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 :خالصه

داستان دختریه که به خاطر یه سوءتفاهم و گناهی که برادرش مرتکب شده اسیر 

به خواست خودش  .دو برادری میشه که یکیشون برای کشتنش نقشه کشیده زندگی

 .وارد این منجالب نشد ولی همین منجالب مسیر زندگیش رو تغییر میده

 

خریدهاش رو تو دستش جا به جا کرد و منتظر تاکسی ایستاد. استرس تمام وجودش 

تو گوش خودش رو گرفته بود و کف دستش حسابی عرق کرده بود. یه هفته بود که 

ریزی شده و اون ای نداره وقتی همه چیز از قبل برنامهخوند استرس هیچ فایدهمی

فقط باید عین یه ربات هر چی بقیه گفتن و خواستن بگه چشم. فقط یه لحظه آرزو 

رسید! هرچی به اون ساعت شون نمیوقت پاش به خونهکرد که کاش اون روز هیچ

شد. چون مسلماً تا چند ساعت دیگه تر میداغونشد اعصابشم تر مینحس نزدیک

های عمرش رقم بخوره. خیلی ها و بدترین لحظهقرار بود بدترین روز و بدترین ساعت

کنن یه خواست مثل همه دخترایی که اولین خواستگارشون و تجربه میدلش می

اب که های نزد. از این حساسترس ریز به همراه یه شادی دخترونه ته دلش موج می

شه؟ یعنی گفت یعنی ازم خوششون میاد؟ یعنی آخرش چی میمدام با خودش می

تونه همون شاهزاده رویاهام باشه؟ ولی وقتی جواب پسندن؟ یعنی اون مرد میمنو می

خودی استرس داشته باشه؟ فقط دونست چرا باید بیخواستگاری رو از همین االن می

ساعت دیگه به جواب خواستگاری مردی  حق داشت حرص بخوره که قرار بود چند

چهل و هشت ساله که یه پسر دوازده ساله داشت بله بگه، چرا؟ چون پدرش اینجوری 

رفت... خواسته بود، چرا؟ چون اون مردی که جای پدرش بود پولش از پارو باال می

 چرا؟ چون با این ازدواج قرار بود دست پدرشم تو بازار بند کنه، چرا؟ چون همه تو

اون محله خراب شده از خداشون بود که با همچین آدمی وصلت کنن و این وسط کی 

داد به حرفاش وقتی یک هفته تمام داشت داد؟ کی اهمیت میبه حرف اون گوش می
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کرد که نامسلمونا! این مرد بیست و شیش سال ازم بزرگتره! گلوی خودش رو پاره می

ز بس فکر کرده بود به اینکه از کی کمک تو این چند روز ذهنش رو خالی کرده بود ا

دادن، با یه برادر بزرگتر ش رو پدر و زن باباش تشکیل میبخواد. کل اعضای خانواده

دونست به چه جرمی! هیچ وقت جرات نکرده که چند وقتی فراری بود و اون حتی نمی

 ...بود نزدیکش بشه، سعیش رو کرده بود ولی

بود کپی برابر اصلی پدرش. پس بود و نبودش هیچ اون نخواست، چون برادرشم یکی 

شم شده بود که جلوی این وصلت فرقی به حالش نداشت. حتی دست به دامن عمه

م جوری برخورد کرد که انگار نه براش اهمیتی داره و نه مسخره رو بگیره، ولی اون

اشت! ای با برادرش دهن به دهن بذاره. کاش مادر دخواد سر همچین مسئلهدلش می

کاش حداقل مادرش قبل از اینکه انقدر زود بره یه فکری به حال تنهایی یه دونه 

بست. با توقف ماشینی که درست جلوی پاش کرد بعد بار سفرش رو میدخترش می

ترمز کرد از جا پرید! انقدر تو فکر و خیال غرق شده بود که اصالً یادش رفت سوار 

مثل این برای سوار کردنش ایستاده بودن.  تاکسی شه و معلوم نبود چندتا ماشین

خواست اونجا پیاده شه رو بگه که چشم تو سرش رو بلند کرد تا اسم میدونی که می

کرد. چشمای از حدقه چشم فرحناز شد. با نیشی باز بر و بر داشت بهش نگاه می

و  دش رو یه بار دیگه رو اون ماشین که یه دویست شیش آلبالویی بود چرخوندراومده

 ...کرد خیره شدبه فرحنازی که حاال داشت تو آینه تمرین لبخند و عشوه می

 :قبل از اینکه چیزی به زبون بیاره صداش رو شنید

 کنی شیپیش؟بپر باال دیگه... عین چوب خشک وایستادی چی رو برانداز می-

 !این ماشین رو از کجا آوردی؟-

 .فضولی نکن بیا باال اگه خونه میری-
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داشت برای تلف کردن، تا همین االنشم کلی دیر کرده بود. خریداش رو وقتی ن

 .گذاشت رو صندلی عقب

 .شنومبگو می-

 ...شنوی؟ خداروشکر...! په من فکر کردم این همه مدت تو کریجون من می-

فرحناز دل و دماغ شوخی ندارم... راه بیفت، بعدشم عین آدم تعریف کن ببینم پول  

 جا آوردی؟ اصال مگه تو گواهی نامه داری؟این ماشین رو از ک

 :فرحناز حرکت کرد و با نهایت بیخیالی گفت

 .گیرمخب می-

 هی...! بی تصدیق نشستی پشت رل؟ -

 !خوابونناحمق اگه بگیرنت ماشینت رو می

نفوس بد نزن بچه... فعالً دادم یه دونه قالبیش رو برام دست و پا کنند. تا وقتی -

 .م راه بیفتهاصلش رو بگیرم کار

سری با تاسف برای کله پرباد فرحناز تکون دادم. با اینکه تو یه محل و تو یه سن و 

سال بودن ولی هیچ وقت با هم صمیمی نشدن، فرحناز تو محل معروف بود به پر 

دردسر بودن ولی اون یه عمر به واسطه مادرش دوری کرده بود از این جور آدما، آسه 

ولی شاید اشتباه کرده، همین آسه رفتن و اومدن باعث شده  اومد.رفت و آسه میمی

وجدان به خودش اجازه پا پیش گذاشتن برای خواستگاری رو بده. که اون مرد بی

 های فرحناز؟رفت سراغ یکی تو مایهوگرنه چرا نمی

 چیه تو لکی؟ خرید مرید کردی... خبر مبریه؟ -
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خواستم. واسه ن چیزی بود که میصحبت کردن درباره این موضوع، اون لحظه آخری

 :همین بحث رو عوض کردم

 نگفتی این ماشین رو از کجا آوردی؟-

 ...تو فکر کن کادوئه-

 هه... تو همچین آدمی دور و برت داشتی که بخواد از این کادوها بده؟-

 زهر مار... بزمجه مگه من چمه؟-

نمیاد واسه همین آدم  هیچی... آخه کالس اینجور ماشینا به محله درب و داغون ما-

 .کنهتعجب می

همون لحظه تو محلشون بودن و نگاه اهالی محلی به ماشین فرحناز، گویای حرفش 

 بود. ماشین که از

 :شون رد شد توپیدسر کوچه

 !مون رو رد کردیکجا میری؟ کوچه 

 فعال حس خونه رفتن نی... منم تنهایی حوصله گز کردن خیابونا رو ندارم... بریم یه-

 کم دور دور کنیم

 ...بعد میارمت خونتون

 !جوریش هم دیرم شدهنگه دار فرح من عجله دارم، همین-

گردونم... ضد حال نزن باو... منم تنهام، دیر نمیشه جوجو... تاریک نشده هوا برت می-

 .خوام شیرینی این عروسک رو بهت بدممی
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ر خودش داره چرا حاال باید براش عجیب بود که فرحناز بین اینهمه آدمی که دور و ب

به اون که خیلی هم باهاش جور نیست شیرینی بده! ولی خودشم اون لحظه بدش 

اومد با یه کم دور دور کردن ذهنش رو از اتفاقات چند ساعت بعدی خالی کنه. نمی

تونست طعم گشت و گذار با یه دوست رو بچشه. از شاید آخرین باری بود که می

ید یه مرد چهل و هشت ساله و یه پسر دوازده ساله رو تروخشک دو ماه دیگه با-یکی

 .موندکرد و دیگه وقتی برای تفریح یا حتی درس خواندن براش نمیمی

 

 ...بینم صورتم رو تو آینهمی"

 ...پرسم از خودمبا لبی خسته می

 ...خواداین غریبه کیه از من چی می

 ...اون به من یا من به اون خیره شدم

 ...بینممیشه هر چی میباورم ن

 ...ذارمچشمام رو یه لحظه رو هم می

 ...به خودم میگم که این صورتکه

 ...تونم از صورتم برش دارممی

 ...کشم دستم رو روی صورتممی

 ...هرچی باید بدونم دستم میگه

 ...منو توی اینه نشون میده
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 ...میگه این تویی نه هیچ کس دیگه

 ...هاجای پاهای تموم قصه

 ...هانگ غربت تو تموم لحظهر

 ...مونده روی صورتت تا بدونی

 "...حاال امروز چی ازت مونده به جا

وقت فرحناز همچین ماشینی داشته باشه و بخواد یه کرد هیچعالوه بر اینکه فکر نمی

کرد که تو ماشینش همچین آهنگایی باشه. روز اونم سوارشی شه. به اینم فکر نمی

کرد و حال زارش خواست اشکاش رو سرازیر میخواست چه نمیآهنگایی که چه می

 ...رو زارتر

 ...آینه میگه تو همونی که یه روز"

 ...خواستی خورشید رو با دست بگیریمی

 ...ت شدهولی امروز شهر شب خونه

 ...میریصدا تو قلبت میداری بی

 .شکنم آینه رو تا دوبارهمی

 ...ها حرف بزنهنخواد از گذشته

 ...شکنه هزار تیکه میشهه میآین

 ...اش عکس منهاما باز تو هر تیکه

 ...چشم امید رو ببر از آسمون
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 ...روزا با همدیگه فرقی ندارن

 " ...بوی کهنگی میدن تمومشون

ریخت، حس کرد ماشین وایستاد. طور که چشماش بسته بود و اشک میهمون

قع از ماشین پیاده شده و چشماش رو باز کرد و چرخید سمت فرحناز که همون مو

ای که جلوش وایستاده بودن رو زد. نگاهی جلوی چشمای متعجبش، رفت زنگ خونه

به محیط ناآشنایی که توش بودن انداخت و پیاده شد. رفت سمت فرحناز ولی قبل از 

 :اینکه چیزی بپرسه مردی از پشت آیفون با صدای نخراشیدش گفت

 خوای؟چی می-

 :و گرفت و کشوندش جلوی دوربین آیفون و گفتفرحناز یهو بازوش ر

 .آوردمش -

همین حرکت کافی بود تا تمام بدنش به رعشه بیفته. بدون فکر کردن به اینکه اینجا 

کجاست و اون شخصی که فرحناز داشت باهاش حرف میزد کیه، سریع بازوش رو از 

غریب فرحناز تو دست فرحناز درآورد و شروع کرد به دوییدن. این رفتار عجیب و 

کافی بود براش که بفهمه تو موقعیت بدی گیر افتاده و اشتباه بزرگی کرده که از اول 

سوار ماشین همچین آدمی شده که انقدر شر دنبالشه. زیاد نتوانست دور بشه چون 

 .دستای فرحناز خیلی زود از پشت دور بدنش حلقه شد و نگهش داشت

 ...کجا جیگر؟ بودی حاال-

 .باال و پایین پریدن شروع کرد به

 ...ولم کن فرح... اینجا کجاست منو آوردی؟ دیوونه شدی مگه؟ ولم کن -

 .شدداشت با فشار دست فرحناز به عقب کشیده می
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خواست با دو سه تا جیغ و داد چهار تا آدم خبر کنه، ولی انگار فرحناز دستش رو می

فشار یه دستش کم شده  خوند و یه دستش رو گذاشت رو دهنش. خواست حاال که از

خودش رو بکشه بیرون و فرار کنه که همون موقع یه مرد قوی هیکل و قد بلند جلوی 

 .روش سبز شد و راهش رو سد کرد

به خودش که اومد دید تو دستای مرد، رو هوا معلقه و داره میره سمت خونه. با 

فاوت تل و بیخیاتونست به فرحنازی که بیدستش جلوی دهنش رو گرفته بود و نمی

 .کرد التماس کنهنگاهش می

ای هم نداشت. اگه قرار بود نجاتش بده که اصالً که نجاتش بده، التماس کردنش فایده

 !آوردش اینجانمی

داد خیلی ش نشون میهای هرز و درختای خشک شدهخونه وسط یه باغ بود که علف

در دست و پا زد و با صدای ست. تو مسیر در حیاط تا در ورودی انقوقته بال استفاده

ش جیغ کشید که مرد با همون دستی که دهنش رو نگه داشته بود ضربه محکمی خفه

 .به دهنش کوبوند و از شدت سوزش و دردی که تو صورتش پیچید خفه شد

 :رفتن توی خونه که صدای فرحناز رو شنیدداشتن می

 حساب کتاب ما چی میشه؟-

 .مرد وایستاد و چرخید سمتش

یگه گه زیادی نخور نسناس، حساب تو که پیش پیش با اون ماشینی که انداختیم د-

 !زیر پات تسویه کردی

مون رو لو بده بیفتیم تو هلفدونی؟ چه تضمینی هست که این انچوچک فردا نره همه-

 !پای منم گیره ها
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... جونت رو بردار در رو... این بزغاله هم از جونش سیر نشده که بخواد بره لو بده-

 بعدشم مگه نگفتم یه جوری بیارش که چهار تا آدم ببیننتون؟

 .های آنتنمون دیدنش که تو ماشین من نیشستهایچرا اتفاقا چندتا از اون هم محله-

کنه دزدیده باشیش... حاال هم خب پس بره خودش رو جرم بده کسی باور نمی -

 گمشو برو دیگه نبینمت این دور و بر، افتاد؟

کرد برای رها شدن رو و خونه و دختری که باز توی دستاش داشت تقال میمرد رفت ت

های کمرش جا به جا شد. پرت کرد سمت زمین. آخ بلندی گفت و حس کرد مهره

تر بهشون نزدیک شد که اومد با یه فحشی حرصش رو خالی کنه یه پسر جوونهمین

 :و صدای مرد رو شنید که گفت

 .تاق که گفتم... یه زنگم به آقا تایماز بزن بگو محموله رسیداین و ببر بنداز تو اون ا -

اون روز سومین روزی بود که تو اون اتاق سرد و تاریک زندانی شده بود و هیچکس 

دونست چرا دونست کی پشت این ماجراست، نمیاومد بگه چرا اینجاس! نمینمی

دی نداشت! ولی هر فرحناز رو مجبور به همچین کاری کردن که هیچ فرقی با آدم دز

کی که بود انگار بدجوری کینه و دشمنی داشت. صبح به صبح یه لیوان آب و یه تیکه 

ذاشتن تو اتاق و بدون اینکه اهمیتی به خواهش و التماسش بدن نون لواش می

تونست بره رفتن بیرون. اتاق دستشویی هم داشت و حتی به این بهونه هم نمیمی

هاشم شی آب بده، چه برسه به اینکه بخواد فرار کنه. پنجرهبیرون تا حتی یه سر و گو

ها، شیشه مات کن چسبونده بودن که چیزی از بیرون معلوم قفل بود و رو شیشه

ترین گزینه گروگانگیری نشه. تمام احتماالت رو تو این سه روز بررسی کرد. پررنگ

رو تهدید کنن؟ مگه  شبود ولی آخه مگه اون کی بود که بخواد با دزدیدنش خانواده

خوان گروگان کنن راجع به اون شخصی که میدزدا قبل از هر کاری تحقیق نمی

دونن که از یه خانواده رو به پایینه و هیچ چیزی ازشون نمیشه کند. بگیرنش؟ پس می

ش محبوب نبود که بخوان به خاطرش حتی اگه پولدارم بودن انقدری پیش خانواده
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روگانگیری احتیاجی به این همه صحنه سازی نداشت، پول خرج کنن. بعدشم گ

ش ترسی رو تو جونش انداخت. چرا تونستن بدزدنش از تو خیابون. یاد خانوادهمی

باید درست همون روزی که قرار بود براش خواستگار بیاد این اتفاق بیفته؟ شک 

این گذشت فرارش بود. چون با نداشت تنها فکری که تو سر پدر و زن باباش می

خواستگاری مخالفت کرده بود، اونا هم فکر کردن این رو بهانه کرده برای فرار! اون 

 شچهارتا آدمی هم که تو ماشین فرحناز دیده بودنش مطمئناً تا االن به گوش خانواده

 کرد.رسونده بودن که دختره با میل خودش تو ماشین نشسته بود و داشت فرار می

و خوابیدن رو زمین تمام سرامیک خشک شده بود بدنش از نشستن طوالنی مدت 

حتی جای شوفاژ اتاقم خالی بود. از تفاوت رنگ اون قسمت از دیوار با قسمتای دیگه 

 .فهمید کنده شده بود

 ش رو داشت ولی آخه به چه جرمی؟اون کسی که گروگان گرفته بودتش قصد شکنجه

روز بره دستاش رو با آب گرم جونش رو از رو زمین بلند کرد تا مثل این سه تن بی

 ...زدگی جلوگیری کنهبشوره بلکه از یخ

دید ولی از با شنیدن صدای بارون رفت سمت پنجره. با اینکه چیزی از بیرون نمی

های بارون خیره شد و بعد از چند روز لبخند رو لبش پشت شیشه مات به قطره

تونست حتی غمگینش اوردش ولی اون لحظه مینشست. بارون همیشه به وجد می

 .شدکنه چون باعث سردتر شدن هوا می

*** 

از دستشویی که بیرون اومد صدایی از بیرون شنید و گوشش رو چسبوند به در تا 

تر بشنوه. صدای حرف زدن دو نفر بود که انگار داشتن احوالپرسی صدا رو واضح

و لرز گوشه  کردن. با نزدیک شدن صداها، سریع از در فاصله گرفت و با ترسمی

گفت این کسی که تازه اومده اتاقی نشست و زانوهاش رو بغل کرد. یه حسی بهش می

ست، همون تایماز نامی که قرار بود بهش خبر بدن همونیه که پشت این قضیه
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تر شد و صدای ضربان ش رسیده. صدای حرف زدنشون نزدیک و نزدیکمحموله

 ...درست رسیدن به پشت در اتاققلبش بلند و بلندتر... تا اینکه حس کرد 

 اینجاست؟-

 .جوری که گفتید آماده کردیم... االنم توئهبله آقا... اتاق رو همون-

تونید برید... فردا بیاید شرکت برای تسویه باشه... کارتون خوب بود، دیگه می-

 .حساب

 .چشم آقا. بازم امری بود در خدمتیم-

 .کنماوکی خبرت می-

تا در باز بشه و یکی بیاد تو ولی خبری نشد. صدای حرف زدنم  هر لحظه آماده بود

ای نرسید که این صدا رو جایی شنیده یا نه. به قطع شد. هر چقدر فکر کرد به نتیجه

نظرش غریبه بود و بهت و حیرتش بیشتر از این بود که چرا یه آدم غریبه تا این حد 

 نه؟کباهاش سر جنگ داره که داره اینجوری مجازاتش می

چند ساعت دیگه تو اتاق موند. سرمای اون روز به خاطر بارون خیلی بیشتر شده بود! 

 یه تیکه دیگه

کرد برای مقابله از جیره نون اون روزش رو خورد و با یه قلپ آب قورتش داد. حس می

 بود ولی آخه با یه تیکه نون وبا اون شخصی که به اینجا کشونده بودتش باید قوی می

 شد؟آب مگه می یه لیوان

 تر همجثه ظریفی داشت که مطمئن بود تو این سه روز حتی از قبل الغرتر و ضعیف

شده. دست به دامن خدا شده بود تا جونش رو در برابر این موجود ناشناخته در امان 
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نگه داره که یهو در باز شد و به دنبالش جیغی از ترسی کشید و خودش رو چسبوند 

 .به دیوار

روش رو تشخیص بده. یه پسر تونست قیافه آدم روبهتاریک نشده بود و میهوا هنوز 

ش هم آشنا کرد. حتی چهرهجوون که با نهایت خشم و نفرت داشت بهش نگاه می

 .نبود

دید که داره از شدت خشم ای از خون غرق بود و به وضوح میچشماش تو کاسه

شد به خودش جرات داد و با لرزه. بهت زده بهش خیره شده بود که بهش نزدیک می

 :صدایی که لرزشش عجزش رو فریاد میزد گفت

کنم؟ برای... چی... منو دزدیدید؟ چرا اینجا کسی... جواب من... من اینجا چی کار می-

 منو نمیده؟

 خوای جواب سواالت رو بگیری و بری؟هه... دیر اومدی زودم می-

 ؟من... کاری کردم؟ تو رو خدا بگید چرا اینجام-

خفه شو کم زر زر کن واسه من... اصال کی به تو اجازه حرف زدن داد؟ اینجا فقط من -

 زنم... حالیته؟حرف می

سکوت کرد و مردمک لرزون چشماش رو دوخت به چشمای دو دو زده مرد غریبه 

موند تر میروش. حس کرد حالت عادی نداره، پس تو این وضعیت هرچی ساکتروبه

شد خودش رو بیشتر به دیوار قدمی که بهش نزدیک می به نفعش بود. با هر

روش قرار گرفت سعی کرد از کنارش یه جوری چسبوند و وقتی دیگه کامل روبهمی

های محکمش شد و به راحتی از رو زمین بلند شد. فرار کنه که بازوهاش اسیر پنجه

 :کمر دختر رو محکم به دیوار کوبوند و با خونسردی گفت
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دونی و داری مثل سگ دروغ میگی ت میینجایی... چون خود حرومزادهنمیگم چرا ا-

خوام باهات چی کار گناه نشون بدی، ولی میگم میتا با مظلوم نمایی خودت رو بی

 .کنم تا یه پیش زمینه داشته باشی

لرزید چسبوند و زمزمه ل*ب*ا*ش رو به گوش دختری که داشت بین دستاش می

 :کرد

تا صدای سگ بدی... بعد که دیگه جونی تو تنت نموند... زنده  زنمتاول انقدر می-

برم... فیلم سالخی شدنتم انقدر دست به دست زنده سرت رو گوش تا گوش می

ست که به هدفم رسیدم. ناموست... اون موقعچرخونم تا برسه به دست داداش بیمی

 :ادش ادامه دزدهسرش رو کشید عقب و خیره تو چشمای حیرون و وحشت

 خوشت اومد از برنامه ریزیم؟-

ش رو به زور جمع کرد و چند کلمه از دهنش پروند. حتی قدرت دهان نیمه باز مونده

 .اینو نداشت که کلمات رو تو ذهنش به جمله تبدیل کنه

 ...دونم... گناهی نکردممن... داداشم اصال نمی-

ونش جتاق و تن بیای که نصف صورتش رو به آتیش کشید پرت شد وسط ابا کشیده

های کمربند مردی شد که هیچی از حرفاش نفهمید. هنوز یه به آنی پذیرای ضربه

 چرخید... گناهش چی بود این وسط؟سوال پررنگ داشت تو ذهنش می

کشیدن و حتی قدرت این رو رحمانه کتف و گردن و کمرش رو به آتیش میها بیضربه

 .کردزیر ل**ب ناله مینداشت که درد بکشه و جیغ بزنه... فقط 

 .سوزه نزن، حیوون بسه... توروخدا بسهانصاف...! میآخ... نزن! آی...! نزن بی -
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صورت خیس از اشکش رو چرخوند تا شاید دل جالدش به رحم بیاد ولی خونی که 

ذاشت به عجز دختر بیچاره اهمیت بده. انقدر زد تا جلوی چشماش رو گرفته بود نمی

خواست بیهوش بشه... باید تو مرز ی تو تنش نمونده... نمیدیگه حس کرد جون

داشت. دوست نداشت تو فیلمی که قرار بود ازش بگیره دختره بیهوشی نگهش می

موند... باید از عجزی که توی صورت و نگاهش بود بیهوش باشه. باید چشماش باز می

ت و نگاهش بود گرفت تا بیشتر دل برادرش رو باید از عجزی که توی صورفیلم می

 .گرفت تا بیشتر دل برادرش رو بسوزونهفیلم می

کمربندش رو پرت کرد یه گوشه و یقه لباس دختر رو گرفت تو دستش. تنش رو که 

جون شده بود دنبال خودش برد. کشون کشون حس و بیمثل یه تیکه گوشت، بی

ز اش نیمه بابردش تو اتاقی که دوربین توش وصل شده بود و انداختش رو تخت. چشم

رفت ولی گرده. داشت از حال میدید که داره تو وسایلش دنبال یه چیزی میبود و می

خواد بکنه. شاید کشتنش یعنی خالص ذاشت این آدم هر غلطی که دلش مینباید می

شدن از این زندگی ولی کی بود راضی به مرگ باشه و برای نجات خودش هیچ تالشی 

تر بشه. پاهاش از تخت آویزون اد و منتظر موند تا نزدیکنکنه! آب دهنش رو قورت د

خواست بکنه. باالخره وقتی از بین وسایلش بود و بهترین حالت برای کاری بود که می

چاقوی مورد نظرش رو پیدا کرد، خیمه زد رو تن آش و الش شده دختر تا کارش رو 

خورد مش چرخ میهایی که جلوی چششروع کنه. چاقو رو برد نزدیک گلوش، صحنه

داد بلکه عزمش رو بهش اجازه دلسوزی برای چشمای پر از خواهش دختر و نمی

کرد تا انتقام اون خون ریخته شده رو ازش بگیره. دخترک که منتظر همین تر میجزم

لحظه بود تمام قدرتش رو جمع کرد تو پاهاش و قبل از اینکه چاقو پوستش رو لمس 

اهای شخصی که قرار بود تا چند دقیقه دیگه قاتلش بشه. با کنه با زانوش کوبید بین پ

ش فهمید که به هدف زده. رو تخت نیم خیز شد و هراسون زل بلند شدن صدای نعره

 .کشیدپیچید و هوار میزد بهش که از درد داشت به خودش می



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

16 

 

ای پشیمون نبود. باید تا دونست با این کار خشمش رو چند برابر کرده ولی ذرهمی

کرد، ولی تا خواست از رو تخت بلند شه موهاش قبل از اینکه حالش جا بیاد فرار می

تو دست پسری که چند دقیقه پیش ناکارش کرده بود اسیر شد و دنبالش کشیده 

داد که هنوز درد داره ولی براش عار بود که شد. نفسای بلند و صدا دارش نشون می

 .جلوی این دختر بیشتر از این درد بکشه

ش دنبال خودش کشوند و از همون جا تا جلوی در، دختر رو بدون توجه به آه و ناله

پرتش کرد وسط حیاط. فاصله بین در ورودی و حیاط چند تا پله بود که باعث شد 

شدت ضربه به قدری زیاد بشه که دختر از درد استخونش نتونه از جاش تکون بخوره. 

ده شده بود و درد بدن پر از زخم و ش محکم به موزاییکای کف حیاط کشیچونه

 .آوردکبودیش داشت از پا درش می

ولی چشماش باز بود و با قرار گرفتن پاهای مرد خشمگین رو به روش سرش رو یه کم 

 .ش خیره شدبلند کرد و به چهره درهم شده

م صدبرابر بشه. پیش خودت چی فکر کردی؟ با دختره وحشی... کاری کردی که کینه-

طت من منصرف میشم از تیکه تیکه کردنت هان؟ فکر کردی تونستی با این این غل

بینم لیاقت نداری کنم میگهی که خوردی منو ناکار کنی... آره؟ حاال که فکرش رو می

خواستم راحتت کنم ولی حاال بدم نمیاد زجرکش بشی. بدون زجر بمیری... من می

 کنم... کاریآبروت میکشه... بیاینجوری داداشتم با دیدن فیلمت بیشتر عذاب می

ت دیگه نتونن سرشون رو تو خونه خودشونم باال بگیرن... نگران منم کنم خانوادهمی

گردم سراغت و وقتی تو این بارون از نباش. چند ساعت دیگه رو به راه میشم و برمی

در کنم سرما یخ زدی تالفی همه گوه کاریات رو یه جا سرت در میارم... حالیت می

ت رو از این خونه بکشی بیرون چون در افتادن با تایماز یعنی چی! زورم نزن که جنازه

 :قفله... لگدی تو پهلوش کوبوند و فریاد زد

 !فهمیدی؟-
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با دردی که از الی پاهاش دوباره تو تنش پیچید رفت تو. بعد از خوردن یه قرص 

ونست با این کار چند مسکن رو تخت دراز کشید. با خودش فکر کرد شاید دختره ت

ساعت برای خودش زمان بخره ولی بالطبع خشم تایماز بعد از بیدار شدنش خیلی 

تو سرش نبود ولی با این کار شاید بد نبود قبل از کشتنش  ت..ج اوزبیشتره، فکر 

 .آوردبیشتر زجرش بده، حداقل تالفی این ضربه کاری رو سرش در می

ای که هنوز کامل از سرش نپریده بود اثر یکم کم قرص مسکنی که خورده بود و مست

 .خودش رو گذاشت و خوابش برد

*** 

های درشت بارون که به صورتش دونست چقدر اونجا زیر بارون مونده ولی قطرهنمی

ذاشتن یه خواب راحت داشته باشه و کرد حتی نمیخورد و دردش رو چند برابر میمی

ه یا خودش رو بکشه جایی که از برخورد انقدری هم قدرت نداشت که از جاش بلند ش

 .بارون در امان باشه

تونست قبل از اینکه دوباره سر های کمربند کامالً توانش رو گرفته بود. کاش میضربه

رفت ولی خودش گفت که در قفله، حتی جا میو کله جالد یا قاتلش پیدا بشه از این

 .ست بیرون بکشهتونش هم نمیاگه قفلم نبود به قول تایماز جنازه

 لرزید. باهمونطوری به شکم رو زمین سرد و سنگی افتاده بود و از سرما به خودش می

وجود بیهوده بودن تالشش بازم سعی کرد یه کم نیم خیز بشه، هرطور شده از اینجا 

های بارون با زمین و برخورد در بره که یهو حس کرد به جز صدای برخورد قطره

ای هم میاد. با فکر اینکه تایماز برگشته سراغش نفسش دیگه دندوناش بهم یه صدای

اومد. انگار یکی تو سینه حبس شد ولی صدا از جهت مخالفش یعنی در حیاط می

 .کردداشت قفل رو باز می
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حدسش درست بود چون بالفاصله صدای باز و بسته شدن در رو شنید و بعد صدای 

حس کرد. از الی چشمای نیمه بازش  های کسی که کند شدن آنیش رو به وضوحقدم

یه جفت پا رو که دید که درست جلوی صورتش متوقف شد. شلوار و کفشش نشون 

 .داد که شخص مورد نظر مرده ولی دیگه توان بلند کردن سرش و نداشتمی

خواد، فقط ته دلش یه کم با این حضورش دونست اون شخص کیه و اینجا چی مینمی

د بتونه در برابر تایماز کمکش کنه یا از اینجا فراریش بده. روشن شد و حس کرد شای

 رحم چی، اگه همدستش باشه چی؟ولی اگه اونم یکی باشه بدتر از اون تایماز بی

هنوز این فکر به قدر کافی وسعت پیدا نکرده بود که اون شخص راهش رو به سمت 

ش پاچه شلوارش رو جونهای بیساختمون کج کرد. تردید رو کنار گذاشت و با پنجه

 .نگه داشت

رنگ و روی دختر نگاه کرد. فرقی با یه مرده مرد رو پاهاش نشست و به چهره بی

نداشت، حدس اینکه این دختر بدبخت اسباب بازی جدید تایماز باشه سخت نبود 

ولی از این عادتا نداشت که همچین بالیی سر دوست دختراش بیاره. چند باری 

محلی کردنای تایماز رو ودن پیشش و شکایت سرد بودن و بیدوست دختراش اومده ب

 .به گوشش رسونده بودن ولی این وضعیت واقعاً بعید بود ازش

 :سرش رو جلوتر برد و پرسید

 کنی؟خوای، اینجا چیکار میچی می-

تمام توانش رو جمع کرد و با زور سرش رو بلند کرد تا چیزی از چهره مرد رو به روش 

داد. با این حال با های بارون و تاریکی هوا این اجازه رو بهش نمیرهببینه ولی قط

خورد و کلماتش جوییده جوییده مشقت در حالیکه دندوناش از شدت سرما بهم می

 ...شد فقط تونست بگهمی
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 ...خواد... بکشتم... ببر... خوا... هشمنو... از اینجا... بـــ... بر... می-

ش رو ادامه بده. دستش از روی شلوار مرد جدا که جملهدیگه جونی تو تنش نموند 

شد و سرش شل شد و از حال رفت. نفسش رو با کالفگی فوت کرد و زیر ل**ب 

 :غرید

 ...پسره هنوز نیومده شروع کرد به کثافت کاری-

به دختری که چیز زیادی از حرفاش نفهمید و حاال جلوی پاش از حال رفته بود نگاه 

د فهمیتونه به خون آلوده بشه و نمیغلطی هم کرده باشه دستش نمیکرد. تایماز هر 

 منظورش از حرفایی که زده چیه، احتماالً فقط ترسونده بودتش ولی به خاطر چی؟

تونست همینجوری بشینه و تباه شدن دونست کارش تا چه حد درسته ولی نمینمی

انداخت، فعالً از تایماز آینده یه دختر رو با چشم خودش ببینه. نگاهی به ساختمون 

خبری نبود. از جواب ندادن آیفون فهمید که بازم اون قرصای کوفتیش رو خورده و 

حاال حاالها بیدار نمیشه. برای همین دیگه وقت رو تلف نکرد، دختر رو تو بغلش 

 .گرفت و رفت بیرون

 اشتو راه چند بار برگشت سمت صندلی عقب که دختره رو روش خوابونده بود و صد

ش رو بگیره ولی کامالً بیهوش بود. کرد تا شاید بهوش بیاد و بتونه ازش آدرس خونه

دونست تایماز چه بالیی سرش آورده که به این حال و روز افتاده چون مسلماً با نمی

 .رسهچند ساعت زیر بارون موندن کسی به مرز بیهوشی نمی

ری بهتر شد چون قبل از رفتنش به ناچار رفت خونه خودش، به این فکر کرد که اینجو

تونست بپرسه چون اگه فهمید اونجا چیکار داشت. مسلماً از تایمازم نمیباید می

تونست اومد سراغش، بیمارستانم نمیفهمید که این دختر پیششه دوباره میمی

دونست کیه و نه هیچ نسبتی باهاش داشت مسلماً باهاش دردسر ببرتش وقتی نه می

 .شدمی
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ش که رسید دختره رو دوباره بغل کرد و برد تو. باید تکلیفش با تایماز در خونهجلوی 

فهمید چرا همچین بالیی سرش آورده. دوست نداشت شد، باید میهم روشن می

دوباره بخواد پاش رو هرز بذاره. به سختی آدم شده بود و شدیداً اصرار داشت تا این 

 .آدمیت رو نگه داره

یس بود. نه چیزی داشت که مناسبش باشه و تنش کنه، نه تمام لباسای دختر خ

ترین چیز تو ذهنش پی بردن به هدف تایماز ای به این کار داشت. فعالً واجبعالقه

فهمید این چه کاری بود که تو روز اول برگشتش از آلمان باید انجام بود. باید می

 !دادمی

داد تا ت بیرون. احتمال میدر اتاقی رو که دختره رو توش گذاشت قفل کرد و رف

 .آوردبهوش بیاد بخواد بره ولی قبل از اینکه بره باید سر از کارش درمی

*** 

در اتاق تایماز رو باز کرد که دید هنوز غرق خوابه. با کالفگی از تو آشپزخونه یه پارچ 

کرد تا دو ساعت آب آورد و همه رو یهو رو صورتش خالی کرد، وگرنه باید صبر می

ه که خودش بیدار شه. تایماز رو تخت نیم خیز شد و بعد از اینکه موقعیتش رو به دیگ

 .خاطر آورد سرش و بلند کرد و خیره شد تو صورت برادرش

 :با دیدن پارچ آب توی دستش غر زد

 آراز؟! این چه کاریه، مگه مرض داری؟-

بودش افتاد و با  ای از آراز بشنوه یاد دختری که تو حیاط انداختهقبل از اینکه کلمه

 :بهت گفت

 تو کی اومدی؟-
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همین اآلن... باز تو برداشتی قرص خوردی و عین خرس گرفتی خوابیدی؟ نگفتم -

 ها رو؟بنداز دور اون زهرماری

چند ثانیه با بهت و ناباوری به صورت آراز خیره شد. یه چیزی انگار این وسط اشتباه 

داد که تمام اتفاقات قبل از ون میکرد نشبود، دردی که هنوز زیر شکمش حس می

خوابش واقعی بوده و ساخته ذهن و خیالش نیست ولی اگه دختره تو حیاط باشه و 

 ش ازشآراز دیده باشدش، بعیده که اآلن از دست تایماز عصبی نباشه و چیزی درباره

 .نپرسه

 ...با یه جهش از رو تخت پایین پرید و بدون توجه به آراز راه افتاد سمت حیاط

 :دونست دنبال چی داره میره ولی به روی خودش نیاورد و توپیدآراز می

صبر کن ببینم... کجا سرت رو عین گاو انداختی پایین داری میری؟ هوی... با توام... -

 !تایماز؟

کوبوند که فرار تایماز که حاال جای خالی دختره داشت این واقعیت رو تو سرش می

 :وهاش زد و فریاد کشیدکرده، با کالفگی چنگی به م

 بینی بدبخت شدم؟چی میگی آراز... چرا خفه نمیشــی؟ مگه نمی-

چته تو؟ این اداها چیه درمیاری؟ وایستا ببینم اصالً کی رسیدی، چرا خبر ندادی -

شنیدم که برگشتی و به جای اینکه بری خونه به داری میای؟ من باید از مهران می

اومدی اینجا؟ مگه نگفتی یه هفته، ده روز دیگه  پدر مادرت سر بزنی صاف پاشدی

 میای؟

حوصله جواب دادن به هیچکدوم از سواالی برادر بزرگترش رو نداشت. فقط داشت به 

ای که انقدر به خاطرش صبر کرده بود و زحمت کشیده بود نقش بر آب شدن نقشه
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ه. رفت طرفش و کرد. دیگه براش مهم نبود که آراز از ماجرا بویی ببره یا نفکر می

 :نالید

تو... تو وقتی اومدی یه دختر رو توی حیاط ندیدی؟همون جا وسط حیاط افتاده بود -

 ...رو زمین

این همه آشفتگی تایماز، آراز رو به این یقین رسوند که اون دختر هر کی که هست 

برای برادرش خیلی مهمه که حاال از نبودش اینجوری بهم ریخته. پس فعالً نباید 

 ...فهمید جریان چیهداد، تا میدش رو لو میخو

نه... من کسی رو ندیدم. تو هم البد زده به سرت داری شر و ور میگی... دختر وسط -

کنی، نکنه کنه؟ جدیداً اینجوری از دوست دخترات پذیرایی میحیاط آخه چی کار می

 سوغات آلمانت بود؟

دونی چقدر برای گیر م بود. میچرت نگو آراز... اون دختر حاصل تالش چند ماهه-

پدر انداختنش زحمت کشیدم و سگ دو زدم؟ حاال همه چیز نقش بر آب شد... بی

 .زد ناکارم کنه اآلن من به هدفم رسیده بودمزاده اگه اونجوری نمیمادر حروم

فهمید. منظورش چی بود؟ کرد و هیچی از حرفاش نمیآراز با گیجی به تایماز نگاه می

 !ه ناکارش کرده، اون که خودش حسابی ناکار شده بوددختره زد

 .فهممزنی تایماز؟ من هیچی نمیاز چی حرف می-

ای بابـــــــا... کم نمک رو زخمم بپاش. بذار یادم بره با یه حماقت قاتل برادرمون -

 !رو که تو چنگم داشتمش از دست دادم. به راحتی آب خوردن

 !چی؟-
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انداخت رو مبل، یه سیگار روشن کرد و با نیم نگاهی نفس عمیقی کشید و خودش رو 

 :به چهره متعجب و بهت زده آراز گفت

چیه؟ نکنه انتظار داشتید منم مثل شما دست رو دست بذارم تا پلیس بعد از دو سال -

یه عملی روانی رو نشونمون بده بگه این برادرتون رو کشته و بعدشم بهش عفو بخوره 

بعد از چهلم دست به کار شدم، خودم گشتم دنبالش... از و آزاد شه! نخیر... من 

های کوچیک شروع کردم و انقدر بزرگشون کردم تا باالخره بعد از چند ماه نشونه

ش رو. باورت میشه آراز؟ خانواده قاتل گیرش آوردم. نه خودش رو... خونه و خونواده

 عرضگیم باعث شدلی بیآرتا رو پیدا کردم، با دست خالی... فقط با کمک چند نفر. و

 ...سوزم آرازاز دست بدمش. دارم می

آراز به سختی به خودش مسلط شد و رفت رو مبل رو به روی تایماز نشست. هنوز 

 ...ارتباط اون دختر و با این جریان نفهمیده بود

خب... تو که میگی یه دختر تو حیاط بوده، این چه ربطی به قاتل آرتا داره؟ اون یه -

 .ن بود... تو فیلم کامالً مشخصهپسر جوو

زنی... هه... همین دیگه برادر من... خوب فیلم رو ندیدی که داری این حرف رو می-

ش رو پیدا کردم کنار اون پسر یه دختر جوونم بود... یادت رفته؟ بعد از اینکه خونه

م دیکی از هم محلیاشون رو گیر آوردم و ته و توی زندگیشون رو از زیر زبونش کشی

بیرون. فهمیدم خودشه و بابا و زن باباش و خواهرش. گفت چند ماهیه که فراری شده 

و هیچ خبری ازش نیست ولی من همین که فهمیدم یه خواهر داره چشمام برق زد. 

بعدش فرستادیم که برم آلمان ولی دورادور حواسم بهشون بود. از همونی که ازش 

اینجا... دو سه روز خبری ازش نشده تا  اطالعات گرفتم استفاده کردم که بیارتش

اینکه سه روز پیش زنگ زدن و گفتن دختره رو آورده... منم تو این سه روز کارام رو 

اون ور راست و ریس کردم و برگشتم تا انتقام خون داداشم رو از اون پسره عوضی و 

 .تر از خودش بگیرمخواهر عوضی
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ود آراز و گرفت. شاید از جنس همون با شنیدن حرفای تایماز خشمی ناشناخته وج

شد، دختری که اآلن خشمی که تو وجود تایماز بود. خشمی که از اون دختر ناشی می

رو تخت اتاق خوابش خوابیده بود، خواهر قاتل برادرش بود. حاال دیگه به تایماز حق 

گفت شاید اون داد که انقدر از خود بیخود شده باشه ولی یه حسی ته دلش میمی

 .تقصیره، شاید این اونی نباشه که توی اون فیلم لعنتی بوددختر بی

 حاال... چی شد که سر از حیاط درآورد؟-

 .تایماز سری با افسوس تکون داد و سیگارش رو تو جاسیگاری خاموش کرد

خواستم ازش فیلم بگیرم و فیلم رو انقدر دست به دست ها داشتم براش... مینقشه-

ای که ش... تا بفهمه عاقبت گه اضافیست اون داداش حرومزادهبچرخونم تا برسه د

خواستم اونم مثل ما حسرت بخوره... اونم مثل ما با دیدن آخرین خورده چی بوده. می

فیلم از عزیزش روزی صدبار آرزوی مرگ کنه ولی دختره عوضی وحشی تا خواستم 

تونستم صاف وایستم. یبهش نزدیک شم با زانوش صاف کوبوند وسط پام... از درد نم

انداختمش تو حیاط تا هم اون حسابی از سرما یخ بزنه و هم من یه کم حالم جا بیاد 

 .بعد برم سراغش که دیدم جا تره و بچه نیست! حماقت کردم

خواست بهش آراز با شنیدن قضیه فیلم تنها حدسی که زد این بود که تایماز می

و کینه از اون دختر به دل داشت ولی بازم  کنه. با اینکه اونم یه جور خشم ت..ج اوز

خواست تایماز باخبر شه که اون دختر پیششه. از کله خرابی برادرش خبر داشت نمی

دونست اگه بگه اونجاست همین اآلن پا میشه و میره سراغش. یه برادرش رو از و می

تر بره آبرو کردن یه دخخواست تنها برادرشم به جرم بیدست داده بود و دلش نمی

 .کشیدپای چوبه دار! باید از اون دختر به روش خودش حرف می

 

 :برای ظاهرسازی جلوی تایماز صداش رو برد باال و توپید
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شعور، آدم خواهر قاتل برادرش رو که به معلومه که حماقت کردی. آخه احمق بی-

گ رو ندازه تو حیاط تا فلنقول خودت بعد از چند ماه سگ دو زدن گیرش آوردی می

 ببنده و در بره؟

 شدم یا نه؟مردم... باید یه کم آروم میکردم، داشتم از درد میچی کار می-

زدی کردی... بعدشم باید زنگ مینداختیش تو یه اتاق درم قفل میخب عوضی می-

 .به پلیس نه اینکه صبر کنی تا خودت سر پا بشی

واستم انقدر اون جا بمونه تا خخواستم اینجوری جونش رو به لبش برسونم... میمی-

یخ بزنه و وقتی خواستم برم سراغش جونی تو بدنش نباشه. قرارم نبود پای پلیس 

کرد. من وسط کشیده بشه، پلیس اگه عرضه داشت تا اآلن اون الدنگ رو پیدا می

 .خواستم با دستای خودم انتقام بگیرممی

ره فرار کرد. تا یه بند دیگه به هه... غلطای زیادی! پس باید خداروشکر کنم که دخت-

 .دفتر حماقتات اضافه نشد

 .انتقام من از اون عوضی حماقت نیست، حقمه-

 آبروناموسه... اونم نه به دست خودت، پای چوبه دار... نه بیحقت دیدن جنازه اون بی-

 ...کردن دختری که حتی معلوم نیست دخلی تو این ماجرا داشته یا نه

 :ت قضیه قتل رو از آراز مخفی کنه نگاهش رو گرفت و آروم گفتتایماز که سعی داش

برای من مهم نبود که دخلی داشته یا نه... چه اون دختری که اون شب همراه اون -

خواد رو ندازم و بالیی که دلم میعوضی بود باشه چه نباشه من دوباره گیرش می

 ...سرش میارم
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دیگه بذاری رو قلب مامان و آقاجون سر  خوای یه داغکنی... میجا میتو خیلی بی-

 آرتا کم پیر شدن، کم داغون شدن؟

 .شننترس... اگه بفهمن پسرشون انتقام گرفته خوشحالم می-

هه... از چی باید خوشحال بشن؟ اینکه منتظر باشی ببینی پلیس کی میاد به پسرت -

کر کنم سنت برتش خوشحالی داره؟ فبه عنف می ت..ج اوززنه و به جرم دست بند می

 .اونقدری رسیده باشه که بدونی مجازات این کارت اعدامه

 خواست بفهمه کار منه؟کی می-

دونم این فکر احمقانه کی و کنم چیزی به اسم مغز تو سرت باشه... نمیواقعاً شک می-

چه جوری تو سرت شکل گرفت. آخه نفهم کله خر! تو اصالً به این فکر نکردی که اگه 

شدی... یا نه چرخید خودتم شناسایی میاون فیلم دست به دست می به قول خودت

کرد با یه رفت ازت شکایت میاصالً به اون فیلم کاری ندارم... اگه اون دختره می

 .اومدن سراغت بدبختتشخیص چهره سر یه هفته می

 دتایماز زیر چشمی نگاهی به آراز انداخت. انگار پنهون کاری دیگه فایده نداشت، بای

گفت هدف اصلیش چی بوده. با اخمای آویزون و یه کم شرم از حضور برادر می

 :ترش گفتبزرگ

 .قرار نبود دختره پاش رو از اینجا بیرون بذاره، چه برسه به اینکه بخواد شکایت کنه-

 منظورت چیه؟-

واضحه برادر من... هدف من از اول این بود که سرش رو از تنش جدا کنم و با خونش -

 .م رو بنویسم رو تیتراژ پایانی فیلمی که قرار بود برسه به دست برادرشاسم
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 خوادگفت که تایماز میراه نمیدهن آراز از تعجب نیمه باز مونده بود. پس دختره بی

ن آبرو کردکرد برادرش فقط قصد بیبکشتش! آراز خیلی خوش باور بود که فکر می

 .اون دختر رو داره

اونم زده بود که اونجوری ترسیده و هراسون شده بود؟ این فکرا یعنی این حرفا رو به 

ه کرد ککی تو سر تایماز ریشه دوونده بود و خبر نداشت؟ باید هزار بار خداروشکر می

عقل اون دختر رسید و کاری کرد تا چند ساعت وقفه بیفته و آراز سر برسه و تایماز 

 .به هدفش نرسه

 !تو دیوونه شدی تایماز-

 .از بغض برادرش قلبش رو به درد آورد صدای پر

ای هم جای من بود، بعد از دیدن اون فیلم دیوونه آره... دیوونه شدم... هرکس دیگه-

شناسی که صحنه بریدن سر برادرشون از جلوی چشمشون رد شد... چند نفر و میمی

 بشه و دیوونه نشن؟

ه شک بدونست بیچون میتقصیر خودته... پلیس اون تیکه رو بهمون نشون نداد... -

 .رسیم ولی خودت اصرار کردی و خواستی ببینیجنون می

خواستم نفرتم از اون الشی سگ پدر به قدری زیاد بشه که خودم خواستم چون می-

 .خواستم اینجوری روح آرتا شاد شههیچ چیزی نتونه مانع انتقامم بشه... می

ادرش رو دید خشمش رو کنار زد و بغض اجازه ادامه حرفش و نداد. آراز که عجز بر

 .رفت کنار تایماز نشست. دستش رو گذاشت رو شونه برادرش و فشار داد

شه؟ پس آرتا رو نشناخته بودی! اون تو مطمئنی روح آرتا با این کارت خوشحال می-

داد برای اینکه ما تو دردسر نیفتیم... الزمه یادآوری کنم اون دعوایی رو جونش رو می

ش پاش به ببش بودی ولی آرتا گردن گرفت تا برادر تازه دانشجو شدهکه تو مس
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شه که برادر کوچیکش کنی همچین آدمی خوشحال میکالنتری باز نشه؟حاال فکر می

دستش به خون آلوده شه؟تایماز، داداش من... آرتا مرده، تموم شد. به فکر بقیه 

ندونم کاریت یه داغ دیگه رو دل خوای با ت باش. مامان، آقاجون، من. چرا میخانواده

 .ما بذاری؟ برس به زندگیت داداشم... بذار پلیسم کار خودش رو بکنه

 .تایماز سرش رو بلند کرد و با صورت خیس از اشکش زل زد به آراز

کنم فهمم کجاست و در چه حالیه ولی حس میبینم آراز... نمیهر شب خوابش رو می-

گناه من چرا نباید اون سوزونه... داداش پاک و بیمیآروم نیست. اینه که داره منو 

 دنیا تو آرامش باشه؟

تونست مثل تایماز اشکای تایماز حال آرازم دگرگون کرده بود. آرزوش بود که می

اشک بریزه و خودش رو خالی کنه ولی اون درداش رو همیشه تو خودش نگه 

ماز بود نه اینکه خودشم بشینه ش آروم کردن تایداشت. برادر بزرگتر بود و وظیفهمی

 .پا به پاش اشک بریزه

فکر خودت رو مشغول این چیزا نکن. شاید آروم نبودنش به خاطر اینه که اون یارو -

چرخه... ولی مطمئن باش کشتن خواهرش بیشتر آرتا رو عذاب هنوز داره ول می

 ...داغ تو زمینم بزنهمیده. تایماز... داغ برادر بزرگترم کمرم رو خم کرد، کاری نکن که 

قرارتر. فکرش تو تر شده بود و آراز بیساعت از یازده شب گذشته بود. تایماز آروم

 .اوردخونه پیش اون دختر بود. باید دور از چشم تایماز سر از کارش درمی

مطمئن باش حکمتی توش بوده... خدا نخواسته دستت به خون آلوده شه. من دیگه -

 .یا برو خونه... مامان و آقاجون دلتنگتنمیرم. شب اینجا نمون

 :تایماز سری به تایید تکون داد و گفت

 .تو هم بیا بریم-
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 .نه من یه سری کار دارم. سالم منو برسون-

چند قدم رفت سمت در و دوباره برگشت. تایماز متوجه برگشتش نشد. آروم از پشت 

 ایش ضربهاشارهبهش نزدیک شد و طبق عادتش از بچگی با کمک انگشت شست و 

 .محکم به پشت گوش تایماز زد. با بلند شدن صدای اعتراض تایماز زد زیر خنده

 !آراز گمشو بیرون... هنوز دست از این مسخره بازیات برنداشتی مرتیکه-

لبخندی که رو لبای تایماز دید خیالش رو راحت کرد و بعد از بهم ریختن موهای 

 .خنده از خونه بیرون اومد تایماز و بلند شدن دومین دادش با

هاشون ظاهری بود. درست از چند ماه دونست که خندههرکی ندونه خودش خوب می

پیش که برادر بزرگترشون به قتل رسید خنده هم از رو لبای این خانواده محو شد. 

تونست آرامش رو دوباره به ش بود با اعترافش میولی شاید اون دختری که تو خونه

 .گردونهشون برخونه

*** 

تن پر دردش رو از رو تخت بلند کرد و نگاه هراسونش رو دوخت به گوشه و کنار 

اتاقی که هیچ شناختی ازش نداشت. اینجا دیگه کجا بود، یه زندون دیگه؟ سعی کرد 

یادش بیاد چی شد که سر از اینجا درآورد ولی آخرین تصویری که تو ذهنش بود، 

جا ببرتش ش ندید ولی التماسش کرد که از اونچهره مربوط به مردی بود که چیزی از

و حتی نفهمید که التماسش چقدر کارساز بود. یعنی اینجا خونه اونه؟ شایدم یکی از 

 ...اتاقای خونه همون تایماز باشه. شاید دل اون مرد نسوخته و اآلن

ش با این فکر سریع از جاش بلند شد و رفت سمت در، وقتی دید قفله دنیا رو سر

خراب شد. پس هنوز خونه تایمازه، پس اون مرد کمکش نکرد، پس باید منتظر بشینه 

 .تا چند ساعت یا چند دقیقه دیگه سرش از تنش جدا شه



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

31 

 

جا پشت در سر خورد رو زمین و زد زیر گریه. چی شد که سرنوشتش یهو از همون

جای پدرش  این رو به اون رو شد؟ تا سه روز پیش داشت غصه اومدن خواستگاری که

دونست کیه و از چی موند تا کسی که حتی نمیخورد و اآلن باید منتظر میبود رو می

کینه داره بیاد سراغش و حکم قتلش و امضا کنه. حتی اگه دست اون آدم به خونش 

کشت چون دیگه جایی تو اون شد، شاید بهتر بود خودش خودش رو میهم آلوده نمی

 .کردن به خاطر خواستگارش فرار کرده نداشتخونه و محلی که همه فکر می

با صدای چرخش کلید توی قفل هینی کشید و سریع از جاش بلند شد و رو به روی 

دونست راه فراری نداره ولی هنوز از خدای خودش در با حفظ فاصله وایستاد. می

 .ناامید نشده بود

ازش نداشت، در باز شد و مردی غریبه اومد تو. هیچ آشنایی و شناخت ذهنی 

نیست  ت..ج اوزرحم ماش به تایماز شباهت داشت ولی همین که دید اون بیچهره

ه ایه کگفت این همون غریبهاش رو بیرون داد. یه حسی میاختیار نفس حبس شدهبی

تو حیاط زیر بارون دیدش و ازش تقاضای کمک کرد. پس انقدر دلرحم هست که بذاره 

 .بره

رد با چند قدم بلند خودش رو بهش رسوند و دستش رو قبل از اینکه حرفی بزنه م

برای سیلی زدن به صورتش بلند کرد، ولی قبل از برخورد دستش با صورت پر دردش 

سریع به گوشه دیوار پناه برد و تو خودش مچاله شد. همین که دید مرد دوباره داره 

 :بهش نزدیک میشه دستاش رو حایل صورتش کرد و زار زد

میرم... امروز به قدر کافی کتک خوردم، دیگه زن... تو رو خدا. دارم میتو رو خدا ن-

 !جونی تو تنم نمونده... تو رو خدا نزن

خواست مثل تایماز یه طرفه به آراز نفس عمیقی کشید و بازدمش رو فوت کرد. نمی

 .فهمید این دختر کجای این ماجراستقاضی بره. خشمگین بود ولی باید اول می
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فهمی؟ وگرنه قول نمیدم بهتر از داداشم وای نزنمت باید حرف بزنی میخاگه می-

 .باهات رفتار کنم

 .کردهق هق دختر جمالتش رو بریده بریده می

دونم برای چی اینجام... به چه... جرمی؟ آخه... از چی حرف... بزنم؟ من حتی نمی-

 چیکار کردم... که خودم خبر ندارم؟

کرد؟ نه هنوز زود بود، شاید اینم جزو ر رو باور مییعنی باید مظلومیت این دخت

فیلماشه. نقش بازی کردن و چهارتا اشک و گریه و زاری برای جماعتی که جون یه 

 .گرفتن کاری نداشتآدم رو می

همه چیزت حرف بزن... از اون گندی که تو با همدستیش به زندگی از اون داداش بی-

 !م زدی... یاالمن و خانواده

 ای؟ـ... من؟ من... داداشم رو... چند ماهه که... ندیدم... چه... چه همدستیمــ-

 کدوم قبرستونیه که ندیدیش؟-

 :کرد به سختی گفتدر حالیکه هق هق و گریه کلماتش و بریده بریده می

دونم به چه جرمی، خیلی وقته که نمیـــ... دونم، میگن... فراریه، ولی... ولی نمی-

ونه... یه بار پلیس اومده بود... دم خونه سراغش، بابام از ترس دیگه... نمیاد خ

آبروش... از خونه انداختش بیرون. از اون به بعد دیگه ندیدمش، به... به ارواح خاک... 

شدم، مادرم راست میگم. من... من حتی... وقتی که حمید خونه بود هم نزدیکش نمی

 .چه برسه به اینکه... سر از کارش در بیارم

از  گناه روتو این سی سالی که از خدا عمر گرفته بود انقدری تجربه داشت که آدم بی

گناهی تو تمام حرکات و رفتار و حرفای این گناهکار تشخیص بده. مظلومیت و بی
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رحم نبود که گناه اون عوضی رو به پای منطق و بیدختر مشخص بود. انقدری هم بی

پا به پای اون آشغال تا دزدی و قتل یه آدم اونم  تونستخواهرش بنویسه. مطمئناً نمی

 .ترین شکل ممکن پیش برهبه فجیع

روش رو از دختر که کنج دیوار مچاله شده بود گرفت و خواست بره سمت در که با 

 .صداش وایستاد

 آقا؟-

شنید. چقدر بچه سال بود! یعنی واقعاً تایماز انگار تازه داشت صداش رو می

بچه رو به قتل برسونه؟ یعنی عقلش به این نرسید که این دختر  خواست یه دخترمی

 توان همدستی با اون عوضی رو نداره؟

 .چرخید سمتش و منتظر موند تا ببینه چی کارش داره

 خواست منو بکشه... اینجاست؟خواست... میاون... اون آقایی که... می-

 .نه، اینجا خونه منه-

 :یدیه کم دست دست کرد و دوباره پرس

 شما... باور کردید که... من بیگناهم؟-

 فرض کن آره، که چی؟-

 .امیدی که ته دلش روشن شد لحنشم تحت تاثیر قرار داده بود

 ...ذارید برم؟ اگه اون آقا بیاد و پیدام کنهپس... می-

 .اون نمیاد... تو هم اآلن جایی نمیری-
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 ...ولی خودتون گفتید که-

نگهت دارم... ساعت دوازده نصفه شبه. همینجا بگیر منم نگفتم قصد دارم اینجا -

بخواب... صبح هر قبرستونی که خواستی بری برو ولی اگه برادرت رو دیدی بگو 

داداش من چه خوابی برات دیده بود، شاید غیرتش اجازه بده که بره خودش رو 

 .معرفی کنه

 :چرخید سمت در که دوباره صداش زد

 آقا؟-

 :دیگه داشت عصبانی میشد

 !چیـــــــــه؟-

خواست منو به حمید... چی کار کرده؟ چرا اون آقا انقدر ازش... عصبانی بود که... می-

 جاش... بکشه؟

خواست چیزی بهش بگه چون اعصاب یادآوری دوباره اون روزای شوم اولش نمی

ش رو نداشت، ولی با بدجنسی فکر کرد شاید بد نباشه این زندگی خودش و خانواده

شم تو این زجر شریک باشن. باید خودشون رو برای دیدن پسرشون و خانوادهدختر 

 .کردنپای چوبه دار آماده می

زل زد تو صورت دختری که حاال سرپا وایستاده بود و با چشمای پر از اشک و نگاه پر 

 .از سوالش بهش خیره بود

واسه  چند ماه پیش داداشت به همراه یه دختر شبونه میرن شرکت داداش من-

گرده شرکت که اونا دزدی... از شانس همون روز داداش من بعد از ساعت کاری برمی

بینه. دوربینا فیلمشون رو گرفته بودن. با هم درگیر میشن... داداش من با رو اونجا می
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کنه، نه یه دست خالی... داداش تو با یه چاقو. با چاقو بدن داداشم رو آش و الش می

 ...بار... پنج بار

کرد حمید همچین آدمی شد. باور نمیسایز چشمای دختر لحظه به لحظه گشادتر می

 کرد ولی قتل؟باشه، خالف می

دید که رنگ دختر مثل گچ سفید شده و تن و بدنش داره مثل بید آراز کامالً می

 .لرزه ولی اون لحظه براش هیچ اهمیتی نداشتمی

 .نکرداون عوضی... حتی به جنازه برادرم هم رحم -

 :با بهت و حیرت گفت

 ی... یعنی چی؟-

یعنی سرش رو گوش تا گوش برید... بعدشم فلنگ و بست و گور خودش رو گم کرد. -

هنوزم که هنوزه پلیس نتونسته پیداش کنه ولی مطمئن باش وقتی که پیداش کرد، 

نم، زندازم... خودم به اون چهارپای زیر پاش لگد میخودم طناب دار رو تو گردنش می

خواد جون دادنش رو به چشم خودم ببینم تا شاید قلب خودم و داداشم و دلم می

ت رو برای دیدن این مامان و بابام یه کم آروم بگیره. حاال برو هم خودت و هم خانواده

صحنه آماده کن. همون جوری که من و داداشم صحنه جون دادن برادر بزرگترمون رو 

بینید. برو خدا رو شکر کن که سر رسیدم و نذاشتم دیدیم... شما هم به زودی می

همه چیزت باید تقاص پس داداشم به هدفش برسه... وگرنه اآلن تو جای اون برادر بی

 .دادیمی

روش رو گرفت و رفت سمت در که این بار با شنیدن صدای گرومپی سر جاش 

 !وایستاد و به عقب چرخید. دختره وسط اتاق از حال رفته بود
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ای رو اونم با این حال و روز نداره ولی نفرتی که از فهمید تحمل همچین ضربهمیباید 

ای فکر کنه. حاال اون نفرت رفته بود و حس ذاشت به چیز دیگهاون عوضی داشت نمی

تونه داشته دلسوزی از این دختری که بازم اقرار کرد هیچ دخلی تو این قضیه نمی

یمونی از زدن حرفایی که شاید هیچ ربطی به این باشه وجودش رو پر کرده بود. با پش

 .دختر نداشت نفسش رو فوت کرد و رفت سمتش

*** 

از آب سردکن یخچال یه لیوان آب برای خودش ریخت و همه رو یه نفس سر کشید. 

کرد که زودتر این جریان تموم شه و بره بگیره بخوابه. خسته بود و اون لحظه آرزو می

بیش رو مالوند و بعد از نیم نگاهی به صدف که رو مبل خواچشمای خسته از بی

داد، رفت طرف نشسته بود و با سر زیر افتاده پاهاش رو به حالت عصبی تکون می

 .اتاق. مرصاد رو در حال جمع کردن وسایلش دید

 :با نگاهی به دخترک که هنوز بیهوش بود گفت

 چطوره حالش؟-

 .جمع کردن وسایلش شدنیم نگاهی به آراز کرد و دوباره مشغول 

 از من انتظار معجزه که نداشتی؟-

 یعنی انقدر وضعیتش وخیمه که باید منتظر معجزه باشم؟-

 !کنی باید فکر این لحظه هم باشیوقتی دختر بیچاره رو آش و الش می-

دونست باید منتظر همچین عکس العملی از مرصاد که مطمئناً قبل از اومدنشون می

ای صدف پر شده باشه و تقریباً خودش رو آماده شنیدن گوشش حسابی با حرف

 .ش کرده بودحرفای پر از نیش و کنایه
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 .کار من نیست... دست گل تایمازه-

 ...با صدای صدف چرخید سمتش

عــــــه، کار تایمازه؟ پس از این به بعد بذار خودش گندی که زده رو جمع کنه... -

 .ووقت مزاحم برادر من نشتو هم وقت و بی

اهمیت به نگاه پر مرصاد با اعتراض به لحن تند صدف اسمش رو صدا کرد و صدف بی

 .از خشم و چهره درهم آراز راه افتاد سمت در، آرازم رفت دنبالش

 .رصادزدم نه مخواستم به تو زنگ میکی گفت که تو راه بیفتی دنبالش بیای؟ اگه می-

 :قبل از صدف، مرصاد به حرف اومد

کنم. مجبور شدم به صدف بگم دونی که من شبا رانندگی نمیاز... میخیال آربی-

بیارتم... دختره هم وضعیتش فعالً زیاد خوب نیست. سینه پهلو کرده... اینم 

داروهاش، سرم که خودت بلدی؟ یه تب برم بریز تو سرمش... زودترم ببرش از اینجا 

 .ت شر درست نشهواسه

 :آراز نسخه رو گرفت و گفت

 مونه دیگه؟درد نکنه به زحمت افتادی... فقط قضیه بین خودمون می دستت-

مرصاد سری به تایید تکون داد و حین بیرون رفتن از خونه نگاهی به صدف که انگار 

 :هنوز حرف داشت با آراز انداخت و گفت

 .تو ماشین منتظرم زود بیا-

ست بدون حرف مرصاد رفت و صدف یه کم با تاسف به چهره آراز نگاه کرد و خوا

 :راهش رو بگیره بره که آراز گفت
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 شدمدونی که اگه مجبور نبودم دست به دامن برادرت نمیبچه نشو صدف... خوب می-

 .که حاال اینجوری منت سر من بذاری

صدف چرخید سمتش، در حالیکه از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بود، با 

 :حرص گفت

ز پنج ماه زنگ زدی اونم این وقت شب به برادرم دونستی خیلی رو داری؟ بعد امی-

 که بیاد گندکاریت رو ماست مالی کنه بعدشم میگی مجبور شدی؟

 آره مجبور شدم... سخته درکش؟-

چی تو رو مجبور کرده که کارت به اینجا بکشه؟ یادم میاد بعد از فوت برادرت -

ی... فقط هدفت پیدا کشمون این بود که دیگه نمیت برای به هم زدن رابطهبهونه

 .ای فکر کنیتونی به هیچ چیز دیگهخوای و نه میکردن قاتلشه. نه می

 .معلومه که هدفم همین بود... اآلنم همینه-

کنه... به ت همه حرفای پنج ماه پیشت رو نقض میولی وجود اون دختر تو خونه-

 !ا این حددونستم تهمین زودی برادرت یادت رفت؟ میگن خاک سرده، دیگه نمی

 .کنی نیستبسه دیگه... قضیه اونجوری که تو فکر می-

بینم برای من مهم نیست قضیه چیه... من فقط چیزی رو که دارم با چشم خودم می-

 ..کنمباور می

حرف فقط بهش خیره شده بود. صدف از در رفت بیرون ولی دوباره برگشت و آراز بی

 :گفت

تو  ست... تو رابطه بالی ضعیفه... آخه دختر بچهبیدار که شد یه کم تقویتش کن، خی-

 .دووم نمیاره
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 .شب خوش

تونست قضیه رو یه جوری گفت و در رو کوبوند به هم و رفت بیرون. آراز خوب می

بهش حالی کنه تا این فکرای بیخود تو سرش رژه نره ولی نخواست، ترجیح داد همین 

 .امید کنهفکرا تو سرش باشه تا برای همیشه از آراز قطع 

خوب یادش بود که پنج ماه پیش چیا بهش گفته و خوب یادش بود که دلیل اصلی بهم 

شون رو ازش مخفی کرد. صدف دختر دوست پدرش بود که به واسطه زدن رابطه

کرده و موفق. با هاشون برای هم در نظر گرفته شده بودن. یه پزشک تحصیلخانواده

از اولم هیچ قولی بهش نداده بود و فقط برای  ش نبود،همه اینا دختر مورد عالقه

ها خالص شه قبول کرده بود که چند ماه با هم اینکه از شر این همه اصرار خانواده

خورن یا نه و همون چند ماه فرصت مناسبی بود آشنا شن که ببینن به درد هم می

 .براش که بفهمه هیچ وجه اشتراکی بینشون نیست

کرد که رفتارای متعصبانه آراز طوری که بعضی وقتا اقرار میصدف یه دختر آزاد بود، 

بره. انقدری هم خود ساخته بود که نتونه خودش رو تغییر بده و ش رو سر میحوصله

در مقابل، آرازم انقدر مغرور بود که نتونه همچین چیزی رو قبول کنه که تعصباتش 

آدم بودن با دو خط فکری کامالً دیگه تو این دوره و زمونه کاربردی نداره. اونا دوتا 

شون و هاشون فقط به بهانه مرگ آرتا رابطهجدا ولی برای بهم نخوردن رابطه خانواده

داد که این حرفا رو بزنه و با متلک و کنایه بهش بفهمونه بهم زد و اآلن بهش حق می

 .ای بیش نبودکه دلیلش بهانه

رفت دنبال داروخونه ، باید میبا دیدن نسخه توی دستش نگاهی به ساعت انداخت

 .شبانه روزی

*** 
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طبق چیزایی که یه زمان تو رفاقتش با مرصاد یاد گرفته بود سرم رو بهش وصل کرد و 

داروی تب بر و توش تزریق کرد. بقیه داروها هم مال سرماخوردگی بودن که باید بعد 

بود که روش فقط  خورد. تنها دارویی که نفهمید واسه چیه پمادیاز بیدار شدنش می

نوشته بود دو بار در روز. خواست دوباره به مرصاد زنگ بزنه ولی پشیمون شد، هم 

 .خواست بیشتر از این به اون خانواده رو بندازهدیر وقت بود هم دیگه نمی

روی جعبه پماد رو خوند. نوشته بود برای اثر زخم و کبودی. با خودش فکر کرد شاید 

دونست کارش درسته تو حیاط جاییش زخم شده باشه، نمی وقتی تایماز پرتش کرده

 .گشت تا جای زخم رو پیدا کنه، ممکن بود عفونت کنهیا نه ولی باید بدنش رو می

ای خودش رو داده بود به نگاهی به لباسای تنش انداخت، یه دست از لباسای تو خونه

که با خواهش  صدف که با لباسای خیس تنش عوض کنه و اونم نه با خواست آراز

زد و با این رنگ و روی برادرش قبول کرد. تو این لباسایی که داشت به تنش زار می

رسید. تارهای موهاش روی صورتش تر به نظر میپریده و صورت الغر و نزار، معصوم

رو پوشونده بود ولی باعث نشده بود کبودی صورتش که احتماال شاهکار تایماز بود 

 .مخفی بمونه

و از صورتش گرفت. پیرهنش رو یه کم زد باال و با دیدن رد کبودی پهلوش، نگاهش ر

به پهلو خوابوندش که چشمش خورد به ردای قرمز و سیاه و بنفش روی پهلو و 

 .کمرش. همون اول تشخیص داد که رد کمربنده، ماتش برد

 شقهرفت و یخواست حضور این دختر رو از تایماز پنهون کنه همین اآلن میاگه نمی

گرفت به خاطر این بالیی که سر این دختر بدبخت آورده. برادرش از کی انقدر رو می

 رحم شده بود؟بی

با برخورد دستش با پوست نرم و لطیف و داغ دختر یه لحظه تردید کرد و دستش رو 

دونست چرا انقدر مستاصله، اون فقط یه دختر بچه بود و اآلن به کشید عقب. نمی
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اشت. آرازم بلد بود چه جوری خودش رو کنترل کنه در برابر دخترا، کمکش احتیاج د

 ...به خصوص برای خواهر قاتل برادرش

زیر ل**ب فحشی نثار تایماز که این آش رو براش پخت کرد و با یه نفس عمیق برای 

 .مسلط شدن به خودش مشغول کارش شد

شید و رفت بیرون. های کبودی پماد و مالید روش و کبعد از اینکه به همه قسمت

 تونستن دشمنای خونی همدیگه جایز نبود بیشتر از این برای این دختر غریبه که می

 .ش بود انجام داده بودباشن وقت بذاره، تا جایی که وظیفه

*** 

ت دونسصبح قبل از اینکه بره شرکت یه سر به دختره زد. هنوز خواب بود و بعید می

تونه بره، هرچند با فل نکرد چون خودش گفته بود میفعالً بیدار بشه، دیگه در رو ق

این وضعیت مریضی و تبش انگار فعالً اینجا موندگار بود. باید حواسش رو خیلی جمع 

ش اونم وقتی که دوتا آدم دیگه ازش باخبر بودن کرد، حضور یه دختر توی خونهمی

خودش حرف بزنه ممکن بود براش دردسر بشه. هرچند به مرصاد اعتماد داشت که نه 

 .کردنه بذاره صدف چیزی به کسی بگه ولی باز باید احتیاط می

*** 

بعد از دیدن یه کابوس وحشتناک که تحت تاثیر اتفاقات این چند روز بود با یه دم 

 .های چرکی و پی در پیش از خواب پریدعمیق و سرفه

هم سرش گیج حالش اصالً خوب نبود، سردرد شدید داشت و حتی تو حالت خوابیده 

شم که انگار فهمید که هنوز تب داره، سرفهرفت. از گز گز شدن پوستشم میمی

های خواست قطع شه گلوی پر دردش رو به سوزش هم انداخته بود. درد کبودینمی

 .هایی که خورده بودم جای خودکتک
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تشنگی امونش رو بریده بود ولی هرچقدر چشم چرخوند تو اتاقی که توش خوابیده 

داد کسی خونه نیست تا ازش کمک شد. سکوت خونه هم نشون میبود آبی پیدا نمی

 .بخواد

دونست دقیقاً چه قدر تو این وضعیت بوده ولی ساعت سه و نیم بعد از ظهر بود. نمی

خوب یادش بود که بعد از شنیدن حرفای دیشب اون به این حال افتاد. دوباره یاد اون 

کرد که حمید تا این حد خودش اد، حتی فکرشم نمیحرفای عجیب و عذاب آور افت

 شه ولیکرد خالفش فقط تو دله دزدی خالصه میرو تو لجن غرق کرده باشه. فکر می

انگار اشتباه کرده بود، این برادری که هیچ وقت خواهریش رو قبول نکرده بود دستش 

 .به خون یه آدم آلوده شده بود

رسوند، شاید اونا خبری از حمید داشتن، شاید میش هم باید این خبر رو به خانواده

اگه زودتر خودش رو معرفی کنه براش بهتر باشه. دیروز اون آقایی که هنوز اسمشم 

تونه بره پس دست دست کردن فایده نداشت، باید دونست بهش گفته بود مینمی

 .رفتمی

به  ه یهو نگاهشبا فکر اینکه بره یه کم آب بخوره و حالش بهتر شه نشست رو تخت ک

لباسای تنش جلب شد؛ یه بولیز آستین بلند گشاد مردونه با شلوار ورزشی که توش 

 گم شده بود. پس لباسای خودش کجا بودن؟یعنی اون عوض کرده بود؟

هاش نذاشت بیشتر از این رو این قضیه تمرکز کنه. بدون اینکه به شروع دوباره سرفه

بلند شد ولی قدم اول به دوم نرسیده اتاق سردرد و سرگیجش اهمیت بده از جاش 

دور سرش چرخید و قبل از اینکه پخش زمین شه پیشونیش محکم به یه جای تیز 

 .برخورد کرد و همه چیز جلوی چشمش سیاه شد

با شنیدن صدای در، سیگارش رو تو جا سیگاری خاموش کرد و همزمان با فوت کردن 

 :نفسش به بیرون با خشم گفت
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 .بیا تو-

اتاقش باز شد و قامت ورزیده تایماز جلوی دیدش قرار گرفت که اومد تو و در و  در

شد خشم و عصبانیت چهره آراز رو تشخیص داد ولی بست. از همون دم در می

 .دونست علتش چیهنمی

 چیزی شده؟-

آراز درست مثل یه آتشفشان فوران کرد. انگار چند ساعت منتظر نشسته بود و فقط 

 .ال از جانب تایماز بودمنتظر همین سو

پرسی؟ مرتیکه من باید چیزی شده، چیزی شــــــــده؟! تازه تو داری از من می-

 !بفهمم تو اون آلمان خراب شده چی شده که تو دست از پا درازتر برگشتی

 .اخمای تایماز درهم رفت

 !زنی؟یعنی چی، چرا داد می-

. چون چیزی به جز اون انتقام زنم چون توی اآلغ گند زدی به همه چی..داد می-

 !کوفتی و مسخره تو سرت نیست

 ...آراز من اعصابم به اندازه کافی خورد هست... انقدر نپیچون و یه کلمه بگو-

ای که از سمت آراز به طرفش پرت شد و نرسیده بهش افتاد زمین، همزمان با برگه

 .ساکت موند و با نگاه متعجبش به برگه خیره شد

به دستمون رسید... از آلمانه، اگه سواد داری برش دار بخون... اگرم که همین اآلن -

نداری خودم میگم، نوشتن با پیشنهاد همکاریمون مخالفت شده و از بستن قرار داد 

تر های این چند هفته همش کشک شد! از این واضحخبری نیست... یعنی زحمت
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شن شد که با ندونم کاریت چه خوای برات توضیح بدم یا به اندازه کافی برات رومی

 بالیی سرمون آوردی؟

ای که جلوی پاش رو زمین افتاده بود رو برداشت و زیر ل**ب تایماز با بهت برگه

 :گفت

 .مگه میشه؟ من خودم اونجا بودم وقتی موافقت کردن-

بله موافقت کردن ولی جنابعالی به عنوان نماینده این شرکت باید تو جلسات روزای -

شد... نه اینکه به خاطر یه کردی تا توافقات به طور کامل انجام میکت میبعدش شر

 ...خود پاشی بیای ایران و گه بزنی به همه چیهدف پوچ و بی

 یعنی به همین راحتی قرارداد رو فسخ کردن؟-

قراردادی بسته نشده که بخوان فسخش کنن، اونا فقط با پیشنهادت موافقت کرده -

دونی به جز ما چند نفر دیگه راحت گفتن پشیمون شدن... میبودن و اآلنم خیلی 

دونی همین کار تو چقدر واسه قرارداد بستن با اون شرکت دندون تیز کردن؟می

وجهه شرکتمون رو خراب کرده و فرصت داده به بقیه که خودشون رو نشون بدن... 

اد ببندن و میرن ای که یهو غیبش زده قراردمعلومه که اونا حاضر نمیشن با نماینده

 !سراغ کسایی که پیگیرن، گند زدی به همه چیز تایماز

ای که این خبر رو شنید پشتش رو کرد بهش و یه سیگار دیگه روشن کرد. از لحظه

این هفتمین سیگارش بود و این برای آرازی که در روز بیشتر از دو سه تا سیگار 

 !کشید یعنی فاجعهنمی

آخرین روزنه امیدشون برای بستن زبون طلبکارا دونستن که هردوشون خوب می

ن زدن، چوش با یه تیر چند تا نشون میقرارداد با اون شرکت آلمانی بود که به واسطه
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 شد، ولی اآلنهم سود خوبی براشون به همراه داشت، هم اعتبار شرکتشون بیشتر می

 .شدنارا میهمه چیز به هم ریخته بود و هر لحظه منتظر سر رسید موعد چک طلبک

از پنجره اتاقش به بیرون خیره بود که حضور تایماز رو کنارش حس کرد. انقدر اون 

تونست بیشتر از اومد ولی نمیزدی خونش در نمیلحظه عصبی بود که اگه کارد می

 کرد و برایاین برادرش رو سرزنش کنه. تقصیر خودشم بود، نباید این ریسک رو می

فهمید که کرد. باید میهوای تایماز اون و روونه آلمان می عوض کردن روحیه و حال و

 .گذرهتو ذهنش چی می

کردم که انقدر راحت همه چیز بهم بخوره... داداش... باور کن من اصالً فکرشم نمی-

 ...کردم وقتی قبول کردن دیگه تمومهفکر می

به دامن زد و دست همیشه وقتی کارش پیشش گیر بود یا وقتایی که یه گندی می

کرد. باقی وقتا با همه بزرگتر بودنش برای تایماز همون شد، داداش صداش میآراز می

 ای هم از این بابت نداشت چون خودش اینجوری خواسته بودآراز بود، گله

نفس عمیقی کشید و روش رو از پنجره برگردوند. همزمان با خاموش کردن سیگارش 

 :تتو جاسیگاری استیل روی میز کارش گف

ارزشش رو نداشت تایماز... امیدوارم حاال دیگه متوجه شده باشی که اون انتقام -

انقدری ارزش نداشت. با یه فکر غلط هم دست ما رو اینجوری گذاشتی تو پوست 

گردو و هرچی رشته بودیم پنبه کردی... هم اون دختر بدبخت رو به اون حال و روز 

 !انداختی

 :حرفی که آراز زد فکر کنه گفت با کالفگی بدون اینکه به عمق

آخه تو مگه دیدیش که میگی به اون حال و روز انداختم؟ اینجوری که معلومه فعالً -

 !اون بیشتر به من آسیب زده
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آراز تا خواست از حال بد دیشب و تب و لرز و جای کمربند روی کمر دختر بیچاره 

نه و سریع جمع و جورش حرفی بزنه یادش افتاد که این مسئله باید ازش مخفی بمو

 کرد

 به هر حال مگه نگفتی انداختیش تو حیاط زیر بارون؟تو این سرما کی دووم میاره؟-

 .حتماً آورده که گذاشته رفته دیگه... تو نگرانش نباش-

بخشمت تایماز اگه بخوای خودت رو با فهمیدی که نگران توام نه اون... نمیکاش می-

 .دست خودت تو منجالب بندازی

نگاهی به ساعت انداخت از شیش گذشته بود، تا اآلن حتماً دختره از خواب بیدار 

زد شاید به چیزی احتیاج داشت. لپ تاپش رفت خونه بهش سر میشده بود. باید می

رفت اورکتش رو از رو رو خاموش کرد و راه افتاد سمت در اتاقش، همونطور که می

 :جالباسی گوشه اتاق برداره گفت

 .ه میرم خونه... تو هم برو. این روزا هرچی کمتر شرکت بمونیم بهترهمن دیگ-

 خوای یه بار دیگه برم؟کجا میری؟ پس این قرارداد چی میشه؟ می-

نخیر... دیگه زحمت نکش. اونا عمراً دیگه به ما اعتماد کنن. همین یه آتو شده -

 .براشون، باید یه فکر دیگه براش بکنیم

 هنوز خبری نرسیده؟اسپانیا چی؟ از اونا -

 .نه... دلت خوشه ها! مطمئن باش اونا دیگه ما رو فراموش کردن-

 .کنم. قول میدم گندی که زدم رو جبران کنمخودم یه فکری براش می-

 .ت رو بکن. فعالًباشه... سعی-
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دونست از شرکت اومد بیرون و سریع سوار ماشین شد و رفت سمت خونه، می

رو تا اآلن تو خونه تنها گذاشته ولی کاراش نذاشت به چیز فکری کرده که دختره بی

ش باز شده ولی حاال ای فکر کنه. درسته که بدون خواست خودش پاش به خونهدیگه

 .که اونجاست مسئولیتش با اونه و حق نداشت در حقش کوتاهی کنه

*** 

نی هنوز در رو باز کرد و رفت تو. در اتاقی که دختره توش بود هنوز بسته بود، یع

 خوابه؟ مگه حالش چقدر بد بود؟

های بلند رفت سمت اتاق و الی در و باز کرد. اول از همه تخت خالیش رو دید، با قدم

قبل از اینکه فکر کنه گذاشته و رفته چشمش به دختره افتاد که گوشه اتاق به شکم 

 .رو زمین پهن شده بود

به اندازه یه کف دست رو زمین رفت کنارش که ببینه چش شده که با دیدن خونی که 

 .ریخته بود سر جاش وایستاد. چشم چرخوند که دید لبه میز هم خونی شده

کرد؟ ترس تمام وجودش رو گرفت. اگه بالیی سرش اومده باشه، چی کار باید می

ش رو گرفت و چرخوندش. پیشونیش زخم شده بود و نصف صورتش خونی بود. شونه

خواست فکرشم بکنه که این سهل انگاریش ی نمیلرزید حتدستاش به وضوح می

 .باعث مردن این دختر شده

ای که نفساش رو منقطع کرده بود دستش رو گذاشت رو گردنش و با اضطراب و دلهره

با حس اولین نبضی که خیلی ضعیف زیر انگشتاش حس کرد نفسش رو با خیال راحت 

ل بده که دیگه از این حماقتا بیرون فرستاد. همین کافی بود تا بخواد به خودش قو

نکنه و کل روز تو خونه تنهاش نذاره. حال عمومیش هنوز بد بود و همچنان تب 

 .داشت، پس باید بیشتر مراقبش باشه

 :دونست از کی افتاده و بیهوش شده ولی چند ضربه به صورتش زد و صداش زدنمی
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 شنوی؟هی... دختر، بیدار شو. هـــــی... صدام رو می-

ش رو لعنت فرستاد که چرا دیشب اسمش رو نپرسیده بود. چند تا ضربه دیگه به خود

صورتش زد که دید پلکاش لرزید و صدای ناله مانندی از گلوش خارج شد. صورتش 

 :تر برد و گفترو نزدیک

 شنوی؟حالت خوبه؟ صدام رو می-

. پس از الی چشمای نیمه بازش آراز رو دید که با نگرانی بهش خیره شده بود

 :وضعیتش خیلی وخیم بود که باعث نگرانیش شده بود، فقط تونست بگه

 .آ... آب-

سریع رفت آشپزخونه و با یه لیوان آب برگشت که دید داره به سختی خودش رو از 

کنه. لیوان رو گذاشت رو میز و دستش رو گرفت و کمکش کرد بلند رو زمین بلند می

 .شه

به لیوان آب خورد و با دست لرزونش برش  همین که رو پاهاش وایستاد، چشمش

کی هاش هنوز چرداشت و یه نفس سر کشید. که بالفاصله بعدش به سرفه افتاد. سرفه

 .ش بودبود که نشونه وضعیت خراب سینه

حالش که جا اومد متوجه دست چپش شد که هنوز تو دست آراز بود. انگشتاش رو از 

ش ای که به سختی از حنجرها صدای گرفتهبین پنجه دست بزرگ آراز بیرون کشید، ب

 :شد گفتخارج می

 !به من... دست نزنید-

سرش رو که بلند کرد چشم تو چشم آراز خشمگین و تا حدودی ناباور شد. انگار 

 داشت با نگاهش بهش
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 :گفتمی

تو که از دیشب تو خونه منی و خودم چند بار بغلت کردم... حاال میگی به من دست -

 نزن؟

 .کردفهمید چی گفته ولی منظورش با برداشت آراز خیلی فرق میتازه 

احترامی نداشتم، به خاطر سرماخوردگیم میگم. نزدیکم نباشید بهتره، قصد... بی-

 .گیریداینجوری شما هم... می

تر شد و اینبار بازوی دختر رو تو دستش گرفت و نگاه طوفانی آراز به مراتب آروم

 .تخت آروم هدایتش کرد به سمت

بدن من رو با جثه ضعیف خودت مقایسه نکن... حاال هم بگیر بشین تا دوباره پس -

 .نیفتادی

 .کنم براتون، ببخشیدخوام... از دیروز همش دارم دردسر درست میمعذرت می-

دونست که این دختر به این حال و روز نفسش رو فوت کرد. اون خودش رو مقصر می

 !کردزش معذرت خواهی میافتاده ولی حاال اون داشت ا

کردم حالت انقدر بد باشه... اآلن ذاشتم. فکر نمیمهم نیست، منم نباید تنهات می-

 بهتری؟

 .کنهسرم یه کم درد می-

 .آراز خم شد رو صورتش و زخم پیشونیش رو با دقت نگاه کرد

 .چیزی نیست، یه زخم جزئیه، خونشم بند اومده-

 .کنیدو بیداری حس کردم دارید بهم سرم وصل می شما... دکترید؟ دیشبم تو خواب-
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نه دکتر نیستم ولی یه دوست دکتر داشتم که یه چیزایی ازش یاد گرفتم، دیشبم -

اون اومده بود باالسرت و تجویز کرد که بهت سرم بزنم. ببینم... از کی اینجا بیهوش 

 افتادی؟

سرم گیج رفت و ساعت سه بود پاشدم برم آب بخورم، بعدشم برم خونمون که -

 .افتادم

نگاهش که به سمت زمین کشیده شد با دیدن زمین که از خونش کثیف شده بود با 

 :شرمندگی گفت

 .اتاقتون رو کثیف کردم، ببخشید-

آرازم که نگاهش با نگاه دختر به سمت زمین کشیده شده بود، سرش رو برگردوند تا 

رو پر کرده بود به معنی  بهش بگه مهم نیست ولی با دیدن اشکی که کاسه چشمش

 .واقعی الل شد

برد دونست خودش رو به خاطر لذتی که داشت از دیدن اون صحنه زیبا مینمی

ارزشی، چشماش رو سرزنش کنه یا اون دختر رو که به خاطر همچین مسئله بی

 !گریون کرده بود؟

یه لحظه از نظرش گذشت که چقدر چشماش جذابه، به خصوص وقتی اینجوری از 

رسید. چشماش یه تر به نظر میکرد! چون براقهای اشک بهش نگاه میپشت قطره

رنگ خاصی داشت، یه رنگی بین سبز و عسلی. شایدم طالیی، درست مثل، درست 

شد که یه چیزی مثل مثل موهاش. نگاهش داشت بین چشما و موهاش جا به جا می

 !بودن برق از تو ذهنش رد شد! دختری که چشما و موهاش همرنگ

ش رو ازش گرفت و ذهنش رو روی وضعیت اآلنش های دختر نگاه خیرهبا سرفه

 .متمرکز کرد. رفت سراغ داروهاش
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 ارزشاآلن تنها نگرانیت باید بهتر شدن حالت باشه... فکرت رو درگیر مسائل بی-

 .نکن

های روی قرص و شربتش کرد و لیوان آب رو برداشت و رفت بیرون. نگاهی به نوشته

چند دیقه بعد با یه سینی برگشت و گذاشتش رو میز. نگاهش به سمت محتویات 

 .سینی کشیده شد؛ یه لیوان آب توش بود با یه سری وسایل برای پانسمان

لیوان آب رو با یه شربت و دو تا از قرصاش داد دستش که بخوره، خودشم مشغول 

 انسمان کرد و خوناییریختن بتادین روی پنبه شد. زخم پیشونیش رو ضدعفونی و پ

که نصف صورتش رو پوشونده بودن رو با یه دستمال و آب تمیز کرد. حین انجام 

داد افتاد که نشون میحال دختر میکارش گاهی نگاهش به صورت رنگ پریده و بی

 .هنوز مرحله بحران بیماریش رو رد نکرده و به استراحت احتیاج داره

 :رفت سمت در گفتو همونطور که می وسایل رو دوباره جمع کرد تو سینی

 .یه کم استراحت کن تا زنگ بزنم رستوران غذا بیارن-

 .نه-

 .با اخم برگشت و پر سوال نگاش کرد

 .دیگه... باید برم خونه-

 با این حال و روزت؟-

 !امروز چهارمین روزیه که خونه نبودم-

و ناراحت کرد ولی لرزوند، آراز رصدای گرفته دختر و غم و بغضی که صداش رو می

تونست بذاره با این حالش جایی بره. مطمئناً بعد از رفتنش دیگه از هیچ طریقی نمی
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 شد، بعد راهیشباهاش در ارتباط نبود، پس باید به طور کامل از سالمتیش مطمئن می

 .کردمی

تو که چهار روز خونه نبودی... یه روز دیگه هم روش. باالخره باید حالت رو به راه -

 ت توضیح بدی یا نه؟باشه و جون اینو داشته باشی که علت غیبتت رو برای خانواده

کرد. ش صدق نمیمنطق نبود ولی در مورد خانوادهدر جوابش سکوت کرد. حرفش بی

م اجازه صحبت بهم بدن، ولی حرفی خواست بگه به شرطی که خانوادهخیلی دلش می

که زمان آشناییشون به دیروز و امروز خالصه ای نزد تا بیشتر از این پیش این غریبه

 .میشه کوچیک نکنه

 :آراز که سکوتش رو به رضایت تعبیر کرد گفت

 .رسونمتامشبم اینجا استراحت کن... فردا صبح که دارم میرم شرکت خودم می-

بدون اینکه بهش اجازه مخالفت رو بده رفت بیرون و زنگ زد از رستوان دو پرس غذا 

ش که از دیروز این دختر رو گشنه نگه داشته بود. یه سهل انگاری دیگهبیارن. اینم 

کرد چه برسه به این بیچاره که خودش که ناهار خورده بود اآلن احساس ضعف می

 !ای نخوردهمطمئناً چند روز چیز درست حسابی

غذاها که رسید کشیدش تو بشقاب و با یه لیوان آب و یه کاسه ماست گذاشتش تو 

براش برد تو اتاق بیدار بود و تا آراز رفت تو چرخید سمتش و با دیدن سینی و 

خیز شد و آب اختیار نیمغذاهای توی دستش و بوش که زودتر از خودش اومده بود بی

 .دهنش رو قورت داد

ش بود و تو این لحظه آبروداری یا با شکمش رودربایستی نداشت، خیلی گرسنه

د. دستش رو دراز کرد تا سینی رو ازش بگیره ولی کرغریبه و آشنا براش فرقی نمی

آراز با نیم نگاهی به دستای لرزونش سینی رو گذاشت رو پاش و بالشت رو پشتش 
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یار اختمرتب کرد تا بتونه راحت تکیه بده. خودشم نشست رو تک صندلی اتاق و بی

 .خوردمحو حرکاتش شد که داشت با اشتها غذاش رو می

بود اون دختر کی بود و چه جوری پاش به زندگی خودش و اون لحظه براش مهم ن

دونست شاید کرد چون میبرادرش باز شده بود، فقط داشت براش دلسوزی می

 .دونستترین فرد این ماجرا همین دختری بود که هنوز حتی اسمشم نمیگناهبی

 اسمت چیه؟-

 :لقمه توی دهنش رو قورت داد و آروم گفت

 .گیلدا-

 :داد و دوباره پرسیدسرش رو تکون 

 چند سالته؟-

 .بیست و دو-

ش نفس عمیق و پر حرصی کشید. واقعاً بچه بود، یعنی تایماز تو اون تحقیقات مسخره

 ش رو تا اون مرحله پیش برده بود؟متوجه سن خواهر اون عوضی نشده بود که نقشه

 اسم شما چیه؟-

 :نگاهش رو دوخت به طالیی براق چشمای گیلدا و گفت

 .رازآ-

اومد. مثل این اسم لبخندی رو لبای گیلدا نشست. از اسمای خاص و تک خوشش می

 .دونست یه اسم ترکیه یا حتی اسم برادرشکه می
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 اسم... برادرتونم... تایمازه درسته؟-

 .اوهوم-

 اسمای قشنگی دارید... ترکید؟-

 .همتاآره... اسم من تلفظ ترکی همون رود مرزی ارسه... تایمازم یعنی بی-

 .دونستمتقریباً معنی اسماتون رو می-

 مگه تو هم ترکی؟-

 .من همینجا به دنیا اومدم... ولی مادرم ترک بود-

 :یاد قسمی که دیشب به روح مادرش خورد افتاد و گفت

 مادرت کی فوت کرد؟-

 .سه سال پیش-

 .خدا رحمتش کنه-

 .ممنون، خدا... برادر شما رو هم... بیامرزه-

ای با یادآوری این حقیقت تلخ که درهم رفت. لذت این مکالمه چند دقیقهاخمای آراز 

این دختر خواهر قاتل برادرشه از بین رفت. سرش رو که بلند کرد دید نگاه گیلدا 

 !دوباره بارونیه

 :با تلخی و کمی حرص گفت

 چیه؟ یاد بالیی که قراره سر برادرت بیاد افتادی که اشکت دراومد؟-
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 :ترین لحن ممکن گفتد و با صادقانهسرش رو بلند کر

دیدم نه، یاد بالیی که برادرم سر برادرتون آورده افتادم. من برادرم رو انقدری نمی-

کردم دستش به خون کسی آلوده بشه، که بخوام بشناسمش ولی هیچ وقت فکر نمی

رحم باشه، از قصاصش ناراحت کردم انقدر نامرد و بیاونم به این شکل! فکر نمی

 ...میشم هرچی باشه برادرم بود ولی

 :خواست مهار کنه گفتمکث کرد و درحالیکه لرزشش صداش رو به سختی می

، من حق رو به شما میدم. حتی اگه برای باید تاوان جنایتی که کرده رو پس بده-

تونه قتل یه آدم رو توجیه کنه، اونم با بریدن کارش دلیل بیاره... بازم از نظر من نمی

 ...و سرش

خورد. چشمای بهت زده و ناباور آراز داشت تو صورت خیس از اشک گیلدا چرخ می

هاش رو! یعنی بد شدن حال دیروزشم به کرد نه این حالتنه حرفاش رو درک می

خاطر تصور قتل آرتا بود؟ در حالی که آراز فکر کرده بود از تصور بالیی که قراره سر 

 .برادرش بیاد از حال رفت

شد. با هول بریده بریده شده بود و گوله گوله اشک از چشماش سرازیر مینفساش 

رفت سمتش و صورتش رو با دستاش نگه داشت، تبش قطع شده بود و حاال صورتش 

 .لرزیدمثل یه تیکه یخ داشت تو دستاش می

 :برای اولین بار اسمش رو صدا زد

ه که تموم شده خب؟ دیگه گیلدا آروم باش انقدر خودت رو اذیت نکن. یه اتفاق بود-

 .کاری نه از دست من برمیاد نه تو، فکر کردن بهش جز زجر کشیدن چیزی نداره

 :بدون توجه به حرفای آراز خیره تو چشمای نگرانش ل**ب زد
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 برادرتون زن و بچه داشت؟-

 دونستن چه فرقی به حال تو داره؟-

 .خوام بدونمکنم، میخواهش می-

 :تکون داد و گفت آراز با ناراحتی سرش رو

 .یه پسر دو ساله داره -

گیلدا اول یه کم با ناباوری به آراز نگاه کرد، بعد یه دفعه صورتش رو با دستاش 

ش پوشوند و های های زد زیر گریه. آراز ازش فاصله گرفت ولی نگاه حیرت زده

ته ها بود؛ با صدای بلند و از ای ازش جدا نشد. گریه کردنش درست مثل بچهلحظه

 .تونست تحت تاثیر قرار بدهدل، جوری که هرکسی رو می

کرد که روش رو گرفت و رفت بیرون. اون لحظه فقط به این موضوع فکر می

کرد تونست این دختر رو تو این حال و روز ببینه، مخصوصاً وقتی به این فکر مینمی

 .که مقصر خودشه

. هیچ حسی نسبت به حکمی کردهمچنان دستاش رو صورتش بود و یه ریز گریه می

خواست زودتر دستگیر شه تا که قرار بود به برادرش بدن نداشت، حتی دلش می

ش، به اندازه کافی دلیل برای قطع سزای کار زشتش رو ببینه ولی برادر آراز زنش، بچه

 .ش بودننشدن گریه

 و بهش با شنیدن اسمش توسط آراز برای دومین بار دستاش رو از رو صورتش کنار زد

 .خیره شد که با یه لیوان آب و یه قرص باال سرش وایستاده بود

 این چیه؟-

 .کنهبخور آرومت می-
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شناختش از کجا دونست این همه اعتماد به کسی که فقط از دیروز تا حاال مینمی

اومده بود ولی اون لحظه واقعاً به چیزی که یه کم آرومش کنه نیاز داشت پس 

 .فت و با آب به پایین فرستادش و لیوان رو بهش برگردوندتردید قرص رو گربی

 .ممنون-

 .کنم، اآلنم دراز بکش. امروز به قدر کافی خودت رو خسته کردیخواهش می-

 :عین یه دختر حرف گوش کن دراز کشید و آراز هم پتو رو روش مرتب کرد و گفت

 .کاری داشتی صدام کن-

 :چرخید بره بیرون که گیلدا صداش کرد

 آقا آراز؟-

 .بدون اینکه برگرده وایستاد تا حرفش رو بزنه

شما خیلی منصفید که گناه برادرم رو پای من ننوشتید هیچ وقت این لطفی رو که در -

تونستید مثل کنم. شما هم میحقم کردید و زندگیم رو نجات دادید فراموش نمی

و من رو یک عمر مدیون  برادرتون یا حتی بدتر از اون باشید. ولی این کار رو نکردید

خودتون کردید، امیدوارم بتونم یه روزی جواب محبتاتون رو بدم و براتون جبران 

 .کنم

 :ای که تونست در جواب گیلدا بده این بودتنها جمله

 .م بودههر کاری کردم وظیفه-

دیگه فرصت حرف زدن به گیلدا نداد و از اتاق اومد بیرون و در رو بست. همین 

العمال و حرفای عجیب این دختر ظرفیتش پر ه اندازه کافی به خاطر عکساآلنشم ب
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این  تر شخصیتهای عجیبتونست بیشتر از این بمونه تا با جنبهشده بود، دیگه نمی

 .دختر بچه ناشناخته رو به رو بشه

صبح قبل از اینکه بره سر کار، رفت سمت اتاقی که گیلدا توش خواب بود. دیشب 

ل تونست دلیبرمت ولی هنوز تردید داشت، با اینکه نمیبا خودم می گفته بود صبح

ای برای این تردیدش بیاره. پشت در اتاقش مکث کرد، دیشب که چند بار قانع کننده

ای که به خوردش داده بهش سر زده بود خواب خواب بود. با اون قرص آرامبخش قوی

 .بود بعید نبود که اآلنم خواب باشه

کرد. در رو باز کرد و رفت تو، حدسش اید به قولی که داده بود عمل میبا این حال ب

خواست بیدار درست بود؛ غرق خواب بود. جوری خوابیده بود که انگار هیچ وقت نمی

شه. از ذهنش گذشت که خوب شد اومد تو تا از دیدن این صحنه محروم نشه، 

 .اختیار لبخند رو ل*ب*ا*ش نشوندای که بیصحنه

کرده  ش خمو خوابیده بود و بالشتش رو محکم بغل کرده بود، یه پاشم تا سینهبه پهل

بود و آورده بود باال و دهنشم باز مونده بود. آراز واقعاً رو به روش یه دختر بچه پنج 

 ...دید نه یه دختر بیست سالهساله رو می

ل بکنه خواست از اون صحنه که حسابی اول صبح شارژش کرده بود دبا اینکه نمی

 :ش رو تکون دادولی رفت سمتش و شونه

 گیلدا... گیـــــلدا؟-

 هوم؟-

 .بیدار شو باید بریم-

 .تفاوت به آراز خیره شد و دوباره بستالی چشماش رو باز کرد و بی
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 !ت؟ بیدار شو دیگهخواستی بری خونهبا توام، مگه نمی-

چرخید و روش رو کرد سمت  طور که بالشتش رو تو بغل گرفته بوداینبار گیلدا همون

 :الودش گفتدیوار و زیر ل**ب با صدای گرفته و خواب

 .تو رو خدا بذا یه ذره دیگه بخوابم-

زد نشه به راحتی بیدارش کرد. حاال که تر شد، حدس میلبخند لبای آراز عمیق

خواست پاشه اونم اصراری برای بیدار کردنش نداشت، حتی ته ته دلش از خودش نمی

ش بمونه خوشحالم بود. برای همین بدون اینکه یه بار ه یه کم بیشتر تو خونهاینک

 .دیگه صداش کنه از اتاق رفت بیرون

با صدای بسته شدن در اتاق، دوباره الی چشماش رو باز کرد و محو فضای رو به روش 

شد، انگار تو یه خلسه فرو رفته بود. گیج و منگ بود و درکی از موقعیت و شرایط 

دونست تحت تاثیر قرصاییه که دیشب خورد. چند بار پلک زد و افش نداشت، میاطر

بعد از کش و قوسی که به بدنش داد چرخید و نگاهش رو تو گوشه و کنار اتاق 

 .چرخوند

شدن و سایز چشمای گیلدا اتفاقات یکی یکی داشتن از جلوی چشماش رد می

وری کرد و حرفی که واسه یه گشادتر. وقتی ذهنش اتفاق چند دقیقه پیش رو یادآ

ای به صورتش زد و از جاش مثل فنر بلند شد. ذره خواب به آراز زده بود، ضربه

سرگیجه نذاشت به راهش ادامه بده، یه کم وایستاد تا خون به مغزش برسه و دوباره با 

 .سرعت از اتاق رفت بیرون

 شنیدن صدای ماشینی ای که تا حاال ندیده بودش وایستاد که باگیج وسط سالن خونه

که انگار تو حیاط بود دویید رفت سمت در ورودی و بازش کرد ولی دیر رسید، چون 

 شددیگه از ماشین خبری نبود و در اتوماتیک پارکینگم داشت بسته می
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پاشو محکم به زمین کوبید و زیر ل**ب فحشی نثار خودش و حواس پرتش کرد. چرا 

بود به خاطر اون قرص دیشبی بود که یه سره نتونست از خواب بیدار شه؟ هرچی 

خوابونده بودش تا صبح وگرنه سابقه نداشته که نصف شب چند بار از خواب بیدار 

 .نشه

 :زدبرگشت تو خونه ولی زیر ل**ب مدام با خودش غر می

حاال من خواب بودم یه چرت و پرتی گفتم، این واسه چی سریع قبول کرد و گذاشت -

 .تونست تا ظهر عالف من بشه که حتماً کار داشتشت بیچاره نمیرفت؟ البته حق دا

مستاصل وسط سالن خونه آراز وایستاده بود که نگاهش به لباسای تنش جلب شد، 

تونست با این سر و وضع جایی بره. دوباره شد مسلماً نمیحتی اگه صبح بیدارم می

 یداش کرد، خیس و کثیفبرگشت تو اتاق تا دنبال لباساش بگرده که تو حموم اتاق پ

ذاشت فعالً کاری بکنه یا به چیزی بودن. پوفی کرد و از اتاق اومد بیرون، ضعف نمی

 .کردفکر کنه. اول باید یه کم خودش رو تقویت می

بعد از خوردن یه صبحونه مختصر و داروهاش، دوباره برگشت تو حموم. هم لباساش 

شوفاژ حموم جوری آویزون کرد رو شست هم خودش دوش گرفت و لباساش رو روی 

که زیاد چروک نشه و بشه ازشون استفاده کرد. مشکل بعدیش این بود که شالش تو 

خواست قبل از اومدن آراز خونه تایماز افتاده بود و همونجا مونده بود، حتی اگه می

بره هیچی نداشت که رو سرش بندازه و مسلماً تو خونه یه پسر به ظاهر مجردم شالی 

 .شدنمی پیدا

تونست بهش زنگ بزنه بگه ش رو داشت و میبا خودش فکر کرد کاش حداقل شماره

دونست پرروییه ولی تقصیر برادرش بود و باید جورش اومدنی براش یه شال بخره، می

کشید. از حموم که اومد بیرون دوباره لباسای آراز رو پوشید تا لباسای رو فعالً این می

نست دوکرد چون حتی نمینکه باید تا برگشتنش صبر میخودش خشک بشه، مثل ای
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شون و از اون بدتر اینکه کیفشم تو ماشین اون که از اونجا چه جوری باید بره خونه

 .معرفت جا گذاشته بود و پولی برای کرایه تاکسی نداشتفرحناز بیشعور بی

ه چرا تنها یه کم تو سالن خونه آراز چرخید با این همه هنوز براش مجهول بود ک

خواست فضولی کنه برای همین اصالً سمت اتاقا نرفت. کنه ولی دلش نمیزندگی می

خواست یه فکری برای ناهار بکنه ولی پشیمون شد، دوست ساعت نزدیک ده بود می

اجازه دست به وسایل خونه آراز بزنه، مطمئناً کار درستی نبود .گشنگی نداشت بی

 ،نکه بخواد کاری کنه که شاید تهش توبیخ بشهداد به ایکشیدن رو ترجیح می

 .خصوصاً اینکه هنوز حالش مساعد نبود

تو اتاق که برگشت با دیدن خونی که از دیروز روی زمین مونده بود از خجالت لبش رو 

به دندون گرفت و سریع رفت آشپزخونه با یه دستمال خیس برگشت و تمیزش کرد. 

تا همین جاشم خیلی به زحمت انداخته بودش  دوست نداشت دینی به گردنش بمونه.

خواست کار برادرش رو جبران کرده باشه ولی همین که بدون هیچ نگاه شاید می

 .ش ازش نگهداری کرده بود لطف بزرگی بودناپاکی دو روز تو خونه

لباساش رو از تو حموم برداشت. همشون خشک شده بودن، لباسای آراز و با شلوار 

 .دش عوض کرد و اونا رو هم انداخت تو ماشین لباسشوییلی و پولیور خو

با صدای زنگ در ورودی نگاهش رو به ساعت دوخت. یه ربع به یک بود، یعنی ممکن 

گرده؟ پس چرا دیروز عصر اومد؟ اگه آرازه پس بود آراز نباشه؟ آراز این ساعت برمی

نگاه کرد و با دیدن  چرا زنگ زد، مگه کلید نداره؟ با تردید رفت سمت در و از چشمی

 .آراز نفس راحتی کشید و در و باز کرد

 .سالم-

ترش نسبت به دیروز ابروهاش آراز به محض دیدنش با ظاهری جدید و حال رو به راه

 :رو داد باال و براندازش کرد و گفت
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 سالم بهتری؟-

 بله چرا با کلیدتون در رو باز نکردید؟-

 .نخواستم بترسونمت-

ش گیلدا نشست و با ناز دخترونه مختص خودش سرش رو روی شونهلبخندی رو لبای 

 :خم کرد و گفت

 .خیلی ممنون-

آراز به سختی نگاهش رو از حرکات شیرین و خواستنی این دختر گرفت و برای عوض 

 :کردن بحث گفت

 ناهار که نخوردی؟-

 .اجازه به وسایل یخچالتون دست بزنمنه راستش روم نشد بی-

 .خوب کاری کردی-

 :نگاه خجالت زده گیلدا رو که دید سریع گفت

 .اجازه بودنش نمیگم، به خاطر حال بدت میگمبه خاطر بی-

 :آراز پالستیکی که دستش بود رو باال گرفت و گفت

 .غذا گرفتم، اومدم با هم بخوریم-

 :با دیدن لبخند عمیقی که رو لبای گیلدا نشست ادامه داد

 .ین تا من برم لباسام رو عوض کنمحاال اگه زحمتی نیست میزم بچ -
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پالستیک غذا رو داد دست گیلدا و رفت سمت اتاقش و گیلدا دیگه فرصت نکرد 

خواست پرسید هم میش ازش سوال کنه. مطمئناً اگه چیزی میدرباره رفتن به خونه

شد چیزی ازش بخواد، پس خودشم بگه بعد از ناهار و اآلنم با این خستگی روش نمی

 .د بعداً باهاش حرف بزنهترجیح دا

میز غذا رو چید و نشست پشت میز منتظر. آراز بعد از یه ربع باالخره اومد و گیلدا به 

احترامش از جاش بلند شد که نگاه متعجب و تا حدودی تحسین برانگیز آراز رو به 

 :نشست گفتسمت خودش کشوند. لبخندی زد و همونطور که رو به روش می

 ی؟چرا پس شروع نکرد-

 .صبر کردم تا شما بیاید-

 .ببخشید معطل شدی... یه تلفن کاری پیش اومد-

 .کنمخواهش می-

 .اختیار محو تماشاش شده بودآراز مشغول خوردن شد در حالی که بی

شم بازتر شده بود و صورتش رنگ گرفته تر بود، چهرهحاال که یه کم حالش رو به راه

تونست این حقیقت رو انکار کنه. کس نمیاً هیچبود واقعاً دختر زیبایی بود و مسلم

ش زیبایی و جذابیتی که در عین سادگی و بچگونه بودن، معصومیت خاصی به چهره

 .بخشیده بود

گرفت، شاید چیزی دونست چی تو وجود این دختره که انقدر ازش حس خوبی مینمی

ش سپرده بودش خونه ذهنش بود و خیلی وقت بود که به نهانکه مربوط به گذشته

 ...ولی حاال

 .خوام، گیج خواب بودم نفهمیدم چی گفتمبه خاطر صبح معذرت می-
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 .اومد دیگهحرف بدی نزدی که خوابت می-

به خاطر اون قرصی بود که دیشب بهم دادید که واقعاً ممنونم ازتون، خیلی راحت -

 .خوابیدم

 ردی؟کنم، حاال حالت بهتره، داروهات رو سر وقت خوخواهش می-

 .بله تا بیدار شدم خوردم-

 کنه؟ای نداری؟ پشتت درد نمیمشکل دیگه-

نگاه متعجب گیلدا بهش خیره موند، منظورش از پشتش چی بود؟ یعنی اونم جای 

 کمربندا رو دیده؟

ش نکنه آراز سوالش رو از تو نگاهش خوند و خیلی عادی برای اینکه خجالت زده

 :گفت

دم اون شب که از حال رفتی پشتت پماد بمالم. واقعاً تجویز دکترت بود، مجبور ش-

 .کردم که تایماز تا این حد وقیح شده باشهفکرشم نمی

خواست یه قطره آب شه و بره گیلدا سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت. دلش می

شد از اینکه تو زمین، با اینکه بازم ممنونش بود به خاطر کمکش ولی شرمش می

 .ز افتادهجلوش به این رو

 .غذات رو بخور دیگه هم به چیزی فکر نکن، هرچی بوده تموم شده-

دیگه تا آخر غذا هیچکدوم حرفی نزدن. هر کدوم تو افکار خودشون غرق بودن، 

ش چه واکنشی قراره به کرد که حاال که قراره بره سراغ خانوادهگیلدا به این فکر می

که درست روز خواستگاریش ناپدید  ش نشون بدن. اونم وقتیاین غیبت پنج روزه

 .کرددونست که یه کتک مفصل رو شاخشه و باید خودش رو براش آماده میشد می
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ای کرد حاال که دیگه هیچ بهونهفکر آرازم مشغول بود، اونم داشت به این فکر می

 برای موندن این دختر نداره یعنی ممکنه بازم یه جایی ببینتش؟

تونست این حضور رو نه که دائمی حداقل در حد یه کاش میکرد که با خودش فکر می

شد. رو پیشونی این دختر حک شده بود خواهر قاتل دوستی نگه داره ولی نمی

ش با این داد، علی الخصوص رابطهبرادرش، همینم همه چیز رو تحت الشعاع قرار می

که پناه شده واسه ش یا تایماز بو ببرن جاش هم کافی بود خانوادهدختر رو. تا همین

 .این دختر که قیامت به پا کنن

*** 

ظرفا رو شست و از آشپزخونه رفت بیرون، آراز رو به روی تلویزیون نشسته بود و با 

 :اومد گفتدیدن گیلدا که به سمتش می

 .دستت درد نکنه خیلی خسته شدی حالتم هنوز رو به راه نیست-

 .کاری نکردم حالم خوبه-

 :منتظر دید گفت آراز که گیلدا رو

 خوای؟چیزی می-

 ...بله... یعنی، راستش... چیزه، من دیگه باید برم، بعدش-

طور که از جاش پس باالخره زمان رفتنش رسیده بود. نفس عمیقی کشید و همون

 :شد گفتبلند می

 .باشه... برو حاضر شو منم برم لباس بپوشم بریم برسونمت-

 .تونمنه... آخه نمی-
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 چرا؟یعنی چی؟ -

جا جا موند اآلن چیزی ندارم سر کنم. با این اون روز خونه برادرتون... روسریم اون-

 .تونم برم خونه. همین جورم کلی زیر سوال میرموضع بعد از پنج روز غیبت نمی

ها باز شن... بعد میرم اآلن که جایی باز نیست... باید تا عصری صبر کنی که مغازه-

 .خرمبرات می

 تون شال ندارید؟ونهشما تو خ-

 :اندرسفیه نگاهش کرد و گفتعاقل

 !کنمنه من اصوالً شال سرم نمی-

پایان حرفش مساوی شد با شلیک خنده گیلدا. به حرفش که در نهایت جدیت ولی 

ش بلند و از ته دل هاشم مثل گریهخندید، خندهدر عین حال با شوخی زده شد می

 .تا به سرفه افتاد و اشک تو چشماش جمع شد ها انقدر خندیدبود. بازم عین بچه

 آروم دختر چه خبرته؟-

 .وای دست خودم نبود. ببخشید-

کرد چی رو باید ببخشه وقتی یکی از آراز محو تماشاش شده بود و به این فکر می

های عالم رو جلوی چشمش داشت! خیلی خوشش میومد وقتی که نادرترین صحنه

کرد. خندید و روحیه خودش رو حفظ میبازم می این دختر با وجود همه مشکالت

اطالع! دلش ش ازش بیانگار نه انگار که پنج روزه که دزدیده شده و خانواده

خواست علتش رو ازش بپرسه ولی پشیمون شد. نباید زیاد درباره زندگیش می

 .دادکنجکاوی به خرج می

 .رمگیمن میرم یه کم استراحت کنم، عصری میرم برات شال می-
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 رید؟سر کار نمی-

 .رسمدیگه امروز نمی-

 :گیلدا تا خواست اعتراضش رو نشون بده آراز گفت

من مدیر اون شرکتم، مطمئن باش یه نصفه روز نرفتنم به کسی جز خودم ربطی -

 .خواد معذرت خواهی کنینداره، نمی

ت استراحش کرد و خودشم رفت تو اتاق تا یه کم گیلدا با نگاهی قدرشناسانه بدرقه

 .کنه

*** 

لباساش رو پوشیده بود و حاضر و آماده رو تخت منتظر آراز نشسته بود که براش 

 دونست جز حقیقتشد. میگذشت استرسشم بیشتر میشال بیاره، هرچی بیشتر می

 دونست به این راحتی قبول کنه،تونست به پدرش بگه، ولی بعید میای نمیچیز دیگه

 .زدش رو میخوند که رایباش انقدر تو گوشش میکرد زن بااونم قبول می

با شنیدن صدای در از فکر و خیال بیرون اومد و از اتاق رفت بیرون، آراز با دیدنش 

 :رفت سمتش و ساک خرید رو به دستش داد

 .سر کن ببین خوشت میاد-

گیلدا شال رو از توی ساک بیرون آورد و با لذت نگاش کرد؛ یه شال خیلی خوشگل 

 .های طالیی برجستهای داشت با رگهزمینه فیروزهکه 

 !وای... چقدر لطیف و خوشگله، دستتون درد نکنه-
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ای که تو راهروی ورودی نصب شده بودـ شال رو انداخت رو سرش و رفت سمت آینه

های طالیی اومد و رگهخودش رو برانداز کرد. اون رنگ واقعاً به پوست سفیدش می

ماش هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود، به سلیقه آراز روش با رنگ موها و چش

تونست برای از سر وا کنی یه چیز دم دستی بگیره ولی واسش وقت احسنت گفت. می

 .گذاشته بود

 .بهت میاد-

 ممنون لطف دارید، بریم؟-

 .بریم-

گیلدا همین که دستش رفت سمت دستگیره در، آراز صدای در رو از تو حیاط شنید و 

 .ی گیلدا رو گرفت و کشید عقبسریع بازو

 :گیلدا بهت زده از این حرکت یهویی آراز گفت

 ...چی شـ-

با قرار گرفتن دست آراز رو دهنش، ادامه حرفش رو خورد و با حیرت زل زد بهش که 

رفت سمت در و از چشمی بیرون رو نگاه کرد. هنوز نفهمیده بود که چرا یهو این 

رو گرفت و دنبال خودش تا تو همون اتاق کشوند و  جوری کرد، که آراز دوباره بازوش

 :برد دستش رو ول کرد و با هشدار گفت

 .همین جا بمون، صداتم در نیاد-

 :خواست بره سمت در که با صدای گیلدا برگشت

 چرا؟ چی شد مگه؟-
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 :قبل از اینکه آراز جوابی بده صدای شخصی تو خونه پیچید

 آراز... کجایی داداش؟ نیستی؟-

ه قدری برای گیلدا آشنا بود که با شنیدنش چهار ستون بدنش بلرزه، تایماز این صدا ب

زده گیلدا رو دید، انگشتش رو کرد؟ آراز که نگاه وحشتوقت روز اینجا چی کار می

ای جز ساکت موندن نداره و تهدیدوار رو بینیش گذاشت تا بهش بفهمونه چاره

دای کلید توی در فهمید درم قفل خودشم سریع رفت بیرون و گیلدا با شنیدن ص

 کرده

تا حدی خیالش راحت شد که تایماز قرار نیست ببینتش ولی هنوز ترس از رو به رو 

 .شدن باهاش رو داشت و این بستگی شدیدی به نحوه برخورد آراز داشت

گشت. خدا رو شکر کرد که آراز رفت تو سالن، تایماز داشت تو آشپزخونه دنبالش می

ز ناهار آشپزخونه رو حسابی تمیز کرده بود وگرنه اآلن تایماز با دیدن گیلدا بعد ا

 .شدمیزی که برای دو نفر چیده شده بود مشکوک می

 کنی؟اینجام تایماز، تو آشپزخونه چی کار می-

 عــــه چرا هر چی صدات کردم جواب ندادی؟-

 !تو اتاق بودم نشنیدم چطوری؟ از اینورا-

 .م سر رفته بودومدی منم بد حوصلهبد نیستم دیدم شرکت نی-

 :کلیدای توی دستش رو گرفت سمتش و گفت

 کلیدت از اون روز دستم مونده بود، شرکت چرا نیومدی؟-
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ترسم بیام و یکی از اون این روز اون شرکت جز اعصاب خوردی هیچی نداره می-

 .اجالی معلق سر برسه منم اعصابش رو ندارم، باهاشون رو در رو شم

 .شون پیدا شه، البته خودشون نه شرخراشونخره امروز فرداست که سر و کلهباال-

 .کنیمپوف حاال وقتی پیداشون شد یه فکری به حالش می-

 :کنار آراز رو مبل نشست و به کالفگی گفت

 .میرممن که به معنای واقعی کم آوردم، به خدا از عذاب وجدان دارم می-

لدا تو این یکی دو روز باعث شده بود حداقل اون آراز با خودش فکر کرد که حضور گی

به اندازه تایماز فکرش مشغول نباشه. با فکر گیلدا نگاهش رو دوخت به تایماز از 

 شه؟فکرش گذشت اگه ازش بپرسه تا کی قراره اینجا بمونی، بهش مشکوک می

 :شد گفتجور که از جاش بلند میهمون

 .برم واسه شام یه چیز آماده کنم-

 .زنم میارنخواد بابا، هوس پیتزا کردم زنگ میینم-

 .خواست بمونهنفسش رو فوت کرد، پس می

کرد که تک و تنها اونجا گیر افتاده بود! خوبیش اون دختر بیچاره رو باید چی کار می

ه تونست داشتاین بود که اون اتاق سرویس بهداشتی داشت و از این نظر مشکلی نمی

 شد چی؟ش میتشنهباشه، ولی اگه گشنه و 

 خواستی بری؟جایی می-

 :با نگاهی به لباسای تنش گفت



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

71 

 

 .من؟ آره گفتم برم یه سری به مامان اینا بزنم-

 .رفتم اونا هم رفتن خونه دکتر موحدخونه نیستن، من که داشتم می-

تونست حداقل با دور کردن تایماز از خونه، امنیت و این تیرشم به سنگ خورد، می

 .دا رو فراهم کنه ولی بازم نشدراحتی گیل

 :نشست کنار تایماز و گفت

 تو چرا نرفتی؟-

 .به همون دلیل که تو دیگه اونجا نمیری-

 .دلیل من شامل حال تو نمیشه-

ست منم خوشم نمیاد برم اونجا و میشه برادر من، تا وقتی صدف دختر اون خونه-

که هممون داغون بودیم چقدر باهاش رو در رو شم. هنوز یادم نرفته سر جریان آرتا 

 .سر رفتنش به آمریکا پافشاری کرد و خون به جیگرت کرد دختر خودخواه یه دنده

با آوردن اسم صدف یاد اون شب افتاد و خدا رو شکر کرد که تایماز نرفته وگرنه حتماً 

شد. برای عوض های صدف یه چیزی از ماجرا دستگیرش میبا شنیدن گوشه و کنایه

 :پرسید کردن بحث

 از مژده چه خبر؟-

 .تایماز مشغول کشیدن خطوط فرضی روی میز شد

 .خبری ندارم... اونم یکی لنگه صدف تا پاش رسید اونور من رو یادش رفت-

بی انصاف نباش تایماز... مژده و صدف هیچ ربطی به هم ندارن، مژده واسه ادامه -

وقع بهت گفت که شاید تو تحصیل رفت... نرفت که موندگار بشه. بنده خدا همون م
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یکی دو سال اول نتونه زیاد باهات در ارتباط باشه... تو هم قبول کردی. بعدشم 

 .کنه اینه که اون دوستت دارهترین مسئله که مژده رو از صدف متمایز میمهم

 .رفتاگه دوستم داشت نمی-

ون دوستش اون به تو از آرزوهاش گفت، تو هم با عقل و درایت خودت قبول کردی چ-

 .داشتی راضی به پیشرفتش شدی، پس دیگه حق اعتراض نداری

 .ترسم تو این مدت از دستش بدممی-

افته، به این فکر کن که اونم همین اگه به عشقت ایمان داشته باشی این اتفاق نمی-

ر ای که تو دتره، با این رویهترس رو نسبت به تو داره. که به نظر من ترس اون منطقی

 .رفتی و دخترای رنگارنگی که دور و برت و پر کردنپیش گ

کدوم دختر بابا! همشون فقط و فقط واسه سرگرمی و منحرف کردن فکرمن. وگرنه -

 .دونی تو این قلب صاحاب مرده فقط یه نفر جا دارهخودت که بهتر می

ابله تونه مقبه این فکر کن اگه باد خبر گند کاریات رو به گوش مژده برسونه اونم می-

 .به مثل کنه... با این فرق که اونجا دستش برای هرکاری بازه

ای به جز طلبکار و بدهی با این اوضاع و احوال فعلیمون ذهنم به هیچ سمت دیگه-

 .شهکشیده نمی

تایماز رفت سمت دستشویی، آرازم سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و چشماش رو 

 کرد؟بست. باید با گیلدا چیکار می

تونست ریسک کنه و بره سراغش. تایماز تحت هیچ شرایطی نباید بویی از این نمی

 گفت که مجبور شدهبرد، حداقل فعالً که هنوز داغ بود نه شاید بعداً بهش میقضیه می
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ذاشت یه جوری گندکاریش رو ماست مالی کنه. ولی اآلن نگرانی بابت گیلدا نمی

 .تصمیمی به جز پنهون کردنش بگیره

 .. این در چرا قفله؟آراز.-

به سرعت باد سرش رو چرخوند عقب که دید تایماز درست جلوی در اتاقی که گیلدا 

 .توش بود وایستاده

 :رفت طرفش گفتطور که میبلند شد و همون

 چیکار داری با اون اتاق؟-

 !خوام برم حوله دست و صورتم رو بردارم دیگهمی-

کنه. چی ش از این اتاق استفاده مید خونهپاک یادش رفته بود که وقتی تایماز میا

 !فهمید اآلن به جای اون کی تو اتاقه؟شد اگه میمی

 :خیلی سریع یه چیز تو ذهنش جفت و جور کرد و گفت

چوب کمد دیواریش پوسیده شده بود، رفتم دیدم اتاق پر جک و جونور و سوسک و -

 .رو بستم بوش نیاد بیرونمورچه شده. مجبور شدم یکی رو بیارم سم پاشی کنه، در 

 ای؟نچ، ای بابا تو زمستون آخه چه سوسک و مورچه-

زد و منتظر جوابی از آراز نشد. آراز از اینور و گیلدا از زیر ل**ب واسه خودش غر می

 .اون سمت در هر دو همزمان نفسشون رو با خیال راحت بیرون فرستادن

که حضور آراز تا حدودی احساس امنیت لرزید. با اینگیلدا تو اتاق داشت عین بید می

خواست سرش بیاره، حتی شنیدن داد ولی با بالیی که اون روز تایماز میبهش می

 .صداش هم برای به لرزه افتادنش کافی بود
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ترین صدایی ایجاد کرد کوچکدوباره رفت رو تخت نشست و در حالیکه سعی می

 ود بمونه؟نکنه روش دراز کشید یعنی تایماز تا کی قرار ب

*** 

با پاش رو زمین ضرب گرفته بود و خیره به تایمازی بود که داشت چایی بعد از غذاش 

تونست فکرش رو موند ولی نمیاومد و پیشش میخورد. اولین باری نبود که میرو می

کرد که چهار ساعت گشنه تو اون ای از گیلدا منحرف کنه. وقتی به این فکر میثانیه

 .شدده واقعاً عصبی میاتاق گیر افتا

کرد ولی هیچی به ذهنش ای برای رفتن تایماز جور میخواست یه بهانهدلش می

رسید. انقدر رفت و آمدش به خونه آراز بدون برنامه ریزی قبلی و یهویی بود که نمی

موقعش سرزنشش کنه، اآلنم که یه فیلم سینمایی تونست به خاطر این حضور بینمی

ن شد از جاش تکومحبوبش شروع شده بود و مسلماً تا وقتی تموم نمی با بازی بازیگر

 .خوردنمی

ش جوری نبود که انقدر راحت از نشیمن به سمت اون اتاق خواب اگه چیدمان خونه

زد. باالخره بعد از دو ای یه سر بهش میتونست به یه بهونهدید نداشت حداقل می

 :از کش و قوسی که به دستاش داد گفتساعت و نیم فیلم تموم شد و تایماز بعد 

 خب حاال که اونجا رو سمپاشی کردی من کجا بخوابم؟-

آراز چشماش رو محکم مالید. تا حاال انقدر به سیریش بودن تایماز پی نبرده بود، این 

 .دفعه دیگه بدجوری چتر شده بود

 .شیم روشبرو اتاق من... تخت من بزرگه دوتامون جا می-

 خوابی؟و نمیخیلی خب... ت-

 .چرا تو برو منم میام-
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 .پس شبت بخیر داداش-

 .شب بخیر-

وقتی از رفتن تایماز مطمئن شد آروم از جاش بلند شد و رفت سمت اتاق گیلدا. کلید 

رو از جیبش درآورد و با کمترین سر و صدای ممکن در رو باز کرد و رفت تو. گیلدا رو 

خواسته صداش تو کشیده بود حتماً می تخت خوابیده بود و پتو رو هم تا رو سرش

، یه کم الی پتو رو از رو صورتش کنار زد، با خواب نره بیرون. ترسید اون زیر خفه بشه

طوری بشه و خواست ایندیدن صورت معصومش نگاهش مملو از شرمندگی شد. نمی

 .ای نبود، این جوری برای خودش بهتر بودتمام تالش خودشم کرد که نشه ولی چاره

نخواست حاال که مجبور شده با شکم گشنه بخوابه بد خوابم بشه، برای همین رفت 

بیرون و در رو بست. به این فکر کرد که حتماً قسمت بوده که این دختر یه شب دیگه 

 .ش سر کنهتو خونه

داد که صبح با ترس و دلهره از خواب بیدار شد. ساعت و سکوت خونه نشون می

 !نیست؛ ولی هنوز از حضور تایماز واهمه داشت کسی به جز خودش خونه

از جاش بلند شد و خواست بره سمت در که چشمش به کاغذی روی میز کنار تخت 

زد آراز براش یادداشت گذاشته باشه، یه شماره افتاد، سریع برش داشت. حدس می

 :تلفن بود و زیرشم نوشته شده بود

 !یه زنگ بهم بزناین شماره منه بیدار که شدی با تلفن خونه -

نفسش رو با خیال راحت بیرون فرستاد پس رفته بودن و اآلن دیگه کسی خونه نبود. 

رفت تو سالن و گوشی تلفن و برداشت و شماره روی کاغذ رو گرفت بعد از چندتا بوق 

 :صدای آراز تو گوشی پیچید

 .سالم صبح بخیر-
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 .سالم... صبح شما هم بخیر-

 تازه بیدار شدی؟-

 .بله-

م، خودت که دیدی تایماز سرزده اومد. به خاطر من واقعاً به خاطر دیشب شرمنده-

امنیت خودت مجبور شدم قایمت کنم وگرنه برای من اهمیتی نداره که بفهمه از اون 

 .روز خونه منی

 .دونم، دشمنتون شرمنده من باید شرمنده باشم که انقدر باعث مزاحمت شدمبله می-

 .تم زنگ بزنی که بگم آماده باش میام دنبالتمزاحمتی نبوده، خواس-

 !آخه این جوری باید هی از کارتون بزنید-

 .کاری ندارم، تا یه ساعت دیگه حاضر باش-

 .چشم ممنون-

 صبحونه خوردی؟-

 .نه هنوز-

 .پوف دیشبم که شام نخوردی برو یه چیز بخور تا پس نیفتادی-

 .خورمچشم اآلن می-

 .ه زنگ بزن فعالًکاری داشتی به همین شمار-

 .خدافظ-
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گوشی رو قطع کرد و یه لحظه از ذهنش گذشت که یه زنگ به خونه بزنه ببینه اوضاع 

ای جز برگشتن به خونه نداشت که بخواد از چه قراره ولی پشیمون شد. راه دیگه

شون هرچقدر هم که وخیم باشه باید باهاش رو به یکیشون انتخاب کنه. اوضاع خونه

 .شدرو می

*** 

 .کردتو ماشین آراز نشسته بود و به سمت خونه حرکت می

های خوب تهرانه، جایی که همیشه ش تو یکی از محلهدید که خونهتازه داشت می

آرزو داشت توش زندگی کنه این حسرت و آرزو از بعد شنیدن خبر خواستگاریش 

 .بیشتر شد

ها انقدری سرشون تو زندگی ها کسی کار به کار هم نداشت، تو این محلهتو این محله

هم نبود که از جیک و پوک هم سر در بیارن و تا بفهمن که طرف آس و پاسه و یه 

دختر مجردم داره براشون دام پهن کنن و با وعده و وعید هدف کثیفشون رو پیش 

ها اگه دختر به خواستگاری مرد چهل و هشت ساله جواب رد ببرن، تو این محله

ی بود و کسی حق دخالت نداشت. ولی اون جا عیب و ننگ بود رد داد یه چیز منطقمی

 ...شون، حتی اگه یه پسر دوازده ساله داشته باشهکردن همچین آدمی از در خونه

 :با صدای آراز نگاهش رو از خیابونا گرفت

 تونم یه سوالی ازت بپرسم؟می-

 .بفرمایید-

ت مد که زیاد از دوری خانوادهتو این چند روز که تو رفتارت دقیق شدم به نظرم او-

تر از حد انتظارم با این موضوع برخورد کردی. حتی تحت فشار نبودی... راحت

 نخواستی یه بارم بهشون زنگ بزنی، علتش چیه؟
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 !مشغول بازی با انگشتای دستش شد

خب... از وقتی که مادرم فوت کرد من از بابام خیلی دور شدم... وقتی هم به یه سال -

وقت خونه نبود. دوباره ازدواج کرد این فاصله بیشتر شد، حمیدم که... هیچ نرسیده

شه گفت تو این سه سال... با وجود زندگی با خانواده تنها بودم، در اصل سه سال می

پیش ازشون از نظر عاطفی جدا شدم شاید علت عدم وابستگی شدیدم همین باشه، 

ت ولی با اومدن زن بابام به زندگیمون این هرچند پدرم از اولم رابطه خوبی با من نداش

 ...رابطه بدترم شد تا جایی که

 :با سکوت گیلدا کنجکاوانه پرسید

 تا جایی که؟-

مجبور به ازدواج با مردی شدم که بیست و شیش سال از خودم بزرگتر بود و یه پسر -

 .دوازده ساله داشت

 .اخمای آراز در هم رفت و فکش منقبض شد

 ای کرد؟ور به همچین کار احمقانهکی تو رو مجب-

مرده از اهالی محل بود، یه بازاری گردن کلفت که به خاطر پولش کلی آدم مفت خور 

شد که مرده بود و زنای همسایه به خاطر و چاپلوس دورش بودن. زنش یه سالی می

مادر گشتن که پسرش بیخودشیرینی داشتن براش دنبال یه زن مطلقه یا بیوه می

شه، ولی بعداً خبر رسید که آقا چشمش دختر آقا بشیر، یعنی من رو گرفته. بزرگ ن

رفت از اینکه دیدم ته دلش غنج میخبر که به گوش بابام رسید با اینکه می

پولدارترین آدم محل خواستگار دخترش بود مخالفت کرد، دل منم خوش بود به 

اید این ازدواج گفت که همین مخالفت ولی زن بابام انقدر زیر پاش نشست و از فو
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دیگه گوش بابام رو خواهش و التماس و مخالفت من بسته شد و قرار خواستگاری رو 

 !گذاشت

رد کشکست، فکر میسکوت ماشین رو فقط صدای نفسای بلند و پر از حرص آراز می

دید هنوز های اجباری و عجیب غریب سر اومده ولی میدیگه دوره اینجور وصلت

 .کننبه خاطر منافعشون خوشبختی دخترشون رو حراج می بودن کسایی که

 خب چی شد که رضایت داد این وصلت سر نگیره؟-

 .رضایت نداد-

آراز با بهت بهش خیره شد، نکنه این دختر متاهل بود و خبر نداشت؟ خب اگه باشه 

خواست ببینتش، پس علت این بهت و خشمش چی میشه مگه؟ اون که دیگه نمی

 چیه؟

 ه همین راحتی زن اون یارو شدی؟یعنی ب-

نه. خوشبختانه با زمان بندی دقیق برادرتون عروس درست روز خواستگاریش -

غیبش زد و به احتمال قطع به یقین مراسم خواستگاری بهم خورد، حاال باید برم 

 .ببینم بعدش چی شده. شاید تو نبودم شوهرم دادن و خودم خبر ندارم

ون فرستاد، پس تایماز ندونسته لطف بزرگی در حق نفسش رو به طرز محسوسی بیر

این دختر کرده بود، البته اگه نخوان دوباره برای خواستگاری پا پیش بذارن. این 

کرد حماقته اولیش بهم خوردن اون دومین مزیت کار تایماز بود که آراز فکر می

 .خواستگاری مزخرف بود و دومیش آشنایی آراز به این دختر دوست داشتنی

 امکان داره بابات دوباره قرار خواستگاری رو با اون یارو بذاره؟-
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دونم که محاله همچین لقمه چرب و نرمی با شناختی که از بابام و زن بابام دارم می-

 .رو از دست بدن، مگه اینکه اون طرف دیگه از وصلت با من پشیمون شده باشه

کنه. مگه اینکه اون احمق مغز تا نوک زبون آراز اومد که بگه همچین چیزی غیر مم

خر خورده باشه که بخواد از دختری مثل گیلدا بگذره که تو این چند روز فهمید نه از 

تونست اون رو برای همیشه پیش نظر ظاهری و نه باطنی چیزی کم نداره. کاش می

 !...خودش داشته باشه ولی حیف که محال بود

*** 

 :ه بود سر خیابونشون نگه داشت و گفتماشین رو طبق آدرسی که از گیلدا گرفت

تونم برم، ممکنه آدمای تایماز هنوز این دور و اطراف متاسفانه از این جلوتر نمی-

 .کمین کرده باشن. من و نبینن بهتره

 :گیلدا با ترس چرخید سمتش و گفت

 مگه هنوز دنبالمه؟-

باشن، اگر هم  نه نه به خاطر تو نه، مطمئن باش دیگه سراغت نمیاد. گفتم ممکنه-

 .باشن به خاطر برادرته

 .لحن پر از آرامش آراز، گیلدا رو هم آروم کرد

 .بهتون اعتماد دارم، مرسی بابت این چند روز که بهم پناه دادید-

 .گیلدا نفهمید این بغض چرا تو گلوش نشست و باعث شد صدای تا این حد بلرزه

ـ من عوضش ازت معذرت کنم، جبران رفتار ناشایست برادرم بودخواهش می-

 .خوام به خاطر عذابی که تو این یه هفته کشیدیمی
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خوام، هرچند کاری که اون کرده قابل بخشش و منم عوض برادرم ازتون معذرت می-

 .جبران نیست، خدا برادرتون و رحمت کنه... خدانگهدار

 :هنوز دستش به دستگیره نرسیده بود که آراز گفت

 .صبر کن-

 .چرخید سمتش

 بله؟-

دونست که قرار نیست دیگه ببینتش یا باهاش در ارتباط باشه ولی نفهمید چی می

 :شد و چی به ذهنش رسید که یهو گفت

تون و همه چیز مرتب بود، یه اس ام اس بهم میدی تا خیالم راحت وقتی رفتی خونه-

 بشه؟

 .من گوشی ندارم-

 مونده؟ چرا؟! تو همون کیفته که گفتی تو ماشین اون دختره جا-

 :سرش رو انداخت پایین و با شرمندگی گفت

 .نه من حق استفاده از موبایل رو ندارم-

نفسش رو با کالفگی فوت کرد، این دیگه نهایت پست فطرتی یه آدم رو که اسم پدر 

داد. نه خودش ارتباط دوستانه و عاطفی با دختر تازه کشید نشون میرو یدک می

داد ای رو بهش مید و نه حتی اجازه استفاده از وسیلهش برقرار کرده بوداغدار شده

 .تونست از طریق اون با دوستا و آشناهاش در ارتباط باشهکه شاید می

 .کردمگفتی که یه فکری براش میکاش زودتر می-
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 .چه فکری؟ آخه من حتی یواشکی هم اجازه ندارم ازش استفاده کنم-

چهار روز به -ن دختری که تو همین سهمثل اینکه دیگه باید به طور کامل با ای

معصومیت و دل پاکش پی برده بود خداحافظی کنه. خداحافظی براش سخت بود 

دونست دیگه محاله یه دختر نجیب و آروم با این خصوصیات خوب تو چون می

 .ای نداشتزندگیش پیدا کنه ولی چاره دیگه

ت با به راه باشه و خانوادهباشه پس باید پیش خودم امیدوار باشم که همه چیز رو -

 !ت کنار بیاناین غیبت چند روزه

 .منم امیدوارم! خدافظ-

ت خواسقبل از اینکه خداحافظی آراز رو بشنوه پیاده شد. بیشتر به خاطر اینکه نمی

 ای برای باریدنشآراز شاهد اشک ریختنش باشه، اشکایی که هیچ دلیلی قانع کننده

 .دی که مردونگی رو تو این چند روز بهش ثابت کردنداشت به جز دلتنگی برای مر

تا وقتی جثه ظریفش تو پیچ کوچه محو شد با نگاه دنبالش کرد. از دست خودش 

تر بود ولی کرد اآلن خیالش راحتعصبانی بود، اگه درباره زندگیش کنجکاوی نمی

و دام تها سرشون مهایی که همسایهتونست نگرانش نباشه. تو همچین محلحاال، نمی

زندگی همدیگه بود، ناپدید شدن یه دختر جوون اونم درست تو روز خواستگاریش 

 .کمتر از جرم نبود براشون

ای گرفت تا تلفنی به یه بهونهشون رو میبا خودش فکر کرد کاش حداقل شماره خونه

 کردرفت و با پدرش صحبت میجویای حالش بشه و اگه وضعیت ناجور بود خودش می

ش مشکلی براش درست بشه پس خواست دیگه از سمت خودش و خانوادهولی نمی

 !کردباید اثرش رو از زندگی این دختر محو می
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با این فکر ماشین رو به حرکت درآورد و رفت. اآلن دیگه هیچ کاری از دستش 

اومد به جز دعا برای رو به راه شدن زندگیش و صدالبته خوشبختیش با مردی برنمی

 .رتیکه فرصت طلب زیاده خواهبه جز اون م

*** 

لرزید، شاید کرد. از استرس دستاش میشون رو طی میهای لرزون مسیر کوچهبا قدم

شد ولی اآلن چه اگه اون روز، روز خواستگاریش نبود اآلن وضعیتش خیلی بهتر می

هاشون که کرد که فراری در کار نبوده! با دیدن یکی از همسایهجوری باید ثابت می

اومد سالمی داد ولی هیچ جوابی به جز چشم غره ازش اشت جهت مخالفش مید

ها هم فهمیده بودن؟ معلومه که نگرفت. مات و مبهوت مونده بود، یعنی همسایه

فهمن وقتی همشون از جریان خواستگاری با خبر بودن پس حتماً از بهم خوردن و می

 .علتشم باخبرن

دونست باباش این ساعت ه بیاد در رو باز کنه. میزنگ در رو زد و منتظر موند تا عطی

تونست تو این چند ساعت مخ نامادریش رو شست و شو بده خونه نیست و شاید می

 .تا بکشونتش سمت خودش. در که باز شد چهره بهت زده عطیه پشت در ظاهر شد

 .سالم-

ت تو، حوصله نداشت صبر کنه تا از بهت دربیاد برای همین در رو هول داد و رف

 :وسطای حیاط که رسید صدای زن باباش بلند شد

به بـــــــــــه باد آمد و بوی عنبر آمد! امروز آفتاب از کدوم طرف دراومده که -

لطف الهی شامل حالمون شد و گیلدا خانوم باالخره بعد از یه هفته منزل حقیرانه ما 

 رو منور کردن؟

ی بود که خودش رو از قبل برای های عطیه چیزبا کالفگی چرخید سمتش. کنایه

 !شنیدنش آماده کرده بود
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 :قبل از این که جوابی بده با همون لحن ادامه داد

دادید رسید شاهزاده خانوم ولی اگه خبر میوسعمون که به گاو و گوسفند نمی-

ترسم بریدیم. این جوری خیلی بده، آخه میحداقل یه خروسی جلوی پاتون سر می

 !یه وقت بر بخوره و این بار برید سر سال برگردید به جمال همایونی

 .عطی وقت خوبی برای زدن گوشه و کنایه نیست-

خواید تشریف ببرید، البته این بار نه با پای ای وای چرا آخه؟ البد دوباره می-

 .خودتون، با اردنگی پدرتون

 بابا کی میاد؟-

 آماده کنی؟خوای زودتر خودت رو برای پرت شدن از خونه چطور؟ می-

نه. باید براتون توضیح بدم که تو این مدت چی شد... من با پای خودم نرفتم، من رو -

 ...دزدیدن. اگه بدونی تو این یه هفته

های بلند و مستانه عطیه حرفش بریده شد. این زن به جز چزوندن و با صدای خنده

 !اومدای ازش برنمیمسخره کردن کار دیگه

 !لیزابت بنده حقیر شما رو با دختر شوهرم اشتباه گرفتماوه! ببخشید ملکه ا-

 :تر شد و یهو لحنش رو عوض کرد و با خشم توپیدچند قدم به گیلدا نزدیک

آخه بزغاله مگه تو کی هستی که دزدیده باشنت؟ سرتا پات رو بتکونن دوزارم از -

به ریش  کردی که کسیتوش در نمیاد، الاقل تو این یه هفته یه دروغی سر هم می

خندید! هه میگه دزدیدنم، خبر نداره که همه دیدنش تو ماشین اون مون نمینداشته

 !فرحناز پتیاره نشسته بوده
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باور کن راست میگم، فرحنازم باهاشون هم دست بود تو خیابون منو دید سوار کرد. -

، مفهمیدم اونم باهاشون دست به یکی کرده؟ به خاطر پولم ندزدیدناز کجا باید می

 .خواستن به حمید ضربه بزننمی

خبه خبه... دیگه پای اون بدبخت رو وسط گندکاریت نکش. به من ربطی نداره که تو -

این مدت کدوم گوری بودی و چه گهی خوردی، اون تو، اونم بابات. تا شب صبر کن 

دونم بخواد یه کلمه هم ازت وقتی اومد به خودش توضیح بدهد هرچند بعید می

 .بشنوه

 .ز کنارم رد شد و رفت سمت خونها

خودت رو آماده کن، بابات دیگه چشم دیدنت رو نداره چه برسه به اینکه بخواد -

 .حرفای صد من یه غازت رو بشنوه

 عطی اون روز خواستگاری چی شد؟-

خواستی بشه؟ آبرومون تو کل محل و در و همسایه رفت، وقتی از تشریف چی می-

بات خواست زنگ بزنه به آقا تیموری و یه بهانه جور کنه که فرماییتون ناامید شدیم با

نیاد ولی از شانس همون لحظه زنگ در رو زدن و ما هم به خیال اینکه شاید تو باشی 

در رو باز کردیم که دیدیم تیموریه... چیزی به رومون نیاوردیم ولی نیم ساعت که 

شد هر چی از دهنش ای زیر نیم کاسه ست و بلند گذشت خودش فهمید یه کاسه

ای زد که دو تا محل باالتر و درومد بارمون کرد. همین جا تو حیاط چنان نعره

ترم صداش رو شنیدن. اگه بدونی چه حرفایی پشت سرت زد، دیگه سرت رو تو پایین

 !گیری از شرماین محل باال نمی

 خواد بگه؟شما واسه چی گذاشتید هرچی می-
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کرد، با کدوم سند و مدرک تو حیاط داد و بیداد می کردیم؟ یارو داشتچیکار می-

کنی دخترمون فرار نکرده، رفته یه کم هوا بخوره بریم بگیم نه تو اشتباه می

 .گردهبرمی

کرد که اون تیموری زد خواستگاری بهم خورده باشه، ولی اصالً فکر نمیحدس می

 !شرف آبروریزی راه انداخته باشهبی

گفت دختری خواستن بندازنش به من. میترشون خرابه، میگفت دخزد میداد می-

خوره چه برسه به بزرگ کردن که روز خواستگاریش بذاره بره به درد کلفتی هم نمی

بچه من. همه گناه و گندکاری تو رو هم انداخت گردن ما و رفت. بابات از اون روز 

چشم بابای یه دختر نتونسته سرش رو جلوی در و همسایه بلند کنه... همه دیگه به 

کنن نه بشیرخانی که حرفش سند بود واسه اهل محل، حاال فراری بهش نگاه می

 فهمیدی چرا میگم بابات دیگه چشم دیدنت رو نداره؟

ای به بخشش باباش امیدوار بود با این حرفایی که از عطیه شنید به کل اگه ذره

ه، چه برسه به اینکه امیدش رو از دست داد. محال بود باباش حرفاش رو بشنو

 .باورشون کنه

 :صورت خیس از اشکش رو بلند کرد و با مظلومیت گفت

کنی؟ تو به بابام بگو حداقل بذاره حرفم رو بزنم. بذار بگم تو هم حرفام رو باور نمی-

 !این مدت کجا بودم یه طرفه به قاضی نرید

ه هم با این دختره خوای فردا واسه منم حرف در بیارن و بگن عطیمن و سننه؟ می-

 دستش تو یه کاسه ست؟
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عطی تو سه سال باهام زندگی کردی تا حاال دیدی پام رو کج بذارم و هرز بپرم؟ چه -

دونم دوست پسر داشته باشم؟ من که تمام مدت تو خونه بودم کی وقت پیدا کردم می

 واسه این کار؟

 ه باد هواس، باباته و یهدلیل و سند باشگفتم که به من ربطی نداره، حرفم وقتی بی-

هایی که همه پشت تیموری دنیا آدم رو به روش با کدوم مدرک بکوبه تو دهن همسایه

کردم که گناه و پاکه؟ حتی اگه من حرفت رو باور میدراومدن و بگه دختر من بی

کنم، بازم کاری به کار تو و بابات ندارم. اینا رو هم فقط بهت گفتم که روشن شید نمی

 .جایی که بودیهتر اگه اصالً قبل از اومدن بابات برگردی همونچه ب

های افتاده و دیگه فرصت حرف زدن به گیلدا نداد و رفت خونه. گیلدا هم با شونه

خورد صورت خیس از اشک رفت سمت اتاقش که تو همون حیاط بود و چندتا پله می

جز  ایی داره ولی چارهکرد که برگشتنش عواقب بدرفت پایین. باید فکرش رو میمی

تونست وقتی خودش خونه و ش بود. چه جوری میبرگشتن نداشت، اینجا خونه

 ای باشه؟خانواده داشت سربار کس دیگه

کرد که بتونه دل پدرش رو نرم تا شب از تو اتاقش بیرون نیومد و به راهی فکر می

و ه ولی هنوز امیدش رگفت که تقریباً غیر ممکنکنه. هرچند یه صدایی از ته قلبش می

گفت بلند شه بره سراغ آراز و ازش کمک بخواد تا بیاد از دست نداده بود. یه دلش می

با پدرش حرف بزنه، ولی حضورش در کنار گیلدا نه تنها دلیل محکمه پسندی برای 

 .زدایش نبود که شاید به خیلی از شایعاتی که پشتش بود دامن میاین غیبت یه هفته

یاط رو که شنید از گوشه اتاق بلند شد و با ترس به در اتاقش خیره موند صدای در ح

دونست عطیه حتی مهلت نمیده باباش پاش رو که هر لحظه امکان داشت باز بشه. می

رسونه. از صبح داشت تو خونه بذاره و از تو همون حیاط همه خبرها رو به گوشش می

یده و هراسون شده بود که همه چیز کرد ولی حاال به قدری ترسخودش رو آماده می

 .انگار از ذهنش پاک شده بود
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صدای حرف زدن عطیه که به گوشش رسید اشهدش رو خوند. کاش به حرف عطیه 

 کرد! انگار تازهکرد و قبل از برگشتن باباش یه جوری خودش رو گم و گور میگوش می

 .فهمیده بود که هیچ راهی به جز کتک خوردن از باباش نمونده

باالخره بعد از چند دقیقه عذاب آور در اتاقش با شدت باز شد و فریاد و حمله باباش 

 .به سمتش همزمان شد با بلند شدن صدای جیغ و مچاله شدن گیلدا

*** 

کوله پشتیش رو روی کتف پر دردش جا به جا کرد و بعد از نیم نگاهی به خونه و 

های خمیده راه افتاد. با خودش ونهش، با شمطمئن شدن از اینکه کسی نیومده بدرقه

کرد که باباش دیشب اجازه داد تا صبح صبر کنه و فکر کرد یعنی باید خدا رو شکر می

خواست هنوز پاش رو از این محل بعد گورش رو گم کنه؟ اونم فقط به خاطر اینکه نمی

رش بیرون نذاشته به خاطر کتکایی که خورده بود از حال بره و اهل محل دوباره ب

 .گردونن به این خونه

یه شب تا صبح بهش وقت داده بود تا خودش رو رو به راه کنه و برای همیشه از این 

 .خونه که تمام خاطرات خوب و بد زندگیش رو تو خودش جا داده بود بره

های اطرافیان ها. بدون اینکه به نگاههدف راه افتاد تو کوچههای نامتعادل و بیبا قدم

چرخید اهمیت بده. دیگه چه فایده حفظ ش میپر از کبودی و بادکردهکه رو صورت 

آبرو؟ وقتی قرار نبود هیچ وقت این آدما رو ببینه، همین آدمایی که با یک کالغ چهل 

ای یه دختر ش کرده بودن، همین آدمایی که غیبت یه هفتهکالغشون بدبخت و آواره

نستن و نشستنش تو ماشین فرحناز دورو اونم بدون اینکه علتش رو بدونن عیب می

رو گناه کبیره، ولی خواستگاری یه مرد پنجاه ساله رو از یه دختر بیست ساله خوش 

 .یمن و مبارک بود
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رفت ولی کجا رو داشت که بره؟ مادرش چه بهتر که از بین این آدما برای همیشه می

ش تهران بود. وقت هیچ فامیلی نداشت، از فامیالی پدرشم که فقط یه عمهکه هیچ

رحمی از دونست وقتی پدرش با بیانگار باید دست به دامن همون میشد، هرچند نمی

 تونست انتظار کمک داشته باشه؟خونه پرتش کرده بود بیرون، از خواهر پدرش می

رفت. خوب یادش بود که باباش با چه تمام اتفاقات دیشب جلوی چشمش رژه می

د به جونش افتاد، خوب یادش بود چه جوری از رحمی و قصاوتی با مشت و لگبی

ها برسه بشیرخان موهاش کشیدش و پرتش کرد تو حیاط تا به گوش همسایه

 .غیرت نیست و دخترش رو گرفته به باد کتک و فحش و ناروا تا ادب بشهبی

کشید ساکت نموند و حرفش رو زد. گفت تا بلکه دل ولی با وجود همه دردی که می

تر نشد، گوش پدرش از حرفای تر شد ولی نرمبشه که نشد، سنگ سنگ پدرش نرم

ها پر بود، دیگه جایی برای شنیدن حرفای گیلدا عطیه و تیموری و باقی همسایه

 .نداشت

خواد، پدرش خیلی راحت گفت دختری رو که هزار تا حرف پشت سرش باشه رو نمی

 شش پاش رو تو خونهکنه به عنوان خواستگاردختری که هیچ کس دیگه رغبت نمی

خواد، دختری که معلوم نیست یه شب تا صبح کجا سر کرده چه برسه به بذاره رو نمی

 .خوادیه هفته رو نمی

ورتر کرد که فهمید پدرش حتی از جریان قضیه از جایی آتیش وجود گیلدا رو شعله

قاتل شدن حمید هم خبر داره و این مدت چیزی بهشون نگفته بود، یعنی پدرش 

ی خواست و حتترین شکل ممکن کشته رو میگناه رو به فجیعپسری رو که یه آدم بی

کرد ولی دختری که بدون میل و اراده خودش مجبور شده یه هفته از ازش دفاع می

 .خواستش دور بمونه رو نمیخونه

این عادالنه بود؟ اگه اون پسرش بود، خب گیلدا هم دخترش بود! درسته که از یه 

ش بود ولی خب بودن و حمید حاصل ازدواج اول پدرش با عشق از دست رفتهمادر ن
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تونست انکار کنه که گیلدا هم دخترشه و به همون نسبت باید از این قضیه نمی

 ...برهحمایت پدرش سهم ببره که حمید داره می

ش انداخت تا کوله پشتیش رو که به زور وسایلش رو توش جا داده بود دو طرف شونه

سر اش آزاد شه و بتونه باهاش استخونای پر دردش رو بماله. نگاهی به خیابون بیدست

ش، باید هدف راهی شد به سمت خونه عمهو تهی که توش بود انداخت و دوباره بی

تونه با این وضع تو این سرما، با چند هزار دونست تا کی میرفت اونجا چون نمیمی

رسنه و تن پر از درد و زخم و کبودی دووم تومن پولی که ته کیفش بود با شکم گ

 بیاره و جایی برای موندن پیدا کنه؟

*** 

ای درهم خیره به دود سیگارش بود با اعصابی کالفه و داغون و فکری مشغول و چهره

رفت، که یهو سیگار از بین انگشتاش بیرون که داشت تو فضای بسته اتاقش باال می

 .کشیده شد

 :ماز اتاق رو پر کردصدای نسبتاً بلند تای

دونی چندمین سیگارته که از صبح کشیدی، چه مرگته تو؟ به چه خبرته آراز؟ می-

 ...های من بدبخت باشفکر خودت نیستی به فکر ریه

 :کرد گفتطور که یه سیگار دیگه روشن مینگاه پر از خشمش رو ازش گرفت و همون

 .ب نبینههات یهو آسیبلند شو گمشو تو اتاق خودت که ریه-

 .من تا نفهمم چته جایی نمیرم-

 .کنمچیزیم نیست تایماز انقدر پیله نکن، بذار یه کم تو حال خودم باشم خواهش می-

 کنی؟به خاطر قضیه طلبکاراست؟ بابا فقط یه تلفن بود دیگه... چرا انقدر بزرگش می-
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روزا قضیه شرکت فهمید که این اخمای آراز بیشتر در هم رفت. تایماز از کجا باید می

کنه، این روزا تمام فکر و ذهنش و طلبکارا تو اعماق ذهنشه که اصالً بهش فکرم نمی

 .پر شده بود از یه دختر کم سن و سال با موهایی که رنگ چشماش بود

یعنی دیروز باباش باهاش چه رفتاری داشت؟ حرفاش رو باور کرده بود یا نه؟ قضیه 

قدر براش مهم شده بود زندگی یه دختری که کمتر خواستگارش چی شده بود؟ چرا ان

کرد این دختر چیزی بیشتر از این یک شناختش؟ چرا حس میاز یک هفته می

 ست براش؟هفته

با صدای بسته شدن در از فکر و خیال بیرون اومد. تایماز بود که بعد از ناامید شدن از 

ترسید دوباره بره ت، میدونست چرا بهش چیزی از گیلدا نگفآراز رفت بیرون. نمی

 اهمیتذاشت یه کم این موضوع براش بیسراغش و براش دردسر درست کنه، باید می

 .بشه بعد بهش بگه

ای نداشت. از صبح که اومده بود فقط فکر و خیال دیگه موندن تو شرکت هیچ فایده

ت فرکرده بود و سیگار کشیده بود، از جاش بلند شد که بره خونه. باید قبلش می

دونست برادر بزرگترش چرا پیش تایماز و از دلش در میاورد، اون بدبخت که نمی

 .انقدر با خودش درگیره

چند تقه به در اتاق تایماز زد ولی قبل از اینکه چیزی بشنوه در باز شد و تایماز با 

 :نگاهی دلخور به آراز خواست از کنارش رد شه که پرسید

 کجا؟-

 .میرم خونه-

 .بیاممنم باهات -
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عه؟ چه عجب یادت افتاد یه پدر مادری هم داری که چشم به راهتن و مخ منو -

 !تیلیت کردن از بس سراغت رو گرفتن

ست، مامان و ول کن تایماز، خودت که شاهد بودی درگیر بودم. اعصابم بهم ریخته-

 آقاجونم درک میطکنن تو نگران نباش. با ماشین اومدی؟

 .آره-

 .و منم خودم میامخیلی خب، پس تو بر-

ش بود که نگاهش توی آینه به صورت داغون و کبودش افتاد. تو آسانسور خونه عمه

ورتر، جایی تو صورتش سالم نمونده بود به افتضاح بود و حتی از افتضاح هم اون

 .لطفت دست و پاهای باباش

 آسانسور که وایستاد نگاهش رو با غم و حسرت از آینه گرفت و رفت بیرون، در

ش دستش بند بوده، کفشاش رو واحدشون باز بود، برای همین به خیال اینکه عمه

 :جا با صدایی که از درد گرفته شده بود صداش کرددرآورد و رفت تو و از همون

 عمه آفاق؟ کجایید؟-

ها باز شد و آقای حامدی شوهر ش نشنید تا اینکه در یکی از اتاقصدایی از عمه

های پیرهنش از اتاق اومد بیرون، گیلدا رو از پای آیفون مهش در حال بستن دکعمه

 :جا با روی باز گفتدیده بود و از همون

 ...پس باالخره گیلدا خانوم بعد از یه هفته برگشتن ها؟احوال شما؟ از اینو-

با دیدن صورت درب و داغون و پر از زخم و کبودی گیلدا سرجاش خشکش زد و 

 ش بایدکرد که این وقت روز به جای عمها اگه فکر مینگاهش مات صورتش شد. گیلد

 .ذاشتبا شوهرعمه چشم چرونش رو به رو بشه هیچ وقت پاش رو اینجا نمی



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

92 

 

 :ش، سرش رو انداخت پایین و گفتمعذب از نگاه خیره

 عمه نیستن؟-

 .داد که بهتش هنوز سر جاشهصدای حامدی نشون می

 و وضعیه! کار کیه؟میاد حاال، بیا بگیر بشین این چه سر -

ش، با تن و بدن داغون خودش رو به مبل گیلدا خسته از پیاده روی چند ساعته

 :رسوند و نشست و در جواب سوال حامدی زیر ل**ب زمزمه کرد

 ...بابام-

ای که روش نشسته بود حس کرد و خودش رو تا حضور حامدی رو روی مبل سه نفره

 .دتونست به دسته مبل چسبونجایی که می

 ای که غیبت زد؟به خاطر این یه هفته-

 .سرش رو به تایید تکون داد

 کجا بودی حاال؟-

دونست عادتشه از آب گل آلود ماهی نه حوصله توضیح دادن به این آدمی که می

 :بگیره رو داشت و نه توانش رو، واسه همین دوباره پرسید

 عمه کجاست؟ کی میاد؟-

 .مت گیلدا. تمام اعضای تنش منقبض شدبه وضوح حس کرد که تنش رو کشید س

 گیلدا بابات بیرونت کرده؟ اومدی اینجا بمونی؟-
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خواست از عجز و درموندگی و ل**ب زخمیش رو به دندون گرفت، دلش می

فت که گپناهیش بگه تا شاید دلش به رحم بیاد، ولی این نگاه شیاد داشت بهش میبی

 .ر کنهش رو شکاست تا طعمهفقط منتظر یه اشاره

دست حامدی که به سمت دستش دراز شد دیگه طاقتش سر اومد و از جاش بلند شد 

 :لرزوند گفتو ازش فاصله گرفت، با ترسی که نه تنها صداش بلکه کل بدنش رو می

 .با عمه کار داشتم... حاال که نیست میرم، بعداً میام، خدافظ-

 .وایستا گیلدا-

 .خیالش نشدشاش شد ولی حامدی بیسریع رفت سمت در و مشغول پوشیدن کف

ه دونی آفاقم یکیه لنگای نداره، میدونم چه جوری بگم اینجا موندنت فایدهببین نمی-

فرستتت ور دل ذاره اینجا بمونی و بعد یا دوباره میاون بابات نهایتش یه هفته می

 .دارمم نگه نمیذاره بمونی و میگه من دختر فراری تو خونهبابات یا اصالً نمی

 :ش غریدنگاه خشمگین گیلدا باال اومد و از الی دندونای کلید شده

 .من فراری نیستم-

خیلی خب، من قبول دارم فراری نیستی ولی این جماعت امل این چیزا حالیشون -

ت ازش خبر خوره، عمهنیست که! بیا ببرمت یه جا دلیه سوییته ولی به دردت می

تونیم یه زنم، اگه بخوای میر میام بهت سر مینداره خودمم هرچند وقت یه با

 ...ای هم بخونیم کهصیغه

تر بود اون لحظه تمام تالشش این بود که دستش رو این مرد وقیحی که ازش بزرگ

همه وقاحت! چی فکر کرده بود  بلند نشه، هرچند یه سیلی هم کم بود برای این
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داد؟ یعنی انقدر بدبخت شده یش که به خودش اجازه همچین پیشنهادی رو مدرباره

 شد؟بود که باید به خاطر یه جای خواب محتاج همچین آدمی می

 :روش رو گرفت و رفت سمت آسانسور که صداش رو دوباره شنید

 .کجا با این حالت؟ بمون حداقل آفاق بیاد شاید راضی به موندنت شد-

ش که اجازه خونه عمهپوزخندی زد. شاید! چقدر باید با گردن کج وایمیستاد دم در 

ای که تو یکی از اتاقاش شوهرش براش دندون تیز کرده بود. به خاطر بده بره تو خونه

دونست همچین آدم ش حاضر به این کار نبود، هر چند میخودشم که نه به خاطر عمه

شینه، گیلدا هم نباشه یکی دیگه هست که اون سوییت خالی بی شرفی ساکت نمی

 .نمونه

ش رو تو کوچه دید و از نایلکسای توی دستش ون که بیرون اومد عمهاز ساختم

فهمید که رفته بود خرید. با نگاهی شرمنده و سری زیر افتاده رفت سمتش و سالم 

 :ش که انگار خیلی از دیدن سر و صورت داغونش شوکه نشده بود گفتکرد. عمه

 .کردمینمیگم دست خان داداشم درد نکنه ولی هرکی بود بدترش رو -

 :سرش رو بلند کرد و با بغض گفت

چرا عمه، بدترش دیگه چیه؟ قتل؟! به خاطر کاری که خودم هیچ دخلی توش -

کرد؟ حرفای صدمن یه غاز اون نداشتم؟ پدر نبود، نباید یه کلمه حرفم رو باور می

ها رو به عز و جز زدن دخترش ترجیح داد... کتک زد؟ برو برو عیب نداره همسایه

م نرم دیگه غلط بکنم دور و بر اون فرحناز بی همه چیز بگردم ولی جونم دندهنوش 

انصافه که منو از خونه بندازه بیرون؟ آواره کوچه و خیابونم کنه؟ هر کی هر چی پشت 

 کنی آره؟سرم گفت قبول کرد؟ بری؟! شما هم کارش رو تایید می
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... کرد شایدمبود بدتر میمن تایید نکردم دختر جون، فقط گفتم هرکی جای بابات -

 .نداختت بیرونشایدم زودتر از اینا از خونه می

 .ای نداشت برای بیرون انداختنزودتر یعنی کی؟! زودتر بهونه-

برای اینکه چشم تو چشم گیلدا نشه به ظاهر مشغول پیدا کردن کلید توی کیفش 

 :شد و تو همون حال گفت

 ...زیعنی بعد از فوت شدن نارین خدا بیامر-

کنه؟ خود اون پدر یعنی فقط حضور مادره که رابطه دختر و پدر رو به هم وصل می-

 !ای نباید به دخترش داشته باشههیچ وابستگی و عالقه

آفاق در رو باز کرد و رفت تو، بدون اینکه تعارفی به گیلدا بکنه و راهش بده تو 

 :ش، فقط یه جمله گفتخونه

ندازه، حتی اگه بدترین خطاها رو هم ونه بیرون نمیهیچ پدری دختر خودش رو از خ-

ز ش رو اکرده باشه شده خونه و زندگیش رو بفروشه و بره جای دیگه ولی جیگرگوشه

 ...رونهخودش نمی

در برابر نگاه بهت زده و حیرون و گنگ گیلدا در رو بست و رفت. گیلدا موند و 

 .شعجزش از درک جمله پر از ابهام عمه

*** 

هدف شون رو خورده بودن و تو سالن پذیرایی خونه پدرش نشسته بود و بیناهار

 ها داشتدونست چرا انگار بین شمارهکرد. نمیهای گوشیش رو باال و پایین میشماره

فهمید که موبایل نداره و یه گشت! کاش زودتر میدنبال یه رد و نشونی از گیلدا می

خبری نمونه! به سرش اآلن اینجوری تو بی کرد تاخط و یه گوشی براش دست و پا می
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شون یه سر و گوشی آب بده، حتی همین که بفهمه سالمه براش زده بود بره دم خونه

 .ترسید رفتنش بیشتر باعث دردسر اون دختر بشهکافی بود ولی می

سرش رو که از گوشیش بلند کرد با نگاه خیره تایماز رو به رو شد، سرش رو به معنی 

دونست این داد و اونم ابروهاش رو انداخت باال، یعنی هیچی. ولی خوب می چیه تکون

 .ترش رو حسابی مشکوک کردههمه درموندگی و گرفتگیش، برادر کوچک

با اومدن مادرش با سینی چایی، از جاش بلند شد و سینی رو از دستش گرفت و 

 .گذاشت رو میز، مادرش کنارش نشست و دستش رو گذاشت رو پاش

 ای آراز چی شده؟تهگرف-

 .ذهنم درگیر شرکته واسه همینه که نتونستم این چند وقت بهتون سر بزنم-

 .ایشااهلل درست میشه مادر... مرگ نیست که عالج نداشته باشه-

هر سه سکوت کردن در حالی که تو ذهنشون چیزی به جز مرگ پسر بزرگ خانواده 

 .که هیچ عالجی براش نداشتن نبود

 .ونش که رفت پیش تایماز نشست سرش رو بلند کردبا صدای آقاج

بیخودی دل این پیرزن رو نگرون نکن. به خاطر کار و بارت... هرکی ندونه من خوب -

 .دونم دردت چیه که نمیای اینجامی

 دردم چیه آقاجون؟-

خوایم بحث ازدواجت با کنی هر بار که بیای اینجا ما میدردت اینه که خیال می-

 .کشیمصدف رو پیش ب

 :مادرش با نگرانی پرسید
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 آره مامان؟ دردت اینه؟-

 :خیالی و خونسردی گفتآراز با بی

دونم پدر و مادر من انقدر عاقل هستن و انقدر به پسرشون نه مادر من، خوب می-

 .خوادش نکنناعتماد دارن که اونو مجبور به ازدواج با کسی که نمی

 .باعث شد باباش کفری بشهخیالیش خندید که تایماز به این همه بی

خوای مثل این خرجت رو از ما خندی؟ نکنه پس فردا تو هم میزهرمار تو چرا می-

 !سوا کنی

 :شد چاییش رو از رو میز برداره گفتتایماز همونطور که دوال می

 .نه آقاجون خیالتون تخت، من حاال حاالها بیخ ریشتونم-

 :به آراز پرسید باباش سری با تاسف تکون داد و دوباره رو

وقت دلیل مخالفتت با صدف رو نفهمیدم ولی حاال که میگی دردت این با اینکه هیچ-

 نیست پس چیه؟

کنم ای بابا اآلن این بحث واسه چیه آقاجون؟ من که دو ساله مستقل زندگی می-

دیگه نره خری شدم واسه خودم، حاال اینکه هنوز مجردم دلیل نمیشه که بیام اینجا... 

زنم! چند وقته یه کم سرم شلوغه وگرنه چیزی این حال مگه هر روز بهتون سر نمی با

 .تغییر نکرده که دوباره این بحث رو پیش کشیدید

 :مادرش درحالیکه هنوز از یاد آرتا چشماش تر بود با بغض گفت
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آراز مادر یه پسرم رو چند ماه پیش خاک کردم... دلم خوشه به تو و برادرت... زورت -

کنم مادر که برگردی اینجا زندگی کنی ولی نذار چشم من پیرزن خشک بشه به ینم

 .هام، دلخوشی من دیگه شماییددر واسه دیدن جگرگوشه

 .آراز دستش مادرش رو از رو پاش برداشت و بوسید

کنم هر روزم اگه نتونستم، یه روز در میون بیام چشم مامان خوشگل من، سعی می-

 پیشتون خوبه؟

خواست دوباره بحث ازدواجش رو پیش بکشه لبخند غمگینی به روش زد. میمادرش 

دونست اگه حرفی بزنه که با دیدن خستگی و گرفتگی پسرش پشیمون شد. می

 .گیره و دلخوری پیش میاد پس ترجیح داد فعالً چیزی نگهدوباره بحثشون باال می

 زن داداش کجاست مامان؟-

 :ز گرفت و گفتبا صدای تایماز نگاهش رو از آرا

 .رفته خونه مادرش، دل تنگ آرشین شده بودن-

 اینورا نمیاد؟-

 .گردنچرا شب برمی-

 !دلم تنگ شده واسه اون بزمجه-

 .اونم دلتنگتونه، اون شب اومدن اینجا که تو خونه آراز بودی-

گوشش به حرفای مادرش و تایماز بود در حالی که ذهنش بدون اجازه خودش فقط و 

دونست این همه گشت. نمیدور و بر اون دختری طفل معصوم میفقط داشت 

خودی نگرانش شده یا واقعاً اتفاقی براش افتاده که انقدر دلواپسیش واسه چیه! بی
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داد تا از این رفت و یه سر و گوشی آب میذهنش رو مشغول کرده؟ شاید بهتر بود می

 .همه کالفگی و آشفتگی خالص بشه

*** 

ها به دنبال یه سرپناه بود. سه سالی که بعد ود و گیلدا هنوز تو کوچههوا تاریک شده ب

از فوت مادرش حتی اجازه ادامه تحصیلم نداشت و مدام تو خونه بود باعث شده بود 

که هیچ دوستی هم نداشته باشه که الاقل از اون کمک بخواد، حتی اگرم داشت 

 گفت؟رفت پیشش چی میمی

ریخت تا یه جایی برای موندن ید زندگی چند نفر رو بهم میبا این سر و وضع داغون با

گفتن اصالً چرا ت؟نمیگفتن پس چرا نرفتی خونه عمهکرد؟دوستاش نمیپیدا می

 .شونتونستن به همون جرم راهش ندن تو خونهبابات بیرونت کرده؟ اونا هم می

ست دوباره ش هنوز تو گوشش بود و هیچ درکی ازشون نداشت، خواحرفای آخر عمه

ده. زنگ در رو بزنه و ازش بپرسه منظورش چی بوده ولی مطمئن بود که جواب نمی

سرپناهیش هم بیشتر از هر چیزی ذهنش رو مشغول کرده بود و ترجیح مشغله بی

 ای فکر نکنهـداد که فعالً به مسائل حاشیهمی

ت حداقل تونسدردای صورت و بدنش از تو سرما موندن بیشتر شده بود، کاش می

یکی دو روز موقتاً یه جا بمونه و بعد که حالش بهتر شد بره دنبال یه کاری که جای 

ای ترش کرده بود، از صبحونهطاقتخوابم بهش بدن. تو این گیر و دار، گشنگی هم بی

که دیروز تو خونه آراز خورده بود تا همین اآلن به جز یه کم آب و البته کلی کتک 

 .بود ای نخوردهچیز دیگه

یه قرون دو زار ته کیفش رو نگه داشته بود که شاید بخواد پول کرایه ماشین بده 

چون دیگه پاهاشم بیشتر از این توان راه رفتن نداشت، یعنی واقعاً پدرش به این فکر 

 نکرد که اآلن باید چی کار کنه؟ دقیقاً رو چه حسابی اسم خودش رو گذاشته بود پدر؟
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دلش، خودش رو به یه تلفن عمومی رسوند تا برای آخرین گبا یادآوری خانواده سن

 شد ترسشم بیشترتر میبار بهشون التماس کنه که بذارن برگرده. هرچی هوا تاریک

شد. کافی بود فقط یه آدم فرصت طلب و شیاد به پستش بخوره و با دیدن ظاهر می

 .داغونش دندون طمع براش تیز کنه

کرد که شون رو گرفت. تو دلش خدا خدا میشماره خونهش، با دستای لرزون و یخ زده

 :دلشون به رحم بیاد و بگن بره خونه. بعد از چند بوق، صدای عطیه تو گوشی پیچید

 الو؟-

 .الو عطی سالم-

 :سردی گفتبعد از چند ثانیه مکث با خون

 سالم شما؟-

 .فهمید شمشیر رو از رو بسته ولی پا پس نکشید

 .منم گیلدا-

-... 

زنم. طی تو رو خدا بابا رو راضی کن بذار برگردم خونه من دارم تو خیابون یخ میع-

هیچ جایی رو ندارم که برم تو رو خدا حداقل بذارید یکی دو روز بمونم یه کم حالم رو 

کنم، به راه شه و این زخما و کبودیا بره بعد میرم یه جایی رو برای موندن پیدا می

ه بارم که شده در حقم مادری کن مگه چه هیزم تری کنم عطی. برای یخواهش می

 بهت فروختم که اینجوری کمر به نابودیم بستی؟

 :قبل از اینکه حرفی از عطیه بشنوه صدای باباش رو شنید
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 عطیـــــــه کیه پشت تلفن دو ساعت گوشی تو دستته؟-

 .هیچ کی بشیر خان مزاحمه-

ا که زبونش بند اومده بود بده با بعد بدون این که دیگه فرصت حرف زدن به گیلد

 :گفتن

 .دیگه مزاحم ما نشو-

گوشی رو قطع کرد و گیلدا هاج و واج پای تلفن خشکش زد. هیچ وقت علت این همه 

دونست ازش متنفره و با وجود ظلم و نفرت عطیه رو نفهمیده بود. با وجود این که می

بود صداش رو براش بلند کنه  کرد تا حاال نشدههایی که بهش تحمیل میآزار و اذیت

 .احترامی کنهیا بهش بی

امیدوار بود باالخره یه روزی دل عطیه باهاش صاف شه و بتونه تو زندگیش روش 

حساب کنه ولی اآلن درست تو همین لحظه دید که تمام تالشش برای این کار 

 شمننتیجه بود، عطیه هیچ وقت قرار نبود باهاش دوست باشه، همیشه مثل یه دبی

 .گرفترو به روش قرار می

ای که گوشی رو گذاشت رو دستگاه و دوباره راه افتاد. تنها گزینه و آخرین گزینه

تونست روش حساب کنه تا جور براش مونده بود برگشتن به خونه آراز بود. یعنی می

رفتار ظالمانه پدرش رو بکشه؟ هرچی باشه تقصیر برادرش بود این همه آوارگی! با 

ش شد که بعد از اون همه زحمت و اذیت دوباره پا بذاره تو خونهال شرمش میاین ح

خواست بازم یادآوری کنه که به خاطر برادر اون به این ای نداشت. نمیولی چاره دیگه

روز افتاده چون به اندازه کافی جور حماقت برادرش رو کشیده بود ولی شاید 

 .ب کنهتونست رو کمکش به عنوان یه انسان حسامی

*** 
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های اون کوچه بعد از از ماشین پیاده شد و کرایه رو داد. با نگاهی به ساختمونا و خونه

مطمئن شدن از این که خونه آراز کدوم یکیه راه افتاد سمت در. تو راه انقدر فکر 

کرده بود که دیگه ذهنش پر پر بود و جایی برای تردید باقی نمونده بود، واسه همین 

نگ رو زد. دستاش رو گرفت جلوی دهنش و ها کرد تا یه کم انگشتای یخ معطلی زبی

 !ش گرم شه. هوای این منطقه نسبت به محل خودشون خیلی سردتر بودزده

کرد آراز خونه باشه چون دیگه هر لحظه امکان داشت از ضعف و درد و خدا خدا می

دی تیکی باز خستگی از هوش بره و نقش زمین شه، دعاش مستجاب شد و در با ص

 .شد

تنها حدسی که زد این بود که حتماً از آیفون دیدتش برای همین نپرسید کیه. ذهنش 

کرد، شایدم خودش نخواست به چیزی غیر این فکر کنه تا به از این بیشتر یاری نمی

تردیدش برای اومدن به اینجا دامن بزنه، چون تنها گزینه باقی مونده براش همین 

 .بود

های نااستوار و لرزونش طی اط خونه ویالیی آراز تا در ورودی رو با قدمفاصله در حی

کرد و از چند تا پله رفت باال. قبل از این که دستش برای زدن زنگ در ورودی دراز 

 .بشه در باز شد و سر گیلدا به هوای دیدن آراز بلند شد

رست هفته سرد کسی رو رصد کرد که دش، چهره خونولی چشمای از حدقه درومده

پیش با دستورش زندگی این دختر رو زیر و رو کرد. قبل از اینکه مغزش فرمان فرار 

اد صادر کنه، دستی به درو از دست تایماز که با چشماش داشت گیلدا رو قورت می

 .بازوش چسبید و کشیده شد تو خونه

 

ه د با لذت بتن پر دردش رو کوبوند به دیوار و با پوزخندی که گوشه لبش نمایان بو

 :های زننده صورت گیلدا خیره شد و گفتکبودی
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جا رو زمین جلوی در خونه برادرم پیدات کردم. گشتم همینتو آسمونا دنبالت می-

رسه؟ حکایت ماست، فکر رسه ولی آدم به آدم میشنیدی که میگن کوه به کوه نمی

 دختر خانوم؟کنم یه خرده حسابی با هم داریم که باید تسویه کنیم مگه نه 

اون لحظه برای تایماز هیچی اهمیت نداشت جز به چنگ آوردن دوباره طعمه از دست 

خواد، فقط خواست بدونه که گیلدا این وقت شب خونه آراز چی میش، حتی نمیرفته

ای که هنوز ازش به دل داشت خواست تالفی لگدی که اون روز ازش خورد و کینهمی

 .سرش در بیاره

کرد که با اومدن به حاال دیگه از ترس بود نه سرما. حتی فکرشم نمی لرزش گیلدا

خونه آراز با تایماز رو به رو بشه، اونم وقتی هنوزم ازش کینه داشت و منتظر فرصتی 

تر سر کرد که آرازم تو خونه باشه و هرچه سریعبرای تالفی بود. فقط خدا خدا می

 .هبرسه تا این برادرش دوباره کار دستش نداد

ا داد و بساعد دست راستش رو گذاشته بود تخت سینه گیلدا و به دیوار فشارش می

های دست چپش صورت کبودش و از دو طرف نگه داشت قبل از اینکه حرف پنجه

 :ای بزنه صدای آراز رو شنیددیگه

 ...کی بود تایمــ-

جا چی کار به معنای واقعی الل شد با دیدن اون صحنه خارج از باورش! گیلدا این 

کرد؟ اونم با این سر و وضع داغون، اونم اسیر دستای تایماز با این رنگ و روی می

 !کردن نجاتش بدهپریده و چشمای هراسون که انگار داشتن بهش التماس می

 :توجه به نگاه پر از شک و تردید تایماز، چند قدم رفت طرفشون و با بهت گفتبی

 !گیلدا؟ این چه وضعیه؟-
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باور تایماز بین گیلدا و آراز رد و بدل شد تو یه ثانیه همه فکرایی که درباره نگاه نا

انتقام و تالفی تو سرش بود دود شد رفت هوا و تازه کلی سوال تو ذهنش شکل 

دلیل گیلدا تو خونه برادرش و این لحن پر از صمیمت آراز چه گرفت. این حضور بی

 تونست داشته باشه؟ای میمعنی

 :با خشم آمیخته با تعجب پرسید رو به آراز

 !شناسیش این سلیطه رو آراز؟گیلدا؟ مگه تو می-

چشمای آراز فقط داشت صورت مچاله شده از درد گیلدا و فشار دست تایماز روی 

دید. با عصبانیت رفت سمت شد رو میصورتش که لحظه به لحظه داشت بیشتر می

 .ش رو گرفت و به عقب هولش دادتایماز و شونه

 .ولش کن تایمـــــــــــاز-

اختیار دستاش شل شد و چند قدم فریاد آراز به قدری تایماز رو شوکه کرد که بی

شد. به هیچ وجه ای ازشون جدا نمیازشون فاصله گرفت ولی نگاهش لحظه

 ...تونست درک کنه اتفاق رو به روش رونمی

داشت و گرفت سمت ش رو با دستاش نگه آراز رفت سمت گیلدا و صورت یخ زده

خورد. صورت خودش. زبونش واقعاً بند اومده بود، نگاهش داشت تو صورتش چرخ می

دونست نگاهش رو دقیقاً به چی بدوزه، به کبودی پای چشمش و سفیدی پر از نمی

ش رو کبود کرده ش؟ به جای انگشتایی که روی گونهخونش؟ به ل**ب پاره شده

نیش که نسبت به قبل خیلی بدتر شده بود؟ تنها تر شده پیشوبود؟ به زخم عمیق

چیزی که اون لحظه از ذهنش رد شد این بود که کی دلش اومد همچین بالیی سر این 

ش بگیره؟ ته دلش دوست داشت که دختر معصوم بیاره و اون زیبایی رو از چهره

 .گیلدا بازم برگرده پیشش ولی نه این جوری
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 چه بالیی سرت اومده گیلدا؟-

خره با حس امنیتی که از آراز گرفت از بهت حضور تایماز دراومد و چشمه اشکش باال

زد رو به جوشید. زبونش برای جواب دادن یاریش نکرد و آراز تنها حدسی که می

 :زبون آورد

 کار باباته؟-

با تکون سرش جواب داد و به هق هق افتاد. کارش به جایی رسیده بود که باید پیش 

هم از آشناییش نگذشته از پدرش که یه عمر باهاش زندگی کرده کسی که یه هفته 

 .کردبود گله می

 حرفات رو باور نکرد نه؟-

 :وسط هق هقش بریده بریده گفت

اصالً نذاشت... حرف بزنم. دیشب... تا اومد... افتاد به جونم. گفت... گفت فردا صبح، -

ال بودی. من... به خدا خیلی... جایی که... تا حاباید... گورت رو گم کنی بری... همون

 ...اصرار

گریه دیگه نذاشت ادامه بده، آرازم اصراری نداشت که اآلن همه چیز رو براش توضیح 

کرد تا بعد بخواد همه لرزید، باید اول یه کم آرومش میبده. دختر بیچاره داشت می

 .چیز رو براش توضیح بده

  

 :می،برد گفت طور که به سمت سالنبازوش رو گرفت و همون

خواد چیزی بگی فعالً بیا بریم تو یه کم گرم شی تو سرما خیلی خب، دیگه نمی-

 .زنیمموندی، بعداً باهم حرف می
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کرد و هیچ درکی از تایماز که تا اون لحظه با گیجی و حیرت داشت بهشون نگاه می

حرفاشون نداشت با این حرف آراز به خودش اومد و با خشم و عصبانیت رفت 

 :طرفشون. بازوی گیلدا رو از دست آراز کشید بیرون و غرید

 !چی چی و بیا بریم تو؟ جواب من رو بده آراز-

 :آراز بهش توپید

 چی میگی تو؟-

 ...ایه کهشناسی؟ این همون ه*رزمیگم این دختره عوضی رو از کجا می-

اهش از با نگبا یه قدم بلند سینه به سینه تایماز وایستاد و ضمن خط و نشون کشیدن 

 :ش گفتالی دندونای کلید شده

مواظب حرف زدنت باش تایماز، اجازه نمیدم راجع به گیلدا این جوری حرف بزنی. به -

اندازه کافی با حرفا و کارات باعث عذاب این دختر شدی، از این بیشتر گندی که به 

 .زندگیش زدی رو هم نزن

 :تایماز با ناباوری پوزخندی زد و گفت

 دونی کیه؟پس می-

 کنم. ایندونم ولی مثل تو به خاطر یه نسبت فامیلی حکم قصاص صادر نمیآره می-

دختر هیچ دخلی تو کار برادرش نداره، بفــــــــــــــــهم! خودتم خوب 

خوای یه جوری با اذیت کردنش خودت رو خالی کنی ولی دونی که نداره فقط میمی

 .قبل که نذاشتم ذارم مطمئن باش، مثل دفعهمن نمی

پس... پس تو اون روز از خونه من بردیش بیرون بعد اون جوری جلوی من فیلم بازی -

 کردی که من فکر کنم دختره فرار کرده؟
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 :شد با کالفگی داد زدآراز که یه چشمش به حال بد گیلدا بود که داشت بدترم می

سرش آورده بودی رو  شرفآره آره! همون روز آوردمش اینجا و بالهایی که توی بی-

شون، حاال راضی شدی؟!جواب راست و ریس کردم تا دیروز که برش گردوندم خونه

 !همه سواالت رو گرفتی یا هنوز مونده؟

افتاد اون شبی که اومده بود اینجا در اتاق قفل تایماز انگار تازه داشت دوزاریش می

 !بودهبود و آراز بهونه سم پاشی رو آورد پس این دختره اونجا 

، چون احتمال همچین تونست خودش رو سرزنش کنه که چرا زودتر نفهمیده بودنمی

چیزی هم محال بود به ذهنش خطور کنه ولی حاال که فهمیده بود باید جلوشون رو 

کرد حتی اگه اون دختر تو قتل آرتا گرفت، باید یه چیزایی رو به آراز یادآوری میمی

دونست. بازم خواهر اون عوضیه، همین کافی بعید میهم دست نداشته باشه که هنوز 

 .بود برای مجرم بودنش

این بار رفت جلوشون وایستاد و راهشون رو سد کرد. با نیم نگاهی به چهره هراسون 

 :دختره، جلوی آراز سینه سپر کرد و گفت

 .ذارم این این جا بمونهمن نمی-

 تو کی باشی که واسه من تعیین تکلیف کنی؟-

ترم ولی تو این مسئله منم حق دارم اظهار نظر رادرتم. درسته ازت کوچیکمن ب-

 ...یکنم، این دختره

 :با گشاد شدن چشمای آراز مکثی کرد و ادامه داد
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 کنم همیناین دختره خواهر قاتل آرتاست، یادت که نرفته؟ قاتل برادرمون، فکر می-

، بهش بزنی و پرتش کنی اونور دلیل کافی باشه تا هر وقت تو خیابونم دیدیش یه لگد

 .نه اینکه از تو خیابون جمعشم بکنی و پناهش بشی

خفه شو تایماز، اگه این دختر آواره کوچه خیابون شده به خاطر گندیه که تو به -

 !زندگیش زدی. با اون حماقتت کاری کردی که همه به چشم یه دختر فراری ببیننش

اومد و در دهن مردم رو ود باباش پشتش در میخود گردن من ننداز، این اگه آدم ببی-

بست. ببین تا قبل این چقدر گند باال آورده که این دفعه صبر بابائه لبریز شده و می

ای که خام این مظلومیت ظاهریش شدی، اآلنم افتاد گردن من! تو هم که انقدر ساده

 ...کردم انقدر هالو باشی کهفکر نمی

راز که به صورت تایماز زد همزمان شد با صدای هینی صدای سیلی غافلگیر کننده آ

 .که گیلدا کشید

دستش رو جلوی دهنش گرفت و ناباورانه به تایماز که ابروهاش از شدت تعجب و 

موقعش باعث شده بود بین خشم تو هم گره خورده بود خیره شد. با این حضور بی

دست رو برادرش بلند کنه  خواست آراز به خاطر اوندوتا برادر بهم بخوره، دلش نمی

د، شترسید پا پیش بذاره. انگار از سر جفتشون داشت آتیش بلند میولی حتی می

رفت بعید نبود یه سیلی هم اون نوش جان کنه و با این شرایط بدنیش اگه جلو می

 .دیگه واقعاً تحمل نداشت

 :ای بینشون رو تایماز شکستسکوت چند ثانیه

 کنی؟و من دست بلند میتو به خاطر این ه*رز ر-

 !خفه شو، خفه شـــــــو-

 زنی؟شه؟ بازم سیلی میمثالً اگه خفه نشم چی می-
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 :سمت دیگه صورتش رو گرفت جلوی آراز و ادامه داد

دونی چیه؟ بذار خیالت رو راحت بیا اینورم بزن شاید از سوزشت کم بشه، اصالً می-

کنم براش. حاال اگه جهنم می کنم، میشم بختک زندگی این سلیطه، زندگیش رو

فهمی تایماز خوای نگهش دار ور دل خودت، وقتی جلوی چشمات آتیشش زدم میمی

 .مونهرو حرفش می

ندازی؟ واسه من شاخ شدی، ت زیاد شده جفتک میخوری! کاه و یونجهتو گه می-

 واسه منی که خودم بهت پر و بال دادم؟ از کی تا حاال؟

 .پره و بهشون پناه میدهها میم که همیشه برام الگو بود با ه*رزاز وقتی داداش بزرگ-

ش رو تو مشتش گرفت و کشید تو کسری از ثانیه آراز به سمتش هجوم برد و یقه

 .سمتش خودش

گیلدا دیگه طاقت نیاورد و رفت سمتشون ولی چشمای خون افتاده آراز فقط داشت 

 :غرید شدید. از الی دندونای چفت شدهتایماز رو می

 !یه بار دیگه زری که زدی رو تکرار کن-

 طور کهلحن پر از خشم آراز برای ترسوندن و پا پس کشیدن تایماز کافی بود، همون

 :ش جدا کنه گفتکرد با دستاش دستای آراز رو از یقهسعی می

چ... چیه؟حقیقت تلخه! عییب نداره داداشم من دارم حرفایی که چند روز دیگه -

 .میاد رو اآلن تو روت میگم تا حساب کار دستت بیاد پشت سرت در

، گندکاری اسم ببند دهنت رو تایماز! تو دیگه به من این شر و ورا رو تحویل نده-

گزه، منم که باید راه بیفتم دنبالت و آثار کثافتت رو کنی و ککتم نمیکاراییه که تو می

 بچه واسه من دم درآوردی؟ جمع کنم تا به گوش این و اون نرسه. حاال تو یه الف
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ذارم آب خوش از گلوی این پایین بره چه م رو آراز. من حرفم رو زدم، نمیول کن یقه-

 .برسه به اینکه با خیال راحت اینجا زندگی کنه

کنه. از اآلن کنه و چی کار میبه تو هیچ ربطی نداره این دختر کجا زندگی می-

رو شناخته باشی که بدونی وقتی یه مسئولیتش با منه امیدوارم انقدری من 

خودی وقتت رو برای کنم تا کجا پاش وایمیستم، پس بیمسئولیتی رو قبول می

 .حماقتات تلف نکن

کدوم صدای ضعیف گیلدا رو که صدای هر دوشون باال رفته بود طوری که هیچ

 شنیدن. با همکرد تمومش کنن رو نمیکنارشون وایستاده بود و ازشون خواهش می

درگیر شده بودن که اون وسط یهو دست تایماز به عقب پرت شد و این بار بدون 

 .اینکه بخواد، محکم خورد به صورت گیلدا

با جیغی که از درد کشید نگاه هردوشون به سمتش کشیده شد، نگاه بهت زده 

 .جفتشون خیره شد به خونی که از ل**بِ از قبل پاره شده گیلدا سرازیر شده بود

 :ستش رو رو زخم لبش فشار داد و با همون صدای ضعیفش گفتگیلدا د

 .خواستم این جوری بشهتو رو خدا دعوا نکنید با هم، من مجبور شدم که بیام. نمی-

ها رو نداشت با نفرت روش تایماز که حتی یه لحظه هم طاقت دیدن این مظلوم نمایی

 :کرد گفترو گرفت و به آراز که داشت با دلسوزی به گیلدا نگاه می

خوای این دختره رو پیش خودت نگه داری اینو بدون که دیگه برادری به اسم اگه می-

 !تایماز نداری، یا جای من اینجاست یا جای این

راه افتاد بره سمت در که گیلدا با همون حال نزارش راهش رو سد کرد، دستش رو 

 :رفت نالیدجلوش نگه داشت. با صدایی که لحظه به لحظه بیشتر تحلیل می
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 .نه تو بمون من دارم میرم-

ریزیش بند بیاد، بدون این با همون دستی که لبش رو محکم نگه داشته بود تا خون

که نگاهی به آراز بندازه روش رو برگردوند و بعد از برداشتن کوله پشتی از تو راهرو 

 .رفت بیرون

 کردن، آرازگیلدا نگاه میبین آراز و تایماز که هر دو بهت زده داشتن به مسیر رفتن 

های بلندش ای که به تایماز زد از کنارش رد شد و با قدمزودتر به خودش اومد و با تنه

رفت دنبال گیلدا و وسط حیاط بهش رسید. جلوش وایستاد و بدون اینکه حرفی بزنه 

 .با دستش مسیر برگشت به خونه رو نشون داد

 :ین دوتا باشه با التماس گفتگیلدا که دوست نداشت دیگه شاهد دعوای ا

من غلط کردم اومدم اینجا بذار برم. قول میدم دیگه پام رو واسه همیشه از زندگیت -

 .کنم، بذار برمخوام بینتون باشم. یه فکری واسه خودم میبکشم بیرون، نمی

آراز که تحت هیچ شرایطی حاضر نبود اجازه بده گیلدا پاش رو از خونش بیرون بذاره 

حوصلگی به حرفاش گوش داد و وقتی تموم شد بدون حرف بازوش رو گرفت و با بی

جون و ضعیف گیلدا احتیاجی به زور و دنبال خودش کشید. برای کشوندن جسم بی

شنید بازو نبود، با یه فشار خفیف دنبالش راه افتاد ولی صدای گریه و التماسش رو می

 .آوردو بازم به روی خودش نمی

وز از رو صورتش کنار نرفته بود نگاهی تهدید آمیز به تایماز انداخت و با اخمی که هن

از کنارش رد شد. چند لحظه بعد صدای کوبیده شدن در ورودی رو که نشونه رفتن 

تایماز بود شنید ولی اهمیت نداد. شاید این دوری براش الزم بود تا انقدر پاش رو از 

 .گلیمش درازتر نکنه
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میشه باهاش داشت این جرات رو بهش داده بود که هرجور ای که هرفتار دوستانه

 .شوندش سر جاشخواد باهاش حرف بزنه و آراز باید میدلش می

 .تایماز رفت-

چرخید سمت گیلدا که وسط هال وایستاده بود و داشت با بغض و چونه لرزون و 

 .کردچشمای پر از اشک نگاش می

 رفت که رفت... مگه من گفتم بره؟-

منه همش، برو بهش بگو بیاد من میرم... تو رو خدا بذار برم من این جوری از تقصیر -

 .میرمعذاب وجدان می

اگه قراره کسی عذاب وجدان بگیره اون تو نیستی، تایمازه که باعث شده تو این -

 .وقت شب با این سر و شکل، آواره و در به در خیابونا بشی

 ...اشم. من خواهر قاتلِ... قاتلِاون... حق داره که نخواد... من اینجا ب-

ضعفی که یهو تو وجودش نشست اجازه زدن ادامه حرفش رو نداد و همین که 

خواست نقش زمین بشه آراز بین زمین و هوا گرفتش و کشوندش سمت مبل 

 .پذیرایی

لرزی چرا انقدر با من یکه بدو فهمم وقتی داری این جوری از سرما میمن نمی-

با این وضع چقدر تو خیابون دووم میاری که هی میگی بذار برم؟  کنی! فکر کردیمی

 .بشین اینجا برم یه چیز بیارم گرم شی

رفت سمت اتاق که یه پتو براش بیاره ولی قبل از اون رفت تو آشپزخونه و یه لیوان 

شیر نسکافه درست کرد و گذاشت تو ماکروفر تا داغ شه، تو این فاصله هم رفت یه 

 .د و با لیوان نسکافه برگشت تو سالنپتو براش آور
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ای که گیلدا رو روش خوابونده بود سر جاش وایستاد و چشمش رو با دیدن مبل خالی

چرخوند که دید چسبیده به شوفاژ سالن، رو زمین مچاله شده و خوابش برده. با 

 دیدنش تو اون وضعیت ناخودآگاه دلش لرزید،

شون. اونا که بردش خونهش اصالً دیروز نمیتر از قبل شده بود. کابه مراتب مظلوم

کنن بیرون پس کنن و از خونه پرتش میانقدر راحت دخترشون رو آواره خیابونا می

 .براشون اهمیت نداشت که اصالً دخترشون برنگرده

بذاره  شهدونست نگه داشتنش کار درستیه یا نه ولی مطمئن بود دیگه حاضر نمینمی

قتی مطمئن نیست چه بالیی قراره سرش بیاد! با اینکه درگیر جا، اونم وبرگرده اون

مشکالت خودش و شرکت بود ولی جای این دختر فعالً تو همین خونه بود، نه جای 

دیگه. کنارش رو پاهاش نشست و لیوان رو گذاشت زمین و پتو رو کشید روش، 

 :ش رو تکون داد و صداش کردشونه

 !ین رو بخور گرم شی بعد بخوابگیلدا؟ گیلدا جان بیدار شو اول ا-

گیلدا آروم الی چشماش رو باز کرد و با دیدن آراز که رو به روش نشسته بود از 

 .شوفاژ فاصله گرفت و دستش رو برای گرفتن لیوان دراز کرد

 .گیره، بلند شو ببرمت رو تختجا رو زمین خوابیدی؟ بدنت درد میچرا این-

 .رم شمس... سردم بود اینجا نشستم که گ-

 چرخی؟از کی داری تو خیابون می-

 .از صبح زود-

زدی، خودم هرجا بودی پس چرا همون موقع نیومدی؟ یه زنگ حداقل بهم می-

 ...اومدم دنبالتمی
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کردم مجبورم شم که دوباره مزاحمتون بشم. گفتم تا شب صبر کنم شاید فکر نمی-

 .دم زن بابام جواب داددلشون به رحم بیاد و رام بدن تو خونه، بهشون زنگ ز

 :بغضش ترکید و با گریه ادامه داد

به بابام گفت مزاحمه، گفت دیگه مزاحم ما نشو. هر چی التماس کردم اهمیت نداد، -

 !حتی نخواستن بفهمن شب تا صبح قراره کجا سر کنم

خیلی خب بسه دیگه گریه نکن. تو چه مزاحمتی برای من داری آخه؟ باید همون -

 !دادیونه اومدی بیرون بهم خبر میصبح که از خ

خواستم به تون رو نداشتم، فقط آدرس خونتون یادم مونده بود که اونم میشماره-

 .اومدمشکست و نمیعنوان آخرین راهم ازش استفاده کنم. کاش قلم پام می

 زنی؟این چه حرفیه که می-

بذارید برم... خواهش  کردید.ومدم اینجا... شما با داداشتون... دعوا نمیاگه نمی-

 .کنممی

 :این بار آراز عصبانی شد و با لحن تندی توپید

 .خواستی بری واسه چی اومدی پس؟اگه می-

 .ش شدیدتر شدبا شنیدن صدای نسبتاً بلند آراز گریه

 .کردم تایمازم اینجا باشه، گفتم الاقل تا فردا بمونم حالم که بهتر شد میرمفکر نمی-

ماز اینجا بود و همه چیزم فهمید. اصالً این جوری بهترم شد دیگه خب حاال که تای-

تونه از من دل بکنه. احتیاجی به پنهون کاری نیست. حرفشم جدی نگیر، اون نمی

 خوای بری؟شینه، بعدشم کجا میتبش تنده، زودم به عرق می
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هم یه جایی کنم که هم... هم بتونم کار کنم و خرجم رو دربیارم، یه جایی رو پیدا می-

 !واسه خوابیدن بهم بدن

دونست اون لحظه بحث کردن در این باره آراز نفسش رو با کالفگی فوت کرد، می

 .فایده نداره واسه همین کوتاه اومد

کنیم فعالً بیا برو تو ش فکر کنی. بعداً صحبت میخواد دربارهخیلی خب، اآلن نمی-

 .چیزی واسه شام بیارن اون اتاق یه کم استراحت کن تا زنگ بزنم یه

دیگه هیچ توانی براش نمونده بود که بخواد حرفی بزنه یا مخالفت کنه. با کمک آراز از 

جاش بلند شد و رفت سمت اتاقی که تو اون چند روز توش خوابیده بود. بازم با کمک 

کشید در آورد آراز شال و مانتوش رو از تن پر دردش که با هر حرکت یه جاش تیر می

 .و تخت دراز کشیدو ر

 :با شرمندگی گفت

م رو از تو هال بیارید، سنگین بود گذاشتمش زمین یادم رفت برش میشه لطفاً کوله-

 .دارم

 .آره اآلن میارم-

 .ممنون-

 .ش برگشت و گذاشتش گوشه اتاقآراز رفت و با کوله

 :دوباره رفت سمتش و پتو رو روش مرتب کرد و گفت

 خوری؟شام چی می-

 .کنهنمیفرقی -
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 :ش دقیق شد و گفتیه کم تو صورت رنگ پریده

 !نگو که ناهارم نخوردی-

 :صادقانه گفت

 .از دیروز که اینجا صبحونه خوردم تا اآلن تنها چیزی که خوردم کتک بود-

تونست سرزنشش کنه که چرا زودتر خبرش نکرده حتی اگه زودتر از اینم دیگه نمی

و به روش باز کنه، فقط با دلسوزی و نگرانی بهش اومد آراز خونه نبود که در رمی

 .خیره شد

*** 

آراز خواست غذاش رو ببره تو اتاقش که گیلدا قبول نکرد و با هم پشت میز 

آشپزخونه نشستن. با نیم نگاهی به چهره پر از کبودی گیلدا و کاسه پر از خون 

 :چشمش گفت

 چشمت بدجوری خون افتاده، تو دیدت تاثیر نذاشته؟-

 !دیدم. صبح که بیدار شدم خوب شدهمون دیشب یه کم تار می-

ش از درد تو هم میره ولی صداش در نمیاد. دید که هر از گاهی چهرهآراز می

 :کنه برای همین گفتدونست اگه از خودشم بپرسه انکار میمی

 .ریم درمونگاه یه چکاپ بشی بد نیستغذات رو که خوردی می-

 .... احتیاجی بهنه الزم نیست... خوبم-

 .ریم تو هم تعارف و رودروایسی رو بذار کنارمن ازت سوال نپرسیدم. گفتم می-
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کشید. از این که باباش اون جوری رفتار کرده بود و گیلدا در اصل از آراز خجالت می

 .خواست زمین دهن وا کنه و بره تویه مرد غریبه این جوری. دلش می

 !گه بریم براتون دردسر درست شهترسم با این وضع امن فقط می-

گفت زنگ بزنه دوباره مرصاد آراز خودشم به این موضوع فکر کرده بود. یه دلش می

بیاد، ولی خیلی سریع پشیمون شد چون مطمئناً دوباره صدف رو دنبال خودش راه 

 .های صدف باشهنداخت و آراز دوست نداشت گیلدا شاهد متلک پرونیمی

کنم. تو ذهنت رو نگران نباش... اگرم شد من خودم حلش می شهدردسر درست نمی-

 .مشغول این چیزا نکن

 ...ولی ممکنه-

تونیم که به خاطر یه احتمال این مسئله رو دست پایین بگیریم. ممکنه جاییت نمی-

هات آسیب دیده باشن یا شکسته باشه و خودت متوجه نشده باشی، ممکنه دنده

تاده... به امید خدا که مشکلی نیست ولی اگه معاینه همین چشمت که انقدر خون اف

 .ترهبشی خیال هردومون راحت

اختیار بود. از این که برای یکی انقدری رنگی که رو لبای گیلدا نشست بیلبخند کم

مهم باشه که با فهمیدن سالمتیش خیالش راحت شه، یه احساس خاصی بهش دست 

سه همین قدرشناسانه به آراز نگاه کرد، آراز با داد، یه چیز مثل آرامش و امنیت. وامی

 :دیدن لبخندش با شوخی گفت

 .آهان... یه کم بخند دلمون باز شه، پوکیدیم از بس اشک و گریه دیدیم ازت-

گیلدا که بعد از اون همه جدیت انتظار این لحن شوخ رو از آراز نداشت یهو زد زیر 

ش رو جمع کرد. آرازم با دیدن این خنده ولی با سوزش شکاف روی لبش سریع خنده

 :صحنه گفت
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 !تر نکردینخواستیم بابا! غذات رو بخور تا خودت و از این ناقص-

های زبونی هم خواست حتی اگه با همین شوخیگیلدا چقدر ازش ممنون بود که می

یه کم فکرش رو از روی هوا بودن زندگی فعلیش منحرف کنه و اون لحظه واقعاً به این 

 .ج داشتاحتیا

بعد از معاینه دکتر و تشخیص این که مشکل حادی نداره و تجویز یه سری دارو و 

های بدن صورتش و البته قطره برای کم کردن التهاب پماد برای کوفتگی و کبودی

چشمش، از درمونگاه بیرون اومدن. آراز گیلدا رو سوار ماشین کرد و خودش رفت تا 

چند دقیقه بعد سوار شد و پالستیک داروها رو از داروخانه داروهاش رو بگیره. 

 .گذاشت رو پای گیلدا

 .خیلی ممنون-

 .کنم، کمربندت رو ببند بریمخواهش می-

 :گیلدا با درموندگی بهش نگاه کرد و گفت

 میشه نبندم؟-

 چرا؟-

 .م درد گرفتآخه اومدنی یه کم قفسه سینه-

 .کشم عقب که کمتر بهت فشار بیارهخب صندلی تو می-

 :قبل از اینکه آراز بخواد حرکتی بکنه گفت

حاال حتماً باید ببندم؟ آخه تا خونه هم که راهی نیست تو این مسیرم اومدنی اصالً -

 .افسر نبود که بخواد جریمه کنه
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 :آراز اخمی کرد و گفت

 چه ربطی داره؟ مگه به خاطر جریمه میگم کمربند ببند؟-

 گید؟پس به خاطر چی می-

یت جون خودت، نه فقط تو هر کسی که سوار ماشین من میشه باید به خاطر امن-

 .نیککمربندش رو ببنده، این یه قانونه تو هم از این به بعد از قوانین من پیروی می

تر از این بود که بخواد فکر کنه داره گیلدا با تعجب بهش نگاه کرد، لحنش جدی

تاد، اون موقع هم تا کمربندش کنه. یاد دفعه قبلی که سوار ماشینش شد افشوخی می

 .رو نبسته بود راه نیفتاد

تونست باشه، شاید این موضوع این همه اصرارش مسلماً فقط به خاطر قانونمندی نمی

کرد که این جوری چشمش ترسیده بود ای رو براش تداعی مییه خاطره یا حادثه

 !...شایدم نه

سمت خودش صندلی گیلدا رو  به خودش که اومد دید آراز روش خم شده و داره از

کنه. تا جایی که راه داشت خودش رو به صندلی چسبوند، آرازم خیلی تنظیم می

سریع کارش رو انجام داد و بلند شد. بدون اینکه با لفت دادن بیطخودیش بخواد 

 .گیلدا رو معذب کنه

 .خب اآلن دیگه فکر نکنم اذیتت کنه-

تر بود ولی حتی ت. نسبت به اومدن راحتگیلدا این بار بدون حرف کمربندش رو بس

شد هم قصد نداشت حرفی بزنه، چون مشخص بود که این جوری خیالش اگه اذیت می

 .ترهراحت

 اذیت میشی؟-
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 .نه خوبه-

 .ترهاوکی یه کم تحمل کنی برسیم خونه، خیال جفتمون راحت-

 :تو راه آراز که انگار منتظر یه فرصت بود تا حرف بزنه گفت

 ه سوال بپرسم قول میدی دوباره گریه و زاری راه نندازی؟اگه ی-

 .کنمم رو میبپرسید سعی-

 جریان کاری که برادرت کرده رو هم به پدرت گفتی؟-

بله گفتم. فکر کردم اگه بفهمه که یه جورایی من تاوانش رو پس دادم دلش نرم شه -

که کرده هم دلیل  دونم حمید چی کار کرده، واسه... واسه کاریولی گفت خودم می

 .داشته تو هم اگه تاوان پس دادی حتماً حقت بوده

 :آراز با ناباوری بهش نگاه کرد و گفت

 تو مطمئنی که اون بابای واقعی خودته؟-

 :پوزخندی زد و گفت

طور میگن. یه بار که بابام خیلی اذیتم کرد و به خاطر یه اشتباه کوچیکم حسابی این-

هاشون رو ممکنه مامانم پرسیدم گفت همه باباها بچه کتکم زد همین سوال رو از

کتک بزنن، دلیل نمیشه که اونا بابای واقعی آدم نباشن! اگه مامانم زنده بود مطمئناً 

 .پرسیدمتر ازش میاین بار سوالم رو جدی

ش بهش زده بود و شکش نبست به گیلدا ساکت شد و دیگه نگفت از حرفی که عمه

ابر کرده بود. دوست نداشت آراز از وجود عمه،ش پی ببره تا این موضوع رو چند بر
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بعد مجبور شه علت نرفتنش به اونجا رو توضیح بده و بیشتر از این پیشش خوار و 

 .خفیف جلوه کنه

با سکوت گیلدا آرازم دیگه حرفی نزد، یعنی دیگه حرفی نداشت بزنه. اون لحظه تنها 

پدرش و حساب این مشت و لگدایی که به خواست این بود که بره سراغ چیزی که می

تن و بدن گیلدا کوبونده رو تسویه کنه، اون حتی بویی از انسانیت هم نبرده بود... چه 

 !برسه به پدر بودن

 :به خونه که رسیدن گیلدا قبل از اینکه بره تو اتاقش گفت

 شه بپرسم فردا چه ساعتی میاید خونه؟می-

 .رم شرکتفردا نمی-

 :متش و با شرمندگی گفتگیلدا رفت س

 .خواید به خاطر من نرید و از کارتون بزنید اصالً الزم نیست، من حالم خوبهاگه می-

کنم این چند ست بعدشم من خودم سعی میبه خاطر تو نیست. اوالً که فردا جمعه-

 .روز یه کم از شرکت دور بمونم

 چرا؟-

دار بدهی پیدا کردیم، ممکنه چند وقتیه که اوضاع شرکت رو به راه نیست و یه مق-

همین روزا سر و کله یه سری طلبکار گردن کلفت پیدا شه، واسه همین هرچقدر 

جا نباشم بهتره. فردا که هیچی، از پس فردا فقط صبح تا ظهر میرم که کارا رو اون

 !راست و ریست کنم و برگردم

 :با نگرانی گفت
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 خواید چی کار کنید؟خب، باالخره چی؟ می-

 .چند جا سپردیم برای بستن قرارداد اگه اونا جور بشه مشکل حلهبه -

 اگه جور نشد چی؟-

 :آراز به چهره پر از نگرانی و استرس گیلدا لبخندی زد و گفت

شه. اآلنم انقدر سر پا واینستا کنم، درست میاگه نشد اون موقع یه فکری براش می-

ی و به خودت فشار نیاری مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ هر چی بیشتر استراحت کن

 .طول درمانت کمتر میشه

دونم چه جوری باید جواب این محبتاتون رو بدم، خیلی در حقم لطف واقعاً نمی-

 .کردید

کاری نکردم دختر خوب، انقدر این حرف رو تکرار نکن. این جوری جفتمون معذب -

 .ت، راحت باش باهامشیم، فکر کن منم یکی از اعضای خانوادهمی

 اقعاً؟و-

 .معلومه که آره-

 :گیلدا با لبخند و قدرشناسانه بهش خیره شد و با فکری که یهو به ذهنش رسید گفت

 تونم از این به بعد داداش آراز صداتون کنم؟یعنی می-

آراز یه کم اخماش تو هم رفت. منظورش از یکی از اعضای خانواده صرفاً برادر نبود 

شد و راحت بود، اونم حرفی نداشت. برای ال میولی حاال که گیلدا این جوری خوشح

 :همین جواب لبخندش رو داد و گفت

 .هر جور دوست داری و راحتی صدام کن-
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 :رفت سمت اتاقش گفتطور که میگیلدا چرخید و همون

 .من راحتم که داداش آراز صداتون کنم، شب بخیر داداش آراز-

 :کرد گفتش مینگاهش بدرقهطور که با تر شد، همونلبخند لبای آراز عمیق

 .شب تو هم بخیر-

شاید بد نبود که اونم طعم داشتن یه خواهر رو که بعضی وقتا عجیب جاش خالی بود 

جوری احساس امنیتش از تو زندگیش رو بچشه، حداقل به خاطر گیلدا مطمئناً این

 .شدکرد به مراتب بیشتر میاین که داشت تو خونه یه پسر مجرد زندگی می

*** 

ای که به در خورد، عینک رو از چشمش درآورد و همزمان با مالوندن با چند تقه

 :چشماش گفت

 .بفرمایید-

در اتاقش باز شد و گیلدا با یه فنجون قهوه اومد تو. با دیدنش درست مثل همیشه 

ای از اون روزی که با ظاهری داغون پاش لبخندی ل*ب*ا*ش رو پوشوند. یک هفته

گذشت و حاال دوباره شده بود همون گیلدای روز اول، با ذاشته بود میش گرو به خونه

رنگ شده رو صورتش های کمهای خیره کننده، به عالوه یه کم کبودیهمون زیبایی

 .اومدکه خیلی به چشم نمی

 مزاحم که نشدم؟-

 .نه اصالً بیا تو-

 .گیلدا رفت سمتش و فنجون قهوه رو گذاشت رو میزش
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 .چسبهکنه، بعد از دو ساعت کار کردن این خداییش میآخ دستت درد ن-

 .نوش جان-

 :ش رو مزه مزه کرد و با نیم نگاهی به این پا و اون پا کردن گیلدا گفتیه کم قهوه

 خوای بگی؟چیزی می-

 بلهـ-

 کنی؟خب بگو چرا دست دست می-

شته بود دوباره حرفاش رو تو ذهنش مرور کرد. یک هفته از موندنش تو این خونه گذ

خواست قبلش با آراز هم کرد و میو دیگه باید یه فکری برای ادامه زندگیش می

کنه ولی درست مشورت کنه. درسته که دیگه حاال فهمیده بود آراز تنها زندگی می

نبود که سربارش بشه، تو این مدتم منتظر بود تا حال روحی و جسمیش رو به راه بشه 

ای نداشته باشه برای موندن و بتونه ص شه تا بهونهو از شر زخمای سر و صورتش خال

 .از آراز اجازه بگیره

 .خوام باهاتون حرف بزنم ولی فرصت پیش نیومدراستش یکی دو روزه می-

 راجع به چی؟-

 .راجع به وضعیتم و شرایط زندگیم از این به بعد-

 ش حرف بزنی؟خوای دربارهمگه قراره چه تغییری کنه که می-

 .گیلدا باال رفتابروهای 

 !خب قراره از اینجا برم دیگه-
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فنجونی که تا نزدیکی لبش برده بود رو همون جا ثابت نگه داشت و خیره شد تو 

 !چشمای گیلدا تا بتونه از چشماش بخونه که چقدر جدیه

 بری؟ کجا؟

خوام برم دنبال یه دونم ولی خب اگه اجازه بدید از فردا میراستش خودمم هنوز نمی-

ری، یه جایی که هم بشه اونجا کار کرد، هم یه جایی برای خواب و زندگی بهم بدن. کا

 .شماین جوری خرج زندگیمم در میارم و سربار شما نمی

ش رو گذاشت رو میز و با عصبانیتی که سعی در کنترلش داشت آراز فنجون قهوه

 :گفت

این بود که تو رو  اگه از طلبکارام و مشکالت شرکت باهات حرف زدم فقط به خاطر-

راز دونستم نه اینکه غیر مستقیم بهت بفهمونم که سرباری! هنوز یه دوست و هم

رسه که خرج چند نفر دیگه رو غیر از خودم بدم و لنگ انقدری دستم به دهنم می

 .نمونم

 :گیلدا با بهت بهش نزدیک شد و گفت

ن شما رو جزئی از خانواده زنید؟ مبه خدا منظور من این نبود، آخه این چه حرفیه می-

دونم. انقدری که تو این مدت کم از شما خوبی دیدم به خدا قسم تو کل خودم می

 عمرم از پدر و برادر خودم ندیدم، چرا آخه این فکر رو کردید؟

وقت دونی پس باید بفهمی که یه برادر هیچاگه من رو واقعاً مثل برادر خودت می-

شه خواهرش بره جایی وقت راضی نمینه، یه برادر هیچدوخواهر خودش رو سربار نمی

تونه که خودش یه خونه داره و می که در ازای کار بهش جای خواب بدن در حالی

 .امنیت و آسایش خواهرش رو فراهم کنه

 ...باور کنید که من-
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 .گیلدا رک و راست بهت بگم که با این حرفت بهم برخورد-

رحمی از خونه پرت شدم بیرون، منی که تا درم با بیبهم حق بدید منی که به دست پ-

از  تونهتونم بفهمم آدمی که میوقت نمیحاال یه محبت خالصانه از برادرم ندیدم هیچ

تونه، ازم به هزار و یک دلیل متنفر باشه، شده م کینه داشته باشه میمن و خانواده

 تونم این همه خوبیتوننمیفرشته نجات زندگیم! هزار بار گفتم بازم میگم هیچ وقت 

تونم براتون بکنم اینه که با رفتنم رو جبران کنم، ولی داداش آراز حداقل کاری که می

شید رو بگیرم، بذار این جلوی دردسرایی که با بودنم صد در صد باهاش مواجه می

جوری جبران کنم و به جای اینکه باری روی دوشتون باشم یه باری از دوشتون 

 !بردارم

فهموند که بودنش نه تنها یره موند تو چشمای گیلدا، چه جوری باید بهش میخ

ای شده برای ادامه زندگیش، اونم دردسر و باری روی دوشش نیست، که انگیزه

خواست با رفتنش این درست وقتی که از عالم و آدم بریده و ناامید بود. حاال می

که خواست جواب آخر رو بین  انگیزه رو هم ازش بگیره؟ محال بود بذاره، همین

 :حرفای بیهوده بده، صدای زنگ در اومد و گیلدا با گفتن

 .من میرم ببینم کیه-

ش انداخت و از جاش بلند شد. باید گیلدا از اتاق خارج شد. نگاهی به قهوه سرد شده

دونست کرد تا دست از این فکرا و تصمیماش برداره. چه جوریش رو نمیرو راضی می

دوار بود که تو این زمینه کله شق و یک دنده نباشه. از اتاق رفت بیرون و با فقط امی

ای گیج و متعجب داشت دیدن گیلدا که در ورودی رو باز کرده بود و حاال با قیافه

 :اومد سمت سالن پرسیدمی

 کی بود؟-

 :گیلدا با لرزشی به خودش اومد و با چشمای هراسونش به آراز خیره شد و گفت
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 .زتایما-

ای قبل از اینکه آراز بخواد از بهت در بیاد و چیزی بگه، در باز شد و تایماز با چهره

گشاده و لبی خندون اومد تو. اولین چیزی که با دیدن تایماز تو وجودش حس کرد 

دلتنگی بود، تا حاال نشده بود که جفتشون تو یه شهر باشن و یک هفته همدیگه رو 

مدت حتی شرکتم نرفته بود و آراز با وجود این که به روی ندیده باشن. تایماز تو این 

 .اورد ولی خیلی ازش ناراحت شده بودخودش نمی

نگاهی به چهره متعجب و تا حدودی دلگیر آراز انداخت و بعد به گیلدا خیره شد که 

کرد. در نظرش نسبت به دستاش رو تو هم قفل کرده بود و زیر چشمی بهش نگاه می

تر شده بود. به ذهنش رسید آراز حسابی به خواهر قاتل رو به راه هفته پیش خیلی

 .برادرشون رسیده

با شنیدن سالم زیر لبیش بی،اختیار رفت سمتش و یه قدمیش وایستاد. گیلدا اون 

خواست فاصله بگیره یا حتی از دستش فرار کنه ولی فقط به لحظه خیلی دلش می

بود سر جاش وایستاد و سرش رو بلند کرد  خاطر حضور آراز و احترامی که براش قائل

 .و به چشمای تایماز که هنوز تو خودشون کینه و نفرت جا داده بودن خیره شد

انقدر تو افکارش غرق بود و به فکر یه حرکت پیش بینی نشده از تایماز بود که با  

تکونی که تایماز موقع درآوردن دستاش از توی جیبش خورد از جاش پرید و 

 .یار حالت تدافعی گرفت ولی صدای آراز موجی از آرامش به قلبش سرازیر کرداختبی

 !خوره هاتایماز دستت به گیلدا نمی-

چون هنوز خیره تو صورتش بود پوزخندی که رو ل*ب*ا*ش نشست رو دید. هم اون 

تونست از تو چشماش بخونه و تضاد عجیبی با پوزخند و هم غمی که به راحتی می

ت نهانیش داشت. تایماز با پشت انگشتش خیلی سریع خطی رو گونه حرص و عصبانی

 .گیلدا کشید و چرخید سمت آراز
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 خیلی هواش رو داریا! به نظرت حق دارم یه کم حسودی کنم یا نه؟-

تمام اون حرص و خشمی که با دیدن گیلدا تو وجودش زبونه کشیده بود با دیدن آراز 

اشت فهمید که چرا یهو پاهاش اون رو به این دیدش تازه داز بین رفت. اآلن که می

سمت کشیده بودن و به خودش که اومد دید جلوی در خونه آرازه، حسی که به 

 .برادرش داشت چیزی نبود که با یه دعوای جزئی از یادش بره

تونست به داد، شاید به خاطر همینم بود که نمیتایماز جونش رو برای برادراش می

ر بزرگترش بگذره و ارتباط خواهرش رو با آراز طبیعی و منطقی راحتی از قاتل براد

 .بدونه

 !دلتنگت بودم بزمجه-

با شنیدن صدای آراز و حسی که پشت حرفش بود لبخند پر بغضی زد و محکم و 

مردونه بغلش کرد. وقتی دست آرازم رو پشتش حس کرد بعد از یک هفته باالخره به 

 .آرامش رسید

شاید دیگه حمایت برادرش رو نداشته باشه، هر کاری کرد سخت بود باور این که 

نتونست باهاش کنار بیاد؛ با وجود این که موندن گیلدا تو این خونه هم براش قابل 

توجیه نبود ولی حداقلش این بود که به خاطر از دست ندادن برادرش باید تحمل 

 .کردمی

خورد به گیلدا که با  همون جور که صورتش رو روی شونه آراز گذاشته بود چشمش

کرد، لبخند عمیقی که رو ل*ب*ا*ش دید واقعی و لذت داشت به این صحنه نگاه می

از ته دل بود. با دیدن لبخندش اخمی صورتش رو پوشوند، اخمی که نه از خشم و 

نفرت که از تعجب بود، تعجب از اینکه انگار این صحنه زیادی براش آشنا بود شاید 

ها قبل به دست فراموشی سپرده شده بود و اآلن با قرار که مدتمثل یه خاطره دور 
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گرفتن یه چیزی مشابه اون دوباره از بایگانی ذهنش دراومده بود و خودش رو داشت 

 .دادنشون می

شاید اون خاطره انقدری قدرت نداشت که به طور واضح چیزی رو به یادش بیاره، مثل 

ود که انگار یادآوریش حس خوبی بهش یه برق از تو ذهنش گذشت و براش عجیب ب

ای داشته باشه که براش تونست به خاطرهداد ولی چرا؟ این دختر چه ربطی میمی

 ممکنه خوشایند بوده باشه؟

با جدا شدن آراز به خودش اومد. نگاهش رو از گیلدا گرفت و با هم رفتن تو سالن 

 .نشستن

گفت چند روزی رفتی تو اون خرابه یکردم انقدر بچه باشی تایماز، مامان مفکر نمی-

 ای داره؟تک و تنها، این کارا واقعاً چه معنی

 .کالفه بودم داداش... احتیاج داشتم یه مدت تنها باشم و فکر کنم-

 ای هم برات داشت؟فکر کردنت نتیجه-

 .دونم، امیدوارم داشته باشهنمی-

با این قضیه احساسی  تایماز من بهت حق میدم، ولی فقط یه کم تو داری زیادی-

 .کنیبرخورد می

 ای ازم داشتی؟انتظار دیگه-

حداقل انتظاری که ازت داشتم این بود که بعداً بیای با خودم حرف بزنی؛ دالیلت رو -

 !بگی و دالیلم رو بشنوی

 :با نیم نگاهی به سمت آشپزخونه وقتی مطمئن شد گیلدا اونجاست ادامه داد
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ی از دهنت دراومد جلوی اون دختر که هیچ گناهی نداشت فکری هر چنه اینکه با بی-

 .بزنی

تونم قبولش کنم آراز، شاید حق با تو باشه و من اون روز خیلی تند رفتم ولی نمی-

ای که با خودم درگیر بودم هم نتونستم همچین چیزی رو درک حتی تو این یه هفته

بینم نه یه دختر در میپدر ماکنم. من اون رو فقط و فقط به چشم خواهر اون بی

 !گناه و معصومبی

خوره، اون داشت حداقل اینو قبول کن که اون اآلن داره چوب کار اشتباه تو رو می-

دونست برادرش با زندگی ما چیکار کرده، تو پاش رو کرد، حتی نمیزندگیش رو می

 !وسط این ماجرا باز کردی

 کنی؟باور می آخه از کجا انقدر مطمئنی؟ واسه چی هر چی میگه-

ت آوردمش این جا جریان رو براش تعریف کردم، تازه اون من همون شبی که از خونه-

دونی بعدش چی شد؟ از شدت موقع بود که فهمید داداش چه غلطی کرده، می

ناراحتی از هوش رفت، اونم نه به خاطر برادرش به خاطر آرتا. وقتی فهمید آرتا یه 

بد شد که یه لحظه واقعاً ترسیدم نکنه سکته کنه از  پسر دوساله داره انقدر حالش

ناراحتی! تایماز اون حتی یه بارم ازم نخواست که از خون برادرش بگذریم، قبول داره 

 .که باید تقاص کارش رو پس بده

دونست براش داد که حرفای آراز به فکر انداختتش، میسکوت تایماز نشون می

کرد که گیلدا یه تافته نه ولی باید باالخره قبول میسخته همچین چیزی رو باور ک

 !شهجدا بافته از خانواده

شه به عقب برگشت پس این وظیفه ماست که تا حدی حاال هم کاریه که شده و نمی-

ش رو براش پر کنیم ولی تونیم جای خالی خانوادهوقت نمیبراش جبران کنیم. ما هیچ

 !از اینی که هست بدتر نشه تونیم کمک کنیم که وضعشکمِ کم می
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تونی تو همه چیزه، آخه چه جوری میداداش این دختره خواهر اون کثافته بی-

 چشماش نگاه کنی و یاد این حقیقت نیفتی؟

با اومدن گیلدا که براشون چایی آورده بود آراز فرصتی برای دادن جواب پیدا نکرد و 

 .با لبخندی عمیق ازش تشکر کرد

 :و میز و گفتسینی رو گذاشت ر

 .مکاری داشتید صدام کنید، من تو آشپزخونه-

 !گیرم برو استراحت کنخودت رو به زحمت ننداز گیلدا، از بیرون غذا می-

 .کنمنه چه زحمتی؟ اآلن سریع یه چیزی درست می-

شد معذبش کرده بود، برای تر میحضور تایماز با اون فکی که لحظه به لحظه فشرده

فت و رفت تو آشپزخونه. با رفتنش آراز نگاهی به چهره درهم همین روش رو گر

 :تایماز انداخت و گفت

من یه عمر با تو زندگی کردم پسر، شب و روز با هم بودیم بهتر از هر کسی -

دونم که دل آسیب رسوندن به این دختر رو نداشتی؛ حتی شناسمت، خوب میمی

خواستی واقعاً کرد تو میودش دفاع نمیتونم باور کنم که اگه اون روز گیلدا از خنمی

تا آخرش پیش بری، شاید شرایط زندگی به قدری سخت شده که یه سری معیارها 

تونه به کل تغییر کنه و یکی دیگه بشه، وقت آدم نمیواسه آدم عوض بشه ولی هیچ

 !تو همون تایمازی که با شنیدن خبر مرگ همبازی بچگیات سه روز تو تب سوختی

ن این حرف تایماز سرش رو بلند کرد و ناباورانه با چشمای پر از اشکش به با شنید

آراز خیره شد. اون زمان فقط هشت سالش بود، چیز زیادی از اون روزا تو ذهنش نبود 

ش تاثیر منفی گذاشته بود که بعد از هجده سال ولی به قدری این اتفاق تو روحیه

 .کشیدهنوز با یادآوریش عذاب می
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 :دیدن اشک حلقه زده تو چشمای برادرش لبخند تلخی زد و گفت آراز با

شناسم، کسی که بعد از هجده سال با یادآوری اون اتفاق این اون تایمازیه که من می-

شه. چه جوری باید باور کنم همچین آدمی تلخ بازم چشماش پر از اشک می

 کنه؟ گناه رو به خاطر یه انتقام مسخره نابودخواست یه دختر بیمی

 :تایماز دستی به چشمش کشید و گفت

زنی جونم بود، بایدم با کنه؛ اون همبازی ای که ازش حرف میاین مسئله فرق می-

مرگش با وجود همه بچگیم به اون حال و روز بیفتم ولی پشت این قضیه یکی دیگه از 

ز قت اواتفاقات تلخ زندگیمه که باعث شد برادرم رو از دست بدم. همچین چیزی هیچ

 .شهذهنم پاک نمی

نبایدم پاک بشه، حرف منم اینه که این دختر ربطی به این قضیه نداره. تو فقط یه -

لحظه به این فکر کن که من اون شب به این دختر به چشم خواهر قاتل برادرم نگاه 

شد؟ با اون تونی بفهمی بعدش چی میدادم، میم راهش نمیکردم و تو خونهمی

تونست یه قدم کامل رو درست حسابی برداره راه م دیدی حتی نمیوضعی که خودت

کرد چی؟ دوتا کوچه باالتر و افتاد تو کوچه و خیابون با اون وضعش تصادف میمی

خواستی افتاد و صد برابر بالیی که اون روز تو میتر گیر یه آدم عوضی میپایین

 اومد چی؟سرش بیاری سرش می

توجه به حضور آراز سیگاری از جیبش م ریخت که بیاعصاب تایماز به قدری به

خواست یه همچین بالیی سر گیلدا بیاره درآورد و روشنش کرد. با اینکه خودشم می

تونست اختیار اخماش درهم رفت، چرا دیگه نمیولی از تصور حرفی که آراز زد بی

ت که اون دونسمثل یکی دو هفته پیش از داغون شدن این دختر لذت ببره؟ خوب می

کرد و یه کم ذهنش رو از عذاب وجدان و این حرفا آزاد روز اگه م**س.ت نمی

شد که تونست حتی تا اون مرحله هم پیش بره، یعنی اگه موفق میکرد نمینمی

 شد؟کارش رو تموم کنه، بعدش پشیمون می
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با شنیدن صدای فندک، آراز روش رو چرخوند سمتش و بهش خیره شد که انگار تو 

 :ال و هوای خودش بود؛خیره به دود اولین پکش گفتح

تونم به راحتی اون دختر به من میگه داداش آراز، این یعنی مسئولیتی که نمی-

 !دونی که چقدر رو این اسم حساسمش بگیرم. هر کی ندونه تو یکی خوب مینادیده

خواست دونست که آراز چقدر دلش میلبخندی رو لبای تایماز نشست، آره خوب می

وقت مستقیماً به این موضوع اشاره نکرده واقعاً یه خواهر داشته باشه، با اینکه هیچ

فهمید که کمبود یه زنی مثل خواهر تو بود ولی از ال به الی بعضی حرفاش کامالً می

شه، این کمبود تو زندگی تایمازم بود ولی به اندازه آراز بهش بها زندگیش حس می

 !دادنمی

 :کشید و گفتنفس عمیقی 

 خوای باهاش چی کار کنی؟حاال می-

 ای؟دونم به چه بهونهجا بمونه ولی نمیخوام همینمی-

 !هه بهونه چرا برادر من؟ باید از خداشم باشه-

 !گشتماگه بود که دنبال بهونه نمی-

 یعنی چی؟-

تونم خوام برم دنبال یه جایی که هم بدونم، میگه حاال که حالم خوب شده میچه می-

 !کار کنم هم یه جای خواب بهم بدن

 !که بعد هزار تا خواسته دیگه هم ازش داشته باشن-
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دونم چه جوری بهش دقیقاً به خاطر همینه که به شدت با این قضیه مخالفم ولی نمی-

ست، هم به خاطر سن کمش هم حالی کنم که ازم ناراحت نشه، اون هنوز خیلی بچه

اجتماع نبوده، حتی بعد از اینکه مادرش مرده، باباش دیگه ش اصالً تو شرایط خانواده

ست و همین سادگی باعث میشه بهش اجازه ادامه تحصیل هم نداده! خیلی ساده

 .خیلی راحت بتونه گول بخوره

کرد حضور این دختر رو تایماز پک عمیقی به سیگارش زد، انگار دیگه باید قبول می

ای که از برادرش هاش صاف نشده بود و کینهدر کنار برادرش. شاید هنوز دلش با

داد ولی در صدد براومد که حداقل برادرش داشت ناخودآگاه اونم تحت تاثیر قرار می

 :رو از دل نگرانی در بیاره، برای همین گفت

 !من یه پیشنهاد دارم برای اینکه بتونی نگهش داری-

ای موندن گیلدا تو این خونه قانع آراز با اشتیاق از اینکه باالخره تونسته تایماز رو بر

 :کنه گفت

 .شنومبگو؛ می-

خواست حرفی رو بزنه که واسه گفتنش تردید تایماز یه کم دست دست کرد انگار می

 .داشت

 بگو دیگه تایماز چیه پیشنهادت؟-

 .راستش قبل از پیشنهاد یه چیز دیگه رو باید بهت بگم که در جریان باشی-

 باشه بگو چیزی شده؟-

ون شب که با عصبانیت از این جا رفتم نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و قضیه رو ا-

 !برای مامان و آقاجون تعریف کردم
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سرش پایین بود ولی سکوت آراز نشونه بهت و شایدم خشمش بود، به هر جون 

کندنی بود سرش رو بلند کرد و نگاه پر از شرمش رو که بعد از یک هفته تازه به 

 :بود دوخت به آراز و گفت عمقش پی برده

 چیزی نگفتن بهت؟-

 :آراز یه کم خیره خیره نگاهش کرد و بعد با یه بازدم عمیق نگاهش و گرفت و گفت

! زدنشون همش با گوشه و کنایه حرف میپس واسه همین اون شب که رفتم خونه-

رو دادم داداشم زیرآبم دونن ولی یه درصدم احتمال نمیشک کردم یه چیزایی می

 .زده باشه

م، اصالً نفهمیدم چی شد... خب خیلی ازت عصبانی بودم! بعد که به قرآن شرمنده-

گفتم تازه فهمیدم چه غلطی کردم که خب دیر شده بود ولی قسمشون دادم که هیچ 

گفتن حتماً دلیل داشته واسه این حرفی بهت نزنن هر چند خودشونم همش می

 .در این باره باهاشون حرف بزنیکارش، انگار منتظرن که خودت بری 

 :آراز یه کم پاش رو به حالت عصبی تکون داد و گفت

 مهشیدم فهمید؟-

 .آره آتیش اون از مامان و آقاجون تندتر بود-

 .ای بینشون رو دوباره تایماز شکستسکوت چند دقیقه

 .خواستم این جوری بشهنمی-

داشش نگاه کرد، کم پیش آراز سرش رو بلند کرد و به چهره پر از شرمندگی دا

کنه پشیمون بشه و حاال که خودش قبول داشت اشتباه کرده اومد از کاری که میمی

 :تونست بگه، سرش رو تکون داد و گفتچیزی نمی
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خیال. بهتر دیگه عذاب وجدان پنهون کاری ندارم بعداً که سرم خلوت شد و بی-

 .یدم که هدفم چی بودهحوصله جنگ و جدال پیدا کردم میرم براشون توضیح م

لبخندی رو لبای تایماز نشست. تا یادش میاد آراز همیشه همین جوری بوده، تا وقتی 

خواست با قلدری حرفش رو به زور پیش ببره بزرگتری اومد و میجلوش در می

گرفت ولی کافی بود کوتاه بیاد تا به راحتی آب خوردن کرد و سریع جبهه میمی

تونست در برابر کسی انجام بده، خصوصاً ش هیچ وقت نمیببخشدش، کاری که خود

اون دختری که ناخواسته هدفی شده بود برای پرتاب تیر کینه و نفرتش ولی شاید با 

تونست یه کم از این بار عذاب وجدانی که رو خواست به آراز بده میپیشنهادی که می

 .ر آرازش نشسته رو سبک کنه اونم نه به خاطر گیلدا، به خاطشونه

 .با صدای آراز حواسش جمع شد

 !من هنوز منتظرم پیشنهادت واسه موندن گیلدا رو بشنوما-

*** 

با استرس یه کم از غذاش رو چشید، به نظر خودش که خوب شده بود ولی 

دونست آراز و تایمازم خوششون میاد یا نه، چون یه جور غذای محلی بود که از نمی

طر سریع آماده شدنش این غذا رو انتخاب کرده بود چون مادرش یاد گرفته بود؛ به خا

کرد که تونست درست کنه فقط خدا خدا میای نمیتو این وقت کم چیز دیگه

 !خوششون بیاد

میز رو با نظم و دقت و سلیقه چید و با یه نگاه کلی وقتی مطمئن شد همه چیز رو به 

قدری تو فکر و خیال بود که راهه رفت تو سالن که برای شام صداشون کنه، آراز به 

کرد. متوجه حضورش نشد ولی تایماز داشت با همون اخم و چشم غره نگاهش می

 :گلوش رو صاف کرد و بدون این که نگاهش زو از تایماز بگیره گفت

 .ست، بفرماییدشام آماده-
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با شنیدن صداش باالخره آرازم به خودش اومد با دیدن استرسی که رو حرکاتشم 

ذاشته بود لبخندی بهش زد و به همراه تایماز از جاش بلند شد و رفتن سمت تاثیر گ

رفت و گیلدا از این فرصت استفاده کرد و خودش رو آشپزخونه، تایماز جلوتر می

 رسوند به آراز،

 :طوری که تایماز صداش رو نشونه گفت

 .خورمکنه من بعد از شما شامم رو میاگه... حضور من اذیتش می-

اخمی ناشی از دلخوری نگاهش کرد و بدون حرف دستش رو گذاشت پشت  آراز با

گیلدا و با خودش همراه کرد تا بهش بفهمونه اونم باید با اونا شام بخوره. با هم وارد 

آشپزخونه شدن ولی قبل از این که پشت میز بشینن نگاه آراز و تایماز به ظرف غذا 

 .خیره موند

عملشون با این فکر که حتماً دوست ندارن که این گیلدا که زل زده بود به عکس ال

جوری تعجب کردن، مشغول شکستن قلنجای دستش شد. آراز با سوالش علت 

 .تعجبش رو به زبون آورد

 تو این غذا رو از کجا یاد گرفتی؟-

 .امم... مامانم بهم یاد داده-

ن کی که با ایآراز و تایماز چند ثانیه بهم خیره شدن، شاید جفتشون یاد خاطره مشتر

 .ای که هم باعث شادی بود، هم غمغذای محلی داشتن افتادن، خاطره

 دوست ندارید؟-

 .لبخندی رو لبای آراز نشست

 غذای محلی ما رو درست کردی مگه میشه دوست نداشته باشیم؟-
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 :نشستن پشت میز ادامه دادطور که میهمون

 .تایماز که مطمئنم عاشقشه-

تفاوت تایماز خیره شد ولی تایماز حتی سرش رو بلند نکرد بیگیلدا با ذوق به چهره 

دید. هر سه تا این نگاه مشتاق گیلدا رو ببینه، چشماش چیزی به جز اون غذا رو نمی

مشغول خوردن شدن این وسط سکوتی که بینشون بود رو فقط تعریف و تمجیدای 

 .شکستآراز از غذای گیلدا می

دید که دارن با اشتها بای غذاشون بود و میگیلدا زیر چشمی حواسش به بشقا

خورن و وقتی دید تایماز اقدام به کشیدن بشقاب دوم کرد دیگه خیالش از بابت می

کرد ولی همین که بعد از خوب شدن غذاش راحت شد. با این که مثل آراز تعریف نمی

هش مزه مزه کردن برای نشون دادن اون تنفرش از سر میز بلند نشده حس خوبی ب

 .دادمی

هیچ وقت دوست نداشت رابطه کسی باهاش بد باشه با اینکه تایمازم در حقش بد 

کرده بود ولی دوست داشت این کینه و نفرت رو کنار بذاره تا بتونه اونم مثل آراز 

دونست این چه حسی بود که به این دوتا برادر داشت داداش تایماز صداش کنه. نمی

 .کردخانواده خودش احساس نزدیکی میولی باهاشون حتی بیشتر از 

*** 

بعد از شستن ظرفای شام خواست یه ظرف میوه ببره براشون که با صدای خداحافظی 

 :تایماز و آراز رفت پیششون و رو به تایماز خیلی عادی پرسید

 !خواستم میوه بیارمرید؟ میعـــه... می-

 :تایماز نیم نگاهی همراه با اخم بهش انداخت و گفت

 !خورم باید برمنمی-
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 :بعد دوباره چرخید سمت آراز و با گفتن

 .بینمتداداش خدافظ، فردا شرکت می-

 .به سالمت-

ش کنه، گیلدا هم همون جا وایستاد و راه افتاد سمت در و آرازم رفت تا بدرقه

 .رفتنشون رو نگاه کرد

ندازه یه خواست حتی به اپس هنوزم تو قالب خشم و نفرت خودش باقی بود و نمی

تشکر و خداحافظی برای این دختر مایه بذاره! ولی تایماز تو این فکر بود که دختری 

خواست سرش رو که چند هفته پیش تا سر حد مرگ کتکش زده بود، دختری که می

از تنش جدا کنه، دختری که به قول آراز باعث بهم خوردن زندگیش شده بود چه 

 برخورد کنه؟تونست انقدر عادی و راحت جوری می

آراز در رو که پشت سر تایماز بست چرخید سمت گیلدا و نگاه مهربونی بهش اندخت 

 :و گفت

 .خوریممیوه رو بیار با هم می-

گیلدا هم لبخندی به این همه مهربونی آراز زد، این مردی که با تمام وجود به 

نبود که  مردونگی و قلب پاکش ایمان داشت و از ته قلب دوست داشت و این چیزی

بتونه انکارش کنه. ظرف میوه رو گذاشت رو میز و خودشم رو یه مبل نزدیک آراز 

 .نشست

 .دستت درد نکنه امروز خیلی به زحمت افتادی-

 .نه بابا این چه حرفیه؟ کاری نکردم-

 :آراز نگاه دقیقی به گیلدا انداخت و پرسید
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 محلی تایماز که ناراحت نشدی؟از بی-

 .نمکنه من درکش می-

خیلی خوبه که بلدی آدما رو درک کنی، این نشونه قلب بزرگ و پاکته و صد البته -

نقصت. هر چند پدر و مادر منم تو تربیت ما کوتاهی نکردن ولی خب تایماز تربیت بی

 .یه کم زیرآبی رفت

 :گیلدا خندید و گفت

 .شهیبه قول خودتون زیر آبی رفتنای تایماز با حضور شما در کنارش جبران م-

آراز با لبخندی جوابش رو داد و خیره شد به دستای گیلدا که داشت با مهارت یه 

ها رو پوست کنده و آماده تو ظرف چید کرد. میوهکند و پر پر میپرتقال رو پوست می

 .و گذاشت جلوی آراز

 واسه من پوست کندی؟-

 .بله-

 .دستت درد نکنه، پس خودتم بخور همش واسه من زیاده-

یه پر پرتقال برداشت و دوباره ذهنش رفت سمت همون قضیه که با آراز  گیلدا

ش صحبت کرده بود. حین خوردنش حرفاش رو تو ذهنش مزه مزه کرد و وقتی درباره

 :مطمئن شد گفت

 دید که من از فردا برم دنبال کار دیگه؟داداش آراز پس اجازه می-

 :آراز به پشتی مبل تکیه داد خونسردانه گفت

 .ای داده باشمم نمیاد همچین اجازهیاد-
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 خب خب اگه من ازتون خواهش کنم که اجازه بدید چی؟-

تونم بذارم بری جایی که من حرفم رو قبل از اومدن تایماز بهت زدم گیلدا من نمی-

 .هیچ شناختی از محیط و آدماش ندارم

 !م داشته باشمآخه به هر حال من باید فکری برای آینده-

بهم مهلت حرف زدن بدی پیشنهادی بهت میدم که خیلی بهتر از چیزیه اگه یه کم -

 .که تو فکر توئه

 منظورتون چیه؟-

بینی در حالی که به نظر ت رو تو کار کردن و پول درآوردن میتو داری فقط آینده-

 .من اآلن وقت درس خوندنته، نه کار کردن

خودش و خدای خودش  ای از غم گرفت. فقطش رو هالهبا شنیدن اسم درس چهره

 .ش رو کسب نکرددونستن که چقدر دوست داشت ادامه تحصیل بده ولی اجازهمی

منم دوست داشتم و دارم که درسم رو ادامه بدم. بیشتر از هرچیزی هم دوست دارم -

ولی خب حتی همین درس خوندنم خرج داره ولی شاید اگه یه کاری پیدا کنم و یه کم 

 .د بتونم به اونم فکر کنمتر شاوضاعم رو به راه

 :آراز یه کم حرفش رو سبک سنگین کرد و گفت

خوام یه حرفی بهت بزنم ولی باید قول بدی که اول بذاری تا آخر حرفام خب من می-

 .رو بزنم بعد نظرت رو بگی

 .چشم بفرمایید-
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تونه همچین فرشته مودب و برای چندمین بار پیش خودش اقرار کرد چطور می

 !ای که ممکنه خرابش کنهول کنه تو جامعه خانومی رو

ای بهت بدم و تو از فردا بری ذاریم که من همچین اجازهببین فرض رو بر این می-

شه که تو بخوای هم کار دنبال کار، اوالً که به همین راحتی همچین کاری پیدا نمی

 ...کنی و هم سرپناه داشته باشی

 ...ولی من-

 .وت گرفت جلوی گیلداآراز دستش رو به نشونه سک

 اآلن چی گفتم بهت؟-

 .ببخشید-

اوکی... دوماً اگرم همچین کاری پیدا بشه آدم چجوری باید بفهمه که اونا چه -

دونم که چقدر گرگ زیاد شده، به آدمایین؟ منی که بیشتر از تو تو جامعه بودم می

 ه معذبت کنمشه به هرکسی اعتماد کرد. گیلدا جان اینو نمیگم کهمین راحتی نمی

ولی خب حقیقته، تو دختر خیلی خوشگلی هستی و این باعث میشه که خیلی زودتر 

 .از بقیه به چشم بیای

 هایگیلدا یه لحظه داغ شد از خجالت و سرش رو انداخت پایین. آراز لبخندی به گونه

 .ش که انگار براش حکم سرگرمی رو داشت زدسرخ شده

 :پایین برد و با لحن شوخی گفت صورتش رو در راستای صورت گیلدا

 چیه؟ حرفی زدم که خودت ازش اطالعی نداشتی؟-

 :گیلدا بر طبق عادت موقع خجالت خیلی کوتاه خندید و گفت
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 .نه ولی خب یه کم خجالت کشیدم-

 :آراز تو دلش برای این همه سادگی و صداقت این دختر قربون صدقه رفت و گفت

ی کشکنی انقدر خجالت میی که داداش صدام میببین تو با شنیدن این حرف از من-

شی! حاال تصور کن یه همچین حرفی شایدم به مراتب بدترش رو و سرخ و سفید می

 از کسی که چشم ناپاکی داره بشنوی، اون موقع چه حالی میشی؟

حرفاتون کامالً درسته منم بهتون حق میدم ولی نمیشه که به خاطر این موضوع که -

دور بودم یا خجالتیم برای همیشه خونه نشین بشم، باالخره باید از یه من از اجتماع 

 !جایی شروع کنم دیگه

منم نمیگم خونه نشین باش ولی به نظرم رفتنت به اجتماع بهتره با دانشگاه رفتن -

 .شروع بشه نه کار کردن اونم بدون مدرک درست و حسابی

 ...یدا کنم که بتونم خرجباز برگشتیم سر خونه اول، خب من باید یه کاری پ-

 .برای من کار کن-

اینقدر سریع و غافلگیرانه این جمله رو گفت که گیلدا چند ثانیه با بهت بهش خیره 

 .شد تا حرفش رو هضم کنه ولی بازم نتونست

 :متعجبانه همین پرسید

 .متوجه نشدم-

 .گفتم واسه من کار کن-

زد! منظورش چی داشت حرف میتعجبش بازم بیشتر شد چرا انقدر خونسرد و عادی 

 بود؟
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 !چه کاری؟-

کردی. تا اآلن لطف کردی و با وجود همین کاری که تو این یه هفته تو این خونه می-

 .گیریمخالفت من انجام دادی از این به بعد برای این لطفت از من حقوق می

 دیکرد که آراز همچین پیشنهازبونش به معنای واقعی بند اومد حتی فکرشم نمی

اومد تو خونه کسی بهش بده، شاید به نظرش وسوسه انگیر اومد شاید بدش نمی

بمونه که در عین همه مشکالت بازم پشتش موند و تنهاش نذاشت ولی این دیگه 

 .تونست همچین چیزی رو قبول کنهوقت نمینهایت پررویی بود! هیچ

 چی شد؟ چرا هنگ کردی؟-

 .و به زبون آوردرودرباستی رو گذاشت کنار و حرفاشور

 .تونم این پیشنهاد رو قبول کنمداداش آراز من واقعاً گیج شدم ولی مطمئنم که نمی-

 میشه بگی چرا؟-

این مدت کاری تو این خونه انجام دادم... فقط و فقط به خاطر جبران خب من اگرم -

من  ،لطف و محبتی بود که در حقم کردید نه اینکه بخوام به خاطرش ازتون پول بگیرم

تونه در عوض کمک زنم. یه نفر چه جوری میبه قول خودتون شما رو داداش صدا می

ای هم کردن به برادرش یا غذا درست کردن ازش پول بگیره، من حتی اگه جای دیگه

کنم ولی اینکه زنم و کاراتون رو میبرم، اگه شما هم مایل باشید میام بهتون سر می

 ...بخوام پول بگیرم

 زنی؟یلدا این حرفا چیه میبس کن گ-

 :گیلدا متعجب از واکنش تند آراز بهش خیره موند تا آراز ادامه داد
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 گشتمخودی میدم؟ تو فکر کن دنبال یکی میمگه من دارم بهت صدقه یا پول بی-

تونه اون شخص تو باشی، چرا واسه این کار که در عوضش بهش حقوق بدم حاال می

ش پول بگیره اونم در ازای کاری که داره به خاطرش وقت شه که یه نفر از برادرنمی

کنه! گیلدا این یه فرصت برای توئه که هم یه کم برای خودت پس انداز صرف می

داشته باشی هم بتونی تو این مدت درست رو بخونی. قول میدم تو اولین فرصت 

م تو ببرمت یه آموزشگاه خوب که واسه کنکور آماده بشی، من حتی بهت قول مید

کنم تا یه سابقه برمت شرکتم استخدامت میای قبول بشی میدانشگاه هر رشته

 .کاری خوبم برات باشه

گیلدا این بار به فکر فرو رفت، آراز پیشنهاد بدی نداده بود. این خونه کار زیادی هم 

تونست هم به کارش برسه هم به درسش ولی اگه جای دیگه بره محاله نداشت می

رو با هم داشته باشه، همه که مثل آراز منصف و مهربون نیستن. هرقدر  بتونه هر دو

خوان ولی هنوزم یه چیزی ته دلش پول بدن همون قدر حتی بیشترشم ازش کار می

 ...ترسید بازگوش کنهکرد که میسنگینی می

 :آراز که تمام عکس العمالش و زیر نظر گرفته بود گفت

 چیه؟ باز چی باعث تردیدت شده؟-

 داداش آراز؟-

 جانم؟-

 :سرش رو بلند کرد و بعد از لبخندی که در جواب آراز زد گفت

خواستم از اینجا برم این بود که... چه جوری بگم؟ م که میراستش یه دلیل دیگه-

خب شما یه پسر مجردید یعنی خب راستش... من تو این مدت این جوری فهمیدم که 

 ...تونحضور یه دختر تو خونه
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 :ش پیدا کرد گفتبرداشتی که از این حرفای بریده بریده آراز با

 احساس امنیت نداری این جا؟-

وای... به خدا منظورم این نبود، کی از شما بهتر برای امنیت آدمی مثل من، همین -

 .حضورتون کافیه برای... آرامش داشتن

 :ش و گفتآراز نگاه ستاره بارونش رو دوخت به دستای گره کرده

 ترسی پشت سرت حرف در بیارن؟می پس چی؟-

 :ای کرد و گفتتک خنده

شناسه... که بخواد آب دیگه از سر من گذشته، نه دیگه کسی و دارم نه کسی منو می-

 .حرفی پشت سرم بزنه ولی شما دارید

 تر بگی؟میشه واضح-

ناه ر پکس و کار و آواره رو به بهانه کاحرف من اینه که اگه یه نفر بفهمه یه دختر بی-

کس و کار خواهر کسیه که همچین بالیی دادید، یا از اون بدتر اگه بفهمه اون دختر بی

کنید واکنششون چی سر زندگی خودتون و برادرتون آورده. خب خودتون فکر می

خواستم این حرفا رو از سر زندگیتون بردارم، تا تونه باشه؟من با رفتنم میمی

با تایماز داشتید به اندازه کافی اذیت شدید و به  جاشم با مشکالتی که سر منهمین

 .همون اندازه منم شرمندتون شدم

کرد. هر چقدر منتظر موند سرش پایین بود و داشت با انگشتای دستش بازی می

ای که همیشه از جوابی از آراز نگرفت تا اینکه باالخره با پیچیدن عطر جذب کننده

ردن مبلی که روش نشسته بود به خودش کرد و تکون خوسمت آراز استشمام می

 .اومد
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ی دونست از کسرش رو بلند کرد که دید آراز با فاصله کمی ازش کنارش نشسته. نمی

و چرا ولی انقدر تو این مدت بهش اعتماد و اطمینان پیدا کرده بود که حتی یک 

 .ای آرازسانتم از سر جاش تکون نخورد و با نگاه منتظر زل زد تو چشمای قهوه

ها و نگاهش نفوذی رو طرف مقابلش داشت که در عین همه مهربون با همین چشم

داد، انگار با همین بودن و قلب پاکش یه جذبه متفاوت از شخصیت آرومش بهش می

خواست بفهمونه فقط منم که قدرت نفوذ تو طرف مقابلم رو دارم و به کسی نگاه می

 .اجازه نفوذ نمیدم

های طالیی گیلدا ی و سکوت استفاده کرده بود و خیره به توپآرازم که از این نزدیک

 :شده بود با چند تا پلک به خودش اومد و گفت

دونی پیشنهاد این که تو عوض راه افتادن تو خیابونا تا پیدا کردن یه کار درست و می-

 حسابی این جا مشغول بشی رو کی داد؟

 :گیلدا منتظر نگاش کرد که آراز گفت

 .تایماز-

ست چه جوری همچین بروهای گیلدا باال رفت. تایمازی که به خونش تشنها

 پیشنهادی به آراز داده؟

راستش خودمم جا خوردم ولی خب تایماز رو هنوز نشناختی، اون شخصیتی که بهت -

نشون داده مال خودش نبوده و نیست. تحت تاثیر جو متشنجی که توش قرار داره و 

ش با گرده به اصل خودش، نمونهعوض شده ولی برمی دونی چیه... یه کمخودتم می

پیشنهادی که امشب داد ثابت کرد دیگه مثل قبل ازت کینه نداره و حداقل مشکلی 

 .از بابت اون به خاطر این جا موندنت نداری
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ای هم هستن که خب فقط که تایماز تو زندگی شما نیست به هر حال کسای دیگه-

 .باشمشاید خوششون نیاد من اینجا 

خواست از این طریق یه جوری از زیر زبون آراز بکشه بیرون تا بفهمه گیلدا می

طور که خود گیلدا هم فهمیده بود دختری تو زندگیش هست یا نه ولی آراز همون

 .نفوذناپذیر بود

خرترین آدم زندگی من همین تایماز ترین و کلهتو چرا انقدر بهونه میاری؟ سرسخت-

اه اومد. بقیه هم اگه مشکلی داشته باشن یا دچار سوء تفاهم بشن بود که اونم کوت

ترین مشکلی تو روابطم باهاشون ایجاد تونم راضیشون کنم، طوری که کوچکمی

 .نشه

تر کرد و کرد نزدیکیه کم صورتش رو به سمت گیلدا که داشت زمین رو نگاه می

 :گفت

هم باشه، من به حضورت تو در ضمن شاید پشت این پیشنهادم، یه کم خودخواهی -

 .این خونه واقعاً نیاز دارم پس همش هم به خاطر تو نیست

نگاه گیلدا که با بهت باال اومد لبخندی به روش زد و فقط به این دلیل که خللی تو 

 :آرامش و امنیتش ایجاد نشه گفت

من تا حاال این موضوع رو به کسی نگفته بودم ولی منم دوست داشتم همیشه یه -

واهر داشته باشم که هوام رو داشته باشه، هم صحبتم باشه، دوستم باشه. این حس خ

تا حد زیادی با تو بر طرف شده پس اگه تو هم دوست داری برادرت رو یه جوری 

 .جا پیشش بمون و تنهاش نذارخوشحال کنی همین

بش لاین دفعه سکوت گیلدا ناشی از حس خوبی بود که از حرفای آراز گرفت. ضربان ق

ه ترسید صداش ببا کلمه کلمه حرفاش باال رفته بود و اآلن به حدی رسیده بود که می
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تونست که خودش رو گول بزنه، از صمیم قلبش دوست گوش آراز هم برسه. نمی

داد همون حس عذاب وجدانی بود که داشت این جا بمونه. تنها چیزی که آزارش می

 !دم یه کم عذاب وجدان داشتنسبت به کارای حمید داشت. کاش خود حمی

 پس قبوله دیگه؟ آره؟-

 :زل زد تو چشمای مشتاق و منتظر آراز و با لبخندی دلنشین گفت

 .قبوله داداشی-

 .آفرین دختر خوب-

دونست با این پیشنهاد در واقع مسئولیت لبخندش به لبای آرازم سرایت کرد، می

 نهایتدختر خواستنی که بی خودش رو چند برابر کرده ولی به حضور پر آرامش این

 .ارزیدداد میحس خوبی بهش می

*** 

گذشت. از هفته پیش که تصمیم گرفته بود دو هفته از موندنش تو خونه آراز می

داد که یه وقت پولی که قرار بود ماه به ماه از آراز بمونه، همه کارای خونه رو انجام می

اومد و به خاطر د آراز هر روز میبگیره صدقه سری نباشه و مزد زحمتش بشه. هرچن

تر جوری راحتزد ولی گیلدا اینخستگی و بیش از حد کار کشیدن از خودش غر می

 .بود

کرد تنها موندنش تو خونه بود که بعضی وقتا شدیداً ای که اذیتش میتنها مسئله

که  برد. جایی رو نداشت بره و تو این دو هفته هم به جز یه باریش رو سر میحوصله

با آراز و البته به اصرار آراز رفته بودن تا یه کم لباس و وسایل مورد نیازش زو که 

نتونسته بود از خونه پدرش بیاره بخرن، دیگه پاش رو از خونه بیرون نذاشته بود. این 

ای رفت. گالیهخواست بره باید با آراز میجاها رو خیلی بلد نبود و هرجا هم می
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ش نست شدیداً درگیر کاراشه ولی اون روز حسابی حوصلهدونداشت ازش چون می

 .سررفته و دلش گرفته بود

بارش بارونی که از ظهر شروع شده بود هم مزید بر علت شد که بیشتر دلش بگیره از 

این همه تنهایی. تو فکرش بود زنگ بزنه از آراز اجازه بگیره که بره بیرون یه کم زیر 

د، ترسید حرفی بزنه و آراز بذاره به حساب گلگی بارون قدم بزنه ولی پشیمون ش

های کاریش مجبور شه با گیلدا همراه شه تو این مدت خوب کردن و وسط مشغله

 .فهمیده بود که زیاد دوست نداره گیلدا تنهایی جایی بره

سی دی آهنگای مورد عالقه خودش و مادرش و برداشت و رفت تو هال و گذاشت تو 

 .نست با یه آهنگ یه کم حال و هواش رو عوض کنهتودستگاه. حداقل می

رفت جلوی پنجره رو به تراس وایستاد و همزمان با گوش دادن به آهنگ خیره 

 .های بارون شدقطره

 

 ...میاد بارون احساس"

 ...از ابر تیکه تیکه

 ...که سقف نازک دل

 ...دوباره کرده چیکه چیکه چیکه

 ...آهای ای هم اتاقی

 ...بیارشمع و چراغی

 ...که شاید روی عشق و
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 ...ببینم اتفاقی

 ...ببین خورشید چشمامون

 ...اسیر این چراغه

 ...تموم خواسته من

 ...همین یک اتفاقه

 ...میاد بارون احساس

 ...از ابر تیکه تیکه

 ...که سقف نازک دل

 "...دوباره کرده چیکه چیکه چیکه

*** 

شنیدن صدای بلند آهنگی که  دستش که برای زنگ زدن بلند شد وسط راه موند. با

اومد فهمید زنگم بزنه محاله گیلدا بشنوه برای همین با کلید در و باز کرد و رفت می

تو. سرکی تو آشپزخونه کشید و وقتی دید خبری ازش نیست به سمت سالن پا تند 

ش بود یه های لرزونش که نشون از گریه، با دیدنش پشت شیشه تراس و شونهکرد

شد هم به این حال و روز ش فرو ریخت، آهنگی که داشت پخش میچیز تو دل

 .زدجفتشون دامن می

 

 ...به گل حاجت ندارم"

 ...گل و ننداز تو راهم



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

152 

 

 ...که یک باغ گل ناز

 ...شکفته تو نگاهم

 ...چشام تو چشمت انگار

 ...گل نرگس تو آبه

 ...به این گلدون زیبا

 ...بذار آفتاب بتابه

 ...میاد بارون احساس

 ...از ابر تیکه تیکه

 ...که سقف نازک دل

 " ...دوباره کرده چیکه چیکه چیکه

 

کرد این دونست چرا ولی حس میرفت، نمیبا هر کلمه از آهنگ ابروهاش باالتر می

کرد ولی شه، شایدم اشتباه میآهنگ داره از زبون گیلدا واسه خودش پخش می

هق هقش رو بلند کرده بود، هق  هرچی که بود حرف دلش بود که این جوری صدای

 .لرزوندهقی که دل آراز رو می

 ...اتآهای تشنه چقدر ابر دلم داره بهونه"

 ...اتچکه از نفس خیسم رو گونهداره عشق می

 ...آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت
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 ...کرانتعجب دریا دلی هستم تو شوق بی

 ...میاد بارون احساس

 ...از ابر تیکه تیکه

 ...ه سقف نازک دلک

 ...دوباره کرده چیکه چیکه چیکه

 ...آهای ای هم اتاقی

 ...بیارشمع و چراغی

 ...که شاید روی عشق و

 " ...ببینم اتفاقی

 

دونست دردش چیه ولی دل گرفته این دختر و حال دیگه طاقتش تموم شد، هنوز نمی

خودش پریشونش چیزی نبود که بشه پنهونش کرد و آراز اون لحظه وظیفه 

شد همون هم اتاقی که شمع و دونست که این حال بد رو ازش دور کنه. باید میمی

 .برد تا شاید روی عشق رو اتفاقی ببینهچراغ براش می

 :چند قدم دیگه بهش نزدیک شد و گفت

 گریه واسه چیه هم اتاقی؟-

ر گیلدا با جیغی که کشید چرخید عقب و با دیدن آراز سریع آهنگ رو قطع کرد. د

 :تونست از شرم تو چشماش نگاه کنه گفتحالی که نمی
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 .سالم خسته نباشید-

 ت واسه چی بود؟سالمت باشی. جوابم رو ندادی گریه-

 .هیچی فقط یه کم دلم گرفته بود-

 گرفتگی دلت ربطی به من که نداره خدای نکرده؟-

 .وای نه به خدا شما چرا ؟دلیل خاصی نداشت-

د بدم حاضر شی که بریم یه گشتی بزنیم جواب منفی خداروشکر پس اگه پیشنها-

 گیرم دیگه هان؟نمی

چرخید که بره طور که میچشمای گشاد شده گیلدا رو که دید لبخندی زد و همون

 :گفت

 .نیم ساعت دیگه حاضر باش-

*** 

نگاهی به تیپش توی آینه انداخت. هیچ وقت انقدر رو ظاهرش حساسیت نشون 

خواست با آراز بره بیرون و طبیعتاً باید با کرد میفعه فرق میداد ولی خب این دنمی

تیپ همیشه آراسته و شیک آراز سنخیت داشته باشه. دوست نداشت تو خیابون نگاه 

دونن، هرچند به نظر خودش خیره دخترا رو ببینه که یه جورایی آراز رو سرتر می

هدیه خود آراز هم بود این ها که خواست با این لباسطور هم بود ولی دلش میهمین

 .تفاوت کمتر به چشم بیاد

ایش رو روی سرش مرتب کرد و دستی به موهاش کشید، شال بافت مشکی و سرمه

تر کرد تا باریکی کمرش خودش رو نشون بده، ایش رو تنگکمربند بارونی چرم سرمه

، تر کنه ولی پشیمون شدرژش رو برداشت تا یه کم دیگه ل*ب*ا*ش رو سرخابی



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

155 

 

همین آرایش مالیمش رو بیشتر دوست داشت و با شناختی که از آراز پیدا کرده بود 

پسنده تا آرایش غلیظ که فقط باعث جلب هم مطمئن بود اونم اینجوری بیشتر می

 .شهتوجه می

نیم ساعت وقتش تموم شده بود و خوشحال از اینکه آراز بدون اینکه چیزی بگه پی 

پیشنهاد رو داد. رفت بیرون و همون موقع آرازم دید که از به حال درونیش برد و این 

 .اتاقش دراومد

با دیدن کت چرم مشکی و تی شرت طوسی که از زیرش پوشیده بود تو دلش به 

خودش بد و بیراه گفت که چرا پالتوی طوسیش رو نپوشید که اآلن باهاش ست بشه 

رون کنه مگه آراز جای ولی سریع خودش رو سرزنش کرد که این فکرا رو از سرش بی

گفت داداش؟پ س چه لزومی داشت که آدم با داداشش برادرش نبود؟ مگه بهش نمی

 لباسش رو ست کنه؟

 بریم؟-

کنه. برای با شنیدن صدای آراز سرش رو بلند کرد و دید داره تیپش رو برانداز می

طور که ناینکه زودتر از زیر این نگاه خیره خالص شه سرش رو انداخت پایین و همو

 :رفت سمت در گفتمی

 .بریم-

*** 

خواست زیر بارون یه کم قدم بزنه آراز کنار یه پارک نگه داشت به اصرار گیلدا که می

و پیاده شدن. گیلدا تو حال و هوای خودش بود و داشت از بارونی که حاال نم نم شده 

اخواسته تمام برد ولی آراز نکرد لذت میبود و قطرات ریزش به صورتش برخورد می

 .حواسش به گیلدا بود



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

156 

 

کرد که بعد از این همه سال زندگی و بعد از دونست چرا درک نمیفهمید نمینمی

تونست هرکسی رو که اراده کنه کنارش داشته باشه دوسال زندگی مجردی وقتی می

چرا حاال این دختر که یه جورایی براش ممنوعه بود انقدر داشت توجهش رو جلب 

 کرد؟می

همه حرکاتش، رفتارش، حرفاش، تیپ زدنش، تمام ظاهر و باطنش براش شیرین و 

خواستنی شده بود. شاید اگه این مشکالت کاری و حضور طلبکارا تو زندگیش انقدر 

ش به وصلت با گیلدا بست برای راضی کردن خانوادهپررنگ نشده بود، کمر همت می

 .ذاشتادرش که کم از جنگ نبود نمیولی ذهن درگیرش جایی برای مقابله با پدر و م

 

ترسید از اینکه تعللش باعث شه این همه گیلدا براش از هر نظر متفاوت بود و می

 .خواستای بشه و آراز اصالً همچین چیزی رو نمیتفاوت نصیب کس دیگه

باالخره گیلدا رضایت داد و هر دو رو نیمکتی که سایه بونش در برابر بارون محفوظش 

طور که د نشستن. سردی هوا آراز رو ترغیب به کشیدن سیگار کرد، همونکرده بو

 :گشت گفتداشت تو جیباش دنبالش می

 اشکال نداره یه سیگار بکشم؟-

 !معلومه که اشکال داره-

آراز فقط تعارف کرده بود ولی حاال با این لحن نسبتاً تند گیلدا هاج و واج دستش رو 

 :از جیبش درآورد و زیر ل**ب گفت

 !بیا منو بزن حاال-

 :انتظار نداشت صداش رو بشنوه ولی گیلدا شنید و گفت
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احترامی نداشتم به خاطر خودمم نیست که میگم به خاطر خودتونه. فکر قصد بی-

کردید متوجه نشدم که چند وقته چقدر مصرف سیگارتون زیاد شده، فکر کردید چیز 

فهمم که اعصابتون بهم ریخته یرسونه بهتون؟ مدونید چقدر آسیب میخوبیه؟ می

ست و برای آروم کردنش به یه همچین چیزی نیاز دارید ولی دارید بدترین 

هاتون رو فدای آرامش کنید و یه جورایی ریهخ**یا*نت رو به خودتون و بدنتون می

 .کنیدکاذب اعصابتون می

وی کرده. نگاهی به چهره حیرت زده آراز انداخت و ساکت شد، احساس کرد زیاده ر

هر چی باشه آراز هشت سال ازش بزرگتر بود و صالح خودش رو بهتر از هر کسی 

دونست. احتیاجی به بلبل زبونی کردنش نبود. خواست به خاطر تندرویش ازش می

 .معذرت خواهی کنه که آراز شروع کرد به خندیدن

 :خیره به خنده قشنگش که کم ازش دیده بود گفت

 خندید؟به چی می-

کنی که با چرخ زنی جوری دیوار صوتی رو پاره میزنی، وقتی میزنی نمینمی حرف-

 .خیاطی هم دیگه نمیشه دوختش

زده لبش رو به دندون گرفت، خودشم متوجه شد که صداش بلند شده بود و کم شرم

 .مونده بود حتی سرش داد بزنه

 .با قرار گرفتن دست گرم آراز رو دستش زیر چشمی نگاهش کرد

کشی؟ مگه حرف بدی زدی؟ آقا اصالً من غلط کردم خوبه؟ دیگه خجالت می چرا-

زنم البته دروغ چرا ترک کردن یهوییش سخته ولی کمش ل**ب به سیگار نمی

 !کشم که این جوری آبروم رو ببریکنم و به طور قطع دیگه پیش تو نمیمی

 :ش رو دید گفتز خندهگیلدا از خجالت ریز خندید و آراز راضی از اینکه باالخره امرو
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 .دستات چقدر سرده! این جا به کافی شاپ داره بیا بریم یه چیز گرم بخوریم-

 !حیف نیست آخه از این جا بریم تو فضای بسته کافی شاپ؟ هوا به این خوبی-

 .اوف چقدر تو لجبازی دختر... پس بشین برم یه چیز بگیرم بیام یه خورده گرم شیم-

رد و آراز بلند شد رفت. سرش پایین بود و داشت با نوک گیلدا دیگه مخالفت نک

کشید که حس کرد یکی کنارش نشست و با بلند کفشش رو زمین خیس خط می

 :شدن تق تق فندکش سرش رو بلند کرد و توپید

 ...خوبه همین اآلن قول دادی که سیگار-

ت د و داشبه هوای دیدن آراز سرش رو بلند کرده بود ولی کسی که کنارش نشسته بو

کرد آراز نبود! با همون اخمی که رو پیشونیش نشسته بود نگاهی به سیگار دود می

 :نیمکتای خالی دور و برش انداخت و گفت

 ای برای نشستن پیدا نکردید؟جای دیگه-

ش رو از گیلدا پسری که انگار قصدی جز مزاحمت نداشت بدون اینکه نگاه خیره

 :خیالی گفتبگیره با بی

چه اشکالی داره اینجا بشینم از مصاحبت با شما هم فیض ببرم؟ حیف نیست حاال -

 .شما این جا تنها، من اون جا تنها، سخت نگیر

 :توجه به نگاه خشمگین گیلدا سیگارش رو گرفت سمتش و گفتبی

 کشی؟می-

کرد و براش دید هیچ تعجب نمیشاید اگه یک ماه پیش همچین برخوردی رو می

خونگی با آدم با شخصیت مثل آراز این رفتار آلن بعد از معاشرت و همعادی بود ولی ا
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چیزی جز وقاحت براش نبود. چقدر باالتر بود شأن و جایگاه آراز نسبت به امثال این 

 !پسر وقیح

سری به افسوس تکون داد و از جاش بلند شد خواست چند قدم ازش دور بشه که 

 .اش وایستاددوباره با شنیدن جمله

 !ای هم دارماکنی هان؟ چیز دیگهدم با سیگار حال نمیشای-

تونست هضم کنه که چه جوری اون رو یه چرخید سمتش و در حالیکه هیچ جوره نمی

 :دختر معتاد تصور کرده با حرص گفت

 .بلند شو گورت رو گم کن تا مامور خبر نکردم-

دیگه، سر قیمتشم  زنیممامور چرا؟ دوتا آدم عاقل و بالغیم داریم با هم حرف می-

نگران نباش ازت خوشم اومده شاید اگه باهام کنار بیای بار اول رو باهات مجانی 

 .حساب کردم

  

نه تنها زبونش از این همه جسارت و رذالت پسر رو به روش بند اومده بود که پاهاشم 

کرد که زودتر خودش رو از این آدم دور کنه، عین آدمای گنگ و باهاش یاری نمی

 .کرد که صدایی آشنا از پشت سرش شنیدهاج و واج داشت نگاهش می گیج

نم بینمی،دونم شما غلط زیادی کردی یا من اشتباه شنیدم، چون اینجا کسی رو نمی-

 !که بخواد باهات راه بیاد

بهت و شوک گیلدا چند برابر شد طوری که حتی نتونست بچرخه سمت آراز و همون 

که هیچ عکس العملی از گیلدا ندید به خیالش آراز یه جا پشت بهش مونده. پسره هم 

 :رهگذر فضول اومد و بدون اینکه از موضعش پایین بیاد گفت
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اولندش که فضولیاش به شما نیومده، دومنشم یه خانوم که این جا بیشتر نداریم، اگه -

 .قرار باشه کسی با کسی راه بیاد مسلماً ایشونن

ینکه حس کرد از کنارش رد شد و رفت سمت پسره. گیلدا صدایی از آراز نشنید تا ا

تازه به خودش اومد و مچ دست آراز رو گرفت با التماس اسمش رو صدا زد ولی آراز 

، فقط با اون یکی دستش انگشتای گیلدا رو از دور مچش حتی برنگشت نگاهش کنه

 .باز کرد و به مسیر سمت پسرک ادامه داد و تو یه قدمیش وایستاد

گردن ازش بلندتر بود طوری که با نهایت غرور داشت از باال بهش نگاه یه سر و 

 .کردکرد، نگاهی که یه کم اوضاع رو واسه پسره خطری میمی

کرد صداش فقط به گوش پسره برسه تمام حرص رو، خشمش رو در حالیکه سعی می

 :پشت نقابی از خونسردی مخفی کرد و گفت

یای... به هر حال تحمل دردش از شکستن چهارتا شاید بد نباشه تو هم با من راه ب-

 تره دیگه... هوم؟استخون دست و پات راحت

 !اوهو خودت رو خیلی دست باال گرفتی-

آراز با یه دست یقه پولیور پسر رو مشت کرد و کشیدش باال و خیره تو چشمای 

 :هراسونش گفت

لت ی یه نگاه به طرف مقاباز این به بعد قبل از اینکه خواستی هر کثافتی رو قرقره کن-

بنداز ببین اصالً در حد شخصیت نداشته تو هست که باهاش دهن به دهن بذاری، بعد 

 به خودت اجازه حرف زدن بده افتاد؟

با قرار گرفتن دست یخ زده گیلدا رو دستش نگاهش رو از چشمای پر از هراس پسر 

لدا نشنید، فقط از حرکت گرفت و دوخت به گیلدا و نگاه پر از التماسش صدایی از گی

ل*ب*ا*ش فهمید که گفت بیا بریم. قصد راه انداختن دعوایی که مشخص بود کی 
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کرد و اون برنده ست و کی بازنده رو نداشت، فقط یه چیزی رو دلش سنگینی می

 .گردوندپایین اومدن شان و شخصیت گیلدا توسط این پسر بود که باید برش می

 :ش جدا کنه با همون جدیت و خونسردی گفتیقه بدون اینکه دستش رو از رو

 .به خاطر این غلط اضافیت از خانوم معذرت خواهی کن-

 :گیلدا که اصالً منتظر شنیدن معذرت خواهی از اون پسر نبود با همون التماس گفت

 .شهبیا بریم تو رو خدا اآلن یه شر بپا می-

هر جایی زبونش رو به کار نندازه،  چه شری عزیز دلم؟ این آقا پسر باید یاد بگیره که-

 .باید بفهمه اگه به خاطر غلطی که کرده معذرت نخواد عاقبت بدتری در انتظارشه

 :پسرک جفت دستاش رو روی دست قوی آراز گذاشت و با همون گستاخی گفت

 آقا بیا برو بذار ما هم بریم به کار و زندگیمون برسیم ای بابا تئاتر راه انداختی؟-

افته، نقش اصلیشم من ه ولی اگه معذرت خواهی نکنه یه تئاتر قشنگی راه میهنوز ن-

 .و توییم

برق نگاه آراز و جدیت کالمش به قدری زیاد و ملموس بود که پسره وا داد و برای 

 :ای که در انتظارش بود، هول هولکی گفتاینکه خالص کنه خودش رو از مخمصه

 .خیلی خب بابا، غلط کردم ولم کن-

 ن آدم، بلند و شمرده شمردهگعی-

پسره با حرص روش رو کرد سمت گیلدا که رو در رو معذرت خواهی کنه ولی آراز 

ش رو با اون یکی دستش گرفت و صورتش رو جلوی صورت خودش نگه داشت چونه

 .تا نگاه این پسر حتی برای معذرت خواهی هم به گیلدا نیفته



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

162 

 

 .انوم معذرت خواهی کننگاهت به من باشه ولی بلند و رسا از خ-

شد ولی ترجیح داد زودتر با معذرت خواهیش قال قضیه پسره دیگه داشت کفری می

 .رو بکنه

 !خوامخانوم من معذرت می-

 :آراز با تاکید گفت

 .به خاطر غلطی که کردم-

 .پوف به خاطر غلطی که کردم-

 .یه بار دیگه از اول-

 .خوام به خاطر غلطی که کردممعذرت می-

 :ز چرخید سمت گیلدا و گفتآرا

 کنی معذرت خواهیش رو؟قبول می-

ش به آراز پاک تونست حس قدردانیش رو از توی نگاه خیرهگیلدا در حالی که نمی

کنه، سرش رو به تایید تکون داد و آرازم چونه و یقه پسره رو ول کرد و همونطور که 

کرد ت پاک میداشت به صورت نمایشی خاک فرضی روی لباسش رو با پشت دس

 :گفت

 .دیگه نبینمت-

پسره دویید رفت، آرازم چرخید سمت گیلدا و برای اینکه استرس رو از نگاهش پاک 

ادب. کنه لبخندی به روش زد ولی ذهنش هنوز کالفه بود از گستاخی اون پسر بی

 :گیلدا جواب لبخندش رو داد و صادقانه گفت
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 .بودم، مرسی به خاطر این حس خوبتا حاال هیچ وقت انقدر احساس غرور نکرده -

لبخندی که این بار رو ل**ب آراز نشست واقعی بود و از ته دل خوشحال بود که 

تونسته کاری برای خوشحالی این دختر انجام بده ولی سریع لبخندش رو جمع کرد و 

 :با اخمی ساختگی روی پیشونیش گفت

ذار من با خیال راحت یه لطف کن دیگه رضایت بده به فضای بسته کافی شاپ... ب-

 .چیز از گلوم پایین بره

گیلدا خندید و این بار موافقت کرد. اون لحظه انقدر حس خوبی از کار آراز داشت که 

داد و در کنار این همه چون و چرا انجام میخواست بیای که ازش میهرچیز دیگه

کرد که چرا زد که مدام بهش یادآوری میحس خوب، یه حسرتی هم ته دلش موج می

 هیچ وقت اعضای خانوادهطت همچین کاری برات نکرده بودن؟

*** 

 :پشت میز کافی شاپ منتظر رسیدن سفارششون نشسته بودن که یهو گیلدا گفت

 یه چیز بپرسم؟-

 .بپرس-

 خندی؟وقت بلند بلند نمیچرا هیچ-

 کی گفته؟-

 .خندیا ولی کم پیش میادمی-

ی برای خندیدن ندارم وگرنه همیشه که اینجوری شه که دلیلخب یه چند وقتی می-

 .نیستم
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خواد از خنده بترکم ولی خواد که مثالً من اآلن دلم میخندیدن دلیل خاصی نمی-

 .کنم شاید درست نباشه بخندماید حس میبینم این جوری گرفتهشما رو که می

 :آراز که هنوز از فکر اون پسره بیرون نیومده بود لبخندی زد و گفت

اوالً گرفته نیستم فقط یه کم فکرم مشغوله دوماً دلیل تو واسه اینکه از خنده بترکی -

 چیه؟

 :گیلدا یه کم رو میز خم شد و با پچ پچ گفت

این رو که میگم سریع برنگردینا! پشت سرتون یه خانوم و آقا نشستن که انگار -

 انه رفتار کنه ولی خبراولین قرارشونه... آقائه خیلی دوست داره اتو کشیده و جنتلمن

نداره پرنده رو شونه کتش کار خرابی کرده! دختره هم وسط حرف زدنش به جای این 

ش کنه و بنده خدا مثل من خندهکه به صورت آقائه نگاه کنه به کتش نگاه می

 .گیرهمی

 :آراز با چشمای گشاد شده پرسید

 این همه اطالعات رو تو همین چند دقیقه به دست آوردی؟-

 .خواد که با یه نگاه تونستم بفهمم قضیه از چه قرارهاطالعات خاصی نمی-

 ش رو چرخوند عقب وآراز که با تفاسیر گیلدا حسابی کنجکاو شده بود، آروم باال تنه

با دیدن لک سفیدی نسبتاً بزرگی که رو شونه اون آقا بود لبخندی زد و چرخید سمت 

خنده داری نبود ولی با دیدن قیافه سرخ شده  گیلدا. شاید به نظر اون انقدری موضوع

 :از خنده گیلدا گفت

 .خوای بخندی بخند تا همه رگای صورتت پاره نشدهاگه می-
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ش صادر شد با صدای بلند زد زیر خنده ولی به محض دیدن گیلدا که انگار تازه اجازه

ش رو دهچشمای گشاد شده و ابروهای گره خورده آراز فهمید زیاده روی کرده و خن

خورد و گوله گوله از چشماش اشک هاش تکون میصدا کرد. حاال فقط شونهبی

 .ریختمی

 .آراز دستمالی از جعبه روی میز درآورد و گرفت سمتش

 بگیر پاک کن اشکات رو، واقعاً انقدر خنده داشت؟-

 :گیلدا دستمال رو گرفت و حین پاک کردن صورتش گفت

 !دست خودم نبود آخه-

آراز خان به باد رفته که اجازه میدن دوست دخترشون تو یه مکان عمومی تعصبات -

 بلند بلند بخندن؟

با شنیدن صدای دختری از پشت سرش حرفش رو قطع کرد. نگاه متعجبش رو اول به 

آراز دوخت که مات شخص پشت سریش شده بود و بعد چرخید تا ببینه اون شخص 

ش داشت بین اون و آراز رد و بدل خصمانهکیه. هیچ شناختی از اون دختری که نگاه 

شناخت که این جوری داشت با نگاهش شد نداشت ولی انگار اون آراز رو خوب میمی

 .دادقورتش می

 :سرد آراز رو شنیدها، صدای خونباالخره تو این تقابل نگاه

 بشین صدف چرا اون جا وایستادی؟-

راز نداشت، حرصش بیشتر شد ولی صدف که انگار انتظار این همه خونسردی رو از آ

 :پیشنهادش رو رد نکرد و کنارشون نشست و گفت

 کنی؟منو به ایشون معرفی نمی-
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 :حوصله نگاهی بهش انداخت و رو به گیلدا گفتآراز بی

 .ایشون صدف خانوم هستن دختر یکی از دوستای پدرم-

ه آراز رو کامل گیلدا لبخندی به روش زد و تا خواست ابراز خوشبختی کنه صدف جمل

 :کرد

 .که قرار بود با هم ازدواج کنیم-

 !خوریم یا نهآراز: قرار بود با هم آشنا بشیم که ببینیم به درد هم می

 .مخوریصدف: بله و با مرگ آقا آرتا ایشون به این نتیجه رسیدن که ما به درد هم نمی

 :آراز با اخمایی در هم رو به صدف گفت

کنی؟ حرفایی رو که پنج ماه چیه؟ واسه چی نبش قبر می اآلن هدفت از این حرفا-

 !پیش زدیم رو چالش کردیم

چه اشکالی داره عزیزم؟ باالخره منم جزوی از زندگیت بودم، به نظرم درست نیست -

 .تکه بخوای منو پنهون کنی از همسر آینده

صالً ارت اای، حرفا و رفتکنم به این که تو یه دختر تحصیل کردهبعضی وقتا شک می-

 .در شان یه خانوم دکتر نیست

ن موهای الکی تو واسه بهم زدن رابطهچه ربطی داره؟ چون دکترم باید در برابر بهونه-

 ساکت بشینم و هرجا دیدمت برای تو و همسرت آرزوی خوشبختی کنم؟

 مه؟کی گفته گیلدا همسر آینده-

ش، ناموس مردم عقاید مسخرههه پس انتظار داری باور کنم آقا آراز تعصبی با اون -

 خنده آره؟داره میاره کافی شاپ و باهاش میگه و میرو الکی برمی
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با اومدن پیشخدمت که سفارشاشون رو آورده بود ساکت شدن بعد از رفتنش آراز 

ترسید چیزی گفت علیه خودش بود، میاومد حرفی بزنه که پشیمون شد. هرچی می

 .صدف زده رو نقض کنه یا گیلدا ازش دلخور بشهبگه یا حرفایی که یه زمانی به 

شون شده بود و بدون این که درکی از حرفای صدف داشته باشه گیلدا مات مکالمه

اختیار فقط با دیدن نگاه مستاصل آراز برای رها کردنش از این مخمصه خیلی بی

 :گفت

برای ازدواج  خوایم تو این مدت با هم آشنا شیم، هیچ قراریعزیزم منم مثل تو. می-

ه کنه کیا حتی دوستی نداریم. این جور روابطم انقدری وابستگی و تعهد ایجاد نمی

بخواد همیشه تو ذهن آدم بمونه یا اینکه الزم باشه حتماً به موردای بعدی چیزی 

ن تریست قبل از تصمیم گیری درباره بزرگشون بگیم. یه شناخت چند ماههدرباره

 .ش کنهممکنه چندین بار تجربهانتخاب زندگی که هرکس 

صدف یه کم خیره خیره به گیلدا نگاه کرد، از این که حرفی در جوابش نداشت و یه 

جورایی خلع سالحش کرده بود کالفه شد و رو به آراز که نگاه سرشار از تحسینش رو 

 :دوخته بود به گیلدا گفت

تون میدوارم رابطهخوبه، تو همین مدت کم خوب عقایدت رو تو سرش فرو کردی، ا-

 ...مثل من بی سرانجام نشه

تونست بزنه رو نزد این رو گفت و از سر میز بلند شد و رفت. آراز حرفایی رو که می

ش رو داشت، بحث کردن با صدف مثل کوبیدن میخ آهنی توی سنگ چون قبالً تجربه

 .فایدهبود، بی

رفت گرفت و دوخت ن مینگاه پر حرصش رو از صدف که داشت از در کافی شاپ بیرو

ش سرگرم کرده بود. این دختر یه جورایی با به گیلدایی که خودش رو با کافه گالسه

 .اون حرفای منطقیش و با بستن دهن صدف آبروش رو خریده بود
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کرد یه کم سرش رو بلند کرد و زل زد به گیلدا که سنگینی نگاه آراز رو حس می

دونست کاری که کرد و حرفی که به ه. نمیتونست ازش بخوننگاهی که هیچی نمی

 تونستصدف زد در نظر آراز درست بود یا نه ولی اون لحظه بهترین تصمیمی که می

 .بگیره همین بود

 .قبل از این که چیزی از معنی این نگاه آراز بپرسه خودش به حرف اومد

ی از اچه جوری به ذهنت رسید همچین حرفی بزنی اونم وقتی هیچ شناخت قبلی-

 ش تو زندگی من نداشتی؟صدف و رابطه

خب شاید از اون خانوم شناختی نداشته باشم ولی تو همین مدت کم به قدر کافی -

شما رو شناختم، بعدشم حرفای اون خانوم به نظرم خیلی غیر منطقی اومد و فقط 

سعی کردم از اشتباه درش بیارم. ببخشید اگه دخالت کردم یا حرفی زدم که نباید 

 ...زنم اصالً نفهمیدم چی شد که یهوب

 .ش نصفه موندبا قرار گرفتن دست آراز روی دستش جمله

هیچ دلیلی برای معذرت خواهی نیست گیلدا، منم که باید ازت معذرت خواهی کنم -

به خاطر دروغی که مجبور شدی بگی و البته تشکر به خاطر حرفایی که تا نوک زبونم 

 .تو کارم رو راحت کردیاومد ولی نشد بیانش کنم و 

 :گیلدا که رضایت آراز از کارش رو گرفت لبخند زد و گفت

 .بذارش به حساب تالفی کاری که اون بیرون در حقم کردی-

رنگ دختر رو به روش و از ته دل اقرار کرد که چقدر آراز خیره شد به چشمای خوش

و همیشگی و تونست این حضور راین حضور توی زندگیش خوب و موثره. کاش می

 .های این دختر تا ابدالدهر نیاز داشتها و مهربونیدائمی بکنه. به محبت

*** 
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زد تا گیلدا متوجه اومدنش بشه در رو با کلید باز کرد بعد از تک زنگی که همیشه می

و رفت تو. بعد از یه روز کاری پر حاشیه و سر و کله زدن با طلبکارایی که یکی یکی 

شد احتیاج به یه گیلدا درمانی برای آرامش ذهنش پیدا می شونداشت سر و کله

 .داشت

ولی سکوت و سوت و کوری خونه از همون لحظه ورود متعجبش کرد. انتظار داشت 

گذره با ورودش، به استقبالش ش میمثل این بیست روزی که از اومدن گیلدا به خونه

خستگی رو به طور کامل دود  گرش،بیاد و با یه خسته نباشید همراه اون لبخند معجزه

 .کنه بره هوا ولی هیچ اثری ازش نبود

رفت سمت آشپزخونه تا شاید اون جا پیداش کنه ولی فقط با میز غذایی که برای یک 

تر بدون دونست جایی رو نداره بره و از همه مهمنفر چیده شده بود مواجه شد. می

های بلند رفت سمت با قدم خودی دلش شور افتاد ورفت ولی بیاجازه جایی نمی

 .جواب موند در رو باز کرد و رفت تواتاقش و با زدن چند ضربه به در که بی

 اختیار نفس راحتی کشید وبا دیدنش که رو تخت نشسته بود و سرش پایین بود، بی

شد کرد و بدون این رفت طرفش. گیلدا نیم نگاهی به آراز که داشت بهش نزدیک می

 :کنه گفتکه سرش رو بلند 

 .سالم-

 .ش خیره شدزدهنهایت ماتمآراز کنارش رو تخت نشست و به نیمرخ بی

 سالم چیزی شده؟-

تونید خودتون بکشید یا ست نکشیدم تو بشقاب که سرد نشه، میناهارتون آماده-

 بیام؟

 پرسیدم چیزی شده؟-
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 :همزمان با قطره اشکی که از چشمش رو زمین چکید گفت

 .نه چیزی نیست-

راز طاقتش تموم شد، چونه گیلدا رو گرفت و سرش رو چرخوند سمت خودش، خیره آ

داد با کمی ش که نشون از گریه چند ساعته میتو چشمای پر از خون باد کرده

 :عصبانیت گفت

 ریزی بعد میگی چیزی نشده؟داری قطره قطره جلوی چشم من اشک می-

ونده بود و ضربان قلب گیلدا رو سکوت گیلدا رو که دید با اخمی که صورتش رو پوش

رفت سمت در اتاقش با دلخوری تندتر کرده بود از جاش بلند شد. همونطور که می

 :گفت

تونی جوابی ندی ولی حداقل بهم دروغ نگو، چون خیلی پرسم میازت سوال می-

 .تونم حرف دروغ رو از راست تشخیص بدمراحت می

 :ر از بغض و غم گیلدا رو شنیدهنوز به در اتاق نرسیده بود که صدای پ

 .امروز تولد بابامه-

سر جاش وایستاد ولی قبل از اینکه بچرخه به این فکر کرد که این دختر چه طوری 

تونه هنوز اسم باباش رو به زبون بیاره بعد از اون همه ظلمی که در حقش کرد! می

 .حرفش شد ش شدیدتر شده بود و منتظر ادامهچرخید سمت گیلدا که حاال گریه

میگم شاید، شاید تو این مدت دنبالم گشته باشن... خب اونا که نه از من آدرسی -

 فهمم، شاید پشیمون شده باشن هان؟ای... اگرم دنبالم باشن من نمیدارن نه شماره

تونست بگه در جواب این لحن و این نگاه پر از امیدواری؟ نخواست اون آراز چی می

میدش رو ناامید کنه، نخواست بهش یادآوری کنه که اگه لحظه دلش رو بشکنه و ا
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دنبالت بودن چرا جواب تلفنات رو نمیدن؟ چرا گوششون به زنگ تلفن نیست تا 

 هرکی زنگ زد یه نشون و خبری از دخترشون بگیرن؟

انتظار داشت خودش این چیزا رو بفهمه ولی انگار امروز خیلی بهش فشار اومده بود 

هیچ شرایطی به چیزی فکر کنه که این امید رو ازش بگیره. رفت که حاضر نبود تحت 

 :جلوش و رو زانوهاش نشست خیره تو صورت غرق اشکش گفت

اگه قول بدی این گریه کردنت رو تموم کنی و بیای مثل یه دختر خوب ناهارت رو -

تون تا هم رفع دلتنگی کنی، هم ببینی برمت خونهبخوری، منم قول میدم غروب می

هم تولد بابات رو تبریک بگی،  یط چه جوریه و بعد از رفتنت چه فرقی کردهشرا

 خوبه؟

میون گریه لبخند پر از رضایتی رو لبای گیلدا نشست که دل آرازم آروم کرد. با تمام 

اعتقادش به بیهوده بودن این کار فقط برای آروم کردن ذهن و قلب این دختری که با 

 .کنه حاضر بود انجامش بدهتابی میش بیخانوادهاین همه بدی بازم برای دیدن 

*** 

شون نگه داشت و چرخید سمت گیلدا که داشت با دستای ماشین رو این بار سرکوچه

کرد. استرس تو تمام حرکاتش مشهود بود ولی لرزون کمربندش رو باز می

باید بین نبود ولی خواست به روی خودش بیاره، آرازم زیاد به این دیدار خوشنمی

ذاشت بیاد و با واقعیت هرچند تلخ رو به رو بشه. قبل از این که از ماشین پیاده می

شه دست کرد از تو جیبش گوشی قدیمیش رو که بالاستفاده شده بود درآورد و 

 .گرفت سمت گیلدا

 .بگیر-

گیلدا نگاه متعجبش رو از گوشی به صورت آراز دوخت. یه بار که با هم رفته بودن 

ز هر چقدر اصرار کرد که براش یه گوشی بخره گیلدا قبول نکرده بود چون خرید آرا
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هم کسی رو نداشت که بخواد باهاش در ارتباط باشه و هم دوست نداشت بیشتر از 

 .داداین آراز رو تو خرج بندازه و آراز حاال داشت گوشی قدیمی خودش رو بهش می

 این برای چیه؟-

این پیشت باشه اگه مشکلی پیش اومد سریع بهم ذاری که باهات بیام حداقل نمی-

 .ای که توش سیوه شماره منهزنگ بزن. اولین شماره

 ...نه الزم نیست من-

بگیر گیلدا کم لجبازی کن، این جوری نگرانی منم کمتره... اگرم رفتی تو و -

 رفتارشون باهات عادی بود یه اس ام اس بده تا خیالم راحت شه، باشه؟

با تردید گرفت و وقتی روش کارش رو یاد گرفت با یه خداحافظی زیر  گیلدا گوشی رو

های نامطمئن رفت سمت کوچشون. این بار چون ل**ب از ماشین پیاده شد و با قدم

ها از موضوع فرارش خبر دارن و احتماالً تا اآلن با یک کالغ دونست همه همسایهمی

تونست رو تا جایی که می چهل کالغاشون هزارتا شاخ و برگ هم بهش دادن سرش

 .پایین نگه داشت تا یه وقت نگاهش به کسی نیفته

کرد اول جلوی در وایستاد و بعد از ذکر صلواتی زیر ل**ب زنگ زد. خدا خدا می

عطیه بیاد در و باز کنه ولی هرچقدر منتظر موند کسی در و باز نکرد، دوباره دستش 

خواست فکر کنه حتماً ت. سرسختانه میرو گذاشت رو زنگ و این بار بیشتر نگه داش

کنن. بعد از این که رفتن بیرون واسه خرید نه این که از قصد در رو به روش باز نمی

نتیجه موند، خواست واسه آخرین بارم اقدام کنه که با صدای برای بار دوم تالشش بی

 .خانومی از پشت سرش دستش وسط راه موند

 با کی کار داری خانوم؟-
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دونست کدوم! چرخید ست تشخیص بده که یکی از همسایه هاشونه ولی نمیتونمی

ترین زن محل که تو جریان اون سمتش که دید مولود خانومه، بیکارترین و فضول

کرد که خواستگاری کذایی بیشتر از همه تالش کرد. از این نظر خدا رو شکر می

انتظار دیدن گیلدا رو اون جا  فایده بود. مولود خانوم که اصالًتالشش تو این راه بی

 :نداشت بهتش رو کنار زد و با عصبانیت و صدای نسبتاً بلندی گفت

 کنی عوضی؟تویی؟ اینجا چه غلطی می-

 .داد هر کس و ناکسی باهاش این جوری حرف بزنهاخمای گیلدا در هم رفتـ اجازه نمی

 !رید خواهشاًاین چه طرز حرف زدنه مولود خانوم؟ احترام خودتون رو نگه دا-

کنه چه دختر با کماالت برو بابا... واسه من لفظ قلم حرف نزن، هر کی ندونه فکر می-

دونیم تا چند روز دیگه باید بیان از تو جوب و خیابون و با شخصیتیه! دیگه ما که می

شه مطمئن جمعت کنن. سرنوشت یه دختر فراری و خونه خراب کن از این بهتر نمی

 .باش

 .ن شدن با همچین آدمایی آخرین خواسته عمرش بوددهن به ده

م رو ببینم. م نظر بخوام، اومدم خانوادهمن نیومدم این جا که از شما درباره آینده-

لطفاً صداتونم بیارید پایین من شاید به لطف یک کالغ چهل کالغای شما جماعت 

 .رنم دابیکار دیگه آبرویی تو این محل نداشته باشم... ولی خانواده

ای که به خاطر ترس از آبروریزیشون هه کدوم خانواده بدبخت آواره؟ خانواده-

ای که نتونستن خفت و خواری کثافت کاری دخترشون رو گذاشتن رفتن؟ خانواده

 تحمل کنن و بارو بندیلشون رو از این خونه جمع کردن؟

 ر... رفتن؟-
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شون رو بار یه کامیون کردن و بعله... رفتـــــــن... همین دو هفته پیش همه اثاثا-

کردن، مگه تو اومدن خدافظی میخدافظی رفتن. حقم داشتن واال با چه رویی میبی

 براشون آبرو و حیثیت گذاشته بودی؟

های اون کوچه به حس کرد یه سطل آب یخ رو سرش خالی شد. مولود خانوم و خونه

و گرفت به دیوار و وضوح دور سرش چرخیدن ولی قبل از این که بیفته دستش ر

خوره ولی دیگه دید که لبای مولود خانوم داره تکون میخودش رو نگه داشت. می

شد ش داشت تو ذهنش مدام تکرار میشنید، فقط یه جملهچیزی از حرفاش نمی

 به همین راحتی،« ت گذاشتن رفتن.خانواده»

ات دلش رو خوش به همین راحتی کور سوی امیدی که ته دلش روشن بود و گاهی اوق

کرد خاموش شد، به همین راحتی باباش دختری که بیست سال شاهد بزرگ شدن می

و قد کشیدن و خانوم شدنش بود رو تو این شهر درندشت تنها گذاشت و رفت بدون 

آبرویی و این که حتی یه نشونی از خودش به جا بذاره، نشون برای چی؟ اونا این بی

جا دفن کردن و رفتن که از این به بعد در آرامش  دختری به اسم گیلدا رو همین

خور اضافی. چه دل خوشی داشت که فکر نونسرخر، بیمزاحم، بیزندگی کنن، بی

 !ش تو این مدت حتماً پشیمون شدن و دنبالش گشتنکرد خانوادهمی

دید که تقریباً ای که دورش ایجاد شده بود به خودش اومد. تازه داشت میبا همهمه

های پر از نفرتشون به اهل محل دورش جمع شدن و ضمن پرتاب کردن نگاه همه

 .کردنخواستن بارش میسمت گیلدا، هر حرف و متلکی که می

 !حیا، بعد از اون همه جار و جنجال دوباره برگشته اینجاکشه دختره بیخجالت نمی-

 !یهادونست چه س*ل*یطهبشیر خان حق داشت که از دستش گذاشت رفت، می-

گرده همین جا. آره دیگه حتماً اونم فهمیده بود دوباره دست از پا درازتر برمی-

 .بهترین کار و کرد که گذاشت رفت
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 .کردخوب شد نارین مرد و این روزا رو ندید وگرنه حتماً از دست این دختر دق می-

ست همچین میگه نارین انگار قدیسه بوده، اینم دختره همون مادره دیگه یادت نی-

 !مگه وقتی اومد تو این محل چقدر پشت سرش حرف بود

اخماش درهم رفت، دیگه به مادرش چی کار داشتن؟ اون کجای این قضیه بود که باید 

تر شد؟ چه حرفی بود پشت سر اون زنی که از برگ گل پاکپاش وسط کشیده می

 بود؟

بشیر خان از اون از پسرش که چند ماهه فراریه، اینم از این دختره! بیچاره -

 .هاش شانس نیاوردکدوم از بچههیچ

با شنیدن اسم برادر نابرادرش آه از نهادش بلند شد. اون بود که این آش رو براش 

پخته بود، آشی که یه قاشقم ازش نخورده بود ولی بدجوری دهنش رو سوزونده بود، 

ی ناروا همتاسوزشی که حاال قلبش رو نشونه گرفته بود. قلبی که طاقت شنیدن این ت

 .رو نداشت

انصاف بره ولی خواست بازم از بین این آدمای بیدیگه موندن رو جایز ندونست، می

قبل از اینکه قدمی برای رهایی از اون مهلکه برداره دستی به شدت هولش داد و پرت 

 .شد رو زمین

ه به ها و شوهرای ما رو از راگمشو برو دختره *** برگشتی تو این محل که چی؟بچه-

 در کنی، آره؟ فکر کردی شهر هرته؟

تونست به این جماعت زبون نفهم حرف حالی کنه؟ نه قدرتش رو چه جوری می

ش رو، تنها کاری که اون لحظه از داشت، نه با شوک این خبری که شنید انگیزه

اومد این بود که بلند شه و برای همیشه از این محل و آدماش فرار کنه دستش برمی
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ار حرص این جماعت هنوز خالی نشده بود که بالفاصله دورش حلقه زدن و ولی انگ

 .شروع کردن به فحاشی کردن

گیلدا فقط فرصت کرد که سر و صورتش رو با دستاش بپوشونه، چون خیلی سریع تن 

 .اومدهای مشت و لگدی شد که به ناحق داشت روش فرود میو بدنش آماج ضربه

داد نیم ساعت از رفتن گیلدا گذشته، شین که نشون میبعد از نگاه کردن به ساعت ما

آخرین پک رو به سیگارش زد و همین که شیشه رو کشید پایین تا سیگارش و بندازه 

ای که گیلدا رفت توش به گوش رسید، با شک ای از همون کوچهبیرون، صدای همهمه

سر و صدا  گفت که اینو نگرانی و اضطراب از ماشین پیاده شد. یه حسی بهش می

 .ارتباط با گیلدایی که بعد از نیم ساعت هیچ خبری ازش نشده نیستبی

هنوز برای رفتن به سمت منبع اون صدا تردید داشت که یه پسر نوجوون از تو کوچه 

 :دویید بیرون و خطاب به دوستش که سر کوچه وایستاده بود با هیجان گفت

 .زننشخان دارن میعطا... بدو بیا زنا ریختن رو سر دختر بشیر -

ای طول کشید از زمانی که ذهنش یادش آورد بشیر اسم پدر گیلدا بود تا تنها لحظه

 رسیدوقتی با شتاب و بدون تردید با ضربان قلبی که صداش به گوش خودشم می

ای که این بار مطمئن شد سر و صداهایی که ازش میاد به گیلدا دویید سمت کوچه

 .مربوطه

رحمی تن و بدن دختر بیچاره رو به ند تا زن رو دید که داشتن با بیاز دور، تجمع چ

به جرمی که خودشون براش ساخته بودن. خون جلوی چشماش  گرفتنباد کتک می

رو گرفت با چند قدم بلند خودش رو بهشون رسوند. به برکت هیکل ورزیده و زور 

رسید رو با خشونت از یپناه و مظلوم مبازوش زنایی که فقط زورشون به یه دختر بی

سر راهش کنار زد و رفت سراغ گیلدا که رو زمین مچاله شده بود و تن نحیفش داشت 

 .لرزیداز ترس می
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ذاشت تنها بیاد تا اآلن اینجوری شاهد درد کشیدنش دلش به درد اومد. کاش نمی

 های مشکوک و پر از سوال زنای همسایه که تو اونشد! بدون اهمیت به نگاهنمی

شرایط به خونشون تشنه بود، دستش رو دور بازوی گیلدا حلقه کرد و کمکش کرد تا 

 .از رو زمین بلند شه

گیلدا به خیال اینکه یکی از زنا دلش به رحم اومده و خواسته کمکش کنه سرش رو 

بلند کرد تا ازش تشکر کنه که با چهره قرمز شده از خشم آراز رو به رو شد. دیدنش 

 .رباز کردن بغض و سرریز شدن کاسه اشکشمساوی شد با س

اون لحظه اسیر دو تا حس متفاوت شده بود، از طرفی به خاطر حضور آراز که مثل 

ش به وجودش برگشت، از طرفی همیشه پر از امنیت بود براش، آرامش از دست رفته

هم به خاطر اینکه برای چندمین بار پیشش تا این حد خوار و خفیف به چشم اومده 

 .م داشتشر

کنن، وقتی از خدا ش فکر میدیگه براش مهم نبود زنای فضول چی درباره

کردن، پس چه لزومی ساختن و حکم صادر میترسیدن و از هیچی همه چی مینمی

داشت بخواد جلوشون آبرو داری کنه و دست رد به کمکای برادرانه آراز بزنه! با این 

 .شسرش رو گذاشت رو شونهفکر تن پر دردش رو به آراز تکیه داد و 

آرازم که این حرکت گیلدا رو مهر تاییدی به این حضورش تلقی کرد، با سری باال 

گرفته راه افتاد و گیلدا رو با خودش همراه کرد. حین رد شدن از کنار زنا که از وقتی 

 :اومده بود به کل الل شده بودن، صدای یکیشون رو شنید که گفت

قی کرده، دیگه علناً دست پسره رو گرفته با خودش آورده تا  آبرو رو خورده حیا رو-

 !ستبه همه ثابت کنه چی کاره



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

178 

 

رد کاومد باید ازش دفاع می، پای پاکی گیلدا که وسط میتفاوت رد شهنتونست بی

ش رو صد برابر کرده بود، چون بهش ایمان داشت. با همون اخمی که جذبه چهره

 :به همشون با صدای نسبتاً بلندی گفتچرخید سمت صاحب اون صدا. رو 

مطمئن باشید برای شما و حرفای صد من یه غازتون قدر پشیزی هم ارزش قائل -

نیستم که بخوام براتون توضیح بدم کیم و تو زندگی گیلدا چی کار دارم، فقط همین 

 به انصافانه شماهای کثیف و بیقدر بدونید تو این مدتی که این دختر از دست قضاوت

من پناه آورد چیزی به جز پاکی و نجابت ازش ندیدم، درست همون قدر که تو همین 

 .چند دقیقه به رذالت و پست فطرتی شما پی بردم

 .ای که با این حرف بین زنا ایجاد شد رو با داد دومش قطع کردصدای همهمه

 برام فقط برید خدا رو شکر کنید که در حال حاضر آرامش زندگی گیلدا از هر چیزی-

گناه، همتون رو تره وگرنه به جرم هتاکی و توهین و ضرب و شتم یه دختر بیمهم

کشیدم دادگاه و کالنتری، تا درس عبرتی بشه هم برای شما که دست از سرک می

کشیدن تو زندگی مردم بردارید، هم برای شوهراتون که یاد بگیرن زناشون رو از تو 

 .ن رو سر این و اونکوچه و خیابون جمع کنن که آوار نش

گیلدا در ادامه حرفای آراز که جراتش رو صد برابر کرد و بهش اعتماد به نفس داد، با 

 :لرزید گفتصدایی که از بغض و گریه می

دونه جواب این توهینا و کنم به خدا، اون خودش خوب میفقط واگذارتون می-

 .بریم داداش آراز تون رو چه جوری بدهقضاوت عجوالنه

ا هم رفتن تا دم ماشین و آراز در رو باز کرد تا گیلدا رو بنشونه که قبلش گیلدا ب

 :گفت

 تو ماشینتون آب دارید؟-
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 .آره بشین اآلن برات میارم-

 :تعلل گیلدا رو که دید گفت

 !بشین دیگه-

سر و وضعم حسابی خاکی و درب و داغونه؛ این جوری  زحمت اول آب رو بیاریدبی-

 .کثیف میشه بشینم ماشینتون

خواست با این حرفش فقط چند ثانیه کرد آب رو برای خوردن میآراز که فکر می

بدون حرف زل زد بهش. اون لحظه واقعاً تو شرایطی بود که بخواد به این موضوع فکر 

 کنه؟

 :این بار با تحکم گفت

بشین گیلدا فدای سرت کثیفی ماشین، یه نگاه به وضعیتت بنداز به زور سر پا -

 .وایستادی اآلن وقت یکه بدو کردن نیست

 .با دست، فشاری به شونه گیلدا وارد کرد که بشونتش ولی گیلدا بازم ممانعت کرد

 .شمتو رو خدا، این جوری من خیلی شرمنده می-

 .الاله االاهلل... چقدر تو کله شقی! بمون تا بیام-

ز شده گیلدا، یه کم توجه به دست درارفت از صندوق عقب یه بطری آب آورد و بی

ریخت کف دست خودش و مشغول تمیز کردن خاک لباس گیلدا شد. گیلدا که اصالً 

انتظار نداشت آراز خودش اقدام به این کار کنه از شدت شرم لبش رو به دندون 

گرفت و صداش در نیومد. این بار ترسید مخالفت کنه و آراز سرش داد بزنه، پس 

 .ترجیح داد چیزی نگه
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ول پشت لباسش رو تمیز کرد و بعد گیلدا رو نشوند رو صندلی، خودشم نشست آراز ا

 .های شلوارش رو تکوندجلوی پاش و با دستش خاک پاچه

 ...ش رو خودمممنون دیگه بقیه-

با قطع شدن صدای گیلدا، آراز سرش رو بلند کرد که ببینه چرا بقیه حرفش رو خورد 

یره شده به یه نقطه. مسیر نگاهش رو دنبال که دید نگاه بهت زده و کمی هراسونش خ

کرد تا رسید به مرد نسبتاً مسنی که به ماشینش تکیه زده بود و با چشماش داشت 

 .دادگیلدا رو درسته قورت می

داد نگاه این آدمم مثل زنای اون کوچه پر از نفرت و بیزاری باشه تا این ترجیح می

لند شد نگاه مرد رو به سمت خودش کشید. جوری هیز و خریدارانه. آراز که از جاش ب

تونه باشه، با این حال اون نگاه تقریباً بهش فهمونده بود این آدم هوس باز کی می

 :برای این که مطمئن بشه رو به گیلدا پرسید

 خواستگار محترمته؟-

 تری بهشتکون سر گیلدا بهش فهموند حدسش درست بوده. این بار با نگاه برنده

 ای که به آببلکه دست از زل زدن به گیلدا برداره ولی انگار مثل تشنهخیره شد تا 

رسیده باشه حاال حاالها دست بردار نبود. خواست در سمت گیلدا رو ببنده که صداش 

 :رو شنید

گشته که ما رو پسند نکرد. پس بگــــو، خانوم دنبال یه جوون پولدار مولدار می-

رسیدم تا باب میلت داشتم، یه کمم به خودم می گفتی پول و پله کهخب به خودم می

 !ذاشتم بهت بد بگذرهبشم، ما هم دلمون جوون بود نمی

 :آراز با گفتن

 !ببند دهنتو-
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 :خواست به سمتش خیز برداره که گیلدا مچ دستش رو گرفت و با التماس گفت

 !نه داداش توروخدا بیا بریم، این آدم شره-

 :کرد که دوباره صدای یارو بلند شدبه گیلدا نگاه میداشت با همون خشم و عصبانیت 

بشیر کالهش رو بندازه باالتر، دخترش دست عامل گناهش رو گرفته آورده تا به همه -

شدم تا اسیر غیر دونستم انقدر چموشی زودتر از اینا طالبت مینشونش بده. می

 .نشی

متشنج کنه و یه خواست اعصابشون رو دونست که با این حرفا فقط میخوب می

اومد یه گوش شناخت، آرازم بدش نمیدعوایی راه بندازه. این جور آدما رو خوب می

ترسید که با باز شدن پاش به کالنتری، گیلدا به مالی حسابی بهش بده فقط از این می

 :دردسر بیفته. صدای گیلدا مثل آبی شد رو آتیش وجودش

ذارم... هیچ وقت هم قرار نیست جا نمیداداش من دیگه تا عمر دارم پام رو این -

خوان بگن، توروخدا بیا بریم، دارم خفه دیگه این آدما رو ببینیم پس بذار هرچی می

 .شم این جامی

حق داشت گیلدا، ارزش نداشت که بیشتر از این برای این آدما وقت بذاره تا همین 

دور بزنه و خودشم جاش هم اضافی بود. در سمت گیلدا رو بست ولی قبل از اینکه 

سوار شه چند قدم به یارو که هنوز سعی داشت گیلدا رو رصد کنه نزدیک شد و با 

 :خونسردی گفت

بد نیست بعضی وقتا آدما یه نگاه تو آینه به اندازه دهنشون بندازن، یه نگاهم به -

ها واسه بعضی دهنا خیلی بزرگه! سعی کن خوان بردارن. بعضی لقمهای که میلقمه گ

و این چند صباحی که از عمرت باقی مونده لقمه اندازه دهنت برداری چون یهو ت
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دیدی تو گلوت گیر کرد و اجل اجازه زندگی تو همین چند سال آخری رو هم بهت 

 .نداد

 !پس البد میگی لقمه هه اندازه دهن توئه-

 :پوزخندی برای چزوندنش زد و گفت

 .شینم اینو میگهمن چیزی نمیگم ولی حضور اون فرشته توی ما-

نگاهش رو از قیافه در هم و پر از حرص مرد شکست خورده رو به روش گرفت و رفت 

تونست درک کنه آتیش خشمی که داشت تو وجود این سوار ماشین شد. خوب می

کرد کشید. از دست دادن دختری مثل گیلدا اونم زمانی که فکر میمرد زبونه می

شه، حق داشت بخواد یه آدم محسوب میدیگه تو چنگشه شکست بزرگی برای 

 .خودش رو با این حرفا یه کم آروم کنه

تو ماشین که نشست با چهره خیس از اشک گیلدا رو به رو شد. هنوز فرصت نکرده 

 شش بپرسه ولی تقریباً مطمئن بود که تو اون جمع کسی از خانوادهبود از خانواده

بذارتش تا یه کم آروم شه. دست دراز  حضور نداشت، ترجیح داد فعالً به حال خودش

 .ش برای کمربند با صدای گرفته و لرزون گیلدا بین راه متوقف شدشده

شون رو جمع کردن و جا رفتن، بابام و زن بابام دو هفته پیش اسباب اثاثیهاز این-

رفتن بدون اینکه با کسی خدافظی کنن یا آدرس جایی که میرن رو بهشون بدن، 

بفهمن آینده من قراره چی بشه، بدون اینکه سعی کنن تا یه رد و نشونی بدون اینکه 

از من پیدا کنن. اصالً انگار که انگار که من از اولم جزئی از اون خونه نبودم، مثل یه 

 !تیکه آشغال واسه همیشه پرتم کردن بیرون

ای کلمهای رو نداشت و هیچ به معنای واقعی کلمه الل شده بود، قدرت بیان هیچ کلمه

رسید که بخواد برای آروم کردن گیلدا به زبون بیاره تنها لطفی که هم به ذهنش نمی
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تونست در حقش بکنه این بود که هر چه سریع!تر از اون محل و آدماش اون لحظه می

های زندگی گیلدا بودن دور شه تا بلکه این دختر بتونه یه نفس که یادآور سختی

 .راحتی بکشه

اون محل دور شدن ماشین رو یه گوشه نگه داشت و چرخید سمت  وقتی کامل از

 .گیلدا

 .گیلدا جان به من نگاه کن-

تونست از گیلدا چشمای خیس از اشکش رو دوخت به نگاه نگران آراز. با اینکه نمی

 .اون صحنه زیبای رو به روش دل بکنه ولی طاقت دیدن اشک و ناراحتیشم نداشت

 کنه؟یحالت خوبه؟ جاییت درد نم-

 .خوبم-

تونست ازش بشنوه همین بود، اینکه واقعاً خنده دارترین چیزی که اون لحظه می

 .خوب باشه چون به هیچ عنوان خوب نبود

 ...بریم دکتر؟ شاید جاییت-

 .ستکنه، یه کم هم بدنم کوفتهنه جاییم نشکسته فقط یه کم دستم درد می-

د که نتونه دست رو باز و بسته کنه کردستش رو گرفت توی دستش، انقدری درد نمی

 .یا انگشتاش رو تکون بده فقط یه کم کبود شده بود

 .زیاد زیر دست و پاشون نموندم شما خیلی زود خودتون رو رسوندید-

آراز که با هر کلمه پر از بغض گیلدا و هر قطره اشکی که پشت سر هم رو صورتش سر 

 :شد با کمی حرص گفتتر میخورد کالفهمی
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 میشه خواهش کنم دیگه گریه نکنی؟-

 .دست خودم نیست-

دونم ولی اتفاقیه که افتاده، نمیگم خیلی موضوع عادی و طبیعیه ولی با کاری که می-

اون شب باهات کردن همچین چیزی خیلی هم غیرمعقول نیست. تو باید همون موقع 

 .اریفهمیدی دیگه جایی تو اون خونه ندکه اجازه برگشتن بهت ندادن می

همش... همش امید داشتم اگه یه چند وقتی دور باشم حتماً جای خالیم تو خونه 

ذارن برم. امروز با چشم خودم نابود کنه و... اگه دوباره برگردم دیگه نمیاذتیشون می

 .شدن تمام امیدی که تو زندگی داشتم رو دیدم

اینو قبول داری که انقدر زود پا پس نکش دختر خوب... امیدت باید به خدا باشه، -

 فقط اونه که حواسش به همه چیز زندگی ما هست؟

شد و با پشت دستش های بعدی پر میگیلدا اشکاش رو که خیلی سریع جاش با قطره

 .پاک کرد و سرش رو به نشونه تایید تکون داد

 .تونست خیلی بدتر از این باشهاگه خدا مراقب نبود و هوات رو نداشت وضعیتت می-

 دتر از اینم هست؟مگه ب-

خوام با یادآوری این چیزا باعث ناراحتیت بشم ولی معلومه که هست، من نمی-

ای رقم بخوره، جوری که نه ت دور بودی جور دیگهتونست شب اولی که از خونهمی

ش حرف بزنم و مسلماً نه تو دوست داری که بهش فکر کنی، پس خوام دربارهمن می

ید خدا با این اتفاقاتی که پشت سر هم برات رقم زده فقط به این فکر کن که شا

تر پیش روت بذاره شاید خوشبختی و سعادتت تو خواد یه آینده جدید و موفقمی

 این باشه، کی از حکمتش خبر داره؟
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گیلدا همه حرفای آراز رو قبول داشت. خودشم به این موضوع بارها و بارها فکر کرده 

 .ی هق هقش رو بگیرهبود ولی اون لحظه نتونست جلو

 :تو همون حال گفت

بابام بود، بیست سال باهاش زندگی کرده بودم، دوسش داشتم با همه بد رفتاریاش -

م درس چشمم رو روی عالقههرچی گفت... گفتم چشم، حتی وقتی گفت درس بی

بستم و گفتم چشم، فقط به این امید که اونم یه روز که من بهش احتیاج دارم پشتم 

و پدرم باشه، تکیه گاهم باشه، پناهم باشه، مخصوصاً بعد از مرگ مادرم این درآد 

شد و من بعضی اوقات حتی نیازم بهش شدیدتر شد ولی اون روز به روز ازم دورتر می

به خدا هیچ وقت نفهمیدم که چرا،  دیدم، هیچ وقت نفهمیدمنفرت رو تو نگاهش می

عد از بیست سال حاال خودش رو نشون داد. چه از کی، انقدر ازم متنفر بود نفرتی که ب

 جوری تونست این کار رو باهام بکنه؟

ا تونست بتردید رو کنار گذاشت، این دختر اآلن به آرامش احتیاج داشت و وقتی نمی

داد. کمربند گیلدا رو باز زبون و حرف زدن آرومش کنه پس باید با عمل نشونش می

ش و مه آراز با یه حرکت دست انداخت دور شونهکرد. تا گیلدا بخواد علتش رو بفه

ش چسبوند. سکوت آنی و انقباض عضالتش رو که مطمئناً نشونه سرش رو به سینه

تر شد و خودش رو رها کرد تو حیرتش بود رو حس کرد ولی یه کم که گذشت آروم

رو  شکرد و گریهش میآغوش امن و گرم آراز که برای اولین بار به این صورت تجربه

 .از سر گرفت

وقت فقط یه لحظه از ذهنش رد شد که تو این سه سال اخیر بعد از فوت مادرش هیچ

تونست به قول آراز به حکمت طعم همچین آغوش پر محبتی رو نچشیده بود، پس می

خدای خودش ایمان بیاره، قبول داشت که موندن پیش آراز و ادامه تحصیلی که 

از موندن تو خونه پدرش و ازدواج با اون آدم هوس باز  قولش رو داده بود خیلی بیشتر
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شد به راحتی رفتن کسی که یه عمر بابا صداش کرده بود رو بود ولی با این حال نمی

 .درک کنه

*** 

تر شه. تو طول راه زیر چشمی نزدیک به یک ساعت تو خیابونا چرخید تا گیلدا آروم

کشه دونست طول میریزه، میمی فهمید که بازم داره اشکحواسش بهش بود و می

تا بخواد با خودش و با این مسئله کنار بیاد برای همین به حال خودش گذاشتش. 

ش تونست منکر این قضیه بشه که تا حدی از اینکه گیلدا واسه همیشه از خانوادهنمی

کرد ناامید شد، خوشحال بود. شاید یه چند که بود و نبودش فرقی به حالش نمی

رسید که سرنوشت براش گذشت ولی کم کم به این باور میراش سخت میروزی ب

 .بهترین تقدیر رو رقم زده

اومدن نگه داشت و رو به گیلدا ماشین رو جلوی یه رستوران که همیشه با تایماز می

 :کرد گفتش قطع شده بود و داشت از الی چشمای پف کرده نگاش میکه گریه

 .پیاده شو-

 واسه چی؟-

 .شام بخوریمبریم -

 .کنمنه چیزه... من... بریم خونه خودم یه چیز درست می-

 .با این حالت الزم نیست وایستی سر گاز آشپزی کنی پیاده شو-

 .شینم شما برید غذاتون رو بخورید بیایدخب پس من همین جا تو ماشین می-

تو حالت خوبه تو؟ هذیون میگی چرا؟ تنهایی کجا پاشم برم وقتی تو این جا -

 ماشینی؟
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 :نگاهش رو دوخت به دستاش و با شرمندگی گفت

 .حداقل غذا رو بگیرید ببریم خونه بخوریم من یه کم حوصله ندارم-

ت عوض نه نمیشه بریم اون تو مطمئنم از محیطش خوشت میاد... یه کم هم روحیه-

 .کنم پس پیاده شومیشه، دیگه هم حرفم رو تکرار نمی

اطالعت برای گیلدا نذاشت و به ناچار از ماشین پیاده شد.  تحکم کالم آراز راهی جز

 ش بدهبعد از دو ساعت نشستن تو ماشین خواست کش و قوسی به عضالت گرفته

 .ولی با دردی که تو پهلوش پیچید سریع خم شد و پهلوش رو فشار داد

 چی شدی؟-

 .کنهچیزی نیست یه کم درد می-

 !گفتم باید بریم دکتر، گوش نمیدی که-

 .شه، من دیگه عادت کردمبه خدا دردش زیاد نیست زود خوب می-

نفسش رو با کالفگی فوت کرد و چیزی نگفت. دوش به دوش هم رفتن تو رستوران و 

بعد از اینکه پیش خدمت با رویی باز به استقبال آراز اومد اونا رو به سمت میزی که 

د از گرفتن سفارش غذا کردن هدایت کرد و بعهمیشه آراز و تایماز رزروش می

 .تنهاشون گذاشت

آراز خیره شده بود به گیلدا که با همون چشمای پف کرده و نگاه پر از غم محو 

کالمی دکوراسیون خاص رستوران و ارکستری بود که گوشه سالن، موسیقی بی

 .نواختمی

صحنه کتک خوردن گیلدا از دست اون زنای وقیح یک ثانیه هم از جلوی چشمش 

رفت. کاش این حق و اجازه رو داشت که تقاص این کار رو از تک تک اونایی نمیکنار 
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که امروز باعث عذابش شدن بگیره، اول از همه هم از اون پدری که هیچ بویی از 

 .انسانیت و عاطفه پدری نبرده و عامل اصلی این نگاه ماتم زده گیلداست

 .جواب داد، تایماز بود با بلند شدن صدای گوشیش نگاهش رو از گیلدا گرفت و

 جانم تایماز؟-

 داداش کجایی؟-

 .علیک سالم-

 سالم ببخشید کجایی؟-

 من رستورانم، چرا انقدر هولی؟-

 باید ببینمت همون رستوران همیشگی؟-

 آره همون جا، چی شده؟-

 حاال میام بهت میگم تنهایی؟-

 .نه گیلدا هم هست-

 .پوف... خیلی خب اومدم خدافظ

 :رد و رو به گیلدا که زل زده بود بهش گفتگوشی رو قطع ک

 .تایماز بود. کار واجب داشت داره میاد اینجا اگه اذیت میشی زنگ بزنم بگم نیاد-

 .وای نه تو رو خدا چرا اذیت بشم؟ شما راحت باشید-

 .در کل گفتم تعارف نکن، من با تایماز رودروایسی ندارم تو هم با من نداشته باش-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

189 

 

 .گفتم بهتونشدم میچشم اگه اذیت می-

 .خوبه-

گارسون رو صدا کرد و یه بختیاری هم برای تایماز سفارش داشت. عالیقش دستش 

شناخت، مثل همین اآلن که بود و از این بابت مشکلی نداشت، داداشش رو خوب می

دونست حتماً خبر مهمی شده که تایماز پذیرفته تو یه فضای عمومی با گیلدا سر می

ش آفتابی ، چون از وقتی که گیلدا پیشش بود زیاد دور و بر خونهیه میز بشینه

 .دونست که هنوز دلش با این دختر صاف نیستشد و خوب مینمی

غذا رو که آوردن تایمازم رسید و با اومدنش گیلدا به احترام از جاش بلند شد و سالم 

یر و تمسخر برانداز داد ولی تایماز به جای جواب دادن اول سر تا پای گیلدا رو با تحق

 :کرد و بعد با پوزخندی که گوشه لبش جا خوش کرده بود رو به آراز گفت

 از کی تا حاال مردم با خدمتکارشون میرن رستوران؟ مد جدیده؟-

گیلدا ل**ب زیرینش رو به دندون گرفت و با سر زیر افتاده نشست سر جاش. آرازم 

 :ید گفتای که به تایماز رفت با تاکبعد از چشم غره

 .گیلدا خدمتکار من نیست، همخونه و هم صحبتمه مثل یه دوست خوب-

هرکاری کرد نتونست کلمه خواهر رو به زبون بیاره و از این بابت گیلدا رو تحسین 

 .گفت داداشکرد که خیلی راحت بهش میمی

 زترین اهمیتی بده پشت میتایماز بدون اینکه به چهره درهم و پر از غم گیلدا کوچک

 :نشست و گفت

 .حاال هر چی، فعالً به خاطر صحبت درباره داداششه که اینجام نه خودش-

 .نگاه کنجکاو هر دو به تایماز خیره ش
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 چه صحبتی؟ پیداش کردن؟-

 .فعالً نه-

 پس چی؟-

 ...سرگرد همایونی زنگ زد، همون که مامور رسیدگی به پرونده آرتاست-

 خب؟-

آدمی با همچین مشخصاتی رو تو مرز ارمنستان  گفت مامورا چند روز پیش رد یه-

زدن ولی هنوز نتونستن پیداش کنن، به احتمال زیاد تا اآلن از مرز خارج شده ولی 

اینترپل هم در جریان گذاشتن و مشخصاتش رو دادن تا برای دستگیریش هرچه 

 .تر اقدام کننسریع

 یعنی هنوز مطمئن نیستن که از مرز خارج شده یا نه؟-

کنن، جا که تو کار خروج غیر قانونین بازجویی میهنوز فعالً دارن از بومیای اوننه -

 .باالخره یکیشون به حرف میاد

بعیدم نیست با این کارش فقط سر پلیسا رو یه جوری گرم کرده باشه و اآلن داره از -

 .شهیه راه دیگه از مرز خارج می

ا ردش جبره، تحت تعقیبه. وقتی تا اونتونه به راحتی از هر جایی که بخواد دیگه نمی-

، کننتونن این کار رو بکنن، مطمئنم خیلی زود دستگیرش میرو زدن پس بازم می

 !پدر مادر حرومزاده روبی

 :فتکرد گآراز که تازه متوجه گیلدا شد که داشت با بغض و ناراحتی به تایماز نگاه می

 خب حاال تایماز به پدر و مادرش چی کار داری؟-
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هه همین پدر و مادرش همچین الدنگی رو پس انداختن که شده این، شده یه -

عوضی، یه الشی تمام عیار، شده قاتل پدر یه بچه دو ساله! اگه اون خانواده واقعاً 

خانواده بود، اگه بلد بودن بچه تربیت کردن رو تخم حرومشون هیچ وقت دستش به 

پدر و پسر رو باید با هم اعدام کنن  شد. اتفاقاً به نظر منخون کسی آلوده نمی

اینجوری شاید یه پیشگیری هم بشه واسه نسل آینده که دیگه همچین 

 .هایی رو تحویل جامعه نده تا خراب شن تو زندگی مردمحرومزاده

های خشمگینانه آراز شد ولی به قدری عصبانی وسط حرف زدنش متوجه ایما و اشاره

خواست یه جوری خودش رو خالی بشه، فقط میتونست متوجه معنیش بود که نمی

کنه و چه بهتره که با فحش دادن به عامل خراب شدن زندگی برادرش باشه. قبل از 

ش روونه کنه نیم نگاهی به اینکه موج دوم بد و بیراهاش رو به سمت حمید و خانواده

بت اختیار روش ثاکه خواست روش رو برگردونه نگاهش بیگیلدا انداخت و همین

 .موند

ست که رو به روش نشسته و با چهار ساله-برای یک لحظه فکر کرد یه دختر بچه سه

هاش به سمت پایین آویزون شده و چشمایی که پر از لبایی که از شدت بغض گوشه

های خشمگینانه اشکه بهش خیره شده. تازه داشت به معنی حرفی که زد و اون اشاره

 داد ون نگاه گیلدا رو که هرکسی رو تحت تاثیر قرار میبرد، حتماً اونم ایآراز پی می

زد تا تایماز حرفش رو نداخت رو دیده بود که داشت بال بال میحتی شاید به گریه می

 .قطع کنه

کم مونده بود با اون بغض بچگانه گیلدا چشمای تایمازم خیس بشه که گیلدا با 

با یه ببخشید از سر میز  سرخوردن اولین قطره اشک رو صورتش به خودش اومد و

 .بلند شد و رفت سمت سرویس بهداشتی

 :با رفتنش، آراز رو به تایمازی که هنوز نگاهش میخ صندلی خالی گیلدا بود توپید
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خیلی خری تایماز، خیــــلی خری! این همه بهت اشاره کردم و چشم و ابرو اومدم -

 یعنی واقعاً نفهمیدی که دیگه باید صدات رو ببری؟

 ا صدام رو ببرم؟ مگه دروغ میگم؟چر-

شاید حرفت درباره اون عوضی راست باشه ولی گیلدا هم تربیت شده همین -

 .کنیست، تو غیر مستقیم داری به اونم توهین میخانواده

 .اونم بعداً گند کاراش یکی یکی در میاد-

قدر تمومش کن دیگه داری زیادی واسه خودت جولون میدی... اون دختر امروز به -

کافی کشیده بود. واقعاً ندیدی حال و روزش رو یا خودت رو زدی به ندیدن؟آورده 

 .ش عوض که جنابعالی اومدی گند زدی توشبودمش اینجا تا یه کم روحیه

زنم اینم باید عادت کنه وقتی به من ربطی نداره، من حرفم رو هر وقت بخوام می-

ون گذاشته باید پی خیلی چیزا رو به اومده تو خونواده کسی که برادرش داغ رو دلش

 .تنش بماله

های محلشون به چشم اتفاقاً ربط حال بدش دقیقاً به توئه... تو باعث شدی همسایه-

یه دختر خراب بهش نگاه کنن و به خودشون این اجازه رو بدن وسط کوچه بیفتن رو 

 .سرش و کتکش بزنن

ر جوشنیدن این حرف آراز همونتایماز که دهنش برای گفتن حرف بعدیش باز شد با 

 باز موند و با بهت بهش خیره شد

 :آراز نگاه کنجکاو و متعجب تایماز رو که دید ادامه داد

ولی  خودیهدونستم کار بیدیدم که دلتنگشه با اینکه میامروز تولد باباش بود، می-

ر و ها گفتن که دو هفته پیش باجا تا رفع دلتنگی کنه ولی همسایهبردمش اون
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جا رفتن... بعدشم افتادن به جون گیلدا، دیر رسیده بندلیشون رو جمع کردن و از اون

 .ش کرده بودنبودم لت و پاره

تایماز هر چقدر سعی کرد این قیافه متاثر و پشیمون رو از خودش دور کنه و برگرده 

. ستتفاوتش و حتی یه کنایه خونسردانه در جواب آراز بزنه نتونبه همون حالت بی

 .برای اولین بار پیش خودش اقرار کرد که بدترین اتفاق زندگی این دختر بوده

آخه همسایه چرا باید انقدر رو این موضوع حساسیت نشون بدن؟ به اونا چه ربطی -

 ...ای بوده وداره؟ شاید موضوع چیز دیگه

براش  واسه اینکه اون روزی که جنابعالی گیلدا رو دزدیدی روزی بود که قرار بود-

خواستگار بیاد، خواستگارشم یه مرد پنجاه ساله از اهالی همون محل بود که به 

ها واسه هم انتخاب شده بودن. غیب شدن گیلدا تو اون روز صالحدید همین همسایه

آبرویی، یعنی رسوایی، یعنی واسه اون محلی که همه سرشون تو زندگی همه یعنی بی

تو خونه خودش و پیش خانوادهدش هم نداره چه دختر فراری... کسی که دیگه جایی 

شه... من اگه جای برسه به محل! واسه همینه که میگم حال بدش به تو هم مربوط می

گفتم تو هم دست کمی از اون عوضی نداری که گناه گیلدا بودم در جواب حرفات می

ی! برینویسی و زندگی و آبرو حیثیتش رو به تاراج میه نفر رو پای یکی دیگه می

 .خانومی کرد که حرفی بهت نزد

در مقابل نگاه خجالت زده و فک منقبض شده تایماز از جاش بلند شد و رفت دنبال 

 .گیلدا، تایمازم از فرصت استفاده کرد و یه سیگار روشن کرد

ر خواست بدتیعنی واقعاً با اون کارش انقدر به این دختر ضربه زده؟شاید اون موقع می

کرد. اون چشمای سرخ و پر از یاد ولی اآلن دیگه این کار راضیش نمیاز اینا سرش ب

ای از جلوی چشماش محو اشک، اون لبای آویزون شده و اون چونه لرزون ثانیه

 .شدنمی
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اً کرد که این دختر واقعکرد و یقین پیدا میکاش قبل از این کارش بیشتر تحقیق می

تونست کمی آرومش کنه ز شنید و میگناهه. تنها چیزی که از بین حرفای آرابی

 .کردبختش نمیای بود که مطمئناً خوشقضیه ازدواجش با مرد پنجاه ساله

طور که بدترین اتفاق زندگی این دختر تونست امیدوار باشه که شاید همونپس می

تونست از وضع بوده سبب خیر شده برای به هم خوردن اتفاقی که شاید خیلی می

 .هحاالش بدتر باش

*** 

انصافانه تایماز سبک شد، آبی به بعد از اینکه یه دل سیر گریه کرد و از حرفای بی

دست و صورتش زد و رفت بیرون. از در که بیرون رفت دید آراز جلوی در دستشویی 

ای بی!نهایت نگران خیره شده بهش، لبخندی به این همه اضطراب و نگرانیش با چهره

 زد؟

ز شنیدن خبر اسباب کشی پدرش، بعد از کتک خوردن از چقدر خوب بود که بعد ا

ها و تحقیر و توهین تایماز یکی بود که با این نگاه زنای همسایه، بعد از نیش و کنایه

پر از حمایت و نگرانی کنارش باشه و هواش رو داشته باشه، حمایتی که مزه شیرینش 

آراز با یه قدم بلند خودش برد. شست و با خودش میطعم تلخ اتفاقات اون روز رو می

 :رو بهش رسوند و گفت

 خوبی؟-

 .خوبم-

 خوای بریم خونه؟می-

 :نگاهش کرد و صادقانه گفت

 .نه... گشنمه بریم غذامون رو بخوریم-
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آراز از اینکه گیلدا هنور انقدری افسرده و ناامید نشده بود که بخواد اعتصاب غذا کنه 

پشت کمر گیلدا و با هم رفتن سر میز.  لبخندی به روش پاشید و دستش رو گذاشت

تایماز هنوز تو فکر و خیال خودش بود و تازه وقتی که آراز و گیلدا پشت میز نشستن 

به خودش اومد. نگاه پر از شماتت آراز رو که به سیگار توی دستش دید سریع 

 .خاموشش کرد

 !مصرفت رفته باالها، فکر نکن حواسم نیست-

 .یدکنم داداش ببخشکمش می-

 :مشغول غذا خوردن بودن که تایماز گفت

 .آراز اون نمکدون رو بده من-

نگاه گیلدا به آراز افتاد که سرش تو گوشیش بود و اصالً متوجه حرف تایماز نشد. 

تایمازم سرش پایین بود و ندید که آراز حرفش رو نشنید واسه همین نمکدون رو که 

 :یماز و آروم گفتبیشتر سمت اون بود تا آراز گذاشت جلوی تا

 .بفرمایید-

نگاه تایماز از انگشتای ظریف گیلدا که از دور نمکدون باز شد باال اومد و خیره شد تو 

وقت نشد که تو این مدت کینه و غضبی تو نگاهش نسبت به خودش چشماش. هیچ

ببینه، حداقل انتظار داشت بعد از حرفای پر از نیش و کنایه امشبش یه کم دیدش 

ولی انگار قلب بزرگ و بخشنده این دختر همه رو به چشم یه دوست  عوض بشه

دید؛ چه آرازی که بهش پناه داده بود، چه تایمازی که بین دوست و آشنا می

 .آبروش کرده بودبی

دون تفاوت باشه. نمکنتونست این بار نسبت به این همه گذشت و قلب پاک گیلدا بی

 :دونست صداش رو بشنوه گفتمیرو برداشت و زیر ل**ب طوری که بعید 
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 .ممنون-

کنمی که در جواب گرفت فهمید صداش رو شنیده. نسبت به این ولی با خواهش می

گرفت. درست وقتی چشمش رو روی همه دختر شدیداً سر دوراهی قرار می

کرد که چقدر پاک و معصومه و جزو هاش باز میطکرد و پیش خودش اقرار میخوبی

کنه و وقتی که مهربونیش رو بدون غرور و کینه بذل و بخشش میمعدود آدماییه که 

خواست ابراز پشیمونی کنه از رفتار زشتی که باهاش داشته. یه صدای موزی مدام می

کرد که تا وقتی شخصی به اسم حمید آصفی تو زندگیشون قرار تو ذهنش تکرار می

 .تونه و نه باید دلش با این دختر صاف بشهداره نه می

خواستن این حقیقت رو انکار کنن ولی اون جزوی از خانواده قاتل چقدرم که می هر

تونست هیچ وقت حتی به عنوان دوست قبولش کنه، چه برسه به اینکه بود پس نمی

 .مثل آراز اون رو خواهرش بدونه

*** 

آخر شب که به خونه برگشتن آراز دوتا فنجون قهوه درست کرد و رفت تو اتاق گیلدا. 

ست یا نه. به خودش قول داده فهمید که این موضوع برای گیلدا تموم شدهد میبای

ترین امیدی نسبت به دیدن دوباره پدرش تو وجود گیلدا بود بود که حتی اگه کوچک

تمام تالشش رو برای زنده کردن این امید به کار ببنده تا شاید بتونه با این کار دل این 

 .دختر رو شاد کنه

طور که دستش دن آراز تو اتاقش با سینی قهوه از جاش بلند شد و همونگیلدا با دی

 :کرد گفترو برای گرفتن قهوه دراز می

 .کردمگفتید من درست میشما چرا زحمت کشیدید؟ می-

چه زحمتی؟ هوس کردم گفتم یکی هم واسه تو درست کنم، قهوه تو آروم کردن -

 .تو هم بتونه کمکی کنههمیشه به من کمک بزرگی کرده. امیدوارم به 
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 .لبخند تلخی رو لبای گیلدا نشست

 .کنم بستگی زیادی به این داره که چقدر داغون باشیفکر می-

آراز کنارش رو تخت نشست. حرفش زو قبول داشت ولی اومده بود تا یه کم آرومش 

 هش خیره به فضای رو بکنه نه اینکه دل به دلش بده. بعد از نوشیدن یه قلپ از قهوه

 :روش گفت

دلیلی برای این همه به قول خودت داغون بودن وجود نداره، این رو بدون هرچی که -

 ...تو بخوای همون میشه فقط کافیه بخوای

 تونم بخوام؟دیگه چی می-

ته و امید داری که دوباره پیداشون کنی، من با تمام اگه هنوز دلت پیش خانواده-

کنم، حتی اگه بخوای میرم پیش پدرت و وجودم بهت قول میدم که پیداشون می

زنم. انقدر میگم تا باالخره حرفم رو قبول کنه و مستقیم و رو در رو باهاش حرف می

 .گناهیباور کنه که تو پاک و بی

 .خیلی ممنون از لطفتون-

هیچ لطف و محبتی در کار نیست، زندگی تو به دست برادر من تباه شده منم این رو -

ونم که زندگیت رو بهت برگردونم، به شرطی که خودت این رو دوظیفه خودم می

 .بخوای

 تونم خونه جدیدشون رو پیدا کنم؟کنید که من نمیشما فکر می-

 خوای پیداشون کنی؟چه جوری می-
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خب فقط کافیه که برم پیش عمم... مطمئناً اون آدرس خونه برادرش رو داره، شاید -

نه ولی اگه پاپیچ بشم و التماسش کنم برای اولش بخواد رازداری کنه و حرفی نز

 .خوام این کار رو بکنمخالص کردن خودشم که شده آدرس رو بهم میده. ولی نمی

 :آراز با تعجب بهش خیره شد و گفت

 مگه تو عمه داری؟-

دارم ولی خب بود و نبودش اهمیتی برای زندگیم نداره از بابام چه خیری دیدم که -

نه تنها خیر نبود که با وجود شوهر عمه چشم چرونم همیشه بخوام از عمم ببینم! 

 .شدنبرام باعث شر و دردسر می

 آراز بازدم عمیقش رو فوت کرد. چرا این دختر از هیچی شانس نیاورده بود؟

 :گیلدا با شرمندگی ادامه داد

گید که اگه عمه داشتم چرا اون روزی که بابام از دونم اآلن پیش خودتون میمی-

پرتم کرد بیرون، نرفتم خونه اونا حقم دارید که این رو بگید ولی خب یه کمم به  خونه

من حق بدید، من شمایی رو که صد پشت برام غریبه بودید ولی تو همون مدت کم 

ترین نگاه بد و ناپاکی ازتون ندیدم به فامیل و هم خونی که نگاه هیز شوهرش کوچک

دادم. تازه اصالً از کجا معلوم که عمم رجیح میاومد تدید و بازم صداش در نمیرو می

 ...شدم وجا هم رونده میهم نظر بابام رو نسبت بهم نداشت، حتماً از اون

 :آراز پرید وسط حرفش و گفت

گیلدا بیا دیگه به اون شب فکر نکنیم خب؟ برای منم اصالً این چیزی که میگی مهم -

، اتفاقاً خیلی هم برام مهمه که تو کنی نیستنیست یعنی اون چیزی که تو فکر می

جا نذاشتی و اومدی خونه من، این برای من خیلی ارزش داره که تونستم پات رو اون
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که تو همون مدت کم اعتمادت رو جلب کنم. تعجب من اآلن از اینه که اگه مطمئنی 

 خوای از طریق اون اقدام کنی؟ت آدرس بابات رو داره، چرا نمیعمه

تو صورت آراز. تو همین چند ساعت خیلی به جواب این سوال فکر کرده گیلدا زل زد 

بود و باالخره تصمیم گرفت تا با خودش رو راست باشه، خیلی محکم و جدی که با 

 :روحیه چند ساعت اخیرش تضاد داشت گفت

تونم خودم رو تحمیل خوام بهشون فکر کنم. اونا من رو نخواستن منم نمیدیگه نمی-

زندگی آدم بر اساس باورهایی که واسه خودش ساخته پیش نمیره شاید  کنم. همیشه

تونم امید جوری پیش نرفت که انتظارش رو داشتم ولی حداقل میزندگی منم اون

خوام بسازم. خدا جور که خودم میداشته باشم که از این به بعد بتونم زندگیم رو اون

م قرار داد... یه حسی بهم اه خانوادهرو چه دیدید شاید یه روزی تقدیر بازم منو سر ر

گیرم. باید هم به اونا هم به خودم ثابت کنم میگه اون روز این منم که سرم رو باال می

ایه که اونا قرار بود برام ای که خودم برای خودم ساختم خیلی بهتر از آیندهکه آینده

 .بسازن

ظاهر و بعضی حرکات  نگاه آراز پر از افتخار و تحسین شد. این دختر بر خالف

تونست به اقتضای سنش رفتار کنه و تصمیم بگیره. حرفاش بچگانهدش خوب می

تونست گلیم خودش رو تو این جامعه به خوبی حرفای یه دختر عاقل و بالغ بود که می

از آب بیرون بکشه فقط فعالً احتیاج به یه یار و کمک داشت تا تو این مسیر 

 ...همراهیش کنه

 :ش زد و گفتاعتماد به نفس شکوفا شده لبخندی به

تونستی خوشحالم که به این باور رسیدی، مطمئن باش بهترین تصمیمی که می-

بگیری همین بود... منم بهت قول میدم با همه توانم تو این مسیری که در پیش داری 

کمکت کنم و هرجا که نیاز داشتی دستت رو بگیرم تا بتونی یه روزی با افتخار سرت 
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ت باال بگیری... باید بفهمن که چه جواهر با ارزشی رو مفت از دست رو جلوی خانواده

 .از دادن

بدون شک بهترین اتفاقی که تو این یه ماه گذشته تو زندگیم افتاد آشنایی با شما -

بود داداش آراز، پس اگه نیمه پر لیوان رو ببینم باید یه جورایی ممنون تایماز باشم که 

شنایی رو فراهم کرد وگرنه به احتمال زیاد اآلن عروس خونه تیموری شده زمینه این آ

 !شبودم و مادر بچه دوازده ساله

اوف حرف اون مرتیکه گنده بد ترکیب رو دیگه هیچ وقت پیش من نزن، دیدن -

 !خوادش کفاره میقیافه

 :گیلدا به حرصی که پشت حرفاش بود خندید و آراز ادامه داد

ها... به آینده این اتفاقایی خی منم با وجود همه این سختی و عذابولی جدا از شو-

ای نبودم ولی همیشه بینمـ هیچ وقت آدم مذهبیکه تو زندگیت رقم خورده خوش

 .دونهمعتقد بودم که خدا صالحمون رو خیلی بهتر از خودمون می

 .صد در صد همینه-

ن دیگه هیچ وقت چشمات پس به عنوان اولین اقدامت برای زندگی جدیدت سعی ک-

 .رو بارونی نکنی، هیچ چیزی ارزش آسیب رسوندن به خودت رو نداره

 :گیلدا نگاه سرشار از قدر شناسیش رو دوخت به آراز و گفت

 .کنمچشم سعیم رو می-

 :آراز از جاش بلند شد و گفت

تو خب من دیگه برم بخوابم، تو هم فکرت رو از هر چیزی به جز رویاهایی که قراره -

 .آینده به واقعیت تبدیلش کنی خالی کن و با خیال راحت بخواب
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 داداش آراز؟-

 جانم؟-

به خاطر امروز واقعاً ازتون ممنونم، جای خالی حمایتی که همیشه تو زندگیم حس -

 .کردم رو با حضور موثرتون پر کردیدمی

 .از این بابت خیلی خوشحالم شب بخیر-

 .شبتون بخیر-

با حس آرامشی که از حرف زدن با آراز گرفت رفت تا بخوابه. نبود آراز رفت و گیلدا 

تونست شد ولی میکس پر نمیوقت توسط هیچپدرش خالئی بود که مطمئناً هیچ

 .ش ایجاد نشههای آیندهرنگش کنه تا خللی تو تصمیم گیریکم

شین فردای اون روز آراز سر کار بود و گیلدا بعد از انجام دادن کاراش خواست ما

لباسشویی رو روشن کنه ولی هر کاری کرد روشن نشد، طبق همون روشی که آراز 

 .کردنهاش کار نمیبهش یاد داده بود عمل کرد ولی انگار هیچ کدوم از دکمه

با کالفگی لباساش رو درآورد و برد که تو حموم بشورتشون، خودش لباساش رو 

ین لباسشویی صبر کنه ولی تونست تا درست شدن ماشخیلی احتیاج نداشت و می

 .ترسید آراز بهشون احتیاج داشته باشه

دونست چرا اکثر شست و هنوز کلیش مونده بود، نمینیم ساعت داشت لباسارو می

اومد لباسای رنگ شاد تو تنش ببینه اکثراً ست. کم پیش میلباساش رنگ تیره

باشه چون چند  دونست به خاطر فوت برادرشای، بعید میمشکی و طوسی و سرمه

پوشید ولی خیلی دوست ماه ازش گذشته بود و از طرفی تایماز مثل آراز لباس نمی

تر به داشت یه رنگ دیگه رو تو تنش ببینه. با اینکه تو این لباسای تیره خیلی جذاب

 رسیدنظر می
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 :کرد که با صداش از جا پریدتو ذهنش آراز رو با لباسای روشن تصور می

 کنی؟میچی کار داری -

چرخید سمتش که دید با قیافه عصبانی تو چهار چوب در حموم وایستاده و نگاه گیج 

 :چرخونه. بلند شد و ایستاد و گفتو خشمگینش رو از دستاش به صورتش می

 سالم کی اومدید؟-

 :تر شد، چند قدم به سمتش برداشت و با حرص گفتخیالیش کفریاز این همه بی

 !جواب سوالم رو ندادی-

 .شورمخب خب دارم لباساتون رو می-

مگه تو این خراب شده ماشین لباسشویی نیست که تو با این دستت افتادی به جون -

 لباسا؟

ش شوکه شده بود و از طرفی سابقهماتش برد. از طرفی از این عصبانیت بی

 .دونست دستش چشه که میگهنمی

 دستم؟-

 :فتبرای مسلط شدن به خودش نفس عمیقی کشید و گ

های سابقتون افتادن به جونت نگفتی های پوف، همسایهمگه دیروز که اون همسایه-

 دستم درد گرفت؟

متعجب از اینکه چه جوری یادش مونده اونم وقتی خودش کالً فراموش کرده بود 

 :گفت
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کنه، همون دیروز خوب شد بعدشم ماشین لباسشویی خراب بود آهان دیگه درد نمی-

 .نشد مجبور شدم هرکاری کردم روشن

کنه تا صداش تبدیل به داد معلوم بود به زور داره خودش رو، خشمش رو کنترل می

داد اصالً نشه. اون موقع که داشت پیشنهاد کار کردن تو این خونه رو به گیلدا می

دوست نداشت تو همچین موقعیتی ببینتش، نفسش رو با حرص از بینی بیرون داد و 

 :گفت

 تونستی صبر کنی من بیام؟تر بگی؟نمیکرد؟ میشه واضح چی تو رو مجبور-

شد آخه لباسا زیاد بود گفتم شاید بخواید فردا یکیش رو بپوشید باید نه دیگه نمی-

کردم. دیگه شما هم که معلوم نبود ذاشتم خشک بشه بعد اتوشون میشستم میمی

 .ترسیدم دیر شهکی بیاید می

قط وایستاد و نگاش کرد. گیلدا هم گیج و نزدیک یک دقیقه بدون هیچ حرفی ف

 .جا وایستاد و مونده بود چه عکس العملی نشون بدهمتحیر همون

 :رفت بیرون گفتطور که از در میباالخره با یه نفس عمیق نگاهش رو گرفت و همون

 .، بیا بیرون کارت دارمدستات رو بشور-

 لباسا چی؟-

 .جا اآلن دنبالم بیابذارشون همون-

که لحنش دیگه عصبانی نبود ولی جدیت بیش از حد کالمش واقعاً ترسوندش. این با

سریع دستاش رو شست و دنبالش راه افتاد رفت تو اتاقش و گیلدا هم عین یه دختر 

ای از حرف گوش کن پا به پاش رفت تا اینکه جلوی یه در وایستاد و در حالیکه ذره

 :ود با حالت دستوری گفتهای روزای قبلش تو نگاهش نباون مالیمت
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 .بازش کن برو تو-

یه لحظه ترس برش داشت. با اینکه تاحاال ندیده بود بخواد تنبیهش کنه ولی 

اومد تو اون اتاق برای تمیز کردن در این اتاق قفل دونست چرا ترسید. وقتی مینمی

 .کرد اون در یه انباریه که حاال قراره توش زندانی بشهبود و فکر می

 کنی امروز؟بازش کن چرا هرچی میگم هنگ می یاال-

خواست بگه آخه امروز مثل همیشه نیستی و عصبانیتت به وحشت انداختم دلش می

ولی پشیمون شد. یه جورایی ته دلش قرص بود که آراز هیچ وقت آسیبی بهش 

رسونه، آروم و با احتیاط دستگیره در رو چرخوند و بازش کرد. تو نگاه اول و تو نمی

 .رسیدون تاریکی که چیزی از اون اتاقک معلوم نبود شبیه همون انباری به نظر میا

 .برو تو-

آب دهنش رو با صدا قورت داد و رفت تو، آرازم دنبالش رفت و چراغ رو روشن کرد. با 

روشن شدن اتاق و ظاهر شدن وسایلش به فکر مزخرف چند دقیقه پیشش خندید. 

شبیه کمد لباس بود تا انباری، سه طرف اتاق رگاالی یه اتاقک کوچیک بود که بیشتر 

بزرگ شبیه مال بوتیکای لباس فروشی نصب شده بود و ازش انواع و اقسام لباسا تو 

 .خوردمدال و رنگای مختلف به چشم می

داشت. هیچ وقت کمد لباسای آراز رو ندیده بود، یه بار جا نگه میپس لباساش رو این

ش رو آویزون کنه ولی وقتی تو هیچ کدوم از کمداش دهخواست لباسای اتو شمی

ذاشت رو تختش تا خودش برداره. لباسی پیدا نکرد و از اون به بعد لباساش رو می

نگاهش دور تا دور اتاقک چرخوند این همه لباسای رنگارنگ داشت و همش رنگ 

 پوشید؟تیره می
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درباره علت نشون دادن ش چرخید طرفش، قبل از اینکه سوالی با چهره شگفت زده

 :اینجا ازش بپرسه آراز گفت

بینی؟ همه این لباسا مال منه... اگه تا چند ماهم کثیفا شسته نشن بازم لباس می-

 واسه پوشیدن دارم خب؟

داد ولی زیر چشمی حواسش به لباسای به ظاهر داشت به حرفای آراز گوش می

موند همونی که داشت تو  رنگیش بود، یهو چشمش رو یه تیشرت سبز روشن خیره

توجه به آراز که انگار منتظر حرفی از گیلدا برای کرد. بیحموم تو تنش تصور می

جواب سوالش بود رفت سمت اون تی شرت و از تو رگال درش آورد با نیش باز شده 

 :چرخید سمتش و گفت

 رنگه! چرا تا حاال نپوشیدینش؟وای این چه خوش-

طوالنی شد چون آراز تقریباً خیره تو صورتش ماتش برده انتظارش برای گرفتن جواب 

بودـ طرز نگاهش جوری بود که یه لحظه حس کرد یه دختر بچه نادونه که داره توسط 

 .پدرش توبیخ میشه

خیال جواب گرفتن ازش شده بود بعد از اون نگاه خیره و طوالنیش آراز که دیگه بی

 :گفت

 .زیاد رو رنگای روشن راحت نیستم-

 .لی فکر کنم خیلی بهتون بیاد، یه لحظه بپوشیدشو-

نفهمید چرا یهو حالت نگاهش انقدر عوض شد، یه جورایی شرارت و شیطنت تو نگاه 

سردش پا گذاشت. علتش رو نفهمید تا اینکه یهو طی یه حرکت تند و همیشه خون

 .سریع و غافلگیر کننده تی شرتش رو با یه حرکت از تو تنش درآورد
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تونست به بدن لختش نگاه کنه نه قدرتش رو داشت تا کش زد، نه میگیلدا خش

کرد انقدر سریع برای نگاهش رو از عضالت خیره کننده بدنش بگیره. فکر نمی

 .پوشیدن لباس اقدام کنه، حداقل انتظار داشت بذاره گیلدا بره بیرون بعد

 کنی؟ش میبده دیگه لباس رو، چرا داری مچاله-

فشردش. حرکاتش ارادی نبود، همش لباس که داشت تو مشتش مینگاهش افتاد به 

گفت اآلن چی کار دونست چرا به جونش افتاده بود. همش میاز روی استرسی که نمی

کنم برم بیرون یا بمونم؟ دوست داشت بره ولی هیکل آراز کل فضای جلوی در رو 

کرد که اصالً فکر یگرفته بود برای رد شدن از کنارش باید با بدنش تماس برقرار م

 .ای نبودعاقالنه

سرش رو انداخت پایین و با شرم و خجالت تی شرت رو گرفت طرفش. قبل از تی 

شرت با یه دست مچ دستش رو گرفت و با اون یکی لباس رو از بین انگشتاش کشید 

بیرون، با این حرکتش نگاه گیلدا به سمت باال کشیده شد و مستقیم زل زدم تو 

 .ن آرازچشمای شیطو

دونست چرا دوست داشت اون لحظه یه کم این دختر رو اذیت کنه آراز خودشم نمی

شاید به خاطر تالفی کار امروزش که شدیداً عصبیش کرد ولی دمای بدنش که شدیداً 

 .گفت که انگار زیاده روی کردهسرد شده بود داشت می

 واسه چی انقدر سردی؟-

 ه من برم بیرون؟ششه... میجوری. میهــ.... همین-

 واسه چی بری بیرون؟ -

 .آخه شما لختید-
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خواست این دختر رو ل*ب*ا*ش رو به زور جمع کرد تا به خنده کش نیادـ دلش می

چلوند. چقدر گرفت و به خاطر این همه سادگی و یک رنگیش میمحکم تو بغلش می

اطی حس کرد که از لخت بودن آراز معذبه و چقدر اون لحظه قراحت عنوان می

داد ناراحت شد از اینکه این دختر رو تو همچین شیرینی که داشت قلقلکش می

 !موقعیتی قرار داده

تونست خودش رو در برابر این دختر زیبا و خواستنی که پسر بود و گاهی اوقات نمی

اومد گه گاهی حتی شده از رو شیطنت یه ش بود کنترل کنه و بدش نمیمهمون خونه

های شیطنت آمیز ولی سریع به این فکر کرد که شاید همین شوخیکم اذیتش کنه 

 .خواستباعث از بین رفتن حس امنیت گیلدا بشه و آراز اصالً همچین چیزی رو نمی

کرد بود که فشار گیلدا م**س.ت بوی عطر آراز که با این نزدیکی بیشتر حسش می

 .انگشتاش دور دستش شل شد

 .خیلی خب برو بیرون تا من بیام-

جوری وایستاد تا بتونه از کنارش رد شه و گیلدا هم با سر زیر افتاده رفت بیرون. چند 

ثانیه بعد از گیلدا آرازم اومد بیرون با همون تی شرتی که بهش داده بود و حاال تو تن 

 .خوش فرمش جا خوش کرده بود

 چطوره؟-

بود  بش شکل گرفتهاجازه رو لنگاهش از تی شرت به باال کشیده شد با لبخندی که بی

 :گفت

 .حق دارید تو لباسای روشن راحت نباشید-

 چرا؟-
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 .شهرید بیرون نگاه همه دخترا روتون خیره میخب مسلماً وقتی با این لباسا می-

کرد. برای اینکه این فکر رو ش میجوری نگاش کرد که انگار گیلدا داشت مسخره

 :نکنه سریع گفت

 .میاد سنتونم کمتر نشون میده به خدا جدی میگم، خیلی بهتون-

 یعنی انقدر پیرم؟-

 :پشت چشمی براش نازک کرد و گفت

 .اگه شما پیرید پس منم پیرم چون انقدری با هم فاصله سنی نداریم-

 .هیچی نگفت و فقط نگاش کرد

 پوشید؟پس از این به بعد این لباساتونم می-

 .نه-

 !چـــــــــرا؟-

ای بود ولی تو کالً زدی جاده خاکی. سا بهت چیز دیگههدف من از نشون دادن این لبا-

منظور من این بود که با وجود این همه لباس هیچ لزومی نداره تو بشینی و رخت 

 .بشوری

 .باور کنید دستم اصالً مشکلی نداره-

اصالً کاری به دستت ندارم، گیلدا من خوشم نمیاد تو این خونه تا این حد از خودت -

 .ذاب وجدان بگیرم از دادن پیشنهادمکار بکشی نذار ع

 .گیرمخب شما فکر کنید اگه منم تو انجام وظایفم کوتاهی کنم عذاب وجدان می-
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 .تونست یه دنده بشهاین دختر بعضی وقتا عجیب می

 مرغت یه پا داره دیگه آره؟-

هاش رو با شیطنت باال انداخت و زیر آتیش داغ نگاه خیره آراز رفت بیرون. در شونه

تونست از فکر اون نزدیکی و عطری که توی مشامش گیر کرده بود که هنوز نمیحالی

 .بیرون بیاد

*** 

تقریباً ده روز دیگه هم گذشت. تو این مدت گیلدا در کنار روزای خوبی که با آراز 

دونست شه و میتر میدید که آراز روز به روز داره کالفهگذروند به وضوح میمی

و مشکالتی بود که تو شرکتش و با طلبکاراش داشت. زیاد تو علتش فقط مسائل 

زد و گاهی هم هایی هم که تو خونه بود مدام با تلفن حرف میموند و زمانشرکت نمی

تونست کمکشون کنه هایی که بستن قرارداد باهاشون میبرای مذاکره با شرکت

 .رفتمی

لومد ولی همین رنمیگیلدا هم با اینکه از نظر خودش هیچ کمکی از دستش ب

 .خبر بودحضورش واسه آراز کلی آرامش به همراه داشت که خودش ازش بی

 خواستاون شب آراز بعد از شام رفته بود که به پدر و مادرش سر بزنه با اینکه نمی

دید دلتنگشونه برای همین خودش اصرار کرد بره و گیلدا رو تنها بذاره ولی گیلدا می

گذشت و شد که از رفتن آراز مینداشته باشه. یک ساعتی می ای از بابتشنگرانی

 .شد واسه خواب که زنگ در حیاط زده شدگیلدا هم کم کم داشت آماده می

اشه تونست بمتعجب رفت سمت آیفون، تو تصویر کسی معلوم نبود مطمئناً آراز نمی

ودی یه تک زنگ کرد و قبل از باز کردن در ورچون همیشه در حیاط رو با کلید باز می

 :که شاید کلیدش رو جا گذاشته گوشی آیفون رو برداشت و پرسیدزد. با فکر اینمی
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 کیه؟-

 .باز کن منم-

دار بود ولی همون اول تشخیص داد که صدای نهایت گرفته و خشکه صدا بیبا این

ای جا خونه برادرش بود و گیلدا همچین اجازهتایمازه. با تردید در رو باز کرد. اون

تونست منکر ترسی بشه که همون نداشت که بخواد در رو به روش باز نکنه ولی نمی

 .لحظه تو وجودش نشست

تو این ده روز تایماز رو به جز یکی دو باری که آخر شب اومده بود تا با آراز به 

حسابای شرکت رسیدگی کنن ندیده بود، اون موقع هم بیشتر تو اتاقش بود و هیچ 

با تایماز نداشت تا بخواد بفهمه رفتار و دیدش نسبت به گیلدا عوض برخورد خاصی 

 .شده یا هنوز همون تایماز پر از نفرته

کرد که دوباره اون کینه رو تو وجودش گسترش نداده باشه تا اآلن فقط خدا خدا می

 .بخواد از نبود آراز سو استفاده کنه و زهرش رو بریزه

های نامتعادل انداخت تو خونه و با ودش رو با قدمدر ورودی رو که باز کرد تایماز خ

سامانش شد، تکیه به دیوار وایستاد. از همون لحظه ورود، گیلدا متوجه اوضاع نابه

 !دونست اثرات مستیه یا مریضینمی

هنوز انقدری تو تشخیص مستی یه آدم مهارت پیدا نکرده بود، دفعه قبلم از بوی 

ن هرچی بو کشید چیزی حس نکرد. تایماز با همون الکل متوجه شد که مسته ولی اآل

حال نزارش چند قدم جلو رفت و بعد از نگاهی سرسری به گوشه و کنار خونه چرخید 

 :سمت گیلدا و از الی چشمای نیمه بازش براندازش کرد و گفت

 آراز کجاست؟-
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کرد و  پیداگیلدا که حاال دیگه تقریباً مطمئن شده بود حال بد تایماز از بیماریه جرات 

 :تر شد و گفتچند قدم بهش نزدیک

 رفته به پدر و مادرتون سر بزنه... ش... شما حالتون خوبه؟-

جوابی بهش نداد و راهش رو کشید سمت اتاق خواب. حالش انقدر بد بود که 

تونست تشخیص بده کجا داره میره فقط بر حسب عادت راه همون اتاقی رو در نمی

 .خوابید و اآلن شده بود اتاق خواب گیلدامی پیش گرفت که همیشه توش

که فکرای توی  گیلدا هم که دید حالش بده حرفی نزد و گذاشت راحت باشه. همین

سرش غلط بود و تایماز کاری به کارش نداشت و نیومده بود تا اذیتش کنه جای 

 .شکرش باقی بود

یدا کرده بود ای که از اون روز به بعد به خودش تعلق پسریع رفت سمت گوشی

گفت تا زودتر خودش رو وشماره آراز رو گرفت. باید از اوضاع بد تایماز بهش می

اومد آه از نهادش بلند برسونه ولی با شنیدن صدای زنگ گوشی آراز که از تو هال می

 .شد

آراز گوشیش رو قبل از رفتن به شارژ زده بود و یادش رفته بود که با خودش ببره، 

جوری دست رو تونست همینرسید ولی نمیکرد تا میاید صبر میای نبود بچاره

دو ساعت دیگه نیاد تا اون موقع حال تایماز -دست بذاره، ممکن بود آراز تا یکی

 .شدخیلی بدتر می

اون لحظه تایماز رو فقط به چشم برادر کسی که بهش پناه داده بود و مردونگی رو در 

که باهاش بد تا کرده بود و باعث آواره شدن و دید نه کسی حقش تموم کرده بود می

خواست وقتی آراز برگرده با دیدن حال وخیم آبروریزیش شده بود، دلش نمی

 .داداشش سرزنشش کنه
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آروم رفت سمت اتاق و اول الی در رو باز کرد، وقتی دید تایماز رو تخت خوابیده 

های زیر لبی و هجراتش بیشتر شد و رفت تو. از همون لحظه ورودش متوجه نال

 گفت، یعنی انقدر تبش باال بود؟نامفهومش شده بود انگار داشت هذیون می

های عرق روی سر و صورتش مهر تاییدی باال سرش وایستاد و خیره شد بهش، دونه

زد ولی با این حال دستش رو رو پیشونیش گذاشت و با لمس بود بر حدسی که می

 .ید عقبپوست پر حرارتش با ترس دستش رو کش

سوخت، تمام سعیش رو کرد که دست و پاش رو گم نکنه ولی زیاد داشت تو تب می

 :ش آروم صداش کردموفق نبود. دوال شد رو صورتش و همزمان با تکون دادن شونه

 .آقا تایماز؟ آقا تایماز بیدار شید لطفاً-

 ش شد و تو همین حین متوجه صداش که انگار داشت زیرسریع مشغول پاشویه

تونست یه چیزایی زد شد. حرفاش نا مفهوم بود ولی میل**ب با یکی حرف می

 .تشخیص بده

 ...تونم... نـــــهکـنم... چــرا نمیآر... تا، نــــــه... خواهش می-

بینه سخت نبود ولی ش رو میفهمیدن اینکه داره خواب برادر به قتل رسیده

 فهمید چرا باید انقدر پریشون باشه؟نمی

ش دقیق شد، از ین گذاشتن دستمال خیس روی پیشونیش ناخودآگاه به چهرهح

ت تونسرفت هیچ وقت نمیجایی که همیشه در مقابل تایماز تو الک دفاعی فرومیاون

بیشتر از چند ثانیه بهش نگاه کنه ولی اآلن از این فرصت پیش اومده استفاده کرد و 

 .خوب براندازش کرد

شابه آراز داشت و حتی رنگ و حالت موهاشونم شبیه هم بود ای مجذاب بود ته چهره

 .تر از تایماز بودتر و پختهبا این تفاوت که چهره آراز مردونه
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با بلند شدن صدای هذیون گفتن و نفس کشیدنای تایماز، گیلدا به خودش اومد دو 

هرطور دید و باید های تایماز رو تکون داد. انگار دیگه داشت کابوس میدستی شونه

 .کردشده از خواب بیدارش می

کنم... بینید... خواهش میآقا تایماز... تو رو خدا بیدار شید دارید کابوس می-

 ...تایمــــــــــاز

 .یهو تایماز با یه دم عمیق و صدادار از خواب پرید و رو تخت نشست

صورت  حرکتش به قدری یهویی بود که گیلدا رو شدیداً ترسوند و مات و مبهوت به

ش زل زده بود به تایماز خیره شد که با چشمای گشاد شده و نفسای بریده بریده

 .دید در نیومده بودفضای رو به روش، انگار هنوز از بهت خوابی که داشت می

با اولین قدمی که گیلدا به سمتش برداشت سرش رو چرخوند و با چشمای پر از 

 .ر کرده بود زل زد بهشتش رو در نظر گیلدا ترسناکخونش که چهره

خواست بشناستش و تر براندازش کرد، انگار تازه میچشماش رو ریز کرد و دقیق

وقتی مطمئن شد که کیه دوباره سایز چشماش به حالت قبلی برگشت و نگاهش پر از 

 .خشم و غضب شد

 .جا بودیتو هم... اون-

 چی؟-

رد از جاش بلند شه با صدای کطور که سعی میپاهاش رو از تخت آویزون کرد و همون

 :خش دارش غرید

خوای از جون... زندگی کردی؟ هـــــــان؟ چی میتو تو خواب من چه غلطی می-

 منو... برادرام؟
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تایماز حاال سرپا وایستاده بود و با غضب زل زده بود به چشمای پر از هراس و ناباوری 

به عقب عقب رفتن، گیلدا. همین که به طرفش قدم برداشت گیلدا شروع کرد 

رفت و های اون روز شومی که با تایماز داشت دوباره جلوی چشمش رژه میصحنه

 .همین هم باعث شده بود ترسش بیشتر شه و دست و پاش رو گم کنه

مگه با تو نیستـــــم عوضــــی؟ چی تو سرته که شدی سایه و افتادی رو سر -

 زندگیمــــــون؟

دیوار و تو خودش مچاله شد. ترس و تشویشش حتی با فریاد تایماز چسبید به 

ذاشت زبونش رو به حرکت دربیاره و در دفاع از خودش حرفی بزنه، حرفی هم نمی

دونست تایماز چه خوابی دیده و چه برداشتی ازش برای زدن نداشت. از کجا باید می

 !کرده که این جوری افتاده به جون گیلدا

س کرد ولی قبل از اینکه اقدامی برای فرار کردن ش با تایماز رو حکم شدن فاصله

بکنه دستی دور گلوش حلقه شد و به سمت باال کشیده شد. به قدری قدرتش زیاد 

 .بود که نتونست در برابرش مقاومت کنه و حتی پاهاشم از رو زمین بلند شد

دو تا دستاش رو گذاشت رو دست تایماز که فشار رو داشت رو گلوش بیشتر و بیشتر 

خواست از حدقه بیرون بزنه و نفسی که تو گلوش حبس کرد و با چشمایی که میمی

های خونی که سفیدی چشمای تایماز رو پر کرده بود و رگای شده بود زل زد به رگه

 .بیرون زده پیشونیش که نشونه عصبانیت بیش از حدش بود

ـان؟ چرا حالش چرا باید داداش آرتام تو خوابم تو رو به من نشون بده هــــــ-

ای داره که باعث شده انقدر بد بـــــود؟ چرا تو آرامش نیــــــست؟ چه نگرانی

 روحش در عذاب باشه و چرا به تو مربوطـــــــه؟
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 شدتوجه به صورت کبود شده گیلدا و صدای خر خر مانندی که از گلوش خارج میبی

محکم کوبوند تو دهن اون یکی دستش رو بلند کرد و با پشت دست چند تا ضربه 

 :گیلدا و تو گوشش نعره زد

 بگو دیگه چـــــــــرا؟-

با جاری شدن رد خون از لبای گیلدا باالخره دستش رو با ضرب از زیر گلوش بیرون 

هاش رو تو موهاش فرو کرد. گیلدا پخش زمین شد و دم عمیقش رو با کشید و پنجه

 .شدت تجربه نکرده بودسرفه بیرون داد، تا حاال خفه شدن رو به این 

ت داشیه لحظه دنیا پیش چشمش سیاه شد. اگه تایماز یه کم دیرتر دستش رو برمی

 .بدون شک کارش دیگه تموم شده بود

زد و زیر هاش چشمش خورد به تایماز که با کالفگی تو اتاق قدم میمیون سرفه

شم بازتاب دید که هنوز حالش بده و این رفتارازد. میل**ب با خودش حرف می

کرد آراز زودتر برسه تا هم امنیت همین حال خراب و کابوسیه که دیده. خدا خدا می

 .خودش فراهم شه هم یه فکری برای حال خراب تایماز بکنه

وسط حرف زدنای زیر لبیش یهو چرخید سمت گیلدا که این حرکتش باعث شد گیلدا 

های اشکی که از چشمای ش قطرهدوباره بچسبه به دیوار. گیلدا با همون نگاه ترسیده

تایماز سرازیر شده بود رو دید. با این که وضعیت خودش همچین تعریفی نداشت ولی 

 .دلش برای این همه آشفتگی تایماز سوخت

تر شدم. از وقتی پای تو به زندگی من و آراز باز شده من از اونی که بودمم بدبخت-

ش روزم هم ازم گرفتی. گند زدی به وقت خدا نداشتم، تو آرامآرامش شب که هیچ

م با برادرام، تو که به هدفت رسیدی و رخنه کردی تو زندگی داداشم دیگه چرا رابطه

ای از بابت تو وجود داشته باشه؟ اصالً تو چه اهمیتی داری؟ یه دختر باید نگرانی
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و  خواب کس و کار یه ال قبا چرا باید انقدر مهم باشه که عالوه بر زندگیم پاش توبی

 کابوسام هم باز بشه؟

تونست بگه؟ وقتی خودشم براش جای بازم جوابی جز سکوت از گیلدا نگرفت چی می

سوال و تعجب داشت این حرفای تایماز. با یه خیز بلند خودش رو به گیلدا رسوند و از 

 .پشت یقه لباسش گرفت و بلندش کرد کشوندش سمت در اتاق و پرتش کرد بیرون

مین شد و بالفاصله چرخید سمت تایماز که تو چهارچوب در اتاق گیلدا نقش ز

زد بهش خیره شده بودپ صدای گم جور که نفس نفس میوایستاده بود و همون

 :ش رو باالخره پیدا کرد و با التماس نالیدشده

تو رو خدا دست از سر من بردار... من که... من که کاری به کارت ندارم، چه آزاری -

 !زنیفهمم داری از چی حرف می؟ من نمیبهت رسوندم

های غمش به های نامتعادلش به گیلدا نزدیک شد و با صدایی که این بار رگهبا قدم

 :وضوح قابل تشخیص بود گفت

حرف نزن... خفه شو... تو تمام وجودت واسه من باعث آزاره، همین که آرامش خواب -

فهمی چقدر از حضورت تو این خونه و و بیداریم رو ازم گرفتی کافیه، واسه این که ب

دور و بر زندگی خودم و داداشم بیزارم پس بلند شو همین اآلن گورت رو از این جا گم 

وقت ببینمت. بلند شو زودباش... از اولم اشتباه کردم که خواد دیگه هیچکن، دلم نمی

 .کردممی در برابر تصمیم آراز کوتاه اومدم باید زودتر این کابوس لعنتی رو تموم

 ...آقا تایماز تو رو خدا من این وقت شب کجا برم آخه؟حداقل بذار داداش آراز-

به آراز نگو داداش! اون فقط داداش منه فهمیـــــــدی؟ به من ربطی نداره کدوم -

 .خوام ببینمت بلند شو بروای میری، دیگه نمیجهنم دره
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د و هیچ حرکتی نکرد تا این گیلدا با بهت و التماس و چشمای گریون بهش خیره ش

 .که تایماز دوباره به سمتش هجوم آورد

قبل از اینکه دست تایماز بهش بخوره سریع خودش از جاش بلند شد و با دستاش 

 .مانع تایماز شد

 .باشه... باشه میرم، به خدا میرم... همین اآلن-

گیلدا که  تایماز سر جاش وایستاد و با همون غم لونه کرده تو چشماش زل زد به

 .رفت سمت درداشت آروم و با طمانینه می

اگه به نظرش تصمیمش درست بود و گیلدا باید از زندگی خودش و برادرش حذف 

شد پس این حس بدی که یهو تو وجودش رخنه کرد چی بود؟ این ضربان تند می

 تونستش به خاطر چی بود؟ به رفتن این دختر که نمیقلبش و کوبش رگ شقیقه

تونست دل و عقلش رو سر گیلدا به توافق برسونه؟چرا داشته باشه؟ چرا نمیربط 

تونست با خودش و حسش و وجدانش کنار بیاد؟ هر کدوم داشتن براش یه سازی نمی

 .زدنمی

گیلدا که قصد داشت بره تو حیاط یا کوچه منتظر آراز بشینه تا بیاد و یه فکری برای 

مت چوب لباسی نصب شده تو راهرو که این وضعیت عجیب غریب بکنه، رفت س

لباساش اونجا آویزون بود ولی هنوز دستش برای برداشتن شال و مانتوش دراز نشده 

 :بود که صدای پر از بغض و ناراحتی تایماز و از پشت سرش شنید

 بینی حالم بده لعنتی؟ آخه کجا داری میـــــــــــری؟کجا میری؟ مگه نمی-

د که رو زانوهاش افتاد زمین و با تکیه به دستاش دوال شد؟ گیلدا چرخید سمتش و دی

کنه ولی رفتارهای ضد و نقیض همین هاش فهمید که داره گریه میاز لرزش شونه

چند دیقه اخیرش بدجوری باعث تردیدش شده بود که بره سمتش یا نه! همیشه گریه 
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ن نبود و گریه داد چون اشکشون مثل خانوما دم مشکشومردا تحت تاثیر قرارش می

 .کشیدواسه یه مرد نشون دهنده عذاب شدیدی بود که داشت می

گریه تایماز سرعت سرریز شدن اشکای گیلدا رو هم بیشتر کرده بود و باعث شد 

تردید رو کنار بذاره و بره طرفش. حاال که به قول تایماز پاش به زندگیش و حتی 

موند. خودشم تفاوت میش بیخوابشم باز شده بود نباید نسبت به این حال بد

تونست باشه ولی دونست نگرانی آرتا که تایماز ال به الی حرفاش گفت چی مینمی

اومد این بود که خیال تایماز از سمت حداقل کاری که اون لحظه از دستش برمی

 .خودش راحت کنه

ا ت به یه قدمی تایماز که رسید دستای لرزونش رو دور بازوش حلقه کرد و کمکش کرد

از جاش بلند شه. تایمازم دست کمکش رو رد نکرد چون واقعاً بهش احتیاج داشت. 

دوباره بردش تو اتاق و رو تخت خوابوندش، اون لحظه خیلی سعی کرد به دردی که تو 

کرد که گلوش پیچیده بود و سوزش گوشه لبش فکر نکنه. خودش رو متقاعد می

 .تایماز تو حالت طبیعی نبود

 :ش پرسیدمرتب کرد و با صدای گرفتهپتو رو روش 

 خوای برات بیارم؟چیزی می-

چشمای تایماز بسته بود ولی گیلدا از باال و پایین رفتن سیبک گلوش متوجه شد که 

 :هنوز بغض داره. بدون اینکه چشماش رو باز کنه به سختی گفت

 .یه لیوان... آب... بیار-

این که بهش کمک کرد تا بخوره یه کم  سریع رفت و با یه لیوان آب برگشت و بعد از

دیگه هم باال سرش وایستاد بعد از چند دیقه تایماز دوباره به خواب رفت. با 

 .خوابیدنش انقباض عضالت صورتش هم از بین رفت و چهره درهمش از هم باز شد
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 قدر آروم و مظلوماختیار رو لبای گیلدا نشست. کاش تو بیداری هم همینلبخندی بی

لی انگار دردای این پسر بیست و شیش ساله خیلی بیشتر از این حرفا بود! تو بود و

همین چند دقیقه اخیر چندتا حس مختلف نسبت به این آدم پیدا کرده بود و هنوز 

دونست کدوم حسش داره بهش حقیقت رو میگه و شخصیت اصلی تایماز کدومه، نمی

کرد، باید ازش متنفر می ترسید، باید براش دلسوزیشخصیتی که باید ازش می

 کرد؟شد یا باید بهش کمک میمی

رسید سریع از اتاق رفت بیرون، با شنیدن صدای ماشینی که از تو حیاط به گوش می

از پنجره نگاهی به حیاط انداخت و وقتی مطمئن شد که آرازه در ورودی رو باز کرد و 

هایت نو تو این راه به آراز بی منتظرش موند که بیاد. هنوز به قدر کافی آروم نشده بود

 .احتیاج داشت

تونست گول بزنه خودش رو، همون قدر که نسبت به احساسش به تایماز دچار نمی

شک و تردید بود از حسش به آراز مطمئن بود یه اعتماد و وابستگی شدید بهش پیدا 

 ...شد، ترس از نبودنشکرده بود که گاهی اوقات حتی باعث ترسش می

 .از در اومد تو نگاهش تو چشمای پر از تشویش و نگرانی گیلدا قفل شد آراز تا

 سالم... چرا بیداری هنوز؟-

 سالم. چرا... گوشیتون رو نبرده بودید؟-

 :آراز که حاال صدای گرفته گیلدا نگرانش کرده بود رفت نزدیکش و گفت

 جا گذاشتم... چی شده؟-

ب گیلدا و خونی که روش خشک به یه قدمیش که رسید نگاهش به زخم گوشه ل**

 :ش بپرسه گیلدا گفتشده بود افتاد ولی قبل از اینکه چیزی درباره
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 .جاشما که رفتید تایماز اومد این-

ای پر از خشم شد. تو خونه مادرش گفت رفته خونه باغ ولی حاال نگاه آراز تو ثانیه

اقعیت که این زخم جا سر درآورده بود؟ کار سختی نبود حدس زدن این وچرا از این

ش گوشه ل**ب ارتباط زیادی به تایماز داره پس هنوز دست از کارای وقیحانه

 :برنداشته با عصبانیت گفت

 کجاست اآلن؟ رفت؟-

 .نه... تو اتاقه-

های بلند راه افتاد سمت اتاقی که دیگه واینستاد که حرفای گیلدا رو بشنوه با قدم

و رفت تو، وقتی دید تایماز خوابه یه لحظه جا نشونش داد و در رو با شدت باز کرد 

خورد ولی فقط یه لحظه، چون خشمش به قدری زیاد بود که بهش غلبه کنه و بخواد 

بیدارش کنه و با چها تا داد سر جاش بنشونتش اما هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که 

 .دستی سرد مچ دستش رو نگه داشت

دونست کرد. گیلدا خوب میاب نگاش میچرخید سمت گیلدا که با بغض و اضطر

پشت این نگاه خشمگین چه اتفاقاتی قراره بیفته و این اصالً اون چیزی نبود که 

ذاشت دوباره عاملی بشه برای دعوای دوتا خواست. تحت هیچ شرایطی نباید میمی

 .برادر

 :بدون این که دستش رو ول کنه گفت

 .حالش بده، بذارید بخوابه-

گه، معلومه خیلی هم رو به راه بوده که بازم خم گوشه لبت که اینو نمیچشه؟ این ز-

کنه، چند بار بهش تذکر دادم دیگه دستش هرز رفته ولم کن گیلدا این دفعه فرق می

 .جوری واسه خودش پیش برهذارم همینکنه، نمیداره پاش رو از گلیمش درازتر می
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ذارید من توضیح بدم! قضیه که نمییه لحظه صبر کنید تا بگم چی شده، آخه شما -

 .کنید نیستجوری که فکر میاون

خوام چیزی از موضوع بدونم فقط واسه من این مهمه که این خونی که از من فعالً نمی-

 لبت راه افتاده کار تایمازه یا نه؟

 ...آره ولی-

 .کنهش رو پیش من سیاه میدیگه ولی نداره همین به قدر کافی پرونده-

ه خواست بره سمتش که این بار گیلدا رفت رو به روش وایستاد و با التماس دوبار

 :گفت

 .حالش خوش نیست به خدا راست میگم بذارید یه کم استراحت کنه-

گفت که قانع نشده برای همین دستش رو نگاه آراز که هنوز پر از خشم بود بهش می

 .یشونیشگرفت و بردش باال سر تایماز و با دست خودش گذاشت رو پ

ببینید تبش خیلی باالست، تازه از اینم باالتر بود دستمال خیس گذاشتم رو سرش -

 .تریه کم اومد پایین

آراز با حس پوست پر حرارت تایماز از قالب خشم و غضبش فاصله گرفت و حاال تمام 

وجودش از نگرانی بابت تایماز پر شد، چرا دوباره به این روز افتاده بود؟زیر ل**ب 

 :تگف

 .حتماً دوباره کابوس دیده که تبش باال رفته-

 طوری شده بود؟قبالً هم این-
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آره... تقریباً از بعد مرگ آرتا، دکتر میگه تب عصبیه و درمان دارویی نداره. کار -

 .خوبی کردی باید از همین طریق تبش رو بیاریم پایین

 .تنها کاری بود که اون لحظه به ذهنم رسید-

ه بهش خیره شد ولی با نگاهی دوباره به زخم ل**ب گیلدا با حرص آراز قدرشناسان

 :گفت

وقت سابقه نداشته که وسط تبش همچین غلطی بکنه و دست رو کسی ولی هیچ-

 .بلند کنه

 :گیلدا از ترس این که آراز دوباره عصبانی نشه سریع گفت

و همه چیز ر ش کنیم بعدشصبر کنید من برم این آب رو عوض کنم تا دوباره پاشویه-

 .کنمبراتون تعریف می

ظرف آب رو برداشت و رفت بیرون. آراز رو تخت کنار تایماز نشست و خیره شد به 

ش. تو جریان قتل آرتا تایماز بیشتر از همه ضربه خورده بود و این صورت رنگ پریده

 .دید دیگه از اون تایماز شاد و شنگول گذشته خبری نبودرو با چشم خودش می

د کراصلی تایماز این بود که اتفاقات بد زندگیش رو خیلی دیر فراموش می مشکل

ای که تو هشت سالگیش اتفاق افتاد و داغونش کرد. شاید درست مثل همون حادثه

دید که تایماز هنوزم با یادآوری اون اون اتفاق برای آرازم ضربه بزرگی بود ولی می

کنه. برادر ی وجودش رو پر میدوران رنگ نگاهش عوض میشه و حسرت و دلتنگ

کوچیکش هنوز از غم واقعه تلخ هشت سالگیش رها نشده بود که داغ آرتا تو دلش 

تونست آسیب رسوندن به گیلدا رو توجیه کنه. اونم نشست ولی هیچ کدوم اینا نمی

 .مثل خودش تو این ماجرا ضربه دیده بود
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یه تایماز شدن، تو همین گیلدا با یه ظرف آب برگشت و به کمک هم مشغول پاشو

حین هم گیلدا ماجرا رو تمام و کمال البته با سانسور کردن اون بخشی که تایماز تا 

دم خفگی بردش و برگردوند براش تعریف کرد و حاال دیگه خشم آراز به بهت و 

 .حیرت تبدیل شده بود

 :در جواب حرفای گیلدا که راجع به خوابش زد متفکرانه گفت

کنه در گفت که احساس میبینه، بهم میهمش خواب آرتا رو می چند ماهیه که-

 .وقت پیش نیومده بود که تو رو تو خواب ببینهآرامش نیست ولی هیچ

 دیده؟یعنی امشب اولین بار بوده که منو می-

 .دونم شاید دیده و یادش نیست ولی در هر صورت به نظرم زیادم عجیب نیستنمی-

 :گیلدا با تعجب پرسید

 را؟چ-

اد، دهایی بود که به اقتضای سنش انجام میخب آرتا همیشه نگران تایماز و شیطنت-

اآلنم شاید منظورش بالهایی بوده که تایماز تو این مدت سر تو و زندگیت آورده 

 .خواسته از این طریق بیاد و ازت معذرت خواهی کنه

 ...حتیای به دل نگرفتم. خدا شاهده که ولی من... از تایماز کینه-

 .با قورت دادن آب دهنش سعی کرد بغضش رو مهار کنه ولی زیاد موفق نبود

حتی یه بارم نشده که بخوام آه بکشم یا خدای نکرده نفرین کنم تایماز رو. من -

تونم کسایی که بعد از رفتن عزیزشون خودم هم داغ عزیز رو تحمل کردم، خوب می

 .داغون میشن رو درک کنم
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 :نگ پریده تایماز انداخت و با صدای لرزونش ادامه دادنگاهی به صورت ر

تونم از خدا این حال و روز رو برای یه نفر بخوام که خدا بخواد آخه من چطور می-

جواب آه منو این جوری ازش بگیره و برادرش رو بفرسته به خوابش؟ من فقط از این 

 .ترسم که این کینه و نفرت قلب تایماز رو سیاه کنه همینمی

خوردن، های اشک که پشت سر هم رو صورتش سر میهمزمان با ریختن قطره

ل**ب زیرینش رو به دندون گرفت و سرش رو اندخت پایین. آراز که تحت تاثیر 

بغض و ناراحتی گیلدا قرار گرفته بود با یه دستش دست سرد گیلدا رو نگه داشت و با 

رو از زیر دندونش بیرون اون یکی صورتش رو آورد باال و آروم ل**ب زخمیش 

 .کشید

 :فشاری به دستش وارد کرد و با لحن پر از آرامشی گفت

تونه منکر قلب بزرگ و دل مهربون تو بشه که با وجود منظور من این نبود. کی می-

هایی که تو این مدت از تایماز دیدی بازم وقتی دیدی حالش بده تمام همه بدی

ئنم که تو از حق خودت گذشتی... ولی... خدا تالشت رو برای بهبودیش کردی، مطم

دونم گذره. به هر حال تایماز خطای بزرگی کرده. نمیهیچ وقت از حق بنده هاش نمی

نم توخواست این رو بهش گوشزد کنه، یعنی تنها حدسی که میشاید... شاید آرتا می

 .بزنم همینه

 :های گیلدا قطع نشد و آراز این بار با کالفگی گفتگریه

بینم شرمنده میشم از این که کنم گریه نکن، من وقتی اشکای تو رو میخواهش می-

وقت چشمات اشکی نتونستم امنیت و راحتی تو رو جوری فراهم کنم که دیگه هیچ

 .نشه

 :ها اشکاش رو پاک کرد و گفتگیلدا سریع با پشت دست عین بچه
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مانم افتادم. منم تو اون دوران ایه، یاد فوت مام به خاطر چیز دیگهنه من... گریه-

 .خیلی اذیت شدم... ولی فرق بزرگم با تایماز این بود که من آراز رو تو زندگیم نداشتم

ش یه چیزی تو دل آراز تکون خورد و صدای ضربان قلبش به محض تموم شدن جمله

رسه. بدون این که به قدری زیاد شد که حس کرد اآلن صداش به گوش گیلدا هم می

تر ش متوجه بشه دست گیلدا که هنوز زیر دستش بود لحظه به لحظه فشردهخود

 .شدمی

کسی نبود برام که مثل شما واسه تایماز باشه که وقتی حالم بده برم پیشش بدون -

اینکه احساس یه آدم اضافی رو داشته باشم، کسی نبود که بتونم سرم رو بذارم رو 

ود مامانم رو! بابام حتی یک بارم بغلم نکرد، ش و با خیال راحت زار بزنم غم نبشونه

دلداریم نداد، نگفت من هستم، هم مادرت میشم هم پدرت، تنها کاری که در برابر 

کرد داد و بیداد بود که تمومش کنم. اونم نه به خاطر بد گریه کردنای شبانه روزیم می

تو انباری ته شدن حال من، به خاطر از بین رفتن آرامش خودش. منم از لجم رفتم 

جا موندم بدون آب حیاط و هرچقدر دلم خواست زار زدم و اشک ریختم... دو روز اون

ای یا مردی؟ انقدر گریه کردم که از حال رفتم و غذا حتی یه بارم نیومد بگه زنده

م اومد و پیدام کرد. من واقعاً به تایماز حسودیم میشه که شاید آرتا رو از آخرشم عمه

 .آراز رو داره اما من همه کسم رو از دست دادم دست داد ولی

های اشکی که دوباره راه دست آراز رو صورت گیلدا نشست و با انگشت شستش قطره

خودشون رو پیدا کرده بودن پاک کرد. برای هزارمین بار اقرار کرد که اشکای این 

ترین و نترین آدما رو نرم کنه. با مهربورحمدختر این قدرت رو داره که دل بی

 :تونست داشته باشه گفتترین لحنی که میمالیم

ذارم من همون قدر که واسه تایماز آرازم واسه تو هم هستمـ بهت قول میدم نمی-

 .دیگه از این بابت کمبودی تو زندگیت حس کنی
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ش رو ای که یهو رو لبای گیلدا نشست هم نتونست گریهحتی اون لبخند قدرشناسانه

کم نگاه آراز پر از آشفتگی شد. برای یه لحظه تصویر گیلدا از جلوی  بند بیاره و کم

ای رو دید که با لباس محلی و چشماش محو شد و به جاش دختر بچه چهار ساله

ریخت و هر از گاهی اشکاش رو موهای طالیی خیره تو چشماش قطره قطره اشک می

 .کردبا آستین لباسش پاک می

ره تصویر گیلدا جلوی چشمش شکل گرفت، حسی که ولی فقط یه لحظه بود و دوبا

های اون دختر بچه اآلن داشت دقیقاً مشابه همون حسی بود که نسبت به گریه

 .داشت

 :افکار آشفته رو از ذهنش کنار زد و گفت

تو هم حالت میزون نیست برو تو اتاق من بخواب، من  بلند شو گیلدا دیر وقته-

 .دوباره باال نره مونم باال سر تایماز تا تبشمی

 :خواد گریه کنه گفتدونست اگه اآلن بره تا صبح میگیلدا که می

 .خوام بمونم پیشتوننه من زیاد خوابم نمیاد اگه مزاحمتون نیستم می-

 .ترسم اذیت شیچه مزاحمتی دختر؟ به خاطر خودت میگم می-

 .هر وقت خوابم گرفت میرم-

ی تا نزدیکای صبح باال سر تایماز که تبش مدام آرازم از خدا خواسته قبول کرد. دوتای

شد نشستن هر دو گاهی غرق تو فکر و خیاالت خودشون میشدن و باال و پایین می

خواست مشکالت زندگی گفتن. انگار اون شب فقط میگاهی از درداشون واسه هم می

 .رو به یاد جفتشون بیاره و قصد تموم شدن نداشت

*** 



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

227 

 

شد. تو خواب و تخت و هر از گاهی چشماش گرم خواب می سرش رو گذاشته بود رو

بیداری بود که با شنیدن صدای نفس عمیق تایماز به خودش اومد و صاف نشست، 

 .خیز شده بودتایماز از خواب پریده بود و با کمک آرنجش رو تخت نیم

 یآراز خیره شد تو صورت پریشون برادرش، با این که از دستش یه کم عصبانی بود ول

 .اورداین حال داغونش دلش رو به درد می

اون لحظه حاضر بود همه زندگیش رو بده تا تایماز رو از این وضعیت دور کنه. دستش 

رو دراز کرد و بعد از لمس پیشونی کم حرارت تایماز نفسش رو با خیال راحت بیرون 

 .فرستاد

 مقدمهخیره موند و بی نگاه تایماز بعد از رصد کردن گوشه و کنار اتاق رو صورت آراز

 :پرسید

 گیلدا کجاست؟-

 .اوردابروهای آراز رفت باال، اولین بار بود که تایماز اسم گیلدا رو به زبون می

 .تا اآلن بیدار بود، به زور فرستادمش تو اتاقم یه کم استراحت کنه-

 حالش چطوره؟-

 .به لطف شما-

 به صورتش کشید. کنایه کالمتایماز با تکیه به تاج تخت نشست و دستش رو محکم 

 .دادآراز رو گرفته بود و باید اآلن بابت رفتار دیشبش توضیح می

آراز به خدا نفهمیدم چی شد، تازه از اون کابوس عجیب غریب بیدار شده بودم که -

دیدم باال سرم وایستاده. فقط یه لحظه یاد این افتادم که اونم انگار تو خوابم بود 

تو حال خودم نبودم باور کن  اون رو مقصر اون آشفتگی آرتا دیدم دونم انگار کهنمی
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ش کنم، یهو به خودم که اومدم دیدم دستم دور گلوشه و خواستم اون جوری خفهنمی

 !کنهداره خر خر می

گفت؟ چرا این چیزا شد. تایماز چی میچشمای آراز لحظه به لحظه داشت گشادتر می

 شنید نبود؟جزو حرفایی که دیشب از گیلدا 

 ش کنی؟چی داری میگی تایماز؟ خفه-

 مگه مگه گیلدا برات جریان دیشب رو تعریف نکرده؟-

 .چرا ولی فقط گفت یه تو دهنی بهش زدی و خواستی از خونه بندازیش بیرون همین-

 .تایماز نگاهش رو از آراز گرفت و نفسش رو به بیرون فوت کرد

خواد به کی ثابت کنه خوب کاراش چی رو میفهمیدم این دختره با این من اگه می-

 !شدمی

با کدوم کاراش تایماز، منظورت چیه؟ این که خواسته با یه پنهون کاری رابطه ما رو -

کنی اون کسی که حفظ کنه تا دوباره به جون هم نیفتیم کار اشتباهیه؟ فکر نمی

 رفتاراش دیگه داره بیش از حد غیرمعقول میشه تویی نه گیلدا؟

ماز این بار خودشم قبول داشت که در برابر گیلدا زیادی خشونت به خرج داده اونم تای

کرد با وقتی اون دختر دست کمک به سمتش دراز کرده بود، اونم وقتی فکر می

کنه چه برسه به وقت دیگه حتی تو صورتشم نگاه نمیبالهایی که سرش آورده هیچ

 !که بخواد کمکش کنهاین

 .خودم نبود گفتم که آراز دست-

 ای واسه توجیه کارت پیدا نکردی؟بهونه دیگه-
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بار واقعاً دست خودم نبود، اون خواب بدجوری گیجم کرده بود اصالً درک درستی این-

خواستم گیلدا رو خوام نداشتم. اولش میکنم و چی میکه دارم چی کار میاز این

دی داشتم که جلوش رو رفت انقدر از رفتنش حس ببیرون کنم ولی وقتی داشت می

 .شدمگرفتم. خودمم از این دیوونه بازیام داشتم کالفه می

کرد برای برادری که با زبون نگاه آراز این بار پر از دلسوزی شد، بایدم دلسوزی می

 :تر کرد و گفتکرد که دیشب دیوونه شده بود. لحنش رو آروماقرار می

وونه شدی بودی چون خود گیلدا خیلی خب، قبول که تو دیشب به قول خودت دی-

بخشیدتت و حرفی از این کارت به من نزده منم فعالً دیگه چیزی بهت نمیگم، حاال 

خوام خودتم برام تعریفش ریم سر خوابت، گیلدا یه چیزایی بهم گفت ولی حاال میمی

 کرد؟جوری بهم ریختی؟ با قبلیا فرق میکنی چی تو خوابت دیدی که این

ترسیدم برم سمتش. فقط از دور تر از قبل بود، طوری که میآرتا آشفتهآره این بار -

افتاد که کردم، هیچ اتفاق خاصی نمیوایستاده بودم و با ترس و وحشت نگاش می

کردم که آروم نیست. تا اومدم بپرسم باعث عذابش بشه ولی این رو کامالً حس می

یه نقطه... انگار با دیدنش حالش جوری داغونی! سرش رو چرخوند و زل زد به چرا این

جا چرخیدم که از دور یه دختر رو دیدم شد، منم به سمت همونداشت بدتر می

نشسته بود زمین و سرش رو زانوهاش بود. موهای لخت و روشنش رو دورش ریخته 

کشه! نزدیکش که بود... رفتم سمتش تا ازش بپرسم چرا داداشم با دیدن تو عذاب می

 ...ه کردنش رو شنیدم وشدم صدای گری

تایماز که دوباره یاد اون فضای رعب آور به نفس نفس انداخته بودتش، نفس عمیقی 

 :کشید و ادامه داد

های اون دختر بیشتر میشه، به کردم عذاب آرتا با بلندتر شدن صدای گریهحس می-

ش رو هیه قدمیش که رسیدم سرش رو از رو زانوهاش بلند کرد ولی قبل از اینکه چهر

تشخیص بدم بیدار شدم... من... من حتی مطمئن نیستم که اون دختر گیلدا بود، 
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تونه هیچ ربطی به گیلدا داشته باشه بینم آرتا نمیکنم میحتی اآلن که فکرش رو می

که بخواد به خاطرش عذاب بکشه، فقط چون تا بیدار شدم اون رو باال سرم دیدم یه 

 .خوابم موهاش بور بود ناخودآگاه این به ذهنم رسید دختری که مثل همون دختر توی

 :آراز که با حرفای تایماز حسابی تو فکر فرو رفته بود با شک و تردید پرسید

 ببینم مطمئنی اون دختر تو سن و سال گیلدا بود؟-

 منظورت چیه؟-

 میگم یعنی مطمئنی یه دختر بچه مو طالیی نبود؟-

 :زنه گفتز درباره کی حرف میتایماز که تازه دوزاریش افتاد آرا

رسید، میگم که شاید چون دونم، یعنی تو خوابم که این جوری به نظر مینمی-

جوری حس کردم. تصویر خوابم تو بالفاصله بعد از خواب گیلدا رو باال سرم دیدم این

 ...ذهنم خیلی محوه! یعنی تو میگی آشفتگی و نا آرومی آرتا به خاطر

زنم در همین حد. حاال که میگی گیلدا هیچ ماز، فقط حدس میمن چیزی نمیگم تای-

 ای بوده که از حقتونه با آرتا داشته باشه خب شاید اون دختر کس دیگهارتباطی نمی

 .نگذریم آرتا هم نقش بسزایی توی زندگی ناکامش داشته

آرتا خودشم بعد از اون جریان از رفتارش پشیمون شد مگه خودت یادت نیست؟ -

 .رو بارها بهمون گفته بوداین 

تونه دلیل قطعی برای پشیمونی باشه، خوب یادمه اون صرف گفتن یه حرف نمی-

تونه انقدر سریع موضعش رو تغییر موقع آتیش آرتا خیلی تند بود همچین آدمی می

 بده و ابراز پشیمونی کنه؟
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کرد. آراز و میوقت با هم متحد ناین موضوع تنها موضوعی بود که سه تا برادر رو هیچ

 گشت به زندگیتایماز همیشه تو یه جناح بودن و آرتا تو یه جناح. موضوعی که برمی

 ...شون و همون غم عمیقی که تو دل همشون گذاشت، همه به جز آرتاگذشته

کردم که آرتا هنوزم نسبت به اونا حس خوبی خب آره منم گاهی اوقات حس می-

ها گذشته، چه فرقی بودم که گفت دیگه گذشتهنداره، حتی یه بارم ازش پرسیده 

کنه که من اآلن پشیمون باشم یا نه، اتفاقیه که افتاده و خوشبختانه منم خودم رو می

 .دونم که حاال بخوام عذاب وجدان داشته باشممقصر نمی

 .بیا! بعد تو بگو آرتا همیشه پشیمون بود-

ای هم درباره و گناه و پشیمونی ولی آراز اآلن که هر سه تاشون مردن، اگه کدورت-

جا دنبالشون بگرده، چرا میاد به خواب من؟چرا از من این موضوع باشه آرتا باید همون

 تونمبینم ولی مگه چی کار میخواد؟ من این التماس رو هربار تو نگاهش میکمک می

 براش بکنم؟

 :فتای گش چشماش رو مالید با لحن خستهآراز با انگشت شست و اشاره

 .دونم، منم حسابی گیج شدمدونم... واقعاً نمینمی-

تایماز نگاهی به چهره خسته برادرش انداخت، لبخندی رو ل*ب*ا*ش نشست. 

داد، های برادرانه آراز و حمایتاش حس خوبی بهش دست میهمیشه بعد از نگرانی

ه آراز نشوند ای که روی شونبرادرش واقعاً برادر بود. از رو تخت بلند شد و با ضربه

 :گفت

 .ای بیا بگیر یه کم بخواب منم برم یه چیز بخورمداداش خیلی خسته-

جا بمون حالتم هنوز رو به راه نیست ست همینخیلی خب جایی نریا... امروزم جمعه-

 .یه کم دیرتر یه زنگم به مامان بزن دیشب نگرانت بود
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 .باشه تو بخواب-

ه بود ولی هر کاری کرد خوابش نبرد، ترجیح نیم ساعت بود که تو اتاق آراز نشست

داد حاال که توفیق اجباری نصیبش شده و باید تو این اتاق بخوابه از عطر دل می

انگیزی که کل فضای اتاق رو علی الخصوص تخت خوابش رو تحت تاثیر قرار داده بود 

 .استفاده کنه

اش و محو حیاط رو تخت نشست و صورتش رو، رو به پنجره اتاق گذاشت رو زانوه

شد، تصویر اتفاقات دیشب و حال بد تایماز یه لحظه هم از جلوی چشماش کنار 

 .رفتنمی

دونست، شاید اگه پاش به زندگیشون باز دونست چرا ولی خودش رو مقصر مینمی

کرد که خونه آراز بمونه تایماز انقدر از حضورش عذاب شد و قبول نمینمی

 !کشیدنمی

ته شد و گیلدا که صورتش خیس از اشک بود ترجیح داد به همون در اتاق باز و بس

شه پس نباید حالت بمونه. مطمئن بود که آرازه و با دیدن اشکاش همیشه ناراحت می

 .ذاشت صورت خیسش رو ببینهمی

 گیلدا؟-

انتظار شنیدن صدای آراز رو داشت ولی با پیچیدن صدای تایماز توی گوشش عین 

پرید. اومدن تایماز اون وقت صبح تو اتاقی که گیلدا توش بود به ها از جا برق گرفته

قدر کافی عجیب و دور از باور بود و حاال تایماز با صدا کردن اسمش حیرتش رو چند 

 .برابر کرده بود

 تونم بشینم؟می-
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به خودش اومد و دید که نزدیک تخت وایستاده. با دست اشکاش رو پاک کرد و 

نی تایید تکون داد و چهار زانو رو تخت نشست تا جای کافی سرش رو تند تند به مع

 .برای نشستن تایماز باشه

 :همین که نشست به زور صداش رو پیدا کرد و زیر ل**ب گفت

 بهترید؟-

 :تایمازم سرش رو تکون داد و گفت

 چرا نخوابیدی؟-

 .خوابم نبرد-

و  گلوش کشیده شدنگاه تایماز از زخم رویه بسته گوشه لبش به کبودی کمرنگ دور 

تونست درک کنه که این نگاهش تو کسری از ثانیه پر از شرمندگی شد، هنوز نمی

ای شب تا صبح باال سرش های تایماز بدون هیچ کینهدختر چطور بعد از اون همه بدی

 !نشسته بود

 چرا به آراز نگفتی که دیشب نزدیک بود چه بالیی سرت بیارم؟-

 .ومدنگاه بهت زده گیلدا باال ا

 نکنه شما بهش گفتید؟-

 !خوای پنهون کاری کنیدونستم تو میمن نمی-

 :گیلدا با ناراحتی نالید

 .کردم شما بخواید درباره این موضوع با داداش آراز حرف بزنیدمنم فکر نمی-
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فهمید. منم... بابت... بابت اتفاقای دیشب متاسفم، به هر حال دیر یا زود خودش می-

پیشت انقدری سیاه هست که با یه معذرت خواهی ساده حل نشه م هرچند پرونده

 .ولی فقط امیدوارم درک کنی که تو حال خودم نبودم

کنم. این حرف رو نزنید، این منم که من باید شرمنده باشم. من کامالً درکتون می-

فهمم که حضور من تو این خونه... چقدر باعث خب فهمیدنشم سخت نیست می

 .ولی به خدا فقط از سر ناچاری بود مجبور شدمشه اذیتتون می

 .من مشکلی با اینجا موندنت ندارم-

بینم اگه... اگه دونم که دارید. من کامالً نفرت و کینه رو تو چشمای شما میمی-

کنم ادامه ندید. داداش آراز باهاتون صحبت کرده که این رو به من بگید خواهش می

د ترین تصمیم زندگیم این بوکردم عاقالنه، فکر میمن دیشب تا اآلن خیلی فکر کردم

که به جای آواره شدن تو خیابونا اینجا بمونم و واسه داداش آراز کار کنم ولی اآلن 

بینم که این تصمیمم شاید به نفع خودم بود ولی به ضرر کسای دیگه مثل دارم می

وز ببینم و چشمای تونم یه بار دیگه شما رو تو اون حال و رشماست. من دیگه نمی

خوام کرد، واسه همین میداداش آراز رو انقدر غمگین وقتی که داشت بهتون نگاه می

 ...از این جا

تمومش کن، دیگه ادامه نده. من اجازه نمیدم این فکر مسخره رو حتی به زبون بیاری -

 !چه برسه به این که عملیش کنی

ماز بود بهش خیره شد که تایماز ادامه گیلدا با بهتی که ناشی از لحن تند و آتیشی تای

 :داد

من خیلی وقته که این موضوع رو پیش خودم حل کردم و باهاش کنار اومدم، هیچ -

خوام کسم منو مجبور به زدن این حرفا نکرده. آراز خوابید اصالً نفهمید که من می

 .کردجا، قضیه دیشب کامالً فرق میبیام این
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 .کردش میواقعاً یادآوری دوباره اون خواب کالفهنفسش رو به بیرون فوت کرد، 

جوری باهات رفتار کردم من تحت تاثیر خواب بدی که دیدم قرار گرفته بودم و اون-

تونی ارتباطی با این قضیه وگرنه خیلی وقته که... خیلی وقته که فهمیدم تو نمی

حضورت رو تو تونم مثل آراز تو رو خواهر خودم بدونم و داشته باشی، نمیگم می

شرفی برام ولی حداقلش م تحمل کنم چون به هر حال تو یادآور اون قاتل بیخونه

 .اینه که دیگه مثل گذشته ازت نفرت ندارم و به خاطر کمکای دیشبت ازت ممنونم

 

کرد یه روزی این حرفا رو از زبون لبخندی رو لبای گیلدا نشست. هیچ وقت فکر نمی

اشت که مثل آراز باهاش خوب و مهربون باشه ولی همین که تایماز بشنوه! انتظار ند

 .گفت دیگه مثل گذشته ازش نفرت نداره براش کلی ارزش داشتمی

 :با بلند شدن تایماز از رو تخت نگاه گیلدا هم باال کشیده شد و یهو پرسید

 شما چیزی خوردید؟-

 .گیرمنه میرم یه چیز از بیرون می-

 .کنمآماده میاآلن میرم براتون صبحونه -

 .الزم نیست بگیر بخواب، دیشبم اصالً نخوابیدی-

 ...آخه شما هنوز-

گیرم و میام. آراز عاشق من حالم خوبه، تا تو یه چرت بزنی منم میرم یه حلیم می-

 .حلیمه

 .گیلدا لبخندی به روش پاشید و تایمازم رفت بیرون
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رای خواب، رفت بیرون که تا فایده بوقفه و بیگیلدا هم بعد از نیم ساعت تالش بی

موقع برگشتن تایماز ظرفای صبحونه رو آماده کنه. یه چایی دم کرد و مشغول آماده 

 :کردن میز صبحونه بود که صدای تایماز رو از پشت سرش شنید

 حرف حرف خودته دیگه نه؟-

 .چرخید سمتش که دید تو چهارچوب در آشپزخونه وایستاده

 .رهبگفتم که دیگه خوابم نمی-

 :تایماز پوفی کرد و ظرف حلیم رو گذاشت رو میز و حین نشستن گفت

 آراز بیدار نشده هنوز؟-

 .کنمنه اآلن میرم بیدارشون می-

 .ست بذار بخوابهببین اگه خسته-

 .چشم-

تو مسیر آشپزخونه تا اتاق به این فکر کرد که تا حاال پیش نیومده بود که تو یه روز 

 گرفت که باعث ایننه و باید جریان دیشب رو به فال نیک میانقدر با تایماز حرف بز

 .آشتی شده بود

با دیدن آراز غرق خواب روی تختی که حاال متعلق به اون بود لبخندی رو لبش 

نشست. تنها فکری که اون لحظه کرد این بود که تا چند روز اون عطر دل انگیز و 

 .م**س.ت کننده رو تو اتاق خودشم داره

سرش وایستاد و قبل از این که صداش کنه یه کم نگاش کرد. پوست پوشیده  رفت باال

کرد و وسوسه دست کشیدن با ته ریش صورتش بدجوری داشت با دل گیلدا بازی می
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اختیار نفس عمیقی کشید و کرد. بیرو صورتش یواش یواش داشت بهش غلبه می

ش کرده بود رو وارد حجم زیادی از همون عطری که از اول صبح بیشتر از قبل حس

 .ش کنه واسه چند ساعت بعدیشخواست با این کارش ذخیرهمشامش کرد، انگار می

به خودش که اومد دید صورتش فقط چند سانت با صورت آراز فاصله داره، با حس 

وحشت و خجالتی که تو وجودش تزریق شد سریع خودش رو کشید عقب. اصالً 

و، خدا رو شکر کرد که آراز یهو بیدار نشد چون نفهمید چی شد که یهو انقدر رفت جل

خواسته ببوستش که البته کرد که گیلدا میدید یقیناً فکر میاگه اون صحنه رو می

 .کرددرستم فکر می

خواد که این کار رو بکنه و گیلدا برای اولین بار تو عمرش حس کرد واقعاً دلش می

ین حس رو داشته باشه اونم نسبت به نهایت عجیب بود که چرا باید ابرای خودشم بی

 !زنهکسی که داداش صداش می

فکرای عجیب غریب رو از ذهنش کنار زد و برای اینکه دوباره اسیر وسوسه این عطر 

 :تر که درست جلوی دیدش بود نشه صداش کردلعنتی و این گونه لعنتی

 شید؟داداش آراز؟ داداش آراز؟ بیدار نمی-

ش نداشت، برای همین چرخید و چند قدم سمت در برداشت اصراری برای بیدار شدن

 :الود آراز رو شنیدکه صدای خواب

 گیلدا؟-

 .دوباره برگشت طرفش

 .سالم صبح بخیر-

 سالم... ساعت چنده؟-
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 .هشت و نیم-

 :آراز دستی به صورتش کشید که گیلدا گفت

ولی اگه  آقا تایماز رفتن حلیم گرفتن منم گفتم بیدارتون کنم با هم بخوریم-

 .داریماید بخوابید، واسه شما نگه میخسته

 .نه اتفاقاً خوب شد بیدارم کردی... دیرتر بیدار شم دیگه واسه شب بدخواب میشم-

 .باشه پس... من میرم شما هم تشریف بیارید-

 گیلدا؟-

 جانم؟-

 .لبخند غمگینی رو لبای آراز نشست

 کنه؟ت چرا بهم نگفتی دیشب تایماز نزدیک بود خفه-

ش ای داشت؟ من فهمیدم که تو حال خودش نبود و کاراش از ارادهگفتنش چه فایده-

 .خودی شما رو هم نگران کنمخواستم بیخارج شده بود، نمی

 :الودش یه کم بهش نگاه کرد و یهو گفتآراز با همون قیافه خواب

 تو چرا انقدر خوبی؟-

 :گیلدا با خجالت خندید و گفت

 .کر کنم به مامانم رفتمدونم، خب فنمی-

 .لبخندی به سادگی این دختر زد که خیلی سریع خوب بودنش رو قبول کرده بود
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رفتی، زیادی خوب بودنم خوب گفت کاش یه کم به بابات میمامانم هم همیشه می- 

 .ترسید تو جامعه نتونم از پس خودم بربیامنیست. می

نگران گرگای جامعه هم نباش  به نظر من که زیادی خوب بودن خیلی هم خوبه،-

 .خودم مثل شیر پشتتم

حسی که اون لحظه تو وجود گیلدا ایجاد شد تکرار نشدنی بود، انگار آراز قصد داشت 

با این حرفا دل و دین گیلدا رو با هم ببره. هر دو ناخواسته باعث ایجاد حس خوب و 

ساس گذرا ولی ی این احشدن، بدون اینکه از آیندهلذتی تو وجود همدیگه می

 .شیرین خبر داشته باشن

*** 

صبحونه و ناهار دستپخت گیلدا رو دور هم خوردن. بعد از ناهار آراز و تایماز جلوی 

تلویزیون غرق تو فکر و خیال خودشون بودن و گیلدا تو آشپزخونه مشغول جمع و 

 .جور کردن ظرفا

ه، تشخیص بده که چییه کم که گذشت بوی آشنایی به مشام آراز رسید ولی نتونست 

اومد، برای همین بلند شد و رفت آشپزخونه که هر چی بود داشت از آشپزخونه می

 .دید گیلدا دوباره سر گاز وایستاده

 کنی؟چی کار داری می-

خواست با سرک کشیدن از محتوای قابلمه روی گاز گیلدا نیم نگاهی به آراز که می

 :پی ببره گفت

رای برادرتون، دستشون از دنیا کوتاهه شاید یه خیرات کنم بدارم حلوا درست می-

 .بتونه یه کم روحشون رو شاد کنه
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با این حرف گیلدا نگاه آراز سرشار از تحسین و قدرشناسی شد، یه دختر بیست و دو 

ساله ذهنش بهتر از خودش و برادرش که از صبح داشتن به علت حال بد آرتا فکر 

دیگه تقریباً مطمئن شد که اون دختر توی خواب کردن کار کرد. با این کارش می

تونست باشه چون آدمی با همچین خصلت پر مهر دیشب تایماز گیلدا نبود یعنی نمی

تونه از کسی کینه و ناراحتی داشته باشه که بخواد باعث عذابش و محبتی هرگز نمی

 .بشه

 :د گفتچند قدم بهش نزدیک شد و با آرامشی که تو لحنشم تاثیر گذاشته بو

 .کنیندازی آخه؟ داری من رو شرمنده میچرا انقدر خودت رو به زحمت می-

 .این چه حرفیه! درست کردنش که زحمتی نداره، وسایلشم که از خودتونه-

 این وسایل چند ماهه که تو این خونه هست کی تبدیل به حلوا شد؟-

تایمازم به آشپزخونه ش گیلدا از تفسیر آراز زد زیر خنده، با بلند شدن صدای خنده

 .اومد

 چه خبره؟-

 :آراز به سختی نگاهش رو از صورت خندون گیلدا گرفت و رو به تایماز گفت

 .کنهگیلدا لطف کرده داره واسه آرتا حلوا درست می-

 .رنگ نگاه آراز به تایمازم سرایت کرد

 :با صدایی آروم که شک داشت بشنون گفت

 .دستش درد نکنه-

 :جواب داد ولی گیلدا شنید و
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 .کنمخواهش می-

زنه ددلش آراز که دید گیلدا با اون دستای ظریفش داره با شدت حلوا رو هم می

سوخت و قاشق رو از دست گیلدا بیرون کشید و خودش مشغول هم زدن شد و تو 

 :همون حین گفت

 حاال کجا پخشش کنیم؟-

د محل هر کی بو*س*ه، به نظر من بدید به مسجاون دیگه دست خودتون رو می-

 .خونهداره و یه فاتحه هم میواسه نماز بره برمی

 :تایماز بهشون نزدیک شد و گفت

 .ولی من پیشنهاد بهتری دارم-

 :آراز گفت

 چه پیشنهادی؟-

 .کنیمکنیم هم حلوا رو پخش میبریم بهشت زهرا، هم خودمون یه دیداری تازه می-

 ؟فکر خوبیه منم خیلی وقته نرفتم، بریم گیلدا-

 .کنهدونید... واسه من فرقی نمیهرجور خودتون صالح می-

 .ریمپس می-

یک ساعت بعد هر سه داخل ماشین آراز در حال رفتن به سمت بهشت زهرا بودن، 

دونست درسته گیلدا هم خیلی وقت بود که سر قبر مادرش نرفته بود و اآلن نمی

فرصت طلب به نظر بیاد، هرچند ترسید پررو و جا هم برن یا نه! میازشون بخواد اون
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آراز و تایماز همچین آدمی نبودن ولی این شرم و خجالت هیچ وقت دست از سرش بر 

 .داشتنمی

*** 

آراز و گیلدا در سکوت سر قبر آرتا نشسته بودن و تایماز رفته بود که حلوا رو پخش 

دنش شد. کنه. دستش رو دراز کرد و یه شاخه از گال رو برداشت و مشغول پرپر کر

بدون این که خودش بخواد اشکاش سرازیر شد، با این که آرتا رو تا حاال ندیده بودش 

نهایت ناراحت بود، حتی صحنه قتلش توسط حمید هم مدام براش ولی از مرگش بی

 .گرفتافتاد جیگرش آتیش میش که میشد. یاد پسر دو سالهتداعی می

لش بود. یه دختر نوزده ساله اونقدر خودش وقتی مادرش رو از دست داد نوزده سا

داغون و افسرده شد و نبود مادرش رو هر ثانیه و هر لحظه حس کرد، اون پسر بچه از 

 خواست نبود پدرش رو طاقت بیاره؟این سن چه جوری می

 کنی؟تو واسه هر کی انقدر راحت اشکات رو بذل و بخشش می-

 :دستی به صورت خیسش کشید و گفت

 .کنهکه نه، برادرتون فرق مینه خب هر کی -

 !شناختیشچه فرقی؟ تو که نمی-

تونه بشنوه و ساده از مسئله شناختن نیست، آدم بعضی وقتا خیلی چیزا رو نمی-

کنارش بگذره، خیلی چیزا چه آدم بخواد چه نخواد واسه همیشه ملکه ذهن میشه 

شه انقدر زیاد باشه. دیگه به راحتی پاک نمیشه مخصوصاً اگه غم و دردی که به دنبال

مثل... مثل قتل برادرتون، به هر حال به دست برادر من کشته شده به بدترین شکل 

پدر. به نظرتون اینا همسر شده و یه پسر بچه دو ساله بیممکن کشته شده، زنش بی

 کافی نیست برای اینکه آدم بدون شناخت از کسی اشکاش سرازیر شه؟
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 زنی؟دونستی قشنگ حرف میمی-

 جدی؟-

 .اوهوم-

کردم دور بودنم از اجتماع باعث شده که نتونم خوب ولی خودم همیشه فکر می-

 .حرف بزنم و ارتباط برقرار کنم

تنها مشکلت اینه که اعتماد به نفس نداری در صورتی که خیلی از آدما که شاید -

 االنصف نصف خصوصیات اخالقی خوب تو رو هم ندارن اعتماد به نفسشون از پارو ب

 .میره

 :ای کرد و گفتگیلدا تک خنده

 تونی فکر آدما رو منحرف کنی؟دونستی که خیلی خوب میشما هم می-

 باالخره باید از یه طریق این چشمه اشک تو رو خشک کنم یا نه؟-

با پیدا شدن تایماز از دور نگاه گیلدا هم به سمتش کشیده شد و ناخودآگاه محو 

دن کالفگی!های آراز ولی اصالً ندید که اشک بریزه چشمای سرخش شد. با وجود دی

تونست تو گریه کردن به اندازه آراز خوددار باشه. تایماز که اما انگار تایماز نمی

 :بهشون رسید با نیم نگاهی به گیلدا و چشمای خیسش رو به آراز گفت

 .بریم-

وز نصفش مونده آراز و گیلدا از جاشون بلند شدن که نگاه گیلدا به ظرف حلوا که هن

 :بود افتاد و گفت

 !هنوز که حلوا تموم نشده-
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تایماز که هنوز تو خودش بود چیزی نگفت و رفت سمت ماشین، آرازم دستش رو 

 :کرد گفتطور که همراهیش میگذاشت پشت کمر گیلدا و همون

 .آخه هنوز یه جای دیگه هم هست که باید بریم-

 :فتگیلدا مطیعانه همراهیش کرد که آراز گ

 خوای بپرسی کجا؟نمی-

 کجا؟-

 دونم، تو باید بگی کجا؟من نمی-

 :گیلدا گیج نگاهش کرد که آراز گفت

 !منظورم قطعه مادرته دختر باهوش-

 .چشمای گیلدا گشاد شد

 اون جا واسه چی؟-

 خوای بریم یه فاتحه هم سر قبر مادرت بخونی؟این همه راه اومدیم نمی-

 !چرا خب آخه زحمتتون میشه-

امان از این تعارف کردنای تو، مگه نگفتم با من رودرواسی نداشته باش؟ شرط -

 .اومد محال بود یه کلمه حرف بزنیبندم اگه من صدام در نمیمی

*** 

به قطعه مادر گیلدا که رسیدن تایماز ماشین رو پارک کرد و گیلدا سریع پیاده شد. 

 :روش زل زده بود گفتش، به روبهآراز نگاهی به تایماز که غرق تو حال و هوای خود
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 شی؟پیاده نمی-

 .نه-

 چرا؟-

حالت خوبه تو؟ بیام بگم خانوم دستت درد نکنه که اون عوضی رو پس انداختی و -

جوری تربیتش کردی که بیاد بزنه برادر من رو بکشه، نور به قبرت بباره با این بچه 

 پس انداختنت؟

ت به طلب آمرزش نیاز داره، دوماً صد دفعه اوالً که اون اآلن دستش از دنیا کوتاس-

گفتم گناه یه نفر رو پای کس دیگه ننویس، سوماً این زنی که اینجا خوابیده مادر اون 

 .عوضی نیست

 یعنی چی؟ پس کیه؟-

اون برادر ناتنی گیلداست، از زن اول باباش بعد از اون اومده مادر گیلدا رو گرفته -

کرد. وقتی یه آدم تصمیم نیومدنت رو توجیه نمی هرچند اگه مادر خودشم بود بازم

گیره که عوضی باشه دیگه کسی جلودارش نیست. به هر حال من میرم تو هم اگه می

 .تونستی با خودت کنار بیای... بیا

آراز از ماشین پیاده شد و راه افتاد سمت مسیری که گیلدا رفت. چشم چرخوند و از 

های بلند رفت سمتش. ترسید نکنه بالیی با قدمدور دیدش که افتاده رو سنگ قبر، 

ش فهمید مشکلی نیست. با سرش اومده باشه ولی نزدیکش که شد از صدای گریه

هاش رو گرفت و از رو سنگ این حال بازم نتونست طاقت بیاره و رفت جلو. شونه

 .بلندش کرد

رو این خوابی کنی گیلدا؟ تو این سرمای وسط زمستون واسه چی میچی کار می-

 خوای سینه پهلو کنی؟سنگ سرد؟ می
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 :با گریه و هق هق گفت

ر جا و بهش ستونستم هر وقت دلم بخواد بیام ایندلم تنگ شده براش، من حتی نمی-

 .بزنم

 .باشه گریه نکن از این به بعد هر موقع که خواستی خودم میارمت قول میدم-

 :و زیر ل**ب گفت گیلدا طبق عادت اشکاش رو با آستین لباسش پاک کرد

 .ممنون-

طور که مشغول ش دستمالی از جیبش درآورد و همونآراز خیره به این حرکت بچگانه

 :پاک کردن چشمای خیسش شد گفت

 .دستمال واسه اینجور وقتاست که آدم اشکاش رو با لباسش پاک نکنه-

 .ببخشید عادت کردم-

 .اشکال نداره-

خوندن فاتحه برای مادر گیلدا شد و تو  دستمال رو برگردوند تو جیبش و مشغول

های سنگ قبر چرخوند. نارینه هاشمی... فرزند همین حین نگاهش رو روی نوشته

داد که زمان مرگش فقط سی و شیش سالش علی... تاریخ تولد و وفاتشم نشون می

کرد مادرش انقدر کم سن و سال بود، درست تو همون سنی که آرتا مرد. فکر نمی

 تا به قتل رسیده بود ولی این زن چی؟باشه. آر

 .مادرت چرا فوت کرد؟ سنش خیلی کم بود-

 .سکته کرد، ایست قلبی-

 ناراحتی قلبی داشت؟-
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کردم که اورد ولی من با همه سن کمم حس مینه روحش مریض بود. به روش نمی-

همیشه یه چیزی هست که باعث ناراحتیش باشه، همیشه یه غمی تو دلش بود که 

شنیدم. زیر ش چیزی نگفت. بعضی شبا صدای گریه کردنش رو میوقت دربارههیچ 

شدم برای کرد، چیزی از حرفاش متوجه نمیزد و گریه میل**ب با خودش حرف می

زد. از ال به الی حرفاش فقط کلمه آتا رو خیلی اینکه نفهمیم چی میگه ترکی حرف می

ش بلندتر اورد صدای گریهش رو میشنیدم، چون هربار که اسمتر از بقیه میواضح

شد. آخرم به خاطر همین غمی که تو دلش بود دق کرد و مرد بدون اینکه به کسی می

 ...بگه دردش چیه

آراز تحت تاثیر حرفای گیلدا به فکر فرو رفت. این زن سی و شش ساله چه مشکلی 

 افتاد؟تونست با پدرش داشته باشه که با بردن اسمش به گریه میمی

 تو هیچ وقت خانواده مادریت رو ندیدی؟-

گفت، فقط نه... مادرم بهم گفته بود که همشون مردن چرا و چه جوریش رو نمی-

 .گفت دیگه هیچ کس رو ندارهمی

شاید اگه گیلدا اون موقع سن اآلن رو داشت نسبت به گذشته مادرش کنجکاوتر 

 خبریشد و تو بیمی

ن تونه یه زم پی به مشکوک بودنش برده بود. چی میای که حاال آرازموند، گذشتهنمی

 .جوون رو از پا در بیاره به جز غم مرگ خانواده یا شایدم طرد شدن از خانواده

اومدن تایماز بهش اجازه گسترش دادن فکرش رو نداد. لبخندی به روی برادرش که 

 ش رو خوندتحهاومد زد. تایماز نشست کنار قبر رو فاباالخره داشت با خودش کنار می

 :که آراز پرسید

 حلوا رو پخش کردی؟-
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 .آره تموم شد-

 :گیلدا زیر ل**ب گفت

 .دستتون درد نکنه-

 .کنم، زحمتش رو خودت کشیده بودیتایماز: خواهش می

تایماز از جاش بلند شد و به دنبالش آراز و گیلدا هم بلند شدن که آراز رو به گیلدا 

 :گفت

، نگران وقتم تونی بیشتر بمونی و با مادرت حرف بزنیخوای میگیلدا تو اگه می-

 .شینیمنباش من و تایماز تو ماشین منتظر می

زنم. تا همین جاشم خیلی ممنونتونم نه دیگه بریم من حرفام رو هر شب باهاش می-

 .جاکه بعد از چند وقت من رو آوردید این

 .کنم کاری نکردیم، پس دیگه بریمخواهش می-

که روز سختی رو پشت سر گذاشته بودن و افتادن سمت ماشین، با این هر سه راه

دوباره یاد از دست دادن عزیز جوون مرگشون افتاده بودن ولی احساس سبکی 

ی آرامشیه که دونستن که این حس خوبشون نشأت گرفتهکردن و هیچ کدوم نمیمی

 .کردناز وجود همدیگه دریافت می

و وال و تکاپوی آراز و تایماز شده بود. اولش خوشحال  چند روزی بود که متوجه هول

شه و مشکلشون قراره حل داد کاراشون داره راست و ریست میشد چون احتمال می

بشه ولی کم کم از ال به الی حرفاشون فهمید که هنوز مشکل پا برجاست و دنبال 

شدن و حتی راهی برای دور زدن موقتی طلبکارایی که اخیراً زیادی پاپیچشون می

 .گشتنچند بار تا دم خونه هم اومده بودن می
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داد که در این باره کنجکاوی کنه و چیزی با این حال این اجازه رو به خودش نمی

پیچید که تونست زیاد به پر و پاشون نمیجایی هم که میازشون بپرسه. تا اون

که از برادر  مزاحمشون نباشه. دعای هر شبش حل شدن مشکل این دوتا برادر بود

 .تر بودنخودش تو این یکی دو ماهه بهش نزدیک

کشید که یهو چشمش به در ورودی افتاد که باز شد و داشت سالن رو جارو برقی می

پشت بندش آراز اومد تو. چند وقتی بود که رفت و آمدش ساعت مشخصی نداشت، 

نهایت ورت بیهای افتاده و صجارو برقی رو خاموش کرد و رفت سمتش که با شونه

 .آوردخسته و درمونده داشت پالتوش رو از تنش در می

 .سالم خسته نباشید-

 سالم ممنون تو هم خسته نباشیگ-

 :سریع پالتوش رو از دستش گرفت و گفت

 .بدید من شما برید بشینید یه چایی براتون بیارم خستگیتون در بره-

 .آخ دست گلت درد نکنه-

 د؟کنم ناهار خوردیخواهش می-

 .آره تو شرکت یه چیز خوردم واسه خودتم یه چایی بریز بیا یه کم بشین پیشم-

 :نگاهش رو روی صورت گل انداخته گیلدا ثابت کرد و صادقانه گفت

 .دلم تنگ شده برات-

 .لبخندی رو لبای گیلدا نشست

 !داداش آراز من که همیشه ور دلتونم-
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 .قعاً شرمندتمآره ولی چند وقتیه خیلی از هم دور شدیم، وا-

 :طور که راه افتاد سمت آشپزخونه گفتپالتو رو آویزون کرد و همون

 .دشمنتون شرمنده، این چه حرفیه؟ شما برید بشیینید من اآلن میام-

دو تا چایی ریخت و برگشت تو هال. از دور دیدش که نشسته بود رو مبل سرش و به 

، باریدستگی از سر و روش میپشتی مبل تکیه داده بود و چشماش رو بسته بود. خ

تونست یه جوری این بار سختی و مشکالت رو از رو دوشش برداره. با کاش می

های گیلدا سرش رو از رو مبل برداشت و تشکر کرد. نگاه سرشار شنیدن صدای قدم

 .از شرمندگیش رو بهش دوخت

کنه! ار میخوره، چی کتو این چند وقته اصالً نفهمید گیلدا در چه حالیه، چی می

شد تو بیست و چهارساعته تو خونه زندانی شده بود بیرون رفتنشم خالصه می

رفت خرید ذاشت و خودش میخریدای چند روز یه بارش که البته اکثراً بازم آراز نمی

 .کردمی

دونم چه جوری ازت معذرت خواهی کنم، انقدر تو بدبختیای گیلدا من واقعاً نمی-

 .رو از یاد بردم. اصالً یادم رفت که چه قوالیی بهت دادمخودم غرق شدم که تو 

تو رو خدا این جوری نگید داداش آراز، قولی که به من دادید فراهم کردن امنیت و -

 خوام غیر از این؟آرامش زندگیم بود که الحمداهلل تامینم دیگه چی می

شد یه آموزشگاه  افته که بهت قول داده بودم سرم که خلوتاآلن تازه داره یادم می-

 ...خوب برات پیدا کنم که واسه کنکور آماده بشی ولی

 :گیلدا که این موضوع رو پیش خودش حل کرده بود پرید وسط حرفش
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اصالً فکرتون رو مشغول این مسئله نکنید، من چند ساله که از درس و کتاب دور -

ماده کنم. من از اولم تونم تو دو سه ماهی که تا کنکور مونده خودم رو آبودم اآلن نمی

قصدم این بود که تو کنکور سال دیگه شرکت کنم که حسابی آماده بشم و بتونم تو 

 .همین شهر و یه رشته خوب قبول شم

 اینا رو برای دل خوش کردن من که نمیگی؟-

دونم که محاله تو این مدت کم بتونم شناسم و میمعلومه که نه، چون خودم رو می-

 .برسونم این تصمیم رو گرفتمخودم رو به بقیه 

دونم دیگه تا چه حد میشه رو قوالم حساب باز کرد ولی قول میدم به زودی زود نمی-

 .ها تموم میشه و من از خجالتت در میاماین بدبختی

قول و حرف شما همیشه واسه من سند بوده و هست، ایشاال هرچه زودتر مشکلتون -

 .حل بشه، به خدا توکل کنید

 .ه خدا همه درا رو به رومون بستهفعالً ک 

جوری شد؟ من تو همین مدت کمی که باهاتون آشنا شدم داداش آراز چرا یهو این-

اینو کامالً فهمیدم چقدر مسئولیت پذیر و وظیفه شناسید، این جور مشکالت معموالً 

 .برای کسایی پیش میاد که از عهده کاراشون بر نمیان

وع مشکالت ما هم مربوط میشه به چند ماه پیش با دونم حق با توئه، شرآره می-

برد تا به خودمون مرگ آرتا و شوکی که به هممون وارد شد. خب طبیعیه که زمان می

 .بیایم، تو کار ما هم این زمان... زمان خوبی بود برای عقب موندن از باقی رقبا

 :گیلدا با نگرانی بهش خیره شده بود که آراز ادامه داد
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خودمون اومدیم که شرایط کامالً بحرانی شد و چیزی به ورشکستگیمون وقتی به -

جا ولی اآلن نمونده بود، با این حال همه تالشمون رو کردیم تا رسوندیمش به این

 .زنیمکنیم انگار داریم درجا میهرچی تالش می

 تونید از کسی قرض بگیرید؟نمی-

 هامون برطرف بشه،ا فروختن خونهنه اوالً انقدری نیست که با قرض گرفتن و حتی ب-

خوایم این اتفاق بیفته و مشکلمون به دست کس از طرفی هم نه من نه تایماز نمی

ای حل بشه، یه جورایی بحث لج و لجبازی هم هست افتادیم گیر آدمی که دیگه

. زنه بهمونهمیشه تو کار باهاش کل داشتیم و کوتاه اومدن در برابرش ضربه بدی می

ل اکثر طلبکارامون رو داده تا خودش تنهایی واسه ضربه زدن بهمون اقدام عوضی پو

خوایم هیچ جوره پیشش کم بیاریم و بفهمه که برای کنه برای همینه که نمی

 .فروشیمهامون رو میزنیم و داراییبرگردوندن پولش داریم به آب و آتیش می

 خواید چیکار کنید؟خب باالخره که چی؟ می-

تونه از اآلن اقدامی بکنه ولی انقدر ست، قانوناً نمیون یکی دوماه دیگهموعد چکام-

کنه که اعصابمون رو حسابی ریخته بهم، فهمیده که فعالً داره فشار روانی وارد می

مشکلمون حل شدنی نیست و افتاده به تهدید کردن. تنها راه حلی که داریم قرارداد 

 بینن ازین رکود چند وقت اخیرمون رو که میهای خارجیه که اونا هم ابستن با شرکت

بستن قرارداد منصرف میشن، بیچاره تایماز که چند ترم داره پشت سر هم از 

 ...گیره کهدانشگاه مرخصی می

وسط حرفش یهو مکث کرد و با چشمای ریز شده به گیلدا خیره شد. گیلدا متعجب از 

 :این سکوت ناگهانیش گفت

 چی شد؟-
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 امروز چندمه؟-

 .پنجم-

 :ای به پیشونیش زد و گفتآراز با کف دست ضربه

 !امروز تولد تایماز بود، از صبح چند بار دیدمش ولی یادم رفت بهش تبریک بگم... اه-

 :گیلدا نگاهی به چهره درهم آراز انداخت و گفت

 .خب تولدش امروزه، امروزم که هنوز تموم نشده پس وقت دارید-

ده بار دیدمش هیچی نگفتم بعد اآلن زنگ بزنم  دیگه چه وقتی؟ میگم از صبح-

 ترمتبریک بگم! هیچی نگم سنگین

 .منم نگفتم زنگ بزنید بهش-

 پس چی؟-

خب پاشید برید پیشش، مطمئناً اونم مثل شما اعصابش داغونه اگه ببینه یکی روز -

 .شهتولدش رو یادش مونده و به خاطر اون رفته پیشش خب خوشحال می

 :و رفت و گفتآراز به فکر فر

 .فکر خوبیه ولی تنها نمیرم، تو هم میای-

 !من؟-

 .اوهوم-

 ...ولی پدر و مادرتون-
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اونا نیستن، برای اینکه از این جنجال طلبکارای ما دور بمونن و اون عوضی نتونه از -

جا امنیت و آرامششون طریق اونا اذیتمون کنه فرستادیمشون روستای پدریم، اون

 .بیشتره

 .جا باشهت داشت بره ولی به نظرش تایماز دوست نداشت که گیلدا اونگیلدا دوس

 :یه کم دست دست کرد و گفت

شرمنده این رو میگم ولی به نظرم بهتره که برادرتون رو روز تولدش خوشحال کنید، -

ترین خاطراتش رو براش شه که شاید تلخاومدن من نه تنها باعث خوشحالیش نمی

 .تداعی کنه

. دونی، تایماز دیگه مثل گذشته ازت متنفر نیست خودتم اینو میو نزناین حرف ر-

تفاوت باشه ولی حداقلش مطمئنم که متنفر نیست اون قبول شاید نسبت بهت بی

د کنه، شایترینی. نگران نباش اومدنت خوشحالش میگناهکرده که تو این وسط بی

این اتفاقای اخیر خالی  بتونیم با یه جشن کوچیک سه نفره یه کم ذهنمون رو از

 .کنیم

 شما مطمئنید حضور من باعث ناراحتیش نمیشه؟-

 .صد در صد-

 .کنم که جشنمون تکمیل بشهپس من میرم یه کیک خوشمزه درست می-

لبخندی رو لبای آراز نشست. همین ذوق و نشاط کودکانه گیلدا کافی بود برای در 

 .های این مدتشکردن خستگی

راه کیک بگیرم ولی اگه دوست داری باشه تو درست کن. منم تا خواستم سر من می-

 .کیک آماده بشه برم یه کادو براش بگیرم که معطل نشیم
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 .قبول-

 .گیلدا رفت و آراز با نگاهش دنبالش کرد

کرد رفتار خودش بود که تو هر شرایط و موقعیتی دل به دل چیزی که متعجبش می

رسید هیچ وقت تو این وع به ذهن خودشم میداد. شاید اگه این موضاین دختر می

کرد ولی حاال که گیلدا پیشنهاد داده بود برای دیدن همین برق شرایط عملیش نمی

نگاهش حاضر به انجامش شده بود، چیزی که در گذشته تقریباً محال بود انجامش بده 

ازِ خصوصاً تو رفتارش با صدف که تایماز همین چند وقت پیش به یادش انداخت آر

کرد و خب طبیعتاً گیلدا و مقابل گیلدا با آرازِ مقابل صدف زمین تا آسمون فرق می

 .صدف هم با هم یکی نبودن

دونست، خیلی از مسائل رو بچگانه و صدف خودش رو یه سر و گردن از آراز باالتر می

 معنی بود ولی اآلندونست، مسائلی که شاید اون موقع در نظر آرازم بیمعنی میبی

دید لذت بخشه. گیلدا همیشه با همین کرد میش میکه داشت با گیلدا تجربه

اورد و از دیدن شادی و اون برق نگاهش ش بود که آراز رو به وجد میرفتارای کودکانه

 .شدراضی می

تونست؛ گیلدایی که اآلن تو تونست تایماز رو گول بزنه ولی خودش رو نمیشاید می

با گیلدایی که تو یه روز بارونی تو حیاط خونه تایماز از پاچه کرد ش زندگی میخونه

کرد، یا با گیلدایی که یه شب با صورت و تن شلوارش آویزون شده بود و التماسش می

ش و ازش یه سر پناه خواست براش زمین تا آسمون فرق و بدن داغون اومد خونه

ذیری نبود، سخت داشت. دیگه حسش نسبت به گیلدا فقط دلسوزی و مسئولیت پ

سید ترکرد و میبود اعتراف کنه ولی دیگه حتی به گیلدا به چشم خواهرشم نگاه نمی

 .که اگه گیلدا از این حسش بویی ببره احساس ناامنی کنه و بذاره بره

*** 
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خواست رو پیدا کرد و حاال برگشته بود بعد از یک ساعت باالخره اون چیزی که می

و با هم برن پیش تایماز. از گیلدا خبری نبود، راه افتاد سمت  خونه که گیلدا رو بردارن

 :آشپزخونه که صداش رو از پشت سرش شنید

 سالم چرا انقدر دیر کردید؟-

برگشت طرفش تا اومد جوابش رو بده یه لحظه محو تیپ جدیدش شد که شدیداً 

جین ش بود؛ یه پولیور یقه اسکی سبز روشن پوشیده بود با یه شلوار برازنده

اندازه به رنگ موهاش که محکم باال سرش بسته بود و رنگ ای. اون رنگ بیسورمه

ها وایسته و فقط نگاهش کنه ولی با خواست ساعتاومد. دلش میسفید پوستش می

حرکت گیلدا به سمتش به خودش اومد و با چند تا پلک پشت سر هم، نگاهش رو 

 .گرفت

 .گشتمندازه میدنبال اون مارک ساعتی که همیشه می-

 حاال پیداش کردید؟-

 .به سختی-

 .کنم شما هم برید حاضر شیدباشه پس تا من کیک رو تزیین می-

 .خودت رو به زحمت انداختیا! دستت درد نکنه-

 .کنم کاری نکردمخواهش می-

ه ای کآراز رفت سمت اتاقش و گیلدا هم رفت تو آشپزخونه. کیک رو با مایع شکالتی

 های برشد کامل پوشوند و یک دست کرد، بعد روش رو با توت فرنگیدرست کرده بو

ای تزیین کرد و وسط دایره هم با اسمارتیز اول اسم تایماز رو به داده به صورت دایره

 .انگلیسی نوشت
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تمام تالشش رو کرد که با نهایت سلیقه و تمیزی کارش رو انجام بده، دوست نداشت 

شم خوب شده باشه. کرد که مزهو خدا خدا میترین ایرادی داشته باشه کوچک

معموالً استعداد خوبی تو درست کردن کیک و شیرینی داشت وگرنه محال بود که 

 .پیشنهاد درست کردن کیک رو به آراز بده

ه که شاید تو کابینتای باال کموند شمع. با فکر اینبه نظر خودش که خوب بود فقط می

ا کنه، صندلی گذاشت زیر پاش و رفت باال که دنبال تا حاال بازشون نکرده بود پید

 :شمع بگرده. هنوز به نتیجه نرسیده بود که صدای آراز رو شنید

 کنی تو؟اون باال چی کار می-

 .گردمدنبال شمع می-

وقتی حرفی از آراز نشنید برگشت سمتش که دید کنار کیک وایستاده و داره با دقت 

 .کنهنگاهش می

 کی... از هر انگشتت هزارتا هنربه به... چه کی-

 !ریزه ها وروجکمی

 .های گیلدا تو کسری از ثانیه رنگ گرفتلپ

 .م نکنیددیگه انقدر خجالت زده-

 .خجالت زده واسه چی؟ باید افتخار کنی به این هنرت-

حواس یهو پاش رو ش کرده بود طوری که بیتعریفای آراز حسابی هول و دستپاچه

ش به عقب کشیده نوک انگشتاش رو صندلی موند و باال تنه عقب گذاشت ولی فقط

شد. جیغی از ترس کشید ولی قبل از اینکه با کمر پرت شه رو زمین دو تا دست قوی 

 .و محکم رو پهلوش قرار گرفت و نگهش داشت
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ش رو آزاد کرد. هنوز تو همون حالت میون زمین و هوا بود که صدای نفس حبس شده

 :ترس آراز رو کنار گوشش شنیدپر از نگرانی و اس

 خوبی؟-

سرش رو که به نشونه تایید تکون داد آراز با یه حرکت مثل پر کاه از رو صندلی 

بلندش کرد و گذاشتش زمین. فکرش از افتادنش خالی شد و حاال تمام فکرش رو این 

شد مدت این نزدیکی لذت بخش و حس دوباره این عطر لعنتی پر کرد. کاش می

 .اری بیشتر بشه ولی حیف! خودش رو از آراز جدا کرد و چرخید سمتشآغوش اجب

 !شدم رو زمیناگرفتینم پرت میممنونم اگه نمی-

 آخه چی به ذهنت رسید که رفتی اون باال دنبال شمع؟-

 !فکر کردم شاید اونجا باشه خب-

 .شممن آخر از این فکرای تو دیوونه می-

ی رو صورتش کشید انداخت. انگار اون بیشتر از نگاهی به آراز که دستش رو با کالفگ

داد خودش ترسیده بود. از طرفی شرمنده بود و از طرفی یه حس خوبی قلقلکش می

ش بود و های همیشگی آراز. چقدر برادر بودن برازندهها و نگرانیبه خاطر این حمایت

 !اومداز اون بیشتر چقدر رفیق و همراه بودن بهش می

تیپش شد، چند وقتی بود که همیشه با لباسای اسپرت و ریش بلند ناخودآگاه جذب 

دیدش ولی اآلن این صورت تر و تمیز با ته ریش مرتب و این و صورتی آشفته می

پلیور یقه هفت آبی کاربنیش با پیرهن سفید و کروات راه راه آبی زرشکی که از 

ذاب و خواستنیش زیرش پوشیده بود و پالتوی بلند مشکی از روش یه کم زیادی ج

 .کرده بود
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نداختن ها میاز ذهنش گذشت که چقدر شبیه مدالیی که عکسشون رو تو مجله

 :شده! نفهمید چی شد که یهو وسط کالفگی آراز گفت

 رید مدل شید؟شما چرا نمی-

 آراز با چشمای زیر شده نگاش کردـ

 !چی؟-

 .گیلدا سریع عقب نشینی کرد

 ه... هیچی، حرف بدی زدم؟-

 ولی چی شد که یهو این به ذهنت رسید؟ نه-

ها خب شما تیپتون خیلی قشنگه، شبیه این مدالیی که عکسشون رو تو مجله-

 .زنن شدیدمی

لبخندی رو ل**ب آراز نشست. این تعریف گیلدا که در نهایت سادگی و صداقت به 

زبون آوردنش عجیب به دلش نشست، چند قدم بهش نزدیک شد و خیره تو چشمای 

 :لدا گفتگی

ها نداری و حتم دارم که اگه مدل که تو هم کم از مدلبینه. با اینچشمات قشنگ می-

تونم این پیشنهاد رو بهت شه ولی شرمنده که نمیشی فروش اون برند دوبرابر می

 .بدم

 :نگاه گیج و مبهوت گیلدا رو که دید ادامه داد

تونم تحمل کنم نگاه بقیه به یشاید فکر کنی عقایدم واسه عهد قجره ولی اصالً نم-

 .دونمش خریدارانه باشهم میکسی که جزئی از خانواده
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چقدر شیرین بود براش جزئی از خانواده آراز بودن، چقدر شیرین بود براش طعم 

تعصبات این جزئی از خانواده، چقدر شیرین بود براش تعریفی که آراز ازش کرد و 

 .دمای بدنش رو باال برد

 :تغییر جو سنگینی که یهو بینشون ایجاد شد گفتآراز برای 

 کنی؟تو موهات رو رنگ می-

تو کسری از ثانیه سایز چشماش به قدری گشاد شد که انگار کاسه چشمش 

خواست بزنه بیرون. چی به ذهنش رسیده بود که بعد از این همه مدت به زبون می

زد انقدر تعجب می آورده بودتش؟ اگه روزای اولی که دیده بودتش این حرف رو

 .کردنمی

 .نه رنگ موهای خودمه-

دونست راست میگه ولی برای اذیت کردنش دنباله موهاش رو که رو آراز که می

 :ش افتاده بود تو دستش گرفت و گفتشونه

 انتظار داری باور کنم؟-

 .معلومه که انتظار دارم-

 رو چه حسابی؟-

ن یکی دو ماهه باید رنگ اصلی موهام در رو این حساب که اگه رنگ بود مسلماً تو ای-

 !اومد دیگهمی

 :که نگاهش رو بگیره گفتآراز بدون این

 .به این موضوع اصالً فکر نکرده بودم-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

261 

 

 :تونه جدی باشه گفتگیلدا که فهمید آراز زیاد نمی

 ندازید؟دارید دستم می-

 خیلی معلوم بود؟-

 .کنمو مدرک بهتون ثابت می واقعاً که، منو بگید که دو ساعت دارم با دلیل-

 :آراز بلند بلند خندید و گفت

کردم ولی کم کم که به قول خودت نه جدی همون روزای اول همچین فکری می-

 ...کهدیدم رنگش هیچ تغییری نکرد فهمیدم که موهای خودته و این

 :یه کم حرفش رو سبک سنگین کرد و ادامه داد

 .رنگش نیفتی امیدوارم هیچ وقت به فکر عوض کردن-

کرد آراز رنگ موهاش رو دوست داره کافی بود همین یه جمله که به گیلدا ثابت می

 .هاشبرای به وجد آوردنش و سرخ کردن گونه

 .برو بپوش بریم دیر شد-

 پس شمع چی؟-

ای نداشت، این دختر بعضی وقتا آراز یه کم نگاهش کرد تا از رو بره ولی انگار فایده

 .ررو بشهتونست خیلی پمی

پوف... یعنی تا یه بالیی سر خودت نیاری راضی نمیشی نه؟ برو حاضر شو سر راه -

 .خریممی
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گیلدا با یادآوری چند دقیقه قبل دوباره سرخ و سفید شد و با سری زیر افتاده از کنار 

کرد تا از این آراز رد شد و رفت. باید از این به بعد حواسش رو بیشتر جمع می

 .بخش ندههای لذتسوتی

*** 

که سر و صدا رفتن تو. گیلدا به محض ایندرِ حیاط خونه باباش رو با کلید باز کرد و بی

 برد که شایدپاش رو تو حیاط گذاشت دچار تردید شد، انگار تازه داشت به این پی می

کار درستی نباشه. آراز که متوجه این سکوت آنی گیلدا و علتش شد رفت کنارش و 

 :ش گفتآروم در گوش

 خوبی؟-

 .ناراحتیش رو به زبون آورد

ای بین برادر من و شما وجود کار درستیه داداش آراز؟ اونم وقتی همچین گذشته-

 !داره

گیره، همین به این فکر کردن به گذشته فقط فرصت لذت بردن از حال رو ازت می-

سی که تا فکر کن دنیا انقدر چرخیده و همه چیز عوض شده که تو اآلن داری واسه ک

 بری هوم؟چند وقت پیش دشمنت بود کیک تولد می

گیلدا سعی کرد با یه نفس عمیق فکرای آزار دهنده رو از خودش دور کنه با لبخندی 

که به سختی رو لبش نشوند سرش رو به نشونه تایید حرفای آراز تکون داد و شونه به 

و لحظه اول تایماز فقط ش راه افتاد سمت خونه. جلوی در طوری وایستادن که تشونه

دید و گیلدا تقریباً خودش رو مخفی کرد. زنگ رو زدن و منتظر شدن تا آراز رو می

 .تایماز در رو باز کنه
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الود بعد از چند دیقه باالخره در باز شد و تایماز با سر و وضع درهم و صورتی خواب

 :پشت در ظاهر شد و با کالفگی گفت

 زنی؟گ میتو که کلید داری واسه چی زن-

 .دقیقاً به خاطر همین که اگه خوابی بیدار شی-

دونست از این عادتا داره ولی اآلن زمان مناسبی ای به آراز زد. میتایماز چشم غره

 :برای شوخی نبود. تیپ تر و تمیز و شیک و پیک آراز رو برانداز کرد و گفت

 !خوای بری؟ تیپ زدیجایی می-

 !ش باید تیپ بزنه دیگهخواد بره تولد داداشآدم می-

تایماز که هنوز تو حال و هوای خواب بود با این حرف یهو چشماش گشاد شد و 

ابروهاش رفت باال، تولد داداشش؟ یعنی خودش؟ یعنی تولدش بود؟! انقدر این چند 

 .وقت درگیر شده بودن که حتی خودشم یادش رفته بود

 گیریم؟واقعاً اآلن تو شرایطی هستیم که بخوایم تولد ب-

 .تقصیرم، پیشنهاد گیلدا بودمن بی-

اخمای تایماز متعجبانه درهم رفت و چشماش رو ریز کرد. تا خواست سوالی بپرسه 

گیلدا از پشت دیوار بیرون اومد با لبخندی رو لبش و صدای ظریف و دخترونه،ش 

 :گفت

 .تولدتون مبارک-

 بود و به زیبایی تزیین نگاه تایماز از صورت خندون گیلدا به کیکی که توی دستش

شده بود کشیده شد. بازم این دختر مبهوتش کرده بود، یعنی تایماز انقدر براش 
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ارزش داشت که به خاطرش کیک پخته بود و با آراز نقشه سورپرایز کردنش رو 

 کشیده بود؟

 !هوی پسر ادب نداری جواب بدی، حداقل برو کنار بیایم تو یخ زدیم-

 .و از جلوی در کنار رفتتایماز به خودش اومد 

 .خوام، بیاید تو خوش اومدیدمعذرت می-

 :ای به کیک کرد و گفتگیلدا که خواست از جلوش رد بشه اشاره

 .احتیاج به این کار نبود زحمت کشیدی-

 .کاری نکردم فقط خواستم یه کم از این حال و هوا در بیایم هممون-

از فکر و خیال کار و طلبکارا بیرون با خودش فکر کرد اگه فقط همین چند ساعت رو 

 خوره؟بیاد و دل به دل این دختر و برادرش بده به جایی برمی

 

همگی توی سالن پذیرایی رو مبل نشسته بودن. گیلدا که حس کرد شاید دو تا برادر 

 :شد گفتطور که از جاش بلند میحرفی با هم داشته باشن همون

 .یممن برم چایی بذارم که با کیک بخور-

 .آراز با لبخند جوابش رو داد

 :گیلدا که رفت تایماز رو به آراز گفت

 هنوز بهش نگفتی؟-

 تونم بگم؟به نظرت می-
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تایماز کالفه شد. این دست دست کردنای آراز رو این مسئله خیلی رو اعصابش بود، 

 .کردباید یه کم تندتر باهاش برخورد می

 .ز باید سریع کارامون رو راست و ریس کنیمباالخره که چی؟ زمان زیادی نداریم آرا-

تونم به دختری که انقدر حواسش بهم هست خودت یه کم فکر کن من چه جوری می-

خواد منو هرطور شده از اون حال در بیاره بگم و با دیدن کالفگی و آشفتگیم می

 قراره بذاریمت اینجا و بریم؟

 باالخره که چی؟-

حساب کرده از اون گذشته من هنوز تردید دارم. اگه تایماز اون رو من مثل برادرش -

 .تونم این ریسک رو بکنمما نباشیم و بالیی سرش بیاد چی؟ نمی

آراز جان برادر من باید یه جوری بهش حالی کنی که این براش بهتره اگه ما اینجا -

 کنه، اونا دنبال مان نه گیلدا، اصالً به خاطر خودشنباشیم هیچ خطری تهدیدش نمی

 باید بیای بریم چون با رفتنمون هر خطری هم که باشه ازش دور کردیمپ

طور که با دستش مشغول کشیدن خطوط فرضی رو میز شد یه کم مکث کرد و همون

 :خیره به کیک روی میز گفت

 .هر چند منم دست کمی از تو ندارم-

 از چه نظر؟-

دختر نداشته باشم ولی  شاید به اندازه تو حس برادرانه و مسئولیت پذیری به این-

بینم انقدر راحت خواد عذاب و ناراحتیش رو ببینم مخصوصاً وقتی میدیگه دلم نمی

 .کنهکینه منو از دلش پاک کرده و برای شاد کردنم انقدر داره تالش می

 !پس باالخره اینو فهمیدی-
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ل اتسوزه براش حتی اگه حتی اگه خواهر قمنم از سنگ نیستم بعضی وقتا دلم می-

کنه، پس بهتره اول خودمون باهاش کنار برادرم باشه ولی اآلن شرایط اینو ایجاب می

 .بیایم بعد به گیلدا حالی کنیم که باید باهاش کنار بیاد

تا نوک زبون آراز اومد که بگه دلیل اصلی این دل لعنتی خودشه که هرچی فکر 

کافی بود تایماز بفهمه که بینه طاقت دوریش رو نداره ولی نتونست. فقط کنه میمی

دوخت. باید صبر آراز به خواهر اون عوضی وابسته شده، زمین و زمان رو بهم می

 تر وقتی آبا از آسیاب افتاد از احساسشکرد تو یه موقعیت مناسبمی

 .گفت. اآلن خیلی زود بود برای به زبون آوردن این حس تازه جوونه زده وجودشمی

*** 

د و مشغول شستن ظرفایی که انگار مال چند روز بود شد. صدای چایی رو دم کرده بو

فهمید چی دارن میگن و ترجیح داد فعالً شنید ولی نمیحرف زدن آراز و تایماز رو می

سرش رو با همین ظرفا گرم کنه تا حرفاشون تموم شه. دوست نداشت دختر فضولی 

 .مردکه تقریباً داشت از فضولی میبه نظر بیاد با این

موقع ظرف شستن دوباره ذهنش رفت سمت اون سه روز نحسی که تو اون خونه به 

دستور تایماز زندانی بود علی الخصوص روز آخری که بدجوری خاطره تلخش تو 

گذشت و به قول آراز انقدر همه ذهنش حک شده بود، یک ماه و نیم از اون روز می

شم همچین روزی رو که برای چیز عوض شده بود که شاید اون روز هیچ وقت تو باور

 .کردهمه تالش کنه رو تصور نمیتولد تایماز این

تر این بود که اصالً از این بابت احساس پشیمونی نداشت! دیگه تقریباً پذیرفته عجیب

 .بود که این سرنوشت جدیدش خیلی براش بهتر از ازدواج با اون مرد پنجاه ساله بود

 کنی؟چی کار داری می-
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 .صدای تایماز شیر آب رو بست و برگشت سمتشبا شنیدن 

 .جا رو مرتب کنمگفتم تا چایی آماده بشه یه کم این-

 :گری گفتتایماز با لحن سرزنش

 آخه این چه کاریه؟ مگه من ازت خواستم؟-

 .ترمجوری راحتنه شما نخواستید خودم این-

 .ریزم میامچایی می که کار کنی، برو خودمبیا برو تو اومدی اینجا مهمونی نه این-

 .چیز زیادی نمونده، اینا رو هم بشورم میام-

 :لبخندی زد و ادامه داد

 !تونید کار کنید کهشما امروز تولدتونه نوزادید نمی-

 :تایمازم با لبخندش لبخند کوچیکی زد و گفت

 .کنم ولی زود بیاچون بهم ثابت شده مرغت یه پا داره دیگه اصرار نمی-

 .چشم-

 :تایماز برگشت بره که یهو گیلدا صداش کرد

 آقا تایماز؟-

 .چرخید سمتش و منتظر بهش چشم دوخت

  

 :گیلدا یه کم دست دست کرد و گفت



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

268 

 

 !دونم بده یا خوبراستش من یه عادتی دارم نمی-

 چه عادتی؟-

 دونمخواد کسی، حاال به هر دلیلی ازم کینه و نفرت داشته باشه، نمیمن دلم نمی-

باورم دارید ولی حاضرم به روح مادرم که عزیزترین بود برام قسم بخورم که نه چقدر 

 دیدمشتنها من هیچ دخالتی تو کارای حمید نداشتم بلکه فقط چند ماه در میون می

ست، امیدوارم این رو تونم اسمش رو برادر بذارم. اون برام فقط یه غریبهحتی نمی

 .باور کنید

 :تموم شه و بعد با صداقت تمام گفتتایماز صبر کرد تا حرفش 

اهیت گنای ندارم، خیلی وقته نه تنها باور کردم بیمن خیلی وقته که دیگه ازت کینه-

 .رو که مثل سگ از کاری که باهات کردم پشیمونم

 .دور از جون-

م ببخشی و رفتار اآلن تنها خواستم ازت اینه که تو هم منو به خاطر قضاوت عجوالنه-

 بخشیم؟م رو بذاری به حساب داغی که برادرت رو دلم گذاشته، میحانهزشت و وقی

 بخشم، مگه میشه روز تولدتون چیزی ازم بخواید و من بگم نه؟معلومه که می-

 :تایماز با زیرکی گفت

 کنی؟یعنی هرچی ازت بخوام قبول می-

 :فته گگیلدا مستقیم به چشماش نگاه کرد و چون مطمئن بود خواسته نامعقولی ندار

 .بله قول میدم-

 .خوام به منم مثل آراز بگی داداشمی-
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ی ل**ب گیلدا درست تا کنار گوشش کش اومد و چشماش غرق شادی شد. با گوشه

 :ای کف دستاش رو بهم کوبید و گفتذوق بچگانه

 میشه؟-

 .چرا نشه؟ خودم ازت خواستم-

 .مرسی داداش تایماز-

خوب و آشنای تایماز، بازم تداعی حسی که انگار  بازم این لبخند گیلدا، بازم این حس

ش کرده بود ولی کی؟ کجا؟ مگه قبالً هم گیلدا رو دیده بود، مگه جای قبالً هم تجربه

ای باهاش آشنا شده بود که اآلن این حس تکرار شده؟ نه مطمئن بود که هیچ دیگه

انقدر در نظرش ای با گیلدا نداشت، پس چرا دیدن لبخند از ته دلش آشنایی قبلی

 آشنا بود؟

با شنیدن صدای آراز روش رو از گیلدا گرفت و برگشت تو سالن. گیلدا هم سه تا 

چایی ریخت و پا پیش دستی برای خوردن کیک و فندک برای روشن کردن شمع برد 

 .پیششون

که خواست با چاقو ببرتش گیلدا تقریباً تایماز کیک رو کشید سمت خودش و همین

 :جیغ زد

 !ی نه صبر کنیــــــــدوا-

 :هر دو با تعجب بهش زل زدن که گیلدا رو به آراز گفت

 دید؟زحمت شمعا رو میبی-

 :تایماز با ابروهای باال رفته گفت
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 !اوه بابا شما خیلی مجهز اومدینا-

آراز: پس چی؟ ما کارمون خیـــــلی درسته داداش! تو هم برو یه لباس درست 

 .تهحسابی بپوش خیر سرت تولد

 :تایماز تا خواست اعتراض کنه گیلدا گفت

 .افتیدجوری تو عکس بد میآره دیگه داداش تایماز بلند شید این-

 !تایماز: عــــــکس؟

 بله، مگه میشه تولد بدون عکس؟-

 .تایماز پوفی کرد و به ناچار از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش

 :با رفتنش آراز با خنده آمیخته با تعجب گفت

 .اداش تایمـــــاز؟! پیشرفت کردید-

 :ش خندید و گفتگیلدا هم با خنده

 .خودش اجازه داد-

 !پس باریکال تایماز-

ها رو روی کیک گذاشت و یه کم میز رو مرتب کرد که تو عکس بد نیفته گیلدا شمع

 :رو به آراز گفت

 .کادوتون رو بذارید کنار کیک-

و جعبه کادو رو از جیبش درآورد و گذاشت همه جدیت گیلدا زد آراز لبخندی به این

 .رو میز کنار کیک
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 :کرد گفتبا مسخره رو به گیلدا که داشت با دقت فاصله کیک و کادو رو تنظیم می

 .گیلدا جان به نظر من کیک رو یک سانت بکش سمت راست-

گیلدا اول متوجه تمسخر کالم آراز نشد و دستش رو دراز کرد تا کیک رو بکشه که با 

 :نیدن صدای خنده ریز آراز با خشمی ساختگی چرخید سمتش و توپیدش

 کنید؟م میمسخره-

 :آراز دستاش رو به نشونه تسلیم برد باال و با خنده گفت

 .من غلط بکنم-

خواد همه چیز دقیق سر جاش من یه کم وسواس فکری دارم برای همین دلم می-

 .میزون باشه

 .ز این دقتت خوشم اومدشوخی کردم عزیزم، اتفاقاً خیلی ا-

گیلدا که با همون یه کلمه عزیزم تا عرش رفته بود، با گونه گل انداخته دوباره خودش 

هاش رو دیده رو مشغول کار نشون داد و چیزی نگفت. آرازم که رنگ گرفتن آنی گونه

 .بود برای هزارمین بار پیش خودش اقرار کرد که دور شدن از این فرشته محاله

تونست بدون گیلدا که تو همین مدت کم جاش رو تو زندگی و قلب و میمگه چقدر 

 ش باز کرده بود دووم بیاره؟خونه

تایمازم با لباسای اتو کشیده و مرتب به جمعشون برگشت و جشن کوچیک و سه 

 .شون رو با شوخی و خنده ادامه دادننفره

های تو حالتشمعا رو فوت کرد و کیک رو برید، چند تا هم عکس از خودشون 

های تایماز و آراز، گیلدا غش کرده بود از مختلف گرفتن که تو هر کدومشون با شوخی
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خنده. بعد از عکس مشغول خوردن کیک شدن که هر دو از ته دل اعتراف کردن که 

 .خیلی خوشمزه شده و گیلدا نفس راحتی کشید و خدا رو شکر کرد

باز کرد و با دیدن مارک ساعت توی جعبه تایماز کادویی که آراز براش خریده بود رو 

 :و حدس تقریبی قیمتش ناله کرد

 !آراز... این چه کاریه؟ آخه تو این وضعیت-

هیس یه امشب قرارمون این بود که از وضعیت فعلیمون هیچ حرفی نزنیم، پس تو -

 .هم بهش فکر نکن

آراز بود تایماز بلند شد روی آراز رو بوسید و ساعت رو به دستش بست. حق با 

تونستن چند ساعت ذهنشون رو از اتفاقات و بد و تلخ خالی کنن و چقدر به این می

 .توفیق اجباری احتیاج داشت

که بودن کسایی که به یادش بودن و شاد کردنش براشون مهم بود یه دنیا ارزش همین

 داشت، دیگه چه اهمیتی داشت که زندگیشون چقدر نا به سامان بود؟

 :شدن جشنشون گیلدا خواست ظرفا رو جمع کنه که تایماز گفتبعد از تموم 

 .خوام بهتون پیتزای تایمازپز بدمبرم، شام تولدم مهمون من میبذار باشه خودم می-

آراز: نه بابا افتخار دادید آقا تایماز، همیشه ایشااهلل تولدت باشه، بلکه تو هم یه بار ما 

 .رو مهمون کنی

 وندم تو حلقومت؟چشمتو بگیره آراز کم چپ-

 !جایی که یادمه تو چتر بودی خونه منواال ما که چیزی ندیدیم، همیشه تا اون-

 .برادر بزرگتری دندت نرم، باید جور بکشی-
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کرد. چقدر از شادیشون شاد بود و چقدر گیلدا با خنده به کل کل دوتا برادر نگاه می

ز ش با تایمافاقشم مکالمهاون شب براش قشنگ و خاطره انگیز شده بود، بهترین ات

 .ای ندارهکه دیگه ازش نفرت و کینهبود و اطمینان از این

 :با رفتن تایماز رو کرد به آراز و پرسید

 تولد شما کیه؟-

 خوای سورپرایزم کنی؟چطور؟ می-

 !اگه عمری باقی بود خدا رو چه دیدید-

میدوار باشه که تا تونست ابا این حرفش یه لحظه غمی تو دل آراز نشست، یعنی می

 اون موقع گیلدا رو کنار خودش داشته باشه؟

 .تولدم اردیبهشته... چهار اردیبهشت-

 .زدم که اردیبهشتی باشیدباید حدس می-

 چرا؟-

 .آخه مردای متولد اردیبهشت قابل اعتماد و با محبتن و در عین حال مصمم و قاطع-

حاال بذار من حدس بزنم تو دونستم این خصوصیات رو دارم... جدی؟ خودم نمی-

 .متولد چه ماهی هستی

 .باشه بگید-

 .امممم مهر-

 !، از کجا فهمیدید؟هیع-
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 :آراز بلند خندید و گفت

 .حس شیشم دارم در حد تیم ملی-

 تو رو خدا داداش آراز بگید دیگه، از کجا فهمیدید؟-

و بهم گفت ت با اینکه برعکس تو زیاد اهل طالع بینی و این چیزا نیستم ولی حسم-

متولد مهری، شاید چون یه مهر و عاطفه خاصی تو وجودت هست که تو هر کسی 

 نیست، انگار هرکی مهربونه باید متولد مهر باشه؟

 .شما لطف دارید-

تونست با خیالت نگاه آراز پر از غم شد، کاش اوضاع زندگیش رو به راه بود و می

خدا بود نهایت لذت رو ببره، کاش راحت از این موجود ظریفی که براش مثل هدیه 

فکرش انقدر مشغول نبود و مجبور نبود که به خاطر یه سری مسائل یه سری 

 !افتادتصمیمات رو بگیره، کاش زندگیش هرچه زودتر رو غلتک می

اون شب برای هر سه تاشون شب به یاد موندنی و خوبی شد، از هر فرصتی برای 

گرفتن. آخر شب که آراز و ی هم انرژی میخنده کردن و ازشادی و خنده استفاده می

خواستن برگردن، تایماز بازم از صمیم قلب ازشون تشکر کرد که این شب گیلدا می

که از تولدای قبلیش سوت و کورتر بود ولی رو با روحیه خوبشون براش ساختن. با این

ب به بیشتر بهش خوش گذشته بود چون در کنارش کسایی رو داشت که از ته قل

 .خلوص نیتشون برای برگزاری اون جشن کوچیک ایمان داشت

*** 

، داشت فکر ساعت از پنج بعد از ظهر گذشته بود و گیلدا مشغول گردگیری خونه

کرد که چرا آراز امروز انقدر دیر کرده! که همون موقع در باز شد و اول آراز و بعد می

رفت سمت اتاقش که یهو وسط می تایماز سراسیمه و با عجله اومدن تو. آراز داشت
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کرد. سر جاش وایستاد با راه چشمش خورد به گیلدا که داشت با تعجب بهش نگاه می

نگرانی و اضطراب بهش خیره شد. انقدر تو گفتن تصمیمش به گیلدا دست دست کرد 

 .که زمانش فرار رسید

 :تایماز که مکثش رو دید سریع گفت

 .آراز زیاد وقت نداریما بجنب-

 :یلدا بهشون نزدیک شد و گفتگ

 !سالم چی شده؟-

تایماز که تازه متوجه حضور گیلدا شده بود و علت این مکث آنی آراز رو فهمیده بود 

 :زیر ل**ب جواب گیلدا رو داد و رو به آراز گفت

 !هنوز نگفتی بهش؟-

 ترفطور که میای به شونه آراز زد و همونجوابی نگرفت و نفسش رو فوت کرد. ضربه

 :سمت اتاق آراز گفت

 .، دست دست نکن لطفاًکنم وقت داریتا وقتی وسایلت رو جمع می-

 :گیلدا با بهت نگاهش رو از تایماز به آراز دوخت و گفت

 خواید بگید چی شده؟نمی-

 :آراز چند قدم بهش نزدیک شد و با شرمندگی تمام گفت

 .گیلدا ما باید بریم-

 .چشمای گیلدا گشاد شد
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 !کجا؟-

جا دور باشیم. یکی از اون عوضیا با ریم شهرمون، باید یه مدتی از اینریم... میمی-

دوز و کلک تاریخ چک رو عوض کرده که ما رو بذاره الی منگنه... ما هم که هنوز 

کنه زودتر از موعد کله پامون کنه. پس نتونستیم پولشون رو جور کنیم، داره سعی می

 .بر و جلوی چشمشون نباشیم تا آبا از آسیاب بیفته بهتره یه چند وقتی این دور و

 :گیلدا هینی کشید و گفت

 خواید فرار کنید؟ اگه بگیرنتون چی؟یعنی می-

 .جا از هرجایی برامون بیشترهریم، فعالً امنیت اونواسه همین داریم در می-

 کنید؟چرا شکایت نمی-

ت کشی برسه همه تو کار ما شکایت یعنی آخر خط، کار به شکایت و شکای-

 .اعتبارمون میره زیر سوال

 آخه تا کی؟-

 .تا وقتی یه راه حل واسه این بدبختیمون پیدا کنیم-

گیلدا یه کم ساکت شد و به فکر فرو رفت. پس این بدو بدوهای چند وقت اخیرشون 

دیدن ساکت هم واسه همین بود، اون حرفای پنهونیشون که وقتی گیلدا رو می

ن بود، پس واسه همین پدر و مادرش رو از قبل فرستاده بودن شدن واسه همیمی

شهرشون که دور از این جریانات در امنیت باشن ولی مگه آراز نگفته بود که اونم 

 !شهجزئی از خانواده

اجازه راه گلوش رو پیدا کرده بود و کاسه چشمش رو از اشک پر کرده با بغضی که بی

 :گفت بود زل زد به چشمای مضطرب آراز و
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 پس من چی؟-

کرد که انقدر صریح این غم تموم عالم یک جا به دل آراز ریخت حتی فکرشم نمی

جمله رو بیان کنه و آراز رو از این بیشتر سر تصمیمش مردد کنه! هیچ جوابی نداشت 

 :زدکه به زبون بیاره، عوضش مدام داشت تو دلش با گیلدا حرف می

صاحاب من؟ من چه جوری این با این دل بی کنیآخه لعنتی تو داری چی کار می»

صحنه رو از تو ذهنم پاک کنم؟ چه جوری ازت دور باشم و یاد این چشمای خیس از 

 «های آخر؟خوای دق بدی منو تو این لحظهاشک نیفتم؟ می

 :نفس عمیقی کشید و به سختی گفت

هرجای دیگه  جا بمون عزیزم، به نفع خودته برای اینکه اینجا امنیتت ازتو همین-

بیشتره، اون عوضیا با ما کار دارن پس مطمئن باش تا وقتی که ما ازت دور باشیم 

 .کنهکاری به کار تو ندارن و هیچ خطری هم تهدیدت نمی

 .داداش آراز من... من-

خواست حاال که تنها ترسه، نمیتردید داشت که بگه از تنها موندن تو این خونه می

د دیفرار بود با این حرف مرددش کنه ولی از طرفی هم باید می راه باقی مونده براشون

تونست از پس تنهایی به مدت نامعلومی بر بیاد یا نه! به نظر خودش که بعید بود. با می

بردن پیش پدر و مادرش تو روستا شد اونم با خودشون میخودش فکر کرد کاش می

یعتاً حضور اون رو تو جمعشون شم مثل تایماز طبجایی بود. خانوادهولی توقع بی

 .پذیرفتننمی

 تو چی گیلدا؟-

 :همین که خواست حرف بزنه تایماز از اتاق بیرون اومد و رو به آراز گفت
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 .حله هر چی فکر کردم الزمت بشه جمع کردم بریم-

وقتی هیچ حرکتی از آراز ندید مسیر نگاهش رو دنبال کرد و به گیلدا که با چشمای 

ده بود رسید. خیلی زودتر از اینا بهش گفته بود گیلدا رو آماده کنه گریون بهش زل ز

جوری یهویی و هول هولکی ولی هنوز شک داشت، این شک باعث شد همه چیز این

 .بشه

گیلدا که عجله و کالفگی تایماز رو دید با پشت دستش چشماش رو پاک کرد و با 

 :کرد گفتصدایی که تمام تالشش رو برای نلرزیدنش می

برید... دیرتون میشه... فقط... قول بدید که مواظب خودتون باشید، اگه تونستید -

 .سپارمتونوقتی رسیدید بهم خبر بدید به خدا می

حاال تایمازم تحت تاثیر این بغض لونه کرده تو گلوی گیلدا قرار گرفت و با لحن 

 :مهربونی گفت

و هم خیلی مراقب خودت باش. زنیم، تباشه نگران نباش اگه شد حتماً بهت زنگ می-

یه چند وقتی از خونه بیرون نری بهتره، تو خونه هم که هستی درها رو حتماً قفل کن. 

خطری نیست ولی اگه احتیاط کنی بهتره یه کارت عابرم رو میز آرازه رمزشم چهار تا 

 ..دیدم زود برگردیمصفره اگه چیزی نیاز داشتی از اون استفاده کن، ما هم قول می

گیلدا لبخند زورکی رو لبش نشوند و سرش رو برای تایماز تکون داد و رو به آراز که 

 :کرد گفتهنوز با فک منقبض شده و چشمای پر از تردید بهش نگاه می

 .برو خیالت راحت-

چه انتظاری از آراز داشت؟ خیالش راحت باشه؟وچه جوری، با دیدن این چشمای 

خانومی کرد که رفتار بچگانه از خودش نشون  گریون، با شنیدن این صدای لرزون؟

تونست خیلی حرفا بزنه، خانومی که مینداد، خانومی کرد که بهونه الکی نیاورد با این
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کرد و آراز تا آخر عمرش مدیون این خانومی کردنای گیلدایی بود که یه روزی فکر 

 !ستکرد فقط یه دختر بچهمی

خواست به سمت بیرون هدایتش کنه که می شبا قرار گرفتن دست تایماز رو شونه

دونست های بلند رفت بیرون. میبدون هیچ حرفی روش رو از گیلدا گرفت و با قدم

ترین حرفی بزنه ممکنه اشکای اون زودتر از گیلدا سرازیر بشه، برای اگه کوچک

 .همین ترجیح داد سکوت کنه

 :لدا گفتتایماز که مات و مبهوت این سکوت آراز بود، رو به گی

ای نداره. یه کم که حالش جا دست خودش نیست هم پشیمونه از رفتن، هم چاره-

 .اومد میگم بهت زنگ بزنه خدافظ

باشه اشکال نداره تو رو خدا هوای همدیگه رو خیلی داشته باشید، ایشاهلل با خبرای -

 .خوب برگردید، خدا پشت و پناهتون

غض چنبره زده تو گلوی گیلدا شکست و تایمازم رفت و با شنیدن صدای در حیاط ب

 .جا که وایستاده بود رو زانوهاش افتاد و های های گریه کردهمون

پشت و پناه بودنش از یادش رفته بود و دوباره کس و کار و بیبعد از چند وقت که بی

چشید، همه چیز بهم ریخت، دوباره تنها شد با داشت طعم بودن تو یه خانواده رو می

تر بود. تو همین وت که انگار از دست دادن این خانواده جدیدش خیلی سختاین تفا

مدت کم کلی بهشون وابسته شده بود و حاال معلوم نبود که دیدار بعدیشون کی 

کرد تا هرچه زودتر مشکالتشون حل بشه وگرنه محال میشه فقط باید خدا خدا می

 .بود بتونه مدت زیادی تو این خونه تک و تنها سر کنه

کرد، فقط جوری وسط هال افتاده بود و گریه میدونست چقدر گذشته که هموننمی

دید که دیگه جونی تو تنش نمونده بود. از طرفی دیگه هیچ کاری برای انجام دادن می
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ای هم برای کار کردن نبود، برای کی غذا هم نداشت وقتی آراز نبود هیچ انگیزه

دازه؟ برای کی چایی دم کنه و منتظر اومدنش درست کنه؟ برای کی خونه رو برق بن

بشینه تا حتی اگه شده به اندازه یه چایی خوردن با هم حرف بزنن؟ چقدر بد بود 

 .کسی! حتی برای دو کلمه حرف زدن و درد و دل کردنم کسی رو نداشتبی

خواست کم کم بلند شه تا حداقل با کار کردن یه کم سر خودش رو گرم کنه که می

نگ در ورودی بلند شد. سریع دستی به صورت خیس از اشکش کشید و صدای ز

لبخند رو لبش نشست. شک نداشت آرازه که مثل همیشه در حیاط رو با کلید باز 

 .کرده و اومده

احتیاطی تمام در رو باز کرد که یهو با فکر اینکه شاید چیزی جا گذاشته باشن با بی

اومدن تو و در رو بستن. گیلدا همین که  پنج تا مرد قوی هیکل پشت سر هم -چهار 

 .اومد جیغ بکشه دستی جلوی دهنش قرار گرفت و این اجازه رو بهش نداد

*** 

هنوز نیم ساعتم نشده بود از در خونه راه افتادن که آراز باالخره قفل سکوتش رو 

 :کرد با کالفگی گفتشکست و رو به تایماز که داشت رانندگی می

 شتی؟گوشیم رو کجا گذا-

 خوای؟واسه چی می-

 .خوام به گیلدا زنگ بزنممی-

 .نمیشه فعالً خاموش بمونه بهتره-

 :صدای آراز باال رفت
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م بینی؟ میگانقدر واسه من تعیین تکلیف نکن تایماز، حال و روز تخمیم رو که می-

 .گوشیم رو کجا گذاشتی عین آدم جواب بده

ش نیفتاده، بذار یه کم ت اتفاقی واسهگند نزن به همه چی آراز، نترس تو نیم ساع-

گیره، خودش درک دور شیم بعد زنگ بزن. بهش گفتم هر وقت تونست تماس می

 .کنهمی

تر نکن، من اآلن باید تایماز دارم بهت میگم اعصاب منو از اینی که هست داغون-

 فهمی؟حرف بزنم با گیلدا می

نگ بزن به درک. انداختم تو ساکت اهــ! کشتی منو تو هم هی گیلدا گیلدا! بردار ز-

 !بردار گند بزن به همه چی

زد از صندلی عقب ساکش رو برداشت و مشغول طور که زیر ل**ب غر میآراز همون

گشتن دنبال گوشیش شد. ولی یه دفعه گوشی رو به کل از یاد برد چون مسئله 

باشه اآلن  ای بود؛ چیزی که انتظار داشت تو ساکشتری از گوشی، چیز دیگهمهم

 .نبود

 تایماز؟-

 هان؟-

 تو مدارک منو برنداشتی؟-

 کدوم مدارک؟-

همه مدارکام... شناسنامه، پاسپورت، دسته چک، کارت شناساییم... کلی از مدارکای -

 .مهم شرکت و قراردادا... همش توی کشوی میزم بود

 :تایماز ماشین و سریع زد کنار و با بهت رو به آراز گفت
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فکر کردم این چیزا باید دست خودت باشه، گفتم شاید تو کیفته و با تو کشو؟ من -

 !بریشونور میور اونخودت این

 ور ببرمش؟ور اونآخه احمق من شناسنامه و پاسپورت رو برای چی باید با خودم این-

شم کنی و من مجبور میای بابا! وقتی واسه یه خدافظی انقدر دست دست می-

 مین میشه دیگه! حاال چی کار کنیم؟وسایلت رو جمع کنم ه

 .دور بزن من اونا رو الزم دارم-

 .آراز وقت برگشتن نداریم-

جا بریم واسه بستن دور بزن تایماز میگم مدارک شرکتم توشه، اگه بخوایم از اون-

 فهمی؟قرارداد بهشون احتیاج دارم چرا نمی

رسیم، البته اگه جا نمیجوری که ما داریم پیش میریم تا فردا شبم اونپوف این-

 .افتیمخوشبینانه فکر کنیم که گیر نمی

که تا چند دیقه دیگه گیلدا تایماز با همون غرغرای زیر لبیش دور زد و آراز با فکر این

تر باهاش تونست یه خدافظی درست و درمونبینه آروم گرفت، حداقل میرو بازم می

 .تا برسن و رو در رو باهاش حرف بزنه داشته باشه، با این فکر دیگه بهش زنگم نزد

که هوا دیگه تاریک شده بود که ماشین رو جلوی در خونه نگه داشت و آراز همین

 .خواست پیاده بشه تایماز مچ دستش رو گرفت

 چیه؟-

 :روش. با بهت و ترس زیر ل**ب گفتتایماز زل زده بود به روبه

 .اونجا رو نگا-
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ا ماشین مشکی که مدل همشونم یکی بود و یه مسیر نگاهش رو دنبال کرد، سه ت

ش پارک شده بود. این جورایی کنار هم مثل گاو پیشونی سفید بودن جلوی در خونه

ترین و دقل تونست باشه به جز آدمای فراهانی، گردن کلفتماشینا مال کی می

 بازترین طلبکارشون که با دوز و کلک تاریخ چکاشون رو عوض کرده بود؟

 کنه؟جا چی کار میین حرومزاده ایناین... ا-

 ان؟یعنی اآلن تو خونه-

با این حرف انگار به آراز جریان برق وصل کردن از فکر اینکه چند تا نره غول ریختن 

 .تو خونه و وحشت به دل گیلدا انداختن تمام عضالتش منقبض شد

 :خشمش رو اول از همه سر تایماز خالی کرد

ی زدکنه آره؟!امنیتی که ازش حرف میلدا رو تهدید نمیکه اگه ما نباشیم خطری گی-

 !این بود؟

 !من احمق رو بگو که خام حرفای تو شدم

 .که خواست پیاده شه تایماز دوباره گرفتنشهمین

 .صبر کن-

ولم کن تایماز به اندازه کافی با طناب پوسیده تو رفتم ته چاه، دیگه بذار از این به -

 .خوام بکنمچه غلطی میبعد خودم تصمیم بگیرم که 

خوای پاشی بری وسط اون همه نره غول گردن آخه دست خالی و تک و تنها می-

 کلفت؟ که مثالً چی کار کنی؟
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پس بشینم دست رو دست بذارم که هر بالیی خواستن سر گیلدا بیارن؟ اون دختر به -

 .ماستما اعتماد کرده بود تایماز، اگه اآلن تو خطر افتاده به خاطر مشکالت 

تر رفتار کنیم. اآلن دونم ولی بهتره یه کم عاقالنهدونم، به خدا همه اینا رو میمی-

نشون دادن خودمون به اونا حماقت محضه! آراز به نظرم باید یواشکی از دیوار بریم 

 .باال بعد از تو تراس هال سر و گوش آب بدیم ببینیم چه خبره

 :نالیدآراز چشماش رو محکم به هم فشار داد و 

 .بخشمتتایماز اگه بالیی سر گیلدا بیاد به خدا نمی-

 .نترس اونا جرات آسیب رسوندن به گیلدا رو ندارن-

 دونی؟آخه از کجا می-

کس و کاره، پس هیچ وقت نمیان همچین ریسکی دونن گیلدا فعالً بیاونا که نمی-

الً ری باز بشه. احتماکنن و خودشون رو با فک و فامیلش در بندازن تا پاشون به کالنت

خوایم بریم پس محاله دونست ما کجا میخوان ازش حرف بکشن، اونم که نمیمی

 ...که

 .دونستمی-

 چی؟-

 .ازم پرسید منم بهش گفتم-

 :تایماز دستی به صورتش کشید و با کالفگی گفت

 .هیچ دلیلی نداشت که تو راستش رو بگی، به نفع خودش بود که نفهمه-

 خوان بیان سراغش؟فهمیدم اون عوضیا میاید میمن از کجا ب-
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 .خیلی خب حاال کاریه که شده، بهتره تا بند رو آب نداده بریم تو-

ماشین رو برد تو یه کوچه فرعی، طوری که زیاد دید نداشته باشه و هر دو پیاده شدن 

کردن که و راه افتادن سمت خونه. تو دل جفتشون غوغا بود و هر دو خدا خدا می

الیی سر گیلدا نیاورده باشن. با کمک هم از دیوار باال رفتن و پریدن تو حیاط، بدون ب

جایی که در ترین سر و صدایی راه افتادن سمت پشت ساختمون، همونایجاد کوچک

 .شدتراس به سمتش باز می

دادن و این وسط جایی که وایستاده بودنم کامالً صداشون رو تشخیص میاز همون

ها های گیلدا دنیا رو پیش چشم آراز تیره و تار کرد. با کمک نردهصدای گریه

خودشون رو باال کشیدن و هر کدوم یه طرف دیوار تراس وایستادن و گوش دادن به 

 :شون بودصدای یکی از آدمای فراهانی که انگار سردسته

 فهمی میگم باید حرف بزنی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه حرفدختره زبون نفهم می-

نزنی ممکنه یه بالیی سرت بیاد که تا آخر عمر حسرت این فرصتی که بهت دادیم رو 

 !بخوری

 .هق هق گیلدا صداش رو بریده بریده کرده بود و قلب آراز رو تیکه پاره

 !گیدفهمم شما چی میفهمم... نمیآخه... من اصالً نمی-

 میگی کلفتشی؟فهمم، بگو خودم رو زدم به نفهمی. تو مگه نهه... نگو نمی-

 .کنمچ... چرا من برای... ایشون کار می-

آراز سرش رو محکم به دیوار فشار داد و چشماش رو بست. دمای بدنش به قدری باال 

کرد وسط آتیش جهنم وایستاده! تا کی باید این شکنجه روحی رفته بود که حس می

خیره شد،  کرد؟ سرش رو چرخوند سمت تایماز و با درموندگی بهشرو تحمل می
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تایمازم که حال و روزش رو فهمیده بود با التماس بهش اشاره کرد که فعالً ساکت 

 .بمونه

کردی براش نفهمیدی کجا میره، کی میاد، با کی حرف خب تو این مدت که کار می-

که پشت تلفن جایی رو برای موندن اوکی زنه، حرفی از فرار نشنیدی ازش؟ اینمی

 .ای یا حتی اسم یه آدم؟ هر چی شنیدی بگو... مسافرخونهکنن اسم شهری... هتلی

 دونه واسهسکوت گیلدا باعث شد شکشون به یقین تبدیل شه که یه چیزایی می

 :شون گفتکرد رو به یکی دیگههمین اون کسی که داشت گیلدا رو تهدید می

تو دونه ولی صداش در نمیاد، فکر کنم به ضرب دست این پتیاره یه چیزایی می-

جوری اللمونی بگیره چه احتیاج داره واسه زبون باز کردن؛ نشونش بده اگه همین

 .بالهایی سرش میاد

با این حرف گیلدا جیغی کشید و گوشه دیوار تو خودش جمع شد و دستش رو به 

حالت دفاعی جلوی صورتش گرفت ولی بالفاصله جفت دستاش با یه دست گردن 

 ایهای سیلی پی در پیشد و صورتش آماج ضربه کلفتی که سراغش اومده بود مهار

 .شد قرار گرفتکه رو صورت کوبیده می

 !دونــــــــم... آخآیـــــی آیـــــی نزن من چیزی نمی-

ها رو داد. تایماز که صدای سیلیور دیوار آراز داشت به معنای واقعی جون میاین

ای انجام ر منتظره و احمقانهشنیده بود تمام حواسش به آراز بود که یهو حرکت غی

زد و از نده. دستاش رو جوری مشت کرده بود که استخونای مفصلش به سفیدی می

 .شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بود

روش رو که برگردوند سمت تایماز، تایماز چهره پر از خشمش رو دید که مطمئناً واسه 

اه کرد تا یه کم دیگه هم تحمل اون عوضیا دندون تیز کرده بود. با التماس بهش نگ
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ای کنه، خودشم به خاطر این ندانم کاریش که باعث شده بود گیلدا تو همچین مخمصه

ای نداشت جز تحمل! آراز اما نتونست طاقت کشید ولی چارهبیفته داشت عذاب می

 .بیاره و سرش رو یه کم خم کرد تا ببینه گیلدا در چه حالیه

وایستاده بودن که خوشبختانه پشتشون به آراز بود ولی چهار نفر دور و بر گیلدا 

گیلدا که گوشه دیوار مچاله شده بود روش سمت آراز بود و با هر ضربه سیلی سرش 

که افتاد، تا اینشد و قلب آرازم تو سینه به تالطم میمحکم به راست پرتاب می

سرش رو صاف نگه باالخره رضایت داد و از جلوی گیلدا بلند شد و گیلدا فرصت کرد 

 .داره و چشماش رو باز کنه

گرفت و از ترس نزدیک بود قالب تهی کنه. یه طرف صورتش داشت آتیش می

دونست چه جوابی باید بهشون بده که دست از سرش بر دارن ولی اینو خوب نمی

 .زددونست که تحت هیچ شرایطی حرفی به ضرر آراز و تایماز نمیمی

خوای یه چشمه دن واسه مقر اومدنت کافی بود؟ یا میجا کتک خورخب تا همین-

 دیگه از هنراشم بهت نشون بده؟

سرش رو بلند کرد که بازم ازشون خواهش کنه تا کاری بهش نداشته باشن که یهو از 

البه الی آدمای قلچماقی که دور و برش رو احاطه کرده بودن چشمش خورد به 

کرد، شاید فقط چند ثانیه طول هش میشخصی که تو تراس بود و داشت یواشکی نگا

کشید تا بفهمه اون شخص آرازه و سریع نگاهش رو گرفت ولی همین چند ثانیه توجه 

 .یکی از اونا رو به سمت تراس جلب کرد و باعث شد راه بیفته به اون سمت

قلبش از شدت هیجان نزدیک بود بیاد تو دهنش. اون شخص داشت قدم به قدم به 

تونست خودش رو قایم شد و مطمئن بود آراز تو این زمان کم نمیمی ترتراس نزدیک

 کرد، ولی چه جوریکنه، پس باید یه جوری حواسش رو به سمت خودش جلب می
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از اون ور تایماز و آراز هراسون به هم خیره شده بودن. فهمیده بودن که یکی از اون 

ردن از دستش نداشتن، حتی آدما داره میاد به این سمت ولی هیچ راهی برای فرار ک

ترین حرکتشون توجه بقیه رو هم جلب تونستن خودشون رو قایم کنن، کوچکنمی

 .کردمی

م شاخ و دگیلدا از شدت هیجان و ترس به نفس نفس افتاده بود که یهو همون غول بی

شون دوباره بهش نزدیک شد، گیلدا از فرصت استفاده کرد و با با اشاره سر دسته

 :طور که دستاش رو جلوش نگه داشته بود جیغ زدریباً بلندی همونصدای تق

دونم میگم، تو نه نــــــــــه، نیا جلـــــــو! باشه میگم... میگم هرچی می-

 .کنمرو خدا دیگه نزن، خواهش می

های رفته به سمت تراس رو برگشت و نفسش از گوشه چشم دید که اون شخص قدم

کرد متوجه فیلم بازی کردنش نشن و قط خدا خدا میرو نامحسوس بیرون داد، ف

حرفاش رو باور کنن ولی آراز و تایماز از نقشه گیلدا خبر نداشتن. با این حرفش فکر 

خواد لوشون بده، نگاه آراز پر از نگرانی بود و نگاه تایماز پر از کردن که واقعاً می

 .اومدبا دوتا سیلی مقر نمیزد اآلن حرص! اگه آراز حرفی از مقصدشون به گیلدا نمی

 خیلی خب یاال بنال کجا رفتن؟-

 :گیلدا تمام التماسش رو ریخت رو صداش و گفت

کنم نذارید بفهمن که من بهتون گفتم، اگه بفهمن زندگیم تو رو خدا التماستون می-

 .کنن، من فقط اتفاقی حرفاشون رو شنیدم، اونا چیزی به من نگفتنرو سیاه می

خواست زندگیش رو سیاه گفت؟ کی میگشاد شد گیلدا چی داشت میچشمای آراز 

 .کنه؟ نگاهی به تایماز انداخت، اونم دست کمی از خودش نداشت

 زنی یا نه سلیطــــــــه؟حرف می-
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زد، دیروز... دیروز اتفاقی شنیدم که آقا آراز داشت با برادرش تلفنی حرف می-

زد. از ال به الی عموالً جلوی من حرفی نمیشنوم چون منفهمید که منم حرفاش رو می

خوان برن شمال، من فکر کردم واسه تفریح دارن میرن حرفاشون فهمیدم که می

 ...خواندونستم که مینمی

 !شمـــــــــــال؟-

 .آره-

 .با چشمای ریز شده چند قدم بهش نزدیک شد

 شمال یعنی دقیقاً کجا؟-

جا وقتی میگن شمال... عطیالتشون رو میرن اونیه ویال دارن تو لنگرود، معموالً ت-

 .منظورشون همون ویالست

 .رفت طرف گیلدا و با حرص یقه لباسش رو گرفت و کشیدش سمت خودش

 آدرس دقیق به من بده کجای لنگرود؟-

کرد که زار زدنش طبیعی جلوه کنه. از زد و خدا خدا میگیلدا دیگه داشت زار می

نیت عجیبی تو وجودش حس کرده بود که ترسش رو وقتی آراز رو دیده بود ام

ای که از همون چند ثانیه دیدن آراز گرفته بود واقعاً کارساز کرد، انرژیرنگ میکم

 .شد

دونم یه جاییه به اسم دونــــــــــم، آدرس دقیقش رو ندارم فقط میمن نمی-

ید حتماً بهتون شناسن اگه بپرسجا روستای کوچیکیه همه همدیگرو میدریاسر، اون

 .دونمآدرسشون رو میدن... به خدا دیگه بیشتر از این چیزی نمی

 :یقه گیلدا رو ول کرد و از جاش بلند شد. دستی به سرش کشید و رو به آدماش گفت
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پس عوضیا واقعاً دمشون رو گذاشتن رو کولشون و در رفتن، هه شمــــــــال! -

بزرگ به همین راحتیه دیگه خبر ندارن که فکر کردن در رفتن از دست ما و فراهانی 

کنم، راه بیفتید کنم و اون ویالشون رو روی سرشون خراب میدو سوته پیداشون می

 .بریم

 :آدماش رفتن سمت در ولی خودش موند و رو به گیلدا با لحن پر از تهدیدش گفت

الت تو هم حواست رو خوب جمع کن اگه یهو اون الشخورا بهت زنگ زدن وای به ح-

جا و بفهمیم بازم بهشون بگی ما اینجا بودیم و بخوای فراریشون بدی، اگه بریم اون

 کنم حالیته؟جا و کارت رو یه سره میگردم اینفلنگ رو بستن، مستقیم برمی

 :که راه افتاد سمت در، گیلدا هم پشت سرش رفت و با التماس گفتهمین

دادم. من رو از نون خوردن  تو رو خدا بهشون نگید که من آدرس رو بهتون-

 .کنمندازن، تو رو خدا زندگی من رو خراب نکنید التماستون میمی

تو تراس تایماز و آراز به معنای واقعی خشک شده بودن حتی به ذهنشونم خطور 

کرد که گیلدا با وجود این همه ترس و استرس و کتک خوردن به ذهنش خطور نمی

تونه به همین راحتی گولشون بزنه. آراز نگاهی به ای بکشه و بکنه که همچین نقشه

تایماز که حاال با یه لبخند یه وری که تحت تاثیر کار هوشمندانه گیلدا بود داشت 

 .کرد انداخت و آروم و با احتیاط از در تراس رفت تونگاش می

گیلدا انقدر پشت در موند تا از رفتنشون مطمئن شد و بعد چرخید و با دیدن آراز که 

های بلند اومد تو، با تمام سرعتش دویید سمتش. آراز با قدمداشت از در تراس می

اختیار دستش رو برای به آغوش کشیدن گیلدا باز کرد، گیلدا بهش نزدیک شد و بی

خواست با شتاب خودش رو پرت کرد تو هم که اون لحظه هیچ چیز به جز این نمی

 .یه کردبغل آراز و این بار واقعی و از ته دل گر
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دونست ش شدت گرفت، خدا مینوازش دست آراز رو که رو کمرش حس کرد گریه

دید ممکن بود چه بالیی سرش بیاد! در واقع اگه همون چند ثانیه آراز رو تو تراس نمی

ای بکشه. آرازم فقط داشت زیر انگیزه حضور آراز بهش کمک کرد که همچین نقشه

مد اوواسه گیلدا نیفتاده، اگه بالیی سرش می کرد که اتفاقیل**ب خدا رو شکر می

 .بخشیدهیچ وقت خودش رو نمی

تایماز آروم از کنارشون رد شد و رفت سمت در وقتی از رفتن طلبکارا اطمینان پیدا 

کرد برگشت و با دیدن اون دوتا که تقریباً تو آغوش هم غرق شده بودن یه لحظه 

 .ماتش برد

م گیلدا رو بغل کرده بود؟ آراز از کی تا حاال انقدر این آراز بود که این جوری محک

احساسی شده؟ هرچند خودشم با شنیدن صدای هق هق گیلدا که نشونه ترسش بود 

ناراحت شد و بغض به گلوش چنگ انداخت ولی این در آغوش کشیدن نشونه 

وابستگی شدید بین این دوتا بود و تایماز اون لحظه با خودش فکر کرد که اگه 

 خواست بدون گیلدا دووم بیاره؟گشتن آراز چه جوری مییبرنم

با شنیدن صدای هق هق گیلدا که شدیدتر شده بود و انگار نفس کم آورده بود با 

نگرانی و تعجب بهشون نزدیک شد رو به آراز که اونم متوجه حال خراب گیلدا شده 

 :بود گفت

 چش شده؟-

 .ترسیده، یه لیوان آب براش بیار-

 .ت آشپزخونه و آراز گیلدا رو نشوند رو مبل و خودشم کنارش نشستتایماز رف

 .گیلدا جان آروم باش عزیزم، دیگه تموم شد ما اینجاییم-

 دا... داش... آراز؟-
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 جانم؟ جان دلم؟-

 ...اومــدیدمن... خیـــ... ـــلی... ترسیدم. اگه نمی-

 .کوبیدش تندتر و تندتر میقلب آراز با هر کلمه

ــــس... دیگه بهش فکر نکن تموم شد. ببخش منو عزیزم، ببخش نباید هیـــــ-

شرمن که دونستیم انقدر بیذاشتیم تقصیر ما شد ولی خدا شاهده نمیتنهات می

 .بخوان از دیوار خونه باال بیان و با زور و تهدید کارشون رو پیش ببرن، ببخشید

ش رو بخوره، یه چند دیقه تایماز با یه لیوان آب قند برگشت و کمکش کرد تا ته

 :تر شد و گفتجا ساکت نشستن تا اینکه گیلدا آرومهمون

 چرا برگشتید؟-

یه سری از مدارکم جا مونده بود. برگشتیم اونا رو برداریم که ماشین این عوضیا رو -

 جلوی در دیدیم خیلی وقته اومده بودن؟

 .که بیایدنه... ده دیقه قبل از این-

 :رو با دستاش نگه داشت و خیره تو چشمای پر از هراسش گفتآراز صورت گیلدا 

 اذیتت که نکردن؟-

 .خواستن منو بترسونننه فقط می-

تایماز که حال خراب گیلدا و هق هق کردن و اشک ریختنش بدجوری رو اعصابش 

 :ای کرد و با مسخره گفتبود برا عوض کردن حال و هواش تک خنده

 !تو هم که چقدر ترسیدی-
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 :ش گفتا اخمی کرد و با لحن بچگانهگیلد

خب اولش ترسیده بودم دیگه، بعد که داداش آراز و دیدم که تو تراسه یهو به ذهنم -

 .رسید اون حرفا رو بگم

ذهن خیلی خالقی داریا تو چند ثانیه جوری نقشه کشیدی که ما خودمون شک -

 .ریم شمالکردیم به اینکه نکنه جدی جدی داریم می

اراحتی زل زد به تایماز و دیگه چیزی نگفت. هنوز اخالقش درست دستش گیلدا با ن

خواد جو رو عوض زنه چیه، میدونست هدفش از این حرفایی که مینیومده بود و نمی

 کنه؟کنه و سر به سر گیلدا بذاره یا داره متلک بارش می

 .با صدای آراز چرخید سمتش

اسم اون شهر و محله رو از کجا آوردی؟  کنه، حاالولش کن تایماز رو داره شوخی می-

 همچین جایی هست واقعاً؟

نم جا مپنج روز رفتیم اون -جا بود. تابستون چهاربله هست ویالی برادر زن بابام اون-

 .از اون موقع یادم مونده بود

 .آراز لبخندی به روش پاشید و دستش رو گذاشت رو دستش که هنوز سرد بود

 .کارت حرف نداشت دختر-

 :گیلدا هم لبخند غمگینی زد و گفت

 خواید برید؟اآلن دوباره می-

 :که آراز حرف بزنه تایماز سریع گفتقبل از این

 !ای نداریمریم، راه دیگهمعلومه که می-
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از کرد، زل زد به تایمگیلدا با همون بغضی که حالت صورتش رو شبیه یه دختر بچه می

های آراز به تایماز شد، ر چشمی متوجه اشارهکرد. زیکه داشت با اخم بهش نگاه می

خواست نظر مثبتش رو نسبت به چیزی جلب کنه. یه لحظه شیطنتش گل انگار می

طور که خیره بود تو چشمای تایماز با انگشتش به کرد و با همون بغض ساختگی همون

و کرد اشاره کرد هایی که خورده بود و هنوز رو صورتش داشت زق زق میجای سیلی

 .تمام التماسش رو تو نگاهش ریخت

کرد یهو زد زیر خنده با این حرکتش تایماز که به سختی داشت خودش رو کنترل می

 :و گفت

 .ت رو شبیه گربه چکمه پوش نکنبریم انقدر قیافهخیلی خب، تو هم با خودمون می-

 :در عرض یک ثانیه بغض گیلدا کنار رفت و با نیش تا بناگوش باز شده گفت

 گید؟راست می-

 :بعد سریع رو به آراز پرسید

 برید؟داداش آراز جدی جدی منم می-

که از دیدن لبخند و ذوق گیلدا شاد بشه، غمگین شد و تو آراز این بار به جای این

 :همون حال سرش رو به نشونه تایید تکون داد. تایماز گفت

 .به شرطی که سریع حاضر شی، وقت زیادی نداریم-

 .شماآلن میرم حاضر میچشم همین -

این رو گفت و دویید سمت اتاق. تایماز موند و آرازی که کالفگی و آشفتگی و 

شرمندگی تو تک تک حرکاتش مشهود بود، با شرمی که رو لحنش کامالً تاثیر 

 :گذاشته بود گفت
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کردم این جوری براش داداش من به خاطر خودش گفتم که بمونه خونه، فکر می-

 .طوری بشه! شرمنده به خداکردم ایناهده فکرشم نمیبهتره، خدا ش

تایماز من بهش قول داده بودم که امنیتش رو فراهم کنم، به خدا شرمم میاد که از -

این به بعد تو چشماش نگاه کنم و بخوام قولی بهش بدم. اون راه به راه داره به ما لطف 

 ...کنه ولی ماو محبت می

کردم که انقدر ردم با این حرکتش اصالً فکرشم نمیحق داری خدایی، خیلی حال ک-

ه کف ذارعاقالنه رفتار کنه گفتم سر سیلی اولی هم نه تو دومی تا رنگ لباسامونم می

 !دستشون

 .از همون اول هرچی راجع به این دختر فکر کردی اشتباه بوده-

این فکر ش اشتباه نبوده. آراز به ولی این تصمیمی که گرفتم حداقل از یه جنبه-

خوای بگی؟ یا بدتر از اون به کردی که به مامان و آقاجون درباره این دختر چی می

ای غالمعلی خان، شاید اگه با ما باشه امنیتش بیشتر بشه ولی مطمئناً وقتی با خانواده

 .رو بشه که برادرش، عزیزشون رو کشته خیلی اذیت میشهروبه

 .جا تنهاش بذارماضر نیستم اینای نیست. دیگه تحت هیچ شرایطی حچاره-

جا موندنش موافق نیستم، خصوصاً که اون عوضی صد در صد منم دیگه اصالً با این-

گرده سراغش، من فقط میگم جا اصالً ویالیی نداریم برمیبعد از این که بفهمه ما اون

 .رو بشه آماده کنیخواد باهاش روبهباید قبلش گیلدا رو حسابی واسه چیزی که می

حداقل تا وقتی شرایط رو برای مامان و آقاجون و بقیه توضیح بدیم و یه جورایی 

 .قانعشون کنیم باید خیلی چیزا رو تحمل کنه

 .فهمه، با این حال منم بهش میگماون دختر عاقلیه خودش این چیزا رو خوب می-
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ت ساعش چند شرف با این نقشهاوکی اآلنم برو بگو سریعدتر حاضر شه، هرچند بی-

 .برامون زمان خرید ولی بازم باید جوانب احتیاط رو رعایت کنیم

 تونه وسایل کمخواست بهش بگه تا جایی که میآراز بلند شد و رفت سراغ گیلدا می

و مختصر برداره ولی همین که در رو باز کرد دید خودش متوجه شده و همه وسایلش 

 :دنش با هول و اضطراب گفترو داره تو یه کوله پشتی جا میده. گیلدا با دی

 !دیرتون شد نه؟ اآلن تموم میشه به خدا-

کرد مثالً اگه ده دقیقه دیرتر آماده بشه ترسید؟ یعنی فکر میاین دختر از چی می

 خوان تنهاش بذارن و برن؟دوباره می

باشه گیلدا جان درسته وقتمون تنگه ولی هول نشو با دقت فکر کن ببین چی الزم -

 .گردیمصالً مشخص نیست که کی برمیداری چون ا

 .چشم حواسم هست-

 .لباس خیلی گرم برداریا، زمستونای اونجا فوق العاده سرده-

 .چشم-

 :خواست از اتاق بره بیرون که یهو یاد چیزی افتاد و گفت

خواستی یه چیزی بهم بگی ولی بعدش پشیمون رفتم میگیلدا وقتی داشتم می-

 تی بگی؟خواسشدی، اآلن بگو چی می

 :گیلدا یه کم این پا و اون پا کرد و گفت

ترسم ولی فکر کردم شاید با خواستم بگم من از تنهایی تو این خونه خیلی میمی-

 .این حرفم پای رفتنتون سست بشه برای همین چیزی نگفتم
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جا تنها زندگی کنی؟ خواستی با همین ترس یه مدت نامعلوم اینیعنی واقعاً می-

 گفتی خیالم راحت باشه؟جوری میاین

 ای داشت؟خب گفتنش چه فایده-

 .رفتمنمی-

به قدری لحن آراز محکم و مصمم بود که گیلدا خشکش زد، یعنی واقعاً حاضر بود به 

 جا بمونه؟خاطر گیلدا خطر طلبکارا رو به جون بخره و همین

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

 .خب حاال که خداروشکر برگشتید-

انسی این جوری پیش اومد ولی از دفعه بعد لطف کن این تعارفات رو این دفعه ش-

 .کنمزنی حساب میکنار بذار، من رو حرفی که می

 .چشم-

لبخندی رو لبای آراز نشست. این دختر زیادی ماه بود و بیشتر از انتقاد باید 

 .کرد که انقدر بیشتر از سنش رفتار کرده بودتحسینش می

 .بالچشم خوشگلت بی-

 .ش رو ببینه روش رو گرفت و رفت بیرونقبل از این که لپای گل انداخته

*** 

تر، بود حاال هر سه تاشون تو ماشین بودن و چقدر این جوری خیال همشون راحت

افتاد که مجبور شن و این تصمیم رو انگار این وسط حتماً باید یه همچین اتفاقی می

 .بگیرن
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. کردحوصله مین گیلدا رو حسابی کسل و بیماشین تو سکوت فرو رفته بود و ای

داد. تایماز و آراز غرق فکر و خیال خودشون بودن و گیلدا واقعاً بهشون حق می

خیالش بشن ولی به نظرش بد مشکل کوچیکی نبود که بخوان به همین راحتی بی

ها و مشکالتشون پرت نبود اگه یه کم جو رو عوض کنه تا حواس اونا هم از گرفتاری

 .بشه

دوال شد و خودش رو از بین دو تا صندلی جلو کشید و رو به آراز که داشت رانندگی 

 :کرد گفتمی

 تا اون جا چقدر راهه؟-

آراز نیم نگاهی به فاصله کمی که بین خودش و گیلدا بود انداخت و دوباره به جاده 

 :خیره شد و گفت

 .هفت ساعت -شیش -

 !اوو چقدر زیاد-

 .جا تا روستای پدری ما کلی راههعت فقط تا شهر، از اونهفت سا -البته شیش-

 چرا با هواپیما نرفتید؟-

امکان پیگیری از طریق فرودگاه زیاد بود، باید تو این مدت جایی باشیم که هیچ -

جوره بهمون دسترسی نداشته باشن اون روستا هم امکاناتش کمه بدون ماشین رفت 

 .شهو آمدمون سخت می

 :ری اسم روستایی که قبالً از ال به الی حرفای آراز شنیده بود گفتگیلدا با یادآو

 .اسم روستاتون رو تا حاال نشنیده بودم-
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 .روستای ما یه روستای مرزیه-

 مرز کجا؟-

 .های اون ور رو ببینیتونی خونهترکیه، طوری که تو ارتفاعاتش کامالً می-

 هیع... راست میگـــــــی؟-

 داد تایمازصبر و حوصله جواب تک تک سواالی گیلدا رو می برعکس آراز که داشت با

 .شدحسابی کالفه بود و کالفگیش با این سواالی بچگانه بیشترم می

 .برم نشونت میدمآره، اگه بخوای می-

 .آره تو رو خدا داداش آراز حتماً منو ببر-

 .کیهیریم تراگه یه کم این جارو جنجال بخوابه و بتونیم یه نفس بکشیم یه سر هم م-

 برید؟وای یعنی منم با خودتون می-

 :حوصلگی گفتآراز بلند خندید و تایماز با بی

 فکر کنم اگه ما بریم جهنم هم تو میل داری که دنبالمون بیای آره؟-

خورد این دفعه رودبایسی رو گیلدا که بعضی وقتا عجیب از حرفای تایماز حرص می

 :گذاشت کنار و با همون خشمش گفت

با این اخالقت جهنم که سهله، باهات بهشتم نمیام... ولی اگه داداش آراز بخواد بره -

 .جهنم شک نکن که باهاش میرم

صدای خنده آراز کل فضای ماشین رو پر کرد و برای این که بیشتر حرص تایماز و 

 :دربیاره یه ضربه زد رو پاش و گفت
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 .خوردی آقا تایماز نوش جونت-

های آراز داشت ذوق ت سمت گیلدا و گیلدا هم که از خندهبعد کف دستش رو گرف

 :شد محکم زد کف دستش و آراز با سرخوشی گفتمرگ می

 !ایــــــــــنه-

تایماز روش رو برگردوند و زیر ل**ب شروع کرد به غر زدن. گیلدا بدون توجه به 

 :تایماز دوباره رو به آراز پرسید

 ای هم دارید؟اونجا فامیل دیگه-

فامیالمون فقط یه پدر بزرگ مونده که اونم چند وقتیه حالش زیاد رو به راه  از-

 .نیست

 .های سال باال سرتون باشهش سالایشاال حالشون هرچه زودتر خوب شه و سایه-

 .ممنون عزیزم-

 :ای گفتتایماز چینی به بینیش انداخت و رو به گیلدا با لحن مسخره

 .وای مرسی ننجون-

 :ای روش رو ازش گرفت و به آراز گفتچشم غرهگیلدا بازم با 

 داداش آراز آهنگ دارید تو ماشینتون؟-

 :گشت گفتها میطور که دنبال سی دیتایماز پیش دستی کرد و همون

 .منم ترجیح میدم به جای این حرفای خاله زنکی یه آهنگ گوش بدم-
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ن ه محض بلند شدگیلدا دیگه چیزی نگفت و تایماز سی دی رو گذاشت تو دستگاه، ب

ش درهم شد. متن آهنگ که شروع شد گیلدا صدای آهنگ آراز اَهی گفت و چهره

علت ترش کردن آراز رو فهمید، آهنگش یه آهنگ خارجی بود و نه تنها چیزی از 

ای داشت انگار که فهمید بلکه خیلی هم ریتم تند و کوبندهکلمات و مفهومش نمی

 .خواست مغز آدم رو سوراخ کنهمی

خیال شه و ساکت بمونه. وسطای آهنگ زد رو شونه هرچقدر سعی کرد نتونست بی

 :تایماز و وقتی روش رو چرخوند سمتش گفت

 چی میگه؟-

صدای آهنگ به قدری بلند بود که تایماز صدای گیلدا رو نشنید واسه همین کمش 

 :کرد و گفت

 چی میگی؟-

 میگم چی میگه؟-

 .دونممن چه می-

 .د شدچشمای گیلدا گشا

 کنید؟پس واسه چی گوش می-

 .حال میده بهم از ریتمش خوشم میاد-

 .ولی من اصالً خوشم نمیاد-

 .نظر تو اصالً مهم نیست-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

312 

 

داد و یه جورایی لذت آراز که با یه لبخند یه وری داشت به کل کلشون گوش می

برد، با ساکت شدن گیلدا حس کرد ناراحت شده. همین که خواست صداش کنه می

و گیلدا از بین دوتا صندلی خودش رو کشید جلو و سی دی رو از تو دستگاه یه

 .درآورد و به دنبالش صدای خنده آراز و اعتراض تایماز بلند شد

 !دادمکنی؟ داشتم گوش میچی کار داری می-

خوام کنه، من سی دی خودم رو میاین جور آهنگا اعصاب آدم رو بیشتر خورد می-

 .رامش بخشهبذارم چون آهنگاش آ

 گردیم؟خوایم بچه بخوابونیم که دنبال آهنگ آرامش بخش میمگه می-

 .نخیر ولی تو همچین شرایطی مغز به این آهنگا احتیاج داره-

 :تایماز با لودگی گفت

 .وای خانوم دکتر به منشیتون بگید یه وقت ویزیت حتماً بهم بده-

 :د با جدیت گفتطور که درگیر سی دی و انتخاب آهنگ بوگیلدا همون

 .کنمفعالً سرم شلوغه، خلوت شد خبرتون می-

تایماز انتظار داشت گیلدا رو مثل همیشه همون دختر مظلوم و ساکت ببینه و این 

کرد حاضر جوابیش حسابی کفریش کرده بود. نگاهی به آهنگایی که داشت رد می

 :انداخت و گفت

شون خوراک توئه، نکنه سی دی و آخ آخ آراز جون تایماز آهنگاش رو نگاه کن، هم-

 از وسایل آراز کش رفتی؟

 :آراز با اخم توپید
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 تایماز این چه حرفیه؟-

 :خیال جواب دادولی گیلدا بی

 .نخیر این سی دی خودمه-

 .ها نذاریا! من اصالً خوشم نمیاداز این مصیبت نامه-

 :گیلدا سرش رو بلند کرد و با لبخند حرص دراری گفت

 .مهم نیست نظرتون اصالً-

سابید. این دختره که تا چند وقت تایماز دیگه از حرص داشت دندوناش رو به هم می

 پیش موش بود از کی انقدر دم درآورده بود؟

 :با شروع آهنگ مد نظر گیلدا، آراز با سرخوشی گفت

 !دمت گـــــــــرم-

 :ولی تایماز دوباره روش رو کرد سمت پنجره و زیر ل**ب گفت

 .تون در پیتیهونتون کنن سلیقهجون به ج-

کرد کالً حرفای تایماز رو نادیده بگیره چون تو این مدت فهمیده بود گیلدا سعی می

که نصف بیشتر حرفاش از روی شوخیه و بیشتر محض اذیت کردن. کالً تایماز 

خواست از هر شرایط و شخصیت خاصی داشت یه شرارتی تو وجودش بود انگار می

 .ست انداختن و اذیت بقیه استفاده کنهموقعیتی برای د

داد تا های ذاتی وجودش رو بروز میگیلدا هم در مقابله باهاش یه نمه از شیطنت

نشون بده به راحتی جلوش کم نمیاره. همین که آراز آهنگش رو تایید کرده بود براش 
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بل قارزید و همین مسئله باعث شد که اون آهنگ قدیمی خیلی بیشتر از یک دنیا می

 .به دلش بشینه

 

 تن تو ظهر تابستون و به یادم میاره!

 رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره

 وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره

 قهر تو تلخی زندون و به یادم میاره

 من نیازم تو رو هر روز دیدنه

 از لبت دوست دارم شنیدنه

 زنهتو بزرگی مثل اون لحظه که بارون می

 های منهن خونی که هر لحظه تو رگتو همو

 تو مثل خواب گل سرخی لطیفی مثل خواب

 "کنهمن همونم که اگه بی تو باشه جون می

های شمعا رو فوت کرد و کیک رو برید، چند تا هم عکس از خودشون تو حالت

های تایماز و آراز، گیلدا غش کرده بود از مختلف گرفتن که تو هر کدومشون با شوخی

بعد از عکس مشغول خوردن کیک شدن که هر دو از ته دل اعتراف کردن که خنده. 

 .خیلی خوشمزه شده و گیلدا نفس راحتی کشید و خدا رو شکر کرد
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تایماز کادویی که آراز براش خریده بود رو باز کرد و با دیدن مارک ساعت توی جعبه 

 :و حدس تقریبی قیمتش ناله کرد

 !این وضعیت آراز... این چه کاریه؟ آخه تو-

هیس یه امشب قرارمون این بود که از وضعیت فعلیمون هیچ حرفی نزنیم، پس تو -

 .هم بهش فکر نکن

تایماز بلند شد روی آراز رو بوسید و ساعت رو به دستش بست. حق با آراز بود 

تونستن چند ساعت ذهنشون رو از اتفاقات و بد و تلخ خالی کنن و چقدر به این می

 .احتیاج داشت توفیق اجباری

که بودن کسایی که به یادش بودن و شاد کردنش براشون مهم بود یه دنیا ارزش همین

 داشت، دیگه چه اهمیتی داشت که زندگیشون چقدر نا به سامان بود؟

 :بعد از تموم شدن جشنشون گیلدا خواست ظرفا رو جمع کنه که تایماز گفت

 .خوام بهتون پیتزای تایمازپز بدمن میبرم، شام تولدم مهمون مبذار باشه خودم می-

آراز: نه بابا افتخار دادید آقا تایماز، همیشه ایشااهلل تولدت باشه، بلکه تو هم یه بار ما 

 .رو مهمون کنی

 چشمتو بگیره آراز کم چپوندم تو حلقومت؟-

 !جایی که یادمه تو چتر بودی خونه منواال ما که چیزی ندیدیم، همیشه تا اون-

 .بزرگتری دندت نرم، باید جور بکشی برادر-
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کرد. چقدر از شادیشون شاد بود و چقدر گیلدا با خنده به کل کل دوتا برادر نگاه می

ز ش با تایمااون شب براش قشنگ و خاطره انگیز شده بود، بهترین اتفاقشم مکالمه

 .ای ندارهکه دیگه ازش نفرت و کینهبود و اطمینان از این

 :رو کرد به آراز و پرسیدبا رفتن تایماز 

 تولد شما کیه؟-

 خوای سورپرایزم کنی؟چطور؟ می-

 !اگه عمری باقی بود خدا رو چه دیدید-

تونست امیدوار باشه که تا با این حرفش یه لحظه غمی تو دل آراز نشست، یعنی می

 اون موقع گیلدا رو کنار خودش داشته باشه؟

 .تولدم اردیبهشته... چهار اردیبهشت-

 .زدم که اردیبهشتی باشیداید حدس میب-

 چرا؟-

 .آخه مردای متولد اردیبهشت قابل اعتماد و با محبتن و در عین حال مصمم و قاطع-

دونستم این خصوصیات رو دارم... حاال بذار من حدس بزنم تو جدی؟ خودم نمی-

 .متولد چه ماهی هستی

 .باشه بگید-

 .امممم مهر-

 !، از کجا فهمیدید؟هیع-
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 :از بلند خندید و گفتآر

 .حس شیشم دارم در حد تیم ملی-

 تو رو خدا داداش آراز بگید دیگه، از کجا فهمیدید؟-

با اینکه برعکس تو زیاد اهل طالع بینی و این چیزا نیستم ولی حسم بهم گفت تو -

متولد مهری، شاید چون یه مهر و عاطفه خاصی تو وجودت هست که تو هر کسی 

 مهربونه باید متولد مهر باشه؟ نیست، انگار هرکی

 .شما لطف دارید-

تونست با خیالت نگاه آراز پر از غم شد، کاش اوضاع زندگیش رو به راه بود و می

راحت از این موجود ظریفی که براش مثل هدیه خدا بود نهایت لذت رو ببره، کاش 

ی فکرش انقدر مشغول نبود و مجبور نبود که به خاطر یه سری مسائل یه سر

 !افتادتصمیمات رو بگیره، کاش زندگیش هرچه زودتر رو غلتک می

اون شب برای هر سه تاشون شب به یاد موندنی و خوبی شد، از هر فرصتی برای 

گرفتن. آخر شب که آراز و ی هم انرژی میکردن و از خندهشادی و خنده استفاده می

ون تشکر کرد که این شب خواستن برگردن، تایماز بازم از صمیم قلب ازشگیلدا می

که از تولدای قبلیش سوت و کورتر بود ولی رو با روحیه خوبشون براش ساختن. با این

بیشتر بهش خوش گذشته بود چون در کنارش کسایی رو داشت که از ته قلب به 

 .خلوص نیتشون برای برگزاری اون جشن کوچیک ایمان داشت

*** 

، داشت فکر گیلدا مشغول گردگیری خونهساعت از پنج بعد از ظهر گذشته بود و 

کرد که چرا آراز امروز انقدر دیر کرده! که همون موقع در باز شد و اول آراز و بعد می

رفت سمت اتاقش که یهو وسط تایماز سراسیمه و با عجله اومدن تو. آراز داشت می
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ا ستاد بکرد. سر جاش وایراه چشمش خورد به گیلدا که داشت با تعجب بهش نگاه می

نگرانی و اضطراب بهش خیره شد. انقدر تو گفتن تصمیمش به گیلدا دست دست کرد 

 .که زمانش فرار رسید

 :تایماز که مکثش رو دید سریع گفت

 .آراز زیاد وقت نداریما بجنب-

 :گیلدا بهشون نزدیک شد و گفت

 !سالم چی شده؟-

آنی آراز رو فهمیده بود  تایماز که تازه متوجه حضور گیلدا شده بود و علت این مکث

 :زیر ل**ب جواب گیلدا رو داد و رو به آراز گفت

 !هنوز نگفتی بهش؟-

 رفتطور که میای به شونه آراز زد و همونجوابی نگرفت و نفسش رو فوت کرد. ضربه

 :سمت اتاق آراز گفت

 .، دست دست نکن لطفاًکنم وقت داریتا وقتی وسایلت رو جمع می-

 :گاهش رو از تایماز به آراز دوخت و گفتگیلدا با بهت ن

 خواید بگید چی شده؟نمی-

 :آراز چند قدم بهش نزدیک شد و با شرمندگی تمام گفت

 .گیلدا ما باید بریم-

 .چشمای گیلدا گشاد شد
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 !کجا؟-

جا دور باشیم. یکی از اون عوضیا با ریم شهرمون، باید یه مدتی از اینریم... میمی-

چک رو عوض کرده که ما رو بذاره الی منگنه... ما هم که هنوز دوز و کلک تاریخ 

کنه زودتر از موعد کله پامون کنه. پس نتونستیم پولشون رو جور کنیم، داره سعی می

 .بهتره یه چند وقتی این دور و بر و جلوی چشمشون نباشیم تا آبا از آسیاب بیفته

 :گیلدا هینی کشید و گفت

 ؟ اگه بگیرنتون چی؟خواید فرار کنیدیعنی می-

 .جا از هرجایی برامون بیشترهریم، فعالً امنیت اونواسه همین داریم در می-

 کنید؟چرا شکایت نمی-

تو کار ما شکایت یعنی آخر خط، کار به شکایت و شکایت کشی برسه همه -

 .اعتبارمون میره زیر سوال

 آخه تا کی؟-

 .کنیمتا وقتی یه راه حل واسه این بدبختیمون پیدا -

گیلدا یه کم ساکت شد و به فکر فرو رفت. پس این بدو بدوهای چند وقت اخیرشون 

دیدن ساکت هم واسه همین بود، اون حرفای پنهونیشون که وقتی گیلدا رو می

شدن واسه همین بود، پس واسه همین پدر و مادرش رو از قبل فرستاده بودن می

شن ولی مگه آراز نگفته بود که اونم شهرشون که دور از این جریانات در امنیت با

 !شهجزئی از خانواده

اجازه راه گلوش رو پیدا کرده بود و کاسه چشمش رو از اشک پر کرده با بغضی که بی

 :بود زل زد به چشمای مضطرب آراز و گفت
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 پس من چی؟-

کرد که انقدر صریح این غم تموم عالم یک جا به دل آراز ریخت حتی فکرشم نمی

بیان کنه و آراز رو از این بیشتر سر تصمیمش مردد کنه! هیچ جوابی نداشت  جمله رو

 :زدکه به زبون بیاره، عوضش مدام داشت تو دلش با گیلدا حرف می

صاحاب من؟ من چه جوری این کنی با این دل بیآخه لعنتی تو داری چی کار می»

ین چشمای خیس از صحنه رو از تو ذهنم پاک کنم؟ چه جوری ازت دور باشم و یاد ا

 «های آخر؟خوای دق بدی منو تو این لحظهاشک نیفتم؟ می

 :نفس عمیقی کشید و به سختی گفت

جا بمون عزیزم، به نفع خودته برای اینکه اینجا امنیتت از هرجای دیگه تو همین-

بیشتره، اون عوضیا با ما کار دارن پس مطمئن باش تا وقتی که ما ازت دور باشیم 

 .کنهار تو ندارن و هیچ خطری هم تهدیدت نمیکاری به ک

 .داداش آراز من... من-

خواست حاال که تنها ترسه، نمیتردید داشت که بگه از تنها موندن تو این خونه می

د دیراه باقی مونده براشون فرار بود با این حرف مرددش کنه ولی از طرفی هم باید می

بر بیاد یا نه! به نظر خودش که بعید بود. با  تونست از پس تنهایی به مدت نامعلومیمی

بردن پیش پدر و مادرش تو روستا شد اونم با خودشون میخودش فکر کرد کاش می

شم مثل تایماز طبیعتاً حضور اون رو تو جمعشون جایی بود. خانوادهولی توقع بی

 .پذیرفتننمی

 تو چی گیلدا؟-

 :رون اومد و رو به آراز گفتهمین که خواست حرف بزنه تایماز از اتاق بی
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 .حله هر چی فکر کردم الزمت بشه جمع کردم بریم-

وقتی هیچ حرکتی از آراز ندید مسیر نگاهش رو دنبال کرد و به گیلدا که با چشمای 

گریون بهش زل زده بود رسید. خیلی زودتر از اینا بهش گفته بود گیلدا رو آماده کنه 

جوری یهویی و هول هولکی د همه چیز اینولی هنوز شک داشت، این شک باعث ش

 .بشه

گیلدا که عجله و کالفگی تایماز رو دید با پشت دستش چشماش رو پاک کرد و با 

 :کرد گفتصدایی که تمام تالشش رو برای نلرزیدنش می

برید... دیرتون میشه... فقط... قول بدید که مواظب خودتون باشید، اگه تونستید -

 .سپارمتونبدید به خدا می وقتی رسیدید بهم خبر

حاال تایمازم تحت تاثیر این بغض لونه کرده تو گلوی گیلدا قرار گرفت و با لحن 

 :مهربونی گفت

زنیم، تو هم خیلی مراقب خودت باش. باشه نگران نباش اگه شد حتماً بهت زنگ می-

. قفل کن یه چند وقتی از خونه بیرون نری بهتره، تو خونه هم که هستی درها رو حتماً

خطری نیست ولی اگه احتیاط کنی بهتره یه کارت عابرم رو میز آرازه رمزشم چهار تا 

 .دیدم زود برگردیمصفره اگه چیزی نیاز داشتی از اون استفاده کن، ما هم قول می

گیلدا لبخند زورکی رو لبش نشوند و سرش رو برای تایماز تکون داد و رو به آراز که 

 :کرد گفته و چشمای پر از تردید بهش نگاه میهنوز با فک منقبض شد

 .برو خیالت راحت-

چه انتظاری از آراز داشت؟ خیالش راحت باشه؟وچه جوری، با دیدن این چشمای 

گریون، با شنیدن این صدای لرزون؟ خانومی کرد که رفتار بچگانه از خودش نشون 

 ت خیلی حرفا بزنه، خانومیتونسکه مینداد، خانومی کرد که بهونه الکی نیاورد با این
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کرد و آراز تا آخر عمرش مدیون این خانومی کردنای گیلدایی بود که یه روزی فکر 

 !ستکرد فقط یه دختر بچهمی

خواست به سمت بیرون هدایتش کنه ش که میبا قرار گرفتن دست تایماز رو شونه

دونست رون. میهای بلند رفت بیبدون هیچ حرفی روش رو از گیلدا گرفت و با قدم

ترین حرفی بزنه ممکنه اشکای اون زودتر از گیلدا سرازیر بشه، برای اگه کوچک

 .همین ترجیح داد سکوت کنه

 :تایماز که مات و مبهوت این سکوت آراز بود، رو به گیلدا گفت

ای نداره. یه کم که حالش جا دست خودش نیست هم پشیمونه از رفتن، هم چاره-

 .بزنه خدافظ اومد میگم بهت زنگ

باشه اشکال نداره تو رو خدا هوای همدیگه رو خیلی داشته باشید، ایشاهلل با خبرای -

 .خوب برگردید، خدا پشت و پناهتون

تایمازم رفت و با شنیدن صدای در حیاط بغض چنبره زده تو گلوی گیلدا شکست و 

 .جا که وایستاده بود رو زانوهاش افتاد و های های گریه کردهمون

پشت و پناه بودنش از یادش رفته بود و دوباره کس و کار و بیعد از چند وقت که بیب

چشید، همه چیز بهم ریخت، دوباره تنها شد با داشت طعم بودن تو یه خانواده رو می

تر بود. تو همین این تفاوت که انگار از دست دادن این خانواده جدیدش خیلی سخت

ود و حاال معلوم نبود که دیدار بعدیشون کی مدت کم کلی بهشون وابسته شده ب

کرد تا هرچه زودتر مشکالتشون حل بشه وگرنه محال میشه فقط باید خدا خدا می

 .بود بتونه مدت زیادی تو این خونه تک و تنها سر کنه

کرد، فقط جوری وسط هال افتاده بود و گریه میدونست چقدر گذشته که هموننمی

تنش نمونده بود. از طرفی دیگه هیچ کاری برای انجام دادن  دید که دیگه جونی تومی
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ای هم برای کار کردن نبود، برای کی غذا هم نداشت وقتی آراز نبود هیچ انگیزه

درست کنه؟ برای کی خونه رو برق بندازه؟ برای کی چایی دم کنه و منتظر اومدنش 

بزنن؟ چقدر بد بود بشینه تا حتی اگه شده به اندازه یه چایی خوردن با هم حرف 

 .کسی! حتی برای دو کلمه حرف زدن و درد و دل کردنم کسی رو نداشتبی

خواست کم کم بلند شه تا حداقل با کار کردن یه کم سر خودش رو گرم کنه که می

صدای زنگ در ورودی بلند شد. سریع دستی به صورت خیس از اشکش کشید و 

ثل همیشه در حیاط رو با کلید باز لبخند رو لبش نشست. شک نداشت آرازه که م

 .کرده و اومده

احتیاطی تمام در رو باز کرد که یهو با فکر اینکه شاید چیزی جا گذاشته باشن با بی

پنج تا مرد قوی هیکل پشت سر هم اومدن تو و در رو بستن. گیلدا همین که  -چهار 

 .نداداومد جیغ بکشه دستی جلوی دهنش قرار گرفت و این اجازه رو بهش 

*** 

هنوز نیم ساعتم نشده بود از در خونه راه افتادن که آراز باالخره قفل سکوتش رو 

 :کرد با کالفگی گفتشکست و رو به تایماز که داشت رانندگی می

 گوشیم رو کجا گذاشتی؟-

 خوای؟واسه چی می-

 .خوام به گیلدا زنگ بزنممی-

 .نمیشه فعالً خاموش بمونه بهتره-

 : رفتصدای آراز باال
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م بینی؟ میگانقدر واسه من تعیین تکلیف نکن تایماز، حال و روز تخمیم رو که می-

 .گوشیم رو کجا گذاشتی عین آدم جواب بده

ش نیفتاده، بذار یه کم گند نزن به همه چی آراز، نترس تو نیم ساعت اتفاقی واسه-

ش درک گیره، خوددور شیم بعد زنگ بزن. بهش گفتم هر وقت تونست تماس می

 .کنهمی

تر نکن، من اآلن باید تایماز دارم بهت میگم اعصاب منو از اینی که هست داغون-

 فهمی؟حرف بزنم با گیلدا می

اهــ! کشتی منو تو هم هی گیلدا گیلدا! بردار زنگ بزن به درک. انداختم تو ساکت -

 !بردار گند بزن به همه چی

دلی عقب ساکش رو برداشت و مشغول زد از صنطور که زیر ل**ب غر میآراز همون

گشتن دنبال گوشیش شد. ولی یه دفعه گوشی رو به کل از یاد برد چون مسئله 

ای بود؛ چیزی که انتظار داشت تو ساکش باشه اآلن تری از گوشی، چیز دیگهمهم

 .نبود

 تایماز؟-

 هان؟-

 تو مدارک منو برنداشتی؟-

 کدوم مدارک؟-

اسپورت، دسته چک، کارت شناساییم... کلی از مدارکای همه مدارکام... شناسنامه، پ-

 .مهم شرکت و قراردادا... همش توی کشوی میزم بود

 :تایماز ماشین و سریع زد کنار و با بهت رو به آراز گفت
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تو کشو؟ من فکر کردم این چیزا باید دست خودت باشه، گفتم شاید تو کیفته و با -

 !بریشونور میور اونخودت این

 ور ببرمش؟ور اوناحمق من شناسنامه و پاسپورت رو برای چی باید با خودم این آخه-

شم کنی و من مجبور میای بابا! وقتی واسه یه خدافظی انقدر دست دست می-

 وسایلت رو جمع کنم همین میشه دیگه! حاال چی کار کنیم؟

 .دور بزن من اونا رو الزم دارم-

 .آراز وقت برگشتن نداریم-

جا بریم واسه بستن ن تایماز میگم مدارک شرکتم توشه، اگه بخوایم از اوندور بز-

 فهمی؟قرارداد بهشون احتیاج دارم چرا نمی

رسیم، البته اگه جا نمیجوری که ما داریم پیش میریم تا فردا شبم اونپوف این-

 .افتیمخوشبینانه فکر کنیم که گیر نمی

که تا چند دیقه دیگه گیلدا د و آراز با فکر اینتایماز با همون غرغرای زیر لبیش دور ز

تر باهاش تونست یه خدافظی درست و درمونبینه آروم گرفت، حداقل میرو بازم می

 .داشته باشه، با این فکر دیگه بهش زنگم نزد تا برسن و رو در رو باهاش حرف بزنه

که راز همینهوا دیگه تاریک شده بود که ماشین رو جلوی در خونه نگه داشت و آ

 .خواست پیاده بشه تایماز مچ دستش رو گرفت

 چیه؟-

 :روش. با بهت و ترس زیر ل**ب گفتتایماز زل زده بود به روبه

 .اونجا رو نگا-
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مسیر نگاهش رو دنبال کرد، سه تا ماشین مشکی که مدل همشونم یکی بود و یه 

ارک شده بود. این ش پجورایی کنار هم مثل گاو پیشونی سفید بودن جلوی در خونه

ترین و دقل تونست باشه به جز آدمای فراهانی، گردن کلفتماشینا مال کی می

 بازترین طلبکارشون که با دوز و کلک تاریخ چکاشون رو عوض کرده بود؟

 کنه؟جا چی کار میاین... این حرومزاده این-

 ان؟یعنی اآلن تو خونه-

کردن از فکر اینکه چند تا نره غول ریختن با این حرف انگار به آراز جریان برق وصل 

 .تو خونه و وحشت به دل گیلدا انداختن تمام عضالتش منقبض شد

 :خشمش رو اول از همه سر تایماز خالی کرد

ی زدکنه آره؟!امنیتی که ازش حرف میکه اگه ما نباشیم خطری گیلدا رو تهدید نمی-

 !این بود؟

 !من احمق رو بگو که خام حرفای تو شدم

 .که خواست پیاده شه تایماز دوباره گرفتنشهمین

 .صبر کن-

ولم کن تایماز به اندازه کافی با طناب پوسیده تو رفتم ته چاه، دیگه بذار از این به -

 .خوام بکنمبعد خودم تصمیم بگیرم که چه غلطی می

خوای پاشی بری وسط اون همه نره غول گردن آخه دست خالی و تک و تنها می-

 که مثالً چی کار کنی؟کلفت؟ 
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پس بشینم دست رو دست بذارم که هر بالیی خواستن سر گیلدا بیارن؟ اون دختر به -

 .ما اعتماد کرده بود تایماز، اگه اآلن تو خطر افتاده به خاطر مشکالت ماست

تر رفتار کنیم. اآلن دونم ولی بهتره یه کم عاقالنهدونم، به خدا همه اینا رو میمی-

خودمون به اونا حماقت محضه! آراز به نظرم باید یواشکی از دیوار بریم  نشون دادن

 .باال بعد از تو تراس هال سر و گوش آب بدیم ببینیم چه خبره

 :آراز چشماش رو محکم به هم فشار داد و نالید

 .بخشمتتایماز اگه بالیی سر گیلدا بیاد به خدا نمی-

 .ندارن نترس اونا جرات آسیب رسوندن به گیلدا رو-

 دونی؟آخه از کجا می-

کس و کاره، پس هیچ وقت نمیان همچین ریسکی دونن گیلدا فعالً بیاونا که نمی-

کنن و خودشون رو با فک و فامیلش در بندازن تا پاشون به کالنتری باز بشه. احتماالً 

خوایم بریم پس محاله دونست ما کجا میخوان ازش حرف بکشن، اونم که نمیمی

 ...که

 .دونستمی-

 چی؟-

 .ازم پرسید منم بهش گفتم-

 :تایماز دستی به صورتش کشید و با کالفگی گفت

 .هیچ دلیلی نداشت که تو راستش رو بگی، به نفع خودش بود که نفهمه-

 خوان بیان سراغش؟فهمیدم اون عوضیا میمن از کجا باید می-
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 .بریم تو خیلی خب حاال کاریه که شده، بهتره تا بند رو آب نداده-

ماشین رو برد تو یه کوچه فرعی، طوری که زیاد دید نداشته باشه و هر دو پیاده شدن 

کردن که و راه افتادن سمت خونه. تو دل جفتشون غوغا بود و هر دو خدا خدا می

بالیی سر گیلدا نیاورده باشن. با کمک هم از دیوار باال رفتن و پریدن تو حیاط، بدون 

جایی که در ر و صدایی راه افتادن سمت پشت ساختمون، همونترین سایجاد کوچک

 .شدتراس به سمتش باز می

دادن و این وسط جایی که وایستاده بودنم کامالً صداشون رو تشخیص میاز همون

ها های گیلدا دنیا رو پیش چشم آراز تیره و تار کرد. با کمک نردهصدای گریه

طرف دیوار تراس وایستادن و گوش دادن به خودشون رو باال کشیدن و هر کدوم یه 

 :شون بودصدای یکی از آدمای فراهانی که انگار سردسته

فهمی میگم باید حرف بزنی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه حرف دختره زبون نفهم می-

نزنی ممکنه یه بالیی سرت بیاد که تا آخر عمر حسرت این فرصتی که بهت دادیم رو 

 !بخوری

 .اش رو بریده بریده کرده بود و قلب آراز رو تیکه پارههق هق گیلدا صد

 !گیدفهمم شما چی میفهمم... نمیآخه... من اصالً نمی-

 فهمم، بگو خودم رو زدم به نفهمی. تو مگه نمیگی کلفتشی؟هه... نگو نمی-

 .کنمچ... چرا من برای... ایشون کار می-

و بست. دمای بدنش به قدری باال آراز سرش رو محکم به دیوار فشار داد و چشماش ر

کرد وسط آتیش جهنم وایستاده! تا کی باید این شکنجه روحی رفته بود که حس می

کرد؟ سرش رو چرخوند سمت تایماز و با درموندگی بهش خیره شد، رو تحمل می
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تایمازم که حال و روزش رو فهمیده بود با التماس بهش اشاره کرد که فعالً ساکت 

 .بمونه

کردی براش نفهمیدی کجا میره، کی میاد، با کی حرف و این مدت که کار میخب ت-

که پشت تلفن جایی رو برای موندن اوکی زنه، حرفی از فرار نشنیدی ازش؟ اینمی

 .ای یا حتی اسم یه آدم؟ هر چی شنیدی بگوکنن اسم شهری... هتلی... مسافرخونه

 دونه واسهه یه چیزایی میسکوت گیلدا باعث شد شکشون به یقین تبدیل شه ک

 :شون گفتکرد رو به یکی دیگههمین اون کسی که داشت گیلدا رو تهدید می

دونه ولی صداش در نمیاد، فکر کنم به ضرب دست تو این پتیاره یه چیزایی می-

جوری اللمونی بگیره چه احتیاج داره واسه زبون باز کردن؛ نشونش بده اگه همین

 .بالهایی سرش میاد

این حرف گیلدا جیغی کشید و گوشه دیوار تو خودش جمع شد و دستش رو به  با

حالت دفاعی جلوی صورتش گرفت ولی بالفاصله جفت دستاش با یه دست گردن 

 ایهای سیلی پی در پیکلفتی که سراغش اومده بود مهار شد و صورتش آماج ضربه

 .شد قرار گرفتکه رو صورت کوبیده می

 !دونــــــــم... آخنزن من چیزی نمی آیـــــی آیـــــی-

ها رو داد. تایماز که صدای سیلیور دیوار آراز داشت به معنای واقعی جون میاین

ای انجام شنیده بود تمام حواسش به آراز بود که یهو حرکت غیر منتظره و احمقانه

ز زد و انده. دستاش رو جوری مشت کرده بود که استخونای مفصلش به سفیدی می

 .شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بود

روش رو که برگردوند سمت تایماز، تایماز چهره پر از خشمش رو دید که مطمئناً واسه 

اون عوضیا دندون تیز کرده بود. با التماس بهش نگاه کرد تا یه کم دیگه هم تحمل 
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ای خمصهکنه، خودشم به خاطر این ندانم کاریش که باعث شده بود گیلدا تو همچین م

ای نداشت جز تحمل! آراز اما نتونست طاقت کشید ولی چارهبیفته داشت عذاب می

 .بیاره و سرش رو یه کم خم کرد تا ببینه گیلدا در چه حالیه

چهار نفر دور و بر گیلدا وایستاده بودن که خوشبختانه پشتشون به آراز بود ولی 

بود و با هر ضربه سیلی سرش  گیلدا که گوشه دیوار مچاله شده بود روش سمت آراز

که افتاد، تا اینشد و قلب آرازم تو سینه به تالطم میمحکم به راست پرتاب می

باالخره رضایت داد و از جلوی گیلدا بلند شد و گیلدا فرصت کرد سرش رو صاف نگه 

 .داره و چشماش رو باز کنه

هی کنه. گرفت و از ترس نزدیک بود قالب تیه طرف صورتش داشت آتیش می

دونست چه جوابی باید بهشون بده که دست از سرش بر دارن ولی اینو خوب نمی

 .زددونست که تحت هیچ شرایطی حرفی به ضرر آراز و تایماز نمیمی

خوای یه چشمه جا کتک خوردن واسه مقر اومدنت کافی بود؟ یا میخب تا همین-

 دیگه از هنراشم بهت نشون بده؟

بازم ازشون خواهش کنه تا کاری بهش نداشته باشن که یهو از سرش رو بلند کرد که 

البه الی آدمای قلچماقی که دور و برش رو احاطه کرده بودن چشمش خورد به 

کرد، شاید فقط چند ثانیه طول شخصی که تو تراس بود و داشت یواشکی نگاهش می

 ثانیه توجهکشید تا بفهمه اون شخص آرازه و سریع نگاهش رو گرفت ولی همین چند 

 .یکی از اونا رو به سمت تراس جلب کرد و باعث شد راه بیفته به اون سمت

قلبش از شدت هیجان نزدیک بود بیاد تو دهنش. اون شخص داشت قدم به قدم به 

تونست خودش رو قایم شد و مطمئن بود آراز تو این زمان کم نمیتر میتراس نزدیک

 کرد، ولی چه جوری؟مت خودش جلب میکنه، پس باید یه جوری حواسش رو به س
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از اون ور تایماز و آراز هراسون به هم خیره شده بودن. فهمیده بودن که یکی از اون 

آدما داره میاد به این سمت ولی هیچ راهی برای فرار کردن از دستش نداشتن، حتی 

ترین حرکتشون توجه بقیه رو هم جلب تونستن خودشون رو قایم کنن، کوچکنمی

 .کردمی

م شاخ و دگیلدا از شدت هیجان و ترس به نفس نفس افتاده بود که یهو همون غول بی

شون دوباره بهش نزدیک شد، گیلدا از فرصت استفاده کرد و با با اشاره سر دسته

 :طور که دستاش رو جلوش نگه داشته بود جیغ زدصدای تقریباً بلندی همون

دونم میگم، تو اشه میگم... میگم هرچی مینه نــــــــــه، نیا جلـــــــو! ب-

 .کنمرو خدا دیگه نزن، خواهش می

های رفته به سمت تراس رو برگشت و نفسش از گوشه چشم دید که اون شخص قدم

کرد متوجه فیلم بازی کردنش نشن و رو نامحسوس بیرون داد، فقط خدا خدا می

خبر نداشتن. با این حرفش فکر  حرفاش رو باور کنن ولی آراز و تایماز از نقشه گیلدا

خواد لوشون بده، نگاه آراز پر از نگرانی بود و نگاه تایماز پر از کردن که واقعاً می

 .اومدزد اآلن با دوتا سیلی مقر نمیحرص! اگه آراز حرفی از مقصدشون به گیلدا نمی

 خیلی خب یاال بنال کجا رفتن؟-

 :تگیلدا تمام التماسش رو ریخت رو صداش و گف

کنم نذارید بفهمن که من بهتون گفتم، اگه بفهمن زندگیم تو رو خدا التماستون می-

 .کنن، من فقط اتفاقی حرفاشون رو شنیدم، اونا چیزی به من نگفتنرو سیاه می

خواست زندگیش رو سیاه گفت؟ کی میچشمای آراز گشاد شد گیلدا چی داشت می

 .کمی از خودش نداشتکنه؟ نگاهی به تایماز انداخت، اونم دست 

 زنی یا نه سلیطــــــــه؟حرف می-
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زد، دیروز... دیروز اتفاقی شنیدم که آقا آراز داشت با برادرش تلفنی حرف می-

زد. از ال به الی شنوم چون معموالً جلوی من حرفی نمینفهمید که منم حرفاش رو می

فریح دارن میرن خوان برن شمال، من فکر کردم واسه تحرفاشون فهمیدم که می

 ...خواندونستم که مینمی

 !شمـــــــــــال؟-

 .آره-

 .با چشمای ریز شده چند قدم بهش نزدیک شد

 شمال یعنی دقیقاً کجا؟-

جا وقتی میگن شمال... یه ویال دارن تو لنگرود، معموالً تعطیالتشون رو میرن اون-

 .منظورشون همون ویالست

 .سش رو گرفت و کشیدش سمت خودشرفت طرف گیلدا و با حرص یقه لبا

 آدرس دقیق به من بده کجای لنگرود؟-

کرد که زار زدنش طبیعی جلوه کنه. از زد و خدا خدا میگیلدا دیگه داشت زار می

وقتی آراز رو دیده بود امنیت عجیبی تو وجودش حس کرده بود که ترسش رو 

ز گرفته بود واقعاً کارساز ای که از همون چند ثانیه دیدن آراکرد، انرژیرنگ میکم

 .شد

دونم یه جاییه به اسم دونــــــــــم، آدرس دقیقش رو ندارم فقط میمن نمی-

شناسن اگه بپرسید حتماً بهتون جا روستای کوچیکیه همه همدیگرو میدریاسر، اون

 .دونمآدرسشون رو میدن... به خدا دیگه بیشتر از این چیزی نمی

 :از جاش بلند شد. دستی به سرش کشید و رو به آدماش گفت یقه گیلدا رو ول کرد و
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پس عوضیا واقعاً دمشون رو گذاشتن رو کولشون و در رفتن، هه شمــــــــال! -

فکر کردن در رفتن از دست ما و فراهانی بزرگ به همین راحتیه دیگه خبر ندارن که 

کنم، راه بیفتید کنم و اون ویالشون رو روی سرشون خراب میدو سوته پیداشون می

 .بریم

 :آدماش رفتن سمت در ولی خودش موند و رو به گیلدا با لحن پر از تهدیدش گفت

تو هم حواست رو خوب جمع کن اگه یهو اون الشخورا بهت زنگ زدن وای به حالت -

جا و بفهمیم بازم بهشون بگی ما اینجا بودیم و بخوای فراریشون بدی، اگه بریم اون

 کنم حالیته؟جا و کارت رو یه سره میگردم اینمستقیم برمیفلنگ رو بستن، 

 :که راه افتاد سمت در، گیلدا هم پشت سرش رفت و با التماس گفتهمین

تو رو خدا بهشون نگید که من آدرس رو بهتون دادم. من رو از نون خوردن -

 .کنمندازن، تو رو خدا زندگی من رو خراب نکنید التماستون میمی

تایماز و آراز به معنای واقعی خشک شده بودن حتی به ذهنشونم خطور تو تراس 

کرد که گیلدا با وجود این همه ترس و استرس و کتک خوردن به ذهنش خطور نمی

ای بکشه و بتونه به همین راحتی گولشون بزنه. آراز نگاهی به کنه که همچین نقشه

ر هوشمندانه گیلدا بود داشت تایماز که حاال با یه لبخند یه وری که تحت تاثیر کا

 .کرد انداخت و آروم و با احتیاط از در تراس رفت تونگاش می

گیلدا انقدر پشت در موند تا از رفتنشون مطمئن شد و بعد چرخید و با دیدن آراز که 

های بلند اومد تو، با تمام سرعتش دویید سمتش. آراز با قدمداشت از در تراس می

تیار دستش رو برای به آغوش کشیدن گیلدا باز کرد، گیلدا اخبهش نزدیک شد و بی

خواست با شتاب خودش رو پرت کرد تو هم که اون لحظه هیچ چیز به جز این نمی

 .بغل آراز و این بار واقعی و از ته دل گریه کرد
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دونست ش شدت گرفت، خدا مینوازش دست آراز رو که رو کمرش حس کرد گریه

دید ممکن بود چه بالیی سرش بیاد! در واقع از رو تو تراس نمیاگه همون چند ثانیه آر

ای بکشه. آرازم فقط داشت زیر انگیزه حضور آراز بهش کمک کرد که همچین نقشه

مد اوکرد که اتفاقی واسه گیلدا نیفتاده، اگه بالیی سرش میل**ب خدا رو شکر می

 .بخشیدهیچ وقت خودش رو نمی

شد و رفت سمت در وقتی از رفتن طلبکارا اطمینان پیدا  تایماز آروم از کنارشون رد

کرد برگشت و با دیدن اون دوتا که تقریباً تو آغوش هم غرق شده بودن یه لحظه 

 .ماتش برد

این آراز بود که این جوری محکم گیلدا رو بغل کرده بود؟ آراز از کی تا حاال انقدر 

یلدا که نشونه ترسش بود احساسی شده؟ هرچند خودشم با شنیدن صدای هق هق گ

ناراحت شد و بغض به گلوش چنگ انداخت ولی این در آغوش کشیدن نشونه 

وابستگی شدید بین این دوتا بود و تایماز اون لحظه با خودش فکر کرد که اگه 

 خواست بدون گیلدا دووم بیاره؟گشتن آراز چه جوری میبرنمی

و انگار نفس کم آورده بود با  با شنیدن صدای هق هق گیلدا که شدیدتر شده بود

نگرانی و تعجب بهشون نزدیک شد رو به آراز که اونم متوجه حال خراب گیلدا شده 

 :بود گفت

 چش شده؟-

 .ترسیده، یه لیوان آب براش بیار-

 .تایماز رفت آشپزخونه و آراز گیلدا رو نشوند رو مبل و خودشم کنارش نشست

 .م شد ما اینجاییمگیلدا جان آروم باش عزیزم، دیگه تمو-

 دا... داش... آراز؟-
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 جانم؟ جان دلم؟-

 ...اومــدیدمن... خیـــ... ـــلی... ترسیدم. اگه نمی-

 .کوبیدش تندتر و تندتر میقلب آراز با هر کلمه

هیـــــــــس... دیگه بهش فکر نکن تموم شد. ببخش منو عزیزم، ببخش نباید -

شرمن که دونستیم انقدر بیدا شاهده نمیذاشتیم تقصیر ما شد ولی ختنهات می

 .بخوان از دیوار خونه باال بیان و با زور و تهدید کارشون رو پیش ببرن، ببخشید

تایماز با یه لیوان آب قند برگشت و کمکش کرد تا تهش رو بخوره، یه چند دیقه 

 :تر شد و گفتجا ساکت نشستن تا اینکه گیلدا آرومهمون

 چرا برگشتید؟-

ری از مدارکم جا مونده بود. برگشتیم اونا رو برداریم که ماشین این عوضیا رو یه س-

 جلوی در دیدیم خیلی وقته اومده بودن؟

 .که بیایدنه... ده دیقه قبل از این-

 :آراز صورت گیلدا رو با دستاش نگه داشت و خیره تو چشمای پر از هراسش گفت

 اذیتت که نکردن؟-

 .رسوننخواستن منو بتنه فقط می-

تایماز که حال خراب گیلدا و هق هق کردن و اشک ریختنش بدجوری رو اعصابش 

 :ای کرد و با مسخره گفتبود برا عوض کردن حال و هواش تک خنده

 !تو هم که چقدر ترسیدی-
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 :ش گفتگیلدا اخمی کرد و با لحن بچگانه

سه یهو به ذهنم خب اولش ترسیده بودم دیگه، بعد که داداش آراز و دیدم که تو ترا-

 .رسید اون حرفا رو بگم

ذهن خیلی خالقی داریا تو چند ثانیه جوری نقشه کشیدی که ما خودمون شک -

 .ریم شمالکردیم به اینکه نکنه جدی جدی داریم می

گیلدا با ناراحتی زل زد به تایماز و دیگه چیزی نگفت. هنوز اخالقش درست دستش 

خواد جو رو عوض زنه چیه، میین حرفایی که میدونست هدفش از انیومده بود و نمی

 کنه؟کنه و سر به سر گیلدا بذاره یا داره متلک بارش می

 .با صدای آراز چرخید سمتش

کنه، حاال اسم اون شهر و محله رو از کجا آوردی؟ ولش کن تایماز رو داره شوخی می-

 همچین جایی هست واقعاً؟

نم جا مپنج روز رفتیم اون -ا بود. تابستون چهارجبله هست ویالی برادر زن بابام اون-

 .از اون موقع یادم مونده بود

 .آراز لبخندی به روش پاشید و دستش رو گذاشت رو دستش که هنوز سرد بود

 .کارت حرف نداشت دختر-

 :گیلدا هم لبخند غمگینی زد و گفت

 خواید برید؟اآلن دوباره می-

 :سریع گفت که آراز حرف بزنه تایمازقبل از این

 !ای نداریمریم، راه دیگهمعلومه که می-
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از کرد، زل زد به تایمگیلدا با همون بغضی که حالت صورتش رو شبیه یه دختر بچه می

های آراز به تایماز شد، کرد. زیر چشمی متوجه اشارهکه داشت با اخم بهش نگاه می

لحظه شیطنتش گل خواست نظر مثبتش رو نسبت به چیزی جلب کنه. یه انگار می

طور که خیره بود تو چشمای تایماز با انگشتش به کرد و با همون بغض ساختگی همون

کرد اشاره کرد و هایی که خورده بود و هنوز رو صورتش داشت زق زق میجای سیلی

 .تمام التماسش رو تو نگاهش ریخت

 د زیر خندهکرد یهو زبا این حرکتش تایماز که به سختی داشت خودش رو کنترل می

 :و گفت

 .ت رو شبیه گربه چکمه پوش نکنبریم انقدر قیافهخیلی خب، تو هم با خودمون می-

 :در عرض یک ثانیه بغض گیلدا کنار رفت و با نیش تا بناگوش باز شده گفت

 گید؟راست می-

 :بعد سریع رو به آراز پرسید

 برید؟داداش آراز جدی جدی منم می-

که از دیدن لبخند و ذوق گیلدا شاد بشه، غمگین شد و تو نآراز این بار به جای ای

 :همون حال سرش رو به نشونه تایید تکون داد. تایماز گفت

 .به شرطی که سریع حاضر شی، وقت زیادی نداریم-

 .شمچشم همین اآلن میرم حاضر می-

این رو گفت و دویید سمت اتاق. تایماز موند و آرازی که کالفگی و آشفتگی و 

ندگی تو تک تک حرکاتش مشهود بود، با شرمی که رو لحنش کامالً تاثیر شرم

 :گذاشته بود گفت
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کردم این جوری براش داداش من به خاطر خودش گفتم که بمونه خونه، فکر می-

 .طوری بشه! شرمنده به خداکردم اینبهتره، خدا شاهده فکرشم نمی

م کنم، به خدا شرمم میاد که از تایماز من بهش قول داده بودم که امنیتش رو فراه-

این به بعد تو چشماش نگاه کنم و بخوام قولی بهش بدم. اون راه به راه داره به ما لطف 

 ...کنه ولی ماو محبت می

کردم که انقدر حق داری خدایی، خیلی حال کردم با این حرکتش اصالً فکرشم نمی-

ه کف ذاری تا رنگ لباسامونم میعاقالنه رفتار کنه گفتم سر سیلی اولی هم نه تو دوم

 !دستشون

 .از همون اول هرچی راجع به این دختر فکر کردی اشتباه بوده-

ش اشتباه نبوده. آراز به این فکر ولی این تصمیمی که گرفتم حداقل از یه جنبه-

خوای بگی؟ یا بدتر از اون به کردی که به مامان و آقاجون درباره این دختر چی می

ای ، شاید اگه با ما باشه امنیتش بیشتر بشه ولی مطمئناً وقتی با خانوادهغالمعلی خان

 .رو بشه که برادرش، عزیزشون رو کشته خیلی اذیت میشهروبه

 .جا تنهاش بذارمای نیست. دیگه تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم اینچاره-

صد در صد جا موندنش موافق نیستم، خصوصاً که اون عوضی منم دیگه اصالً با این-

گرده سراغش، من فقط میگم جا اصالً ویالیی نداریم برمیبعد از این که بفهمه ما اون

رو بشه آماده کنی. خواد باهاش روبهباید قبلش گیلدا رو حسابی واسه چیزی که می

حداقل تا وقتی شرایط رو برای مامان و آقاجون و بقیه توضیح بدیم و یه جورایی 

 .لی چیزا رو تحمل کنهقانعشون کنیم باید خی

 .فهمه، با این حال منم بهش میگماون دختر عاقلیه خودش این چیزا رو خوب می-
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 ش چند ساعتشرف با این نقشهاوکی اآلنم برو بگو سریعدتر حاضر شه، هرچند بی-

 .برامون زمان خرید ولی بازم باید جوانب احتیاط رو رعایت کنیم

 تونه وسایل کمخواست بهش بگه تا جایی که مییآراز بلند شد و رفت سراغ گیلدا م

و مختصر برداره ولی همین که در رو باز کرد دید خودش متوجه شده و همه وسایلش 

 :رو داره تو یه کوله پشتی جا میده. گیلدا با دیدنش با هول و اضطراب گفت

 !دیرتون شد نه؟ اآلن تموم میشه به خدا-

کرد مثالً اگه ده دقیقه دیرتر آماده بشه ر میترسید؟ یعنی فکاین دختر از چی می

 خوان تنهاش بذارن و برن؟دوباره می

باشه گیلدا جان درسته وقتمون تنگه ولی هول نشو با دقت فکر کن ببین چی الزم -

 .گردیمداری چون اصالً مشخص نیست که کی برمی

 .چشم حواسم هست-

 .اده سردهلباس خیلی گرم برداریا، زمستونای اونجا فوق الع-

 .چشم-

 :خواست از اتاق بره بیرون که یهو یاد چیزی افتاد و گفت

خواستی یه چیزی بهم بگی ولی بعدش پشیمون رفتم میگیلدا وقتی داشتم می-

 خواستی بگی؟شدی، اآلن بگو چی می

 :گیلدا یه کم این پا و اون پا کرد و گفت

ترسم ولی فکر کردم شاید با خواستم بگم من از تنهایی تو این خونه خیلی میمی-

 .این حرفم پای رفتنتون سست بشه برای همین چیزی نگفتم
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جا تنها زندگی کنی؟ خواستی با همین ترس یه مدت نامعلوم اینیعنی واقعاً می-

 گفتی خیالم راحت باشه؟جوری میاین

 ای داشت؟خب گفتنش چه فایده-

 .رفتمنمی-

که گیلدا خشکش زد، یعنی واقعاً حاضر بود به به قدری لحن آراز محکم و مصمم بود 

 جا بمونه؟خاطر گیلدا خطر طلبکارا رو به جون بخره و همین

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

 .خب حاال که خداروشکر برگشتید-

این دفعه شانسی این جوری پیش اومد ولی از دفعه بعد لطف کن این تعارفات رو -

 .کنماب میزنی حسکنار بذار، من رو حرفی که می

 .چشم-

لبخندی رو لبای آراز نشست. این دختر زیادی ماه بود و بیشتر از انتقاد باید 

 .کرد که انقدر بیشتر از سنش رفتار کرده بودتحسینش می

 .بالچشم خوشگلت بی-

 .ش رو ببینه روش رو گرفت و رفت بیرونقبل از این که لپای گل انداخته

*** 

تر، بود بودن و چقدر این جوری خیال همشون راحت حاال هر سه تاشون تو ماشین

افتاد که مجبور شن و این تصمیم رو انگار این وسط حتماً باید یه همچین اتفاقی می

 .بگیرن
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. کردحوصله میماشین تو سکوت فرو رفته بود و این گیلدا رو حسابی کسل و بی

داد. بهشون حق می تایماز و آراز غرق فکر و خیال خودشون بودن و گیلدا واقعاً

خیالش بشن ولی به نظرش بد مشکل کوچیکی نبود که بخوان به همین راحتی بی

ها و مشکالتشون پرت نبود اگه یه کم جو رو عوض کنه تا حواس اونا هم از گرفتاری

 .بشه

دوال شد و خودش رو از بین دو تا صندلی جلو کشید و رو به آراز که داشت رانندگی 

 :کرد گفتمی

 اون جا چقدر راهه؟ تا-

آراز نیم نگاهی به فاصله کمی که بین خودش و گیلدا بود انداخت و دوباره به جاده 

 :خیره شد و گفت

 .هفت ساعت -شیش -

 !اوو چقدر زیاد-

 .جا تا روستای پدری ما کلی راهههفت ساعت فقط تا شهر، از اون -البته شیش-

 چرا با هواپیما نرفتید؟-

ریق فرودگاه زیاد بود، باید تو این مدت جایی باشیم که هیچ امکان پیگیری از ط-

جوره بهمون دسترسی نداشته باشن اون روستا هم امکاناتش کمه بدون ماشین رفت 

 .شهو آمدمون سخت می

 :گیلدا با یادآوری اسم روستایی که قبالً از ال به الی حرفای آراز شنیده بود گفت

 .بودماسم روستاتون رو تا حاال نشنیده -
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 .روستای ما یه روستای مرزیه-

 مرز کجا؟-

 .های اون ور رو ببینیتونی خونهترکیه، طوری که تو ارتفاعاتش کامالً می-

 هیع... راست میگـــــــی؟-

 داد تایمازبرعکس آراز که داشت با صبر و حوصله جواب تک تک سواالی گیلدا رو می

 .شدچگانه بیشترم میحسابی کالفه بود و کالفگیش با این سواالی ب

 .برم نشونت میدمآره، اگه بخوای می-

 .آره تو رو خدا داداش آراز حتماً منو ببر-

 .اگه یه کم این جارو جنجال بخوابه و بتونیم یه نفس بکشیم یه سر هم میریم ترکیه-

 برید؟وای یعنی منم با خودتون می-

 :حوصلگی گفتآراز بلند خندید و تایماز با بی

 م اگه ما بریم جهنم هم تو میل داری که دنبالمون بیای آره؟فکر کن-

خورد این دفعه رودبایسی رو گیلدا که بعضی وقتا عجیب از حرفای تایماز حرص می

 :گذاشت کنار و با همون خشمش گفت

با این اخالقت جهنم که سهله، باهات بهشتم نمیام... ولی اگه داداش آراز بخواد بره -

 .هاش میرمجهنم شک نکن که با

صدای خنده آراز کل فضای ماشین رو پر کرد و برای این که بیشتر حرص تایماز و 

 :دربیاره یه ضربه زد رو پاش و گفت
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 .خوردی آقا تایماز نوش جونت-

های آراز داشت ذوق بعد کف دستش رو گرفت سمت گیلدا و گیلدا هم که از خنده

 :گفتشد محکم زد کف دستش و آراز با سرخوشی مرگ می

 !ایــــــــــنه-

تایماز روش رو برگردوند و زیر ل**ب شروع کرد به غر زدن. گیلدا بدون توجه به 

 :تایماز دوباره رو به آراز پرسید

 ای هم دارید؟اونجا فامیل دیگه-

از فامیالمون فقط یه پدر بزرگ مونده که اونم چند وقتیه حالش زیاد رو به راه -

 .نیست

 .های سال باال سرتون باشهش ساله زودتر خوب شه و سایهایشاال حالشون هرچ-

 .ممنون عزیزم-

 :ای گفتتایماز چینی به بینیش انداخت و رو به گیلدا با لحن مسخره

 .وای مرسی ننجون-

 :ای روش رو ازش گرفت و به آراز گفتگیلدا بازم با چشم غره

 داداش آراز آهنگ دارید تو ماشینتون؟-

 :گشت گفتها میطور که دنبال سی دیرد و همونتایماز پیش دستی ک

 .منم ترجیح میدم به جای این حرفای خاله زنکی یه آهنگ گوش بدم-
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گیلدا دیگه چیزی نگفت و تایماز سی دی رو گذاشت تو دستگاه، به محض بلند شدن 

ش درهم شد. متن آهنگ که شروع شد گیلدا صدای آهنگ آراز اَهی گفت و چهره

آراز رو فهمید، آهنگش یه آهنگ خارجی بود و نه تنها چیزی از  علت ترش کردن

ای داشت انگار که فهمید بلکه خیلی هم ریتم تند و کوبندهکلمات و مفهومش نمی

 .خواست مغز آدم رو سوراخ کنهمی

خیال شه و ساکت بمونه. وسطای آهنگ زد رو شونه هرچقدر سعی کرد نتونست بی

 :ند سمتش گفتتایماز و وقتی روش رو چرخو

 چی میگه؟-

صدای آهنگ به قدری بلند بود که تایماز صدای گیلدا رو نشنید واسه همین کمش 

 :کرد و گفت

 چی میگی؟-

 میگم چی میگه؟-

 .دونممن چه می-

 .چشمای گیلدا گشاد شد

 کنید؟پس واسه چی گوش می-

 .حال میده بهم از ریتمش خوشم میاد-

 .ولی من اصالً خوشم نمیاد-

 .تو اصالً مهم نیست نظر-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

335 

 

داد و یه جورایی لذت آراز که با یه لبخند یه وری داشت به کل کلشون گوش می

برد، با ساکت شدن گیلدا حس کرد ناراحت شده. همین که خواست صداش کنه می

یهو گیلدا از بین دوتا صندلی خودش رو کشید جلو و سی دی رو از تو دستگاه 

 .آراز و اعتراض تایماز بلند شد درآورد و به دنبالش صدای خنده

 !دادمکنی؟ داشتم گوش میچی کار داری می-

خوام کنه، من سی دی خودم رو میاین جور آهنگا اعصاب آدم رو بیشتر خورد می-

 .بذارم چون آهنگاش آرامش بخشه

 گردیم؟خوایم بچه بخوابونیم که دنبال آهنگ آرامش بخش میمگه می-

 .یطی مغز به این آهنگا احتیاج دارهنخیر ولی تو همچین شرا-

 :تایماز با لودگی گفت

 .وای خانوم دکتر به منشیتون بگید یه وقت ویزیت حتماً بهم بده-

 :طور که درگیر سی دی و انتخاب آهنگ بود با جدیت گفتگیلدا همون

 .کنمفعالً سرم شلوغه، خلوت شد خبرتون می-

مون دختر مظلوم و ساکت ببینه و این تایماز انتظار داشت گیلدا رو مثل همیشه ه

کرد حاضر جوابیش حسابی کفریش کرده بود. نگاهی به آهنگایی که داشت رد می

 :انداخت و گفت

آخ آخ آراز جون تایماز آهنگاش رو نگاه کن، همشون خوراک توئه، نکنه سی دی و -

 از وسایل آراز کش رفتی؟

 :آراز با اخم توپید
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 تایماز این چه حرفیه؟-

 :خیال جواب دادی گیلدا بیول

 .نخیر این سی دی خودمه-

 .ها نذاریا! من اصالً خوشم نمیاداز این مصیبت نامه-

 :گیلدا سرش رو بلند کرد و با لبخند حرص دراری گفت

 .نظرتون اصالً مهم نیست-

سابید. این دختره که تا چند وقت تایماز دیگه از حرص داشت دندوناش رو به هم می

 ود از کی انقدر دم درآورده بود؟پیش موش ب

 :با شروع آهنگ مد نظر گیلدا، آراز با سرخوشی گفت

 !دمت گـــــــــرم-

 :ولی تایماز دوباره روش رو کرد سمت پنجره و زیر ل**ب گفت

 .تون در پیتیهجون به جونتون کنن سلیقه-

 فهمیده بود کرد کالً حرفای تایماز رو نادیده بگیره چون تو این مدتگیلدا سعی می

که نصف بیشتر حرفاش از روی شوخیه و بیشتر محض اذیت کردن. کالً تایماز 

خواست از هر شرایط و شخصیت خاصی داشت یه شرارتی تو وجودش بود انگار می

 .موقعیتی برای دست انداختن و اذیت بقیه استفاده کنه

داد تا بروز میهای ذاتی وجودش رو گیلدا هم در مقابله باهاش یه نمه از شیطنت

نشون بده به راحتی جلوش کم نمیاره. همین که آراز آهنگش رو تایید کرده بود براش 
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ارزید و همین مسئله باعث شد که اون آهنگ قدیمی خیلی بیشتر از قبل یک دنیا می

 .به دلش بشینه

 

 تن تو ظهر تابستون و به یادم میاره!

 رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره

 یستی زندگی فرقی با زندون ندارهوقتی ن

 قهر تو تلخی زندون و به یادم میاره

 من نیازم تو رو هر روز دیدنه

 از لبت دوست دارم شنیدنه

 زنهتو بزرگی مثل اون لحظه که بارون می

 های منهتو همون خونی که هر لحظه تو رگ

 تو مثل خواب گل سرخی لطیفی مثل خواب

 "کنهون میمن همونم که اگه بی تو باشه ج

 

برد با این ریتم کند و آرازم درست به اندازه گیلدا داشت از این آهنگ لذت می

کرد و چقدر این حس، به حال و هوای غمگینی داشت ولی حس خوبی رو منتقل می

کرد خورد. گیلدا بازم متعجبش کرده بود چون هیچ وقت فکر نمیاون روزاش می

گا گوش بده ولی انگار سلیقه این دختر زیادی دختری تو این سن و سال از این آهن

 .بهش نزدیک بود
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داد که اونم مجذوب این آهنگ شده و شاید یه صدای تق تق فندک تایماز نشون می

جورایی یاد عشقش افتاده که بدون توجه به حضور آراز و گیلدا تو ماشین سیگار 

 .روشن کرد

 

 تو مثل وسوسه شکار یک شاپرکی"

 کردن یک بادبادکیتو مثل شوق رها 

 ایتو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه

 تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی

 من نیازم تو رو هر روز دیدنه

 "از لبت دوست دارم شنیدنه

*** 

شامشون رو تو یه سفره خونه بین راهی که همیشه موقع رفتن به شهرشون ازش غذا 

ع خوردن و دوباره راهی شدن. گرفتن و به غذاهاش اطمینان داشتن خیلی سریمی

دوباره ماشین تو سکوت فرو رفته بود که این بار گیلدا برای عوض کردن حال و هوا یه 

 :پاکت تخمه که از خونه آورده بود از تو ساکش درآورد اول برد جلو و گفت

 .بفرمایید-

تایماز که هنوز سر آهنگ ازش حرصی بود نگاهی به محتویات پاکت کرد و با تندی 

 :گفت
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ریم پیک نیک که تخمه برداشتی با خودت آوردی؟ تو مثل اینکه مگه داریم می-

 !متوجه نشدی تو چه شرایطی هستیما

 .این بار دیگه گیلدا یه کم از لحن تند تایماز ناراحت شد

 خب اگه تخمه بخورید مگه چه اتفاقی قراره بیفته؟-

ا اخم بهش نگاه کرد و با همون تایماز تا خواست یه جواب دیگه به گیلدا بده آراز ب

دونست اعصابش خیلی خورده بهش های الزم رو کشید. مینگاه براش خط و نشون

داد ولی دلیلی نداشت حرصش رو سر مهربونیای گیلدا خالی کنه برای جبران حق می

 :رفتار تایماز یه مشت از تو پاکت برداشت و گفت

 .چسبهاتفاقاً تخمه تو جاده خیلی می-

 :و آینه نگاهی به چهره معصومانه گیلدا انداخت و گفتاز ت

 .چه خوب که تو اون بدو بدوی حاضر شدن به فکرت رسید برداری-

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

 .نوش جونتون-

 .بعد سریع یه کیسه فریزر از تو ساکش درآورد و کامل بازش کرد و داد دست آراز

 .بریزید ماشین کثیف نشهبفرمایید اینم بذارید رو پاتون پوستش رو -

 !اوهو حسابی مجهز اومدیا ایول-

 :تایماز پوزخندی زد و گفت

 .ریم سفر تفریحیمیگم که فکر کرده داریم می-
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 .تونی نخوری به ما کاری نداشته باشآراز: تو ناراحتی می

تایماز مشغول حرص خوردن شد و آراز و گیلدا مشغول تخمه خوردن. از طرفی 

خیال باشه و بگه بخنده و تخمه بشکنه از طرفی ذهنش اونا بیدوست داشت مثل 

تونست یه لحظه هم به این فکر نکنه که چی قراره بشه. حسابی مشغول بود و نمی

دونست آرازم فقط برای دلخوشی گیلداست که داره دل به دلش میده ولی همین می

تونست ساکت کرد. با این همه بازم نلبخندای گذرای روی لبش کمی آرومش می

 :بشینه و با توپ پر چرخید سمتشون و گفت

شکنید... انگار نه انگار که مثالً داریم فرار خیالید که دارید تخمه میواقعاً خیلی بی-

 !کنیممی

 :گیلدا این بار دست از کل کل کردن برداشت و با آرامش گفت

رید فرار کنید نه فکر کردن به این موضوع که یه عده دنبالتونن و شما فعالً مجبو-

ای داره چرا خودخوری کنیم؟ اتفاقیه که اصل مطلب رو تغییر میده، نه هیچ فایده

رید سمت تنها راهی که براتون مونده پس شما هم الکی افتاده و شما هم دارید می

 حرص نخورید

 :یه مشت تخمه با دست خودش از پاکت برداشت و گرفت سمت تایماز و گفت

 .بخورید به جای حرص تخمه-

تونست آراز از تو آینه لبخندی مهمون این قلب پاک و مهربونش کرد چقدر راحت می

عد داد و شاید بکوتاه بیاد در برابر بداخالقیای تایماز، کاری که هر کسی انجامش نمی

دادن ولی گیلدا ها و حرفای تندش دیگه جوابش رو نمیاز یکی دو بار شنیدن متلک

 .مستثنی بودهمیشه از این قاعده 
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رنگش که تایماز چند بار نگاهش رو بین دست مشت شده گیلدا و چشمای خوش

درخشید چرخوند و سر آخر پا گذاشت رو فکر و خیاالی عصبی توش برقی از امید می

ش و دستش رو گرفت زیر مشت گیلدا که به خاطر کوچیکی دستش نتونسته کننده

 .بود تخمه زیادی رو تو خودش جا بده

 :های ریخته شده کف دستش انداخت و این بار با شوخی گفتاهی به تخمهنگ 

 این چیه؟ مگه داری به گنجشک دون میدی؟-

 .گیلدا خندید و پاکت رو گرفت جلوش

 .خب بیاید خودتون بردارید-

گیلدا یه کیسه فریزرم به تایماز داد. حاال سه تایی مشغول تخمه شکستن شدن حاال 

شکست و دوباره یه مشت دیگه از اد تخمه شد که تند تند میدیگه تایماز جوری معت

 کرد وگرفت. گیلدا هم بیشتر حواسش به آراز بود که داشت رانندگی میگیلدا می

د کرکرد، آرازم عشق میدستش بند بود واسه همین خودش تند تند مشتش رو پر می

شد تخمه وقتی از گیلدا با اون مشت کوچیکش که شاید نصف مال خودشم نمی

 .گرفتمی

ها حسابی تشنه شده بود از آینه به گیلدا نگاهش انداخت و یه کم بعد آراز که با تخمه

 :گفت

 تو بند و بساطت چایی هم پیدا میشه یا نه؟-

 ریزم. واسه شما هم بریزم داداش تایماز؟بله معلومه که پیدا میشه اآلن می-

شم خیلی هوس چایی کرده بود، هوا تایماز این بار نتونست متلک بپرونه چون خود

 .چسبیدرفت و یه لیوان چایی حسابی میهم دیگه داشت رو به سردی می
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 .بریز دستت درد نکنه-

گیلدا یه لیوان چایی برای آراز ریخت که ازش گرفت و گذاشت رو داشبورد ولی تا 

غ ریخت رو اومد لیوان چایی تایماز رو بده ماشین افتاد رو دست انداز و نصف چایی دا

دست تایماز که برای گرفتن چایی دراز شده بود گیلدا هول و دستپاچه شد و دست 

 .تایماز رو گرفت تو دستش

 وای خاک بر سرم چی شد؟-

مشغول فوت کردن دستش شد در حالی که تایماز و آراز هاج و واج به عکس العمل 

سوخت ولی یکردن درسته که چایی داغ بود و تایماز دستش معجیبش نگاه می

واکنش تندی هم نشون نداده بود که گیلدا این جوری هول کرده بود، سرش رو بلند 

 :کرد و خیره تو چشمای متعجب تایماز گفت

 !سوزه آره؟ الهی بمیرمخیلی می-

بدون این که منتظر حرفی از تایماز بمونه سریع کیفش رو باز کرد و از توش یه پماد 

شن کرد و یه کم از اون پماد سوختگی مالید روی دست درآورد چراغ باال سرش رو رو

تایماز و با انگشتش مشغول پخش کردنش تو نواحی سوخته شده دستش کرد. حاال 

کرد دیگه آرازم ماشین رو یه گوشه نگه داشته بود و با حیرت داشت به گیلدا نگاه می

 .بودتر از عکس العمل گیلدا لبخند ناباورانه روی لبای تایماز و عجیب

ش به مژده با خبر نبود به حسی که ممکن بود نسبت به گیلدا داشته باشه اگه از عالقه

شناخت البد اونم با این حرکت گیلدا به این کرد ولی برادرش رو خوب میشک می

 .فکر کرده که چقدر حضور یه خواهر رو تو زندگیش تا اآلن کم داشته

کل از یادش برد در حالی که هیچ تالشی این حرکت گیلدا درد و سوختگی تایماز به 

 :کرد گفتبرای مخفی کردن اون لبخند از رو صورتش نمی
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 کمد آقای ووپی رو برداشتی با خودت آوردی؟-

گیلدا که هنوز بابت این اتفاق و این هاله قرمزی که روی دست تایماز بود احساس 

 :کرد با سر زیر افتاده گفتشرمندگی می

 .الزم بشهخب فکر کردم شاید -

 :آراز با مهربونی گفت

 .حاال چرا سرت رو انداختی پایین؟ دیدی که واقعاً الزم شد-

گیلدا سرش رو بلند کرد و چشمای پر اشکش رو اول به آراز و بعد به تایماز دوخت و 

 :با بغض گفت

 !به خدا از قصد نبود-

ود فته بود و کم مونده بتایماز این بار واقعاً تحت تاثیر این قلب مهربون گیلدا قرار گر

جا محکم بگیرتش تو بغلش. دستش رو گرفت میون دستش و با لحن آرومی که همون

 :مغایر بود با چند ساعت قبلش گفت

آخه مگه کسی گفت از قصد بود؟ اتفاقه دیگه پیش میاد، الحمداهلل که سریع -

لیوان آب  درمانشم کردی. بعدشم واقعاً فکر کردی من انقدر پیزوریم که با نصف

 جوش از پا بیفتم؟

کرد که این بار تایماز با لبخند گیلدا همچنان با همون قیافه ماتم زده نگاش می

 :ای برای اذیت کردنش گفتبدجنسانه

 ...حاال شاید با یه لگدی چیزی-
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گیلدا که سریع یاد لگدی که اون روز نحس به تایماز زد افتاد هینی کشید و به 

 :آرازم بلند شددنبالش صدای اعتراض 

 !تایماز... آدم باش-

 :برد بلند خندید و گفتتایماز انگار داشت از حرص دادنشون لذت می

با این تحفه باید همین جوری رفتار کرد... بهش نیومده مالیمت، حاال یه چایی دیگه -

 .کشیبریز بینیم اگه این دفعه کل هیکلمون رو به آتیش نمی

 .پر کرد و گرفت سمتش گیلدا لیوان چایی تایماز رو

 .بازم شرمنده بفرمایید-

 :تایماز قبل از اینکه لیوان رو بگیره بینی گیلدا رو با دو تا انگشتش فشار داد و گفت

 !تودشمنت شرمنده، دیگه باز کن این قیافه-

 .گیلدا لبخندی زد و تایماز دستش رو دراز کرد و ضبط رو روشن کرد

 .خونهچه مصیبتی می ببینیم سی دیت این بار برامون-

اتفاقاً اون آهنگی که پخش شد واقعاً آهنگ غمگینی بود یه ترانه ترکی قدیمی که 

شد داد و گیلدا هم با این که چیز زیادی ازش متوجه نمیمادرش همیشه گوش می

 .دادولی ریتم آهنگ رو خیلی دوست داشت و همیشه بهش آرامش می

 :باال انداخته از تو آینه به گیلدا گفتآراز به محض شنیدن آهنگ با ابرویی 

 به به ترکی هم گوش میدی؟-
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کرد و کلی باهاش فقط همین یکی رو، آخه مامانم همیشه این آهنگ و گوش می-

 .کرد منم ناخودآگاه بهش عالقه پیدا کردمگریه می

ه آراز و تایماز نگاهی معنی داری بهم انداختن. این آهنگ واسه اونا هم جزوی از خاطر

هایی بود که تو یک دوره از زندگیشون انگیزترین و صد البته غم انگیزترین آهنگ

کردن. این حرف گیلدا بازم باهاشون همراه بود و به قول گیلدا کلی باهاش گریه می

ای که براش عجیب بود آراز رو به فکر فرو برد، فکر زندگی اون زن سی و شش ساله

ای شبونه برای پدرش، براش عجیب بود اشک هعلت مرگش، براش عجیب بود گریه

 !...نالید. عجیب و شاید کمی آشناخوند و میریختنش با این آهنگی که از جدایی می

 

 فیکریندن گئجه لر یاتا بیلمیرم"

 بوفیکری باشیمدان آتا بیلمیرم

 نئیله ییم کی سنه چاتا بیلمیرم

 آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق

 ان آیریلیقهر بیر دردن اوالر یام

 اوزوندور هیجرینده قارا گئجه لر

 بیلمیرم من گئدیم هارا گئجه لر

 ووروبدور قلبیمه یارا گئجه لر

 آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق

 "هر بیر دردن اوالر یامان آیریلیق
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*** 

رفتن سمت روستاشون که به نیم ساعتی میشد که رسیده بودن و حاال داشتن می

عت نزدیک یک ساعت راه بود، ساعت یک و نیم نصف شب بود گفته آراز با همین سر

کرد ولی همه حواسش از تو آینه و گیلدا با این که خواب داشت چشماش رو کور می

کرد بود که یهو خوابش نبره ولی به چشمای تایماز که حاال اون داشت رانندگی می

و ماشین رو با  اومد که یهو سایز چشماش دوبرابر شدتایماز نه تنها خوابش نمی

 .احتیاط کشوند کنار جاده

 :آراز متعجبانه نگاهش کرد و پرسید

 چرا وایستادی؟-

 .بنزین تموم کردیم-

 چـــــــــی؟ یعنی نفهمیدی تا اآلن؟-

 :تایماز با عصبانیت مشتی رو فرمون کوبوند و گفت

 .رسونتمونبد مصب بازم آمپر بنزینش خراب شده فکر کردم می-

خواد سرم رو بکوبونم به دیوار. تایماز! بعضی وقتا از این فکرای تو دلم میوای تایماز -

 پشت گالن نداری؟

 .یه دونه داشتم که تو سفره خونه خالیش کردم تو ماشین-

 .بهت آراز چند برابر شد

 جا وسط جاده، ساعت دو نصفه شب گیر افتادیم؟یعنی چی؟ یعنی اآلن این-
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یلدا انداخت. ساکت اون پشت به صندلی چسبیده این حرف آراز ترس رو تو جون گ

 .کردبود و با چهره هراسون به مکالمه این دو برادر گوش می

دیگه چاره چیه آراز؟ باید امشب رو تو ماشین سر کنیم تا ببینیم فردا چی میشه -

 !دیگه

 :صدای آراز یهو رفت باال

 !و جاده مرزی؟مغزت عیب کرده تــــــــو؟! شب رو تو ماشین سر کنیم؟! ت-

 چی میشه مگه؟-

جا هر چند دقیقه یه رسیم به مرز ترکیه... اینواقعاً که خری، سی کیلومتر جلوتر می-

دونی چی میشه؟بالفاصله بار یه گشت میاد رد میشه، اگه این ساعت ببیننمون می

 .کشهگناهیمون رو ثابت کنیم دو روز طول میشیم و تا بیایم بیدستگیر می

انگار تازه دوزاریش افتاده بود چه حرفی زده با کالفگی دستی به صورتش تایماز 

 :کشید و گفت

 خب تو میگی چی کار کنیم؟-

آراز نفسش رو با کالفگی فوت کرد و روش رو برگردوند .گیلدا که تا اآلن ساکت 

 :نشسته بود به خودش جرات داد و با صدای آرومی پرسید

زنید یکی بیاد تونید خب چرا زنگ نمیگید نزدیک روستاببخشید مگه نمی-

 کمکتون؟

 کردآراز چرخید سمتش و با لحنی که زمین تا آسمون با چند دقیقه قبلش فرق می

 :گفت
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جا موبایل آنتن نمیده، بعدشم هرکسی ماشین نداره که بتونه این وقت شب اون-

 اون موقع تونستیم بهشون خبر بدیم تاجا اگرم داشت و ما میخودش رو برسونه این

 .رسیدنها هم میگشتی

 :چند بار سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و گفت

 .ای نیست باید بقیه راه رو پیاده بریمچاره-

 :گیلدا و تایماز هر دو با بهت بهش خیره شدن و تایماز گفت

 !بندیم تو این ساعت و این هواچی داری میگی؟ قندیل می-

داری تو این هیری ویری برات یه پرونده خروج تو پیشنهاد بهتری داری؟ دوست -

 غیر قانونی هم تشکیل بدن؟

 خطرش زیاده برادر من، به امن بودن این جنگال آخه چه اعتباری هست؟-

دونم دونم چقدر خطرناکه ولی اینم میجا بزرگ شدم تایماز میمن خودم همین-

 .رسیمساعت دیگه می جا موندنمون دیوونگی محضه اگه اآلن راه بیفتیم تا یهاین

جا موندنشون خطرش خیلی بیشتر از تایماز دیگه حرفی نزد خودشم فهمیده بود اون

کرد. آراز رو به گیلدا که مستاصل بهش خیره شده بود رفتنشونه پس باید عجله می

 :گفت

یه لباس خیلی گرم بپوش با کاله و شال و دستکش هوا خیلی سرده، زمینم که -

ه س -ت جا بده شاید تا دوه وسایلتم هرچی که هست تو همون کولهبینی پره برفمی

 .روز نتونیم بیایم سراغ ماشین
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ش کاله و شال گردن و دستکشش رو گیلدا به ناچار سرش رو تکون داد، از تو کوله

ش، زیپ درآورد و بقیه وسایل الزمش رو از تو کیفش چپوند تو جای خالی شده کوله

 .لبه خز دار کلفتشم انداخت رو سرش و از ماشین پیاده شد کاپشنش رو کشید و کاله

آراز و تایمازم بعد از برداشتن وسایل مورد نیازشون از صندوق عقب در کنار گیلدا راه 

ای شد. سرمافتادن سمت مسیری که اولش بیابونی و بعدش به گفته آراز جنگلی می

رز کرد تقریباً مفکرش رو می اون ناحیه برای گیلدا خیلی بیشتر از اون چیزی بود که

 .رسیدترین گرمایی نمیمنجمد شدن بود و به دستاش با ها کردنم کوچک

شد و وجودش سوز سرما انقدر زیاد بود که حتی از اون همه لباس کلفت تنشم رد می

نداخت و از همه اینا بدتر برفی بود که کل مسیر رو پوشونده بود و رو به لرزه می

کرد و هم رسید و هم سرعتشون رو حسابی کند میپاشون می تقریباً تا ساق

حس، برفی که به گفته آراز به خاطر نزدیک شدن به پاهاشون رو از شدت سرما بی

 .بهار از ارتفاعش کم شده بود واال تا قبل از این ارتفاعش دو برابر بود

 خب صد البته به آراز و تایماز که تجربه بیشتری تو این خطه و این آب و هوا داشتن و

تر از گیلدا با سختی و سرماش کنار خاطر شرایط خوب و قوی بدنیشون راحت

تر از اون راه اومدن. تایماز کامالً جلو افتاده بود ولی آراز به خاطر گیلدا عقبمی

کرد تا مطمئن شه گیلدا گشت و پشت سرش رو نگاه میرفت و هر از گاهی برمیمی

بره و راه رفتن تو بقیه مکثشون حس پاهاشون رو از بین میدونستن داره میاد. می

تونستن به راهشون ادامه شه برای همین باید تا وقتی میتر میمسیر براشون سخت

 .دادنمی

گیلدا اما این همه سختی راه رو فقط نیم ساعت تونست دووم بیاره، دندوناش از شدن 

رفتگ لرزش دنیش داشت تحلیل میخورد و انگار تمام توان و قدرت بسرما بهم می

گفت که هر لحظه ممکنه تعادل بهم بخوره و بیفته. نگاهی به آراز زانوهاش بهش می
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رفت انداخت و خواست با ته مونده توانش صداش کنه که توان که جلوتر داشت می

 .پاهاش به کل از بین رفت و پهن شد رو برفا

و با دیدن گیلدا که رو برفا از حال  آراز چند قدم دیگه هم رفت تا این که برگشت

های بلند رفت پیشش. صدای داد آراز به رفته با فریاد اسمش رو صدا زد و با قدم

ش رو های رفتهگوش تایمازم رسید و برگشت با دیدن اون صحنه اونم مثل آراز قدم

 .برگشت تا ببینه گیلدا چش شده

جون و سفید ی پی در پی به صورت بیآراز کنار گیلدا رو برفا زانو زد و چند تا سیل

 :شده مثل گچش زد و با نگرانی گفت

 گیلدا جان، گیلدا چشماتو باز کن عزیزم، گیلدا؟-

گیلدا الی چشماش رو باز کرد و به چشمای نگران آراز خیره شد. سرما تا مغز 

تونست برداره چه برسه به اینکه یک استخونش رسیده بود و دیگه یک قدم هم نمی

 .ت دیگه راه برهساع

 خوبی گیلدا؟-

همون موقع تایمازم بهشون رسید و کنارشون رو پاهاش نشست. با نگاهی به چهره 

 :رنجور و حال نزار گیلدا رو به آراز گفت

 چش شده؟-

قبل از آراز گیلدا به حرف اومد با چشمای خمار شده از خستگی و سرماش زل زد به 

 :آراز و گفت

و برفا راه برم شما برید این جوری فقط باعث میشم سرعتتون تونم تمن... دیگه نمی-

 .کم بشه
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 :نداخت توپیدآراز با اخمی که وجود گیلدا رو بیشتر به لرزه می

 چی میگی تو واسه خودت؟-

 :خیالی گفتتایماز با بی

 .هذیون میگه ولش کن بیا بذارش رو کول من بریم-

نداشت و اآلن تو این شرایط از طرفی اصالً  آراز جا خورد. انتظار این حرف رو از تایماز

خواست همچین اتفاقی بیفته برای همین سریع از جاش بلند شد و کوله دلش نمی

 :پشتیش رو داد دست تایماز و گفت

 .خواد تو کوله منو بیار، من خودم میارمشنمی-

 :تایماز بدون حرف کوله رو گرفت و گفت

 تونی بلندش کنی یا کمکت کنم؟می-

 .تونم تو برو ما هم میایم پشت سرتیم-

 باشه عجله کنیدپ-

 :آراز که رفت سمت گیلدا چشمای خمارش کامل باز شد و گفت

 خواید چی کار کنید؟می-

آراز بدون این که به خودش زحمت جواب دادن بده پشت به گیلدا نشست رو زمین و 

 .ش آورد جلو و نگه داشتدستاش رو از رو شونه

 .خوام بلند شمز رو من گیلدا میخودت رو بندا-

 :گیلدا که تازه دوزاریش افتاده بود طبق عادت موقع خجالت خندید و گفت
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 !وای نه داداش تو رو خدا روم نمیشه-

گیلدا وقت تعارف کردن نداریما... انقدرم با حرف زدنت انرژی هدر نده فعالً الزمش -

 .داریم، خودت رو بنداز رو من

مام خودش رو چسبوند به آراز و آراز که بلند شد با دست خودش گیلدا با شرمندگی ت

پاهای گیلدا رو دور شکمش حلقه کرد و راه افتاد. سرش رو برد نزدیک گوش آراز و 

 :گفت

 سنگین نیستم؟-

نفس سرد گیلدا که به صورت آراز خورد باعث شد چند ثانیه چشماش رو از لذت 

 .ینهاراده رو ل*ب*ا*ش بشببنده و لبخندی بی

 :با همون لبخند گفت

 .مهکنم به بچه گربه رو شونهاحساس می-

 :حال و بچگونه گیلدا تو گوشش پیچیدصدای بی

 .نه گربه دوست ندارم-

اومد تو این حالت یه کم از گیلدا با این صدای خواب آلوش آراز که انگار بدش نمی

 :حرف بکشه گفت

 چی دوست داری؟-

 .سنجاب-

 نجاب رو دوشمه، خوبه؟کنم سخب احساس می-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

353 

 

 .آره-

 حاال جات راحته یا نه؟-

 .خیــــلی-

 !بچه پررو-

 ...هر وقت خسته شدید بگید که بیام بیام پا... یی-

صداش کم کم تحلیل رفت و با قرار گرفت سرش رو شونه آراز که نشونه خوابیدنش 

اون  ه وسطبود کالً قطع شد؟ آرازم چیزی نگفت و گذاشت تا وقتی برسن یه کم بخواب

هاش انرژی سوز و سرما بیشتر از هرچیزی داشت از همین جثه ظریف روی شونه

 .گرفتمی

شد رو تو ش آویزون بود و با هر قدمش باال و پایین میدستای گیلدا که از رو شونه

ای روش نشوند. اولین دستش گرفت و این بار با اختیار و اراده خودش بو*س*ه

گرفت و چقدر همین اولین نهایت خواستنی مین موجود بیای بود که از ایبو*س*ه

 .ش تو این شرایط بحرانی براش لذت بخش بودبو*س*ه

 بوسیدش تصور کنه. تو همونتونست قیافه گیلدا رو وقتی تو یه موقعیت دیگه میمی

های مختلفش رو، چشمای اندازه دو ماهه به قدری شناخته بودتش که بفهمه حالت

های سرخ شده مثل هلوش که آدم رو ترغیب به گرفتن و گونه شنعلبکی شده

دونست که فعالً باید به همین کرد ولی اینم خوب میهای بعدی میبو*س*ه

دونستن تو آینده های یواشکی بسنده کنه چون هیچ کدوم نمیها و لذتبو*س*ه

 .قراره چه اتفاقی بیفته

گزگز شدن پاهاش زیر ل**ب برای گذران وقت و منحرف شدن فکرش از سرما و 

 .نهایت وصف حال اآلنش بودآهنگی رو زمزمه کرد که بی



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

354 

 

 

 ...شب بود بیابان بود زمستان بود"

 ...بوران بود سرمای فراوان بود

 ...یارم در آغوشم هراسان بود

 ...از سردی افسرده و بی جان بود

 ...در فکر آن سیمین بر خوشگل

 ...ازجسم و جان خود بودم غافل

 ...کوشیدم بهرش از جان و دلمی

 ...بردمش با خود سوی منزلمی

 ...گیسویش از باد و باران گشته آشفته

 ...درهر تار مویش

 ...گویی مروارید غلتان سفته

 ...طی شد راه دشوار

 ...آخر بر من و یار

 ...ای گرمی به اون دادمبا بو*س*ه

 ...هایی چون قندبا ل**ب

 ...بر رویم زد لبخند
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 " ...ن همه رنج و غم از یادمبرد آ

نزدیک بیست دقیقه هم روی مسیر جنگلی که برفا کمتری داشت و بعضی جاهاش 

زمین کامالً خشک بود راه رفتن که وسط راه تایماز وایستاد و یه کم صبر کرد تا آرازم 

 :ش کرد و گفتبهش برسه. آراز نگاهی به چهره آویزون و درمونده

 چیه؟-

 .کشمدیگه نمی-

 کجاییم اآلن؟-

 .بین باال و پایینیم-

 شد بریم پایین شب بمونیم صبح راه بیفتیم بریم باال؟نمی-

 به نظرت اونجا کسی ما رو راه میده؟-

 .اخمای آراز درهم شد

 کنن راه ندن، مگه ارث باباشون رو خوردیم؟خود میبی-

قط راهمون رو به هر حال اآلن درست بین دو تا روستاییم، برگشتنمون به پایین ف-

کنه. به نظر من همین جا چادر بزنیم یه کم خستگی در کنیم صبح زود راه دور می

 .بیفتیم

ذاشت جایی رو ببینه فقط تا جایی آراز نگاهی به دور و برش انداخت، تاریکی هوا نمی

 .که چراغ قوه تایماز نور انداخته بود دید داشت

 به نظرت اینجا امن هست برای موندن؟-
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 .دونم ولی چون نزدیک روستاییم حیوونا زیاد این دور و اطراف نمیاننمی-

 .خیلی خب پس دست به کار شو-

تونست و آراز تایماز ساک چادر رو باز کرد و مشغول نصبش شد ولی دست تنها نمی

 .به ناچار گیلدا رو گذاشت رو زمین که همون لحظه بیدار شد

 :از الی چشمای نیمه بازش گفت

 رسیدیم؟-

 .افتیمنه هنوز شب رو باید تو چادر بمونیم صبح زود راه می-

دید، بدون حرف همون جا رو زمین گیلدا که هیچ توانی تو حرف زدن در خودش نمی

نشست و منتظر موند تا آراز و تایماز چادر رو نصب کنن. با تکیه به درختی نشسته 

افتاد ش مدام رو هم میبود و زانوهاش رو تو شکمش جمع کرده بود. با اینکه چشما

 .بردولی از شدت ترس و گرسنگی خوابش نمی

مدام حواسش به دور و بر بود که یهو یه حیوونی از الی درختا بیرون نیاد. باالخره 

چادر رو برپا کردن و آراز اومد سمتش کمکش کرد که برن تو چادر. هرچند دمای 

تونست یه امنیت نسبی میتوی چادر با بیرونش تفاوت زیادی نداشت ولی حداقل 

 .براشون فراهم کنه

 :هر کدوم یه گوشه ولو شدن و تایماز با خستگی نالید

 .شهپاهام داره از سرما خشک می-

 چرا یه چیز گرم تر نپوشیدی؟-
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کردم که تو همچین دردسری بیفتیم وگرنه قبل از اون یه سری من فکرشم نمی-

 .شهراخ میم داره سواوردم، معدهآذوقه با خودم می

شد با شنیدن این حرف از تایماز، گیلدا که کم کم داشت دوباره غرق خواب می

ش رو از پشتش درآورد و از توش سه تا خودشم یهو یاد گشنگیش افتاد؛ کوله

ای که با خودش آورد رو درآورد. یکیش رو گذاشت جلوی آراز که ساندویچ الویه

 .روش بوداز که روبهکنارش نشسته بود، یکیشم گرفت سمت تایم

 .بفرمایید-

داد که توش چیه ولی همین که به تایماز تو اون نور کم چراغ قوه کامل تشخیص نمی

 :معطلی ساندویچ رو از گیلدا گرفت و گفترسید براش کافی بود. بینظر خوراکی می

 وای دمت گرم دختر، توی نیم وجبی فکر همه جا رو کردی آره؟-

ت کرده بودم موقع اومدن آوردم گفتم شاید بین راه گشنمون واسه شام الویه درس-

 .بشه

آراز که برای چندمین بار تو طول اون روز و اتفاقاتش از سمت گیلدا حیرت زده شده 

 :بود گازی به ساندویچش زد و گفت

دستت درد نکنه تا تایماز حرف از گشنگی زد یاد دستپختای تو افتادم، فکر -

 .د حرف دلم رو بشنوهکردم خدا انقدر زونمی

 :جونی زد و گفتگیلدا لبخند بی

 .نوش جونتون-

 .خودتم بخور-
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گیلدا اون لحظه بیشتر به خواب احتیاج داشت برای همین ساندویچ خودشم سه 

قسمت کرد و یکیش رو خودش خور دوتای دیگه هم داد به تایماز و آراز و قبل از این 

ی که نشسته بود به پهلو دراز کشید و به که صدای اعتراضی ازشون بشنوه همون جای

 .ثانیه نکشید که خوابش برد

ش نگاهی به گیلدا که عین ش برداشت و با لپ باد کردهتایماز دست از جوییدن لقمه

 :جنین گوشه چادر تو خودش مچاله شده بود انداخت و رو به آراز گفت

ر کردم با خودم که یعنی مرده شور ریخت منو ببره با این فکرای تخمیم، چی فک-

اوردیمش اآلن چه خاکی تو گفتم گیلدا خونه بمونه و خودمون دوتایی بیایم؟ اگه نمی

تونستم از جام تکون بخورم، زخم ریختیم؟ من یکی که عمراً فردا هم میسرمون می

 .بریدم تا فردا امونم رو میمعده

ه زن تو خونه آدم چه تو امشب این رو حس کردی... من دو ماهه که فهمیدم حضور ی-

 .نعمتیه

تر از عسل بود زد تایماز گاز آخر رو به ساندویچی که اون لحظه طعمش براش شیرین

 :و با نگاهی پر حسرت به گیلدا گفت

 .کاش واقعاً خواهرمون بود! کاش... کاش قیزیل تِئل اآلن زنده بود-

 

گاه کنه. هرچند صدای بغض آلودش باعث شد آراز برگرده سمتش و متعجبانه بهش ن

تعجبی هم نداشت، دیگه براش عادی شده بود. تایماز همیشه با اومدن به روستا حالی 

شد و اآلنم این دو قطره اشکی که از گوشه چشمای حسرت بارش سرازیر به حالی می

شده نشون دهنده اینه که دوباره یاد دوست و همبازی بچگیش که فرقی با خواهرش 

 .هکرد براش زنده شدنمی
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خواهری که با همون سن کم و حضور موقتیش به قدری جاش رو تو قلب این دوتا 

برادر محکم کرده بود که بعد از این همه سال هنوز فراموش نشده بود. آراز نگاهی به 

تر از همیشه شده بود امشب و چه ماهرانه صورت غرق خواب گیلدا انداخت، معصوم

کرد. چه راحت تونسته بود دل تایمازی که داشت ذره ذره تو قلب جفتشون نفوذ می

ازش بدجوری کینه به دل گرفته بود رو نرم کنه تا این جوری حسرت بخوره که چرا 

 .گیلدا خواهرش نیست

فقط امیدوار بود که این دختر بتونه همین جوری که خودش رو تو قلب این دوتا جا 

دونست کسی ببینتش و می کرده بود، تو قلب بقیه خونواده هم جا کنه. هرچند بعید

 .کردبشناستش ولی دوسش نداشته باشه. این دختر با همین سن کمش معجزه می

*** 

دونست چقدر خوابیده که با صدای خش خش برگا که خیلی هم بهش نزدیک بود نمی

تونست اون دید ولی گوشاش خوب میبیدار شد. چشماش تو تاریکی چیزی رو نمی

اومد تشخیص بده. ترس به آنی تو وجودش نشست و ر میصدا رو که از بیرون چاد

ضربان قلبش تند شد. شک نداشت صدای یه حیوونه ولی مهم این بود که چه 

 !حیوونیه

چراغ قوه هنوز گوشه چادر روشن بود. سرش رو بلند کرد و با همون نور کم تونست 

کرد ه، احساس میتره آرازه و تایماز اونورتر خوابیدتشخیص بده اینی که بهش نزدیک

تر باشه بیشتر در معرض خطره برای همین خودش رو یه هرچی به گوشه چادر نزدیک

 .کم کشید جلو و به آراز نزدیک شد

حاال صدا به قدری واضح بود که فهمید درست همین جا کنارشونه و اگه چادر نبود 

خورد، می شد. دندوناش از سرما و ترس به هماآلن با اون حیوون چشم تو چشم می

رد کخواست آراز رو بیدار کنه. خسته بود و باید تا فردا یه کم استراحت میدلش نمی

اختیار خودش رو چسبوند به آراز و ولی ترس و وحشتش به قدری زیاد بود که بی
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بازوش رو محکم با دستش نگه داشت. آراز تو خواب و بیداری متوجه چیزی که یهو 

خیر بشه صدای هراسون شیار شد تا خواست نیمبه دستش چسبید شد و سریع ه

 :گیلدا به گوشش رسید

 داداش آراز؟-

نفسش رو فوت کرد. پس این موجود ظریفی که این جوری مثل چسب بهش چسبیده 

 گیلدا بود؟

 جان داداش آراز؟ چی شده؟-

 .از... از بیرون چادر... یه صدا میاد-

ش خش شد و با این که به حرفی که آراز گوشاش رو تیز کرد تا اونم متوجه صدای خ

 :زد اطمینان کامل نداشت با این حال گفتمی

 .ای چیزیهچیزی نیست عزیزم... حتماً یه سگی، گربه-

 تونه بیاد تو؟نمی-

نه گلم... چادر برزنتیه به همین راحتی پاره نمیشه... بعدشم اینا کاری با ما ندارن، -

 .نترس... من پیشتم گردن.دارن واسه خودشون دنبال غذا می

 :تری گفتگیلدا که تا حدی قانع شده بود با خیال راحت

 .باشه... ببخشید بد خوابتون کردم-

همین که خواست دستش رو جدا کنه و برگرده عقب آراز اون یکی دستش رو 

 :الودش گفتگذاشت رو انگشتای ظریف گیلدا روی بازوش و با صدای خواب

 .شیمم میبمون... این جوری بهتر گر-
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تونست اون لحظه به گیلدا بده، چون تو همین چند بهترین پیشنهادی بود که می

ترش؛ ترش کرده، هم آرومدقیقه کامالً حس کرد که این نزدیکی و حضور آراز هم گرم

برای همین دیگه حرفی نزد و همون جا چسبیده به بازوی سفت و محکم آراز دوباره 

 .خوابش برد

*** 

خواب بیدار شدن تا راه بیفتن. سرما و گرسنگی و خستگی حسابی صبح زود از 

رفتن تا حالشون کرده بود، با این حال باید نزدیک یک ساعت دیگه پیاده میبی

رسیدن به روستا. تایماز مشغول جمع کردن چادر شد و آراز رفت سمت گیلدا که می

 .ودبا چهره یخیش یه گوشه وایستاده بود و به زمین خیره شده ب

احساس عذاب وجدان داشت، به خاطر مشکالت و دردسرای اونا مجبور بود این وضع 

ش. رفت تا آماده به خاطر برخورد بداحتمالی خانوادهتحمل کنه و حاال هم داشت می

سه روز پیش که باهاشون تماس  -شد همون دو اگه اومدن گیلدا انقدر یهویی نمی

 .کرد تا اآلن شوکه نشنشون میگرفته بود یه جورایی آماده

بارید ولی لبخند ش خستگی میرفت یه قدمی گیلدا وایستاد. از چشمای خون افتاده

 .شدروی ل*ب*ا*ش پاک نمی

 خیلی خسته شدی نه؟-

 .من... واقعاً این شرایط سخت و خستگی رو به تنها موندن تو خونه ترجیح میدم-

 :اون پا کردن گفت آرازم لبخندی بهش زد و بعد از یه کم این پا و 

 .گیلدا... راستش قبل از این که برسیم باید یه چیزی بهت بگم-

 .بفرمایید-
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خوان بدونن که تو کی هستی... خب مه... اآلن که بریم مسلماً اونا میدرباره خانواده-

گفتم قراره یه مدت برام کار کنی خواستم راستش رو بهشون بگم. نهایتاً میمن نمی

ز تو اون دوران عصبانیتش رفته بهشون گفته که من به تو پناه دادم... اآلنم ولی... تایما

 ...خواستم بهت بگم که

 .گیلدا که دید آراز برای گفتن حرفش معذبه، خودش راحتش کرد

 .خواید بگیددونم شما چی میمن می-

 :نگاه گیج آراز رو که دید ادامه داد

دونم ممکنه تون آماده کردم. میبا خانواده نگران نباشید... من خودم رو برای برخورد-

با دیدن من رفتار تندی باهام داشته باشن و کامالً هم بهشون حق میدم، همون جور 

دادم. به هر حال عزیزشون... توسط برادر من کشته شده، که به داداش تایماز حق می

د به خاطر خواطبیعیه که بخوان حرصی که از حمید دارن رو سر من خالی کنن. نمی

این مسئله خودتون رو ناراحت کنید. من اآلن در جایگاهی نیستم که بخوام جلوی 

 .م دفاع کنمتون سینه سپر کنم و از حق نداشتهخانواده

شون ای... هیچ گناهی نداری. انصاف نیست حرص و کینهولی تو این وسط هیچ کاره-

خودت عزیزشون رفته... شاید  از اون عوضی رو سر تو خالی کنن. با این حال به قول

تر باشه، ولی... مطمئناً برای تحملش برای من و تایماز یا حتی پدر و مادرمون راحت

مهشید، زن آرتا نیست. بیشتر نگران رفتار اونم تا بقیه... از خانومی و دل پاک تو 

 شت کنم که با رفتار به احتمال زیاد بدمطمئنم فقط خواستم قبلش یه جورایی آماده

 .شوکه نشی

لبخند غمگینی رو لبای گیلدا نشست. همین که آراز و یه کمم تایماز باهاش خوب و 

ارزید. امیدوار بود بتونه همین جوری که دل این دوتا برادر مهربون بودن یه دنیا می

 .رو با خودش صاف کرده دل بقیه اعضای خانواده رو هم به دست بیاره
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ای درهم شده ورد که دلش رو گرفته بود و با چهرهاز کنار آراز چشمش به تایماز خ

 :ای بهش کرد و از آراز پرسیددوال مونده بود. اشاره

 چش شد؟-

دونه چه جوری باید تا یه ساعت دیگه تونه ناشتا بمونه. خدا میزخم معده داره... نمی-

 .دووم بیاره

 :ش زد و گفتای به گونهگیلدا ضربه

 !ودای وای... اصالً حواسم نب-

 :همون طور که مشغول کند و کاو تو کوله پشتیش شد گفت

 .فکر کنم یه بیسکوییت دارم-

خواستم ازت بپرسم ولی گفتم دیگه محاله چیزی اون تو جا بشه. اگه داری می-

 .دستت درد نکنه ببر بده تا پس نیفتاده

گل و  ندش پیدا کرد و بیرون کشیدش و با لبخهای بای از گوشه کولهگیلدا یه بسته

 :گشادی گفت

 .پیداش کردم-

 :آراز خندید و گفت

 .بندم به خاطر گشنگی مجبور میشه بخورهتایماز از اینا دوست نداره ولی شرط می-

همون جا بازش کرد و اول به آراز تعارف کرد بعد رفت پیش تایماز که داشت با چهره 

 .داددرهم و داغونش چادر رو تو ساکش جا می
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 داداش تایماز؟-

 .گرفت حوصله هیچ چیز و هیچ کس رو نداشتوقتی معده درد می

 چیه؟-

 .بفرمایید-

همون طور که رو زانوهاش نشسته بود سرش رو بلند کرد و با دیدن بسته بیسکوییت 

توی دست دراز شده گیلدا ل*ب*ا*ش به خنده باز شد و سریع بسته رو از تو 

 .دستش قاپید

 م نوکرتم..گمرسی دختر... به خدا تا عمر دار-

سه تا بیسکوییت با هول و وال پشت سر هم خورد و همون جا رو زمین ولو شد،  -دو 

که این حرکتش باعث خنده گیلدا شد. آرازم که از دور داشت به این مسخره بازیش 

 :خندید اومد سمتشون و گفتمی

 .پاشو تایماز دیر شد... کم ادا در بیار-

بای کردم یه روز واسه هایهیچ وقت فکرشم نمی شه؟ خودم کهوای آراز باورت می-

 .ترین خوراکیهله بزنم ولی اآلن به نظرم خوشمزهله

 .رفتیدست گیلدا درد نکنه... وگرنه تا خود خونه دوال دوال می-

تایماز که حاال سر حال شده بود و افتاده بود رو دنده شوخی و خنده، نگاه 

 :لی جدی گفتای به گیلدا انداخت و خیقدرشناسانه

 .کنمنوکرشم هستم... اصالً تا خود خونه غالمعلی خان کولت می-
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همین که خیز برداشت سمتش، گیلدا با خنده جیغی کشید و پشت آراز سنگر گرفت. 

آرازم با اخمی ساختگی به تایماز، دستش رو گرفت و از رو زمین بلندش کرد. تایماز با 

 :ت که آراز از تو دستش قاپید و گفتداشخنده داشت یه بیسکوییت دیگه برمی

 .انقدر نلمبون... خودش هنوز نخورده-

بسته بیسکوییت رو داد دست گیلدا. گیلدا هم یه دونه از توش برداشت و دوباره 

برگردوندش به تایماز. تایماز این بار تمام تشکرش رو ریخت تو یه لبخند واقعی و زل 

کل این دو ماه مهربونی و پاکی و صداقتش رو  زد به گیلدا که تو این دو روز بیشتر از

 .شناخته بود

*** 

تقریباً به آخرای این مسیر طاقت فرسا رسیده بودن. دیگه هیچ کدومشون توان راه 

کشوندن. این وسط تمام حواس آراز به گیلدا رفتن نداشتن و خودشون رو به زور می

ه شد کاز بود و همین باعث میتر از خودش و تایمحالتر و بیبود که به مراتب خسته

 .عقب بیفته. سر جاش وایستاد و با نگرانی و دلسوزی بهش خیره شد

رفت، با نزدیک گیلدا که خودش رو بغل کرده بود و داشت با سر زیر افتاده راه می

شدن به آراز سرش رو بلند کرد تا ببینه چرا وایستاده که همون موقع دست آراز به 

 .سمتش دراز شد

ون شرایط فرصت فکر کردن به هیچ چیز رو نداشت چون واقعاً دیگه بدون کمک تو ا

تونست راه بره. برای همین دست آراز رو گرفت و آرازم بالفاصله کشیدش تو بغل نمی

ها تو این آغوش گرم خواست ساعتخودش و هم قدم با هم راه رفتن. گیلدا دلش می

 :و لذت بخش بمونه ولی گفت

 .شهرعت شما هم... کم میاین جوری... س-
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کنه دختر خوب؟ ما که اول و آخر با هم باید برسیم، حاال پنج دیقه چه فرقی می-

 .دیرتر یا زودتر

 خیلی مونده؟-

 .دونمرسیم. خسته شدی مینه. دیگه تقریباً داریم می-

 :گیلدا لبخندی زد و برای این که بیشتر از این آراز و شرمنده نکنه گفت

 .ه، به خاطر اون میگمبیشتر سردم-

با این حرف فشار دست آراز دور بازوی گیلدا بیشتر شد و به همون نسبت لذت گیلدا 

هم بیشتر. این لذت دو طرفه بود و بالطبع آرازم داشت به همون اندازه و شایدم 

 برد نهایت لذت و استفاده روبیشتر، از این نزدیکی که دمای بدنش رو باال و باالتر می

، طوری که دیگه اون سرمای طاقت فرسا رو فراموش کرده بود و اآلن فقط به بردمی

 .کردگرمای این آغوش فکر می

تایماز که حسابی از آراز و گیلدا جلو افتاده بود زودتر به روستاشون رسید و با دیدن 

ش اطالع بده که دارن پسر یکی از اهالی ازش خواست که جلوتر بره و به خانواده

 .دشم با تکیه به یه درخت وایستاد تا آراز و گیلدا هم برسن و با هم برنمیان، خو

کرد یه روزی نسبت به این دختر انقدر احساس نزدیکی پیدا کنه که حاال از فکر نمی

کرد همیشه تنها حسی که ش باهاش واهمه داشته باشه. فکر میبرخورد خانواده

 کرد که دلشالً پیش خودش اقرار میتفاوتیه ولی حاال دیگه کامنسبت بهش داره بی

ش هم برخوردی مشابه خودش تو روزای اول با گیلدا داشته خواست خانوادهنمی

گناه رو خدشه دار کنن. باشن و بیش از این احساسات این دختر پاک و مهربون و بی

ا تپشیمون بود که از رو عصبانیت رفته بود آراز رو لو داده بود که پناه خواهر قاتل آر

 .تونستن به یه دروغ امنیت این دختر رو تامین کننشده وگرنه اآلن می
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از دور دیدشون که چسبیده به هم دارن میان. لبخندی که با دیدنشون رو لبش 

نشست ناخودآگاه بود، لبخندی که بیشتر از شادی، نوید غم و ناراحتی داشت براش. 

بود. این رو بارها بارها از طرز ها انگار جفتش رو پیدا کرده برادرش بعد از مدت

برخورد و نحوه نگاه کردنش به گیلدا فهمیده بود ولی درست مثل خود آراز امیدی به 

 .تداوم این رابطه نداشت

شون برخورد خیلی تندی با گیلدا نداشته باشن، کردن که خانوادهاونا خدا خدا می

زن پسری که حاال تونستن این دختر به عنوان عروسشون و اون وقت چطور می

 ترین پسرشون بود قبول کنن؟بزرگ

دونست که تقریباً همچین چیزی محاله، از با شناختی که از پدر و مادرش داشت می

داد و از طرفی برای آراز که روز به روز و شاید لحظه به لحظه طرفی بهشون حق می

 طور که آراز توخواست همونشد نگران بود و دلش میبیشتر به این دختر وابسته می

 ...ش با مژده از هیچ تالشی فروگذار نکرد، اونم این لطفش رو جبران کنه، ولیرابطه

حال و رنجور گیلدا خیره موند. این تر که شدن نگاهش رو چهره یخ زده و بینزدیک

کرد، طوری که یه چهره با اون چهره شاداب روزای گذشته زمین تا آسمون فرق می

شون رو طی کرد و با بهتی آمیخته با نگرانی، انش کرد. چند قدم فاصلهلحظه واقعاً نگر

صورت سفید شده مثل برف گیلدا رو باال گرفت و خیره تو چشمای خمار خون 

 :ش ل**ب زدگرفته

 !خوبی تو؟-

 .خ... خو... بم-

هاش زودتر به وخیم شدن حالش پی برده آراز که از شل شدن بدن و کند شدن قدم

 :بود گفت
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 .واینستا تایماز... داره از حال میره، بریم -

جا دیدم. بهش گفتم بره به مامان و آقاجون دیگه چیزی نمونده... پسر رمضون رو این-

 .بگه که اومدیم

دوباره تایماز جلو افتاد و آراز و گیلدا پشت سرش. گیلدا با این که ضعفش لحظه به 

تخونش رسوخ کرده بود داشت شد و سرمایی که به مغز اسلحظه داشت بیشتر می

برد، با یه تکون خواست خودش رو از فشار لذت بخش آخرین توانش رو به تاراج می

 :بازوهای قوی آراز بیرون بکشه که آراز سریع متوجه شد و گفت

 چیه؟-

 :دونست به گوش آراز برسه گفتسرش رو باال گرفت و با صدایی که بعید می

ست که... من ت... تو بغل شما باشم. با... فاصله از هم رسیم، درست نیدیگه داریم می-

 .راه بریم، بهتره

 ...گیلدا واسه من اصالً مهم نیست که-

 .کنمترم... خواهش میدونم ولی من این جوری ر... راحتمی-

ش یه کم بیشتر دونست که باید جلوی خانوادهآراز به ناچار قبول کرد. اونم می

 .قتی که نظرشون رو نسبت به گیلدا مساعد نکردنمراعات کنن، حداقل تا و

*** 

های بلند رفت ارسالن که با خبر رسیدن پسراش اومده بود بیرون از خونه، با قدم

 :زدسمتشون و دونه دونه بغلشون کرد و تو همون حین باهاشون حرف می
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پس  نگرونیدلمون هزار راه رفت... کجا موندید پس شما؟ برید تو، مادرتون از دل-

 !افتاد

اول تایماز رفت تو و پشت سرش گیلدا... گیلدا که از کنارش رد شد زیر ل**ب سالم 

کرد و با تکون سر جوابش رو گرفت ولی عصبانیت توی نگاهش تمام وجودش رو 

لرزوند. ارسالن نگاه پر از سوال و خشمش رو دوخت به پسر بزرگش و ازش توضیح 

ای جز آوردن این دختر باش رو قانع کنه که چارهخواست، آرازم به ناچار موند که با

 .نداشتن

گیلدا وسط حیاط مستاصل وایستاده بود و چشم دوخته بود به تایماز که داشت تو 

شد. با این که حالش خوب نبود و هر لحظه نزدیک بود از حال آغوش مادرش غرق می

بعد از دیدن بره ولی از دیدن اون صحنه به وجد اومده بود و اشک شوق مادرش 

 .پسراش قلبش رو لرزوند

ها وایستاده بود و نگاهش از روی مادر آراز کشیده شد به دختر جوونی که رو پله

کرد. نتونست خیلی این نگاه رو تجزیه و تحلیل داشت با نفرت و انزجار نگاهش می

کنه یا حتی فکر کنه که این زن جوون کیه که نیومده این جوری براش دندون تیز 

ده و با نگاهش داره درسته قورتش میده، چون تا به خودش بجنبه زن با یه خیز کر

بلند دویید سمتش و در مقابل چشمای حیرت زده همشون با ناخوناش چنگ انداخت 

رو صورت گیلدا و خواست یه لگدم پرت کنه سمتش که یهو تایماز جلوش قد علم 

 :کرد و با فشاری نسبتاً زیاد هولش داد و توپید

 .برو عقب زن داداش-

ش رو دوخت به تایماز که تا حاال با این لحن باهاش حرف نزده مهشید نگاه بهت زده

 .بود
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حیا نیست که گفتی آراز بهش واسه چی برم عقب تایماز؟ مگه این همون دختره بی-

همه چیزی که منو به خاک سیاه نشوند نیست؟مگه پناه داده؟ مگه خواهر اون بی

ذارم این پتیاره منو تو این سن بیوه نکرده؟ مگه خودت نگفتی نمی غیرتداداش بی

جا که بشه آینه دق من، که منو آزار روز خوش ببینه؟حاال برداشتی آوردیش این

 بدی؟

ش رو از چهره آراز که از شنیدن صدای جیغ و داد مهشید اومده بود تو، نگاه بهت زده

ریده گیلدا که پشت تایماز سرخ شده از خشم مهشید دوخت به چهره رنگ پ

لرزید. با قدم های بلند رفت سمتش و با دیدن رد وایستاده بود و داشت از ترس می

کرد که مهشید با دیدنش داد ناخون روی صورتش خشمش فوران کرد. فکرش رو می

و قال کنه ولی انتظار نداشت تو همون لحظه ورودشون همچین بالیی سر این دختر 

 .بیاره

 :لرزید وایستاد و گفتو کنار زد و رو به روی مهشید که داشت از حرص میتایماز ر

من کاری به این ندارم که تایماز چی گفته و شما چی فکر کردید... ولی اآلن دو ماهه -

که مسئولیت این دختر با منه. کسی هم که مسئولیتش با من باشه برام عزیزه مثل 

خواد کار به جایی ید زن داداش... دلم نمیم، پس حواستون رو جمع کناعضای خانواده

کشیده بشه که رومون تو روی هم باز بشه و مطمئن باشید گیلدا جزو اون دسته از 

 .شه کوتاه بیامتونم در برابر توهینایی که بهش میآدماییه که هیچ جوری نمی

 نخواست از موضعش پایین بیاد در برابر ایمهشید که انگار تحت هیچ شرایطی نمی

 :دو تا برادر، بدون این که تغییری توی تن صداش ایجاد کنه غرید

ش یادت رفته عیب نداره... روت تو روی من باز بشه عیب نداره... آرتا و زن و بچه-

خواد باز بشـــــــــــه؟ فکر کردی این پیرزن و روت تو روی پدر و مادرتم می

ه و زندگیشون باز بشه؟ پیرمرد راضین که خواهر قاتل پسرشون پاش به خون
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نخیـــــــــر... اینا هنوز حرمت خاک اون مرحوم رو نگه داشتن، نه مثل شما 

 ...که

زد، چرخیدن سمتش که دیدن گیلدا از حال با صدای فریاد تامیاز که آراز رو صدا می

توجه به نگاه متعجب پدر رفته و پخش زمین شده. سریع خودش رو رسوند بهش و بی

نگاه پر انزجار مهشید، تو بغل بلندش کرد و رو به مادرش که با نگرونی و  و مادرش و

 :استیصال بهش خیره شده بود گفت

آره مامان؟ شما هم نظرتون با زن داداش یکیه؟ از نظر شما هم پناه این دختر بودن -

 جرمه، دختری که هیچ دخلی به اون ماجرا نداره؟

وهرش خبر داشت با چند قدم بلند دوباره مهشید که از ساده دلی و مهربونی مادرش

 :رو به روی آراز وایستاد و غرید

 دخلی نداره که نداره... هم خون اون عوضی هست یا نه؟-

آراز با کالفگی خیره شد به صورتش. دلیل این همه عز و جز کردنش رو واقعاً 

 .جا وایستاده بودفهمید، اونم وقتی صاحب این خونه حی و حاضر ایننمی

کنم. به اندازه من با شما دیگه حرفی ندارم زن داداش... دارم با مادرم صحبت می-

م کافی خسته و داغونم هستم پس لطف کنید با این حرفاتون بیشتر از این خسته

 .نکنید

 :قبل از اینکه با یکه به دو کردناشون دعوا باال بگیره صدای مادرش بلند شد

د کردی؟ این دختر رو پناه دادی چیزی بهت نگفتیم آراز مادر... آخه این چه کاری بو-

چون فکر کردیم البد این جوری صالح دونستی... دیگه ماشاهلل عاقل و بالغی ولی 

اینجا آوردنش بین این مردم به نظرت کار درستیه؟ پس فردا نمیگن اینا چقدر 

 شون؟شون رو راه دادن تو خونهغیرتن که خانواده قاتل بچهبی
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 :ایماز بود که به حرف اومداین بار ت

مامان جان من غلط کردم اون روز اومدم همچین چیزی به شما گفتم... اآلن دارم -

میگم اشتباه کردم. پیاز داغش رو زیاد کردم وگرنه اصالً این طوری نیست که شما 

کنید... اشتباه دو ماه پیش منو درباره این دختر شما هم تکرار نکنید که مثل فکر می

من فقط پشیمونی بمونه براتون، زود قضاوت نکنید. گیلدا زمین تا آسمون با اون  اآلن

 .کنههمه چیز فرق میبی

شد از داد و مهشید: هه... اون موقع که اومده بودی و رگای گردنت داشت پاره می

 !هوارت که برادرت پناه یه بی کس و کار هرجایی قاتل شده، همچین نظری نداشتی

د تایماز مثل همون روز بلند شد ولی نه برای کوبیدن این دختر مظلوم این بارم فریا

 :که برای دفاع کردنش

دارم میگم اشتباه کردم... خودتون تا حاال تو عمرتون اشتباه -

خواید همه رو با یه چوب بزنیـــــــــد؟ من تا نکردیـــــــــــد؟ چرا می

زاده هستم... به همون اندازه هم آخرین قطره خونم پای اعدام و مجازات اون حروم

ذارم این دختر بیشتر از این آزار ببینه. خودم باعث آوارگیش شدم، خودمم نمی

مراقبشم که امثال شما روحش رو زخمی نکنه. لطف کنید احترام خودتون رو نگه 

 .دارید زن داداش

اد و قال آمنه رفت سمت عروسش و ارسالن و آرازم رفتن جلوی تایماز رو گرفتن که د

بخوابه، قبل از این که کل روستا خبردار بشن. آراز نگاهی به چهره پر از تردید پدر و 

 :طور که گیلدا رو تو بغل گرفته بود رفت سمت در و گفتمادرش انداخت و همون

تون... شاید اشتباه کردم هیچ اصراری نیست که شما این دختر رو راه بدید تو خونه-

و مادرم مثل همون چیزی که بهم یاد دادن تو مواقع بحرانی کردم پدر که فکر می

 کننگناه خدا کمک میهای بیذارن و به بندهزندگی یه آدم دشمنی رو کنار می
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 .ارسالن مانعش شد

 .ای پسر بیا برو استراحت کنکجا آراز؟ خسته-

 .تا وقتی از امنیت گیلدا مطمئن نشم استراحت کردن حرومه برام-

 بریش؟ا داری میخب حاال کج-

برمش خونه غالمعلی خان... شاید اون برعکس شما هنوز یه کم مهمون نوازی تو می-

 .یادش مونده باشه

ش، غالمعلی خان مریضه پسر... اونم مثل ما بفهمه این دختره رو راه دادی تو خونه-

 .کنمخونش به جوش میاد... بیا برو تو خودم یه فکری براش می

جا ار زد و رفت بیرون. دیگه خودشم تمایلی نداشت گیلدا رو اونآراز پدرش رو کن

نگه داره، اونم وقتی آدمی مثل مهشید تو اون خونه بود که هر لحظه ممکن بود یه 

 .بالیی بدتر از چند تا خراش با ناخن سرش بیاره

*** 

 تایماز رفت سراغ دکتری که تو روستاشون بود و آرازم گیلدا رو برد خونه پدربزرگ

پدریش، غالمعلی خان. مسافت بین خونه پدر و پدربزرگش زیاد نبود و خوشحال بود 

 .بینتشکه اون وقت صبح اکثراً خوابن و کسی با این وضع نمی

با پاش چند ضربه به در زد و امیدوار بود که بانو بیدار باشه که این بار بخت باهاش یار 

آراز و دختری که تو بغلش از حال رفته بود و چند دقیقه بعد در رو باز کرد. با دیدن 

 :بود زد رو صورتش و به ترکی گفت

 چی شده؟-
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 چیزی نیست... هول نکن. اتاق ته راهرو خالیه هنوز؟-

 آره... چی شده آراز خان؟ این دختر کیه؟-

 میگم حاال. غالمعلی خان کجاست؟-

 .تو اتاقشه... ناخوشه-

زحمت تو اتاق ته راهرو یه رخت خواب یخیلی خب. به شایلین بگو بیاد... خودتم ب-

 .پهن کن واسه این دختر

بانو کاری که آراز گفت رو کرد و رفت تا دخترش رو صدا کنه، آرازم گیلدا رو روی 

 :ش رو تو دستاش نگه داشت و گفترخت خواب خوابوند. صورت یخ زده

 ...شنوی؟ گیلداگیلدا؟ گیلدا جان بیدار شو... عزیز دلم صدام رو می-

ش بود. این دختر چه گناهی داشت که باید این جوری شرمندگی برای یک دقیقه

 داد؟تاوان روحی و جسمی پس می

با اومدن شایلین و شنیدن صدای سالم پر از بهتش، از جاش بلند شد و بعد از این که 

 :جواب سالمش رو داد گفت

 علی خان؟مونی پیشش من برم سراغ غالمتایماز رفته دنبال دکتر... می-

نگاه حیرت زده شایلین، دختر مستخدم پدربزرگش به صورت رنگ گچ گیلدا بود که 

 .با صدای آراز حواسش جمع شد

 شایلین؟-

 .ب... بله چشم، من مراقبشم-
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 .دستت درد نکنه-

دونست آراز از اتاق رفت بیرون و مسیرش رو به سمت اتاق پدربزرگش کج کرد. نمی

ن جا پنهوتونست حاال که آوردتش اینیلدا چیه ولی نمیعکس العمل اون به موندن گ

 .کاری کنه. پدربزرگش آدمی نبود که بشه چیزی رو ازش مخفی کرد

که شاید خواب باشه، آروم الی در رو باز کرد. پدربزرگش رو تخت دراز به هوای این

کشیده بود و با باز شدن در سرش رو چرخوند سمت آراز و با دیدنش لبخندی رو 

 .بش نشستل

ش آراز رفت کنار تختش رو زمین نشست. دوال شد دست رنجور پدربزرگ داغ دیده

 .رو بوسید و با لبخند خیره صورتش شد

 .دلم براتون تنگ شده بود-

 .گفت دیروز راه افتادیدکی رسیدید پسر؟ ارسالن می-

 .امروز صبح رسیدیم. گیر کردیم تو راه... شب رو تو جنگل خوابیدیم-

 ای... اون ولد چموش کجاست؟ستهپس خ-

 :آراز خندید و گفت

 .رفته جایی... میاد-

پیرمرد خودش رو یه کم رو تخت کشید باال و زل زد به صورت خسته و درمونده 

 .شنوه

جا اونم با این حال درمونده آراز؟ چی شده که قبل از در کردن خستگیت اومدی این-

 و پریشون؟
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شد مخفی از این پیرمرد هیچ وقت هیچ چیز رو نمیلبخندی رو لبای آراز نشست. 

 ..نگه داشت

 ب*و*س آقابابا... عجیبه؟اومدم دست-

 .مخبربرو پسر... منه پیرمرد رو سیاه نکن. یه چیزی تو این چشما هست که ازش بی-

آراز بلند شد لبه تخت نشست. یه کم حرفاش رو سبک سنگین کرد و بعد از مالوندن 

 :ش گفتچشمای پر از خواب

میگم چون نمیشه چیزی رو ازتون مخفی کرد، میگم چون مطمئنم تا اآلن به -

 ...م راه بدم... کهگوشتون رسیده که دو ماه پیش مجبور شدم دختری رو تو خونه

لومدی و دلیل این کارت رو ازت خواست زودتر میارسالن گفته بهم... خیلی دلم می-

 .پرسیدممی

یلم کارم رو براتون توضیح میدم، تمام و کمال... اآلن مسئله شینم دلبعداً مفصل می-

 .تریه... ما... راستش مجبور شدیم اون دختر رو با خودمون بیاریممهم

صدای چی پر از بهت پدربزرگش رو که شنید فهمید راه سختی در پیش داره. سعی 

 .کرد تمام عجز و استیصالش رو بریزه توی نگاه و لحن صداش

ای نداشتم. دلیل این کارم هم بعداً بهتون میگم ولی اآلن این دختره . چارهآقابابا..-

جاست. دیشب تو برف گیر کرده بودیم نا نداره، خونه هم بردمش مهشید کولی این

بازی درآورد و داد و قال کرد، این طفل معصومم از حال رفت. مجبور شدم بیارمش 

ترسم به خاطر مشکل ما بالیی سرش نه. میجا... تایمازم فرستادم بره دکتر خبر کاین

 .اومده باشه
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خواد شه و میبال بیاد سرش... به درک! اون موقع که میاد آویزون یه پسر مجرد می-

 .کرد نه حاالش بمونه باید فکر این روزا رو میتو خونه

 کرد. حاالاون بدبختم مجبور شد... دست گل تایماز بود وگرنه داشت زندگیش رو می-

اینا رو ول کنید. آقابابا... من اینجا غیر از شما و بابا کی رو دارم که بخوام بهش 

اطمینان کنم و این دختر رو بذارم پیشش! دختره پناه آورده به من، مسئولیتش با 

منه. واال به خدا این اون چیزی نیست که شما و بابام بهم یاد دادید! هیچ وقت نگفتید 

 .دراز کرد دستش رو پس بزن اگه یکی دست کمک به سمتت

بستگی داره که اون یه نفر کی باشه. گفتیم کمک کن به آدم نیازمند ولی نه به قاتل -

 .برادرت

وقتی بحث کمک وسطه چه فرقی داره که اون طرف کی باشه؟ بعدشم این دختر -

بینتش، از کارشم خبر هیچ ربطی به برادرش نداره، اصالً... میگه سال تا ماه نمی

 .اشتند

 .ناموس هست یا نه؟ آراز نذار بیشتر از این تن آرتا تو گور بلرزههم خون اون بی-

یعنی اگه اون دختر رو با این حال و روزش تو این سرما بندازم تو خیابون، روح آرتا -

 در آرامشه؟

کشید طور که دوباره رو تخت دراز میغالمعلی سری به افسوس تکون داد و همون

 :گفت

مونه جا میدونی و خودت... اون دخترم فقط تا فردا اینرفی ندارم، خودت میدیگه ح-

خوای برو بابات رو راضی کن، من پناه کسی نمیشم که خون قاتل که سرپا شه. اگه می

 .م تو رگاشهنوه

 آقابابا؟-
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 .شه آراز... برو فکر یه چاره دیگه باشحرفم دوتا نمی-

دونست. پس شد. این رو از قدیم االیام مینمیوقت حرفش دوتا گفت، هیچراست می

ه کنکه تا فردا یه راه حل دیگه پیدا میای نداشت. با فکر اینخودی فایدهاصرار بی

 .رفت بیرون

 .کرد، پا تند کرد و رفت طرفشتایماز رو دید که داشت دکتر رو بدرقه می

 چی شد تایماز؟-

روی گیاهی داد به بانو که براش درست میگه احتماال سینه پهلو کرده... یه سری دا-

کنه. تا عصری با یکی برم شهر هم ماشین و بیارم هم براش آنتی بیوتیک بگیرم 

 .ش موندگار نشهعفونت ریه

 :ش نشوند و گفتآراز نگاهی به چهره خسته برادرش انداخت. دستی رو شونه

 .پس یه کم استراحت کن، خودتم حالت تعریفی نداره-

 مونی یا میای خونه؟جا میکنی، اینم. تو چی کار میکم خستهمن فقط یه -

 :آراز نگاهی عاقل اندر سفیه بهش کرد و گفت

همین مونده بمونم که فردا مامان و آقاجون موندنم رو بکنن پیرهن عثمان که به -

خاطر این دختره موندی و اصالً نیومدی به پدر و مادرت سر بزنی. به شایلین میگم 

گیلدا باشه، باید امشب بیام باهاشون صحبت کنم که جلوی این  حواسش به

های مهشید رو بگیرن، بعدشم بشینم یه فکری بکنم ببینم گیلدا رو کجا پرخاشگری

 .تونم ببرم که امن راحت و باشه براشمی

 اوف... آقابابا رضایت نداد به موندنش؟-
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بره سراغ پدر بزرگش که آراز  آراز سرش رو به نشونه نه انداخت باال و تایماز خواست

 :گفت

 .خوابیده نرو-

 خب چرا بیشتر اصرار نکردی؟-

گرده؟ گفت نه یعنی نه حالت خوبه تو؟ فکر کردی با اصرار من از حرفی که زده برمی-

تموم شد و رفت... امشبم به زور راضی شد چون گفتم حالش بده ولی فردا باید بیام 

 .ببرمش

 :ای به کتف آراز زدن داد و ضربهتایماز سری به افسوس تکو

ایشاال درست میشه. بریم یه کم بخوابیم شاید ذهنمون بازتر شد تونستیم یه راه -

م کنیچاره پیدا کنیم، نهایتش اینه که یکی از اتاقای سِوَر خانوم رو براش کرایه می

 .دیگه

که با جا احساس غریبی کنه. یکی هم اینترسم اونبه فکر خودمم رسید ولی می-

وجود پسر سور اصالً اونجا امنیت نداره... یه دختر تنهای خوش بر و رو. یادت نیست 

 ای راه انداخت؟مگه چند سال پیش چه آبروریزی

پیچونم که جرات نگاه جا کشید یه جوری گوشش رو مینگران نباش اگه کار به اون-

 .کردن به گیلدا رو هم نداشته باشه

. دیدنش تو اون حال و روز با اون رنگ و روی پریده و رد آراز رفت باال سر گیلدا

کرد. یه معذرت خواهی اساسی به این خراش روی صورتش حالش رو دگرگون می

که سفارشش رو شدیداً به شایلین کرد با تایماز برگشتن دختر بدهکار بود. بعد از این

 شتن گیلدا، هرچند بهشون تا شاید بتونه پدر و مادرش رو راضی کنه برای نگه داخونه

 .نظر خودش محال بود اونم تا وقتی که مهشید هم اونجاست
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*** 

دونست چه ساعتی از روز بود که چشماش رو باز کرد و بالفاصله چشم تو چشم نمی

کرد و دختری خوشگل و چشم و ابرو مشکی شد که با لذت داشت بهش نگاه می

ش دیدپشت سرش بود و گیلدا نمیوقتی چشمای باز گیلدا رو دید رو به شخصی که 

 .چیزی به ترکی گفت و دوباره چرخید سمتش

خواست سراغ آراز رو ازش بگیره. کرد زبونش رو بلد باشه، چون میخدا خدا می

مونده بود چه جوری منظورش رو حالی کنه که خود دختر با زبون فارسی ولی لهجه 

 :آذری شروع به صحبت کرد

کر بیدار شدید... تبتونم الحمداهلل قطع شده. گفتم مامانم حال شما خوبه؟ خدا رو ش-

 .اآلن براتون یه جوشونده بیاره اونم بخورید قول میدم که خوب خوب بشید

گیلدا لبخندی به تالش دختر برای فارسی حرف زدنش زد. تو همون حال بد 

جسمیشم حس خوبی گرفت از حضور این دختر هم سن و سال خودش، هر چی باشه 

 .وردش هزار برابر از مهشید بهتر بودبرخ

 .خواست نیم خیز شه که دختر نذاشت و دوباره خوابوندش

 .بلند نشو عزیزیم... آراز خان سفارش کرده مواظبت باشم-

 :با شنیدن اسم آراز باالخره زبونش به کار افتاد

 خ... خودشون کجان؟-

دش به سرفه افتاد. دار بودن صداش شد و بالفاصله بعتازه متوجه گرفتگی و خش

ش شد حس کرد و یه کم بعد سرفهدست گرم دختر رو که روی کتفش باال و پایین می

 .قطع شد
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 .خودش و برادرش رفتن خونه پدر و مادرش... شما خونه غالمعلی خان هستید-

 :نگاه سوالی گیلدا رو که دید گفت

 .پدربزرگشون-

انوم میانسال اومد تو. لبخند گرمی که گیلدا تا اومد چیزی بگه در اتاق باز شد و یه خ

ش نشست و رنگ پوستش شبیه همین دختری که هنوز با دیدن گیلدا به چهره

که انگار دختر از نگاه دونست بود. حدس زد باید مادرش باشه، تا ایناسمش رو نمی

 :گیجش ذهنش رو خوند و گفت

 .م برای غالمعلی خانکنیمادرمه، اسمش بانوئه. منم شایلینم، ما اینجا کار می-

لبخندی به شایلین زد و سرفه نذاشت بهش بگه که چه اسم قشنگی داره. بانو با 

ای که تو دستش بود کنار شایلین نشست و شروع کرد باهاش به ترکی حرف سینی

زدن. داشت سعی میکرد با اطالعات ناقصی که از این زبون داره سردر بیاره از 

 .دتر حرفای مادرش رو ترجمه کردحرفاشون که شایلین خودش زو

مامان میگه آقا تایماز رفته شهر داروهات رو گرفته، ولی مامان خانوم من دستور -

 .شیددادن این جوشونده رو بخورید زودتر خوب می

نگاهی قدرشناسانه به زنی که با وجود عدم شناختش از گیلدا داشت محبت 

رو برای گرفتن لیوان جوشونده  ریخت انداخت و دستشش رو به پاش میخالصانه

دراز کرد. باهاش موافق بود، چون اون موقع که مادرش زنده بود هم این 

هایی که هیچ وقت نفهمید توش چیه خیلی بیشتر از قرص و کپسول به جوشونده

 .اومدکارش می

با اولین جرعه از اون جوشونده ماتش برد. طعمش انقدری آشنا بود که با وجود سه 

 .صله زمانی بازم تشخیصش بدهسال فا
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 چی شد، خوشت نیومد؟-

 :رسید گفتبا صدایی که از شدت گرفتگی به سختی به گوش شنونده می

 .های مامانم رو میدهچرا... طعم جوشونده-

شایلین حرفش رو برای مادرش ترجمه کرد و بانو هم دستاش رو رو به آسمون بلند 

ب آمرزش کرد. سخت نبود حدس این که آراز کرد و این بار فهمید که برای مادرش طل

یه چیزایی از زندگیش برای این زن گفته و مسلماً از مرگ مادرش خبر داشت که این 

 .جوری نگاهش به غم نشست

لیوان خالی جوشونده رو به دستای منتظر شایلین سپرد و دوباره سر خورد رو تشک. 

ش هم اعصابش رو خورد کرده های پی در پیهنوز حالش جا نیومده بود. این سرفه

داد بخوابه تا شاید تو خواب دست از سرش بردارن و مزاحم استراحت بود، ترجیح می

بقیه هم نشه. ضعفی که از دیروز هنوز تو بدنش مونده بود خیلی زود وجودش رو 

 .خبری غرق شداحاطه کرد و دوباره تو دنیای بی

*** 

لی کرد وبود و داشت با موبایلش بازی می خیره به آرشینی بود که رو پاهاش نشسته

فهمید که اونا هم بین های یواشکی پدر و مادرش بود. خوب میگوشش به پچ پچ

دارشون بود و یه طرف پسرشون. چه جوری دوراهی گیر کردن، یه طرف عروس داغ

داشتن؟ همین یک ساعت پیش کردن که هر دو طرف رو راضی نگه میباید رفتار می

بعد از کلی چونه زدن با پدر و مادرش سر قبول کردن گیلدا آب پاکی رو بود که 

تونن ریختن رو دستش و گفتن حتی اگه خودشونم راضی باشن به احترام مهشید نمی

 .شون راه بدناون دختر رو تو خونه
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 داد که مهشیدموقت پیشنهاد نمیاگه آرشین انقدر به پدر ومادرش وابسته نبود هیچ

جا، امنیتش تو خونه پدر و مادر خودشم فراهم بود. هرچند که اون اد اینباهاشون بی

 .دونست قراره گیلدا هم همسفرشون شهموقع نمی

با بیرون اومدن مهشید از تو اتاق، آرشین رو گذاشت زمین و رفت دنبالش که 

 .رفت سمت حیاطاهمیت به آراز داشت میبی

 زن داداش؟-

دونست چی باید بگه که سو تفاهم نشه و تش. نمیوایستاد و با اکراه چرخید سم

 .غیرت بودن نسبت به خون ریخته شده برادرشسریع متهمش نکنه به بی

 :مقدمه چینی گفتبی

جا بمونه که شما هم راضی مامان و آقاجون... فقط در صورتی راضی میشن گیلدا این-

 .باشی

 .پوزخندی رو لبای مهشید نشست

 .آرتا درد نکنه که احترام خون پسرشون رو دارن هنوزبازم دست پدر و مادر -

نفس عمیقی کشید برای حفظ آرامشش. خودش رو آماده کرده بود برای شنیدن این 

 .حرفا

کنه. زن احترام نمیش رو بیپناه تو این خونه، آرتا و زن و بچهحضور اون دختر بی-

شناختینش؛ به نظرتون داداش شما پنج سال با داداش آرتا زندگی کردید، خوب می

شد اون دختر گرفت راضی میاگه زنده بود و تو موقعیتی مشابه اآلن من قرار می

سرپناه تو این شهر غریب بین مردمی که حتی زبونشونم بلد نیست ویلوون و بی

 سرگردون بمونه؟
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 :مهشید با چشمای پر از خشمش خیره شد به آراز و با حرص گفت

گرفت... چون از همون اول به قاتل ت مشابه تو قرار نمیوقت تو موقعیآرتا هیچ-

که بخواد چند ماه کرد چه برسه به اینوجودش حتی نگاهم نمیبرادرش و خانواده بی

ت و این حرفایی که خواستم بیام خونهتو خونه و خونواده راهش بده. همون روز می

بگیرم، همون روزی که  دوماه بیخ گلوم چسبیده رو تف کنم تو صورتت تا شاید آروم

تایماز اومد و پته تو ریخت رو آب. به احترام همون پیرزن و پیرمردی که اآلن دارن 

دونستن اگه بیام دارن ساکت موندم، جلوم رو گرفتن چون میاحترام منو نگه می

 !زنم که چی کار کردیبرم و همه جا جار میآبروت رو می

الناس گردنمه؟ مال حروم و ناحق کردم؟حقچی کار کردم؟ گناه کبیره کردم؟ حق -

 خوردم؟ چه غلطی کردم که تاوانش شنیدن این حرفا از زبون زن داداشمه؟

آره حق الناس گردنته... حق من، حق اون بچه، حق برادرت. آراز... اونی که هفت ماه -

پیش سر و بدن جدا از همش رو گذاشتیم زیر خاک برادرت بود، چغندر که خاک 

 .کنیگذرونی میخیالی و واسه خودت با خانواده قاتلش خوشانقدر بینکردیم 

کردن حاال دیگه پدر و مادرش و تایمازم از صداشون اومده بودن تو سالن و سعی می

 .جفتشون رو که از خشم کبود شده بودن آروم کنن

ش نشسته بود پس زد و گردن کشید سمت مهشید که دست تایماز رو که رو شونه

 .شدوسط مادرش آروم میداشت ت

 ندازی... درست بگو بفهمم منظورت چیه؟ای؟ چرا انقدر متلک میگذرونیچه خوش-

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است! دو ماه آتیش و پنبه با یه دختر خوش -

گذرونی نیست پس چیه؟پسر پیغمبر برو رو زیر یه سقف زندگی کردن اسمش خوش

 !به دختره نیفتادهنیستی که بگم نگاهتم 
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زبونش بند اومده بود، از شوکی که با این حرفا بهش وارد شد. شاید انتظار شنیدن 

این حرف رو از هر کسی داشت به جز زن داداشش که همیشه مثل خواهر بود براش. 

جوری جلوی برادرش دربیاد و این تهمتا رو یعنی واقعاً آرتا راضی بود که زنش این

 بهش بزنه؟

 :داری از برادرش گفتسبتاً بلند تایماز رو شنید که به جانبصدای ن

بری و گیم واسه خودت میبسه دیگه زن داداش... هی هر چی ما هیچی نمی-

شناسی که همچین اراجیفی شناسی... آرازم نمیدوزی؟! اون دختر رو نمیمی

 تحویلش میدی؟

جماعتیه که تا چند وقت چیه، بهت برخورد؟ عیب نداره از من بشنوی خیلی بهتر از 

نم تونی سرت رو بلند کنی. ببیدیگه که صدای طبل رسواییت بلند شد پیششون نمی

جوری حق به جانب شی و باد به غبغب بندازی و ادعا کنی تونی اینجلوی اونا هم می

که هیچ گناهی نکردی؟ گناه از این باالتر که هنوز کفن داداشت خشک نشده با 

 ی رو هم؟خواهر قاتلش ریخت

سرش نبض افتاده بود از حرص و عصبانیت، رنگ پوستش تیره شده بود و رگ وسط 

پیشونیش نزدیک بود پاره بشه از شدت فشار. نگاهی به چهره خیس از اشک مادرش 

ای که به انداخت و روش رو کرد سمت پدرش که تماشاچی این معرکه بود و با اشاره

 :مهشید کرد گفت

... همون عروسته که یه ساعت پیش داشتی سنگش رو به سینه تحویل بگیر آقاجون-

خواد بار پسرتون زدی! ببین چه جوری جلوی چشمتون داره هر چی دلش میمی

خواید به خاطر آرتا زن بیوه زنید و نمیکنه، به پشتوانه احترامی که ازش دم میمی

یست. اآلنم بشینید تازونه و عین خیالتونم نش رو برنجونید داره چهار نعل میشده

گوش به فرمانش تا یه وقت آب تو دلش تکون نخوره! ببینید آخر رو سیاهیش واسه 

 .مونهکی می
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 :مهشید خواست جوابش رو بده که این بار ارسالن توپید

بسه دیگه مهشید، با تو هم هستم آراز... تمومش کنید. چهار تا در و همسایه -

هم که اینجا داریم دود میشه میره هوا.  صدامون رو بشنون همین دوزار آبرویی

دونید اون بیرون چهارچشمی وایستادن تا یه آتو از ما بگیرن و داغ گذشته رو نمی

 .تازه کنن؟ به فکر آرامش خودمون نیستید به اون پیرمرد فکر کنید

آراز با هدایت دست تایماز راه افتاد سمت حیاط و مهشیدم رفت تو اتاق و در و محکم 

تونستن هم رو درک کنن و نه در برابر هم کوتاه بیان. آرتا با د. هیچ کدوم نه میکوبون

رفتنش ناخواسته باعث ایجاد این جنگ و نزاع بین زنش و برادرش شده بود که انگار 

 .حاالحاالها تمومی نداشت

*** 

رد کهای بالکن بود و باال تنش رو به جلو خم کرده بود و سعی میکف دستاش رو نرده

کرد کم هاش رو منفجر میهای عمیق، این فشاری که انگار داشت تمام رگبا نفس

ش با چهارتا نفس عمیق آروم فایده بود، اعصاب تا این حد متشنج شدهکنه. بی

توجه به حضور پدرش گرفت. دست برد از تو جیبش سیگارش رو درآورد و بینمی

ل*ب*ا*ش بیرون کشیده  توی خونه خواست روشنش کنه که توسط دستی از بین

 .شد

چرخید سمت تایمازی که با یه لیوان آب کنارش وایستاده بود و با نگرانی به حال و 

 .کردروز آشفته برادرش نگاه می

 .کنیا! بیا یه لیوان آب بخور رنگ و روت برگردهافتی سکته میآراز می نکش این رو-

نتونست برای آتیشی که از آراز آب رو یه نفس سر کشید ولی اون یه لیوان آب 

ش حرفای مهشید توی وجودش روشن شده بود کاری کنه. دست تایماز رو شونه

 .نشست و فشارش داد
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خودی اعصاب خودت رو واسه چهارتا لیچار که از سر عصبانیت زده شده چرا آخه بی-

 کنی؟خورد می

یا بقیه قراره به قرآن مجید تایماز... یک درصدم برای حرفایی که مهشید بهم زد -

بزنن ناراحت نیستم، ناراحتی من واسه او دختره که ناخواسته و ندونسته پاش به این 

خوان بدون فهمیدن اصل موضوع واسه خودشون میدون جنگ باز شده و حاال هم می

 .گناه حرف بزننببرن و بدوزن و پشت سر اون دختر بی

حاال اون یه چیزی گفت تو چرا باور  خیال آراز... به حرف گربه سیاه بارون نمیاد.بی-

خواست با این حرفا سوزشش بخوابه، بعدشم تو نگران این قضیه کردی؟ اون می

 .نباش

 مگه میشه نگران نبود؟-

آراز مقصر صددرصد این جریان منم و خودمم قبول دارم. من اون دختر رو دزدیدم و -

مده تو خونه تو. که اآلن دارم باعث آوارگیش شدم، من رفتم به مامان اینا گفتم که او

بخشم، وقت خودم رو به خاطرش نمیترین اشتباهات عمرم بود و هیچفهمم بزرگمی

کنم که با موندن گیلدا موافقت کنن، ولی برای جبران کارم مامان اینا رو راضی می

ای که من دادم دستشون بزننش، فقط یه چند ذارم با همون چوب گناه ناکردهنمی

 .اید صبر کنیروزی ب

 .تو این چند روز چه غلطی بکنم؟ صبح باید برم گیلدا رو بردارم از خونه آقابابا-

دیم تا حواسش به بریمش پیش سور خانوم. دوبرابر پول اتاقش رو بهش میفعالً می-

م، کنگیلدا باشه و نذاره پسرش از یه قدیمشم رد بشه... نگران نباش خودم حلش می

 باشه داداش؟



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

388 

 

ش رو به ناچار سری با تایید تکون داد که همون موقع تایماز خم شد و شقیقهآراز 

 .بوسید

 .کنم مسببش من بودمگیرم وقتی فکر میجون من باد نکن این رگا رو... آتیش می-

 .ای به شکم تایماز زدجون خندید و با آرنجش ضربهآراز بی

دیگه هم بهمون  بینتمون یه انگشر نگو قزمیت، بکش کنار اآلن یکی می-

 .چسبوننمی

 .عیب نداره بذار این یکی هم به پرونده گهربار خاندان مشیری اضافه بشه-

بدبخت بیچاره اون موقع دیگه به دوتا کتک و چهارتا دری وری قانع نمیشن، میان -

 !کنن تو یه جات تا بفهمی غلط اضافه کردن یعنی چیگیرنت چوب میمی

آراز هم به خنده از ته دلش لبخند زد، در حالی که ذهنش تایماز بلند بلند خندید و 

 فهمیدکرد. از تصور نگاه پر از غم گیلدا وقتی که میفقط داشت فردا رو یادآوری می

 .شدای که حکم مسافرخونه رو داشت تنها بمونه قلبش پاره میقراره تو اون خونه

دی فهمیگرفتی باید میسخت نگیر آراز... اون موقعی که همچین تصمیمی تو قلبت -

 .که هفت خوان جلوی روته که باید تک تک ردشون کنی

دم، م راه میمن از کارم پشیمون نیستم و اگه بازم برگردیم به عقب گیلدا رو تو خونه-

 .ولی این حرفا هیچ رقمه تو کتم نمیره

ی خوای چتر از اینه میتو این مرحله بخوای خودت رو ببازی، بعدش که کارت سخت-

 کار کنی؟

 .آراز با اخم خیره شد بهش
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 بعدش چی قراره بشه که کارم سخت میشه؟-

 ...حاال-

 .بنال عین آدم-

تر از تحمل باالخره تحمل راه دادن خواهر قاتل پسرشون تو خونه خیلی راحت-

 .پذیرفتن اون دختر به عنوان عروسشونه دیگه

ه میخ تایماز شد که با شیطنت ابروهای آراز از هم فاصله گرفت و با چشمای گشاد شد

 .توجه به نگاه مبهوت آراز رفت توو نیش باز چند بار ابروهاش رو انداخت باال و بی

ترش خبر داشت از آراز چند دقیقه به جای خالیش خیره موند. پس برادر کوچیک

اتفاقاتی که چند وقته تو دلش افتاده و هنوز جرات به زبون آوردنش رو پیدا نکرده 

طور که فهمیدن و ایناگه تایماز فهمیده پس مسلماً دیر یا زود پدر و مادرشم می بود!

کرد. تنها معلوم بود باید به قول تایماز خودش رو برای جنگ با هفت خوان آماده می

چیزی که اون لحظه بهش اطمینان داشت این بود که گیلدا کسی نبود که بتونه به 

 ...راحتی ازش بگذره

*** 

که چشماش رو باز کرد حال بهتری داشت ولی هنوز درکی از زمان و مکان این بار 

طور که خوابیده بود نگاهش رو تو اتاق چرخوند. خبری از اون دختر و نداشت. همون

دونست چه ساعتی ، از پنجره به بیرون خیره شد. هوا روشن بود ولی نمیمادرش نبود

 .از روزه

اید زنه پس بت شایلین کی میاد بهش سر میدونسبه دستشویی احتیاج داشت، نمی

 .رفت برای پیدا کردن دستشوییشد و میخودش دست به کار می
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ش باعث شد بدون کمک دیوار نتونه راه بره، آروم و به سختی از جاش بلند سرگیجه

کرد که اون تب عصبی هاشم هنوز قطع نشده بود و فقط خدا رو شکر میسرفه

شالش رو از جا رختی گوشه اتاق برداشت و انداخت رو سرش ش قطع شده بود. کننده

هایی دستشویی تو حیاط باشه، برای داد تو همچین خونهو رفت بیرون. احتمال می

رفت سمت دری که به نظرش در ورودی خونه بود که با شنیدن همین داشت می

 .شد سرجاش وایستادصدای پایی و تق تقی که همراهش بهش نزدیک می

ش رو با درد گلوی متورمش قورت داد و چرخید سمت پیرمردی ن خشک شدهآب ده

دونست پدربزرگ آرازه ولی فکرشم شد. میکه با عصا داشت بهش نزدیک می

کرد اولین دیدارشون تنهایی و بدون حضور آراز یا تایماز باشه. موقع رو به رو نمی

قوت قلب بودن براش، ولی  ش اونا رو کنار خودش داشت و یه جوراییشدن با خانواده

دونست آراز بهش گفته کیه یا نه؟ مطمئناً کرد؟ حتی نمیاآلن باید چیکار می

دونست، با اون جنجالی که دیروز به پا شد محال بود به گوشش نرسیده باشه که می

 !هاش با کی اومدننوه

تاده تپش افچند قدم فاصله بینشون رو خودش پر کرد و با سری زیر افتاده و قلبی به 

 .روش وایستاد و زیر ل**ب سالم کردو بدنی لرزون روبه

 سن کیم سن؟-

سرش رو بلند کرد و نگاه هراسونش رو دوخت به چشمای تنگ شده پیرمردی که 

 .کردانگار داشت با همین نگاه تا اعماق وجودش نفوذ می

د ه جوری بایدونست چخواد بدونه کیه، ولی نمیانقدری ترکی بلد بود که بفهمه می

 !شه یا نهخودش رو معرفی کنه یا اصالً این مرد فارسی متوجه می



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

391 

 

عین یه آدم گیج و الل شده زل زده بود بهش و عجیب بود که غالمعلی خان هم 

رغبتی برای به هم خوردن خط نگاهش نداشت، انگار داشت تو چهره اون دختر دنبال 

 .انبار تاریک و متروکه ذهنشگشت که خیلی وقت بود سپرده بودش به شخصی می

با باز شدن در، گیلدا تکونی به خودش داد و چرخید که چشم تو چشم آراز شد و 

نفسش رو به طرز محسوسی بیرون فرستاد. آراز که با دیدن صحنه رو به رو شدن 

گیلدا و پدربزرگش همون جلوی در ماتش برده بود، نگاه گیج و گنگش رو بینشون 

ش رو جمع کرد و نیدن صدای سالم گیلدا حواس پرت شدهچرخوند که با شمی

 .بهشون نزدیک شد

 سالم... بهتری؟-

 :های کم جون و خشکش گفتبا همون صدای گرفته و سرفه

 .خوان بدونن من کیم، نتونستم جوابشون رو بدمبله. اممم، پدر... پدربزرگتون می-

 :و به ترکی گفتنگاهش رو دوخت به غالمعلی خان که مات گیلدا شده بود 

 .ش باهاتون حرف زدمهمون دختری که دیروز درباره-

 :پدربزرگش بدون این که نگاهش رو از گیلدا بگیره گفت

 کنه؟چرا انقدر سرفه می-

؟ ش بیدار شدیدگفتم که ناخوشه، تو برف موندیم سینه پهلو کرده. با صدای سرفه-

 .شرمنده، دیگه اومدم ببرمش

 .رد و زل زد به آرازیهو نگاهش رو باال آو

 کجا؟-
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برمش یکی از اتاقای سورخانوم تا بلکه مامان و آقاجون و اون مهشید آقا فعالً می-

 .باالسر شده رضایت بدن به موندنش

غالمعلی خان ساکت موند و آراز چرخید سمت گیلدا تا بگه بره آماده شه که با صدای 

 .پدربزرگش زبون به دهن گرفت

 .اجبذار بمونه همین-

با چشمای گشاد شده سرش رو برگردوند که دید داره با سرعت میره سمت اتاقش و 

حتی نموند تا نگاه پر از بهت و حیرت آراز رو از این تصمیمی که گرفته ببینه. باید تو 

کردن اون روزی رو که غالمعلی خام از حرفی که زد کوتاه اومد، اونم به تاریخ ثبت می

 !خاطر یه دختر غریبه

 ی شد؟چ-

ش رو از مسیر رفتن پدربزرگش گرفت و با همون بهتی که با صدای گیلدا نگاه خیره

 :هنوز تو صداش بود گفت

 ه... هیچی. تو برو استراحت کن، اصالً واسه چی این ساعت بیدار شدی؟-

 :گیلدا سرش رو انداخت پایین و زیر ل**ب با خجالت گفت

 .خوام برم دستشوییمی-

هاش ذاشت مثل همیشه گونهش نمیوش زد. صورت رنگ پریدهآراز لبخندی به ر

طور که خودش موقع خجالت گل بندازه. با دست به در ورودی اشاره کرد و همون

 :رفت گفتجلوتر می

 .بیا... دستشویی تو حیاطه-
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جلوی در دستشویی آراز در رو براش باز کرد و چراغم روشن کرد و چرخید سمتش 

 .کنهنگاهش می که دید داره با لبخند

 :سرش رو تکون داد و گفت

 چیه؟-

 .زنیدخوشم میاد ترکی حرف می-

 :آراز به لحن پر از شیطنتش خندید و با فشار دستش هلش داد تو دستشویی و گفت

 .بیا برو کارت رو بکن بچه-

 .باید قول بدید که به منم یاد بدید ترکی حرف بزنم-

 .باشه قول... حاال برو-

*** 

ی که اومد بیرون تایماز رو تو حیاط دید که کنار آراز وایستاده بود و از دستشوی

زنن دونست دارن درباره چی حرف میزد. رفت سمتشون. نمیداشت باهاش حرف می

 .ولی حاال بهت آراز به تایمازم سرایت کرده بود

 :شد. صدای تایماز رو شنید که گفتتر میرفت صداشون واضحتر میهر چی نزدیک

 مئنی قبل از اومدنت هیچ حرفی نزدن؟مط-

 .دونست کیهآره بابا... من که اومدم هنوز نمی-

 !آخه اصالً سابقه نداشته یهو انقدر کوتاه بیاد-

 .خودمم نفهمیدم چی شد-
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دونی که از زیر گیرای سه پیچ من خیال میرم ته و توش رو درمیارم... میحاال بی-

 .تونه در برهنمی

 .جوریشم معجزه شده که رضایت دادها! همیننری عصبانیش کنی-

 .نه بابا حواسم هست-

با رسیدن گیلدا حرفشون رو قطع کردن و چرخیدن سمتش. گیلدا سالمی به تایماز 

 :رویی جوابش رو داد و گفتداد و تایمازم با خوش

 بهتری؟-

 .بله. بابت داروها هم ممنونم، به زحمت افتادید-

ا بیسکوییت کردی تو حلقمون نمک گیر شدیم... تا کنم. دیگه چهارتخواهش می-

 .عمر داریم باید غالم حلقه به گوشت باشیم

ش ادامه پیدا کنه و صدای آراز رو شنید که گیلدا خندید ولی سرفه نذاشت خنده

 :گفت

بیا برو تو هوا سرده، هنوز رو به راه نشدی. تایماز تو هم به جای مسخره بازی کاری -

 .رو که گفتی بکن

رفت آروم دم طور که به سمت ساختمون میتایماز دوتا دستاش رو گرفت باال و همون

 :گوش گیلدا گفت

 .ت باشمواظب پاچه-

 :آراز صداش رو شنید و با حرص گفت

 .تایماز خفه-
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چشمکی به قیافه متعجب گیلدا زد و رفت تو. گیلدا هم سوالی به آراز نگاه کرد و 

 :گفت

 اتفاقی افتاده؟-

 .جز اون چیزی که خودت شاهدش بودی نه به-

جا که... از شر اعصاب خوردیای این چند وقتتون م واقعاً، مثالً اومدید اینشرمنده-

 .تونراحت شید. من آوار شدم رو سر آرامش خانواده

 :آراز کشوندش تو اتاق و با لحن تندی توپید

ه رویی تو چشمای تو کنم که با چاین چه حرفیه گیلدا؟ من از دیروز دارم جون می-

کنی؟ دیگه نشنوم این نگاه کنم و ازت معذرت بخوام حاال تو ادعای شرمندگی می

جا بمون و سعی کن فقط استراحت کنی که زودتر خوب شی، حرفا رو ها! فعالً این

همین گیلدا... ذهن و فکرت فقط رو خوب شدنت متمرکز باشه لطفاً. اآلنم بگیر بشین 

 برات صبحونه بیاره، راستی آشنا شدی باهاش؟ برم به شایلین بگم

 :گیلدا با یادآوری شایلین لبخندی زد و گفت

 .خیلی دختر مهربونیه، هم خودش، هم مادرش-

آره دختر خوبیه و البته رنج کشیده. باباش و خواهر کوچیکش به فاصله دو سال از -

 .نههم مردن. با همه سن کمش این مادرش رو جمع و جور کرد تا دق نک

 .ای وای! خدا رحمتشون کنه-

ت براشون تعریف کنم. البته کار برادرت منم مجبور شدم یه کوچولو از تو و خانواده-

 .رو فعالً فاکتور گرفتم، تو هم الزم نیست در این باره چیزی بگی
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 :گیلدا سری تکون داد و آروم گفت

 پدربزرگتون چی؟-

 .سید جوابش رو بدهدونه... اگه یه موقع سوالی ازت پراون می-

 .ترسم متوجه منظورم نشنمن... آخه می-

 .فارسی بلده. دوره سربازیش رو تهران بوده، کلی دوست تهرانی داره-

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

گید که از زیر آموزش ترکی من در برید؟ من هرجور شده ازتون یاد اینا رو می-

 .گیرممی

 :رفت سمت در گفتطور که میآراز همون

بذار این جنجال بخوابه، بعد جوری ترکی رو بهت آموزش میدم که دیگه نتونی -

 .فارسی حرف بزنی

آراز رفت و گیلدا هم رخت خوابش رو از رو زمین جمع کرد و خودش گوشه اتاق 

ای که قرار بود تو این روستا با این وضعیت براش نشست. فرصت فکر کردن به آینده

ون همون موقع در باز شد و شایلین با سینی صبحونه اومد رقم بخوره رو پیدا نکرد چ

 .تو

*** 

آراز که با دیدن شایلین خیالش از صبحونه گیلدا راحت شد راهش رو به سمت اتاق 

دونست غالمعلی پدربزرگش کج کرد. با نزدیک شدنش، صدای تایماز که ندیده می
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 های تایماز تکونلودگی شد. سری با افسوس برای اینخان رو کالفه کرده بلندتر می

 .داد و رفت تو

 :غالمعلی با دیدنش عاجزانه گفت

 .جا ببر تا خودم نشدم کبریتشآراز بیا این انبار باروت رو از این-

 بینی حال آقابابا خوب نیست؟تایماز اذیت نکن. نمی-

 :تایماز قیافه مظلوم به خودش گرفت و گفت

گفتی برات خواستی به خودم میگه زن میبابا من که کاریش ندارم... فقط میگم ا-

ردیف کنم، آخه زشت نیست پس فردا میگن پیرمرد عاشق یه دختر بیست ساله 

 شده؟

صدای پر اعتراض خفه شوی آراز همزمان شد با صدای برخورد عصای غالمعلی به 

 خورد تو مالجش. با این حال ازداد حتماً میدیوار پشت سر تایماز که اگه جاخالی نمی

رو نرفت و بعد از اینکه یه دل سیر به حرص خوردن داداش و پدربزرگش خندید، 

 :نشست ل**ب تخت غالمعلی و گفت

 شوخی کردم آقابابا چرا ناراحت میشی؟-

 با هم سن خودت شوخی کن کره خر... چی کار به من پیرمرد داری؟-

 :تایماز نگاهی بهش انداخت و با ناراحتی گفت

 .تونمنمی-

 تونی؟چرا نمی-

 !چون هم سن و ساالی منو شما تور کردی دیگه چیزی واسه ما نموند-
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ای کشید و همون موقع با با برخورد لگد کمجون غالمعلی به کمرش آخ پر از خنده

 .فشار دست آراز از رو تخت بلند شد و رفت سمت در

 

 خوای یه کم عاقل شی تو؟برو خونه تایماز، کم شر و ور بگو! کی می-

 .از قدیم گفتن عاشقا عقلشون رو از دست میدن، من که ادعای عاشقی نکردم واال-

 :توجه به جمله دو پهلوی تایماز توپیدآراز بی

 .تایماز، برو خونه گفتم-

 :صدای پدربزرگش بلند شد

ست هیچ کدوم حق ندارید اینجا خودتم برو آراز. تا وقتی اون دختر تو این خونه-

 .بیاید

 :و گم کرد و گفتآراز دست و پاش ر

 ...چ... چرا آقابابا؟ من اگرم بیام به خاطر سر زدن به شماست وگرنه که-

جا مثل اون خراب خود... من حالم خوبه الکی بهونه نتراش واسه اومدن. اینبی-

کنید نیست. شما یکه و یالقوزا هنوز عزبید، اون دخترم ای که توش زندگی میشده

 .جوری گردنم بیفتهم سر پیری یه گناهم اینمهمون خونه منه، دوست ندار

 :تایماز که هنوز تو چهارچوب در وایستاده بود خندید و گفت

 .اگه این طوره خب شما هم یالقوز و عزبید پس باید با ما بیاد بریم خونه آقاجون-

 .زبونت رو ببر پسر... اون دختر جای نوه منه-
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 !عشق سن و سال حالیش نیست که آقابابا-

 .ز بردار ببر این ول چموش رو از جلوی چشممآرا-

ش رو گرفت و هلش آراز با کالفگی از اتمام حجت پدربزرگش رفت سمت تایماز، شونه

 :داد بیرون ولی تایماز با پروگری از باال شونه آراز گردن کشید و گفت

فهمم باالخره که چی شد یهو نظرت راجع به این دختر عوض شد، فعالً ولی من می-

ترین احتمال ذهنم عشق و عاشقیه... مگه اینکه قانعم کنی که اشتباه پررنگ که

 .کنممی

آراز سریع در رو بست ولی از برخورد چیزی با در فهمیدن که بازم یه چیزی دیگه به 

سمتشون نشونه گیری کرده. از وقتی دستاش قوت کتک زدن رو دیگه نداشت از این 

ت رفونم پرروتر از این حرفا بود! با این که دلش میکرد ولی اطریق تایماز رو خفه می

نشوند ولی هایی که هر از گاهی لبخند به لبش میواسه این نوه ته تقاریش و شوخی

 .واقعاً از دست بعضی حرفاش کفری بود

 :تو حیاط تایماز یه سقلمه هم از آراز نوش جان کرد و صداش رو شنید که گفت

 ذاری؟رش میمرض داری آخه انقدر سر به س-

بابا آخه دیدم نم پس نمیده که چه جوری راضی به موندن گیلدا شده گفتم از این -

 .طریق قفل زبونش رو باز کنم

 نگفت نه؟-

 .نه، تا پرسیدم زل زد به پنجره و هیچی نگفت-

 :زنه گفتآراز به فکر فرو رفت که تایماز طوری که انگار داره با خودش حرف می
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مار داره... این از داداشم که دو روزه مهرش به دلش افتاد، اونم از  دختره انگار مهره-

 .بابابزرگم که به ساعت و دقیقه هم نکشید

با هجوم آوردن آراز به سمتش چند قدم عقب رفت و دستاش رو به حالت تسلیم برد 

خواست بهش نزدیک بشه تا صداش به باال، ولی آراز قصد حمله نداشت و فقط می

 :سه. به یه قدمیش که رسید با حرص گفتگوش کسی نر

دیشبم حرفت رو زدی و در رفتی نذاشتی من توضیح بدم. احساسم به گیلدا چیزی -

نیست که بتونم حداقل از توی بزمجه قایمش کنم ولی برام مهمه که باور کنی وقتی 

م بود نگاه هرزی بهش نداشتم و به چشم همون خواهری که داداش صدام تو خونه

کردم. کم کم توجهم بهش جلب شد وگرنه غلط بکنم به ناموس نگاهش می زدمی

 .دونه چشم داشته باشممردم که بهم پناه آورده و منو داداش خودش می

 .لبخند عمیقی رو لبای تایماز نشست

کنم حال و هوات عوض شه وگرنه من که باشه برادر من... دارم باهات شوخی می-

ها نداره، احساستم چیزی نیست که بخوای ناموسییدونم داداش من از این بمی

ت. بذار مامان قایمش کنی ولی بذار به وقتش، که نه اون دختر اذیت بشه و نه خانواده

 .همه چیزش ربط نداره بعدو آقاجونم بفهمن که این دختر هیچ رقمه به داداش بی

به ذهنش رسید و دونست چرا یهو این فکر آراز یه کم خیره خیره نگاهش کرد. نمی

 .کردگفت مثل خوره مغزش رو نابود مینفهمید چرا به زبونش آورد ولی اگه نمی

پرسم تایماز... بدون اهمیت به خواسته قلبی من و وضعیت گند یه چیز ازت می-

 زندگیمون جوابم رو بده. ت... تو هم گیلدا رو دوست داری؟



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

411 

 

از آراز نداشت ولی خب بهش حق  تایماز ماتش برد. اصالً انتظار همچین چیزی رو 

کرد. یه کم داد، با عوض شدن رفتارش با گیلدا هر کی بود به این احساس شک میمی

 :فکر کرد و گفت

 ...دروغه اگه بگم حسی بهش ندارم-

 .ضربان قلب آراز تند و تندتر شد

 ...کس نداشتماحساسی که بهش دارم تا حاال به هیچ-

 :فته برادرش و ادامه دادنگاهش رو دوخت به صورت وا ر

 ...به جز قیزیل تل-

 :لبخندی نشست رو لبش و گفت

ای داشتم ولی قیزیل تل برام فقط و سنم کم بود و شاید احساسات تعریف نشده-

فقط خواهر بود، درست مثل گیلدا. برعکس تو که تازه فهمیدی، من خیلی وقته 

تم که به دختر مورد عالقه غیرت نیسدونم دلت با این دختره؛ انقدری هم بیمی

 .کنمبرادرم چشم داشته باشم. تا پای جونم هم برای رسیدنتون به هم تالش می

ش مملو از حس قدردانی بود ولی صداش در ش نشست. نگاه خیرهدست آراز رو شونه

ترسید از لرزشش پی به بغضی که بیخ گلوش چسبیده ببره. چشماش نیومد چون می

 :کشید روی صورتش گفتطور که دست میفت و همونکه پر شد روش رو گر

 .بمون برم به گیلدا بگم غالمعلی خان چی خواسته ازمون-

راه افتاد سمت ساختمون در حالی که نگاه تایماز و گیلدایی که از پشت پنجره داشت 

 .کرد میخش شده بودنگاهشون می
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*** 

طر وجود مثانه توی بدنش نگاهی به تاریکی حیاط انداخت و در حالی که داشت به خا

کرد راه افتاد سمت دستشویی. از صبح بانو انقدر مایعات به خوردش داده غر غر می

بود که تا این ساعت از نصف شب چند بار واسه دستشویی بیدار شده بود و هر بار با 

ترس و لرز فراوون و چشمای بسته، مسیر ساختمون تا دستشویی حیاط رو رفته و 

 .برگشته بود

تونست شب رو پیشش بمونه و شایلین به خاطر تنهایی مادرش تو اتاق ته باغ، نمی

ترسید ولی چیزی نگفت تا یه گیلدا هم با این که تو اون خونه بزرگ از تنهایی می

 .وقت شایلین و بانو به خاطرش معذب نشن

گشت عالوه بر اینکه چشماش رو بسته بود گوشاشم محکم این بار که داشت برمی

ها هم به گوش رفت چون تو سکوت تلخ و رعب آور اون روستا، صدای زوزه گرگگ

 .جا از حال ببرهرسید و این چیزی بود که ممکن بود گیلدا رو همونمی

تو خونه که رسید و در رو بست، همین که خواست به خاطر خالص شدن از شر اون 

 واخت خونه به گوششصداها نفس راحتی بکشه یه صدای دیگه این بار تو سکوت یکن

خورد، یه صدایی مثل حرف زدن یا گریه و ناله. تو اون خونه غیر از خودش و اون 

پیرمردی که به جز همون برخورد اول صبح ندیده بودتش نبودن؛ پس یعنی اون بود 

 !کرد؟که داشت گریه می

 اون اختیار به سمت اتاقی کههاش اون رو بیدونست کارش درسته یا نه ولی قدمنمی

بینه و شد کشوند و وقتی حس کرد شاید داره کابوس بدی میصدا ازش شنیده می

 .تردید در رو باز کرد و رفت تواحتیاج داره یکی از خواب بیدارش کنه، بی

با باز شدن در، یه لحظه صدای گریه قطع شد و تو تاریکی اتاق تشخیص داد که سر 

چرخید. آب دهنش رو قورت داد و  پیرمرد که رو تخت دراز کشیده بود به سمتش
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داد. برخورد رفت سمتش، حاال که بیدار بود باید علت اومدنش رو براش توضیح می

د براختیار ازش حساب میخاصی باهاش نداشت ولی تحت تاثیر حرفا و رفتار آراز بی

 .کردو در برابرش دست و پاش رو گم می

ونه خواب نبود که با صداش بیدار نزدیک تختش که رسید در حالی که کسی تو اون خ

 :بشه، ناخودآگاه با پچ پچ گفت

خواستم مزاحمتون بشم... دیدم یه صدا میاد گفتم شاید دارید خواب ببخشید نمی-

 ...بینید، واسه همینبد می

با بلند شدن دوباره صدای گریه دلخراش پیرمرد حرفش رو قطع کرد و هاج و واج 

تابید خیس اشک بودنش تابی که از پنجره تو اتاق میصورتی شد که حاال با نور مه

 .پیدا بود

 .مستاصل و هراسون دنبال یه راه چاره بود برای درمان حال بدش که صداش رو شنید

 اولدوز سن سن؟-

هیچی نگفت و فقط نگاهش کرد. چی داشت بگه وقتی هیچی از حرفش نفهمید؟ 

 شتباه گرفته ولی اولدوز، اسم بود؟ای اتونست تشخیص بده که اون رو با کس دیگهمی

دونست آشپزخونه کجاست و تو اون هاش سریع رفت بیرون. نمیبا شدت گرفتن گریه

ور حیاط بره و بانو و شایلین رو بیدار کنه، برای تونست تا اونتاریکی حیاطم نمی

 رهمین رفت تو اتاق خودش و از پارچ آبی که بانو باال سرش گذاشته بود یه لیوان پ

 .کرد و برگشت تو اتاق پیرمرد و این بار چراغ رو روشن کرد

زد و باز هیچی از حرفاش نفهمید، فقط از حین گریه کردن داشت با خودش حرف می

گفتناش رو تشخیص داد. سریع رفت  "ای وای اولدوز"ها و هق هقش بین ناله

اشت و گذترسید با دست دست کردنش اتفاقی براش بیفته. یه دستش رسمتش، می
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پشت گردنش و کمک کرد تا یه کم نیم خیز شه و با اون یکی دستش چند قلپ از آب 

 .توی لیوان بهش داد و وقتی سرش رو کشید عقب دوباره خوابوندش رو تخت

طور که ش قطع شده بود و گیلدا هم از فرصت استفاده کرد و همونصدای گریه و ناله

 :رد که بکشه روش گفتکپتوی مچاله شده گوشه تخت رو باز می

 .حتماً خواب بد دیدید، ایشاال که خیره بد به دلتون راه ندید-

 :پتو رو کشید روش و ادامه داد

 .ام که ته راهروئهاگه کاری داشتید صدام کنید. من... تو اون اتاقی-

 العملی بود به شکگفت فارسی بلده ولی این نگاه ماتش که بدون هیچ عکسآراز می

نسبت به این که متوجه حرفاش میشه یا نه! نگاهش که جایی اطراف سر  نداختشمی

اختیار دستش رو بلند کرد و گذاشت رو سرش که تازه و موهاش چرخ خورد بی

فهمید شال سرش نیست. نخواست دستش که تا اون باال رفته بالاستفاده بمونه و 

 :جا یه دونه کوبید تو سر خودش و زیر ل**ب گفتهمون

 !بر سرمخاک  -

سریع روش رو گرفت و از اتاق بیرون رفت. صبح که آراز اومد بهش گفت پدربزرگش 

جا رفت و آمد کنن، اینم گفت که معتقد و تعصبیه و به ده زیاد به ایناجازه نمی

دقتی و حواس پرتیش دلش حجاب خیلی اهمیت میده و حاال گیلدا با این بی

کرد که این پیرمرد زمین. فقط خدا خدا می خواست یه قطره آب شه و فرو بره تومی

درد کشیده و آشفته تخت تاثیر خوابی که احتماالً دیده بود اتفاقات امشب رو 

 .فراموش کنه

های گیاهی بانو فردای اون روز که حال جسمی گیلدا هم به کمک داروها و جوشونده

زدن. چقدر حس های حیاط نشسته بودن و حرف میبهتر شده بود، با شایلین رو پله
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گرفت از این دختر که بعد از چند وقت به عنوان یه دوست پاش رو به خوبی می

تونست موثر باشه حضور یه هم جنس بعد از سه زندگیش گذاشته بود! چقدر می

 !سالی که روزاش رو یا با تنهایی پر کرده بود و یا با غیر هم جنساش

تره و اونم مثل گیلدا ال ازش بزرگپرسید فهمید که یه سبا سواالیی که ازش می

درسش رو فقط تا دیپلم ادامه داده و بعد به خاطر تنهایی مادرش مجبور شده 

د خواخیال دانشگاه رفتن بشه و در برابر سوال گیلدا که گفت بعد از ازدواج میبی

چیکار کن، بعد از کلی سرخ و سفید شدن گفت نامزدش از اهالی همین روستاست و 

که این دختر با همه مشکالت مونه و گیلدا چقدر خوشحال بود از ایننها نمیمادرش ت

 .افتهبازم از زندگیش راضیه و خداروشکر از زبونش نمی

ین شد شایلبا دیدن بانو که با یه سینی که توش دوتا لیوان بود بهشون نزدیک می

 :آروم گفت

ها به بشکه تبدیلت نکرده ولت خدا به دادت برسه... این مامان من تا با این جوشونده-

 .کنهنمی

که  ایبا لبخندی از بانو تشکر کرد و اونم جوابش رو با همون لبخند داد و بعد از جمله

 .به ترکی به شایلین گفت رفت

ها ولی... این اتفاقاً خیلی زودتر از همیشه سرماخوردگیم خوب شد با این جوشونده-

 .ترسمف شب که حیاط تاریکه یه کم میکنه اونم نصدستشویی رفتن اذیتم می

 .مونمذاشتیم، امشب میام پیشت میای وای! ببخشید نباید تنهات می-

 :اختیار پرسیدگیلدا که یهو یاد دیشب و حرفای غالمعلی خان افتاد بی

 اولدوز یعنی چی؟-
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 .اولدوز، یعنی ستاره-

 تونه اسم کسی هم باشه؟می-

 ذارن اولدوز... تو از کجا شنیدی؟رو می جا خیلیا اسم دخترشونآره این-

 :تفاوتی گفتش رو بخوره با بیکه یه جرعه آخر جوشوندهقبل از این

 .غالمعلی خان-

اهمیتی موضوع ولی وقتی برگشت و به چهره بهت سکوت شایلین رو گذاشت پای بی

ردمک ش نگاه کرد ماتش برد. با دهن نیمه باز مونده زل زده بود به گیلدا و مزده

 .شدچشماش چپ و راست می

 کنی؟شوخی می-

نه به خدا! دیشب که برای دستشویی اومدم برگشتنی دیدم از اتاقش صدای گریه -

میاد، فکر کردم شاید خواب بد دیده رفتم بیدارش کنم ولی بیدار بود. با خودش حرف 

 .کرد، وسطای گریه کردنش اسم اولدوز رو شنیدمزد و گریه میمی

 :زد زمزمه کرده انگار داشت با خودش حرف میشایلین ک

 بعد از این همه سال چرا حاال اسمش رو به زبون آورده؟-

نگاهش که به چهره گیج شده گیلدا افتاد از جاش بلند شد و بعد از نگاه کردن به دور 

 :شنوه تند و دستپاچه گفتکه کسی حرفاش رو نمیو برش و اطمینان از این

ش حرف یعنی بود، مرده خیلی وقت پیشا. ما هم حق ندریم درباره اولدوز دخترشه...-

بزنیم. خودشم بعد از مرگش اسمی ازش نیاورد، واسه همین تعجب کردم که گفتی از 
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دونم واال البد تو حال خودش نبود، تو هم پیش زبونش این اسم رو شنیدی. چه می

 .کسی به روی خودت نیار

تایید تکون داد و شایلین برای اینکه از زیر جواب گیلدا با همون گیجی سرش رو به 

دادن به سواالی احتمالی گیلدا در بره، به بهانه کمک به مادرش رفت و گیلدا رو هاج و 

واج تنها گذاشت. پس این پیرمرد داغ دیده دیشب به خاطر دلتنگی واسه دخترش 

خواست نمی هاش لرزون و صورتش خیس از اشک شده بود، ولی چراجوری شونهاون

کسی اسمی ازش بیاره؟ چرا شایلین انقدر هول کرد وقتی اسمش رو شنید؟ اصوالً 

شناختشون فضولی کنه، ولی شدیداً آدمی نبود که تو زندگی خصوصی افرادی که نمی

 .خواست بفهمه این دردی که تو دل این پیرمرده از کجا اومدهدلش می

که خودش بخواد ل*ب*ا*ش از دو طرف ینبا باز شدن در حیاط و اومدن آراز بدون ا

دیدش، این کش اومد و با لذت بهش خیره شد. بعد از دوماه که هر روز و هر شب می

خواست تو این خونه دوری بیست و چهار ساعته براش زیادی زیاد بود. دلش نمی

ست شد دتر میخیلی تابلو بازی دربیاره ولی نه اون لبخندی که لحظه به لحظه عمیق

شد. چه ودش بود و نه ضربان قلبی که با هر قدم آراز به سمتش تند و تندتر میخ

شد و چقدر این گرفتار شدن رو دوست حسی بود که با هر بار دیدنش گرفتارش می

 .داشت

 .رویی سالم دادبا نزدیک شدن آراز از جاش بلند شد و با خوش

 !علیک سالم. خداروشکر معلومه بهتریا-

 .بله خیلی خوبم-

 کنه؟راحتی اینجا؟ تنهایی اذیتت نمی-

 .نه چه اذیتی، تنها هم نیستم از صبح کلی با شایلین حرف زدیم-
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 زدم بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی... کجاست حاال؟حدس می-

 .رفت پیش مادرش-

 .باشه. من برم یه سر به آقابابا بزنم تو هم برو تو، سرده هوا-

 .یه کم دیگه بشینم بعد میرم-

 آراز سرش رو به تایید تکون داد و رفت سمت

ها نشست. یه لحظه از ذهنش رد شد که جا رو پلهساختمون، گیلدا هم دوباره همون

شه و با دیدنش بعد از اون یه هر خواهری با یه روز ندیدن برادرش انقدر دلتنگ می

 روز انقدر منقلب؟

*** 

که کل زمان رفت و د از اینبا نشستن آراز کنارش به خودش اومد و متعجب بو

برگشت آراز رو تو فکر و خیالش غرق بود. سرش رو چرخوند که با لبخند عمیق آراز 

 .رو به رو شد

 !کنه که اومدیخندید؟ گفتم اآلن برید تو، پدربزرگتون دعواتون میبه چی می-

 .نه اتفاقاً چیزی نگفت-

 :گیلدا منتظر بود که دلیل لبخندش رو بشنوه که گفت

 .یاد حرف دیروز تایماز افتادم-

 گفت؟چی می-

 .گفت انگار مهره مار داریمی-
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 !من؟-

 .اوهوم-

 :برای این که از بهت درش بیاره با سر به پشت سرش اشاره کرد و گفت

اومد از یه غریبه گفت. انگار مهرت به دلش افتاده، کم پیش میبه خاطر آقابابا می-

دمم سخت بود وقتی رفتم تو اتاق من چیزی از تو بخواد تعریف کنه. باورش برای خو

 .نگفتم ولی خودش یهو گفت این دختر دل خیلی پاکی داره

لبخندی رو لبای گیلدا نشست. خوشحال بود از این که بعد از اتفاق دیشب ازش 

ناراحت نشده و این طور که معلوم بود ازش حرفی به آراز نزده. گیلدا هم با این که 

 .یه سری اطالعاتم از آراز بگیره ولی ترجیح داد سکوت کنه خیلی دوست داشت

شد،  طوریخب... من دیگه برم تا آقابابا با عصاش نیومده سراغم. بازم ببخشید که این

کنیم که مامان و آقاجون و اون مهشید من و تایماز داریم تمام تالشمون رو می

 .منطق از خر شیطون بیان پایینبی

من تو روی هم واینستید، خداروشکر که غالمعلی خان فعالً  تو رو خدا به خاطر-

 .مشکلی با موندن من نداره

 .شاید اون مشکلی نداشته باشه ولی من دارم-

 :گیلدا منتظر و سوالی نگاهش کرد که گفت

 .م کرده، به خاطر خودمم که شده باید زودتر این قضیه رو حل کنمدلتنگی کالفه-

ره مات مونده و سرخ شده از شرم گیلدا رو پشت با خداحافظی زیر ل**ب، چه

سرش جا گذاشت و رفت. گیلدا موندو هجوم هزاران فکر و حس مختلف که داشت از 

 .اوردپا درش می
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*** 

یک هفته دیگه هم گذشت و گیلدا هنوز خونه غالمعلی خان بود. با اینکه هر روز آراز 

که در طول روز با شایلین ا اینزدن و باومدن بهش سر میو گاهی اوقات تایماز می

کرد ولی حس دلتنگیش چیزی نبود که بتونه انکارش کنه. این مدت کلی صحبت می

حسابی بد عادتش کرده بود و یه جورایی دیگه طاقت دوری از آراز رو نداشت. با این 

دونست اورد چون میاومد بهش سر بزنه چیزی به روش نمیحال وقتی می

خواست دلتنگی شون تحت فشار هست و نمیجو متشنج خونه جوری به خاطرهمین

 .گیلدا هم باری بشه روی دوشش

تو هال خونه منتظر آراز که تو اتاق پدربزرگش بود وایستاده بود تا بیاد و با دیدنش 

 هاش رو تند کردرفع دلتنگی کنه که در باز شد و آراز اومد بیرون. با دیدن گیلدا قدم

 :تو وقتی بهش رسید گف

 .ت رو گرفتم که بریم بیرون یه کم بگردیمیه لباس گرم بپوش. اجازه-

 کردگیلدا کف دستاش رو محکم بهم کوبید و با چشمایی که شوق توش فوران می

 :خیره به آراز گفت

 راست میگی؟-

 .آره دختر کوچولو بدو تا پشیمون نشده-

دست بده دویید سمت گیلدا که محال بود تحت هیچ شرایطی همچین موقعیتی رو از 

 .اتاق و همین حرکتش کافی بود تا صدای خنده آراز بلند شه

*** 

تو دامنه کوهی که اطراف روستاشون قرار داشت و با ماشین اومده بودن تا بهش 

 .برسن، وایستاده بودن که آراز با صدای گیلدا برگشت سمتش
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تر یه کفش مناسبخوایم بیام کوه نوردی من از شایلین گفتی میخب زودتر می-

 .کردمقرض می

 :آراز بلند بلند خندید و گفت

تو فکر کردی شایلین واسه هر مسیر و هر موقعیت و شرایطی یه کفش جداگونه -

 .داره! اون روزی چند بار با همون یه دونه کفشش این مسیر رو میره و میاد

 واقعاً؟-

 .کنم بریممیجوری نگاه نکن، خیلی هم سخت نیست. کمکت اوهوم... این-

 :تردید گیلدا رو که دید گفت

 خواستی ارتفاعاتی رو که بشه از روش ترکیه رو دید ببینی؟مگه نمی-

 !شه؟هیع... از اینجا می-

 .شهاگه کمتر غر بزنی و زودتر به اون باال برسیم آره می-

ردن. ک گیلدا این بار بدون حرف راه افتاد و شونه به شونه آراز تو سرباالیی کوه حرکت

هایی که هنوز جا به جا برف نشسته بود رسیدن، یهو دست گیلدا با دست به قسمت

تونست منکر حس خوبی که از کف دستش ریشه گرفت و تا گرم آراز احاطه شد. نمی

کل وجودش رو پر کرد بشه ولی چرخید و متعجبانه به آراز خیره شد تا علت این 

 :حرکت یهوییش رو بدونه که گفت

خوام به خاطر کفش نامناسبت پات سر بخوره. اها هنوز برف نشسته، نمیجاین-

 .باالخره پیشگیری بهتر از درمانه دیگه
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ش رو باور کرده باشه و یهو نگاهش رو از گیلدا گرفت و خدا خدا کرد که دلیل مسخره

داد از دستش بیرون نکشه که خدا صداش دستش رو که شدیداً داشت بهش انرژی می

و گیلدا حرکتی نکرد که نشونه نارضایتیش باشه، ولی یه کم که جلوتر رفتن،  رو شنید

خورد فهمید دلیلش با کشیده شدن دستش توسط گیلدا که داشت رو زمین سر می

خودم نیست و با جیغ پر هراس گیلدا، قبل از این که پاش به ل**ب دره همچین بی

 .خودشنزدیک بشه دستش رو محکم کشید باال، چسبوندش به 

یه دستش رو گذاشت پشت کمرش و با اون یکی صورتش و نگه داشت و گونه یخ 

طور که خودشم از استرس به نفس ش رو با انگشت شستش نوازش کرد و همونزده

 :نفس افتاده بود گفت

 خوبی؟-

زده از این نزدیکی بیش از حد و آشفته خودش و خجالتگیلدا شرمنده از این جیغ بی

 :سای گرم آراز با پوست صورتش گفتاز برخورد نف

 .خوبم. چرا انقدر کولی بازی درآوردم؟ چیزی نشد که! ببخشید-

 قلبم اومد تو دهنم دختر... این چه طرز جیغ کشیدنه؟-

تونست جوابی به سوال آراز بده تا این نگرانی رو از چرا زبونش بند اومده بود و نمی

لحظه تو ذهنش بود کوبش تند قلبش چشما و لحنش پاک کنه؟ تنها چیزی که اون 

کرد بود که با این نزدیکی بعید نبود آرازم حسش کنه، هرچند اگه حسشم می

دونست حداقل ذاشت به حساب ترس چند دقیقه پیشش ولی گیلدا که خوب میمی

اآلن دیگه ترسی تو وجودش نیست و همه عکس العمالش ناشی از این مماس شدن 

 .ترسید ولش کنه و دوباره بیفتهر میبدنش با آرازیه که انگا
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به هر جون کندنی بود نگاهش رو باال برد تا خیال آراز رو راحت کنه که مشکلی 

دونست نیست ولی با دیدن چشماش که میخ ل*ب*ا*ش شده بود ماتش برد. نمی

این نگاه خیره و داغ چه معنی و مفهومی میده ولی هرچی که بود هیچ کمکی به کمتر 

 .های قلبش نکردضربه کردن شدت

آب دهنش رو قورت داد و ل*ب*ا*ش رو فاصله داد برای حرف زدن که باالخره نگاه 

رسید که معنی این نگاه آرازم باال اومد و خیره چشماش شد. دیگه انقدری سنش می

رو بفهمه ولی حاضر بود قسم بخوره برای اولین بار بود که از دیدن همچین نگاهی 

نداشت، حسش یه جورایی گنگ بود و ناشناخته. وسط اون کوه  نترسید و حس بدی

های نابی رو کرد حسداشت با آرازی که تا چند وقت پیش به چشم برادر نگاهش می

ش کرد که هم براش عجیب بود و هم یه جورایی خواستنی، هم خجالت زدهتجربه می

دونست که این حس شد. ولی در کنار همه اینا خوب میکرد و هم باعث لذتش میمی

دونست، به خاطر نباید باشه، نه فقط به خاطر خودش که آراز رو به ظاهر برادر می

شد به خاطر این ش میخود آراز که دوباره باید اسیر یه جنجال تازه تو خانواده

 .احساس نوظهورش

نش وبا تکونی که به خودش داد از بین بازوهای آراز بیرون اومد و سعی کرد با لبای لرز

 .طرح یه لبخند رو روی صورتش بکشه

 .بریم دیگه-

صدای دم عمیقی که آراز کشید و بازدمش رو به بیرون فوت کرد رو شنید و بعد 

 :صدای خودش رو که گفت

 .بریم ولی بیشتر حواست رو جمع کن-

خواستن این گیلدا سری به تایید تکون داد ولی اون لحظه هر دو از ته دل می

 .ا همه هول و استرسش بازم تکرار بشههای ناب بلحظه
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*** 

ور مرز نگاه های کوچولو کوچولوی اونگیلدا جوری با لذت و اشتیاق داشت به خونه

جا بود. عجیب نبود این همه ذوقش برای دختری که چند کرد که انگار خودش اونمی

که  ذاشت، حاال جایی وایستاده بودماه پیش پاش رو به سختی از خونه بیرون می

تونست مرز بین کشور خودشون و کشور همسایه رو ببینه و این براش از صدتا می

 .تر بودسفر دور دنیا هم با ارزش

 کنی؟جا چیکار میور این جوری ذوق مرگ میشی یه روز بری اونبا دیدن اون-

 :سرش رو بگردوند سمت آراز که کنار وایستاده بود و با ذوق گفت

واسه شما عجیب باشه این همه ذوق زدگیم ولی من هیچ وقت  حیرت انگیزه... شاید-

کردم که همچین جایی رو ببینم. خیلی خوشگل و محشره! یه دنیا فکرشم نمی

 .جاکه منو آوردید اینممنونتم به خاطر این

م، دلم نیومد حاال که توفیق اجباری نصیبمون شده و تا من خودمم عاشق این منظره-

 .طبیعت زیبا رو بهت نشون ندم جا اومدیم، ایناین

 .باید قول بدید همه چیزای قشنگی که دیدید رو به منم نشون بدید-

 :آراز خیره شد تو چشمای مشتاق گیلدا و گفت

 .تونم همچین قولی بدمنمی-

 چرا؟-

تونم ببینم. البته شاید تو هم بتونی ببینی ها رو فقط من میچون بعضی از زیبایی-

 .بریدازه من لذت نمیولی مسلماً به ان
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داد که چیزی از حرفای آراز نفهمیده، شایدم فهمیده و اون نگاه گنگ گیلدا نشون می

ها طوری وانمود کنه که نفهمیده منظور آراز از این زیباییداد اینلحظه ترجیح می

 .خودشه

 :ها که آراز گفتنگاهش دوباره چرخید سمت خونه

 .گیره موقع برگشتنپاهات درد میبیا یه کم بشین کلی راه اومدی -

ش درآورده بود و رو زمین پهن گیلدا چرخید و با دیدن زیراندازی که آراز از کوله

کرده بود رفت سمتش و نشست. بعد از یه هفته خونه نشینی و گذشتن روزای کسل 

 .چسبیدکننده، این پیک نیک دونفره واقعاً داشت بهش می

 :گاهی به آراز که تقریباً ولو شده بود رو زیر انداز گفتیه کم تو خودش جمع شد و با ن

 .کاش چایی داشتیم-

 :آراز با شیطنت نگاهی بهش انداخت و گفت

فکر کردی فقط کوله خودت کمد آقای ووپیه؟ باالخره باید کمال همنشینی با تو یه -

 .م هست برداراثری هم رو من بذاره دیگه... فالسک و لیوان تو کوله

جایی که دید و دوال شد کوله آراز رو که باال سرش بود برداره ولی از اونگیلدا خن

کرد انقدر سنگین باشه از دستش ول شد و محکم خورد تو سر آراز. فکرش رو نمی

صدای آخ آراز که بلند شد یه دونه محکم زد تو صورتش و چهاردست و پا رفت 

 .سمتش

 !چی شد؟ ای وای ببخشید-

داد گرفت و سعی کرد دستش رو از اشت پیشونیش رو فشار میمچ دست آراز رو که د

سرش جدا کنه ولی آراز شیطنتش گل کرده بود و برای بیشتر تقال کردن گیلدا 
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ش رو درهم کرد که گیلدا فکر تر رو سرش فشار داد و جوری قیافهدستش رو محکم

 .کنه تا مرز ضربه مغزی پیش رفته

 :صدای نگرون گیلدا تو گوشش پیچید

 .تو رو خدا دستتون بردارید ببینم چی شده... اگه خون میاد باید زود برگردیم پایین-

ترین کار اون لحظه نگه داشتن خودش بود که یهو نخنده به این لحن بچگونه سخت

ش از جای گیلدا. دلش ضعف رفت واسه این همه سادگیش که حتی نفهمید کوله

ریزی بشه. با این که بخواد باعث خون نرمش به سرش خورده و شدتشم انقدری نبود

های زیر لبیش ادامه داد در حالی که شدیداً از این بچه بازی و نمایشی که حال به ناله

 .بردراه انداخته بود و از حس نگرانی گیلدا داشت لذت می

فین تو فکرش بود که تمومش کنه یا یه کم به تمارض کردنش ادامه بده که صدای فین

 :رو شنید و بعد صدای پر از بغض و ناراحتیش کردن گیلدا

 .یه چیزی بگو دیگه... آراز... غلط کردم-

هت کرد با بتوجه به نقشی که داشت بازی میدستش رو از رو پیشونیش برداشت و بی

و حیرت به صورت خیس از اشک گیلدا خیره شد. کی وقت کرد این همه اشک از 

گفت به و بچه بازی آراز. دروغ نبود اگه میچشماش بریزه اونم به خاطر یه شیطنت 

خاطر شنیدن اسمش از زبون گیلدا بدون وصل شدن به کلمه داداش تو پوست 

ذاشت از گنجید ولی این چهره خیس از اشک و این چشمای هراسون نمیخودش نمی

 .این حس خوب لذت ببره

ل وچیکی خوشحادونست باید از این همه نگرانیش بابت همچین مسئله جزئی و کنمی

باشه یا به خاطر سادگی بیش از حدش که متوجه شوخی پشتش نشد ناراحت! ولی 

 .خودش رو جبران کنهش بود که این کار بیهرچی که بود اون لحظه وظیفه
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پاشد نشست و تو یه حرکت گیلدایی که تو پیشونیش داشت دنبال یه زخم و خراش 

 .شرو چسبوند به سینهگشت گرفت تو بغلش و سرش هر چند کوچیک می

داد جیگرش رو به آتیش کشید و با تکون گاه و بیگاه بدنش که نشون از هق هقش می

 :شرمندگی گفت

کردم باهات، چرا انقدر یه مسئله من غلط کردم عزیزم، ببخشید... داشتم شوخی می-

 !کنی آخه دختر؟کوچیک رو بزرگش می

از آغوش آراز بکنه با دستای کم جونش  که تالشی برای بیرون اومدنگیلدا بدون این

 :ش گفتمشتی به بازوی سفت آراز زد و با صدای گرفته از گریه

دونی تو همین چند دقیقه چقدر فکر و خیال کردم؟ کنی آراز؟ میچرا اذیت می-

گفتم اآلن سرت خون اومده باشه با چی جلوش رو بگیریم که یهو بعدش عفونت نکنه، 

ریزی داخلی کرده باشی و چند ساعت بعد که زبونم الل خونیا اگه خدای نکرده 

گشیم اثرش ظاهر بشه و یهو بیهوش بشی وسط راه من چه خاکی باید داشتیم برمی

بخشیدم؟ به ت هیچی، خودم رو چه جوری میریختم؟ جواب خانوادهتو سر خودم می

ین به خاطر جا پایخدا حتی به ذهنم رسید همین اآلن خودم رو پرت کنم از این

نداختی م تو همین چند لحظه... بعد تو داشتی منو دست میهمه حس درموندگیاین

 خندیدی؟و تو دلت به ریشم می

یهو آراز گیلدا رو از خودش جدا کرد و صورتش رو با دستاش نگه داشت. گیلدا که 

لت ش قطع شد و منتظر موند تا عش رو دید گریهنگاه بهت زده و هاج و واج مونده

 :این حرکت یهوییش رو بفهمه که یهو آراز گفت

 چرا تو این مدت به من نگفتی؟-

 چیو؟-
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کردیم اآلن وای گیلدا... یعنی من بعد از این همه مدتی که داشتیم با هم زندگی می-

 !باید بفهمم که تو ریش داری؟

زد باعث شد حین خندیدن جیغ پر حرص گیلدا که داشت اسمش رو صدا می

 .محکم ببنده و جفت دستاش رو بذاره رو گوشش چشماش رو

وقتی صدای جیغ گیلدا قطع شد دستاش رو برداشت و خیره به صورت پر از 

 :عصبانیتش با خونسردی گفت

عزیزم به این کوه و کمر اعتباری نیستا! یهو دیدی با این جیغ زدنات کوه ریزش کرد -

 .جا بمونیممجبور شدیم شب رو همین

ای بهش رفت و پشتش رو کرد به آراز و زانوهاش و بغل کرد. آراز تو گیلدا چشم غره

 :دلش خندید و با خودش گفت

خره نازکن کوچولو... توهم فهمیدی یه نازکش قهار داری که همه جوره نازت رو می»-

 «آره؟

ش برداشت و دوتا لیوان چایی ریخت. یکیش رو این بار خودش فالسک رو از کوله

ش برد جلو، به سمت گیلدا کشید، لیوان چایی رو از باال شونه برداشت و خودش رو

ولی گیلدا روش رو خالف جهت چایی چرخوند و لیوان رو نگرفت. آراز این بار سرش 

 :تر برد و کنار گوشش زمزمه کردرو نزدیک

اگه بدونی چقدر لذت بخش بود شنیدن اون صدای نگرونت، بهم حق میدی به خاطر -

کردم که مغز کوچولوت انقدری گنجایش بعدشم، من فکرشم نمی این بچه بازیام.

ای بنویسه. به جون تو نه، به مرگ داشته باشه که تو این چند لحظه همچین فیلمنامه

فهمی اون ضربه انقدری سنگین نیست که بخواد بالیی سرم کردم میخودم فکر می

 ...بیاره... وگرنه
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مزمه مانند کنار گوشش و حس دوباره نفسای گیلدا که کم مونده بود با این صدای ز

خورد باز حالی به حالی بشه با شنیدن قسمی که خورد سریع گرمی که به پوستش می

ازش فاصله گرفت و چرخید سمتش. با اخمی که هنوز رو پیشونیش نشسته بود 

 :گفت

 .دیگه همچین قسمی نخور... خوشم نمیاد-

د، آراز و فعالیی که همیشه پیشش جمع دونست چرا یهو داداش آراز شخودشم نمی

برد، شد مفرد... ولی انگار تو این چند ساعت یه احساس نزدیکی خاصی به کار می

 بهش پیدا کرده بود که با کل این

 .سه ماه تفاوت داشت -دو 

آراز لبخند کجی زد و لیوان چایی رو دوباره گرفت طرفش، همراه با چشمکی که دل 

 :گیلدا رو لرزوند گفت

 آشتی؟-

 :فتکشید گطور که انگشتش رو رو لبه لیوان میگیلدا این بار لیوان رو گرفت و همون

 ...قهر نبودم که فقط یه کم-

 ناز کردی؟-

 .نخیر. ترسیدم... یکی طلبت-

باشه من که این همه طلبکار دارم تو هم روش. هرموقع دوست داشتی منو بترسون، -

 .ترهمن گردنم از مو هم باریک
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و با بقیه طلبکارات مقایسه نکن... شاید با فرار کردن بتونی از دست اونا دربری من-

 .تونی در بریولی از دست من هیچ جوری نمی

 .خب این که خیلی خوبه-

تو  شبا طوفانی شدن دوباره نگاه گیلدا، بلند بلند خندید و از انعکاس صدای خنده

 .باز شد اون کوه و کمر باالخره لبای گیلدا هم به خنده

*** 

بعد از یک ساعتی که به چایی خوردن و گفتن و خندیدنشون گذشت، گیلدا یهو 

 :ناغافل پرسید

 ت چه جوری فوت کرد؟عمه-

نگاه بهت زده آراز باال اومد و خیره صورتش شد. سوالی که تو نگاهش خوند رو گیلدا 

 :دونست چیه رو به زبون آوردهم می

 دونی؟تو از کجا می-

های اون شب پدربزرگش و حرفایی که شایلین درباره عمه فوت ریان گریهگیلدا ج

ش و غمی که تو شده آراز بهش زد رو براش تعریف کرد ولی با درهم شدن چهره

نگاهش نشست پشیمون شد از این حس کنجکاویش که یه هفته داشت مغزش رو 

 .کردسوراخ می

 .خواستم ناراحتت کنمببخشید نمی-

 :ی کشید و گفتآراز نفس عمیق
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کنم چی باعث شده که آقابابا بعد از به خاطر حرف تو ناراحت نشدم، دارم فکر می-

هجده سال یاد اون خاطرات تلخ بیفته که بخواد به خاطرش گریه کنه یا حتی اسم 

 !اولدوز رو به زبون بیاره

 چرا مگه به زبون آوردن اسمش ممنوعه؟-

 .یه جورایی-

 :جب و کنجکاو گیلدا انداخت و گفتآراز نگاهی به چهره متع

 حوصله شنیدنش رو داری؟-

های اونور مرز گیلدا سریع سرش رو به نشونه تایید تکون داد و آراز خیره به خونه

نوزده سال پیش و خاطراتی که با وجود سن کمش تو ذهنش حک -رفت به هیجده

بود  انقدر غم انگیزشده، انقدر واضح که هر موقع بخواد، بتونه به تصویر بکشتش ولی 

 .ها درست مثل پدربزرگش و بقیه، توی ذهنش دفنش کرده بودکه تمام این سال

ش، نه فقط دردونه آقابابا که همه اولدوز تنها دختر آقابابا بود و یه جورایی دردونه-

دوسش داشتن. از مامان و بابای من بگیر تا بانو و بقیه دوست و آشنا. حتی من و 

ود سن کممون عاشقش بودیم... همیشه برامون از همون غذایی درست تایمازم با وج

کرد و با همین می،کرد که اون روز خودت درست کردی. همیشه بهمون محبت می

های غلط اون موقع که دختر رو نداخت. با وجود سنتمحبت مهرش رو به دل همه می

ه این زودی شوهرش خواست بدادن، آقابابا انقدر دوسش داشت که نمیزود شوهر می

ش بره. ولی تو شونزده سالگی عاشق یکی از پسرای ده پایین شد و با بده که از خونه

وجود مخالفت آقابابا به خاطر دور بودن و تاکید بر این که باید با یکی از اهالی همین 

هاشون رو راضی به وصلت کردن، یه سال ده ازدواج کنه باالخره جفتشون خانواده

 .دار شدن... یه دختربعدشم بچه
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 :لبخندی رو لبش نشست و ادامه داد

م بودم وقتی بعد از زایمان سختش، من اون موقع هشت سالم بود. پیش عمه-

دخترش رو آوردن که ببینه. اسمش رو من انتخاب کردم... یعنی، اولین اسمی که بعد 

 .از دیدنش به ذهنم رسید رو گفتم... قیزیل تئل

 :پرسید چرخید سمت گیلدا و

 دونی یعنی چی؟می-

 :گیلدا سرش رو به دو طرف تکون داد که آراز گفت

یعنی مو طالیی. خب نوزاد بود و خیلی مو نداشت که معلوم بشه چه رنگیه، فقط -

هایی که دیده بودم، موهای مشکی رنگ شب مشخص بود که مثل اکثر دختربچه

ونایی که تو اتاق بودن کلی بهم نداره. بعد از این که این اسم رو به زبون آوردم ا

که ناراحت نشم گفت م که خیلی من رو دوست داشت، برای اینخندیدن، ولی عمه

ذاریم قیزیل تِئل. چند وقت بعد که بزرگ شد تازه بقیه فهمیدن که اسمش رو می

شه. موهای لخت و طالیی داشت که زیر نور خورشید مثل اشعه چقدر اسمش برازنده

تر از موهاش رنگ چشماش بود که گاهی خشید! برای من عجیبدرخورشید می

شد. با به دنیا اومدن و بزرگ شدنش من و تایماز رو اوقات درست همرنگ موهاش می

به سمت خودش جلب کرد. تایماز شده بود همبازیش و من شده بودم بادیگاردش، 

ی اشون نداشتم ولهذاشتم کسی نگاه چپ بهش بندازه و با اینکه دخالتی تو بازینمی

هاشون یه گوشه کردم و سر بازیتری و مسئولیت مینسبت بهش احساس بزرگ

ایستادم تا اگه کسی از سن کمش خواست سو استفاده کنه هواش رو داشته باشم. می

ور و باد تو ور و اوندویید اینش هنوز جلوی چشممه وقتی با لباس محلی میقیافه

 .های از ته دلش هنوز تو گوشمهصدای خندهپیچید. رنگش میموهای خوش
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کرد مکثی کرد و ل**ب پایینیش رو محکم به دندون کشید. گیلدا به وضوح حس می

اکه یادآوری اون دختر بچه باعث لرزیدن صداش و این بغضی که سیبک گلوش رو باال 

 کرد شد. ولی مگه اونم مرده بود؟و پایین می

ا همه دوسش داشتن به جز آرتا... هیچ وقت نگفت تو خانواده و حتی دوست و آشناه-

کردم از این که همه توجهات به سمت اونه ناراحته. با اینکه چرا، ولی من حس می

کرد و من این رو به سنش از ما بیشتر بود ولی داشت به یه دختربچه حسادت می

د از ش، همون حسی که یه زمانی به اولدوز داشت و ناراحت میکردموضوح حس می

اینکه انقدر پیش پدرش یا حتی بابای من عزیزه حاال نسبت به دخترش داشت و حتی 

یه بارم علناً گفت ازش خوشش نمیاد چون برادراش رو ازش دور کرده، ولی منم که 

خود گردن قیزیل تئل دوازده سالم بود تو روش دراومدم و گفتم بی -اون موقع ده

نبودی. بماند که یه دعوای مفصل کرد و یه کتک  ننداز تو از اولشم با برادرات خوب

جانانه نوش جان کردم ولی ته دلم خوشحال بودم از این که بازم از قیزیل تئل دفاع 

کرده بودم. این جریان ادامه داشت تا جایی که شوهر اولدوز برای کاری که یکی از 

د که بیشتر از آشناهاشون بهش پیشنهاد داد رفت تهران، تنها موندن اولدوز باعث ش

قبل بین ده باال و پایین رفت و آمد کنه و قیزیل تئل رو که شدیداً به من و تایماز 

کرد بیاره تا یه کم آروم بگیره. این رفت قراری میشون بیوابسته شده بود و تو خونه

 ...و آمدا ادامه داشت تا جایی که

رسید به می ش پشت پلکش رو مالید. انگار داشتبا انگشت شست و اشاره

 ...شهای غم انگیز داستان زندگی عمه و دختر عمهقسمت

 ت که نکردم؟خسته-

 :گیلدا لبخند غمگینی زد و گفت

 .ترسم هرچی جلوتر بریم با یادآوریش بیشتر اذیت شینه اصالً... فقط می-
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کنه که هیچ کدوم حاضر نشدیم بعد از اون اتفاق یادآوریش انقدری اذیتمون می-

ز اولدوز و اون روزا بیاریم. ولی تا ابد که نمیشه این راز رو تو سینه نگه داشت، اسمی ا

شاید اگه برای یه نفر دیگه که تو این جریان نبوده تعریفش کنم یه کم از بار سنگین 

 .ترم کم بشه و تحمل کردنش راحتسینه

 .ش رو بگوشی بقیهپس اگه اذیت نمی-

خونه باباش و پدر شوهرش یه جوون عالف سر  تو این رفت و آمدای اولدوز بین-

کنه. اولدوز بهش میگه متاهله و دست از شه و ایجاد مزاحمت میراهش سبز می

تونه این سرش برداره ولی اون میگه از خیلی وقت پیش عاشقش بوده و دیگه نمی

 که این یه هوس زودگذره و خیلیش قایم کنه، اولدوزم به هوای اینعشق رو تو سینه

شم چیزی از این کنه و حتی به خانوادهمحلی میافته بیزود از سرش می

ترسید هم باعث شده نمیگه، چون میهایی که دیگه هر روز تکرار میمزاحمت

آبروریزی بشه و هم پاش از ده پدریش بریده شه. پسره از هر راهی برای به دست 

خودی هران مرده و بیشه و حتی بهش میگه شوهرش تو تآوردن اولدوز وارد می

منتظر برگشتشه. اولدوز با اینکه مدتی میشد از شوهرش خبر نداشت ولی بازم 

شه و میگه همین اآلن اهمیت نمیده به حرفای اون پسر و این بار به تهدید متوصل می

رسونه. ولی خبر رسوایی و ش میمیره جریان مزاحمتدهاش رو به گوش خانواده

رسونه زودتر از اولدوز تو همون زمان کم به گوش اهالی ده میآبرویی که اون پسر بی

رسه. پسره همه جا پر کرده بود که اولدوز به خاطر اونه که هر روز به خونه پدرش می

مونه. یه که بره پیش پدرش تو خونه اون میمیاد ده باال و چند ساعت قبل از این

شه که با یک کالغ و این می ذاره تنگشمعنی هم میسری نشون و حرفای چرت و بی

چهل کالغ در عرض یه نصفه روز حداقل نصف اهالی روستا از این جریان باخبر 

های اون پسره رو تازه همون روز با گریه برای پدرش و بابای شن. اولدوز مزاحمتمی

کنه و منم همون موقع از پشت در حرفاش رو شنیدم. ولی دیگه دیر من تعریف می

گفتن دخترش زدن این حرفا... باباش بود و یه جماعتی که داشتن می شده بود واسه
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های زیر زیرکی مردمی که تو گوشش ست، باباش بود و جملهآبرو و بدکارهبی

. خبر خیلی زود به ده پایینم "تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها"خوندن می

 ر گره خورد که اون پسرآبرویی بزرگی ایجاد شد و مشکل از جایی بیشترسید و یه بی

خودش رو گم و گور کرده بود و این شد دلیلی برای ثابت کردن ادعای دروغش و 

 .ناپاکی اولدوز

 :کرد انداخت و ادامه دادنگاهی به گیلدا که هاج و واج داشت نگاهش می

تر شه... بستن در دروازه راحتدونی عاقبت همچین جنجالی چی میدیگه خودت می-

دهن مردمه. راهی برای آقابابا نموند جز طرد کردن دخترش، شاید اون  از بستن در

ترس از کتکش جلوش سینه سپر کردم و گفتم اگه کردم و یه روز بیموقع درکش نمی

کوبیدم تو دهن مردم... ولی بعدها ستادم و میمیمن جای تو بودم پشت دخترم وای

ش مخفی نگه یه رو از خانوادهدادم. اولدوزم اشتباه کرد که این قضبهش حق می

داشت که خب اونم دالیل خودش رو داشت و سن کمش باعث شد نتونه تصمیم 

درست بگیره. اون زمان خونه ما بدترین جو موجود رو داشت. آرتا اون موقع هیجده 

رسید و اجازه داشت که تو بحثای مامان و بابا سالش بود، خب بیشتر از من عقلش می

ه ش با شرکت کنه و خب... راستش از هیچ تالشی برای باور کردن خانوادهو گاهاً آقاباب

گناهکار بودن اولدوز دریغ نکرد. به خاطر همون حس کینه قدیمی که به این عمه 

ش داشت. حرفاشم منطقی بود ولی خب دل من که واسه عمه دوست سوگولی شده

ن چیزا حالیش نبود، دلم تپید ایداشتنی و مهربون و دختر خوشگل و تو دل بروش می

ایی جتونستم دستشون رو بگیرم و ببرم از اینخواست انقدری بزرگ بودم که میمی

برن و اآلن هیجده ساله که که انقدر راحت آبروی یه زن شوهردار رو به تاراج می

 .حسرت همچین آرزویی تو دلمه

 :طاقت پرسیدبا سکوت آراز، گیلدا بی

 خان انداختش بیرون؟ خب بعدش چی شد؟ غالمعلی-
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شد، اون باید جایی که اولدوز شوهر داشت و صاحب اختیارش محسوب میاز اون-

آبرویی چیکار کنن. بردنش تو خونه پدرشوهرش گرفت که با این بیتصمیم می

زندانیش کردن تا وقتی شوهرش برگرده. وقتی برگشت، فقط یک ساعت طول کشید 

 ...ت و خبر رو از اهالی خبرچین شنید، تا زمانی کهاز زمانی که پاشو تو روستا گذاش

 :سرش رو پایین انداخت و زمزمه کرد

 .خودش رو دار زد-

دونست چرا داره این صدای هین گیلدا رو که شنید با درموندگی بهش خیره شد. نمی

مصیبت نامه رو برای این دختری که خودش کم سختی نکشیده بود تو زندگیش 

ه گفت. اگه قرار بود یجا گفته بود باید تا آخرش میحاال که تا اینکرد، ولی تعریف می

فهمید که خودش و روزی آراز رو به عنوان شریک زندگیش قبول کنه باید می

 .ش چه چیزایی رو پشت سر گذاشتنخانواده

کنه بین دوتا روستا که کم از جنگ نبود تو زمان مرگ ساالر جنجالی به پا می-

ق کوچیکی هم نبود، دختر خان ده باال با آبروریزی و خیانتش باعث خودش... خب اتفا

مرگ پسرخان ده پایین شده بود. وسط این جار و جنجال اولدوز که دیگه تو خونه 

کنه به گیره و یه جورایی فرار میپدر شوهرشم جایی نداشت، دست دخترش رو می

سوزه و پناهی دختر میروستای خودش و خونه پدرش. آقابابا این بار دلش برای بی

ر گناه این وسط گیراهش میده. البته به خودش میگه فقط به خاطر قیزیل تئل که بی

افتاده قبولش کرده، ولی خیلی طول نکشید که بفهمیم اهالی ده پایین نقشه کشیدن 

کنن اونم یه لکه ننگ وسط این واسه کشتن اولدوز و دخترش که حاال دیگه فکر می

ساالر نیست. اون روزا پدربزرگم از تهران یه مهمون داشت، یکی از  ماجرا و دختر

دوستای دوران سربازیش که ناخواسته در جریان این اتفاق و درگیری شدید رفیقش 

فهمن قضیه لشگر کشی ده پایین جدیه به آقابابا پیشنهاد گیره و وقتی میقرار می

سمت تهران تا حداقل جون  ش رو باهاش شبونه راهی کنه بهمیده که دختر و نوه
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سالم به در ببرن از این مخمصه. آقابابا در عرض یک ساعت تصمیمش رو گرفت و 

ش حاضر شد که تا آخر عمرش نبینتشون ولی حداقل برای نجات جون دختر و نوه

زنده و سالم باشن. هم برای اینکه زیر دین رفیقش نمونه و هم برای اینکه اولدوز و 

سالم برسن تهران، پول خرید یه ماشین رو بهش داد و ازش قیزیل تل صحیح و 

ش نگهداری کنه و اونم جلوی چشمای من قول خواست مثل چشماش از دختر و نوه

 .شرف داد به آقابابا که عین دختر و نوه خودش باهاشون تا کنه

 مطور که خیره به نیمرخ پر از غبینه یا نه ولی هموندونست داره درست میگیلدا نمی

آراز بود حس کرد چشماش پر از اشک شد، که البته نذاشت ابر چشماش بباره و 

تونست غم و لرزش صداشم مثل پشت ساعدش رو روی چشماش کشید، ولی مگه می

 اشکاش از گیلدا مخفی نگه داره؟

اون شب واسه من و تایماز که درک درست و حسابی ازاین ماجرا نداشتیم مثل شب -

نفهمیدیم چی شد که تو این یکی دو ماه زندگیمون بهم ریخت. به  مرگمون بود. اصالً

خودمون که اومدیم دیدیم دوتا از عزیزترین آدمای زندگیمون برای نجات جونشون 

کنن و معلوم نیست که بازم بتونیم ببینیمشون یا نه... هه! خوب یادمه دارن فرار می

ریخت بغل کردم و با میاون شب تایماز رو که داشت پشت سرشون زار زار اشک 

برمش تهران و زیر سنگم که شده تر شم خودم میاطمینان گفتم یه کم که بزرگ

کنم. از این طریق تونستم یه کم آرومش کنم ولی فردای اون روز اتفاقی پیداشون می

افتاد که دیگه نه کاری از دست من برای آروم کردن تایماز براومد نه دیگران... چون 

که شدیم و انگار زندگیمون تبدیل شد به یه حبابی که به راحتی یه تلنگر مون شوهمه

 .فروپاشید

 چ... چه اتفاقی؟ اهالی روستای پایین جلوی فرارشون رو گرفتن؟-

 :آراز سری به دو طرف تکون داد و گفت
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نه... فرارشون دقیق و حساب شده انجام شد و فردا صبحش که اهالی روستا اومدن -

ابا و دیدن جا تره و بچه نیست قیامت به پا کردن. آدم فرستادن برن دم خونه آقاب

های اطراف رو بگردن، ما هم با اضطراب نشسته بودیم که هر لحظه خبر تمام جاده

خواست فراریشون بده با گرفتنشون رو برامون بیارن که... همون دوست آقابابا که می

داری ید. گفت... گفت نتونست امانتسر و کله خونی و ظاهری درب و داغون از راه رس

کنه، گفت ماشینی که به خاطر کمبود وقت مجبور شده بود هول هولکی بگیره مشکل 

داشت و نتونست تو جاده جمعش کنه و پرت شد ته دره، گفت خودش کمربند بسته 

بود و تونست بعد از توقف و چپ کردنش پیاده شه ولی اولدوز و قیزیل تل که کمربند 

بودن موقع پرت شدن ماشین افتادن تو رودخونه یخ زده و آب زیر یخا نبسته 

 .بردشون، گفت نتونست کاری براشون بکنه

کرد انقدری با صدای هق هق گیلدا حرفش رو قطع کرد و چرخید سمتش. فکر نمی

تحت تاثیر قرار گرفته باشه که بخواد به خاطر دو نفر آدمی که هجده سال پیش مردن 

بریزه. خودش رو کشید طرفش و صورت خیس از اشکش رو تو  جوری اشکاین

 :دستاش گرفت و نالید

 کنی آخه گیلدا؟واسه چی گریه می-

 ی... یعنی... یعنی مردن؟-

 .آراز با افسوس سری به تایید تکون داد

واسه همین اصرار داری هرکی سوار ماشینت بشه، کمربند ببنده؟ هنوز این جریان -

 کنه؟اذیتت می

ترین اتفاقی اون روزا جلوی چشمام وقت نتونستم از ذهنم پاکش کنم، با کوچکهیچ-

 .لرزونهگیره و ترس از تکرار شدنش تمام تنم رو میجون می
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 نتونستید پیداشون کنید؟-

ای که یه تیکه از یخش جا و الشه درب و داغون ماشین و رودخونهتا وقتی رفتیم اون-

ریخته بود رو ندیدیم... هیچ کدوم باورمون نشد که شکسته بود و دور تا دورش خون 

به همین راحتی دوتا از عزیزترینامون رو به این روزگار باختیم. پیداشون نکردیم، 

گفتن احتماال یا از سردی آب تیکه تیکه شدن و یا آب بردتشون سمت دریا. می

 .شیماولدوز و قیزیل تل رفتن بدون اینکه حتی یه سنگ قبر ازشون داشته با

با دیدن رنگ و روی پریده گیلدا با حرصی که اون لحظه از خودش داشت زیر ل**ب 

 :گفت

کنم. بلند شو بریم من چه احمقیم که دارم اینا رو واسه این حال خراب تو تعریف می-

 ...تا

خوام بدونم چی شد، مردم، شما، غالمعلی شم بگو. میکنم بقیهنه... خواهش می-

 رو نبخشیدید؟خان، بازم اولدوز 

اون موقع که خبر مرگشون رو آوردن چند نفر از اهالی ده پایینم بودن و شنیدن. -

شه که همون لحظه جنجال خوابید. انگار فقط منتظر شنیدن همچین باورت نمی

چیزی بودن تا برن و با خیال راحت به زندگیشون برسن، وضع ما هم که تعریفی 

دیم. کرنفر مردیم و فقط جسماً داشتیم زندگی می نداشت؛ انگار تک تکمون با اون دو

من و تایماز با همه سن کممون داغون شدیم حتی آرتا هم با همه بدرفتاریاش با دیدن 

زد... ولی دیگه چه فایده، دوتا ش میاون صحنه پشیمون شد از حرفایی که درباره

ه همشرف بیپسرک بیگناه رفته بودن و این حال خراب ما... با پیدا شدن اون آدم بی

تر شد. وقتی که اومد و خبر جاروجنجالی که بعد رفتنش چیز بعد از چند ماه داغون

دونم از عذاب وجدان بود یا جنون به پا شد و قربانی شدن اون دونفر رو شنید، نمی

که وسط میدون ده با داد و بیداد همه اهالی رو جمع کرد و اعتراف کرد که چه غلطی 

گناه دوخته. قبل از این که دست کسی بهش برسه پاپوشی برای اولدوز بیکرده و چه 
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و حساب این خبطش رو کف دست بذاره خودش رو آتیش زد. ما موندیم و یه دنیا 

رسید که بخوایم یه جوری حرصمون رو حسرت! دیگه دستمون به کسی هم نمی

پسرک نادون سه  ناموسی یهسرش خالی کنیم. در عرض کمتر از یک سال به خاطر بی

 .تا خانواده عزادار شدن

ها تو صدای آراز ایجاد شد، نشون از گریه مردی لرزشی که با ادا کردن آخرین جمله

داد که چندین سال تو گلوش حبس مونده بود... ولی بازم نخواست جلوی این می

دختر بشکنه و با یه معذرت خواهی زیر ل**ب بلند شد و ازش فاصله گرفت. گیلدا 

 .دار کرده بودموند و بهت و تعجبش از این غمی که انگار اونم مثل این خانواده داغ

*** 

رفتن و تو افکار خودشون تو مسیر برگشت جفتشون ساکت و صامت کنار هم راه می

غرق بودن. شادی و نشاط و لذتی که از چند ساعت اول این پیک نیک دو نفره برده 

و غم انگیز به کامشون تلخ شده بود. هر دو ناراحت بودن با یادآوری اون خاطره تلخ 

بودن ولی نه با یه دلیل مشترک، گیلدا از این ناراحت بود که با کنجکاویش اون 

خاطره تلخ رو برای آراز زنده کرده بود و ناراحتی آراز از این بابت بود که دوست 

جوری کنه و ایننداشت گیلدا رو بیشتر از این تو مشکالت زندگی و خانوادگیش غرق 

 .به چشماش اشک بنشونه

 :با همون اخمی که ناخواسته نشسته بود گفت

 .زدمکنم حرفی از اون اتفاق نمیدونستم که انقدر ناراحتت میاگه یک درصد می-

تو این که گذشته غم انگیزی داشتید که شدیداً تحت تاثیر قرارم داده هیچ شکی -

مچین چیزی رو بشنوه و قلبش نگیره از این همه نیست... آدم باید از سنگ باشه تا ه

گناه شد. ولی ناراحتی اآلن من به خاطر کنجکاوی سر ظلمی که به اون دوتا بی

 .موضوعیه که هیچ ربطی بهم نداشت و با یادآوریش فقط باعث اذیت شما شدم
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ما همون موقع به اندازه کافی سر این جریان اذیت شدیم و خون دل خوردیم، -

کنه وگرنه قرار نیست هربار که یش فقط اون روزای شوم رو برامون زنده مییادآور

کردم دونستن افته یه غم دیگه بهمون اضافه شه. درضمن من اگه فکر مییادمون می

کردم مطمئن باش. دیگه هم وقت زبون باز نمیاین حقیقت ربطی به تو نداره هیچ

 .نبینم این قیافه آویزونت رو

ش رو به قول آراز آویزون کرده بود لبخندی زد و چیزی می که چهرهگیلدا با همه غ

 .کرد گیلدا باید این چیزا رو بدونهنگفت ولی ذهنش پر بود از اینکه چرا آراز فکر می

 :تقریباً به پایین کوه و قسمت جنگلیش رسیده بودن که آراز گفت

 جمع کنم؟ جا من برم یه خورده از اونجاهایی که خشکه چوبمونی اینمی-

 چوب واسه چی؟-

 .خوایم آتیش روشن کنیمواسه شب دیگه... چهارشنبه سوریه می-

جا موند، آرازم رفت و ال به الی درختا گم شد. این ضربان گیلدا موافقت کرد و همون

تند قلبش به خاطر ترسش از گرگ و میش شدن هواست یا استرسی که ناشی از 

ه ای و بمهشید بود؟ تو فکرش بود که به یه بهونه دیدار مجدد خانواده آراز به خصوص

خاطر آرامش اعصاب بقیه بمونه تو اتاقش و اصالً بیرون نره که با صدای خش خشی 

 .که از پشت سرش شنید تمام فکرای سرش دود شد رفت هوا

ای زمان برد تا یادش بیاد صدا از جایی خالف جهت مسیری بود که آراز فقط ثانیه

 رو بشه خواستینکه بخواد برگرده تا با اون شخص یا شاید حیوون روبهرفت و بدون ا

 .جیغ بکشه که دستی از پشت دهنش رو محکم نگه داشت

شروع کرد به دست و پا زدن و سعی کرد با جیغایی که توسط دست محکم اون 

شد آراز رو به اون بکشونه که یهو ولش کرد و گیلدا که در حال تقال شخص خفه می
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بود به سختی تعادلش رو حفظ کرد و همین که خواست جیغ بزنه، صدای کردن 

 :آشنایی تو گوشش پیچید

 .آروم گیلدا... منم-

ش و بدن لرزونش به عقب با همون ضربان تند قلبش و نفسای به شماره افتاده

به  ش گیر کرده بود روچرخید و با دیدن تایماز حجم سنگین نفسی که تو قفسه سینه

 .تادبیرون فرس

کرد با دیدن حال و روز گیلدا لبخند تایماز که به خیال خودش داشت شوخی می

 :ای زد و گفتدستپاچه

 ترسوندمت؟-

روح و اعصاب و روانش بعد از شنیدن گذشته آراز هنوز آمادگی پیدا نکرده بود برای 

یه شوک دیگه، برای همین بدنش این همه استرس و اضطراب و غم و ناراحتی رو تاب 

 .نیاورد و جلوی چشمای بهت زده تایماز نقش زمین شد

های بلند رفت سمتش و رو پاهاش نشست. نگاهش رو به دور و بر دوخت که با قدم

هایی که به صورتش آراز رو پیدا کنه ولی نبود. دوباره به گیلدا خیره شد و با ضربه

 .زد همزمان اسمش رو صدا زدمی

 گیلدا؟ ای بابا عجب گهی خوردم... گیلدا؟گیلدا؟ گیلدا جان چی شدی یهو؟ -

 !تایماز؟-

با شنیدن صدای پر بهت آراز سرش رو بلند کرد که دید نگاه متعجبش داره بین 

خودش و گیلدا رد و بدل میشه. چوبایی که جمع کرده بود رو ول کرد رو زمین و با 

 .های بلند اومد سمتشونقدم
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 !کنی؟چی شده؟ تو اینجا چی کار می-

اومد. دیدم با دیدم دیر کردید اومدم دنبالتون... آقابابا دیگه صداش داشت در میبا-

 ...گیلدا تنهاست خواستم یه کم اذیتش کنم از پشت اومدم جلوی دهنش رو گرفتم

 :با دیدن نگاه طوفانی آراز سریع گفت

 !ترسهدونستم انقدر میخب شوخی کردم، چه می-

 :طورکه راه افتاد سمت ماشین گفتونآراز گیلدا رو تو بغلش گرفت و هم

 .خر پیش تو پروفسوره تایماز... اون چوبا رو جمع کن بیار-

 .رسوندیه کم بعد صداش رو از پشت سرش شنید که داشت خودش رو بهش می

 !بابا این خیلی چسکیه من چی کار کنم خب؟-

رس زهره احمق نادون وسط یه جنگل تو این هوای رو به تاریکی خودت بودی از ت-

دو ساعته گذشته عذاب  -شدی؟بعدشم... گیلدا به اندازه کافی تو یکیترک نمی

 .کشید که تو اآلن تکمیلش کردی

 !عذاب کشید! واسه چی؟-

 .جریان عمه و قیزیل تئل رو براش تعریف کردم-

 !چی؟-

 :زدحاال تایماز بود که طلبکارانه حرف می

عوض بشه یا مصیبت نامه عطار  جا یه کم حال و هواشمرتیکه آوردیش این-

نیشابوری رو براش بخونی؟اصالً کی گفت به تو حق داری اون گذشته گند و نحس رو 
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واسه هر کسی تعریف کنی، تا تعداد افرادی که به حماقتمون پی ببرن بیشتر و بیشتر 

 !شه؟

 ید منمکم ور ور کن دم گوش من... اسم اولدوز رو از زبون آقابابا شنیده بود، ازم پرس-

فهمید تو گذشته کسی که بهش عالقه داره چی جواب دادم. باالخره باید یه روز می

 گذشته یا نه؟

 :دیگه به ماشین رسیده بودن که تایماز با شیطنت گفت

 .کنهپس بگو... آقا داره مسیر رو برای خودش هموار می-

 .حاال هرچی... سوییچ رو از جیبم درآر در رو باز کن-

بوند رو صندلی عقب و خواست ماشین رو دور بزنه تا سوارشه که تایماز گیلدا رو خا

 :ش و گفتدستش رو گذاشت رو شونه

گفته بودم تا تهش باهاتم دیگه نه؟ هرجا به بن بست خوردی رو کمک من حساب -

 .کن

 :آراز خندید و گفت

 ترا راه خروج از بن بست رو به بزرگترا نشون میدن؟از کی تا حاال کوچیک-

از وقتی فهمیدن بزرگترا تمام زندگیشون رو برای آسایششون دادن و حاال وقتشه -

 .که جبران کنن

 :ریخت گفتشون میآراز انگشتاش رو تو موهای تایماز فرو کرد و همونطور که بهم

 !ش رو ندارمابیا برو بچه... کم فیلم هندی بازی دربیار، من جنبه-

 .تا جون دارم فداییتم داداش-
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ترین لبخند عمرش بود. فکر بزرگ شدن و به دی که رو لبای آراز نشست واقعیلبخن

خواست تا پای جون برای خوشحالی داداشش ترش که میکمال رسیدن برادر کوچیک

 .تالش کنه خیلی براش لذت بخش بود

*** 

باسر و صدایی که به گوشش خورد چشماش رو باز کرد و چند دقیقه طول کشید تا 

ت مکانی و زمانیش بشه. تو همون اتاق مخصوص خودش تو خونه متوجه موقعی

داد که شب شده. این سروصداهایی که از غالمعلی خان بود و تاریکی هوا نشون می

 .اومد هم مطمئناً به خاطر مراسم چهارشنبه سوریشون بودبیرون می

ش هد خندیاد غروب و بالیی که تایماز سرش آورد افتاد. اآلن که دیگه ترسش رفته بو

 .شهوقت آدم نمیگرفت. آراز یه بار گفته بود این بچه هیچ

دوباره ذهنش رفت سمت خاطراتی که آراز براش تعریف کرد؛ از اون موقع داشت اون 

کرد. یاد نگاه خیره غالمعلی خان به موهاش دختر موطالیی رو توی ذهنش مجسم می

، یعنی با دیدن گیلدا یاد اون اون شبی که رفت تو اتاقش و روسری سرش نبود افتاد

دختر بچه براش زنده شد؟ ولی آخه این همه دختر با موهای روشن! چندتاشون رو تو 

رفت بیرون دیده بود. پس رنگ موهاش خیلی همین روستا وقتی با شایلین می

ش براش تداعی غیرعادی نبود تو این روستا. یعنی با دیدن همه اون دخترا نوه

 شه؟می

اختیار از جاش شدن صدای داد غالمعلی خان و پشت سرش قهقهه تایماز، بیبا بلند 

بلند شد و رفت سمت پنجره. همشون تو حیاط بودن، چند تا آتیش کوچیک با فاصله 

های تایماز که داشت غالمعلی کم از هم روشن کرده بودن و داشتن به مسخره بازی

نگاهش به آراز افتاد که حین  خندیدن.کرد از روآتیش بپره میخان رو مجبور می

کرد که از رو خندیدنش به نمایشی که تایماز راه انداخته بود به آرشین کمک می

آتیش رد شه. لبخندی که رو لبش نشست ناخودآگاه بود. حس خوبی بهش دست 
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دید این خانواده با وجود این همه داغی که دیدن بازم دلیلی برای داد وقتی میمی

 .ه فهمیده بود که غم زندگی خودش در برابر اینا هیچهشادی دارن، تاز

ذارم م رو یتیم کرد، منو بیوه کرد، داغ خوشبختی رو روی دلم گذاشت. نمیبچه-

 .خواهرش روز خوش ببینه تو زندگیش

صدای باز و بسته شدن در رو از پشت سرش شنید ولی فرصت نکرد برگرده تا ببینه 

توجه به شخص پشت سر گیلدا چاقوی ن مهشید بیکیه که اومده به دادش برسه، چو

توی دستش رو باال برد و گیلدا جیغی از ترس کشید و چشماش رو محکم بست که 

همون موقعی عطری آشنا تو مشامش پیچید و منتظر چشیده درد و سوزشی از اون 

 .چاقو شد ولی چیزی حس نکرد

که دید آراز تو یه نفس نفس زنون چشماش رو باز کرد به هوای دیدن مهشید، 

کرد چرا هیچ حرفی قدمیش پشت بهش و رو به مهشید وایستاده. داشت فکر می

زنن! چون انتظار داشت وقتی مهشید رو توی این حالت ببینه داد بزنه سرش و نمی

ش و بدنش که دعوا راه بندازه ولی یهو، در مقابل چشمای از حدقه درومده

هاش افتاد زمین و چهره بهت زده و هراسون لرزید، آراز رو زانوهیستیریک می

 .مهشید جلوی روش ظاهر شد

آراز که نقش زمین شد نگاه گیلدا رو به سمت خودش کشید. نتونست به چشماش که 

از الی پلکش به گیلدا خیره شده بود نگاهی بندازه چون مات چاقویی شده بود که 

 .آراز رو دریده بودقرار بود تو بدن خودش فرود بیاد و حاال سمت چپ بدن 

جفت دستاش رو دو طرف صورتش گذاشت و چنان جیغی از ته دل کشید که حس 

ش پاره شد. البه الی جیغ زدناش صدای فریاد پر از هراس تایماز رو که کرد حنجره

ای که توی خونه ایجاد شد ولی گیلدا هیچی زد شنید و همهمهبرادرش رو صدا می

ناخوناش رو توی پوست  ه دستاش رو محکم گرفته بودتوجه به شخصی کدید. بینمی

زد. اون زد و آراز رو صدا میصورتش فرو کرد و محکم به پایین کشید. جیغ می
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ش رو تغییر بده ولی نگاه گیلدا جا ببرتش و مسیر نگاه خیرهخواست از اونشخص می

شد جدا میاز رو جسم نیمه جون و غرق خون آراز که داشت توسط تایماز از زمین 

شد و انقدر جیغ زد و باال و پایین پرید که بین دستای همون شخصی که کنده نمی

 .نگهش داشته بود از حال رفت

چرخید؛ حدس هوشیش فقط یه چیز داشت تو سرش میتو لحظه آخر قبل از بی

مهشید درست از آب دراومده بود، آراز شده بود زندگی گیلدا، نبودش یعنی نبود 

 .گیلدا

*** 

که به کسی اطالع بده آروم کفشاش رو پوشید و از خونه زد بیرون و بدون این

هدف راه افتاد. دیگه خونه غالمعلی خان نبود و از این بابت خوشحال بود که بی

خواد بره باهاش بره. شایلین نیست که جلوش رو بگیره یا اصرار کنه که هرجا می

یدم به غصه خودن، به اشک ریختن، به احتیاج داشت به تنهایی، به فکر کردن، شا

خواست جایی خون دل خوردن. درست مثل این چند روز اخیر زندگیش، دلش می

های یواشکی اونم وقتی مجبور بود هق هقش رو با باشه که از ته دل زار بزنه. گریه

کرد، بار غمی که رو فشار دادن لحاف به دهنش خفه کنه دردی از درداش دوا نمی

 .کردکرد، سبکش نمیود رو کم نمیش بسینه

خواست، یه شونه امن و محکم که جایگاهی باشه برای سر سنگین دلش یه شونه می

ای که بتونه سرش رو بذاره روش و شده از فکر و خیالش، برای دل پر از غمش؛ شونه

ترس از گذشته و آینده سرش رو بذاره روی انقدر مطمئن باشه که بهش تکیه کنه. بی

ش انقدر اشک بریزه تا باالخره آروم بگیره. ولی انگار توی تقدیرش نوشته بود هشون

اومد یه روزی برسه که یه که آروم گرفتن و به آرامش رسیدن براش حرومه. تا می

کوچولو احساس شادی و خوشبختی کنه دست تقدیر همچین زندگیش رو زیر و رو 

 .شدکرد که اون احساس نوظهور در نطفه خفه میمی
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 .درست مثل اآلنش

تا اومد طعم زندگی با خانواده رو بچشه خدا مادرش رو ازش گرفت. تا خواست بعد از 

ش، خدا اون سه سال به تنهاییش عادت کنه و تصمیم بگیره برای زندگی آینده

خواست با قبول کردن اون خواستگار برای خواستگار رو سر راهش قرار داد. دلش می

دونست سود اونا از خودش تو این ازدواج بیشتره، ولی شه چون میش مفید باخانواده

تقدیر بازم اینو نخواست و تایماز و آراز رو وارد زندگیش کرد. تا خواست از بهت 

ای نداره و باید برای بیرون رونده شدنش از خونه بیرون بیاد، فهمید دیگه خانواده

لم ترین ظبود، که برادرش بزرگادامه زندگیش محتاج کسی باشه که نه تنها غریبه 

موند. تا خواست توی اون در حقشون کرده بود و شرمندگیش یه عمر برای اون می

زندگی طعم آرامش رو بچشه و بفهمه که البد همه این اتفاقا برای این افتادن که به 

شون کردن. این آرامش در کنار همچین مردی برسه، طلبکارا از راه رسیدن و آواره

اومد رو لمس آرامشی که داشت ذره ذره توی این روستا تو دلش به وجود میهنوز 

نکرده بود که اون اتفاق برای ناجی قلب و جسم و روحش افتاد که به جرات 

 .تونست بگه بعد از فوت مادرش بدترین اتفاق زندگیش بودمی

طی  هاش دست خودش نبود ولی به خودش که اومد دید مسافت زیادی رواختیار قدم

کرده و حاال رسیده به همون کوهی که تو اون روز آخر، اون روز شوم با آراز اومده بود 

دونست اآلن که دست محکم و قوی و براش یادآور کلی خاطره خوب و تلخ بود. نمی

تونه این مسیر رو تا اون باال طی ست، بازم میبهرهآراز رو نداره و از حس حمایتش بی

ه دیدن اون منظره که منظره مورد عالقه آرازم بود باعث شد کنه یا نه! ولی وسوس

 .انگیزه پیدا کنه برای باال رفتن

جا بود به قدری قوی و محکم تو ذهنش مونده بود که خاطره اون یک باری که این

دونست حضور اون شخص جا. ولی خوب میاومده اینانگار یک سال هر روز می

 .شتن باعث تثبیت این خاطره توی ذهنش شدههایی که با هم داهمراهش و لحظه



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

439 

 

اختیار نفس عمیقی کشید، انگار عطر آراز هنوز توی اون هوا بود؛ عطری که با بی

 .استشمامش اشک از چشماش سرازیر شد

کل مسیر تا وقتی به اون باال برسه با هر قدمش یه صحنه جلوی چشمش جون گرفت 

ا با یادآوری خاطره تلخ اون شب و و با هر صحنه یه اشک ریخت و تمام این اشک

دیدن بدن غرق خون آراز وقتی به باالی کوه رسید تبدیل شد به هق هق، به زاری، به 

گفت؛ نحسیش بدجوری دامن این خانواده رو گرفته ضجه! انگار مهشید راست می

 .بود

جا نشسته بود ولی انقدری اشک ریخته بود که انگار کل دونست چند ساعت اوننمی

زد خشک شده هایی که میب بدنش تخلیه شده بود. گلوش از شدت هق هق و ضجهآ

دونست این مسیر رو شد و نمیسوخت، چشمای متورمش به سختی باز میبود و می

دید از شدت شد و تار میچه جوری باید برگرده، با این چشمایی که سخت باز می

 !گریه

تا رو با همه حس خوبی که ازش تونست برنگرده. دیگه این روسکاش اصالً می

گرفت دوست نداشت وقتی آراز نبود، وقتی حس حمایتش رو نداشت، وقتی می

گرمای دستش رو نداشت، وقتی نگاه پر از اطمینانش رو نداشت، وقتی آغوش پر از 

 ...ش رو نداشتآرامشش رو نداشت، وقتی عطر دل انگیز و وسوسه کننده

ین باال خودش رو پرت کنه پایین تا هم خودش کاش انقدری جرات داشت که از ا

شدن، به خاطر نحسی راحت شه، هم جماعتی که به خاطر اون داشتن آزار و اذیت می

 .و بدقدمیش

 ...گفتبرای هزارمین بار از اون شب لعنتی تا اآلن اقرار کرد که مهشید راست می

 کنی تو دختر؟اینجا چی کار می-
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از جا پرید و قبل از اینکه برگرده، دستی به صورت با شنیدن صدایی از پشت سرش 

 .خیس از اشکش کشید

نفهمید انقدر تو فکر و خیال غرق بود، صاحب اون صدا رو تشخیص نداد، یا شایدم 

ذهنش یه چیزایی بهش گفت ولی نتونست همچین چیزی رو باور کنه. حقم 

که وبال گردنش  داشت،باور کردنی نبود حضور آراز تو چند قدمی خودش؛ با دستی

 .خندیدشده بود و صورتی که می

دونست اسم حسش رو چی بذاره؟ بهت، حیرت، شوک، شعف، گیجی، سردرگمی! نمی

ولی هرچی که بود حاضر نبود با دنیا عوضش کنه، حاضر بود نصف عمرش رو بده تا 

وقت از پیش چشمش محو نشه؛ صحنه دیدن کسی که حاال دیگه این صحنه هیچ

د عاشقانه دوسش داره. با ل**ب خندون و رو پاهای خودش، نه رو تخت مطمئن بو

بیمارستان، نه زیر هزارجور سیم و لوله و دستگاه و کوفت و زهرمار، سالم و سالمت، با 

 .زدچشمایی که برق می

اختیار چند بار از باال تا پایین براندازش کرد. ل*ب*ا*ش رو از داخل با دندون بی

نبینه آراز لرزش پر از بغضش رو. ولی کاری برای اشکایی که روی کیپ کرده بود که 

 .تونست بکنهریخت نمیصورتش می

 .اگه بررسی و اسکن کردنت تموم شد بیا بغلم که دلم خیلی تنگته-

جوری شروع کرد به دوییدن که کفشش صدای بلندی ایجاد کرد در اثر کشیده شدن 

آراز که آراز برای حفظ تعادلش یه پاش  رو زمین و جوری خودش رو پرت کرد تو بغل

رو عقب گذاشت، خودش رو محکم نگه داشت. بعد از ده روز تلخ و جهنمی برای 

، طوری که حاضر نبودن تحت هیچ جفتشون، این آرامش نیاز مبرم بود واسشون

 .شرایطی از آغوش هم بیرون بیان



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

441 

 

اعتراضی بکنه نسبت به تکونای ریز بدن گیلدا نشون هق هقش بود و آراز تا خواست 

 :این کارش صدای پر از بغضش بلند شد

 !آراز؟-

 جون دلم؟-

 کی مرخص شدی؟-

م دونستیه ساعتی میشه... رفتم خونه دیدم نیستی، همه نگرانت بودن ولی من می-

 .تونم پیدات کنمجا میکه این

 :با بلند شدن دوباره صدای گریه گیلدا آراز گفت

 !نکن قلب من پاره میشه ها عزیزم... اینجوری گریه-

 !آراز من برات بمیرم الهی-

 زنی؟خدانکنه... این چه حرفیه که می-

سرش رو بلند کرد و از همون پایین خیره شد به آراز که حاال داشت با نگرانی نگاهش 

 :کرد و با گریه گفتمی

روز تو رفتی، ده خوردی، تو تا دم مرگ نمیاگه من نبودم... تو جای من چاقو نمی-

ای که از موندنت شدی. من مردم و زنده شدم آراز، با هر دقیقهبیمارستان بستری نمی

 .گذشتتو اون بیمارستان لعنتی می

دونم تو هم اذیت شدی مثل همه ولی اتفاقه دیگه، چیکار دونم عزیز دلم... میمی-

. چیزی رو که تو خودت رو اآلن مقصر بدونی در حالی که نیستی..شه کرد؟! اینمی

کنه؟ مقصر صد در صد این اتفاق اون مهشیده با ذهن خرابش. اگه بخوایم عوض می
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نیمه پر لیوان رو ببینیم باید بگیم این اتفاق یه سودی هم برای ما داشت که مهشید 

 .گذاشت رفت و حاال دیگه سرکار خانوم تو خونه پدری من ساکنید

 این جوری میگی که دل من رو خوش کنی؟-

بر پا خای که با این حرفا گولت بزنم! هرچند بچه که هستی وگرنه بیه مگه تو بچهآخ-

جا و بشینی به گریه تا چشمات رو این شکلی کنی. راستی... یه شدی بیای ایننمی

 !چیزایی شنیدم

 چی؟-

گفت بدجوری خودت رو تو دل شنیدم دوباره از مهره مارت استفاده کردی! تایماز می-

 !ای من جا کردیمامان و باب

 :گیلدا سرش رو تو سینه آراز پنهون کرد و با خنده گفت

 .کشمنگو دیگه خجالت می-

 !حقیقته عزیزم خجالت نداره که-

گیلدا دستش رو دور کمر آراز حلقه کرد و محکم فشار داد. بعد از بو*س*ه آرومی که 

 :ش زد گفتبه جای ضربه چاقو نزدیک شونه

 .ت تنهام نذار آرازوقتو رو خدا دیگه هیچ-

 .تعلل آراز رو که تو جواب دید، پر سوال بهش خیره شد

 .تونمدوست دارم بهت قول بدم، ولی... نمی-

 چرا؟-
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 .یه چند روزی نیستم... باید برم اسپانیا-

گیلدا با بهت ازش فاصله گرفت و بعد از پاک کردن صورت خیس از اشکش با پشت 

 :دست، گفت

 اسپانیا واسه چی؟-

ند وقت پیش بهشون پیشنهاد همکاری داده بودیم و اونا هم قرار بود بررسی کنن. چ-

انقدر طول کشید گفتیم یا یادشون رفته و یا تمایلی به همکاری ندارن، ولی... دیروز 

زنگ زدن گفتن نماینده شرکتمون باید بره برای جلسه و اگه خدا بخواد بستن قرار 

ت موفقیت بزرگیه گیلدا... یعنی دیگه از این وضع داد. قرارداد بستنمون با اون شرک

تونیم پول شه و هم میگردیم. هم اعتبار شرکت حفظ میشیم و برمیخالص می

طلبکارا رو بدیم. اگه این موقعیت رو از دست بدم دیگه محاله همچین چیزی گیرمون 

 .بیاد

 در به خاطردونست که چقگیلدا با ناراحتی بهش خیره شد. دلتنگش میشد ولی می

گیره، ولی آخه با این کشه و تا مشکالتشون حل نشه آروم نمیشرکت داره عذاب می

 ...وضعش

خواستم این جوری بشه. اینجا بکشونمت و بعد تنهات خوام گیلدا... نمیمعذرت می-

 .بذارم بین کسایی که احساس راحتی نداری باهاشون، ولی مجبورم

ام به ر خودم نیست. خب... دلم تنگ میشه ولی راضیدونم... ناراحتی منم به خاطمی-

خوای بری؟ این که مشکالتت حل بشه، فقط... نگران خودتم. با این وضع کجا می

 نمیشه تایماز به جات بره؟

نه... تایماز یه بار ثابت کرده که از پسش بر نمیاد. خودشم بیشتر مایلِ که من برم. -

 .تالشم رو برای بستن قرارداد بکنموقت آزمون و خطا نداریم باید تمام 
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 ، مگه هنوز دنبالتون نیستن؟خطرناک نباشه رفتنت؟ به خاطر طلبکارا میگم-

کنم واسه اسپانیا. رفت و آمد ما به ترکیه راحته... میرم ترکیه بعد از اونجا اقدام می-

 .وقتی با دست پر برگردم زبون طلبکارا هم بسته میشه

 :تایید تکون داد و گفتگیلدا به ناچار سری به 

 .پس یه قول دیگه بهم بده-

 چی؟-

 .قول بده مواظب خودت باشی-

 .چشم، به شرطی که تو هم قول بدی دیگه این چشما رو گریون نکنی-

 .دونی که اشکم دم مشکمههمچین شرطی نذار، می-

 .فدای اشک و مشکت با هم-

 .ش تو این فضا شده بودهاحاال صدای قهقهه گیلدا بود که جایگزین ضجه و گریه

خبر اومدنم شرمنده جاشم پیش پدر و مادرت به خاطر بیخب دیگه بریم تا همین-

هستم... بفهمن برای پیدا کردنم مجبور شدی با این حالت تا باالی کوهم بیای دیگه 

 ...واویال

 .کاری نداره که... از مهره مارت استفاده کن-

کنارش رد شه که آراز مچ دستش رو گرفت و گیلدا چپ چپی نگاه کرد و خواست از 

 .محکم چسبوندش به خودش

 !وای آراز چت شد یهو؟-
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بدون این که مچش رو ول کنه با انگشتای اون یکی دستش که برای کمتر تکون 

خوردن آویزون گردنش شده بود، موهای بیرون ریخته از شال گیلدا رو تا پشت 

گردوند ش رو تو کل صورتش میشده طور که نگاه مسخگوشش هدایت کرد و همون

 :زمزمه کرد

 چرا دیگه بهم نمیگی داداش آراز؟-

کرد آراز متوجه همچین چیزی گیلدا جا خورد از این سوال یهوییش. اصالً فکرشم نمی

بشه، چه برسه به این که بخواد به زبون بیارتش! آب دهنش رو قورت داد و در حالی 

جه بگرده، مشغول بازی دکمه پیرهن آراز شد و کرد دنبال یه دلیل موکه سعی می

 :گفت

 .خب... امم... چیزه... یادم میره بعضی وقتا-

 یادت میره، یا دوست نداری دیگه داداشت باشم؟-

گفت؟ چه نگاه بهت زده گیلدا تو چشمای خونسرد آراز خیره شد. چی داشت می

گفته که رسواش منظوری بود پشت حرفش؟نکنه تو این چند وقته اشتباهی چیزی 

شم به گوشش رسوندن! ولی نه محال بود همچین چیزی رو به زبون کرده و خانواده

 .بیاره

 ...گفتم که... فقط یادم رفت. اگه دوست داری دوباره-

ش. عین هاشون، حرفش تو دهنش موند و نفس تو سینهی ل**ببا صفر شدن فاصله

ه در برابر حرکت ناگهانی ولی یه مجسمه خشک شده بود و هیچ واکنشی نتونست بد

سابقه که تمام وجودش رو پر کرده بود فکر شیرین آراز، فقط داشت به لذتی بی

ا خواست این نباید تدونست نباید باشه. ولی دلش میدونست اشتباهه، میکرد. میمی

آخر عمرش ادامه پیدا کنه. بعد از ده روز عذاب و سختی و غم و ناراحتی و اشک و 
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این لذتی که با تک تک سلوالی تنش عجین شده بود خیلی داشت بهش زاری، 

 .چسبیدمی

 

ل*ب*ا*ش جدا شد و حاال پیشونی آراز به پیشونیش چسبید و جمله زیر لبیش که 

 :شد رو شنیددر اثر نفس نفس زدنش بریده بریده می

ذهنت فقط تا وقتی که برم اسپانیا و برگردم فرصت داری تا هرچی داداش آراز تو -

 .خوام فقط آرازت باشممونده رو به کل فراموش کنی... می

 ششکوند. آراز خندههای پر استرس گیلدا میسکوت بینشون رو فقط صدای نفس

تونست بفهمه که با خودش و احساسش درگیره. نه چیزی گرفته بود و کامالً می

 .کردگفت، نه تالشی برای بیرون اومدن از آغوش آراز میمی

ش گذاشت و سرش رو بلند کرد، ولی گیلدا به چشماش خیره رو زیر چونه دستش

 .چرخید ولی چشماش نهنشد. نگاهش تو صورتش می

 .تو چشام نگاه کن گیلدا-

 .بعد از چندبار پلک زدن باالخره بهش خیره شد

دونم گیجت کردم... ولی باید قبل از رفتنم از این حسی که چند وقته داره تو می-

زدم. قبول کردم داداش آرازت باشم که احساس عدم کنه حرف میوران میوجودم ف

م و فکر نکنی نگاهی جز نگاه برادر به خواهرش بهت دارم؛ امنیت نکنی تو خونه

م بودی حتی یه نگاه بد بهت ننداختم گیلدا... با حسم سخت بود ولی تا وقتی تو خونه

ه شتونم، دیگه نمیلی اآلن دیگه نمییه جورایی کنار اومدم و تو وجودم حلش کردم و

م در حال حاضر پنهونش کرد این حس رو... گیلدا... با وجود اینکه بیشترین خواسته

خوام کنه به قبول این احساس. نمیکس تو رو مجبور نمیداشتن توئه، ولی... ولی هیچ
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.. .کنی مجبوری که جواب مثبت بدی یا هرچیفکر کنی چون تو خونه من زندگی می

 ...من فقط خواستم

 آراز؟-

 جانم؟-

ای هست که خیلی بزرگتر از این حرفا و بحث اجبار و رودروایسیه... بین ما یه مسئله-

من مجبور نیستم که جواب مثبت بدم بهت، ولی مجبورم که جواب منفی بدم. به 

 .دونیخاطر همون چیزی که خودتم می

 منظورت قضیه برادرامونه؟-

هست؟ یه نگاه به خودت بنداز... این رنگ و رویی که هنوز کامل کم چیزی نیست، -

خوام برنگشته، این دستی که آویزون گردنت شده به خاطر همین موضوعه. من نمی

 .تیه عامل جنگ بشم بین تو و خانواده

مهشید خانواده من نیست... هر نسبتی که داشتیم با کار اون شبش از بین رفت. بقیه -

خواد تشکیل خانواده بده گه بفهمن پسرشون باالخره عاشق شده و میم هم اخانواده

خوشحالم میشن. در ضمن... اونا هم دیگه تا اآلن فهمیدن که تو هیچ ربطی به اون 

همه چیز که حتی نمیشه اسمش رو برادر گذاشت نداری. با این حال بین حمید بی

سم گفتم که بدونی تا ته ای مشکالت هست. گیلدا من از احساهرکسی، تو هر زندگی

ته ته این مشکالت باهاتم... اگه تو هم باهام باشی، اگه این حسمون مشترک باشه، 

ذاریم، فقط کافیه تو هم بخوای، فقط خیلی از موانع رو با کمک همدیگه پشت سر می

 .کافیه تو هم مطمئن شی از احساست

ن بود ولی جرات به گیلدا اون لحظه بیشتر از همیشه به خودش و احساسش مطمئ

کرد. دلش زبون آوردنش رو نداشت. هنوز خیلی چیزا بود که باید بهش فکر می
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خواست تو این مسئله مهم انقدر احساسی تصمیم بگیره. با خودش که نمی

رودربایسی نداشت، آراز رو از ته قلبش دوست داشت و اگه شکی هم بود تو این چند 

ودشم دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت، ولی روزه کامالً به یقین تبدیل شد. خ

دوست نداشت با یه تصمیم عجوالنه و احساسی زندگی آراز رو تحت تاثیر قرار بده و 

ش باز بشه. باید همه جوانب رو در نظر مجبورش کنه دوباره روش تو روی خانواده

 .گرفتمی

 خوای چیزی بگی؟گیلدا؟ نمی-

 .د تو چشمای منتظر آرازگیلدا نفس عمیقی کشید و خیره ش

م خواخوام برای فکر کردن... به همون اندازه رفت و برگشتت به اسپانیا. میوقت می-

 .تونم داداش آراز رو فراموش کنم یا نهببینم می

خواست بهش بگه اگه فراموش نکنی لبخند غمگینی رو لبای آراز نشست. دلش می

ت کنه. دوست نداشت از مهربونی مونه ولی ترجیح داد سکوچیزی ازش باقی نمی

گیلدا به عنوان سالحی برای پیشبرد مقصودش استفاده کنه. گیلدا رو از خودش و 

 .ذاشت با خیال راحت تصمیمش رو بگیرهاحساسش مطمئن کرده بود، حاال باید می

فقط این رو بدون... حتی اگه جوابت منفی هم باشه، باز جات تو خونه منه. تا وقتی -

 مونی... مفهومه؟جا میوم شه و سرکار بری و مستقل شی هموندرست تم

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

 .مفهومه-

  

*** 
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شب بعد از شام گیلدا رفت که تو شستن ظرفا به آمنه کمک کنه و آرازم نشست 

 :پیش تایماز و پدرش. تو افکارش غرق بود که صدای تایماز رو کنار گوشش شنید

 ای؟چیه گرفته-

 .خوبم-

 به گیلدا قضیه رفتنت رو گفتی؟-

 .آره-

 پس حال و روزتون به خاطر این کیشمیشیه؟-

 .تقریباً-

 تقریباً یعنی چی؟-

 :آراز یه کم دست دست کرد و گفت

 .بهش از احساسم هم گفتم-

 .مکث تایماز نشونه بهتش بود

نت دونستم اون چاقوئه انقدر تو باز شدن زبوجان مـــــن؟ بابا ایول... اگه می-

 .کردمموثره خودم زودتر اقدام می

 .شر و ور نگو تایماز... اعصاب ندارم-

چرا آخه؟ باید خوشحال باشی که... نکنه زن داداشمون جواب رد داده خورده تو -

 برجکت؟
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م دونخوام تا وقتی بری و برگردی. ولی من میمیگه باید فکر کنم... میگه زمان می-

تونه با مشکالت احتمالی من و تا بسنجه و ببینه می دردش چیه... این رو بهونه کرده

 مامان و آقاجون کنار بیاد یا نه؟

همون موقع گیلدا با یه سینی چایی اومد پیششون. اول به ارسالن تعارف کرد و اونم 

بعد از لبخندی پر محبت به صورت گیلدایی که تو این مدت کم مهرش به دلش افتاده 

کنمی جوابش رو داد و برداشت. گیلدا هم با خواهش میبود تشکری کرد و یه لیوان 

 .اومد سمت آراز و تایماز

 :آرازم برداشت و تشکر کرد و تایماز حین برداشتن چایی با لودگی گفت

 دستت درد نکنه... کی بشه چایی مراسم خواستگاریت رو بخوریم؟-

گیلدا که رفت  ش کرد.ای که پهلوش زد خفهگیلدا سرخ و سفید شد و آراز با سقلمه

 :توپید بهش

 !کردم؟کرم داری؟ اآلن داشتم برات قصه حسین کرد تعریف می-

 ...خود فکر و خیال نکن داداشمبی-

 :ای به پدرش کرد و آروم گفتبا ابرو اشاره

ندیدی موقع چایی برداشتن چه قندی تو دلش آب شد! تو نبودی تو این ده روز ولی -

یگه نسبت به گیلدا کینه ندارن و ازش خوششون من دیدم که مامان و آقاجون د

اومده... اصالً مامان اینا رو چی کار داری؟تا وقتی آقابابا هست امر امر ایشونه، البته 

 !بعید نیست اونم مخالف باشه ها

 واسه چی؟-

 !مگه ندیدی با یه نگاه به گیلدا یه دل نه صد دل عاشقش شد-
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ش زد زیر خنده که باعث اعتراض پدرش که با طوفانی شدن دوباره نگاه آراز غش غ

 .مشغول خوندن روزنامه بود شد

خونم! هی در گوش من ور ور نکنید... بلند شید برید تو اگه گذاشتید ببینم چی می-

 .ایوون حرفاتون رو بزنید

 :آراز و تایماز به ناچار چاییشون رو برداشتن و رفتن تو ایوون که آراز با کالفگی گفت

 .کنما و اعصاب خوردیا تموم شه پنج تا گوسفند قربونی میاین جریان-

 .کنی پیچیده نیستتموم میشه نگران نباش... قضیه اونقدری هم تو فکر می-

هست تایماز، هست. شاید مامان و آقاجون دلشون با گیلدا صاف شده باشه... ولی -

مرگ کرده... نای وصلت کنن که پسرشون رو جووتونن با دختر خانوادههیچ وقت نمی

شه. حتی اگه به خاطر من و دیگه اینجا بحث گیلدا مطرح نیست، بحث خانواده

 گناه عوضخواسته قلبیم هم کوتاه بیان بازم چیزی توی نگاهشون به این دختر بی

کنن ای ناصل و نسب بودن گیلدا رو بهونهشه. البته اگه خوشبین باشیم که بینمی

 .برای مخالفتشون

 :س عمیقی کشید و گفتتایماز نف

خوای من باهاشون چی بگم؟ نمیشه تا قبل از این که بهشون بگی قضاوت کرد، می-

 حرف بزنم؟

 های متفاوتشونخواد وقتی نیستم گیلدا با نگاهنه. بذار برم بیام بعد... دلم نمی-

دونم که یه چیزایی فهمیدن و به روم نمیارن ولی بهتره یه کم معذب بشه. هرچند می

 .صبر کنیم

 !دونه آینده چه خبرهباشه. شاید گذر زمانم خیلی چیزا رو عوض کرد کسی چه می-
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تونست نگرانی توی نگاهش رو آراز نگاه عمیقی به تایماز انداخت و در حالی که نمی

 :پنهون کنه گفت

 هوای گیلدا رو داری دیگه؟-

 .کنم داداشمثل جفت چشمام ازش مراقبت می-

 .ذارم و میرمدارم تنهاش میفقط به امید تو -

*** 

گذشت و تو این سه روز گیلدا شدیداً گوشه گیر و افسرده سه روز از رفتن آراز می

کرد انگار دیگه قرار نیست آراز رو ببینه. دوست دونست چرا حس میشده بود. نمی

نداشت کسی پی به احساسش ببره برای همین یواشکی و تو خلوت خودش اشک 

عشقش که شدیداً دلتنگش شده بود ولی همه از حال و روز آشفته و  ریخت برایمی

 .فهمیدن که تو چه حالیهش میچشمای باد کرده

اون روز سیزده بدر بود و تایماز با اصرار، همه خانواده رو جمع کرده بود که برن بیرون 

ال و یه کم از این حال و هوا دربیان. از گیلدا هم خواهش کرد که باهاش بره دنب

رفت ولی تایماز معتقد غالمعلی خان چون معموالً واسه این چیزا از خونه بیرون نمی

کنه. آخرشم بدون توجه به سرخ و سفید شدن بود اگه گیلدا ازش بخواد قبول می

 .گیلدا و ابراز خجالتش دستش رو کشید و به زور با خودش برد

یمازم رفته بود به قول خودش زد و تاگیلدا تو حیاط بود و داشت با شایلین حرف می

 :مرحله اول رو پشت سر بذاره. از شایلین پرسید

 خواید برید؟جایی نمی-

 .تونم مامان رو تنها بذارمنه... یاشار خیلی اصرار کرد که باهاش برم ولی نمی-
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 .خب چرا با ما نمیاید؟ به آقا یاشارم بگو بیاد... مامانتم این جوری تنها نیست-

 :به صورتش زد و گفتشایلین دستی 

 خاک بر سرم جلوی غالمعلی خان و پسرش، دست یاشار رو بگیرم بیارم؟-

ببینم... مگه اوایل ماه دیگه عروسیتون نیست؟ خب دیگه اآلن نامزدید، چه اشکالی -

 داره پیش هم باشید؟

 .ترسم ناراحتی پیش بیاداینجا این چیزا زیاد رسم نیست... می-

ش بیاد، هرچی تعدادمون بیشتر باشه بیشتر خوش و با خانوادهای بابا... اصالً بگ-

 .گذرهمی

دونم بیان یا زیاد نیستن... خودشه و مامان باباش. خواهر و برادراش شهرن ولی نمی-

 .کشه از غالمعلی خاننه... اونم خجالت می

کرد  رهگیلدا تا خواست چیزی بگه، تایماز با قیافه آویزون اومد بیرون و به گیلدا اشا

 :که بره طرفش. گیلدا قبل از رفتن به شایلین گفت

کنم... اگه اوضاع میزون بود بهت میگم که تو اآلن میرم با غالمعلی خان صحبت می-

 ش خبر بدی، باشه؟هم به آقا یاشار و خانواده

 .شایلین سری به تایید تکون داد و گیلدا هم رفت سمت تایماز

 راضی نشد نه؟-

 .ستتو لجباز و یه دنده نه... بدتر از-

 .چشمای گیلدا گشاد شد
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 ست؟من کجام لجباز و یه دنده-

 .تقریباً همه جات... حاال بیا برو شاید بتونی با این رگ یه دندگیت راضیش کنی-

ور که طگیلدا یه کم مستاصل نگاهش کرد و وقتی دید مصممه که بفرستتش تو، همون

 :شد با غرغر گفتاز کنارش رد می

 .دونم و توه سرم داد زد و سکه یه پولم کرد، من میاگ-

نترس... داد و بیدادش فقط مال ماست. از قدیم االیام به جنس لطیف ارادت خاصی -

 .داشته

شه. تو گیلدا این بار متوجه شد که منظور تایماز عالقه قلبی پدربزرگش به دختر و نوه

ی خان با دیدن اون یاد نوه از این مدت یه جورایی دیگه مطمئن شده بود که غالمعل

 ...افته. واسه خودشم شیرین و لذتبخش بود لمس این احساسش میدست رفته

بعد از زدن چند تقه به در اتاقش صداش رو شنید که به ترکی و با صدای بلند چیزی 

گفت و از به کار بردن اسم تایماز فهمید فکر کرده بازم اون اومده سراغش. الی در رو 

از کرد و سرش رو برد تو که نگاه خشمگین غالمعلی خان چرخید سمتش ولی آروم ب

 .به محض دیدن گیلدا آروم گرفت

 تونم بیام تو؟می-

 .(بیا قیزیم )دخترم-

کرد با گیلدا فارسی حرف بزنه ولی ال به ال لبخندی رو لبش نشست. با اینکه سعی می

 .کرداز بعضی کلمات ترکی هم استفاده می

 :و لبه تختش نشست و با خجالت و سری زیر افتاده گفت رفت جلوتر
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 تون سر نمیره تو این خونه؟؟چرا نمیاید بریم پیک نیک؟ حوصله-

 .توانش رو ندارم. شما برید... خوش بگذرید-

اومد از کلماتی که به خیال فارسی حرف زدن تر شد. خوشش میلبخند گیلدا عمیق

 .کردادا می

. همه دوست دارن شما هم باشید... من خیلی بیشتر از گذرهبدون شما خوش نمی-

همه. تو این مدت محبتی که از پدربزرگم نگرفتم رو از شما گرفتم. مثل پدربزرگ 

 .جا تنهایید برم سیزده بدرخواد وقتی شما اینخودم دوستون دارم، دلم نمی

 خودت پدربزرگ نداری؟-

 .شه یه سالتقریباً داره مینه... پدر بابام چند ماه پیش فوت کرد، دیگه -

 پدر مادرت چی؟-

 

 .وقت ندیدماون رو هیچ-

 چرا؟-

ش نزد. اصالً هیچی از خانواده مادرم وقت حرفی دربارهدونم... مامانم هیچنمی-

 .دونمنمی

 :یه کم مکث کرد و ادامه داد

های عمرم رو تو تنهایی گذروندم. هیچ فامیل و دوست و آشنایی من بیشتر سال-

داشتم، هیچ کسی نبوده که بتونم بهش تکیه کنم و دردام رو باهاش شریک شم، ن

 .تنها کسی که تو زندگیم داشتم مادرم بود که اونم خدا خیلی زود ازم گرفت
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دونست سرشو چرخوند و به چشمای پر از غم پیرمرد نگاه کرد. حاال دیگه خوب می

. دوست نداشت با گفتن درد و گیرهدرد لونه کرده توی این چشما از کجا نشئت می

دار دامن بزنه ولی ناخواسته بود، رنجای خودش بیشتر از این به حال بد این مرد داغ

 .های اشکی که از چشماش سرازیر شداون قطره

تون برام یه نعمت بود. انگار خدا دلش برام سوخت و آشنا شدن با شما و خانواده-

دونم باور داشتن خانواده رو بچشم. نمی خواست حتی شده برای یه مدت کوتاه طعم

 .کنید یا نه ولی... از ته دلم دوست داشتم شما خانواده واقعیم بودیدمی

با پشت دست اشکاش رو پاک کرد ولی انقدر غمگین بود که بالفاصله اشکای جدید 

شد. تا اینکه دست غالمعلی خان و روی دستش حس کرد و صداش رو جایگزینش می

 .شنید

ما )گریه نکن( جانیم... برو به اون گودوخ )کره خر( که پشت در گوش وایستاده... آقال-

 .بگو بیاد کمکم کنه حاضر شم

نگاه بهت زده گیلدا بهش خیره شد. یعنی راضی شده بود که باهاشون بره! فکرشم 

کرد حرفای تایماز درست از آب دربیاد و با یه کم اصرار گیلدا راضی به اومدن نمی

باز شدن در و اومدن تایماز به داخل فرصت فکر کردن بیشتر رو ازش گرفت و از بشه. 

 .جاش بلند شد

تایماز که ازپشت در همه حرفاشون رو شنیده بود برای اینکه گیلدا هم متوجه بشه 

 :چی میگه فارسی گفت

گی کردن برات... آخرش من دستت درد نکنه آقابابا... بعد از بیست و شیش سال نوه-

 گودوخ این دختره شد سوگولی آره؟ شدم
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غالمعلی خان یه فحش ترکی به تایماز داد که باعث شد غش غش بخنده و گیلدا هم 

 :که چیزی از حرفش نفهمید خواست بره بیرون که یاد شایلین افتاد و گفت

راستی... میشه خانواده نامزد شایلین هم باهامون بیان؟ طفلیا گناه دارن به خاطر -

ترسن خواد جایی بره، مجبورن هر کدوم خونه خودشون بمونن، مینو نمیتنهایی با

 .شما ازشون ناراحت بشید

غالمعلی خان به معنای رضایت چشماش رو روی هم فشار داد و لبخندی به صورت 

 :گیلدا زد و تایماز گفت

برو بگو بیان گیلدا جان... شما اآلن کل روستا رو هم دعوت کنی غالمعلی خان حرفی -

 .زنهبهت نمی

گیلدا به حسادت و حرص لونه کرده تو لحن تایماز خندید و رفت بیرون تا به شایلین 

خبر موافقت غالمعلی خان رو بده، در حالی که هنوز هضم نکرده بود این همه کوتاه 

 .هاشاومدن غالمعلی خان رو در برابر خواسته

*** 

جا بساطشون رو تاشون و همونبه پیشنهاد تایماز رفتن یکی از جنگالی اطراف روس

پهن کردن. بعد از ناهار به خواست گیلدا با شایلین و نامزدش رفتن که یه دوری تو 

ش رو بهونه کرد ولی در اصل این دور و اطراف بزنن. گیلدا سر رفتن حوصله

خواست شایلین و نامزدش وقت داشته باشن که یه کم دور از چشم جمع با هم می

 .صحبت کنن

همین وسط راه ازشون فاصله گرفت و مسیرش رو به یه سمت دیگه جنگل واسه 

کرد. لبخند روی لبشون حین حرف گشت نگاهشون میتغییر داد. هر از گاهی برمی

تونست اونم با آراز یه همچین روزایی رو زدن براش دوست داشتنی بود. یعنی می

 تجربه کنه؟
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اش تنگ شده بود. هنوز تصمیم قطعی با یاد آراز آه پر حسرتی کشید. دلش خیلی بر

دونست اگه قرار بود جوابی که به شون نگرفته بود ولی واقعاً نمیبرای ادامه رابطه

احساس آراز میده منفی باشه چه جوری باید دوری و دلتنگیش رو تاب بیاره؟ تو سه 

 !اومد، وای به حال این که این جدایی همیشگی باشهروز داشت از پا درمی

گرفت، زن کرد و جوانب رو در نظر میرفت و با خودش فکر میطور که راه میهمون

هاش رو به مالید. قدممیانسالی رو دید که رو زمین افتاده بود و داشت مچ پاش رو می

 :سمتش تند کرد و وقتی بهش رسید و صدای ناله زیر لبیش رو شنید گفت

 حالتون خوبه خانوم؟-

تو  ای کهشه. با ترکی دست و پا شکستهجه حرفش نمییه لحظه فکر کرد شاید متو 

 :این مدت از شایلین و آراز و تایماز یاد گرفته بود گفت

 حالیز یاخچیدی؟-

 :زن با همون ناله جواب داد

 م؟ یه کمکنی برم خونهترک نیستم دختر خانوم. پام پیچ خورد افتادم، کمکم می-

 .ترهپایین

ایر با مردم اون خطه بود، کمکش کرد تا رو پاهاش گیلدا متعجب از لهجه زن که مغ

 .بلند شه

 .دستت درد نکنه دختر گل-

 کنم... از کدوم ور بریم؟خواهش می-

زن با دست مسیری رو اشاره کرد و گیلدا کمکش کرد که راه بره. سبک حرف زدنش 

 کردن؟جا هم ارامنه زندگی مینداخت. ولی آخه اینها میاون رو یاد ارمنی
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 :تر بشه و حواس زن از درد پاش پرت شه پرسیدکه مسیر کوتاهای اینبر

 جا نیستید؟شما مال این-

جا بود که چندین ساله مرده، منم نه دختر جان... من ارمنی هستم، شوهرم مال این-

 .دل برگشتن به دیار خودم رو ندارم. دوست دارم تو خاکی باشم که اون هست

. چه حس خوبی داشت آشنایی با زنی که انقدر عاشق لبخندی رو لبای گیلدا نشست

 .شوهرش بود که بعد از چندین سال هنوز نتونسته فراموشش کنه

 تو هم به نظرم ترک نمیای درسته؟-

 .مادرم ترک بود، خودم زیاد بلد نیستم-

 .زبان ترکی خیلی سخته... شوهرم هرکاری کرد بهم یاد بده نتونست-

ز بابت آموزش این زبون گرفت افتاد. یعنی فرصتش پیش گیلدا یاد قولی که از آرا

 اومد؟می

ش که رسیدن، گیلدا کمک کرد که زن رو نیمکت چوبی جلوی درش بشینه و به خونه

 :بعد گفت

خواید برم چند نفر رو خبر کنم، کمک کنیم ببریمتون مطمئنید حالتون خوبه؟ می-

 شهر دکتر پاتون رو ببینه؟

این دردا عادت دارم. از پسش برمیام وگرنه تو این جنگل  نه دخترجان... من به-

 .تونستم تنها زندگی کنمنمی

گیلدا با خودش فکر کرد راست میگه، کسی که دل تنها زندگی کردن تو این جنگل 

 .رو داره باید خیلی قوی و محکم باشه و این زن ثابت کرده که هست
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 اسمت چیه دختر؟-

 .گیلدا-

ش رو معرفی کنه ولی یهو نگاه حیرت زده زن، مات چهره انتظار داشت اونم خود

گیلدا شد. ناخودآگاه خیره شد به موهاش که از زیر روسری بیرون زده بود و ناباورانه 

 :زمزمه کرد

 گیلدا دختر نارینه؟-

شناخت؟ اون لحظه انگار به گیلدا جریان برق وصل شد. این زن مادرش رو از کجا می

 ت داشته باشه به این زن ارمنی تو روستای پدری آراز؟تونسمادرش چه ربطی می

 دونید؟ش... شما از کجا می-

زن که با این حرف گیلدا شکش به یقین تبدیل شد، شروع کرد به ارمنی حرف زدن 

رو به آسمون با خدای خودش و بعد از جاش بلند شد و دست یخ زده گیلدا رو تو 

 .دستش گرفت

 پس خودتی؟-

 دونید؟شم. اسم مادر من رو از کجا مینمیم... من متوجه -

من خودم اسمش رو گذاشتم، اسم تو رو هم من گذاشتم گیلدا... به زبون ما یعنی -

طال. وقتی رنگ موهات رو دیدم به نارینه گفتم فقط این اسم برازندته. اون موقع فقط 

 خانوم شده ای که ببینمت انقدر بزرگ وشه بار دیگهچهار سالت بود باورم نمی-سه 

 !باشی

کرد. هیچ درکی از حرفای این زن نداشت. چی گیلدا هاج و واج داشت نگاهش می

 دونست چه اتفاقی توش افتاده؟ای که خودش نمیدونست از گذشتهمی
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 .تر بگیدمیشه... میشه یه کم واضح-

 من ماریا هستم دخترجان... مادرت چیزی از من بهت نگفته؟-

ای از غم صورت ماریا رو پوشوند ی به دو طرف تکون داد. هالهگیلدا با همون بهت سر

 :و گفت

م رو پشت سر بذارم خوام همه گذشتهرفت گفت که میحق داشت. وقتی از اینجا می-

و فراموش کنم. اآلن کجاست؟ حالش خوبه؟ نتونست فراموش کنه که برگشت به اینجا 

 .خوام ببینمشهان؟ می

 :گیلدا زیر ل**ب زمزمه کرد

 .مرده... سه سال پیش-

ماریا دوباره روی اون نیمکت نشست و با نگاه پر از غمش خیره شد به زمین. گیلدا 

دونه که خودش خبر فهمید که این زن چی ازش میدیگه طاقتش تموم شد، باید می

 .ذاشت با همین چندتا جمله گیجش کنه و بعدش دیگه نبینتشنداره. نمی

 :زد گفتالتماسی که توی نگاهش موج می جلوی پاهاش زانو زد و با

دونید به منم بگید. مامانم دونید؟ تو رو خدا هرچی میشما چی از گذشته مادرم می-

 .وقت چیزی برام تعریف نکرد و آخرش از غصه همین گذشته دق کرد و مردهیچ

وقت به من نگفت چه بالیی سرش آمده. سه شب به خواهش و اصرار مردی که هیچ-

کرد پدرشه مهمان من بودید. تو تمام این سه شب اشک ریخت و خون دل می ادعا

ش رو خورد، هرچی ازش پرسیدم دردت چیه جوابی نداد، فقط گفت باید گذشته

فراموش کنه، باید یه زندگی جدید بسازه. گفت باید برای همیشه از این شهر و این 

دخترش رو عوض کنه تا  خواد اسم خودش وروستا بره و دیگه برنگرده، گفت می



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

462 

 

کس نتونه پیداتون کنه. منم این اسما رو براتون انتخاب کردم، حتی وقت هیچهیچ

ش حتی از طریق من خواست خانوادهدونستم اسمای قبلیتون چی بوده. انگار نمینمی

بهشون برسن که اسمش رو بهم نگفت. بعد از سه شب همون مرد اومد دنبالشون و 

وقت یادم نمیره اون مهمان وقت خبری ازش نشد... ولی من هیچچرفتن، دیگه هم هی

جوری زار عزیزی رو که با سن کمش و یه دختربچه، کارش به جایی رسیده بود که اون

 .ریختزد و اشک میمی

روش شد. چی داشت گیلدا مات و مبهوت و متحیر، چند دقیقه محو فضای روبه

تونست با این روستا داشته باشه؟ اطی میشنید؟ گذشته خودش و مادرش چه ارتبمی

که از بین این همه شهر خب مادرش ترک بود و همچین چیزی زیاد بعید نبود ولی این

ش رقم و روستای آذری زبان، درست تو همون روستای پدری آراز و تایماز گذشته

 هتونست امید داشته باشرسید. یعنی، یعنی میخورده بود، یه کم عجیب به نظر می

 که خانواده مادریشم تو همین روستا پیدا کنه؟

تازه یادش افتاد که خیلی وقته از شایلین و یاشار جدا شده و حتماً تا اآلن نگرانش 

شدن. با فکر اینکه شاید بتونه با تعریف کردن این موضوع برای خانواده آراز به یه 

 :سرنخی برسه از جاش بلند شد و گفت

خوشحال شدم که دیدمتون. ممنونم به خاطر حرفایی که  من باید برم. خ... خیلی-

 .تونه کمک خوبی باشه برای اینکه خانواده مادریم رو پیدا کنمبهم زدید... مطمئناً می

خواد سرنوشت دخترشم مثل خودش باشه... حاال که انقدر گفت نمیمادرت همش می-

تبدیل شه. با همه دختر فهمیده و با کماالتی شدی نذار ترس مادرت به واقعیت 

ها و مشکالتت بجنگ تا به همه به خصوص نارینه ثابت کنی که سرنوشتت به سختی

 .تلخی اون زن نیست

که خودشم مطمئن نبود از آینده مجهول پیش روش ولی سری به تایید گیلدا با این

 :تکون داد و با خداحافظی زیر ل**ب خواست بره که ماریا گفت
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 .تونم میزبان خوبی برات باشم.. باز هم میباز هم به من سر بزن.-

 .ممنونم، چشم-

مسیر برگشت تا جایی که اطراق کرده بودن رو تقریباً دویید و وقتی از دور دیدشون 

تر شد صداشون رو شنید که داشتن به وایستاد تا نفسی تازه کنه. بهشون که نزدیک

ند بشه، شنیدن اسم هاش کزدن ولی چیزی که باعث شد قدمترکی با هم حرف می

که صدای مادر تایماز رو که معموالً با پسراش خودش ال به الی حرفاشون بود. تا این

 :زد رو شنید که به تایماز گفتفارسی حرف می

به نظر من بهتره به خود گیلدا بگی... دختر عاقلیه، خودش تشخیص میده که چیکار -

 کنه

لدا هم که شدیداً کنجکاو شده بود تایماز با حرف مادرش به فکر فرو رفت و گی

 :بهشون نزدیک شد و گفت

 چی شده؟-

 :سر همشون به سمتش برگشت. سعی داشتن انکار کنن ولی گیلدا سریع گفت

 خواید بگید؟شنیدم که گفتید باید به خودم بگید، چی رو می-

ر بلند اتایماز نگاهی به آقابابا انداخت و وقتی با بستن پلکش ازش تایید گرفت، به ناچ

 :شد گفتشد و ازشون فاصله گرفت و وقتی داشت از کنار گیلدا رد می

 .بیا دنبالم-

وقتی کامالً از جمع دور شدن، تایماز وایستاد و رو به گیلدا که منتظر حرفش بود 

 :گفت
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 .حمید رو گرفتن-

کرد اتفاق دونست چرا حس میچشمای گیلدا گشاد شد و مردمکاش لرزید. نمی

 :تاده، برای همین حسش رو به زبون آوردای افدیگه

 اع... اعدامش کردن؟-

 .کشه تا زمان اجرای حکم برسهنه نه... فعالً فقط دستگیر شده. کلی طول می-

 خواستید بهم بگید؟پ... پس چی؟ چرا نمی-

 .خواد تو رو ببینه... گفته باید با خواهرم حرف بزنمپیغوم فرستاده که می-

 :ردبا ناباوری زمزمه ک

خواد بهم زدیم... چی میبا من؟ ما در طول سال بیشتر از چندتا جمله باهم حرف نمی-

 بگه؟

 :تایماز که خودشم حسابی از این درخواستش کالفه بود گفت

 .دونم... ولی حتماً موضوع مهمیه که انقدر رو اجرا شدنش تاکید داشتهنمی-

ایماز گیج شده بود که ماجرای ماریا گیلدا به فکر فرو رفت. انقدر از این خبر یهویی ت

خواست بزنه که پیغوم پسغوم به کل از یادش رفت. یعنی حمید چه حرفی می

 !فرستاده بود؟

 :رو به تایماز پرسید

 تو از کجا فهمیدی؟-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

465 

 

گفتن چند روزی هست که گرفتنش دیشب که رفته بودم شهر زنگ زدن گفتن. می-

م زنه، گفته اول باید خواهردن. گفتن حرف نمیولی ما رو نتونستن پیدا کنن که خبر ب

خودی فکرت مشغول شه و اون عوضی فقط رو ببینم. نگفتم بهت چون ترسیدم بی

هدفش اذیت کردنت باشه... ولی بقیه صالح دونستن که باخبر بشی و خودت 

 .تصمیمت رو بگیری

شرو گیلدا گیج و مستاصل به زمین خیره شد. هنوز نتونسته بود ذهنش آشفته

 :سروسامون بده که تایماز گفت

 خوای بریم شهر یه زنگ به آراز بزنی با اونم مشورت کنی؟می-

 :هراسون پرسید

 تو گفتی بهش؟-

 .نه من هنوز چیزی نگفتم-

خودی فکرش مشغول بشه و نتونه رو پس هیچی نگو... دوست ندارم اون سر دنیا بی-

 .کارش تمرکز داشته باشه

ودی خن بود. گیلدا مسئله بزرگی نیست که بخوای فکرت رو بیباشه. نظر منم همی-

دونم درباره خواد چه میست، شاید میبه خاطرش مشغول کنی! یه صحبت ساده

هاست خطری پدرش حرف بزنه... یا حاللیت بطلبه. در هر صورت تا وقتی پشت میله

 .کنه... مگه این که با حرفاش باعث آزار روحت بشهتهدیدت نمی

 :دا یه کم تو سکوت فکر کرد و گفتگیل
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وقت منو هرچی باشه... به نظرم بهتره که حرفاش رو بشنوم. وقتی برادری که هیچ-

کرد حاال به عنوان اولین تقاضاش خواسته با من حرف بزنه، داخل آدم حساب نمی

 .خواد بگهحتماً حرف مهمی داره. میرم ببینم چی می

اشت واسه رفتن گیلدا ولی به ناچار سری به تایید تایماز در حالی که هنوز تردید د

 :تکون داد و گفت

 .برمتباشه... امشب وسایلت رو جمع کن فردا خودم می-

*** 

بعد از این که سفارشش رو به راننده و کمک راننده اتوبوس کرد، چرخید سمت گیلدا 

 :و با نگرانی و تردیدی که هنوز تو نگاهش بود گفت

 .افتهربع دیگه راه می ور... یهبریم اون-

 :تر وایستادن و تایماز گفتبا هم رفتن یه جای خلوت

 .بردمتذاشتی خودم میکاش می-

داداش تایماز از دیشب هزاربار این بحث رو کردیم. من خیلی راحت میرم زندان و -

گردم... ولی تو اگه بیای خطرناکه، طلبکارا دنبالتونن کنم و برمیباهاش صحبت می

 ... نمیشه ریسک کردهنوز.

 :ش رو با کالفگی تو موهاش فرو کرد و گفتتایماز پنجه

رفتی، آخه چقدر لجبازی تو! آراز بفهمه من با اتوبوس حداقل با هواپیما می-

 .کنهم میفرستادمت تهران پوست از کله
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ترسم بار اول تنها باشم. اتوبوسم هیچ خطری من تاحاال سوار هواپیما نشدم... می-

 .نگرون نباشید. یادتم باشه قول دادی به آراز چیزی نگیخودی دلاره، بیند

گیرم تا بتونیم باهم در جا یه هتل میخیلی خب، پس باهام در تماس باش. من همین-

 .ارتباط باشیم

 ...به خدا الزم-

هیـــــــــس... هرچی میگم میگه نه، خیر سرم ازت بزرگترم یه بارم تو به حرف -

زنی... گوشیتم سایلنت نباشه ن. هر اتفاقی افتاد، هر چیزی شد زنگ میمن گوش ک

که من زنگ زدم سریع جواب بدی وگرنه پا میشم میام تهران. از زندانم که دراومدی 

گیری و میگی اون مرتیکه چی بهت گفت و چی شنیدی بالفاصله باهام تماس می

 اوکی؟

 .چشم-

دشم گیری تا زندان، بعظهر گرفتم. دربست می اینم بلیط برگشتته، برای چهار بعد از-

رسی با هم گیری دوباره تا ترمینال که جا نمونی... احتماالً آخر شب میدربست می

 گردیم خونه... باشه؟برمی

 :های برادرانه تایماز زد و گفتگیلدا لبخندی به نگرانی

 .باشه-

مغزش رو داشت  یه کم دست دست کرد واسه به زبون آوردن حرفی که از دیروز

کرد با حرفای دونست چرا ولی حس میکرد و اون حرفای ماریا بود. نمیسوراخ می

ای از زندگیش برمال بشه که خودش معمای ماریا رو پیدا های دیگهحمید شاید واقعیت

کرد و اگه چیزی عایدش نشد وقتی کنه. فعالً باید روی حرفای حمید تمرکز می

 .زدش حرف میتایماز و خانواده برگشت، درباره ماریا با
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زد، نگاهی با شنیدن صدای کمک راننده که داشت با داد مسافرای تهران رو صدا می

دوباره به چشمای درمونده و نگران تایماز انداخت و با لبخند اطمینان بخشی 

چشماش رو باز و بسته کرد تا بهش بفهمونه مشکلی نیست که بخواد نگرانش کنه. در 

 .جا اتفاق خاصی نیفتهخودشم هنوز انقدر مطمئن نبود که اون حالی که

*** 

نشسته بود تو کابینی که تا چند دقیقه دیگه قرار بود برادرش رو به روش قرار بگیره. 

طبق سفارش تاکید تایماز نخواست مالقات حضوری داشته باشه و ترجیح داد 

تر م این جوری راحتحرفاشون رو از پشت شیشه و این گوشی به هم بزنن. خودش

دلیل ضربان قلبش تند شده بود، چه حکمتی بود تو این دونست چرا ولی بیبود. نمی

رو شدن با برادر واقعی خودش انقدر واهمه داشت، در حالی که سرنوشت که از روبه

دوتا آدم غریبه رو بیشتر از برادر خودش دوست داشت و باهاشون احساس نزدیکی 

 .کردمی

عد از چند دقیقه حمید اومد و رو به روی گیلدا نشست. دست لرزون گیلدا باالخره ب

کرد نگاهش رو از برادری که بیشتر از به سمت گوشی دراز شد. در حالی که سعی می

خواست با دیدن گذره بگیره، دلش نمیهشت ماه از آخرین مالقاتشون می -هفت 

 .بسوزه ش دلش به حالشصورت الغر شده و چشمای گود افتاده

 :صدای خسته ولی سرخوشش تو گوشی پیچید

 .سالم آبجی خانوم-

نفهمید این همه حرص از کجا یهو تو وجودش جمع شد که بدون جواب دادن زل زد 

 .شبهش و تمام خشمش رو ریخت تو نگاه خیره

 .دادیها خودت به داداشت سالم میاون موقع-
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 .دیها تو قاتل پدر یه بچه دوساله نبواون موقع-

دست و پا تر از این کردم بینه بابا؟ پس آمار دقیقش هم درآوردی... باریکال! فکر می-

 !حرفایی

 .پوزخندی به روش زد. خبر نداشت که چند ماه با خانواده اون آدم زندگی کرده

 و ببینی؟خوای منبرای چی گفتی می-

یارو چندسالشه؟ بابا اول تو بگو ببینم... ازکجا فهمیدی من چیکارکردم یا بچه اون -

 گفت دختر فراری شدی... رفتی در رکاب اونا که از جیک و پوکشون خبر داری؟؟می

اورد؟ این همه حرص گیلدا هزاربرابر شد. با چه وقاحتی همچین چیزی رو به زبون می

سردیش دقیقاً به خاطر چی بود؟ به خاطر حکم اعدامی که قرار بود تا چند وقتی خون

 !شهدیگه اجرا ب

من دختر فراری نشدم... گناه تو باعث شد برادر مقتول منو اشتباهی بدزده به خیال -

ای که با چند روز این که به تو ضربه بزنه... غافل از این که من دوزارم برای خانواده

چسبونن ارزش ندارم. چوب گناه تو رو من غیبت انگ دختر فراری رو بهم می

 خوردم... میفهمی اینو؟

قید خندید. چشمای بهت زده گیلدا رو برادرش ثابت موند، سرخوشانه و بیحمید 

 .برادری که انگار تو این مدت به جنون رسیده بود

 .عیب نداره... عوضش منم به خاطر توئه که اآلن اینجام، این به اون در-

 ی... یعنی چی؟-
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 ی که یه عمر ازتگفتم بیای که قبل از مرگم حداقل یه کار مفید کرده باشم... حرفای-

تونست بهت بگه، هم خوام بهت بگم، حرفایی که هم مادرت میمخفی موند رو من می

 .بابای من، هم بابابزرگم، هم اون آرتای خدانیامرز

 دونی و من نه؟چه حرفایی؟ چیه که تو می-

حوصله مقدمه چینی ندارم... چون اآلنه که با صدای انکراالصواتشون بگن وقت -

صاف میرم سر اصل مطلب. اون موقع رو یادت میاد که بابابزرگ صفا  تمومه، پس

 کشید؟مریض شده بود و داشت ریق رحمت رو سر می

 .گیلدا سرش رو به نشونه تایید تکون داد

کنه که یه حرفی بهش بزنه. منم با بابا بودم، اتفاقی از پشت در یه روز بابا رو صدا می-

کرد که حقیقت رو به تو بگه و بابام زیر بار ا اصرار میشنوم. صفا به بابحرفاشون رو می

دونی که بابام دل خوشی از تو و مادرت نداشت. صفا بابام رو مجبور کرده رفت. مینمی

چهار سالت بود ولی من ده سالم بود. -بود که با مامان تو ازدواج کنه، اون موقع تو سه

یر شد، چند وقت بعدشم مرد. بابامم یادمه که مامانم با اومدن مادرت به زندگیمون پ

وقت نه شوهر خوبی واسه مامانت شد و نه بابای خوبی واسه همین رو کینه کرد و هیچ

 .تو

-اومد. اون موقع که وارد زندگی اینا شده سهچشمای گیلدا داشت از حدقه درمی

 چهار ساله بوده؟ پس یعنی... یعنی بشیرخان پدر واقعیش نبود؟

 :ای مسخره کرد و گفتت صورت گیلدا افتاد تک خندهنگاه حمید که به

 !دونی دیگهدونستی بچه بابام نیستی؟ خو عیب نداره اآلن میعه... تو نمی-

ها جلوی چشمش جون گرفت و یه سری حرفا تو گوشش زنگ خورد، یه سری صحنه

شد به همچین چیزی شک کنه، ش، رفتارای پدرش که باعث میحرفای اون روز عمه
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کرد قصه خودشم مثل فیلما به جایی برسه که ای ماریا. ولی هیچ وقت فکر نمیحرف

 .زد نیستبعد از بیست و دوسال تازه بفهمه که بچه واقعی کسی که پدر صداش می

خالصه کنم... ال به الی حرفای بابا و صفا شنیدم که صفا داره از خانواده واقعی تو -

خیابون شرکت دارن و وضعشون توپه، هاش تو فالن گفت نوهزنه. میحرف می

های کی رو میگه ولی صد در صد نسبتی داشته با تو داشتن که صفا دونستم نوهنمی

زد خواست اونا رو به تو معرفی کنه. یه حرفی هم از یه دفترچه خاطرات میاز بابا می

ثل اون م گفتکه انگار واسه مامان تو بود ولی حاال افتاده بود دست بابای من. صفا می

کنن حرفات رو. کلی عز و جز زد و گفت من به مدرکه، نشون بدی بهشون باور می

خاطر یه انتقام با اون زن و دخترش بد کردم... حاال تو از این طریق برو برام حاللیت 

تر گفت دخبگیر... ولی بابای ناخلف من، گفتم که سر همون کینه هه قبول نکرد. می

مرگ بشه یا شوهرش میدم به مونه که یا مثل مادرش جوونمی اون زنم انقدر تو خونه

کسی که صدپله بدتر از من باشه براش. القصه... من که چشام با شنیدن اون شرکته و 

خیابونه و وضع توپ فک و فامیالی احتمالیت برق زد، دوییدم رفتم خونه و از تو اتاق 

مغزش عیب کرده بود که داشت بابا دفترچه خاطراته رو پیدا کردم. شاید بابامون 

زد به بختش ولی من آدمی نبودم که به راحتی از این موقعیت بگذرم، پشت پا می

 .خواستم در ازای گرفتن یه پول تپل، تو رو بهشون بدممی

ید ترسترسید از ادامه این داستان، میترسید، مینفس گیلدا تو سینه حبس شد. می

بطی داشته باشه به گذشته تلخ و غم انگیز آراز و که گذشته خودش و مادرش راز این

 .ترسید از ربط پیدا کردن خودش و مادرش به اولدوز و قیزیل تلش، میخانواده

خالصه با اون اسم و نشونی که البه الی حرفاشون فهمیدم رفتم تو اون خیابون و -

تا آخر  م روم کرد که نقشهشرکته رو پیدا کردم. دم و دستگاهشون عجیب وسوسه

پیش ببرم. رفتم تو و با مدیر عامله که همون داداش بزرگه... آرتا بود حرف زدم. 

دونستم بی کم و زیاد ریختم رو دایره. شروع کرد به شر و ور گفتن که هرچی می

واسه اخاذی اومدی و یکی تو رو اجیر کرده که اینا رو بگی و از این حرفا... ولی وقتی 
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تا عکسی که از تو و مامانت کش رفته بودم رو بهش نشون  سه-دفترچه خاطرات و دو

راهم نمیگم ولی باز کوتاه نیومد و گفت تا دادم، غالف کرد. انگار فهمید همچین بی

تونه حرفام رو باور کنه. منم بهش سه روز وقت دادم، سه روز این دفتر رو نخونه نمی

یی هم یادم رفت... ولی شد یک ماه که من درگیر مراسم ختم صفا شدم و یه جورا

وقتی یادم افتاد که تنها مدرکم هم دست اون یاروئه دوباره رفتم شرکتش. این بار 

شناسیم، از اول م همچین کسایی رو نمیدیوث بازی درآورد... گفت اصالً من و خانواده

خواد از زیر دادن پول به من در بره، یا اشتباه گرفتی و از این حرفا. فهمیدم یا می

خواست پاتون دوباره به زندگیش که اونم مثل ما دل خوشی از شما نداشت که نمیینا

باز شه. تصمیم گرفتم برم با باقی داداشاش یا باباش حرف بزنم ولی بدون مدرک که 

حرفم دوزار قیمت نداشت. بهش گفتم حداقل دفتر و عکسا رو بده... که عوضی 

 .میگه ولی چیزی نگفتم و اومدم بیرونناموس گفت گمش کردم. فهمیدم داره شر بی

تر میشد از شنیدن حرفای حمید. در عین ناباوری چیز گیلدا لحظه به لحظه شوکه

رسید همچین چیزی. آراز گفته بود وقت به ذهنش نمیغیرممکنی هم نبود، فقط هیچ

اومد. یعنی این حرفایی که حمید وقت از اولدوز و دخترش خوشش نمیکه آرتا هیچ

زد ربطی به اون قضیه داشت؟ یعنی، اولدوز مادرش بود و خودش قیزیل تل؟ یعنی می

 هاش بودن؟آراز و تایماز پسردایی

که برم پیش پلیس و با مامور برم سراغش که خبطی که کردم این بود که به جای این-

شناختیش که... دوس دخترم. نشستیم پای یه کم بترسه... رفتم خونه پگاه. می

وری و شیشه کشی، تو عالم مستی و نئشگی جریان تو و اون شرکتا و اون مشروب خ

عوضی رو براش تعریف کردم و اونم نشست زیر گوشم که پاشو همین اآلن شبونه 

غ بود، م دابریم شرکتش و مدرک رو بدزدیم که بعد بتونی به برادراش نشون بدی. کله

یه! گفتم حتماً میشه دیگه، که فهمیدم خطر و ریسک و این کوفت و زهرمارا چچه می

خواستیم جایی رو بزنیم با هم الحقم شد. تا توی شرکت دوتایی رفتیم. اکثراً می

رفتیم، واسه همین خیلی مچ بودیم. همه چی خوب پیش رفت و حتی دفتر و می
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عکسا هم از کشوی میزش پیدا کردیم که یهو بدشانسی آوردیم و یارو برگشت. ما رو 

دونم چقدر داد و قال کنه که پریدم بهش و با هم درگیر شدیم، نمی که دید خواست

کردم ولی قتل نه... اولین بارم بود. اونم شناختیم... دله دزد بودم، خالفای دیگه میمی

به خاطر کله داغ شده و حرصی که از نارو زدنش داشتم، نفهمیدم چی شد که پنج بار 

دونم تو حال خودم دا کردم، فقط میش رو جزدم بهش، نفهمیدم چی شد که کله

ش افتاد رو پام تازه کردم و وقتی که کلهنبودم. انگار داشتم سر گوسفند رو جدا می

 ...فهمیدم آدمه

 !بسه دیگه-

با شنیدن صدای پر از بغض گیلدا، سرش رو بلند کرد که دید صورتش خیس اشکه. 

 :پوزخندی زد و گفت

 و اآلن این توام؟حاال فهمیدی چرا میگم به خاطر ت-

خواستی به من لطف کنی باید همون موقع حرفای بابا و بابابزرگت رو بهم اگه می-

 .کشی کنیکه بخوای از طریق من اخاذی و آدمگفتی نه اآلن... نه اینمی

 :خیالی عجیبی گفتحمید با بی

تو بفهم از حاال که کردم... دیگه نه اون یارو زنده میشه نه من میام بیرون... حداقل -

جا که بهت بدن، تو زمان فرارم کجا اومدی و فک و فامیلت کین. دفتره رو دادم این

خوندمش. واسه گذروندن وقت خوب بود، مامانت میشه عمه این سه تا داداش... وقتی 

خواستن بکشنش که صفا بچه بودی براش حرف درآوردن و طردش کردن، بعدشم می

خواد همچین دختری درش طردش کرده و دیگه نمیفراریشون میده... بهش میگه پ

که باعث آبروریزیش شده رو داشته باشه. مامانت رو میاره تهرون و به زور به عقد 

های جدید کنه و شناسنامهبابای من درمیاره. هویت خودش و تو رو هم عوض می

تو وقت نتونن پیدات کنن. مامانت گیره که خانواده اصلی مادرت هیچبراتون می
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زد ولی من فهمیدم دفترچه همش از لطفی که اون موقع صفا در حقش کرد حرف می

ها سرکار بوده. صفا به خاطر انتقامی که که لطفی در کار نبوده و مامانت کل این سال

 .وقت همدیگه رو نبیننخواسته بگیره کاری کرده که دیگه هیچاز بابابزرگت می

گفت وقت مالقات تمومه بلند ماموری که می ای بینشون رو صدایسکوت چند دقیقه

 :شکست که حمید گفت

 .تونی از دفترچه مادرت بخونیدونستم گفتم... باقیشم میدیگه هرچی می-

گیلدا نگاه هراسونش رو بهش دوخت و با هول سوالی رو پرسید که جوابش رو مطمئناً 

 .تونست تو اون دفترچه پیدا کنهنمی

 بزرگت به خاطر چی بود؟اون... اون انتقام پدر-

که اون موقع که صفا و بابا که بعداً فهمید جریان رو فهمیدم بهم گفت... مثل این-

بابابزرگ تو، تو این سرباز بودن جفتشون عاشق یه دختر میشن که دختر به بابابزرگ 

جا نیست، از وقتیه که زنه سر بچه دومش که مامان تو رسه... کینه هه از اینتو می

های سال زنده شد سالدونم به خیال خودش اگه زن خودش میمیره. چه میمی بوده

بود. همین رو کینه کرد واسه ضربه زدن به اون پیرمرد... به مادرت گفت پدرش 

 .طردت کرده و به رفیقش گفت دخترش مرده

کشید تا هضم کنه این هدف گیلدا به لباس حمید خیره موند. طول مینگاه مات و بی

 ...ن و این حرفا و این اتفاق وجریا

کرد هیچ ربطی به خودش نداره وقتی این ماجرا رو از زبون آراز شنید با اینکه فکر می

انقدر داغون شد، وای به حال این که بفهمه خودش و مادرش نقش اصلی اون قصه 

 !بودن
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ا دبه خودش که اومد دید حمید سرپا وایستاده. با نگاه تو خالی و سردش خیره گیل

 :شد و گفت

کنی خواهرم باشی... قبل از رفتنم دیدم که تالش میت برادری نکردم ولی میواسه-

 .این حرفا رو بهت مدیون بودم، خدافظ

تر ازقبل تنها تر و داغونتر و مبهوتگوشی رو گذاشت و رفت، رفت و گیلدا رو گنگ

 .گذاشت

*** 

خوند. معماهای مادرش رو میشد که تو پارک نشسته بود و خاطرات دو ساعتی می

جا بود که تا همین چند روز پیش شدن. عجیب اینزندگیش یکی یکی داشتن حل می

کرد یه دختر معمولیه که تونه معما داشته باشه، فکر میدونست که زندگیش مینمی

میره و هیچ کس و کاری هم رحم داره و از بد روزگار مادرش تو سن کم مییه پدر بی

دونست یه خانواده مادری داره، پدربزرگ داره، دایی داره، لی حاال دیگه مینداره. و

پسردایی داره، پدری داشته که به خاطر حرف مردم خودکشی کرده، اصالً شاید 

 .خانواده پدری هم داشته باشه

خان نشون داده تا باور کنه ای که صفا به غالمعلیدونست صحنهحاال دیگه می

صحنه سازی بوده. اون موقع خودش و مادرش خونه ماریا  دخترش مرده، فقط یه

خواد گذشته رو فراموش کنه؛ چون دونست چرا به ماریا گفته میبودن، حاال دیگه می

ش که تا ریخت برای مادر بیچارهش طردش کردن. اشک میکرده خانوادهفکر می

گرفتن. یعنی کردن مرده که سراغی ازش نش فکر میلحظه آخر نفهمید که خانواده

 دید که غالمعلی خان از فراقش چه حالی داشت؟اآلن می

دونست علت اون خوابای پریشون و آشفته تایماز که گیلدا هم توش حاال دیگه می

دونست چرا آرتا تو خواب انقدر در عذاب بود. آرتا حضور داشت چی بود، دیگه می
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مید و خوندن اون دفترچه داشت اون دنیا تاوان سکوتی که بعد از شنیدن حرفای ح

داد. هجده سال پیش با سکوت نکردن و هیزم زیر آتیش خاطرات کرد رو پس می

شدنش باعث ریختن آبروی یه زن بیست و یک ساله شده بود و هجده سال بعد با 

سکوتش باعث ریختن آبروی دختر همون زن. خدا هم نذاشت بیشتر از اون زنی که 

 .ر کنه، تو همون سن جونش رو گرفتتو تنهایی و غربت دق کرد عم

ریخت به خاطر خودش که قربانی یه انتقام قدیمی شد در حالی که اشک می

تونست طعم داشتن یه خانواده رو از همون بچگی که همیشه حسرتش رو داشت می

ریخت به خاطر مظلومیت بیش از حد خودش و مادرش، به خاطر بچشه، اشک می

 ...هاشونکسیتنهاییاشون، بی

با یادآوری تعریفای آراز از اون دختر بچه لبخند تلخی وسط گریه رو لبش نشست. 

گفت اون اسمش رو انتخاب کرده، گفت تایماز همبازیش بود و آراز بادیگاردش، گفت 

با همون سن کم خودش رو تو دل همه جا کرد. تازه داشت پیش خودش اعتراف 

ی اون دختربچه باشه و حاال که خواست جاکرد که اون لحظه چقدر دلش میمی

 .ریختفهمید هست داشت زار زار اشک می

با بلند شدن چندین و چندباره صدای گوشیش دستی به صورتش کشید نگاهی بهش 

انداخت، تایماز بود. باید تو اولین فرصت اسمش رو از داداش تایماز به پسردایی تایماز 

قت زیادی برای رسیدنش به ترمینال داد. نگاهش به ساعت گوشیش افتاد، وتغییر می

هاش رو برای گرفتن دربست تند نمونده بود. سریع بلند شد و همونطور که قدم

کرد، جواب تماس تایماز رو داد. این غریبه تازه پسردایی شده، حق داشت بدونه می

 .شون رواصل ماجرای زندگی گذشته

 

*** 
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د سمت خروجی فرودگاه. رفت چمدونش رو از قسمت تحویل بار گرفت و راه افتا

طرف اولین ماشینی که جلوی در منتظر مسافر وایستاده بود، چمدونش رو داد 

 .دستش و سوار شد

اومد. بعد چشماش غرق خواب بود ولی از شوق دیدن عزیزاش خواب به چشمش نمی

گذشت، حاال با دست پر برگشته بود و خستگی این از بیست روز که از سفرش می

نه به بیکه تا چند ساعت دیگه خانواده و عشقش رو میشغله فقط با فکر اینسفر پر م

خواست سورپرایزشون کنه. هرچند کس خبر نداده بود میاد، دلش میدر کرد. به هیچ

دونست کسی بیدار باشه. شک نداشت صبح به قیافه خوابالود این ساعت بعید می

ا که حتم داشت سایز چشماش دو خندید، بیشتر از همه به گیلدمتعجبشون کلی می

 .مونهبرابر میشه و دهنش یه کم نیمه باز می

ش توی ذهنش، تازه به این نتیجه رسید که چقدر دلتنگشه. با تجسم چهره بهت زده

زد تایماز بود و از اون حال گیلدا رو تو این بیست روز با تنها کسی که تلفنی حرف می

اون با تایماز بیاد شهر و با آراز حرف بزنه ولی خواست یه بارم شد. دلش میجویا می

داد. تو اون روستا رفت و آمد دوتا دختر و پسر جوون توجیه خاصی بهش حق می

شون گرفته، یعنی نداشت. دل تو دلش نبود بدونه باالخره چه تصمیمی برای رابطه

ه طی پوشید واسکرد یا باید کفش فوالدی میش رو قبول میآراز و عشق و عالقه

 .کردن راه عاشقی گیلدا

در خونه پدرش رو با کلید باز کرد و رفت تو. خونه تو سکوت کامل بود و آرازم با 

کمترین سر و صدا، رفت سمت اتاق مشترکش با تایماز تو این خونه. آروم الی در رو 

باز کرد و وقتی دید غیر تایماز کسی تو اتاق نیست رفت تو و در رو بست. یه کم تو 

اومد تو، وایستاد و برادرش رو یکی و فقط به واسطه نور مهتابی که از پنجره میتار

دونست که شیرینی موفقیتش تو اسپانیا نگاه کرد. دلتنگش شده بود اساسی ولی می

 .برهتلخی دلتنگی رو از بین می
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لباساش رو عوض کرد و یه رخت خواب کنار تایماز برای خودش پهن کرد و دراز 

ش رو داشت، شیطنتی سمت تایماز بود که تو خواب هم شیطنت چهرهکشید. روش 

که از بچگی باهاش بود و دقیقاً نقطه مقابل آراز بود. دلش طاقت نیاورد، نیم خیز شد 

ح ش فردا صبای نرم رو پیشونیش نشوند و دوباره خوابید. قیافهبه طرفش و بو*س*ه

 .شد دیدنی بودکه بیدار می

*** 

گیش زودتر از تایماز بیدار شد، یعنی اصالً درست و حسابی خوابش صبح با همه خست

ل ش بغتر از وقتی بود که خانوادهنبرد. انگار تحمل دلتنگی تو غربت خیلی راحت

تونست چشم رو هم گوشش بودن و حاال که کنارشون بود. از شوق دیدارشون نمی

 .بذاره

باز شده بود چشم تو چشم شد.  به پهلو چرخید که با تایمازی که حاال چشماش کامل

 :لبخندی به بهت لونه کرده تو قیافه خوابالود برادرش زد و زیر ل**ب گفت

 صبح بخیر بزغاله... سالم بلد نیستی بدی؟-

 .که نگاهش رو بگیره یهو بلند شد نشست و به دنبالش آرازم نشستتایماز بدون این

 !کی اومدی؟-

 ...دیشب... شماها خواب-

چسبیدن آنی تایماز به بغلش و فشرده شدن تو آغوش پر از حس دلتنگی ش با جمله

 .برادرش نصفه موند

 مرتیکه پس چرا خبر ندادی داری میای؟-

 .ای به کتف برادرش جدا شد ازشدست آرازم پشت تایماز باال و پایین شد و با ضربه
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 .اومدمخودی به دردسر اومدن و برگشتن نندازمت... یه دربست گرفتم گفتم بی-

 :تایماز دستی به شونه مجروح برادرش کشید و گفت

 دستت چطوره؟ اذیتت نکرد؟-

م و کشیدم گفت مشکلی نداره. شماها چطورین؟ جا بردم بخیهنه خوب بود... همون-

 ...مامان آقاجون... غالمعلی خان

 :مکثی کرد و گفت

 گیلدا؟-

طور که جمع کردن رخت تایماز نگاهش رو از چشمای پر سوال آراز گرفت و همون

 :خوابش بلند میشد گفت

خوبن همه... دلتنگتن، مامان و آقاجون بیدار شدن احتماالً برو پیششون. اتفاقاً -

 .کردن چقدر این سفر طوالنی شدههمین دیروز بود که گله می

خواست از گیلدا و تصمیمش بپرسه. فکر کرد شاید آراز یه کم دست دست کرد. می

ز گفته باشه.ـخواست فکرش رو به زبون بیاره که همون موقع در باز چیزی به تایما

شد و آمنه که صدای حرف زدن پسراش رو شنیده بود اومد تو و با دیدن آراز، با 

 .دستای باز شده رفت سمتش

 الهی من قربون قد و باالت برم پسرم... کی برگشتی؟- 

ارسالنم اومد و مراسم  آراز بلند شد و مادرش رو تنگ در آغوش گرفت. پشت سرش

روبوسی و احوالپرسی ادامه پیدا کرد ولی در این بین نگاه منتظر آراز دنبال گیلدایی 

گشت که نبود. نگاهش بین قربون صدقه رفتنای مادرش، مات تایماز شد و می
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خواست با همون نگاه ازش بپرسه گیلدا کجاست ولی تایماز روش رو گرفت و رفت 

 .بیرون

زنه. تا اینکه باالخره سر صبحونه کس حرفی از گیلدا نمیرا هیچدونست چنمی

 :طاقتش تموم شد و پرسید

 گیلدا کجاست؟-

باباش سرش رو با چاییش گرم کرد و مادرش به هوای آوردن شکر رفت تو آشپزخونه 

طور که یه ولی تایماز نتونست این بار از زیر نگاه خیره و گنگ آراز در بره و همون

 :خیال گفتانداخت دهنش بیتیکه نون 

 .خونه غالمعلی خان-

 جا چرا؟اون-

 .رفته به شایلین کمک کنه دیگه... آخرهفته عروسیشه-

های گریزون اعضای آراز به ظاهر قانع شد و فکرش رو با خوردن صبحونه از این نگاه

چرخید، نکنه گیلدا جوابش به ش منحرف کرد. تو ذهنش فقط یه چیز میخانواده

 است آراز منفی بوده و از این طریق خواسته دور بمونه ازش؟درخو

بعد از صبحونه بلند شد و با یه خداحافظ زیرلب راه افتاد سمت در که باباش با صدای 

 :بلند و هول زده گفت

 کجا؟-

 .کننمتعجب از لحن پدرش چرخید که دید هر سه تاشون دارن با هراس نگاهش می

 .میرم خونه غالمعلی خان-
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 :رش بود که گفتماد

ای. بیا یه کم استراحت کن، ناهار رو تو هم خسته حاال زوده مادر... شاید خواب باشه-

 .که خوردی برو

رفت و محال بود بتونه تا ناهار برای دیدن گیلدا صبر کنه، باید همین اآلن می

 .ای میدهش چه معنیفهمید این دوری کردنا و این رفتارای عجیب غریب خانوادهمی

 .گردمخسته نیستم... میرم یه سر زود برمی-

 :دوباره چرخید سمت در که صدای تایماز و شنید

 .بمون حاضر شم منم باهات بیام-

آراز رفت تو ایوون و مشغول پوشیدن کفشش شد که تایمازم حاضر و آماده اومد و 

 :ای که تو دست تایماز بود و پرسیدباهم رفتن. نگاه آراز افتاد به دفترچه

 اون چیه؟-

 .بریم حاال... میگم بهت-

آراز وایستاد و مچ دست تایماز رو گرفت، با اون یکی دستشم صورتش رو نگه داشت 

 .تا انقدر نگاهش رو ندزده و مستقیم تو چشماش نگاه کنه

 :ترسید گفتخواست به سوالش بده میکه از جوابی که تایماز میبا این

 کنید آره؟ون مییه چیزی هست که دارید ازمن پنه-

 کردن انداخت وتایماز زیرچشمی به پدر و مادرش که تو ایوون با نگرانی نگاهشون می

 :گفت
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 .بیا بریم حاال آراز-

 جواب بده تایماز، چیزی هست؟-

 .آره-

دستای آراز شل و نگاهش هراسون و صورتش بهت زده. اولین احتمال ذهنش رو به 

 :زبون آورد

 کسی طوریش شده؟-

 :دونست چه جوری به آراز بگه گفتکالفه از حرفایی که نمی تایماز

 .ای بابا نه... نــــــه... بیا بریم یه جا بشینیم بهت میگم-

بازوی آراز رو گرفت و دنبالش کشید. آرازم با همون قیافه وا رفته و گنگ و گیج شده 

 .باهاش همراه شد

ن پیدا کردن و نشستن. اطراف روستا یه جای دنج و خلوت و ساکت برای حرف زد

کرد ولی تایماز درحال فندک زدن به آراز داشت از کنجکاوی و هراس سکته می

 .سیگارش بود. سیگار روشن رو گرفت طرف آراز و یکی هم برای خودش روشن کرد

 !تایماز میگی چی شده یا نه؟ جون به ل**ب شدم آخه-

افتاده ولی اگه بخوایم نیمه پر داداش... همونطور که گفتی وقتی نبودی یه اتفاقاتی -

ون العمل مامان و آقاجنگرونی قبل از سفرت بابت عکسلیوان رو ببینیم باید بگم دل

 .واسه ازدواج شما برطرف شد، دیگه هیچ مانعی واسه ازدواج بینتون نیست

 یعنی چی؟ مگه بهشون گفتی؟-

 .نه-
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 پس از کجا فهمیدی با گیلدا مخالفتی ندارن؟-

 .لدا خواهر اون حرومزاده نیست، یعنی اصالً... بچه اون خانواده نیستچون... گی-

صدای چی میگی زیر ل**ب آراز رو شنید ولی خودش با یادآوری این اتفاق عجیب 

انقدر منقلب شده بود که فقط داشت با قورت دادن آب دهنش بغضش رو مهار 

 :کرد. پک محکمی به سیگارش زد و گفتمی

تر از اونیه که حتی فکرش رو بکنی... انقدری که حاال دیگه مامان گیلدا خیلی نزدیک-

 .و آقاجون اصرار دارن به وصلت کردن باهاش

 .حیرت و تعجب و ترس، آراز رو به نفس نفس انداخته بود

 حرف بزن تایماز... یعنی چی؟-

 :همزمان با ترکیدن بغضش و پیچیدن صدای هق هقش تو فضای باز اطرافشون گفت

 ...قیزیل تئل خودمونه آراز گیلدا،-

آراز یه کم با همون بهت به تایماز که صورتش رو با دست پوشونده بود و لرزش 

داد نگاه کرد و بعد یهو سیگارش رو پرت کرد و رفت هاش نشون از گریه میشونه

جلوی پاهاش رو زمین زانو زد. دستاش رو از رو صورتش کنار زد و با التماسی که تو 

 :ش بود گفتلحن و نگاه

خوای دیوونم کنی؟ خوای شوخی کنی؟ میکنی تایماز مگه نه؟ میداری اذیتم می-

 !هدفت چیه، چیه این حرفایی که داری میگی؟ مگه میشه همچین چیزی؟

به خدا داداش من خودمم هنوز که هنوزه باورم نشده... وقتی گیلدا از پشت تلفن -

 .گفت، چند دقیقه اصالً نتونستم حرف بزنم
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 پشت تلفن؟ گیلدا کجا بود که از پشت تلفن باهات حرف زد؟-

 .تایماز نفس عمیقی کشید و نگاهش رو از آراز گرفت

 .پاشو بشین برات تعریف کنم-

 .آراز دوباره رو سنگی که روش نشسته بود نشست و منتظر خیره شد به تایماز

تا اومدم یه کم خوشحال تو که رفتی... دو سه روز بعد خبر دادن قاتل آرتا رو گرفتن. -

بشم از این خبر، گفتن پیغوم داده که باید حتماً خواهرش رو ببینه. دو به شک بودم 

که بگم به گیلدا یا نه که آخرش بقیه صالح دونستن بگم و منم بهش گفتم. خودشم 

دیدش حاال چه حرفی داره باهاش بزنه ولی با دونست برادری که سال تا ماه نمینمی

خواستم خودم ببرمش. خیلی اصرار کردم که بذار با نجکاو شد که بره، میکه کاین

افتی. با ماشین برسونمت نذاشت، گفت هنوز خطر طلبکارا هست و بیای گیر می

اتوبوس راهیش کردم و بلیط برگشتم براش گرفتم که وقتی حرفاش تموم شد از 

وندم که بتونه باهام در جا، خودمم تو هتل مهمون زندان برگرده یه راست بیاد این

 .تماس باشه و چند ساعت بعد باالخره جواب تلفنش رو داد و برام گفت چی شنیده

چشماش رو محکم بست، از یادآوری اون روز و حرفای گیلدا و این بار خیره تو صورت 

خشک شده آراز تمام و کمال حرفایی که حمید به گیلدا زده بود رو بعد از اون گیلدا 

تایماز گفته بود و سیر تا پیاز ماجرا رو برای آراز که لحظه به لحظه به بهت و تلفنی به 

 .شد تعریف کردحیرتش اضافه می

واکنش آرازم با پایان حرفاش مشابه خودش بود؛ تا چند دقیقه سکوت محض، هیچی 

 روشرسید که بخواد به زبون بیارتش. گنگ و الل و مبهوت خیره روبهبه ذهنش نمی

 .پریدسری که به نبض افتاده بود و پلکی که عصبی می ، بابود

 :هنوز هیچ درکی از موقعیت اطرافش نداشت که صدای تایماز رو شنید
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تو این دو هفته... همه چی این اتفاق رو با سختی و شکنجه تونستم هضم کنم، به جز -

ات اون سکوت عجیب غریب آرتا، اون هم وقتی که نزدیک یک ماه این دفترچه خاطر

تونست به ما بگه. آراز ما که جلوی چشمش بودیم، دید اون موقع که دستش بود و می

اولدوز و قیزیل تل رو از دست دادیم هممون مردیم و زنده شدیم... چرا این کار رو 

کرد؟ چرا گذاشت... گذاشت کار به جایی کشیده بشه که هم خودش تلف شه، هم منِ 

رو سر عزیزدلم بیارم! ای خدا... ای خدا چه جوری بر سر... اون بال  وجود خاکبی

 !طاقت بیارم این عذاب رو

از بین همه این حرفا و اتفاقاتی که به قول تایماز هضمش تو این زمان کم غیرممکن 

 :بود یه سوال پررنگ توی ذهنش بود که به زبون آورد

 اآلن... اآلن گیلدا کجاست؟-

رین قسمت این ماجرا و اتفاقاتی که در نبود تنگاه تایماز دوباره گریزون شد. سخت

 .آراز رخ داد تعریف کردن همین مصیبت بود

 .جاگیلدا برنگشت این-

 یعنی چی؟ کجا رفت پس؟-

دونم. گفتم که براش بلیط برگشتم گرفتم و پشت تلفن حتی جوری وانمود کرد نمی-

راننده به جای  که داره میره ترمینال که برگرده، منم رفتم ترمینال دنبالش ولی

زدم خودش این دفترچه و دو تا نامه به دستم داد. از یه ساعت پیشش که زنگ می

شه و به این بهونه خاموشش کرد که حرف نزنه... گفت گوشیم داره شارژش تموم می

همه حرفاش رو تو همون دوتا نامه نوشته بود و داده بود راننده بیاره؛ یکیش واسه من 

و... تو نامه من که فقط نوشته بود دارم میرم جایی که تنها باشم بود و یکیش واسه ت

تون رو نگیره. تاکیدم کرده بود که که نحسی و بدقدمیم بیشتر از این دامن خانواده
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کنیم. گفت خیالمون از بابت امنیتش فراهم باشه و دنبالش نگردیم چون پیداش نمی

 ...از این حرفا

 :رگای باد کرده آراز افتاد با هول گفتنگاهش که به صورت رنگ پریده و 

ریم با هم وجب به وجب خاک ریم... میکنیم. میولی داداش مطمئن باش پیداش می-

کنیم. فقط منتظر بودم تو برگردی چون حسابی گیج گردیم و پیداش میتهرون رو می

 دونستم از کجا باید شروع کنم... تنها آدرسی که ازشون داشتم همونبودم، نمی

خونشون بود که گفتی اسباب کشی کردن، بعدشم محاله دیگه گیلدا برگرده به اون 

خونه و پیش اون خانواده، ولی... ولی خیالت راحت داداش دخترعاقلیه، نمیره جایی 

کنیم توروخدا انقدر اعصاب خودت گردیم پیداش میکه براش خطر داشته باشه. می

 .رو خورد نکن

داد که داره به سختی خودش رو ه شده آراز نشون میفک منقبض شده و پوست تیر

کنه که فریادش بلند نشه. تایماز ترجیح داد که یه کم تنهاش بذاره تا با کنترل می

 :ش زد و گفتخودش خلوت کنه، دستی به شونه

جا اگه ذارمش اینای که گیلدا برات نوشته رو باز نکردم... با این دفترچه مینامه-

من که چیز زیادی از اولدوز یادم نمونده بود ولی آقاجون و آقابابا خواستی بخون. 

تایید کردن که خط خودشه و حتی مامانم چند بار این دفترچه رو دستش دیده بود، 

چون یه سری خاطراتش مربوط به دوران مجردیشه، چندتا عکسی هم که با گیلدا 

 .داره دلیل محکم برای اثبات ادعای اون الدنگه

 :ش ل**ب زدسختی با همون نفس تیکه تیکه شده آراز به

 آقابابا چطوره؟-
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داغون... بیشتر از خبر زنده بودن قیزیل تل و نارویی که از رفیقش خورده، داغونه از -

ت رو بخون شاید ش. من که نفهمیدم چرا یهو این کار رو کرد، تو نامهگم کردن دوباره

 .م یه کم آروم شدی بیا خونهبه تو توضیح داده باشه. من میرم... تو ه

روش رفت جلو. در حالی تایماز رفت و آراز بلند شد و چند قدم تو فضای خالی روبه

دونست تایماز چقدر ازش دور شده، کنترلش رو از دست داد و صدای نعره که نمی

 .بلندش تو کل فضای پخش شد

*** 

ه عشقم... ولی کارم به سالم به آرازی که قرار بود برادریش رو فراموش کنم تا بش»

دونم با چه اسمی صداش بزنم. کسی که دوماه از زندگیم رو جایی رسیده که دیگه نمی

ست... حاال از یه آشناهم برام کردم یه غریبهباهاش گذروندم در حالی که فکر می

آشناتره. داداش آراز، پسردایی آراز، یا شایدم آراز خالی... آره اینجوری بهتره. آراز، 

رار بود وقتی بری و بیای واسه همیشه آرازم باشی... فقط و فقط آراز ولی نشد، نه ق

دونیم چی این که نتونی آرازم باشی... نه. هرکی ندونه خودم و این قلبم خوب می

دونیم، شاید از همون روز، باالی همون کوه. فقط زمان خوایم، خیلی وقته که میمی

سر و سامون دادن به اوضاع و همراه و هم مسیر خواستم برای فکر کردن، برای می

کردن عقل و قلبم که برمال شدن حقیقت، این فرصت رو ازم گرفت. آرازم... بذار 

ای که شاید آخرین حرفام توش زده میشه اونجوری که دوست حداقل تو این نامه

اه دارم صدات کنم. دوست داشتم آرازم باشی، فقط و فقط مال من ولی انقدرم خودخو

نیستم که با برگشتم به زندگیتون... به دیارتون... به خانوادتون، آرامش رو ازتون 

بگیرم. من از بچگی برای شما نحسی آوردم، غم آوردم، درد آوردم، حسرت آوردم، 

.. گفتم.حتی اآلنشم با حضورم فقط باعث جنگ و دعوا شدم بینتون. آراز نباید می

تر بود جوری تحمل رفتنم براتون راحتتم، شاید اینگفنباید حقیقت رو به تایماز می

ولی یه لحظه انقدر فشار روم بود که خواستم این حقایق رو شما هم بدونید، شاید 

 تونش به خاطر قضاوت عجوالنهکه بفهمید اولدوز و بچهقلبتون آروم بگیره از این
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مد که حاال با روشن نمردن. ولی حاال بهتره که فکر کنید اصالً از اول گیلدایی نیو

ای تونه زمینهجوری برای همه بهتره. برگشتن من میشدن ماجرا بشناسیدش، این

بشه برای شروع دوباره حرف مردمی که هنوز اون اتفاق رو فراموش نکردن و چه بسا 

خواد دایی ارسالن و آقابابا و شماها بیشتر از دونن. دلم نمیهنوز اولدوز رو مقصر می

کشید به خاطر این موضوع. آرازم... راحت نیست برام گفتن این حرفا. این عذاب ب

هرچقدر برای شما سخته چندین برابرش برای من سخته... برای منی که تازه فهمیدم 

تر از فهمیدن داشتنشونه وقتی نتونی یه خانواده دارم. تحمل نداشتن خانواده راحت

جوری خواسته. امیدوارم نخوای با ناز نعمت وجودشون استفاده کنی... ولی تقدیر ای

این تقدیر بجنگی و برای پیدا کردنم اقدام کنی، به زندگیت برس آراز... نامردی کردم 

ه جوری واسه همکه بعد از گفتن احساس قلبیم تنهات گذاشتم ولی قبول کن که این

 شناسمت که بدونم اآلن نگران جا و مکان و امنیتمی. غیرت وبهتره. انقدری می

مردونگیت رو با بندبند وجودم حس کردم که عاشقت شدم، پس نگران نباش، جایی 

نگرونی اولین و آخرین مرد زندگیم باشه. مراقب خودت باش و از نمیرم که باعث دل

 ...دونم درسته گفتنش یا نه ولیهمه برام حاللیت بخواه، نمی

ای برامون جور دیگه دوست دارم آراز... بیشتر از هرکسی توی دنیا. کاش سرنوشت

 .رسید! خدانگهدارخورد! کاش کارمون به ای کاش گفتن نمیرقم می

 «...قیزیل تل

شد که رو همون تیکه سنگ نشسته بود و بعد از چندین و چندبار چند ساعتی می

خوند، خاطراتی که داغ دلش رو ش رو میخوندن نامه گیلدا حاال داشت خاطرات عمه

کی باید لعنت میفرستاد تو این ماجرایی که باعث زیرورو شدن حسابی تازه کرد. به 

تونست امیدوار باشه که اگه اون پسر جلوی راه اولدوز سبز زندگیشون شد؟ یعنی می

تونست به قطعیت همچین افتاد؟ نه، نمیوقت همچین اتفاقاتی نمیشد هیچنمی

جا خبط چند نفر تا اینچیزی رو بگه. این اتفاق خواست خدا بود که که با اشتباه و 

کس آواره شهر و دیاریه که هیچ کس و جایی که یه دختر تنها و بیکشیده شد، تا این
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کاری توش نداره و یه پسری که قلبش برای دیدن دوباره اون دختر داره شرحه 

 .ریزهجا نشسته و اشک میشه، اینشرحه می

یماز اومد دنبالش، ولی آراز جا نشست و خاطره خوند و اشک ریخت که تاانقدر همون

تونست با این حال و روز برگرده خونه و مادر و هنوز به تنهایی احتیاج داشت، نمی

کرد این اتفاقاتی رو که تو این بیست روز افتاده پدرش رو نگران کنه، باید هضم می

د دونست چه جوری بایبود؛ پررنگترین اتفاقم نبود گیلدا از حاال به بعد بود که نمی

تونست بفهمه چی به ذهنش رسید که این تصمیم رو گرفت! چرا باهاش کنار بیاد، نمی

یه درصدم احتمال نداد که آراز پای همه موانع و مشکالتشون یه تنه وایمیسته و در 

 بنده؟ چرا اعتماد نکرد به این عشق و عالقه؟دهن همه رو می

پای دفترچه خاطراتی که به  تایماز رو به زور فرستاد خونه و خودش دوباره نشست

د. افتاکدوم از این اتفاقا نمیرسید هیچقول تایماز شاید اگه زودتر به دستشون می

حاال کجا بود مهشید، ببینه دختری که انقدر لقب زشت نثارش کرد به خاطر سکوت 

 !شوهرش بود که انقدر تحقیر شد و تهمت ناروا شنید

اومد سرش رو از رو دفتر ت یه درخت میبا شنیدن صدای خش خش برگی که از پش

جا وایستاده و بلند کرد و به اون سمت خیره شد. کامالً تشخیص داد که یه نفر اون

ای بود کنه که پشت اون درخت مخفی بشه ولی مسلماً تالش بیهودهداره سعی می

دونست به قطعیت بگه که اون شخص دیدش و حتی میچون آراز به وضوح می

 .دختره

خواست بترسونتش یا باعث سو تفاهم بشه برای جاش بلند شد و رفت طرفش، نمی از

 :که برسه با صدای بلندی گفتهمین قبل از این

 خوای پشت اون درخت؟چی می-
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ش، اون شخص ناشناس از پشت درخت خالف جهت آراز به به محض تموم شدن جمله

های کوتاه خب قدمسمت جنگل شروع کرد به دوییدن و آرازم دنبالش رفت و 

های بلند آراز برابری کنه و خیلی زود بازوش تو چنگ آراز دخترک نتونست با قدم

 .اسیر شد

آراز از همون بازو چرخوندش و خیره شد تو صورت هراسونش، یه دختر کم سن و 

سال بود. با اینکه از نظر ظاهری هیچ شباهتی به گیلدا نداشت و حتی نقطه مقابلش 

دآگاه ترس توی نگاهش باعث شد یاد روزای اول آشناییش با گیلدا بود ولی ناخو

بیفته. از رو ظاهر و لباسش نتونست تشخیص بده که مال اینجاست یا نه برای همین 

 :پرسید

 جایی؟مسافری یا مال همین-

ش رو دید سوالش رو به ترکی تکرار کرد که این بار دختر وقتی نگاه گنگ و گیج شده

 :ه همون ترکی جواب دادبا لحن آرومی ب

 .همین جا-

 :قبل از اینکه آراز سوال دیگه ای بپرسه خودش تند و با استرس گفت

شدم دیدم صدای گریه میاد گفتم شاید خواستم مزاحم بشم، داشتم رد میمن نمی-

 .یکی احتیاج به کمک داشته باشه

ج احتیا بعد بدون اینکه چیزی بپرسی وایستادی یواشکی اون کسی که به کمک-

 داشت رو دید زدی آره؟

خواد بذاره و بره... خود داد که تا آراز دستش رو ول کنه میتقالهای دختر نشون می

 .جوری این دختر طفل معصوم رو اسیر کرده بودآرازم نفهمید چرا این
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جایی که نشسته بود و دختر خودش رو سفت نگه ناخودآگاه کشوندش سمت همون

اش رو زمین کشیده شد. آراز متعجب برگشت سمتش و داشت طوری که کف پاه

 :گفت

 .کنم؟ بیا تا بهت بگمخواستی ببینی چرا گریه میمگه نمی-

خواد بالیی سرش بیاره دهنش رو باز دختر که حرفای آراز رو باور نکرد و فکر کرد می

 .کرد که جیغ بزنه ولی آراز فهمید و زود دستش رو گذاشت تو دهنش

 .خوام باهات حرف بزنم.. جیغ و داد راه ننداز، فقط میکاریت ندارم.-

 :نگاه دختر هنوز گیج و هراسون بود که آراز گفت

 قول میدی اگه ولت کنم آروم بگیری؟-

تردید سرش رو به تایید تکون داد و آرازم دستاش رو برداشت که طبق حدس بی

ش یه سیگار روشن خودش مثل آهو پا گذاشت به فرار. آرازم خیره به مسیر دوییدن

 .روش شدکرد و برگشت رو همون تخته سنگ نشست و محو فضای روبه

های آروم دخترک دوباره به گوشش رسید. از گوشه خیلی نگذشت که صدای قدم

که شد. بدون اینچشم نگاهش کرد، داشت با طمانینه و تردید بهش نزدیک می

 :نگاهش کنه گفت

 چی شد پشیمون شدی؟-

که جواب بده با فاصله از آراز رو سنگی نشست و دستاش رو گذاشت دختر بدون این

 :رو پاهاش. منتظر بود آراز چیزی بگه که صداش رو شنید

 اسمت چیه؟-
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 :آروم زمزمه کرد

 .سارای-

آراز سیگارش رو زیرپا له کرد و کامل چرخید سمت دختر و با تمام جدیتی که 

 :تونست داشته باشه گفتمی

دونم شناسم، نه قراره یه بار دیگه ببینمت، نه مین نه تو رو میببین سارای... م-

جوری خیال خوامم بدونم... اینکنی! نمیدونم کجا زندگی میت کین، نه میخانواده

کنم صادقانه جوابم رو بده... پرسم خواهش میتره، پس یه سوال میتوهم راحت

 باشه؟

 :سری به تایید تکون داد که آراز پرسید

تو زندگیت هست که دوسش داشته باشی... که عاشقش باشی، که قلبت براش  کسی-

 بزنه، که به خودت بیای ببینی شده همه زندگیت؟

چلوند. درکی از حرفای آراز سارای سرش پایین بود و داشت انگشتاش رو محکم می

 وقت هم رو ببینن دلیلی برای دروغطور که گفت اگه قرار نبود هیچنداشت ولی همون

 .و پنهون کاری نبود

 .هست-

کردی... اگه ت اون چیزی نیست که یه عمر فکرش رو میاگه یه روز بفهمی گذشته-

ت یه ربطی به اون کسی که عاشقشی داره و اگه باهاش باشی ممکنه بفهمی گذشته

 ذاری میری؟که بهش بگی، مییه سری آدم برات حرف در بیارن، بدون این

ش رو دید. ، آراز چشمای گشاد شده و دهن نیمه باز موندهسر سارای که باال اومد

 :نفسش رو با کالفگی فوت کرد و گفت
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خواد بدونم تو فکر یه دختر هم سن و سال خوام گیجت کنم، فقط... فقط دلم مینمی-

گذره. واقعاً منطقیه گرفتن همچین تصمیمی تو همچین شرایطی؟اونم وقتی تو چی می

ذاریش و میری جونش به جونت بنده؟ تو اگه بودی داری میدونی اون طرفی که می

 کردی؟این کار رو می

ای که تاحاال توجه به شکستن غرورش داشت جلوی دختر غریبهآراز بود که حاال بی

 .کردندیده بودتش بغض چنبره زده گلوش رو تبدیل به اشک می

ردنت جون داده و تو اگه بودی کسی که از بچگی دوست داشته و با شنیدن خبر م-

حاال هم با زبون خودش اعتراف کرده که عاشقته رو به خاطر افکار پوچ و یه سری 

کنه بعد عاشق میشه؟ رفتی؟ مگه نه اینکه آدم اول اعتماد میذاشتی و میاحتمال می

ذاره خوادت و نمیاگه اعتماد باشه... اگه اطمینان پیدا کنی که طرفت همه جوره می

 های این عشق و اعتماد رو؟تونه سست کنه پایهره دیگه چی میخار به چشمت ب

توجه به دختری که هاج و واج با دهن باز مونده بهش سرش رو انداخت پایین و بی

کرد نبود گیلدا انقدر براش سخت وقت فکرشم نمیخیره شده بود اشک ریخت. هیچ

ید فهمچشید تا میرو میو غیرقابل تحمل باشه، انگار حتماً باید طعم از دست دادنش 

 .کرد براش عزیز بودهچقدر بیشتر از اون چه که فکرش رو می

توجه به دست دراز با قرار گرفتن دستمالی جلوی چشماش سرش رو بلند کرد و بی

 :شده سارای همون گریه گفت

 هایتونستیم تالفی همه تلخیخواستمش... بیشتر از جونم دوسش داشتم. میمی-

لی خواد وهمدیگه از این زندگی بگیریم ولی نخواست، گفت اونم منو می گذشته رو با

وقت حاضر من شک دارم؛ اگه به اندازه من، حتی اگه نصف منم دوستم داشت هیچ

شد که تنها بذارتم که به این حال و روز بیفتم. دختری که من شناختم انقدر نمی

با این تصمیم بدترین ظلم رو هم به مهربون بود که نخواد ناراحتیم رو ببینه ولی حاال 

 .من کرد و هم به خودش
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دستمال رو گرفت و اشکاش رو پاک کرد. تنها چیزی که اون وسط به خاطر شکستن 

کرد صدپشت غریبه بودن این دختری بود که درست حسابی اسم غرورش آرومش می

 .دونستو رسمشم نمی

 :ی و شنیدکه صدای ساراچند دقیقه بینشون سکوت بود تا این

 کردمدونم چی بینتون گذشته، کاری هم ندارم که اگه من بودم چیکار میمن... نمی-

گیره که شاید یه نفر گیره یه تصمیمی میچون هر آدمی تو هر موقعیتی که قرار می

دونم چیکار شناسمش و نمیخوام از کسی که نمیدیگه اون تصمیم رو نگیره. نمی

تونم بگم گرفتن همچین تصمیمی برای اونم راحت می کرده دفاع کنم ولی حداقل

جا بود و این حال و روز و این اشکا رو نبوده. شاید... شاید اگه به جای من، اون این

شد ولی البد این به صالحتون بوده؛ تا یه دید، از تصمیمی که گرفته پشیمون میمی

 .بودیدجایی با تقدیر بجنگید. اگه نشد بدونید از اول قسمت هم ن

 یعنی میگی برم دنبالش؟-

... خواد. شایدخواید، یا اون چی میبرید... ولی قبلش خوب فکر کنید ببینید چی می-

خوادتون و از این طریق بهونه آورده که منصرف شید، شاید روش شاید اصالً نمی

 !دونم واالنشده بگه. نمی

وز جلوی چشمش بود. اگه های گیلدا توی اون نامه هناخمای آراز درهم رفت. کلمه

خواست بهونه بیاره، اون خواستش، اگه دوسش نداشت و به قول این دختر مینمی

 داد؟ای میخواستم مال خودم باشی ها چه معنیآرازم، اون دوست دارم، اون می

با جا به جا شدن سارای تو جاش، حس کرد تردید داره برای رفتن، هوا هم دیگه کم 

طور که مشغول تکوندن خاک شد. از جاش بلند شد و همونکم داشت تاریک می

 :شد گفتشلوارش می
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 .دیگه برو خونتون تا قبل از تاریکی برسی... مرسی که به حرفام گوش دادی-

 .کنم، کاری نکردم. خدافظخوا... خواهش می-

آراز به معنی خداحافظی سرش رو تکون داد و روش رو برگردوند و یه سیگار دیگه 

 :رد که یه کم بعد صدای نازک و ظریف سارای و دوباره شنیدروشن ک

به نظر من کسی که بتونه از شما بگذره و بره، یا خیلی مشکالت داره که هیچ جوری -

 ...ستحل نمیشه، یا... یا خیلی بدسلیقه

که آراز حرفی بزنه یا عکس العملی نشون بده دویید رفت. این رو گفت و قبل از این

اعصاب خوردی و گریه و زاری، این حرفش لبخندی رو لبای آراز وسط اون همه 

 .نشوند

*** 

خورد بدون اینکه چشماش رو باز کنه پر حرص و با ضربه پای تایماز که به پهلوش می

 :کشیده گفت

 هوم؟-

هوم و درد... هوم و مرض... بلند شو ببینم، سه روزه چپیدی تو این اتاق که چی -

 بشه؟

 :ش چرخیدسرش و به پهلوی دیگهمالفه رو کشید رو 

 .ت رو ندارمتایماز گمشو برو حوصله-

باشه میرم ولی این دفعه من برم آقاجون و شایدم آقابابا بیان باال سرت به زور -

 .بیدارت کنن
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 .خوام بخوابمآخه چی کار به کار من دارید شما؟ خستگی سفر هنوز تو تنمه می-

جا و پاشو و آقاجونم که شده دوساعت بشین اونپاشو بیا واسه حفظ آبروی آقابابا -

 .بیا

 :ش خیره شد به تایماز و گفتیهو آراز بلند شد نشست و با قیافه آشفته و کالفه

ولم کن تایماز... این چند وقته شایلین رو هر وقت دیدم با گیلدا بوده، اآلن چه -

 اشه؟کنارش بجوری بیام بشینم تو مراسم عروسیش وقتی دیگه گیلدایی نیست که 

 .ش زانو زدتایماز نفسش رو فوت کرد و کنار برادر درمونده و دلشکسته

آراز جان... برادر من، ما همه داغونیم از نبود گیلدایی که حاال فهمیدیم قیزیل تله. -

که اون دختر برگرده و گذشته آقابابا و آقاجون حاضرن زندگیشون رو بدن برای این

که انقدر زیاد در جریان عالقه قلبی تو نیستن، پس فعالً  رو براش جبران کنن. اونا

کدوممون دلمون شاد نیست و باید نگرانیت در حد بقیه باشه، مثل من، مثل بابا. هیچ

رفتنمون به این عروسی از روی اجباره ولی ما یه عمره داریم به خاطر حرف مردم 

تو خوش باشه... باور کن کنیم. بیا بریم بذار دل این پیرمردم به حضور زندگی می

 .کردیم اولدوز و قیزیل تل مردنست که فکر میحالش بدتر از اون موقع

 :آراز سرش رو با دستاش نگه داشت و نالید

کنم که چیکار کنم ولی هیچی دارم دیوونه میشم تایماز... سه روزه یه سره فکر می-

 !رسه، انگار به ته خط رسیدمبه ذهنم نمی

 کنیم بهتگردیم پیداش میریم میریم... میبه خدا درست میشه. می جوری نگو،این-

گردیم تهران، دیگه باید کم کم کارای قول میدم. همین فردا دوتایی باهم برمی

کنیم. بهت قول شرف شرکتم راست و ریست کنیم. تو همین حال گیلدا هم پیدا می

بلش حسابی گوشش رو ذارم تو دستت، البته قمیدم آراز... دست گیلدا رو می
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طوری بود، وسط پیچونم به خاطر این حماقتش. دیوونه خل و چل از بچگی همینمی

رفت ولی اون موقع هم گوشش رو کرد میبازه ول میدید داره میبازی وقتی می

 ..گردوندمش سر بازیپیچوندم و برمیمی

 .پیچوندم که گوشش رو ول کنیمنم گوش تو رو می-

کنه. بذار پیداش کنم... تالفی همه این مدت رو یه لی اآلن دیگه فرق میهه... آره، و-

 .جا سرش در میارم

باالخره تایماز تونست با حرفاش یه لبخند کمرنگ و خسته رو لبای آراز بشونه و 

 .وقتی از اومدنش به عروسی مطمئن شد رفت بیرون

ثل دایه بوده براشون بلند شد آرازم به اجبار و فقط برای احترام به آقابابا و بانو که م

حاضر شد در حالی که اصالً حوصله قرار گرفتن تو یه جمعی چند صد نفری رو 

نداشت، مخصوصاً اگه عروسی باشه اونم وقتی تو کل این زمان آراز توی ذهنش 

 .کردتصویر عروسی خودش و گیلدا رو نقاشی می

*** 

شد ای که پخش میموسیقی محلییه گوشه دورتر از بقیه نشسته بود که صدای بلند 

کمتر تو گوشش باشه. اون لحظه بیشتر به یه سیگار احتیاج داشت با همون آهنگ 

آهنگ  داد، نه اینآیریلیقی که باید دوباره به یاد نبود قیزیل تل تو زندگیش گوش می

شاد عروسی. تایماز چندبار اومد دنبالش که ببرتش بین خودشون بشینه ولی آراز 

ا کالفگی و توپ پر جوری جوابش رو داد که تایماز کالهشم طرف آراز بیفته دیگه ب

 .دیگه نیاد برش داره

 کرد،چشمش به پدربزرگش بود که داشت با حسرت به شایلین و شوهرش نگاه می

افتاد، ش باشه، اگه خیلی از اتفاقا تو زندگیش نمیتونست عروسی نوهاین عروسی می
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نداشت و تو هر دوره زندگیشون باید یه جوری آرامششون  اتفاقایی که انگار تمومی

 .کردزد و خواب شبشون رو حروم میرو به هم می

چرخید که یهو یه دختری رو دید که لباس محلی هدف بین جمعیت مینگاهش بی

شد. از صورتش چیزی معلوم نبود چون قرمز پوشیده بود و از ال به الی جمعیت رد می

ود و هم نصف صورتش با یه روبنده حریر پوشیده شده بود. خیلیا ش زیاد بهم فاصله

تو اون جمع به سبک گذشته، لباس سنتی و محلیشون رو پوشیده بودن ولی آراز 

نفهمید چرا ناخودآگاه نگاهش روی اون دختر ثابت موند، انگار یه نیرویی داشت به 

 !کشوندشسمت اون دختر می

اختیار بلند شد و رفت سمت ای ولی بیهدف و انگیزهنفهمید چرا، با چه فکری، با چه 

ای از شد. عروسی و تو محوطهاون دختری که داشت شتابان از جمعیت دور می

کردن گرفته بودن که جا برای مراسمشون استفاده میروستاشون که اکثراً از همون

فت سمت ردور تا دورش جنگل و دار و درخت بود. اون دختر مرموزم انگار داشت می

شد گمش کرد و هرچی چشم جنگل ولی وقتی آراز داشت از بین جمعیت رد می

 .چرخوند دیگه ندیدش

که شاید فقط یه توهم بوده، دور از مهمونای عروسی نشست رو یه تخته کالفه از این

سنگ و یه سیگار روشن کرد. وقتی رفت تهران باید خودش رو به یه روانپزشک 

کم داشت خل میشد. ولی نشستن همون دختر با همون لباس  داد، انگار کمنشون می

محلی تو فاصله کمی ازش ثابت کرد که هنوز متوهم نشده و چیزی که دیده واقعی 

 .بود

ای که جلوی بینی و دهنش و روش رو چرخوند و خیره شد بهش، با وجود روبنده

اره. هنوز فهمید که لبخند به ل**ب دپوشونده بود ولی از چین گوشه چشمش می

ماهیتش و علت کشیده شدن به سمتش براش مجهول بود، که دختر روبنده رو از رو 

 .ش برای آراز نمایان شدصورتش برداشت و چهره
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یه کم چشماش رو ریز کرد تا یادش بیاد این چهره آشنا رو کجا دیده که یهو فهمید 

دیده بودتش. این دختر سارای بود که سه روز پیش بعد از خوندن نامه گیلدا 

حضورش تو این جشن عجیب نبود، روستاشون کوچیک بود و احتماالً این دختر از 

دوستای شایلین بود ولی اینکه دربرابر چشمای یه عده آدم فرصت طلب اومده بود 

 .اومدنشسته بود کنار یه پسر جوون، یه کم به نظرش عجیب می

 :صدای به شدت ظریفش و شنید

 بهتره حالتون؟-

 :میقی کشید و گفتنفس ع

 .تر شدهظاهراً از اون روز خیلی بهترم... ولی درونم داغون-

 خواید چیکار کنید؟هنوز نتونستید تصمیم بگیرید که می-

که گفت نیا و به زندگیت برس ولی باید پیداش خوام برم دنبالش. با وجود اینمی-

اضرم با عالم و آدم خوامش و برای به دست آوردنش حکنم، باید بفهمه که چقدر می

دونم از کجا باید شروع کنم. پیدا کردنش تو اون شهر بزرگ مثل اینه بجنگم. ولی نمی

 .که تو یه انبار کاه دنبال یه سوزن بگردی

 :بعد از یه کم سکوت، سارای بود که گفت

 .من یه چیز دارم شاید به دردتون بخوره-

ارای چی داشت که به درد آراز اخمی که بین ابروهای آراز نشست از تعجب بود. س

 خورد؟ اصالً این دختر یهو از کجا سردرآورد از زندگی آراز؟می

کرد که از تو آستین لباسش کاغذی درآورد و داد دست آراز. آراز منتظر نگاهش می

متعجب به کاغذ چسب خورده و بسته بندی شده نگاه کرد و همین که سرش رو بلند 
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ن چیه دید بازم غیبش زد، درست مثل چند دقیقه پیش که کرد تا از سارای بپرسه ای

 .بین جمعیت گمش کرد

 خطسریع چسبای کاغذ رو باز کرد که دید توش یه یادداشته، یه یادداشت با دست

 ...خطخطی که اون نامه رو نوشته بود، شایدم همون دستمشابه همون دست

تونی از دستم در راحتی نمی ام و بهجناب آقای مشیری... گفته بودم طلبکار سمجی»

 «.بری. یادته طلبی رو که ازت داشتم؟ فکر کنم دیگه حسابمون تسویه شد

مات و مبهوت نوشته ها و دستخط صاحبش بود که چندتا تصویر تو ذهنش شکل 

گرفت. اون روز باالی اون کوه، ترسوندن گیلدا، قهرش، تالفی که آراز گفت هرموقع 

 یعنی، یعنی این نامه از طرف گیلدا بود؟دوست داره سرش دربیاره. 

تو کسری از ثانیه مثل فنر از جاش بلند شد و راه افتاد دنبال سارای که حاال 

ت رفتونست بفهمه یه ارتباطی با گیلدا داره. شاید اون بدونه کجاست! داشت میمی

سمت جمعیت تا پیداش کنه که یهو دیدش که البه الی درختای جنگل ناپدید شد و 

 .سریع راهش رو به اون سمت کج کرد

های بلند و پرحرص رفت طرفش، دیگه این دفعه به زورم که شده باید ازش با قدم

کرده و این نامه رو از کی گرفته؟ یعنی جا چیکار میکشید که اون روز اونحرف می

خواست اذیت کنه؟ ست یا فقط میکرد که دستش با گیلدا تو یه کاسهباید باور می

ی آخه اون از کجا از جریان این بدهی و ترسوندنی که فقط بین خودش و گیلدا بود ول

 خبر داشت؟

شد به اون درختی که اون دختر پشتش قایم شده بود، ضربان تر میهر چی نزدیک

گفت اون دونست از حرص بود یا هیجان ولی یه حسی میشد. نمیقلبش تندتر می

 .گیلدادختر سرنخ خوبیه برای پیدا کردن 
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به چند قدمیش که رسید دیدش. پشت به آراز وایستاده بود رو به جنگل! خوشحال از 

این که دیگه قصد فرار نداره رفت طرفش، بازوش رو گرفت و چرخوندش سمت 

خودش ولی همین که چشمش بهش افتاد دهنش که برای فریاد زدن باز شده بود 

ردمک چشمایی که عجیب براش ش بین مطوری باز موند و چشمای حیرت زدههمون

شد. لباس همون لباس بود، حتی روبنده هم دوباره روی آشنا بود چپ و راست می

ای سارای نبود. برق این چشمای طالیی صورتش بود ولی این چشما، چشمای قهوه

 .قادر بود اون لحظه حتی چشمای آراز رو کور کنه

ش. های بریده بریده شدههیچ عکس العملی نشون نداد جز بیرون فرستادن نفس

تونست دستش رو برای کنار زدن اون روبنده لعنتی باال بیاره. تا اینکه در حتی نمی

ش کامل برابر چشمای مبهوتش انگشتای ظریف دختر روی روبنده نشست و چهره

جلوی چشمای آراز شکل گرفت. چهره زیبا و دلربای کسی که حاضر بود تا پای جون 

کرد برای پیدا کردنش باید کفش فوالدی پاش ه، کسی که فکر میبرای داشتنش بجنگ

ش کنه یا دنبال سوزن تو انبار کاه بگرده. حاال چسبیده بهش وایستاده بود و چهره

 .فقط چند سانت با صورتش فاصله داشت

 :وار گفتصدای سالمش رو که شنید باالخره زبونش رو به کار انداخت و زمزمه

 گیلدا؟ خودتی؟-

 :ن و خواستنی خندید و گفتشیری

 .نه... مگه خبر نداری؟ قیزیل تلم-

نگاه ناباورش شروع به رصد کردن جز به جز اجزای صورتش شد. انگار هنوز باورش 

روش وایستاده ای که با لباس محلی و آرایش خاص و زیبا، روبهنشده بود این فرشته

به این باور رسید، به قدری گیلدا یا همون قیزیل تل خودش بود. ولی وقتی باالخره 

محکم بغلش کرد که صدای ترق تروق مفصالی گیلدا بلند شد ولی چه اهمیتی داشت 
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سوخت و حاال که بهش وقتی خودشم داشت تو حسرت دوری از این آغوش می

 .ترین دختر دنیا بودرسیده بود انگار دیگه خوشبخت

عطر وجود همدیگه برای به حرف تو بغل هم موندن و از بعد از چند دقیقه که بی

کردن، گیلدا بود که به خودش اومد و با تکونی که به آرامش رسیدن استفاده می

خودش داد خواست از زیر بازوهای محکم آراز بیرون بیاد که صدای پر حرص و نسبتاً 

 :عصبانیش و شنید

 .بمــــــــــون-

از این لحن دستوری گیلدا وسط اشکایی که صورتش رو پوشونده بود آروم خندید 

 .آراز که پشتش کلی احساس و دلتنگی و دلخوری با اسانس عشق و عالقه بود

 .بینتمونوری میزشته آراز... یکی میاد این-

طور که با دستاش آراز این بار یه کم گیلدا رو فاصله داد ولی ولش نکرد و همون

 :صورتش رو نگه داشته بود با اخم گفت

 !رف دربیاره و فرداش بذاری بری؟ترسی یکی حچیه؟ می-

 :گیلدا با لبای آویزون شده اخمی کرد و گفت

قبول دارم اشتباه کردم. به خاطرش توضیح میدم ولی دیگه انقدر سرکوفت نزن، -

 .بعدشم دیگه جایی نمیرم... بیخ ریشتم

 از همون پایین نگاهش رو باال آورد و با دیدن صورت پر از خشم آراز، برای تغییر جو

 :کرد گفتموجود با همون لحنی که شدیداً شیرینش می

 .بیخ ته ریشتم-
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 :ای زد و گفتآراز لبخند عصبی

 تونم حتی کتکت بزنم؟ام که میدونی اآلن انقدر از دستت عصبانیمی-

 .اوهوم-

 دونی تو این سه روز انقدر عذاب کشیدم که حتی به خودکشی هم فکر کردم؟می-

 .اوهوم-

کر اینک ه اآلن کجا موندی و چه خطرایی دنبالته هزاربار مردم و زنده دونی از فمی-

 شدم؟

 .اوهوم-

 .اوهوم و... پوف... الاله اال اهلل-

هاش رو تو موهاش فرو کرد. باید این حرص رو چند قدم از گیلدا فاصله گرفت و پنجه

برگشت های رفته رو کرد. قدمکرد وگرنه از فشار زیاد سکته میاز خودش دور می

یت نهاسمت گیلدا و دوباره صورتش رو با دستاش نگه داشت. خیره تو چشماش که بی

 .مظلوم و خواستنی شده بود

خوام چی کار کنم دیگه دونی که اآلن میدونی پس البد اینم میحاال که همه چیو می-

 هان؟

 هلحنش به قدری برای گیلدا عجیب بود که نه تونست مغزش رو به کار بندازه، ن

زبونش و فقط خیره چشمای خون افتاده آراز بود که یهو گرما و رطوبتی به 

ل*ب*ا*ش چسبید و دمای بدنش رو تو ثانیه ای باال برد. اگه دست آراز روش بلند 

 .کردش متعجبش میشد کمتر از این حرکت یهویی و پیش بینی نشدهمی
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های مالیم و نرم که بو*س*ه محکم آراز بعد از چند لحظه تبدیل شد به بو*س*ه

باعث شد یه چیزی تو دل گیلدا فرو بریزه. کم کم داشت از تغییرات بدنش که تحت 

خواست حتی آراز رو همراهی کنه که اومد و میتاثیر این بو*س*ه بود خوشش می

ل**ب پایینیش اسیر شد بین دو ردیف دندونای آراز و صورتش با این فشار به جلو 

 .کشیده شد

ای زیر لبی از بین دندونای آراز بیرون کشید و با اخم به آرازی که حاال نالهلبش رو با 

 :تر شده بود گفتانگار آروم

 !دردم گرفت-

 .حقته-

 !رحم سنگدلبی-

توجه به رحم سنگدل تویی که با دوتا نامه سر و ته همه چیز رو هم آوردی و بیبی-

ره گذاشتی رفتی جایی که می دونستی جونشون برات درخواسته قلبی افرادی که می

م تونستن مطمئن باشن که در امنیتی! اصالً من به درک... قلب سوراخ شدهحتی نمی

ش رو دونی چی به روز آقابابا آوردی وقتی فهمید نوه عزیز دردونهبه جهنم... می

ی کنه در حالدوباره از دست داد؟ بیا برو ببین با چه حسرتی داره به شایلین نگاه می

 .تونست جای اون دختر نوه خودش نشسته باشهکه می

دونم... دیدمش. از اول عروسی با دیدن غم توی نگاه تک تکتون هزار بار جون می-

 .این دوری و دلتنگی رو دادم تا باالخره بتونم تو رو بکشونم یه گوشه و تمومش کنم

توجه آراز رو به آراز خیره خیره نگاهش کرد. پس اون دختری که بین جمعیت بود و 

خود نبود که عین آهن جذب این خودش جلب کرده بود گیلدا بود نه سارای. بی

 .آهنربا شد
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شناسیش؟ از قصد لباسای یه جور پوشیدید که اون دختره... سارای کیه؟ از کجا می-

 منو دست بندازید یا اتفاقی شده؟

 :گیلدا اخمی کرد و پرحرص گفت

تونی ازم داشته باشی چرا اولین سوالت باید این باشه از بین این همه سوال که می-

 که سارای کیه؟

گرفت رو با گاز گرفتن لپش از داخل آراز لبخندی که داشت رو ل*ب*ا*ش شکل می

 :جمع کرد و گفت

 .رسهدختر خوبی به نظر می-

گیلدا حمله کرد سمتش برای مشت کوبیدن به سینه آراز که مچ جفت دستاش توسط 

 .شد آراز مهار

بعداً فرصت داری هر چقدر دلت خواست وحشی بازی در بیاری دختره خیره سر -

زنیم... اآلن فقط بگو کجا بودی این همه لجباز! درباره سارای خانومم مفصل حرف می

 مدت؟

 :گیلدا نفسش رو فوت کرد و گفت

میگم ولی وقتی همتون بودید... اآلن همه به نبودنت مشکوک میشن، برگرد -

 .مکنم، قول میدن. شب که از عروسی برگشتید همه چیز رو براتون تعریف میپیششو

کرد به تعریف کردن غیبتش گفت اگه شروع میآراز یه کم فکر کرد. راست می

نداخت. ممکن بود بیان دنبالش و ببیننش که شد و بقیه رو به شک میطوالنی می

که شده باید از این جنجال این  اینجا با یه دختر خلوت کرده. به خاطر خود گیلدا هم

 .موندحرف و حدیثا دور می
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 :کشید گفتطور که دنبال خودش میدستش رو گرفت و همون

 .خیلی خب ولی قبلش باید مطمئن شم از اینکه دیگه در نمیری-

*** 

های بلند اومد رفت سمتشون که تایماز زودتر از بقیه دیدش و با قدمداشت می

 .طرفش

 .گردیمیه ساعته داریم دنبالت میکجا رفتی تو -

 حالم خوش نبود رفتم یه دوری این اطراف بزنم... تموم نشد این عروسی؟-

نگاهش رو بعد از چرخوندن به گوشه و کنار محوطه، دوخت به تایماز که با یه ابروی 

 :کرد. اخمی کرد و گفتباال رفته داشت نگاهش می

 چیه؟-

 .رسهیحالت انقدری هم ناخوش به نظر نم-

 چی کار کنم؟ بشینم وسط این مردم کاسه چه کنم چه کنم دستم بگیرم؟-

 .نه ولی... حالت حداقل از قبل اومدنمون خیلی بهتره-

شد هیچ چیزی رو از این برادر کنجکاو و چموشش با کالفگی بهش خیره شد. چرا نمی

 :شد که بره سمت باباش گفتطور که از کنارش رد میمخفی کرد؟! همون

 .گفتم که رفتم یه دور زدم یه کم حال و هوام عوض شد-

رفتن. بعد از خداحافظی از عروسی دیگه تموم شده بود و کم کم مهمونا داشتن می

شایلین و شوهرش و آرزوی خوشبختی براشون، بانو رفت که تا در خونه دخترش رو 
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تر بود لین نزدیکبدرقه کنه و شبم قرار بود خونه یکی از فامیالشون که به خونه شای

رار ش اصبمونه. آرازم از این فرصت استفاده کرد و به بهانه تنها موندن آقابابا تو خونه

 .کرد که شب بره خونه اونا که آقابابا با زور و مکافات راضی شد

سه ساعت توی  -تو مسیر برگشت به خونه همه سکوت کرده بودن، انگار اون دو

رو گرفته بودن و اآلن برگشته بودن به اصل  ای جاشونعروسی یه آدمای دیگه

خودشون که تو دل همشون چیزی جز غم و دلتنگی و حسرت نبود، تو دل همشون 

 ...به جز آراز

در حیاط رو با کلید باز کرد و همین که پاشون رو گذاشتن تو حیاط صدای باباش رو 

 :شنید که با بهت گفت

 چراغ خونه چرا روشنه؟-

 :پچ کردو صورتش و پچمادرش بود که زد ت

 .ای وای حتماً دزد اومده-

خندید که قراره تا چند دقیقه دیگه شوکه بشن. ولی آراز داشت تو دلش بهشون می

های بلند رفت سمت خونه. در رو که باز کرد تایماز کلید رو از دستش قاپید و با قدم

رو دزد زده و  شونور دیگه همه به این باور رسیدن که خونهسرجاش خشک شد. این

تایماز البد از دیدن خونه خالی از وسایل، این جوری شوکه شده، جلوی در خشکش 

 .زده

گیلدا که با همون لباس محلی منتظر نشسته بود تا از عروسی برگردن، با دیدن تایماز 

از جاش بلند شد و بعد از لبخندی که به چهره مبهوتش زد با همون اشک حلقه زده 

 :ر اثر این دوری بیست روزه از پسرداییش بود گفتتوی چشمای که د

 .سالم پسردایی-
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تایماز فرصتی برای نشون دادن عکس العمل از خودش پیدا نکرد چون همون موقع 

در کامل باز شد و بقیه یکی یکی اومدن تو و همشون با دیدن گیلدا با اون سر و شکل 

 .روشون، درست مثل تایماز ماتشون زده بودروبه

های بلند اومد سمت گیلدا و محکم ر از همه آمنه بود که به خودش اومد و با قدمزودت

 :ای که به محض دیدنش شروع شده بود زیر ل**ب گفتبغلش کرد و با گریه

به همون خدا قسم از لحظه اولی که دیدمت  ...الهی من قربون تو دختر خوشگلم برم-

که روزای اول نتونستم میزبانت حس خوبی داشتم بهت.ـببخش منو دخترم... ببخش 

دونستم که تو دختر کسی هستی که مثل دختر باشم.ـآخه من از کجا باید می

 نداشتم دوسش داشتم؟

ای به صورت خیس از اشک گیلدا زد و دوباره محکم بغلش کرد و نفس بو*س*ه

 .عمیقی کشید

رام ولی من وای خدا... بوی اولدوز رو میدی، بوی دخترم رو میدی.ـدختری کرد ب-

 .مادر خوبی نبودم براش

آراز که خیلی وقت بود از بهت حضور گیلدا دراومده بود اومد سمت مادرش که به هق 

هق افتاده بود و از گیلدا جداش کرد و گیلدا این بار تو آغوش داییش فرو رفت و 

ش بلند شد. صدای گریه مردونه و بلند بلند داییش اشکاش رو با شدت صدای گریه

کرد. درکی از حرفای زیر لبی ارسالن نداشت چون داشت ترکی شتری سرازیر میبی

 .زنهزد و گیلدا فهمید که البد داره به یاد اولدوز و با اون حرف میحرف می

تایماز رفت کنار، آراز که با دیدن و شنیدن گریه پدرش اشک تو چشماش جمع شده 

 :بود و با حرص گفت

 دونستی؟ند مرتیکه آره؟ تو میخوواسه این کبکت خروس می-
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 :آراز به نگاه پر از خشم تایماز خندید و گفت

 .به جون تایماز یه ساعتم نمیشه فهمیدم... تو همون عروسی دیدمش-

گیلدا از ارسالن جدا شد و رفت سمت غالمعلی خان که همون جلوی در رو صندلی 

به یه قدمیش که  ریخت.نشسته بود و از چشمای پر از غمش گوله گوله اشک می

رسید زانو زد و لبای لرزونش رو گذاشت رو دست رنجور پدربزرگش و عمیق بوسید و 

هاش نشون از یه کم بعد لبای پیرمردم رو سرش قرار گرفت و تکون خوردن شونه

 .داد که از هجده سال پیش تا حاال رنگ شادی رو تو زندگیش ندیدهگریه مردی می

ل و گریه و زاری تموم شد، همه دور هم نشسته بودن و نیم ساعت بعد که مراسم بغ

منتظر تا گیلدا براشون توضیح بده که تو این مدت کجا بوده. گیلدا هم بعد از نیم 

 :نگاهی به آراز و دریافت انرژی مثبتی که پشت لبخند اطمینان بخشش بود گفت

تم یه تصمیم خوام از همتون. ندونسته وقتی تو موقعیت قرار گرفاول، معذرت می-

اشتباه گرفتم و خب طول کشید تا بفهمم تصمیمم اشتباه بوده. اون روز که با حمید 

ای که رسیدم ترمینال و اتوبوس آماده حرکت بود، تو زندان حرف زدم، تا لحظه

ه کتصمیم داشتم که برگردم ولی یهو نفهمیدم چی شد که زد به سرم و به جای این

ها رو نوشتم و فرستادم ولی خودمم که جایی رو نامهخودم با اتوبوس بیام، اون 

 .افتاد اومدمنداشتم. با اتوبوسی که یه ساعت دیگه راه می

 :تایماز بود که گفت

 جا بودی؟یعنی این همه مدت این-

 .گیلدا سری به تایید تکون داد

جا بود. میرفتم در دیگه تهران کسی رو نداشتم. خانواده من، وطن مادری من این-

 زدم که منو راه بده؟خونه کی رو می
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 !تارسالن: دخترم... ما رو هم که قابل ندونستی به عنوان خانواده

خواستم همچین برداشتی داشته باشید ولی فقط یه لحظه اختیار دارین دایی... نمی-

فکر کردم اگه با برگشتنم اون ماجرای قدیمی دوباره رو بشه و این بار بخوان بگن 

تون بوده که دست از سرشون بردارید و جنجال بخوابه و قیزیل تل نقشه مرگ اولدوز

و حاال که آبا از آسیاب افتاده دوباره برگردوندینشن... دوباره آرامش زندگی همتون 

خورد. بیشتر از همه آقابابا. دوست نداشتم برای بار دوم عاملی بشم واسه از بهم می

 .بین رفتن آرامش این خانواده

آقابابا بود که با تکیه به عصاش به جلو خم شد و با همون فارسی نصفه و نیمه  این بار

 :ش گفتو دست و پا شکسته

کی بهت گفته که عامل اون اتفاق تو بودی؟ یعنی من پیرمرد... انقدر جربزه ندارم که -

م؟ انقدر جنم ندارم که بچه دختر نذارم دوباره حرف و حدیثی دربیاد پشت خانواده

 شمم رو پناه بدم تا آواره شهر غربت نشه؟نور چ

 :ش رو با پشت دست پاک کرد و گفتگیلدا اشکای سرریز شده

جوری نگید آقابابا... اشتباه کردم ولی دیر فهمیدم اشتباه کردم، دیر فهمیدم که این-

کردم اگه نباشم و نحسیم دامنتون رو ممکنه با نبودم یه ضربه دیگه بخورید. فکر می

مه چی حل میشه.گ ولی به خودم که اومدم دیدم تو همین مدت کم انقدر نگیره ه

 .بهتون وابسته شدم که نتونم به همین راحتی ازتون دور بمونم

آراز که با دیدن اشکای گیلدا رنگ شماتت نگاهش به نگرانی تغییر کرد، میل 

 :شدیدش برای به آغوش کشیدنش رو سرکوب کرد و گفت

جایی. خودتم بخوای محاله بذاریم دیگه از پیشمون ر اینحاال که دیگه خداروشک-

 بری، حاال بگو کجا بودی این مدت؟
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جام امن بود. پیش ماریا بودم، همون زن ارمنی که قبل از رفتنمون به تهران سه روز -

 .پیشش مونده بودیم

دونستن گیلدا کیو میگه ولی سوالی که تو همه با خوندن دفترچه خاطرات اولدوز می

 :هنشون بود رو تایماز پرسیدذ

 تو اون رو از کجا پیدا کردی؟-

روز سیزده بدر تو همون جنگلی که رفته بودیم، اتفاقی دیدمش. منو مامان رو به -

شناخت و همین متعجبم کرد. در اصل حرفای اون بود که باعث اسمای جدیدمون می

و  که با دلوجود اینشد برای شنیدن حرفای حمید کنجکاو بشم. زن خیلی خوبیه، با 

جون ازم پذیرایی کرد ولی اون بود که با حرفاش بهم فهموند تصمیمم اشتباهه. 

فهمید که دلم با این جدایی نیست. با این حال گذاشت خودم دید و میتابیم رو میبی

انتخاب کنم و امروز که تو عروسی دیدمتون دیگه واقعاً فهمیدم که دوری و جدایی 

 .نهازتون غیر ممک

آمنه کنارش نشست و سرش رو تو آغوش گرفت، گیلدا هم از این پناه گرم و حس 

خوبی که گرفت چشماش رو بست و عطر تن زنی که به گفته مادرش کم مادری نکرده 

هاش کشید. چشم که باز کرد چشم تو چشم آرازی شد که با بود در حقش رو به ریه

رص و عصبانیت خبری نبود حاال شده کرد. دیگه از حیه لبخند کج داشت نگاهش می

شناختش، همون آرازی که همه چیز تموم بود، همون آرازی بود همون آرازی که می

 ...که عاشقش شد

*** 

اومد، بلند شد و رو آخر شب بود. همه خوابیده بودن ولی به چشمای گیلدا خواب نمی

چرا ولی انگار  دونستهای ایوون نشست. نمینوک پاش آروم رفت بیرون و رو پله

ترسید. خیلی وقت بود که باهاش دیگه از تاریکی و سکوت شب این روستا نمی
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جاست حس خوبی کرد. حاال که فهمیده بود متولد همیناحساس نزدیکی می

ش نکرده بود. خیلی چیزایی هم که گرفت ازش که شاید تو این سن تا حاال تجربهمی

 ای که برایتا بهشون رسید، مثل همین خانوادهتا حاال تجربه نکرده بود تو این روس

دوباره دیدنش چشمای همشون خیس شد و گیلدا این حس نزدیکی رو با دنیا عوض 

 .کردنمی

هاش قرار گرفت. سرش رو تو فکر و خیالش غرق بود که یهو حجم سنگینی رو شونه

لبخند  کردهاش رو مرتب میبلند کرد و با دیدن آراز که داشت پتوی روی شونه

 .عمیقی زد

 جا سرده... واسه چی اومدی نشستی بیرون؟شبای این-

 .خوابم نبرد-

 :آرازم کنارش نشست و گفت

 .ی سارای خانوم حرف بزنیمتونیم با خیال راحت دربارهچه بهتر! اآلن می-

شناخت گیلدا حرفی ازش تو جمع نزد و تا قبل جایی که فقط آراز سارای رو میاز اون

دونست برای اذیت کردن گیلدا فرصتی نشد که بخواد با آراز تنها باشه. می از خوابم

 :ای روی رون پای آراز زد و گفتداره این جوری میگه ولی با مشتش ضربه

 یعنی اولین چیزی که تو تنهاییمون به ذهنت رسید این بود؟-

رخ و تونم سنه خب... چیزای دیگه هم هست ولی اگه بگم، چون هوا تاریکه نمی-

 .دهسفید شدنت رو ببینم، واسه همین بهم مزه نمی

که ادامه پیدا نکنه تو اون سرما و خنکی شب.گ، این حرف آراز داغش کرد. برای این

 .خودش شروع کرد به تعریف کردن ماجرای سارای
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کنن ولی ش تهران زندگی میسارای، برادرزاده شوهر ماریا بود. خودش با خانواده-

زنه.ـاین دفعه که اه قبول شده و هر از گاهی هم یه سر به زن عموش میجا دانشگاین

 .اومد من پیش ماریا بودم، خالصه یه کم از ماریا، یه کم از من ماجرا رو فهمید

 :کرد یهو وسط حرفش گفتآراز که با اخمای ناشی از تعجبش داشت نگاهش می

 ت حرف بزنه؟وایستا ببینم... چه جور دانشجوییه که فارسی بلد نیس-

 :گیلدا موزیانه خندید و گفت

جایی جوری بهت گفت که تو یهو شک نکنی که ایناتفاقاً خیلی خوبم بلده. اون-

 .نیست

جا پس دوتا مارمولک افتادن به پست هم آره؟ اون روز از کجا فهمیدید من اون-

 نشستم؟

ولی حتی  کردم... خب دلتنگ بودم!تابی میراستش چند روز بود که خیلی بی-

دونستم برگشتی یا نه. سارای که دید حال و روزم رو، به حسام سپرد که هوای نمی

 .خونتون رو داشته باشه و هر موقع تو رو دید بهمون بگه

 .چشمای آراز گشاد شد

 مون؟روییحسام، پسر مش رمضون؟ همین همسایه روبه-

 :گیلدا سری به تایید تکون داد و گفت

اومده پیش ماریا... اتفاقی دیدتش و به هم دل بستن. سارای یوقتایی که سارای م-

هم از این موضوع یه کم سواستفاده کرد اونم چشم بسته قبول کرد که کشیک بده. 

جا نشستید اومد به ما گفت، منم سارای رو فرستادم که اون روز که با تایماز رفتی اون

 .نبود اصالً ببینیش یه سر و گوشی آب بده که خب گیرت افتاد وگرنه قرار
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 :مکثی کرد و ادامه داد

اومد به من بگه، من زد و... بعد اون حرفات رو نمیالبته اگه باهات حرف نمی-

گرفتم برای برگشتن. شانس آوردی که حرفات درباره من وقت تصمیم قطعی نمیهیچ

ث وندونستم با کسی که از هر موقعیتی برای حرف زدن با جنس مبود وگرنه خوب می

 .استفاده کنه چی کار باید بکنم

 !اوه اوه! زن خشمگینم نعمتیه ها-

 !آهای، واسه خودت نبر و ندوز. من که هنوز زنت نشدم-

 :آراز دستش رو از پشت، دور شونه گیلدا حلقه کرد و گفت

 .باالخره که میشی-

 :گیلدا با افتخار گفت

عین یه آقای باشخصیت تشریف  حاال دیگه من یه خانواده دارم... جنابعالی هم باید-

 .م خواستگاری کنیدبیارید و من رو از خانواده

 نه بابا؟! بیام از بابا و بابابزرگ خودم خواستگاریت کنم؟-

 .همینه که هست-

ش نشون و آراز یه کم گیلدا رو خم کرد سمت خودش و بو*س*ه عمیقی رو شقیقه

 :گفت

 به روی جفت چشمام... فردا خوبه؟-

 .بابا زوده اوو! نه-



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

515 

 

آراز با اون یکی دستش صورت گیلدا رو نگه داشت و با یه کم خشونت که قاطی 

 :لحنش بود گفت

کردم. پس به دیگه طاقت ندارم گیلدا... به من بود همین امشب ازت خواستگاری می-

 .فردا راضی باش

 :گیلدا لبخندی به حرص توی صدا و چشماش زد و گفت

 .چشم-

*** 

اشین انداخت و با کالفگی خم شد و دستش رو گذاشت رو بوق. نگاهی به ساعت م

تایماز از تو مغازه نگاهی بهش انداخت و وقتی قیافه پر از خشم آراز رو دید دستی به 

 ای که داشت ازشمعنی اآلن میام تکون داد و بعد از چند دقیقه بگو بخند با فروشنده

 .خرید اومد پشت فرموش نشستلباس می

 زنی؟می چیه هی بوق-

فهمم آخه... من دامادم یا تو؟ دوساعت که طول کشید تا لباس انتخاب من نمی-

 کنی دم گوش فروشنده؟کنی... دو ساعتم معلوم نیست داری چی ور ور می

 .بابا از رنگ اون کرواته خوشم نیومد، همخونی نداشت با تیپم، رفتم عوضش کنم-

 :فتآورد گطور که ماشین و به حرکت درمیهمون

نترس بابا دیر نمیشه، طرف آشناست با نیم ساعت زودتر و دیرتر مراسم خواستگاری -

 .زنهرو بهم نمی
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آراز سری به افسوس تکون داد و نفسش رو کالفه فوت کرد. با این که تقریباً مطمئن 

بود از نتیجه این خواستگاری و جواب گیلدا ولی تا وقتی همه چیز به خوبی و خوشی 

 .گرفتد آروم نمیشتموم نمی

با کم شدن سرعت ماشین سرش رو چرخوند سمت تایماز که دید یه نگاهش به 

 .ترش کردخیالیش کفریست و یه نگاهش به گوشی توی دستش. این همه بیجاده

 صاحابت رو روی گاز فشار بدی؟میشه بذاری کنار اون ماسماسک رو، یه کم پای بی-

 .زنهعین کنیز حاج باقر فقط غر می عـــــــــــه... خیلی خب بابا!-

آراز که دید حرف گوش نمیده این بار خودش گوشی رو از دستش قاپید و نگاهی به 

کنه. با خشم چرخید سمتش و با دیدن ش انداخت که دید داره جدول حل میصفحه

اش که تو خودش جمع شده بود و منتظر شنیدن فریاد آراز بود پوفی کشید و قیافه

 .پرت کرد رو داشبورد گوشی رو

 .کاش فقط یه کم عقل داشتی-

تایماز به حرص و جوش خوردن برادرش سرخوشانه خندید و پاش رو بیشتر رو گاز 

 .فشار داد

*** 

بعد از این که تو خونه لباس پوشیدن و حاضر شدن. دست گل و شیرینی رو برداشتن 

جا باشه و همه خیلی ی اونو راه افتادن سمت خونه غالمعلی خان. قرار بود خواستگار

جا، فقط تایماز موند که راحت خودشون رو فامیل گیلدا معرفی کردن و رفتن اون

 .باهاش بره؛ اونم انقدر لودگی و مسخره بازی درآورد که آراز از موندنش پشیمون شد

درست عین یه خواستگاری که انگار بار اول بود خانواده طرف رو میدید معذب و 

خونه غالمعلی خان نشسته بود. گیلدا رو از لحظه ورود ندید مبل مهموندستپاچه رو 



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

517 

 

کرد تا از و حتی چایی هم بانو آورد و تعارف کرد. داشت حرفاش رو سبک سنگین می

 .یه جا شروع کنه که غالمعلی خان شروع کرد به حرف زدن

 قطجوری معذب بشی، فپسرم... نگفتم عین یه غریبه بیای خواستگاری که این-

خواستم یه چیزایی رو برات روشن کنم. خواستم بدونی حاال دیگه این دختر یه 

خانواده و یه روستا پشتشه... خیلیا هستن که مثل ما پشیمونن از قضاوت هیجده 

سال پیششون، پس واسه جبران اشتباهاتشونم که شده هوای من و این دختر رو 

زیزه، نور چشممه، بچه دختر عزیز دارن. الزم نیست بگم که این دختر چقدر برام ع

مه، عمر دوباره بهم داد دیدنش. تو نوه بزرگمی... اون نوه کوچیکمه. جفتتون رو کرده

مثل چشمام دوست دارم. کی بهتر از تو واسه قیزیل تئل و کی بهتر از اون واسه تو؟ 

 و فقط خواستم بدونی شاید از من دور باشید ولی بدون که من تا وقتی نفسم میاد

میره پشت اون دخترم. من تضمینت کردم پیش قیزیل تئل، بهش اطمینان دادم که 

 .بهترین انتخابش تویی، نذار رو سیاه بشم پیشش

های سال باال سر ما باشه. راستش... دشمنتون رو سیاه آقابابا. ایشااهلل سایتون سال-

عنی... در اصل از دونستم گیلدا همون قیزیل تئله، خب... یمن اون موقع هم که نمی

که بفهمم دختر عممه بهش وابسته بشم، بدون اون موقع دوسش دارم. بدون این

ایه که مثل جونم دوستش داشتم. حاال حتی بیشتر از که بفهمم همون دختربچهاین

خودم دوسش دارم. همه این عالقه بعد از فهمیدن موضوع هزاربرابر شد. به خاطر 

هم نه، به خاطر خودش و سختیایی که کشیده دیگه م خودم نه، به خاطر عالقه

 .ذارم یه خار تو چشمش بره و کسی از گل باالتر حرفی بهش بزنهنمی

داد که راضین از حرفاش. بلند لبخند عمیق و پر از آرامش پدرش و آقابابا نشون می

 :شد و جلوی پای آقابابا رو زمین نشست و خیره تو چشماش با اطمینان گفت

 .ر چشمیت روی جفت چشمامه آقابابا بهت قول میدمجای نو-
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ش روی پیشونیش. همین اطمینان دست پدربزرگش پشت سرش نشست و بو*س*ه

 .کالم آراز براش کافی بود

 .بلند شو برو باهاش حرف بزن، تو اتاق منتظرته-

ای چرخید و جواب ای روی دست آقابابا نشوند و بعد از گفتن با اجازهآرازم بو*س*ه

شمک پر از شوق تایماز رو با لبخند داد و راه افتاد سمت همون اتاق ته راهرو که چ

مخصوص گیلدا بود. چند تقه به در زد ولی صدایی نشنید، آروم در و باز کرد و رفت 

 تو. متعجب گوشه و کنار اتاق و بررسی کرد، اتاق خالی بود! پس گیلدا کجاست؟

ت ولی به سالن که رسید سرجاش خشکش رفت بیرون تا ازشون بپرسه گیلدا کجاس

زد. صحنه مراسم خواستگاری عوض شده بود و حاال به جمعشون بانو و شایلین و 

یاشار و گیلدا هم اضافه شده بودن و به محض دیدن آراز جوری جیغ و دست زدن که 

 .اختیار چند قدم عقب رفتآراز بی

 !تولدت مبـــــــــــــــــارک-

رو لبش نشست و رفت طرفشون. پس اون همه تعلل تایماز البد به لبخندی ناباورانه 

خواست گیلدا بود واسه این مراسم. نگاهش میخ گیلدایی بود که شیطنت توی 

که چیزی بگه خودش کرد، یه قدمیش وایستاد و قبل از ایننگاهش داشت فوران می

 :گفت

 قرار بود سورپرایزت کنم دیگه نه؟-

که نکنه تا تولد خوب یادش بود روز تولد تایماز از فکر این تر شد.لبخند آراز عمیق

خودش دیگه گیلدا رو نداشته باشه چقدر غمگین و ناراحت شد ولی حاال به قدری 

 .خواست حال خوبش رو با دنیا عوض کنهشاد بود که نمی

 :صدای مادرش رو شنید که گفت
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زندگیت... هرچی بهش ای که اومد تو یعنی پسرم بختت سفید شد با این فرشته-

گفتم ولش کن محلش نده، بذار روز خواستگاری بیاد یه کم ناز بکشه بعد شب براش 

گیریم قبول نکرد. گفت من خیلی وقت پیش جوابم رو به آراز دادم و دیگه تولد می

 .خوام بیشتر از این منتظرش بذارمنمی

 :گیلدا لبخند غمگینی زد و در ادامه حرفای آمنه گفت

 .به اندازه کافی منتظر موند و اذیت شد به خاطر تصمیم اشتباه من آراز-

 :آراز صادقانه گفت

 .ارزید اون اذیت شدن به این شیرینی تهشمی-

گیلدا که حس کرد اگه یه ذره دیگه بمونه اشکش سرازیر میشه، کیکی که پخته بود 

 :رو از رو میز برداشت و گفت

نتونستیم شمع تهیه کنیم... حاال فقط باید  ببخشید دیگه به خاطر امکانات کممون-

 .ببرمش که با چایی بخوریم

از کنار آراز رد شد و رفت تو آشپزخونه توی حیاط و آرازم با یه نگاه به جمع وقتی 

 .مطمئن شد کسی حواسش بهشون نیست رفت دنبالش

گیلدا مشغول بریدن کیک دستپخت خودش بود که آراز رفت کنارش وایستاد. خیره 

 :ه کیک شکالتی که به زیبایی تزیین شده بود گفتب

 .ریزهبا همین امکانات کم بازم از هر انگشتت یه هنر می-

 :ای گفتگیلدا با ناز دخترونه
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نظیر دستپختم بازم شک داشتی به پس چی؟ نکنه بعد از این همه چشیدن طعم بی-

 !همچین چیزی

 !از وقتی قیزیل تئل شدی زبونت درازتر شده ها-

 :یلدا با سری باال گرفته چرخید سمتش و با غرور گفتگ

 .که دیگه کسی رو دارم که مثل شیر پشتمهبرای این-

 :به هوای شنیدن اسم آقابابا پرسید

 کی؟-

 ...تو-

آراز به سختی نگاهش رو از چشمای پر از شیطنت و لبای کشیده شده گیلدا گرفت. 

جلوی دهن گیلدا. نگاه متعجبش رو یه تیکه از کیک بریده شده رو برداشت و گرفت 

 :که دید گفت

 .خواد اولین برش کیک تولدم رو خودم تو دهنت بذارمدلم می-

گیلدا دهنش رو باز کرد ولی آراز دستش رو باالتر گرفت که گیلدا مجبور شد رو 

ش وایسته و همون موقع آراز دستش رو دور کمرش حلقه کرد و شکالتای روی پنجه

که صدای اعتراض گیلدا رو بشنوه، سرش رو ه دور دهنش. قبل از اینکیک رو مالید ب

 .برد جلو و یه ب*و*س شکالتی از لبای نیمه باز مونده گیلدا گرفت

با شنیدن صدای سرفه مصلحتی کسی که اومده بود تو آشپزخونه، از هم جدا شدن و 

ش شد. گیلدا سری پشتش رو کرد به در و مشغول پاک کردن آثار شکالت روی لب

 :صدای تایماز رو شنید که گفت
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 .ببخشید مزاحم خلوتتون شدم-

 :آراز در جواب با حرصی که از صداش مشخص بود گفت

 احیاناً با گاو نسبتی نداری؟-

 .با صدای خنده تایماز، گیلدا هم چرخید سمتش

 .چرا... داداششم-

 .د سمت گیلدادست آراز که برای زدن پس گردنی بلند شد تایماز جاخالی داد و اوم

 .شما برو من یه صحبتی با زن داداشم دارم-

کنه که منو خود، زن من صحبتی با تو نداره، هرچند باهات دست به یکی میبی-

 .معطل کنه تا دیر برسیم

 :روش رو کرد سمت گیلدا و گفت

 تر از این پیدا نکردی برای سرگرم کردن من؟آخه آدم-

 :تایماز به جای گیلدا جواب داد

 .ببخشیدا... قبل از اینکه زن شما بشه همبازی من بود-

 :تا آراز خواست حرفی بزنه خود تایماز دوباره گفت

دونم قبل از اینکه همبازی من بشه سرقفلیش به نام شما زده شده بود که بله می-

ذاشتی کسی بهش بگه باالی چشمت پاییدیش و نمیجوری چهارچشمی میاون

 ...ابروئه

 :وهای باالرفته از غرور سری به تایید تکون داد و گفتآراز با ابر
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روزی ده بار تکرار کن که یادت نره. من میرم حرفت طول نکشه ها! خانومم کیک -

 .ستپخته خسته

چشمکی به لبخند شیرین گیلدا زد و رفت بیرون. با رفتنش تایماز رو به گیلدا با 

 :نداخت گفتجدیتی که گیلدا رو یاد روزای اولش می

بینمت یاد اون روز از وقتی قیزیل تئل شدی سخته نگاه کردن تو چشمات. هربار می-

اید افتم. شتر و اون بغض و ترسی که تو چشمات بود میلعنتی و اون کمربند لعنتی

گفت اومد میسوختم... اگه یکی میاون موقع که از غم دوریت داشتم تو تب می

جوری تا سرحد مرگ زیر باد کتک و اون گیریهیجده سال بعد قیزیل تل رو می

کردم از زیر اون تب زنده بیرون کردم که آرزو میترسونیش، نه تنها باور نمیمی

 .تر از این حرفاستم خرابفهمیدم که کلهنیام... ولی باید می

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

شدم و دیگه میاگه کله خراب تو نبود... من همون روز، نامزد اون مرد پنجاه ساله -

 .کردم، دیگه شماها رو نداشتم، آراز رو نداشتمخانواده واقعیم رو پیدا نمی

 .ابروهای تایماز رفت باال

 .ایچه تحلیل امیدوار کننده-

 :به کم مکث کرد و ادامه داد

کرد. اآلنم خیالم حداقل از این راحته که همیشه گندای من رو آراز راست و ریس می-

سخت بوده، آینده خوبی درانتظارته. با آراز خوشبخت میشی،  تهرچقدر گذشته

 .مطمئنم



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

523 

 

جا اعتراف کرد که از وقتی آراز رو دید، خوشبختی رو با تایماز رفت و گیلدا همون

 تمام وجودش حس کرد

*** 

ش و چک کردن اسم و فامیل و شماره بعد از یه نگاه کلی و سرسری به برگه

سالن خالی شده امتحان انداخت و رفت سمت دانشجوییش بلند شد. نگاهی به 

قط که فکشید. با شرمندگی از اینمراقبی که دیگه از خستگی و کالفگی خمیازه می

 .ش رو داد و با یه خسته نباشید اومد بیرونبه خاطر اون مونده سر جلسه برگه

 هانقدر دیر از پای برگه بلند شده بود که همه دوستاش رفته بودن و حیاط دانشگا

که دیگه دانشجوی این دانشگاه نبود ولی همین تقریباً خالی بود. دلش گرفت از این

که پاش رو از در بیرون گذاشت، به خاطر باری که از رو دوشش برداشته شد یه نفس 

راحت کشید و با دیدن عشقش که دست به سینه به بدنه ماشین تکیه داده بود و مثل 

کرد، رفت طرفش و تو یه وری داشت نگاهش می همیشه شیک و باوقار با یه لبخند

خوند و فوت کرد بهش « و إن یکاد»ش رفت و زیر ل**ب یه همین حین قربون صدقه

 .ش روکه یهو چشم نزنه شوهر تازه سی و شیش ساله شده

 :به یه قدمیش که رسید ولو شد رو سینه پهن آراز و با صدای ناله مانندش گفت

 !مــــــردم-

 ه دورش حلقه شد خستگی دود شد رفت هوادست آراز ک

ای جــــونم، خسته نباشی! خانومم دیگه خانوم مهندس شد... خوب بود امتحان -

 خانوم طال؟

 .آره-
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پس چرا انقدر دیر اومدی؟ همه اومدن بیرون یه لحظه فکر کردم قاطی جمعیت گمت -

 .کردم

م. آخه مگه چند تا از تو شاید گمم کرده باشی... ولی من خیلی سریع تشخیصت مید-

دخترای دانشگاهمون همچین شوهر خوشتیپ و جنتلمنی دارن که بیان جلوی در 

 دانشگاه منتظر خانومشون؟

که رو  ایآراز یه کم ازش فاصله گرفت نوک بینیش رو گرفت و کشید با لبخند عصبی

 :لبش نشسته بود گفت

 ...جاجنتلمنی بشم و همینکم زبون بریز وسط خیابون بچه... یه کاری نکن بیخیال -

د الوبا صدای مامان گفتن دخترشون از توی ماشین، چرخیدن سمتش. با قیافه خواب

ش رو صندلی عقب ماشین وایستاده بود، دستاش رو از پنجره به بیرون و پف کرده

 .کرددراز کرده بود و انگشتاشورو به معنی بغل خم و راست می

ش و تو و با عشق رفت سمت یکی یه دونه سه ساله گیلدا از آغوش آراز بیرون اومد

 .بغل گرفتش

 .ای جان مامان... دختر قشنگم بیدار شد؟ آلمای مامان-

 :ش گفتب*و*س محکمی از لپش گرفت و از الی دندونای کلید شده

 .سیب خوشمزه مامان-

 !خواست اآلن جای آلما باشمآخ که چقدر من دلم می-

نگاه پر از حسرتش یه نگاه به دور و بر انداخت و وقتی چرخید سمت آراز و با دیدن 

مطمئن شد کسی اطرافشون نیست رو پنجه پاش وایستاد و گونه خواستنیش رو 
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عمیق و صدادار بوسید. از صدای بوسش آلما غش غش خندید و تند تند شروع کرد 

 .دست زدن

لپش کاشت و های دخترش یه بوسم اون رو آراز که دلش ضعف رفته بود برای خنده

 :گفت

 .گیرنمونا! بشینید بریمکنن اینجا خبرمبریه میان میبسه دیگه اآلن فکر می-

طور که ماشین رو دور گیلدا آلما رو برگردوند سر جاش و کمربندش رو بست و همون

 :زد پرسیدمی

 افتیم؟اآلن راه می-

جا میان. واسه ، از اونستنه بریم یه جا ناهار بخوریم، تایمازم ناهار خونه بابای مژده-

 .ساعت سه اول جاده قرار گذاشتیم

 زنیلرزه دلم تا صدام میمی"

 تو عشق منی... تو جون منی

 تر میشهکنارت غروب دیدنی

 به عشقت همه وقت من سر میشه

 از این زندگی راضیم پیش تو

 من از عشق میگم آخرش میشه تو

 گیم تو هیچ مسئلهبه هم نه نمی

 هردو گفتیم بلهتو این عاشقی 



                 
 

 

 دوشیزه  | تئل قیزیلرمان 

 www.1roman.ir            تر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان بیش

 کنید

 

526 

 

 من هرچی که گفتم تو گفتی بله

 قرار توئههمیشه دلم بی

 هام کنار توئههمه دلخوشی

 تو رو دوست دارم... تو رو دوست دارم

 چقدر قلبای ما بهم نزدیکه

 چقدر خوبه تو پیشم هستی که

 "تو رو دوست دارم... تو رو دوست دارم

 

شد، آراز و گیلدا نگاهی بهم پخش میبا پایان هر تیکه از شعری که داشت تو ماشین 

نداختن تا بهم بفهمونن که احساسشون بهم دقیقاً همون چیزیه که داره تو این می

ای از گذشت، پنج سالی که حتی ذرهترانه خونده میشه. پنج سال از ازدواجشون می

ه تر و میوه این عشقی کترشون کرد و وابستهعشقشون کم نکرد، پنج سالی که عاشق

از نهال شروع شد و کم کم رشد کرد و به بار نشست، شد سیب سرخی که شیرینی 

 ...زندگیشون رو چندین برابر کرد، شد آلما

 

 نذاشتی با این تنهایی سر کنم"

 تونستم باهات عشق رو باور کنم

 تو راه درست رو نشونم دادی

 م دادیچه حسی به قلب دیوونه
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 هماهنگ شدی با دل عاشقم

 امو توی چشمات بگمخوام حرفمی

 بذار دستتو روی قلبم ببین

 "زنه واسه تو بهترینداره می

 

با توقف ماشین جلوی یه رستوران پیاده شدن که ناهارشون رو بخورن و بعدش با 

تایماز و مژده برن سمت روستاشون. آمنه و ارسالن از یه ماه پیش رفته بودن و آراز و 

ماز و مژده هم به خاطر وضعیت نامناسب جسمی گیلدا به خاطر امتحانای گیلدا و تای

خواستن برن تا بعد از چند ماه، دیداری از مژده سفرشون رو عقب انداختن و حاال می

گیر و ناتوان شده بود تازه کنن. با دیدن آلما جونش شده غالمعلی خان که دیگه زمین

 جاییو آرازم از اونشد. گیلدا رفتن به سختی ازش جدا میبود این بچه و هربار که می

کردن هر چند ماه که این پیرمرد تو زندگیش خیلی درد جدایی کشیده بود سعی می

یه بار برن بهش سر بزنن تا از این طریق گذشته نه چندان دلچسبش رو جبران کرده 

 .باشن

رفتن تا سوار ماشین شن. تو مسیر برگشت از رستوران بودن و داشتن تو پیاده رو می

یه دست آراز سوار بود و گیلدا هم بازوی اون یکی دستش رو گرفته بود و تو آلما رو 

زد همین حین توجه گیلدا به مردی که گوشه پیاده رو داشت با یه نفر دیگه حرف می

 .جلب شد

 .فهمی؟ من که گدا نیستم، زنم مریضه... پول دوا و درمونش رو ندارمآقا... چرا نمی-

کنی؟ برو یه جا بشین یگه! چه بحثیه داری با من میآقاجان همین میشه گدایی د-

 .کار کن، واال به خدا شرفش از این بیشتره که گردن کج کنی جلوی مردم
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دونست چرا توجهش به اون مرد که پشتش بهش بود و فقط خود گیلدا هم نمی

شنید جلب شده... ولی همین که بهش رسیدن و از گوشه چشم دیدش، صداش رو می

خودی به نظرش ک شد و علت این کنجکاوی رو فهمید. این صدا بیسرجاش خش

آشنا نیومده بود، اون صدا و این چهره رنجور و پوست تیره و قد و قامت الغر و 

خمیده، متعلق به کسی بود که هجده سال بابا صداش زده بود، در حالی که نبود. نه 

تر تا کرد. ولی با این تنها پدری نکرد در حقش که از صدپشت غریبه هم باهاش بد

 .کرد که روزی تو این حال و روز ببینتشوقت فکرشم نمیحال هیچ

آراز که با توقف گیلدا فکر کرد شاید مثل همیشه دلش برای فقیر فقرا سوخته 

خواست یه پولی بذاره کف دستش تا زودتر برن که نگاه خیره گیلدا رو در مقابل نگاه 

بود متعجبش کرد. یه قدم به سمتشون برداشت و با  بهت زده اون مرد که مات گیلدا

دقت بیشتری به چهره کثیف و داغون اون شخص نگاه کرد. تازه فهمید کیه، آخرین 

ش زمین تا خواستن حمید رو اعدام کنن. ولی قیافهباری که دیدش روزی بود که می

 .کردآسمون با اآلن فرق می

 .با شنیدن صداش حواسش جمع شد

 !رم، تویی بابایی؟گیلدا دخت-

اخمای گیلدا رفت تو هم. اون موقع که محتاج شنیدن یه دخترم از زبونش بود به 

کرد و حاال با دیدن سر و وضع خوب گیلدا ترین شکل ممکن ازش دریغ میسرسختانه

و شوهرش چشماش برق زده بود و برای رفع احتیاجش داشت اسم پدر رو به لجن 

 .کشیدمی

ادلش نزدیک گیلدا شد و دستش رو برای گرفتن دستش دراز کرد که های نامتعبا قدم

قبل از اون آراز بازوی گیلدا رو گرفت و کشیدش پشت خودش. تو همون تماسش 

متوجه لرزش بدن گیلدا شد و تو این مدت خوب فهمیده بود که وقتی یاد روزای تلخ 

 .عصبی میشهافته و یا چیزی شدیداً آزارش میده دچار این لرز زندگیش می
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 .نگاه بشیر حاال به آلما که تو بغل آراز بود افتاد

مه؟ دختر گیلداست؟ چقدر نازه... شبیه نارینه! پوستش به شفافی پوست این نوه-

قدر ناز و خوشگل بود، ولی من دیر فهمیدم... خاک بر سر من که نارینه، اونم همین

 .دیر فهمیدم

قهقرا کشیده شده تکون داد. آلما رو داد  سری به افسوس برای این مرد به جنون و

دست گیلدا و از تو کیف پولش چندتا تراول بیرون کشید که همون موقع صدای 

 :زد بلند شدمردی که قبل از اومدنشون داشت با بشیر حرف می

آقا نده بهش این پوال رو... الکی میگه زنم مریضه و فالن. تو این راسته همه -

 ستخوابه. همه میگن دیوونهجا کنار جوب مینداره. شبا همینشناسنش، اصالً زن می

 .ولی من میگم خودش رو زده به دیوونگی که از مردم بچاپه

که با توجه به حرف مرد تراوال رو گذاشت تو دست بشیر و اونم بعد از اینآراز بی

ش شمردشون، روش رو گرفت و به سرعت باد ازشون دور شد. چشمای برق افتاده

 .گه حتی نیم نگاهی هم به گیلدا ننداختدی

آراز چرخید سمت گیلدا که نگاه پر از غمش به مسیر حرکت بشیر خیره مونده بود. 

ش و بدون حرف هدایتش کرد سمت ماشین و گذاشت دستش رو انداخت دور شونه

 .یه کم تو خلوت خودش با موضوع کنار بیاد و آروم شه

*** 

ش از شدت تکیه به ماشینش وایستاده بود و قیافه از دور تایماز رو دیدن که با

آویزونی نزدیک بود به زمین بخوره. با توقف ماشین آراز رفت سمتشون و از شیشه 

 :هوا از آراز پرسیدسمت آراز باهاشون سالم علیک کرد و بی

 داداش جون من بگو من بو میدم؟-
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 :فکر عمیق بو کشید و گفتآراز بی

 زدی؟طرته که همیشه مینه چه بویی؟! همون ع-

 .نخیر این بیست و سومین عطریه که عوض کردم ولی باز خانوم به من میگه بو میدی-

گذشت باالخره لبش به لبخند باز شد گیلدا بعد از یک ساعتی که از دیدن بشیر می

 پروایی غش غشکه تایماز ناراحت نشه لبش رو گاز گرفت. اما آراز با بیولی برای این

 :که صدای اعتراض تایماز بلند شدخندید 

بله بخند... بایدم بخندی، منم اگه زنم نه تنها ویار نداشت که تا هفت ماهگی حتی -

جوری قهقهه اورد، مثل تو ایننشست و محض رضای خدا یه بارم باال نمیپشت رل می

 .زدممی

 :گیلدا بود که گفت

های آخر دیگه از ویار ر. تو ماهکم غر بزن تایماز... این دو سه ماهه هم دووم بیا-

 .خبری نیست

خدا از دهنت بشنوه... به قرآن بیشتر از کالفگیش در عذابم، نه اینکه هی چپ و -

 .راست میگه بو میدی نیا طرفم

 :آراز با خنده گفت

 .اوهو! بخواب لحاف سرد نشه بابا-

رد، کرخورد میجلوی آلما ب« ببند دهنت رو»و « خفه شو»از وقتی که گیلدا با گفتن 

 .کردناین دوتا برادر از این اصطالحات برای ساکت کردن هم استفاده می

 :تایماز چپ چپی به آراز نگاه کرد رو به گیلدا گفت
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شرمنده گیلدا میشه تو بری بشینی پشت رل؟ جون تو تنش نموند انقدر عوق زد تو -

 .ماشین

 :قبل از گیلدا آراز به حرف اومد

 .ست از سر جلسه امتحان میاد، دیشبم تا صبح نخوابیدهنچ... گیلدا خسته-

زنیم کنار یه کم استراحت گیلدا: نه بابا خسته نیستم... فوقش دیدم سختمه می

 .کنیممی

 .دستت درد نکنه-

 :گیلدا چرخید عقب و رو به آلما گفت

 میای؟ جا یا با منمونی اینخوام برم تو ماشین عمو تایماز اینا... میمامانی من می-

 .مونمجا نمینخیرم... من این-

 :آراز چرخید سمتش

 واسه چی بابایی؟-

 .باسه اینکه عمو تایاز بو میده-

 صدای قهقهه آراز همزمان شد با زهرمار گفتن تایماز

 

*** 

دادن که با صدای فین فین پشت رل ماشین تایماز بود و داشتن آهنگ گوش می

 :کردن مژده ضبط رو کم کرد و پرسید
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 !کنی؟ چی شده؟مژده، گریه می-

 :وسط هق هقش گفت

 .دلم... تنگ شده واسه تایماز-

الهی من فدات بشم چرا شما زن و شوهر انقدر اعصاب خودتون رو سر این مسئله -

 .خندید به این رفتاراتوندوماه دیگه به خدا می-کنید؟ یکیخورد می

یرم بغلش و زار زار گریه کنم خواد بگدست خودم نیست گیلدا... بعضی وقتا دلم می-

کنه سوزه. احساس میولی همین که میاد سمتم حالم بد میشه، دلم واسه خودشم می

 .هیچ کاری ازش برنمیاد برای آروم کردنم

کنم ولی گریه و اعصاب خوردیتون بیشتر از هرچیزی داره دونم عزیزم درکت میمی-

دیگه فکر کنید که ایشاهلل صحیح و رسونه. به چند ماه به اون طفل معصوم آسیب می

 سالم تو بغلتونه... راستی سونوگرافی رفتید؟

 :مژده بینیش رو با دستمال کاغذی پاک کرد و گفت

آره... میگن جهت قرار گرفتنش طوریه که فعالً نمیشه جنسیتش رو تشخیص داد. -

 !بچه همه چیش عجیب غریبه

 :گیلدا بلند خندید و گفت

 .اباش رفتهطبیعیه عزیزم به ب-

خواد جوری بودن. راستی... فهمیدی مهشید میآمنه جون که میگه سه تاشون این-

 طالق بگیره؟

 !جدی میگی؟ چرا؟-
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 شخواد بچهسازه، نه اون با آرشین... مهشیدم نمیمثل این که نه آرشین با مرده می-

 .رو از خودش جدا کنه

که ثابت شد هیچ و ندید. با اینگیلدا سکوت کرد. از بعد اون اتفاق دیگه مهشید ر

نسبتی با قاتل شوهرش نداره ولی بازم نخواست ببینتش و گیلدا هم اصراری برای 

 .دیدنش نداشت

 ای گیلدا؟ امتحانت رو خراب کردی؟چرا گرفته-

 :که با تعریف ماجرای دیدن بشیر دوباره نزنه زیر گریه گفتاز ترس این

 .منه بابا یه کم خسته-

رو دوباره بلند کرد تا مجبور به گفتن یه دروغ دیگه نشه. در حالی که صدای ضبط 

ه شد. با اینکای از تصور شخصیت پرترحم و رقت انگیر بشیر خالی نمیذهنش لحظه

در شدنش از خونه، آرزو کرده بود که کاش بار دیگه خوب یادشه تو اون روزای دربه

یره و بهش ثابت کنه که رفتنش از بینتش این خودش باشه که سرش رو باال بگکه می

خورد که ای کاش ش براش خوشبختی به همراه داشت، ولی اآلن افسوس میخونه

 .دیدشوقت نمیهیچ

*** 

با آراز تو همون اتاق ته راهروی خونه غالمعلی خان خوابیده بودن ولی خواب به چشم 

گشت که صدای میاومد. دنبال یه راهی برای رها شدنش از فکر و خیال گیلدا نمی

 :آراز رو شنید

 خوابی؟چرا نمی-

 .برهخوابم نمی-
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 :آراز با تکیه دستش، سرش رو بلند کرد و با لبخندی پر از شیطنتی گفت

 .برهچه خوب، منم خوابم نمی-

 :ای میده گفتدونست این نگاه آراز چه معنیگیلدا که حاال بعد از پنج سال دقیقاً می

 .تونم ذهنم رو متمرکز کنمم، امشب نمیز... کالفهچشمات رو درویش کن آرا-

 :آراز غش غش خندید و گفت

 خوای اورانیوم غنی کنی؟مگه می-

 !لوس نشو دیگه-

اتفاقاً این روش درمانی، بهترین راه حل برای منحرف کردن ذهنت از فکرای -

 خوای امتحان کنم؟ست... میآشفته

 :ه پهلو چرخید سمتش و گفتگیلدا که خودم دست کمی از آراز نداشت ب

 کنه؟جا انقدر شیطنتت گل میتو چرا هر موقع میایم این-

جاست که از دست اون ورپریده که نصف شب بهش وحی میشه که فقط اینواسه این-

خوابه در امانیم، این دوئه میاد وسطمون میکنن و میپدر و مادرش دارن یه کاری می

جا ازت دزدیدم، شایدم ید چون اولین ب*و*س رو اینکه... امـــم... شایک. دو این

 .چون تو همین روستا عاشقت شدم

م بودی گفتی تو همون ماه اولی که تو خونهعـــــــــه؟ تا چند وقت پیش که می-

 !بهت عالقه پیدا کردم

آراز گیلدا رو با هدایت دستش به پشت خوابوند و خودشم با تکیه به دستاش که دو 

 :دا بود روش خوابید و گفتطرف سر گیل
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منم پنج سال پیش رو نگفتم... منظورم بیست و هفت سال پیش بود که یه جوجه -

 .ش اسم انتخاب کردمماشینی زرد رو گذاشتن تو بغلم و منم واسه

 :گیلدا لبخندی زد و گفت

 یعنی تو از همون روز عاشقم شدی؟-

 :ه گفتبرد گنگ و کشیدطور که سرش رو جلوتر میآراز همون

 .اوهومــــ-

هاشون رو به صفر رسوند. دستای گیلدا دور گردنش حلقه شد. داشت ی ل**بفاصله

داد. لبای گیلدا با ای که همیشه بهش آرامش میغرق میشد تو لذت این بو*س*ه

 :جا زمزمه کردهای ریز تا کنار گوشش رفت و همونبو*س*ه

 .ینت بغلم کردی عاشقت شدممنم از اون روزی که واسه اولین بار تو ماش-

هوا گاز محکمی از گوشش گرفت که صدای آخ آراز تا آراز خواست حرفی بزنه یهو بی

 :جا کنار گوشش گفتبلند شد. قبل از شنیدن اعتراضش همون

 .تهجوجه ماشینی زردم بچه-

 :آراز با دستی که روی گوشش بود یه کم خیره خیره نگاهش کرد و با حرص گفت

گو این بچه به کی رفته انقدر چموشه! دارم واست... وقتی یه جوجه ماشینی بعد هی ب-

 .فهمی وحشی کردن شوهر چقدر خطرناکهدیگه انداختم تو دامنت می

ها و دستای گیلدا غش غش خندید و خودش رو سپرد به حرکت ماهرانه ل**ب

یزیل تئلی کرد تو همون نگاه اول عاشق قمردی که امشب برای اولین بار اقرار می

 .شده که یک عمر خواسته و ناخواسته فرشته نجاتش شده بود
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 پایــان

 و می خواهید کهدرصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید 

 رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به

 .وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 پیشنهاد می شود 

 مریم علیخانی |رمان جای مادرم زندان نیست  

 مهال جعفری |رمان کاش نبودم  

  Mahbanoo_A |رمان به دنبال انتقام
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