبتا بــزرگ کــه کنــارم ســرم یاتــاق. انــداختم یچرخونــدم و بــه دور و بــرم نگــاه چشــمامو
ــاال یبــود و دســتگاه ــود يرو یســرم و ماســک يب ــ. صــورتم ب ــا هرنفســ یول ام  نهیســ دمیکشــیکــه م یب

 .کردیم یکه نفسم تنگ رفتیام فرو م نهیگوشت س يتو یاستخوان نکهیمثل ا.  گرفتیدرد م

ــه نتونســتم  یکــردم ســوال یســع ــان بپرســم ک ــا! از مام ــ گــهید نی ــود رو یچ آهســته ! دهــنم آخــه يب
ســرخ، اشکاشــو پــاك کــرده بطــرفم  یمامــان بــا صــورت. دمیکشــ نییدســتمو بــاال آوردم و ماســک رو پــا
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ــد  ــم ش ــت. خ ــعز: آروم گف ــرف نم زمی ــیح ــتراحت  یزن ــط اس ــا !!! فق ــک رو بج ــاره ماس ــودش  يدوب خ
 .برگردوند

کـه در اتـاق بـاز شـد و بابـام و پشـت سـرش         د؟؟یـ کنیم ينجـور یافتـاده ا  یبگم آخـه چـه اتفـاق    خواستم
 . ند بطرفم اومدوارد اتاق شدند که بابام ت امیو بعد داداش دیبا لباس سف يدکتر

ــ  یکــه بــاز دردم گرفــت و آخــ دیبوســ مویشــونیبطــرفم خــم شــده پ بابــام . دیگفــتم کــه تنــد عقــب کش
رو در خــودش پنهــون داشــت  ینگــرانش چنــان خشــم يچشــمم بــه داداش اردالنــم افتــاد کــه چهــره  

 .داداش ارسالنم همکه بهتر از اون نبود! هیوضع نیکه فقط تعجب کردم چرا ا

 .بدنم گذشته بود يده چرخ از رو هی نکهیمثل ا. نشون بدم یعکس العمل تونستمینم اصال

ــ دونســتمیچراشــو نم! دمیترســینداشــتم امــا از درون بشــدت م یاحساســ چیهــ بــرام مشــخص  لشیو دل
 . نبود

ــاه فقــط ــدون ا    ینگ ــردم و ب ــون ک ــره هاش ــک چه ــک ت ــه ت ــهیب ــاخت نک ــ  ياری ــودم و کنترل  يرو یاز خ
 . کردم هیرفتارم داشته باشم، شروع به گر

ــد و در حال  یهمگــ ــا هــم بطــرفم اومدن  يزیــمــن خــم شــده چ يرو دادیــانجــام م يهــرکس کــار کــهیب
 .هنوزم مهمون چهره هاشون بود تیو عصبان ینگران یول. گفتندیم

ــراز امن آغــوش ــگــرم و پ ــا  تی ــواده ام، شــونه ه ــه تک يخون ــمحکمشــون ک ــدارو   هی ــد و خ گــاهم بودن
 . شکر همه شون کنارم بودند

ــم ــ  ک ــم ب ــاس      ک ــش و احس ــد و آرام ــودم دور ش ــره از وج ــرس و دله ــون ت ــاز و نوازشهاش ــا و ن ا حرفه
 يخونـواده ام تپشـها   نـان یو اطم دیـ پـراز ام  ينگذشـته بـود کـه بـا حرفهـا      یسـاعت . جاشـو گرفـت   تیـ امن

ــا ا. قلــبم رو آروم کــردم ــدیاصــال اجــازه نم نهمــهیب ــبپرســم  یســوال دادن ماســک رو از صــورتم کنــار   ای
 . بکشم

 
ــ ــم م   اح یول ــتثنا به ــدون اس ــم ب ــتیساس ــ گف ــا هی ــنگ م  يج ــار قش ــهیک ــالن  ! لنگ ــون اردالن و ارس چ

ــا همد یعصــبان ــچ م گــهیب ــچ پ ــدیپ ــهیو ق کردن ــدتر درهــم م  اف ــتیشــون ب ــان ســع  رف ــا و مام ــه باب  یک
 . آرومشون کنن کردندیم
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دلــم النــه کــرده بــود و رفتــه رفتــه بــر تمــام   يتــو یقــیتــرس و وحشــت عم تشــونیوضع نیــا دنیــد از
 . نداختیبدنم چنگ م

 يدلهـره ا . چشـمم اومـد   يمنصـور جلـو   ي افـه یکـرد کـه ق   یبـا دسـتش حرکتـ    یارسالن عصـب  يا لحظه
بـودم و چگونـه    ریمنصـور اسـ   يدسـتها  يکـه تـو   یلحظـات  کبـاره یبـه  . بـر تمـام وجـودم چنـگ زد     قیعم

ــاب شــدن و خ   ــا شــدنم از دســتش و پرت ــره ــو محکــم     زی ــا دســتش من ــه ســمتم کــه ب برداشــتن آراز ب
ــار ــود و جســ يکن ــه رو جــانیب مزده ب ــ يآراز ک ــه    نیزم ــدن و اطــرافش رو گرفت ــام ب ــاده خــون تم افت

 . چشمم مجسم شد يبود جلو

کـه   گـرم یبـا دسـت د   دهیکشـ  رونیـ مامـان ب  يکـه دسـتمو محکـم از دسـتها     دیکشـ  ریـ قلـبم ت  کبـاره ی به
ــتها ــع   يدر دس ــت وض ــود و داش ــر ب ــک م تمیدکت ــردیرو چ ــر   ک ــار زدم و س ــم کن ــر رو ه ــو عیدکت  يت

 .شدم زیخ میتخت ن

مهلـت عکـس العمـل     یبـه کسـ   نکـه یتپنـده ماسـک رو کنـار زدم و بـدون ا     یتوجه بـه همـه بـا قلبـ     بدون
: گفـــتم نمیـــکلمـــاتم رو درســـت کنـــار هـــم بچ تونســـتمیلـــرزان کـــه نم ییبـــدم بـــا صـــدا يا گـــهید
 .....یی......با.......با

ــ  يتنــد بســمتم اومــد و بــا عجلــه دســتمو تــو  بابــا و ســرمو بــه  دیدســتش گرفتــه منــو در آغوشــش کش
بـه همراهـام فکـر کـنم کـه همـه        نکـه یبـدون ا  دهیکشـ  رونیـ اش فشرد کـه خودمـو از آغوشـش ب    نهیس

 .دبو..... گلوله خورده..... دمیمن د.... شد یچ...... آراز.... بابا: گفتم کردنیداشتن نگام م

 ..يرو یاصال کنترل. دمیلرزیو بشدت م خوردیداشت بهم م حالم

 ! نگهم داره تونستیبابام هم نم یکه حت خوردیتکون م دهینداشتم و چنان بدنم لرز بدنم

 یحتــ یرو حــس کــردم ولــ یآمپــول قیــتزر يچنــان محکــم ســرمو در آغوشــش فشــرد کــه لحظـه ا  بابـا 
 . خراب بود يبحد تمیوضع. نشون بدم یعکس العمل تونستمینم

 يبابــا رو دم،یتخــت دوبــاره دراز کشــ يکمکــم کـردن و رو  دهیــپر یو بابــا بـا رنگــ  انیــمامــان گر یوقتـ 
ــه ام م  کــهیصــورتم خــم شــده در حال  ــه گون ــاز صــورتم بشــدت درد گرفــت،   ذاشــتیصورتشــو ب کــه ب

ردن بــه کــتفش خــورده بــود کــه عملــش کــ يگلولــه ا. بابــا، نگــران آراز نبــاش زدلیــعز: آهســته گفــت
 ! زدلمیاصال نگرانش نباش عز! مارستانهیب نیا ياونم تو. اقبتهو االن تحت مر
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ــود زمزمــه کــردم  ياشــکام جــار کــهیحال در ــا بهــم قــول م: ب ــباب ــه و نگــرانش   نیدی کــه حــال آراز خوب
 نباشم؟

ــا ــد  باب ــا لبخن ــ يب ــه ا  نیغمگ ــماش لحظ ــه چش ــت   يک ــد گف ــک ش ــراز اش ــول م: پ ــق ــا دمی ــال ! ییباب اص
 .دیپرس یاتفاقا اونم که به هوش اومد اول حال تورو م. نگرانش نباش

 دمیــورم کــرده ام نشســت کــه د يلبــا يرو يو لبخنــد دمیو از تــه دل کشــ یبــه آســودگ ینفســ چنــان
 .با خنده بهم گره خورد زجونینگاه مامان و بابا و عز

 ......داده بودم یسوت يبدجور نکهیا مثل

ــ ــد   یول ــاه  و لبخن ــرا ا نگ ــا چ ــهیباب ــ نهم ــپند رو    نیغم ــل اس ــرا مث ــالن چ ــود؟ اردالن و ارس ــ يب  شیآت
 !!! بودند

ــتم بخــودم ــ: گف ــرد  یول ــارم م ــا مخت ــتین يباب ــ س ــه دروغک ــده یک ــول ب ــه ! ق ــا حــال آراز خوب ...... حتم
 .اعتماد دارم اهایمنم به بابام و حرفاش دن...... چون بابام گفته..... مطمئنم که خوبه 

 :آراز خوندم يخوشگلم برا یبه سوت يلبخند با
 
 .. رمیم ینفر هست که لب وا بکند ، م کی

 .. رمیم یمعجزه آسا بکند ، م ي خنده
 

 ..دارم  یبیکنارش بخدا ، حس عج در

 .. رمیم یموکول به فردا بکند ، م بوسه
  

 ..شده است  اهشیس يمن ، بسته به هر مو جان

 .. رمیم یبکند م دایخود،  هو ياز مو يتار
 

 ..از همه  عالم به نگاهش ، اما  دلخوشم

 .. رمیمیمسئله حاشا بکند ، م نیاگر ا 
 

 ..آن شعله که از بارش باران مرده  مثل
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 .. رمیم یرا اگر او ، ها بکند م صورتم
 
 .. داندی، خودش م استیرفتنش آخر دن 

 .. رمیمیخودم تا بکند ، م ریغ یکس با
 

 ..عمر کنارم باشد  يدارم همه  دوست

 ". کفش رفتن اگر او پا بکند ، میمیرم "
 

ــر   آرام ــا دلتنگت ــتم و ب ــمامو بس ــب دن نیچش ــقل ــه ا ای ــو     ياون لحظ ــرده من ــرواز ک ــرفم پ ــه آراز بط ک
 براش از ته قلبم خوندم. چشمام اومد يپرت کرده بود، جلو يکنار

 
کــه داده  ییبــایز یکــم مونــده بــود از ســوت کــهیبــاز کــردم و تــا نگــاهم بــه بابــام افتــاد، در حال چشــمامو

ــو  ــدم ت ــروت کــه د! ســرت آهــــــــــــو يخــااااآااك عــالم تــو : دلــم داد زدم يبــودم بلنــد بخن  گــهیآب
 نیــحــال آراز بــه جهــنم، ا دنیپرســ! يدار یباهــاش رودرواســ نهمــهیبابــات کــه ا شیرفــت مخصوصــا پــ

 !!!!ایح یب يدختره  گهیبود د یو از ته دلت چ قیعم فسن

کــرد جــو رو عــوض کنــه و شــروع بــه   یمهربــونم ســع زجــوونیعز یاز خجالــت ســرخ شــدم، ولــ تــازه
 . دیپرس یصحبت کرد که حال پونه رو از بابام م

آتــش مــن  ریــنبــود اونــم گ ادمیــشــرمنده شــدم کــه پونــه رو کــال فرامــوش کــرده بــودم و اصــال   چنــان
منـو، وگرنـه پوسـت سـرمو      یفراموشـ  نیـ نبـوده بفهمـه ا   نجـا یفقـط دعـا کـردم خوبـه پونـه ا     . افتاده بـود 

 ! رحم و مروت نداشته يو بدون ذره ا یاونم غلفت کَندیم

کـه   زدنیـ بـود و داشـتن بهـش آرامـبخش م     نـه یکـه پونـه هـم تحـت معا     گفـت یم زیـ داشـت بـه عز   بابام
 . وحشت کرده بود یلیخ چارهیدختر ب! از ترسش کاسته بشه یکم

 يبرگشـته چشـمم بـه عمـه و پونـه و پـدر پونـه آقـا        . بـه گوشـم خـورد    یسـالم  ياتاق باز شد و صـدا  در
محمــد  یـی پونـه انداختــه بـود وارد اتــاق شـدند کــه دا    يدســت دور شـونه هــا  کـه یدر حال. افتــاد انیـ جالل

 . وارد شد دشیهم پشت سرشون با لباس سف
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پونــه بــا . شــکر خــدا ســالمت بــود یبــود ولــ دیو روش ســف نگــاه پونــه نشســت کــه رنــگ  يتــو نگــاهم
بغضــمون شکســت  کبــارهیبغــض کــرده بــودم بــه  دنشیــو منکــه از د دیــاش بشــدت لرز نهیســ دنمیــد

 . میکرد هیشروع به گر نداختیمن م يخودشو رو کهیو در حال

کــم مونــده  هیــکــه مــنهم همــراه گر فشــرد،یکــرده منــو بخــودش م هیــدســت دورم انداختــه گر چنــان
 . بود از درد بدنم داد بزنم

و دوبــاره اشــک بــود  دیعمــه پونــه رو از مــن جــدا کــرده خــودش منــو در آغــوش کشــ  یقیاز دقــا بعــد
 . بود يکه از صورتهامون جار

زهـره تـرکم   ! بخـدا  ضـم یمـنم مثـل تـو مر   : اومـده گفـت   کمیپونـه نـزد   يو زار هیـ تموم شـدن گر  بعداز
 . حال ندارم سرپا بمونم. کنارت دراز بکشم یشدم اضافا روش، لطفا بکش کنار کم

ــه ام خز ریــکــه خــودش ز دمیکشــ يکــرد و آروم کنــار کمکــم  فشــردیدســتمو م کــهیو در حال دیــمالف
..........  دنیرســـ یاگـــه بـــه موقـــع نم   ! هـــا  میخداروشـــکر خـــوب دررفتـــ    یولـــ : آهســـته گفـــت  

د و شــونه هــاش دوبــاره مالفــه کــر ریــکــه تنــد سرشــو ز! يدیــاون غولهــارو کــه د يوآآآآآاآآآااآآآآآ
 .دیلرز

ــا ــجالل يآق ــد کــه اردالن گفــت   انی ــو اومدن ــا ارالن جل ــان ا: ب ــه ج ــ  نهمــهیپون ــرس، شــکرخدا همچ  ینت
شـمارو   میکـه بـذار   میمگـه مـا مـرده بـود    ! يدیـ خودتـو عـذاب م   نهمـه یچـرا ا ! گذشـت  ریتموم شد و بخ

 !ببرن یراحت نیبه ا

بــاز اشکاشــون بــراه بــود و منــو پونــه هــم  دهیآغــوش کشــ يمــارو تــو یو مامــان هرکــدوم از طرفــ عمــه
 !که بدتر از اونا

 نکـه یبـه ا  نـان یبـا اطم : کـرده بـود در حـال صـحبت بـا بابـام بـود کـه گفـت          نهیکه منو معا یانسالیم دکتر
 نیــامــروز بــه خونــه شــون بــرن، فقــط ا تــوننیخوبــه، پونــه خــانم کــه م یلــیهردوشــون خ تیاالن وضــع

 یاونــم بــه شــرط! شــهیفــردا مــرخص م دخــدایماســت و بــه ام امشــب رو مهمــون هیــدختـر خوشــگلمون  
 .....و  یاستراحت مطلق داشته باشن نه شلوغ خونه يکه تو

ــوفتگ   هــایعکســها بردار طبــق ــط ک ــتگ  دیشــد یبدنشــون فق ــو غ یداره وگرنــه از شکس  يخبــر رهی
 . مونن یم نجایامشب ا یول. ستین
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ــوزش ــد س ــاس م     يرو يدیش ــام احس ــه ه ــراه گون ــبم بهم ــورت و ل ــردمیص ــوریا. ک ــرم   ينج ــه بنظ ک
ــدیم ــورتم کمــ  وم ــوده       یص ــربات وارده ب ــاطر ض ــا بخ ــه حتم ــود ک ــرده ب ــم ورم ک ــذاب و ! ه درد و ع

از درد  يزود خـوب بشـه و اثــر   یدکتـر قـول داد همچــ   یخـود داشــت ولـ   يبـدنم هـم کــه جـا    یکـوفتگ 
 !در بدنم نمونه

 نیکنــ یتوانمنــد لطفــا اتــاق رو هــم خــال يآقــا: رو بــه بابــا گفــت شــدیاز اتــاق خــارج م کــهیدر حال دکتــر
 فیبــردنش تشــر يبــرا نیتــونیفــردا صــبح م. داره ازیــبــه اســتراحت ن یاز همچــ شــتریکــه دخترمــون ب

 . و از اتاق خارج شد. هیهمراه براشون کاف کنفریفقط . نیاریب

ــمم ــاراش خ   چش ــه رفت ــاد ک ــه اردالن افت ــیب ــعج یل ــود  بی ــوز ب ــب . و مرم ــه و عص ــدت کالف ــر  یبش بنظ
کــه  کــردنیرو ازم پنهــون م یخاصــ زیــچ یعنــی. حــالش بــرام اصــال قابــل قبــول نبــود نیــکــه ا. دیرســیم

تمــوم  دیـ با یاالن همچــ ،ییهــم در محـل آدم ربـا   سیبـا بــودن پلـ   نکـه یمگـه نــه ا ! دونســتمیم دیـ مـن نبا 
ــه   ــ وشــده باش ــ  یهمگ ــحال باش ــرا ا ! میخوش ــس چ ــهیپ ــهیو نم هیعصــبان نهم ــه  تون ــرل کن ــو کنت ! خودش

 !باشه تونستیم یماجرا چ! زدیارسالنم خوب نبود و فقط کالفه و سردرگم قدم م يرنگ و رو

لطفـا همـه تـون    . و حـال آهـو هـم کـه خـدارو شـکر خوبـه        نیهمـه خسـته هسـت   : گفتیرو به همه م عمه
فقـط مرجـان جـان، جـوون تـو و      . مـونم یآهـوم م  شیکـه خـودم پـ    نیو اسـتراحت کنـ   نیبه خونه برگرد

 !نیتنهاشم نذار. نیمواظبش باش! جوون پونه

ــه  . مــونمیآهــو م شیمــن پــ زمیــعز: بــا لبخنــد گفــت مامــان توخــودت زحمــتش رو بکــش مواظــب پون
 . جا نگه دارم هیزلزله رو  نیا ستیباش که کار من ن

تــا  نیکــه بهــش زدن بــاور کنــ ییبــا اون آمپــوال: عمــه گفــت زدنیــم یهمــه لبخنــد کمرنگــ کــهیحال در
ــهیفــردا صــبح م ــ . کنــهینم تتــونیو اذ خواب اصــال  یمرجــان جــوونم، اگــه از رنــگ و روت خبرداشــته باش

و خــودتم  يپـس بهتــره بــه خونـه برگــرد  . یشــیکــه تــو هـم آمپــول الزم م  یبمـون  نجــایا یکنــیاصـرار نم 
 . کرد رونیباز از اتاق ب يو همه رو با دستها. یبکن یاستراحت

 
دســتم  يســرم همکــه تــو .میاز اتــاقم خــارج شــدند کــه منــو عمــه تنهــا بــود   دهیصــورتمو بوســ یهمگــ

 .بود
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کــه فقــط  یچــه خــواب یولــ. دمیــخواب یبشــدت خوابــآلود بــودم کمــ کــهیشــدن اتــاق در حال یخــال بعــداز
ــود جلــو  یآراز و زخمــ ــا اون ق  يکــه خــورده ب ــود و اردالن و ارســالن هــم ب ــو افــهیچشــمم ب  يشــون ت
 . رفتنیخوابم رژه م

. خونــدینشســته بــود و کتــاب م یصــندل يعمــه رو. ســاعت چنــد بــود کــه چشــمامو بــاز کــردم  دونمیــنم
 بکنم؟ یخواهش هی تونمیعمه م: حواسم جمع شد آروم گفتم نکهیبعداز ا

 زم؟یبگو عز: مهربون گفت عمه

فکــر کــنم از . حــال اردالن و ارســالن اصــال خــوب نبــود ! نگرانشــم یلــیخ! نمیــآراز رو بب خــوامیم: گفــتم
 . نداشتن یبودن و مشکل نجایوگرنه همه که ا!! راحت نبود الشونیجانب آراز خ

ــعز: گفــت عمــه ــ  زدلمی ــدارم، ول ــد اجــازه ن ــرا یهرچن ــتیخ نکــهیا يب خــوب  یراحــت باشــه و بتــون  ال
ــ  ــتراحک کن ــه یاس ــه د! باش ــب ــ دنی ــت یآراز م ــ. برم ــنبا یول ــ   دی ــته باش ــار داش ــرومروگنده  یانتظ س

 !یباش یهمچ يآماده  دیباشه اونم عمل شده و با یخب هرچ! شینیبب

 . دم که با کمک عمه بلند شدمتکون  دا يسر

خودمــو  ینالــه کــنم ولــ خواســتیدلــم م  داشــتمیکــه برم یبــا هرقــدم. کــردیبــدنم درد م ياعضــا تمــام
 .داشتمینگه م

 . آراز رو نشونم داد يا شهیبرد و از پشت ش ICUمنو به  عمه

بهــش دم و دســتگاه وصــل بــود؟   نهمــهیچــرا ا!!! آراز منــه نیــبــاور کــنم ا تونســتمیم یعنــیمــن  يخــدا
حــال مــنم شــده  يایــدرش آورده بــودن و حــاال جو یکــتفش خــورده بــود و براحتــ يگلولــه تــو هیــاگــه 

 !! بود که داشت یتیچه وضع نیبود، پس ا

 . اشکام سرگرفتند دیلرزیبدنم م کهیحال در
 

 :زمزمه کردم براش
 

 من؟ ای يانصاف کن جانا، تو غوغا کرده ا یدم

 من؟ ای يکرده ا ایهجران، مه نیهر اخود را ب تو
 

 مملو از نفرت یتو با حسرت، ز چشم ایآ بگو
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 من؟ ای يبا محبت را، تمنا کرده ا ینگاه
 

 یاحساس يایمگر در ارم،یپر مدعا  يا تو

 من؟ ای يمدارا کرده ا ،یسنگ يخود با صخره  که
 

 ات بودم چهیو من باز ،یگاه يکرده ا يباز تو

 من؟ ای يکرده ا فاینقش عاشق را، تو ا کنیول
 

 يدر زبان دار يچه زهر ،یدان یهم خوب م خودت

 من؟ ای يزهر را بر خود، گوارا کرده ا نیا ییتو
 

 يتا غرق آغوشت، مرا از خود جدا کرد شدم

 ..من؟؟؟؟ ای ياحساس قلبت را، تو حاشا کرده ا بگو
   

ــدار   آرازم ــه خدانگه ــو ب ــه من ــ ينکن ــذار  یبفروش ــام ب ــر دار !! يو تنه ــه خب ــودت ک ــ يخ ــدر   یب ــو چق ت
 !چمیه
 

 ......خودمو نگه دارم تونمیو نم رهیم جیکردم سرم داره گ احساس

بـودم گذاشـتم کـه عمـه هـم دسـت        سـتاده یکـه پشـتش ا   يا شـه یو لرزان و رنجـور دسـتمو بـه ش    حالیب
 . انداخت ربغلمیز

 ! نیحالم خوبه عمه جون، نگرانم نباش: گفتم آهسته

 . بودم که عمه هم حرفمو باور کرد یخوب يچقدر دروغگو یول

ــم ــ دل ــتادگیا يارای ــراه  یس ــال هم ــت و اص ــردینم مینداش ــه ش . ک ــورتمو ب ــهیص ــکام   ش ــبوندم و اش چس
 . شد يجار

حــالش اصــال بــراه  زدیــداد م یکــامال مشــخص بــود و همچــ. خــتمیآرازم اشــک ر يتمــام وجــودم بــرا بــا
 !  کنهیز مو خطر داره دور سرش پروا ستین
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بــاور کــنم  تــونمیمگــه م! نمیــحــال نب نیــا يتــو رو تــو رمیــبم یالهــ......... آرازم : زمزمــه کــردم انیــگر
ــا ــنم! یحرفــام منــو تنهــا گذاشــت  دنیچــرا بــدون شــن! يدیــتخــت خواب يکــه رو ییتــو نی .........  دونمی

ــ دونم،یــچقــــــــــــدرش رو نم.....چقــدر دوســتت دارم  دونمیــنم  نفســتمطمئــنم نفســم بــه  نــویا یول
ــه ــدازه   دیشــا! گرم ــه ان ــورو ب ــم  يت ــته باش ــ........ نفســم دوســت داش ــون  ....... یول ــو هم ـــه، ت نـــــــــ

ــ تــا دوســت داشــتن تــورو   کــنمیم یزنــدگ کــردمیتــا االن فکــر م! يدار انیــکــه در مــن جر ینفــس من
تــا  ورار دوســت داشــتن تــنــه، تکــ نمیــب یاالن مــ یولــ.......  رمیــهــرروز تکــرار کــنم و هــرروز بــرات بم

ــوده میحــاال باعــث زنــدگ  ــم نــویفقــط ا! ب دوســت داشــتن لحظــه   نیــدوســتت دارم کــه ا يبقــدر دونمی
ــدگ  ــه زن ــازهیم مویلحظ ــقت ذره ذره  س ــودم رو يو عش ــا ا ! وج ــس ب ــهیپ ــور    نهم ــتن چط ــت داش دوس

 ازیــدوســت داشــتنت ن يمطمــئن بــاش بــرا نــویا! یآهــو، اونجــا تنهــا بخــواب یدلــت اومــده بــدون مــن، بــ
دوسـتت دارم،   اهـام یدن يباشـم، صـداتو هـم نشـنوم بـازم بـه انـدازه         شـت یپ ایـ  نمـت یببنـدارم هرلحظـه   

ــ ــم م   یول ــت آروم ــن نگاه ــاور ک ــهیب ــم رو م  کن ــدات دل ــهیو ص ــوامیم! لرزون ــا   خ ــتت دارم ت ــم دوس بگ
بـازم هـر لحظـه بـا تمـام وجـودم دوسـتت دارم و نگـاه و          ،یو نگـاهم نکنـ   یاگـه کنـارم نباشـ    یحت یبدون
ــ يچــون تــو همــه  ،بــا منــه شــهیدات همصــ  يعشــق و داشــته  يهمــه ! وجــود آهــو يهمــه ........ یمن

 !آهو

ــه در ا االن ــک ــه گر نی ــلحظ ــایا انی ــتادمیا نج ــم  س ــه دل ــودم چ ..... از ت ــه وج ــاز ت ــم دارم  يزی ....... ک
ــت  ــتان گرم ــتیخ....... دس ــت..... ال ــورت..... نگاه ــم دارم  ..... حض ــودت رو ک ــود خ ــال خ ــا .... اص ــن ب م

 !داشته باشه تونهیتو وجود نداره و نم یآهو ب..... زدلــــــــــمینکن عز نکارویا

 :خوندم. بود يصورتم جار يرو اهایبه وسعت در اشکام
 

 .. خواستم و عمرم شراب

 ..به کام من ختیر شرنگ

 .. بهانه اش شه،یدغل پ بیفر

 ...بود دنینشن

 .. يزیسرنوشت غم انگ چه

 ...شمیکرم کوچک ابر که
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 .... بافت یم یعمر قفس تمام

 ...بود دنیبه فکر پر یول
 
 ....من  یآراز که بخاطر نجات زندگ نوایب....من چارهیب

 عمه؟   د؟یدار کاریچ نجایشما ا: از پشت سرم گفت ییصدا 

 . و بطرف خودش برگردوند دیاز پشت سر منو در آغوشش کش. اردالن بود يصدا

 . ستمیآغوشش پنهان کردم و با شدت تمام گر يتو سرمو

ــه کــرد  نیغمگــ ــم زمزم ــاش، ام : دم گوش ــجوجــو نگــران نب ــا    دتی ــبخــدا باشــه، اگــه آراز بخــواد ب  هی
فقـط دعـا کـن امشـب  رو بـدون خطـر بگذرونـه        . هیـ آدم معمول هیـ  سـت، یکـه آراز ن  ادیـ گلوله از پـا در ب 

 . دعاش کن....... فقط امشب! فتهیخدا راه م دیکه فردا کارش به ام

 یلــ یاوضــاع آراز خ  یعنــ ی. کــردم یتنــدش رو احســاس م  يو تپشــها  دیــ کوبیاردالن بشــدت م  قلــب
بـه اتاقـت    ایـ ب. سـت یتـو همکـه وضـعت بهتـر از اون ن    : کـه  داد  سـتم یگر يشـتر یبود؟ بـا شـدت ب   میوخ

 ! برات هیکاف يو زار هیگر گهیکه د میبرگرد

همــه  ریــز حرکــتیهمچنــان ب. بــه آرازم کــردم یره برگشــتم و نگــاهدوبــا. بطــرف اتــاقم کشــوند ومنــو
 . غنوده بود یدستگاهها براحت ي

بــا دســتش اشــکامو . تخــت افتــادم کــه اردالن هــم کنــارم نشســت يکمکشــون بــا اون حــال نــزارم رو بــا
و سـالمت هـم بـه     حیصـح  کنـه، یم دایـ مـن مطمئـنم آراز نجـات پ   . فقـط دعـا کـن آهـو    : پاك کرده گفـت 

 !جوجوم نمیتو نب هیگر گهید. گردهیرمخونه ش ب

 ؟ يتازه اومد: دمیپرس آهسته

ــر بــودم نیبــا ارســالن همــ. نرفتــه بــودم کــه برگــردم : گفــت ــار بهــت ســر زد. دورو ب  دهیــخواب میــدوب
ــود ــونیمگــه م! يب ــذار يلحظــه ا میت ــه   ! میآراز رو تنهــاش ب ــه فرســتادم اســتراحت کن ارســالن رو بخون

 . مونمیآراز م شیخودم امشب رو پ. میفردا جامون رو عوض کن

ــ  دوبــاره ــه خــوردنش : دمیاشــکام ســرگرفتند کــه پرس ــ ادمــهیگلول از کجــاش خــورده کــه حــالش   یول
 مه؟یوخ نهمهیا
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ــا دو: تکــون داده گفــت يســر حــواس منصــور رو پــرت کــرد، تــو هــم بطــرف آراز    دنشیــپونــه کــه ب
 دمیـ آراز رو د دنیـ رم فقـط پر منصور اسلحه شـو بطرفـت نشـونه رفـت کـه تـا مـن تکـون بخـو         . يدیدو

 ژهیـ و گـارد و  سیپلـ  يروهـا ین. منصـور بـه آراز خـورد    يانـداخت و گلولـه    يکه بـا دسـتش تـورو کنـار    
ــ   ــالع قبل ــا اط ــه ب ــد، وارد م  یک ــا بودن ــا اونج ــم ــ  دانی ــا کل ــدند و ب ــون    یش ــم کمکش ــا ه ــه م ــت ک زحم

ــاالخره تونســتند اتابــک و منصــور و ا  م،یکــردیم ــ. کــنن ریرو دســتگ شــونیادیب ــا موقــع دســتگ  یول  ریت
 .افتاده بود ییچون واقعا بدجا. میو به آراز کمک کن میجلو بر میتونستیشدن اونا ما نم

خودمــون رو بــه آراز   میتــا تونســت دیســاعت طــول کشــ هیــبــه  کیــهــم نزد دیشــا شــتریســاعت ب مینــ
ــد کــه آراز رو بــه همــراه تــو و     میبرســون ــه اورژانــس اطــالع داده بودن ــا اون موقــع هــم ب  ي هیــبقکــه ت

 . رسوندند مارستانیبه ب عیها سر یزخم
 

عمــل اعــزامش  يبــرا میاتــاق عمــل آمــاده بــود و تــا آراز رو رســوند  انیــجالل يو آقــا یــیکمــک دا بــا
 . کردن

ــ ..... و  خــوردیگلولــه بــه کــتفش م کــاش ــ  یگلولــه از کنــار قلــبش گذشــته و کم ــه قلــبش آس  بیهــم ب
ــونده ــا موفق ! رس ــل ب ــعم ــر        تی ــر رو از س ــه خط ــل کن ــه تحم ــب رو بتون ــه امش ــتن اگ ــط گف ــوده، فق ب

 !ات هیتا گر ازهیبه دعات ن شتریفقط دعا کن که ب هیگر يبجا! گذرونهیم

 . بود یدعاها و اشکام قاط! کردمیخودمو کال حس نم! حال خودم نبودم يتو اصال

ــ اونشــب ــ  ICU نیاردالن فقــط ب . دادیــاز آراز بــه مــا م يســاعت خبــر میو اتــاق مــن آواره بــود و هــر ن
 یهمـون لحظـه قلــبم از حرکـت مــ    دادمیــنم صیحالشــو خـوب تشـخ   یاگـه کمـ   شــد،یوارد اتـاق م  یوقتـ 

 .....ستادیا

 :خوندم براش
 

 زده امشب دل توست ایآنکه به در نکند

 ستیطوفان نیو چن ایشده در شانیپر که
 

 فهمد یبغض مرا ابر فقط م وسعت

 ستیو دل من مثل هوا باران يا رفته
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 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

 ...ستیتو تا فردا ن داریدلم طاقت د در

رم بــه دســتم بـود چشــم بــه در    داریـ شــب ب يو دعاکنــان تــا نصـفه هــا  زانیاشـکر  بــودم و همچنانکــه سـ
ــا اردالن ب  ــودم ت ــه ب ــدوخت ــر ادی ــب يو از آراز خب ــون نم  . ارهی ــارم تک ــم از کن ــه ه ــوردیعم ــ خ  نیو غمگ

ــه تلفنهــا و اســتراحتم  دنیــهرلحظــه هــم اصــرار بــه خواب . دادیــجــواب م شــدیکــه از خونــه م ییفقــط ب
 . داشت

کــرد  قیــرو در ســرم تزر یمتوجــه شــدم آمپــول یزمــان د،ینرســ ییاز اصــرار خســته شــد و بــه جــا یوقتــ
. ممکـن نبـود   یتـالش کـردم نخـوابم ولـ     یهرچـ . کـم کـم چشـمم ناخواسـته گـرم شـد       یکه بعـداز مـدت  

 .خوابم برده بود خبر نداشتم یک...... صدرصد کار خود زرنگش بود و

 دمیـ پر یو چنـان از خـواب مـ    دمیـ دیکـار بـود، چـون فقـط کـابوس م      نیبهتـر  دمیـ خوابیکنم اگـه نم  فکر
 ... و شدیبعد دوباره چشمم گرم م. ومدیکه قلبم به دهنم م

 !هیچه حال يداره وتو یهمچنان ته ته دلم نگران آراز بودم که االن چه وضع یبودم ول دهیخواب

ــاه ــو یگ ــراز ابهــت و مهربــونش     يت ــواب نگــاه پ ــدا     خ بــم و  ي، فــک محکــم و قامــت بلنــدش، ص
کــه همــه و همــه بــرام   رفــتیو دلــم بــراش ضــعف م دمیــدیرو م شیالیــخ خشــدارش، آغــوش گــرم و

راه افتــاده  مونـد یکـم م  ، فتـاد یم ادمیـ و حـال بـدش    دمیـ پر یتـا کوچولـو از خـواب مـ     یولـ . بودنـد  زیـ عز
 . دمیخوابیو م شدیبهش سربزنم که دوباره چشمام بسته م

 . آراز افتادم ادیشدم و بدون استثنا  داریبود که ب 10ساعت  صبح

 . نشسته و چشماش بسته بود یصندل ينگران به دور و برم کردم که عمه باز رو ینگاه

 !عمه جوون: صداش زدم آروم
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 ومده؟یاز آراز چه خبر؟ اردالن هنوز ن: چشماشو باز کرده بطرفم اومد که گفتم تند

ــ در ــه ق      نیهم ــد ک ــل ش ــده اردالن داخ ــاز ش ــاق ب ــام در ات ــهیهنگ ــته اش  ي اف ــیهخس ــون  یچ رو نش
 . کردند قیروبهم تزر قیعم یآرامش يچشماش بود که لحظه ا يتو یبرق یول دادینم

گفـتم؟ مگـه    یبهـت چـ   شـب ید! نگـام نکـن جوجـو    ينجـور یا:  بـا خنـده گفـت    دیـ نگـاه نگرانمـو د   یوقت
 شــبیدرســته د!!! هیــآدم معمول هیــ ســتیکــه آراز ن ادیــگلولــه از پــا در ب هیــنگفــتم اگــه قــراره آراز بــا 

ــ  فقــط ! شــده یو االن حــالش خوبــه کــه نفسهاشــم معمــول  دیــاز خطــر پر یحــالش اصــال خــوب نبــود ول
 !!!خوامیکه تند هم م کشهیزحمتشو م یاالن مشتلق منو ک. ومدهیبهوش ن

 . بستم و ناله کنان از ته قلبم از خدا تشکر کردم که آرازو تنهاش نذاشته بود چشمامو

 يقـر  هیـ و حـاال   امیـ وسـط اتـاق ب   يکـم مونـده قـر    یچشمام بـاز شـد، احسـاس کـردم از خوشـحال      یوقت
ــرا  اجــرا کــنم، دســتامو محکــم بطــرف اردالن دراز  کــردم کــه    ضــایپرســتارا و مر يهــم وســط ســالن ب

ــ   ــش کش ــو م. دمیخودشــو بمــن رســوند و در آغوش ــیهمچنانکــه برادرم ــو دمیبوس ــاره داد  يت ــم دوب دل
ـــااآاآاآاآـیااخدااااااا: زدم ــدازه    ــــــــ ــه ان ــونم ازت ب ــه  يممن ــآفر يهم ــات دهی ــاهمون  ! ه ــودت پن خ

 !رحمان يپناهان ا یپناه ب ییباش که فقط تو

 . دکتر مرخصت کرده. نیکه به خونه بر رسنیم نایبابا ا گهیساعت د میتا ن: گفت اردالن

 نم؟یبرم آراز رو بب تونمیم انیب نایتا بابا ا: گفتم آهسته

 . میباشه بر: بصورتم کرده گفت یخسته نگاه اردالن

ــه ــه ا   ب ــه لحظ ــدم ک ــد ش ــون آروم بلن ــ  يکمکش ــدت گ ــرم بش ــت جیس ــ. رف ــا   یول ــک و ت ــو از ت خودم
ــداز ا  ــداختم و بع ــهینن ــ نک ــرف        يرو یکم ــک اردالن بط ــا کم ــد ب ــا اوم ــالم ج ــته ح ــت نشس  ICUتخ

 . میرفت

دلـم بــا  . شـلنگ و دسـتگاه بـه دهــنش وصـل بـود      یدسـتگاهها بـود و کلــ   ریـ مثـل شـب قبــل ز   نـا یع آراز
 . دندیبدرد اومد و اشکام چک يشتریشدت ب

و فقـط طعمـه    خـوردم یهـم نم  ياصـال بـدرد    دیشـا  ایـ دن نیـ اتفاقا بخـاطر مـن بـود کـه در کـلِ ا      نیا تمام
افتـاده کـه    ییچـه اتفاقـا   مایآخـه بمـن چـه قـد    : فکـر کـردم  ! شـده بـودم   یمیقـد  يهـا  نـه یو ک ایلجباز ي

 . فتاز فکرم خنده ام گر....... ازیوسط پ از،یآخه ما سر پ. میدادیش رو من و آراز پس متاوان
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ــه ــ آخ ــا ه ــا ینقشــ چیم ــت نی ــان میوســط نداش ــن قرب ــا یو االن آرازِ م ــهیک نی ــتوز ن ــود ای ــه . شــده ب اگ
ــویجوون ــت م ش ــاز دس ــونم الل دادی ــ  ....... و زب ــا ب ــع واقع ــاف یاونموق ــود یانص ــه   ! ب ــم گرفت ــتامو به دس

رو  یآراز بجــز تــو کســ! نیارحــم الــراحم ییهوامونــو داشــته بــاش کــه فقــط تــو....... مــن، يخــدا: گفــتم
 .کمکش کن و تنهاش نذار. که کمکش باشه دارهن

 :خوندم براش
 
 ....!!!! تو را 

 ...!!!!تو را یتمام

 ....!!!!! مهربانت را نگاه

 ...!!!! را تینهفته در صدا غرور

 ....!!!!! را تیها یخستگ 
  

 دهم یم يدلم جا يجا نیرا در امن تر همه
 
  ز،،،،یعز ییدارا نیکشم به ا یهرصبح سرك م و
 

 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 چوقتیه..... آرازم
 
 .نبودم یآماده شدم هرچند اصال راض مارستانیترك ب ياصرار اردالن به اتاقم برگشتم و برا با



@donyayroman 433 

ــ ــا و دا  یســاعت مین ــه باب ــود ک ــینگذشــته ب ــه ازم     ی ــود ک ــه ب ــاچ و بوس ــاره م ــان وارد شــدند و دوب و مام
ــود  . گــرفتنیم ــرخ ب ــازم س ــان ب ــمان مام ــیدا. چش ــارخونم خ   محمــد ی ــرفتن فش ــا گ ــه ب ــک ــ الشی  یکم

 . دیکه ارسالن از راه رس دیبوس مویشونیپراز عشق بمن کرده پ یراحت شده بود نگاه

تنـد   یـی برداشـت کـه دا   زیـ و بشـدت دلتـنگم بـود چنـان بطـرفم خ      دهیـ سـالها منـو ند   نکهیمثل ا ارسالن
  ؟ينجوریچه خبرته ا: جلوشو گرفته گفت

 
 . بدنش درد داره هنوز يکوفته  يقسمتها یمواظب باش بعض.! ..ماشاا ستیکه ن یخوردن

ــا ــ ب ــراز غــم و درد خند یدل ــپ ــ: ارســالن گفــت. و بعــد اشــکام ســرگرفتند  دمی ــاور کن ــاجرا نیب ــا م  يت
 ! ما میرو گذروند يعجب روز! کما برم يتو مونهیکم م فتهیم ادمی روزید

 یداغــون و ســردرگم تیبــا چــه وضــع یولــ. میخــارج شــد مارســتانیازب یزورکــ يهایخنــده و شــوخ بــا
 . خدا عالم بود رفتمیآراز رو جا گذاشته م

کــردن بــود  یقربــون يهــم آمــاده  يگوســفند. بــا اســپند منتظرمــون بــود زجــوونیعز میبخونــه برســ تـا 
 میهمچنانکــه در آغــوش مامــانم جــا خــوش کــرده بــودم وارد خونــه شــد  . پــام کشــته شــد يکــه جلــو

 !شته بخونه برگشته بودم که آروم و قرار هم نداشتمجا گذا مارستانیمن دلمو ب یول

ــود و تــو  کــاش ــار آراز م مارســتانیب ياونهمــه حــالم خــوب ب ــو روز و شــبامو ســر م مونــدمیکن . اوردمی
 . آراز بود شیهر آن فکر وقلب لرزانم پ

ــرا   داداش ــه اصــرار ارســالن ب ــا ب ــار آراز    ياردالن بن ــه برگشــت و ارســالن خــودش کن اســتراحت بخون
 :دورادور براش زمزمه کردم. نداشت شویحق همراه چکسیهرچند هموند 

 
 ... نیارم کم تا باشی باید وـــــت.......آرازم

 ... نکنم فراموش تا باشی باید

 ... را کشیدن نفس

 ... را زندگی...  را عشق

 ... را بودن

 ... باشی باید وــــــت
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 ... دلم هاي تنهایی دور بپیچم را نگاهت حریر تا

 ... شوم دلگرم و

 ... باشی باید

 ... را آسمان دلم تا

 ... کند لمس...  را پرواز

 ... بکشد نفس

 ...باش همیشه براي

 .بــــــــــاش شهیهم........... من يبرا

قلبمــو پــراز  يو لــوچ پونــه، همــه و همــه  طنتیکــه نگــاه پــراز شــ میوارد خونــه شــد نیو غمگــ دلمــرده
خــدارو هــزار بــار شــکر کــردم کــه حــال پونــه خــوب بــود و تونســته بــود  . کــرد نــانیو آرزو و اطم دیــام

 . رهیاز سر بگ شو طنتهایوحشتناك رو پشت سر گذاشته دوباره ش ياون ماجرا

چشــمم ظـاهر شــد و   يجلـو  مارســتانیو دم و دسـتگاه ب  افــهیو آراز تمـام قــد بـا ق   دمیکشــ یقـ یعم نفـس 
 . کرد یبه چشمام نشسته دلم تنگ یاشک

ــعم یآهــ ــام لرز نهیکــه ســ دمیاز عمــق وجــودم کشــ قی ــه رو دم گوشــم حــس   طونیشــ يصــدا. دی پون
ـــردم یالهــ: کــردم کــه گفــت و  شــهیآراز جــوونتم حــالش خــوب م! ینگــران نبــاش گوگــول! بگـــــــــ

 یبعـد بـا چشـمان   ! شناسـم کـه محالـه تـورو تنهـا بـذاره       یبـداخالق رو مـ   يمن اون پسـره  . باور کن ادیم
 . نشست حالمیصورت ب يرو يبهم زد که لبخند يبود چشمک بامزه ا هکه لوچ کرد

خـوب   یلـ یو حـالش خ  دهیـ ند يجـد  بیوسـط آسـ   نیـ بـار هـزارم خـدارو شـکر کـردم کـه پونـه ا        يبرا
 یولــ. کــردیشــناختم تــرسِ مــاجرا رو هــم زود فرامــوش م یکــه خــود وروجکــش رو مــ میاونجــور. بــود

 ! منو شاد نگه داره ي هیبازم روح کردیم ینگاهش لونه داشت سع يکه تو یاالن با ترس

ــه ــه م   ب ــودم ک ــرار خ ــتمیاص ــ خواس ــا رو   شیپ ــم، همونج ــه باش ــ  يهم ــه دراز کش ــه داداش  دمیکاناپ ک
داده بـا عشـق شـروع بـه      هیـ اش تک نهیسـرمو برداشـته منـو بلنـد کـرد و سـرمو بـه سـ         ریاردالنم بالش ز

 .نوازش موها و سروصورتم کرد
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 یمــنم کمــ یتــا ســرمون خلــوت بشــه و وقتــ کــردمیصــبر م دیــکــه با نگــاه مهربــونش پــراز حــرف بــود 
کــه افتــاده بــود باهــاش  یمناســبش هــم بوجــود اومــد، بعــدا در مــورد اتفاقــات  تیــروبــراه شــدم و موقع

 .حرف بزنم

خبــردار شــده ســروقت آدم رباهــا   يافتــاده و چطــور یبــدونم چــه اتفــاق قــایدق خواســتیدلــم م یلــیخ
امـا فعــال نگــران  . اتابــک و منصـور افتــاده بــود و کارهـا تــا کجـا  داشــت    يبـرا  یچـه اتفــاق . اومـده بــودن 

 . جا گذاشته به خونه برگشته بودم مارستانیب يآراز و حالش بودم که  دلمو فقط تو

ــدون حــرف فکــر م  همچنانکــه ــه گفــت کــرد،یو اردالن هــم آرام نوازشــم م کــردمیب ــی: پون ــده  یعن انق
بــه بغــل و نــوازش  ازیــحــالم بــده و مــنم ن کنــهیبــاور نم چکسیســابقه ام خرابــه کــه هــ ریــمــنِ ســربه ز

جنســـم از فـــوالده و اصـــال  کـــننیمتاســـفانه همـــه فکـــر م یولـــ! دمیترســـ یلـــیخ نیدارم؟ بـــاور کنـــ
 .بخودش گرفت ینیغمگ ي افهیکه ق!!! ترسمینم

تـورو هـم    کـنم یم یپونـه جـان، مـن حاضـرم و اعـالم آمـادگ       یدونیـ م: گفـت  دیـ خندیم حـال یکه ب اردالن
ــور   ــنگ اونج ــرده قش ــت ک ــ    يبغل ــنم، ول ــت ک ــه نوازش ــه دلخواهت ــان     یک ــه ج ــدش عم ــنم بع ــر ک فک

 !تا منم کارمو شروع کنم ریاول از مامانت اجازه بگ! ارهیچشمامو از جاش درب

ــ  دنــدیخندیم همــه ــه م اردالن جــان تــو زحمــت نکــش  : نشســت گفــت یکــه عمــه همچنانکــه کنــار پون
 . کنمیخودم دخترمو بغل م. عمه جوون

 . پونه انداخته بخودش فشرد و موهاشو بوسه بارون کرد يدست دور شونه ها بعد

 يو دل و قلــوه  گــریج يکبــاب شــده  يخهایمنــزل بــا ســ ياز خدمــه  یکــینگذشــته بــود کــه  یســاعت
چشـمم بــه پونــه افتـاد کــه بــا   . کــه اردالن بـازور شــروع بــه خوراندنشـون بمــن کــرد   دیگوسـفند سررســ 

 دهیــاز کنــارم بلنــد شــده بــود کــه نفهم یاردالن کــ دونمیــنم. کــردینگــامون مو حســرت داشــت  یشــوخ
ــا  ــود   مالبــودم، چــون ک ــه ب ــه در آغــوش عم ــه پون ــد کدفعــهی. حواســم ب ــا دوســ دمی  گــریج خیاردالن ب

 ! بطرفش گرفته خهارویو س ستادهیسر پونه ا يباال

 !رسمیبعدا حسابتو م ؟يمنو به پونه بد يگرایچطور دلت اومد ج! نامرد ياااااا: گفتم یشوخ با

ــه ــن حــرص م   پون ــه م ــثال ب ــه م ــهــم ک ــرا  دادی ــاز ب ــوار و ن ــا ادا و اط ــدارم   يب ــت ن ــثال دوس ــه م ادالن ک
ــت م ــمیوخجال ــت و ق  .... و  کش ــا ژس ــت و ب ــت اردالن گرف ــارو از دس ــهیکبابه ــده دار ي اف ــراه  يخن هم
 . بمن، کبابهارو کوفت کرد يبا مزه ا يبا چشمکها
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ــاخبر م ياهرســاعت بــا تلفنهــ اونــروز راحــت  المیــخ یکــه مــن کمــ میشــدیبابــا و اردالن از حــال آراز ب
 .شدیم

ــ ــ  یوقت ــا اصــرار از مامــان خواســتم دوش ــبگ یب ــدن  رمی ــا ب ــا   یآســوده کمــ یو بعــد ب اســتراحت کــنم، ت
چشـم   يزخمـش تـو   دایشـده شـد   یلـبم کـه زخمـ   . افتـاد حـالم خـراب شـد     نهیآ يچشمم به صورتم تو

 اهیسـ  دایچشـم راسـتم هـم شـد     ریـ ز. دمیرسـ یبنظـر م  خـت یریب یلـ یورم داشـت و خ  یصـورتم کمـ  . بود
 ییروشـو  يگفتـه بـود چـراغ بـاال     سیسـرو  يتـو  مارسـتان یبـودم چـرا عمـه در ب    دهیـ حـاال فهم . شده بود

 ! نمیبب نهیآ يتو تمویوضع نیمن ا خواستیپس نم! خرابه

ــفهمیم االن ــ  دمی ــرا هرک ــو مــ  یچ ــ یمن ــورتم درد م دیبوس ــتیص ــ!! گرف ــوینجوریا یول ــهید ش ــاور  گ ب
 . نداشتم

ــ ــرا یوقت ــر جاهــا  يخــدا........ آوردم رونیــدوش گــرفتن ب يلباســهامو ب ــن، اکث ــدنم ســ يم شــده  اهیب
 گنـاه یکـه منـه ب   ارنیـ منصـور خبـرت رو ب   یالهـ : بلنـد گفـتم  ! بـود  نـا یبـدنم بخـاطر ا   يپس عـذابها .... بود

ــ  !یروز انــداخت نیــرو بــه ا ــه فقــط س ــا پون ــ يبنــد نیــآذ اهیخــدا کنــه حجلــه تــو ب  یکثافــت عوضــ میکن
فکــر  یولــ! درد رو تحمــل کــردم کــه خــودم خبــر نداشــتم نهمــهیبعــد از فکــرم گذشــت چطــور ا! زههــر

 . کردندیم تمیبشدت اذ دیبا هایاهیس نیوگرنه ا. کارساز بودند ییعمه و دا يکنم آمپولها

شســته صــبحونه ن زیصــبح تــازه ســرم. بــودم دهیــآراز خــوب خواب يبــرا میرو بــا وجــود نگــران اونشــب
 . خوبه یلیهم خ شیکه ارسالن زنگ زده خبر داد آراز به هوش اومده و حال عموم میبود

 
 . ستین ینگران ياصال جا گهید

 دیشـا ! رفـتن جـوان مـردم نبـودم     نیاز بـ  یخـدارو شـکر کـردم کـه باعـث و بـان       دهیاز ته دل کشـ  ینفس
 !شدمیکه زجرکش هم م دمیبخش یهم تا آخر عمرم خودمو نم

 
صــورتم کــه کــامال خــوب شــده فقــط زخــم . و مــن حــالم خوبــه گــذرهیم ییآدم ربــا يروز از مــاجرا ســه

 . هم ندارن يادیز تیاذ. تموم نشدن یبدنم هم کمتر شده ول يهایاهیس. شهیم دهیلبم د
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ــتم ازداداشـــ چنـــدبار ــاجرا امیخواسـ ــ  دهیـــدزد يمـ ــدنم رو بپرســـم، ولـ چـــرا همـــش  دونمیـــنم یشـ
ــوش م  ــت گ ــون پش ــدازنیهردوش ــردا م  ن ــروز ف ــننیو ام ــاله  ! ک ــه مس ــدا کن ــ يخ ــه یخاص ــ. نباش  یول

 ! کننیم یرو مخف يزیقشنگ چ گهیاحساسم م

ــد و اردالن کــه م  امــروز ــا   مارســتانیبــه ب خواســتیآراز رو بــه بخــش منتقــل کــرده بودن ــه جاشــو ب رفت
 !آراز بـود، اصـرار کـردم منـو هـم همـراه خـودش ببـره         شیارسالن به عنـوان همـراه عـوض کنـه کـه پـ      

ــم د  ــتم بگ ــهینتونس ــل دور گ ــه ا   يتحم ــم ک ــدت دلتنگش ــدارم و بش ــاز آراز رو ن ــ نی ــار از  یدلتنگ دم
اگــه اون منــو  دیشــا. ونمیجــوونم مــن بــه آراز، جــوونم رو مــد یداداشــ: فقــط گفــتم! ارهیــرمروزگــارم د

مراســم شــب  يبــرا دیکــم کــم داشــت ایــبــودم  مارســتانیب ياون تــو ياالن مــن جــا نــداخت،ینم يکنــار
 !نمشیبب امیپس اجازه بده منم ب! دیشدیهفتم آماده م

کـرده   یلطفـ  شـه یم: گفـت  یعصـب  یبصورتم کـرده، لباشـو بـا چشـماش جمـع کـرد و کمـ        ینگاه اردالن
 . میریبا هم م! آماده شو! یزر زر نکن نهمهیا

 . اش فشردم نهیو خودمو به س دمیبغلش خز يخوشحال شدم که آرام تو چنان

ــرا ــ يب ــار در عــرض ا نیاول ــب ــ    نی ــا اردالن ســوار ماش ــت ب ــدون محــافظ راح ــا ب ــا نیماهه  ییشــده دوت
چقـدر بــه محافظـام عـادت کــرده    ! تعجــب داشـت  يخـودم جـا   يکـه کـال بــرا   میرفتــ مارسـتان یبطـرف ب 

 !از فکر خودم بشدت خنده ام گرفته بود! کم دارم يزیبدون اونا چ کردمیبودم و احساس م

 . بود نیتریخودم سفارش دادم عال ي قهیکه با سل یگل سبد

 :آرازم خوندم يبرا نیماش يتو
 

  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 جاڪهر .نمیآب بب جاڪ هر
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  نمڪ چوڪ جاڪ هر

 گردمیبه تو برم باز

 است -وارید-نیا-سر-انمیآش

 تو عادت دارم  واریبه د من

 ارادت دارم  وارید ي هیسا نیبه ا من

 . من هستم ےنزن ای ےبه من سنگ زن تو

 مرا آب نده  تو

 مرا دانه نده  تو

 . نخواهم چیخدا ه به

 فقط سنگ نزن  تو

 .رنجمیم
 
 . دوباره خنده ام گرفت!! آراز من که کارش فقط سنگ زدن بود و

 .کردیآراز م ادیکه دلمو پراز  خوندیم نیماش يتو ییبایز يآهنگا

 !......افتاده بود يآراز من به چه روز! ستادیقلبم ا دنشیکه با د میآراز شد یاتاق خصوص وارد
 

زده  خیــ يدســتام لحظــه ا. نداشــتن مویگهــدارن يارایــکــه بــه آراز افتــاد از همــان دم در، پاهــام  چشــمم
 .سرمارو با عمق وجودم احساس کردم

نبــود، تمامــا پوســت و  دایــچهــره اش پ ياز خــون تــو یزرد کــه اصــال نشــان یــیمــن بــا رنــگ و رو آرازِ
رم بــه دسـتهاش و ماسـک اکسـ     خـورد، یچشـم م  يتـو  دایاسـتخوان کـه الغـر شـدنش شــد     بــه  ژنیدو سـ

اشــکام بــه . ســرش کــه بــه قلــبش وصــل بودنــد دلمــو ســوزوند  يبــاال يدســتگاهها. بــود دهیــدهــن خواب
 . بود يرصورتم جا يپهنا

ــت ز      اردالن ــته دس ــود آهس ــده ب ــرابم ش ــال خ ــه ح ــه متوج ــک ــه در حال  ری ــم انداخت ــهیبغل ــو  ک نگاهش
! شینــیبب ذارمیــنم ،يراه بنــداز يزار هیــگر ينجــوریا شــشیاگــه قــراره پ: بصــورتم دوختــه بــود گفــت 

 شــهیخــوب م يحالشــم بــزود! گوشــش گذشــته خین فقـط خداروشــکر کــن زنــده مونــده و خطــر از بـ  اال
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ــدگ  ــرخونه زن ــردهیبرم شیس ــاش  گ ــران نب ــدا! نگ ــاق   يخ ــه اتف ــرده اگ ــادیم ینک ــ فت ــذاب   هی ــر ع عم
ــ  ــارو م ــه کــه اونــم آرازه و کــار   يدوران رو هــم اجبــار نیــخــب مجبــوره ا. کشــت یوجــدان م بگذرون

 !شناسم یمن دوستمو م! بلده

ــکامو ــندل     اش ــرام ص ــه اردالن ب ــتم ک ــو رف ــته جل ــردم و آهس ــاك ک ــتم و آرام  . آورد یپ ــار آراز نشس کن
 . دستم گرفتم يدستشو تو

بلکــه  زمیــصــورتش گذاشــته بــا تمــام وجــودم اشــک بر  يصــورتمو رو تونســتمیاردالن نبــود و م کــاش
ــاز صــورت مــاه و رنــگ پر  يبوســه ا تونســتمیکــاش م! بشــم یخــال یکمــ ــردارم شــااش  دهی قلــبم  دیب

ــهیا ــاذ نهم ــ تمی ــه و کم ــام راه ب ینکن ــباه ــو رو تونســتمیکــاش م! ادی ــذارم شــا نهیســ يسرش ــم  دیم ب دل
 ســتادهیآراز ا ي گــهیاردالن طــرف د فیــح........ فیــح یولــ!!!  کــردیکــه ناکــارم م رهیــگآروم و قــرار ب

 . خوندیرو دستش گرفته م یبود و گزارشات پزشک

 :آراز خوندم يبرا
 
 دانم یدوستت دارم که قدرش را نم يرقد 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
 

 نامت به لب دارم  یبه سر دارم، گه ادتی یگه

 خروشانم  گرید یخاموش خاموشم، دم یدم
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 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
 

 آآآآآآآآآهو  یتمام هست تیاز مو يتار يفدا

 را بسوزانم یتمام هست ،یبهر قربان شتیپ به
 

 .پاکشون کردم و آرام دستشو فشردم. بودند يناخواسته جار اشکامو

 ! ستین هوشینگران نباش ب. بخاطر داروهاش اکثرا خوابه: آروم گفت اردالن

 ! لو رفته بود یهمچ یبقدر کاف! آبروم بره شترینگفتم که ب يزیچ

چشــم بصــورتش . دیــقلــبم بــا شــدت تمــام لرز. خــورد یآراز تکــون دمیــد یگذشــت مــدت زمــان بعــداز
 . شنمیباز بب يبشه با چشما داریب کردمیدوخته بودم و خدا خدا م

کـه  . دیاردالن بطـرفش خـم شـده حالشـو پرسـ     . بـود  حـال یچقـدر ب . بـاز شـد   یچشـماش کمـ   يال آهسته
 .تکون داد يفقط سر

. صـــورتم نشســـت يرو حـــالشیبطـــرفش خـــم شـــدم کـــه چشـــمان ب. اصـــال متوجـــه اطـــراف نبـــود 
 .خوشحال بود نهمهیحتما منتظرم بود که چشماش ا! درخشش نگاهش داغونم کرد

 . که با چشم اشاره کرد خوبم دمیحالشو پرس. پراز اشک شد چشمام

 .از اتاق خارج شد. گردمیو برم زنمیم يپرستار ستگاهیبه ا يمن سر: گفت اردالن

 . صورتم گذاشت يدستشو که سرم هم داشت رو آروم باال آورد و رو آراز

 .....االن  دیشا ياگه تو نبود. ونمیجوونمو بهت مد: با هق هق گفتم. ختیفرور اشکام

چــرا : زمزمــه کــرد دهیرو کنــار کشــ ژنیماســک اکســ حــالیب گــشیداد و بــا دســت د يفشــار صــورتمو
حـال   نیـ ا ياصـال دوسـت نـدارم تـو    ! شـتم یخانوم گلـم؟ خـدارو شـکر کـه نمـردم و االنـم پ       یکنیم هیگر

ــتیبب ــویا! نم ــد   ن ــت رو م ــن جوون ــوش ک ــ ونیفرام ــه  ! یمن ــنم ک ــم ــواه  هی ــذرت خ ــت   یمع ــزرگ به ب
 ....وگرنه يو از گناهم بگذر یمنو ببخش دیتو با! مبدهکار
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ــکامو ــو رو    اش ــدم و لبم ــورتمو چرخون ــرده آروم ص ــاك ک ــوز رو   يپ ــه هن ــتش ک ــرار   يدس ــورتم ق ص
بــرات . لطفــا صــحبت نکــن: گفــتم ذاشــتمیدهــنش م يماســک رو رو کــهیبعــد در حال. داشــت گذاشــتم

ــیبــه وقــتش حــرفم م! ســتیخــوب ن ــه   دییــچشماشــو آروم بســته حرفمــو تا! یزن ــاره زمزم کــرد و دوب
 خوبه؟ دتحال خو! فقط منو ببخش: کرد

ــ. ســتمیخــوب باشــم ن دیــکــه با ياونجــور: تکــون داده گفــتم يســر ــه چنــد روز گذشــته   یول نســبت ب
. شـه یتـو فقـط خـودت خـوب شـو بـه خونـه ات برگـرد مـن حـالم خـوب م           . نگـرانم نبـاش  . خـوبم  یلیخ

 . دمیقول م

ــته ــرد  آهس ــه ک ــه ب : زمزم ــت چ ــیالاردالن گف ــودن  ی ــرت آورده ب ــدا . س ــط منــو  ! شــرمنده ام بخ فق
 !ببخش

ــود  کــردیم یکنــارش بــودم کــه ســع  یســاعت ــه و اکثــرا چشــمش بصــورتم ب  يمــنم دستشــو تــو . نخواب
 یبــودم چــرا آراز ازم معــذرت خــواه  ریــفقــط متح. فشــردیدســتم داشــتم کــه آرازم آهســته دســتمو م 

 !! کردیم

تونسـتم بمـونم و اجبـارا باهـاش همـراه       ینمـ  گـه ی، داسـتراحت کنـه   ادیـ بخونـه ب  خواسـت یکـه م  ارسالن
 . آراز رو تنها گذاشتم نیغمگ یشده با دل

 . خواستیراه فقط فکرم مشغول بود که چرا آراز ازم معذرت م نیب

گذشــته  شینجــات جــوونم از زنــدگ ياونکــه بــرا!! دمیبخشــ یاونــو مــ دیــکــرده بــود کــه با کــاریچ مگــه
 کرد؟یم یحاال چرا ازم معذرت خواه! بود

 یولــ ياتــاق نبــود يارســالن تــو تــو: دمیپرســ کــردیم یرو بــه ارســالن کــردم کــه داشــت راننــدگ آروم
 ؟؟یدونیتو علتش رو م. کردیم یازم معذرت خواه يآراز بنحو

ــداد و چ یکــرده سرشــو تکــون  یبهــم نگــاه ارســالن ــ. نگفــت يزی اصــرار کــردم آهســته   شــتریب یوقت
 ! نه ای دونهیم يزیچ ینیبب یره از اردالن بپرسخبر ندارم بهت يادیز زیمن از چ: گفت

 .....کرده بود؟؟؟؟ کاریآراز چ یعنی! فکرم بشدت آشفته بود یول دمینفهم يزیچ اونروز

 :براش خوندم. دیام رفت و دلم لرز دهیآراز رنگ و روپر شیدوباره پ فکرم
 

 خوبست هوایم و حال ام شده عاشق



@donyayroman 442 

 خوبست برایم درد ولی است درد

 نه حالم فقط تو با!  من آرامش

 خوبست صدایم لحن،  نفسم،  خوابم

 باشی کنارم است پزشک تشخیص

 خوبست هایم ریه براي تو عطر

 نیست چیزي 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

ــروز ــار   اون ــردم چ يبعــداز اســتراحت کــردن ارســالن هرک ــک ــن چ   يزی ــت م ــط گف ــداد فق ــروز ن ــب  زی
 !بدونه و بهت بگه ییزایچ دیبپرس شا يدیاردالن رو د. دونمینم يادیز

ــا ــه اردالن از ب  ت ــردا ک ــتانیف ــرده و بب  مارس ــه برگ ــبخون ــزار راه م  نمشی ــم ه ــتیدل ــه د رف  وونــهیک
 ! بود نیدر ب ییپس ماجرا! کنه یمعذرت خواه ینبود که بدون علت از کس یآراز کس. شدمیم

بــه  خواســتیارســالن کــه م. و هــزار آهنــگ رنگارنــگ بــه صــبح رســوندم  بتیرو بــا هــزار مصــ اونشــب
، هــم هــم دلتنــگ آرازم بــودم. بــره اصــال نتونســتم تحمــل کــنم و دوبــاره باهــاش راه افتــادم  مارســتانیب
و تــا  رفــتیبــه شــرکت م مارســتانیاز ب دیشــا! اردالن بخــاطر مــنم کــه شــده بخونــه برگــرده خواســتمیم

 . شدمیم یبه تمام معن وونهیکه اونوقت د دیرسیبهش نم مشب دست

ــال ــه د  ح ــبت ب ــآراز نس ــیخ روزی ــود و کمــ   یل ــر ب ــول  یبهت ــگ و روش معم ــود  یرن ــده ب ــک . ش ماس
ــد و   ژنیاکســ ــود  یکــیرو هــم برداشــته بودن ــرم هــا نب ــارش نشســته در حال. از س ــا  کــهیکن نگــاهمون ب

 . کردیم تیکه اظهار رضا دمیبهم گره خورده بود حالشو پرس ایدن يتمام عشق و محبتها

: داد  دیـــخندیم کـــهیدر حال. داده بودنـــد ریصـــبحانه بهـــش شـــ ياردالن امـــروز بـــرا يگفتـــه  طبـــق
از معـده شــو   ییجـا  ریوراك، فکـر نکـنم اون شـ   بـزنم بـه تختـه آراز هـم کـه خـوش خـ       ... ماشـاا ... ماشـاا 
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ــه باشــه ــان نگاههــا ! گرفت ــاور کــن آهــو چن ــه مــن م ییب ــداختیب ــرا خــوردن مــن نقشــه    ن فکــر کــنم ب
 ! مطمئنم گهید نویا! دیکشیم

ــهیدر حال آراز ــد م ک ــلبخن ــت زدی ــه م : گف ــو ک ــاردالن ت ــونمینم یدونی ــو     ت ــدا من ــورو خ ــس ت ــدم پ بخن
 !نهکیم تیها اذ هیبخ يجا! شو الیخیب

 ریــکــه از ز هیــبخ یاون ســه تــا و نصــف رهیــم یلــیو یلــیدوســت دارم و دلــم داره ق: خنــدان گفــت اردالن
فقـط  ..... یبلکـه دلـم کمـ    م،یاتـاق عملـت بـد    لیـ گلو تا شـکمت رو پوشـونده درجـا بپـرن و دوبـاره تحو     

 .....یدونیخودت که م! خنک شه یکم

 ! شماها گردنم از مو هم نازکتره شیپ! يحق دار یبکن يهرکار: تکون داده گفت يسر آراز

افتــاده کــه گــردن  یمــنم بــدونم چــه اتفــاق نیواضــح بگــ شــهیم: گفــتم. اوردمیــحرفاشــون ســردر نم از
کنــه بلکــه دلــش خنــک شــه؟؟  يکــار خــوادیم گــهید یکــیبخــاطر گنــاهش اونهمــه نــازك شــده و  یکــی

 !منتظرم

ــت  اردالن ــدان گف ــو الزم ن : خن ــوم ت ــتیجوج ــچ س ــدون يزی ــط ا ،یب ــفق ــودز نی ــداخالق و  يالیآراز گ ب
ــبــدردنخور کــه از ا ــازکتر از مــو شــده رو بــبخش بق    نی ــه بعــد خداروشــکر گردنشــم ن ــب  لیمســا ي هی

 !حل شده هستش

 یحرفــ چیلحظــه هــ نیــمطمــئن بــودم در ا. نگفــتم يزیــچ گــهیو د کــردمیبــا تعجــب فقــط نگاشــون م    
ــون در نم ــازش ــاعت . ادی ــروز س ــ یاون ــود شیپ ــداز ا میآراز ب ــهیو بع ــ نک ــخ یکم ــت و دلِ  المی ازش راح

 . میتنگم آروم شد با اردالن بخونه برگشت

ــو ــوال يت ــ یراه س ــ دمیازش نپرس ــ یول ــتیم یوقت ــو گرفتــه      خواس ــره آروم دستش ــاقش ب ــرف ات بط
 !باهات کار دارم! يایبه اتاقم ب قهیده دق يوقت دار یداداش: گفتم

 تـونم یفقـط بـبخش کـه نم   : گفـت  تخـت ولـو شـد و    ينگفـت و بـا مـن وارد اتـاقم شـده رو      يزیـ چ خسته
 . واقعا خسته ام نمیراست بش

کــرده کــه مــن  کــاریآراز چ!!! کــالم کیــفقــط : روش نشســتم و آهســته گفــتم دهیجلــو کشــ مویصــندل
ــ  دیــبا رو االن  یهمچــ خــوامیکــه م نحلــهیبــرام ال نــایا ؟یهســت یاونــو ببخشــم و تــو هــم از دســتش عاص

 ! بدونم
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اگــه مــن داداش تــو هســتم   ؟يبشــنو يخــوایواقعــا م: گفــت داشــتیچشــم از صــورتم برنم کــهیحال در
ــورو مــ  ــم م یو ت ــیخ دونمیــشناس ــم ریات تــاث هیــروح يرو یل ــدتها افســردگ    ذارهی ــه ممکنــه م  یک

 !بعدا ریبگ میپس تصم! یکشیم رونیزبونمون ب ریباالخره ماجرا رو از ز دونمیم نمیا! يریبگ

 ! بدونم خوامیرو گرفتم م ممیتصم: گفتم آروم

 ! آماده باش یهمچ يها، پس برا یخودت خواست! چه عجول: لباش نشسته گفت يرو يلبخند

ــه ا اول ــویاز هم ــه ا  ن ــم، االن ک ــهیبگ ــا   نهم ــط ب ــت فق ــیراح ــ یک ــان   اتیاز داداش ــافظ و نگهب ــدون مح ب
همـه از   سـت، یمزاحمـت ن  یشـک یو ه یچرخـ یهمـه م  نیبـ  يو بـا آرامـش مثـل مـردم عـاد      يریـ م رونیب

 چ،یاز ذهنــت دور نکــن کــه هــ چوقــتیاصــال و ه نــویا! آراز هســتش يو نقشــه هــا ییزحمــات و جانفــدا
ــه   ــه ملک ــن ا  يبلک ــت ک ــذهن ــت آورد    نی ــازه بدس ــا ت ــداز ماهه ــه بع ــمون رو ک ــآرامش ــد می  ونیرو م

تــو . افتــاده و دو روز فقـط بــا مـرگ دســت و پنجـه نــرم کـرد     مارسـتان یب يکــه خـودش گوشــه   میـ آراز
زنــده مونــدنش رو داده بــودن و همــون شــب  دیــا ده درصــد امکــه دکترهــا فقــط بــه مــ يدیــاصــال نفهم
اونشـب کـه مـا    . بـرش گردوندنـد   یکـرد کـه بـزور بـه زنـدگ      یسـت قلبـ  یبود دوبـار ا  ICU ياول که تو

 میو شـاهد حـالِ خـرابش بـودم، بـاور کـن هـزار بـار مـرده و زنـده شـد            دمشیـ دیم شـه یفقط از پشت ش
کــارکردن قلــبش چــه  يفقــط بــرا یاگــه بــدون! داد حــدودا خطــر رفــع شــده نــانیتــا دکتــر بهمــون اطم

ــ  قیــبهــش تزر ییآمپولهــا ــا چــه مص ــارو گ یبتیکــردن و ب ــاون ــآورد ری ــاهش  دهیخــودت نشــن می از گن
 ! يگذریم

از ! ســوختیبــود و تــازه دلــم داشــت م يکــه اصــال ازش خبــر نداشــتم اشــکام جــار  ییحرفــا دنیشــن بــا
ــا ــ  ســوختمیم نی ــ کــه آراز عشــق و قل ــود، ول ــا چکــدومیاز ه یب مــن ب ــا اطالعــ نی نداشــتم و  یماجراه

 . دمیخوابیبالش گذاشته م يچقدر راحت سرمو رو

ــاجرا دونمیـــنم: داد  اردالن ــور و . يمنصـــور و آراز چقـــدر خبـــر دار  ي نـــهیرید یدشـــمن ياز مـ منصـ
 .....  الهام، که خواهر آراز باشه، 

ــه ــودن و همد   ب ــم ب ــق ه ــطالح عاش ــهیاص ــیرو خ گ ــتن  یل ــت داش ــاجرا. دوس ــق يآراز از م ــایا یعاش  ن
ــر ــازه م    يخب ــرا اج ــه عم ــه اگ ــت وگرن ــنداش ــور نزد  دادی ــه منص ــواهرش ب ــخ ــه کی ــون ذات !!! بش چ

کــه راه افتــاده  ییجشــنها نیاز همــ یکــیدر . شــناخت و باهــاش آشــنا بــود یخــراب منصــور رو کــامال مــ
 ایــبــود و پرن ایــخترعمــوش پرند ي فتهیبـود و طبــق معمــول همــه بودنــد، آراز کــه اون موقــع بشــدت شــ 
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ــهــم کــه واقعــا ال  ــ  قی ــواده اش نبــود، ول ــو بهــش چســب  یآراز و خون ــل زال ــو کــرد،یولــش نم دهیمث  يت
 ! شهیآشنا م ایجشن همه جا همراهش بود که منصور با پرن

ــاق چــه ــردار نشــد  نشــونیب یاتف ــاد خب ــان میافت ــه   دمیاز دوســتام شــن یفقــط زم ــام رو ک ــه منصــور اله ک
ــ  ــا پرناونهمــه عاشــقش ب ــود رو ول کــرده و داره ب ــدم و  ! چرخــهیم ای ــه آراز اطــالع ب ــدبار خواســتم ب چن
رو  ایــاســم خــواهرش بــا پرن شــدیبــود مگــه م وونــهیکلــه خــر از بــس د يپســره  یمــاجرا رو بگــم، ولــ

و  میدیمـا هـم خودمــون رو کنـار کشــ   . رو هــم داد یکـه حــاال بشـه گـزارش عشــق و عاشـق     آوردبزبـون  
 ! بکنه يخود آراز ماجرا رو بفهمه و کار يتا روز مینگفت يزیچ

ــا ــوا ب ــم پرن   يدع ــاعثش ه ــه ب ــام و آراز ک ــاله ــه ب  ای ــام از خون ــوده، اله ــب ــهیم رونی ــا  زن ــانم و آق  يو خ
گشــت و گــذار و خــوب شــدن حــال  يبــرا یوقتــ رن،یــکــردن الهــام دنبــالش م دایــپ يکــه بــرا انپوریــک

 ......و  کننیموقع برگشتن تصادف م رن،یالهام به خارج از شهر م

خـودش بـود،    ياتفـاقم بنحـو   نیـ تمـام خونـواده شـو از دسـت داده بـود کـه باعـث ا        یکه در سـاعت  آراز
ــهید ــ  گ ــدامت و پش ــردگ یمونین ــردم گر  يو دور یو افس ــه و م ــردن از هم ــک ــونش  .... يزی ــا داغ واقع

 ! کرد

! زدواج کــننبـا منصـور از کشـور خـارج شـده و قـراره بـا هـم ا         ایـ پرن میدیزمانهـا بـود کـه شـن     نیهمـ  در
. سـر آراز اومـد کـه خـدا عـالم و شـاهد بـود        یـی اوضـاع احـوال، چـه بال    نیـ خودت تصـور کـن در ا   گهید

 . رفتیداشت از دست م گهیکال د

ــا ــه هــ   باب ــارمون ب ــا آراز کســ     چیمخت ــون واقع ــت، چ ــاش نذاش ــوان آراز رو تنه ــت   یعن ــم نداش رو ه
رو بابـت آراز بجــا   يشـرکت واقعــا حـق پــدر   لیـ زد و بـه کمــک وک  شیبابــا از کـل زنــدگ ! کمکـش کنـه  

ــک پزشــکها  ــا کم ــ  يآوردن و ب ــاذق و حت ــارج     یح ــده از خ ــفارش ش ــاب و روانِ س ــر اعص ــوت دکت دع
 نیــکجــا و ا یآراز قبلــ یولــ! برگــردونن یکــردن، تونســتن آراز رو بــه زنــدگیرو م فشیتعــر یلــیکــه خ

 !به اون رو شده بوددو  نیکال از ا!!! يدیدیخودت که رفتارهاش رو م! کجا یآراز سنگ

ــتمال ــم ياز رو یدس ــردم   زی ــورتم فش ــتم و بص ــا   . برداش ــه روزه ــش چ ــن کم ــا  س ــر  ییآراز ب رو از س
 :از فکرم گذشت. گذرونده و چطور طاقت آورده بود خدا عالم بود

 
 زمان رفته و برگشت ندارد آهسته
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 و بدمان رفته و برگشت ندارد خوب
 

 شد يسپر ایکه فقط با غم دن يعمر

 روان رفته و برگشت ندارد آب چون
 
 یجوان امیبه سر آمد همه ا گرید

 جوان رفته و برگشت ندارد يمایس
 

 که نیما حسرت ا ي کار دلِ خسته شد

 رفته و آن رفته و برگشت ندارد نیا
 
 ها یبه دنبال خوش دینگرد هودهیب

 ز جهان رفته و برگشت ندارد يشاد
 

 شده عادت زانیغم هجران عز ییگو

 ...که جان رفته و برگشت ندارد انگار

ــدا   ــا ص ــه  داد  يب ــدم ک ــودم اوم ــود   : اردالن بخ ــارج ب ــرا خ ــور اکث ــت و منص ــا گذش ــدت. روزه ــد  یم بع
ــدون ا میدیشــن ــا پرن نکــهیب ــب ــو ول کــرده دنبــال کــس د  ای  ایــخــب پرن! افتــاده يا گــهیازدواج کنــه اون

کـرده کـال اخـالق و     دایـ سـنگ پ از  یکـه قلبـ   يمـا هـم بـا آراز   . شـده بـود   دیکـه شـا   شـد یمجازات م دیبا
 . میعوض شده بود روابطمون رو همچنان  داد رشرفتا

ــداز ــدزد بع ــا خ   دهی ــراه م ــو آراز هم ــدن ت ــیش ــ  یل ــت کش ــل  دیزحم ــو مث ــ  هی ــرادر واقع ــهیهم یب  ش
فقـط  . میبکشـ  ینفسـ  میبتـون  شـد یکـه باعـث م   گرفـت یکـارو آراز م  يگوشـه   هیـ  شـه یهم. کنارمون بـود 

زحمـات   ي جـه یاون لحظـات کنـارمون باشـه و نت    ينبـود تـا بتونـه تـو     رانیـ کـردن تـو ا   دایـ موقع پ فیح
 !نهیبب روچند ساله مون 
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ــون ــ  هم ــو از انگل ــا    سیاوان عم ــه دق ــه اگ ــر داد ک ــون خب ــگ زده بهم ــا ،یقیزن ــط  دیش ــفق ــهیدق کی  ق
ــرید ــ رت ــان م شیپ ــیمام ــان رو از آسا  دیرس ــک مام ــگاهشیاتاب ــدزد ش ــود دهی ــتینم. ب ــاریچ میدونس  ک

 ! تا ازش محافظت کنه موندیکنار مامان م شگاهیآسا يتو هگیعمو د! میکن

 يمشـکل مـا تـو بـود    . دسـت تنهـا بـود    یلـ یکـه خ  میکمـک بهـش برسـون    يشد ما خودمـون رو بـرا   قرار
 یتنهـا کســ . میدر معـرض خطـر قــرار بـد    کجـا یو تـو و مامــان رو   میهمراهمــون ببـر  میتونسـت  یکـه نمـ  

کــه داشــت و  یکــه خــدارو شــکر بــا مشــکالت. مواظبــت باشــه آراز بــود ریمثــل شــ تونســتیم نجــایکــه ا
 لیـ و سـالم بـه مـا تحو    حیتونسـت تـورو صـح    کنـه، یم فیـ همـه شـون رو بـرات تعر    دشخـو  يحتما روز

 . میوسط همه مون داغون بود نیباور کن ا یول! بده

ــ  شــگاهیآسا پزشــکان  دادنیــه نمروبــراه کــنن اصــال اجــاز یکــه تــازه تونســته بــودن حــال مامــان رو کم
مراحــل درمــان رو هــم تمــوم  نیآخــر خواســتنیم. میمامــان رو از اونجــا خــارج کنــ یعنــوان چیتحــت هــ

! بــرده بشــه رونیــخــوب نشــده از اونجــا ب ضیافــت داشــت مــر شگاهشــونیاســم آسا يکــنن چــون بــرا
ــ  يداروهــا و گشــت و گــذارها یحتــ میمجبــور بــود گــهید چــون همــه جــا . میمامــان رو هــم کنتــرل کن

 یو هــرآن آمــاده بــود زهرشــو خــال دیکشــیمامــان نقشــه م دنیــدزد يکــه بــرا میدیــدیاز اتابــک م يرد
ــ  يمتاســفانه اتابــک بحــد.  کنــه . دادیــبــه دســتمون نم یجــا مــدرک چیروبــاه صــفت و زرنــگ بــود کــه ه

از نـو برامـون شـروع     يو بعـدا حتمـا دوبـاره روز    خـورد یمـا نم  بـدرد  ادیـ هـم ز  کیـ کوچ يالبته مـدرکها 
 .شدیم

و کـال دنبـال    میبـود  بیـ همونطـور کـه آراز گفتـه بـود هرلحظـه تحـت تعق       رانیـ برگشـتنمون بـه ا   زبعدا
 . ارنیمامان رو بدست ب ایتو  يبودن که جور یفرصت

و ســرمون گــرم  فتــادیاتفــاق م یشــلوغ ایــهرکجــا دعــوا ! میمــن و ارســالن هــم از خطــر دور نبــود البتــه
مواظــب  شــهیهم میکــردیم یســع! کــه بطرفمــون نشــونه رفتــه بــود میدیــدیرو م ییبــرق چاقوهــا شــدیم

کــه واقعــا  میمــا هــم بــا صــدتا محــافظ بگــرد نکــهیمگــر ا م،یکنــ يجاهــا دور نجــوریو از ا میاطــراف باشــ
 !نبود یشدن

ــر م  يروز ــه آراز خب ــکــه ب ــ   دنی ــه هم تــورو بدســت  هــایزود نیمنصــور قســم خــورده هرطــور شــده ب
 . ادیشده بود و به مالقات بابا م وونهید گهیا کنه، دو نقشه هاشو دونه دونه اجر ارهیب
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چـون  . میخـالص بشـ   یبکشـه کـه همگـ    يکنـه و نقشـه ا   يکـار  خـواد یبعـداز دونسـتن مـاجرا ازش م    بابا
 ! میافتاده بود یواقعا خسته شده و از کار و زندگ

ــ. کنــهیآراز نقشــه شــو رو م کــه ــا هــم مــاجرا رو در     یوقت ــا م ــه خواســت و ب ــا زنــگ زده مــارو بخون باب
نقشـه نبـود    نیـ بـه ا  يادیدزیـ چـون واقعـا ام  ! میگذاشت، منـو ارسـالن هـردو در جـا مخالفـت کـرد       انیم

 !فتهیو ممکن بود جوونت بخطر ب

ـ  ــ       يریـ گ میو تصـم  ادیــز يبعـداز صـحبتها   یول  یو فکــر کـردن بـه تمــام مراحـل نقشـه، همــه مـون بـا دل
 .میدیرو به جوون خر سکیاز دست اتابک و کارهاش، قبول ر نیخون

 ن؟یکردیبود که شما قبولش نم یمگه نقشه چ: دمیپرس دیلرزیدلم م کهیحال در

ــهیدر حال اردالن ــون م  ک ــو تک ــسرش ــاراحت دادی ــوران م  یو ن ــره اش ف ــام چه ــردیاز تم ــت ک ــه : گف نقش
ــا ــرا نی ــود ب ــد   یســاعت يب ــورو بدســت منصــور ب ارتکــاب جــرم توســط   نیحــ و در میهــم کــه شــده ت

 ! بکشن یبشه و همه بتونن نفس راحت کسرهیبشن که کار  ریدستگ سیپل

قلـبم بـه همـراه تمـام بـدنم       کـه یدر حال! بـاور کـنم   تونسـتم یعنـوان نم  چیبـه هـ   دمیشـن  یرو که مـ  يزیچ
...... آراز یعنــی: دمیحــرف زدن هــم نداشــت پرســ يارایــکــه  یبــا زبــون اوردمیــو نفــس کــم م دیــلرزیم
قبـول  ...... بابـام  یحتـ .... شـما هـم    ن؟یبـد ...... بـه دسـت منصـور   ....... رو کـرد کـه منـو   .....  شـنهاد یپ نیا

 ن؟یکرد

ــاک ســکیچــون واقعــا ر. میکــردیگفــتم کــه اولــش قبــول نم : سرشــو تکــون داده گفــت اردالن  یخطرن
ــود ــ! ب ــ  یول ــت م ــه دس ــد یاگ ــات م   میجنبون ــور نج ــت منص ــورو از دس ــو زود ت ــاق میدادی ــرا یاتف ت ب

ــادینم ــط با. فت ــفق ــ دی ــا پل ــگ م سیب ــ! میشــدیهماهن ــوذ  نیهمچن ــا نف ــو يآراز ســه ت  يدارو دســته  يت
اونــا  کــردیم دیــتــورو تهد يجــد يبــه اونــا بــود کــه اگــه خطــر  دمونیــام نیشــتریمنصــور داشــت کــه ب

بشــدت بــا تــو برخــورد کــرده   یکــه منصــورِ کثافــت عوضــ يهمــون لحظــه ا یحتــ. شــدنیوارد عمــل م
خواســتن جلــو اومــده کــار منصــور بــا   يمشــت و لگــد گرفتــه بــود، هرســه نفــوذ  ریــتــورو ز ياونجــور

 .... و میکرد بازکارخونه رو  يآدماش رو بسازن که ما درها

بـود کـه بـه آراز داده     يخبـر  م،یآراز رو قبـول کنـ   يکـه باعـث شـد مـا نقشـه       یلـ یاز دال یکـ یبگم  نمیا
 ...کارشون  نیاو  ییاتابک و منصور بجرم آدم ربا شدیبودند و باعث م
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 .دار بره يباال سرشون

 ....خدا عالم بود زدمیدست و پا م یتیحرفها در چه وضع نیا دنیشن با
 
 :ته ته دلم خوندم از
 

 ...ۍستڪباز دلم راش امشب

 ...نبود ۍافڪدلم  ستهڪش يها هڪیت ردنڪجمع  ۍتمام توانم برا نباریا اما

 ...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

 امــــــــــ هیثــــــــــان هــــــــــر

   یتــر از هر دلــــــــتنگ دلـــــتنگ
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 تر از هر تنهـــــــا   ـــنهاتــــــ

 ! چـــــــرا ؟ دانمینمـــــــــ

 مرا چه شـــده اسـت ؟  دانمینمــــــــــ

  ریدستم را بگ ایخــــــــــدا

 ندارمـــــــــــــ   ـــــــــچیتوان ه گــــــــــــــرید 

   یـــــــــــــــیطــــــــــاقت تنها نه

   یــــــت دلتنـــــــــــگطـــــــــاقــــــــ نه

  """"... نــــــــــــــــه و

 هم نـــــــدارم یطاقـــــــت زندگــــــ یحتــــــــــــــ
 

 .......سر گرفتند اشکام

اصــال بلــد نبــودم ! بگــم یچــ دونســتمیبــود کــه اصــال نم دهیــاز آراز و کــارش گرفتــه و رنج يبحــد دلــم
 يالهـا یبـه خ  دمیـ فهم یاصـال نمـ  ! نشـون بـدم   یچـه عکـس العملـ    دونسـتم یاصـال نم ! فکر کـنم  يچه جور

 ياردالن رو يکــه االن بــا حرفهــا ییالهــایبــه خ ایــخــامم کــه آراز منــو دوســت داره و عاشــقمه بخنــدم  
ــ ! کــنم هیــســرم آوار شــده بــود گر اشــکامم شــکر خــدا بشــدت  . شــدیم  حسیبــدنم کــم کــم داشــت ب

 .  گرفتیمه مبودند که حتما از سوزش دردناك قلبم سرچش يجار

بلنــد کـرد و کنــار خــودش   یصـندل  يبـود آهســته بلنــد شـده منــو از رو   دهیــکـه وضــع خرابمـو د   اردالن
ــدار : گفــت نــداختیدستشــو دور شــونه ام م کــهیدر حال. تخــت نشــوند يرو ! يمنکــه گفــتم تحملشــو ن

ــهیاالن د ــ گ ــ ریــبخ یهمچ ــور    یو خوش ــده رفتــه، خودخ ــوم ش ــط با! نــداره یاصــال معنــ  يتم  دیــفق
 .نیهم میوشکر کنخدار

: بگـم گفـتم   يزیـ همچنـان منتظـر چشـم بـه صـورتم دوختـه تـا چ        دمیـ د یوقتـ  خـتن یاشک ر یبعداز کم
ــا بتونــه انتقــام خــواهر و   ياالن حــالم خــوب باشــه کــه آراز منــو طعمــه   دیــبنظــرت با خــودش کــرده ت

اگــه  ؟يشــدیم یچــه حــال يدیشــن یمــ زارویــچ نیــو ا يخــودت بــود ره؟؟یــنــامزدش رو از منصــور بگ
چطــور  شــد؟یم یسرنوشـت مــن چـ   نیدونیــکجــا منـو کجــا بـردن، م   نیدیـ فهم ینمــ ایـ  نیدیرســیم ریـ د

کنـه؟ الاقـل آراز رو قبـول     يبـاز  ينجـور یمـن ا  یآراز بـا زنـدگ   نیـ شما دوتا بـرادرام بـا بابـام اجـازه داد    
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ــ بــهیدارم غر ــ یو ب  تمیحمــا دیــمنکــه الاقــل از گوشــت و خــون خودتــون بــودم و شــما با  یاحســاس، ول
 ..... که  نیکردیم

 یکمکـم کنـه حتـ    شـدم یم دواریـ ام یبـه کسـ   ایـ دن نیـ ا يتـو  دیـ اصـال نبا . دنـد یاشـکام بشـدت بار   دوباره
ــرادرام ــو! بـ ــم داد زدم يتـ ـــرات دارم  : دلـ ــن بــــــــــ ــبر کـ ــان ! آآآآآآآررررررررااااااززززز صـ چنـ

ــ ــزم   یآش ــرات بپ ــب ــه    هی ــب روغــن روش باش ــهله، ده وج ــه س ــب ک ــور   ! وج ــه آغــوش منص ــو ب ــو من ت
ــتاد ــ  يفرس ــا ب ــو    ات ــر عم ــام دخت ــن انتق ــردن م ــه ک ــددر يطعم ــور بگ تی ــرو از منص ــا  !!!! يری ــاش ت ب

فقــط ! کــنن هیــبحالــت گر کجــای ایــدر يهــایبهــت بــدم مرغــان آســمون بــا ماه یچنــان عــذاب! میبچــرخ
 !!نیصبرکن و بب

ــو بخــودش م کــهیدر حال اردالن ــ نیــآهــو اصــال انتظــار نداشــتم ا : گفــت فشــردیمن مــنم ! یفکــرارو بکن
 خــوادیحـرف تـورو بهــش گفـتم کـه م     نیبشــدت مخالفـت کـردم و همــ   دمیآراز رو شـن  شـنهاد یاول تـا پ 

اصــال بحــرفم اعتمــاد نداشــتم چــون آراز رو   یدونیــم یولــ ره،یــبــا توســل بــه تــو انتقــام گذشــته شــو بگ 
 ! شناختم یسالها هم بود م. شناختمیم

ــ ــو     یوقت ــدر ت ــواد مخ ــن م ــدار دو ت ــر دادن مق ــش خب ــت به ــه  يآراز گف ــه  يکارخون ــک  يمتروک اتاب
بـه همونجـا منـتقلش     فتـه یاتفـاق م  ییهـو یآهـو   دنیـ درصـد چـون دزد  90شده کـه بـه احتمـال     يجاساز

کارخونــه، هــم  يو تــو میفرصــت رو بــه اونـا بــد  نیــبهتــره ا رن،یـ رو درنظــر بگ ییتــا بــراش جــا کـنن یم
دفعــه از  هیــ فشــونیبشــن کــه اســم کث ریجــا دســتگ هیــهــم قاچــاق موادمخــدر  ییربــابــه عنــوان آدم 

از  ياثــر گـه یدوجـرم بــا هـم بــدون اسـتثنا حکمشــون اعـدام بــود و د     نیــچـون ا ! پـاك بشــه  نیزمـ  يرو
 دنیپـس بـا شـن   ! رو مختـل کـنن   مونیعمرمـون زنـدگ   ي هیـ بق يکـه بـرا   مونـد ینم یاتابک و منصـور بـاق  

مــا هــم بــا  شــدن،یم ریدرســت ســربزنگاه در محــل جــرم دســتگ سیپلــ یآراز کــه بــا همــاهنگ ينقشــه 
ــ خواســتیدلمــون نم نکــهیا  يچنــد روز رو!!! کبــاریهــم  ونیشــ کبــاریخــب مــرگ . میقبــول کــرد یول

پونــه کــه  میمتاســفانه عــوض شــدن تصــم! یدســت منصــور نباشــ يتــو ادیــکــه تــو ز مینقشــه کــار کــرد
ــو خواســتیدلــش م ــا ت ــ  ب ــره کم ــه اســتخر ب ــ. کــارمون رو بغــرنج کــرد  یب خوشــحال  کطــرفیاز  یول

بزرگــه  کــهیت شــدیهرچنــد اگـه عمــه خبــردار م . شــهیو تَرسـت هــم کمتــر م  یســتیکــه تــو تنهــا ن میبـود 
 . میکردیاجرا م دینقشه رو با یول. میافتاده بود ینگیاعدام چندباره رو جر هیگوشمون بود و 
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 شــهیمثــل هم میو کــم شــدن تعــداد محافظــا همــش نقشــه بــود چــون خبــر داشــت  نیشــدن ماشــ خــراب
 . میافراد منصور رو تحت نظر داشت ییمجزا ينهایما هم در ماش. میبیتحت تعق

 هیــ يو حتمــا پاهــاتو تــو ياز اســتخر بگــذر یکنــیقبــول نم چوقــتیوروجــک ه يکــه تــو میبــود مطمــئن
 تیــگردن ابیــراحــت بــود رد المونیــخ. کــه همونطــور هــم شــد ! يگــردیو بخونــه برنم یکنــیکفــش م

 . میباشه امتحانش کرده بود ادتیچون صبحش  کنه،یدرست کار م

بــاور کــن . کــردن نیبــود ســوار ماشــ ســتادهیقلبمــون ا کــهیو در حال دنیــچشــمامون دزد يجلــو شــمارو
ــو ــه زور جل ــا يآراز رو ب ــدنش رو گــرفت نییپ ــد نقشــه  . میاوم ــل    يهرچن ــا اصــال تحم ــود ام ــودش ب خ

ــورو بدســت ا  ــنداشــت ت ــور بســپاره  يادی ــار! اتابــک و منص ــا ک ــه شــروع کــرده و با  يام ــود ک ــب ــا  دی ت
 .میرفتیآخرش م

 
 میدیــرو د ابیــعالمــت رد نیتــا اولــ یولــ! کــه متوجــه مــا نشــن میدنبــالتون بــود يشــتریب يفاصــله  بــا
کمــک بهــت،  يکــه بــرا يبــود اردویــام يمونــده و حتمــا بنحــو ادتیــکــه تــو  میخوشــحال بــود یلــیخ

 . راحت شده بود المونیخ یبود و کم يدواریام يبرامون جا نیو ا. میرسونیخودمونو م

ــ ــن ه  یول ــاور ک ــداممونیب ــاب   چک ــت و حس ــال درس ــت یح ــس     مینداش ــت پ ــا داش ــه واقع و آراز همک
اون  يبــدم امکــان نــداره تــو يدواریــاوضــاعش خــراب بــود کــه مجبــور شــدم بهــش ام  يبحــد. فتــادیم

و  يدر هرکـار !  نبـود  یشـدن  یراحـت کـنم ولـ    الشـو یخ خواسـتم یم! فتـه یب یتـو اتفـاق   يکـم بـرا   يفاصله 
نجـات تـو کـه جـوون خودشـو بخطـر        يتـو  یحتـ  کـرد، یجلـوتر از مـن و ارسـالن حرکـت م     یهر حرکتـ 

 .انداخت
 

ــط ــه با   فق ــق نقش ــا طب ــم ــان دی ــل م یزم ــدیوارد عم ــه ن میش ــایک ــ يروه ــم رســ  سیپل ــند و  دهیه باش
تــا . بشــه کســرهیو کارشــون  رهیــانجــام بگ سیپلــ يروهــایبدســت خــود ن شیادیــاتابــک و ا يریگدســت
 ینــاراحت يو تــو اونجــور دیطــول کشــ یکــه خودشــون رو بــه مــا برســونن کمــ سیپلــ يروهــاین دنیرســ

 ! يرو تحمل کرد

ــ  منــو ــا رس ــ يروهــاین دنیارســالن، آراز رو بــزور ت ــود  سیپل ــود   م،ینگــه داشــته ب ــه کــم مونــده ب وگرن
 !زهیتمام کارهارو بهم بر
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ـ : پـاك کـرده گفـتم    اشکامو بـود کـه تـا     دهیمـن کشـ   يخطرنـاك رو بـرا   ينقشـه   نیـ اون بـود کـه ا   یول
اصـال از  ! کنـه  دایـ پ امیـ مـاجرا بقلـبم خـورده عمـرا الت     نیـ ا دنیکـه بـا شـن    یو زخمـ  رهیـ نم ادمیعمر دارم 

 !بخشمش یعنوان هم نم چیاصال نداشتم و به........... کارو نداشتم نیآراز انتظار ا

ــ یهرچــ! ببخشــمش؟ امکــان نداشــت تونســتمیواقعــا م ایــفکــر کــردم آ يا لحظــه ــود  نیب مــن و آراز ب
 . گرفتمیانتقاممو ازش م دیقبلش حتما با یول شد،یتموم م دیبا

 :دورادور براش خوندم 
 

  گرگ

 ندارد عاطفه

 ندارد  رحم

 ندارد فکر

 ! یول

 شود یرام م "يدوستش دار "بفهمد  اگر

 ....گــــــــــرگ باشد  نیتر رحمیاگر ب یحت
 

  آدم

 دارد عقل

 دارد شعور

 دارد فکر

 ! یول

 شود  یگــــــــــــرگ م " يدوستش دار "بفهمد  اگر

 ...باشد  نیآدم زم نیاگر رام تر یحت
 

 است  فرق

 آمد  ایکه گرگ به دن یگرگ انیم

 . . .که گرگ شد   یآدم و
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ــرا  و ــاال آراز ب ــاز    يح ــا رو ب ــرگ آدم نم ــش گ ــن نق ــوش      يم ــارش رو فرام ــال ک ــه اص ــود ک ــرده ب ک

 ...کردمینم
 

نــه؟ تــو  ایـ اصــال حواســت بـه منــه  : فکـر رفتــه بـودم کــه اردالن آهســته صـدام کــرده گفـت     يتــو چنـان 
 ؟؟یکنیم ينجوریچرا ا

ــیخ دونســتمیم: تکــون دادم کــه  داد يو خــورد شــده ســر  دلشکســته ــ یشــیناراحــت م یل ــا  یول آراز ب
ــت رو نجــات داد ا   ــوونش، جوون ــداختن ج ــویبخطــر ان ــه د ن ــا چشــمها گــهیک ــخــودت د يب ــس ! يدی پ

 يآراز بدســت آورد يکــه بــا نقشــه  یشــیهــم بــه آسا یکمــ. یهمــه مــون رو ببخشــ! شیبهتــره ببخشــ
 !نده ذابخودتو ع نهمهیفکر کن و ا

تـو  . میو کمکـش کنـ   میجلـو بـر   میتونسـت یاصـال نم . روع شـد هـا شـ   يرانـداز یشـدن آراز، ت  یزخمـ  بعداز
 ! يشده بود هوشیدور از دسترس افتاده ب يهم گوشه ا

بــا هـزار مشــکل   شـون یادیمنصـور و اتابــک و ا  میکـرد یکـه مــا هـم کمکشــون م   سیپلــ يروهـا ین توسـط 
 . شدند ریدستگ یزخم نیو دادن چند

ــ یمحــل مخفــ سیپلــ يســگها ي لهیوســ بــه ــن موادمخــدر ب از  يکــه گوشــه ا یکــاذب يوارهــاید نیدو تُ
ــر  المونیــخ گــهیشــده بــود کشــف شــد و د  يســازیکارخونــه جا  نیاز جانــب اتابــک و منصــور کــه کمت

 . حکمشون اعدام بود راحت شد

ــ   آراز ــک رو ط ــال اتاب ــام عم ــبال تم ــا پ یق ــگیروزه کــرده عکــس و آدرس  ییشناســا يشــبانه روز يری
اتابــک  ي شــهیهمــه شــون رگ و ر يریداده بــود کــه بــا دســتگ سیه پلــبــ کیــبــه  کیــهمــه شــون رو 

 !شدیکنده م نیزم يبکل از رو

کردنمـــون باعـــث شـــد تـــو عشـــق  ریـــد قـــهیدق ســـتیکـــم نداشـــت، فقـــط ب یچـــیآراز ه ي نقشـــه
ــ  ــذاب بکش ــون ع ــ یکوچولوم ــد  ریو االن شمش ــون از رو ببن ــق دار   يرو برام ــم ح ــامال ه ــه ک ــه ! يک هم

ــول نم    ــا قب ــه م ــون اگ ــبخش، چ ــون رو ب ــردیم ــتیآراز ه میک ــه ا  چوق ــت ب ــاریدس ــنم نک ــور  زدی و مجب
فکــر ! تــو و مــادر و مواظبــت از جــوون خودمــون باشــه دنییــپا قــطتــا آخــر عمرمــون، کــارمون ف میبــود
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ــا ا ــکــنم ب ــه خواســتگار کــردیجــرات نم یاصــال کســ طیشــرا نی ــب تمیب ــار مامــان درم ادی ــه  ومــدیو ک ک
 !بندازه یشباهات تر

لبخنــد زدن هــم ســهل بــود اصــال  . اصــال حــال لبخنــد زدن نداشــتم . نگفــتم يزیــتکــون دادم و چ يســر
 ! کردمیمرگ م ينداشتم و فقط آرزو یحال زندگ

ــر ــردم آ فک ــک ــتمیم ای ــم؟  تونس ــیآراز رو ببخش ــدریا یعن ــدریا نق ــدریا نق ــر آراز بــ  نق ارزش  یدر نظ
ــ   ــه اون راحت ــو ب ــودم کــه من ــ   یب ــود؟ اگــه کم ــد شــتریب یبدســت منصــور داده ب و منصــور  کــردنیم ری

ـ  یــیو چــه بال شـد یم یچــ کــردینقشـه شــو اجـرا م    ومــد؟یمنصـور ســرمون م  يدرنــده  ياون گرگهــا نیب
 جوابگو بود؟؟؟؟ یاونموقع چه کس

ــود تمــوم شــدن  ریــگلــوم گ يکــه تــو یبغضــ  يجلــو یحتــ. کــردینبــود و داشــت منــو خفــه م  یکــرده ب
 ! گرفتینفسمو هم م

بلنــد  يچشــمان نگــران اردالن بــا صــدا يمتوجــه باشــم نتونســتم خودمــو نگــه دارم و جلــو نکــهیا بــدون
ــه گر  ــروع ب ــزار زار ش ــردم هی ــد  ! ک ــبم بح ــوزش قل ــد يس ــ   دیش ــه ه ــود ک ــ چیب ــودم  يرو یکنترل خ

 . نداشتم

ــتیه ــتمینم چوق ــنم آراز ا  تونس ــاور ک ــهیب ــه  نهم ــالم باش ــا  ! ظ ــزم گنج ــال مغ ــا شیاص آراز رو  يکاره
ــت ــتها     نداش ــده، دس ــرده ش ــور فش ــوش منص ــه در آغ ــودم ک ــن ب ــون م ــ ي، چ ــورت و  يرو فشیکث ص

 ......شده بود نه آراز دهیبدنم کش يگردن و همه جا

و گــرفتن انتقــام  یکــه آراز از مــن بــه عنــوان قربــان بــردیم نیفکــر داشــت منــو ذره ذره از بــ نیــا فقــط
ــو  ــر عم ــرده  يخــواهر و دخت ــتفاده ک ــرزه اش اس ــون همد  !! ه ــواهرش و از خ ــه خ ــار ک ــام بکن ــهیاله  گ

ــ  ــودن، ول ــن الو   یب ــر م ـــدر ب ــوش چقـــــــــ ــدخترعم ــو ارجح تی ــاطرش    تی ــتم بخ ــه داش ــت ک داش
ــان ــدمیم یقرب ــدر! ش ــوض       چق ــت ع ــن داش ــت م ــاطرش، سرنوش ــه بخ ــود ک ــوش ب ــر عم ــان دخت خواه

 !! تحمل کنم تونستمیاصال نم نویا! شدیم

همـه شـون سـخت بـوده      يبـرا  يریـ گ میتصـم  نیـ کـه چطـور ا   رفـت یکـتم نم  يالن اصال تـو ارد يحرفها
ــ   ــول کــردن، ول ــ  یو بناچــار قب ــه چ ــاالخره ک ــرده و ازم در نها  ؟یب ــون رو ک ــکارش ــتفاده   تی ــدت اس ش

 .کرده بودند
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ــه ا    اردالن ــوازش کــرده بوس ــامو ن ــت    يرو يموه ــوند و فقــط گف ــه آ: موهــام نش ــوب و  ي نــدهیب خ
 !شده فکر کن و همه رو ببخش ایه بعد برات مهب نیکه از ا یراحت

 . افتاده ترك کرد نییپا ییاتاقمو خسته با شونه ها و

ــا عمــق وجــودم اشــک ر    يرو ــالش فــرو کــرده ب ــاصــال دل! خــتمیتخــتم افتــادم و ســرم در ب ــهیا لی  نهم
ــود نحــلیبــرام ال یدلشکســتگ ــا ! ب  یدرســت و برحــق بــود ولــ    حاتشیاردالن و توضــ يتمــام حرفه

 .........من

ــق....... کــه از آراز داشــتم   يادیــانتظــار ز.......... مــن ازش  تیــحما ایــدن ایــکــه پــرورده و دن  یعش
 یولـــ........... رو کنـــه رویـــرو بخـــاطر مـــن ز ایـــتمـــام دن خواســـتمیکـــه م یعشـــق.......... خواســـتمیم

 .یچیه...... نداشتم یچیاالن ه........ االن

ــیخ ــه    یل ــود و گوش ــورده ب ــم برخ ــبم يابه ــ  .........از قل ــبم زخم ــام قل ـــه تم ــود  ینـــــــــ ــده ب ! ...... ش
بـا اتابـک    ایـ حـاال  ! دیکشـ یزجـر م  يبنحـو  دیـ ش با مـن شـده بـود و تـا آخـر عمـر       بیکه نص یقلب چارهیب

و  تهخواســ نطــوریحــاال کــه آراز ا. منــو قلــب شکســته ام مشــخص بــود فیــتکل! بــدون اونــا ایــو منصــور 
مثـل خـودش سـنگ، سـخت، مغـرور و       شـدم یم یکـ یعمـل کـرده بـود، پـس مـنهم       یآدم سنگ کیمثل 

هــرزه  يایــپرن يکــردن مــن بــه پــا یکــارش و قربــان نیــعواقــب ا دادمیــبهــش نشــون م دیــبا! اعتنــا یبــ
 !اش چه بود

 :فکرم گذشت از

ــ يشکســتمو چطــور يهــا کــهیت دونســتمیاز درون شکســته و خــورد شــده بــودم کــه نم  يبحــد جــا  هی
ــو م  يته هــاشکســ!  جمــع کــنم ــ دیخراشــیروحــم هرلحظــه از درون من ــم . کــردیم میو زخم ســوزش دل

!!!! مــن و عشــق مــن فیــح! کــه نپــرورده بــودم یکــه نکــرده و چــه عشــق یــیچــه فکرا. کــردیناکــارم م
ــح ــه گر فی ــاونهم ــا  هی ــاو دع ــح!!!! کردنه ــ  فی ــذاب کش ــه ع ــح! دنهایاونهم ــاک  فی ــق پ ــه  یاون عش ک

 !!! قلبم با ناز و نوازشش پرورشش داده بودم يتو ییبایهرلحظه بز

ــهید مثــل ــو. کــردمیم یهــا شــده بشــدت احســاس افســردگ  وون ــاقم بســت نشســته ب  يکــال ت ــات  رونمی
 . شدیم يسرگردانم سپر يروزهام با اشکا! ومدمینم

ــم م  االن ــط دل ــتیفق ــاش آراز  خواس ــدا ............ ک ــه خ ــن  ين ـــه...... م ــم راضــ  ! نـــــــــ ــه مردنش  یب
 . شدیدل شعله ور شده ام خنک م نیا یکم فتادیبراش م یکاش اتفاق ینبودم ول
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 . دوباره اشکام راه گرفتند! نداشت یتموم نداختیکه قلبمو از کار م ییها شراره

رو بـراش   یخلـوتم همچـ   يبـه خونمـون اومـد، تـو     دنمیـ د يپونـه بـرا   یروز بعداز اقـرار اردالن وقتـ   دو
 . گفتم

نقشــه هــا  نیـ دادم تمــام ا حیدوبـاره توضــ  یوقتــ. دیــاز حرفـام نفهم  يزیــو منگهــا چ جیاول مثــل گـ  پونـه 
 یوانیـ بـه منصـور بسـپاره، چنـان گـر گرفـت کـه مجبـور شـدم بـراش ل           یمال آراز بود که مـارو دو دسـت  

 ! ارمیآب ب

ــه ــا گفت ــ  يه ــامال توض ــراش ک ــاط    حیاردالن رو ب ــارا ق ــته و اجب ــم نخواس ــه ه ــه پون ــا یدادم ک  ییآدم رب
 . دشده بو

 .بود دهیفقط هنگ چارهیب ي پونه

مشــکل  یدونیــخــب م: گفــت دیــاز حــد منــو د شیبــ ینــاراحت یکــه حــالش جــا اومــد، وقتــ یمــدت بعــداز
ــه باشــم چ  ــهیا ه؟یــمنکــه پون ــ ن ــازم نم  ياگــه نقشــه  یکــه حت ! اعتــراض کــنم تــونمیخودشــونم باشــه ب

ــ ــود   گنیم ــه نفرســتاده ب ــه قنــد ک ــت کل ــب میدنبال ــر  يای ــا آهــو اســتخر ب  شیســر يودت اومــدخــ. يب
ــد ــو ! يش ــو آه ــا ت ــم! ام ــیدونم خی ــاراحت یل ــت  ین ــو نداش ــال از آراز انتظارش ــ ،یو اص ــت و   یول ــه راس اگ
ــ ــ ینیحس ــ  ینیبش ــر کن ــار ز   یفک ــا انتظ ــدردنخورت ب ــق ب ــو اون عش ــه از آراز دار يادی ــه  يک رو از کل
 شـد یمگـه م ! رو تمـوم کـرده   یهمچـ  کدفعـه یکـارو انجـام داده    نیآراز بهتـر  ینـ یب یمـ  ،یکنـ  رونیـ ات ب

مختــار کــه  یــیدا چــارهیب! شــد؟ اصــال امکــان نداشــت یراحتــ الیــخیب وتــا آخــر عمــر بــا محــافظ گشــت 
 !!!موند یداماد گوزو م هیو تا آخر عمرش حسرت بدل  يکردیم ریگلوش گ يتو طیبااون شرا

اگــه ! نبهــت بربخــوره تــورو بــا دســت خودشــون بــه منصــور داد  دمیــخــب اونجاشــم بهــت حــق م یولــ
عمــرا خودشــونو  دن،یــدیم کیــمنصــور و اتابــک رو از نزد يمــا بــودن و کــارا و رفتــارا  يجــا يلحظــه ا

 . ببخشن باور کن

ـ . تــو بـا اردالن رو قبــول دارم  يحرفـا  يهمــه : گفـتم  آروم و  یرحمــیبگــم چنـان دلــم از ب  نـو یفقــط ا یول
و بعــد  کــنمیم یتالفــ نــهیدرستشــم هم. رمیــمینکــنم صدرصــد م یآراز شکســته کــه اگــه تالفــ یســنگدل

 !که خواست بکوبه یسرشو به هر سنگ تونهیآراز هم م! کشمیبا آرامش عقب م

 يآراز هنــوز بخــاطر تــو رو ،یخــل و چــلِ مشــنگ هپروتــ ي وووووووووووونــهید: متعجــب گفــت پونــه
 تند تند؟ یبافیخودت م يبرا يدار یچ! هاااااا مارستانهیتخت ب
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و  هیبــه درك کــه بســتر! تختــه يبــه جهــنم کــه رو: ه بــود گفــتمچشــمام نشســت يتــو یاشــک کــهیحال در
 ....وگرنه کنمیم یمن فقط تالف!!!! خودشه به من چه ریتخت افتاده، همش تقص يرو

االن  یدونیــاونوقــت م..... و  زدیــنم يفکــر کــن اون تــورو کنــار نیــلحظــه بــه ا هیــ: گفــت نیغمگــ پونــه
 ؟يتو کجا بود

ــکر ــتم  زانیاش ــد گف ــم: بلن ــدا م..............  دونمی ــبخ ــ دونمی ــودم  ي نهیاالن س ــتون ب ــ! قبرس ــاور  یول ب
ــو یراضــ یکنــیم ــودم االن ت ــاون  يب ــ  هی ــ دمیــخوابیم اهیوجــب خــاك س ــا مــن  دمیشــن ینمــ یول آراز ب
 دمیــفهم یاونموقــع نمــ! خــودش منــو بــه منصــور ســپرده  يآراز بــا دســتا دمیشــن ینمــ! کــرده نکــارویا

ــ بخــاطرآراز  ــهیک هی ــد  ن ــرت ق ــه  یمیو نف ــط انداخت ــو وس ــال  ! من ــالم اص ـــه ح پونـــــــــــــــــــــــــــــ
 نیبرامـون بـ   یبـودن چـه اتفـاق    دهیرسـ  ریـ اگـه د  کـنم یفکـر م  نیـ فقـط بـه ا  ! اصـــــــــــال  سـت یخوب ن

ــول م  ــه غ ــادیاونهم ــت از آب درنم  ! فت ــون درس ــه ش ــه نقش ــدیاگ ــاریچ وم ــتنیم ک ــنن تونس ــم! بک  یدونی
رو تحمـل   ییمـن چـه عـذابها    يدیـ تـو کـه د   رفـت؟؟؟ یازمـون م  یـی و چـه آبرو  شـد یم یچ رنوشتمونس

 ش،یبــا اون چشــماش، بــا اون نگــاه وحشــ يمــن راحــت بــود منصــور اونجــور يبــرا یکنــیفکــر م! کــردم
 یمــن چــ یدونیــم! آغوشــش فشــار بــده يصورتشــو بصــورتم بکشــه و منــو تــو  ایــچشــم بمــن بــدوزه 

شــدم کــه  ریــچقـدر اون لحظــه تحق ..............مــن چقــدر چقــدر یدونیـ م: مبــا هــق هــق  داد دم؟؟؟؟یکشـ 
ــار چیهــ ــتم برنم يک ــدیهــم از دس ـــنم وم ــط ا!! بکــــــــــــــ ــفق ــا روح و روان  نی ــو دارم آراز ب احساس

 يچشماشــو ببنــده هرکــار تونــهیبــراش نداشــتم و م یتــیکــرده و خواســته بهــم بگــه اصــال اهم يمــن بــاز
منصـور نـاقص شـده بـودم آراز      ي مشـت و لگـدها   ریـ بگـو، اگـه ز   نـو یفقـط ا ! دلش خواسـت باهـام بکنـه   

ــ  ــه غلطـ ــتیم یچـ ــه خواسـ ــدااااااااااااا دارم د يااااااااااااااااا: داد زدم!!! بکنـ ــهیخـ ــمیم وونـ ــا! شـ ــه  نیـ چـ
لحظـه   نیحـاال، همـ   نیهمـ  میکـه راضـ   کشـم یعـذاب م  يبـاور کـن پونـه بحـد    ! آخـه مـن دارم   هیسرنوشت

 ! فکر نکنم یچیبه ه گهیو د رمیبم

ــه ــک  پون ــراش ــهید زانی ــچ گ ــا  يزی ــت و ش ــم چ دینگف ــه ــه  يزی ــه بگ ــت ک ــو . نداش ــرمو ت ــط س  يفق
         .و منو بخودش فشرد دیآغوشش کش

 
ــ ــه مالقــاتش نم گــهیگذاشــتم و د گــریج يفقــط دنــدون رو. گــذرهیهفتــه از مالقــات آراز م کی ــب . رمی

 ! گهینم يزیو چ کنهیاردالن هرلحظه با تعجب نگام م
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طــرف  هیــعشــق و خواســتن آراز از ! کــنمیرو تحمــل م یمــن چــه عــذاب کــردیاون اصــال درك نم دیشــا
داغـون   کطـرف یقـرار داده بـود از    ریـ مـورد تحق  يکـه بـا مـن کـرده منـو اونجـور       يو کـار  دادیـ عذابم م

 . کردیکَنم م شهیو ر

ــه  ! تحمــل کــنم تونســتمینم اصــال ــو طعم ــا ناد  ياونکــه من  يگــرفتن مــن هرکــار  دهیــخــودش کــرده ب
خودشــو ســپرکرده و منــو نجــات داده  ي نهیکــرده ســ یوونگیــبــود، پــس چــرا د دلــش خواســت کــرده

ــود ــه !!! ب ــارهیخــب ب ــاجــازه م کب ــه بمــن م دادی ــو از ا خــوردیگلول ــدگ نی ــ یزن . شــدمیخــالص م ینکبت
 مارسـتان یتخـت ب  يرو کـردم یحـال و افکـار زارم اصـال هـم تحمـل نم      نیـ بـا ا ! مشـده بـود   وونـه یرسـما د 

خونــه مــون گفتــه  ياز آراز تــو یگــوش بزنــگ بــودم حرفــ شــهیهم! نمشیــبب دنیدر حــال عــذاب کشــ
مامــان هــم تعجــب کــرده  یحتــ! دمیپرســ یعمــرا اگــه خــودم مــ یولــ. رمیــاز حــالش بگ يبشــه و خبــر

 !منو همراهش ببره خوامیازش نم الاص رهیبود که هروقت به مالقات آراز م

دلــم از کــار آراز  يو چطــور هیــچ بــود مــاجرا دهیــاز حــاالت و حرکــاتم فهم نکــهیموذمــار مثــل ا اردالن
ــه د  ــهیشکســته ک ــون رو نم گ ــگیخرش ــه ب  رمی ــو ب ــتانیمن ــ  مارس ــرن، ه ــک م  یبب ــرام متل ــدیب ــه  پرون ک

 !! دوست داشتم تنها خرخره شو بجوم

ــ  یمحکمــ يمشــتها فقــط حســابمو باهــات صــاف  يگفتــه بــود روز دهیــاردالن کوب ي نهیکــه پونــه بــه س
ــنمیم ــردا ک ــت ییپس ــ  یِداش مش ــورِ س ــدرد نخ ــوخته اهیب ــاده    !!! س ــالش افت ــدان دنب ــم خن ــه اردالن ه ک

ــد  یمعــذرت خــواه ــود، لبخن ــا حســرت فقــط زمزمــه کــردم   يکمرنــگ رو يکــرده ب ــه ب ــبم آورد ک : ل
 .پراز اشک شد مو چشما! خوش بحالتون

داده کمـک   يپونـه هـم همـش بهـم دلـدار     . گفـتم ینم يزیـ و چ کـردم ینگـاه م  یبکم بـه گـذر زنـدگ    سم
چـون بقـول خـودش از بـس غصـه      . سـرمو گـرم کنـه کمتـر غصـه بخـورم       کـرد یم یو سـع  ومدیمآراز در

 . نصفه جوون شده بودم خوردمیم

ــاتوان آراز رو کــه رو يلحظــه ا کــردمیم يهرکــار ــاده بــود نم مارســتانیتخــت ب يجســم ن  تونســتمیافت
 مونـد یکـم م  شـدم یو از بـس دلتـنگش م   دیـ لرزیچشـمام بـود کـه قلـبم م     يفراموش کـنم و همـش جلـو   

نبــودم  ریــو تحق نیاون همــه تــوه قیــمــن ال. ببخشــمش تونســتمیاصــال نم یولــ........ یولــ. بــزنم ادیــفر
 !بود ختهیکه آراز برام برنامه شو ر
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ــ ــا همــه  وونــهیمــن د یول ــودم........ بشــدت دلتــنگش بــودم امیدلشکســتگ يب : بلنــد بخــودم گفــتم. و ب
ــ    ـــر بـ ـــر ســــــــــ ـــاك بــــــــــ ـــو خــــــــــ ـــاقتتیل یآآآآآآهــــــــــ ــه    ــــــــــ ــه همـ ــنن کـ کـ

 !!نیفقط خــــــــــاك بر سرت هم! دلشون خواست باهات بکنن يهرکار توننیم

 :فکرم گذشت از
 

 ...ما یــدگــزن مــزخ اــتنه
 
 ...آراز  ےيوــت 
 

 ...انــایشــمهــزخ هــب هــهم
 

 ...دــدنــبن یــم الــدستم
 

 به تو تنها زخــمم..........اــما من
 

 ...ام هــبست دل
 
 زدیر یراه به هم م يهمه  یمینس به

زد؟یر یدلِ سنگ تو را آآآآآه به هم م یک 
 

 پندارم یاندازم و م یدر برکه م سنگ

 زدیر یسنگ زدن، ماه به هم م نیهم با
 

 سنگ است نیچند دن،یهم چ يبر شانه  عشق

 زدیر یماند و ناگاه به هم م یم گاه
 

 عمر بدست آورده است کیرا عقل به  آنچه

 زدیر یکوتاه به هم م يلحظه  کیبه  دل
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 ردیگ یآه تو را م نیروز هم کی! آآآآآآآآآآآآآآآه

 زدیر یـــــــاه به هم مکـــ کیکوه، به  کی گــــــــــاه
 
ــم و ــم هم    میاز ص ــو زخ ــن، ت ــق و آآآآه م ــاش عش ــردم ک ــبم آرزو ک ــگیقل ــم بر  یِش ــم را در ه ــدل  زدی

 ..... مغرور يپسره 

ــه بـــودم م دنیـــکـــه بـــه د يدرســـت ده روز از روز امـــروز ــا تمـــام دلتنگ. گذشـــتیآراز رفتـ ــبـ و  ایـ
ــها ــب و گر يسوزش ــقل ــردگ  هی ــا و افس ــدون رو  یه ــام، دن ــریج يه ــراغ  گ ــته س ــه  یگذاش ازش نگرفت

 . بودم

مــرخص کــرده انــد  مارســتانیخبــر داد امــروز آراز رو از ب یکــه بابــا بخونــه برگشــت بــا خوشــحال ظهــر
 . خونه اش درحال استراحته يو االن تو

ــان ــحال   مام ــدت خوش ــت   بش ــه گف ــود ک ــاش م: ب ــک ــه  نشیاوردی ــون ب يخون ــتریخودم ــواظبش  ش م
 .....اشه که براش سخت ب یکم دیاونجا شا. میباش

امکــان نداشــت  ،یخــوب نشناســ دیآراز رو شــا یاصــرار کــردم ولــ یلــیبــاور کــن مرجــان خ: گفــت بابــا
ــب ــه  . ادی ــه  میخــودش رســوند يمــا هــم بخون ــفقــط با. کــه اســتراحت کن ــز یلــیخ دی ازش مراقبــت  ادی

 کامال  برهیزمان م یشده کم یکه از قلبش که زخم یدکتر گفته اون قسمت. بشه

 !بشه خوب

تحــت مراقبــت و    دیــ بــود و با  یعشــق مــن زخمــ   . ســتم یبــه اتــاقم رســوندم و زار زار گر    خودمــو 
 ......با من کرده بود که  يکار یول گرفت،یقرار م دیشد یدگیرس

گذشـته بـود کـه     يزیـ لحظـه از مغـزم چ   هیـ ! بفکـر فـرو رفـتم    یقیدقـا . بـه کـنج اتـاقم زل زدم    يا لحظه
 ود؟؟؟بود که اشکامم خشک شده ب یچ......... 

ــ  يفکــر کدفعــهی و  دمیــدیآراز رو م دیــمــن با! کــرد ســتیقلــبم ا!!!!! دیکــه کــرده بــودم بــه ذهــنم رس
ــرف م  ــاش رو دررو ح ــباه ــبا. زدمی ــا  دی ــه ه ــورتش م  يناگفت ــو بص ــکوبیدلم ــبا! دمی ــش م دی ــتمیبه  گف

کــه  کــردمیم تهامویاز دســت خــودش و کــاراش شــکا دیــبا. دمیــچقــدر دلــم شکســته و چقــده ازش رنج
ــور ــدگبخــاطر ز يچــه ج ــو عشــق گذشــته اش کــه ا  ین ــدر نی ــدرد ش،یعشــق درب  خــوردیهــم نم يب
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و تمــام دق  رفتمیــم دنشیـ مــــــــــــن بــه د!! کــرده بـود  يچگونـه منــو فـدا کــرده بــا روح و روانـم بــاز   
نتونـه و جـرات نداشـته باشـه صداشـو       یکـه حتـ   کـردم یخـوردش م  يجـور . کـردم یم یدلمو سـرش خـال  

ــدرب ـــن ! ارهیــ ـــدیاب...... ..مـــــــــــ ـــششیپ........ ـــــــــــ ـــ....... ـــــــــــ ــار از  رفتمیمـــــــــــ و دمــ
 !گفتمیخداحافظ م شهیهم يبعد برا! ــــــــــــــــــــاوردمیروزگار زخم خورده اش در م

خـوردن   يدرحـال چـا   یهمگـ  یمـا بودنـد، وقتـ    يهـم خونـه    زجـون یو عز یـی بعداز شـام کـه دا   اونشب
بابــاجووووونم ازتــون : رو قــورت داده بــودم رو بــه بابــا گفــتم ایــکــه تمــام شــرم و ح یبــا جســارت میبــود

ــ یبــرم چندصــباح نیاجــازه بــد خــوامیم ــه ا  یهرچــ. آراز بمــونم شیپ ــباشــه اون بخــاطر مــن ب روز  نی
 دهیکـه بـرام کشــ   یتشـکر از زحمـات   يوسـط بـرا   نیـ پـس مـنم ا  ! دهیـ خونـه خواب  ياالن گوشـه   وافتـاده  

ــا  شیو بخــاطر مــن ســالمت  ــ کــنمیخــواهش م! دارم یفیرو بخطــر انداختــه وظ ــول کن  نکــارویمــن ا نیقب
 !بکنم

 . همچنانکه چشم بصورتم دوخته بود متعجب بفکر فرو رفت بابا

ــا ــمان شــ      ت ــه چش ــاهم ب ــتم، نگ ــده برگش ــرخ ش ــا  طنتیس ــار اردالن، ابروه ــدت باالپر يب ــبش  ي دهی
ــا   ــان، لبه ــاد مام ــل و گش ــد گ ــیتعجــب داجمــع شــده و صــورت م  يارســالن، لبخن آرام و  يو چهــره  ی

ــ  ــد معن ــزو راز عز  یلبخن ــراز رم ــدار و پ ــار    زی ــت ک ــرس و خجال ــدت ت ــه از ش ــاد ک ــرده و   يافت ــه ک ک
فــرش و پارکــت  ریــز نیزمــ يکــه نشســتم تــو ییهمونجــا خواســتیکــه زده بــودم فقــط دلــم م یحرفــ

 !والســــــــــــــــــــالم فتهیچشمش بمن ن یکس گهیفرو برم و د

ــدا چکسیهــ از ــا جــوون     : اردالن گفــت یبعــداز لحظــات  یولــ ومــدیدرنم ییص خــب بــا اجــازه از باب
 ؟یدگیمالقـــات؟ رســـ م؟یبـــذار میتـــونیم یچـــ نکـــارویاســـم ا یبگـــ یتـــونیگـــرامم، جوجـــو جـــان م

 .....ای ؟يخواهر ؟يپرستار

ــهیدهنمــو بــه زور قــورت داده در حال   آب : آهســته گفــتم  دیــجهیم رونیــب شیاز گونــه هــام آتــ   ک
ــا ریــرو خــدا گاردالن تــو ــده لطف ــاسمشــو همــون چ! ن ــذار يزی ــک وتنهــا    نیب ــو ت ــل من ــدماه قب کــه چن

 هیـ  شیداره مـنِ تنهـا پـ    یچـه معنـ   نیاونموقـع اصـال فکـر کـرد     ن؟یرفتـ  سیو بـه انگلـ   نیدستش سپرد
 ن؟یگردیبرام دنبال اسم م نیحاال دار هپسر عذب بمونم ک

ــ  تیــو کــال مجبور کـرد یفــرق م طیکوچولــو اونموقـع شــرا  یآخـه آبجــ : گفــت ارسـالن   یدر کـار بــود، ول
  ؟یاالن چ
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 یدگیخــدا بابــا بهــش رســ ي شــهیاونموقــع آراز بعنــوان پســر بزرگتــر بابــا کــه هم: محکــم گفــت اردالن
االن فکــر  یکــرد از تــو مراقبــت کنــه، ولــ یتنهــاش نذاشــته بــود اعــالم آمــادگ يلحظــه ا چیکــرده در هــ

ــنمیم ــار  ک ــوالِ ج ــاع و اح ــیخ ياوض ــرده و ا  یل ــرق ک ــت ف ــار درس ــال ک ــتین یص ــر  س ــما تش رو  فتونیش
بــــــــــــــــه ! خــــــــــــــــدا چــــــــــــــــه شــــــــــــــــود يوآآآآآآ!!! آراز ي هخونــــــ نیببــــــر

 !!!بــــــــــه

نــدارم  يکــار امیبابــا جــوووووونم مــن بــا داداشــ: نگــاه ســوزانمو بــه بابــا دوختــه بــودم گفــتم کــهیحال در
ــد ! دارن فیمنحــرف و کــج فهــم تشــر  یلــیخ نــایا مــن بــرم، بقــول داداش اردالن  نیاگــه شــما اجــازه ب

 !چقده بگردنم حق داره نیدونیخودتون که م! از پسر بزرگتون مراقبت کنم یکم

ازش  یحــال يبــر یخواســتیو اصــال نم يالکــت بــود يچطــوره ده روزه تــو: تنــد و محکــم گفــت اردالن
برامــون خواهرمقــدس  ییهــویالن ا یولــ! زنــده هســتش ایــمــرده  يدیپرســ یاز مــا نمــ یو حتــ یبپرســ

 ؟؟؟؟یکن یو دلت خواسته تالف يشد

 !یداااااااداااااااشــــــــــــــــــــ: و آزرده گفتم دهیکش

گالبتـــونم؟  گمیدروغ مـــ! یجـــووووووووووووووون داداشـــ: گفـــت دادیـــسرشـــو تکـــون م کــه یحال در
 حرف حق جواب نداره نه؟؟؟؟

ــا ــت  باب ــه اردالن محکــم گف ــ: رو ب ــو رو بهــم نراردالن ج ــگیم میمــن خــودم تصــم . زی  کــاریآهــو چ رمی
 ! ... کنه

 . بشنوم خوامیتموم نم گهید. نیجا خاتمه اش بد نیبحث رو هم نیا لطفا

 دادیــهـم تــوش جــوالن م  یخاصــ یاردالن بمـن، کــه معــان  يشــده  زیــر ينگاههــا یتمــوم شــد ولـ  بحـث 
ــوم ــت یتم ــم ر . نداش ــالن ه ــارس ــر زی ــاز ا زی ــا نی ــخندیاردالن م يکاره ــاه دی ــمک یو گ ــن  یچش بم

 !!زدیم

ــ اونشــب ــرا یوقت ــخــواب م يهمــه ب ــو بــه مامــانم رســونده تــو  رفتنی خلــوت بغلــش کــردم و   يخودم
جـواب بلـه    هیـ مـن فقـط   ! یکنـ  یراضـ  يبابـارو جـه جـور    یدونیـ تـو م  ،یقربونـت بـرم الهـ    یمامـان : گفتم

از االن گفــتم ! شــتریب دمیســال شــا هیــدر حــد  کــنمیوگرنــه از شــما قهــر م! یچــیه گــهید خــوامیازش م
 . نینداشته باش یآشت يبرا يرکه بعدا اصرا
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ــه دل م کــهیدر حال مامــان ــخندیاز ت ــر تــو د:  گفــت دی ــهیدخت ــر يخــوایم ؟ يشــد وون  کــاریاونجــا چ يب
ول ! فتـه یبـرات ن  یمواظـب تـو باشـه کـه اتفـاق      خـواد یهـم م  یکـ ی! یکـه بکنـ   يبلـد  يکـار یاصـال چ  ؟یکن

 ! رو االتیخ نیکن ا

ــتم آروم ــامــان جــانم، نمم: گف ــ یچــ دونمی ــدم و چ ــد ن یبل ــ ســتم،یبل ـــن با یول ــمـــــــــ ــ دی آراز  شیپ
وگرنـه گفـتم قهـر     خـوام یبلنـد بـاال از بابـارو م    يبلـه   هیـ فـردا هـم   ! نیهمـ ! بمونم تا حـالش خـوب بشـه   

 .دیخوددان......... سال بعد هیتا 

 . خندان مامان کاشته بطرف اتاقم رفتم يگونه ها يرو يا بوسه

بابــا  ایــآ! در انتظارمــه یچــ دونســتمیو واقعــا نم دیــکوبیتخــتم افتــادم قلــبم بشــدت داشــت م يرو یوقتــ
 .....نه؟ ایآراز موندگار بشم  يمن خونه  دادیاجازه م

 نه؟  ای شدمیموفق م ایخواهد افتاد؟ آ یکه چه اتفاق دیلرزیتا صبح دلم م اونشب

ــنم ــرم و   دونمی ــود ب ــچــرا تنهــا آرزوم ب ــوا هی ــ  یحســاب يدع ــش ب نهیباهــاش کــرده قلبشــو از س  رونی
 !!!بکشم

 
 رود امشب چمدانم  یبه سفر م دارد

 تلخ که من خالق آنم  يخاطره 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
 
 عمدا .... نه ... نام تو را زمزمه کردم که  یه

 همسفرانم بپرانم  نیاز سر ا هوش
 

 نه؟  يدربدر ،يخبریمثل من از ب تو
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 ها نگرانم  يمثل 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 دهیت رسبه بن بس انگار
 
 . و آهنگام سرکردم امیاونشب رو با تمام دلتنگ. چقدر دلتنگ بودم 

ــا ــرو خ  ب ــه فک ــچ ــا    ییاالی ــه ه ــه نقش ــدم و چ ــب رو گذرون ــرا ییاونش ــتن آراز کشــ  يب ــدا  دم،یکش خ
ـ  خـورد یبگـه صـبحونه م   يزیـ چ نکـه یصـبحانه بابـا بـدون ا    زیسـرم . دونهیم اردالن و . فکـر بـود   يتـو  یول

 یپرونــدن، بــا خوشــحال یمــ یهــم متلکــ یو گــاه ومــدنیبــرام چشــم و ابــرو م کــهیارســالن هــم در حال
 .داشتندیو چشم از من برنم خوردنیداشتن م

بــه  يزیــچ دمیــاصــال نفهم. تکــون داد يبــه مامــان انــداختم کــه آروم ابروهاشــو بــاال بــرده ســر  ینگــاه
 نه؟ ایبابا گفته 

بابــا کــه  یبــا خــداحافظ. هــم بلنــد شــدند امیدند بابــا از جــاش بلنــد شــد کــه داداشــهمــه تمــوم شــ یوقتــ
آراز  يزبــل، خونــه  يجوجــو: هــم کنــار گوشــم کاشــت، اردالن بطــرفم خــم شــده تنــد گفــت  يبوســه ا

ــمنتف ــونینم گــهید! هی ــدگار بشــ شــشیپ یت ــت بشــه  یمون ـــوش بحال ــوز بغــل کــردنش  !!!! وخـــــــــ هن
ــهید يهمــه کــه اونجــور  شیپــ ــ  وون ــه س ــاش فشــارت م نهیشــده ب ــ دادی ــه ادمی ــ!!! کــه نرفت ــو نیبب  يت

 !!!مارمولک بداخالق نیا کنهیم کاریخلوت چ

گوشــت صــورتش فــرو کــردم کــه بــدو ازم دور   ياز حرصــم ناخنهــامو تــو! مونــده بــود بخــورمش کــم
 نـدازه یداره کـم کـم چنـگ م    ن،یبرسـ  یخـانوم خانمهـا، لطفـا بـه دخترتـون کمـ      : شده رو به مامان گفـت 

کـرده   یقـاط  یلـ یاز مـن گفـتن بـود خ   ! ادیـ و خـوردن هـم دنبـالش م    رهیـ گیکه بعدا صدرصـد گـازمونم م  
 !!!ها
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همــه رو  يشــده دار یچــ! بخــدا گــهیراســت م: کــرده روبمــن گفــت یخنــدان همشــون رو راهــ مامــان
 مینــیصــبر کــن بب. نــداد یجــواب یبــا بابــات صــحبت کــردم ولــ شــبیآهــوووو؟ خــب د يخــوریدرســته م
 ! هم آروم باش یکم! رهیگیم یمیچه تصم

 دیــمــن با دونمیــفقــط م دونم،یــنم خــتمیچنــد بــار اشــک ر. تــا ظهــر بــرام هــزار ســال گذشــت  اونــروز
ــم ــا هــم م!! ....... رفتمی ــحتم ــ. رفتمی ــرا  یوقت ــه ب ــرم رو    يهم ــع شــدند، چشــمان منتظ ــه جم ــار خون ناه

بهـم بـده کـه از     یجـواب  خواسـت یاصـال نم  نکـه یمثـل ا . بصورت بابا دوخته نگـران بفکـر فـرو رفتـه بـودم     
 . امیب رونیکننده ب وونهید یفیالتکلب نیا

 . بودم شونیچقدر آشفته و پر ایخدا

 . لباش اومد يرو يصورت منتظرم نشست که آهسته خنده ا يبابا چشماش رو يا لحظه

و بـه   یآراز بمـون  شیپـ  یمـدت  دمیـ دختـرم بهـت اجـازه م   : تموم شدن ناهـار رو بمـن کـرده گفـت     بعداز
ـ ! یح مراقبش باشـ اصطال کـه مـن خبـر     یاز آراز بکنـ  یتـون یم یبفهمـم تـو چـه مراقبتـ     تـونم یاصـال نم  یول
 ياجـازه ا  نیـ فقـط بـا ا  ! سـرش هسـتن   يراحتـه هرلحظـه دکتـر و پرسـتارش بـاال      المیـ هرچنـد خ ! ندارم

ــت دادم با  ــه به ــک ــ     دی ــا ش ــردم رو ب ــوون م ــنم ج ــا ک ــب دع ــ  طنتهاتیروز و ش ــه نکن ــدازظهر ! ینفل بع
فقـط  . خداروشـکر حـالش بهتـر بـود    . میـ زد يمـا صـبح بهـش سـر    . يبا راننده بـه منـزل آراز بـر    یتونیم

تــا  میزنیخودمــونم تنــد تنــد بهــش ســرم . خــوادیمراعــات م یلــیکــه خ هیــباشــه اون قلــبش زخم ادتیــ
 .ینکرده باش رشنکرده ناکا يخدا

 نــویمرجــان ا فــتگیبلنــد م کــهیدر حال دمیــفقــط د. ســرِ بابــا هــوار شــدم خبــر نــدارم  يرو يجــور چــه
 . دیبوس یو صورتمو م دادیآغوشش فشار م يبکش کنار، که همزمان خودشم منو تو

ــورت  اردالن ــا ص ــت   یب ــط آزرده گف ــده فق ــع ش ـ : جم ــ ــوون داشتـــــــــ ــا ج ــی م؟یباب ـــ یعن  ؟یچـــــــــ
 گن؟؟یم یمردم چ

! ننیشــ ینمـ  کـارم یکـه ب  زننیـ حـرف م  شـه یباشـه مـردم هم   ادتیـ پسـرم  : تکـون داده گفـت   يسـر  بابـا 
باشــه و چــه  تونــهیم يدختــرم چطــور پرســتار نمیــبب خــوامیخــب مــنم م!!!! شــو الیــخیپــس مــردم رو ب

آراز  يبــرا یلــیبهــش نــدارم و خ يادیــز دیــمــنم ام نیوگرنــه بــاور کنــ! بکنــه تونــهیآراز م يبــرا يکــار
 !!!مثل آهو داشته باشه يپرستار دیپسر مردم که با نوایب!!! ادین رونیاز اون اتاق سالم ب ترسمیم
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ــ  دنــدیخندیهمــه م کــهیحال در چشــمامو بطــرف اردالن لــوچ کــردم و   ده،یدوبــاره خوشــحال بابــا رو بوس
 دمیــرو د یچــون فقــط زمــان!! نــرفتم پــرواز کــردم دیببخشــــــــــــ. آمــاده شــدن بــه اتــاقم رفــتم يبــرا

 .اتاقم بودم يکه تو

مــن  يخــدا. دیــلرزیتــازه دســت و دلــم بشــدت م فتــهیب خواســتیکــه م یاز اتفــاق دمیبــه اتــاقم رســ تــا
بــود وبقــول بابــا قلــبش زخــم داشــت کــه   یبــه آراز بگــم؟ اونکــه زخمــ یکــنم و چــ کــاریچ خواســتمیم
ــبا ــیخ دی ــ  یل ــالش م ــب ح ــود یمراق ــس االن م م؟یب ــتمیپ ــ  خواس ــش چ ــرم به ــور  یب ــه ج ــم؟ چ  يبگ

  ارم؟یاز روزگارش درب ردما يدعواش کنم؟ چه جور

از کارهــا و حرفهــا و ! کــردمیم دیــبا کــاریاگــه بــه حرفــام جــواب ســرباال بــده چ : فکــر کــردم يا لحظــه
. کــردمیوتــرس م یکــه ممکــن بــود نشــون بــده بشــدت احســاس ســرخوردگ        ییعکــس العملهــا 

ــا شــن دمیترســیم ــو دنیب ــام، ت ــه و تمــام چــرت و پرتهــا  يحرف ــو يچشــمام زل بزن  دییــذهــنم رو تا يت
 ! کنه

. دارمیــبرم یلیخــودم چــه وســا يبــرا دونســتمیکــه اصــال نمهراســان و لــرزان و ســردرگم بــودم  يبحــد
 !ـنیهمـــــــــ! دمشید یم...... هرچه زودتر ..... دیمن با...... دمیفهمیو م دونستمیم نویفقط ا

چنــان خوشـحال شـد کــه منـو بشـدت در آغوشــش      دنمیـ آراز گذاشـتم خالــه بـا د   يپـا بــه خونـه    یوقتـ 
ــود  دهیکشــ ــراز اشــک ب ــچقــدر دلتنــگ ا. چشــماش پ ــه و آالچــ نی ــودم قشیخون ــ. ب ــت یول  یاالن فرص
 . نبود

ــم ــ  دل ــه و آراز کش ــه د شــدیم دهیبشــدت بطــرف خون ــ یکســ تونســتمینم گــهیک ــه رو تحمــل  یحت خال
 . کنم

چــه  نیــا! بــرات افتــاده یهــا دختــر، صدرصــد اتفــاق یزنــیآهــو تــو واقعــا پــنج شــش م: خــودم گفــتم بــا
 .....  يریحال آشفته و دل لرزان م نیمثال با ا! يریزنج ي وونهیـــــه دآخـــــ هیوضع

 
دلــت  يتــو يزیــکــه چ ینــیمــدل انتقــام گــرفتنم بب نیــو ا يریــکــاش نَم ؟؟؟يریــاز آراز انتقــام بگ کــه

 !یموندگار نشه اله

 کنه؟یآراز کجا استراحت م: دمیازش پرس دهیخاله کش يبه بازو یدست

 . خاله اتاق آراز رو نشونم داد که
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ــر ــادم  عیس ــاق آراز راه افت ــمت ات ــ. بس ــچ چیه ــ زی ــارو نم چیو ه ــدیج ــگ آراز  . دمی ــدت دلتن ــط بش فق
ازش  يزیــفکــر کــنم تــا بدســت آراز برســه چ دادم،یــفشــار م یدســته گلــم رو هــم از بــس عصــب. بــودم

 !موندینم یباق

بــه در  ينداشــت فشــار ریــ دســتم گدراتــاق گذاشــتم، اصــال ي رهیدســتگ يبســته مــو رو خیــدســت  تــا
حســاب آراز رو کــف دســتش  يمــثال اومــد! هــا يخــل شــد یلــیخ یلــیآهــو خ: آهســته گفــتم! وارد کنــه

ــا ا ؟يبــذار ــب ــ  تتیوضــع نی ــه   ادیــم یکــامال مشخصــه حســاب ک دســتش کــه اول از همــه شــامل خودت
 !بدردنخورِ چلمن يدختره  شبخودت مسلط با! چارهیب

ــاد   صــدایو ب آروم ــه آراز افت ــمم ب ــه چش ــاز کــردم ک ــگ و رو. درو ب ــا رن ــیب ــبشــدت پر ی ــرم دهی  یو س
 . م حبس شد نهیس ينفس تو يخم کرده بود، لحظه ا یبدست که سرشو بطرف

ــو نگــاهم ــاق چرخ يت ــات ــم از       دی ــا ه ــه حتم ــودش ک ــن و ســال خ ــدودا همس ــار جــوان ح ــه ســه چه ک
ــ  ــد، نشســته ول ــه طــرف در نبــو  یدوســتاش بودن ــه پرســتار ز اصــال حواسشــون ب  ییبــاید، بلکــه چشــم ب

 . کردیآراز رو چک م تیداشتن که با ناز داشت وضع

 . کردیصحبت م ینشسته بود و با آراز به نرم یصندل يهم کنار آراز رو یانسالیم دکتر

 . به سرووضع خودم انداختم یموجود تند نگاه تیوضع دنیچرا با د دونمینم

 ییبـا یبز نییکـه تـا کمـر تنـگ و چسـبان، از کمـر بـه پـا         یقرمـز مرجـان   ییبـا مـانتو   اهیتنـگ و سـ   شلوار
کــار  ییجلــو یلــیدوســه پ يرو ییبــایز يهــایتکــه دوز. بــزرگ گرفتــه و تــا ســرزانوهام بــود يهــا یلــیپ

ــود کــه خ  ــیشــده ب ــا یشــال مشــک. کــردیم رشیچشــمگ یل ــا راهه ــانتوم همخــوان   يب ــا م  یقرمــز کــه ب
رف پونـه گــوش داده قشـنگ آمــاده اومـده بــودم و    خـدارو شــکر کـردم بحــ  . بــودم ردهداشـت ســرم کـ  

 ........تودلبرو بودم، وگرنه االن  یلیخ دهیمتانت رس تیبه سرو صورتم هم در نها

هــم در  هیـ دو نفـر بق . کردنــدیبــا هـم صـحبت م   يکـه دونفـر   دیــدوسـتان آراز چرخ  يدوبـاره رو  نگـاهم 
ــهیحال ــا   ک ــه حرفه ــوش ب ــتار ز    يگ ــه پرس ــم ب ــتند چش ــون داش ــرف مقابلش ــایط ــه    ب ــد ک ــه بودن دوخت

 .مشغول کارش بود

 یپونـــه الهـــ: دلـــم داد زدم يتـــو!!!  يوآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!!!! افتـــاد ادمیـــببنـــد آراز  ریـــبگ تـــازه
ــ   ينجــوریخنــگ، کــه بحرفــت گــوش دادم و ا  یخــــــــــــــــــــــاك تــو گــور نداشــته ات بکــنن روان
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ــودم رســ  ــه ا!! دمیبخ ــاالن اگ ــرها نی ــآدم ند يپس ــب      دهی ــا اون قل ــه آراز ب ــنن ک ــرچ ک ــرتاپامو س س
 ! کنهیسکته رو م شیزخم

 . وقت برگشت نداشتم گهیاز کارگذشته و د کار

 :فکر کردم. دیخورد که قلبم بازهم بشدت لرز دیصورت زرد آراز کل يدوباره رو چشمم
 

 ...که آدمهـا يروز

 ...افتنـد یاز چشمانت م ـشهیهم يبرا کبـاری
 
ــآ ــر  ای ــا آراز ب ــهیهم ياواقع ــت   ش ـــان نداش ــود؟؟؟؟ امکـــــــــــــــــــ ــاده ب ــمم افت ــا!!!! از چش دل  نی

 !!گهیلرزان من بود که تنها خودم ازش خبر داشتم نه کس د

 :خوندم براش
 

 دوستت دارم  آنقدر

 دانم یخودم هم نم که

 !دوستت دارم چقدر
 

 چقدر؟ ،یپرس یبار که م هر

 :کنم یخودم فکر م با
 

 چطور  ایدر

 !را نگه دارد؟ شیها موج حساب

 از کجا بداند  زییپا

 !دهد؟ یبار چند برگ از دست م هر

  دانند یم ابرهاچه

 !اند؟ دهیقطره بار چند

 مانده  ادشیمگر  دیخورش
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 !بار طلوع کرده است؟ چند
 
 من و

 میبگو چطور

 !!!!چقدر دوستت دارم؟ که
 

ــ ــا   یولـ ــته بـ ــاور داشـ ــابت رو مآآآآآآآآآآاآرررررااااااازززززز بـ ــمیش حسـ ــماف رسـ ــداخالقِ  ییِایـ بـ
 !بتیبده يوالیه
 

ــدمو ــس عم   لبخن ــردم و نف ــع ک ــیجم ــ یق ــاق      دهیکش ــردم و وارد ات ــا ک ــتم جابج ــل رو در دس ــته گ دس
 .....شدم

 
 
 .وارد اتاق شدم و آروم سالم دادم صدایب خزدهی ییلرزان و دستا یدل با

 . نگاهها بطرفم برگشت ي همه

 کیــشــد کــه در  زیــخ میتخــت نــ يچنــان رو دنمیــبرگردونــده بــود، بــا دکــه آرام سرشــو بطــرفم  آراز
 . صورتش از درد کبود شد دمید نهیلحظه به ع

 ي دهیــآدم ند یکنــیم ينجــوریتــو چــرا ا يووووووو: کــه کــم مونــده بــود داد بــزنم دیــقلــبم لرز چنــان
 ! از آمازون برگشته

ــا چشــما دوســتان ــورقلمب يآراز ب ــه     دهی ــن دوخت ــورت م ــون رو بص شــون پرســتارو ول کــرده چشماش
 ! بندازم نییبودند که مجبور شدم سرمو پا

شناســه کــه خــواهر اردالن  یهســت منــو مــ یهرکــ دمیــفهم. آروم اســم اردالن بگوشــم خــورد کنفــری از
 . هستم

حــالتون خوبــه : گفــت. بلنــد شــد کــه بطــرفش نگــاه کــردم  یحاضــر در اتــاق بــه آرامــ ونیاز آقــا یکــی
 خانم توانمند؟ 
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 شناســمیمــن شــمارو م. دوســت اردالن و ارســالن هســتم: گفــت ينگــاش کــردم کــه بــا لبخنــد متعجــب
 . رو نداشتم یبا جنابعال کیاز نزد ییافتخار آشنا یول

 .دییبفرما. نیلطف دار. ممنون: گفتم آهسته

ــ  کــهیبــراش تکــون دادم و آهســته در حال يســر ــه س ــه آراز کــردم  دیــکوبیم م نهیقلــبم خودشــو ب رو ب
 . شدم خکوبیم دنشیکه با د

ــان ــه      زم ــا هم ــود و آراز ب ــده ب ــف ش ــرام متوق ــ يب ــت یدلتنگ ــاه    یاقیو اش ــواهش، نگ ــتن و خ از خواس
 . جذاب و کهربا مانندش رو به نگاه وصورتم دوخته بود

ــرنگپر صــورت ــدرد آورد  دهی ــی. و کبودشــده اش قلبمــو ب ــیا یعن ــود آراز   ین ــه ب کــه چشــم بمــن دوخت
 نیــآراز هرکـول و پهلـوان مـن کجــا رفتـه بـود کـه ا      . دیرســیو نـزار بنظـر م   فیـ نح نهمــهیبـود کـه ا  مـن  

ــا  ــال نم  نیگزیآراز بجــاش ج ــود؟ اص ــده ب ــتمیش ــو تونس ــا يت ــوال بب  نی ــحــال و اح ــم  ! نمشی ــدر دل چق
 ....که میدلتنگ. تصورم بود يسوزش قلبم ماورا...... سوختیم

خودمــو کنتــرل کــنم کنــار     یحــالیب تونســتم ی نماصــال کــهیبطــرف تخــت آراز رفــتم و در حال   آروم
 . ستادمیتختش ا

 . خواستم دهنمو باز کرده حالشو بپرسم، اشکام سرگرفتند تا

ــدا ــنبا ایخ ــ دی ــتم؟ نبا یم ــشکس ــم م دی ــک ــنبا اوردم؟ی ــش اهم دی ــبه ــم تی ــنبا دادم؟ی ــگ و رو دی  يرن
تمـام   يبـرا  فمـو یمـن اومـده بـودم حرفـامو بهـش بگـم و تکل       کـرد؟ یو حـال بـدش منـو داغـون م     دهیـ پر

 .....االن یکنم ول کسرهیعمرم باهاش 

نگاهشـــو از صـــورتم  دیدرخشـــیهـــم درونشـــون م یغـــم گرفتـــه کـــه بـــرق اشـــک یبـــا چشـــمان آراز
 .و دلتنگ دستشو بطرفم دراز کرد داشتیبرنم

 ؟يکرد رید نهمهیا چرا! مدتها بود چشم انتظارت بودم. آهوجان يخوش اومد: گفت آروم

آراز بـا اون همـه دبدبـه و کبکبـه، بـا اونهمـه        کـرد؟ یم نکـارو یآراز مـن بـود کـه ا    نیـ ا یعنـ یمـن،   يخدا
 بود؟ یعزت و جالل عاجزانه دستاشو بطرفم گرفته؟ اصال مگه باور کردن

هنــوزم دســت . کردنــدینم یو حرکتــ ومــدیدرنم ییصــدا چکسیاز هــ. کــردم بخــودم مســلط بشــم یســع
 . آراز بطرفم دراز بود
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دلــم  يدســتاش گذاشــتم و تــو يخــم شــده دســته گــل رو تــو. شــدم کیــکــامال نزد واشیــمکــث و  بــا
ــاز ا: داد زدم ــه بعــد ا نی ــهیب ــرات صــبر کــن  ن ــا آراز، دارم ب ــ!!!! آق ــا و تحق یتالف ــام کاره ــتیتم رو  رات

 !یتو هنوز منو نشناخت! ارمیسرت درم

ــه ــو همچنانک ــودم   يت ــر ب ــود،     فک ــته ب ــه داش ــو نگ ــته خودش ــا زور نشس ــم ب ــهیو آراز ه ــداز  کدفع بع
بــود، منــو بطــرف  حــالیبشــدت ب نکــهیگلهــا گرفــت و بــا ا ریــمــچ دســتمو همــون ز عیگــرفتن گلهــا ســر

 . دیخودش کش

ــا ــب و گ ب ــزدهیتعج ــاه ج ــتا  ینگ ــه دس ــگ پر  يب ــورت رن ــد ص ــآراز، بع ــورتم   دهی ــم بص ــه چش اش ک
 . نشون بدم تونستمینم یعکس العمل چیه. دمدوخته بود کردم و کامال کپ کرده بو

 . دستمو رها نکرد یول. تخت نشوند يو کنار خودش گوشه  دیمنو کش آهسته

 .....ای کردمینگاه م ونیآقا گریو به د گشتمیبرم ایآ! کنم کاریو بلد نبودم چ دونستمینم اصال

 . داشتیلرزان چشم از من برنم يا نهیچشمم به آراز بود که با س فقط

 يتـو تـو  ! پسـرم آراز آروم بـاش  : تخـت گفـت   ي گـه یدکتر توجهمـو جلـب کـرد کـه از طـرف د      يصدا
دراز ! هــا شـه یاالن حالـت دوبــاره بـد م  . یداشــته باشـ  جـان یه نهمـه یا ایــ ینیبشـ  یکــه بتـون  یسـت ین یحـال 

 !!!برات خطرناکه نیو ا ادهیز یلیبکش زود که ضربانت خ

 ییبــا صــدا ، ختــهینگــاهش و صــداش ر ياســاتش رو تــواحس يآراز بــدون توجــه بــه دکتــر همــه   یولــ
 .....جانم بقربانت يآمــــــــــد: و لرزان زمزمه کرد فیضع

خودمـو گـرفتم کـه داد نـزنم      يبـزور جلـو  . فشارم چنـان بـاال رفـت کـه کـم مونـد سـکته کـنم         يا لحظه
 یبـ  يپسـره   رهیـ ازمـون م  یـی باشـن عجـب آبرو   دهیشـن  هیـ اگـه بق  ؟یگفتـ  یتو االن چـ  يووووووووووو

 !!آبرو

کــه داره عاجزانــه  شــونیتــن صــدا و حـال پر  نیــمــرد نــزار و مظلــوم بـا ا  نیـ ا کــردمیبــاور م دیــبا یعنـ ی
بـراش افتـاده کـه     یخـورده و اتفـاق   ییسـرش بجـا   نکـه یمـن مثـل ا   يخـدا !! آراز منـه  زنـه یبا من حرف م

کــه  دهیـ ســرش کوب يتـو  میکـ ینکنـه منصــور  !!! نبــود یاصــال بـاور کردنـ  ! وجهـه عــوض کـرده   ينجـور یا
 !! نداشتم برمن خ

 ياز حالــت چهــره و نحــوه . اتــاق کـردم  يتــو يســردرگم بــه مهمونـا  یبرگشــتم و نگـاه  میتصــم بـدون 
ــا ابروهــا  ــه و لبخنــد یینگاهشــون ب ــده ام گرفــت  يگوشــه  يباالرفت ــه  . لــب، خن دوســت اردالن هــم ک
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ــ  یمنــو مــ کــه دهنشــم بــاز  یشدســتیهــم پ دیشــده بــود، شــا یشــناخت از تعجــب چشــماش قــد نعلبک
 ! مونده بود

ــر ــو ا دنیحتمــا حــرف آراز رو شــن  : کــردم فک ــارا رو از مجســمه    نی  دیــابوالهــول بع يحرفــا و رفت
 آخه دروغ نباشه !!! واالاااااا دونستنیم

 . متعجب همه بستم و بطرف آراز برگشتم يصورتها يرو چشممو

ــه همــه گفــت  آراز ــ ؟یچشــم انتظــارم گذاشــت  نهمــهیآراز چــرا ا زدلِیــعز: بــدون توجــه ب ــرا ینگفت  يب
لحظـه بـه لحظـه زنـده      یدونیـ مگـه نم  زدلم؟یـ عز بـرم یرو بـه گـور م   دنتیـ د يو آرزو فتـه یم یمن اتفاق

 بخودم ندارم؟  يادیز دیام و اصال ام

 یعنــیگفتــه بــود؟  یاالن چــ نیــا! زدلمیــعز يکلمــه  يحرفــاش فقــط انگشــت گذاشــتم رو  يهمــه  از
 ؟  دمدلش بو........... زیمن عز

 دهیاحسـاس کـردم کـم کـم دارم بطـرفش کشـ       یدر آنـ . کـردم یدهـن بـاز فقـط نگـاش کـرده فکـر م       با
ــتم    شــمیم ــا زور خودمــو راســت نگــه داشــته آهســته گف ــت دار: کــه ب ــروم رف  يآآآآآرررررراااززز آب
 !همشون که آشنا هستن نایا ؟يشد وونهید وال؟یه یکنیم کاریچ

ــل ا آراز ــهیمث ــازه فهم نک ــت ــوع چ  دهی ــود موض ــب ــتمو ول     هی ــته، آروم دس ــون نشس ــون مهم و دور برم
 . کرد

 . خودمو کنترل کنم تونستمیاز خجالت به تنم نشسته بود که اصال نم يلرز

همــه دارن بــا خنــده از اتــاق خــارج  دمیــو گــر گرفتــه صــورتمو از آراز برگردونــدم کــه د یشــرمندگ بــا
 !!!شنیم

ــه کلــه ام بکــوبم و شــا  یمبــگرو یدســتامو بلنــد کــردم دو دســت  يا لحظــه ــو یکــی دیب  يکلــه  يهــم ت
ــکوبیقلــب آراز م يرو هــم رو یکــینــــــــــــه، ............... کــه دمیــکوبیآراز م بــاره از کــار   هیــ دمی

 ! راه نندازه يزیآبرور گهیو د ستهیایب

ــرخ ــده در حال س ــهیش ــا  ک ــام ج ــا ياز تم ــش ب  يج ــدنم آت ــب ــتیریم رونی ــمامم دو دو م خ ــو چش  زدی
ــ : بطــرف آراز برگشــته گفــتم  ــ يپســره  یآآآآآآآخخخخخــخ کــه بترک  يِفکــره چلمــنِ خرزهــره   یب

بــرام درســت  هیــچــه اوضــاعِ مــثال عشــقوالنه ا نیــا! آبــرو بــرام بمونــه ینــوك ســوزن یگذاشــت! ایــح یبــ
منــــــــــــکه  : گفــتم دهیدادن؟ بلنــد و کشــ  حیفــرار رو برقــرار تــرج   نــامهمو چــاره یکــه ب يکــرد
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فکــــر و  یبـــ  نهمــــهیپســــر هـــم ا ! نیهمـــ  رمیــــمیداررررررم از خجالـــــــــــــت م  ـگهــــــــــــ ید
 !!! نوبره بخدا!!! راحــــــــــــــــــــت

 يجلـو  کـرد یم یو سـع  فشـرد یاش م نهیدستشـو بـه سـ    حـال یب یکه لباش بخنـده بـاز شـده بـود ولـ      آراز
ــو بگ  ــده ش ــخن ــ رهی ــت دهیآروم و کش ــو: گف ــن ا  يآه ــاور ک ـــن، ب ــمــــــــــــــ ــره  نی ــ يپس ــح یب  ای

و  رمیــلحظــه دســتاتو بگ هیــدلــم فقــط لــک زده بــود ! دمتیــچندوقتــه ند یدونیــم! دلتنگــت بــود یلــیخ
 ! منو ببخش عشق کوچولو و وروجکم یگیراست م..... 

بــا تمــام . بــا هــردو دســتش صــورتمو قــاب گرفــت دهیدراز کــرد و ســرمو بطــرف خــودش کشــ دستشــو
ــوعشــقِ  ــودش نگــاه  يت ــه خــال  یوج ــون ک ــرور و خودخــواه  یمهرب ــه غ ــورتم   یاز هرگون ــه ص ــود ب ب
 . دوخت

 .بود  مــــــــــن گفته يچقدر با تمام عشقش منو صدا کرده آهو: فکر کردم يا لحظه
 

 ...تو را یکسـ یوقتــ

 ...عاشقانـه

 ...دارد دوســت

 ...اســم تـو ـانیب ي وهیش

 !او متفاوت است  يصدا در

 ...تــو و

 ...که نامت یدانــ یمـــ

 ...!است ــمــنیاو ا يلبهـا در
 
 بودم؟ منیخود منهم در قلبش ا ایآ
 

ــدون ــهیا ب ــ  نک ــس العمل ــونم عک ــ   یبت ــدم، ع ــون ب ــابلش نش ــر    نیمق ــرده فک ــاش ک ــا نگ ــه کوچولوه بچ
 يفقـط بـرام آشـکار بـود هرچنـد بـه انـدازه        . هسـتم  یتیچـه وضـع   يتـو  دونسـتم یاصـال هـم نم   کردم،یم

ــامیدن ــ  اه ــودم، ول ــنگش ب ــمت یدلت ــعف م  یقس ــبم ض ــتیاز قل ــو  رف ــتمو ت ــنم و   يانگش ــبش بک ــم قل زخ
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از دسـت خـودش و کـاراش     یلـ یخ دونسـتم یفقـط م ! خنـک بشـه   یدلـم کمـ   کـه کـنم کارسـتون، بل   يکار
 !رهینم ادمیکالفه ام و تا عمر دارم کار و نقشه ش 

چقــدر  میاوضــاع وخـ  نیـ کـه بــا ا  گفـت یآروم نگاهشــو بصـورتم دوختــه از حـالِ بــدش م   ییبـا صـدا   آراز
ــ    یــیچشــم بــراهم بــوده و دردا بــودم،  یکــه بــدون وجــود مــن تحمــل کــرده، کــه اگــه مــن کنــارش م

ــ تونســتیم ــذاره  یبراحت ــودم کــه فقــط تــورو   : بعــد زمزمــه کــرد ! همــه رو پشــت ســر ب اونقــدر تنهــا ب
ـ  خواستم،یم حـالم بهتـر    شـد یو باعـث م  کـرد یم ینیم سـنگ  نهیسـ  يمـرگ تـو   ي هیمثـل سـا   دنـت نبو یول

 !که نه ، بدتر هم بشه

نفـس بهـش    یمثـل تنگـ   یحـالت  يچـون لحظـه ا   زدیـ حـرف م  ادیـ ز دیـ نبا نکـه یمثـل ا  یو گفـت ولـ   گفت
 .خشدار کرد يدست داد و شروع به سرفه ها

شــده از دردش باعـث شــد بشــدت دســتپاچه شـده، از جــام بلنــد شــدم و دکتــر    دهیجمــع و کشــ صـورت 
 . رفته بود از اتاق رونیرو صدا زدم که ب

ــر ــر دکت ــاق شــدند و در حال    عیس ــتار وارد ات ــا پرس ــهیب ــول ک ــش تزر یآمپ ــبه ــد،یم قی ــاطر  کردن بخ
 ! مراعات نکردن حال آراز کم مونده بود با من دعوا کنن

اصـال گنـاه آهـو    : حـالش روبـراه شـده سـرفه هـاش قطـع شـد روبـه دکتـر گفـت           یکمـ  نکهیبعداز ا آراز
 .حرف زدم يادینبود، خودم ز

رو از آراز  دارشـــونید نیآخــر  خواســتند یاومــدم کــه دوســتان آراز هــم م     رونیــ از اتــاق ب  آهســته 
 . نخاله ها بمن دوخته شده بود یرکیرزیز ينگاهها یکرده ترکش کنن، ول

ــرا   ينحــوه  از ــزاران حــرف ب ــه ه ــتن داشــتند خ ينگاهشــون ک ــیگف ــ یل ــت کش ــ دم،یخجال ــهید یول  گ
 !کننیم ياصال برام مهم نبود در موردم چه فکر. نداشت یتیاهم

ــر آمپــول  بعــداز ــبهــش تزر یرفــتن دوســتان آراز، دکت ــرو رفــت  یقیکــرد کــه دقــا  قی . بعــد بخــواب ف
 ياصـال بـرا   ه؟یـ مـن چ  فیـ تکل انیـ م نیـ در ا دونسـتم یمـنهم سـردرگم کنـارش نشسـته بـودم و اصـال نم      

بقــول مامــان چــه ! بــراش بکــنم ومــدیســتم برنمهــم از د يکــار چیآراز اومــده بــودم کــه هــ دنیــبد یچــ
 ! یچیبلد بودم که بتونم براش انجام بدم؟؟؟ تا حاال که ه يکار

  کطرفیاز  کهیدر حال. آراز دوختم دیبصورت سف نگاهمو
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ــودم و از طــرف د  بشــدت ــرا گــهیعاشــقش ب ــم ب ــاذ يدل ــعف م  تی ــردنش غــش و ض ــراش . کــردیک ب
 :خوندم

 
 که شب خسته خواب را  چنان خواهمت یم

 که لب تشنه آب را چنان  متیجو یم
 

 که ستاره به چشم صبح توام چنان  محو

 دمان آفتاب را  دهیشبنم سپ ای
 
 باد يچنان که درختان برا آن تابم یب

 کودکان خفته به گهواره تاب را ای
 
 دل يبرا دنیچنان که تپ يا ستهیبا

 عقاب را دنیچنان که بال پر آن  ای
 

 نمتیآفر یم ،یاگر نباش یحت

 سراب را ابانیکه التهاب ب  چونان
 
 یز پاسخ تر یکه خواستن یخواهش يا

 جواب را يازیچه ن یچون تو پرسش با

ــا ــخواب ب ــرفتن آراز، غمگــ  دنی ــردم      نیو آروم گ ــاش ک ــط نگ ــط و فق ــه فق ــورتش دوخت ــاهمو بص . نگ
ــو م  ــم آرازم ــدر دل ــتیچق ــ.......... خواس ــح یول ــا  فی ــودم حرف ــده ب ــوراخ    ییاوم ــدت س ــو بش ــه قلبم ک

 :فکر کردم. پشت سرمم نگاه نکنم گهید! رو بگم و برم کردیم

 : یعنی یزندگ
 

 آمدن ایبه دن ناخواسته
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 ستنیگر انهیمخف
 
 دنیوار عشق ورز وانهید
 
 .مردن  رد،یپذ یو منطق نم خواهدیعاقبت در حسرت آنچه دل م و
 

خــودش بــا عشــق و کــاراش اصــال بــا مــنطقم جــور         یولــ خواســت یدلــم بشــدت آرازم رو م  مــنم
ــ. ومــدیدرنم ــویفقــط ا. بــودم یپــــــــــــس رفتن ــانم  خواســتیاگــه منــو م دونســتمیم ن و بشــدت خواه

 . سپرد یمنِ تنها رو دست منصور نم چوقتیبود ه

 يافتـاد و باعـث شـد انزجـار     ادمیـ بـود   دهیمنصـور کـه محکـم منـو در آغوشـش کشـ       يدستها يا لحظه
ــرا بگ   ــدنمو ف ــده کــل ب ــمشــمئز کنن ــدتر ت رهی ــم ب ــو دل ــا آراز تصــف ! بکشــه ری ــابمو ب کــرده  هیمــن حس

 .تمـــــام. رفتمیم

 کـرد یبـدقت نگـام م   کـه یشـده وکنجکـاو در حال   زیـ ر ییبـا نگاههـا   دهیکشـ  یپـس از کنتـرل، نفسـ    دکتر
 .منو دعوت به نشستن کرد

کــه برداشــته  یآراز و زخمــ يحالتهــا مبــل نشســتم، خــود دکتــر هــم کنــارم نشســته آهســته يرو یوقتــ
عنـوان   چیبدنش در معـرض خطـر بودنـد رو بـرام شـمرد کـه متوجـه شـدم وضـع آراز بـه هـ            يو کجاها

 !!!رفع نشده بود دیو شا دیخطر هم که با. خبر داشتم زایچ یخوب نبوده، من فقط از بعض

ــگفــت نبا دکتــر ــهیه دی ــفشــار  چگون ــبهــش وارد ب یاسترســ ای ــیکــه خ ادی ــاکــه و باخطرن یل ــیخ دی  یل
 . مواظبش باشم

!!! ســتمیبلــد ن يزیــمــواظبش باشــم؟ منکــه چ تــونمیدکتــر چــرا مــن؟ مگــه مــن م  يآقــا: گفــتم آهســته
 !!!امروز به خونه مون برگشتم دیمن شا! کنه کاریکه بلد باشه چ نیبگ یبه کس نارویخواهشا ا

ــرد و خ  ینگــاه ــه چشــمام ک ــیب ــر یل ــ  حیص ــرده پوش ــدون پ ــت یو ب ــد از ا: گف ــهیخــانم توانمن ــا نک  نی
کمـک کنـه    تونـه یکـه م  یمطمـئن هسـتم تنهـا کسـ    ! مدنظرمـه  یخاصـ  زیـ حتمـا چ  زنمیـ حرفارو به شـما م 

ــت    ــما هس ــط ش ــط و فق ــه فق ــوب بش ــا . نیآراز خ ــن ج ــدرتون، ند يم ــپ ــ  نیدی ــون کش ــور بطرفت  دهیچط
ــد؟یم ــند ش ــه     نیدی ــور هم ــما چط ــدن ش ــا اوم ــرد و    يب ــوش ک ــو فرام ــالمت  .........مهموناش ــس س  یپ

حـاال کـه خـدا واقعـا لطـف      . نیبکنـ  یدگیوجودشم اول دسـت خـدا، بعـد دسـت شماسـت کـه بهـش رسـ        
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ــا وضــع  يداشــته عمــر ــه آراز داده و واقعــا ب ــاره ب ــه جــوون  یتیدوب ــرحــم کــرده با شیکــه داشــت ب  دی
 . بشهباشه و بشدت کاراش کنترل  دیتحت مراقبت شد

 یعنــی! ســکته رو هــم زده بــودم یدلــم غــنچ رفتــه بــود، ولــ نکــهیدکتــر، عــالوه بــر ا يحرفهــا دنیشــن بـا 
ــع ــا ا تیوض ــآراز ت ــوده   نی ــاك ب ــد خطرن ــی! ح ــو     یعن ــن ت ــب آرازِ م ــود قل ــن ب ــ يممک  ي نهیاون س

ــســتبرش از تپ ــه امکــان نداشــت  ســته؟یبا دنی ــر شــدن   يدســت رو تونســتمینم! ن ــذارم و پرپ دســت ب
ــد خ  ــقمو هرچن ــیعش ــ  از یل ــتش عاص ــرو بب میدس ــتنب! نمی ــاز هی ــاتش رو مو مج ــرا ذارمی ــ يب ــه  یوقت ک

و  مـونم یپـس تـا اون وقـت کنـارش م    !!! والشیـ و خـود خـود ه   دونمیـ بهتـر شـد، کـه مـن م     یحالش کمـ 
 . کنمیازش مواظبت م

 ادیــز يالبتــه پرســتارمون هــم بــه کــارش وارده و جــا: سفارشــات الزم رو کــرد  داد نکــهیبعــداز ا دکتــر
ــ ــتین ینگران ــ. س ــوول یول ــل تیمس ــ یاص ــو روح یدگیرس ــ هی ــده   یده ــه عه ــت يب ــه  . شماس ــنم ک م

 !بخداست که زودتر حالشون خوب بشه سرپا بشن دمونیو ام زنمیبهشون سرم شهیهم

ــاره ســر   ــر دوب ــرك کــرد  يدکت ــه رو ت ــه آراز زده خون ــدم و . ب ــن مون ــم ــدن هی ــه رو تیمســوول ای  يک
 میو دنبــال زنــدگکــنم  یســر آراز خــال مــویســرم اومــده بــودم دق دل ریــمــثال خ! ســرم هــوار شــده بــود

ــاال ا  ــرم، ح ــب ــطم کمــ  نی ــ یوس ــردمیم شیعاص ــه جــا  ک ــم نم يدور يک ــتیه ــم رف ــبم  میو از ص قل
ــ شــدم،یخوشــحال م ــ یول ــام تــو   الفع ــا پ ــا دوت ــه ب ــودم و حــاال با  يک ــه ب ــهچــل فرورفت ــرو  دی ــا رو ت آق
 . کردمیخشکشم م

 .و بطرف آراز برگشتم دمیکش قیعم ینفس

 . ازش راحت شد یکم المیخ دیکشیکه م یآروم يخواب بود و با نفسها يتو قایعم آراز

ــه پرســتار  ینگــاه. کــرد از اتــاق خــارج بشــم  يآروم خالــه بطــرفش برگشــتم کــه اشــاره ا  يصــدا بــا ب
 .در دست داشت يآراز نشسته مجله ا کیمبل نزد يکردم که رو

ــب ــه گفـــت  رونیـ ــاق خالـ ــعز: از اتـ ــو  زدلمیـ ــدونت رو تـ ــتم چمـ ــتن يگفـ ــت گذاشـ ــت رو . اتاقـ اتاقـ
ــونیم. دســت نخــورده نگــه داشــتم  يرهمونجــو ــر یت ــ  يب کــه از  يچــون اونجــور. یلباســاتو عــوض کن

 .خوشحالم یلیخ یلیکه خ یهست یموندن شمونیپ یمدت دمیدکتر شن يحرفها

 يبکـنم ، پـس مونـدنم هـم بجـز زحمـت درد       يکـار  سـتم یآخـه منکـه بلـد ن   : رو بغـل کـرده گفـتم    خاله
 !نیبرداشته مطمئن باش االتیدکتر رو هم خ! کنهیدوا نم یاز کس
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. زمیــبــاش عز نجــایخــودت ا یولــ میکنــ ریســ االتمونیــخ يباشــه پــس بــذار مــا تــو: خنــدان گفــت خالــه
 !یرسیبه حرف دکتر م یک نیبب

. بــه اطــراف کــردم یدلتنــگ واردش شــده نگــاه. بطــرف اتــاقم رفــتم تــا لباســهامو عــوض کــنم  خنــدان
 ! همونطور بود که بود

ــچمــدانم پ از ــایز يآجــر رهنی ــاه نیو آســت ب ــا گ یکوت ــه ب ــوریک ــازه    پ ــرام ت ــان ب ــار شــده مام روش ک
ســرم انــداختم  یشــال رهنمیــپ يهمرنــگ گلهــا. تــنم کــردم یاهیســفارش داده بــود رو بــا ســاپورت ســ

 . و از اتاق خارج شدم

توســط . دمیــپلــه هــا نشســتم و آروم باهــاش حرف يهمونجــا رو. پلــه هــا بــودم کــه پونــه زنــگ زد وســط
کلــه پــا کــردن آراز الزم دارم خودشــو   يبــرا یبــود اگــه کمکــ دهیــبــردار شــده زنگمامــانم از مــاجرا خ

 برسونه 
 
ــ  چــارهیدســت بدســت هــم داده کــار آراز ب  کدفعــهی و عنــوان نمــک نــداره رو  چیرو کــه دستشــم بــه ه
ــ کســرهی ــو  میکن ــه ا هی ــرا يدفع ــ  يب ــاده ش ــن پ خواســتیحــاال م. میمراســمش آم ــاز عــوض م  راهنی

 !!هم سفارش بده اهیس

ــخندیم کــهیحال در ــو   دمی ــش گفــتم کــه فعــال ت ــادم و با يبه ــل افت ــهچ ــا آراز  يهرجــور دی شــده از آق
 . کنم و بعد نقشه هامو اجرا کنم يپرستار

 يِتــو یبشــ يجــااااااان کــه چــه پرســتار يااااااآااااا: کــه گوشــمو کــر کــرد گفــت یغــیبــا خنــده و ج فقــط
رو کــه  یمخصوصــا نفــس مصــنوع!! نــداره؟؟؟ مــن بلــدم هــا ازیــن يبنظــرت اردالن بــه پرســتار!! خنــگ

 !اش هستم فتهیش

 ! دمیخندیپله ها غش غش م يباال گهید

 ......هم خنده بهمراه داشت وارد اتاق آراز شدم یکه کل يور يدر يساعت صحبتها مین بعداز

ــرف ــود    بط ــواب ب ــان خ ــه همچن ــتم ک ــتمو رو . آراز رف ــته دس ــونیپ يآهس ــاش   شیش ــه دم ــتم ک گذاش
 . بود یخدارو شکر معمول

احســاس کــردم از  یهمچنــان در حــال مجلــه خونــدن بــود، ولــ کلشــمیو خــوش ه پیــخــوش ت پرســتار
 !چشم نگاهش به منه ریز
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سـرگرم شـدم کـه طبـق      میبـا گوشـ  . نمشیـ شـد بب  داریـ ب یآراز باشـم و وقتـ   ينشسـتم کـه روبـرو    ییجا
 . بودند نیآنالمعمول شبها پاتوق دوستان گرم بود و همه 

 . کنهیچقدر گذشته بود که احساس کردم آراز داره نگام م دونمینم

هــم گوشــه  يلنــده هــور کــه چشــماش بــازه و لبخنــد يپســره  يوووووووو دمیــســرمو بــاال آوردم د تــا
 !  خورهیمخصوصا داره با چشماش منو م. لبش داره ي

چشــمش  يبعــد انگشــتمو تــا تــه تــو گونــه اش بکــارم، يرو يبــرم و اول بوســه ا خواســتیدلــم م چنــان
داشـت بـرام    دمیشـا ! نگـاه نکنـه بـا اون نقشـه هـاش      يبـه مـن اونجـور    گـه یباشـه د  ادشیـ فرو کنم کـه  

 ....و  ارهیسرم در ب يچه باز گهیکه د دیکشیم يتازه ا ينقشه 

شــدن آراز شــده بــود و چنــان بــا نــاز و کرشــمه بلنــد شــده   داریــبــه پرســتار افتــاد کــه متوجــه ب چشــمم
 . کفرم دراومد یکرد که در آن یدگیدور بر آراز شروع به گشتن و مثال رس

ــو ــم داد زدم يت ــره : دل ــدا   يدخت ــورو خ ــاه ت ــررو رو نگ ــ! پ ــهیم طونهیش ــنم    گ ــتش ک ــپ و راس ــرم چ ب
 ه؟یچ يبرا ادا اطوارها نیهستش، پس ا ضیبه مر یدگیات رس فهیخب وظ! هااااااآ

ــا ــ ب ــه د  دمیکشــ ینفســ یکالفگ ــون دادم ک ــرمو تک ــو آروم س ــه    دمی ــدون توجــه ب ــناس هــم ب آراز نس
از حــاالتم  نکــهیمثــل ا یولــ! دارهیــپرســتار خوشــگلش، همچنــان چشــم بمــن دوختــه نگاهشــو ازم برنم 

 . لبش داشت يگوشه  بایز يو لبخند دیخندیچون چشماش م. ماجرا دستش اومده بود

 مــون،یآراز خــانِ م: زبــونم گفــتم ریــخــودم ز يچــه کــردم و چشــمامو جمــع کــرده بــرابــراش غن لبــامو
مارمولـــک، دارم  ي پهیحـــاآلاآااآ صـــبر کـــن آقـــا خوشـــت! هـــا کـــنمیم ریـــگلـــوت گ يدفعـــه تـــو هیـــ

خــورده،  هیــفقــط منتظــرم حالــت !! ياز کجــا خــورد یمــات بمــون رمیــازت بگ یحــال هیــ! بــــــــــــرات
معلومــه نــه  تیکـه نــه عشــق و عاشـق   لیــهردمب يو تــو دونمیـ خـوب بشــه و مــن م  خــورده هیــفقـط  ..... 

 دونمیـ م. هسـتم  نهیننـه سـک   يآهـو کـه دسـت پـرورده      گنیبـه مـنم مـ   ! تییـ ایماف يو نقشه هـا  یدشمن
 !!!کنم کاریباهات چ

 . خاله بخودم اومدم يتکون خوردن لبام بود که باصدا دیبا لبخند فقط چشمش به من و شا آراز

ــه ــد و در حال و خال ــاق ش ــهیارد ات ــ   ک ــو م ــه حالش ــرف آراز رفت ــ یبط ــت   دیپرس ــون گف ــن مهرب : رو بم
 . يکه حتما گرسنه ا نیاریب فیلطفا تشر. شامتون آماده هستش زمیعز

 خورن؟یغذا که م شه؟یم یپس شام آراز خان چ: گفتم رفتمیبلند شده بطرف آراز م کهیحال در
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ــاز گفــت  کــردیســر آراز رو مرتــب م ریــز کــهیدر حال پرســتار ــا ن ســوپ  انپوریــشــام جنــاب ک يبــرا: ب
 . میسفارش داد

ــان آت  يا لحظــه ــاز حــرف زدنــش چن ــته،     یشــیاز ن ــار تخــت آراز نشس ــه آروم کن ــه جــانم نشســت ک ب
و ! بخــوره دمیــمــن ســوپش رو م نطــورهیپــس حــاال کــه ا: دســتم گــرفتم و آهســته گفــتم يدستشــو تــو

 !نیکن لیشامتون رو م نیببر فیتشر راحت الیبا خ دیتونیشما م: رو به پرستار  دادم

 .رو گرفتم تموم ممیمن تصم: پرستار خواست دهنشو باز کنه آروم گفتم تا

: پوشــونده بــود کــه زمزمــه کــرد  يآراز رو لبخنــد گــل و گشــاد حــالیکمرنــگ و ب يچــرا لبــا دونمیــنم
 !توراحت باش! مزاحم شام خوردنت بشم خوامیآهو نم یول

تنهــا آرزومــه تــو  یولــ: ش داده دنــدونامو بهــم فشــردم کــه تنــد گفــتاز تــه دلــم بدســت يفشــار چنــان
 .و از دست تو غذا بخورم خانوم گلم یکنارم باش

بـا عشـوه رو بـه    . واقعـا خوشـحال شـده بـودم     ایـ لـبم اومـد    ياز حـرص رو  دونسـتم یزدم کـه نم  يلبخند
 .ممنونم. خورمیکنار آرازجان م نیاریب نجایخاله لطفا شام منم ا: خاله گفتم

کــه شــام  دییــلطفــا بفرما یخــانم رحمــان: رو بــه پرســتار گفــت کــردیخنــده شــو جمــع م کــهیدر حال خالـه 
 !کار شما سبک شده نکهیامشب مثل ا. میرو در خدمتتون باش

و  کـــردیم زیســرر  رونیــ داشــت ب  یاز چشــمان آراز بــرق خوشــحال    یولــ  هیــ مــاجرا چ  دونســتم ینم
 !بشه ادیوزش دلم زس شدیداشت که فقط باعث م ینگاهش رسما نورافشان

 يکــه بطــرف در اتــاق حرکــت کردنــد، صــورتمو تنــد بطــرف چهــره    زِدلیــعز یِو خــانم رحمــان خالــه
ــا چشــما کیــخوشــحال آراز نزد  يجمــع کــن اون پروژکتورهــا: جمــع شــده و خشــم گفــتم  ییکــرده ب

 یلــیخ ایــچــه خبرتــــــــــــه؟ دور و بــرت رو بــا حور! وامونــده رو کــه کــم مونــده رقــص نــور بپــا کــنن 
 نه؟ يریغنچ م يدار يشلوغ کرد

هـاش بـود و حـاال نخنـد      هیـ بخ يش کـه فـک کـنم جـا     نهیسـ  يآراز دستشـو گذاشـت رو   گـه ید ندفعهیا
 !بخند یپس ک

: رو بمــن و آراز گفــت یعصــبان دمیــآراز بــاال آوردم کــه د يپرســتار گــرام ســرمو از چهــره  يبــا صــدا 
ــا ــک يآق ــع  انپوری ــما در وض ــتین یتیش ــه ا نیس ــد ينجــوریک ــه ا ! نیبخن ــرار باش ــه ق ــارارویاگ ــرار  نک تک
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ــا دکترتــون حــرف م  نیکنــ ــمــن حتمــا ب ــوع  چیچــون مــن هــ! بکنــه ضــشیبحــال مر يکــه فکــر زنمی ن
 . و با خشم اتاق رو ترك کرد! کنمیرو قبول نم ینینچنیا تیمسوول

بــاور کــن آهــو مراعــات  : و گفــت رهیــرو بگ دنشیــخند يلبــاش گذاشــت کــه جلــو  يدستشــو رو آراز
از ! کنــهیو شــبانه اخراجــت م يریــگیکــارت قرمــز م یاز خــانم رحمــان ییهــوی ندفعــهیا یو نکنــحــال منــ

 ! من گفتن بود
 

آراز کــه کــامال از  ي نهیپانســمان ســ يدســتمو رو یکــه ســرخ شــده و عصــبان  دمیــرو د يلحظــه ا فقــط
 !!......فشار محکم بهشون بدم هی خواستیمشخص بود گذاشتم و فقط دلم م شیلباس راحت ریز
 

ش بلنــد  نهیســ ياز رو کــهیدســتم قــرار گرفــت کــه محکــم فشــارش داده، درحال  يآراز تنــد رو دســت
خونـه بـه شـما کـارت قرمـز بـده کـه         نیـ ا يحـق داره تـو   یاشتباه شـد، مگـه کسـ    دیببخش: گفت کردیم

 ،يدیــفشــار م يبــاور کــن اونجــور یولــ! بــازم معــذرت. جراتــو داشــته باشــه اخراجتــون کنــه نیــحــاال ا
 !کنهیم تیاذ یلیخ مها هیبخ يجا

کــردن  تیـ اذ ،یکنــ هیـ گر ایــ ينــدارم بخنـد  يمــن کـار : گفـتم  يبطـرفش خــم شـده آروم و جــد   کـامال 
ــبخ ــ  هی ــن ربط ــداره چــون کــار  یهــاتم بم ــه خــودت شــروعش کــرد  ين ــرو با يک ــاش وا دی ــتیپ و  یس

ســرت  يبــاال لییــمثــل عزرا يبــذار رونیــب مــتیپــا از گل يمطمــئن بــاش بخــوا نــویفقــط ا ،یتحمــل کنــ
 !نیهستم هم

بــا خنــده دســتاش دورم حلقــه شــد و منــو آهســته ســمت   دمیــخودمــو تکــون نــداده بــودم کــه د هنــوز
چنــان داغ شــدم کــه فکــر کــنم   يبــود و لحظــه ا دهیصــورتم بصــورتش چســب! ش فشــرد نهیراســت ســ

 !عرق از بدنم شره کرد

ــا ــ  ت ــاز کــرده دعــواش کــنم کــه   دهیبخــودم اومــدم، تنــد کنــار کش ــه رو  يصــدا خواســتم دهنمــو ب خال
 ن؟یشام راحت باش يبرا میرو کنار تخت بذار زیم نیا يدیآهوجان اجازه م: گفت دمیشن

 سیچــرخ ســرو يشــام رو کــه تــو لیو وســا ســتادهیا یکــه همــراه مســتخدم دمیــو خالــه رو د برگشــتم
 .  بودند چشم بمن دارن دهیچ یکیکوچ
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ــنم ــاجرارو د   دونمی ــد از م ــا چــه ح ــه ت ــخال ــ دهی ــود ول ــا تعجــب چشــم بصــورت ســرخ و ســوزانم    یب ب
 . داشت

 . شد دهیچ زیم يکنار تخت گذاشتند و شام رو يزیحرف بلند شدم که م بدون

ــداز ــال بع ــرا  یخ ــاق، ب ــدن ات ــ يش ــ  یآراز کم ــوپ کش ــتم دهیس ــر روز : گف ــط منتظ ــت   يفق ــتم حال هس
ــع جــوون ســالم از دســتم درم  ... انشــآ! خــوب بشــه ــا اون موق ــریکــه ت ــونیوزنــده م يب ســوپ رو و ! یم

 . دهنش گذاشتم يتو یقاشق

 ...... یول! ياومد شمیپ یتیکامال از حاالتت مشخصه با چه ن: قاشق رو آرام خورده گفت نیاول

 . دهنش گذاشتم يقاشق رو تو نیبده و دوم  نذاشتم

پـاره   کـه یگلـوش فـرو کـن کـه گلوشـم مثـل قلـبش ت        يقاشـق رو چنـان تـو    گـه یم طونهیشـ : کـردم  فکر
 .از ته دلم زدم يو لبخند! بشه

ــ   آراز ــا آرامــش خاص از فکــرت  یچــ دونمیــنم: گفــت خــوردیســوپ رو م یکــه چشــم بمــن داشــت و ب
 !!!!گناه دارم یگینم. گوش نکن طونهیش يلطفا بمن رحم کن و به حرفا یول گذرهیم

ــو  کــهیحال در ــق رو ت ــنش م يقاش ــتمیده ــتم ذاش ــه   : گف ــه هم ــا دارم ک ــک و تنه ــودم ت ــاه رو خ ....... گن
 .....کردند نه تو که  يدرندشت باهام باز يایدن نیا يتو

ــ  یچنــان رنگــ چشــماش رفــت کــه لحظــه  نییش بشــدت بــاال پــا نهیاز خــواهش و التمــاس گرفــت و س
ــم بشــدت ســوخت  دمیترســ يا االن وقــت . آروم بــاش کــنمیخــواهش م. خــوامیمعــذرت م: دادم.  و دل
 . من اشتباه کردم ستیحرفا ن نیا

ــه بعــدا کــه کــارمون ز : گفــتم. دســتش گذاشــتم کــه ســرد شــده بــود  يدســتمو رو تنــد االن ! ادهیــبمون
 .ستیوقتش ن

ــت   يشــرمزده رو يلبخنــد ــیممنــونم کــه درکــم م : لبــاش نشســت و آهســته چشماشــو بســته گف ! یکن
البتــه خنــده هــامم از ! زانــهیاوضــاعم نام یلــیخ. بــه خنــده و حرفــام نگــاه نکــن ســتیحــالم اصــال خــوب ن

 ...شروع شده وگرنه يکه تو اومد یموقع

خــدا رفتــه رفتــه  دیــبــه ام. نتــرس یچــیباشــه فقــط بخنــد و از ه: بطــرف دهــنش گرفتــه گفــتم یقاشــق
 ! يریگیو دوباره کاراتو از سر م یشیم زانیم
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ــهید  ــ گ ــد قاشــق     یحرف ــنم چن ــداز شــامِ آراز، م ــل بع ــد و در ســکوت کام ــارش   یزده نش ــوردم و کن خ
 . نشستم

 . بفکر فرو رفته بود کردینرم نرمک نوازشش م کهیدر حالدستش گرفته بود و  يتو دستمو

 !و کجاها مشغول گشت و گذاره کنهیفکر م یبه چ دمیفهمیم کاش

 . سرم رو عوض کنه خواستیم نکهیمثل ا. سر آراز اومد يباال کراستیوارد اتاق شده  پرستار

 . شد قیدرونشون تزر ییمبل نشستم که سرم عوض شد و آمپولها يکنارش برخاستم و رو از

... آمپولهـا انشـاا   نیـ بـا ا  انپوریـ ک يآقـا : آراز اومـده گفـت   يبـرا  یـی نـاز، بـا ادا چشـم ابرو    یِرحمـان  خانم
 !نیدار ازیبهش ن یاز همچ شتریکه ب نیکنیو استراحت م نیخوابیم یتا صبح براحت

ــ : کــرد کــه خالــه هــم وارد اتــاق شــده رو بمــن گفــت   يتشــکر آراز . ت خوابتــهآهوجــان فکــر کــنم وق
 . گلم کنمیم يادآوریدارم . سفارش کرده مواظبت باشم یلیچون مامانت خ

بــه آراز انــداختم کــه چشــم بــه مــن   ینگــاه. واقعــا وقــت خوابــه دمیــبــه ســاعت انــداختم کــه د ینگــاه
منتظــره اتــاق رو تــرك کــنم و تنهاشــون  دمیــکــه د ســتادیپرســتار ا ينگــاهم رو. کــردیداشــت و نگــام م

 . بذارم

کــردن و تــا  قیــنداشــته باشــه، االن کــه بــه آراز آمپــول تزر یخالــه جــان اگــه اشــکال: الــه گفــتمبــه خ رو
 نیبـالش و پتـو بمـن بـد     هیـ فقـط  . کاناپـه راحـتم   يرو. اتـاق بخـوابم   نیهمـ  يتـو  خـوام یم خوابه،یصبح م

 . هیکاف

مــن خــدمت . نیآهــو خــانم شــما اصــال نگــران نباشــ: حــال بهــم زن پرســتار بلنــد شــد کــه گفــت يصــدا
 . دییشما لطفا بفرما. کنمیم یدگیهستم و بهشون رس انپوریک يآقا

ــا صــدا نیهمچــ ــکشــدار کــه عشــوه ازش ب  ییب ــحــرف م خــتیریم رونی ــد اون دوقاشــق   زد،ی کــم مون
 . ارمیرو هم باال ب مهینصفه ن يغذا

ــ   ینگــاه ــرام جمــع کــرد و آروم سرشــو بطرف ــه آراز انــداختم کــه چشماشــو ملتمســانه ب ده خــم کــر یب
 !بمون یعنیتکون داد 

نـه  : بخـودم گرفتـه گفـتم    یسـرد و محکمـ   ي افـه یق. االن جـاش نبـود   یمونـده بـود بلنـد بخنـدم، ولـ      کم
ــان ــودم پ. یخـــانم رحمـ ــونمیم شـــشیخـ ــام داد .  مـ ــما کارهـــاتون رو انجـ ــاالن کـــه شـ ــا نیـ  نییبفرمـ

 ...  نیاستراحت بکن
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گفتــه بــودم شــرّت رو کــم کــن  یعلنــ. ( کــنمیالزمــم شــد حتمــا خبرتــون م. هســتم شــشیخــودم پ کــه

 ) شعوررررر یب يدختره 

 انپور؟یآخه جناب ک: رو به آراز گفت پرستار

 .حالم خوبه نینگران نباش: آروم گفت آراز

 .دیو راحت باش دییبفرما. میکنیصداتون م نیستیکه ن يدور يشد جا ازین

گفـتن اتـاق رو تـرك     ریـ شـب بخ بـه سـرم زده بعـداز     يدوبـاره سـر   زونیـ آو يبـا لـب و لوچـه     دختره
 . کرد

بلنــد و  يخــوابم بپوشــم کــه آراز نفســها يبــرا یشــدم پشــت ســرش بــه اتــاقم بــرم و لبــاس راحتــ بلنــد
 . باعث شد زهره ترك بشم دیکش يا دهیبر

 .......بخورم نیبطرفش هجوم بردم که کم مونده بود کله پا شده زم دهیترس چنان

دستشــو گرفتــه بطــرفش . وحشــت زده خودمــو بهــش رســوندم ومــدیم رونیــقلــبم داشــت ب کــهیحال در
ــتم. خــم شــدم ــ ؟یآرازجــان خــوب:  آروم گف ــرا ا دفعــه؟یشــد  یچ ــت  ؟یکشــینفــس م ينجــوریچ حال

 م؟یدکترو خبر کن ستیخوب ن

ــد کــه ــاره نفســ یآهســته سرشــو تکــون  دمی ــعم یداد و دوب ــت    قی ــه رنــگ و روش کــم کــم بحال گرفت
 یگــاه. نتــرس خوشــگلم: دســتاش گرفتــه گفــت يتامو تــودستشــو بــاال آورد و دســ. برگشــت یمعمــول

 . دیبعد آهسته منو بطرف خودش کش. شمیخوب م جیدکتر گفته بتدر...... یول شمیم ينطوریا

! هــا یکنـ یم نکـارارو یا کنـه یم ریــو نفسـتم گ  يپسـر، حــاال خوبـه جـوون نـدار     یبتـــــــــــرک : گفـتم  تنـد 
خــورده  دنیـ بـاور کـن فـک کـنم دکتـرا نفهم      یقلبـت خـورده ولـ    يگلولـه تـو  !! محـل  شیولـم کـن سـر   

 !!!دادم صیتشخ ينجوریخرابه، منکه ا یلیحالت خ! کله ات يتو

 يحرفــا و اداهــا و جبهــه گرفتنهــات دار  نیــبــاور کــن آهــو بــا ا: گفــت دیــخندیم زیــر زیــر کــهیحال در
 ! یکشیمنو م

 چــارهیاردالنِ ب!! وووووووونــهیزده بــه ســرت د: شــدم کــه کالفــه گفــتم دهیجلــو کشــ شــتریهــم ب یکمــ
 !! کردمیمرد عذب بمونه، من قبول نم هی شیداره دختر بره پ یچه معن گفتیم
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ــم داد زدم يتــو ــو: دل ــه ا ده،یــورپر يآه ــهین ــو گــورت  !!! ادیــبــدت م یلــیتــو هــم خ  نک ! خــاك ت
 ههههههههههه

و آراز اصـال بـه    میکـرد یبـه هـم نگـاه م    سیتـو فـ   سیکـه فـ   نطـور یبا خنـده ام جمـع کـردم و هم    خودمو
 . صورتم نشست يول کنم نبود، دستش باال اومد و رو چیه

 یدونیـ م! نـازم  يتنـگ شـده بـود آهـو     یلـ یدلـم بـرات خ  : کـرد کـه گفـت    شیآرومش دلمو ر ي زمزمه
 !.....یچقدر چشم انتظارت بودم از در وارد بش

ــاس ــردم ســرش داره نزد  احس ــریک ــم کت ــماش رو ادی ــتم     يو چش ــده کــه داش ــام زوم ش ــودمم لب خ
 !کردمیفراموش م

و نگــاهمو بــه چشــمان ملــتمس آراز  دمیتنــد عقــب کشــ خواســتیمنــو م رونیــخالــه کــه از ب يبــا صــدا 
کـه   یمشخصـه نـه سـالم بودنـت، همشـم بـه فکـر خـودت         تیضـ یکـه نـه مر   والیـ ه يپسره : دوخته گفتم

 مــنم کــه بلنــد شــدم هلــک و  ضیکــه، مــر یســتین ضیتــو مــر! کــنمیفــردا صدرصــد خونــه تــو تــرك م 
 ...تو که  شیپ دمهلک ، تلک و تلک  اوم

 لییـ بـا عزرا  يکـه دار  تمیوضـع  نیـ تـو ا : اتـاق گرفتـه غرغرکنـان گفـتم     ي گـه یبا نـاز بطـرف د   صورتمو
 !!!یبازم بفکر خودت یکنیدست و پنجه نرم م

ــنمیخــــواهش م.... نکــــن  وونمیــــآهــــووووو د: صــــداش بگوشــــم نشســــت  کــــه ... یخــــانوم کــ
 ... آآآهوووووووو

 يبــرا رمیــبم! دردت بــه جــووووونِ تمــام قــد آهــو: دلــم داد زدم يبــا درد صــدام کــرد کــه تــو نیهمچــ
 !!   پردردت ياون صدا

االن بـر  : خونسـرد بـه خـودم گرفتـه گفـتم      يو چهـره ا  دمیکشـ  قیـ عم یکنتـرل کـرده نفسـ    احساسـاتمو 
 .  اتاقو ترك کردم عیو سر. گردمیم

ــ  ایخــدا ــ.......... بــراش، رمیــبم یهــال. بــودم نیچقــدر دلــم گرفتــه بــود و غمگ محکــم باشــم و  دیــبا یول
ــا کــه کــال اخالقمــون از قــد  : فکــر کــردم! مقاومــت کــنم ــا دوت ــاال میم ــا هــم ســازگار  امی ( نداشــت  يب

ــا ا) لبــام نشســت يرو يلبخنــد حســابمو  دیــکــه عشــقمون کــرده بــود با  یکــارِ کارســتون نیــاالن هــم ب
 . نداشت ممیتصم يتو ییجا يپس عشق و محبت و دلسوز! کردمیم هیتصف شباها
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زرد بـود تـنم کـرده     يبـا گلهـا   دیسـف  یکـه بلـوز شـلوار نخـ     يا دهیپوشـ  یاتـاقم رفـتم و لبـاس راحتـ     به
 . اومدم نییپا

ــت م اول ــا ا دمیکشــیخجال ــب ــ  نی ــاق آراز بشــم، ول ــ  یلباســام وارد ات : زمزمــه کــردم ؟یآخــرش کــه چ
بــا  امیداداشــ يجــا! وقــت شــب نیــاشــده  ایــحیچــه ب تییــدختــر دا ینــیبب يایــدختــر کــه ب ییپونــه کجــا

 ! یبابام خال

 .کردیو آماده اش م نداختیکاناپه مالفه م يخاله داشت رو. وارد اتاق شدم 

 .  بطرف آراز برگردم تونستمیاصال نم. و نگاش کردم ستادمیکنارش ا منم

 ! فقط به من چشم دوخته دهیرنج يمدت آراز با چهره ا نیدرتمام ا گفتیاحساسم بهم م یول

ــد ــا چهــره ا    بع ــتن خالــه ب ــبان ياز رف ــه آراز کــرده گفــتم   یعص ــچ: رو ب ــرا    هی آرازخــان هــااااااا؟ چ
ــوریا ــام م ينج ــینگ ــاریچ ؟یکن ــه ا  ک ــردم ک ــهیک ــ  نهم ــن دوخت ــم بم ــون   ؟یآزرده چش ــا دلش ــه آق نکن
 دختر خوب کنارشون الال کنم هااااآااان؟ هیمثل  امیب خوادیم

کـه محکـم   !!!! گفـتم مـن   یچـ  یخـدا چـ   يوا: فقـط بلنـد گفـتم   ! زده بـودم  يمتوجه شدم چـه زِر  کدفعهی
 !!!دهنم گرفتم يدستمو جلو

ــ  يوااآآآآآاا ــا سرخوش ــدا، آراز ب ــه   یخ ــه هم ــام ک ــ يتم ــپر شیآزردگ ــو رو  دهی ــود، دستش ــ يب  نهیس
 . کردینگام م دهیو خند فشردیش م

ــ: شــه خنــدان گفــت حــرفم هــم خوشــش اومــده با  نیــاز ا یلــیکــه خ انگــار  یآآآآآآآاخخخخخــخ گفت
 ! یبخواب یتونیکامال راحت م. جا هم که هست و تخت بزرگه!!! یخانوم

آخـه  : مظلـوم شـده گفـت    يبنـدمش، بـا چهرهـا    یجمـع شـده ام بـه تـوپ مـ      يدارم بـا چشـما   دید یوقت
 ينجــوریپــس چــرا ا ادیــهمکــه از دســتم بــر نم يکــار!!! حــالمیو ب ضیمــن کــه عمــل قلــب داشــتم، مــر 

 !!دنگ و فنگ و دعوا و چشم غره نداره نهمهیخواب که ا هیخب  ؟؟؟؟یکنینگام م

 .....ایح یپسره ب رفتیاز رو هم که نم ریخــــــــــ نــــــــــه

کــه کمــر  میدشــمنِ خـون  نیـ آخـر عــاقبتم بــا ا  کــردمیچشــم بصـورتش دوختــه بــودم فکـر م   کـه یحال در
 .دیبه برانداختنش کرده بودم به کجا خواهد رس
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کـه بـدنم رسـما مـور مـور       کنـه یبرانـداز م  یلبـاس راحتـ   يخنـدان چنـان سـرتاپامو تـو     ییبا چشـما  دمید
ـ . شد کـردم نتونسـتم بهـش بتـوپم و      يمظلـوم و مهربـون و عاشـق بـود کـه هرکـار       ينگـاهش بحـد   یول

 . دعواش کنم

ــخواب شــتریب دیــو با یضــیمــثال تــو مر: جلــو رفتــه گفــتم  آهســته ــ دهی ــر ســرپا   یاســتراحت کن ــا زودت ت
اگـه وضـعت   !!! سـت ین الـت یخ نیو تـو اصـال عـ    ادیـ از تـو خـوابم م   شـتر یکـه مـن ب   هیچـه وضـع   نیا ،یبش

بــه خونــه مــون برگــردم  فتــادهیبــرات ن یمجبــورم تــا اتفــاق ،ینداشــته باشــ یباشــه و اســتراحت ينجــوریا
حتمـا خــر منــو  چــون . از ســرزنش دکتـر و پرســتارت کـه کــم مونــده منـو دار بزنــه، دور کـنم     دمـو و خو

 !!!گهینه کس د رنیگیم

ــو رو کــهیحال در ــبخ يدستش ــد  هی ــت و لبخن ــاش گذاش ــت  ياز درد رو يه ــاش نشســت گف ــران : لب نگ
ــ   تـــب دارم و از درون دارم  کـــنمیفقـــط احســاس م ! فتــه یبـــرام نم یاتفــاق  چینبــاش تـــا تــورو دارم هـ

 . سوزمیم

چنــان بــا لــذت چشماشــو بــاز و بســته کــرد . خنــک بــود. گذاشــتم شیشــونیپ يرفــتم و دســتمو رو جلــو
 . واقعا از درون تب داشت ایسرکار بودم  دمیکه نفهم

ــم يلبخنــد طنتشیاز شــ کــهیحال در ــمثــل ! يو از مــنم خنکتــر ســتین تیــچیه: گفــتم زدمی  يبچــه  هی
 !یزنیشد صدام م ازیو هرزمان ن یخوابیخوب م

ــتمو ــر  شیشــونیپ ياز رو دس  دهیش بــاال کشــ  نهیســ يفش خــم شــده پتــو رو تــا رو   برداشــتم و بط
 . کردیم وونمیو عشق نگاهش داشت د ینیسنگ کهیمرتب کردم، در حال

 ! شدمیچرا بشدت بغض کرده بودم و داشتم خفه م دونمینم

ــه ــتمیم ن ــنم وپــ          تونس ــاه نک ــرمم نگ ــت س ــال پش ــا س ــال ت ــه س ــذارم ک ــاش ب ــنم و تنه  یازش دل بک
ــه م  ! کــه بــا مــن کــرده بــود رو ببخشــم  ياز گنــاهش بگــذرم و کــار تونســتمیسرنوشــت خــودم بــرم، ن

ــ ــه ا چیه ــتمینم يلحظ ــور تونس ــنم      ياونج ــوش ک ــود رو فرام ــه ب ــور انداخت ــوش منص ــو در آغ ــه من . ک
ــزشــت و ترســناك منصــور کــه بمــن نزد   يلبهــا ــام وجــودم ما   شــدیم کی ــود از تم ــو باعــث شــده ب  هی

فرامــوش نکــرده بــودم، تــا  چوقــتیه مــو بــه صــورتش بکــوبم و اون مشــت و لگــدها رو یلیگذاشــته ســ
 .بود ثیکه باعث همه شون آراز خب کردمیآخر عمرم هم فراموش نم
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شـــبتاب رو روشـــن کـــرده لوســـتر اتـــاق رو خـــاموش . دمیدرد کشـــ ياز رو یدور شـــدم و آهـــ ازش
 .دمیکاناپه دراز کش يکردم و رو

 . 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 هاي من است قلب

 که میشوي  دلتنگ

 در سینه ام سقط میشوي شعري

 تن به باران زده ي من  معشوق

 !بیت هاي بی قافیه شعر نیست  این

 ي نکاح قلب تو با سینه ي من است صیغه

 !نمی آوري ؟ به زفاف آغوشت در مرا

 است دیگر دلتنگی

 !را ندید می کند، تا ندیده ها جان را به لب نرسانند  دید

 !دلتنگ بودم چقدر
 

ــا ــار ب   ت ــه ب ــبح س ــص ــاال  داری ــده ب ــتم و وضع  يش ــرش رف ــویس ــردم  تش ــرل ک ــیخ. کنت ــس  یل آروم نف
 !و بدنش گرمه یشونیتب داره و پ یبار سوم احساس کردم کم يبرا یول. و راحت بود دیکشیم

آمــاده  . اومــد نییاز تخــتش پــا . دادم حیبــه اتــاق پرســتارش رســوندم و حــال آرازو توضــ      خودمــو
 يدمـا  يریـ سـر آراز اومـده بعـداز انـدازه گ     يبمـن نـداد بـاال    یچنـدان  تیـ اهم کـه یدر حال. بـود  دهیخواب

ن و بــدو. دینگــران نشــ هیــعیتــب کــردنش طب: کــرد و فقــط گفــت قیــداخــل ســرم تزر یبــدنش آمپــول
 . شد خارجحرف از اتاق 

. بــازم گــرم بــود یولــ ذاشــتمیم شیشــونیپ يدســت رو یهــ. بــه آراز کــه خــواب بــود نگــاه کــردم یکمــ
 یِبـالش اضــاف  ينشسـته بـودم ســرمو رو   یصــندل يهمچنانکـه رو  ومــدیبعـد کــه بشـدت خـوابم م    یمـدت 

 . استراحت کنم یکنار آراز گذاشتم و چشمامو بستم لحظات
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صــورت  يگوشــم چشــمامو بــاز کــردم کــه نگــاهم رو يکنــار اللــه  یکشــدار و گرمــ ينفســها يصــدا بــا
 کــه یبععععععععلــه آراز خــان فرصــت طلــب خودشــو کنــار ســرم کشــونده، در حال       !! آراز نشســت

خـواب نـاز    يدسـتم قفـل کـرده بـود در کمـال آرامـش صورتشـو کنـار سـرم گذاشـته تـو            يدستشو تـو 
 !!! داشتن فیتشر

ــتمو ــه  دس ــو گرفت ــردم گوشش ــم    ب ــخر بگ ــا تمس ــم و ب ــم بکش ــعز يوووووووووو: محک ــ زمی ــه  هی دفع
ــ  کــم و کســر نباشــه هــا  يزیــچ ــد  ی، تــورو خــدا هرچ نــره غــول  يپســره  نیدلتــون خواســت انجــام ب

 !!! شعوووووووووووووورینکبت ب

: تکــون داده گفــتم يفقــط ســر! کــنم تشیــاذ ومــدیبــود کــه دلــم ن دهیــچنــان آروم و مظلــوم خواب یولــ
 !دارم که برات نسناس!!! به وقتش یکن همچباشه حاال صبر 

 . رفتم سیبطرف سرو دهیکش رونیدستمو از دستش ب آهسته

ــهیهم ــب نک ــدم د رونی ــاوم ــآراز ب دمی ــده در حال داری ــهیش ــ ک ــلم یبطرف ــاه    دهی ــو نگ ــد من ــا لبخن داره ب
 ! کنهیم

حالـــت خوبـــه غـــزال : پـــراز عشـــق و لـــرزان جوابمـــو داده گفـــت یســـالم دادم کـــه بـــا صـــورت آروم
 کوچولو؟

بــاال رفتــه فکــر  يبــا ابروهــا. جوابشــو بــدم صــورتمو برگردونــدم نکــهیآهســته بــدون ا!!! یاســم عجــب
 . محلش نذارم ادیبخودم مسلط باشم و ز دیفقط با! پسره زده به سرش نیبخداااااآ ا: کردم

ـ   نییآقـا داره چنـان از بـاال تـا پـا      دمیـ د. بلـه خـوبم  : فقـط گفـتم  همچنـان منتظـر جوابـه     دمیـ د یوقتـ  یول
باااابـااا بـازم شـروع     يا: کـه کـم مونـده بـود داد بـزنم      کنـه یاسـکن م  دهیـ پر یبـا رنگـ   یمنو شـادمانه ولـ  

  يکرد
 

 !!!! ایح یب يپررووووووووووووووو ــــــــــضیمر

و از  کنــهیکــار م ینش داره بخــوببــد يبجــز قلــبش همــه جــا هیضــیچــه جــور مر نیــبــودم ا ریــمتح فقــط
 !!!....ذارهیبرا خودش کم نم یچیه

 دوختیــآراز از بــس چشــم بهــم م ،یراحتــ يلباســها نیــبــا ا. اتــاقم رفــتم لباســهامو عــوض کــنم بطــرف
 !!!! بود دهیهمه جام پوش کردمینگاه م یهرچ یول. کردمیاحساس لخت بودن م
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ــوز ــورت يبل ــلوار   یص ــن ش ــا دام ــگ ب ــدار ز يرن ــایگل ــه ن ییب ــایک ــنم    يلوفره ــت ت ــوز داش ــگ بل همرن
 . اومدم نییقرمز خوشرنگ که سرم کرده بودم پا یبصورتم برده با شال میمال یکردم و دست

رو  شیتــابیآراز نشســت کــه چهــره ش بشــدت ب  ياتــاق آراز رو مرتــب کــرده بــود و چشــمم رو  خالــه
 . دادینشون م

 . نشه ییبچه مون هوا نیز اا شتریبرخورد کنم تا ب یآروم و معمول یلیکردم خ یسع

آقــا ! بگــردم یالهــ یآآآخــ!! لباساشــم عــوض کــرده بــود نکــهیمثــل ا دیــآراز چرخ يدوبــاره رو نگــاهم
ــه ر  ــا ت ــب ــاس راحتــ   شی ــورتش و لب ــا یص ــامل تــ   ییه ــه ش ــ  یک ــرت آب ــلوار راحتــ   یش ــگ و ش  یرن

 !چشم بود يباز ضعفش تو یول. دیرسیهمرنگش بود چقدر جذاب بنظر م

از . دیــ چ یداشــت صــبحونه شــو مــ    زیــم يبــود و خالــه هــم کنــارش رو    دهیتخــت دراز کشــ  يرو
 . نبود يپرستارشم خبر

ــه ــارش رو خال ــت   يکن ــته گف ــت نشس ــازه داده م  : تخ ــر اج ــان دکت ــونیآرازج ــرا یت ــون   يب ــبحانه ن ص
 . که دستش آماده کرده بود رو بطرف آراز گرفت يو لقمه ا. يبخور

 ! بخورم تونمیاصال اشتها ندارم خاله نم: تخس سرشو تکون داده گفت يمثل بچه ها آراز

 نه؟ ای يبخور يزیچ دیبا یاول صبح ،یکه گرسنه بمون شهیپسرم نم: دوباره گفت خاله

 گـــهیو صورتشـــو بطـــرف د. خـــورمیبعـــدا م. تـــونمیاصـــال نم: تکـــون داده گفـــت يدوبـــاره ســـر آراز
 برگردوند و ازخوردن

 . امتناع کرد 

 نیــبــا ا! تخــت مونــدگار بشــه يرو دیــبا نطــوریبــره آقــا هم شیپــ ينطــورینــه، ا دمیــکــردم و د يفکــر
 !!آمپول و قرص نوش جان کنه دیبا یناخوشش هم که ه یِوضع جسمان

 ! از خاله خواستم جاشو بمن بده. بطرف تخت رفتم یعصب یسخت و محکم و کم يا افهیق با

ــا نگــاه  لقمــه ــه گــرفتم و ب  هیــمثــل : گفــتمحــرص آلــود کــه بصــورت آراز انــداختم   یرو از دســت خال
داشــته  یفکــر نکــنم وقــت و فرصــت  چکسیهــ! ادیــو صــداتم درنم يخــوریم ریخــوب و ســربز يبچــه 

 . و لقمه رو محکم بطرفش گرفتم!! بگردونه لچریو يباشه تورو رو
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ــ    آراز ــتم کش ــه رو از دس ــا ذوق لقم ــان ب ــه   دیچن ــت ک ــنش گذاش ــو ده ــردم و از   کی ــگ ک ــه هن لحظ
! شــده بــود الیــخیخجالــت مجــالتم کــه اصــال ب گــهیلنــده هــور د يپســره . خجالــت رنــگ برنــگ شــدم

 !!ستادهیسرش ا يانگار نه انگار خاله باال

 !!!ینداشت لیتو که م: و متعجب فقط گفتم آروم

 !اشتهام باز شد ییهویاتفاقا االن : خنده گفت با

ــور ي هیــبق ــا لبخنــد  يلقمــه رو ف رو  گــهید يلقمــه  یعنــیمنتظــر، چشــم بصــورتم دوخــت   يخــورده ب
 !!دیلطف کن

و نــه گفــتن،  خــورمیپســرم عــوض اونهمــه نم: خنــدان گفــت رفــتیبطــرف در اتــاق م کــهیدر حال خالــه
 !! من طونکیش کردیهم م يحاال چه ناز! خوامیآهوم رو م یگفتیباره م هی

! صــورتش بکــارم يرو يآراز ضــعف رفــت کــه کــم مونــده بــود بوســه ا  يلحظــه چنــان دلــم بــرا  کیــ
 !!شدیانجام م دیکه به موقعش با میها داشت یارها و حسابرسک یلیما با هم خ یول

ــه ــا   همچنانک ــه ه ــراش لقم ــکوچ يب ــرفتمیم کی ــا ط  گ ــم ب ــو آراز ه ــان    بی ــوش ج ــتها ن ــاطر و اش خ
 :از فکرم گذشت کرد،یم
 

  کــــــــــاش

 که عاشق است  یبه زن   

 آموختند  یم       

 ! ردیچگونه انتقام بگ           

  نمیغمگ                

 که عشق                     

 ...مهربان است نهمهیا                         
 
 شــتریدرب و داغــون کــه ب يفکــرا الیــخیپــس بهتــر بــود مــنم فعــال ب . کــار از کــار گذشــته بــود گــهید 

 . مبذار گریج يدندون رو یکم يماریبشم و تا بپا خاستن آراز از بستر ب کردیم تمیاذ
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 کــهیحــرف گــوش کــن درحال يآب پرتقــالش قرصهاشــو هــم بخــوردش دادم کــه مثــل بچــه هــا همــراه
 يلبـــا يکـــه رو بـــایز يدســـتم گذاشـــت و بـــا لبخنـــد يآروم دستشـــو رو زد،یـــبصـــورتم م يلبخنـــد

 . نگاهش بود حد نداشت يکه تو یآرامش. نشسته بود ازم تشکر کرد رنگشیب

بــا تمــام وجــودم تــالش  یولــ. دســتم بــدم يبــود کــارکــه کــم مونــده  رفــتیدلــم بــراش ضــعف م چنــان
زدم کــه  یپــس لبخنــد کمرنگــ! خودمــو کنتــرل کــنم و بقــول معــروف گــاف نــدم یکــردم حــاالت روحــ

 .در اتاق باز شد

ــه ــ   بعععععل ــد همگ ــرم توانمن ــواده محت ــر یخون ــد  فیتش ــده بودن ــا ش ــ . فرم ــان و داداش ــا و مام  يایباب
 . بود11حول و حوش  بایساعت هم تقر. آراز اومده بودند ادتیع يخودم که برا

ــون ــردم  بطرفش ــالها بــود کــه ند   . پــرواز ک ــار س ــانگ ــق و اشــت  ! بودمشــون دهی باهاشــون  اقیبــا عش
ــ   یاحوالپرســ ــ . دیکــردم کــه مامــان محکــم بغلــم کــرد و بوس و  دیپــدرم دلتنــگ منــو در آغوشــش کش

ــونیپ ــ مویش ــ. دیبوس ــوع   يایداداش ــدام بن ــم هرک ــر یوروجک ــت ماب ــدیاز محب ــه ب کردن ــتریک ــت  ش حال
 . مو براه کرده بود ندهسربسر گذاشتن داشت که خ

ــا کنــار آراز نشســت گفــت  اردالن ــآآآآآهههههههــو ا: ت از  يســرش آورد یــیچــه بال ه؟یچــه وضــع نی
درد  نهیدســت ننــه ســک! يخــوریســاده هــم نم یهمراهــ هیــتــو بــدرد  یعنــیزار و نزارتــر شــده؟  روزیــد

 !!نون پروردنش فیح نینکنه با ا

گفتـه؟؟؟ اتفاقــا   یحرفـو کـ   نیـ ا: بـراش جمـع کـردم و لبــامم غنچـه کـردم کـه ارسـالن گفــت        چشـمامو 
ــ روزیــآراز از د  ضــمونیاالن مر! بهــت کــنمیافتخــار م! کــهیکوچ یآبجــ نیآفــر! هــم چــاقتر شــده  یکل

 !درد نکنه با پرستار پروردنش نهیدست ننه سک! یشده آراز تپل

 .... با نگاه کهیدر حال و بابا میدیخندیم یهمگ

داشـته باشـه فقـط بـا خــودم      يبــا دختـرم کـار   یهرکـ : خنـدان گفـت   کـرد یو مغـرورش نگـام م   مهربـون 
مــا کــه اومــده بــا کمــک  يآراز جــان از کوچولــو! ینــیب یاردالن مواظــب خــودت بــاش کــه بــد مــ! طرفـه 
  ؟یهست یرو ادا کنه راض نشیبهت د

اگــه بگــم ! بمونــه نجــایآهــو خــانم ا نیــممنــونم اجــازه دادواقعــا ازتــون : آهســته گفــت يبــا لبخنــد آراز
 !نیمحبت کرد یلیخ! نیکنیخونه عوض شده باور نم يبا اومدنشون حال و هوا
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ــت  اردالن ــه آراز گف ــالم م : رو ب ــان از االن اع ــنمیآراز ج ــه ا  ک ــن ب ــم ــد نی ــو خ  نی ــردن آه ــیادا ک  یل
 !از من گفتن بود! حواست باشه! مشکوکم ها

ــهیکــم م یراحــت باشــه، فقــط گــاه  الــتینــه اردالن جــان خ: خنــدان گفــت آراز ــا خشــم انگشــت  مون ب
 !فقط از ترسشون خواب ندارم! زخمم بکنن که اونم مواظبم يتو

 . دندیخندیم هیبق یول. دیفهم یاز ماجرا نم يزیو چ کردیمتعجب نگاه م مامان

 . بطرف آراز رفت یپرستار نازدار وارد اتاق شد و بعداز سالم نیح نیهم در

! افتــاد کــه هــردو تمــام حواسشــون بــه پرســتار و چشماشــونم کــه نوربــارون بــود   امیبــه داداشــ چشــمم
هـم تـا    ششـون یو ن کـردن یم ارتیـ تـازه پرسـتار رو ز   نکـه یمثـل ا . بلنـد بخنـدم   يکم مونـده بـود باصـدا   

 ! بناگوش باز بود

ــوذ اردالن ــا م ــاه يگریب ــاه  ینگ ــر  یبمــن و نگ ــه پرســتار و آراز ک ــوز ب ــد مرم ــا لبخن ــم  يده ب دم گوش
از مــن ! دهیـ دفعـه کـار دسـتت م    هیـ پرســتار خوشـگله   نیـ ا! ایمواظـب باشـ   یلـ یخ یدخملـ  يآهـو : گفـت 

کــرد کــه فقــط  یبعــد همچنانکــه دهــنش دم گوشــم بــود آروم شــروع بــه خونــدن آهنگــ !!! گفــتن بــود
 . برسونم ایبه اطالع بعض اشویآواز خوندن و شلوغ نیا خوردمو قسم  دمیخندیم

کــه بــرام  يکــه گذشــت متوجــه شــدم خونــواده ام مخصوصــا بابــام اصــال در برابــر آراز و نقشــه ا  یمــدت
 تیاز عصــبان مونــدیو کــم م ســوختیخوشــحالم هســتن کــه دلــم م دیشــا رن،یــگیبــود جبهــه نم دهیکشــ

و  دکــریاعــدام م امویالبتــه مامــان کــال از مــاجرا خبــر نداشــت، وگرنــه فکــر کــنم در جــا داداشــ  ! بتــرکم
ــاك م ماسمشــون ــا هــم درجــا طــالق م . کــردیاز شناســنامش پ ــا دســتا گرفــت،یاز باب خــودش  يآرازم ب

ــتیم ــ! کش ــا یول ــال ب ونیآق ــخیک ــد و  الی ــاس م............ بودن ــردمیاحس ــم م ک ــهیک ــهیاز ا مون ــ نهم  یب
 !!! ادیاشکم درب یتفاوت

ــواده ــاعت خون ــ یام س ــر آراز م    شیپ ــان دور ب ــم چن ــتار ه ــد و پرس ــچرخیآراز بودن ــت   دی ــده راح و انق
 ......کنم رونشیبلند شم از اتاق ب خواستیدلم م کردیم یدگیبهش رس

 
ــواده ام مــدت اونــروز ــد و بــا شــوخ شیپــ یخون اردالن و ارســالن کــه پرســتار  يو خنــده هــا یآراز بودن

آراز اصــرار کــرد ناهــار رو بمــونن، قبــول نکــردن و  یهــر چــ داد،یــم لیــهــم بــا نــاز براشــون خنــده تحو
 . درفتن
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و بعــداز خـوش و بــش بــا بابــام بطــرف   دیکـه دکتــر آراز هــم سررســ  کــردمیم یخونــواده مــو راهــ تـازه 
 . اتاق آراز رفت

 .  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

 یباشـ  یمبـادا ناراحـت و ناراضـ   : بـود کـه کـم مونـده بـود داد بـزنم       دهیـ لمتخـت   يچنان راحـت رو  آراز
 ! نره غولِ مزمن يها پسره 

ــتار ــاده م  پرسـ ــت آمـ ــدیداشـ ــه   شـ ــوض کنـ ــمان آراز رو عـ ــنم! پانسـ ــتم از درون   دونمیـ ــرا داشـ چـ
! آهــو الیــخیب: گفــتمیبخــودم م یهــ! کــنم زیکــم مونــده بــود غــل غــل کــرده ســرر  گــهید! دمیجوشــیم

 ! کارش رو بکنه دیهستش و پرستار با یعیامرطب هی نیخب ا

گــرفتم کــه قلــبم  يآراز رفــت، چنــان گــر راهنیــتــا دســت پرســتار بطــرف پ. نبــود یاصــال شــدن یولــ 
 !پرستار رو کنار بزنم يچه جور دونستمیفقط نم! دهنم يراست اومد تو ییهوی

ــتار ــش پ  پرس ــاز و آرام ــا ن ــب ــت راهنی ــ. آراز رو گرف ــ نیدر هم ــدا نیح ــه  آرا يص ــورد ک ــم خ ز بگوش
ــت ــ: گف ــان  دیببخش ــانم رحم ــهیم ،یخ ــد  ش ــازه ب ــا نیاج ــودش ا  يآق ــر خ ــارویدکت ــد   نک ــه؟ هرچن بکن

 .....کنمیخواهش م یول ستین شونیا ي فهیوظ دونمیم

ــد      نگــاهم ــود و آهســته لبخن ــه ب ــر افتــاد کــه راســت راســت چشــم بمــن دوخت ــه صــورت دکت  يرو يب
 .لبش اومد

شرشــر  دونســتمیفقــط م!! تــابلو بــودم نهمــهیا یعنــی! فــرو بــرم نیزمــ يمونــده بــود آب شــده تــو  کــم
 !عرق از بدنم راه افتاده

 !!نجام؟؟یمن چرا ا نیکنیفکر م!!! منه ي فهیوظ نیا انپوریک يآقا یول: گفت پرستار

 !!کنمیخواهش م یول. خوامیو واقعا معذرت م دونمیم: گفت آراز

ــر ــت   دکت ــورتم برداشــته گف ــودم ا: چشــم از ص ــارویخ ــان  کــنمیم نک ــانم رحم ــیع. یخ ــداره یب ــا ! ن اتفاق
 !بدم شنهادیخودم پ خواستمیم

 ینفسـ  کـه یدر حال! آراز نـازك کـرد کـه کـم مونـد حـالم بهـم بخـوره         يبـرا  یچنان پشـت چشـم   پرستار
 . خداروشکر کردم دمیکشیم یبه آسودگ
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ــمان  آراز ــا چش ــد  یب ــدان و لبخن ــه  يخن ــاهمو د     يگوش ــا نگ ــه ت ــت ک ــرفم برگش ــاهش بط ــب نگ ــل  دی
ــو ر ــچشماش ــرد     زی ــع ک ــزور جم ــو ب ــرد و لباش ــردم م . ک ــاس ک ــهیاحس ــودت : گ ـــر خ ــه  یخـــــــــ ک
ــاس م ــیاحس ــیه یکن ــال یچ ــتین میح ــت!! س ــکته م یداش ــردیس ــان   يک ـــرس رحم ــه؟؟ نتـــــــ ــو  ین من

 !!  خورهینم

 والمیــه! شــده بــودم هــاآااآا يگذشــت و قشــنگ قهــوه ا یرنــگ صــورتم از ســرخ گــهید يووووووووو
سـتبر   ي نهیسـ  زشیـ ه يبـا اون چشـما   ایـ دوسـت نـدارم دسـت پرسـتار بـه بـدنش بخـوره        بود  دهیفهم

 !عشقمو نگاه کنه

 . کردیم یچون با چشماش داشت منو قصاب! بود دهیکنم پرستار هم موضوع رو فهم فکر

 !یمونده تو برام خط و نشون بکش نمیفقط هم! برررررررو باااااابااآاا: دلم داد زدم يتو

! کــه برداشــته شــد، واقعــا حــالم دگرگــون شــد هایچیبانــدپ دنیــآراز رو کنــار زد، از د رهنیــکــه پ دکتــر
 !!! رفته بود یجراح غیت ریبدن آراز ز ياز کجا تا کجا

ــته ــرف مبلــ  آهس ــدم    یبط ــورتمو برگردون ــته ص ــتم و نشس ــزور     . رف ــه ب ــود ک ــک ب ــراز اش ــمام پ چش
 !!ن بدبخت قلب لرزان منبدتر از او! آرازِ من چارهیب! رمیرو بگ زششونیر يتونستم جلو

 
 ..یکه لعنت ستین قلب

 
 يبه بند ختهیاست در دلم آو يزیچ

 من  يبغض ها نیب خوردیتاب م      

 یزندگ يو درد ها            

 که مرا راحت کند  ستدیا ینه م               

 تپد که درد و غم عشق را کم کند ینه م                   
 

فقــط . خــوردن کنــارش نشســتم در خــوردن کمکــش کــنم کــه شــروع بــه هــزار نــاز و ادا کــرد ســرناهار
 ! تونمیاشتها ندارم و نم گفتیم

 یحســاب خواســتمیمنکــه م یولــ! باشــم داریــنازشــو خر یکمــ دادیــانجــام م يعمــد شترشــمیکــنم ب فکــر
 . نازکشش باشم خواستمینم دا،یازش برسم اونورش ناپ
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پانســمان   يجاهــا يش درســت رو  نهیســ يانگشــتمو رو  کــهیگذاشــتم و در حال  يرو کنــار بشــقاب
آرازخــان  نیببــ: بــرده آهســته گفــتم کتــریچشــمامو بــراش جمــع کــرده، صــورتمو نزد ذاشــتم،یشــده م
ــار ال،یگــودز ــو  يک ــه از دســت ا  نهیســ ينکــن انگشــتمو راســت ت ــرو کــنم ک ــت ف ــام خالصــ نی  یناخن

 ایــحــاال !! بکشــم رونیــت ب نهیقلبــت رو از ســ خــوامیم کــه فقــط هیدلمــم آشــوب يبــاور کــن تــو! ينــدار
ــ يخــوریخــوب و ســربراه غــذاتو م  يمثــل بچــه هــا  فکــر نکــن !! یلــیزخــم و ز يِو تــو دونمیــمــن م ای

 !! باشم داریبدردنخورت رو خر يهلک و تلک اومدم فقط نازها

و خودتونـو بـه    نیچـرا قـدم رنجـه کـرد     ن،یومـد ین دنینـاز کشـ   يبپرسـم اگـه بـرا    شـه یم: گفـت  خندان
 ن؟یزحمت انداخت

ازت برســم  یحســاب هیــ! کــنم يرو بــرات بــاز لییــفقــط اومــدم نقــش عزرا: جمــع کــرده گفــتم صــورتمو
 !!! آقاهه ینیصبر کن تا بب!! بلکه دلم خنک شه

 ..... خــــــــــانم رحما: تخسِ نسناس دهنشو باز کرده بلند گفت یپراز خنده بود ول چشماش

ــه ــتمو  ک ــته دس ــردم  يرو ناخواس ــنش فش ــو رو    ! ده ــد دستش ــه تن ــردم ک ــم فش ــان محک ــتم  يچن دس
ــدان و کشــان کشــان دســتمو کنــار   ــازور و خن ــا فقــط : فــرو داد و گفــت ینفســ ده،یکشــ يگذاشــته ب باب

 چــارهیکمــر بــه قتــل مــن ب گــهیتــو امــروز د! نیهمــ کشــنیکمــک کــه دارن منــو م ادیــبگــم ب خواســتمیم
 !مطمئنم یبست

 . دیبکشم که پشت گردنمو گرفته بطرف خودش کش رونیب خواستم دستمو از دستش خندان

ــه ــه رو بوس ــ    ياش ک ــدنمو آت ــام ب ــت تم ــمم نشس ــالش م . زد شیچش ــه ت ــردمیهمچنانک ــو از  ک خودم
ــتم   ــط گف ــنم فق ــه يپســره : دســتش خــالص ک ــاز  نهمــهیا ز،ی ــه تخــس ب ــدرم يک ــن اون  ياری ــاور ک ب

 ! رنیات هم در م مهینصفه ن يها هیچندتا بخ

ــم ورچ  دمیزورخودمــو کنــار کشــ   بــا ــو لبــامو محک ــت   دمی بــاور کــن االن  : کــه آروم و عاشــقانه گف
 !لطفا کمکم کن! گاو رو هم بخورم هی تونمیگرسنمه و م

 .!!....بکنم یبصورتش نگاه یحت تونستمینداشتم بگم و از خجالتم نم یچیه
 

 بخشد می هیجان ،صدایت دریاست جنس

 بخشد می روان و روح من ي خسته تن به
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. 

 خداست الطاف از رمگ اي معجزه نفست

 بخشد می جوان و پیر دل به بودن شوق

. 

 دارد شنیدن ايااااو...  دهنت از من اسم

 بخشد می ضربان چون مرا بیمار قلب

. 

 پیچد می فضا به تا تنت زیباي عطر

 بخشد می زمان به محبت،  عشق زمین به

. 

 لغزد می تنت به خوش پیرهنت آبی

 بخشد می روان هاي غزل مفهوم به جان

ــو ــهیآ يت ــاه  ي ن ــوم نگ ــا  یحم ــه لپه ــردم  يب ــه ام ک ــل انداخت ــ . گ ــرم پ ــرد  شیفک ــرواز ک آراز . آراز پ
ــ خواســتیم نکــهیهم ــره  شــتریب یکم ــراه ب ــود م  يســرفه ا ای ــه، صــورتش کب ــر م. شــدیبکن  گفــتیدکت

امـل ازش  مواظـب خـودش باشـه و مراقبـت ک     دیـ حالتشـم خـوب بشـه، فقـط با     نیـ ا کشـه یطـول م  یمـدت 
 . ادیبه عمل ب

آراز فکــر کــنم و  یو جســم یبــه آرامــش روحــ کــردمیم یگرفتــه ســع یخــاطر اللمــون نیبــه همــ مــنم
ــو   ــتم . چشــمش بــذارم يبعــدا کــه حــالش خــوب شــد پدرشــو درآورده راســت جل ــا لبخنــد بلنــد گف : ب

کــه بــه  گــذرهیبهــت خــوش م یلــیخ یلــیروزا خ نیــا! دارم بــرات زایــچ یلــیصــبر کــن آقــا خوشــگله، خ
 !!!ادیم رونیبوقتش ذره ذره از دماغت 

بخــودم قــول دادم کــامال خونســرد و آرام رفتــار کــنم و از   نــهیآ يو همونجــا تــو دمیکشــ یقــیعم نفــس
 !!یتونیتو م!! یتونیتو م یدخمل نهیآآآآارررره هم: بلند گفتم. کوره در نرم

کـه   کـردم یفکـر م  شیپـ  عتکسـا یلبـاس داشـتم بـه     دنیپوشـ  نیاومـدم و درحـ   رونیـ از حمـوم ب  عیسر
 ! شنیفرما م فیآرازِ دربدر تشر نیا ي ژهیو يخبر داده بودند مهمونها

 !!!!گوربگور شده ها واالااآااااااا: کردم زمزمه
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 . بود نویم شونیو لوس و از خود راض ختیریدکتر با اون دختر ب يهمون خونواده  منظورم

چــون مطمــئن ! بنــدازه جوابشــو بــدم کــهیبخــودم قــول دادم اگــه دختــره خواســت بــرام ت  نــهیآ يجلــو
 دمیشــا! بکنـه  دایـ پ یچـه حـال   دونـه یو خـدا م  شـه یآراز چشـماش هزارتـا م   يمـن خونـه    دنیـ بـودم بـا د  

 . شدیدکتر الزم م

ــدور  واه ــدا ب ــا !  واه خ ــب ــد    يادآوری ــاد لبخن ــوم فره ــتگار کوچول ــات خواس ــا و حرک ــام  يرو يحرفه لب
 کـــاریچ دیـــاونـــو با يآراز وااااااااااااا یولـــ. بخنـــدم یو کمـــ ادیـــآرزو کـــردم فرهـــاد هـــم ب. شســـتن
 . کردم و مشغول شدم یپوف کردم؟؟؟یم

 يکـه تـا رو   يرنـگ گلـدار   يجگـر  راهنیـ همـراه بـا پ   دیبرنـگ سـف   يلخـت و خـوش طـرح بلنـد     دامن
. هــم کنــار گذاشــتم کــه بعــداز جمــع کــردن موهــام ســرم کــنم  يدیباســنم بــود تــنم کــردم و شــال ســف

ــن ــه آرا يازی ــب ــا  شی ــط رژ م ــتم و فق ــر عینداش ــ يجگ ــه خ  یرنگ ــم زدم ک ــیه ــمگ یل ــدم ریچش در ! ش
خـودم   يبـرا  یکـه بوسـ  ! شـدم هـاااااا   يگـر یبـه بـه عجـب ج   : بلنـد گفـتم   زدمیـ بخـودم م  يلبخند کهیحال
 . هم حواله ام کردم یفرستادم و چشمک نهیآ يتو

رنگــو  نیــا: نگــاهمو بــه رژ تنــدم دوختــه فکــر کــردم  زدمیــگــل وگشــاد بخــودم م يلبخنــد کــهیحال در
ــعمــدا زدم عکــس العمــل آراز رو بب  ــداره ز  نمی ــال دوســت ن ــه اص ــک ــنم  ادی ــب توجــه ک ــ! جل ــور  یول ک

ــد ــاااااااااا يخونـ ــ ! آقـ ــذار کمـ ـ  یبـ ــ ــا بــــــــــ ــت جـ ــه؟؟؟  ......................... ادیحالـ ــه اون چـ ــال بـ اصـ
 !! .....ارمیبزنه چشماشو درم یاگه هم خواست حرف. خوادیم ــــــــــــــــــملــد

خالــه وارد اتــاق شــده ورود مهمونــارو اطــالع داد کــه بخــاطر کارداشــتن   کــردمیموهــامو جمــع م داشــتم
 .آراز برم شیپ عتریازم خواست هرچه سر. زودتر اومده بودند یدکتر کم

 .آماده ام گهید يچندلحظه : گفتم آروم

ــه ــوز  خال ــد مرم ــا لبخن ــعز: گفــت يب ــبر و تحمــل نداشــت  گــهیآراز د زمی ــتیم. ص ــو  گف دوســاعته آه
 . ستیازش ن يکجا رفته خبر

ــا ــت لبخنــد ب ــاق آراز    یســع. زده شــالمو ســرم کــردم  يخجال کــردم بخــودم مســلط باشــم و بطــرف ات
 . راه افتادم

ــته ــدم د  آهس ــا وارد ش ــت ــه  دمی ـــه چ ـــه بـــــــــ ــود بـــــــــ ــا!!! ش ــانومش رو  يآق ــر و خ ــل  يدکت مب
ــتخدم    ــتن و مس ــم نشس ــار ه ــره کن ــذ  یدونف ــال پ ــتش ییرایدر ح ــا. هس ــره  نی ــورپر يدخت ــم  دهی ه
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نشســته داره نگــاه  یصــندل يرو گــهیتخــت کنــار آراز نشســته کــه پرســتار هــم طــرف د   يقشــنگ رو
ــهیم ــ! کن ــنگ مشــ  یول ــود ا خصقش ــب ــویم نی ــتیریب ين ــگله داره   خ ــتار خوش ــودنِ پرس ــرص  از ب ح
 !فقط خدا عالم بود کردیم کاریچ فتادیحاال اگه چشمش بمن م!!!!! مثل مــــــــــن خوره،یم

. کــردیراد کــه کــامال آقــا مــنش داشــت بــا آراز صــحبت م ! داداشــهارو نگــاه تــورو خــدا يووووووووووو
 خـورد یخواسـتگار کوچولـوم فرهـاد چنـان چشـم بـه پرسـتار دوختـه بـود و بـا نگـاهش اونـو م             نیـ ا یول

 . شدیپرستاره حتما تموم م گذشتیهم م یکه اگه کم

بـزرگ بشـه چـه غلطهـا کــه      نیــا! هـم نـداره هـا    یحـاال خوبــه سـن و سـال   . خنـده ام گرفتـه بـود    بشـدت 
 !کنهینم

 . معطل نکردم و جلو رفته سالم دادم گهید. متوجه من نبود چکسیه

کـه رســما   نـو یم! دمیـ دهمــه شـون   يچهـره   يکـه بطـرفم برگشـتن تعجــب رو بـا شـدت تمـام رو       همـه 
 ! زد ياول زرد شد بعد به کبود

 . هم به آراز انداختم ینگاه میکردم و ن یهمه شون سالم احوالپرس با

 يبـه انــدازه   تـونم ینم یعنـ ی! بـروووو بابـا  : دلــم گفـتم  يتـو ! خـورد یش بـه دلخورهـا م   افـه یق نکـه یا مثـل 
 ! و چه آخهبه ت!! کوچولو به خودم برسم ایحموم رفتنم ازت دور بشم  هی

کنــار  ینشســتنم انتخـاب کــنم کــه بــا چشــم و ابــرو اومـدن فرهــاد کــه بــه مبلــ   يبــرا ییتــا جــا برگشـتم 
 يخـب هـردو طـرف آراز پـراز حـور     . بـا لبخنـد بـه همـون سـمت رفتـه نشسـتم        کـرد، یخودش اشـاره م 

 ! ما نبود يبرا ییبود و فعال جا

ماهــه، کمکــم  یلــیپرســتارتون خ: تــا نشســتم کــامال بــه ســمتم خــم شــده گفــت ! از دســت فرهــاد امــان
 !! باهاش بچرخم یمخش رو بزنم و کم یکنیم

ــو نگــه دارم و ز کــردمیم یســع کــهیحال در ــخودم ــ يادی ــدم ول ــدها ینخن ــازم لبخن ــعم يب ــم قی و  زدمی
 . داشتمیخنده مو با زور نگه م

دلــش گذاشــت  يدستشــو رو دمیــد کدفعــهی کــرد،یم فیــرد کــه آروم بــرام چــرت و پــرت همچنانکــه
 .که بجلو خم شد

 
 شد؟؟؟ یچ: دمیپرس تند
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دوتــا  امیــب نجــایا نکــهیواال قبــل از ا: گفــت دادیــسرشــو بــه چــپ و راســت تکــون م کــهیدر حال وروجــک
 . که بابا جان گرامم هم اومد نشست خوردمیخونه مون م قیآالچ يگرفته داشتم تو چیساندو

ــرد کــه مــثال مــنم خواســتم نها     چهامیبــه ســاندو  ینگــاه خــوردیم ییچــا کــهیدرحال ادب رو  تیــک
برگشــته سرراســت بهــم جــواب داد نــه مــن آشــغال ! تعارفشــون کــردم چیو ســاندو ارمیــبراشــون بجــا ب

 !پسرم، نوش جوونت ستمیخور ن

 . دمیبلند خند ينتونستم خودمو نگه دارم و با صدا گهیگفت د نویا نکهیهم

 يکـه چشـمم رو   دمیـ لبمـو گز ! کـه از خجالـت سـرخ شـدم     کـنن یهمـه دارن مـارو نگـاه م    دمید کدفعهی
 . آراز نشست

 .  کردیم فیسرِ منِ بدبخت رد يچشماش خمپاره و توپ و مسلسل بود که رو از

 میگفتــ يزیــچ یجنابعــال ياصــال مــا بــه کــارا! حســود يِزورگــو يبــه تــو چــه پســره : داد بــزنم خواســتم
 !! خندمیو م ادیاصال خوشم م! میهست یجنابعال بدهکار نهمهیکه االن ا

ــوز ــا   هن ــه آق ــودم ک ــده ب ــرد و     يصــورتمو برنگردون ــا آراز ک ــه حــرف زدن ب ــده شــروع ب ــا خن ــر ب دکت
ــاز و کرشــمه، در کمــال پررو  خــتیریب ينــویم ــا ن ــه نگاهشــو بصــورتش   یــیهــم ب دســت آراز رو گرفت

 . دوخت

ــم م دیلــبم ماســ يرو لبخنــدم ــدختــره رو از خونــه ب خواســتیو چنــان دل بــراش  يکــنم کــه حــد رونی
 . متصور نبودم

 . کردینبود و با دکتر صحبت م نویآراز اصال حواسش به م یول

 . رو خبر داد يا گهیمشغول کنم که خاله ورود مهمون د يا وهیکردم خودمو با م یسع

ــا ــم داد زدم يورود مهمــون شــامپانزه تــو  ب ــه فقــط هم : دل ــه ب خــودت بهــم  ایاخــد!! میکــم داشــت نــویب
تحمــل   دیــ با یولــ! صــبر بــده بتــونم تحمــل کــرده امــروز رو بــدون ســکته بــه غــروب برســونم          

 ..... کردمیم

 . در دست وارد شدند یخانم با دسته گل بزرگ ایپرن

شـو اگـه    افـه یق  ن؟؟؟؟؟یـ ا ـــــــــــه یک! نگـاه کـن   نـو یا: گوشـم نشسـت کـه گفـت     يفرهـاد تـو   يصدا
ــا آرنــج تــو  یدســت بصــورتش بزنــ خــداجووونم مــن تــا حــاال رژلــب  ! يریــکــرم صــورتش فــرو م  يت

 !بودم که امروز چشمم بهش روشن شد دهیند يانار
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 !!!کنم هیگر ایفرهاد بخندم  ياز حرفها دونستمینم واقعا

 . زمزمه مانند، دسته گل رو بدست خاله داده بطرف آراز راه افتاد یبعداز ورودش با سالم ایپرن

 نـــهیصـــورت آراز خـــم شـــد و قشـــنگ آراز رو بـــا طمان يپـــروا رو یکـــه بـــ دمیـــرو د یزمـــان فقـــط
 ......دیبوس

 
کـه دوطـرف    ایـ پرن يبوسـه هـا  ! دیـ تپ یقلـبمم بشـدت مـ   . بـود  خـزده یو پام که سـهله تمـام بـدنم     دست

 . کردیم وونمیکاشته شد داشت د شیشونیصورت آراز و پ

آراز باشـم و االن فقـط غـل     لیـ فـک و فام  يرفتارهـا  نیـ کـه شـاهد ا   کـردم یم یچـه غلطـ   نجـا یمن ا اصال
! يهـاتو بخـور   يفکـر  یبـ  نیـ چـوب ا  دیـ هـم با  شـه یفکـرت آهـو کـه هم    یغل کـنم؟؟؟ خـاك توسـر بـ    

 !!آخه تو دختر یچقده خنگ

کـه   ینـه بلـوزش کـامال بـاال رفتـه، بـا شـلوار تنگـ        ..... آراز خـم شـده بـود کـه اون مـانتو      يچنـان رو  ایپرن
 .تنش کرده بود قشنگ همه جاش مشخص بود

 یبــورش کـه دســت  يانداختـه بــا موهـا   يهــم سـرش انداختــه بـود کــه افتـاد و اونـم کنــار     یکـوچک  لشـا 
ــ  دیبهشــون کشــ زود نتونســته بهــش ســر   کــردیم یو معــذرت خــواه دیپرســ یداشــت حــال آراز رو م

 ! نبوده نجایچون ا. بزنه

تلگــرام  يکرهایمثــل اســت دمیــو ســرخ شــده بطــرفش برگشــتم کــه د  حــالیتکــان دســت فرهــاد ب  بــا
 . تا بناگوش بازه ششیو ن یشماش قلبچ

ــقلمه ا  از ــان س ــم چن ــو  يحرص ــه ت ــش زدم ک ــ  يبه ــاش ن ــخ میج ــ  زی ــد ول ــم ن یش ــک ــ اوردهی : دیپرس
ــره؟؟ ا  ــآهوجــووووووووونم، چــه خب ــاااا هیــک گــهید یلــینگیف نی ــدارم از هــوش م! بااااب  يخــدا! هــا رمی

ــا   ــه ه ــه بوس ــن چ ــبوند  ییم ــان چس ــه آرازخ ــه     ! ب ــودم و گلول ــاش ب ــن بج ــاش م ــال آراز، ک ــوش بح خ
بــاور کــن دلــم ! ییییییییطــوالننننننننن يبوســها ياونــم اونجــور! دنیبوســ یمبالغــه مــ یمنــو بــ خــوردمیم

 !  خواست میلیخ! خواست

 !فرهاد خنده م گرفته بود يهم از حرفها ،یهم عصبان خزده،یماتزده و مبهوت و  هم

ــره  یآهــو کمــ: دادم يدواریــمبخــودم ا فقــط ــو رو ب يریــکبیا يدخت ــرل ! شــو الیــخیزردنب خودتــو کنت
 !!رهیو م کنهیو بعد گورشو گم م نجاستیدوساعت ا یکیکن که فقط 
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 !!! رمیآروم بگ تونستمیمگه م یول

ــس ــیعم نف ــ یق ــدم  دهیکش ــورتمو از آراز برگردون ــآراز نبا. ص ــازه م دی ــاج ــپرن دادی ــور ای ــازار  ياونج ب
مگـه کـم نمونـده بـود     . نگفـت  يزیـ کـه چ  خواسـت یحتمـا آقـا خودشـم دلـش م    ! ماچ و بوسـه راه بنـدازه  

 !جووووووووووونش کنه ایپرن يمنو فدا

ــار راد نشســت نــویم دمیــکــه د کــردمیفکــر م ينجــوریهم داشــتم ــا بطــرف آراز برگشــتم د . کن ــت  دمی
و بــا آقــا و خــانم دکتــر   کنــهیزشــش مدســتاش گرفتــه، نوا يدوتــا دســت آراز رو تــو کــهیدر حال ایــپرن

 نـدازه یبـه راد و فرهـاد م   یهـم نگـاه   یگـاه !! ياونـم بـا چـه ادا و اطـوار    . در حال خـوش و بـش هسـتش   
 .  هم بهمراهش داره يکه لبخند

داد  نکـه یدوختـه بـود مثـل ا    ایـ لـبش، چشـم بـه پرن    يگوشـه   زیاسـتهزاآم  يدکتـر چنـان بـا لبخنـد     يآقا
ــم ــره  زدی ــحیب يدخت ــخ يای ــه در حــال کنکاشــه   رهی ــ !! ســر، چــرا چشــمات هرلحظ  یجمــع کــن اون ب

 !صاحب مونده هاتو

ــ  يا لحظــه ــب کش ــل ا. دیآراز دستاشــو عق ــازه ب نکــهیمث ــ شــعورخانیت ــو   ادشی ــتش ت ــود دس ــاده ب افت
 ! و کنار بکشه استیدست پرن

 !کم مونده بوداز حرصم بلند بخندم فقط

ــا ناخنهــا. زنــگ خــورد ایــپرن یگوشــ کدفعــهی ــکــه برنــگ رژ گرانما رشــدهکویمان ییب اش هــم الك  هی
 . آورد و با ناز و خنده شروع به صحبت کرد رونیب کشیکوچ فیرو از ک یزده بود گوش

 یبـا چشـمان   ایـ آراز بـدون توجـه بـه پرن    یآراز داد ولـ  لیـ لبخنـد ژوکونـد هـم تحو    هیـ تموم شـدن   بعداز
 . برگردوندم یبمن انداخت که صورتمو بطرف ینگران نگاه

خــانم، شــما  ایــخــــــــــــانم پرن دیببخشــ: پــاره بخــودم اومــدم کــه گفــت شیفرهــاد آتــ نیــا يصــدا بــا
  ن؟یاَپل دوست دار

ـ  ه؟یچـه سـوال   نیـ تعجب کردم که ا یلیخ دسـتم اومـده بـود     یفرهـاد کمـ   اتیـ کـه روح  ییاز اونجـا  یول
 . پس منتظر موندم. چموش هستش يپسره  نیا يکاسه  مین ریز يکاسه ا هیمطمئن بودم 

ــه گــردنش داده بــا چشــما  يقــر ایــپرن ــل خوشــم  ینــــــــــــه مــن از گوشــ: خمــار شــده گفــت  ییب اپ
 .به فرهاد نشون داد شویو گوش. استفاده کنم ایگوش نیاز ا دمیم حیترج ادینم

 . دست صاحب مرده ش بود یخوشرنگ یگوش یول اوردمیسردر نم ایکال از مدل گوش منکه
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 دهیکشــ ایــبــه همــه کــرد و رو بــه پرن ینگــاه هیــبروشــو بــاال داده لنگــه ا هیــدر کمــال آرامــش  فرهــاد
ــ يگــداها یحتــ ه؟؟؟یــاپــل چ یخــــــــــــــــــــــانم گوشــ: گفــت بلــدن و دارن  یهــم خــارج سیانگل

 نیســال خــارج بــود   نیچنــد شــهیاونوقــت شــما کــه ادعــاتون م   ! کــننیصــحبت م یســیور ور انگل
  به؟یس ي وهیمنظورم م نیمتوجه نشد کا،یمخصوصا آمر

ــ ــاد  داد     هی ــه فره ــودم ک ــرده ب ــگ ک ــودمم هن ــن خ ــه م ــنم ب : لحظ ــه از م ــما ک ــوادیش ــر س ــپرن نیت  ای
 !جووووووووونم

 هــوشیمجلــس از خنــده کــه راد علنــا داشــت ب دنیــترک کدفعــهیجمــع و بعــد  يلحظــه ســکوت تــو هیــ
چمــوش،  يبفــدات پســره  ــــــــــــول،یا: کــم مونــده بــود داد بــزنم یولــ دمیــخندیمــنم آروم م. شــدیم

 ! یخوب حالشو گرفت

داشــت  یلــیخوشــت اومــد نــامزد جــوووووووونم؟؟؟ خ : بطــرفم برگشــته خنــدان و آروم گفــت  فرهــاد
 ا!!!خوابوندم سشویکه ف شدیاز خودش خارج م

 . بشم هوشیواقعا نوبت من بود از خنده ب گهید ندفعهیا

 !!!.....بود یدنید ایپرن حال

 زدیــم یاهیهــم بــه ســ یســرخ کــه کمــ یبــا صــورت. افتــاد ایــاز تــه دلــم نگــاهم بصــورت پرن يخنــده  بــا
ــه و نگــاه م    ــه فرهــاد دوخت ــا خشــم چشــم ب وروجــک، االن  يپســره : کــه گفــت کــرد،یبــدون حــرف ب

ــ یو متلــک مــ يدیــنشــون م يبــرا مــنم خــود گــهید کــه  میبهــم برســ يفقــط دوســت دارم روز! یپرون
 . کرد دنیم شروع به خندو خودش. مکن کاریباهات چ دونمیم

گفــتم  نیبرنداشــت بیهــا ســ وهیــم نیاز بــ دمیــد. نداشــتم يمنظــور نیبــاور کنــ: زبــل تنــد گفــت فرهــاد
 !در خدمتتونم نیتک زنگ بزن هی ن،یحسابمو برس نیهروقتم خواست. نیپس اپل دوست ندار

ــده ــود   خن ــراه ب ــه ب ــا ک ــه م . ه ــم ک ــتمیآراز ه ــیخ دونس ــهیدرد م یل ــا ا کش ــالیب ــو تونســتینم نح  يجل
 . دیخندیم فشردیاش م نهیس يدستشو رو کهیو آروم آروم در حال رهیبگ دنشویخند

 . بردند فیتشر نویم يکه به دکتر شد، بهمراه اخم و تخمها ینگذشته بود که با زنگ یساعت

قبـل   يبدرقـه شـون از اتـاق خـارج بشـم، چـون خـانم دکتـر مثـل دفعـه            يشدم همراه خالـه بـرا   مجبور
ــیخ ــوب یل ــو خ ــود  لمیتح ــه ب ــ. گرفت ــال نم یول ــتمیاص ــور دونس ــپرن يچط ــذارم و   ای ــا ب ــا آراز تنه رو ب
 .راحت خارج شدم الیبرم که با ورود پرستار به اتاق، با خ رونیب
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. خندونــدیبشــن فرهــاد ول کــنم نبــود و همچنــان بــا اشــاره منــو م  نیکــه ســوار ماشــ یتــا مــوقع مهمونــا
 .کردیفقط نگام م ادیب کتریراد هم که اصال نتونسته بود نزد چارهیب

 . رفتن مهمونا بطرف اتاق آراز رفتم که هنگ کردم بعداز

بــا . قشــنگ کنــار آراز نشســته پاهاشــم دراز کــرده بــود  ایــدفعــه پرن نیــآراز کــه دونفــره بــود، ا تخــت
 . کردمیکه سرپا داشتم سکته م کردیم فیرو تعر ییداشت ماجرا ییچنان ناز و ادا

آهوجــان چــرا اونجــا : گفــت یبعــداز لحظــات. دیمــن ماســ ياهش، نگــران روبطــرفم برگشــت و نگــ آراز
 !ستین ادمینگو  يازم دور بود یلیامروز خ! زمیعز نیکنارم بش ایلطفا جلوتر ب ،يستادیا

از  يرو پــر کــرد  ســارتیو  نیمــیهــا، کــه   کنــهیم تیدفعــه ســرد  هیــآراز خــان : بگــم خواســتم
 ! حوروشان

 . دستم گرفتم لموینشسته موبا یمبل ينگفتم و آروم بدون حرف رو يزیچ یول

ــت   آراز ــرده گف ــدام ک ــاره ص ــانم م: دوب ــوامیآهوج ــارم بشــ  خ ــرینزد ،ینیکن ــب کت ــاس م! ای ــنمیاحس  ک
 !!!تو یکنیم یبیغر

االن خجالــت ! بــذار راحــت باشــه  ! نکــن آراز تیــکوچولومــون رو اذ یدخملــ: خنــدان گفــت  ایــپرن
بعــد صــورت آراز رو گرفتــه بطــرف خــودش  ! خــورهیتمــا از کنــارت جــم نمبعــد رفــتن مــن، ح کشــهیم

 . ماجرا گوش کن يحاال به  : برگردوند و گفت

از دسـت هردوشـون حـالم گرفتـه بـود کـه فقـط آرزو         يبحـد  دونمیـ فقـط م . داشـتم  یچـه حـال   دونمینم
 . نمینب يزیبخونه مون برگردم وچ کردمیم

ــدر ــدر ا چق ــه با  نی ــات ک ــلحظ ــپرن دی ــقم دور م ای ــردم،یرو از عش ــ ک ــودم   یب ــا ب ــت و پ چقــدر ! دس
 !!!نوبر بود یزپرت نهمهیدختر هم ا! لحظه نیبدردنخور بودم ا

 . سوختیم........ و  سوختیبحال خودم م دلم

 . بلند شده بطرف در اتاق راه افتادم. رو تحمل کنم ایبلند پرن يخنده ها تونستمینم گهید

 ........شمیپ ایب ؟يریم يآهوجان کجا دار: که گفتآراز از پشت سر بلند شد  يصدا

 . برگردم از اتاق خارج شدم و بطرف پله ها راه افتادم نکهیا بدون

دهنمــو  یتــر از اون بــودم کــه بتــونم حتــ دهیــمــن رنج یولــ ومــدیآراز همچنــان از پشــت ســرم م يصــدا
 . باز کرده جوابشو بدم
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حســاب آراز رو  يمــثال اومــده بــود! ولیــواقعــا ا! آهــو ولیــا: فکــر کــردم. تخــت افتــادم ياتــاق رو يتــو
ــذار  ــکــف دســتت م ینگــیکــه دارن حســابت رو جر يکــف دســتش ب ــون نکــهیبــدون ا ذارنی ــ یبت  یحت

رو از   ایــو پرن نــویلحظــه م هیــ یتــونینم یتــو کــه حتــ! یکنــیم یچــه غلطــ نجــایآخــه تــو ا! یحرفــاتو بزنــ
ــ  زوردلِ آرا کــه  گــرانیالاقـل د  يو بــذار يپـس بهتــره خبـر مرگــت بــه خونـه تــون برگـرد     ،یعقـب بزن

 !  تموم يمگس مزاحم بدردنخور هیوسط فقط  نیتو ا! زرنگترن به کارشون برسن

صــبر  دیــالاقــل تــا رفتــنش با. شــدیبــرام بــد م یلــیخ کــردمیتــرك م نجــارویا ایــپرن شیاگــه االن پــ یولــ
ــه     کــردمیم ــنم بخون ــرد م ــم ک ــو گ ــه گورش ــد ک ــونم برم يو بع ــتمیخودم ــا. گش ــر نی ــود نیبهت . راه ب

 .شدیحک نم میشونیپ ياز آراز رو يحداقل مارك پرستار

 !باهات کار داره نکهیمثل ا. کنهیپسرم صدات م: به اتاقم زده گفت يسر خاله

 . خسته ام یلیخ. ششیپ امیاستراحت کنم م یکم نیلطفا بهش بگ: گفتم

در مــورد  یکمــ دهیــبــا آهنگــام خودمــو ســرگرم کــردم کــه پونــه هــم زنگ یرفــتن خالــه دلمــرده کمــ بــا
ــ  ــاع پ ــرد  شیاوض ــحبت ک ــده ص ــنم. میاوم ــوب ن    دونمی ــال خ ــالش اص ــردم ح ــاس ک ــرا احس ــتیچ و  س

 ! به صحبت کردن داره ازیخودش ن

 شده؟ يزیپونه چ: دمیپرس ازش

 .ستین یمهم يمساله . میزنیباهم حرف م نمتیبب کیاز نزد ینه وقت: گفت آهسته

ــ ــاق  یول ــودم اتف ــئن ب ــه ا  یمطم ــاده ک ــوریافت ــآو ينج ــوش م  زونی ــام گ ــه حرف ــهیب ــه   کن ــار ارائ و راهک
 !دهینم

 . رفته بود ایحتما پرن گهیاالن د. باال گذشته بود ياز اومدنم به طبقه  یساعت

 يچکــاریه يمــنِ چلمــن بــرا. کــنم و بخونــه مــون برگــردم یرفتــه از آراز خــداحافظ نییشــدم پــا بلنــد
 . دفاع از خودم ساخته نشده بودم یحت

ــاق آراز رســ  دم ــدا. دمیدر ات ــپرن يص ــه م   ای ــت ک ــم نشس ــتیبگوش ــآراز عز: گف ــ زدلم،ی ــاز  یوقت  هی
منصــور کـه بــا مـن و الهــام کـرده بــود رو     يانتقــام کـارا  نکـه یا يچطـور بــرا  دمیمنبـع کــامال مطمـئن شــن  

 ....يدیکش ییچه نقشه ها ،يریبگ
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 یو نفهمــ یو جــوون یعقلــ یبــ نیدر عــ یکــه زمــان يواقعــا از رفتــار ،یجوونتــو بخطــر انــداخت يچطــور و
هــم خوشــحال شــدم و هــم  دمیشــدن و انتقامــت رو شـن  یزخمــ يمـاجرا  یوقتــ. مونمیباهـات کــردم پشــ 

در حقـت کـردم معـذرت     یکـه زمـان   ییکـه امـروز اومـدم ازت بابـت تمـام کـارا      ! هـم ناراحـت   مون،یپش
پســر زرنــگ،  یراســت. حاضــرم بکــنم یبگــ يجبــران تمــام گذشــته م، هرکــار ياالنــم بــرا. کــنم یخــواه

تـو   ؟يکـرد یم کـار یچ فتـاد یبـراش م  یاگـه اتفـاق   ،يکـه آهـو رو دسـت منصـور داد     ينجـور یا یتو نگفتـ 
 ! سوزهیدلم براش م یلیخ!!! دختره چارهیب! یشناخت یمگه منصور رو نم

 .......رسوندن که یبه اطالعت عوضکامال هم  ،یکنیاشتباه م يتو دار یول: تند گفت آراز

کـه ازت بـرا خـودم درسـت      یتـ یهمـون ذهن  خـوام یبشـنوم، م  یچـ یه خـوام ینم: نذاشـت  بـده گفـت    ایپرن
 .نگو يزیلطفا چ! ذهنم موندگار بشه يکردم تو

ــط ــرپا م  فق ــتم س ــردمیداش ــتم م ................. و  م ــط داش ـــه فق ــردمینـــــــــ ــ. م ــها يرو یکنترل  يلرزش
 يبـا مـن کـرده بـود کـه همـه تـو        يمـن بـود کـار    يایـ آراز کـه تمـام عشـق و دن   ! م نداشـتم  خزدهیبدن 

 !کردنیم يچقدرم برام دلسوز! زدنیبوق و سرنا داشتن در موردش حرف م

ــا ــا تیعصــبان ب ــبشــدت  ییو دســت و پ ــاق شــدم کــه جــواب هــردو رو کــف دستشــون    خی زده وارد ات
 ! کردمینم حال آراز رو یحت یچیمراعات ه گهید. بذارم

ــا د امــا ــب ـــ .............  فتــادیکــه مقابــل چشــمام داشــت اتفــاق م  يزیــچ دنی ــر کــه مـــــــــ  یهمــون بهت
ــ  ــ  یمـــردم و مـــ یمــــــــــــردم و مـ  شدمیداغـــــــــــــون نمـــــــــــــ ينـــــــــــــجوریا یمــردم، ولـ

....... 
 

چشـمامو بـا هـزار تـرس بـازو       دهیـ بر دهیـ بر يبـا نفسـها  . بـه چشـمام اعتمـاد کـنم     تونسـتم یمن نم يخدا
شکســتنم بــه  يشکســتم و صــدا. داشـت  تیــامــا نــه واقع. نباشــه  شـتر یب یتــوهم دیبسـته کــردم کــه شــا 

 . لحظه نمرده بودم که بشدت هم آرزوشو داشتم نیچرا هم دونمینم. وجودم چنگ زد

ــپرن ــت خودشــو رو  يرو ای ــ يتخ ــ ي نهیس ــ   دهیآراز کش ــرف صــورت آراز رو گرفت ــود و دوط ــاب  يه، لب
 . فشردیآراز م يبا تمام توان به لبها شویرنگ انار

اوهــام و   دیتکــون دادم شــا   نیســرمو محکــم بطــرف   ......... دیــ نبا نیــ ا........ مــن نــــــــــــه   يخــدا
 .....یتموم بشن ول داشتیکه دست از سرم برنم یاالتیخ
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دلــم داد  يفقــط تــو. بــا تمــام وجــودم حســش کــردم و همــون جــا نــابود شــدم يشــدنمو لحظــه ا ریــتحق
 !!!یبکن نکارارویبا من ا یچه طور تونست!!! زادیآراز دست مر: زدم

ــا ســرعت و فشــار پرن    کــامال ــان ب عقــب زد و خــودش  ارویــمشــخص بــود آراز شــوکه شــده، چــون چن
 .ش گذاشت نهیس يآخ بلندش بگوشم خورد که دست رو يکه بعد صدا د،یعقب کش یکم

ــم و نگرانــ   یچشــمان بــا ــه خش ــوش ب یک ــردیم دادیــت ــرف در برگشــت و چشــمش رو   ک ــن  يبط م
ــت ــو  ! نشس ــم ت ــه نفسش ــدنش رو ک ــود ش ــ يکب ــه ع  نهیس ــورد رو ب ــره خ ــهیش گ ــد ن ــ. دمی .........  یول

آراز منــو از هرلحــاظ ! همــون لحظــه هــم تمــوم شــده بــود! مــن تمــوم شــده بــود يبــرا یهمچــ....... یولــ
 !!!کرده بودخورد ...... هم  يبدجور!! پاهاش خورد کرده بود ریز

 وووووو......ه........آآآآا: کنان دستشو بطرفم دراز کرد و نصفه صدام کرد سرفه

و  يزاریـ بـا تنفـر و ب   م،یدیـ همـه جـارو غبـارآلود م    یلعنتـ  ياشـکا  نیـ کـه بخـاطر ا   ییمـن بـا چشـما    یول
ــه کــرده بــود، نگــاهمو بصــورتش دوخــتم و در حال   یدلشکســتگ ــا   کــهیکــه در قلــبم الن ســرمو بــراش ب

 . از اتاق خارج شدم دادمیف تمام تکون متاس

مطمـئن بـودم    یولـ ! داره یتیچـه وضـع   نمیـ بـود ننـداختم بب   دهیـ تخـت لم  يکـه رو  ایـ بـه پرن  ینگـاه  اصال
 خــورهیهــم برنم شییجــا چیپــا افتــاده هســتش و اصــال بــه هــ شیپــ یلــیخ یلــیمســائل بــراش خ نجــوریا

 !کرده کاریکه چ

ــتم  بطــرف ــه هــا رف ــاره صــدا. پل ــ دم،یآراز رو شــن يشکســته  يدوب ــ گــهید یول ــرام ب ــاهم یب . بــود تی
 رونیــب نهیو قلــبم داشـت از ســ  رفــتیم یاهیچشــمام سـ . راه رفــتن در خــود نداشـت  يبـرا  یپاهـام تــوان 

 . ومدیم

ــ  بــا تــنم  حــالیچنــگ زدم و ب دیکــه دســتم رســ ییمــانتو نیهــزار مکافــات و لــرزان وارد اتــاق شــده اول
 .  کردم

 . در بدنم نداشتم ییچون واقعا کور شده بودم و نا دمیدیرو نم يزیچ اصال

چشــمم  يآراز جلــو ياومــدم کــه صــورت درهــم و کبــود شــده  نییو بــا عجلــه پــا حــالیپلــه رو ب دوسـه 
ــه د ییرایپــذ  يتــو. اومــد ــب ــاتــاقش تک واری ــ  کــهیداده در حال هی ــه س  یکمــ فشــرد،یاش م نهیدستشــو ب

 . درست نفس بکشه تونستیو نم دهیخم
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بــا عجلــه از اتــاق آراز  نــداختیدستشــو بــه شــونه اش م يتــو فیــک کــهیدر حال ایــه پرنلحظــ نیهمــ در
! نفهــم يبــه درك پســره : داد زد رفــتیخونــه م یبطــرف خروجــ تیبــا عصــبان کــهیخــارج شــده در حال

 .و از خونه خارج شد!!! ــــــــــرمیمیم یکیتو  يدارم برا یکنیفکر م

 .راه افتادم ییرایاومده بطرف در پذ نییبدون توجه اضافه به حاالت آراز از پله ها پا منهم

آراز بگوشــم خــورد کــه صــدام  يو خفــه  دهیــبر دهیــبر يبرســم کــه صــدا یدم خروجــ خواســتمیم تـازه 
 . کردیم

! رفتارهــامو کنتــرل کــنم تونســتمیبشــدت حالــت ســکته داشــتم کــه اصــال نم . دمیــفهمیخودمــو نم حــال
 ......که  خوادیو فقط دلم اتاقمو م دهیاشکام خشک دونستمیم نویفقط ا

ــ در ــم کی ــ میتص ــرفش برگشــتم عیســر یآن ــتن با. بط ــل از رف ــقب ــامو ب دی ــده ه ــعق ــم رونی و  ختمیری
 !  کردمیترکش م دهیتمام ناگفته هامو به سرش کوب

! دیــدیمــو م هیــگر دیــنبا! دیــدیشکســتم رو م دیــنبا! کــردم محکــم باشــم یســع. قــرار گــرفتم روبــروش
ــنبا ــاجــازه م دی ــآراز هــم مثــل بق دادمی ــدر و ! جــوووونش دلــش بحــالم بســوزه  ایــمثــل پرن ه،ی آراز مقت

ــدر، کــه بــا اومــدن اســمش موهــا  رو در حقــم تمــوم کــرده   یمــرد و مردونگــ شــد،یهمــه راســت م يقَ
ــداد ــدل دن هاجــازه ن ــود آرزو ب ــب ــا    يای ــا اونج ــنم و ت ــرك ک ــه شــو ت ــود   ییعشــق و خون ــه تونســته ب ک

 . له کرده بود رپاهاشیمنو ز تیشخص

ــا از ــدر کــاف  نی ــه بعــد بق ــفرصــت داشــتم بحــال زار خــودم خــون گر  یب ــ. کــنم هی ــاالن فقــط با یول  دی
کــه فقــط  یدور بــر آراز پــر بــود از حوروشــان! و منــو بســالمت ریــآراز رو بخ. رفتمیــو م زدمیــحرفــامو م

 . بودمنِ تنها ن يبرا ییجا هایحور نیا نیخودش بودند که ب قیال

 .......سرد چشم بصورتش دوختم یرو با غرور باال گرفتم و با نگاه سرم

ــه ــورت  همچنانک ــا ص ــ  یب ــرد و قلب ــروش ا  یس ــه روب ــش گرفت ــتادهیآت ــها  س ــا نفس ــودم، ب ــع و  يب منقط
 . لرزان، آروم دستشو بطرفم دراز کرد یدست

 یکـه هـ   انپوریـ جنـاب ک  نیداشـت  يامـر : محکـم گفـتم  . کـه دسـتش بمـن نرسـه     دمیعقـب کشـ   یکم تند
ــیصــدام م ــ ن؟یکن ــاصــال ا نیدونیــم ن؟یکــرد يخودتــون چــه فکــر  شیشــما پ ــرا نی  یچــ يچنــدروز ب

 میجنابعــال دیــمــن پرســتار و زرخر يکــرد الیــتــو؟ خ يکــرد الیــخ یمونــدگار شــده بــودم؟ چــ نجــایا
 !!ماستخدمت کردن به ش فمیکه وظ
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ـــه ــخ نـــــــــــــــــــ ــکــور خوند ری ــاب دی ــو  ! جن ــده ب ــط اوم ــن فق ــا م ــوالها و چراه ــام   ییدم س ــه تم ک
ــدت  د ــم ــود رو جــوابش رو ازت بگ  وونمی ــرده ب ــک ــیو بهشــون  رمی ــپ نیق ــودم اون  . کــنم دای ــده ب اوم

 يامــروز تــو. کــنم نــانیرو بهشــون بــا چشــم بــاز، اطم زدیــکــه هرلحظــه بــه قلــبم چنــگ م  ییدهایــترد
 يرو در حقــم تمـام و کمــال تمــوم کــرد  يو بـا تمــام وجــودم بهــم ثابـت شــد نــامرد   دمیــفهم هخونــ نیـ ا

ــرا ياســتفاده کــرد زیاز مــن بعنــوان طعمــه و دســتاو  نکــهیا! انپوریــآراز خــان ک ــت،  يعقــده هــا يب دل
از دســت  یکــه زمــان یعشــق پوشــال يبــرا ،يقلبــت ســالها تلمبــار کــرده بــود يتــو کــهییها نــهیک يبــرا

 !!!! دهیبرات به آخر رس ایدن يکردیداده و فکر م

 ! ارمیاالن وقتش نبود کم ب یول د،یتپ یو قلبم وسط دستام م کردیم ینگبشدت ت نفسم

ــ: از عمــق جــانم گــرفتم و  دادم  یتکــون داده نفســ ســرمو ــه چــه روز  نیبب ــو ب ــداخت يمن ــه چــه  یان و ب
و ابـراز تاسـف    خـوره یبـه حـال و روزم افسـوس م    ایـ مثـل پرن  يجونـور  یدچـار شـدم کـه حتـ     یسرنوشت

چــه  یخواسـت یتـو م  فتـاد یبـرام م  یفکـر کـرده کـه اگـه اتفـاق      نیـ بـه ا  يلحظـه ا  یاون هـرزه حتـ  !! کنـه یم
ات  نــهیفقــط بــه خــودت و قلــب پــراز ک  خبریاز خــداب يِتــو یولــ ،یکنــ کــاریو چ يهمــه بــد بــه یجــواب

ــرد  ــر ک ــتیه! يفک ــم نفهم چوق ــه ــر يدی ــزار ام  يدخت ــا ه ــه ب ــک ــاشیز يو آرزو دی ــه دن ب ــویک  اهاش
تـو بنـا کنـه     ياهـا یرو يرو شـو یمرد کـرده و خواسـته تمـام زندگ   نـا  يِتـو  میعشـق و دلشـو تقـد    سازه،یم

ــقشــــــــــــنگ مثــل  يکــه در کمــال نابــاور  ییدهــن آشــغالها يتــو یبــدردنخور واضــاف ي لهیوســ هی
 یکـه االن مـ  ! شـه ینم يش فکـر  نـده یلحظـه هـم بـه خـودش و آ     هیـ  یوحتـ  شـه یمثل منصـور فرسـتاده م  

ــم و اطم ــانیفهم ــور خ ن ــیدارم منص ــیخ یل ــو یل ــودن رو     ییاز ت ــرد ب ــم م ــط اس ــه فق ــک ــیم دكی  یکش
 !!! ارهیرو درنم ینگمردو يمردتره، چون هدفش مشخصه و ادا

 یولــ. چشـم بمــن داشــت  فشــردیقلــبش م يو دستشـو رو  دیکشــیو کبــود کــه بـزور نفــس م  حـال یب آراز
ــود   ــرام مهــم نب ــ تونســتیم. حــالش اصــال ب ــه درك واصــل بشــه  نیهم ــم  يچشــمام لحظــه ا. ( حــاال ب ن

.......... بـــازم! خواســـتمشیم.............  بـــازم.............. شـــک رو بخـــودش احســـاس کـــرد چـــون بـــازما
ــ ــ راشقلــبم ب ــ........... دیــتپ یم ــه پا گــهید یول ــود دهیرســ........... خــودش انِیــراهمــون ب چــون آراز . ب

 .)خواسته بود...... ينطوریا
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بــه قلــب  يچــه ضــربه ا يکـرد یلحظــه فکــر م هیــ ،يدیکشــیکــه بــرام نقشـه م  ياصـال اون لحظــه ا : دادم 
ــو روح ا ــر زخمــ  نی ــیم یدخت ــا   یزن ــه باله ــه چ ــرش ب ییو ممکن ــس ـــکر   ؟؟؟ ادی ـــه فـــــــــ نـــــــــ

 !!!دختر برات مهم نبود نیچون اصال ا ينکرد

تـه   يپـاتو رو  دمیـ اجـازه نم  گـه ید!! یکنـ  رمیـ تحق نیـ از ا شـتر یب دمیـ اجـازه نم  گـه ید انپوریـ جناب ک یول
 ! یهرزه ت برس يتا به عشقا يبساز یخودت پل يو از من برا يغرورم بذار يمونده 

غـــــــــــــــــــــــروب،  نیـــا يتـــو: چشـــماش زل زده داد زدم يتوانمـــو جمـــع کـــردم و تـــو تمـــام
ــرا ـــرد  يآراز ب ـــن مـــــــــ ــهید! مـــــــــ ــارج  گ ــرام وجــود خ ــداره  یب ــته و ن ــط روز !!! نداش ــه فق  ياگ

 ! نمتیبب....... خوامینم......  گهید! یبکن یخواست يهرکار يآزاد يدیاسم خودت رو از دهنم شن

 .    با اون حال خرابش گرفت حالیآراز مشتمو ب يمشت کردم که لحظه ا تیدستمو با عصبان بعد

از اصــال اجــازه نــدادم دهنشــو بــ. راه افتــادم  دهیکشــ رونیــنفــرت تمــام، دســتمو محکــم از دســتش ب بــا
از ! پلـه هـا چشـم بـه مـا داشـت       يبـاال  دهیـ چشمم بـه پرسـتار افتـاد کـه رنـگ و رو پر     ! بگه يزیکرده چ

 :گفتیکه م دمیآروم آراز رو شن يپشت سر صدا

 .... هههههههههههووووووو.........آآآآآآآآآ

 :بلند و لرزان براش خوندم رفتمیم یبطرف خروج همچنانکه
 

 يتو بمن بد کرد نهمهیا نکهیاز ا ممنونم،

 يبود، به روم سد کرد يهرچه شاد نکهیا از
 

 ياول باهام خوب تا کرد يکه فقط روزا ممنونم

 يهامونو تو کوتاه کرد يشاد ریمس
 

 کوله بارم يسختو رو يروزا یگذاشت ممنونم

 ..خونــــــــــه، دارم یلیکه خ یدل هی ادگار،یتو به  از
 

ــ در ــش بل   یخروجـ ــت بهـ ــرده پشـ ــاز کـ ــتم رو بـ ــد گفـ ـــرم : نـ ـــقط ازت متـنــــــــــفــ ..... فــــــــــ
 !!!متنــــــــــفر
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 ....پله ها هق هقم بلند شد واشکام راه افتاد يباال. نبود يخوددار يجا گهید

فقـط مبهـوت چشـم بمـن دوختـه       دیـ حـال و روزمـو د   یوقتـ  ومـد یکه تـازه از پلـه هـا داشـت بـاال م      خاله
 . زده بود خیفقط دستاشو باز کرده  !ادیجلوتر ب تونستینم یحت. بود

ــفر يا لحظــه ــه صــدام م  ادی ــخراش آراز ک ــردیگوش ــا     ک ــه ه ــدتر از پل ــه تن ــه هرچ ــت ک بگوشــم نشس
 . اومدم نییپا

فقــط ! افتــاده ینداشــت چــه اتفــاق یتــیکــه بــرام اهم دیرســیبگوشــم م يبلنــد يداخــل خونــه صــداها از
 . رفتمیم دیبا

آراز بــا راننــده کنــارم توقــف  يهــا نیاز ماشــ یکــیبــودم کــه  دهیرســ الیــو لــرزان بــه در و انیــگر تــازه
 ......کرد

 
 ...  کردي پاك را نامم

 ؟....میکنی چه را یادم

 ...  کنی پاك را یادم

 ؟.....میکنی چه را عشقم

 ...کن پاك را همه اصال

 ...داري من از آنچه هر

 ... نمیشود کم چیزي که من از

 ؟....میکنی چه وجدانت با بگو فقط

 ؟...اي کرده پاك هم را آن نکند

 ... نیست شدنی!  هــــــــــــن

  کنی پاك را نداشتی که آنچه نمیتوانی

جــا جمــع  هیــحواســم کــه اصــال . کشــونمیفضــا خودمــو م يتــو ایــ رمیــراه م نیزمــ يرو دمیــفهمینم اصـال 
 . نمیرو بب ییدرست جا دادیاشکامم که اجازه نم! یــــــــــلیخراب بود خ یلیوضعم خ! شدینم

راننــده  يچشــمم کــه بــه صــورت مســن آقــا . مــات بطــرف راننــده برگشــتم ســتادیکــه کنــارم ا نیماشــ
 یچــرا بــا تمــام قلــبم آرزو کــردم کــاش االن آراز پشــت فرمــان بــود و منــو بــا زور و حتــ دونمیــافتــاد نم
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ــا   ــشــده ب ــ هی ــارم م   یلیس ــش فش ــم بغل ــدش ه ــه بع ــک ــه ا دادی ــام م يرو يو بوس ــت،یموه ــوار  کاش س
 .........و  کردیم نیشما

ــد ــ    يهــم حــد یوونگی ــرم، ول ــودم ازش متنف ــرده داد زده ب ــوا ک ــازم  یداشــت بخــدا، االن باهــاش دع ب
 !منِ چلمن کردمیآرزوشو م

خــانم،  دیببخشــ: شــده گفــت ادهیــبــزنم کــه راننــده بــا احتــرام پ  نیبــه ماشــ يخواســتم لگــد يا لحظــه
 . خاله خانم دستور فرمودن شما رو برسونم

 نیــا يبــرام تــو! چادرشــو همــه جــا پهــن کنــه  یاهیکــم مونــده ســ دمیــآســمون انداختــه د بــه ینگــاه
چنـدتا مـزاحم کـم داشـتم کـه       ریـ و و ریـ ه نیـ ا يفقـط تـو  . فـتم یخلوت خطرناك بـود تنهـا راه ب   يجاها

 !نور بشه ینورعل

 .میبرام باز شده بود که سوارشدم و راه افتاد نیماش در

ــدر ــودم  چق ــا ب ــا  ! تنه ــودم و راه بج ــرده ب ــدر دلم ــتم ییچق ــودم  ! نداش ــده ب ــورد ش ــدر خ ــدر چق از !! چق
 :فکرم گذشت

 
 ..اثرم را ینیشهر، نب نیرفتم که در ا 

 ..ترك خورده و چشمان ترم را يها لب
 

 ..ستیبه رها کردنم از کنج قفس ن حاجت

 ..بال و پرم را نیمچ ر،یتقد یچیق يا
 

 ..ار، نه انگارشدم آن قدر که انگ 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"
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 ..سفرم را فکنیم ق،یبه تعو! مرگ يا
 

چشـم و چـال    نیـ افتـاد بـا ا   ادمیـ تـازه   شـد، یوجـه دلـم خنـک نم    چیکـه بـه هـ    خـتن یاشـک ر  یکم بعداز
ــرخ دارم بخونــه م  دارم  یهســتم چــ  یشــکل نیــاگــه ازم بپرســن چــرا ا  !!!!!  يکــه وااآاااآااااآ رمیــس

ــور  ــم؟؟؟ چط ــاجرا رو تعر يبگ ــم ــامرد   فی ــال ن ــنم اص ــم م ــنم و بگ ــا  يک ــردم و آراز رو ش ــو دینک  يت
! کـه کــم مونـد ســکته کــنم   بــه تـنم نشســت  يفکــرم چنـان لــرز  نیـ از ا!! برگشــتم بخونـه  دهیــچیکفـن پ 

 االن حال آراز چطور بود؟

 . شستم یدست و صورتمو م ییجا دیبا. دیترسم اشکام خشک از

 !هوا بخورم یکم خوامیم دینگه دار یآقا، کنار پارک دیببخش: گفتم آروم

ــ ــ یوقت ــا چــه حــد  دمیــکــردم کــه تــازه فهم  يخنــک بــه سروصــورتم خــورد چنــان لــرز  یآب داغ و  يت
 .سوزانم

ــط ــتم     فق ــد گف ــه بلن ــمون گرفت ــه آس ــورتمو رو ب ــدا: ص ـــچارهیب ایخ ــو ـــــــــــــــــــ ــانس !!! آه بدش
ــا ا ســوزهیدلــت بحــالش نم یعنــی! آهــــــــــــو فقــط ! کنــهیتحمــل م بتیمصــ نهمــهیســن کمــش ا نیــب

 !!!بوده یچ دنشیبدونم هدفت از آفر خوامیم

ـ . تـه جلوشـو گـرفتم   آب سـرد گرف  ریـ اشکام سـر گرفتنـد کـه بـاز صـورتمو ز      دوباره آب  ریـ بـازم ز  یول
 . بودند يجار

 ! دمیم یجواب مامان رو چ دونستمیخونه گذاشتم و فقط نم يهراس پا تو یکم با

 ! شانس آورده بودم و مامان خونه نبود نجارویشکر ا خدارو

ذهـنم جـان گرفـت کــه     يآراز تـو  يصـدا ! تخـت افتـادم و چشـمامو بهـم فشـردم      يتـنم رو  يلباسـها  بـا 
ــ  ــج کش ــه اول آروم و رن ــا فر  ده،یچگون ــد ب ــبع ــ يادی ــود  یزخم ــرده ب ــدام ک ــ ! ص ــودم ول ــرانش ب  ینگ

 !هم بودم ریازش دلگ یهمزمان بسخت

خــدا گناهکــار خــودش بــود و از بــس   ي شــهیهم! نــــــــــــه دلتــنگش نبــودم........ مــن چقــدر  يخــدا
هـم حوالــه اش   يو حــاال چـه بوسـه ا   چسـبوندن یخودشـونو بهـش م   نگونــهیا دادیـ بـه عشـقاش پروبـال م   

 ! کردنیم



@donyayroman 515 

ــ در ــود رفــت   ییفکــرم بصــداها یآن ــه بلنــد شــده ب ــی!! کــه از داخــل خون ــاق یعن ــود یاتف کــم ! افتــاده ب
 !بشم وونهیمونده بود د

کــه در اتــاقم بــاز شــده لوســتر اتــاقم  دمیــرو د یگذشــت فقــط زمــان ياون ســاعتهام چــه جــور دونمیــنم
 . دروشن ش

 !نیخاموشش کن: صورتم گذاشته گفتم يدستمو رو تند

 يدیــاتـاق خواب  يو تـو  ياومـد  خبـر یب: اردالن بگوشـم خـورد کـه گفـت     يکـه خـاموش شـد صـدا     چـراغ 
ــا! میشــینگرانــت م یگــینم ــو هیچــه وضــع نی چــه  نمیــو خــوابِ اول شــب جوجــو؟ بگــو بب  یکیتــار يت
بـــه زور پســـش  لییـــبـــه اون حـــال افتـــاده دوبـــاره از دســـت عزرا چـــارهیآراز ب يســـوزوند یشـــیآت

 ؟یبرگشت يحسابشو صاف کرد یکه رفت يدار چارهیبا اون ب یکشتگاصال تو چه پدر!! گرفتن

 !!نمیبلند شو بب: نشسته گفت کنارم

ــتم  يچشــمام جــار ياشــکام از گوشــه  کــهیحال در ــود آهســته گف ــود  : ب . منکــه اومــدم حــالش خــوب ب
ـ ! داشـتم کـه برگشـتم خونـه     ازیـ ن لیوسـا  یکم بـراش   ادیـ از دسـتم برنم  يکـار ! اونجـا  رمیـ نم گـه ید یول

 !و مزاحمم شمیخسته م یفقط الک! بکنم

تــو ! خونــه یبرگشــت ينجــوریو خــودت هم فتــادهین یاتفــاق چیهــ گــهیصــدات م: گفــت دهیو کشــ دلخــور
 یسـتونش کنـ  قبر يروانـه   يرفتـه بـود   ایـ کـه زودتـر خـوب و سـرپا بشـه       یهمـراهش باشـ   يرفته بـود 
ــهید يدختــره  ــا گــهیمنکــه د!!! ووووون  یچــ کــردم،یفکــر م یدر مــوردت چــ! شــدم وسیواقعــا ازت م

 !!!گرفتم لیتحو

!! دعــوا هــم نــدارم  یحتــ یچــیاردالن ولــــــــــــم کــن تــورو خــداااااا، االن حــال ه: گفــتم زانیــر اشــک
 !کنمیخواهش م

 يکــرد يفقــط بــدون هرکــار! يایــبــا خــودت و وجــدانت کنــار ب کــنمیباشــه ولــت م: شــده گفــت بلنــد
 ! نبود بتونه اونهمه تنش رو تحمل کنه یآراز در حال! نبوده یاصال کار درست

 
 هیـ فقـط االن خودتـو جمـع و جـور کـن کـه تـا        . هرزمان دلـت خواسـت باهـام حـرف بـزن      یول رم،یم من

 . ناز ماجرا ببر ییبو خوامینم اد،یبابا م گهیساعت د

 !!! افتاده یچه کس ریآراز که گ نوایب! دیکشینفسهاشو م نیآرازه که داشت آخر يخونه  بابا
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 . و رفت دیدرو هم محکم کوب یاتاق خارج شد، حت از

 ! ستمیصورتم گذاشتم و زار زار گر يرو دستامو

 !آراز نوایآهو، ب چارهیب! زنمیبحال کدوممون دارم زار م دونستمینم
  

 دیقلم زد و شب را  دار کش خدا

 دیانتظار کش يمسافرِ شب ها مرا
 

 را شکفته و مغرور و سنگدل ، اما تو

 دیقرار کش یتاب و ب یشکسته و ب مرا
 

 يروزیرا کنارِ سحرگاه شاد پ تو

 دیشمار کش یاندوه ب یِحوال مرا
 
 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 دست دوست هم بکشد 

 دیهمه از دست روزگار کش نیکه ا یکس

ــا ــا ب ــد چ يحرف ــاردالن هرچن ــ يزی ــودم، ولــ  دهیازش نپرس ــدم   یب ــران آراز ش ــا نگ ــی! واقع ــه  یعن چ
نبـود   یشـدن  یبشـم ولـ   الشیـ خیبـراش افتـاده بـود؟؟؟ هـر چقـدر خواسـتم بهـش فکـر نکـنم و ب          یاتفاق

 ! و امکان نداشت

ــکا ــردم   ياش ــاك ک ــدردنخورم رو پ ــبا. ب ــا  دی ــو پ ــوندمیم نییخودم ــفهمیو م رس ــه    دمی ــن چ ــداز م بع
 .دیچرخیمغزم م يدردناك آراز هنوز تو ادیفر!! افتاده یاتفاق
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 يریبــودم تــوف دواریــام. ش آب خنــک، صــورتمو بــه آب ســپردمدو ریــبــه حمــوم رســوندم و ز خودمــو
 . سواالت و نگاه متعجب خونواده م در برم ریداشته باشه و بتونم از ز

از داخـل حمـوم گفـتم کـم مونـده تمـوم بشــم و زود       . کـه سـروقتم اومـده بــود    دمیمامـان رو شـن   يصـدا 
 . امیم نییپا

ازم  يچشـمام رو کــار  یپفـ  یمونـده رو پوشـوندم ولـ    یبـاق  يهـا  یسـرخ  دکنندهیو سـف  شیـ آرا یکمـ  بـا 
 .دادنیامشب منو لو نم هیکاش فقط ! بکنم ومدیبرنم

 یلـ یکـه بابـامم خ   دنمیو بوسـ  یبعـداز احوالپرسـ  . که اومـدم بابـامم اومـده بـود و همـه جمـع بـودن        نییپا
ــ  یلــیو مامــانم خ دینــازمو کشــ ــا تعجــب پرس ــگر! آهــو چــرا چشــمات پــف کــرده : دیبوســم کــرد ب  هی

 ؟؟؟يکرد

 !صدامم گرفته! هیچ هیسرما خوردم گر کنمیفکر م! نه بابا: نشستم گفتم یم کهیحال در

 !یمونیمدت م هی کردمیفکر م! دخترم يبرگرد يزود نیاصال انتظار نداشتم به ا: دیپرس بابا

ــ کـــهیحال در ــو یسوزشـ ــم حـــس م يتـ ــردمیدلـ ــتم کـ ــا م: گفـ ــتمیاتفاقـ ــ خواسـ ــونم، ولـ ــد یبمـ  دمیـ
کنــه و حــالش  تینکــرده آرازخــان بــا اون وضــعش ممکنــه بهــش ســرا يخــدا ده،یشــد میســرماخوردگ

 شده، فیضع یلیبدنش خ یدفاع ستمیدکتر س يآخه طبق گفته . بدتر بشه

 یبـه عنـوان مهمـان کمـ     کـردم یاحسـاس م  ومـد، یاز دسـتم برنم  يادیـ کـار ز  میکـ ی! مواظـب باشـه   دیو با 
ــاال قــوز شــدم  ــه همــ. هــم قــوز ب ــ  نیب ــه برگش ــا، اگــه م نیراستشــو بگــ. تمخــاطر بــه خون از  نیخــوایباب

 برگردم؟؟؟ نیدستم خالص بش

ــا ابروهــا دنیــخندیهمــه م کــهیحال در ــه   یبــاال رفتــه  و نگــاه ییو اردالن ب متعجــب، چشــم بمــن و بهون
کــه  یشــیم یزبردســت لیــصدرصــد وک یمطمئــنم درســاتو خــوب بخــون: آوردن هــام دوختــه بــود گفــت

 ! یعجب سرو زبون! جوجو میخودمونم الزمت دار

 ؟يحال آراز بد شده اونجا نبود یخانوم خودم بگم، پس وقت لیخدمت وک: رو بمن گفت بابا

ــور کــهیحال در ــتم   يمجب ــود گف ــاز شــده ب ــودم    : چشــمام ب ــا اونجــا ب ــد شــده؟ منکــه ت مگــه حالشــون ب
 کرده؟؟؟ تیبهش سرا مینکنه سرماخوردگ!!! حالش خوب بود

قلـبش کـم مونـده بـود      سـت، ین تینـه بحـث سـرا   : گفـت  دادیـ سرشـو تکـون م  بـا تاسـف    کـه یدر حال بابا
! کنــهیکـه آمــاده داشــتن کمکــش م  ییآمپــوال قیــو بــا تزر رســونهیکــه پرســتاره خودشـو م  فتــهیاز کـار ب 
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بمــن خبــر دادن  یوقتــ! کنــهیم کــاریداره چ دونســتهیدکتــراش، م دنیخداروشــکر اونجــا بــوده و تــا رســ
کــه مگــه نگفــتم  دیــدکتــرش چنــان بــه اهــل خونــه توپ! نبــود رســوندم حــالش اصــال خــوب مــوکــه خود

 ! دیچرا مراعات نکرد مونهیمن مثل سم م ضِیمر ياسترس برا

و اومــدن  کنــهیبــاز نم يتنابنــده ا چیهــ يبــه بعــد در خونــه رو بــرو نیــخــانم هــم قســم خــورد از ا خالــه
 نکــاریبـزار آرازخـان بعــداز خـوب شـدن منــو بخـاطر ا      گفــتیم! رهیـ گیمهمـون بـه خونــه رو جلوشـونو م   

 !!!کردیهم م يا هیچه گر چارهیب! کنه رونیاز خونه ب

 االن حالش خوبه؟: دینگران پرس مامان

اومــدم  ســتیآهــو هــم اونجــا ن دمیــد یوقتــ. خونــه شــون اوضــاعش خــوب نبــود! ســتیبــد ن: گفــت بابــا
ــزنم و بب يســر ــ!  شــده ينجــوریکــه آراز اکــرده  ينکنــه کــار! چــرا برگشــته نمیــبهــش ب خــدارو  یول

ــت  ــر نداش ــام م ! یشــکر خب ــداز ش ــنم االن بع ــم ــزنم   رمی ــر ب ــش س ــاره به ــه ن. دوب ــاگ ــه پ ازی ــشیباش  ش
 !باشه حترا المیتا خ مونمیم

 ! نگران آرازم یلیخ شتون،یپ امیباباجان منم م: تند گفت اردالن

بشــه زنــگ  ازیـ ن! یپرسـتاره شــعر و غـزل بخــون   ياونجـا و دوبــاره بــرا  يایــتـو ب  خــوادینـه نم : گفــت بابـا 
 .زنمیم

مامـان جـان از مـا گفـتن باشـه، امـروز بابـا دوسـه تـا          : گفـت  زانیـ کـه اردالن آو  دنیـ خندیم حـال یهمه ب 
بــه بعــدش  نیــاز ا!  بــه اونجــا بــره ییتنهــا دمیـ مــن باشــم اجــازه نم!  کردهــایم نیآهنـگ خوشــگل تمــر 

 !شده تون تیشوهر تازه آپد نیو ا دیخوددان گهیرو د

 . دارم نانیمن به بابات اطم زم،یتو نگران خودت باش عز: خندان گفت مامان

 . زدیگوشم زنگ م يبابا و اردالن فقط تو يگفته ها! بودم و بشدت نگران و دلتنگ کالفه

اومــدن مــن کــه  رونیــو مطمــئن بــودم بعــداز ب شــدیاز ذهــنم خــارج نم يدردنــاك آراز لحظــه ا ادیــفر
 ......آراز حالش بهم خورده که  د،یچیداخل پ ییصداها

گنـاه کـدوممون    ایخـدا !!! بـود  ختـه یبخـاطر اون بهـم ر   یکـه همچـ   یچـ  ایـ من مقصر بـودم؟ پـس پرن   ایآ
ــیبــود؟  ــودم؟ اصــال چ  یعن ــ تونســتمیم کــاریمــن اشــتباه کــرده ب ــره  یبکــنم وقت ــا اون دخت  يآراز رو ب

بــه کنــار، چــرا آراز اجــازه داده بــود دختــره بــا اون  نــایا ياصــال همــه  دم؟یــد تیاون وضــع يهــرزه تــو
 ببوسه؟؟؟ يکه حاال بخواد آراز  رو اونجور نهیکنارش بش تیضعو
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 یولــ! تــا حرفاشــو بشــنوم ســتادمیا یمــ دیــاشــتباه کــرده بــودم وبا! دادیــبمــن جــواب پــس م دیــبا آراز
 ........حاال

 یراه برگشــت گــهیذشــته بــود و دکــار از کــار گ! کــروم فکرمــو متمرکــز کــنم یتکــون دادم وســع يســر
ــرش ! کــردمیو کــم کــم فراموشــش م دمیکشــیعــذاب م یهمــون بهتــر کــه مــدت ! نداشــتم آراز دور و ب

 ...  شکستن  یبود که براش سرو دست م ییپراز دخترا
 
بــاز  نــویو م ایــپرن يو جــا بــرا دمیکشــیخــب پــس مــن عقــب م! بــا اون اخــالق گنــدش قبــولش داشــتن و
 ......عشق و عشق و عشق الیخیوجه با آراز سازگار نبودم پس ب چیمنکه به ه. شدیم

 :فکرم گذشت از
 

 ...شدم بعد تو  نقاش
 
 ...دمیبس که کش از
 
 ...دست تو و دست غم از
 
 ...و دست زمانه 
 

 ...فالِ من از شوقِ در
 

 ...ستین يخبر دنیرس
 

 ...تواَم ریدرگ
 

 ...شعر و ترانه نیتر تلخ

ــدون آرا روزهــام ــهید مونــدیکــم م یکــه گــاه شــدمیدلتــنگش م يبقــدر. گذشــتیز مب چــه . بشــم وون
ــ  کـردم یم یهرقـدر ســع . گذاشــتمیرو پشـت ســر م  یســخت يروزهـا  از  يا نــهیزم یبهــش فکــر نکـنم، ول
 . جا مونده بود ششیذهنم پ
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بـا تـالش دکتـرا و پرسـتارش حـالش رفتـه        زدن،یـ کـه اکثـرا بهـش سـر م     ایبابـا و داداشـ   يگفته هـا  طبق
ــود پ  ــه بهب ــرفت ــردیم دای ــهیو د ک ــاز بر گ ــر   یدگی ــبش خب ــم آوردن قل ــها و ک ــ  ينفس ــود، ول ــرا  ینب چ

 . دونستیعلتش رو نم یکس شد،یتر م فیروزبروز نح

ــتیم اردالن ــال : گف ــآراز ک ــردگ يدوره  هی ــه م یافس ــه،یرو داره تجرب ــم   کن ــرا اهللا اعل ــاال چ ــد !!!! ح بع
 !نداختیبمن م یو عصب یپکچ ینگاه

ــدیم االن ــه گ  دمی ــل آراز گوش ــنم مث ــم ــو  ری ــدم و همــش ت ــودمم يش ــر حــرف م . خ ــکمت ــر  زدم،ی کمت
چشــمام و  يتخــتم بــا اشــکها يو روزهــام پشــت پنجــره و رو ومــدمیم رونیــکمتــر از اتــاقم ب خــوردم،یم

هنــوز آراز رو  دمیــدیم کـردم، یبــه قلـبم مراجعــه م  امیـ بــا تمــام دلتنگ یوقتـ  یولــ. شـد یم يآهنگـام ســپر 
 دیــدیم نــهیاگــه خــودش بـه ع  کـردم یفکــر م نیــفقــط بـه ا ! تــا عمـر دارم نبخشــمش  دمیو شــا دمینبخشـ 

ــو اونجــور یکســ ــه،یم يمن ــتیم بوس ــا دن تونس ــت ــدن ای ــو ببخشــه   ای ــرداره و من ــاهم ب ــود چشــم از گن ! ب
 !!باشم ریتقص یهم ب یهرچند که کم

 کدفعــهیکــه  میدیــحرفیتلگــرام م يتــو میشــتاز نصــفه شــب گذشــته بــود و بــا پونــه دا  یســاعت اونشــب
 !!!!دارم یامیاز آراز پ دمید

ــ. شــو بــاز کــنم PV تونســتمیلــرزان اصــال نم یبــا انگشــتان! کــردم یقلبــ ســتیا درجــا بــاالخره کــه  یول
 !!!چه

 :بود نوشته
 

  یکنارم باش تو

 هم مرگ

 !دارد يکمتر درد
 

  يریگ یرا م دستم

  يبند یرا با انگشتانت م چشمم

 تیشانه ها و

 آخرم را  ينفس ها بارِ
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 ... کشد یدوش م به
 

 بماند آن روز  ادتی کاش

 ! یام را سر کن دهیخر تیکه برا يدیسف شال
 

 ؛ یرا بکش میبا همان رو.....بعد

 همه بدانند تا

 بود يمرد عاشقت

 هر چند که

 اما يبه خانه اش نرفته بود دیلباسِ سف با

 تو دیلباس سف با

 .       سپرد ادهای را به روزگارش

 من  يآهو

 نکن، نگونهیمن ا با

 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 يام را غرق غم کرد نهیس

 بـرو ییگویو م يدلـم درمـان هر درد بـر
 
 نگـاه کینـگاه گرم تو عاشـق شـدم در  با

 بـرو یـیگویو م يامـا با دلـم سـرد نکیا
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 اصرار چون یکنیبر رفتن من م يا رفته

 برو ییگویو م يکه برگرد يدار نیا ترس
 
 ام ییتـنـها برو ، با خود مبر دارا يرویمـ

 بـرو ییـگویو م يرا کـجا بـرد خـاطراتـم
 

 و يبـهارم بـود يبـایز يگـل ها یسـرخـ

 بـرو ییگویو م يرفـتن عـجب زرد مـوقـع
 

 را بـهر تـو کردم فـراوان عاقبت مـعرفت

 ...برو ییگویو م ينـامرد يمـرامـم کرد بـا
 

و زنــده شــوم، بــاز هــم تــورا دوســت خــواهم داشــت و عاشــق تــو خــواهم   رمیــهــم اگــر هــزاران بم بــاز
 .بود

 
 .فرستاده بود میبرا یو آهنگ 

ــا ــرگ ب ــدمیو هــق هــق شعراشــو بارهــا م  هی ــان. کــردمیو آهنگشــو گــوش م خون ــا زنگ یزم ــب ــه  دنی پون
 !فراموشش کردم شترهیساعت ب هیمتوجه شدم 

 . دمیجوابشو نم یول نمینگرانم شده بود که چرا هر لحظه آنال یلیاونور خ چارهیب

ــایپ ــبان   يامه ــده عص ــه خون ــراش فرســتادم ک ــت یآراز رو ب ــو : گف ـــو، ج ــن آهـــــــــ ووووووووووون م
ــی ــهی یک ــه ت،   دون ــر عم ــدخت ــرات م  هی ــگ ب ــتمیآهن ــویا فرس ــه    ن ــت ک ــراش بفرس ــب ــاره آرازِ  هی ب

 خـــورهیاون بــدرد تـــو نم ! مشیقـــد يبــدردنخور دك و پـــوزش رو جمــع کنـــه و بــره دنبـــال عشــقا    
 !فرستادبرام  یو آهنگ! والسالم

و دنبــال  کنــهیبســاطش رو جمــع م دنشیکــه آراز بــا شــن هیــچــه آهنگ نیــتعجــب کــرده بــودم ا یلــیخ
از تــه دل هــم . دمیــخندیشــد ناخواســته م ياشــکام جــار نکــهیعــالوه برا دنشیکــه بــا شــن ره،یــکــارش م

 !!!فرستادمیآهنگو برا آراز م نیعمرا ا یول! داشت ییزایوروجک زلزله عجب چ نیا! دمیخندیم
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و برنامـه هـاش    یبفکـر گوشـ  حـالش بهتـر بـود کـه      نکـه یخـدارو شـکر مثـل ا   . بـود  نیهرلحظه آنال آراز
 . افتاده بود

ــم م  کــهیحال در ــت و دل ــلرزیدس ــم از ا  دی ــه دل ــه ت ــهیو ت ــوز  نک ــهن ــودم  ادمی ــحال ب ــود خوش ــراش . ب ب
اگــه . میخــوریمطمــئن بــودم بــدرد هــم نم نــویفقــط ا! يشــعر ایــنوشــته  چیفرســتادم، بــدون هــ یآهنگــ

جــا بلــرزونن، همــون بهتــر کــه  هیــو تمــام بــدنمو  انیــآراز ب يو دوســت آشــناها ایــپرن یقــرار بــود گــاه
 !شدیشروع نم یزندگ نیا

 : بعداز آهنگم که حتما آراز بهش گوش داده بود، برام نوشت اونشب

 ".نکن نکارویدار و ندارم، با من ا يهمه  "

 . برام فرستاده بود که تا عکسش برام دان شد دلم ضعف کرد يعکس نوشته ا و

 .بود میکه تونستم بکنم خاموش کردن گوش يکار تنها
 
 ... ترسم از آدم ها  یم

 ...ات  ییتنها يگذارند رو یکه دست م ییها آدم

 ...  رندیگ یورود م مجوزِ

 ... کنند  یتنهاترت م و

 ...سرت  ياندازند رو یم هیکه سا ییها آدم

 ... کنند  یم نیسنگ هیتفاوت، سا یب و

 ...بودنشان را  يریگ یکه ساده م ییها آدم

 ... را  تیکنند گذرِ لحظه ها یسخت م و

 ... شانیبرا يشو یکه کوه معرفت م ییها آدم

 ... هاشان  یمعرفت یلرزانندت با آتشفشانِ ب یآنها مدام م و

 …يشو یشان م ۀخاطره، دلبست کیکه به هزار و  ییها آدم

 ...انها بی تفاوت میگذرند و میروند و

 . نداشتم ياز آراز خبر گهید. گذشت اونشب
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و مــن چقــدر  ســتیمتوجــه شــدم اوضــاعش اصــال خــوب ن یزمــان زد،یبمــن ســرم یپونــه کــه گــاه فقــط
 !دقت که کردم وضعش از من بدتر بود. گرفتار دل خودمم که کال پونه مو فراموشش کردم

 ياصـال تـو   ینـ یب یخـودت کـه مـ   . چتـه پونـه؟ منـو واقعـا بـبخش     : دمیتخت روبروش نشسـته پرسـ   يرو
چـه   یبگـ  شـه یم! سـت یاصـال حالـت خـوب ن    نمیـ ب یاالن مـ  یکه بـه تـو هـم برسـم، ولـ      ستمیحال خودم ن

 افتاده؟ یاتفاق

بابــام کــه  یمیپســر دوســت صــم هیــاالن مدت ،یچــیه: چشــماش پــراز اشــک شــده بــود گفــت کــهیحال در
ــنم یتــیاول مامــان بابــا اهم . داره خواســتگارمه ییایــابیک   خــوادیپونــه م گفــتنیچــون فقــط م  دادن،ی

بـا   یهمچنـان بـه درسـش  بـده و اصـال مشـکل       تونـه یچلمـن گفتـه پونـه م    ياالن کـه پسـره   ! بـده  لیتحص
لحـاف تشـک انـداختن دم خونـه مـون و اصـال دسـت         گـه ید کنـه، ینـداره حـاال کمکـم هـم م     عموضو نیا

 . چون مثال خداروشکر پسره بشدت عاشقمه! ستنیبردار ن

ـ : کـالم گفــت  کیـ مامــان فقـط   روزیـ د! ازدواجـن  نیــبـه ا  یمامـان بابـا کــم کـم راضـ     گـه ید کـه تــو   یاون
پـس  ! یکشـ یبخـاطرش خودتـو م   ينجـور یا يکـه تـو دار   کنـه یلحظـه بهـت فکـرم نم    هیـ  یحتـ  یمنتظرش

ــه فکــر آ  ــره ب ــدهیبهت ــد  کطرفــهی یو بخــاطر عشــق یات باشــ ن ــه اصــرار هــم  ! يعمــرت رو هــدر ن البت
 !  یکنیم کاریچ يباشه که دارحواست  گمیم یول یرو انتخاب کن ارتخواستگ نیندارم ا

ــتم ــاجرا ا :  گف ــس م ــهیپ ــ!! ن ــاس م  یول ــه احس ــنمیپون ــه     ک ــدت کالف ــر داره و بش ــاجرا خب اردالن از م
داداش گـاگول چـرا    نیـ ا دونمیـ فقـط نم ! خودشـه  يتـو  یلـ یو خ ذارهیـ سـربه سـر مـنم نم    گهید! هستش

 !!!.....کنه؟؟؟؟یدست دست م
 

ــه  یکــردم کمــ یســع یآراز رو کــرده بــود، ولــ يهرچنــد بشــدت دلــم هــوا اونــروز آروم باشــم و دل ب
ــ  ــه داده کلـ ــم  یدل پونـ ــورد تصـ ــخیو ب مشیدر مـ ــرد  یالیـ ــحبت کـ ــ م،یاردالن صـ ــا یولـ ــم  ییبجـ هـ

گفـتن مـاجرا بـه اردالن بـود، کـه اونـم پونـه چنـان قسـمم           ومـد یکـه از دسـتم برم   يتنهـا کـار  . میدینرس
ــت نم ــوادیداده گف ــق خ ــه ا یعش ــهیک ــراش عز نهم ــب ــدا هزی ــه ییرو گ ــا اردالن   ! کن ــه ت ــر ک ــون بهت هم

 ! عقد نشسته باشه يبخودش بده، پونه سرسفره  یعاشق من بشه و تکون ادیبخودش ب
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تـر شــده   قیــاردالن بـه پونـه عم   يچـرا نگاههــا  دونمیــنم. همـه بودنـد   میاومــد نییناهــار پـا  يبـرا  یوقتـ 
ــ ــود، ول ــاه یب ــه م  ینگ ــه دوخت ــه پون ــه ب ــا افکــار دور و  شــدیک ــود يدراز همــراه ب ــاال ا. ب ــح داداش  نی

 . اوردمیسردر نم کردیفکر م یمن به چ الیخیب

ــه ــ پون ــا یوقت ــور و ب ينگاهه ــخیفک ــاردالن رو د الی ــل ا د،ی ــهیمث ــبان  نک ــدت عص ــو دلگ یبش ــده،  ری ش
 . کردیبطرف اردالن نگاهم نم یحت گهید

انجـام کـاراش بـه اتـاقش رفتـه بــود       يبابــا بـرا . کـنم یعنـوان فرامـوش نم   چیاونـروز رو بـه هـ    بعـدازظهر 
پونـه جـان، مامانـت     یراسـت : دیاز پونـه آروم پرسـ   هـو یکـه مامـان    میدورهـم نشسـته بـود    یما همگ یول
ازدواج  يزود نیــبــه ا يکــه نــدار میتصــم ؟؟يخواســتگار پروپــاقرص رو افتــاد هیــ نکــهیمثــل ا گفــتیم

 ؟یکن

 .نگفت يزیانداخته چ نییسرخ شده بود، آزرده سرشو پا کهیدر حال پونه

 ! چشمم به اردالن افتاد که سراپاش گوش شده چشم به پونه دوخته بود يا لحظه

خـــداااااااااآاآا، خـــودت کمکمـــون کـــن کـــه االن تنـــور داغـــه و وقـــت   ااااایـــ: فکـــر کـــردم يا لحظـــه
 !!تو دیبه ام! رهیچسبوندن خم

ــا ــتم  ب ــد گف ــان دخملــ  : لبخن ــان ج ــار  یمام ــگلمونو ک ــون    شیخوش ــه داره گ ــاش ک ــته ب ــون ینداش  یگ
ــوش جــان م  ــت ن ــهیخجال ــروز م مشیخوشــگل مــن تصــم ! کن ــه و ام ــه   خــوادیرو گرفت ــده جمع اطــالع ب

ــرا ــا   يب ــا آق ــرف زدن ب ــات   يح ــبخت مالق ــاد خوش ــن    یدام ــته باش ــم داش ــا ه ــدر   يواااااااا! ب ــدا چق خ
رقـص بلـدم    میلـ یخ نکـه ینـه ا ! خـواد یدلـم بشـدت بـزن بکـوب م    . میافتـاد رو  یعروسـ  هیـ خوشحالم کـه  

 !!خاطر نیبه هم

پونــه چشــماش درســت انــدازه بشــقاب شــده چشــم . مامــان فقــط مــاتش بــرده بــود! دیــنخند چکسیهــ
 . بود یدنیاردالن واقعا د ي افهیق یول. بمن داشت

البتـــه  !! ســـکته بـــود  يکـــامال آمـــاده   نکـــهیمثـــل ا . دلـــم بحـــال خـــرابش ســـوخت    يا لحظـــه
 !!!زبــــــــــــــــــــونم الل

پونــه جــوووونم واقعــا معــذرت : االنــه کــه نگــاه متعجــب پونــه تمــام بافتــه هــامو پنبــه کنــه گفــتم  دمیــد
رو  نجانـــبیحـــاال ا. رو لـــو دادم متیلحظـــه نتونســـتم خودمـــو نگـــه دارم و تصـــم هیـــخـــب ! خـــوامیم
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ــهیو ا دیببخشــ ــورتم ند  نهم ــته ق ــدرس ــت د  دی ــاریچ گــهیازدهــنم دررف ــ !! کــنم ک ــان و داداش ــه  ایمام ک
 !ستنین بهیغر

ــ . بلنـد شــده بـه اتــاقش رفـت    شیبـدون خـوردن چــا   اردالن دار مامـان و پونــه هـم بــدنبالش    ینگـاه معن
ــود ــ  . روان ب ــا آرامش ــثال ب ــه م ــنم ک ــنوع یم ــ    یمص ــارو م ــس العمله ــرده عک ــاه ک ــه رو نگ ــتم هم  یداش

 یتکـــون دیـــبا خواســـتیاالن اگـــه واقعـــا اردالن پونـــه رو م! زدم یکـــه فقـــط لبخنـــد تلخـــ دم،یســـنج
 !زود يبزود ونما دادیبخودش م

پونـه هـم بـه خونـه شـون برگشـته       . ومـد یشـام هـم خونـه ن    يبـرا  یو حتـ  دمیـ اردالن رو ند گـه ید اونروز
 !بود

ــواده   روز ــنبه خون ــد      يچهارش ــع بودن ــم جم ــه دور ه ــوده هم ــون ب ــه مهمونم ــاس م. عم ــردمیاحس  ک
 !!!دهیبه کجا رس يخواستگار يماجرا نهیدعوتشون کرده بب يمامان عمد

ــ فقــط ــ   نیاردالن ب ــا رنگ ــم خســته ب ــه و حــال یمــا نبــود کــه اون ــه   یگرفت داغــون، تــازه از شــرکت بخون
 . از همه اجازه گرفت و بطرف اتاقش رفت یگرفتن دوش يبرگشته برا

 . میبه پونه اشاره کردم و آروم از پله ها باال رفته بطرف اتاقم رفت یمدت بعداز

نگــاهش . گذاشــت رونیــدالن بــاز شــده، اردالن قــدم بکــه در اتــاق ار میبــود دهیبــه اتــاقم نرســ هنــوز
 .منو پونه نشست يرو

ــود  يچقــده چشــما يووووووووو ــا صــورت جمــع  ! بخــون نشســته ش ترســناك شــده ب فــک منقــبض ب
 !!!من اومده بود یسر داداش ییچه بال! شده و خوفناکش دلمو به لرزه انداخت

 يبـازو  یحرفـ  چیبمـا رسـونده بـدون هـ    بـا سـه قـدم خودشـو      هـو یبفکـر رفـت، بعـد     یلحظـات  نکهیا مثل
 ! درو هم پشت سرشون بست. پونه رو گرفته کشان کشان به اتاق خودش برد

کـه خـودم خنـده     کـردم یمبهـوت چشـم بـه در اتـاق دوختـه همچنـان بـه در بسـته نگـاه م          يطور یقیدقا
 . لبام اومد يرو یام گرفت و لبخند کم جوون

 . اتاقم رفتم و منم درو بستمکه افتاده بود بطرفم  یاز اتفاق خوشحال

ــاقم تک بــه ــدر ات ــا : داده فکــر کــردم هی ــب ــه هــم ر  هی ــهیحــرف چطــور اردالن روب مجبــورش کــرده  خت
!! خــودم نگــه دارم يزرنــگ بــوده آراز رو بــرا یکمــ تونســتمیکــاش م!! بــودم عکــس العمــل نشــون بــده

 فیــفقــط ح!!! کــه خــودم بــودم و خــودش کــردمیخاطرخواهاشــو ازش دور م يکــاش بلــد بــودم و همــه 
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ــاریه ــتمینم يچک ــه ه  تونس ــنم و زورم ب ــکیبک ــینم یش ــون نم ! دیرس ــردم چ ــر ک ــتمیفک ــه پرن تونس ــب  ای
ــبگــم و از م يزیــچ  کــردمیم یو ســع کــردمیم یخــال چــارهیخــارجش کــنم، دق دلمــو ســر آراز ب  دانی

 !نبود نیراه چاره ا دیشا کهیدر حال! اونو فراموشش کنم

! آراز از راه برســه و مثــل اردالن دســتمو گرفتــه کشــان کشــان بــا خــودش ببــره  اســتخویدلــم م چقــدر
ــ  ــتم اعتراض ــروقتم خواس ــ   یه ــش کش ــرمو در آغوش ــنم، س ــه م  دهیبک ــط خف ــه فق ــیبگ ــراهم  یش و هم

 .... بود نکارایکه نه آراز اهل ا فیح......... فیح یول! يایم
 
 ! کنم یباهاش آشت کردمیمن قبول م نه

ــت  از ــرم گذش ــال پرن : فک ــذار آراز م ــب ــویو م ای ــرونیو د ن ــتم  گ ــه نخواس ــه منک ــم از ا ! باش ــه دل ــک  نی
 ....گرفت و چشمام پراز اشک شد شیفکرم بشدت آت

ــه ب  يپنجــره  بطــرف ــتم و چشــم ب ــاقم رف ــات ــ. دوخــتم رونی ــا جــا  یول ــدیکــه نم ییفکــر کــنم تنه  دمی
 .بود رونیهمون ب

 يخــوب بــود و کــم کــم کمتــر تــو یلــیشــکرخدا حـالش خ حــد خبــر داشــتم کــه  نیاز آراز در همــ فقـط 
ــه کاراشــم برســه  تونســتیو م دیــخوابیرختخــواب م ــ. ب ــ  یامیــپ گــهید یول ــود مغــرور ب ــداده ب  یبهــم ن

ــ ! تیخاصــ تمــام وجــودم گــر گرفتــه   دنشیبــرام فرســتاده بــود کــه بــا شــن  یفقــط چنــدروز قبــل آهنگ
ــار  ــدنم ج ــو يعــرق از ب ــه شــکرخدا هم ! دب ــکامم ک ــد شــهیاش ــراه بودن ــز. ب ــط نوشــته   ری ــم فق آهنگش

  "آرازه  یقلب زخم يهات، بازم جات تو یرحم یبا وجود تمام ب ":بود

 :خودم خونده بودم يبرا ختهیآهنگش اشک ر دنیشن با
 
 یکس نه

 است، منتظر

 …چشم به راه یکس نه
 
 !ما دارد ماه يگذر از کوچه  الیخ نه
 
 عاشق شدن و مرگ نیب
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 هست؟ یفرق مگر
 

 ينبر 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 يسرخ و لبخند ينمناك، گونه ها 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

 خـــوادیصــبر و تحملـــش تمــوم شـــده و م   گـــهیآروم و شـــاد گفــت کـــه اردالن بهــش گفتـــه د   پونــه 
حقــو ازش  نیــا يا گــهیکــس د دهیــو اجــازه نم خــوادیوقتــه م یلــیگفتــه پونــه رو خ! خواســتگار بفرســته

 ! تمام و کمال مال خودشه شتریهزار ر يکه زلزله  رهیبگ

چشــمام زل زده  يحرفــارو گفــت، راســت تــو نیــاردالن ا نکــهیآهــو بعــداز ا: بــا خوشــحال گفــت پونــه
ــبــا  يکــن بــر رونیــاز مغــزت ب نمیــا: داد  یعصــب ــ  هی کــه خــودم  یخُلچــه پســرِ بــدردنخور حــرف بزن

 !شدیقند آب م لویک لویدلم داشت ک ياونموقع باورکن تو! رسمیجا م هیحسابتون رو 

 بود؟ یدست دست کردنش چ نهمهینگفت علت ا: دمیفقط پرس. به چشمام نشست یاشک

ــه ــت م! چــرا: تکــون داده گفــت يســر پون ــو دوســت دارم   دمیکشــیگفــت خجال ــه بگــم دخترت ــه عم ! ب
داشـتم کـه دخترمـو     نـان یبـرادرم اطم  يمـن بـه شـما بچـه هـا      گفتـه ینم کـرده؟ یم يآخه عمـه چـه فکـر   

 هیــو بــا  نیکــه االن خواســتگارش دراومــد نیســپردم تــا شــماها بــرادرش باشــ یآزادانــه دســت شــما مــ
 رتشیــو بــه رگ غ کــردهیدســت و بالشــو ســرد م زایــچ نیهمــ ن؟یبــه دختــرم نگــاه کــرد  گــهید دیــد
 .....پرم و  یدارم م دهیباالخره د! بگه يزیکه چ خوردهیم

 ......م نشستاردالن بگوش يکه در اتاق زده شد و صدا میدر حال صحبت بود همچنان
 

شــون  یو چقــدر خوشــبخت خواستمشــونیچقــدر م ایخــدا. دلــم غــنچ رفــت میداداشــ يصــدا دنیشــن بــا
ــود ــ  . آرزوم ب ــرده اول ن ــاز ک ــاق رو ب ــاه میاردالن آروم در ات ــده     ینگ ــرخ ش ــه س ــه ک ــه پون ــقانه ب عاش

تون آهـو مامـان کـار   : لـبم داشـتم گفـت    يرو يبمـن کـه لبخنـد    یبـود کـرد و بـا مهربـون     سـتاده یکنارم ا
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خــانم خانمــا شــمام : آروم گفــت کــردیداشــت فکــر م ریبمــن زده رو بــه پونــه کــه ســربز یچشــمک. داره
 . نثار پونه کرده راه افتاد يزیآم طنتیو لبخند ش. نیاحضار شد

ــداز ــ بع ــت م     مین ــه خجال ــه ک ــا پون ــتن ب ــار رف ــاعت کلنج ــیس ــا دیکش ــال ا  نییپ ــره و اص ــب ــت  نی خجال
ــاور نم دنشیکشــ ــا کــردم،یرو ب ــ نییپ ــحال میرفت ــه خوش ــه و عز  یک ــان و عم ــاز صــورت مام ــوران  زی ف

 .چشم به پونه دوخته بودند يو با شاد کردیم

ــردم  متعجــب ــر ک ــی: فک ــفهم یعن ــوده؟؟    دنی ــر ب ــه خب ــاال چ ــب ــاردالن چ ای ــه يزی ــی! گفت ــه  یعن از عم
حــاال چقــده هــم متــه بــه خشــخاش گذاشــته بــود !!!! ایــح یبــ يپــررو يپســره  دیخجالــت مجــالتم نکشــ

 !!!!کنهیم کاریو چ گهیم یشقشو بفهمه چکه عمه ع

ــ ــکــه  یبعــداز ســوال یول ــان کــردم د یشــک وای ــاز مام ــه و   یِداداشــ دمی ــه مامــان مــاجرا رو گفت هــولم ب
. میکنــیو کــارو تمــوم م میریــم يمامــان هــم بــه عمــه اطــالع داده کــه فــردا شــب رســما بــه خواســتگار  

 !چون خودش بدتر از همه عجله داره عروس دار بشه

اردالن و پونــه  يمــنم خوشــحال بــودم کــه فــردا شــب، شــب آمــال و آرزوهــا . خوشــحال بودنــد یهمگــ
ــ . بــود آرزوهــام  تیــنها شــونیدونفــر بــود کــه خوشبخت نیــعاشــق ا يدلهــا دنیشــب بــه ســرانجام رس
 .  بود

بعـد از کنکـور پونـه     يبشـه و تمـام مراسـم بـرا     هیـ اول يعمـه قـرار شـده بـود صـحبتها      يبـه گفتـه    البته
 . راحت به مراسم برسن و نگران امتحان پونه نباشن یهمگبمونه که 

خــودم و حــال و  تیبــه وضــع یوقتــ. نداشــت یدوامــ ادیــز یخوشــحال نیــا یولــ. خوشــحال بــودم یلــیخ
 . کنم هیخون گر خواستیدلم م کردمیکه داشتم فکر م ییهوا

ــار ــه ا چه ــه   يهفت ــه از خون ــود ک ــآراز ب يب ــودم رونی ــده ب ــه ا. اوم ــار هفت ــه  يچه ــه هم ــا و  يک روزه
 يزیــچ. درونــم کــم بــود يزیــچ. بــود و بشــدت احســاس خــال داشــتم یشــباش بــرام پــراز درد و دلتنگــ

. کــه چشــمام هــرآن در جســتجوش بــود  يزیــچ. گشــتمیروگــم کــرده بــودم کــه هرلحظــه بــدنبالش م 
و غصــه بــود کــه داغــونم   شــدیم ریکــنم اشــکام بــود کــه ســراز  دایــپ دلخواهمــو تونســتمیهــم نم یوقتــ

ــا. کــردیم ــدلتنگ نی ــرا ای ــود يب ــرا . آراز نب ــال ب ــود ياص ــ ..........آراز نب ــه ه ــه چیب ــازه نم!!! وج ــاج  دادمی
حــرفم  نیــبــه ا ایــآ یولــ...............  یولــ! قلــب و مغــزم جــا خــوش کنــه  يلحظــه فکــرش تــو هیــ یحتــ
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ــانیا ــتم؟ م م ــتمیداش ــس د   تونس ــال ک ــنم دنب ــول ک ــهیقب ــردم؟یم يا گ ــودم و    گ ــده ب ــگ ش ــده زرن چق
 . نیهم زونمیو آسمون آو نیزم نیب دونستمیفقط م! گفتمیم دروغ مبخودم

! کــنم یســرپا بمــونم بلکــه بتــونم زنــدگ. ســرپا بمــونم و نشــکنم کــردمیتمــام تالشــمو م نهمــهیبــا ا یولــ
ــ  ــدان و اس ــک ب يریچــه زود از زن ــاتاب ــدگ ومــدهین رونی ــودم ریســ میاز زن ــی! شــده ب ــدگ یعن ــا یزن  نی

 بود؟؟؟؟؟

خــودم اصــال  یولــ. گــرفتمیم يحــدودا از حــال آراز خبــر شــدیکــه خونمــون م یگــاهیگــاه وب يحرفهــا از
 . که حاال حالشم بپرسم اوردمیاسمشو بزبونم نم

حـال آراز بـه خالـه زنـگ زده کـه       دنیپرسـ  يبـرا  روزیـ کـه د  کـرد یم فیـ عمـه تعر  يداشـت بـرا   مامان
و کـم کـم    رسـه یخوبـه و خداروشـکر راحـت بـه کـاراش م      یلـ یآراز خ یخاله ناراحـت گفتـه حـال عمـوم    

ــ زنــه،یم يبــه شرکتشــم ســر ــداره پ چکسیکــه هــ میدوبــاره شــده آراز قــد یول  کشیجــ شــشیحــق ن
ــدرب ــاره رفتار! ادی ــادوب ــ   يه ــه و حت ــو از ســر گرفت ــته ش ــد یســرد گذش ــو يلبخن ــا يت ــدت رو نی  يم

 . ومدهیلبش ن

 دوختن،یــپــراز حــرف و ســوال بــود کــه متعجــب چشــم بــه صــورتم م امیمامــان بابــام و داداشــ ينگاههــا
 . و فقط و فقط منتظر بودند گفتنیهم نم يزیچ یول

ــا از در   فیــخــود رد يبــرا يبرنامــه ا دن،یــدیهــامو م یکــه دلمردگــ امیو داشــ بابــا ــد کــه ت کــرده بودن
ــودن و ازم جــدا نم  شــدن،یوارد م ــا . شــدندیهمــش وردل مــن ب ــا ب ــاز دوقلوهــا  یکــیت لمــه آروم ک کی

ــا هــزار ترفنــد مجبــورم    ومــدیدر م یکــیاون  يصــدا زدم،یــحــرف م و منــو بطــرف خــودش کشــونده ب
تــو محبــت خونــواده غــرق بـــودم و     . هــم تکــرار کــنم    یکــ یاون  يرو بــرا  رفهمــون حــ   کــرد یم

ــازم احســاس کمبــود م یخوشــبخت، ولــ منتظــر بــود و در  هیــقلــب و روحــم هرلحظــه و هرثان. کــردمیب
 . سوختیناخواسته م یآتش

ــ ــ  یمـ ــوختم و حرفـ ــنم یسـ ــ. زدمیـ ــردگ یولـ ــ یافسـ ــ یو نگرانـ ــرم   یو دلمردگـ ــت از سـ ــم دسـ هـ
 . داشتیبرنم

ــم ــر   يخواســتگار مراس ــه بــه بهت ــام گرفــت    نیاردالن و پون ــور . وجــه ممکــن انج ــه ط ــاز ا يهم  نی
اگـه آراز هـم از   : فکـر کـردم   يلحظـه ا !!! بودنـد کـه مـن واقعـا تعجـب کـرده بـودم        یراضـ  يخوااستگار

ــن خوا ــردیم يســتگارم ــه ا ک ــهم ــحــالو پ نی ــردنیم دای ــهیو ا ک ــ نهم ــودن  یراض ــب ــ ای ــت  ایبعض مخالف



@donyayroman 531 

ــد؟یم ــ کردنـ ــ یولـ ــودم و بق    رفکـ ــن بـ ــالف آراز مـ ــا مخـ ــنم تنهـ ــکـ ــد   هیـ ــقش بودنـ ــدت عاشـ . بشـ
 !!!!!  لنگه نداشتم و ندارم ایدن نیا يمــــــــــــــــــــن که تو ووووووووووووووووووونهید

بعـداز اون آهنــگ کـه حــرف دلشــو    یآهنگــ ایـ  امیــپ چیهــ گـه یو د گــذرهیروز از قهــرم بـا آراز م  پنجـاه 
صدرصــد اونــم از مــن ! بــودم شــعورشیچقــدر دلتنــگ خــود ب! باهــاش بهــم زده بــود رو بــرام نفرســتاده

 ! کردیبمن فکر نم گهیو د دهیدل بر

 تازه از اتاقم خارج شده بودم که متوجه شدم  امروز
 

ــا گــرفتن میتصــم ــن کیــبــه پ شــدیجمعــه کــه دو روز بعــد م نی ــ کی تــا خونــواده آب و  میروزه بــر هی
 . نگفتم يزیباال انداختم و چ يتفاوت شونه ا یب میتصم نیا دنیبا شن. عوض کنن ییهوا

 : گفت دیرو د میتفاوت یب یوقت اردالن
 
  ینخور ترش کن مویل

 یفراموش کن منو

 .یبخور باد کن آدامس

 یکن ادیمنو  شهیهم
 

 ؟یچ یعنی ؟؟؟یشیم زونیچرا هرروز بدتر آو! خبرته آهو چه

ــورتش دوخــتم و چ  نگــاهمو ــبص ــم  يزی ــتم بگ ــد . نداش ــط لبخن ــه از گر  يرو يفق ــد ک ــبم اوم ــل ــم  هی ه
 ....بدتر بود

 
 ستیبودن ساده ن ریتقد چهیباز سالها

  ستیبودن ساده ن ریدر زنج وانهید کی مثلِ
 

 است یسرنوشت ماه دیدر برکه شا یزندگ

  ستیبودن ساده ن ریگیقُالب ماه عاشقِ
 

 "ستین ریخود کرده را تدب" ◌ٔ مرورِ جمله در
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  ستیبودن ساده ن ریته دل از خدا دلگ در
 

 ...یاُفتد ول یساده م یمثلِ اتفاق عشق

 ستیبودن ساده ن ریاز آن با درد و غم درگ بعد

ــنبه ــان ا پنجش ــایمام ــه ر  ن ــط برنام ــفق ــردنیم يزی ــتیو ل ک ــتنیم س ــه   . نوش ــان چ ــتم مام ــرش گف آخ
ــره؟؟ ــه م!! خب ــوایمگ ــاریچ نیخ ــ ک ــهیا نیکن ــرد  نهم ــار ک ــو گرفت ــ ! نیخودتون ــن عروس ــه جش راه  یاگ

 يزیــو تــا خــود صــبح برنامــه ر دیــمنکــه رفــتم، شــمام خوددان!!! نیراحتتــر بــود نیــکــه از ا نینــداختیم
 !دیکن

 . آراز پرواز کرد شیفکرم پ. تخت ولو شدم يرسوندم و رو امییبه اتاق تنها خودمو

ــود  اگــه ــوب ب ــا هــم خ ــنم ازش دعــوت م  میب ــردنیفکــر ک ــامون ب ک ــباه ــب رونی ــ. ادی ــه  یول ــا هم حتم
ــدس م ــح ــاق زننی ــونیب یاتف ــز کشــ       نم ــط قرم ــو خ ــال دورش ــن ک ــه م ــاده ک ــس .............. و  دمیافت پ

 ! کننیدعوتش نم

ــا عشــقت بــر شــهیم یچقــدر عــال: کــردم فکــر دور و اطــراف  کــهیدورادور در حال یو گــاه عــتیطب يب
 يداغ و لبســوز کــه رو ییبــه چــا یو گــاه يبــراش کبــاب ببــر! يایــبــراش چشــم و ابــرو ب ،ییپــا یرو مــ

ــاق ه ــیاج ــونش کنــ    یزم ــت شــده مهم ــاش ل  ! یدرس ــودتم همــراه باه ــخ ــتت بگ وانی ــرو دس و  يری
ــان    ــه همزم ــش باش ــمت به ــچاچش ــور  تی ــاش بخ ــهیدر حال يرو باه ــو  ک ــت ت ــره   ينگاه ــماش گ چش

دلــتم  يتــو! دیــنــوش جــان کن یوبگــ يریــبطــرفش بگ يرو شــتر يداره هندونــه ا فیــچقــده ک! خــورده
 !گوشت بشه به تنت بچسبه عشق جان من یاله یداد بزن

 . کردمیفکر م ایبه چ دونمیبودم و اصال نم دارینصفه شب ب تا

شـم،   داریـ سـروقتم اومـده بودنـد کـه ب     يدوسـه بـار   زیـ مامـان و عز  ینداشتم سـاعت چنـد بـود، ولـ     خبر
 .  از رختخواب دل بکنم تونستمیاصال نم یول

پتـو رو از   کنفـر ی دمیـ مامـان و بـازم خـواب مـن گذشـته بـود کـه د        ياز رفـت و آمـدها   یکسـاعت ی حدود
 . کولش انداخت يبلندم کرد و رو. دیروم کنار کش

و چشــمام همچنــان  شــونیبــازم پر يموهــا. بــودم دهیپوشــ دیبرنــگ ســف یخرســ دیو شــلوار ســف تــاب
 ! بسته
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 یملــوس وخــوردن  یســرخم از مــن عروســک   يگونــه هــا  شــدم یم داریــاز خــواب ب  یوقتــ شــهیهم
 .بودم ينجوریحتما امروزم بدون استثنا ا. ساختیم

ــ ــد یوقت ــآو دمی ــ يشــونه  يرو زانی ــ هی ــول آهن ــا  یغ ــا پ ــه ه ــم نییدارم از پل ــا چشــما رم،ی بســته  يب
ــه ج ــ. و داد کــردم غیــشــروع ب ــ يایاز داداشــ یکــیکــدوم  دونســتمیآقــا غولــه کــه هنــوز نم  یول  نیآهن

 . رهینداد و احساس کردم داره بطرف آشپزخونه م یتیخودمه، اصال اهم

 هیــهمــه بلنــد شــد و باعــث شــد ســرمو بلنــد کــرده فقــط    يخنــده  کیشــل میوارد آشــپزخونه شــد تــا
 . به اطراف بندازم یچشممو آروم باز کنم و نگاه

 .لبم اومد يرو يخنده ها بلندتر شد که لبخند يصدا نکارمیا با

پـراز محبـت    يبـا یز يآقـا داداشـم ارسـالن خـان هسـتن کـه بـا چشـما         دمیـ به نره غولم کـرده د  ینگاه
ــا يپــراز خنــده منــو رو یو لبــ   طونشیو شــ بغلــش نگــه  يحــاال منــو همــون تــو . آوردن نییکولشــون پ

 ! دنیخندیهمه همکه فقط داشتن م. ذاشتینم نمیداشته و زم

 . فت که خم شدم و محکم لپشو گاز گرفتمچنان دلم براش ضعف ر يا لحظه

ــا صــدا يظــاهر ادیــداد و فر يصــدا ــده هــا يارســالن ب ــاط يخن ــود، کــه د یهمــه ق ــشــده ب اردالن  دمی
مــن  شــبید ،یشناســ یوروجکــو خــوب نمــ نیــارســالن، تــو ا: بلنــد شــده منــو از ارســالن گرفتــه گفــت

ــد ــام نخــورد  دمی ــرا  . اصــال ش ــد االن گرسنشــه و از دل ضــعفه داره ب ــ   يصدرص ــه م ــو نقش  یخــوردن ت
ــه،یچ ــو. و زبلــش بــاش رســنهمواظــب خــود گ ن ــ ایــدار و دن يت ــرادر دار هی ــب ــم م می و مــن  خــورنیاون
 !ییعمر تنها هیو  مونمیم

ــا يفــدا: رو بمــن کــرده گفــت بعــد ــبا کــنمیاحســاس م. خوشــگلم يســرخت بشــم جوجــو ياون لپ  دی
 ادمیــفر يکــه دهنشــو بــاز کــرده بطــرفم آورد و صــدا گــه،ید زیــنــه چ میخــوردیصــبحونه م يتــورو بــرا

 . بلند شد

ــا خنــده از پشــت م   يصــدا ــام ب ــکمــک خواســتنم باعــث شــد باب ــد شــده منــو از اردالن گرفــت و   زی بلن
مگــه شــما تــا ! نیکنــینصــفه عمـر م  نیــدخترمــو دار یاول صــبح نمیـ ب یمــ: کنـار خــودش نشــونده گفــت 

ــحــاال آدم ند ــام اند !!!! نیدی ــه آروم بوســه ادستشــو دور شــونه ه ــونمیپر يموهــا يرو ياخت نشــوند  ش
 .آغوشش فرو رفتم يچالگونه تو يکه با لبخند
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کــه چشــم و  میدیــند يو لــپ قرمــز یتخســ نیــبــه ا يبچــه ا م،یدیــد ادیــواال آدم ز: آروم گفــت اردالن
 :بعد برام خوند! چال کورمون خدارو شکر روشن شده

 
 بچه ي مردنی تپل خواهد شد این

 
 نخورد شبیه گُل خواهد شد گاوش

 
 ظاهر اگر چه خنگ و بی خاصیت است در
 

 .مطمئنم مدیر کل خواهد شد من
 

 !دنیخندیهمه بلند شد که با قهقهه م يخنده  يصدا

دوتـا گـرگ گرســنه چشـم بمـن دوختــه      نیداشـتم کـه عــ   امیاز همونجـا بـا خنــده چشـم بـه داداشــ     مـنم 
 . دنیکشیخط و نشون برام م یو گاه دنیچیخوردن من نقشه م يبودن و با ادا برا

! نینشـ  مونیکـه بعـدا پشـ    نیآهـو رو کمتـر نازشـو بکشـ     ت،یاز مـن بـه شـما وصـ    : با لبخنـد گفـت   زیعز
ـ  ! رهیـ بگ نـو یا ادیـ کـه ب  یکسـ  چـاره یب ن،یکنـ یکه شما م ییکارا نیبا ا بخـوره آهـو خـانم     یبـه تـوق   یتـا تقّ

 !دیخوددان گهید!!! مامان باباش چارهیاونوقتم ب! بابام يکجا؟ خونه  کنهیچمدون بدست قهر م

ــت  ــد گف ــه کســ  : اردالن تن ــط اگ ــوم چ   یفق ــه آه ــرات داره ب ــج ــه يزی ــفره ! بگ ــکمش س ــه  ! ش ــا ک م
 م؟یآورد م،یاوردیخواهرمونو از سرراه ن

 يمنکـه حوصـله   . کـاره  نیبنظـرم بهتـر  . دیـ پـس همـون بهتـر کـه اصـال شـوهرش ند      : خنـدان گفـت   بابا
 . رو ندارم یهرروز قشون کش

رفـتم تـا دسـت و صـورتمو      سیبـدون حـرف بلنـد شـده بطـرف سـرو       دمیـ خندیبـا خجالـت م   کهیالح در
 ! بشورم

 ....شده بود اردالن منو رینخورده بودم چون د شتریب يلقمه ا چند

 هیـ جوجـو فقـط   : بلنـد هـم گفـت   . کشـان بطـرف اتـاقم بـرد و داخـل اتـاق هـل داده درشـو بسـت          کشان
 .زود باش! یآماده ش يربع وقت دار
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 ! بامونیچه خوشگل کرده بود عروس ز. مانتو رو دستم گرفته بودم که پونه درو باز کرد ازهت

 :اردالن از پشت سر براش بلند خوند شدیوارد اتاق م همچنانکه
 

 جان، تو را خواهم چو عاشق دلبرش را پونه
 

 را خواهم چو شاعر دفترش را تو
 

 دوست دارم نمینازن يرا ا تو
 

 !!که صاحب خر، خرش را يطور همان
 

بـاز شـده و متعجـب کـه لباشـم بخنـده        ییپونـه بـا چشـما   ! تخـت افتـادم   يبا قهقهه غـش کـرده رو   منکه
 چش شده؟؟؟؟ یآهو، اردالن اول صبح: باز شده بود گفت

 !شده بودم رکلیمد یمنِ خنگم اول صبح دونمیفقط م. دونمیبخدا نم: خنده گفتم با

 شدم؟؟؟  هیتشب یل که خوبه، من به چک ریآخه مد: خندان گفت پونه

 نیآمــاده باشــ! ســتیمناقشــه ن ينگــرد در مثَــل جــا هشیدنبــالش تشــب: گفــت رونیــخنــدان از ب اردالن
 ! فقط

فقــط مــات مونــده ! بصــورتم ببــرم یو سروصــدا مجبــورم کــرد کوچولــو دســت یبــا خنــده و شــلوغ پونــه
ــرا ــه چــ شیــخــارج شــهر آدم آرا يبــودم ب ــیبــدعکس م یفــوقش کمــ!! شــهیم ینکن ــ! نیهمــ یفت  یول

 . زبونش بشم فینتونستم حر

ــانتو ــگ و قشــنگ  یصــورت يم ــ   یخــوش رن ــا شــلوار تنــگ س ــه  یشــال. دمیپوشــ یاهیکــه داشــتم رو ب ک
شـد   ریتـوش سـراز   لمیکـه وسـا   یرو انتخـاب کـردم و کـاله لبـه دارو و کولـه پشـت       ومـد یبرنگ مـانتوم م 

 .رو برداشتم

: کــرده بـود، در اتــاقمو بــاز کــرده داد زدم  وونمــونیاتـاق د  رونیــکـه اردالن هــم از ب  قــهیدق ســتیب سـر 
 !!! میوقت دکتر که ندار ک،ین کیپ میریخب م!! کردم کاریچ دمیچه خبرته اصال نفهم
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ــم م    و ــو محک ــه خودم ــوار ک ــا ادا و اط ــدمیب ــا   چرخون ــا پ ــه ه ــدم نییاز پل ــون هــ . اوم ــو چکسیچ  يت
 . رفتم اطینبود بطرف ح ییرایپذ

تعـارف سـکته    یبـدون اسـتثنا و بـ    ندفعـه یا! سـتاد یهـارم گذاشـته بـودم کـه قلـبم ا     چ يپلـه   يپـا رو  تازه
ــ   . رو زدم ــه در آن ــت و چشــمم ک ــام بشــدت گــر گرف ــ   یلپه ــود، ب ــاده ب ــه ســوزش افت ــه  نهایماشــ نیب ب

باهــاش  ســتادهیبابــا ا کیــنزد نیآراز افتــاد کــه راننــده ش پشــت فرمــان بــود و آراز کنــار ماشــ  نیماشــ
 .....چشمش به من بود یول کردیم تصحب

 
 ادمیــهــم کــه  دنیو نفــس کشــ خــوردمیشــده تکــون کــه نم خکــوبیســرجام م! تــوهم زده بــودم حتمــا

 ! رفته بود

ــاور نم اصــال ــداده باشــن  يهــم تــو يزیــآراز رو دعــوت کــرده باشــن و چ کــردمیب ــو ن ــه ل عجــب !! خون
 !!!!اهل خونه مون نیشده بودن ا ییزرنگا

ـ  ، دمیـ د یمـ  یاشـتباه  دیچندبار باز و بسـته کـردم شـا    چشمامو خـود خـودش بـود کـه بعـداز مـدتها        یول
 ! شدیچشمم به جمالشون روشن م

 رهیـ خ. شـو کـرده بـود    یگـرم و خواسـتن   ينفسـها  يچقـدر دلـم هـوا   ! دلم بـراش تنـگ شـده بـود     چقدر
نگــاه  ! الغــر......... یلــیخ! چقــدر الغــر شــده بــود    یولــ . و بلنــدش داشــتم  بــا یچشــم بــه قامــت ز  

ــاشیز ــهید....... ب ــود   گ ــون نب ــرم و مهرب ــل دوت   . گ ــود، مث ــده ب ــخت ش ــرد و س ــهیس ــهیش ک ــ ي ش  یب
 !احساس و نامهربون

 . آهسته چشم از من گرفت و بطرف بابا برگشته به حرفهاش گوش داد يا گهیواکنش د بدون

آهــو بـا خــودت چــه قــول و   ادتــهی: دلــم داد زدم يتـو ! باشــم يقــو دیــنـه، با  یولــ. گرفــت یبســخت دلـم 
 .باش يفقط محکم و قو! محکم باش دختر!! یگذاشت ییقرارها

 نکــهیبــدون ا. نگــاه نگــران و مهربــونش بمــن بــود. شــونه ام نشســت يدســت پونــه رو نیحــ نیهمــ در
 . شدم دهیاردالن کش نیبگم دست دور بازوم انداخت و محکم به سمت ماش يزیچ

  ؟یکنیم يدار کاریا ا پونه چ: خوره که گفتمب چیپام پ دنشیمونده بود با کش کم

 دایــپ یــیچــه رنــگ و رو یدونیــم ؟يآخــه احمــق جــوون، خبــر از حــال زارت دار : بــا تشــر گفــت پونــه
 !!!يتا غش نکرد نیبش نیماش يتو ایالاقل ب. یفتیپس م يفکر کنم دار ؟يکرد
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 یچــ: کــه اردالن از پشــت، سرشــو دم گــوش پونــه آورده گفــت زدیــپونــه داشــت ســرم غــر م نطــوریهم
 ثیـــ نکـــن اون روح خفتـــه و خب  يکـــار ؟یکنـــیمنـــو دعـــوا م  يچـــرا جوجـــو !! یشـــده خـــانوم 

ــه بــدتر  نیــبشــه، کــه در ا داریــب شیخواهرشــوهر تــو ! گرفتــه خواهــد شــد یوجهــ يصــورت حالــت ب
 ! یسشنا یوروجک خواهرشوهرو خوب نم نیا

 ! پونه زدم يرنگ گرفته  يآروم به گونه ها يلبخند

 ! نداشتن که ینگران! لحظاتشون رو داشتم نیحسرت ا چقدر

ــرفه ا    اردالن ــک س ــا ت ــه ب ــو گرفت ــ   يمن ــودش کش ــمت خ ــه س ــت دیب ــو: و گف ــاز يِجوج اردالن  يِنازن
ــود   ینگــاه میهســتش؟ بعــد نــ ختــهیبهــم ر نهمــهیچــش شــده کــه ا ــه آراز کــه همچنــان کنــار پــدر ب ب
ــه ســــت آهــــو  یییییــــیآآآآآآآآآخخخخخخ: انداختــــه گفــــت ـــ يحالــــت گرفتــ ! یداداشـــــــــــ

ـــوچ  ـــوچ نـــــــــ ــت. نـــــــــ ــ  يرو یدس ــه ام کش ــ  دهیگون ــا ش ــراه   : داد  طنتیب ــو بهم ــدرِ پدرش ــرم پ ب
 که حالش گرفته بشه؟ ارمیپدر مادرشو درب

ــا ــا ب ــد نی ــاش لبخن ــتل يرو يحرف ــام نشس ــس عم. ب ــینف ــما دمیکشــ یق ــه چش ــاه   يو ب ــونش نگ مهرب
 . چشمام پراز اشک شد. کردم

ــهیحال در ــام م ک ــردینگ ــو رو ک ــت  يآروم چشماش ــم  آورد و آروم گف ــاش  : ه ــران نب ــوب نگ ــر خ . دخت
 ! شهیدرست م یهمچ

 نـاراحتم؟ چـرا االن چشـمام پـراز     نهمـه یاصـال مـن االن چـرا ا    شـه؟ یدرسـت م  یچـ : خودم فکـر کـردم   با
 االن؟ یچ یعنیاشک شد؟ 

مگـــه ! خواســـتمینم نـــویمگـــه خـــودم ا. نـــداختیحـــس متفـــاوت بـــه روح و قلـــبم چنـــگ م نیچنـــد
و آراز رو بســالمت؟ پــس االن چــه مــرگم شــده   ریــمــا تمــوم بشــه و مــارو بخ نیبــ یهمچــ خواســتمینم

 بود؟

ــ نکــهیاز ا چــرا ــ   ییاعتنــا یبــه مــن ب رو  شیکــرده بــود ناراحــت بــودم؟ مــثال آرازخــــــــــــان دســت پ
 داشت؟ فیتشر نجایبدردنخور؟ اصال االن چرا ا ینره غول سنگ فتهیگرفته بود پس ن

ــ  امــا ــا خــودم کــه رودرواس ــیبــودمش، خ دهیــدوبــاره د نکــهیاز ا. نداشــتم یب خوشــحال شــده  یلــیخ یل
 !کردمیز متاپ با نوشابه با یخودم ت يدلم برا يبودم و تو
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ــر يخــوایآهــو نم: دم گوشــم گفــت پونــه ــجلــو،  يب ــ یســالم هی  يتــو یزمــان هیــ یناســالمت! یکــیعل هی
 !!دیکشینازتو م یو کل يخونه ش تلپ بود

ــد ــما  بع ــا چش ــ يب ــاه طونشیش ــت  ینگ ــرده گف ــه آراز ک ــ: ب ــاالن آراز ه نیبب ــهیم والی ــا گ ــره  نی دخت
 !!!ادب یو ب الیخ یب نهمهیدختر هم ا! چشم و رو هستش آخه یچقده ب

در جــوار بنـده نشســت   دیـ خندیم زیـ زریپونـه همکــه ر . شـدم  نیحوصـله کنــار زدمـش و سـوار ماشــ    یبـ 
ــرد  ــه وز وز ک ــروع ب ــم ش ــبب: و دم گوش ــر   نمی ــثال شــما االن قهــر تش ــدار فیآهــو جــووووونم م  د؟؟؟ی

 کنه؟ینم یلیو یلیدلت براش اصال تنگ نشده و االن ق یعنی

 . دراومد غشیج يتم که صدااز پاش برداش يزیر شگونین چنان

 کــهیخودشــو بــه مــا رســوند و در حال کــردیم يصــندوق عقــب جاســاز يتــو لویکــه داشــت وســا اردالن
ــامون م ــردینگ ــت ک ــ: گف ــ  یچ ــد؟ وقت ــد یش ــه رو  دی ــت پون ــما  يدس ــا چش ــه، ب ــخب يپاش ــده و  ثی ش

کــرد؟   کــار یباهــات چ  سیخواهرشــوهرِ ابلــ   نیــ ا نمیــ پونــه شــلوارتو بــده بــاال بب    :  گفــت  طونیشــ 
ــه جــان، االن اونجــا رو بوســش م  يآهــــــــــــو، خوشــگل خــانوم منــو لــت و پــار کــرد   ــه؟  پون  کــنمین

 ! نگران نباش شهیخوب م

 رسـم یهـا، خـودم حسـاب آهـو رو م     ینکنـ  هیـ گر: گفـت  کـرد یخنـدان صـورت پونـه رو نـاز م     کهیحال در
 :بعد براش خوند

 
 شعر ، کسی شبیه ماهش نکند در
 

 ش نکندنگه روي سیاه کوري
 
 غیرتم و ، گرفته ام یک زن زشت با
 
 !مرد غریبه اي نگاهش نکند  تا
 

ــده  يصــدا کــه ــد شــد  يخن ــه بلن ــو و پون ــا. من ــا هــم عجــب ه  نی ــداداش م ــا ا يزی ــود ب ــب ــا و  نی حرف
 !شعراش
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 .صبر کن کنمیم فیتو رد يبرا میکیخوشت اومد، االن : با خنده رو بمن گفت اردالن
 

 يبا آن رژ سرخ انار لبت
 

 يبهار يبایچون صبح ز رخت
 
 دانم چرا در لحن و گفتار ینم
 

 يمثل برج زهرمار شهیهم

 .خنده مون بلند شد يدوباره صدا که

ــا ــت  باب ــن چ  : بلنــد گف ــش ک ــرارو ول ــونیاردالن دخت ــبح يدار کارش  خنــدنیاالن از بــس م!! یاول ص
 امروز تو چته پسر؟  ! کننیضعف م

 . میجا خوش کرده بود نیماش يما هم که تو. رفت نایا اخندان از ما دور شده بطرف باب اردالن

 مینبــردن داشــتن تصــم یاضــاف نیســوار شــدن و ماشــ يبــرا نکــهیکنــار هــم جمــع شــده مثــل ا  یهمگــ
 . گرفتنیم

آراز اصــال بطــرفم  یولــ. کــردمیاز فرصــت اســتفاده کــرده نگــاهمو بصــورت آراز دوختــه نگــاش م  مــنم
 . نداختینم ینگاه

هــم  یرو ببــرن کــه کلــ فشــونیآراز تشر نیبــا ماشــ زیــتنــد بابــا و مامــان و عزگرف میتصــم نکــهیا مثــل
 .میما دنبالشون راه افتاد نیماش يمنو و پونه و اردالن و ارسالن با عمه هم تو! دمیحرص کش

ــا ــان و عز   باب ــته و آراز و مام ــو نشس ــجل ــب ماشــ  زی ــا همد    نیعق ــتن ب ــه داش ــد ک ــهیبودن صــحبت  گ
 !بود باشیز يمنم فقط چشمم به آراز و موها. کردندیم

قلـبم داشـتند رخـت     يتـو  یتفـاوت نشسـته بـودم و چشـم بـه جلـو داشـتم، ولـ         یبـ  يهـم بـا ظـاهر    مثال
 نیــبــا ا ییارویـ بگــذرون و بمــن صـبرو تحمــل رو  ریـ امـروز رو فقــط بخ  ایخــدا: دعـا کــردم . شســتند یمـ 

 !رو بده یسنگ يالیگودز

  ؟ نیبش نیآنال یشعر بخونم اول صبح هیبراتون  نیدیعمه اجازه م: گفت اردالن

 ...بلده ماشاا مییچه شعرا ؟یالزم نکرده برا مامانم بخون: تند گفت پونه
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پـس تـو   ! مـن بـود   يمامـان تـو بشـه عمـه      نکـه یخودمـه بـه تـو چـه؟ عمـه قبـل از ا       يعمه : گفت اردالن
 . فقط گوش کن

 .دمیبخون اردالن جان گوش م: عمه گفت میدیخندیغش غش م کهیحال در

 !از من گفتن بود!! یحساب شهیمامان جان االن حالت گرفته م: تند گفت پونه

 :توجه خوند یب اردالن
 

 شود  ریپ یزن من کاش کم مادر
 
 شود  ریو همسر من س یزندگ از
 

  النیشرق گ يباصفا درجنگل
 
 .شود  ریش کی يوعده  انیم کاشیا

 
ــهیحال در ــخندیم ک ــتش    میدی ــا دس ــه ب ــعم ــ  هی ــس گردن ــت   یپ ــه اردالن زده گف ــگل ب ــه پ: خوش ــن  ری

 !!ها نیبرا خودت نقشه نچ دهیاز راه نرس!!! شمیم ریش ينه طعمه  شم،یم رینه س شم،یم

ــا ــوخ ب ــا   يهایش ــامون و آهنگ ــده ه ــاشیز ياردالن و خن ــداز   ب ــدود بع ــاعتیح ــا کس ــبز و  يج سرس
کــه دلمــو بشــدت لرزونــد،  يبکــر و خــداداد یعتــیطب ده،یبــزرگ و ســربفلک کشــ يبــا درختــا ییباصــفا

 . توقف کردند

ــان ــود ب چن ــودیاز خ ــا کســ    خ ــه ت ــدم ک ــه ا   یش ــه، لحظ ــود بجنب ــه ماشــ  يبخ ــتادندیا نهایک ــا س  نییپ
 .....دمیپر

 خانه اش که شدم، عطر بهارنارنج مستم کرد، وارد

 داد، یبهشت م يبو خانه

ــا  دو ــان چ ــتیر يفنج ــ خ ــم يرا رو ینیو س ــت زی ــا   . گذاش ــان ه ــه فنج ــرو ب ــا اب ــد زد و ب ــو يلبخن  يت
 :اشاره کرده گفت ینیس
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 ،یهلـ  ،ینـ یکـنم، چـوب دارچ   یبـه آن اضـافه مـ    يزیـ کـه مرغـوب نباشـد، چ    يقانون من اسـت، چـا   نیا«
 ،ینبات

 چند پر بهارنارنج، شده

ــ يکــه آن مــزه و بــو يزیــچ فنجــان را » ...بــه عطــر خــوش و طعــم خــوب کنــد  لیرا تبــد تشیخاصــ یب
 دم،ینوش ياز چا یبرداشتم و کم

 بود، خوب

 ：لبخند زدم. عطرش، هم مزه اش هم

 »...يدار يکارآمد قانون«

 ت،یخاص یب يچا نیشود مثل هم یم یهم گاه یبا خودم فکر کردم زندگ بعد

بدهــد بــه دلــت،  دیــمکــه ا يزیــچ کیــ ،یکوچــک طعــم و رنگــش را عــوض کنــ يهــا یبــا دلخوشــ دیــبا
ــانگ ــز زهی ــود، بن ــرا  نیش ــد ب ــ  يباش ــدگ نیحرکــت ماش ــ  نیات، بعــد ماشــ یزن ــاز م ــت گ ــا  یتخ رود ت

 .دیکه با ییآنجا

کـم   یاز زنـدگ  يزیـ الزم اسـت چ  یگـاه  ال،یـ آرامـش خ  يشـود، بـرا   یامـا کـار سـخت تـر مـ      ییجـا  کی
 .یسبک اش کن ،یکن

 از بالون، زانیآو يشن ها سهیک مثل

 سبک شود، دیباال برود، با نکهیا يبرا بالون

 ن،ییپا یشن ها را پرت کن سهیک دیبا

 رد،یگ یاوج م بعد

 .رود یم باال

 ...یرا از خودت دور کن ییزهایشود چ یالزم م یهم گاه یزندگ يتو

 ...را ییحرفها کی

 ...را ییفکرها

 ...را یخاطرات

و درشــت رنگارنــگ  زیــر يچمــن تــازه و ســبز، گلهــا يبــو. آدمــا بــود یالیــمــن، مثــل بهشــت خ يخــدا
 يا دهیکـرده بـود، درختـان کهنسـال و سـربفلک کشـ       رییـ قلـبم هـم تغ   يتپشـها  دنشـون یکه واقعـا بـا د  
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ــواع پرنــده هــا کــه بز  يصــدا گرفــت،یکــه بــا نگــاه کــردن بــه ابهتشــون نفســت م   یبگــوش مــ ییبــایان
 . نشستند

ــه ــا گوشــ  همچنانک ــد از طب میب ــس م عــتیتن ــداختمیعک ــاش آدم بتونــه   ن ــو آرزو کــردم ک ــا يت  نی
ــه و از ســکوت و ز  يتــو يبکــر و دســت نخــورده دو روز  عــتیطب ــنها شییبــایچــادر بمون اســتفاده  تی

 !رو بکنه

 یلـ یو پتوهـا خ  رهایحصـ . رو جابجـا کردنـد   الیبهـم فشـرده وسـا    يدرختهـا  ریـ بـا بـه بـه و چهچـه ز     همه
ــور و ا   ــا ش ــه ب ــد و هم ــن ش ــت زود په ــد   اقیش ــد بودن ــو بخن ــال بگ ــاه . در ح ــنم گ ــا یم ــون  ییعکس ازش

دسـتمو خونـده    نکـه یعکسـها باشـه، مثـل ا    يکـردم نامحسـوس آراز هـم تـو     یسـع  یکـه هرچـ   گرفتمیم
 . و حرصمو درآورده بود کردیم لمیبه موبا پشتبود، چون فقط 

 . بلند خوند ییبایاردالن بلند شد که بز يصدا
 
 دیبده میدر کافه نشست و گفت چا 

 دیبده میجانفزا بیدو س انیقل
 

 عکس بگرفت و بگفت.....دستبر رگ  رب

 دیبده میمرا  به دلربا یِسلف
 

ــاال ــن ا  ح ــه م ــوریک ــرا ينج ــار م  يب ــما دارم ک ــنمیش ــا ک ــا م التونویو وس ــنم،یجابج ــا  ک ــلطف ــس  هی عک
 !قابل توجه آهو خانمِ عکاس! دیو برا خاتونم بفرست دیازم بنداز ییهوی

 نهمـه یاردالن کـه ا  زدلم،یـ ارسـالن عمـه فـدات بشـه عز    : همـه بلنـد شـد کـه عمـه گفـت       يخنـده   يصدا
 یســاکت و بــ نهمــهیچــرا ا گــشیرو صــاحب شــد، تــو قــل د یکــی طنتهاشیزود دســت جنبونــد و بــا شــ

 پسر؟؟؟ يدار فیدست و پا تشر

ــم نــذار يآخ عمــه جــوون دســت رو: گفــت دادیــسرشــو محکــم تکــون م کــهیدر حال ارســالن لگــد . دل
بــه بخــت و اقبــالم زدم کــه   يچنــان لگــد یخــود مــن گــاه ســت،یکــه فقــط مخــتص اســب و االغ نزدن 

 !! برداشتن یاحترام کالهشونو برام دو دست ياسب و االغ به نشانه 
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آراز هـم قشـنگ    دمیـ چشـمم د  يبـا گوشـه   . رفـت یکـه تـا اوج م   دیـ قهقهـه هـا چنـان ترک    يصـدا  نباریا
 !ذاتتخس بد گشتیاصال بطرفم برنم یول. خندهیم

 شـدن یم دهیـ دور و اطـراف کـه دورادور د   يو نگـاه بـه آدمـا    عـت یهمچنـان سـرمو بـا طب    کـردم یم یسع
 یفرامــوش کــرده بخــودم مســلط بشــم، ولــ یفقــط کمــ..... یگــرم کــنم بلکــه بتــونم حضــور آراز رو کمــ

 .نبود ی؟ اصال شدن!!تونستمیمگه م

توجـه بمـن کنـار پـدر      یسـخت و البتـه بـ    يبـا ظـاهر   دمیـ دیم کـردم ینگـاش م  یدزدکـ  یگـاه  همچنانکه
 !گردونهینشسته اصال صورتشو بطرفم برنم امیو داداش

 !کردمیحواسمو پرت م دیبا. بدم  تونستمینم ينجوریا! رینه خ. دمیکش یقیعم نفس

 . سراغ اردالن و ازش خواهش کردم با طناب برامون تاب درست کنه رفتم

قــبال فکرشــو  دیــجوجــوم، با: بــود گفــت دهیغوشــش کشــآ ينشســته محکــم منــو تــو کــهیدر حال اردالن
کــنم  دایــبرهــوت بــرات طنــاب پ نیــا يمــن االن از کجــا تــو! میاریــبــرات طنــاب ب یگفتــیو م يکــردیم

  م؟یطناب دار نیماش يهوس تونم بخوابه؟ ارسالن مگه تو نیکه ا

ــ ه؟یــطنــاب چ: جــواب داد ارســالن ــ مینــخ هــم نــدار کــهیت هی ــاب  م،یباهــاش خــالل کن حــاال طنــاب و ت
 !! بفکر طناب باشه شدیم داریمگه صبح از خواب ب رکلیمد یِدخمل نیا! بکنار

تـــو صـــندوق : درآورده بطـــرف اردالن انـــداخت و گفـــت  بشیـــاز ج چشـــویآراز آهســـته سو دمیـــد
 !ستیراننده اونجا ن نکهیزحمتشو خودت بکش مثل ا. هست نمیماش

 :ند شده تا کفشاشو بپوشه خوندهوا گرفته بود بل يرو که رو چیسو اردالن
 

 دیترس دیبا ر،یش یچند که هست هر

 دیترس دیبا ر،یگشته پلنگ اس چون
 
 دمیها فهم یمخ زدن بعض از

 !!!دیترس دیبا ر،یآنکه سرش به ز از
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مرجــان امــروز صــبح بــه اردالن صــبحونه تخــم کفتــر : عمــه گفــت. همــه بلنــد شــد يخنــده  يصــدا کــه
هــم بــرا مــادر  یکــی نیماشــ يبــه شــعر بــاز شــده؟؟؟ حــاال تــو یچــرا زبــونش از اول صــبح نیــا ؟يداد

 ! یدنیزن خوند دبش و شن

 . از خنده غش کرده بودند همه

 : دور شده بود برگشته عمه رو بغل کرده خوند یکه کم اردالن
 

 نازم، مثل هلو بود يخوشگلم، عمه  عمه

 و دلربا و آلبالو بود قشنگ
 
 يدون صافکارب دمیروز د هی

 !!!مرگم بده انگار لولو بود خــــــــــدا
 

 !از اردالن گرفت که هوار اردالن بلند شد یشگونیعمه چنان ن. همه به آسمون رفت ي قهقهه

 شــگونمین يمامــان جووووونـت چــه جـور   نیـ نگــه دار ادتونیـ دلبـرك خــانم،  : رو بـه پونـه گفــت   اردالن
 !! پس بدن دیبا ایتقاصش رو بعض! گرفت ها

خوشـــحال بــودم و دلـــم غـــنچ   دنشیـــچقــدر از خند  ایخـــدا. دیـــخندیآراز هـــم از تــه دل م  ندفعــه یا
 . رفتیم

 !!! شده از اول صبح تیزیچ هیتو  دونمیمنکه م! اردالن اصال مراعات نکن ها: خندان گفت بابا

ســرتون مرجــان انــداختم، هم کــهیبــه عمــه ت نینــیبب! گــهید نیبابــاجونم دعــوام نکنــ: تنــد گفــت اردالن
 !سال جوونتر شده ستیخانم چه خوش بحالشه االن، اصال ب

 . دنیخندیمامان و عمه غش غش م ندفعهیا که

ــاالخره ــده و شــوخ  ب ــا خن ــ   ایداداشــ يهایب ــا جــور شــد کــه اول ــاب م ــاحش رو اردالن و ارســالن  نیت افتت
ــد گفــت . برگــزار کــردن ــا بلن ــ  يپســرا: باب ــ. نیهرکــول، خجالــت بکش ــاب درســت کــرد  هی ــرار  نیت ق

 .نییپا نیایب! نیکه درخت رو بشکن ستین

 ......راه افتادن، که  هیچشمشون گذاشته بطرف بق ياردالن و ارسالن همزمان دست رو که
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 :مظلوم خوند يرو به پونه با چهره ا نیغمگ اردالن
 
 ...  ـــــستین یـــــافڪ "پدرت"عشـــــق بسوزد  يا

 
م ـــــــــــــنیاَت سرخ و برشته، آم "فـهیطا" کلّـهـ ... 

 
 هیــاردالن چتــه تــو؟ واقعــا : دیخنــده هــا تمــوم شــد پرســ یمامــان وقتــ. دیــخندیکــه ســرخ شــده م پونــه

 تو؟ ياریاز کجا م نارویا ؟يشبه شاعر شد

 يو بچــه  نیزرنــگ بــود يادیــکــه ز دینشــ دواریــبخودتــون ام یلــیمامــان جــان خ: خنــدان گفــت اردالن
گــروه شــعر طنــز عضــو شــدم از اونجــا  هیــ يتــو روزیــد! اصــال ــــــــــــرمینــه خ ن،یــآورد ایشــاعر بــدن
 . حفظ کردم

و البتــه  دادمیــســوار تــاب شــد کــه مــن هلــش م یو شــلوغ طنتیپونــه بــا شــ ،یهمگــ يبــا خنــده  همــراه
کــه  یتنهــا کسـ  یولـ  میکــردیم فیـ ک یلـ یخ ینــوبت. کـرد یاردالن هـم خودشـو دوبــاره رسـونده کمکــم م   

 !!آراز بود نداختیبطرفم نم یاصال نگاه

 :خوندم نیبا خودم غمگ. سوختیچقدر دلم م چقدر
 

 دیدادم و دل بستم و دلدار نفهم دل

 دینفهم اریجهان گشتم و آن  يرسوا
 

 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
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 و نگاه و نفسش جمله همه گل لبخند

   دیشدم و صاحب گلزار نفهم باغبان
  

ــود  نکــهیمثــل ا پونــه ــه تعر داد،یــچــون همچنانکــه آروم هلــم م. حــالمو احســاس کــرده ب  فیــشــروع ب
اردالن بــا اجــازه از . کــه دو روز قبــل بــراش اتفــاق افتــاده بــود رو دم گوشــم کــرد يخنــده دار يمــاجرا
 يبــازو ه،یــخونــه خال نکــهیا الیــبــه خ شــهیاردالن تــا وارد م. بــرن بگــردن یدنبــالش کــه کمــ رهیــعمـه م 

 ! کردهیداشته نگاه م يکه نگو عمه گوشه ا کشهیرو گرفته بطرف خودش م نهپو

اگـه  . بـه اطرافـت بکـن    یمـرده الاقـل نگـاه    لیـ ذل: کـرده گفـت   يمامـان سـرفه ا  : گفـت یم با خنـده  پونه
ــ  ایــپارســا  ــازم کــم  شــهیم دیســرخ و ســف ياردالن هــم بقــدر شــد؟؟؟یم یبابــاش خونــه بــودن چ کــه ب

کـم  ! زهـره تـرك شـدم آخـه     یاوهـون  هیـ  ،یاهنـ  هیـ بابـا   ن؟؟؟؟یواااا عمـه شـما خونـه بـود    : گهیم ارهینم
 !!الاقل بحال دخترتون بسوزه سوزهیدلتون بحال من نم!! بشه ها وهیبود دخترتون ب دهمون

ــون ــود  هردوم ــرده ب ــش ک ــده میغ ــه ا! از خن ــاریمنک ــه دل م نب ــخندیاز ت ــنگ  دمی ــه س ــاه ینیک رو  ینگ
 ! حس کردم

 عیســر یلــیخ یولــ! کــه بمــن دوختــه شــده بــود  دمیــســرمو برگردونــدم نگــاه بــراق آراز رو د نکــهیهم
 !!!!...توهم زده بودم ای کردیواقعا شک کردم اصال منو نگاه م کهیبرگشت طور

 
ــا ــاه آراز لحظــه ا  ب ــ ياحســاس نگ ــا و داغ ــت  یگرم ــرا گرف ــو ف ــام وجودم احســاس کــردم بشــدت  . تم

 !! پس هنوزم چشمش به دنبالم بود! چقدر ته ته دلم شادم بودم. عرق کردم

 یآروم باشـ  دیـ فقـط با ! یرو تحمـل کنـ   یهمچـ  یتـون یتـو م . آهـو مقـاوم بـاش دختـر    : بخـودم گفـتم   فقط
ــبور ــذار آراز تکل. و ص ــویزندگ فیــب ــه     ش ــن کن ــودش روش ــاش خ ــا اون خاطرخواه ــودش  ! ب ــذار خ ب

ــ  صیتشــخ ــده چــه کس ــرا یب ــدگ يب ــ  شیزن ــره و چــه کس ــدرد نم یاز همــه بهت ــکــه با خــورهیب دور  دی
 !! دختر خوب نیآفر. آروم باش آهو قطفقط فقط ف! انداخته بشه
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پـدر پونـه    انیـ جالل يگـرامش بـود و آقـا    يکـه پسـرعمو   ماخـان یآقـا پارسـا بـا جفـتش ن     نیحـ  نیهم در
آغوشــش فــرو  يپونــه هــم بطــرف بابــاش پــرواز کــرد و تــو . داغ شــد یو بــازار احوالپرســ دندیسررســ

 .رفت

 . خوردمیتاب بودم و تاب م يچشم به من داشتند که رو دهیو پارسا از راه نرس ماین یول

 یــیدختردا ینــ یخــدمت نــ! یچــه تــاب قشــنگ: تنــد خودشــو ســروقتم رســونده بــا خنــده گفــت  پارســا
ــون درســت  يزیــتــاب؟ عجــب چ يرو... ماشــاا گــذرهیخــوش م ؟یــیعشــقِ دا یخــوب. گلــم ســالم برات
 .جوون یکردن دخمل

. خشـم چشـم بـه مـا داشـت      یپارسـا بـه آراز افتـاد کـه نگـران و بـا کمـ        يچشمم از کنـار بـازو   يا لحظه
سـردش بــه   ي افـه یبکشـم و قربـون صـدقه ش بـرم کـه اون ق      غیـ ج يکـم مونـده بـود از شـاد     يلحظـه ا 

 .و قلبش همچنان با من بود خوردینم يدرد چیه

فقــط لطــف . یادمیــممنــونم ازت کــه بــه . حــالم خوبــه یلــیمهربــونم خ يپارســا، پســرعمه : گفــتم آروم
! امـروز رو بهـم خـوش بگـذره     هیـ بـذار  . نداشـته بـاش   يکـن و بـا مـن کـار     يکن امـروز رو بـرام بـرادر   

 .اطراف چقدر پره و همه چشم بهمون دارن ینیب یخودت م

 نمیـ ب یبـــــــــــله، مـ  : بـا حـرص گفـت    هیـ منظـورم چ  دیـ فهم نکـه یبا تعجب نگـام کـرد، بعـد مثـل ا     اول
 یالاقــل اجــازه بــده کمــ! یتــو بگــ یهرچــ! یــیچشــم دختــر دا یدارن، ولــ تیــهمــه بهــت احســاس مالک

 . هلت بدم

اومـده رو بهـش، کـه پشـتم بـه همـه        نییتـا خواسـت عقـب بـره و هلـم بـده تنـد پـا        ! خـت یر يهـر  بمقل
بــه  يدوســت دار یتــورو جــوون هرکــ! خــوامیهــل دادنــم نم! گفــتم پارســا یاالن چــ: بــود محکــم گفــتم

کــه خانمهــا کنــار هــم نشســته   ییو بطــرف جــا! امــروز رو راحــت باشــه هیــبــذار اعصــابم  چیپروپــام نپــ
 . فتادمبودند راه ا

ــ در ــ نیهم ــالن از اردالن گوش نیح ــویارس ــ . خواســت ش ــت گوش ــه داش ــرفش  یاردالن  همچنانک رو بط
 :با خنده شعر خوند نداختیم
 

 گمانم از کفن واجب تر است يآبرودار

 .دیمن مدفون کن شیهمراه من را پ یِگوش
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آقاهــه بــا  دمیــداردالن رو بهونــه کــردم و بطــرف آراز برگشــتم کــه   يشــعرها میدیــخندیم کــهیحال در

 .نگاهم تند صورتشو برگردوند دنیبا د یسرخ چشم بمن داره ول يچهره ا

بـه   یتـ یاهم دیـ و با میکـه قهـر بـود    فیـ ح یهمون لحظـه بلنـد بخنـدم و قهقهـه بـزنم ولـ       تونستمیم کاش
 .از فکرم خنده ام گرفت! میدادینم گهیهمد يرفتارها

 الِیــخیپونـه هــم کــه ب . بهــم دادن ییشسـتم و چــا خـانواده کنــار مــادر و عمــه ن  یخنــده و شــوخ انیـ م در
 .آغوش باباش شده، بغل دست اردالن با ناز نشسته بود

کــه پونــه غــش کــرده  کــردیبلغـور م  چــارهیدختــر ب نیــتـو گــوش ا  یمــن چــ زیــداداش ه نیــا دونمیـ نم
 . خوندیحتما داشت براش شعر م. شدیم دیبود از خنده و سرخ و سف

ــه اطــراف نداشــتم یتــوجه چیهــ و  یآراز بــود کــه هنــوزم بخــاطر مــن عصــبان  ریــدرگ يادیــفکــرم ز. ب
 .....و رنگشم که  شدینگران م

ــه ا چشــمم ــناخواســته ب ــاد يپســره پارســا نی ــو ول م. مســخره افت ــه  !!!! کــردیمگــه من ــثال اونهم حــاال م
در رو بــا مــن رو کــردیم یازش خــواهش کــرده بــودم بــا مــن کــار نداشــته باشــه، همــش دورادور ســع  

 . ومدیو برام چشم و ابرو م نهیبش

 يتــو جــا یآراز هــم کــه هــ نیــا. و کالفــم کــرده بــود شــدینم ینــدم ولــ یتــیاهم کــردمیم یســع نکــهیباا
 . هرلحظه چشم به ما داره کردمیو احساس م خوردیخودش وول م

ــبــاز ا يواااااا: خــودم گفــتم بــا ــهیآراز د نی ــ يشــده پســره  وون اونکــه بــا اون آهــنگش کــه  ........ یروان
 !!! بودم يدو روز يهمون عشقا قیبرام فرستاده بود، قرار بود منو فراموش کنه که من ال

ــه دســتها یچشــم ریــز ــازو بســته م    يب حتمــا بخــاطر . شــدیمشــت شــده ش نگــاه کــردم کــه همــش ب
 !!که از صبح آروم بود چارهیوگرنه ب گه،یپارسا خله بود د يکارها

 رِیـ خ. کـه پشـتم کـامال بطـرف آراز و پارسـا باشـه کـه الاقـل حـرص نخـورم           نمیبشـ  يورکـردم جـ   یسع
ــه     ــوض بش ــوام ع ــودم آب و ه ــده ب ــرم اوم ــ! س ــم از حساســ   یول ــو بگ ــط ک يتهایراستش ــآراز فق  فی

 .کردمیپشت بهشون م دیکه بخاطر خودشم که شده با فیح. کردیو دلم ضعف م کردمیم

ــاب. شــد ســر ظهــر بــود کــه منقــل کبــاب آمــاده  بــایتقر کــه اردالن و ارســالن و  میداشــت یهمــه نــوع کب
 :جوجه دستش بود بلند خوند يخهایاردالن که س. دندیکشیزحمتشو م مایپارسا و ن
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 تمام جونش خوردند یولع کی با

 تا به رونش خوردند ریبگ نهیس از
 

 يدار یذهن خرابــــــــــ ،ينشو درمان

 است تمام زاد و روده ش خوردند مرغ
 
 .جمع شد یکه سفره توسط همگ میاجق وجق اردالن نهارو خورد يو حرفها يشاد با

 یبـزنم، ولـ   یچرتـ  نیماشـ  يگـرفتم بـرم و تـو    میاول تصـم . شـده بـود   نیسـنگ  دینهار چشـام شـد   بعداز
 .  رو بذارم و بخوابم ییبایز نیبه ا عتیب بود آب و هوا وط فیح

 ... میبچرخ یکم میپونه بر: دست پونه رو گرفتم و بلندش کرده گفتم یآن میتصم هی در

 ! ها خوابمیم وگرنه

 ن؟یخواینم گاردیباد. ایمنم هستم دخمل: اردالن هم پشت سرش بلند شده گفت که

 !با اجازه تون مییایما هم م: تند گفت پارسا

زحمتشـو   مـا یپارسـا جـان شـما و ن   : بمـن کـرد و رو بـه پارسـا گفـت      یفکـر کـرده نگـاه    يلحظه ا اردالن
 . میگردیبر م يا قهیما پنج دق نیبرامون آماده کن یزمیاجاق ه يرو يچا هی نیبکش

 . نگفت يزیفقط افسرده نگامون کرد و چ پارسا

ــا ــحال ب ــهیاز ا یخوش ــازو  نک ــودم، ب ــه ب ــانواده   يدررفت ــان از خ ــدم زن ــرفتم و ق ــه رو گ دور  اردالن و پون
 .میشد

. کـرد  یتـر مـ   نیچشـمامو سـنگ   یعـال  يسـبزه هـا و هـوا    يبـو . کـرده بـودم   دایـ پ يا گـه یو حال د حس
. اســتفاده رو بکــنم تیــو سرســبز، نها بــایز عــتیهمــش دوســت داشــتم بــازم قــدم بــردارم و از طب یولــ

 .بود ایخونه برامون مه يتو شهیخواب هم

ــیخ ــود   یل ــده ب ــواده دور ش ــع خون ــه    میاز جم ــار رودخون ــه کن ــنگ يک ــ یقش ــیووووووو...میدیرس  ییی
 ...چقدر آبش خنک و زالل و روان بود

ــا ذوق بطــرف رودخونــه دو  ــب ــه چنــد   . میدی دســت و صــورتمونو بــا آب خــنکش شســتم و حــاال بــا پون
 .دیخندیاردالن هم فقط نگامون کرده م. میانداخت گهیهم آب بطرف همد یمشت
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اگــه دوســت : بــه هردوشــون زده گفــتم يپونــه تنهــا باشــه،  لبخنــدبــا  خــوادیاحســاس کــردم اردالن م 
ــ خــوامیمــن م. دیــدور و اطــراف قــدم بزن نیهمــ دیــتونیم دیــدار فقــط ازم . نمیخــورده کنــار آب بشــ هی

 ! ترسم یخلوته م یلیخ نجایا دها،یدور نش

 .از خدا خواسته ازم دور شدند اونام

 .تازه مستم کرده بود يگل ها و چمن ها يپرنده ها، بو يشر شر آب، صدا يصدا

ــنگ   آروم ــار س ــا زده کن ــلوارم رو ت ــامو درآوردم و ش ــه نزد یکفش ــک ــه    کی ــتم و ب ــود نشس ــه ب رودخون
ــنگ تک ــس ــو .  دادم هی ــامو ت ــا   يپاه ــداز دق ــه بع ــتم ک ــته   یقیآب گذاش ــت بس ــمام داش آروم آروم چش

 .شد

خـوابم   یبـودم کـ   دهیـ اصـال نفهم  درکمـال آرامـش چشـمامو بسـته بـودم و     . چقـدر گذشـته بـود    دونمینم
 !برده

 ینیآهســته چشــمامو بــاز کــردم کــه ســنگ يزیــر يزمزمــه هــا و پــچ پــچ حرفهــا و خنــده هــا يصــدا بــا
 . ستادیکه سرمو برگردوندم قلبم ا یکم. رو حس کردم یینگاهها

 !!!!....سر من که خندان چشم بمن داشتن يبودن باال یک یابونیب ينره غوال نیمن ا يخدااااااا

ــود  از ــرده ب ــ يلــرز. کــنم کــاریچ دونســتمیاصــال بلــد نبــودم و نم . ترســم مــاتم ب ــدنم  یکــه در آن ــه ب ب
 . کردیم حالمینشسته بود ب

 . دیچرخیبودن و چشماشون همه جام م ستادهیسرم ا يچنار باال يدرختها نینفر ع هرسه

 . بکشم نشونییشلوارم باالست که لرزان دست بردم تا پا يافتاد پاچه ها ادمی تازه

ــو : بلنــد شــد کــه گفــت  یکــی يصــدا ــا نگــاه کــردن چ ! زحمــت نکــش کوچول ــب ! شــهیازت کــم نم يزی
 . بلند شد هیبق يخنده  يکه صدا! ــــــــــزیباش عــــــــــز لکسیراحت ور

ــ ــردم و در حال     یب ــت ک ــلوارمو درس ــد ش ــه تن ــهیتوج ــدا     ک ــالن رو ص ــم آراز و اردالن و ارس ــه دل از ت
 .نرفته بود بطرفشون برگشتم  ادمیهم پارسا  یکه حت زدم،یم

خشــونت و . صــاف کــرده بــود غیــکــه سرشــو کــامال بــا ت یکــی! کلهاشــونویه! هاشــونو افــهیمــن ق يخــدا
شــون ســرتاپامو برانــداز  دهیــورقلمب يو بــا چشــما کــردیشــون فــوران م افــهیاز ق يگریشــرارت و وحشــ

 .کردنیم
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ــلرزیم کــهیحال در ــال نم دمی ــتمیو اص ــاه  تونس ــورم، نگ ــردم   یتکــون بخ ــر ک ــداختم و فک ــه اطــراف ان : ب
ــا   ــو تنه ــه ت ــایا ییخــاك برســرت آهــو آخ ــاریچ نج ــیم ک ــثال م!!! یکن ــوایاالن م ــ يخ ــه غلط ــ یچ !! یبکن

منصـور   يدسـتا  يو تنهـا تـو   کـه ی یوقتـ . خـودت کمکـم کـن    ایخـدا !! سـت یاطـراف ن  نیـ کـه ا  چکسمیه
 . االنم پناهم باش ،يپناهم تو بود ابودم تنه ریاس

کــه  دم،یشــدم و خودمــو عقــب کشــ زیــخ میجــام نــ يتــو عیخــورد کــه بــا تــرس ســر یتکــون شــونیکی
 پاهام يآروم جلو

ــو ــا اشــت زان ــت  اقیزد و ب ــه صــورتم دوخ ــودن رو در اون م  ینگــاه. چشــم ب ــرزه ب ــه بوضــوح ه  شــدیک
 . دید

ــا ــ : نکــره اش گفــت يصــدا ب ــو جــوونم ترس ـــزکمینتــرس عز ؟؟؟يدیکوچول باهــات  یشــکیه ـــــــــ
ــداره يکــار ــمگــه م. ن ــا لحــن مســخره ا  تــتیاذ یکســ ذارمی ــه دوســتاش گفــت  يکنــه؟ و ب مگــه : رو ب
 نه؟؟

بــدتر از خودشــم بــا همــون حالــت مســخره تنــد تنــد سرشــون رو تکــون دادنــد وبعــد بــا    يدوســتا کــه
 . بلند قهقهه زدند يصدا

ــاره چشــم زدمیــفقــط اســم خــدارو صــدا م  کــهیحال در ــه اطــراف گردونــدم کــه خونــواده هــا  یدوب  ییب
ــ. شـــدندیم دهیـــد نجـــایدورتـــر از ا یلـــیخ ــا !! نبـــود چکسیهـ  ؟ییبـــازم از فکـــرم گذشـــت آراز کجـ

 ! چقدر تنهام ایخدا. ارسالن...... اردالن

ــد شــدم  آروم ــرزان بلن ــبم . و ل ــقل ــن ا   کــردینم میاری ــم همــراه م ــه پســره ه ــتادیک ــدان گفــت.  س : خن
 گم؟؟یبچه ها دروغ م!!! هلــــــــــو، برو تو گلو! آخه ییدختر تو چقدر هلو

تنهــاش  گــرویج نیــتونســتن ا يآخــه پــدر مــادرش چــه جــور ! خوشــمزه باشــه هــا  میلــیکــنم خ فکــر
 !!!بذارن

 کجــــــــــااااا؟: گفت دهیکه محکم مچ دستمو گرفت و منو جلوتر کش دمیعقب کش یکم تند

مثـل سـنگ   ! کـرده بـودم   یانگـار نـه انگـار کـه تالشـ      یولـ وحشت خواستم خودمو ازش دورتـر بکـنم    با
 . فشردیسخت بود و دستمو محکم م

ــنم کدفعــهی ــا اون ه ریچــرا ناخودآگــاه تصــو  دونمی ــتیآراز ب ــو ب ــه تصــو  يوصــالبتش جل  ریچشــمام ب
 . دراومد
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کـردم مـچ دسـتم     یبـود صـداش کـردم و دوبـاره سـع      يبلنـد و لـرزان کـه اشـکامم جـار      مـه ین ییصدا با
 . بکشم رونیباز دستش 

 . خنده شون بلند شد و هردوتا هم جلوتر اومدن يصدا بازم

 کدفعــهیکــه  شــدمیاز ترســم چشــمامو محکــم بســتم و داشــتم زهــره تــرك م . شــدیداشــت بــد م حــالم
ــو   يو هــرم نفســها کــلیاحســاس کــردم ه دســتش  يداغ پســر از مــن دور شــد و همچنانکــه دســتم ت

 . شد دهیکش يبود کنار

 ده،یـ مـچ دسـت پسـره نشسـته و فشـارش م      يدسـت بزرگتـر رو   هیـ  دمیـ چشمامو بـاز کـردم و د   عیسر
البتـه مـچ دسـتمم    ! درهـم کـه نشـان از درد بـود دسـتمو ول کنـه       یپسره مجبـور شـد بـا صـورت     کهیطور

 !با اون همه فشار له و لورده شده بود

ــا د  عیســر ــاال آوردم و ب ــســرمو ب ــتیو ه نیصــورت خشــمگ دنی  یاحساســ يلحظــه اترســناك آراز،  ب
 ....شد ریبه روح و قلبم سراز بیعج یاز آرامش

 
ــه تمــام وجــودم ســراز  یتــیامن چنــان اتفــاق  نیــشــد کــه انگــار ســه غــول دوره ام نکــرده بــودن و ا  ریب

 !بود فتادهیمن ن يبرا

 یکــه از شــدت خشــم بــه ســرخ یبــا فــک محکــم و منقــبض شــده، نگــاه دمیــنگــاهش کــرده د دوبــاره
 ! دوختهچشم به پسره  زد،یم

 رونیــآراز ب يکــرد دستشــو از دســت گــره خــورده  یو ســع دیقــدم بــه عقــب کشــ کیــبــا درد  پســره
 . زده بود رونیدستش رسما ب يکه رگها فشردیو چنان دستشو م کردیآراز ولش نم یبکشه، ول

 . جلو اومدند یافتاد که با خشم قدم گهید يبه پسرا چشمم

ــا در حال   آراز ــه اون دوت ــه ب ــدون توج ــهیب ــره برنم   ک ــرخ پس ــورت س ــم از ص ــت،یچش ــدا  داش ــا ص  ییب
ــ ــت    یآروم ول ــناك گف ــن و هراس ــدت خش ــت: بش ــواد رو  یدس ــه بخ ــتا يک ــو يدس ــن بشــ  يآه  نهیم

خــورد بشــن کــه بــدون اجــازه بهــش دســت  دیــو مــتعفن با فیــکث يدســتا نیــاالنــم ا! کــنمیخــوردش م
 ! یدلت خواست بکن يصاحبن که هرکار یب دتهمه مثل خو يفکر کرد! یزدن عوض

ــ  یبــا چشــمان پسـره  بــه نفعتــه دســتمو ول  یهـــــــــــ : بمــن کـرده رو بــه آراز گفــت  ینگــاه میشـرور ن
 !ها ینیب یوگرنه بد م یزر زر نکن نهمهیو ا یکن
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ــت آراز رو تهد يووووووووووووو کــه آراز بشــدت ازش متنفــر بــود و زود     يزیــچ کــرد،یم دیــداش
 !کردیم وونشیکه چه عرض کنم، د یعصبان

بصــورت  یمحکمــ یلیکــه آزاد بــود چنــان ســ گــرشیحــرف پســره تمــوم شــد آراز بــا دســت د نکــهیهم
 ! دیچیشَترقش همه جا پ يپسره خوابوند که صدا

 ......دمیمتر باال پر هیپسره از ترس  يبه جا من

کــار آراز بــه طــرفش حملــه ور  نیــبــا ا گــهید يکــه بصــورت پســره خــورد اون دوتــا یمحکمــ یلیســ بــا
 . شدند

 نیــآشــغاال دار یهــ: شــد کــه داد زد دهیبــود شــن نیاردالن کــه بشــدت بلنــد و خشــمگ يصــدا کدفعــهی
 . و زد و خورد شروع شد نیکنیم یچه غلط

در  عیبـود رسـوند و منـو سـر     ریو اشـکام سـراز   دمیـ لرزینفـس زنـان خودشـو بمـن کـه سـر جـام م        پونه
 . شد ياشکاش جار دهیآغوشش کش

اردالن . کــردیآراز بشــدت نگــرانم م دهیــســرگردانم بــه اردالن و آراز بــود کــه صــورت رنــگ پر  نگــاه
عملهــاش جــوش خــورده و تنهــا   يآراز تــازه جــا. بمراتــب بهتــر از آراز قــرار داشــت  یتیاالن در مــوقع

 یمشـکل  چیکـه انگـار اصـال هـ     زدیـ مشـت م  یبـا چنـان شـدت    یبـود کـه سـرپا شـده بـود، ولـ       یکمـ  یمدت
 . نداره

و چشــامو  نمیــتحمــل نکــردم زد و خوردشــون رو بب گــهید دیچســب یکــی يچونــه  ریــلگــد آراز ز یوقتــ
 ...بستم

لرزشــهامو کنتــرل کــنم کــه بــا  تونســتمیاصــال هــم نم. دمیــلرزیو م کــردمیدلــم خــدا خــدا م يتــو همــش
 . فشار محکم دست پونه بخودم اومدم

ــا تــرس بــاز کــردم و چشــمم بــه پســرا افتــاد کــه آش   آهســته . افتــاده بودنــد نیو الش زمــ چشــمامو ب
ــا   يبــه اردالن کــردم کــه بشــدت از دمــاغش خــون جــار   ینگــاه بــود، گونــه شــم خــراش برداشــته و ب

 . بود ستادهیسر اونا ا يباال یو عصبان نیخون يچهره ا

ــ  يصــدا بــا  قیــعم يش گذاشــته و نفســها نهیســ يشــد کــه دســت رو  دهیآراز نگــاهم بــه ســمتش کش
 دهیــصــورتش د يرو یهــم خــونمردگ یفقــط لــبش تــرك خــورده و کمــ شــدیاصــال بــاورم نم. دیکشــیم
 .حالش خوب بود نکهیخداروشکر مثل ا. شدیم
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 هیـ بابـا عجـب آدم  : بـرم بـه پونـه گفـتم     شـش یو دوسـت داشـتم پ   رفـت یدلم بـراش ضـعف م   کهیحال در
 .....!!نکهیمثل ا یگوشه، ول هیقلبش آش و الش افتاده  تیاالن با اون وضع کردمیفکر م! هااااا

ــه ــگونین پون ــت   یش ــه گف ــم ازم گرفت ــهیم: محک ــاز بگ    ش ــو گ ــرده ت ــاب م ــون ص ــاون زب دور از !!! يری
ــ! شــعوووووریجــونش ب ــ تیآهــو وضــع یول ــ !! ســتیاصــال خــوب ن شیروح ــو بب ــگ و روش ــن . نیرن م

 !ترسمیم

ــور ــ ن ــو  دیخورش ــکام جل ــد يو اش ــار م دموی ــرد،یت ــردم از د  ک ــه ک ــت ک ــدق ــهیق دنی ــناکش  ي اف ترس
 وحشت کردم  يبحد

 ! بود چیاردالن در برابرش ه یعصب ي افهیکه ق 

دوبــاره بطــرف  دهیــکوب گــشیدســت د يکــرد کــه از شــدت خشــم مشتشــو تــو  يچــه فکــر دونمیــنم
فکـر  . آراز خودتـو کنتـرل کـن   : پسرا راه افتاد کـه اردالن جلوشـو تنـد گرفتـه بـه عقـبش رونـد و گفـت        

 ! به قلبت رحم کن لطفا یکنیم نمبخودتم رح. باشه یکنم تا آخر عمر براشون کاف

 . نداشت یخشمش کنترل يرو اصال

ــیخ ــه رفتــه پر   یل ــنگــرانش بــودم چــون رنگــش رفت ــ  یوگــاه شــدیتــر م دهی ش  نهیدســتش بطــرف س
 . نفسهاشم که نامنظم بود. شدیش فشرده م نهیس يکه محکم رو رفتیم

ــا د اردالن ــب ــهیق دنی ــد نزد ي اف ــریآراز تن ــه  یشــده ســع کت ــل  ! کــرد آرومــش کن ــه هــم مث ــن و پون م
ــ  یکــال از شــدت شــوک . میکــردیچــوب خشــک نگــاش م  ــود ماس ــود دهیکــه بهمــون وارد شــده ب و  میب

 . میکردینگاه م نطوریهم

 . دیبطرف اردالن رفته نگران حالشو پرس عیزودتر از من بخودش اومد و سر پونه

پونـــه رو  يبعـــد بــازو . داداشــم فقـــط آروم بــاش  : گفــت  دهیـــآراز کوب يشــونه   يرو یدســت  اردالن
 .ش اصال خوب نبود ینیب تیگرفته بطرف رودخونه راه افتاد که وضع

ــو ــد   راهش ــرفم اوم ــرد و بط ــم ک ــازو. خ ــ    يب ــش کش ــدت در آغوش ــو بش ــرده من ــه رو ول ک دم . دیپون
 که؟ يدیجوجوم حالش خوبه؟ نترس: گوشم زمزمه کرد

ــ  کــهیحال در صــورتمو بــاال  کــردم،یو هــق هــق م ش فشــرده بــودم نهیبــا هــق هــق ســرمو محکــم بــه س
 ! هیهمه جات خون. برو بشورش: کردم و گفتم زانشیخونر ینیبه ب یآورده نگاه
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ــم اطم اردالن ــانیبهـ ــه و چ نـ ــالش خوبـ ــداد حـ ــتین شیزیـ ــه نبا: آروم  داد. سـ ــاه منـ ــگنـ ــات  دیـ تنهـ
ــا  مویشــونیو آروم پ. ذاشــتمیم ــا همــون لب احســاس  میشــونیپ يکــه رد خــون رو رو. دیبوســ نیخــون يب

 ! کردم

 . دیلنگ یبشدت م شونیکیو شدنیچشمم به پسرا افتاد که ازمون دور م يا لحظه

ــ . بدســت و صــورتش زد یبطــرف رودخونــه راه افتــاد و آبــ اردالن بــازم  یچنــد بــار دماغشــو شســت ول
 . داشت يزیبشدت خونر

ــانطور ــمگ    هم ــان خش ــه همچن ــاد ک ــرف آراز راه افت ــه    نیبط ــود و هرلحظ ــرا ب ــه پس ــاهش ب ــون  نگ ازم
 ریـ بـه خ  یخودتـو کنتـرل کـن همچـ    !!! چتـه پسـر  : دستشـو بگـردن آراز انداختـه گفـت    . شـدن یدورتر م
ــا حــرص خــوردن خودتــو داغــون م  نهمــهیچــرا ا! گذشــت و کنــار  میدیخــدارو شــکر زود رســ!! یکنــیب
 . میآهو بود

 ییآرازو گرفتــه تکــونش داد و بــا صــدا ياردالن شــونه هــا! بــود يا گــهیعــالم د هیــآراز اصــال تــو  یولــ
 ! آروم باش و تمومش کن فقط! ها یکنیسکته م! آراز بخودت مسلط باش: بلند گفت

! بـدتر از مـن بــود   تتیوضـع  ،يبــود دهیـ اگـه تـو د   دمیـ کـه مــن د  يآخـه اون صـحنه ا  : بلنـد داد زد  آراز
 ..... رترید یفقط اگه کم! لرزهیهنوزم قلبم داره م

ــت  اردالن ــد گف ــکر بخ  :بلن ــب خداروش ــخ ــود    ری ــن ب ــاه م ــه همشــم گن ــت ک ــن نبا! گذش ــم ــاش  دی تنه
 .....که شد و هیخب کار یول. ذاشتمیم

 !!!چوقتیه.......  یبهت اعتماد کنم که مثال مواظبش دینبا چوقتیه: دیکش ادیبلندتر فر آراز

ــاال بــرده گفــت  اردالن ــو م : دستاشــو ب ــ دمیــبــاور کــن حــق رو بــه ت ــرا یو حرف ــم ! گفــتن نــدارم يب االن
 .منکه رفتم! سپرده دست خودت

 . داشت يزیصورت اردالن پراز خون بود و دماغش خونر دوباره

 :...گفت دادیبا انگشتش دماغشو محکم فشار م کهیرودخونه شسته در حال يتو بازم

 .و راه افتاد نیایشمام زود ب میبرسونم که پنبه اونجا دار نیخودمو به ماش دیها من با بچه

بطـرفم برگشــته   د،یــکـه اردالن برگشـته تــا پونـه رو کنـارش د     داشــتیهـم تنــد کنـارش قـدم برم    پونـه 
 !بهم زد يچشمک با مزه ا تیاون وضع يتو
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لگــد بــه  هیــبــرم  گفــتیم طونهیشــ. داشــتیبرنم یدســت ازشــلوغ طمیشــرا نیــا يتــو وونــهید ي پســره
 !ماتحتش بزنم بلکه حواسش جمع بشه

ــا ــازه    ب ــه ت ــدن اردالن و پون ــون راه ب   دورش ــت سرش ــتم پش ــدم و خواس ــودم اوم ــتمیبخ ــا   ف ــه آراز ب ک
ــا عصــبان  کــهیگــره کــرده در حال يمشــتها ــه چــپ و راســت تکــون م  تیسرشــو ب ــب ــا چهــره ا داد،ی  يب
بـازومو گرفتـه محکـم     دیکنـارم رسـ   یبـا فـک منقـبض شـده اش وقتـ      زبرداشـته، یبه سـمتم خ  نیخشمگ

هــاااااااان؟ اگــه دنبالــت  يکــردیم یتــک و تنهــا چــه غلطــ نجــایا: چشــمام داد زد بــه رهیــتکــونم داد و خ
بــه  یدلشــوره و اضــطراب لعنتــ نیــاگــه ا فتــه؟یبــرات ب یممکــن بــود چــه اتفــاق یدونیــم چیهــ ومــدمینم

 ............... یلعنت ياون الشخورها یدونیم چیه فتادمیو دنبالت راه نم ومدیسراغم نم

: زد ادیـــــصـــــدا فر نیبلنـــــدترول کـــــرده سرشـــــو رو بــــه آســـــمون گرفـــــت و بــــا    بــــازومو 
 ..... کنـــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟ ــــــــــکاریمن چ نیخداااااااااااااااااااااااااااااااا از دست ا

 .....ترسم فقط خشکم زده بود از

ــاس ــان درد  احس ــردم آراز چن ــهیم يک ــاورا کش ــن  يم ــور م ــاریچ! تص ــبا ک ــردمیم دی ــدت  ! ک ــم بش دل
ــکوبیم ــرك م  دی ــرس داشــتم زهــره ت ــا . شــدمیو از ت ــا االن ب ــحتم ــو م هی ــه من ــکــه از ا کشــتیگلول  نی

 ! فکرم بدتر هول به جانم نشست

ــا کالفگــ   ــت   یو صــورت یب احســاس کــردم   دیــهراســانمو د يچهــره  یوقتــ. ســرخ بطــرفم برگش
ــون   ــد و مهرب ــه رحــم اوم ــش ب ــو دل ــو یکوچول ــماش درخشــ يت ــ. دیچش ــبان یول ــازم عص ــم   یب ــود اون ب

 !!دااااایشد

 ینگفتـ  ؟يچـرا از اردالن جـدا شـد   : رو بمـن محکـم و بلنـد گفـت     دهیبـه موهـاش کشـ    یحـرص دسـت   با
ــه بــرات ا  ــایممکن ــه  نجورجاه ــاك باش ــدریچــرا ا!! خطرن ــوا  نق ــه دختــر  ییســربه ه  دیــبا یکــی!! آخ

چــرا همــه مونــو لحظــه بــه  فتــه؟؟یبــرات ن یهرلحظــه حتمــا چشــمش بــه تــو باشــه و مراقبــت کــه اتفــاق 
 یبـــزرگ بشـــ يخـــوایم یکـــ!! ســـتین التمیـــخ نیکـــه حـــاال عـــ یکنـــیم نو داغـــو یشـــکیلحظـــه م

 !!!سربه هواااااااااا نیاز دست ا ستهیا یخداااااااااااا قلبم داره م يا! آخــــــــــه

 کــردیگلــوم جــا خــوش کــرده خفــه م م يکــه بشــدت تــو ینتونســتم خودمــو کنتــرل کــنم وبغضــ گــهید
ــهی ــترک کدفع ــهیو در حال دی ــک م ک ــاش ــتش ب  ختم،یری ــدت از دس ــازومو بش ــب ــ رونی ــو فر دمیکش  ادی

گفتـه مـن    یگفتـه مـن سـر بـه هـواااااااام؟؟ کـ       یگفته مـن از اردالن جـدا شـدم هـاااااااان؟؟؟ کـ      یک: زدم
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ــ  یمــــراقبم باشــــن؟؟؟ کــــ دیــــبابــــزرگ نشــــدم و  اونــــم  نیگفتــــه بخــــاطر مــــن داغــــون بشــ
ــن فقــط   نیفهمــ یچــرا نمــ  ااااااااااسهاالنــااااایتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو؟ ا ــالمه کــه   19م س

 نهمـــهیچـــرا ا!! عـــذاب نکشـــم ـــــــــــــنهمهیکـــنم و ا یفقـــط زنـــدگ.........فقـــط....... فقـــط  خـــوامیم
 !!! ادهیانتظارت از من ز

ــکامو ــتم    اش ــدتر گف ــردم و بلن ــاك ک ــاق : پ ــال اتف ــرا یاص ــن م يب ــاد،یم ــرا فت ــد نم   يب ــه ب ــو ک ــدیت  ش
هرلحظــه مراقــب  يمجبــور نبــود گــهیو د يشــدیراحــت م المیــبــاره از دســت و خ هیــ!!! آآآآآآآقــاااااااا

منصـور و   ایـ سـه تـا الت،    نیـ ا ایـ  کنـه یم یتـو چـه فرقـــــــــــــــــــــ    يبـرا ! یکوچولـو باشـ   ینـ  یمنِ ن
 یلــیخ یلــیخ التمیـ و خ يمثــل اتابـک ســپرد  ییبدســت کفتارهـا  يتــو کـه منــو عمـد  ! لشــکر آدمـاش  هیـ 

ــاق  ــود اتف ــرام نم یتخــت ب ــهیب ــوالدم  فت ــون ازف ــرا االن ا! چ ــچ ــو نی ــوالد يآه ــت و   نیف ــه س ــوز بچ هن
 دایـ اوندفعـه نجـات پ  !! یدعـواش کنـ   دیـ کـرده وهـر لحظـه با    ریـ خرخـره تـم گ   يکـه تـو   شـه یبزرگ نم

ــردم ــل....... ک ــهیا یذاشــتیم الاق ــرگم م  ندفع ــر م ــردمیخب ــدمیو خــالص م م ــدیو خــالص م ش ــا  يش و ب
ــدگ  یالیــخ ــیم تیراحــت دنبــال زن ــا منصــور فهم تیعلــت دشــمن!! یرفت فقــط نتونســتم علــت   دمیــرو ب

ــمن ــم   تیدشـــــ ــودم بفهمـــــ ــا خـــــ ـــرااااااااا؟؟  : داد زدم...... رو بـــــ ــه چــــــــــــــــــــــــ آخـــــ
ــرو و    ــط ب ــرووووووووووووووووو فق ــتب ــردار  دس ــرم ب ــتمو ز!! از س ــدس ــتم   ری ــته گف ــوم گذاش از : گل
ــارات د  ــا و ک ــه ا گــهیدســت خــودت و دعواه ــ نجــامیب ــهید!! هدیرس ــدارم گ ــو ن  خــوامینم گــهید! تحملت

 ! خوااآاآآاااااااااااااااااآاااامینم: بلندتر داد زدم.........  ــــــــــــــــــــنمتیبب

ــم بشــدت از حرفهــا . هــق هــق راه افتــادم بــا ــ ســوخت،یم يهرچنــد دل کــه  ییاز حرفــا چکــدومیه یول
ــاور نداشــتم   ــودم رو ب ــط م! زده ب ــم  خواســتمیفق ــبک ش ــا! س ــ دمیش ــد  یاز دلتنگ ــا دیو عشــق ش  نی

 ! حرفارو گفته بودم

 . و همچنان رفتم ستادمینا!! نمیآهووووووووو صبر کن بب: از پشت سر گفت آراز

ــد    از ــه محکــم بطــرف خــودش برگردون ــا حــرص از   یســع. پشــت ســر دســتمو گرفت کــردم دســتمو ب
 !! نبود یبکشم که شدن رونیدستش ب

چونــه ام گذاشــته بلنــد  ریــدستشــو ز. اشــکامو پــاك کــردم گــمیانــداختم و بــا دســت د نییپــا صــورتمو
ــرد ــورتم حــس م   . ک ــش رو بص ــردمینگــاه داغ ــ ک ــمامو پــا  یول ــش اصــال نگــاه     نترییچش ــه به دوخت

 . کردمینم
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 ؟ يبــرا خــودت درســت کــرد ینشســت  هیــحرفــا چ نیــبگــم دختــر؟ ا یآخــه مــن بــه تــوچ: گفــت آروم
 یکنــیکــدوم دعــوا باهــات؟ چــرا بــاور نم  باهــات؟ یکــدوم دشــمن ؟یکنــیم يکــه دار هییــچــه فکرا نــایا

ــمــن مجبــور شــدم اون نقشــه روبکشــم و   ــ   هی ــاره از دســت اتابــک و منصــور خــالص بش اگــه مــن ! میب
ــانیاطم ــه م  ن ــتم ک ــدا  ینداش ــه خ ــنم ب ــت ک ــونم ازت محافظ ــم ه  يت ــد قس ــد و واح ــتیاح ــارویا چوق  نک

ابــک رو درجــا ســربه بــدم و بگــم منصــور و ات یداشــت بــه چنــدنفر پــول يمگــه بــرا مــن کــار!! کــردمینم
و  یگشــتیبــا محــافظ م دیــبا یتــا کــ! دســتم بــه خونشــون آلــوده بشــه  خواســتمینم یکــنن؟؟ ولــ ســتین

ــال نم ــفهمیاص ــخ يدی ــچ ابونی ــازار چ ه،ی ــب ــه، خری ــچ دی ــذار چ  ه،ی ــت و گ ــگش ــه ا !! هی ــه ب ــاالن ک  نی
نـه؟ چــرا   ایــ یکنـ یفکــر م زاشیـ چ نیــاصــال بـه ا  سـت ینگرانــت ن چکسـم یو ه يگــردیم يدار یآسـودگ 

مـن  !! داشـته باشـه   تونـه یهـم بـا تـو نم    یارتبـاط  چیمـون کـه هـ    یمیقـد  یبـه دشـمن   يدیچسـب  یفقط رفتـ 
 نیـــا! رو از تـــو و خونـــواده ات دور کـــنم یاضـــطراب و تـــرس لعنتـــ نیـــا شـــهیهم يخواســـتم بـــرا

آرزوم،  دم،یــعشــقم، ام يوگرنــه مگــه مغــز خــر خــورده بــودم همــه   شــدیکــن م شــهیر دیــاضــطراب با
ــه  ــه  يهم ــدار و هم ــو    يدارون ــاطر ت ــه خ ــط ب ــه فق ــبم ک ــهید یکــیقل ــرزهیم وووووون رو بدســت اون  ل

ــم م يدیــنفهم چوقــتیه!! کثافتــا بــدم ــرا  خواســتیچقــدر دل ــ يبــا تــو کــه ب ــار شــ نیاول ــرو ب امب  رونی
ــا م،یخــورد ــ   ییدوت ــدون محــافظ و ســرخر باش ــ.............. و  میراحــت و آســوده ب خــدا  ي شــهیهم یول

و  دهیحرفــامو نشــن يو فقــط دار یکنــیفکــر نم زایــچ نیــچــرا بــه ا! گــرفتنیمحافظــا م دورمــون رو دیــبا
 ........ و  یکنیمحاکمه ام م دهینسنج

 
 ]09:06 18.05.16[, ❤ــــقღقـــــسم به عشــــ❤

 !! يدیبرام مجازات اعدام رو حکم م و

 . آغوشش فشارم داد يشدم و منو بشدت تو دهیمحکم بطرفش کش يا لحظه

ــکام ــدت ب  اش ــا ش ــتریب ــار يش ــد يج ــش ب . ش ــو از آغوش ــتم خودم ــخواس ــر   رونی ــه محکمت ــم ک بکش
تــو  يکــه بخــواد رو یدســت کــنمیقلــم م: دستاشــو دورم حلقــه کــرده، دهنشــو دم گوشــم گذاشــته گفــت

ــ   ــت آس ــه و به ــد ش ــونه بیبلن ــوووووووو! برس ــم....... آآآآآههههههههه ــا یدونی ــرام   نی ــدر ب ــم چق اس
!! منــه يتـک تــک سـلولها   اتیــآرومـت، ح  ينفســا یدونیـ م چیسـه و تنهـا آرامــش روح و قلبمـه؟ هــ   مقد

ــ  ــو چـ ــرد  یتـ ــر کـ ــرد  يفکـ ــر کـ ــر؟ فکـ ــازه م يدختـ ــاجـ ــ دمیـ ــدمه ا  یکسـ ــو صـ ــه تـ ــه يبـ ؟  بزنـ
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ــهید ــه دار وووووووووووووووووووون ــو ذره ذره م   يک ــارات من ــا ک ــیب ــه   ،یکش ــخ اگ آآآآاآآآآاآخخخ
 !!! نهیکاتبکه حسابت با کرام ال ارمیبدستت ب

چهــره ام  يش بلنـد کــرده بــه تـک تــک اعضــا   نهیســ يچونــه م گذاشـت و صــورتمو از رو  ریــز دستشـو 
 . اش فشرد نهیکرد و دوباره به س یبا شوق و عشق نگاه

 بیـ غر یآرامشـ  دیـ نو. دادیـ عشـق م  دیـ ضـربان قلـبش نو   يچقـدر صـدا  !!! مـن چقـدر آروم بـودم    يخدا
 ! یتوام با شور و شوق جوان

ـ  يبـرا : زمزمه کـرد  آروم  یکـه هـ   یمزخرفـات  نیـ ا گـه یبـار د  هیـ اگـه   گم،یبـار بهـت مـ    نیو آخـر  نیاول
 یهمچــ شــهیهم يچــون بــرا! نداشــته بــاش يادیــاز مــن انتظــار ز گــهیرو بشــنوم د یکنــیبــرام بلغــور م

مغــزت حــک کــن  يتــو شــهیهم يبــرا نــویا!!!!!!! آهــو و آراز یآهــو و آراز بــ گــهیو د کــنمیرو تمــوم م
 !!!تموم

حرفــارو  نیــشــدم و دوبــاره ا یروز عصــبان هیــ دیشــا! ....... دمیــقــول نم: و شــاد بــا هــق هــق گفــتم ومآر
 گمیاز االن مــ!! رمیــزبونمــو بگ يبتــونم جلــو ســتمین دواریــبخــودم ام ادیــز!! .......هــزار بــار تکــرار کــردم

 !!یبحال خودت بکن يکه فکر

کــه  یتنهــا کســ ایــدن نیــا يتــو: خنــده ش بــه آســمون رفــت کــه خنــدان گفــت  يچــرا صــدا دونمیــنم
ــا م  ــو دوت ــهیحــرف من ــو اصــال بحــرفم گــوش نم  کن ــو دهی ــ يت ــتت چ !! یوروجک ــن از دس  کــاریآخــه م

ـــم ــو   !! کنـــــــــــــــــــــــــــــ ــدم ت ــدل مون ــرت بِ ــط حس ــل،  يِفق ــزب ــط   هی ــار، فق ــب ــرفم   هی ــار بح ب
 !تخس طونِیش نیکمکم کنه از دست ا یکی! ستهیا یم قلبم داره داااااخ يا! يگوش بد

کــه  کنــه،یم یشــوخ ایــ ســتهیایواقعــا قلــبش داره م نمیــتــرس ســرمو از آغوشــش بلنــد کــردم کــه بب بــا
 ...... بارش افتاد و هنگ کردم طنتیچشمم به نگاه ش

ــ ــنگــاه هراســانمو د یوقت ــاره خند دی ــدوب ــت دهی ــو: گف ــرس کوچول ــاق ينت ــن نم یآراز، اتف ــرا م ــهیب  فت
کـه عـوض شـده بـود      یو بـا نگـاه  ! مطمـئن بـاش   فتـه یاز کـار نم  هـا یزود نیـ قلـب بـه ا   نیا. تخت التیخ

بــه ! کفتــر کوچولــو، فقـط مــال خـود خــودم   یتـو مــال منـ  : آهسـته سرشــو جلـو آورده زمزمــه کنــان  داد  
 !یمونیمال من م شهیهم يو برا رهیتورو از من بگ دمیاجازه نم میشکیه



@donyayroman 560 

کــه  امیـ ب رونیــکــه از ترسـم چشــمامو بسـتم و تقـال کــردم از آغوشـش ب     بـود  کیــنزد يبحـد  صـورتش 
گــرفتم و در  شیآتــ. شــد ریآراز بــه تمــام وجــودم ســراز يلبهــا یو داغــ یگرمــ. داغ شــدم کبــارهیبــه 

 . تمام وجودمو فرا گرفت بیو غر بیعج یهمراه با احساس یلذت شیآت نیکنار ا

ــیخ ــ   یل ــب کش ــده عق ــل ش ــتاش از دورم ش ــ  . دیآروم دس ــه ام کش ــه گون ــگونه ب ــو نوازش ــا  دیدستش و ب
 ......آهو: داشت گفت شیکه نشان از آرامش روح ییصدا

انداختــه جــواب  نییســرمو پــا. اون قــدرت رو نداشــتم کــه ســرمو بــاال آورده بصــورتش نگــاه کــنم اصــال
 بله......ب: دادم

صــال خــوب وضــع صــورتت ا. بــه ســرو صــورتت بــزن یلطفــا آبــ: گفــت دهیکشــ یاز ســر آســودگ ینفســ
 !!! نیخودتو بب! ستین

ــ شــویگوش تــا نگــاهم بخــودم افتــاد کــم مونــده بــود  . کــرد و بطــرفم گرفــت میتنظــ ییجلــو نیبــه دورب
 !بود، خاااآاااااك بر ســــــــــرم دهیبوس تیوضع نیمنو با ا وونهید نیا! غش کنم

ــا خشــک   نیکــامال خــون میشــونیپ ــود دهیکــه آثــار مهــرو محبــت اردالن و خونه ــبــس گراز . ب کــرده  هی
 . داشت اهیکامال س يحلقه  هیکرده و دور چشمام  اهیتمام صورتمو س هامیبودم قلمکار

ــا آرامشــ   دیــخندیم آراز  يکــه تپشــها یو مــنم خنــدان و خجالــت زده از صــورت خــوش آب و رنگــم، ب
قشــنگ بــا آب خنــک کــم مونــد . تکــون دادم و بطــرف رودخونــه رفــتم يقلبمــو بــه همــراه داشــت ســر

 . لبام هنوز خاموش نشده بود يآتش دورنم با لبخند رو یول رمیدوش بگ

ــ  بعــداز ــاره دســتمو گرفتــه کش ــه  کــهیدر حال میو بطــرف خونــواده مــون راه افتــاد  دیتمــوم شــدن دوب ن
 .کردیم يا گهینه آراز صحبت د زدمیم یمن حرف

ــ  از  دادیــدســتش گرفتــه فشــار م يدســتمو تــو نیآراز همچــ م،یکنــار رودخونــه تــا کنــار خونــواده برس
از فکـرم لبخنـد   !! ومـد یالبتـه خـودمم کـه خداروشـکر اصـال بـدم نم      ! انگار قرار بـود فـرار کـنم و در بـرم    

 . زدم

 يخلســه  يمنــو تــو شــدیوجــودم پخــش م يذره ذره  يآراز تــو يکــه از دســت بــزرگ و قــو یآرامشــ
ــ    ینیریشــ ــا اون آرامش ــل وصــف نبــود، هرچنــد ب ــود کــه قاب ــرده ب ــه وجــودم   شیآتــکــه از  یب لبــاش ب

آراز از نگــاه جــذاب و مقتــدرش ذره  يبــایعشــق و احســاس ز! نبــود ســهیشــده بــود قابــل مقا ریســراز
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 یاز دلتنگـ  گـه یقـرارم آروم شـده و د   یکبـوتر دل بـ  . حـد و مـرز رو بهـم القـا کـرده بـود       یب یتیذره امن
 . نبود يقلبم خبر

لپهــام بشــدت شــروع . اومــدم و ســرمو کــه بلنــد کــردم، از خجالــت آب شــدم  رونیــاز فکــر ب يا لحظــه
خونــواده بــدون  ينگــاه همــه . دمیشــن یگوشــام مــ يقلبمــو بــه وضــوح تــو يبــه ســوزش کــرد و صــدا

 ! میبود دهیرس کشونیصدا و با تعجب به ما دوتا بود که نزد

نســناس، مــن حواســم  يوالیــه يپســره : و زمزمــه کــردم دمیکشــ رونیــدســتمو از دســت آراز ب عیســر
 !!!نبود، تو هم حواست نبود؟ آبرومون که رفت

 !!!افتاده یمگه چه اتفاق یکنیچرا دعوا م: هم زمزمه کرد آراز

بعـد در  . کـرد  هیـ با سـرعت خودشـو بـه مـن رسـونده محکـم در آغوشـم گرفـت و شـروع بـه گر           مامان
آروم  زیــدا زدن عزبــا صــ. رفــتیم دمیســف يرنــگ و رو يآغــوش عمــه فــرو رفــتم کــه قربــون صــدقه 

 ! از خطر جستم کردنیو شرمنده بطرفش رفتم که خداروشکر م

شــروع بــه تشــکر از آراز  انیــگر یهــم رفتــه کنــار اردالن و ارســالن نشســت کــه مامــان بــا چشــم  آراز
پارســا و ارســالن داشــتن : تشــکر مخصــوص ازش کــرد و گفــت  هیــکــرد کــه بابــام هــم پشــت بنــدش  

 . گذشت ریبخ یخدارو شکر همچ! نیگردیبرم نیدار دنیدنبالتون که د ومدنیم

ــل اســپند رو  یو پارســا عصــبان ارســالن ــط مث ــ يفق ــد و همهمــه  شیآت ــب   يبودن ــرك ل همــه بخــاطر تَ
ــه  ــ يآراز و گون ــون   ي دهیخراش ــاغ خ ــا دم ــو   نشیاردالن ب ــنگ ت ــه قش ــه عم ــرو    يک ــه ف ــاغش پنب دم

 . دیطول کش یساعت میکرده بود، ن

کـه هـزاران    يمرمـوز و لبخنـد   یبـا نگـاه   یحرفـ  چیسـاکت و بـدون هـ   فقـط بابـام بـود کـه      انیم نیا در
 . کردیداشت، چشم به من داشت و فکر م یحرف ومعن

ــدم آراز و اردالن هــم دارن ارســالن و پارســا رو آروم م  متوجــه ــون   کــننیش ــه نفرش ــه حســاب هرس ک
ــ چیهــ يو جــا دنیرو خــوب رســ مــن تمــومش  يداداشــا: آخــر ســر هــم اردالن گفــت . ســتین ینگران

 !کارش یبود گذشت و رفت پ یهرچ! گهید نیکن

ــومش کنــ  : تکــون داده گفــت  يســر بابــام حــد زد و خــورد   نیــتــا ا دیــفقــط نبا ن،یآره بهتــره تم
 !نیکردیم
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ــهیق اردالن ــامزه ا ي اف ــت  يب ــه گف ــودش گرفت ــن  : بخ ــه نش ــوون مگ ــا ج ــروف رو   نیدیباب ــعر مع اون ش
 :گهیکه م

 
 گرندیکدی يآدم اعضا یبن

 پرند یبهم م يگدار گاه فقط
 

 . میکنیبه بعد مراعات م نیچشم از ا یول! گهید میدیما هم به هم پر خوب

 زیــر دهیـ چشـمش بـه آراز بـود رنـگ پر     هیـ چشـمش بـه مـن و     هیـ پونـه همکـه   . دنـد یخندیبلنـد م  همـه 
 !نشده بود زانیم ادیحال اونم ز نکهیمثل ا. دیخندیم زیر

ــه شــعر خونــدن کــرد کــه هنــوز     نکــهیا يبــرا اردالن ــه شــروع ب از شــعرو  کــهیت هیــجــو رو عــوض کن
 .همه بلند شد يخنده  ينخونده بود که صدا

 :رو به پونه خوند اردالن

 بلنده یلیاز پشت سر خ قدش

 دل گفتم که ابروهاش کمنده به
 
 …ایخدا دمیزد و د یچرخ هوی

 !کله قنده؟ ایرو سرش  پسهیکل
 

ــه ــهیدر حال عم ــخندیم ک ــتگ دی ــ : ف ــالمت باش ــه ا   یس ــس ب ــروز از ب ــاردالن، ام ــعرات خند نی ــش  دمی
 .اون گروهت عضو کن لطفا يمنم تو! باور کن کنهیشکمم درد م

 :و براش خوند. شرط دارم هی تیعضو يفقط برا: هم خندان به عمه گفت اردالن
 

  یکن یجان، قهر کردم تا مرا با بوسه ات راض عمه

 !!!شومیفقط خر م نیریش يام،  با مزه  بچه
 
خنــده هــا بــه آســمون  يهمــه رفــت چــون صــدا ادیــاز  يدعــوا و کتــک کــار گــهیفکــر کــنم د ندفعــهیا
 .رفتیم



@donyayroman 563 

ــالن ــت  ارس ــن گف ــو: رو بم ــو ب يجوج ــاردالن پاش ــ ای ــودم بب شیپ ــخ ــون    نمی ــره ترکم ــروز زه ــه ام ک
ــردارم  گــهیمنکــه د!! يکــرد ــو ب ــ ! عمــرا چشــم از ت ــه  کــنمیمــدار بســته نصــب م  نیاصــال بهــت دورب ک

 !ازت راحت باشه المیخ

 .  دستاشو مهربون برام باز کرد و

موهــام  يلبـاش رو . دادم هیـ خنـدان و بـا نــاز بهـش رسـوندم و کنــارش نشسـته بـه آغوشــش تک       خودمـو 
 .دیچرخ

و کــال  دیــلرزینگــاهش دلــم م دنیــمهربــون و پــراز عشــق آراز بــود کــه باد ياون لحظــات نگاههــا يتــو
 . کردمیفراموش م ارویدن يهمه 

 ينشـــد و هرچنـــد خـــاطره  یطـــوالن نیـــاز ا شـــتریدلـــم خداروشـــکر کـــردم کـــه قهرمـــون ب يتـــو
ـ  کـرد، یذهـنم جـا خـوش م    ياز امروز تـا مـدتها تـو    یوحشتناک باعـث شـده بـود تمـام کـدورتهامون       یول

 . بره نیاز ب

ــه چــا چشــمم ــاده  يب ــایه يرو يآم ــاد و کســ زمه ــ یافت ــود  ادشی ــنب ــده  ییچــا هی آروم از . بهمــون ب
 . رفتم ياومدم و سروقت چا رونیالن بآغوش ارس

 دمیکشــیکــاش خجالــت نم: و از فکــرم گذشــت خــتمیخــودم ر يبــرا يخوشــرنگ و انــار يچــا یوانیــل
ــه آراز م يچــا نیــو ا ــ. دادمیــاعــال رو ب خــراب  یبــا دســت در دســت هــم اومــدن کــارو بحــد کــاف   یول

 !!!میکرده بود

 ......اردالن سرمو بلند کردم يصدا با

ــه زغالهــا  همچنانکــه ــدادن ا يقرمــز داشــتم و در آرزو يچشــم ب ــودم،   ییچــا نی ــه آراز ب خوشــرنگ ب
 . اردالن سرمو بلند کردم يبا صدا

 گــرانیرو د يچــا میدعــوا رو مــا کــرد! زیــبر ییمــن و پونــه هــم چــا يجوجــو لطفــا بــرا: گفــت مهربــون
 !نمیخوشرنگم بده من بب يجا نیا! خوردن

ــا ــتم چ ت ــخواس ــا   يزی ــد و چ ــم ش ــم، خ ــت  يبگ ــه گف ــتم گرفت ــ: رو از دس ــو،  دهایببخش ــیجوج از  یک
 !!بمن چه زیبر يدوباره برا خودتم چا! کاراته کارها فراموش شده

ــرده نم کراســتیرو  يچــا ــبطــرف آراز ب ــد  يدم گــوش آراز چــه شــعر  دونمی ــه لبخن ــد ک ــایز يخون  ب
 !آراز نشست که چشمان مهربونش بمن دوخته شده بود يلبها يرو
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... جوجــو هزارماشــاا گــهینــه د: گفــت دیکــه تــا رســ خــتمیخوشــرنگو ر يهــا ییبرگشــتن اردالن چــا تــا
 ! شمیم دواریدارم کم کم بهت ام! يآماده ا ختنشیر يخواستگار و چا يبرا

خوشــرنگمو  يگــوش آرازم چــا يحتمــا تــو! داره يچــه منظــور دونســتمیچــون م دمیــخجالــت خند بــا
 . دیخندیگفته بود که آراز داشت منو نگاه کرده م

هرچنــد  مویرو بــه لــبش گذاشــت مــنهم همزمــان باهــاش چــا  شیآراز چــا یوقتــ. مامــان نشســتم کنــار
ــ ــود ول ــاال . خــوردم یداغ ب ــه از ب ــل ينگــاهم ک ــاشیدر چشــمان ز وانی ــام    ب ــنم تم ــر ک گــره خــورد فک

ــام دن  ــا تم ــامیخــودم ب ــرو  اه ــوش کــردم  هی ــا فرام ــدر اون لحظــه لذ! ج ــه   يچــا نیذتری ــود ک عمــرم ب
 ! خوردمیم

 . بود و همه هم خسته بودند یراهمون طوالن. جمع شد الیبه غروب مونده وسا یساعتدو  یکی

خودشــون رفــت و  نیبطــرف ماشــ کــردیم یاز همــه خــداحافظ کــهیلحظــه متوجــه شــدم عمــه در حال هیــ
 . نشستند نیعقب همون ماش مایپارسا هم با جفتش ن. نشست انیجالل يکنار آقا

 !ينه؟؟؟ چه زود ازمون خسته شد يراه شد مهین قیعمه جوووونم رف: گفتم بلند

ــده گفــت  عمــه ــا خن ــرم عز: ب ــ زم،یــقربونــت ب ــ یول ــاور کن ــامونم بهــم احت نیب فکــر کــنم ! داره اجیــآق
 ! شم همون بهتر که ازش دور با! ترسمیاردالن م ياز شعرها میکی! داشته باشه اجیاحت میلیخ

ــه وســا  اردالن ــندوق ماشــ  يتــو الرویک  يپــس عمــه  : اومــده گفــت  رکتــیتنــد نزد ذاشــتیم نیص
ــ   ــتنت رو از هم ــگلم، ســهم شــعر برگش ــجــا تحو نیخوش ــبگ لی ــببر فیبعــدا تشــر ری ــ. دی از  چکسیه

 :خندان خوند. دست اردالن راه دررو نداره
 
  
  دیآ یکه او قدم قدم م يوا يا

  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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! زبـون تـو بکنـه    نیـ بحـال ا  يفکـر  دیـ عمـه با  ر،یـ نـه خ : عمـه خنـدان گفـت    دنـد یخندیهمـه م  کهیحال در
 .از االن آماده باش! کنمیدهنت فلفل پرم يخونه مون تو يایب نباریا

 نیـ ا! مـن اجـازه دادم  ! رهیـ بگ شیکـن تـا آتـ    شیهـم قـاط   اهیعمـه جـووونش، فلفـل سـ    : تند گفـت  مامان
 !دراز شده وااااااالاآآ يمتر هیزن گرفته کال زبونش  یاردالن از وقت

 !دهنش فشرد و چشماش لوچ شد ياردالن هراسان دستشو رو میدیخندیبلند م کهیحال در

 !کنم کاریباهاش چ دونمیبمن خودم م نشیبسپر رینه خ: خندان گفت انیجالل يآقا

 :خوند تیمظلوم تیبخودش گرفته بود در نها ینیغمگ ي افهیق کهیدر حال اردالن
 
 پــــــــــونه يتوام، بابا با

 را درك کن عاشقان
 

 دعوا چرا؟؟؟ یکن یمجنون صفت را م عاشق
 

ــا ــ حتم ــم داد  هی ــه به ــپون ــا   نی ــراش ســه ت ــهید يهم ــوره و شمســ   گ ــره و ع ــم ازم   یع ــوره رو ه ک
 !برمن يوا!!!! نیریگیم

 . راه افتادم نینم خندان بطرف ماشکه م. رفتیخنده ها به آسمون م يصدا

نگـاه  : کـرده گفـت   رونیـ بـه ب  يخواستم سوار بشـم پونـه کـه جلـوتر از مـن سـوار شـده بـود اشـاره ا          تا
 !کن شازده رو

ــب ــته د عق ــبرگش ــا  دمی ــرف بازوه ــالن از دو ط ــرف    ياردالن و ارس ــا زور بط ــدودا ب ــه ح آراز رو گرفت
 . ارنیما م نیماش

شــمارو تحمــل  یخــال يجــا میتــونیاصــال نم زم،یــمــادرزن عز دیواقعــا ببخشــ: رو بــه عمــه گفــت اردالن
شــمام کــه ! آراز شــعر بخــونم يبــرم بــرا یبــا اجــازه تــون مــ. میو بجــاش آراز رو گروگــان گــرفت میکنــ

 ان؟یجالل يمگه نه آقا. مال شماست ایکنار عشق خودتون دن

ــدر ــه دل م  پ ــه از ت ــه ک ــخندیپون ــر دی ــون داده يس ــت تک ــ: گف ــت     یوقت ــو دس ــه ت ــتم عم ــودم هس خ
 . نیشما راحت باش! مال خود خودمه!!! سپرم مخصوصا تو ینم یشکیه

 . در حال سکته بودم یآراز شدند و منم که از خوشحال نیهم سوار ماش زیو مامان و عز بابا
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ــب نشســت    ارســالن ــم عق ــه و اردالن ــو پون ــو نشســتند و من ــا. میو آراز جل ــایز يآهنگه ل هــم در حــا ییب
 . خوندن بودند

 . عنوان از دستش در امان نبود چیبراه بود و پونه همکه به ه هاشیکه همچنان شوخ اردالن

ــهی ــما   کدفع ــا چش ــدم اردالن ب ــه آراز نگــاه م  طونشیشــ يمتوجــه ش ــکوك داره ب ــهیمش ــه  . کن ــت ک دق
بـه منکـه پشـت سـرش نشسـتم چشـم دوختـه و اصـال متوجـه           نیکنـار ماشـ   ي نـه یآراز از آ دمیکردم د

 . ستیاردالن وروجک ن

بــه  يبــاد. ســتیبــد ن یکــه گــوش کنــ حتیعــذب نصــ يبــه تــو الواریــآقــا آراز از مــنِ ع: گفــت اردالن
 :غبغب انداخته خوند

 
 يریتا زن نگ کنمیم حتینص

 يریقالده بر گردن نگ نیا تو
 

 يخود زن ندار يکه در خانه  تو

 ياز حال زار من ندار خبر
 
ــ  ــود   یهمگ ــش کــرده ب ــده غ ــد  میاز خن ــه چن ــه پون ــه   نیک ــه حوال ــت جانان ــازه   يمش اردالن کــرد و ت
ــه در حال   خواســتیم دســت دور شــونه اش  کــهیموهاشــم بکشــه کــه اردالن زود دستاشــو محکــم گرفت

ــ : انــداخت و ازش معــذرت خواســت گفــت   نیشــیم ریچــه زود جــوگ نیآقــااااا دنبــال شــعرو گــوش کن
 :که خوند!! شما

 
 دهر است يزنها نیمن بهتر زن

 .زهر است نیهمه زن ع نیبا ا یول
 

ــان فقــط ــرو د یزم ــ  دمی ــه ارســالن ماش ــار نیک ــف کــرد يرو کن ــه دل  کــهیدر حال. داده توق ــد و از ت بلن
 نیبشـ  ایـ خـودت پاشـو ب  ! کـنم  یراننـدگ  تیوضـع  نیـ بـا ا  تـونم یاردالن بـاور کـن مـن نم   : گفـت  دیخندیم

 !!پشت فرمان
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 . ما داشتن يچشم به خنده ها ستادهیا گهید نیماش دو

خـودم   شیپـ  دیـ با نکـه یمثـل ا ! نمیـ شـو بب  ادهیـ اردالن پ: مـا اومـده گفـت    نیشـد و بطـرف ماشـ    ادهیبابا پ 
 !يدیدستمون م ينکرده کار يخدا تیوضع نیتا کنترلت کنم، با ا ینیبش

 ریســربز يبچــه  هیــنزنــه و مثــل  یحرفــ گــهیاردالن بــه بابــا قــول داد کــه د میدیــخندیکــه دوبــاره م مــا
 . نهیراست بش

ــ گــهید اردالن ــزد کــه باعــث خنــده بشــه  یحرف ــ . ن ــا پشــت ماش ــا م نیچــون باب ــه  ومــدیم و چشــمش ب
 . کردیکنترلشم م لیاردالن بود که دورادور با موبا

 کــرد، بــا ممیتقــد بــایز يکــه لبخنــد دمیــنگــاه آراز رو بخــودم د نیماشــ ي نــهیآ يدوبــاره از تــو یوقتــ
 : صورتمو برگردونده فکر کردم نیشرمگ يلبخند

 
 مغرور من مرد

 
 عالمه هیدارم  دوستت

 قابلمه هی ي اندازه
 

 گــهیخــاك تــو ســرت آهــو، د: گفــتم دهیــســروته خــودم خند یو بــ يور يدر يناخواســته بــه فکــرا کــه
 !!!...یگرفت ادیچه زود از اردالن ! کارش یرفت پ يخل شد

 
 زده آغاز نگاهـت یقشنگـ خونیشب چه

 خودش کرده مرا ، بازِ نگاهت دیهم ص باز
 

 به من افتاد و مرا باز صدا زد تیها چشم

 تو آواز نگاهت يمرا ســو يکَشد پا یم
 

 ست یمعجزه کاف نیو ا دمیتو را د يبایز چشم

 به تو آوردم و اعجاز نگاهت مانیکه ا من
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 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 يگو

 به من آن راز نگاهت یـیتا که بگو آمدم
 
 

 يو شـعر یقیموس زشیآم ییبایکه ز تو

 درآن ساز نگاهت ستیچه آهنگ قشنگ! به
 

 . کردن و رفتن یگرفته خداحافظ لیپونه رو تحو نایعمه جوون ا میدیدر که رس دم

 یکـرده نگـاه   یهـم خـداحافظ   هیـ از بق. تشـکر کـرد   یهم کنـار مامـان بابـا اومـده از زحمـات همگـ       آراز
 . تکون داده رفت يبه چشمام کرد و سر

 !شده همراهش بود نشیجلوتر از خودش سوار ماش قلبم

ـ . ازش بـودم  یامیـ ا هرلحظـه منتظـر پ  چـر  دونمیـ نم اونشب . نشـد  يتـا موقـع خـواب کـه ازش خبـر      یول
پرمــاجرا رو پشــت ســر گذاشــته  يمخصوصــا کــه روز دمیــخواب شــهیزودتــر از هم یخســته بــودم و کمــ

 . شده بود ریو خداروشکر ختم بخ

 امیــدو پ. زدم میبــه گوشــ يســر! امــهیبــازم قلــبم در انتظــار پ دمیــشــب کــه چشــمم بــاز کــردم، د نصــفه
 :   از عکس خودش برام فرستاده بود ينوشته ا ریازش داشتم در تصو

 
 ...را ببخش  میها یحوصلگ یب

 ...را فراموش کن  میها یبداخالق

 ... رینگ يرا جد میها ییاعتنا یب

 .. درعوض
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 ..هم  من

 ....بخشم  یرا م تو

 ... یینهایا يمسبب همه  که
 
 .مهمون کرده بود یمنو به آهنگ و

قلـبم  . شـد  نیـ آنال دمیـ د ينصـفه شـب آهنـگ رو دانلـود کـردم و بارهـا گـوش دادم کـه لحظـه ا          همان
 . دیلرز

 !!!تو یستیمگه خسته ن ؟یکنیم کاریچ نجایا ینصفه شب ؟يدیوروجک هنوز نخواب: نوشت برام

االن . دیــخوابیآهنــگ م نیهمــ یــیبــا الال دیــداره نتونســت بخوابــه، با امیــپ دیــوروجــک د: نوشــتم بــراش
 ن؟یاونهمه دعوا کرد نیمگه خسته نشد ن؟یداریچرا ب یخود جنابعال. بخوابه رهیم گهید

 رمیــراحــت شــد م المیــگرفــت خ لیــتحو امهاشــویوروجکــم پ دمیــاالن کــه د: خنــده نوشــت کریاســت بــا
 . قلبم ریشبت بخ. بخوابم

 .شب شمام ناز قلوه جان. راحت و آسوده بخواب: نوشتم

 ......خاموش کردم و  مویگوش
 

ــاجرا يچنــدروز ــود و غــروب کــه خســته از اتــاق درس ب   کمــونین کیــپ ياز م اومــدم  رونیــگذشــته ب
محـبس بـودم    يکـه بـا درس جـانم تـو     یدوسـاعت  نیـ در ا نمیـ انـداختم بب  نییپلـه هـا پـا    ياز بـاال  ینگاه

 چه خبره؟ نییپا

چــون آراز  ســتاد،یقلــبم کــه ا. کــردنیم شیافتــاد کــه مامــان بابــام راهــ یاز همــه چشــمم بــه مهمــون اول
 !!!! بود

 . دمیاز بابا خجالت کش یول!! آرازم اومده نیاز همون باال داد بزنم چرا بمن خبر نداد خواستم

ــبب ياز پنجــره بتــونم لحظــه ا دیشــا دمیــعجلــه بطــرف اتــاقم دو بــا  نشــویفقــط دعــا کــردم ماش! نمشی
 . باشه درسمینگه داشته باشه و در د یخوب يجا

ــ  پــرده رو عقــب زدم تنــد شــدم کــه چشــمم بــه  زونیــآو رونیــام بــه ب نهیو پنجــره رو بــاز کــرده تــا س
 .آراز افتاد
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بطــرف عقــب  ســتادهیا نشیکنــار ماشــ. دمشیــدیپــارك کــرده بــود کــه راحــت م  ییشــکر جــا خــدارو
خـم کــرد و ســوار   يبـه احتــرام ســر . کــردنیبــا مامــان بابـام بــود کــه بدرقـه ش م   نکـه یمثــل ا. برگشـت 

 . شد نیماش

ـ . فـتم یب رونیـ کـم مونـده بـود از پنجـره ب     کـردم ینگـاش م  دهایـ بد دیـ مثـل ند  چنان نداشـتم   یگنـاه  یول
 . شو کرده بود وونهید يدلم هوا یلیخ. یبجز دلتنگ

ــرف پنجــره   يا لحظــه ــاقم چرخ يچشــمان آراز بط ــات ــه آو  . دی ــاد ک ــمش بمــن افت ــا چش ــت دارم  زونی
 . لباش نشست يو از ته دل رو بایز يخنده ا کنم،ینگاش م

بــه مــن زنــگ  یعنــی. زنــگ زد میگوشــ زیــم ياز رو. رو گرفــت يبدســت گرفــت و شــماره ا شــویگوش
 زده بود؟؟؟

 بگه؟؟؟ خواستیم یچ. دل ضعفه گرفتم دمیشماره شو د تا

ــب ياونجــور یگــیگالبتــونم؟ نم یســالم وروجــک خــانم، خــوب : بهــش ســالم دادم کــه گفــت  آروم  رونی
 !!! یفتینکرده م يخدا یشیخم م

االنـم  !! مـدام مـواظبم باشـه    دیـ با یکـ ی یخـب خـودت گفتـ   : گفـتم  دیـ تپ یاز حرفـاش قلـبم مـ    کهیحال در
ــلوغ   ــمش دارم ش ــتم و دور از چش ــ. کــنمیم یاز دســت پرســتارم دررف ــود  یک ــده ب ــردار   نیاوم ــه خب ک

 نشدم؟

بــا بابــات : گفــت دمیــدیلباشــو م يرو يخنــده  کــهیدر حال. پنجــره رفــتم و چشــم بهــش دوخــتم پشــت
فکـر کـردم   . ازت نبـود  يخبـر  یچشـمم خشـک شـد بـه پلـه هـا ولـ       ! دنشیـ اومـدم د  داشـتم  یکار واجب

 !یستیخونه ن

ــا ب: گفــتم ــه باب ــن ــا رونی ــرم ییج ــدارم ب ــد، اگــه م  یاضــیکــالس ر! رو ن ــا دونســتمیداشــتم و دربن  نییپ
 ! جناب مینداشت قیتوف. زدمیبهتون م يحتما سر نیهست

بـا اجـازه   : گفـت  بـا یز يبـا خنـده ا  . اونجـام  دیـ دوبـاره بطـرف پنجـره برگشـت کـه د      دیخندیم کهیدرحال
 د؟ییفرما یرخصت م. کار دارم یشرکت کم يتو. رمیم گهید

  ن؟یکنیم کاریرخصت ندم چ: گفتم دهیورچ لبامو

مــونم تــا از جانــب  یمــ نیماشــ يتــو نجــایمــنم هم ل،یــتعط یکــار، همچــ یخــب مشخصــه کــار بــ: گفــت
 !نیصادر بشه هم یشما مرخص
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حــال نــدارم خســته و ! رخصــتم صــادر بشــه باصــرفه تــره  نیالزم نکــرده، همــ ریــنــه خ: خنــده گفــتم بــا
 . خدانگهدارتون. کنم ییرایباال کنم و ازت پذ نییدور از چشم مامان بابام پا یدزدک یکوفته ه

 . برام تکون داده رفت یقطع کرد و دست شویخنده چشم بصورتم داشت که گوش با

 نطــرفیبــه ا کیــن کیــاز روز پ. بــودم اومــده خونــه مــون دهیــشــده بــود نفهم فیــح. تخــت افتــادم يرو
 .ذره شده بود هیدلم براش . بودمش دهیند گهید

ــرا گفــتمیم امــروز ــا يب ــل از اونجــا بب  لشیپروف ــذاره الاق ــعکــس ب ــهید نمشی ــو! رو وون ــپ ياگــه ت  کی
 .میکه اونموقع قهر بود فیح. ازش عکس داشتم یبود االن کل اوردهیادا درن کین

رفـتم چشـم بـه سـبد گـل       نییتـا از پلـه هـا پـا    . بشـدت گرسـنم بـود   . رفـتم  نییبلند شده پـا  یمدت بعداز
 . بود زیم يرو يافتاد که گوشه ا يو محشر بایز

 :...بطرف گلها رفتم و بلند گفتم رتزدهیکه ح دیکش ریقلبم ت چنان

 !!!رنیقلبم راه م يخداااااااا گال دارن رو يآورده؟ چقده محشره؟ واااآاااا یک نویا مااآآاآمااااااان

 خوشت اومده؟ یلیخ نکهیمثل ا. دمیمامانت خر يمن برا: بابا بگوشم خورد که گفت يصدا

 ! بودم دهیند کلیبطرف هجوم برده بودم که اصال بابارو با اون ه يطور

ــا ــتم  ب ــته گف ــایشــما ا: تعجــب بطــرفش برگش ــند نیببخشــ ن؟یینج ــون دهی ــاجووونم . مت ــیباب ــه  یعن چ
 رو صاحب شده؟ يو محشر ییبایو ز یبزرگ نیخبر بوده که مامان گل به ا

 یمناســبت دیــمگــه با: کــه گفــت کــردیداشــت و خنــدان ســرتاپامو نگــاه م يا گــهیبابــا رنــگ د ينگاههــا
 !!!زنم گل بخرم يهوس کردم برا. داشته باشه

ــان ــپزخونه ب مام ــاز آش ــامون م  رونی ــدان نگ ــده خن ــردیاوم ــان . ک ــاه مام ــم تغ نگ ــه ــود و   ریی ــرده ب ک
 .کردیداشت از چشماش فوران م یخوشحال

 دیکــه شــا نیــهــم دار يدختــر نیاصــال عــادت نکــرد!!! کــه ســتیخــب گنــاه شــما ن: بــه بابــا گفــتم رو
ــواد  ــل بخ ــش گ ــ! دل ــن م   هی ــرا م ــم ب ــاخه ه ــرفتیش ــ  ن،یگ ــمون زم ــدینم نیآس ــا وم ــدور يو ج ــه  می ک

 !!! خداروشکر رفتینم

 . قابل نداره! به تو میببر بذار اتاقت تقد: مامان گفت. مامان بابا بلند شد يخنده  يصدا

 هیـ گذاشـتم و بـا    یشدسـت یپ يخـودم تـو   يبـرا  وهیـ بـا نـاز مـثال قهـر کـرده بـودم چندمـدل م        کهیحال در
 !!! چه خبرا بود زیم يرو. به اتاقم رفتم ینیریش
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 اومد؟ از گلت خوشت: نوشته بود. داشتم یامیاز آراز پ دمیرس تا

. رســوندن آرازخــان یبــه عــرض جنابعــال یاشــتباه دیببخشــ: بــودم نوشــتم دهیــنفهم يزیــچ کــهیحال در
ــرا مامــان خر يبابــا اون گــال بــرام گــل  یکســ ســتمیمنکــه اصــال حســاب ن! بــود نــه مــن دهیــمحشــرو ب

 :بخونه هیشعراش خال ياالن اردالن جا!!! بخره
 

 به سرش کرده خدا یمن چادر مشک بخت

 …اگر بخت ِمحجب نپسندم چه کنم من
 

بهــم گــل  ســتیمــن ن ادیــ یپــوش، کســ یمــنم کــه خــاك برســرش فعــال خــوابِ خوابــه و مشــک شــانس
 !بده

 
کــه توســط مســتخدم بــه اتــاقم  یدســته گــل رز ســرخ و صــورت نیبــاتریز 10بگــم اونشــب ســاعت  اگــه

 ! کنهیباور نم یشکیآورده شد و سکته رو درجا کردم، ه

 ووووووووونــهیپســره د نیـ ا. ســاعت مـاتم بــرده بـود و چشــم بـه گلهــا دوختـه بــودم     مینـ  دونمیــم فقـط 
 !!!! دهنــــــــــم لق بود يادیمن ز ایبود 

 
 : فرستاده بود امیپ برام

 
 التماس و انتظار  یعنی عشق

 
 یعنی عشق

 اریدر دست  يا بوسه
 

 یعنی عشق

 و دل دنبال تو پا
 

 هرچه دارم مال تو یعنی عشق
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 .......باز نشده بود خمیتشکر کنم، چون تا صبح  يو چه جور سمیبنو یبلد نبودم براش چ اصال
 
 .رمیگیکم کم دارم سرسام م گهیهستش که د يو ولوله ا ایخونه مون بروب يروزا تو نیا

 . کننیخونه رو جابجا م لیو وسا يزکاریمنزل افتاده و همش تم لیبا خدمه به جوون وسا مامان

ـ  میچکــاریه کــهیلدر حا امـروز  :  کــه بلنــد گفــتم رفتمیــبشــدت خســته از پلــه هــا بـاال م  ینکــرده بــودم ول
 !!! تولد ساده ست ها هی! مامان چه خبرتونه بابا

 يزیــکــه چ هییــخبرا یعنــی. زدیــمشــکوك م یکمــ يکــه مامــان بصــورتم انــداخت انگــار یبــا نگــاه یولــ
 بمن نگفتن؟؟؟

 . گرفته بود رشیو امیاز داداش یکیباز  نکهیمست خواب بودم، مثل ا کهیزود در حال صبح

کـه   دیکشـ  مینـ یدوبـاره پـر رو بـه بب   . درکـار نبـود   یاصـال ول کردنـ   یولـ !! گـه یا ولـم کـن د  : گفتم حالیب
شــکر خــدا . تخــت نشســتم يرو دمیکشــیم یغــیاز حرصــم ج کــهیدر حال. بــار بلنــد عطســه کــردم  نیــا

 . شدیچشمامم باز نم

ــاز کــرده عصــبان بلنــد ارســالن بگوشــ يخنــده  يصــدا ــا یم خــورد کــه چشــمامو بــزور ب  نییاز تخــت پ
 رفـت، یو ارسـالن هـم خنـدان قـدم قـدم عقـب م       رفتمیـ با خشـم قـدم قـدم بطـرفش م     کهیدر حال. اومدم

 دهاتویاون چنــدتا شــو رمــتیاگــه بگ: پــا بــه فــرار گذاشــت و مــنم کــه دنبــالش بــودم داد زدم  کدفعــهی
 ! کَنمیدونه دونه م

 يمامـان، االن کـه تـو    نیببـ : آشـپزخونه فـرار کـرد و پشـت مامـان سـنگر گرفتـه بـا خنـده گفـت           بطرف
 !  اونارو بکَنه خوادیدارم م اجیاحت دهامیدوتا شو نیتولد به ا

 پررو؟ يخندیبخوابم حاال م ینذاشت یاول صبح: گفتم بلند

 : از همون پشت مامان خوند زدیبشکن م کهیحال در
 
 یمکگنبد فلفل ن نیا ریز

 یکنم گرچه نخندم الک چه
 

داشـتم   میتصـم  ،یعـزب اوغلـ   يخـب آقـا   یلـ یهـان؟؟؟ خ  هیـ نطوریا اا پـس ا : بـه کمـر زده گفـتم    دست
ــ  يدوتــا از اون دوســتا یکــیروز تولــدم   نیــبشــه از ا یکــنم بلکــه فرجــ یخــاص و باحــالمو بهــت معرف
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ــا ا! يایــدرب یکســیو ب يدربــدر ــب و تنــد پشــت بهــش کــردم کــه از  . شــدم الــتیخیب گــهیحســاب د نی
 .بشم جآشپزخونه خار

ــ  يرو چنــان تــورو : گفــتیکــرد کــه همزمــان م یســرم هــوار شــده شــروع بــه قلقلــک دادن مــنِ قلقلک
رو باهاشــون آشــنا بشــم بلکــه  يچنــدنفر خــوامیمــن م. ریــخــدا آهــو جــوونم، زود بــاش حرفتــو پــس بگ

 .رمیشانسم بخونه و منم زن بگ

نشســته و از  زیــمامــان هــم کــه پشــت م ! کــم مونــده بــود حــالم بــد بشــه  دمیــدخنیبــس بــا قهقهــه م از
 . خنده غش کرده بود

بخــود گرفــت و نالــه کــرد کــه دلــم بحــالش ســوخت و بــا   یدرب و داغــون ي افــهیارســالن چنــان ق بعــد
 . خنده حرفمو پس گرفتم

 !!!گهیدخودمه  یداداش. کنم عاشقشونم کاریخب چ!! داداشم برم کلیکه قربون ه آآآآخخخخ

 ! شهیم اهیاز لپم کنده رفت که فکر کردم حتما لپم س يبوس گنده ا یبا خوشحال چنان

بـرام سـفارش داده بـود کـه در      یبلنـد قشـنگ   راهنیـ مامـان پ . لبـاس خوشـگلم پـرواز کـرد     شیپـ  فکرم
 نیاولــ يبــرا راهنمیــپ دنیــبــا د. کــه حــرف نداشــت شــمیبرازنــده بــود و تــن خور یلــیخ یســادگ نیعــ

 ! یبار حال کردم اساس

 . کرده فقط ذوق کردم راهنمیبه پ یکمد رو باز کردم و دوباره نگاه در

ــل ر   یصــورت راهنمیــپ ــراق کــه باالتنــه اش کــال دانت ــا  يو زردار زیــکمرنــگ و ب ــود و پ  نییکــار شــده ب
شــده  نییداشــت و لبــه هاشــم کــال بــا دانتــل تــز  یســاتن همــرنگش کــه حالــت فــون عروســک  راهنیــپ

 . بود

بــود کنــارش جــا خــوش کــرده  راهنیــکــه ســت پ یهمرنــگ و بلنــدش محشــر بودنــد و شــال يکفشــها
 . بود

 هیرســم یلــیلبــاس خ نیــمامــان جــان، ا گفــتمیم یداره، هــ یتولــدم حالــت خصوصــ کــردمیفکــر م منکــه
 . بستم یمامان دهنمو م يبپوشم؟ که با چشم غره  يلباس راحت تر شهیآخه، نم

ـ  يجـوون و عمـه کـه بـرا     زیـ و عز پونه راه انـداختن   یچنـان بـه بـه و چهچهـ     دن،یـ بـار لباسـهامو د   نیاول
 نــایکــه ا گــهید ادهیــبابــا، حتمــا مهمونــا تعدادشــون ز الیــخیاصــال ب. نکــرد یبــه حــرفم تــوجه یکــه کســ

 ! بساط رو راه انداختن نیا
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بـودمش   دهیـ ه ندمنکـ  یسـفارش داده و بخونـه شـون فرسـتاده بـود، ولـ       راهنیـ پونـه هـم پ   يبـرا  مامان
چشــمم  ترســمیم!! خوبــه یبشــ زیســورپرا گفــتیم. دادیــبهــم نشــون نم راهنشــویعکــس پ یو جغلــه حتــ

 !یبزن

زبـــونش بکشـــم  ریـــبلکـــه بتـــونم از ز شـــدیکـــه از ورِدل شـــوهرجوونش جـــدا نم شعورشـــمیب خـــود
 !هیلباسش چه جور

ــ روز ــد رس ــو ه دیتول ــود د ییاهوی ــا ب ــبپ ــنم بکــوب ب . یدنی ــتیفکــر ک ــو  س ــا ت ــار  ينفــر درج ــه ک خون
 !  و بازم کم داشتن کردنیم

ــاقم ب  مــنم ــکــه کــال از ات ــا د. ومــدمینم رونی ــچــون ب ــه اعصــابم بهــم م  دنی مگــه . خــتیریاوضــاع خون
بــودم امــا فقــط بــا  یمنکــه بــه تولـد ســاده هــم راضــ !!! راه بنــدازن مبــولید لیــدامب نهمــهیمجبـور بــودن ا 

 !حضور آراز والسالم

ــا زور اول خــود پونــه درســت شــد کــه  کطرفــهی ییبــایموهــاش بز. نشســت شــگریدســت آرا ریــش زب
ــر  ــل س ــا نگ يگ ــایب ــپ ينه ــر و مروار يازی ــمحش ــاش نشســت  يرو يدی ــال . موه ــمون ع ــر از  یعروس ت

 !لیخب عروس توانمند ها بود و چشم و چراغ فام. شده بود یعال

 يبـه اتـاقم سـر    سـاعت  میاتـاق مـن کاشـته بـودن و هـر نـ       ياردالنم کـه فقـط نـافش رو تـو     خداروشکر
خداروشــکر پونــه تمــوم شــد و مــا ! اوووووووووف: کــه بــه اتــاق اومــد بلنــد گفــتم يبــار نیآخــر. زدیــم

 !!! يزنتو بابا خسته مون کرد ریبگ! میهم خالص شد

ــز خواســتمیم ــتم   شــگریدســت آرا ری ــه ور بپــر: جــا خــوش کــنم کــه گف ــ يپون ــتیاون پ ،یاله رو  رهن
 !!یبپوش که مردم از فضول

 .... از جام هوی دمیوارد اتاقم شد، د یوقت یول دیکدوم اتاق پوش رهنشویپ دونمینم

 اهیســ نیمخملـ  یدرخشـان بـا کفشــ   يرنـگ و تمامـا ســنگها   يازیــتنـگ و چسـبانِ پ   راهنیــپ. شـدم  بلنـد 
 . کردیم نییپشت کفشهارو تز یرنگ يازیو بزرگ پ بایز ونیکه پاپ

 ! مبود دهیمحشر بود که فقط هنگ يمن لباسش بحد يخدا

کـــنم و  دایـــپ یحرفـــ تونســـتمیاصـــال نم!  کـــه بـــه گـــردن داشـــت اوووووووووووه ییبـــایز سیســـرو
 ! عروسش سنگ تمام گذاشته بود يام برا قهیمامان خوش سل. کنم فشیتوص
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ــ  فقــط ــه رو آروم بوس ــتم دهیصــورت پون ــعز يمــاه شــد: گف ـــاه زمی  کــاریاردالن داره چ! فقــط مـــــــــ
 احساس؟ یکجاست اون ب کنه؟یم

 !! بگه خوادیم یچ دونمینم ده،یاونم لباسمو ند. نکردم داشیپ دونم،ینم: خندان گفت پونه

 ....آقا حالل زاده بود و در اتاقو باز کرد که

ــداها   بــا ــدن در ص ــدتر وارد اتــاقم شــد   رونیــب يبــاز ش ــایز يآهنگهــا. بلن کــه  شــدینواختــه م ییب
 !! مهمونا واقعا اومدن ای هینیتمر دونستمینم

ــاره ســرک  کیقشــنگ شــ کــهیدر اتــاقو بــاز کــرده در حال اردالن  کدفعــهیکــه  دیکشــ یکــرده بــود، دوب
 . پونه کپ کرد يچشماش رو

 : خوند شدیخونده م یچشماش بخوب يهمزمان تو طنتیو عشق و ش يشاد کهیزده در حال ذوق
 

 با آن همه وسعت شده نصف جهان اصفهان

 ..يو کل جهانم گشته ا يوجب قد دار کی
 

 !!ول به تو زلزله بانو يا ؟یمنو بکش يدار میامشب تصم یعنیبا خودت؟  يکرد کاریچ دختر

 :خوند دیچرخیدورش م کهیبه پونه رسونده در حال خودشو
 

  يروسر

  مقنعه

  چادر

  شال

 یگون یحت و
 

 ....دیآ یبه تنت م یــــــــــق من هر چه بپوش❤عشــــــــــ
 

 . دیآروم پونه در آغوشش کش يخنده هامون بلند بود که لحظه ا يصدا
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لطفــا !! هیـ زیحـرمتم خــوب چ  ایـ اردالن بخــدا ح: گفـتم  میکــه از خنـده غـش کــرده بـود    شـگر یو آرا مـن 
 !به دور و برت بنداز ینگاه هی یگاه

 ینگـاه  هیـ حـاال بـذار ببوسـمش بعـد فرصـت شـد بـه اطـراف         . کـردم  کـار یمگـه چ : خندان گفـت  اردالن
 !کنمیم

 شــشینــــــــــــــــــــــه، آرا: میــبــا هــم داد زد شــگریپونــه بــرد کــه مــن و آرا يلباشــو بطــرف لپهــا و
 ! شهیخراب م

 ! بوسمیچشــــــــــم، موهاشو م: لوچ نگامون کرده با حرص گفت ییبا چشما اردالن

 نیفشــار نــد ادیـ زتوروخـدا لبــاتونو  : گفــت شــگریکنـه، آرا  کیــپونـه نزد  يخواســت لباشـو بــه موهــا  تـا 
 !!شهیحالت موهاش خراب م! ها

ــه  اردالن ــ : خنــدان رو ولــش کــرده گفــت  يپون ــا نیبگــ نیخــب االن شــما لطــف کن عــروس خــانم  نی
خــودش  يبــرا نیغمگــ کــهیدر حال. اصــال نخواســتم مــال خودتــون!!! خــورهیم يهــزار رنــگ بــه چــه درد

 .بطرف در رفت خوندیم
 

  دیشما، خواهشا دق نکن شیاز پ رفتم

  دیهق هق نکن دایمن شد يدور 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

 شــه،یشــعر شــامل شــما نم نیــپونــه جــان ا: دوبــاره درو بــاز کــرده گفــت میدیــخندیبلنــد م کــهیحال در
 !که دوباره درو بست و رفت!! دنبالم نیاریب فیتشر نیتونیم

 ســتم،یو منکــه اصــال آمــاده ن میخنــدیبلنــد م میــدار دیــکــه پشــت ســر اردالن وارد اتــاق شــد و د مامــان
ــهیدر حال ــت   ک ــود دو دس ــده ب ــم مون ــو یک ــت   يت ــه گف ــودش بکوب ــر خ ــدا: س ــا ایخ ــا  نی اردالن رو کج
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بچــه چــش  نیــآخــه ا! انداختــه ینگهــش دارم و پاشــو کجــا ببنــدم در نــره کــه همــه رو از کــار و زنــدگ 
 .شده؟؟؟ که چشمش به پونه افتاد

اون  يمخصوصـا بــرا  زمیـ بـرم بگـم اسـپند دود کــنن بـرات عز    :  قربـون صـدقه رفــتن گفـت    یکمـ  بعـداز 
 . و از اتاق خارج شد!! زبون اردالن

کــه نســبت بــه گذشــته  یشــیبــا آرا. ومــدیبهــم م میلــیشــد کــه خ ونینیشــ ییبــایمــن بز يموهــا ندفعــهیا
 !! ادهیز یلیخ نکهیا خوام،یم میمال شیبابا من آرا: گفتم. بود هوارم دراومد شتریب یکم

 !دستور خانم مادرتونه: فقط گفت شگریآرا

ــردم  مبهــوت ــده فکــر ک ــاااا يا: مون ــل ا ! باااااب ــه اه ــان ک ــارایمام ــود نک ــایا!! نب ــهیچــرا ا ن ــکوك  نهم مش
 .!!زننیم

 .بلند بود ییبایآهنگم هم به ز يکه صدا ومدیم نییاز پا يادیز يسروصدا

بروبرگــرد  یبخــودم انــداختم کــه همــون لحظــه بــ ینگــاه نــهیآ يو آمــاده شــده تــو دمیپوشــ رهنمــویپ
 !!!گرانیبحال د يعاشق خودم شدم، وا

ــت ــن رو رو میداش ــال  يادکل ــون خ ــردیم یخودم ــاه تحســ      میک ــد و نگ ــه وارد ش ــا عجل ــان ب ــه مام  نیک
تولــد  نیتــا شــما بجنبــ. دیهســت یهــر دوتــون عــال دیزود باشــ :بــه ســراپامون انداختــه گفــت يزیــبرانگ

 ! شهیهمکه داره تموم م

آراز  يفقــط دلــم بــرا یولــ. شــمیروبــرو م ییبــا چــه کســا نییپــا دونســتمینم. دلــم نبــود يدل تــو ایخــدا
 دهیبهــم زنــگ زده حــالم پرســ يبــودمش و فقــط دوبــار دهیــند نــوریگلهــا بــه ا ياز مــاجرا! ذره بــود هیــ

ــرا . بــود ــبم داشــت ب ــد يحــاال قل ــر م دنشی ــپرپ ــد جــانیو از ه زدی ــرار نداشــتم دنشی ــ. آروم و ق  یول
 . میکه به کارمون برس شدیکَنده م نهیآ يدربدر از جلو يپونه  نیامگه 

از اتــاق خــارج  میبخودمــون مســلط باشــ میکــردیم یســع کــهیو در حال میدیکشــ یقــینفــس عم بــاالخره
 .میشد

جمــع  نجــایا یتــیچــه جمع ایخــدا يوووووووووو. افتــاد نییو چشــمم بــه پــا میپلــه هــا گذاشــت يرو قــدم
 !!! شده بود

ــدیم ــ   دمی ــرد حت ــور ک ــه رو مجب ــان هم ــ  یمام ــترها رو آبکش ــوت    یلوس ــران رو دع ــل ته ــو ک ــنن نگ ک
 !کرده بودند
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بــودن و بــه  ســتادهیدوطــرف مامــان بابــا ا گــاردیباد نهــویافتــاد کــه ع پمیــخــوش ت يایبــه داداشــ چشــمم
 . گفتنیمهمونا خوشآمد م

 . کردمیذوق م دنشونیچقدر از د ایخدا

بـه مـن تولـدمو، بـه پونـه      . گفـتن یم کیـ بهمـون تبر  فتـاد یبـه مـا م   انیتـا چشـم آشـنا    میدیکـه رسـ   نییپا
 ! شوینامزد

ــ کــهیحال در ــال   کــردم،یم یاحســاس کالفگ ــط دنب ــود کــه پ کنفــریچشــمم فق ــب ــس . کــردمینم داشی پ
 !!بود ومدهینکنه هنوز ن! شدمیم وونهیم کم کم دکجا بود؟ داشت

 !! سالم خانوم کوچولو: از پشت سرم گفت ییصدا

 !!آخه تو ییجذابت بشه آهو، کجا يآآآآآآآاخخخخ قربون اون صدا: مونده بود داد بزنم کم

ــو  عیســر ــتم و نگــاهم ت ــل شــد بــاشیز يچشــما يبرگش ــا شــاد. قف ــاه يب ــه   ینگ ــه ســراپاش انداخت ب
 !!!فتمیمنو که دارم م ریپونه لطفا بگ: آروم زمزمه گردم

 . میکرد دنیهرسه شروع به خند و

 یکـت شـلوار اســپرت کـرم رنگــ   . بــود دانیـ مــرد م نیکتریبــه سـراپاش انــداختم کـه شـ    ینگـاه  دوبـاره 
 . درنگ که طبق معمول دو دکمه اش باز بو یشکالت یراهنیپ. برازنده اش بود یلیکه خ

 
 پیــت نیــبــا ا یقربونــت بــرم مــن الهــ. و جــذاب بــود کــلیچقــدر خــوش ه والیــه يپســره  نیــا ایخــدا
 !تکت

 کــلیکــه بــا اون ه غ،یــخــوش حــالتش رو بــه عقــب شــونه کــرده صــورت خــوش رنگــش ســه ت  يموهــا
 . رو بطرف خودش بکشه يادیز ينگاهها شدیجذاب شده بود و باعث م يادیچهارشونه ش ز

ــیخ ــم م یل ــتیدل ــرم م خواس ــروفنیب ــده   ک ــت خوانن ــا     يرو از دس ــم باب ــه بگ ــه هم ــه ب ــت گرفت ارکس
 دیشـا !! دیـ کنیبـه عشـقم نگـاه م    نهمـه یچـه خبـره تونـه ا   ! گوربگورشـده تـون رو   يچشـما  دیـ کن شیدرو

 !نگاش کنه یمن دلم نخواد کس

 . فشار دست پونه نگاهمو از چشماش گرفتم و آروم سالم داده خوش آمد گفتم با

 . گفت کیو تولدمو تبر دهیحالمو پرس نیدلنش يلبخند با
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: زده گفــت يبــا ژســت مخصــوص خــودش لبخنــد  کــردیآروم ســراپامو برانــداز م کــهیدر حال يا لحظــه
 یشـ یم رحمیـ ب نهمـه یچـرا رفتـه رفتـه ا   !!! ادیـ م ایبـه سـرِ قلـب بعضـ     یچـ  یگـ ینم يخوشـگل کـرد   نهمهیا

 تو؟ 

ــهیحال در ــرمو برم   ک ــت س ــا خجال ــدمیب ــتم گردون ــن خ  : گف ــه م ــه وگرن ــار مامان ــیک ــت   یل ــاده دوس س
 !بکنم ومدیاز دستم برن میکار! داشتم

ــه گفــت  آروم مواظــب  امیخــب بعضــ. کــنمیکــه بهــت افتخــار م  يعوضــش محشــر شــد : دســتمو گرفت
 !!!به ما چه فته،یبراش ن یقلبشون باشن اتفاق

 . خبردار نشده بودمرفته و تنهامون گذاشته بود  یک. و دنبال پونه گشتم که نبود برگشتم

: آروم گفــتم. کردنــدیدکتــر افتــاد کــه چشــم بــه مــا دوختــه بــا ذوق نگــامون م  يبــه خــانم و آقــا نگــاهم
ــه دســتمو ول نکــرده بلکــه    ! کــننینگــامون م م،یبــه دکتــر و خــانومش خوشــآمد بگــ     میآراز بــر ک

 . میدکتر راه افتاد يمحکمتر فشار داد و  بطرف خونواده 

ــدســتش ب کــردم آروم دســتمو از یســع ــتم  رونی ــه  کــننیهمــه دارن نگــاه م: بکشــم کــه گف چــه خبرت
 !شیشکن یم يدست رو که دار نیا یول کن شهیم!!! تو

بــاور کــن . کــنمیمراعــات م. چشــم: خنــده شــو کنتــرل کنــه دم گوشــم گفــت  کــردیم یســع کــهیحال در
کـرده   یشـروع بـه مـخ زنـ     دهیفرهـاد از راه نرسـ   نیـ حـاال آهـو نگـاه کـن ا    . رفـت  ادمی یهمچ يلحظه ا

 !وروجک

ــدان ــنا   خن ــا آش ــه آراز ب ــاد برگشــتم ک ــ  ییبطــرف فره ــه احوالپرس ــنم آروم ازش   یشــروع ب کــرد و م
 .دور شدم

ــمم ــه ا   چش ــه از گوش ــاد ک ــه راد افت ــرفم م  يب ــت بط ــدیداش ــواده   . وم ــه خون ــنم ب ــر رســ  يم  دهیدکت
 ........بودم

 
ــا ــ ت ــون ضــمن ســالم و احوالپرســ     يآقــا دمیرس ــم ،یدکتــر و خانمش ــبهــم تبر مانهیص گفــتن و  کی

 . روزافزون برام داشتن تیعمرهزارساله و موفق يآرزو

 .  بود ومدهین نکهیمثل ا. نبود نویازشون تشکر کردم که خدارو شکر م يلبخند با

 .کردیدرخشانش برانداز م يو دورادور سرتاپامو با چشما ومدیبه راد افتاد که بطرفم م چشمم
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 کــاتیتبر. اول از همــه تولــدتون مبــارك: و بــه چشــمام دوختــه بــود گفــتهمچنانکــه چشمشــ دیرســ تــا
از بــرآورده شــدن  زیــپربــار و لبر یســال دوارمیــکــه ام دیــریبپذ بــایروز ز نیــمنــو بخــاطر ا ي مانهیصــم

ــدنیو ب بــایشــب ز نیــواقعــا خوشــحال شــدم کــه در ا . آرزوهــاتون باشــه منــو فرامــوش نکــرده   یادمون
 !نیبود

 
 . شدم دهیعقب کش یبازوم فرو رفت و کم ریز یدست يا لحظه

ــارم ا   صــورتمو ــاد کــه کن ــه آراز افت ــدم و چشــمم ب ــازوم حلقــه کــرده    ســتادهیبرگردون ــه ب انگشتاشــو ب
 .بود

ــته ــ  آهس ــارش کش ــه ا دمیکن ــک ــدخ  نی ــدذات ب ــهیهم الِیآراز ب ــ ش ــر و خ ،یناراض ــفک ــت و  الشی راح
 ! و بزنهمنو بدزده و مخم تونهینم یکنارمه کس شهیتخت باشه چون هم

ــاس ــردمیم احس ــال خ ک ــاص ــت ن الشی ــتیازم راح ــهیو هم س ــوچکتر  ش ــا ک ــار داره ب ــاره ا نیانتظ  ياش
 .......پرواز کنم و حاال باهاشون  ونیبطرف آقا

 دایـــاتابـــک فرصـــت پ ي هیســـا ریـــخداروشـــکر ز! کـــردیفقـــط داغـــــــــــــــــــــــونم م نکـــاراشیا
 نیـ بشـم کـه ا   کیـ تـو ج  کیـ کـه حـاال باهاشـون ج    فتـه یب ينکرده بودم چشم باز کنم و نگـاهم بـه پسـر   

ــخب ــارارویا ثی ــردیم نک ـــاش م  ! ک ــاش کـــــــــــــــــــ ــاش ک ــفهمیک ــ   دی ــه ه ــودش ب ــز خ  چکسیبج
ازم راحــت  الشیــنــداره کــه خ شــونمیقلــب پر نیــدر ا ییجــا يا گــهیو کــس د کــنمینم رفکــ يا گــهید
کــه فقــط  دادمیــهــم م يمحضــر يبهــش تعهدنامــه  تیــجمع نهمــهیا نیفکــر کــنم اگــه بــ یولــ! شــدیم

ــم م   ــا جــووون و دل ــط آراز رو ب ــوام،یفقــط فق ــازم دســت از ســرم برنم  خ ــهیو هم داشــتیب ــ ش ــو م  یمن
 خواســتمیرو م ثیــخب نیــچقــدر ا نــایا يبــا همــه  یولــ! خوشــگل ثیــببــدفکرِ بــدذات خ يِپســره  دییــپا

 !فقط خدا عالم بود

طلبکـارش راد رو هــم خــوب   يبــا چشــمها یدکتــر بـود کــه حتـ   يبـا خونــواده   یدرحـال احوالپرســ  آراز
فکــر کــنم  کــردیبــازوم انداختــه بــود و راد هــم قشــنگ نگــاه م ریــکــه ز یبــا دســت یولــ. گرفــت لیــتحو

 !خرزهره هستم يپسره  نیو من منتخب ا هیحسابِ کار دست همه اومده بود که ماجرا چ

ــاد ــ      فره ــحال دس ــاش خوش ــه آراز و نگاه ــه ب ــدون توج ــونده ب ــم رس ــو به ــک خودش ــه وروج تمو گرفت
چقــده دلربــا ! يچقــده مــاه شــد! ينــامزد جــوووووووووونِ قشــنگم چقــدر خوشــگل شــد يوااااااا: گفــت
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ــه فقــط  ! يشــد یچقــده خــوردن! يشــد ــاور کــن االن ــب ــاد کــم دار هی ــو  يدوم ــه  يتــاج رو هی ســرت ک
ــر ــه  يراســت ب ــ يخــوایم! بخــت يخون ــادت بشــم؟؟؟  يجــا ازت خواســتگار نیهم ــاور !! کــرده دوم ب

مامــانو  يحلقــه هــم حلقــه : کــرده گفــت کیــبعــد آروم صورتشــو بهــم نزد!!! هــا نمــهیرید يکــن آرزو
 قبوله؟؟؟ رمیگیشبه قرض م هیازش 

ـ : گفـتم  میدیخندیم یهمگ کهیدر حال  نـه تـاج، نـه حلقـه،      سـتم یآمـاده ن  یچـ یه يبـاور کـن مـن بـرا     یول
تــا االن  ینتونســت: لنگــه ابرومــو بــاال بــرده گفــتم هیــبعــد چشــمامو جمــع کــرده . ینــه دومــاد، نــه زنــدگ

 وروجک؟؟  يسر من تلپ شد يکه رو یرو بزن یمخ

 يا: فرهــاد افســرده گفــت. دیــخندیکردنــد کــه آراز هــم خداروشــکر م دنیــدوبــاره شــروع بخند همــه
ــک ـــانس یبخش ــه و همچــ   !! شـــــــــ ــور داغ ــتم تن ــمه یگف ــا    ا،ی ــاده، ش ــاد آم ــاده، دوم ــروس آم  دیع

 يتــو لونــه  میشــدم و امشــب رفتــ یزن خوشــگل عروســک هیــو خــرج و مخــارج صــاحب  نــهیبــدون هز
 ......خب یخودمون، ول

 ینیزودتـر بـرا خـودم آسـت     يکـه دار  یداداشـ  نیـ رادجـان، مـن باشـم بـا ا    : خندان رو بـه راد گفـت   آراز
ــبــاال م از مــن ! شــهیو زودتــر خــودش دســت بکــار م  یاول تــو ازدواج کنــ ذارهیــوروجــک نم نیــا زنم،ی

 !گفتن بود

ــ راد امشــب دســت و  نیو همــ کــنمیباشــه حرفتونــو بــا جــوون و دل گــوش م : زده گفــت يدآروم لبخن
ــرا خــودم م ییپــا دســت آراز کــه  يکــه نگــاهش رو!!!!! البتــه اگــه زرنگتــر از ماهــا اجــازه بــدن  کــنمیب

 ! بازوم بود نشست و دست آراز محکم بازومو فشرد ریز

 !!!!خل يهستش پسره  وونهیآراز د کردمیکم کم داشتم فکر م اصال

 يرو یبــود اخمــ یکــاف! و پــوچ خــراب بشــه چیامشــبم ســرِ هــ خواســتمینم. نبــود ســتادنیا يجــا گــهید
 ! رفتمیبشم، پس بهتر بود درم وونهیکه د نهیصورت آراز بش

ــا ــا     ب ــانم و آق ــه خ ــده رو ب ــورتمو برگردون ــده ص ــتم  يخن ــر گف ــاز د: دکت ــیخ دنتونی ــحال و  یل خوش
 ییرایلطفــا از خودتــون پــذ. مــون برســم گــهید يهــم بــه مهمونــا یکمــ خــوامیاجــازه م. ســرافراز شــدم

 . آوردم و راه افتادم نییپا يآهسته سر. دیکن

 . کرده کنارم جا خوش کرد و همراهم راه افتاد یخداحافظ یهم از مامان باباش با شوخ فرهاد
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ــ ــحتمــا !!! چمــوش رو يشــناختمش پســره  یم ــا چســب    يتــو يفکــر هی اون مغــز خــرابش بــود کــه ب
ــب  يزرا ــهیاالن د! بــود دهیبهــم چس ــکورت م  گ دســت آراز از بــازوم جــدا    یولــ! شــدمیدوطرفــه اس
 . شدینم

 یتــونیکــه آرازخــان بــازوت رو گرفتــه کــارت زاره، نم  ياونجــور: آروم دم گوشــم زمزمــه کــرد فرهــاد
ــ  ذارهیــو نم ــاز تــو کــه چ! ینفــس هــم بکش ــ  دیبهــم نرســ يزی  یالاقــل دوســت خوشــگلهاتو بهــم معرف
 !کن

افتــاد کــه بــا  نــایبخنــدم کــه حدســم درمــوردش درســت بــوده، چشــمم بــه الهــام و مب   خواســتمیم تــازه
 . ومدنیبطرفم م یدسته گل قشنگ

 ...  ک،یو تبر یبعداز روبوس دنیبهم رس تا

، خـوش آمـد گفــتم    جانانــه کـرده  يآورده بـودن تشـکر   فیو تشـر  دهیکـه کشــ  یبخـاطر زحمتـ   ازشـون 
 . کردند میو گلمو تقد

 .بودند یکوبیدر حال پا یبا رقص قشنگ و خاص يو دونفر نواختیم ییبایز آهنگ

ــ  دوســتانم ســتاره بــارون  ییکردنــد کــه فرهــاد بــا چشــما  یگرمــ یبــا آراز همکــه کنــارم بــود احوالپرس
 !!ستادنیا یو چشم و ابروشم سرجاش نم کردیم زیدخترارو آنال يهمش سراپا

بـاور کـن   ! ادیـ فقـط بهـم چشـم و ابـرو م    ! بچـه چشـه بابـا    نیـ آهـو ا : شـده گفـت   طونیش یبا چشمان نایمب
 . ندارم دهنش بذارم فمیپستونکم تو ک هی

ــاد ــدتر رو   تیــدر نها فره ــو ب ــده گفــت  نــایصــورت مب يآرامــش نگاهش  يچــه حرفــا  يوا: چرخون
 !   یقشنگ

 .مطمئن باش نویدر حدم  ا یستیجون جدم     ن به
 

 ..چلغوز يآآآآآخخخخخ پسره ! یحاضر جواب نیضعف رفت بخاطر ا دلم

 يآراز بحـد ! از خنـده  میبـاز چشـم بصـورت فرهـاد دوختـه بـود کـه مـا غـش کـرده بـود            یبـا دهنـ   نایمب
 !!!ماچ گنده از صورتش بردارم هیهمه  نیکم مونده بود ب دیخندیم بایز

تحفـه   بابـا ورِ دلـت برامـون    هیـ ک گـه ید نیـ آهـو ا : مـا نگـاه کـرده گفـت     يمـات بـه خنـده هـا     یکم نایمب
 !!!!؟يآورد
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ــ: تنــد گفــت فرهــاد ــ  نیاز خــودم بپرســ نیلطــف کن ــون رو قشــنگ م م؟یمــنِ تحفــه ک ــاور  دمیــجوابت ب
 !!نیکن

 !! بچه نیبش ریبگ: جمع شده گفت يبا چهره ا نایمب

 رم؟؟؟یرو بگ یجوووووووون من چ: خندان گفت فرهاد

بهتــره  ارهیــکــم نم. شناســم یپــررو رومــ نیــبــاورکن مــن ا نــایمب: گفــتم دمیــخندیدوبــاره م کــهیحال در
 . ینداشته باش يباهاش کار

 کــردمیم یفقــط شــوخ نیبــاور کنــ: کــرده گفــت یمعــذرت خــواه نــایفرهــاد از مب ،یخنــده و شــوخ بــا
 گــهیهمد نیحــاال اگــه اجــازه بــد! ادب بــه دوســتان آهــو جــوونم رو نــدارم  ياســائه  تیــوگرنــه اصــال ن

 !!!ــــــــــهباشــــ میکن یو آشت میرو محکم و جانانه ببوس

 . دیخندیهم همراه ما غش غش م نایمب گهید ندفعهیا

ــل ا: خنــدان و آروم دم گوشــم گفــت  آراز ــهیبا نکــهیمث رو ول کــنم و فقــط مواظــب فرهــاد باشــم    دهم
 !!! دکتر و خانم دکتر نیپرورده ا يعجب بچه ا! تورو ببوسه رهینگ کدفعهیکه 

 !مونده بود از خنده غش کنم کم

فرهــاد جــان فقــط لطــف : آهســته دســتمو بــا دو دســتش گرفــت و بــاال آورده رو بــه فرهــاد گفــت  بعــد
 یهرچقـدر خواسـت   ه،یـ و بق یدونیـ نـدارم خـودت م   يکـار  هیـ شـو بـا بق   الیـ خیمـارو ب  يآهوبـانو  نیـ کن ا

 !! ماچشون کن

 ........خنده هامون سالن رو برداشته بود يصدا دوباره
 

آراز کــه دســت منــو قشــنگ گرفتــه بــاال آورده بــود   يدســتهاکــه چشمشــون چهارتــا شــده بــه   دختــرا
 :الهام آروم زمزمه کرد کردن،ینگاه م

 گـذره یبهـت بـد م   یلـ یخ نکـه یهـا لطفـا، مثـل ا    سـت یبـد ن  نیپـاتون بنـداز   ریـ هم بـه ز  ینگاه هی یخانوم
 !!.......باور کن

ــود حرفهــا  نکــهیا مثــل ــو يآراز متوجــه شــده ب ــا ت ــما يم ــهیت هی : خودشــه، دم گوشــم آروم گفــت  ي ل
 . با دوستات راحت باش. اطرافم نیآهو من هم



@donyayroman 585 

عنـوان   چیاصـال بـه هـ   ! ایـ فرهادخـان لطـف کـن بـا مـن ب     : فرهـاد گذاشـته گفـت    يشونه  يرو رو دستش
مواظـب تـو باشـه کـه      دیـ هـم با  یکـ ی نکـه یمثـل ا . دسته گل مردم رو بـا تـو تنهـا بـذارم     يدخترا تونمینم

 ! يت ندمجرد رو قور يمهمونا

 .  ما با فرهاد دور شدند يبا خنده  که

ــایمب ــدان خ ن ــیخن ــگونیآروم ن یل ــر ش ــت  يزی ــه گف ــازوم گرفت ــه  : از ب ــت بش کووووووووووووفتتتتتتتتت
ــ ــره  ،یاله ــاااااااااهیآب ز يِدخت ــذدات رِک ــن ا! ب ــهیم ــودم رســ   نهم ــه خ ــه    دمیب ــردم بلک ــگل ک و خوش

 نیــا نیرب العـالم ... خـب خــودت کـه الحمــدا   یلــسـوپر اســتارو قاپشـو همــون اول بـدزدم و    نیــبتـونم ا 
هـم   يفکـر  هیـ  هیـ نجوریخـب حـاال کـه ا   !!... رو چـاره یب يرو رام کـرده از راه بـه درش کـرد    وسـر د ویـ د

 گــذرهیکــم کــم داره از وقــتم هــم م ..... رو نــدارم و تنهــام  آخــه یبکــن کــه کســ چــارهیبــه حــال مــن ب
 !!!! هاآااااااآ

ــت ــر میداش ــر زی ــخندیم زی ــه د دمی ــک ــا    دمی ــم داره دوت ــا چش ــالنم دو ت ــه، داداش ارس  يبععععععععل
ــرض کــرده و داره دورادور الهــام سراپاشــو برانــداز م      گــهید ــم مونــده از همونجــا    کنــهیهــم ق و ک

 .. قورتش بده

 !!!!!!از الهام خوشش اومده یعنی یییییییییییوااااااااااااااا: زده فکر کردم ذوق

. تـودلبرو بــود  یلـ یبـا نمـک و قشـنگ کـه خ     يچهــره ا.........پسـند بـه الهـام کـردم     يمشـتر  ینگـاه  تنـد 
 ،یو مــانکن بــایز یکلــیقـد متوســط بــا ه  ،یچشــم و ابــرو مشــک.....بــود و نـه ســبزه  دیکــه نــه ســف یصـورت 
کــه تــو صــورتش  يزیــچ نیشــده بــود و اولــ شیــهــم آرا یدرشــت و خــوش حالــت کــه کمــ ییچشــما
 ....نسبتأ نازك و  ییبا لبها. خوشگلش بود يهمون چشما کردیم ییخودنما

بــا هــم  شــتریکــنم ب يکــار دیــاگــه ارســالن از الهــام خوشــش اومــده باشــه با . بــه ســرم زد یــیفکرا هیــ
ــ ادیــمثــل مــن و پونــه ز طنتشیهرچنــد شــ. بــود یالهــام دختــر خــوب. آشــنا بشــن  يواقعــا بــرا یبــود ول

 . سب بودندواقعا متنا یچه از لحاظ اخالق ،یحاال چه از لحاظ خونوادگ. ارسالن مناسب بود

و الهــام برگشــت کــه داشــتن بــا هــم  نــایبــه لــب آوردم و نگــاهم دوبــاره بــه مب يلبخنــد میتصــم نیــا بــا
 .کردنیم یشوخ

ــه الهــام اشــاره کــردم    یچشــمک  ــا چشــمام ب ــه ارســالن زده ب ــه موهــاش  یارســالن دســتپاچه دســت . ب ب
 . الهام نشست ينگاهش رو يشتریزد که دوباره با دقت ب يو لبخند دیکش
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کــه ارســالن فــرار و برقــرار   اوردیــدرم یــیچنــان ادا نــایشــکر دختــرا متوجــه نبودنــد وگرنــه مب  خــدارو
 . دادیم حیترج

 .  چرخ به تاالر آورده شد يرو یبزرگ يتولد دو طبقه  کیکه بلند شد ک يآهنگ تولد با

 .شروع به دست زدن کردند همه

ــان ــون در حال    مام ــاه مهربونش ــد و نگ ــا لبخن ــا ب ــهیو باب ــت عز ک ــدس ــار ک  زی ــودن کن ــه ب ــرو گرفت  کی
 .رفتن

ــل ا   داداش ــم مث ــالن و اردالن ــهیارس ــبال کلــ  نک ــر یق ــا   نیتم ــان دوت ــودن و چن ــرده ب ــان و  ییک همزم
 . ادیکه کم مونده بود اشکم درب ومدنیهمه قدم برداشته بطرفم م نیهمگام ب

ــزد ــ کمین ــداز ا دهیرس ــهیبع ــا کلــ  نک ــتام رو تحو  یب ــرام دوس ــاحت ــرفتن و احوا لی ــگ ــردن،  یلپرس ک
لطفــا جلــوتر . میریــگیازتــون قــرض م یبــا اجــازه از حضــورتون، آهــو رو مــدت: اردالن بــه دوســتام گفــت

 .دییبفرما. کنه تونیهمراه تونهیکه پونه هم اونجاست و م دیاریب فیتشر

 .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

 کیــهمــه بــا عشــق و لبخنــد کنــار ک..........مــن یپـــــــــــونه، آراز مــرد مغــرور و دوســت داشــتن عمــه،
 . منتظر ما بودند ستادهیا

بـه فـوت    قیمهمونـا کـه تشـو    يبـا دسـت زدن همـه    . سـوختند یم ییبـا یبه شمع هـا دوخـتم کـه بز    چشم
خونــواده ام انداختــه خــدا رو بخــاطر داشــتن  يبــه تــک تــک چهــره هــا ینگــاه کردنــد،یکــردن شــمع م

 .کانون محکم و گرم خانواده شکر کردم نیا

نگــاهم در نگــاه آراز گــره خــورد  کــهیپــراز اشــک بــود کــه از تــه دل و بــا تمــام وجــودم در حال چشــمام
 ....شمعها رو فوت کردم

 ...بسته کردآروم چشاشو که پراز عشق بود برام باز و  یلیخ آراز

رو  کیــبعــد بــا لبخنــد و خجالــت ک. دوخــتم کیــپونــه بــه خــودم اومــدم و نگــاهم رو بــه ک يســقلمه  بــا
 ....دمیبر
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رو  کــهیت نیدوسـت داشـتم اولـ    یلـ یگذاشـتم، خ  یشدسـت یپ يرو کـه برداشـته تـو    کیـ ک يقطعـه   نیاولـ 
خـودم   يذره از اونـو خـودم بـا دسـتا     هیـ الاقـل   ایـ شـده بـود رو بـه آراز بـدم      دهیـ که با دسـت خـودم بر  

 !!!!تیجمع نهمهیا نینبود اونم ب یشدن یدهن آراز بزارم ول يتو

اردالن دســتش رو جلــو  رمیــرو بــه طــرف مامــان بگ کیــکــه خواســتم ک نیهمــ. دمیکشــ یقــیعم نفــس
ــور ــت  يآورده ف ــتم گرف ــقاب رو از دس ــت    . بش ــه گف ــردم ک ــاه ک ــه اردالن نگ ــب ب ــا تعج ــن  : ب ــه م اگ

ــه  ــمداداشــتم ک ــیچــه ن دونمی ــا شــ!! يکــرد یت ــار طنتیو ب ــم يرو يبشــقاب رو کن ــه . گذاشــت زی پون
 !!!!!!شده هااا وونهیواااااااااا اردالن د: گفت

 ... اون تخس هم  یعنی. دیخندیآراز افتاد که داشت م يمتعجبم رو نگاه

 ه؟؟؟؟یماجرا چ دونستیم

 .بعد مامان بعد بابا گرفتم زیرو اول بطرف دهن عز يا گهیباال انداختم و قطعه د يا شونه

 . بذارم کیتا دهنشون ک ستادنیاردالن و ارسالن و پونه کنار هم منتظر ا دمیبرگشتم د تا

 . دهن همه شون گذاشتم يتکه ا یمهمونا نوبت يهمه  يخنده  انیم در

ــود  گــهید ــن تمــوم ب ــار م ــک. ک ــ    کی ــا تقس ــرده شــد ت ــه آشــپزخونه ب ــه ب ــا  میتوســط خدم شــده مهمون
ــذ ــ  ییرایپ ــه اول ــقاب ک نیبشــن ک ــبش ــه آراز داده شــد  کی ــ. هــم توســط اردالن ب ــاال اول ــهیت نیح  ي ک
ــود  . دنــدیخندیخــودش دهــن آراز گذاشــت کــه هــردو داشــتن م  کمیکــ حتمــا اردالن وروجــک گفتــه ب

 !! هم از طرف آهو کهیت نیا

ــده ا  اردالن ــا ع ــه ب ــگ ز  يو پون ــا آهن ــا ب ــایاز جوون ــد    ییب ــص بودن ــال رق ــد و در ح ــط رفتن رازم آ. وس
تـو چقــده  . میدیرقصـ  یمـا هـم مــ   ياگـه االن بلـد بــود  : بـود کـه گفــت   ســتادهیخودشـو رسـونده کنـارم ا   

 !!!بخدا يدختر که نوبر يهنر یب

کـم هـم   .... کـه هنرمندنـد و ماشـاا    هیـ بق یهنـرم، ولـ   یجنـاب هنرمنـد، مـن بـ    : آروم گفـتم  دهیورچ لبامو
 !! دیخوش بگذرون دییشما بفرما ستن،ین

ــهیدرحال ــخندیم ک ــت دی ــه د: گف ــهیاووووووووه منک ــ   گ ــا کس ــدارم ب ــو ن ــم یاون جرات ــه ! برقص  يخون
و راســت  يریــگیخودتــون حتمــا دســتمو م يخونــه  ،یمهمونــا اعــدامم کنــ نیخــودم کــم مونــده بــود بــ

 !!!کله ام يتو دمیپشت سرم، شا کیبشقاب ک هیبا  یکنیپرتم م اطیح يتو
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ــبم نشســته بــود گفــتم  يرو يلبخنــد کــهیدر حال  ــ  ادیــم مخوشــ: ل ــا! یشناســ یمنــو خــوبِ خــوب م  نی
ــ يقســمتم خــوب اومــد  ــه ح یشــیپــرت م ابونیــخ يراســت تــو یول ــن ــک  اطیــچــون ح اط،ی دلمــو خن

 !پس حواست باشه! کنهینم

ــا يوا: زمزمــه کــرد آروم ــو م نی ــت داره من ــاور کــن کشــهیزبون ــود ! ب ــال خــودم ب ــا ......!!!! ياگــه م و ب
 .تکون داد يحسرت سر

ــهیحال در ــرل م   کــ ــو کنتــ ــثال خودمــ ــردمیمــ ــ کــ ــه دل م یولــ ــخندیاز تــ ــ دمیــ ــتم دهیکشــ : گفــ
ــود    ــودم ب ــال خ ــه م ــه ا   !!! يدررررررررررررررررررد ک ــه ب ــن مگ ــت آوردن م ــبدس ــراحت نی ــویا! هی  ن

 !!!!آقا يکور خوند گهید

 هنوز؟؟؟؟ اوردمیمگه بدستت ن: نگاهشو بصورتم دوخته گفت متعجب

 منو که خودم خبردار نشدم؟؟؟؟ يبدست آورد یک... ماشاا: متعجب نگاش کرده گفتم منم

ــ ارســالن ــت دهیسررس ــبم همد : گف ــه متعج ــهیچ ــنن،یرو نگــاه م گ ــ ک ــا ا نیول کن ــباب ــارو نی االن ! اداه
 . نی، آماده باش گهید زیهاست نه چ هیوقت دادن هد

ــا ــر  ب ــد س ــتم  يلبخن ــون دادم و برگش ــ. تک ــو یول ــود  يدل ت ــم نب ــا ......... دل ــم از حرفه ــم  يه آراز، ه
 ...... گرفته یاول از همه آراز برام چ نمیدوست داشتم بب یلیخ

: از فکــرم گذشــت کدفعــهی. آراز بــود شیفقــط فکــرم پــ. کــردمیفکــر نم چکسیهــ يبــه کادوهــا اصــال
 ........بعدا... کنم انشاا هیته يزیکار داشتم نتونستم چ دیباره بگه ببخش هیحاال 

ــا ــر ق   حتم ــا آخ ــاش ت ــد باه ــتیو صدرص ــر م ام ــردمیقه ــط خ  ک ــاش وس ــو ج ــرو    ابونی ــدون ب ــود ب ب
 ......برگرد

 
ــ ــادو رو عز نیاول ــوونیک ــیو دا زج ــتبند ز   می ــه دس ــد ک ــایدادن ــ ب ــورتمو     یو پهن ــته ص ــتم بس ــه دس ب

بــردارم  میــیگــاز گنــده از لــپ دا هیــ خواســتیفقــط دلــم م. بوسشــون کــردم نیکــه مــنم متــ دندیبوســ
 . کردندیمتاسفانه همه داشتن نگامون م

 يدادنــد کــه مــاچ و بوســه بــرا  هیــهد يمحشــر زیــر ينهــایبــا نگ ییبــایز يطــال سیو بابــا ســرو مامــان
 یارسـالن گوشــ  بـا، یز يمـدل بهمـراه انگشـتر    نیو آخـر  دیاردالن و پونـه لـب تـاب ســف   . همـه بـراه بـود   

 . دادند هیکه بهم هد نیاهللا قشنگ و زمرد زیآو انیجالل ياپل خوشرنگ، عمه با آقا
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ــدا ــدر از ا ایخ ــهیچق ــه   نک ــار هم ــار از ا   يکن ــودم و سرش ــواده ام ب ــهیخون ــون،    نهم ــه ش ــق و عالق عش
پشــت  يآراز بــود کــه کنــار يچشــمم دنبــال کــادو نهــایا يامــا در کنــار همــه . بــودم یخوشـحال و راضــ 

 .......که دادیبخودش نم یواصال تکون کردینشسته نگاه م زیم

کادوشــونو داده  کیــجلــو اومــده ضــمن تبر کیــبــه  کیــدوســت و آشــناها  یتمــام! منتظــر بــودم بــازم
ــعقــب م ــ. رفتنی ــو : رو بهــم داده گفــت یکــوچک يفرهــاد کــه کــادو  یحت ــط لطــف کــن ت اتاقــت  يفق

 !!آبروت نره یزنیم غیپرواز کرد که صدرصد ج دهیپر رونیدفعه ب هیبازش کن، 

بــازم از آراز  یولــ. کردنــد دنیــهــا شــروع بــه خند يانــداختم کــه دور و بــر زیــم يرو رو یقــوط چنــان
 . نبود يخبر

شــو ســفارش  هیــحتمــا رفتــه بــود تــازه هد. ســتیازش ن ياصــال خبــر دمیــبــه دور و بــر کــرده د ینگــاه
 !بده

ــواختن کــرد  یمــیتمــوم شــدند و آهنــگ مال  همــه ــه ن ــبم کــم کــم ضــربانش رو از دســت   . شــروع ب قل
ــم ــا. دادی ــدیشــروع م یکوبیاالن رقــص و پ ــ ش ــر یول ــازم از آراز خب ــود يب ــم م!! نب ــدر دل  خواســتیچق

ــگر ــنم هی ــعی. ک ــ ین ــه ا يروز نیهمچ ــهیک ــرام عز نهم ــب ــرا   زی ــال ب ــوده، اص ــیاون اهم يب ــته یت ! نداش
 . مبشدت بغض کرده بود

ــه رو يزیــمهمانــان عز: کــه گفــت دمیشــن کــروفنیاردالن رو از پشــت م يصــدا کدفعــهی  يکــه قــدم ب
ــت       ــا هس ــر م ــاج س ــروز ت ــرده و ام ــول ک ــون رو قب ــته، دعوتم ــممون گذاش ــاب ک ن،یچش ــجن ــه  انپوری ک

بـه زحمتشـون    یشـونو کـه اصـال راضـ     هیـ و هد زیشـما سـروران هسـتن، سـورپرا     يمعرف حضـور همـه   
ـ  نیـ در ا. کـنن یم میقـد جـا ت  نیرو از هم مینبود موهبـت   نیـ بـار از ا  نیاولـ  يهـم بـرا   زانیـ شـما عز  نیب

 !!به افتخارشــــــــــــــــــــــــــــــون. نیکنیاستفاده م شونیو دلنواز ا يخداداد

 . دیرسیهم بگوش م یسوت يصدا یرو شروع کردند و گاه يدنباله دار قیهمه حضار تشو که

ازش اسـتفاده کـنن و    تـونن یهسـتش کـه همـه م    يا هیـ چـه هد  نیـ کـه ا  کـردم یفقـط مبهـوت نگـاه م    من
 !!!! اهدا بشه دیحاال از اونجا با

ــود يآراز همکــه خبــر از . نواختــه شــد تمــام ییبــایبز يگــریعــوض شــد و آهنــگ د  میــآهنــگ مال! نب
 . سن کنار نوازنده ها رفت يچشمم به آراز افتاد که رو يلحظه ا

 کنه؟؟؟یم کاریاونجا داره چ فکرکردم
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ــ ــه ا   کــروفنیم یوقت ــدن کــرد، لحظ ــه شــروع بخون ــالیو ب یحســیب يرو بدســت گرفت ــا  یح ــرط رو ب مف
ــردم   ــس ک ــودم ح ــام وج ــال نم. تم ــتمیاص ــچ تونس ــه م يزی ــدیرو ک ــ دمی ــن یو م ــنم و   دمیش ــاور ک رو ب

ــه دارم  ــو نگ ــ. خودم ــده با  یول ــور ش ــهرط ــو م دی ــجل ــا از نزد رفتمی ــت ــاون چ کی ــه م يزی ــدیک رو  دمی
 . کردمیباورش م

ــدر ز ایخــدا ــایچق ــدیم ب ــود   خون ــواز ب ــداش دلن ــدر ص ــا ! و چق ــام آهنگ ــس تم ــرام م  ییپ ــه ب ــتادیک  فرس
نشســتم  یمــو تـا نصــفه شــب   دیرســیخونــه ش بگوشــم م يکـه تــو  ییخــودش بــود؟؟؟؟ آهنگــا يصـدا 

ــوش م ــردمیگ ــب د   ک ــود؟؟؟ عج ــودش ب ــال خ ــهیم ــه     يا وون ــودم هم ــرده ب ــاور ک ــه ب ــودم ک ــا  يب اون
 ! نگفته بود يزیبرام چ چرا تا حاال!! دوستشه يآهنگا

ــ !! تعجــب تنهــا مــال مــن نبــود نیــا البتــه  چکسیتمــام مهمونــا مــات چشــم بصــورت آراز داشــتن و از ه
 ! کنم هیزار گرمنم که کم مونده بود زار . ومدیدرنم ییصدا

 !!فتادمیدارم فقط داشتم پس م یتیکه بدونم چه وضع اوردمیاز حالم سردر نم اصال

چــون تــا آهــنگش . احســاس کــرده بــود موینــاراحت نکــهیمثــل ا خونــد،یکــه چشــم بمــن داشــت و م آراز
ــد در م ــتمــوم ش ــه  قیســوت و تشــو انی ــا يهم ــمتح يمهمون ــر  ياز رو ر،ی ــد س ــن تن ــرام   يس ــه احت ب

ــرا ــا  يب ــه بطــرفم اومــد و در حال    نییهمــه پ ــهیآورده بــا عجل ــتا ک ــتیبدســتش م خمــوی يدس  گرف
 !که یزنیم خی يدار! يشد ينجوریست؟ چرا ایآهو حالت خوب ن: دیپرس

ــ اصــال ــرا یحرف ــط م  يب ــفقــط ا. نگــاش کــنم........ نگــاش کــنم و تونســتمیگفــتن نداشــتم چــون فق  نی
 . کارو بلد بودم

ــ دســتمو ــا دهیکش ــوز حالشــون م  آروم بطــرف مام ــه هن ــل هم ــه مث ــام ک ــن و باب ــرده   زانی ــود ب نشــده ب
 !!! خوندمیم دینبا نکهیمثل ا دیببخش: گفت

ــه ــوش کشــ   ک ــردن آراز رو در آغ ــان گ ــو بوســ  دهیمام ــت دیصورتش ــورپرا  : و گف ــه س ــاورکن هم  زیب
 !بود یدستت درد نکنه عال. شدن

ــا ــ  باب ــورت آراز رو بوس ــم ص ــت دهیه ــا: گف ــور  نی ــدا رو چط ــهیا يص ــ  نهم ــال مخف ــود  یس ــرده ب  يک
 پسرم؟؟؟؟

 . نشستم یصندل يحال خودم نبودم و آهسته رو يمن بازم تو یول دنیخندیم همه
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ــا ــاره  ب ــربت ياش ــودش آروم ل   یآراز ش ــه خ ــرام آوردن ک ــب ــرد    وانی ــه ک ــته، زمزم ــدهنم گذاش : رو ب
 . خوندمینم چوقتیه شهیم ينجوریحالت ا دونستمیمن باور کن اگه م يعشق کوچولو

 . رمیاشکامو بگ يکردم جلو یکنار زدم و سع وانویل

امشــب خودتــو جمــع کــن، عوضــش فــردا از صــبح تــا   هیــتــورو خــدا آهــو : جلــوتر اومــده گفــت اردالن
 . فقط االن نه! یکن هیگر يشب آزاد

 . اشکامو گرفتم و بلند شدم يکه کردم واقعا جلو يخنده ا با

 ... آراز تو  یراست: داد  اردالن

 يکــه نمــردم و خداروشــکر تــورو تــو  ادیــخوشــم م یلــیخ! یاز آهــو مراقبــت کنــ يخــوب بلــد چقــده
 !!دمیهم د يپرستار یحت یهمه حال

! نــده ریـ نداشــته بـاش و بهــم گ  يامشـب رو بــا مـن کـار    هیــ کـنم یاردالن خــواهش م: خنـدان گفـت   آراز
 . نیلطفا آماده باش. تولد آهو رو بدم ي هیهد نیدوم خوامیاالن م

تــا  یکــی نیهمــ! خــوامینم هیــکــه از تــو عمــرا هد یکــیبــاور کــن مــن : گفــتم دیــلرزیدلــم م هکــیحال در
 !!!ادیهفت پشتم بسه و تا چند روز اصال حالم سرجاش نم

! یقبـول کنـ   يکـه مجبـور   دم،یزحمـت کشـ   هیـ هد نیـ ا يبـرا  یمـن کلـ   یولـ : گفـت  دیـ خندیم کهیحال در
 . امشبم باشه زیسورپرا نیآخر دمیقول م

ــا: کــه اردالن بلنــد گفــت  میهمــه برگشــت بطــرف ــاج ســرِ خــانواده   زیــعز يمهمون توانمنــد، مثــل  يو ت
 هیــهد نیدومــ خـوان یبکــنن، چـون تــازه م  رتـزده یدارن امـروز همــه رو ح  میتصــم انپوریـ جنــاب ک نکـه یا

 .کنن میتولدشونو تقد ي

ــه دهــنم  . محکــم کــرده منتظــر شــدند  یقیآراز رو تشــو همــه و  ومــدیم مــنم کــه قلــبم داشــت قلمبــه ب
 .......دمیدینم یچیمشخص نبود چون منکه دست آراز ه یچیه. احساس افت فشار داشتم

 
مهربــون  یبــه طــرفم برداشــته بــا نگــاه  یآراز قــدم زدم،یــدســت و پــا م یدر اوج ســردرگم همچنانکــه

 .که هزاران حرف نگفته توش بود چشم به نگاه منتظرم دوخت

ــط ــتمیم فق ــگ مال دونس ــیآهن ــدا  یم ــرده و ص ــالن رو پرک ــ ییس ــدیدرنم چکسیاز ه ــر  . وم ــه منتظ هم
 . بودند
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پــراز انتظــار و احتــرام  یچشــم از صــورتم برداشــته بــه طــرف بابــام برگشــت و نگــاه   يبــا لبخنــد آراز
 . تکون داد دییبهش کرد که بابا آروم سرشو به تا

 . بهش صادر شد از طرف بابا ياجازه ا دونمیگذشت، فقط م یچ ایبود  یچ نشونیب دونمینم

 ییبــایبــود و بــا روبــان ز زونیــازش آو يکــه قلــب قرمــز یکیکــوچ یلــیخ یکــتش قــوط بیــاز ج آراز
! نفــسِ آراز تولــدت مبــارك   : خــورده بــود رو درآورده بطــرفم گرفــت و نجواکنــان گفــت      ونیپــاپ

ــاا ــالها... انش ــرا     يس ــم ب ــط ه ــط و فق ــاله، فق ــبخت و صدس ــاداب و خوش ــرزنده و ش ــال س ــه  يس آراز ک
 ! یباش خودتهبه  میقلبش تقد تمام

و منتظــر همــه، آروم دو طــرف صــورتمو     رتــزدهیمقابــل چشــمان ح  رمیــکــادو رو بگ نکــهیا بــدون
 . دیو عشق تمام بوس نهیبا طمان مویشونیو پ دیگرفته بطرف خودش کش

 . دست زدن بلند همه به آسمون رفت يصدا

دسـت و پــام  . دیــلرزیقلـبم بــا شـدت تمـام م   . ســوزوند یوجودمـو مـ   يهمــه  شیگرفتـه بــودم و آتـ   گـر 
ــدیلرزیاصــال حــس نداشــت و بشــدت م  ــا نــوك ب  یدر مقابــل اون گرگرفتگــ. دن  مینــیاحســاس کــردم ت

 ! زده خی

ـ  یهمچـ  یعنـ یافتاده بود؟؟  یچه اتفاق االن مـن   ایـ آ ؟؟؟یکـدوم همچـ   یولـ ! شـده بـود   یمـردم علنـ   نیب
 میبابـــا چطـــور تونســـته بـــودن از عـــوض مـــنم تصـــمبـــه آراز جـــواب مثبـــت داده بـــودم؟؟؟؟ آراز و 

ــبگ ـــدگ: فکــر کــردم!!!  رنی ــا آرازِ ه یزنـــــــــ ــمــن ب ـــود والی ــل آش ! چــه شـــــــــــــــــــ حتمــا مث
همــون اول . متصــور نبــودم یزنــدگ نیــا يبــرا ياصــال آخــر..... و آخــرش میدیــچیپ یرشــته بــه هــم مــ

ــ ! رفــتیکــارش م یو پــ شــدیکــار تمــوم م باهــاش  یبــه زنــدگ چوقــتیه یمــن فقــط عاشــقش بــودم ول
 .........بود یجیمرگ تدر هیباهاش  یزندگ! فکر نکرده بودم

 . همه هم منتظر چشم به ما دوختن! رمیشو بگ هیمنتظره هد دمیبخودم اومدم و د يا لحظه

فکـر   یولـ . آروم تشـکر کـردم   یزبـون  یآراز رو گرفتـه بـا زبـون بـ     يدسـتمو دراز کـردم و کـادو    لرزان
 ! دمیازش نفهم يادیز زیچون خودمم چ!! بودش مهیکنم اون تشکرمم نصفه ن

جوجــو چــه : بــود کــه چقــدر ســردرگمم، تنــد بطــرفم اومــده آروم گفــت  دهیــزدنمــو د جیکــه گــ اردالن
ــاش تــورو خــدا ! خبــــــــــــرته هــا کــه آراز هــم   یشــیالزم م یاالن تــنفس مصــنوع! مواظــب خــودت ب
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حــاال دعــا کــن ! دهیبوســ تویشــونینکــرده فقــط بــا اجــازه از بابــا پ يکــار!!! ســتشو حاضــر آمــاده ه یحــ
 !!!یکنیم ينجوریکه ا دهینبوس نتروییپا

ــا ــد  ن ــته لبخن ــانه م    يرو يخواس ــم دلخوش ــه آراز ه ــد ک ــام اوم ــخندیلب ــره  دی ــررو يِپس ــناسِ  يِپ نس
 !!!بدردنخور یِزپرت

ــهیدر حال اردالن ــود هد   ک ــرده ب ــت دراز ک ــدس ــآراز رو ازم  بگ ي هی ــه     ره،ی ــه هم ــد رو ب ــده بلن ــا خن ب
 !! هیما چ يبال طونیش نیا يآرازجان برا ي هیهد نمیبب دیخودم با شه،ینم ينجوریا: گفت

 نموقــعیبعــد هــم ا يهفتــه  نیبــاور کنــ: رو بــاز کــرد و خوشــحال بلنــدتر  داد یجلــوتر رفتــه قــوط بعــد
ــوت  ــه دع ــوت    نیهم ــوص دع ــرفتم و آرازم مخص ــد گ ــن تول ــه م ــنمیم ک ــد هد! ک ــبع ــاال  ي هی آراز رو ب

 !کوپه سیجنس لیاتومب چیسو انپوریجناب ک يکادو: گرفته بلند گفت

هسـتش،   یچـ  زهیـ م زهیـ ر یداخـل اون قـوط   نمیـ مشـتاق بـودم بب   یلـ یهـام خ  یحـال یکـه در اوج ب  خودمم
ــهیا ــرد   ندفع ــت ک ــا اف ــارم واقع ــال نم. فش ــتمیاص ــاون چ تونس ــ  يزی ــه م ــن یرو ک ــته   دمیش ــاور داش رو ب

 .باشم

خبــر   یاز همچــ  یعنــی. متعجــب نبودنــد  یخوشــحال بودنــد ولــ  . مامــان بابــا نشســت   يرو نگــاهم
 داشتند؟؟؟؟ 

 !در اومده بودن رکاهیدوتا از شانسم چقده زرنگ و آب ز نیکه ا آآآآآآآخ

ــه   نیکــه پونــه و اردالن هــم بــ يشــروع بــه نــواختن کــرد و عــده ا  يشــاد آهنــگ اونــا بودنــد شــروع ب
 .رقص کردند

 يقابــل تــو همــه : بهــم کــرده آروم گفــت یبــود بــا عشــق تمــام نگــاه ســتادهیا کمیکــه کــامال نــزد آراز
 باشه؟؟ دمیم ادی یخودم بهت رانندگ... انشاا! وجودم رو نداره

ــر فقــط ــردم  يس ــاش ک ــب روز !! تکــون دادم و نگ ــروز عج ــو     يام ــدا انتظارش ــه اصــال و اب ــود ک ــرام ب ب
 ....شده بودم که زیچقدر سورپرا. نداشتم

ــدون ــهیا ب ــد   نک ــکام راه گرفتن ــم اش ــه باش ــتش رو نم. متوج ــتمیعل ــط م دونس ــفهمیفق ــق، ن دمی ــعش  از،ی
از حــد آراز بــا تــرس از تمــامِ کارهــا و رفتــاراش،       شیدلهــره، اضــطراب، خواســتنِ بــ    ،یســردرگم

 .   هم شده بود یدلم قاط يتو یچو هم یغم، همچ ،یخوشحال



@donyayroman 594 

ــون گفــت     آراز ــاك کــرده مهرب ــوك انگشــتش آروم صــورتمو پ ــا ن ــود ب ــاز : کــه چشــمش بمــن ب االن ب
ــم کار ــهیم اهیصــورتت رو ســ هــاتیقل ــار کن ــه ک ــتم برنم میک ــاز دس ــنم ادی ــرات بک ــپ! ب ــن کی ــه  کی ک

 نیـ ا! هـا  ينـدار  يرزا هیـ بـه بعـدهم اصـال حـق گر     نیـ بگـم از ا  نمیـ ا!! هـا  یشـ یم ينرفتـه اونجـور   ادتی
 .هم بدنبالش برام زد یکه چشمک! شرط اول من

مــن شــرط و  ينشــده بــرا زیو مــو دهیحــاال آقــا از راه نرســ. کــردم دنیــشــروع بــه خند هیــبــا گر همـراه 
 !!! واقعا کار تموم شده بود نکهیمثل ا. ذاشتیشروط هم م

 نکــاریا يمـن کجــا  ؟؟؟؟؟یوســط مـن چــ  نیـ پــس ا ،یاردالن راضــ ،یمامـان بابــا راضـ   ،یآراز راضــ خـب 
هـم از عـروس خـانم بلـه رو      میقـد  يزمانهـا  دونسـتم یکـه م  ییبودم کـه خـودم خبـر نداشـتم؟ تـا اونجـا      

 ... گرفتن،یم
 
 خبـر یدوختـه بـودن کـه مـن ب     دهیـ خودشـون بر  نیبـ  یکـ  نـا یپـس ا !! نگفتـه بـودم   یچـ یمنکه هنوز ه یول

 !!!!بودم

رو مــو بــه مــو  یحتمــا همچــ. ســته چشــم بــه مــا داشــتنش يدورادور بــه راد افتــاد کــه گوشــه ا چشــمم
 ! بود نیچقدر غمگ یول. حساب دستش اومده بود دهید

ــنم ــت  م ــال درس ــل راد ح ــ  یمث ــال نم ــتم و اص ــفهم ینداش ــ دمی ــه چ یچ ــب ــط م ه،ی ــتمیفق ــاه دونس از  یگ
 شـه یبـود باعـث م   یچـ  دونمیـ کـه نم  يهـم افکـار   یگـاه  زنـه، یو قلـبم تنـد تنـد م    کـنم یذوق م یخوشحال

 !!!!بشم نیراد غمگ نیع

 بودم؟؟؟؟؟ نیچرا غمگ یراست

خــب دختــر ســرت  ؟يآهــو تــو چــرا بــغ کــرد : ارســالن خودشــو بهــم رســونده گفــت  نیحــ نیهمــ در
آرازِ کـج   نیـ دورت رو خـط قرمـز بکشـن کـه فکـر ا      دیـ با دنیـ فقـط همـه فهم  !!! شـده  یسالمت، مگه چ

 ! نیآسوده باشه هم الیخ

اگــه مــن : کــج و کولــه گفــتم یون حرصــم گرفتــه بــود بــا صــورتهمــه شــ یالیــخیب نهمــهیاز ا کــهیحال در
  ؟؟؟یآرازتون راحت بشه چ الِیخ خواستمینم
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تـو باشـم    يآراز مـن جـا  : گفـت  دهیکـه تنـد عقـب کشـ     رمیـ از ارسـالن بگ  یشـگون یدست بـردم ن  یعصب
 يبــرا خــودت انتخــابش کــرد هیــک نیــا! کــنمیم گــهید یکــی میو تقــد رمیــگیرو ازش پــس م چیاون ســو

 !!!!دختره آخه یمگه قحط

ــه ــده   ک ــا خن ــره ا   يب ــم غ ــان چش ــک     يآراز چن ــا خش ــده ش درج ــه خن ــتم ک ــش رف ــا و  دیبه و ابروه
 !!!پام نشست ریز سیارسالن ابل! رمیتقص یباور کن من ب: دستاش همزمان باال رفته فقط گفت

 
ــد    اردالن ــا هــم رفتن ــده ب ــالن و آراز اوم ــال ارس ــل ا. دنب ــهیمث ــت  نک ــون داش ــا کارش ــان   .باب ــنم همچن م

 !!!! بود یو شدن تونستمیمگه م یبخودم مسلط باشم، ول کردمیم یسردرگم بودم و سع

 یتــیجمع لیمبــل دونفــره نشسـتم و بــه ســ  يآروم و خســته و کالفـه رو  یلــیبگـم خ  يزیــچ نکــهیا بـدون 
رقــص  نیهمــ دمیــدیکــه نم يزیــتنهــا چ یولــ. چشــم دوخــتم دندیرقصــیم يآهنــگ شــاد يکــه بــا صــدا

 . مهمونا بود

ــا ــدا ب ــت    يص ــه گف ــدم ک ــودم اوم ــه بخ ــووونم: پون ــد گرمــ ! آهوج ــتاش رو یبع ــتا يدس ــمی يدس  خ
 . نشست

خونــه مــون  يپونــه بنظــرت تــو: دلمــرده و آهســته گفــتم دهیکشــ قیــعم یکــردم و آروم نفســ نگــاش
! هغلطـ  یدرسـته چـ   یچـ  دونمیـ لحظـه اصـال نم   نیـ ا ينداشـتم؟؟ االن تـو   یبـوده کـه مـن اطالعـ     یـی خبرا

 ؟؟؟؟؟یمن چ یول! همشون خوشحالن ایمامان بابا داداش. حال خودشونن يهمه تو نیبب

ــه چــپ و راســت تکــون داده  دادم  ســرمو هــر لحظــه  ،یــــــــــــلیخ....... دوســش دارم، یلــیپونــه خ: ب
ــه نمــ  ــوش م  نمشیــب یک ــو فرام ــنمیخودم ــم، ولــ   ک ــدت دلتنگش ــیخ یو بش ــیخ یل !...... ترســمیم یل

ــا نیــا دونمیــنم..... یلــیخ ــده   ادش،یــغــرور ز يپــا. بــذارم یچــ يتــرس رو پ ــا غــرورش زن کــه مــرد ب
آب کــردم و  خیــمــدت مثــل  نیــا ياون قلبشــم تــو کــنمیکــه احســاس م ش،یســنگقلــب  يپــا! هســت

 ! بتشمیه نیمردونه اش، که من عاشق هم بتیه يپا! ستین یسنگ گهید

نفسـم رو حـبس کـردم بلکـه بتـونم بغـض       . کـرد یبغـض داشـتم کـه خفـه ام م    . گـاز گـرفتم   نمویریز لب
 !گلومو قورت بدم يتو

 نیمادرجــان پونــه، عــوض نشســتن بلنــد شــ: کــه گفــت میعمــه صــورتمون رو بطــرفش گــرفت يصــدا بــا
 !!حاال نیچرا نشست. بشه شام آماده هستش دهیدورم رقص هی. نیبخودتون بد یتکون هی
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مــا هــم االن  نیجــان شــما مشــغول باشــ مامــان: بمــن کــرده رو بــه مامــانش گفــت  ینگــران نگــاه پونــه
ــونمیدر ضــمن، مواظــب شــوهر عز . میایــم ــدرش نکــنن  نیباشــ زت ــرش نــزنن و از راه ب مــا هــم ! کــه قُ

 . به مامانش زد يو چشمک با مزه ا میرسیاالن خدمت م

! نــدارم يبــه بابــات بــزنم اصــال ازش خبــر  يبــرم ســر یگــیراســت م: گفــت دیــخندیم کــهیدر حال عمــه
ــ ــا دوســتاش حــرف م نشســ يگوشــه ا یول ــود ب ! فکــر نکــنم از حــرف زدن تمــوم شــده باشــه   زد،یــته ب

 . نیمنکه رفتم شمام عجله کن

 يبــاد هیــو  میبخــور ییهــوا اطیــح يتــو میآهــو بلنــد شــو بــر: بلنــد شــده دم گوشــم گفــت عیســر پونــه
 !یچرت و پرت گفتنات رو تموم کن نیقنّاس تو بخوره بلکه ا يکله  نیهم به ا

 . دیگرفته دنبال خودش کش دستمو

جـا جمـع شـدن و دارن     هیـ و بابـا   ایبـا داداشـ   دمیـ آراز کجاسـت کـه د   نمیـ به دور و بـرم کـردم بب   ینگاه
 ! کننیصحبت م يجد

ــه ــالن ب  يآخــر ي لحظ ــکــه از س ــم رونی ــآراز رو د میرفتی ــا   کــهیدر حال دمی ــه حرف ــا  يگــوش ب باب
 . کردیداشت، چشمشو بمن دوخته بود و نگران قدمهامو دنبال م

 تونســتیبابـا تـا آخـرش گـوش کنـه و اصـال هـم نم        يمونـده بـود بخنـدم کـه مجبـور بـود بـه حرفـا         کـم 
 ! گرفته بود یلیدلم خ یول! فرار کنه خودشو بمن برسونه

آراز کــه هنــوز  چیه ســوبــ یدوبــاره نگــاه. نشــوند کــه خودشــم کنــارم نشســت قیــآالچ ریــمنــو ز پونــه
ــ   يتــو ــه ماش ــرو ب ــا اب ــایز نیدســتم بــود کــرد و ب ــود اشــاره کــرده   يکــه گوشــه ا يدو در يب ــارك ب پ

بـــاغ  يگوشــه   نیــ آراز ا گفـــتیاردالن م! چقــده هــم خوشــرنگه    زدلمیـــمبارکــت باشــه عز  : گفــت 
بعـداز امشـب اگـه خـون     ! گـرم یخـوش بحالـت ج  . نهیماشـ  نیـ رنگـه، حتمـا ا   ییپارکش کـرده کـه آلبـالو   

ــو ــهیش ياردالن رو تــ ــردم شــ ــه ش م!!! نکــ ــط خفــ ــنمیفقــ ــه  کــ ــکــ ــره  هیــ ــرام بخــ ــه بــ ! پورشــ
البتــه آراز پورشــه داره کــه خــوش بحــال تــو هــم  ! يداره پورشــه ســوار یجــووووووووووووون چــه حــال

 !مهمش رو ول کن، عروسک خودتو عشقه ناناز! هستش که

آراز کمتــره؟؟؟ همســنگ هــم کــه     يالن از پورشــه اردالن و ارســ يهــا نیمــثال ماشــ : گفــتم آروم
ــو هــم کــار خــوب !! هســتن ــاچ و بوســه ن  يزن دار ،یکنــیم یت ــه فقــط شــعرخوندن و م پورشــه  ســت،یک

 !!داره دنمیخر
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ــ  نیــا! زمیــخواهرشــوهر عز نیآفــر: خنــدان گفــت پونــه بــه اردالن نشــون  ســمینو یحرفتــو بــا طــال م
ــ . دمیــم ــآآآآآآآآاخــخ کــه از امشــب ازش  !! یچــیه گــهیرو بلــده د يزن دار طنتیاون کــه فقــط ش  هی

 !!!!!!!دایمرد پخته بسازم اونورش ناپ

 . زدمیحالم بهتر شده بود لبخند م یپونه کم يبا حرفا و اجق وجقها کهیحال در

مـن ماسـت چقـده کـرده      هیـ  فهمـه یحـاال نخنـد صـبر کـن حسـابش رو برسـم اونموقـع م       : غرغر گفـت  با
 یدرســته، اون ترســ یکــه گفتــ ییحرفــا يهمــه  زدلمیــعز نیببــ. حــاال آهــو همــه رو ولــش کــن !!! داره

ــورو بهــم ر ينطــوریشــده و ا رتیبــانگیکــه گر ــهیت ــ  کــنم،یرو درك م خت ــه اخــالق  شیچــون کــم و ب ب
ــنام و حس ــآراز آش ــو م  تشیاس ــه ت ــبت ب ــرو نس ــنم . دونمی ــم ــال    يروز هی ــودم و اص ــون ب ــو داغ ــل ت مث

ــ دونســتمینم ــه چ یچ ــب ــو ! هی ــو ت ــبس کــرده ب ا يحــاال ســه روزم خودم ــاقم ح ــت ــدمینم رونمی ــ. وم  یول
 ....که یبا خودش حرف بزن دیبا. شهیدرست م یمطمئنم همچ

 . چشمم به آراز افتاد يکه لحظه ا میاردالن سرمونو باال آورد يشو  بده با صدا خواست حرفا تا

 کنن؟؟یم کاریچ نجایمثل جن بو داده ا نایا! واااااااا: آروم گفت پونه

 . بود ستادهیمقتدرانه کنار اردالن ا یبتیمردونه و ه یبا ژست آراز

 م؟؟یبود دهیاومده بودن که ما نفهم یک نایکردم ا فکر

ــمان  آراز ــود کــه استرســم دوبــاره از د         یبــا چش ــو بمــن دوختــه ب  دنشیــمهربــون و متفکــر نگاهش
 .....  برگشت و دوباره 

 ! دادم چیهم پ يدستامو تو دوباره

ــا ــ   ت ــه امــروز فقــط عاشــقش ب ــج دورب ــا رن ــودم و ب ــه چ گــهید ســاختم،یم شی ــهــم ب فکــر  يشــتریب زی
! ذاشـت یمـن م  يهمـه کـم کـم داشـت اسمشـو رو      نیاونـم بـ   میشـون یپ دنیامـروز بـا بوسـ    یول! کردمینم
 !!!!کنم کاریچ خواستمیم ایخدا!!! که هنوز براش آماده نبودم يزیچ

 . شاهد نباشه که متوجه شدم جلوتر اومدن یچشمامو کس يانداختم تا ترس تو نییپا سرمو

ــر اردالن ــونه  عیس ــداخت و در حال    يش ــرش ان ــت دور کم ــه دس ــه رو گرفت ــهیپون ــرف    ک ــود بط ــا خ ب
اون همــه زن و دختــر تنهــا  نیشــوهرتو تــک و تنهــا بــ یگــیاردالن، نم زدلیــعز:  گفــت دیکشــیخونــه م
و  یمــونیشــوهر م یاونوقــت بــ شــه؟یو از راه بــدر م کــننینکــرده اغفــالش م يوقــت خــدا هیــ ،یگذاشــت
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تـا خواسـتم    یهرلحظـه کنـارم باشـ    دیـ تـو االن با !!! یچـرا تنهـاش گذاشـت    يهمـه بـد   بـه  يدار یچه جواب
 !يبا خودت خلوت کرد نجایا يحاال اومد!! خب يبکنم نذار گرانیبه د یکنم و نگاه یشلوغ

ــازو  پونــه ــه ب ا ا ا : و گفــت دیاز آغوشــش کنــار کشــ یاردالن انداختــه کمــ يهــم سرخوشــانه دستشــو ب
 يدسـت و پـا   کـنم یاوال قلـم م !!!!! نه باااااابـااااا، چـه بـه فکـر خودشـم مونـده پسـرمون و نگـران خودشـه         

 هـرز رو کـه   يشـوهر  ياون چشـما  ارمیـ منـو اغفـال کنـه، دومـا درم     يسـوخته   اهیرو کـه بخـواد سـ    یزن
ــا ــره آق ــازم چشــمش ا یزن ناناســ نیکــه همچــ پمیــخــوش ت يتــو آقــا يمــثال چشــما! بپ ــوریداره و ب  ن

 !اونوره

 . دنیبه پله ها رس دمیلبام نشسته بود د يدلخوشانه شون رو ياز حرفا يلبخند کهیحال در

ــبم ــلرز قل ــود     دی ــه نب ــتم ک ــرفش برگش ــودم و بط ــا ب ــا آراز تنه ــه ب ــاه. ک ــردم و   ینگ ــرم ک ــه دور و ب ب
 !!!!تعجب کردم کجا رفته پس! دمشیند

شـده خـانوم کوچولـو؟ چـرا همــش      یچـ : کـه دم گوشـم گفـت    دمیاز پشـت سـرم صداشـو شـن     بالفاصـله 
و دنبالــه  یطــوالن يو آروم بوســه ا! حــرف بــزنم یباهــات کلــ دیــبا نکــهیمثــل ا ؟یو ســردرگم شــونیپر

 .دار دم گوشم کاشت که گر گرفتم

 .کردینشست گونه هام گزگز م مکتین يکنارم رو یوقت

 . هم گرفته بودم یاللمون... الحمدا انداخته بودم که نییپا سرمو

ــ آراز ــت ز   یکم ــد دس ــرده بع ــام ک ــنگ ــودش      ری ــرف خ ــش بط ــا آرام ــورتمو ب ــت و ص ــه م گذاش چون
 یحرفـــ خـــوادینـــاز خـــودم نم يکوچولـــو: آورده بـــود آروم گفـــت کتـــریصورتشـــو نزد. برگردونـــد

 یچــ نم؟؟یــبب ينجــوریتــورو ا چوقــتیدوســت نــدارم ه یدونیــاصــال م!!! بزنــه؟؟منتظرم و نگــران هــاااا
 عروسکم؟  يکردم که ناراحت شد يمن کار!!! يا ختهیبهم ر نهمهیکه ا کنهیم تتیداره اذ

دلــم داره  ؟یزنــینم یچــرا حرفــ: ســکوت کــرد و همچنانکــه چشــم بصــورتم داشــت آهســته  داد  یکمــ
 !!!...نازت نگرانت کرده ياون چشما يتو یالاقل نگام کن بدونم چ!! جوشهیفقط م

 : فکر کردم ارمیسرمو باال ب نکهیا بدون
 

 .…دلتنگم

 ؟؟.…چرا یدروغک لبخند
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 . . . ستمین خوب

 شب ،  مهیکه ن یقرص مثل

 .کند یم ریآب گ بدون

 . . .!!! یزندگ يکرده ام در گلو ریگ

 . . .توانستم راحت حرف بزنم  یم کاش

 یاز دلتنگ میبگو يزیچ

 اهویپره يخانه  نیا يآدم 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
 

 !!! لحظه چقدر تنها بودم نیدر ا کردم؟؟؟؟؟یم دیبا چه

ــه ســمت چشــمان پــراز حــرف آراز   کــردیتمــام وجــودم غــل غــل م  يکــه تــو یشــرمندگ بــا نگــاهمو ب
و  دیــد شیتــو تاللــو وجــود پــراز مــردانگ  یبراحتــ شــدیدلــش رو م يکــه ناگفتــه هــا ینگــاه. کشــوندم

 !یعاشق تر از هر عشق ینگاه ،یآشناتر از هر نگاه یگرم، نگاه ینگاه. حسش کرد

ــا کــالم   یچــه مــدت دونمیــنم. دمیاز عمــق روحــم کشــ یقــیعم نفــس چشــم در چشــمش دوختــه فقــط ب
ـ  زدم،یـ نگاهم باهاش حرف م تلمبـار شـده در دلمـو بـه      يهـم قـادر نبـودم حرفهـا     بـه همـون انـدازه    یول

 !!کردمیو فقط و فقط نگاش م گفتمینم یچیپس ه. ارمیزبون ب

ــهیدر حال آراز ــت      ک ــت گف ــورتم داش ــه ص ــم ب ــش چش ــاه آروم ــا نگ ــه، نم: ب ــوادیباش ــچ خ ــ يزی ! یبگ
 ...یناراحت بش دیکه شا یبگ يزیچ زیشب خاطره انگ نیا يفعال تو خوامینم

 .دیکش کترینزد یدستش گرفته کم يجلو آورد و دستمو تو دستشو
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 هیــگرمــا  نیـ ا. نــداختیتحمــل بـود کــه قلبمــو از کـار م   رقابـل یدســتاش بــرام غ ياحســاس گرمـا  گـه ید
ــا ــول يگرم ــود یمعم ــس تک  . نب ــتن، ح ــتوانه داش ــس پش ــح ــت    یگــاه هی ــس دوس ــتوار، ح ــم و اس محک

 .کردیرو در من زنده م یداشته شدن، حس عشق و عاشق

 . باشه تکون دادم يسرمو به معنا واشیآروم گرفتم و  یکم

و بلنــدم  دیکــه از داخــل خونــه بلنــد بــود آراز از کنــارم بلنــد شــده دســت مــنم کشــ   یآهنگــ يصــدا بــا
 . کرد

رو خــاموش کــرد  قیــدســت بــرد و چــراغ فــانوس ماننــد آالچ !!!! بــودم ســتادهیبهــش ا کیــنزد چقــدر
 !!!آغوشش بودم يبعد تو يو لحظه ا میفرو رفت یکیتار يکه تو

 تونـــهیآدم از ترســـش نم زننیـــبـــاور کـــن انقـــده بهتـــون بـــزك دوزك م: گوشـــم خنـــدان گفـــت دم
پـس امــروز  !! رهیـ کـه آبرومــونم بـدتر م   اهیسـ  ایـ  شــهیقرمـز م  ایـ چـون همــه جـامون   !!! بشـه  کتـون ینزد

 !!ياز دستم در بر یرو خوب تونست

 . کش رفت يبوسه ا یواشکیو  دیگوشم چسب يلباش آروم به الله  یول

 . که همراهش خجالت زده راه افتادم دیازم دور شد دوباره دستمو گرفته بطرف خونه کش یوقت

!!! کــردمینم میچکــاریبــودم و ه شــهیتــر از هم فیــو مــن همچنــان بالتکل گذشــتیداشــت از کــار م کــار
 !!!بگم یکنم و چ کاریاصال بلد نبودم چ

روز  نیــدر ا یچــیعشـق مــن، فعــال آروم بـاش و بــه ه  : گفــت ادیــازم درنم ییصـدا  چیهــ دیــد یوقتـ  آراز
ـ . خاص فکـر نکـن    يفرصـت نـدار   شـتر یسـه چهـار روز ب  : داد  یبـا لحـن شـوخ   ..... گفتـه باشـم هـا،     یول

 ...که

ــان ــ  چن ــرجام م ــدم و ا خیس ــتادهیش ــرفم       س ــد بط ــم تن ــه آراز ه ــتم ک ــورتش دوخ ــم بص ــان چش هراس
 . برگشت

 ؟ينگــو تــا حـاال راز نگــاهمو نخونــد : بـه عمــق چشــمام نگـاه کــرده زمزمــه کـرد    یبــاورنکردن یعشــق بـا 
از دســت  يتپــه و دوســه بــار یتــا بــه امــروز مــ یکــیقلبمــو کــه فقــط بخــاطر تــو  يتپشــها ينگــو صــدا

 انتظار دارم؟؟؟ یازت چه جواب یدونینگو که نم ؟يدیفقط بخاطر تو دررفته رو نشن لییعزرا

مــن ......بشــنوم خــوامینم...... نگــو...... نــه آراز: بــود زمزمــه کــردم چشــمام پــراز اشــک شــده کـه یحال در
 .....کنمیم...... خوااااااااهش! .... رو ندارم یچیه یهنوز آمادگ
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ــت آروم ــاور کــن چ : گف ــو ب ــآه ــز زی ــوامیازت نم يادی ــن! خ ــط م..... مــن..... م ــبا  خــوامیفق  يهمــدم ش
 يخنــده  ،یســوت و کــورم باشــ يخونــه  يسـرو صــدا  ،یقلــب عاشــقم باشــ نیشــب نشــ ،یباشــ مییتنهـا 

 ...یافسرده ام باش يلبا

ــ دهنمــو  يزیــاالن چ خــوادینــه نم: لبــام گذاشــته گفــت يبــزنم کــه دستشــو آروم رو یبــاز کــردم حرف
 یتـون یم نیمـدت بـا خـودت بـاش ببـ      هیـ ! یخـوب فکـر کنـ    يگفـتم کـه فرصـت دار   ! یبزن یحرف ای یبگ

نـه؟ چـون مـن     ایـ  یعاشـقم باشـ   شـه یهم يبـرا  یتـون ینـه؟ م  ایـ  یتحملـم کنـ   یتـون ینـه؟ م  ای یکنارم باش
 ایـ  يعشـقو بهـم بـد    نیـ ا یتـون یم نیببـ ! خـوام یمـادام العمـر م   یمـن عشـق  . نـدارم  ازیـ رو ن هعشق دو روز

 نه؟؟؟

 . مونمیمنتظرت م يریبگ میکه تصم يتا اون روز: زده گفت یلبخند آروم بعد

 دیکشــیدســتمو م کــهیفــرو رفتــه درحال الویــجلــد آراز ه يصورتشــو بطــرف خونــه برگردونــده تــو بعــد
 .حرف گوش کن دنبالش راه افتادم يبچه  هیمثل  ،یچیمحکم قدم برداشت که منم ه

. در حـال صـرف شـام بودنـد     ییسـرپا  ایـ  زهاشـون یشـام سـرو شـده بـود و همـه پشـت م       میکه شد وارد
ــاه ــه م ینگ ــب ــان ا زی ــایمام ــداختم د ن ــان ــه ن دمی ــتنیک ــ س ــال چرخ یو همگ ــدر ح ــ دنی ــا و  نیب مهمون

 . هستن یدگیرس

ــهیدر حال آراز ــتمو م ک ــیدس ــرف م  دیکش ــو بط ــمن ــت  زی ــرده گف ــذاها ب ــ  : غ ــن و بش ــاب ک ــط انتخ  نیفق
 . ارمیبرات ب

خــوردن دارم؟ فکــر  يبـرا  ییاشــتها ایـ آ: هزاررنــگ و هزارمـدل کــرده فکـر کــردم   يبــه غـذاها  ینگـاه 
 !!بودم ریکنم تا آخر عمرم س

 . هیکاف. خورمیجوجه م یکم: گفتم فقط

ــاه ــت   ینگ ــرده گف ــورتم ک ــب بص ــا : متعج ــا اونج ــه  ییت ــهیک ــک ادم ــورد   کی ــه نخ ــودتم ک ــد خ  يتول
ـ !!! هسـتم  تییاشـتها  ینکنـه مـن باعـث بـ    !!! بدغذاااا بـاز شـده    يمـن بحـد   يبـاور کـن امـروز اشـتها     یول

 !تورو هم درسته قورت برم تونمیم یکه حت

ــد    فقــط ــراش جمــع کــردم کــه لبخن ــا لبــام ب ــعم ينگــاش کــردم و چشــمامو ب . لبــاش نشســت يرو قی
ــودم و اونجــور !!! کــنمیبهــش گوشــزد م شــویدارم علــت گرسنگ دیــچــون فهم ــنم ب عشــقمو تــک و  يم

 !!شدیخرس گرسنم م هیاالن مثل  اوردمیم ریگ یکیتار يتنها تو
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نگـاه  . چشـم راد گـره خـورد    يبـه اطـراف کـردم کـه چشـمش تـو       ینگـاه . رفـتم و نشسـتم   زیـ م بطرف
 . اشتدیاز صورتم برنم نشویغمگ

ــورتمو ــردم  ص ــر ک ــده فک ــه دار  : برگردون ــم دارم ک ــورو ک ــط ت ــالمو    يفق ــرده ات ح ــاه افس ــا اون نگ ب
 ! يزیریبدتر بهم م

 !!دارم تو هم بهش اضافه شو بتیکم مص خودم

 . گذاشت و دوباره رفت زیم يغذا رو رو يبطرفم اومد و بشقابها آراز

آراز دوبــاره برگشــت و انــواع غــذاها و . تمانــداخ انیــبر يبــه جوجــه کبــاب و بــره  یاشــتها نگــاه بــدون
 .کردیارسالن هم کمکش م. گذاشته نشست زیم يدسرها که آورده بود رو رو

 یبرداشــتم و بــ یذوقــش نخــوره چنگــال يتــو نکــهیا يبــرا! بخــورم دیهــم آورده بــود شــا یبســتن بــرام
 . جوجه دهنم گذاشتم ياشتها تکه ا

 به چنگالم انداخته از دستم گرفت و در  ینگاه آراز

 یبخــور وروجــک بــ نــویا! بهتــره نیــا: گفــت گرفــتیبرداشــته بطــرفم م انیــبر يبــره  يتکــه ا کــهیحال
 !! اشتها

ــربزنگاه رســ  اردالن ــه بر   دهیس ــتش گرفت ــالو از دس ــچنگ ــت   یانی ــت و گف ــنش گذاش ــر: رو ده  نیآف
ـ  يجوجوم، بـه حـرف پرسـتارت خـوب گـوش کـن کـه صـالحت تـو          چـه بـا عشـق بهـت      ینـ یب یمـ . هاون

 .و از ما دور شد ؟؟؟يگذروند یلَلگ يتو دوره  یراست یآراز راست!! رسهیم

ــت ــرش م  میداش ــت س ــخندیپش ــ  میدی ــرب و زور آراز کم ــه ض ــوردمیم یو ب ــتهاش  . خ ــوش اش ــود خ خ
بـزنم بـه تختـه بقـول خـودش فقـط منـو نخـورد کـه اونـم فکـر کـنم از مهمونـا خجالـت               ... هم کـه ماشـاا  

 !!!دیکش

ــواده ام دور   بعــدا ــا   یســالن خــال يکــه گوشــه  گــهید زیــم هیــمتوجــه شــدم تمــام خون ــود نشســتن ت ب
بــودن و چشــم بــاز نکــرده منــو   شیدورانــد نهمــهیکــه ا یقربونشــون بــرم الهــ. مــزاحم منــو آراز نشــن

 !!نداختنیهچل م يتو یدست یدست

ــا، شــ يهمهمــه  اونشــب ارســالن بــا الهــام  يابــیرقــص ز زانم،یــکــام و خوشــحال شــدن عز نیریمهمون
فرهـاد   يبـامزه   يهـا  کـه یکـرده بـودن، ت   دایـ رو پ گـه یبـا هـم اخـت شـده همد     يچـه جـور   دونمیکه نم

ــم م  ــم به ــه دورادور ه ــوند،یک ــا رس ــزده  ينگاهه ــان    يغم ــه هراس ــق آراز ک ــراز عش ــمهان پ راد، چش
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اردالن و  يمرموزانـــه  يلبخنـــدها کـــرد،یذوق م یلـــیخ والشیـــخـــود ه یولـــ گـــرفتم،یم لشـــونیتحو
ــه همد ــه ب ــه تصــو  نیبــاتریهــم رفتــه ز يرو...... گــهیپون ــرام ب فقــط کــاش . دیکشــ ریشــب عمــرم رو ب

 .......ومدیباهام راه م یکاش کاش دلم و فکرم کم
 

 ...نقطه یب يواژه  نیا  دل

 .... ایدر کیبه وسعت  یگاه

 ....کند یم یدلتنگ تیبرا
 

 ـستین یدامِ تـو اُفـتـاده ام و بـاز ، غَـمـ در

 ستین یچشمان تواَم ، کار کم ي وانهید
 

 به تو سخت است ، نگفتم؟ دنیکه رس گفتم

 ستین یشده ام ، کـم ستم یراه تـو زخـم در
 

 استیدر يچشم تو شعرِ من اگر قطره  در

ت ، رقـمـ ایدر نـگـاهـ وازات ـسـتینـ ی، بـه مـ 
 

 ...ـنـدیـو ، تـا کـه نـگ ی، غَزلـ ـسـمیبِـنـو ـدیبـا

 .ستین یات هم قدم یعاشق يمعرکه  در
 

 .دیرسیکه از داخل خونه بگوش م یاهنگ

ــایتقر ــاعت  ب ــود   2س ــب ب ــفه ش ــودن  . نص ــن نب ــه ول ک ــام ک ــزنم  !! مهمون ــود داد ب ــده ب ــم مون ــه : ک چ
ــورد    ــامتون رو خ ــا، ش ــه باب ــه آخ ــذ    ن،یخبرتون ــدل پ ــردن، هزارم ــاتون رو ک ــد ییرایرقص ــاال  ن،یش ح

 !!آخــــــــــه یردم از خستگم!! گهید نیبر نیپاش

 ! کفشام پدرمو درآورده بودن نیاووووووووووووه ا. فتادمیاز پا م داشتم
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ــتم ــرا  داش ــا غرغ ــز يب ــا رلبمی ــد دل م    ییمهمون ــم از تول ــم ک ــه ک ــدنیک ــه م کن ــردمیرو بدرق ــه  ک ک
خــودم  يغرغــرو يخــانوم کوچولــو: گفــت دمیمردانــه و بــم آراز رو کنــار گوشــم شــن  يصــدا کدفعــهی

 !!مثال تولد خودت بودها!! میریم میتورو خدا فحش نده دار. دیه نباشخست

فقـط عشـق آراز   : قشـنگ بـه لـبش اومـده  داد     يلبخنـد  کـنم یخسـته و بـا حـرص نگـاش م     دیـ د نکهیهم
 !معطلم نکنه ها منتظرم ادیز

 . دیدرخشیم بیتاللو مهتاب عج يچشماش تو مردمک

ــدون ــر ب ــد   ياراده آروم س ــا لبخن ــه ت ــون دادم ک ــعم يتک ــرم    يرو قی ــت و ش ــت از خجال ــبش نشس ل
 . لبمو گاز گرفتم

 !!ییهویبشم خودم  دنتیوروجکم؟ قربون خجالت کش يدیخجالت کش: کرد زمزمه

 نیچـرا همچـ   نیـ ا!!! يووووووو: بـاز شـده نگـاش کـرده فکـر کـردم       ییشده و متعجـب بـا چشـما    سرخ
 ..... یول!! شمیمن دارم از خجالت آب م گهینم کنه؟؟؟یم

 شــهیم: آروم گفــتم. آب شــدم سیکــه بــدتر خــ کــردیقرمــز مــن نگــاه م يبــه چهــره  یلــذت هیــبــا  آراز
 ....یلیبرام سخته خ یلینگاهات خ نیباور کن تحمل ا!! تموم شدم ها!! یکن شیچشماتو درو

 . ترکم کرد یآورد و بدون خداحافظ نییبرام پا يبه لب آورده سر يلبخند مرموز آراز

کجــاااااااا . رفــت ادتیــ یو خــداحافظ ریــادب شــب بخ یبــ يپســره :  ســرش کــم مونــد داد بــزنم پشــت
 !!!برررررررررگررررددد يرررررررریم يداررررررر

چشــمام گــرم بشــه کــه   خواســتیتــازه م. تخــت افتــادم يتمــام رو یبــا خســتگ ییســرپا یدوشــ بعــداز
 : مرد مغرورم نوشته بود. از آراز داشتم یامیپ
 

 یاز مست خودتریز خود ب ،یبا هست گانهیب شدم

 یخواستیکن، نگاهم کن ، شدم هرآنچه م نگاهم
 

  يدار ياجاره ا ي خونه

 آدم تنها هی يبرا

 دهیم شیپ قلبشو
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 ماه به ماه جونشو
 

 ...نگذشته چقدر دلتنگش بودم دارشیاز د یساعت!!! دیلرزیقلبم م فقط
 

ــنج ــدم م يروز پ ــتیاز تول ــاه. گذش ــگ م یگ ــآراز زن ــ زدی ــرف م یو کم ــح ــ م،یزدی ــکر  یول خداروش
 . براش نداشتم یچون واقعا جواب. گفتینم يادیز زیچ

. کـه واقعــا هــم خــوش گذشــته بــود  میبــا پونـه و دوســتام بــه پــارك رفتــه بــود  یطبــق قــرار قبلــ اونـروز 
ــزحمــت ا ــود   ابی ــه ب ــه گــردن گرفت ــر کــنم م. ذهابشــم ارســالن خداخواســته ب ــام خواســتنیفک ــا اله  ب

 !خدا عالم بود شدنیم یدوتا وروجک چه چشم تو چشم نیحاال ا! ننیرو بب گهیهمد

 . کردندیمامان و بابا کنار هم نشسته داشتند صحبت م. خونه که شدم غروب بود وارد

جــا خــوش  زیــم يگلــدان رو يتــو ییبــایز تیــافتــاد کــه در نها يریبــاز بــه دســته گــل چشــمگ چشــمم
 !!کرده بود

ــ  کــهیحال در ــارو م ــهیمامــان خــوش بحــالتون کــه عشــقتون فرامــوش نم  :  گفــتم دمیبوســ یمامــان باب  کن
 ییتونـــو بخـــورم بابـــا قهیاووووووووه ســـل!!!! خـــرهیهـــم براتـــون م یـــیچـــه گال! براتـــون گـــل بخـــره

 !!جوووووونم

 ؟ینیبش قهیچند دق يوقت دار: که بابا هم خندان گفت دیخند مامان

ــهیحال در ــعف م   ک ــم ض ــرده دل ــب ک ــیتعج ــتم    ردک ــا دوخ ــه باب ــم ب ــتم و چش ــی. آروم نشس ــ یعن  یچ
 بگه؟؟؟ خواستیم

زود بــه  خواســتمیبهــت نگفــتم چــون نم يزیــتــا امــروز چ زدلمیــعز: گفــت کــردینگــام م کــهیدر حال بابــا
و  میدخترمـون مونــد  دونـه ینکـرده آراز فکـر کنـه دســت     يکـه خــدا  میکنـ  يو کــار میفتـ یدسـت و پـا ب  

ــ   میخــوایم ــازش کن ــر از ســرمون ب ــنم ه. میهرچــه زودت ــا چوقــتیالبتــه مطمئ ــهیفکــرو نم نی چــون  کن
 !شرط عقل بود اطیخب احت یول سه،شنا یمارو م

کـه ده روز قبـل، مـثال     یحتمـا گلـ  : بابـا  داد . و صـداش کـم مونـده بـود کَـرَم کنـه       دیـ کوبیبشـدت م  قلبم
آراز بـا  !! يتـو هـم صـاحب گـل شـد      چطـور شـد همونشـب    دونمیـ کـه نم  ادتـه یبرا مامانت گرفتـه بـودم   

. کــرد کــه اون گــال رو هــم خــودش آورده بــود ياومــده تــورو از مــا خواســتکار یقبلــ ياطــالع و اجــازه 
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هـم   يازیـ فکـر کـنم کـه صـد البتـه ن      شـتر یب خواسـتم یبهت نگفـتم چـون هنـوز فرصـت م     يزیمن چ خب
ــود  ــه هرصــورت  بــود دهیســن رســ نیــچشــمان مــن بــه ا يآراز هرلحظــه جلــو! بــه فکــر کــردن نب و ب

تکــرار کــرده ازم  شــوینشــد، امــروز بــاز هــم خواستگار يکــه ازمــون خبــر یمــدت. داشــتم مــانیبهــش ا
 . میمون رو بهش بد یخواسته جواب قطع

و بنظــرم  میبــا آراز نــدار یچــون مــا اصــال مشــکل. میمــون یمــا منتظــر جــواب تــو مــ يدختــرم همــه  االن
حــاال خــودت !!! بــا جــوون و دل بــه تــو عالقــه داره  دونمیــتــو هســتش کــه م یزنــدگ يفرجــه  نیبهتــر

ــ  ــن یفکراتــو بکــن و اگــه کمک ــیکمکــت م یو در هــر حــال میمــا کنــارت هســت یهمگــ یداشــت ازی . میکن
ــدو  ــون ب ــه م ــرد نهم ــاز ا! بروبرگ ــد رو د  نی ــه بع ــهیب ــو م  گ ــواب ت ــهیج ــه و   تون ــاز باش ــت س سرنوش

 . مینتظرپس فکراتو بکن و جواب بده که همه مون م. ورق بزنه تویزندگ

ــلرزیم پاهــام ــ. دی ــه مــدتها م یاز اون ــود  دمیترســیک ــود کــه با یاالن مــوقع. ســرم اومــده ب ــب  میتصــم دی
 ......و  گرفتمیرو م یینها

 !!چقدر حالم بد بود. و بدون حرف سرمو تکون دادم و بلند شدم آروم

کــاش خــواب  ایخــدا. پشــت بــه در داده چشــمامو محکــم بهــم فشــردم . اتــاقم رفتــه درو بســتم بطــرف
 ......  کردمیچشمامو باز م یو وقت دمیدیم
 
 !!بوده الیکابوس تموم شده و همش خواب و خ دمیدیم

ــایز يچهـــره . تخـــت افتـــادم و چشـــمامو بســـتم  يرو ــدر . ذهـــنم جـــان گرفـــت يآراز تـــو يبـ چقـ
 فقــط یزنــدگ يبــرا ایــآ یولــ. بــراش متصــور نبــودم ياصــال حــد خواســتمشیچقــدر م...... خواســتمشیم

 ......کنم؟  کاریچ خواستمیتند آراز رو م يعشق الزم بود؟؟؟ اخالقها

 یکــاش کســ!! نکــاریانجــام ا ییچقــدر ســخت بــود تنهــا ! رمیــبگ میفکــر کــنم و تصــم تونســتمینم اصــال
 .کردیکنارم بود و کمکم م

 .  دمیمالفه کرده بار ریپراز اشک شد و سرمو ز چشمام

 . وجه گرسنه نبودم و حال نداشتم چیبرم، به ه نییشام پا يمامان دنبالم اومد برا یوقت اونشب

 . ستمیگرسنه ن نیلطفا نگرانم نباش. بخوابم خوامیمامان فقط م: گفتم آهسته
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بــه اتــاقم زد کــه خودمــو  يموقــع خــواب اردالن ســر. تنهــام گذاشــت یحرفــ چیمامــان بــدون هــ چــارهیب
 . رفت رونیاز اتاقم ب دمیابخو نکهیا الیاردالنم به خ. نگفتم يزیبه خواب زدم و چ

ــدم خــدا عــالم بــود  يرو چــه جــور اونشــب ــ. گذرون ــرا یجــواب یول ــز يســوالها يب فکــر . نداشــتم ادمی
خونــه  هیــ يسـواالم باشــه چـون مثــل مــن بـا آراز چنــدماه تـو     يجوابگــو تونســتیهـم نم  چکسیکـنم هــ 

 . نکرده بودند یزندگ

. صــبحونه خــوردم یاومــده کمــ رونیــمامــان از اتــاقم ب یدر پــ یپــ يبــا اصــرار و رفــت و آمــدها  صــبح
 .  بودم و اشتها نداشتم ریس اهامیبه اندازه دن یول

 . میخونه رو ترك کرده بودن و من و مامان تنها بود ایو داداش بابا

ــان ــهیدر حال مام ــا    ک ــت و پ ــون، دس ــال دگرگ ــران از ح ــب و نگ ــ يمتعج ــو آو حسیب ــما زون،ی  ییچش
ــه داد از گر   ــرده ک ــف ک ــســرخ و پ ــب ب هی ــو ش ــم يداری ــته    زد،ی ــود آهس ــه ب ــورتم دوخت ــو بص نگاهش

 هیچــه وضــع نیــا م؟یبهــت بکنــ یکمکــ يریــگ میتصــم يتــو يخــواینم ؟یبگــ يزیــچ يخــواینم: گفــت
کـه تــو بطـرف آراز پــرواز    ياونجــور میکـرد یهرلحظـه فکــر م  یگــمـا هم !!! يبـرا خــودت درسـت کــرد  

کــه آراز نگــران تــورو در  يتــو هســتش، اونجــور يعالقــه  نیــا يجوابگــو و آراز بــا آغــوش بــاز یکنـ یم
هـرآن منتظـر و    ،يدیـ م هیـ و هرلحظـه مواظبتـه کـه تـو هـم از خـدا خواسـته بهـش تک         کشـه یآغوشش م

ــراه خواســتگار  ــدون ذره ا يآراز يچشــم ب ــگد يو ب ــبهــش جــواب مثبــت م  رن ــون  ؟يدی االن همــه م
ــفقــط مــات و متح ــ میری ــو ا یچ ــیبهــم ر نهمــهیشــده ت ــیو دســت دســت م یخت ــا شــن  ؟یکن  دنیچــرا ب

ــ ينجــوریآراز ا يخواســتگار خــب مــنم مامــانتم و دوســت  !!! میکــه بابــات و مــن نگرانــت شــد  یوا رفت
ناراحـت بـود چـرا بـه      صـبح بابـات   ؟؟؟یبگـ  یبـه کـ   يخـوا یم یکـاراتو بـدونم؟ بمـن نگـ     نیـ ا لیدارم دل

ــدرت ه  ــوان پ ــتیعن ــنفهم چوق ــ دهی ــکالت  نیب ــما مش ــه  یش ــوده ک ــو االن ا   ب ــه و ت ــش کن ــوریحل  ينج
زبــل  يبچــه  نیــا ادتونــهیفقــط مبهــوت گفــت  دونســتینم يزیــارســالن کــه کــال چ!! ینکنــ يخودخــور

 ! هممف ینم يزیمن چ کنهیم ينجوریاالن چرا ا م،یآراز جداش کرد ياز خونه  یبتیرو با چه مص

ــ  اردالن ــ  ادیــز يتهایهــم فقــط گفــت ممکنــه حساس !!! یآراز کــار دســتش داده باشــه کــه االن تــو دو دل
 !!! بکنم یتونستم کمک دیافتاده شا یبمن بگو چه اتفاق زدلمیالاقل عز

کـه فکـر کـنم بشـدت زرد شـده بـود تشــکر        یـی بلنـد شـده بـا رنــگ و رو    زیـ لـرزان از پشـت م   یقلبـ  بـا 
درســته همــه شــونم مامــان جــوونم، تمــام حرفــاتونم   دیــبفکــر من یخوشــحالم کــه همگــ: کــرده گفــتم
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ــاه ز    ــه م ــاش دو س ــن باه ــل م ــما مث ــط ش ــول دارم، فق ــقب ــ ری ــدگ  هی ــقف زن ــرد یس ــدون نینک ــه  نیب چ
ــا ــد!! داره ییاخالقه ــول و ز یگزن ــش پ ــایهم ــابیو ک ییب ــا  ای قشــنگ قشــنگ  يو نگــاه عاشــقانه و حرفه

هــم اعتمــاده، اگــه  نشــونیهــم الزمــه کــه آراز متاســفانه اونــارو نــداره مهمتر  يا گــهید يزایــچ ســت،ین
 !!سردرگمم یلیخ یول. بکنم تونمیم کاریچ نمیبب نیاجازه بد

 :اونشب آراز برام فرستاده بود. ومدمین رونیب گهیبه سمت اتاقم رفتم و د آروم
 
 ؟یباد هم شد زندگ نیرا بباف، ا سوانتیگ   

 ؟یهم شد زندگ ادیفر نهمهیا يو هو يها 
 
 یمن يشدن ها رانیو یمطمئنم در پ 

 ؟یهم شد زندگ دادیبگو ب!!! داد از دستت 
 
 یخب بسوزانش ول! دل من يگور بابا 

 ؟یباد هم شد زندگ انیشعله رقصاندن م 
 

 بس است گریشده د يتو تکرار نیریش شور

 یفرهاد هم شد زندگ ي شهیبا ت يدلبر 
 
 پر نزن، پرواز تو نیبا قفس خو کن پس از ا 

 ؟یآزاد هم شد زندگ نینچنیا ییدر هوا 
 
 شاعر نباش نیا يها يباز وانهیدلخوش د 

 ؟یبا شعر و با شهراد هم شد زندگ یعاشق 
 
ــار در م   یآهنگــ و ــود کــه هــزاران هــزار ب ــرام فرســتاده ب ــب گــوش دادم و گــوش  ختنهــامیاشــک ر انی

 . دادم
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ــا يآراز چــه خــوب اومــد : گفــتم فقــط ــدا یاز قفــس و پرنــزدن در اوج جــوان ! شــعرو نی شــدن  ینو زن
ــدانبانم م  ــو زن ــمیتوســط ت ــت    ترس ــواهم داش ــا خ ــقت هســتم و راه بکج ــه عاش ــه بدبختان ــارهیب! ک آن  چ

 !!! شده شییبا تور طال ادیکه عاشق ص يکبوتر

ــا لحظــه ا ترســمیفقــط م.............. ترســمیم عشــقم رو بــه گورســتان بســپارم   دهیفکــر و عمــل نســنج يب
 .....  و تا آخر عمر در حسرت از دست دادنش ضجه زنم

 
 با چشم تو  قهر

 
 هرگز نتوانم                

 
 رایز
 

 تو  داریبه د من
 

 از هردو جهان                  
 

 محتاجم                                  
 

 بگو چه کنم؟؟؟؟؟؟ فقط
 

ــردرد ــذابم م  س ــدت ع ــت بش ــداش ــا. دادی ــه م  يحرف ــو ن ــته در دلم ــتمیانباش ــ  تونس ــه کس ــه   یب ــم، ن بگ
 !!!برام درست کرده بود آراز بدردنخور یعجب اوضاع!! رمیبگ میخودم تصم تونستمیم

 !!بببببببببدددددررررردد نخور آآآآآآآآآآآاررررررراااااازززززز

مــن  يعمــرم، همــه  يروحــم، همــه  ي عشــقم، همــه يچــرا کــه همــه !! خــوردیهمکــه بــدرد نم چقــده
 کنم؟؟؟؟ کاریچ خواستمیم ایخدا!!! بدردنخور نیبود ا

ــکام ــرفتن اشـ ــاره راه گـ ــه دل نال  . دوبـ ــرده از تـ ــد کـ ــرمو بلنـ ــسـ ـــکاریچ: دمیـ ـــم  ــــــــــ کنــــــــــ
 !خــــــــــداجووووووون
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ــهیآبــم م داره ذره ذره یتــرس لعنتــ نیــکمکــم کــن کــه ا !! رمیــمیکمکــم کــن کــه دارم م  خــودت !! کن
عشــقم رو هـم از دســت نــدم کـه از دســت دادنــش همــان و    رم،یــبگ یدرســت میکمکـم کــن بتــونم تصـم  

 !مردنم همان........ 

 . تخت افتادم يبود رو ياشکام جار همچنانکه

! رو کــه کــال خــاموش کــرده بــودم  لیــموبا. بــودم ومــدهین رونیــبــود از اتــاقم ب يچهــار روز قــایدق االن
ــ  ــودم االن کلـ ــئن بـ ــپ یمطمـ ــه نم امیـ ــتمیاز آراز دارم کـ ــا ب  خواسـ ــه اونـ ــمم بـ ــهیچشـ ــم فتـ  یمیو تصـ

 !! رمیبگ رمعقولیغ

ــا ــ ب ــاره  يادآوری ــ  يدوب ــدتر جوش ــم بلــرزش دراومــد  دیآراز اشــکام ب ــگ  . و دل ــراش تن ــم ب ــدر دل چق
 ! حسود خوشگل يِخرزهره  يبود پسره 

 ....از  یکش رفتن هی دمیو شا دیکشیاالن بود و منو در آغوشش م خواستیدلم م چقدر

نشـــده  ووونـــهیواقعـــا د!!! کـــردم دنیـــبـــود شـــروع بـــه خند يصـــورتم جـــار يکـــه رو ییاشـــکا بـــا
ــودم؟؟؟ ــارو خواســتمیهــم خــدا رو م!!!! ب ــم خرم ــم آراز رو م!! ه ــا آغــوش گــرم و   خواســتمیه ......... ب

 !!!که با اون اخالق محشرش حاال خوشبختم هم بکنه خواستمیهم اخالق خوب نداشته شو م

ــد ــتم بلن ــا ا  : گف ــو آراز ب ــه ت ــت ب ــلعن ــم نی ــره  متیتص ــدذات يپس ــونینم!! ب ــه دار  یت ــو نگ و  يخودت
ــ ــه هم یازدواج نکن ــوریک ــ ينط ــدن یخوش ــذرون اروی ــونینم!!!! میبگ ــهیهم میت ــ  ش ــم باش ــق ه و از  میعش

ــون بلــرزه   دنیــد ــا با!! هــم قلبم ــدبخت درب   و  یازدواج کنــ دیــحتم !!!! ياریــدمــار از روزگــار مــن ب
ــدااااااااا  ــور ........ آآآآآاخخخخــخ خ ــه ج ــونمیم يچ ــبم ر ت ــهیاز قل ــه    ش ــدازم ک ــنم و دورش بن ــنش ک کَ

 !!!از دستش خالص بشم يعمر هی

ــا ــا ه     نی ــال ب ــودم و اص ــه ب ــاره گرفت ــه کن ــدروز رو از هم ــمیچن ــ چکس ــنم یحرف ــا  !! زدمی ــواده ام ب خون
تحــت فشــار  یمــاجرا نداشــتن کــه مبــادا منــو بــه نــوع  نیــا يتــو یدخــالت کنــارم بــودن و اصــال يصــبور
 . بذارن

ــ ــاه یول ــا  یگ ــه نگاهه ــام يک ــون رو م دواری ــدیو منتظرش ــتریب دمی ــه م ش ــدمیکالف ــ!!! ش اردالن  یحت
ــاری ــتم   ي هیــهد نیماشــ چییازم ســو کب ــت کــه گف بهــش  کــنمیخــواهش م یداداشــ: آراز رو خواس

 . که چشمام بدتر پراز اشک شد..... برش گردوندم و  دیدست نزن، شا
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!!! مشــنگ يدختــره  نیــشــده بخــدا ا ووووووووووونــهید: گفــت رفــتیم رونیــهــم کــه از اتــاق ب اردالن
 !!دیو دراتاقو محکم بهم کوب!!!! چته آخه بچه سوسول

 یاگـــــــــه جـــــــــواب منفـــــــــ! رمیـــــــــبگ یقطعـــــــــ میتصـــــــــم تونســـــــــتمینم اصـــــــــال
در انتظــارم  یقبرخــال هیــفقــط قبرســتون و کفــن و    يآآآآآآآآآآآآآوآآآآآآآآآآآآآآآ......دادمیــم

باهـاش   سـته، یمـن با  یکنـار مـرد مغـرور و دوسـت داشـتن      گـه ید یکـ یتحمـل کـنم    تونسـتم یمگـه م ! بود
 !!! آغوش گرم آراز جا خوش کنه رو حاال د ادیهم کالم بشه، براش ناز و عشوه ب

 !! شدیم يو چشمه هام جار ومدیافکار قلبم به دهنم م نیا با

و عــذاب بــا اون کــج  یعمــر زنــدگ کیــگــرفتم جــواب رد رو بــدم و خودمــو از  میکــه مــثال تصــم کبــاری
کـه   نـه یآ يتـو ! ادیـ تـا خـونش بنـد ب    دیطـول کشـ   یرها کنم، چنان لبمو گـاز گرفتـه بـودم کـه مـدت      الیخ

هــم  کســاعتیه خــودم زدم کــ يپــس کلــه  يافتــاد چنــان تــو میو لــب زخمــ دیچشــمم بــه صــورت ســف
 !گفتم راهیهم به خودم بد و ب یسردرد رو تحمل کردم و حاال کل

ــره : کــردم فکــر ــش دار    يدخت ــا دوس ــر، اگــه واقع ــاك برس ــبا يخــلِ احمــقِ خ ــاش   دی ــه جــوره پ هم
!! ســتیهـم ن  یخـب اخـالق گنـدش اونـه کـه عـوض شـدن       !!! وجـه  چیبـه هـ   ياریـ و امـا و اگـرم ن   یسـت یوا

 .......که  ياگه دوسش ندار

خونــواده  نیبــ ن،ییپــا رفتمیــآخــرش فکــر کــنم م. شــدمیم وونــهیداشــتم د. دوبــاره ســرگرفتند اشــکام
ــا ــو م  يام زار زار تمــام اخالقه ــه م ــو ب ــتمیآراز رو م ــ  گف ــه خودشــون م ــپردم تصــم یو ب ــبگ میس !!! رنی

عشــــقم  یولــــ!!! باشــــم شیکــــه مــــن دومــــ کــــردنیاگــــه خودشــــون بــــودن بــــا آراز ازدواج م
 !! ؟؟؟؟یچــــــــــــــــــــ

ــا ا   يا ـــو ب ـــرت آهـــــــــ ــاك برســـــــــــــــــــ ــخ ــم دن  نی ــقت، چش ــعش ــره  يدرآورد اروی  يدخت
 !!!انتخابت نیخنگول با ا

ــدیریبالشــم م يرو دهیچشــمام ســر ياشــکام از گوشــه هــا  همچنانکــه ــد شــد  يصــدا ختن ــاقم بلن . درات
 تو؟؟؟  امیب تونمیجوجوم حالت خوبه؟؟؟ م: اردالن گفت

 !!نگفتم و اشکامو آروم پاك کردم يزیچ. لشو نداشتم جوابشو بدمحا اصال

 ؟؟؟يلباس مباس تنت دار!!! توها امیجوجو دارم م: گفت دوباره
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ناخواســته  یولــ!! بــار دومــم باشــه نیــلخــت بــودم ا یآخــه مــن تــا حــاال کــ. خنــده م گرفــت اریــاخت یبــ
 میداداشـ  يخـب بـرا  . بـه تـن داشـتم    اهیبـا شـلوارك سـ    يبنـد  یتـاب زرشـک  . بـه خـودم انـداختم    ینگاه

 . خوب بود

ـ . بذارم پشـت در بمونـه   تونستمینم  شیپـ  یبقـدر کـاف  !! کـه بـدتر آبـروم بـره     دیـ دیم دیـ اشـکامم نبا  یول
 .شدیبدتر م دیکرده بودم که نبا یرو ق ایخونواده ام آبرو رو خورده ح

 ?: لندتر گفتمب یتخت نشستم و کم يبلند شده پشت به در رو. شد دهیبه در کوب دوباره
 

 !تو ایب یداداش

 : اتاقم باز شده خوند در
 

 گذرند چون پر پرواز خروس یم روزها

 ببوس... لپ من رو ایب یطرفدار من گر
 

ــه خند دمیهمــراه هــق هــق شــد  بــه ــشــروع ب ــ: کــردم کــه گفــت  دنی وروجــک تخــس  يجوجــو نیبب
باااابـاااا پـدرمون دراومـد از بـس چشـم بـه پلـه هـا           ،،يلجبازم که با همـه کـه سـهله بـا خـودتم لـج کـرد       

دارن؟؟؟ اصـــال مـــن و ارســـالن و آراز  یتیبابـــا و مامـــان چـــه وضـــع یدونیـــم!! میو در اتاقـــت دوختـــ
مــون بــه جهــنم و درك و  یســوخت، همگــ شــمیگوش زنــهیبــدبخت و فلکــزده کــه از بــس بهــم زنــگ م 

ــ  !!! نیاســفل الســافل ــه تــو؟ چ ــ يدار یآخــه بگــو چــه دردت ــرا خ کــه صــداتم  يدوزیــو م يبــریودت مب
در  یکنــ یازش فــرار م  يو دار يشــد  ریــ گوشــه گ  نهمــه یکــرده ا  کــار یبگــو اون آراز چ ! ياریــدرنم

 !!!!  یازشم دل بکن یتونینم کهیحال

دوســتتم و  نیتــر یمیفکــر کــن صــم یولــ زنمیــنم یو حرفــ رمیــگیم یمــن اللمــون گــهیآهــو االن د نیببــ
ــ  ــورو داغــون م ينجــوریداره ا یبهــم بگــو چ ــهیت ــونیچــرا نم!! کن ــبگ میتصــم یت و  یو خــالص بشــ يری

ــ  ــمون کن ــا !!! یخالص ــباب ــوریا ای ــات،  ين ــوردلِ باب ــور ای ــوم ياون ــهیا!!! وردلِ آراز تم ــهید نک ــهیا گ  نهم
 باشه؟؟؟؟  یزنیو فقط تو حرف م نمیشیاالن من م!!! نداره یشخودک
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ســرمو محکــم  لرزونــدیمــام بــدنمو مبــودن و بــا هــق هقــم کــه ت يجــار شــهیکــه شــکر خــدا هم اشــکام
و خونــواده  رمیــبگ یدرســت میمــن بلــد نبــودم تصــم دیشــا. شــدمیو خــالص م گفــتمیم دیــبا. تکــون دادم

 !!!کردنیکمکم م دیام با

 . داد هیتختم نشست کامال به پشتم تک يرو کهیاتاقم بسته شد و اردالن در حال در

ــاز خــدا خواســته پشــتمو محکــم بهــش فشــردم کــه حــاال ســرمم عقــب بــردم و بــه ســرش تک     مــنم  هی
 . دادم

 رمیـ هـق هقهـامو بگ   يجلـو  کـردم یم یسـع  کـه یکـه دسـتم بـود چشـمامو پـاك کـرده در حال       یدستمال با
ــتم ــ: آروم گف ــط م یداداش ــمیفق ــیخ....... ترس ــمیم میل ــذرت م. ترس ــوامیمع ــه ا خ ــک ــارو دارم  نی حرف

 یبـه خودتـون همچــ   امیـ گرفتـه بـودم ب   میخـودمم امـروز تصـم   ! نـدارم  ياقعـا چـاره ا  و یولـ  گمیبهـت مـ  
ــ  ــم بلک ــون   هرو بگ ــما خودت ــش ــم هی ــاب  میتص ــت حس ــبگ یدرس ــر دار !! ...................نیری ــودت خب  يخ

آراز ...... یداداشــ یولــ........... دلــم بــرا خــودش جــا بــاز کــرده،  يچقــدر خواهــان دوســتتم و چقــدر تــو
ــدازه ا  نکــهیبــا وجــود ا!!!!! اصــال........ خــورهینم یدگاصــال بــدرد زنــ  يعشــق و عالقــه ام بهــش حــد و ان

ــ ــ  دارهن ــه آراز ب ــداخالق  يمــرد...........  تــه،ینها یو عمــق احساســم ب ــا تمــام ب ــوونگید هاش،یکــه ب  اش،ی
 هیــمرد. خــوامشیم یلــیکــه مــنم خ هیــمــرد واقع هیــبــازم ....... مغروربودنــاش، ســرد و ســنگ بودنــاش، 

 !!!خورهینم یبازم بدرد زندگ یول زنهیروح و قلبم داره اونو صدا م يکه تکه تکه 

دارم  دونمیــشــدم و اصــال نم وونــهیحتمــا د یکنــیاالن فکــر م دونمیــم: اشــکامو پــاك کــرده  دادم دوبــاره
 !! گمیم یچ

ــا ــ ب ــخت  دادم یبغض ــ: س ــن د  یول ــاور ک ــهیب ــتمین وون ــر يآراز آرزو. س ــهیم يهردخت ــه   تون ــه ک باش
ــ  یلــیآراز خ شیپــ دمیشـا   ينســبت بــه تمــام مــردا یدگاهیـ د هیــآراز  یولــ......... یخوشــبخت باشـن، ول

ــاطــرافش داره کــه ا ــا !!  کنــهیو تمــوم م خــورهیداره منــو مثــل خــوره م  دگاهیــد نی ــه تمــام آدم  ياون ب
مثـل فرهـاد کـه     يبـه بچـه ا   یاون حتـ ! بـه منکـه کـه جـووونم بـه جـوونش بنـده        یحتـ  نـه، یبدبدوربرش 

ــن نزد   ــه م ــواد ب ــبخ ــه،  کی ــبش ــدا ای ــرده  يخ ــدا........ نک ــدم     يخ ــاش بخن ــه حرف ــوام ب ــرده بخ نک
و  رهیــگیچشماشــو م يکــه فقــط خــون جلــو یتیاونــم عصــبان!!! شــهیم یو عصــبان دهیــنشــون م تیحساســ

 !منو بکشه مونهیکم م
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بـار بـه حـرف     نیاولـ  يخونـه ش بـرا   يو تـو  نیبـود  سیانگلـ  یوقتـ  یدونیـ تـو نم : کـرده  دادم  یهق هق
منــو بــا  کــردیم دایــپ يزیــاگــه دم دســتش چ کــنمیخــدا فکــر م يوا...........  دمیــفرهــاد خند يبــا مــزه 

ــتیاون م ــرااا؟؟ !!! کش ــیچ ــق   یعن ــن ح ــم ــخند هی ــق   دنمی ــتم؟؟ ح ــنداش ــر هی ــم   حیتف ــو رو ه کوچول
ــال  مگــهنداشــتم؟؟  ــدر الاب ــن چق ــ  میم ــه هرک ــه ب ــراش    یک ــو ب ــدوزم و خودم ــه چشــم ب کــه از راه برس

 !! آماده کنم

ــ ــک ر یکم ــتمیاش ــاراحت     خ ــدت ن ــم از ش ــنم اردالن ه ــر ک ــه فک ــداش در نم شیک ــدیص ــون وم  یو تک
 .......خوردینم

: داده  دادم یمـو بـه پشـت داداشـ     هیـ مـو محکـم پـاك کـرده دوبـاره تک      ینـ یب. بخودم مسـلط شـدم   یکم
طـرف،   هیـ نـدارن   نکـارو یعنـوان حـق ا   چیبشـه، بـه هـ    کیـ نزد دیـ بـه مـن نبا   چکسیداره هـ  دهیآراز عق

ــه با گــهیاز طــرف د ــهم ــدن و اصــال نگــاه  دی ــن    يرو یچشماشــونو ببن ــادا از م ــه مب ــدازن ک صــورتم نن
همـه، کـه منتظـر اشـاره      يو حاضـر بـرا   یحـ  شـه یکـامال مشخصـه، هم   فمیاد و مـنم کـه تکلـ   یخوششون ب

 !!!!شونم تا تند بطرفشون جذب بشم

ــر م........ یداداشــ ــیفک ــه ا یکن ــاگــه آراز ب ــده  نی ــرش  ب ــا و طــرز فک ــه ........ رفتاره ــام،  يخون آرزوه
نکــردم  دایــمــن از زنــدان اتابــک نجــات پ شــه؟؟؟یم لیتبــد یبــه چــ دمیــام يعشــقم ، خونــه  يخونــه 

ــرم بق  ــه االن ب ــک ــو  ي هی ــو ت ــن       يعمرم ــه م ــدانبانم باش ــه آراز زن ــنم ک ــر ک ــرداب آراز س ــدان و س زن
 ! یزندان

رو بــدم مخصوصــا کــه اون آدم  یکســ یجــواب ســالم و احوالپرســ ایــ فتــه،ینگــام ب یبــه هرکســ ترســمیم
رو  یبشـه زنــدگ  وونـه یدر مـورد آب و هـوا صـحبت کـنم، آراز د     یدوکـالم بـا کسـ    ایـ جـوون هـم باشـه،    

 !! نیروبرو بش........... دفعه با جنازه ام  هیبه کامم تلخ که چه عرض کنم، 

احســاس کــردم اردالن هــم پشــتش . جلــو دارش باشــم تونســتمینم گــهیشــد کــه د يچنــان جــار اشــکام
 !!! منِ احمق و سردرگم افتاده بود ریداداشم که گ چارهیب! لرزهیم

بـار   هیـ حـق داشـته باشـم     دیـ مـن چـرا نبا   یآخـه داداشـ  : دادم  دیـ ام لرز نهیبلند کـه تمـام سـ    یهق هق با
داره  طنتیو شـ  یشـلوغ  یخـب کمـ   سـت؟؟ یه ام نمگـه پارسـا پسـر عمـ    !!! راحت بـا پارسـا صـحبت کـنم    

حــدود رو مراعــات کنــه، چــون قبــل از مــن کــم  یبــه پارســا بفهمــونم کمــ دهیــآراز اصــال اجــازه نم یولــ
ــهیم ــه   مون ــا رو بکش ــارش پارس ــاه و رفت ــا نگ ــد !!! ب ــودش بح ــه م  يخ ــا هم ــت ب ــه،یراح ــه،یم چرخ  رقص
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ــهیحــرف م ــ  مواظــب خــودم باشــم کــه  دیــفقــط مــن با............ کــه زن خــودش از  یاز راه بــدر نشــم، ول
کــه چنــان  فتــهیب ایــمثــل پرن يافــراد ریــگ ســتیداره و اصــال هــم ممکــن ن يهفــت پشــتش مجــوز آزاد

 !!! ارهیراه بندازن نتونه صداشو درب اشبر يماچ و بوسه ا

ــ ــوش  یداداش ــر عم ــه دخت ــب............. اگ ــه  ادی ــار يخون ــه، آ  يآراز و هرک ــت بکن ــش خواس ــدل ــا ای  نی
ــو بگ  ــو دارم دستش ــحق ــه ام ب رمی ــاز خون ــنم آراز ا   رونشی ــر نک ــنم؟؟؟ فک ــک ــا     نی ــده ب ــم ب ــو به حق

ــواده اش ا ــخون ــارو داشــته باشــم  نی ــود!! رفت ــو نب ــو ند يت ــا آراز چ يدی ــا ! کــرد کــاریب ــوزم ت ــهن  ادمی
ــ فتــهیم بــا  گناهــه،یراحــت باشــه آراز ب المیــخ یکمــ شــهیکــه باعــث م يزیــفقــط تنهــا چ!! ســوزهیم مدل

 !!زدیآراز داشت پسش م دمید چشم خودم

تــو چقــدر  یآخــه داداشــ: گرفتــه  دادم ییصــورتم گذاشــتم و بــا صــدا يتمــام دســت رو یدلســوختگ بــا
بشــم کــه آراز  کیــتــو ج کیــو حــاال باهــاش ج زمیــهــم بر يمــن بــا راد پســر دکتــر رو يدیــاحتمــال م

 نــایع کشــهیگرفتــه عقـبم م چنـان دســتمو  !! دهیــاصـال مقابــل همــه نشـون م  ...... اون رفتارهـارو مقابــل راد 
.......  یداداشــ!!! رهیــگیمنــو م يو آرازه کــه داره جلــو میســاله عاشــق همــ نیمــن و راد چنــد نکــهیمثــل ا
ــ تمویشخصــ!! کنــهیحرکــاتش خــوردم م نیــا یداداشــ ــه م نیب ــ کنــهیهمــه ل  ياونجــور!!! بــرهیم نیو از ب

آراز باعـث   يکـارا  یاصـال گـاه   کنـه؟؟؟ یم يچـه فکـر   نـه یب یمـ  یپـاد، هـر کـ    یو منو مـ  فتهیکه دنبالم م
شـناختها رو نسـبت بمـن     نیـ کارمـه کـه آراز ا   يتـو  يرادیـ بخـدااااا بخـودم شـک کـنم کـه حتمـا ا       شهیم

 !!!داره

از  نایپــدر مــادر ســ یوقتــ یاگــه بــدون: برداشــته دوبــاره صــورتمو پــاك کــردم و گفــتم یدســتمال لــرزان
ــاه    ــما گ ــتن ش ــا برگش ــردن ت ــواهش ک ــ  یآراز خ ــا س ــا نایب ــه بال  ییمالقاته ــم، چ ــته باش ــیداش ــرم  ی س

ــاهم چ  !!! آورد ــودم گن ــده ب ــات مون ــط م ــفق ــرده     ه؟؟ی ــاز ک ــراش ب ــاقمو ب ــع در ات ــه اونموق ــد اگ صدرص
حتمــا  گفــتیمــن، کــه م چــارهیب!! کشــت کــه کــم مونــده بــود االن ســالگردمم بشــه یمــ نــوبــودم حتمــا م
آخـه  !!!! کنـه  يخواسـتگار  اومـده کـه منـو    دانیـ شـده بـه م   ریاومدم کـه اونـم شـ    نایبرا س ییچشم و ابرو

 ......امیبراش چشم و ابرو ب دهیشناختم از راه نرس یم نارویمگه من س گفتینم

دلــم ......... یلــیخ ادهیــز یلــیحــرف خ یداداشــ: داده  دادم هیــو دوبــاره بهــش تک دمیکشــ یقــیعم نفــس
کــنم و  کـار یچ دونمیـ اصــال نم. عشــقمم بهـش حـد نـداره    یآراز پـره کــه حـد نـداره، ولـ     يانقـده از کـارا  

! بــراش بشــمارم ياخــالق رفتارهاشــو چــه جــور نیــبگــم و ا یبهــش چــ دونمیــنم! رمیــبگ یمیچــه تصــم
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بهـش بفهمـونم تمـام فکـر و ذکـرم فقـط خـود خـود خـود بـدردنخور و حساسشـه             يچـه جـور   دونمیـ نم
اصـال   کـنم یفکـر کـه نم  ! زهیـ چـون تمـام وجـودم ازش لبر    کـنم یفکـر نم  يا گـه ید چکسیکه اصـال بـه هـ   

ــ !! ســتمین چکســمیه يدر آرزو ــ یزنــدگ یتــونیم يفــرد نیخــودت بــا  همچــ یتــورو خــدا داداش  ؟یکن
ــونیخــودت م ــ يدفــر نیهمچــ یت ــ ؟؟یرو قبــولش کن ــ.............. یول ــه  کــاریعشــقمو چ یول کــنم؟ عالق

بـاالخره خودمـو   . بـدم   ذاشـت یهـق هقـم نم  ..... لحظـه  هیـ فقـط  ..... لحظـه   هیـ کـنم؟ اگـه فقـط     کاریمو چ
 .رمیمیدر جا م نمیآراز بب شیپ.......... رو  يا گهیلحظه کس د هیفقط : مع کرده گفتمج

ــورو ــداااااااااا کمکــم کــن  ت ــو بگــو چ. خ ــن آرازو خ کــاریت ــنم؟؟؟ م ــیک ــ یل ..............  یدوســت دارم ول
ــ ــدگ یول ــدوســت دارم اگــه ن!! دوســت دارم مــمیآزاد! دوســت دارم ممیجــوون! دوســت دارم ممیزن  ازی

 مخصوصا جنس مخالف  گهیبا کس د یمگه هرک! هم صحبت بشم یبا کس دمید
 

 
 ]09:04 25.05.16[, ❤ــــقღقـــــسم به عشــــ❤

رو  یزنــدگ يسـال هـم نشــده مـن دارم مـزه      هیــهنـوز   کنـه؟؟؟ یم دایــپ خیکنـه حتمــا کـارش بـ    صـحبت 
ــدگ دونمیــچشــم و م یمــ ــو یزن ــا يکــردن ت ــدن نی ــرم دســت يرداره، االن چــه جــو يچــه مــزه ا ای  یب

ــدون  یدســت ــاره زن ــو دوب ــیســنم خ دیشــا!!! آراز بکــنم یخودم ــ  یل ــ یکــم باشــه، ول ــاور کن ــم نیب  دونمی
ببنـده کـه فقـط و     دیـ ام شیتـا آخـر عمـرش بـه تنهـا عشـق زنـدگ        دیـ با يچـه جـور   مو آد هیـ چ يوفادار

ــرا  ــط ب ــه يفق ــویه!!! اون باش ــ    چکس ــرروز م ــارو ه ــان باب ــل مام ــم الاق ــم نشناس ــب یه ــام   نمی ــا تم ــه ب ک
ــا و مشــکالت ــوب      یماجراه ــار هــم دارن بخ ــدن و االن کن ــم مون ــدر عاشــقانه منتظــر ه ــتن، چق ــه داش  یک

ــدگ ــونمیم! کــننیم یزن ــه از  ت ــاک ــ اون ــبگ ادی ــمتاســفانه ا. رمی ــرا نی ــا ب ــ چیآراز هــ يحرف  یخاصــ یمعن
ــرابش    ــار خ ــا افک ــه ب ــداره و خودش ــش  !!! ن ــا روح حساس ــه ب ــو م ! خودش ــم خودش ــوره،یه ــو   خ ــم من ه

 !نمیب یدر خودم نم یگناه نیکوچکتر کهیدر حال کنهیم وونهید

ــاز شــدت گر کــهیدر حال. اشــکام نذاشــت  بــدم  گــهید اردالن  يدســتها شــدیحــالم داشــت خــراب م  هی
ــو  صــدایب ــه شــد و ســرش ت ــه دو روز شــونمیپر يموهــا يدورم حلق ــودن   شــدیم يک شــونه نخــورده ب

 .  فرو رفت
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 نمیــمردونــه شــو محکمتــر دورم بب يداشــتم در آغوشــش محکــم فــرو بــرم و دســتا  ازیــبــدتر ن خــودم
 ! گاهم باشه هیتک شهیکمکم کنه و هم خوادیهست م یکه بدونم کس

ــانــداختم بازوهاشــو بگ دســت ــه  يو خودمــو در آغوشــش فشــار بــدم کــه چشــمام لحظــه ا   رمی از حدق
 يدهـنم بـذارم تـا جلـو     يدسـتمو جلـو  فقـط تونسـتم    دیـ جه رونیـ ام ب نهیقلـبم چنـان از سـ   . اومـد  رونیب

 .........مــــــــــــــــــــن يخدااااااااااااااا............ رمیبود رو بگ دهیکه تا نوك زبونم رس یغیج
 

ــان ــهراســان و ترســان از جــام پر  چن ــام از دورم     ياز رو دهی ــدت تم ــه دســتها بش ــتم ک ــار رف تخــت کن
 . باز شد

ــا ــا  ب ــب و دســت و پ ــ  ییقل ــه س ــرزان ک ــا  هنیل ــاال پ ــت،یم نییام هــم بشــدت ب ــتادمیا يگوشــه ا رف و  س
ــه در حال  ــونم  کــهیچشــم بصــورتش دوخت ــزب ــزور گفــتم کــردینم ياری ــو: ب ــو....... ت  کــاریچ نجــایا..... ت

 کو؟؟؟........ اردالن....... پس...... پس  ؟؟؟؟یکنیم

ــا ــمان ب ــرخ  یچش ــه س ــه ب ــم یک ــد زدی ــ يو لبخن ــه   نیغمگ ــه گوش ــت  يک ــت گف ــبش نشس ــا ا: ل ــب  نی
گناهکـار   شـت یپ نهمـه یو ا يدلـت تلمبـارش کـرد    يمـدت تـو   نهمـه یکـه ا  ییبـا حرفهـا   ،یروحـ  تیوضع

 .....آهــــــــــو!! صلوات يبودم، االن بهم جواب رد ند

دلمــو بــه آراز  يمــدت داشــتم حرفــا نهمــهیمــن ا یعنــی. کنتــرل کــنم تونســتمیدســتامو اصــال نم لــرزش
ــتم؟یم ــت نم  گف ــدت خجال ــتمیاز ش ــمامو  دونس ــنم،     چش ــاه ک ــقفو نگ ــنم، س ــاش ک ــنم، نگ ــاز ک ــدم، ب ببن

 .دادیم یزدن بدنم کم کم جاشو به گرگرفتگ خیکنم؟؟؟؟  کاریکنم، بخندم چ هیگر

ــرد یمـــ! احــمـــــــــــق يدختـــره  يکـــرد کـــاریچ: دلـــم داد زدم يتـــو لحظـــه بـــه عقـــب  هیـــ يمـ
االن آراز در مــوردت  يعشــقم عشــقم کــرد نهمــهیو ا یختــیر رونیــکــه ب ییبــا تمــام حرفــا ؟؟يبرگــرد

 !!!! يرو خودت تا حاال شاهد بود یگندگ نیبه ا یسوت ااآااااااایخداااااااا کنه؟یکه نم ییچه فکرا

ــ  يبلنــدمو چنــان تــو يشــدت اضــطراب ناخنهــا از بخــودم  یگوشــت دســتم فــرو کــرده بــودم بلکــه کم
 . دستم راه افتاد ياز رو یخون يمسلط و آروم تر بشم که لحظه ا

 . ادیبند ب دیگذاشتم و فشردم شا نیزخم خون يو رودستم تند

تنـد   کـرد، یچشـماش سـرتاپامو نگـام م    يتـو  يکه شـاهد مـاجرا بـود و بـا تمـام کـرور کـرور غمهـا         آراز
 . تخت بلند شده بطرفم اومد ياز رو
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ــان ــدم ترس ــت     یدو ق ــه گف ــورتم دوخت ــم بص ــران چش ــه نگ ــتم ک ــب رف ــهید: عق ــد  وووووون ــه نش  يک
ــرار يآهــو ــن همــون آراز هم  ؟؟؟يف ــاور ک ــ  یشــگیب ــل هم یهســتم اصــال هــم فرق ــردم و مث ــهینک  ش

 !!!مثال ترســــــــــو يدختره  يریحاال چرا عقب م!!! عاشقِ عاشقتم

 . بهش انداخت یگرفته نگاه مویاومده دستشو دراز کرد و دست زخم جلوتر

ســر خــودت  یــیچــه بال ؟يکــرد کــاریبــا خــودت چ: داده نجواکنــان گفــت یبــا حســرت تکــون سرشــو
 . اتاق کشوند سیو منو بطرف سرو ؟؟يآورد

آب ســرد گرفــت  ریــدســتمو ز یخواســتن يا افــهیبــا ق. بــه صــورتش افتــاد نــهیآ يچشــمم تــو يا لحظــه
 يکنــده دســتمو خشــک کــرد و مقــدار  يمقــدار نــهیاز دســتمال کنــار آ. زخــم رو خــوب شســت يو رو

 .زخم گذاشته فشار داد يهم رو

 .دمیکشیاز حرفام بشدت خجالت م. نگاهش کنم تونستمینگاهم به دستم بود و اصال نم فقط

ــد کدفعــهی ــاش رو  دمی ــه لب  میشــونیاز پ یطــوالن ينشســت و بوســه ا میشــونیپ يپشــت گردنمــو گرفت
 . برداشت

 نبود؟؟؟ دنیبوس يبرا يا گهید يجا سیبجز سرو. دمیدلِ لرزانم خند ينباشه تو دروغ

 .ایحاال ب! نکن وروجک نکارویبا خودت ا چوقتیه: گفت دیکه کنار کش لباشو

 يکوچولـو  نمیـ بب ریـ سـرتو بـاال بگ  : وسـط اتـاق راهمـو سـد کـرده گفـت       میاومـد  رونیـ کـه ب  سیسرو از
ــامهربون ــکا   !! ن ــه و ش ــراز گل ــت پ ــده دل ــنم ب  تیچق ــود م ــریب ــش خب ـــو!! از هم ــه ....... آهـــــــــ مگ

 ......با تو هستم هااا عشقِ آراز !.........خانومم رینگفتم سرتو باال بگ

 . دوختم رهنشیپ ي قهیسرمو باال آوردم و نگاهمو به  یخجالت و شرمندگ با

 !!!منتظر جواب سالم هستم ها................... ... خب!! سالم خوشگل خانومم: گفت آروم

ــا ایخــدا. و آهســته ســالم دادم دمیکشــ یقــیعم نفــس ــد روز چقــده دلتنــگ خــود د  نی ــچن  ووووونشی
 !!!بودم

مـــرد مغـــرور و از  نیـــخـــب کــه آراز ا : داد و گفـــت يبازوهـــام گذاشـــته آروم فشــار  يرو دستاشــو 
 !!یترسیم میلیازش خ یول يرو دوست دار یسنگ یِخودراض

کــه تــو فکــر  ســتین ياونطــور! نــه بخــدا...... نــه: کــه تنــد گفــتم شــدمیداشــتم از خجالــت آب م ایخــدا
 ......واستمفقط خ.... من ..... من! یکنیم
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ــ ــرا یحرف ــه  يب ــتن نداشــتم ک ــتمامشــو ب!!!! گف ــهیر رونی ــ خت ــودم یاز همچــ یاالن ته ــا!! ب ــه  ییحرف ک
 !کرده بود شیحالج دهیخودش دونه دونه شن

 . ندادم  گهیانداختم و د نییسرمو پا دوباره

 یخـونش بنـد اومـده، بـذار دسـتمال رو بـردارم کـه بـه زخـم مـ          : زخم دستمو بلنـد کـرده گفـت    دستمال
 !چسبه

 . سطل انداخت يدستمال رو برداشته تو خودش

ــه  نیــقــراره از ا دونســتمیبــودم و اصــال نم ســتادهیهمونجــا وســط اتــاق ا حــالیکــه برگشــت ب بطــرفم ب
 !!فتهیب یبعد چه اتفاق

انقــدر بــاال آورد کـه مجبــور شــدم  . چونــه ام گذاشـته ســرمو بـاال آورد   ریــو انگشتاشـو ز  ســتادیا روبـروم 
 . نگاه کنمچشماش  يراست تو

 . نگاه مردانه و پراز عشقش گره خورد يهراسان و خجالتزده ام تو نگاه

 . دیشو بصورتم کش گهیدست د يلبش اومد و آروم انگشتا يرو ییبایآرامش کامل لبخند ز با

همچنانکــه چشــم بهــش داشــتم کــه داشــت  . بشــدت احســاس آرامــش کــردم يچــرا لحظــه ا دونمیــنم
........... مـن  يآهـو کوچولـو  : شـروع بـه حـرف زدن کـرده گفـت      کـرد یصـورتمو کنکـاش م   زیـ بـه ر  زیر
خوشـحالم کــه  ! یختــیر رونیـ و همـه شــونو ب  يدلتــو بـه زبــون آورد  يخوشــحالم کـه تمــام حرفـا   یلـ یخ
چـون تمـام حرفـات راسـت      دم،یـ و حـق رو هـم کـامال بهـت م     دمیخـودت شـن   بـون حرفارو فقط از ز نیا

 !درست بود ینیو حس

ــا ــه نم  نی ــا اگــه گفت ــورو م شــدیحرف ــابودت م خــوردیذره ذره از درون ت ــه همــه  ! کــردنیو ن  يحــاال ک
  دم،یحرفاتو شن

 
 !بهت جواب بدم تونمیم راحتتر

...... همجنســام وحشــت دارم، االنــم وحشــت دارم  يمــن از همــه ...... آهــو یدونیــم: کــرد و  داد یمکثــ
ــدتر  يچــون ضــربه ا ــا در ب ــه اون ــموقع نیک ــ تی ــزده چکسیبهــم زدن، هــ میروح ــبخــاطر ا! بهــم ن  نی

 ينجــوریا دونســتمینم یخــودم حفــظ کــنم، ولــ يتــورو بــرا رومیــبــا تمــام ن کــردمیم یترســم بــود ســع
 کـردم یفکـر م !!! دونسـتم یبـاور کـن نم  ! یعقـب بکشـ   يو کـم کـم بخـوا    یاز مـن بترسـ   وتـ  شـم یباعـث م 
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 گــرانیهرلحظــه کنــارتم و خودمــو بــه رخ د کــنم،یبهــت توجــه م نهمــهیکــه ا یشــیتــو هــم خوشــحال م
 ! که آهو فقط و فقط مال خودمه کشمیم

داشــتم و احســاس  یســن يبــود؟ مــن چهــارده ســال باهــات فاصــله    یترســم از چــ نیشــتریب یدونیــم
چــون فاصــله  اد،یـ کــه بـه ســمتت م  یهرکسـ ..... فرهــاد نا،یمثــل پارسـا، راد، ســ  ییکسـا  يهمــه  کـردم یم

کــه ممکنــه تــو هــم بطــرف  د،یــرو درك کن گــهیهمد دیــتونیم شــتریب یلــیشــون باهــات کمــه خ یســن ي
چقــدر دوســتم  يبــارم بــه مــن نگفتــه بــود هیــتــو !! یوســط فرامــوش کنــ نیــمنــو ا و یبشــ دهیاونــا کشــ

راحــت  الیــبــا خ تــونمیو م يخــوایازت راحــت باشــه کــه فقــط منــو م المیــتمــام عمــرم خ يتــا بــرا يدار
بچــه گونـه بــه   طنتیشـ  هیــ دمیـ دیچشــمات م يتــورو کـه تـو   يتمـام عشــق و عالقـه   ! دنبـال کـارام بــرم  

 طونیشــ یلــینداشــتم و تــو خ یخــب مــن اصــال گنــاه.......... ............ کــردمیو حســاب م ومــدیچشــمم م
 !يبود

ــ ــرا   یوقت ــات پس ــا و حرک ــه حرف ــه دل م   يب ــودت از ت ــال خ ــن و س ــخندیهمس ــو ،يدی ــراز   يت ــم پ دل
ــورو از ينطــوریا تــونمیکــه چــرا نم شــدیحســرت م ــدونم و شــادت کــنم  ت ــه دل بخن متاســفانه همــه !! ت

هـراس   هیـ  شـد یباعـث م  نـا یا يهمـه  ! کـامال درکـت کـنم    تونسـتم یکـه نم  دادمیـ شو هم بـه سـنم ربـط م   
 تـت یاونهمـه اذ  شـد یتـورو از دسـتت بـدم و باعـث م     يکنـه کـه ممکنـه روز    وشدلـم جـا خـ    يتـو  یمیدا

 ! کنم

!!! حسـودم  یلـ یخ یلـ یخ...... حسـودم  یلـ یام باشـه مـن خ   دونـه ی یکـ یحـرف سـرِ تـو     یباور کن وقتـ  آهو
 دن؟یعـــذاب کشـــ نهمـــهیو خوشـــحالم از ا شـــمیرفتارهـــام ناراحـــت نم نیـــخـــودم از ا یکنـــیفکـــر م

 اره؟یقلبم که بشدت هم از پا درم م يدنهایلرز نهمهیخوشحالم از ا

بــا ! یمــن باشــ يرافقــط بــ خــوامیو م دونمیــمــن از عمــق وجــودم تــورو متعلــق بخــودم م....... آهــو  یولــ
سـرت   ،یمـن بـاز کنـ    يآغـوش پاکـت رو فقـط بـرا     ،یمـن نـاز کنـ    يبـرا  ،يبا من بخنـد  ،یمن حرف بزن

 ....من باشه و  يشونه  يرو شهیهم

 نیــا يهــم تــو ایــح یبــ يپســره : آروم زمزمــه کــردم دمیکشــیو خجالــت م دیــکوبیقلــبم م کــهیحال در
 ؟؟؟یچ گهید!! زمونه نوبره بخدا

 ..... آراز بلند شد يخنده  يصدا که
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ــد ــه خند  بلن ــروع ب ــش ــ      دنی ــودش کش ــرف خ ــو بط ــه من ــرم انداخت ــت دور کم ــه آروم دس ــرد ک و  دیک
! چشــمم آورده يجــد و آبــادمو جلــو نهمــهیکــه منــو کشــته و ا اتهیطونیشــ نیــوروجــک، فقــط ا: گفــت

مهـرو محبتـت، همــه    يقلبـت، همــه   يمحضـه بخــوام همـه    یخودخـواه  دونمیــبـاور کـن م  ......  دونمیـ م
مــن و متعلــق  يفقــط و فقــط بــرا زتیــوجــودت، همــه و همـه چ  يهمــه  هــات،حرفـات، همــه داشــته   ي

رفتـارا و خواسـته هـا خـودمم کالفـه کــرده       نیـ ا یولــ. جلـوتر از پـدر مـادر و داداشـات     یبمـن باشـه حتـ   
مــن هــم حــق رو ب یکمــ کــنمیخــواهش م......... کــنمیفقــط خــواهش م کشــم،یو بشــدت دارم عــذاب م

قشـنگ تـو کـه     يکـه بهـش دلخـوش باشـم، بجـز صـدا       نـدارم  ایـ دن نیـ ا يرو تـو  یبده که جـز تـو کسـ   
ــ   یباهــاش زنــدگ  ســتین االتمیــخ يتــو ییصــدا ــن تــو کــه ه رو  يا گــهیعطــر د چیکــنم، بجــز عطــر ت

 ........تمام روحمو پر نکرده يادیتو که  زیبرانگ الیخ ادیجز  کنم،یاحساس نم

ــدارم ییتــو:  اشــکآلود  داد یآراز هــم بــا چشــمان. دندیکــردم اشــکام ســر احســاس ... یکــه تمــام دارون
همـه   دیـ تـورو بـه ام   یانتظـار داشـت   يحـاال چـه جـور   .... یکـه تمـام نفسـم    ییتـو ..... یکه تمام قلبمـ  ییتو
ــودن ول م  ییکســا ي ــه ب ــرت رو گرفت ــاق دمیترســیو نم کــردمیکــه دور ب ــرات ب یاتف ــهیب ــه باعــث  فت ک

 !یموش کنتو هم منو کم کم فرا بشه

ــول بــد دیــبا ــه ا  يایــباهــام راه ب یکمــ يبهــم ق غلبــه کــنم و بــه خــودم   اتمیــروح نیــکــه مــنم بتــونم ب
ــ   ــال من ــط م ــط و فق ــه فق ــونم ک ــ! یبقبول ــه د یول ــهیمگ ــ   وون ــرات ماش ــدم وروجــک، ب ــرم و در  نیش بخ

ــ  يروز يآرزو ــار خــودت تنهــا  نیباشــم کــه اول ــب ییب ــر رونی مــنم ذوق  ،يکــرده برگــرد دیــو خر يب
اصــال !! يکــنم و نــذارم از خونــه تکــون بخــور یحــاالم بخــوام تــورو زنــدون نم،یــبب وزده پــارك کردنــت ر

 !تخت باشه التیداشت که خ میو نخواه میندار ییکارا نیهمچ

ــس ــیعم نف ــت  یق ــرو داد و دس ــ  یف ــاش کش ــه موه ــت دهیب ــط ا: گف ــویفق ــ ن ــوم،   نیاز هم ــم و تم اول بگ
ــکنمیم ــورد م ش ــنمیو خ ــا  ک ــت و پ ــه  يدس ــا يهم ــا ن  ییکس ــه ب ــک ــد تی ــت نزد يب ــبه ــن و  کی بش

ـ !! سـت یتـومرام مـن ن   گـه ید نیـ ا! بخـوان هـرز بپـرن    ایـ بـه تـو داشـته باشـن      یچشمداشت بـاور کـن    یول
تـرس و   گـه ید ،یعاشـقم  نهمـه یو ا يکـه فقـط بـه مـن تعلـق دار      یمطمـئن شـدم مـال خـود خـودم      یوقت

 یراحتـه کسـ   المیـ مـنم خ ! مینـداره کـه خودمونـو عـذاب بـد      یمـن معنـ   يتـو، نـه بـرا    ياضطراب نه بـرا 
و  یکـن درکـم کنـ    یسـع  زدلمیـ پـس عز . کـه مجبـور بشـم واکـنش نشـون بـدم       رهیـ تورو ازم بگ تونهینم
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ترســو کــه جــوونش بــه جــوون عشــقش بنــده و تمــام  اشــقمــرد خودخــواه و ع نیــخــورده هــم بــه ا هیــ
 !!!!يحق بد خوادیعشقش م يو قلب و روحشو برا یزندگ

کـه   ییتـا اونجـا  ! يرو نـدار  یو کسـ  یینگـو تنهـا   چوقـت یه: پـراز اشـک زمزمـه کـردم     یبا چشـمان  رومآ
ــر دارم ه ــ ،ینداشــته باشــ چکســمیخب ــه ســرومروگنده خ يخوشــگل دار يدخترعمــو هی ــیک ــو  یل هوات

 يدیــخــودت کــه د! ارهیــدرب یکســیتمامــا تــورو از ب ادیــب يعالمــت بــد هیــداره و منتظــره فقــط بهــش 
 مگه نه؟  رهچقدر دوستت دا

پــس !! دختــر يتــو کــه بــدتر از مــن حســود : گفــت گرفــتیبــا انگشــتش اشــک چشــمامو م کــهیحال در
ــ! زاره مطمــئن بــاش یلــیکــارِت خ  گــهیبــدون د يدیــرو خونــه ام د ایــپرن گــهیبــار د هیــآهــو اگــه  یول

 گـه ید ایـ پرن دمیـ بهـت قـول م   نـو یا! سـتم یکـه بـراش خـوردم با    یقسـم  يرو تـونم یو اصـال نم  ستمیمرد ن
 آراز؟ يراحت شد همه  التیاالن خ. ذارهیم نم هخون يپاشو تو

شــد و قلــب آشــفته و  ریتمــام وجودمــو ســراز يتــو یقــیدفعــه احســاس آرامــش عم هیــچــرا  دونمیــنم
 . لبم اومد يرو يته دلم غنچ رفت و ناخودآگاه لبخند. ناآرامم آروم گرفت

ــد رو نکــهیهم ــا خشــونت  يلبخن ــبم نشســت آراز ب ــا آرا یل ــان محکــم تــو همــراه ب آغوشــش  يمــش چن
 . استخونهام بصدا دراومد يصدا يفشارم داد که لحظه ا

: کــرده بــود، لباشــو دم گوشــم چســبونده زمزمــه کــرد       یموهــام مخفــ  نیصورتشــو بــ  کــهیحال در
وروجــک کــه حاضــرم خــودم هرلحظــه   یمنــ يایــ؟؟؟ بــاور کــن تمــام دن حســودخانم خوشــت اومــد نــه

هـول   وونـه ید يعشـق و خواسـتن تـو    نهمـه یحـاال بـا ا  !!! یهـم نگـ   کوچولـو  یتـو آخـ   یول رمیهزار بار بم
ــو   ــورو تـ ــته تـ ــرت داشـ ــه يبـ ــدان  خونـ ــک زنـ ــل اتابـ ــنمیم یمثـ ــخ ....... و  کـ آآآآآآآآآآآخخخخخـ

ــهید ــنم بــدتر از خــودت د  ووووووون ــهیکــه م ــو  کــاریچ! یکنــیم وون ــو کوچول ــازم يکــنم از دســت ت !!! ن
 نه؟ ایراحت شد  یاز همچ التیفقط االن بگو خ

ــبــدم کــه بــا ا یتونســتم آروم ســرمو تکــون فقــط آغوشــش فــرورفتم و نفــس  يتــو شــتریحــرکتم ب نی
 .پراز آرامش آراز بگوشم نشست که خدارو هم بلند شکر کرد

تمــام صــورتم در گــردش بــود و کــم مونــده بــود   يلبــاش بــود کــه رو یداغــ دمیــکــه فهم يزیــچ تنهــا
 !!!ارمینفس کم ب
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ــ ــتش   مین ــته دس ــارم نشس ــد آراز کن ــاعت بع ــاه   س ــود و گ ــام ب ــونه ه ــنگ د  یدور ش ــرتاپامو قش ــس  دی
 . که در اتاقم بصدا دراومد میزدیو حرف م زدیم

ــدا ــت   يص ــه گف ــورد ک ــم خ ــبب: اردالن بگوش ــا م  نمی ــرش م ــونیآخ ــ میت ــور  ینیریش ــون رو بخ ــ میم  ای
 میلگــدم پشــت ســرش حوالــه کنــ هیــو  میکــه بــه آراز برگــردون میکنــ چشیرو دوبــاره کــادو پــ چییســو

 االن؟؟ میا کارهیآهو؟؟ چ

بــامرامم رو برســم، تنــد بطــرف دررفــتم کــه  یداداشــ نیــحســاب ا کــردیم یلــیو یلــیدلــم ق کــهیحال در
ــ يلحظــه ا ــا    . بــدردنخورم افتــادم يلباســها ادی ــه باشــه کــه ب ــا هــم خون ــود دنبــالش کــنم و باب ممکــن ب

 ! داشت رادیاتاقم ا يبودن آراز تو
 
ــیکمــد پ از ــنم کــردم و  يبرداشــته رو یرهن ــاب ت ــا  دمیشــلوارکم پوشــ يهــم رو يشــلوار ت کــه آراز ب

 . در اتاقو باز کردم. گفتینم میزیو چ کردیتعحب تمام نگام م

حالــت  نکــهیخــدارو شــکر مثــل ا: گفــت کــردینگــام م کــهیبــا چشــم و صــورت خنــدانش در حال  اردالن
 ما نه؟؟؟ يهم موند برا نیماش م،یرو افتاد ینیریخوبه و ش

االن حسـاب تـو جاسـوس    : گفـتم  دادمیـ جمـع شـده بـراش تکـون م     يسـرمو بـا چشـمها و لبـا     کهیحال در
ــه رو م ــار م  رســمیهمــه جانب ــه ب ــیکــه دوطرف ــرو گــزارش م یو همچــ یکن ــا  يدی ــت  گــهیباشــه د ادتی

بطـرفش حملــه کــردم کــه  !!! فضـول خــان ســرخود محــل  ياریــرو بــه اتــاقم ن یبـدون اجــازه از مــن کسـ  
 !!بدو اردالن بدو حاال من. مثل گلوله در رفت

پشــت بابــا  اوردن،یــســردر نم یچــیهمــه کــه از ه ي رتــزدهیرفــت و مقابــل چشــمان ح نییپلــه هــا پــا از
ــه گفــت  ــا بخــدا ا: ســنگر گرفت ــباب ــرِ  نی ــهی یکــیدخت ــون د يِ دون ــون ت ــهیخُلت ــو  خــوادیشــده م وون من

 !!!بخوره

ــود ا  یمامــان خــانم کــ: رو بــه مامــان گفــتم بلنــد ــه شــما گفتــه ب ــب  ایــفضــول رو دن يخته ســو اهیســ نی
مــرام اجــازه داده بــود دوستشــو  یبــ نیــبــه ا یحــاال کــ! گــهیبــود د یارســالن کــاف نیآخــه، همــ نیاریــب
 !!خونه و اتاق من صاحاب نداره نیاتاق من هاااآآآآاااآاان؟؟؟ مگه ا ارهیب

ــه بعــد اگــه خواســتم   نیــچشــم، از ا: متعجــب گفــت مامــان اول باهــات مشــورت  ارمیــب ایــرو دن یکــیب
 !کنمیم
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 .همه بلند شد يخنده  يصدا که

 رســــهیشــــرور؟؟؟؟ زورت م يآآآآآآآآآخخخخخــــه بمــــن چــــه دختــــره : خنــــدان داد زد اردالن
ــه کــار کــارِ خودشــه    ــده زنــده بخــور ک ــه آراز بگــم خــودش ب !! مختارخــان رو زن ــا دســتور داد ب ــباب  ادی

ــار          ــون ک ــه چ ــل بش ــون ح ــط خودت ــکالتتون توس ــام مش ــه تم ــه ک ــرف بزن ــات ح ــت يباه ــا  از دس م
مــن  يهــم رو ییکــه چــوبش رو هــم مــن بخــورم هــان؟ چــه اســمها   هیــحــاال گنــاه مــن چ!!!! ومــدیبرنم

 !گذاشته حاال

 یعنــی طونم،یبابــاجونِ شــ: گفــتم. کــردیبصــورت بابــام انــداختم کــه خنــدان داشــت منــو نگــاه م  ینگــاه
ـــــــــــــه نــــــــــ!!! ارمیـــرو درم یخجـــالت يدختـــرا يو ادا رســـهیزورم بـــه شـــما نم نیکنـــیفکـــر م

ـــریخ ــناخت   ـــــــــ ــال نش ــو اص ــما نیمن ــه رو!!! ش ــدم و درحال   يک ــراب ش ــدرم خ ــر پ ــهیس ــم مــ  ک  یه
 يبــرا گــهیکــه د گــرفتمیدرشــت ازش م شــگونین هیــهــم  یگــاه دادم،یــدمش، هــم غلغلکــش میبوســ

 . همه از ته دلشون بلند بود يخنده ها و قهقهه ها يبزرگ بزرگ نکشه، صدا يمن نقشه ها

هــم شــده  یقــاط یچشــم بــه مــا داشــت کــه همگــ دیــخندیم کــهیپلــه هــا نشســته در حال يهــم بــاال آراز
 !!  میبود

 
  يگشته ا باخبر

  ؟یکه فقط مال من اری يا

 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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شــما را بــه  لمیبنــده وکـ  ایـ عزوجـل، خــانم آهـو توانمنــد آ   يو نـام خــدا  ادیــو بـا   غمبــریاســم سـنت پ  بـه 
ــا  ــم آقـ ــد دائـ ــآراز ک يعقـ ــداق مهر  انپوریـ ــه مصـ ــبـ ــ ي هیـ ــاختمان   کیـ ــد سـ ــر 1500واحـ و  يمتـ

 لم؟؟یبنده وک ایآ اورم؟؟یدرب يصدوچهارده سکه تمام بهار آزاد

 يانگـار تـو  . اوردیـ جمـالت رو بـه زبـون م    نیـ مردانـه و بلنـد خـود ا    يبار سوم بود که عاقـد بـا صـدا    نیا
 ...بشم داریبود که اصال دوست نداشتم ب نیریخواب ش هیهم همش  دیشا ایبودم و  ایرو

پونـه بـود کــه بـا لبخنـد رو بــه      يسرخوشــانه  يصـدا  نیـ ا. خــوادیم یلفظـ  ریـ و نــازمون ز زیـ عز عـروس 
 .حرفو زد نیآراز ا

ــتها ــ   يدس ــه مخمل ــم آراز جعب ــه و محک ــ یمردان ــرو از ز یچهارگوش ــنل رو ری ــت و   يش ــتم گذاش دس
 .داد يبعد آروم دستمو گرفته فشار

ــار چهــارم هــم تمــام جمالتشــو تکــرار کــرد   يبــرا عاقــد دســتان  کــهیآروم و لــرزان در حال ییباصــدا. ب
 لیــفام يپــدر مــادرم و بزرگترهــا يبــا اجــازه : بــود گفــتم خــمیمهربــون آراز نوازشــگر دســتان چــون 

 .بله

 . لرزوندیدست زدن مهمونا بود که داشت سالن رو مسوت و  يصدا

دسـت زدن همـه    انیـ جشـن بـود کـه بـاز در م     يمحکـم و شـاد، بلـه گفـتن آراز هـم  دهنـده        ییصـدا  با
 .شروع به نواختن کرد ییبایمهمونا ارکست بز ي

ــت    ينفــس هــا يصــدا ــه گوشــم، نوازشــگونه روحــم رو جــال داد کــه گف ــار الل ــعز: آراز کن ــازه  زمی اج
  ؟يدیم

 . بعد آروم شنل رو از سرم برداشت و

 . به مجلس داده بود يارکست و رقص جوونا شور و شوق تازه ا يصدا

 .دادیهمه رو م کیبود و با  آرامش جواب تبر ستادهیکه کنار مامان ا دمیدیبابامو م دورادور

ــیخ آراز ــرفم چرخ یل ــآروم بط ــور رو از رو دی ــمان   يو ت ــا چش ــاال زده ب ــورتم ب ــق و   یص ــرق عش ــه ب ک
ــانیه ــدر اون ب ج ــردیم دادی ــه  ک ــرمش رو يبوس ــونیپ يگ ــدا   میش ــد و ص ــر ش ــت   يمه ــوت و دس س

 . مهمونا به آسمون رفت يزدن همه 

ــ  پمیخوشــگل و خوشـت  يو عمـو  پـدر  عقـدم اومــده بـود سرخوشــانه بـا لبخنــد     يبـرا  سیکــه تـازه از انگل
تـون هرلحظـه جـزو     یاوال خوشـبخت  :رو بـه آراز گفـت   دیـ خندیم کـه یعمـوم درحال . به سـمت مـا اومـدن   
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ــ  ــا هرک ــه، دوم ــاز  نیهمچــ یآرزوهام ــهیرو صــاحب شــده باشــه نم  يعــروس خوشــگل و ن خودشــو  تون
 ! راحت باش پسرم! بوسه یصورتشو م تیهمه جمع نیا نینگه داره و ب

 .ها بلند شد يدور و بر يخنده  يصدا

دارم  یــیو پررو طونیشــ يعجــب عمــو: فکــر کــردم کــردمیخجالــت زده عمــوم رو نگــاه م کــهیحال در
 .خب حق داره، گناه آراز بود که اصال خوددار نبود یول!!! هااا

ــر دور ــ   يو ب ــه همــراه آراز م ــان ب ــه همچن ــا ک ــدیخند یه ــو  داد دن ــآراز جــان ا: عم ــار داداش  نی مخت
ــ ــه داره چ    یگرام ــت عالق ــس به ــن از ب ــم ــه،ینم يزی ــ گ ــن د یول ــهیم ــم نم  گ ــارت ج ــورمیاز کن و  خ

ــا ب دارمیــچششــممو هــم ازت برنم. مواظبــت هســتم ــاز ا شــتریت ــ یشــلوغ نی ــه آراز . ینکن و آروم رو ب
 !کف دستت ذارمیحسابتو م نجایا مخود: زمزمه کرد

ــا ــارمون پشــت م  ب ــده کن ــخن ــو آراز متلــک م   يزی ــه من ــت و همــش داشــت ب ــدینشس  يکــه صــدا پرون
 .همه رو درآورده بود يخنده 

 .ش پراز خنده بودهم شاد و خوشحال لبا آراز

نگــاه مهربــونش   يکــه تــو  يبــا تمــام محبــت و عالقــه ا    زمیــ عز يهــا، بابــا  هیــهد ياهــدا  موقــع
چــون . کــرد میمــن تقــد ي هیــزیدر شــمال رو همــراه ســندش بــه عنــوان جه یــیالیو دیــکل د،یدرخشــیم

 .به خونه ش ببرم ستیالزم ن هیزیبه عنوان جه يزیچ نیوجه کوچکتر چیآراز گفته بود به ه

 زیــداده شــد و آو هیــاز طــرف مامــان بمــن هد يریــچشــم گ سیهــم ســرو یعروســ يعنــوان کــادو بــه
 .نگاه کردم و با عشق اسم اهللا رو به زبون آوردم زیبه آو. به گردن آراز انداخته شد ییطال

ــا ــان ا    باب ــار مام ــه کن ــارم ک ــتادهیمخت ــامون م س ــردینگ ــدا  ک ــا ص ــد يب ــم در عــ  يج ــال  نیو محک ح
ــه آراز گ  ــونش رو ب ــتمهرب ــرم ام: ف ــپس ــم و  دوارمی ــاس ــهیاهللا هم ادی ــهیو هم ش ــه   ش ــه ب ــدار لحظ نگه

ــدگ  ــه زن ــه تونیلحظ ــو رو . باش ــد دستش ــونه  يبع ــت و  داد  يش ــن آراز گذاش ــب : په ــمواظ ــه  هی دون
 ! سپارمشیدست خودت م خدادخترم باش که بعداز 

ــیهــم خ آراز ــدر رو داده، بابــت تمــام محبتهــا   يجــد یل ــکــه در تمــام ا ییو محکــم جــواب پ ســالها  نی
ــازش در ــردو رو         غی ــت ه ــم دس ــورت آراز و آراز ه ــان ص ــا و مام ــه باب ــرد ک ــکر ک ــد تش ــرده بودن نک

 .دیبوس

 .پراز اشک شده بود چشمام
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 ییییییــی وووووووووو: و ارســالن جلــو اومدنــد کــه کــم مونــده بــود وســط جشــن داد بــزنم          اردالن
 !!!نینگاه کن پمویخوش ت يداداشا

اردالن بــا عشــق چنــان محکــم بغلــم !!! چــه خبرتــه ،یخفــه شــدم داداشــ ياااوااااااااااا: تونســتم بگــم فقــط
 ! آغوشش فشارم داد که کم موند از حال برم يکرده بود و تو

 نهمـــهیمونـــد ا یاز خـــواهرت بـــاق يزیـــچ یکنـــیاردالن جـــان، فکـــر م: آروم بـــه اردالن گفـــت آراز
 ش؟؟؟یچلوند

 .دوسه نفرِ اطرافمون با عموم بلند شد يخنده  يصدا که

 .کردیبود  و به ما نگاه م ستادهیو خاله و عمه ا زیکنار عز یاشک یمامان با چشمان 

ــه هــ اردالن ــود  چیب ــنم نب ــوان ول ک ــ . عن ــا ش ــه ب ــو از بغلــش   یشــگونیاردالن رو ن طنتیپون گرفــت و من
 !نجاتم داد که نفس کم آورده بودم

ــل کــرده دم      ارســالن ــو بغ ــته من ــد آرومــش آهس ــه و لبخن ــاه برادران ــا نگ ــرف  ب ــم نوازشــگونه ح گوش
 . چشم دوختم شیاشکم دراومده بود با بغض به نگاه اشک نکهیبا ا. گفتیم کیو تبر زدیم

 . عقد کنار رفت ينتونست تحمل کنه و از کنار سفره  اردالن

 .بعد دنبال اردالن راه افتاد. تا بخودش مسلط بشه دیکش ینفس ارسالن

 يبغلــش گرفتــه بــود و بهــش دلــدار يبابــا هــم ناراحــت و عاشــقانه مامــانو تــو. کــردیهــق هــق م مامــان
 .دادیم

ــت      آراز ــان رف ــرف مام ــه ط ــد و ب ــد ش ــاش بلن ــدر . از ج ــدم کی ــتادیا شیق ــت س ــان : و آروم گف مام
ــرا گر  ــان چ ــمرج ــیم هی ــاور کنــ !!! نیکن ــرروز پــ   نیب ــو ه ــه نم  شیآه ــه، منک ــونمیخودتون ــه  ت هرلحظ

! پرســتار تمــام وقــت الزم داره هیــکــار دســتمون نــده، کــال  تهاشطنیباشــم بــا شــ طونیشــ نیــمواظــب ا
 ! که چشمتون بهش باشه بوسهیم وپس بازم دست خودتون

ــه ــه خند  هم ــروع ب ــش ــط رو   دنی ــن فق ــه م ــد ک ــ يکردن ــودم   کی ــرده ب ــپ ک ــه ک ــ: کلم  یاالن آراز چ
 !!!...مرجان؟؟؟.... مامان........... گفت

ــان جــانِ : دستاشــو بطــرف آراز گرفــت و بــا محبــت گفــت      هیــو دوبــاره بــا گر  یبــا خوشــحال  مام
 ..........مامان
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شــونه اش  يبــود تــا آراز بــه آغــوش مادرانــه مامــان پنــاه ببــره و صورتشــو تــو یکلمــه کــاف کیــ نیهمــ
 ! فرو کنه

ــود و    نکــهیبغــض داشــت مثــل ا يطــور آراز بعــد از ســالها دوبــاره آغــوش مــادرش رو تجربــه کــرده ب
 . اشتدیمامان برنم يسراز شونه 

حــال ناراحــت و  نیهمــه خوشــحال درعــ. زدیــهــم بــا محبــت و مادرانــه دم گــوش آراز حــرف م  مامــان
 . کردندیصحنه نگاه م نیبه ا نیغمگ

 .خودشون بردند شیمادرانه آراز رو پ ییو خاله جلو اومدند و با حرف ها زیعز

 .جو عوض بشه شروع به رقص کردند نکهیا يو پونه برا اردالن

 تونســتیامکــان نداشــت و نم نیــنــه ا. ســنکوپ کــردم. گــره خــورد ییم بــه نگــاه آشــنانگــاه يا لحظــه
ــ !!! داشــته باشــه ــازو بســته کــردم ول ــود یچشــمام رو آروم ب ــود . خــودش ب ــا ! بخــداااااااااااااا خــودش ب ت

 .کردمیعمر داشتم فراموشش نم

ــبم ــلرز قل ــد  دی ــکام راه افتادن ــ. و اش ــ    يایداداش ــودن س ــول داده ب ــه و ق ــرامم گفت ــا م ــکمو  ب ــد اش ر عق
 !......من باور نکرده بودم یول ارن،یو اشک شوق در م یبشرط خوشحال

 ......که چقدر دلم براش تنگ بود آآآآآآآآآآاخخخخخخ
 
 یبـار محکمتـر چشـمامو بهـم فشـردم، ولـ       نیـ ا! مغـزم نداشـت   يتـو  یشـ یاصـال گنجا  دمیـ دیکه م يزیچ

 . بسته و مهربونش رو برام باز کرده منتظرم بود نهیپ يدستا. خود خودش بود

 .دمیجمع کردم و به سمتش دو رهنمویبلند پ نییشتاب و بدون اراده دست برده پا با

ــود    آآآآآآآآخخخخــخ ــه ش تنــگ ب ــم واســه آغــوش مادران ــونش يصــدا. کــه چقــدر دل  یــیالال, مهرب
ــا ــوا   يه ــه دم گوشــم از هــر ن ــنگش ک ــو  ییخــوش آه ــود، ب ــ عطــر يخــوش آهنگترب ــپ اسی  رهنش،ی

 . که هفت سال تنها همدم و مونسم بود زشیو همه چ یهمچ

 . خوندیم ییالال انیو گر دادیبغلش تکونم م يتو. ستمیو زار زار گر دیبشدت ترک بغضم

احســاس کــردم . میســتیســاعت تمــوم گر میفکــر کــنم نــ. دلتــنگش بــودم خــودم خبــر نداشــتم  چقــدر
فــرو رفــتم کــه نــوازش هــم   يا گــهیشــدم و دوبــاره در آغــوش د دهیکشــ رونیــمحکــم از آغوشــش ب

 !شدمیم
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ــو از ــناختمش  يبـــ ــنش شـــ ــخ ادکلـــ ــع . تلـــ ــه ســـ ــود کـــ ــردیم یآراز بـــ ــه  کـــ ــم کنـــ . آرومـــ
ــسِ  آراز .....آروم....ســــــسیییییییییییه ــر نفــــ ــانومم هیــــــگر............. آرومتــــ ــن خــــ ......... نکــــ
 ...... سسسسسسسسیه

ــب رونیــهــق هــق و خجالــت خواســتم از بغلــش ب  بــا ــداد  امی بازوهــاش  فیــحر چوقــتیه. کــه اجــازه ن
 ! نبودم

ــا ــه ا     ب ــه رگ ــش ک ــق و آروم ــراز عش ــاه پ ــوش م  ينگ ــک ت ــیاش ــهیدر حال د،یدرخش ــه   ک ــو ب انگشتاش
 . دیرو بوس میشونیو دوباره پ دادیم میباهام حرف زده دلدار دیکشیصورتم م

 نهیکـرده تـازه بـا ننـه سـک      آروم شـدم، آهسـته دستاشـو از دورم بـاز     یهـق هقـم تمـوم شـد و کمـ      یوقت
بــه  نیــاز ا! نیبــر ییاجــازه بــدم جــا گــهیفکــر نکــنم د: کــرد و خوشــآمد گفتــه  داد یســالم و احوالپرســ

. سـت یاصـال قبـول ن   ریتـاخ  نهمـه یکـه ا  نیوقتـه تنهـاش گذاشـت    یلـ یخ! نیآهـو بمـون   شیپـ  دیـ بعد فقط با
 . زده دور شد نهیننه سک يبه رو يو لبخند. میدار ازین یلیبه شما خ ام

مامــان هــم بغــل بابــا فــرو رفتــه بــود و داشــت  . کــردنیعقــب کــه برگشــتم همــه داشــتن نگــامون م  بــه
 . کردیم هیگر

 .چشماشون پراز اشک بود ستادهیو ارسالن هم کنارشون ا اردالن

 نهیصورتشــون رو پــاك کــرده کنــار هــم نشســتند کــه مــنم کنــار ننــه ســک   نهیو ننــه ســک زیــو عز خالــه
ــه کــه فهمخ. دادن يجــا ــال ــراش تــو  دهی ــود ب ــه  يب  گــهیشــده و د دایــپ یدرندشــت همــدم ياون خون
مهربــون بصــورت ننــه  ینگــاه یو هــ دیدرخشــیم یصــورتش از خوشــحال دهیرســ انیــبــه پا هــاشییتنها
 .  نداختیم نهیسک

هــم ســرمو  یگــاه. رفــتیبفکــر فــرو م یو گــاه فشــردیدســت دور کمــرم انداختــه منــو بخــودش م ننــه
 . داشتیاز صورت و موهام برم يآورده با تمام مهرو محبتش بوسه ا نییپا

برگشــت  بیــکــرده ترت ش دایــگشــته بــاالخره پ نهیاردالن و ارســالن مــدتها دنبــال ننــه ســک نکــهیا مثــل
 . ننه رو داده بودن

 . باشه میروز عروس يو دور از چشم من و مامان انجام شده بود تا کادو یکارا پنهون نیا ي همه
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ــ ــا هالبت ــه دل م   يداداشــا نی ــن، هروقــت بلنــد و از ت ــارموذ م ــخندیم ــیع: گفــتنیم دمی ــداره بخنــد یب ! ن
 میاریــبــا کمــک خداونــد روز عقــدت چنــان اشــکت رو درب... قشــنگم هــم بخنــد، بلنــد هــم بخنــد، انشــاا

 . خبر کنن شگریو دوباره برات آرا یکه حظ کن

ــنم ــط م م ــخندیفق ــکلک درآورده م  دمی ــون ش ــتمیو براش ــدم گر  : گف ــداره روز عق ــان ن ــامک ــنم هی !! ک
ــون م ــخودت ــافه ا  نیدونی ــت اض ــ يحرک ـــار     نیبکن ـــامون دمـــــــــ ــم  آقـــــــــــــــــــ ــت بش ناراح

بعــدا . حواســتون باشــه کــه از مــن گفــتن بــود ! کنــهیم رونتــونیاز جشــن هــم ب ارهیــاز روزگــارتون درم
 !!چرا به استحضارتون نرسوندم دینگ

ــدیم االن ــودن        همون دمی ــه ب ــو راه انداخت ــه م ــه، رودخون ــه ن ــکم ک ــودن اش ــه ب ــه گفت ــور ک ــا! ط از  نمی
 ..نامــــــــــرد من يایداداش

ــ ــه رو يلبخنــد اریــاخت یب ــا يب بعــداز ســالها  نکــهیمثــل ا. زدم کــه گــرم صــحبت بودنــد  زیــســه عز نی
 . کرده بودند دایرو با حسرت پ گهیهمد

ــه ــمیپ پون ــده گفــت ش ــو آرا: اوم ــرا شــگرتیآه ــتجد يب ــاده هســتش شــتیآرا دی ــو ب. آم ــپاش ــه  ای ک
 !!!یدنید يدار يا افهیشده و ق یسرخابت همه قاط دابیسف!! يکرد یرو قاط یخوب همچ

 !غش کردم از خنده دمید نهیآ ياتاق که شده خودمو تو وارد

ذوق کـه   ینسـناس بـ  : شـد کـه بـاز پونـه سـروقتم اومـده گفـت        دیـ صورتم دوباره بـا عجلـه تجد   شیآرا
بـه اون   یبچسـب  دیـ آخـه خـاك برسـر، تـو االن با    ! رونیـ ب میپاشـو بـر   ،ينـداز یراه م هیـ همه جـا بـازار گر  
ــوش ت  ــوهر خ ــتیش ــ پ ــه ا  یب ــعووووووررر، ن ــهیش ــده ا   ...............  نک ــا مون ــا تنه ــاد اونج ــدام ــرا  نی ب

 !!!!!کنم کاریخنگول چ نیخداااااااا من از دست ا يا!! کرده دایپ نهیننه سک خودش

ــ  ینگــاه ــدار : گفــتم دهیچــپ بهــش انداختــه کش  یبگــ يزیــبــه ننــه چ يخــــــــــــف باااابــااااااااا، حــق ن
 !! ها

 میخـدارو شـکر نمـرد    ؟يبـا مـن بـــــــــــود    تیـ ترب یا ا ا عـروسِ بـ  : بـاز شـده گفـت    یبا چشـمان  پونه
چقـده زن و   نیکـورت ببـ   يبـرو خـودت بـا چشـما     ایـ ب!!!! اصـال بـه مـن چـه    ! میدیـ و عروس ولنگار هم د

 !!زنهیآرازت دو دو م يسالن جمع شده که چشما يدختر خوشگل و لوند تو

 .رونیاز اتاق زد ب یطونیخودش با چشمک ش بعد

 ...هااا گهیراست م: لحظه ترس برم داشت و فکر کردم هی
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ــ رونیــاز اتــاق اومــدم ب عیســر ــ  یول ــ ونیآقــا نیچشــمم بــه آراز افتــاد کــه ب ــو شیپ د و پــدر نشســته ب
 !!ـــــطونیش يپونه  يا.......کردنیداشتن صحبت م

 !!! کنه تیخواسته منو اذ یم فقط

 .  من اومد شیزده پ رونیب ونیاز جمع آقا عینگاه آراز بمن افتاد سر نکهیهم

حتمــا بــه  شــگرتیاردالن و ارســالن اصــرار کــرده بــودن آرا: لبخنــد و عشــق دم گوشــم زمزمــه کــرد بــا
ــ دونســتمینم لشــویدل. ادیــخونــه هــم ب ــ یول بهــم  یلــیخ. االن خــوب شــد......... شناختمشــون  یچــون م

 !!! يبود ختهیر

هـم   یلـ یخ کشیو کـراوت شـ   دیسـف  رهنیـ و مارکـدارش کـردم کـه بـا پ     رهیـ بـه کـت و شـلوار ت    ینگـاه 
 تونسـتم یسـتبرش تنهـا مـرد آرزوهـام بـود کـه م       ي نهیعقـب داده بـا سـ    ییبـا یموهاشـو بز . ومـد یبهش م

 . که اکثرا همه چشم به ما داشتن فیدلم براش ضعف رفت، ح يظه الح! عاشقش باشم

ــرا ایــدن هیــعقــدمون کــه  يگرفــت و بطــرف ســفره  دســتمو ــا . میخــودش بــود راه افتــاد يب ارســالن ب
 . دنیرقصیم ییبایبز یگرفته با آهنگ قشنگ لیالهام، پونه با اردالن وسط رو تحو

ــار ــت  کن ــم نشس ــرد   میه ــوا ک ــم نج ــه دم گوش ــعز: ک ــیدلِ آراز، خ زِی ــارم   یل ــه االن کن ــحالم ک . یخوش
ــقمو در ثان     ــود و عش ــرم ذره ذره وج ــر عم ــا آخ ــاال ت ــم از ح ــنفس ــثان هی ــا هی ــدگ يه ــات   مونیزن ــه پ ب

 .......ممنون زمیممنون عز. یشینم مونیپش چوقتیو مطمئن باش ه زمیریم

 نیگ و نگــتمامـا سـن   يا دهیرنـگ و پوشــ  يریشـ  راهنیــبـه لبـاس عروســم کـرد کـه پ     یعشـق نگــاه  بـا 
رو  یدنبالـه اش تنهـا پـنج متـر بـود کـه کســ      . شـبانه روز روش کـار کـرده بــودن    نیچنـد  اطیـ کـه سـه خ  

بودنــد و  ریآمــاده شــده واقعــا چشــمگ  قهیســل تیــدر نها یهمچــ! الزم داشــتم فقــط بــرام جمعــش کنــه 
 . نداشت مکانا نیبهتر از ا

عمــو ! هــا یمبــادا منــو ببوســ: گفــتم يبصــورتم کــرد کــه تنــد منظورشــو خونــده عجلــه ا  ینگــاه چنــان
 !بره یآبروت رو م رهیگیرو دستش م کروفنیم ندفعهیا!! کنهیداره نگامون م

 !واقعا چشم به ما داره دمیآراز بطرف عمو برگشتم که د يخنده  با

ــو ــی کــهیدر حال عم ــت    یک ــه آراز گف ــده ب ــون اوم ــود بطرفم ــاال داده ب ــو ب ــ: از ابروهاش ــاد   نیبب ــا دام آق
ــ ــار ،یگرام ــنکــن عــروس رو ازت بگ يک ــار خــودم نگهــش دارم  رمی ــ! و کن ــه   گنیبمــن م خــان عمــو ن
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مختــار  دونمیــنم. يحســرتش بســوز يتــا فقــط تــو دادمیــمــن بــودم کــال بهــت دختــر نم!! بــرگ چغنــدر
 !!!!....واالاااااا شیکم مونده بخور! خوشگلشو دست تو بسپره مدهدلش او يچه طور

 ....دیخندیخودشم داشت م عمو. خنده هامون بود که بلند شد يصدا
 
 

ــه متلکهــا همچنانکــه افتــاد کــه هــردو بــا هــم در   طونمیشــ يایچشــمم بــه داداشــ میدیــخندیعمــو م يب
 . بطرفم اومدند يجد يا افهیبا ق داشتندیمثل تولدم همزمان گام برم کهیحال

ــ يچــه نقشــه ا دونســتمینم افتخــار :  هــردو دستاشــونو بطــرفم دراز کردنــد کــه اردالن گفــت  یدارن ول
ــدیم ــادو يخــواینم!! عــروس خــانم خوشــگل  دی ــد  يک ــه شــادومادت ب فقــط دوســت ! يازدواجــت رو ب

 .کنم فیو ک نمیدامادت رو بب ي افهیدارم ق

 !کال فراموش کرده بودم! بود یافتاد منظورشون چ ادمی

 . کردین مبه آراز انداختم که متعجب نگامو ینگاه

شــدم کــه اردالن دســت راســتمو گرفــت و ارســالن دســت دور شــونه ام انداختــه بــه محــل رقــص    بلنــد
 . رو شروع به نواختن کرد ییبایارکست آهنگ ز. میرفت

 . میشروع برقص کرد ییبایبز کردندیم میهمراه کهیدر حال امیداداش

بــه قــول  کــرد،یداشـت نگــام م  ریــکــه متح نــداختمیبــه آراز م یهــم نگـاه  یگــاه دم،یرقصــیم کـه یحال در
 !یدنید رفتیو ته ته دلم غنچ م کردمیم فیاردالن فقط ک

. ومـــدیدرنم ییصـــدا چکسیکـــه از هـــ دنیـــچرخیدورم م دهیرقصـــ ییبـــایو ارســـالن چنـــان بز اردالن
 !!بود دهیرقصمو ند یآخه تا حاال کس

ــهیا بعــداز ــه پ  نک ــت ب ــودم و آراز م شــنهادیجــواب مثب ــتیآراز داده ب ــن رو  مرا خواس ــد و جش ــم عق س
ــود و   یتنهــا کســ م،یعشــقمون بــر يهرچــه زودتــر راه انداختــه ســرِ لونــه   کــه مخالفــت کــرد اردالن ب

ــ  ــال دل ــت  لشیاص ــم نگف ــت . رو ه ــط گف ــد  : فق ــام ب ــاراتون رو انج ــما ک ــا ش ــرا نیت ــه اون   يو ب ــن ب جش
ـ  کمـاه ی نیبشـ آمـاده   یبزرگ هـر چقـدر اصـرار کـردن     ! هیـ منظـور مـنم کاف   يوقـت الزمـه کـه بـرا     میو ن
 !بگه يزیاصال قبول نکرد چ ه،یچ نکارشیا لیکه دل
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فــردا اول وقــت !! یبرقصــ تیعروســ يتــو يخــوایآهــو تــو نم: رفــتن آراز بــه اتــاقم اومــده گفــت بعــداز
 !! فتهیکه کارت راه ب کنمیاستخدام م یبرات مرب

ــط ــدت خ    فق ــه در م ــردم ک ــب ک ــیتعج ــر یل ــایبز يکمت ــل   ییب ــادم و مث ــراه افت ــو هی ــو  يآه کوچول
مــن  ي چــارهیخــون ب نیــخــون خانمهــا بــود کــه ا يبقــول اردالن رقــص و نــاز و عشــوه تــو!! دمیــخرامیم

 !بود خودشو نشون بده افتهین یفرصت

ــان ــرا یزم ــ يرو ب ــدن مرب ــود  یاوم ــو  میانتخــاب کــرده ب ــا ت ــع حتم ــه آراز اونموق ــود و  يک شــرکتش ب
ــب تونســتینم ــ زدیرو بهــم ســرم یدوســاعت یکــیآخــه آراز هــرروز ! ادیــب رونی  تونســتیهــم نم یو وقت

ــا ب   ــان باب ــازه از مام ــا اج ــه ب ــازم دل بکن ــه م رونی ــاز خون ــا میرفتی ــوب يو روزه ــاطراتمون   یخ ــه خ رو ب
 !میکردیاضافه م

 نکــهیمثــل ا. کــردیصــدتا شــده نگــام م يآراز بــا چشــما م،یدیرقصــیتمــام م یهــم کــه بــا قشــنگ امــروز
 !رقصمیمنم که دارم م شدیباورش نم

ــطها ــو   يوس ــه عم ــود ک ــص ب ــه م  يرق ــم ب ــگلم ه ــخوش ــالن تحو  دانی ــو از اردالن و ارس ــده من ــاوم  لی
 ! میواقعا ترکوند ییگرفت و دوتا

 . نشده بود ریس دنشیاز د چکسیکه بعداز تموم شدن آهنگ ه میدیبا عمو رقص يجور

 لیــعـروس خـانمتون رو تحو   نیایـ آقـا دامـاد سـهم مـا تمـوم شـد، لطفـا ب       : بطـرف آراز رفتـه گفـت    عمـو 
 . که نوبت شماست نیریبگ

 یولـ  دمیرقصـ یم بـا یباشـه هرچنـد ز   یهرچـ  ارم،یـ رقـص دوم حتمـا نفـس کـم م     يبـرا  کـردم یم احساس
ــدنم عــادت نداشــت    ــودم و ب ــار ب ــازه ک ــا شــربت . خــب ت ــه ب ــد سررســ یکــه پون وروجــک عجــب . دیتن

 .زرنگ بود

ــه رقــص کــرد   داشــتیچشــم از مــن برنم کــهیدر حال آراز ــا هــم شــروع ب ــه پونــه میب ــون  ک هــم دورم
 . دیپاش یسرمون گل م يکه در دست داشت  رو ییو از سبد گلبرگها گشتیم

ســالن خــاموش شــده بــا چــرخش رقــص نــور، آهنــگ دانــس ارکســت   يآهنــگ تمــوم شــد چراغهــا تــا
 . شروع شد

: گفـت  دیـ تـا نگـاهمو د  . کـرد یبـا لبخنـد نگـامون م    سـتاده یاز همـه ا  کتـر یبـه اردالن افتـاد کـه نزد    نگاهم
 . حواله ام کرد يبگذره و بوسه ا جوجو خوش
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 رهیــآقاپســر، بوســهاتو بــرا خــودت ذخ یهــ: بهــش گفــت نــداختیهمچنانکــه دســت دور کمــرم م آراز
 !شهیکن الزمت م

ــ  اردالن ــا ش ــم ب ــهیدر حال طنتیه ــه ا  ک ــاره بوس ــرفم م يدوب ــتادیبط ــت فرس ــتیآراز خ: گف ــت،  ال راح
 !!رو آکبند نگه داشتم برا خاص خودم یاصل يبوسه ها کنم،یها پاس م يا رهیدارم از همون ذخ

 . بلند شد دنیشن یهارو م يکرکر نیکه ا يعمو و چند نفر يخنده  يصدا

ــتم دمیــچرخیبــا آراز م کــهیدر حال آروم ــدر شــد  ! ایــحیب يپســرا يوااااااا: گف ــاتون از راه ب  نیهردوت
 ! بچه پرورش دادن نیدست ننه باباهاتون درد نکنه با ا!! کارش یرفت پ

 !!!مظلوم يبچه  رهینگ ادیکنه ارسالن از شماها  خدا

ــهیدر حال آراز ــریصورتشــو نزد ک ــم کت ــت اوردی ــدا ا : گف ــورو خ ــوریآهــو ت ــعف   ينج ــم ض ــه دل نگــو ک
 .....ممکنه  رهیم

 !ادیعمو داره م ستیآراز راست با: گفتم تند

مواظـب   نم،یـ ب ینمـ  یآراز چشـمم بـه تـو هسـتش هـا، فکـر نکنـ       : گفـت  ومـد یم کتـر ینزد کهیدرحال عمو
 !خودت باش

 . و همه غش کرده بودن از خنده دیخندیبابام هم م گهید ندفعهیا

کــه  ییکســا يگوشــم ربــود کــه خنــده  ياز اللــه  يتــا پشــت عمــو بــه مــا بــود آرازِ تخــس بوســه ا یولــ
بــه عمــو گــزارش تخلــف آراز رو نــداد  یخداروشــکر کســ یولــ. متوجــه شــده بــودن بــه آســمون رفــت

 !بشه مهیکه جر

بــه بعــد فقــط  نیــبــاور کــن از ا! قــراره در بــرم نکــهیمثــل ا ياریــدرم ییآراز اداهــا: خنــدان گفــتم فقــط
 !  هول نکن نهمهیا رم،یخرخره ت گ يتو

ــدان جــواب داد  آراز ــم خن ــر  : ه ــا درب ــراره کج ــا مگــه ق ــه باب ــه م! ين ــونیاصــال مگ ــو دار یت  يو جراتش
 !عروسک آراز يدربر

 .... آراز  ایمن ذهنم منحرف بود  دونمینم

 !!!از راه بدر شده بود نهمهیا

: و گفــت دیبوســ مویشــونیبلنــد همــه، آراز دوبــاره پ يدســت زدنهــا انیــتمــوم شــدن آهنــگ در م بعــداز
 !دیعمو رو هم تماما به جون خر يکه چشم غره ها.  یلیممنونم ازت خ. عشقم يبود یعال
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 ینگ تمــوم گذاشــته بــودن و همچــبابــا و آراز واقعــا ســ. ســرو شــد یشــور و شــوق همگــ انیــدر م شــام
 . بود یدر حد عال

هــق هــق مامــانم، لبخنــد همــراه بــا بغــض و نــم   زانم،یــعز یبــارون يوداع بــا خونــواده، نگاههــا ي لحظــه
، چشـــمان ....عمـــه و  زویـــمهربـــون و آغـــوش گـــرم عز يگلـــم، نگاههـــا يایاشـــک چشـــم داداشـــ

 . رفتنیچشمام رژه م يلوبابا، همه و همه ج نیمردانه و غمگ يپونه، چهره  زانیاشکر

ــو ــش م   عم ــو در آغوش ــت من ــه داش ــیک ــت  دیکش ــه آراز گف ــد رو ب ــا م : بلن ــه ت ــرم توک ــتیپس از  یتونس
بــده  لیـ خونــواده رو بـه خودشــون تحو  نیـ پــس االن لطـف کــن دختـر ا   ،یعروسـت مـاچ و بوســه گرفتـ   

 !! ازش دل بکنن توننینم نکهیو مثل ا ستیاوضاعشون اصال خوب ن

 . هم شده بود یبود که قاط هیخنده و گر گهید ندفعهیا

 ، فشــردمیهــاش محکــم در آغوشــش م هیــدر آغــوش گــرفتم و مامــانم کــه بــا گر  زانمــویتــک عز تــک
 . بود میشگیکه از امشب همراه هم کردیم نهیسفارشم رو به ننه سک

ــت ــدر دســت آراز در مع دس ــ تی ــعز گــرید یو همراه ــاده    زانمی ــدم بــه ج ــدگ يق ــق و  یزن و عش
 . میگذاشت یهمراه با سرسپردگ يا ندهیآ

ــه گذاشــتن قــدمها   نیآتشــ يهــا بوســه محکــم در  ییعشــقم همــراه بــا آغــوش گــرمش منــو مصــمم ب
ــ  يدر کنــار مــرد یشــادکام يو عطــر و بــو دادیــم یخوشــبخت دیــکــه نو یراهــ  ،یمحکــم، پــراز مردانگ

 . دیرسیپراز عشق و پراز محبت از آن به مشام م

خــط سرنوشــتم در امتــداد خــط سرنوشــت مــرد مغــرورم . رفتمیــم اهــامیدســت در دســت مــرد رو دیــبا
 .باشد شیگره کورتر از روز پ نیبود هرروز ا دوارمیبا هم گره خورده و ام

ــر در ــه     میلحظــات از صــم  نیآخ ــا کــردم هم ــبم دع ــیعز يقل ــام      یزان ــه در تم ــه بــه لحظ ــه لحظ ک
ــدادها ــدگ يرخ ــراه میزن ــد و در ا میهم ــکردن ــ نی ــتن   ریمس ــام نذاش ــر تنه ــق و  پرخط ــار عش ، در کن
 . رو با تمام وجودشون احساس کنند یتوام با خوشبخت یمحبت واقع شون،یزندگ يداشته ها

  
  انیپا
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 Rozsiahh@  لیفا ساخت


