
 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 (جلد دوم)آتش _آغوش#

 پرورمریم روح 

 :خالصه

 شب در.. است محله بزرگه کَمِش سن با ریآه

 پارک یتو و دزدنیم رو مرجان عروسش ش،یعروس

 ریآه.. کشنشیم ریآه چشم یجلو اش، خونه یروبرو

 قاتل و مرجان شدن کشته لیدل تا مونهیم محل یتو

 آتش، یمعنا به هیکُرداسم هی که ریآه.. کنه دایپ اونو

 خبر شیاصل شغل از یکس یول کنهیم یآهنگر ظاهر در

 هیهمسا یتازگ به که هیسرتق خبرنگارِ  پروا حاال.. نداره

 از پروا.. کشهیم سرک یسوراخ هر یتو و شده آتش

 ....... و داره شک آتش به یول برده رو آتش دل قضا
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 یک_پارت#

 

 

 

** 

 

 جلد دوم

 

 

 

اشت با لبخند نگاهش مریم لیوان چای را روی میز گذ

 :کرد و گفت
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 حالت چطوره؟-

 

 پشیمون نیستم-

 

 نبایدم باشی، بهترین کارو کردی عزیزم-

 

 پروا دست روی بازوی برهنه اش کشید و گفت:

 

 خبرم، می خواستم آروم بشمدوماه از همه چیز بی -

 

 شدی؟-

 

 نمی دونم-
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 اما می دونم نتونستی ببخشی-

 

 نه هرگز نمی تونم ببخشم-

 

 لبخند تلخی زد و گفت:

 

بازی خوردن از از تنها فرد زندگیت خیلی سخته مریم -

 جون

 

 مریم سر تکان داد و با تایید گفت:

 

 درسته-
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 دوست ندارم برم اما وقتشه-

 

 متنفری؟ازش -

 

 پروا سرش را به چپ و راست تکان داد گفت:

 

نه، انگار هیچ حسی برام باقی نمونده نه عشق نه -

 تنفر

 

 ی خوبه باعث میشه درست تصمیم بگیریخیل این-

 

 پروا لیوان چایش را برداشت و گفت:
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من قضاوت نکردم، فرصت توضیح دادم فرصت دادم -

نگاهشو دزدید اون بهم بگه نه همه چیز دروغه، اما 

لحظه هیچی واسه گفتن نداشت، اون نداشت اما بقیه 

 داشتن، انقدر گفتن که اون فقط با کینه نگاهشون می

کرد، منتظر انکار بودم، منتظر این بودم مثل همیشه 

عربده بزنه بگه دروغ میگن فقط به من گوش کن، می 

ون گوش کنم، اما نگفت گاهی زیر خواستم فقط به ا

 اونا فحش می داد، ولی نشد انکار کنهلب به 

 

 مریم سر کج کرد و گفت:

 

 آخرش یه چیزی گفت-
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 دآره گفت هر چی بود به خاطر تو بو-

 

ببین دوست ندارم اذیتت کنم اما دیشب گفتی -

تصمیمایی گرفتی پس الزمه یه دور همه چیو از نو به 

 یاد بیاریمو تعریف کنیم

 

 باشه-

 

 ادامه بده عزیزم-

 

 مون اول می دونسته من کیماز ه-

 

 نگفت از کجا؟-
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 نه-

 

 خب-

 

به اون خانواده که رفتم سراغش سپرده بود دروغ -

 م اون زنو مرد منو از بم دزدیده بودنبگن که من نفهم

 

 پول داده بود؟-

 

 پروا چشم ریز کرد و گفت:

 

 نه یعنی نمی دونم!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

خب مهمه، ببین من طرف آتش نیستم اما کسی که -

صالحتو بخواد با صحبت منطق جلو میره کسی که 

بخواد به نفع خودش پنهان کنه با زور و پول این کارو 

 س؟می کنه، آتش جز کدوم دست

 

 نمی دونم-

 

 این موضوع مهمیه سعی کن بفهمی-

 

 پروا سر به زیر برد و گفت:
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اون با خواهر من ازدواج کرده، بعدم فهمیده من کیم -

 اومده سراغ من

 

 تو کسی نبودی که رفتی تو اون محله؟ مگه-

 

 بودم-

 

 یعنی ممکنه برخورد اول تصادفی بوده باشه؟-

 

 رفت گفت: پروا سر باال آورد و در فکر فرو

 

اون منو هنوز ندیده بود، یادمه اولین بار که منو سر -

کوچه دید، یه قَمه گذاشته بود زیر گلوی یه نفر، یهو 
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جور خیره شده بود، نگاه نگاهش افتاد به من، همین 

 ازم بر نمی داشت، ترسیدم ازش زود رفتم

 

 یعنی با نگاه کردن شناختت؟-

 

ره شد، یعنی االن به نمی دونم اما یه چیزی بود که خی-

کنم معنی داره اون موقع برام معنی  اینا فکر می

 نداشت

 

 خب-

 

از اون به بعدش زیاد می دیدمش، حتی نمی دونم -

تصاوفش از عمد بود یا واقعی، به هر چی فکر می اون 
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کنم بیشتر عصبی میشم که چقدر بازی خوردم، اون 

 منو کشید تو بازی، با عشق

 

 تو باورش داشتی-

 

 متاسفانه-

 

 پروا تو عشق تو نگاهش خوندی-

 

 گفته بود بازیگر ماهریه-

 

 بازیگر ماهر می تونه چشماشم بازی بده؟-
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 حرفت چیه مریم جون؟-

 

حرفم خوب شدن حال تو هست، دو ماهه این جا -

نشستی به همه چی فکر کردی، من نمی گم آتشو 

ببخش نه حتی دیگه باهاش کاری نداشته باش، من 

م بگم در کنار اون بازی دادنا یه عشق واقعی می خوا

بوده که تو حسش کردی قلبن منطقن و عقلن عاشق 

جز  شدی،  چون ناراحتی بهت حق میدم که اینو هم

بازیش بدونی اما داری خودتو عذاب میدی، تو بیشتر 

اینکه حقیقت اینکه بهادر باباته پنهان کرده یا 

از این میسوزی چمیدونم با خواهرت ازدواج کرده داری 

 که عشقشم بازی بوده

 

 بوده-
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این جواب من نیست پروای عزیزم، جواب من اونیه -

رتیب که بهش از ته اعماقت اعتماد کردی، خودت ت

عقدتو دادی، جواب من اعتمادیه که اومدی مطبم ازش 

گفتی و رفتی بی خیال گذشته شدی باهاش موندی، 

بفهمی تا  این وسط عشقش بازی نبوده تو اینو باید

 قدم هاتو درست برداری

 

 کمی خم شد و گفت:

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو_جلد_دو_پارت#

 

 

 

درگیر می دونی حرف من چیه؟ حرف من اینه ذهنت -

شده، بهت فشار اومده، مغزت االن بیماره با تمام اینا 

می تونی درست تصمیم بگیری اما پروا با دل زخم 

، آره آتش خورده تصمیمای درستی نمی تونی بگیری

لیاقت نداره ببخشیش چون پنهان کاری کرده چون هر 

چقدرم به نفع تو بوده نباید سکوت می کرده، اما به 

ی کن عشق آتش بازی نبود وگرنه اون منطق و دل حال

توی پروای هفت خطی که می شناسم غیر ممکن بود 

نفهمی، تو خودتو تو آغوشش رها کردی چون با تمام 
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ن داشتی، دختر سفت و سختی وجود به عشقش ایما

مثل تو جسمشو داد دست مردی که دوستش داره، تو 

بدترین روزایی که داشتی به این فکر می کردی 

ن داشته اما براش بازم کم نذاشتی، چرا؟ شوهرت یه ز

چون به دوست داشتنش ایمان داشتی، گفتی بذار 

حالش خوب بشه صحبت می کنیم، باهاش رابطه های 

قرار می کردی، رابطه هایی که حال جنسی متعدد ب

جفتتون خوب می کرد، تو نمی تونی همه اینارو بریزی 

ابت این دور، بگی این عشق دروغ و نقشه بوده، دلتو ب

 موضع زخمی نکن

 

 پروا فقط نگاهش می کرد و مریم لبخند زد و گفت:
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عشقتو تموم کن اجباری نیست اما بهش نفهمون -

ه زمانی یه عشق واقعی بازی خورده، بهش بفهمون ی

 تجربه کرده

 

 می ترسم-

 

 از چی؟-

 

از اینکه پامو از این خونه بیرون بذارم برم دنبال -

بفهمم، می ترسم این زخم  تصمیم و چیزای بیشتری

 دلی که میگی به تیکه پاره شدن دلم برسم
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پروا تو یه دوره افسردگی گذروندی االنم بهبودی -

هتری، من نمی تونم تو کامل پیدا نکردی اما خیلی ب

تصمیمایی که گرفتی خودت گفتی به نفع همه هست، 

وع کن اما نذار دل زخمیت باعث بشه قبول شر

گیری، بخوای یا نخوای رو همه چی تصمیمای اشتباه ب

 تاثیر می ذاره، می فهمی چی میگم

 

می فهمم، من آتشو به خاطر کشته شدن حمیرا نمی -

 ن باید برمبخشم، پدربزرگشو نمی بخشم، م

 

 به این فکر کردی باهاش روبه رو بشی چی میشه؟-

 

 خودمو آناده کردم-
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ن اون آدم کسی نیست که بی کار نشسته باشه، تو ای-

دوماه چند روزی که این جا بودی معلوم نیست چه 

اتفاقایی افتاده، دنبال تو هم گشته و از همه مهم تر 

 دوریت دیوونش کرده

 

داد  به نشانه ی تاسف تکانپروا خندید و سرش را 

 گفت:

 

کاش می تونستم انقدر خوش بین باشم که عشقش -

 بازی نبوده
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هایی که باهم خوش بین نباش به تک تک ثانیه -

 بودید فکر کن کافیه

 

 از سر جایش بلند شد و گفت:

 

من میرم مطب، تو هم برو تمرینتو انجام بده فکر کنم -

 با اون تمرینا یکم خالی میشی

 

ر تکان داد و مریم به اتاقش رفت تا زودتر ا سپرو

آماده شود برود، پروا هم چایش را کامل خورد و از سر 

ه رفت، به شهر شلوغ خیره جایش بلند شد سمت پنجر

شد، در آن مدت از همه چیز و همه کس جز نهال و 

نغمه بی خبر بود، دوست نداشت از هیچ کس چیزی 

 بشنود.
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 ن شب...چشم بست و یادش آمد به آ

 

 درو باز کن بذار حرف بنزیم عزیزم نفسم-

 

 اشک ریخت همان موقع صدای مرد آشنا را شنید:

 

 صحبت کنممژان دخترم بذار باهات -

 

بی جان از سر جایش بلند شد سمت در رفت، و آرام 

چفتش را باز کرد، تا در باز شد آتش را دید اما بی 

 دید.توجه نگاه گرفت و بهادر را باالی پله ها 
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 مژان نذار بعد این همه سال بازم حسرت بخورم-

 

حقیقتو فهمیدی، حقیقت یعنی بهادر، پروا امینی دختر -

ن خالفکار شهره، کدومش سر بلندی بهادر بزرگ تری

 داشت؟ بی پدر مادری یا پدری مثل این

 

 بهادر خشمگین غرید:

 

تا همین جا عذابش دادی کافیه، پیداش کردی زن -

ه منو عذاب بدی االن براش ادای خودت کردی ک

 خیرخواهارو در میاری؟

 

 آتش نیش خند زد و زیر لب غرید:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 حروم زداه-

 

 باال رفت اما آتش سریع گفت:پروا یک پله 

 

 تب داری-

 

 بی توجه از پله ها باال رفت بهادر نزدیکش شد و گفت:

 

این خانواده دشمن من هستن، چیزیو که من بی خبر -

فت خط فهمیده، از دختر گمشده ی بودم این آتش ه

تر باید به تو می من خبر دار شده، چرا این همه دخ

عوضی چه معامله ای با چسبید؟ می دونی اون کژوان 
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من داشت می کرد؟ دخترتو پس میدم نوه ی منو پس 

 بده، یعنی تورو نگه داشته بودن واسه اذیت کردن من!

 

 فت:پروا به آتش نگاه کرد و آتش نیش خند زد گ

 

 کژوان یکی از تو حروم خور تر -

 

اون دخترمو همین خانواده کشتن، مرجان همین مرد -

تو زن خودش کرد، بعدم  گول زد همین جوری مثل

 تورو، اصال من عوضی و دروغگو،  چرا دخترای من؟

 

 آتش با خشم سمتش رفت فریاد زد:
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 چرتو پرت تو مغزش نکن-

 

دیوار دید، بی  پروا نگاهش کرد، سیامک را تکیه بر

 توجه آرام گفت:

 

بگو می خوام از تو بشنوم، نمی دونستی دختر این -

 مَردم درسته؟

 

اهش می کرد و پروا سر تکان داد و آتش خیره نگ

 گفت:

 

 از اولش می دونستی من کیم؟-
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باز هم جواب نشنید و بغض بزرگی راه گلوی پروا را 

 بست، چشم بست و با صدای لرزش داری گفت:

 

 چیو می دونستی؟ مهه-

 

آتش این بار نگاه به زیر برد و پروا ناخنش را کف 

 دستش فشرد ملتمس گفت:

 

 نه...بگو نه نفس...بگو دروغ...می...بگو -

 

باالخره آن همه فشار در آن روز کار خودش را کرد و 

بعد از آن شوک های وحشتناک تن پروا کج شد و دیگر 

 هیچ نفهمید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _لدج_سه_پارت#

 

 

 

 

 

 پروا-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 هیش بعد توضیح میدم.-

 

 قضیه بهادر چیه؟ تو اون مراسم چه اتفاقی افتاد؟-

 

نهال خواهش می کنم نپرس دلم داره اتش می گیره -

تحمل دیدن کسیو ندارم...فقط بدون بازی خوردم...از 

 مهم ترین آدم زندگیم بازی خوردم

 

 باشه آروم باش اما اتش دور نمیشه که-

 

 به سقف خیره شد قطره اشکش چکید، با درد نالید:
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چیزو نمی فهمم واقعیه یا کابوس، هنوز نتونستم هیچ -

 باور کنم...قلبم درد می کنه

 

 نهال بغض کرد و کالفه گفت:

 

 قربونت برم می برمت تو آروم باش-

 

همین االن زنگ بزن مریم، بعدم برو به بهانه حرف -

م میرمف این زدن باهاش دورش کن منم میزن

 بیمارستان خوبه واسه رفتنم

 

 زندگیت؟-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پروا نیش خند زدو گفت:

 

ونه واسه کسی که بازیم داد این زندگی نحسم بم-

 واسه کسی که دید دارم زجر می کشم اما...

 

 چشم بست و نهال سریع گوشی را روشن کرد گفت:

 

 باشه آروم باش فقط سرگرد داره میاد.-

 

ونم می ام اونو ببینم شاید اباید برم حتی نمی خو-

دونسته هیچی نگفته کل ادمای زندگیم جز تو و نغمه 

 ندارن.دیگه برام اهمیت 
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نهال با مریم تماس گرفت و هماهنگ کرد.پروا باید به 

خانه ی او می رفت، پروا هیچ حالش خوب نبود اما می 

خواست از او فرار کند نه از بهادری که تازه فهمیده بود 

،نه از هیچ کس دیگر، فقط از کسی که  پدرش است

 بازی اش داده بود و این همه مدت فریبش داده بود.

 

 

 

بسته شدن در چرخید مریم رفته بود حتما با 

خداحافظی کرده بود و مثل همیشه او در فکر بود و هیچ 

نشنیده بود، به اتاق رفت و پشت میزش نشست 

کدام  عکس ها را یکی یکی روی میز چیده بود، به هر

چند ثانیه خیره شدف با باال امدن ایمیل روی لپتابش 

 سریع بازش کرد:
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بهت اطمینان دارم، اون اطالعاتی  جونت تو خطره اما-

که بهت دادم کامل بود اما بی مدرک، حواست باشه 

چی کار می کنی نباید بذاری اتفاقی برات بی افته تو با 

یاد اتش همه فرق داری اینم یادت باشه بالیی سرت ب

 شهرو به اتیش میکشه

 

 پروا نیش خند زد و غرید:

 

ی ابدخان، هنوزم اصرار داری آتشو عاشق نشون بد-

اما عشق کسی که بازیم داده خیلی وقته تو من مرده 

 حتی ازشم متنفرم نیستم شدم خنثی!.
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 خندید سر تکان داد گفت:

 

همین اتشو اتیش میزنه نه انتقام نه هیچ چیز دیگه -

 فهمه واسه من تموم شدهفقط ب

 

 

 

ببین کدوم گوریه دوماهه عین سگ کل شهرو بو -

 کشیدیو نفهمیدی؟

 

بخدا این دوستش تا وقتی مدرسه باز بود فقط  عمو-

می رفت اون جا می رفت خونه بعدم که تعطیل شد از 

 خونه بیرون نمیاد که بره پیشش
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 باید پیداش کنیم اون دخر منه بهش نیاز داریم

 

 وهرشه.آتش ش-

 

غلط کرده اون دیگه پروا امینی نیست! اسمش مژانه -

از این گوه خوریا  بهرامی دختر بهادر! بهرامیه زن اتش

 مال قبل فهمیدن من بود.!

 

 کژوان پشت اتشه.-
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اشتباه نکن اتش کسی پشتش نیست االن کژوان یه -

ترس بزرگ داره االن دیگه برگ برندشم دستش 

 کنه نیست که بخواد منو تهدید

 

 برو این مژان پیدا کن االن فقط به اون نیاز دارم -

 

 باشه عمو فعال-

 

از پله ها حیاط باغی بزرگ پایین رفت در را باز کرد که 

سمت ماشینش برود اما لحظه ای با دیدن دختر 

مشکی پوش جلوی در که عینک دودی به چشم داشت 

و چمدان بزرگی کنارش بود یک ابرویش باال رفت و 

 دودی خودش را باال برد و متعجب گفت: عینک
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 پر...مژان!-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_چهار_پارت#
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پروا بی توجه به تعجب سیامک راه افتادف صدای 

پاشنه های کفشش در گوش سیامک نشت و از 

 کنارش گذاش وارد حیاط شد و گفت:

 

 چمدونمو یادت نره-

 

رفته بود با  واز پله ها باال رفت بهادر که در فکر فر

شنیدن صدای پاشنه کفش سر چرخاند با دیدن ان 

دختر چنان از جا پرید که صندلی زیر پایش کمی عقب 

 رفت با بهت گفت:

 

 مژان!-
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 پروا جلو رفت اما به خانه ی بهادر نگاه کرد و گفت:

 

خوشم نمیاد سراغ دوستام بری که عکس بچگیامو -

 میدونم کیمتاسفانه نشون بدی باور کنم بابامی، 

 هستی

 

 نیش خند زد و گفت:

 

 همیشه تو قصر زندگی می کردی؟-

 

بهادر گیج سر چرخاند به ساختمان نگاه کرد اما و 

 گفت:
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وقتی که مژان بردی بم که قاچاقتو طبیعی بیاری به -

 فکرش بودی؟

 

 مژان م...-

 

 پروا دست باال اورد و گفت:

 

ردرد بد بشه س توضیح های بیخود باعث میشه حالم-

 م سگ بشم پاچه بگیرمبگیر

 

 به بهادر نگاه کرد و گفت:
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می دونی چیه؟ همیشه می گفتم خدا چرا منو از پدر -

مادرم دور کردی؟ چرا واقعا؟ لیاقت من اون زندگیه؟ 

 پرورشگاه؟ افسردگی؟ 

 

 خندید عینکش را برداشت و آرام گفت:

 

ف اما دم خدا گرم پرورشگاه بی پدر مادری شر-

 ومی توزندگی حر داشت به

 

 بهادر ابرو در هم کشید اما پروا چرخید گفت:
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واسه تو نیومدم، پدری که بچش رحم نکنه آدم -

نیست اومدم زنی رو که دیوونه کردی و فرستادی 

 گوشه ی بیمارستان برگردونم بهش برسم اومدم تا...

 

 سر چرخاند سمت بهادر و با لب کج شده گفت:

 

 ندگیتوننظم بدم به زاومدم یه -

 

 بهادر نفس عمیقی کشید خودش را کنترل کرد و گفت:

 

هر چی بگی حق داری خیلی خوش اومدی اما بدون -

من نرفته بودم دنبال قاچاق، اون فقط یه پاپوش بود 

 که دشمن برام تراشیده بود
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 پس مسافرت کاری بوده بچتم بردی، بی مادر!-

 

 ت:بهادر قدمی به جلو برداشت و گف

 

بر عکس مرجان، به پام چسبیدی می یی بودی تو بابا-

 خوای بری منم ببر

 

 پروا بلند خندید و گفت:

 

این قصه رو به بچه بگی می گه برو عمویی این -

 زیادی تخیلیه
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باور نمی کنی؟ از کژوان حروم زاده بپرس البته اگر -

مثل نوش ترسو باشه حقیقتو پنهان نکنه، یه تیکه 

همین،  نامه می کردمد می رفتم قلزمین بود بای

مدرکشم هست اون قلنامه هستش تاریخشم هست، 

 قاچاقی در کار نبود

 

پروا ساکت بود و سیامک با شادی نزدیکشان شد و 

 گفت:

 

 عمو این قدم دخترعمو سور داره-

 

بهادر دستانش را باز کرد که پروا را در آغوش بگیرد 

 :د و بلند گفتاما همان موقع پروا قدم برداشت دور ش
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 چمدونمو بیارید-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پنج_پارت#

 

 

 

 بی خیال محمد بیا یه جای دیگه بریم-
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 نهال از راه دیگه دور میشه عزیزم، بیا دیگه-

 

 آخه این جا آتشو می بینیم-

 

 خب ببینه-

 

 محمد اذیت نکن-

 

 محمد دست نهال را گرفت راه افتاد و گفت:

 

اه حل شه، اما راهش رداره ناراحت باآره پروا حق -

 نبود
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 فرار نکرد -

 

 من اسمشو می ذارم فرار-

 

 محمد-

 

 محمد سر چرخاند و گفت:

 

می دونی چرا فرار کرد؟ چون مطمئن بود اتش -

انقدری دوستش داره که یه لحظه هم ولش نمی کنه، 

آتشو دیدی؟ چند بار اومد جلوی در خونه ی ما، اصال 

اش ملتمسانه ازت اون آتش بود با اون حال با چشم

 می خواست بگی پروا کجاست؟ 
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 محمد پرو...-

 

آره منم میگم یه لحظه عزیزم، ببین آتش پنهان کرده -

کار اشتباه کرده اما به اینم ایمان دارم چیزی که به 

ضرر پروا باشه آتش همین کارو می کنه، هزار بار دیگه 

 هم از این اتفاقا بی افته آتش باز این کارو تکرار می

کنه، ما نمی دونیم قضیه چیه، پروا هم درست حسابی 

ده نمی دونه قصد آتش چی بوده، آره تا اینجا قهر کر

رفته درست تمام حق با پروا اما وقتشه با آتشم حرف 

 بزنه

 

 اون فکراشو کرده می خواد جدا بشه-
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 کسی نگفت جدا نشه اما حقیقت رو بدونه-

 

اول میدونسته  پروا داره آتش میگیره اینکه آتش از-

ی خیال، مردی که مدام دنبال اون کیه، اصال پروا ب

 دختر بهادر بهادر بوده چرا باید دست بذاره رو

 

د همین دیگه عزیز دلم، درسته آتش اون شب -

سکوت کرده اما پروا باید جواب اینارو ازش بخواد، اگر 

انقدری شهامت داره که رفته خونه بهادر کله گنده باید 

اشته باشه روبه روی آتش بایسته سوال کنه شهامتم د

و جواب بشنوه، نه برای بخشش آتش برای ذهن 

 شک نکن حالش خوب نیستدرگیر خودش که 
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نهال از گوشه ی چشم به آن مغازه که صدای کوبیدن 

آهن پخش می شد نگاه انداخت، آتش بی رحمانه روی 

آهن می کوبید، آن قدر بی رحم که با هر کوبشش تن 

تکانی می خورد و پلک می زد، موهایش را انگار  نهال

فقط بسته بود که مزاحمش نشود اگرنه مشخص بود 

ه آن رسیدگی نمی کند، از همیشه پوستش اصال ب

سوخته تر به نظر می رسید و با آن تن خیس از عرق 

 نهال را بیشتر می ترساند.

 

لحظه ای نگاه سنگین کسی را حس کرد نگاه باال برد 

نهال و محمد با همان جذبه ای که نهال از آن با دیدن 

شان شد اما محمد سر تکان داد که  وهم داشت خیره

الم کرده باشد اما نهال سریع نگاه گرفت قدم مثال س

 هایش را تند تر کرد، محمد زیر لب غرید:
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 چته تو-

 

این تا حاال می دونست پروا یه جایی دور از بهادره، -

ه که بره خونه ی بهادر چی اگر االن بفهمه پروا رفت

 میشه؟

 

من که نمی دونم تو سر پروا چی می گذره اما هر کی -

 پای لرزشم میشینه دیگه خربزه می خوره

 

 نهال ایستاد وعصبی غرید:
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معلومه طرف کی هستی؟ آدرس نغمه هم تو به آتش -

 دادی، تکلیفت چیه محمد؟

 

آتش تند هست اما آدم بدی نیست پروا هم واسه -

ن عاشقش شد، آدرس نغمه هم دادم چون نه تو همی

ا نمی دونید بفهمید اون چه حالی داشت اما منه نه پرو

مرد فهمیدم، بهش گفتم اون جا نیست اما آدرس میدم 

برو ببین خیالت راحت بشه، فکر کردم نمیره اما رفت 

طمئن بشه، بعضی چیزا چند روزم اون جا موند تا م

 وستت درکی ازش ندارید انقدر مردونس که نه تو نه د

 

 نهال راه افتاد و گفت:
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عشقو عاشقی آتش نمی تونه حال پروارو خوب کنه، -

ضربه ی بدی بهش زدن، اون نمی بخشه، االن که 

فهمیده زن آتش مرجان خواهر خودش بوده می دونی 

؟ نه دیگه فقط چه حالی شد؟ شما می تونید درک کنید

، پروا عین چشماش توقع دارید ما زنا شمارو درک کنیم

اینکه آتش قبل زن به آتش اعتماد داشت، سر جریان 

داشته هر کی جای اون بود می ذاشتو می رفت اما پروا 

موند تا آتش سر فرصت براش توضیح بده، اما ببین 

 االن چی به روزش اومد

 

 محمد نفس عمیقی کشید و گفت:

 

 که گفتم پروا حق داره خانمی من-
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ابا اونم آدمه زیادی هم داری، ب اما ازش توقع های-

خرد میشه می تونید بفهمید؟ تو یه شب چندتا اتفاق 

افتاد؟ مادرشو از دست داد بعدم اون مراسم و اون کار 

زشت بهادر بی عقل که دخترشو تا یک هفته سر تیتر 

و می خبرا کرد، بعدم که فهمید شوهرش همه چی

من  دونسته اما نگفته، شوهر خواهرشم بوده، بخدا

بخدا  بودم می مردم پروا تا همین جا هم طاقت اورده

 که خیلیه

 

محمد دیگر هیچ نگفت چون خودش هم به خوبی می 

 دانست پروا کامال حق دارد.
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پروا چشم می چرخاند در آن سالن بزرگ، بهادر با 

 لبخند روی مبل نشست و گفت:

 

ت خیلی وقته آمادس اما بازم گفتم یکم خاک اتاق-

 ننگیری ک

 

 زنت کجاست؟-

 

 اون بستریه-

 

 گوشیت پیشته؟-

 

 چطور!-
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 زنگ میزنی همین االن برش دارن بیارن-

 

 اون...-

 

اون به تو مربوط نیست نترس مزاحم کارای -

 شرافتمندانه ی تو هم نمیشه

 

من نگران تو هستم میگم یه وقت حالش خوب -

 نیست به تو آسیب نزنه

 

ختری که خیره اش بود پروا خندید به طبقه باال و آن د

 گفت: نگاه کرد و
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میگن آدما همه رو شبیه خودشون می بینن همینه، -

 نترس اون زن به من آسیبی نمی رسونه

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_شش_پارت#
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بهادر چند ثانیه سکوت کرد و پروا بی خیال از آن دختر 

اه گرفت به بهادر نگاه کرد، بهادر یک ابرویش را نگ

 اد و گفت:باال د

 

 انگار بی خیال آتش شدی-

 

 پروا از سر جایش بلند شد و گفت:

 

احساس پدر بودن بر ندار البته بعید می دونم از این -

کارا هم بلد باشی، اما گفتم بهت بگم تو برام هیچی 

بعدم یکی مثل نیستی نمی تونی هم ازم سوال بپرسی، 

ر آقا آقای آهنگر که اون همه حرمت داره نباید کسی غی

صداش کنه، ترجیح میدم یه آقا بذاری اولش تا شاید 

 سوالتو بدم جواب
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 بهادر عصبی ایستاد و گفت:

 

 تو واقعا هنوز طرفدار اون عو....-

 

 صدای پروا باال رفت:

 

ببین من اون بچه برادرتم نه اون دختری که اون -

ست با ترس داره پایین نگاه می کنه نه اون پسرت باال

شته رو کولش رفته، من پروام با افتخار که دمشو گذا

مم یکیه، در مورد هر کسی می پروا امینی هستم، حرف

خوای حرف بزنی با احترام حرف می زنی اگرنه این 

گوشام چنان کر میشه که تا صبحم حرف بزنی دیگه 
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ودت هستی اما این نمیشنوه، هر کی هستی واسه خ

 آتشحقو نداری به دیگران توهین کنی خصوصا آقا 

 

 بهادر دستانش مشت شد و غرید:

 

 ببینم چطور طرفدار آقا آتشی-

 

من طرفدار کسی نیستم اما بزرگ یه محله حرمت -

 داره

 

 بزرگ یه محله با تو ازدواج کرد که منو تو دام بندازه-

 

 ایستاد و گفت:پروا لبخند زد دست به سینه 
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 دیگه؟-

 

 خیلی حرفا دارم اما این موضوع کم چیزیه؟-

 

نه خب کم چیزی نیست اما باید یه چیزی کامل -

 براتون توضیح بدم

 

 قدم برداشت سمت بهادر رفت و گفت:

 

اون دشمنته یه دشمن بزرگ که شایدم زمینت بزنه -

که به من مربوط نیست، می دونسته من دختر بهادرم 

درست، مخفی کرده دهن باز نکرده بگه زنش اینم 
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بخش ماجرا درست، خواهر من بوده اینم لعنتی ترین 

اما جناب بهادر، آتش یه چیزی به من یاد داد، اونم بلد 

بودن نگاه  کاری کرد که نه فقط نگاه اونو بلد بشم 

بلکه نگاه همه رو تا حدودی بلد بشم، االنم میگم اونو 

ا واسه عشقمون می بخشم واسه هر چیزی نبخشم ام

 چون نه دروغ بوده نه نقشه

 

 فت:بهادر نیش خند زد و گ

 

چقدر حرفه ای بوده که باورش کردی اما بذار یه -

 چیزی بهت بگم تا بدونم نگاهشو خوب بلد بودی

 

پروا چشم ریز کرد و بهادر کمی جلو رفت با لبخند 

 مسخره ای آرام گفت:
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ع همه تو اون کوچه یادته دزدیدنت، یادته اون موق-

ناپدید شده بودن، یادته پلیسم حتی باورش نشدف 

 بعدم بدون هیچی ولت کردن دزیدنت

 

چشمان پروا تنگ تر شد و بهادر به یک باره قهقهه زد 

 و بلند گفت:

 

 این نگاهتو دوست دارم مژان، درست شبیه خودم-

 

پروا دندان روی هم فشرد و بهادر با بد ذاتی کامل 

 گفت:
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ام اون کارا زیر سر بزرگ محلتون همون که حرمت تم-

 براش قائلی بود

 

انگار به یک باره تمام تنش یخ  حبس شد، نفس پروا

کرد، واضح رنگش پرید و بهادر با بی رحمی و خیلی 

 غلیظ اولین کلمه ی حرفش را بیان کرد:

 

آقا آتش بود، راستش نمی دونم چی شد و چرا بعدش -

 ولت کرد 

 

سیاهی رفت، دستش سمت سرش رفت چشمان پروا 

لو و بدن یخ کرده اش کمی کج شد، بهادر سریع ج

 رفت تن دخترش را در آغوش گرفت و آرام گفت:
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هیش دخترکم آروم، من فقط می خوام ذات اون -

 آدمارو نشونت بدم

 

 سمت مبل کشیدش و آرام نشاندش فریاد زد:

 

 آب بیارید-

 

 پروا نگاه کرد گفت:کمی خم شد و به چشمان خمار 

 

خواستم بگم اگر عشقی در کار بود چرا باید این کارو -

د؟ نترسیده بوده؟ اصال باهات چی کار کرد چه می کر

 حرفی زد؟
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چشمان پروا بسته شد، انگار فیلم تمام اتفاق های آن 

شب برایش پخش شد، نفسش به سختی باال می آمد، 

ش چشمانش می سوخت و بهادر دست روی شانه ا

 گذاشت و گفت:

 

مژان بفهم اون آدم نوه کژوانه، اونا واسه منفعت -

ری می کنن، تورو انتخاب نکردن چون خودشون هر کا

ن که به من برسن که دوستت داره تورو انتخاب کرد

زمینم بزنن، آتش اون کسی نیست که شناختیش اون 

 آدمو خدا هم نمی شناسه تو که هیچی

 

 کل زندگیمو نقش بازی کردم-
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صدای آتش اکو شده بود در گوشش انگار حالش از 

بی توجه به بهادر به قبل بدتر شده بود، چشم باز کرد 

یک باره ایستاد، سمت در قدم برداشت اما بهادر  

 ویش را گرفت و گفت:سریع باز

 

 کجا؟-

 

 به تو چه-

 

دست بهادر را پس زد و سمت در رفت همان موقع 

 سیامک وارد شد و گفت:

 

 چم...اینم -
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پروا همان موقع سیامک را چنان هل داد که تن سیامک 

وا بیرون رفت، سیامک با چشمان به در کوبیده شد و پر

 درشت گفت:

 

 هوش بابا چته-

 

 با دیدن بهادر آب دهان قورت داد و گفت:

 

 ببخشید اخه یه...-

 

همان موقع پروا سمتش هجوم برد و سیامک قدمی 

 عقب گذاشت و گفت:
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 باباچته -

 

 سوئیچ-

 

 چی؟-

 

 کری مگه میگم سوئیچ-

 

 رفت و با صدای فریاد پروا سیامک ابروهایش باال

 بهادر غرید:

 

 میخوای بری سراغ اون؟-
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 پروا نگاهش کرد و گفت:

 

نه پس میمونم به مزخرافت فکر می کنم تا دیوونه -

 بشم

 

 بری سراغش حقیقتو میگه؟-

 

 چیه نکنه درو...یا نمیگه یا اگرم بگه حقیقتو میگه، -

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_هفت_پارت#

 

 

 

 

 

 نگفتم حقیقتو گفتم-

 

 لرزید و کالفه به سیامک نگاه کرد غرید:روا تن پ

 

 بده اون سوئیچ کوفتیتو-
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سیامک به بهادر نگاه کرد با تایید بهادر سوئیچش را 

سمتش گرفت، پروا سوئیچ را چنگ زد دور شد و بهادر 

 غرید:عصبی چرخید 

 

 رفت سراغش-

 

 بد میشه؟ چیزی دروغ گفتید؟-

 

بگه چی؟ اونا دروغ نگفتم اما اگر آتش چیزای دیگه -

آتش این مدت حرفی بهش خیلی وقته همو ندیدن و 

 نزده

 

 چی کار کنم؟-
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خریت من بود انقدر از این پسره طرفداری کرد یکی -

از برگای برندمو رو کردم اما بد جایی رو کردم، اگرم 

 می ذاشتیم بره بدتر میشدن

 

 چرا؟-

 

این مرجانو ماهک نیست، یکیه که نه من می تونم -

ش نه می تونم فکرشو بخونم، حبس کردنش به بفهمم

 میشه ضررمون تموم

 

 سیامک پوفی کرد ولی بهادر غرید:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بلند شو برو مامانشو بیار  فکر کنم االن بهترین کار -

 همینه

 

 نگاه کرد و غرید:سر باال برد به ماهک 

 

عین گاو اون جا ایستادی نیومدی پایین تا این -

ی نکنه که این حواسش به تو پرت بشه منم عصب

 جوری برگ برندمو بیخود رو نکنم

 

 ماهک خندید از پله ها که پایین می آمد گفت:

 

 نه این خواهر ما خیلی بچه زرنگه-
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 سیامک لبخند زد و بی حواس گفت:

 

یلی شبیه آتشه اصال انگار این دوتا دیدیش، خدایی خ-

یکین، با اینکه هیچی تو دست نداشت اما انگار یه 

 که هممونو سر جامون نشوند صالح داشت

 

ماهک لب زیر دندان کشید با ابرو به پدرش اشاره 

 کرد، سیامک به خود آمد و سریع گفت:

 

 چیزه من برم دنبال زن عمو-

 

 ماهک سریع جلو رفت و گفت:
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 اممنم می-

 

 بهادر عصبی چرخید سمت راهرو رفت و گفت:

 

سه امیدوارم انقدر کله خراب باشه که فقط همینو بپر-

آتشو  وقتی فهمید حقیقت داره بلند شه بیاد که حرفای

 نشنوه

 

این هاپویی که من دیدم عمرا بذاره آتش حرفای -

دیگه بزنه، یه هل شبیه هلی که به من داد به آتش بده 

 تموم شدس

 

 ماهک بازویش را گرفت و آرام غرید:
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 بریم-

 

 هر دو بیرون رفتند و ماهک پوفی کرد غرید:

 

 همیدم یه خواهر دیگه دارمن همه سال فاوف بعد ای-

 

 ذوق داری؟-

 

معلومه که نه، اصال من از اون خوشم نمی اومد، -

همیشه دوست داشتم بدونم زن آتش کیه نگو خواهر 

 حملش کنمخودم بوده، بایدم به زور ت
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 باحاله که-

 

 ماهک چشم ریز کرد و سیامک خندید گفت:

 

م دوست نه سگه عاشقش نمیشم، من مثل تو آرو-

 دارم

 

 بریم بابا-

 

 نمیشه نریم؟-

 

 سیامک!-
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بابات که رفت تو اتاقش بیا تا قبل رفتن یکم بریم -

 استخر

 

ماهک به در نگاه کرد اما سیامک مانتو را چنگ زد و 

 گفت:کشیدش 

 

بیا بریم اون درگیر مژانشه و نقشه هاش منو تو هم -

 یکم حال کنیم

 

 شهدیوونه اگر بفهمه هر دومونو میک-

 

نمیکشه بابا باباته اما بی غیرت تر از این حرفاس، -

 االنم می دونه براش مهم نیست که چیزی بگه
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 ماهک نیش خند زد و گفت:

 

از راست میگی، خوش به حال مژان که از بچگی -

 چنین آدمی دور شد

 

سیامک او را با شتاب درون سالن بزرگ استخر کشید 

ز تنش در می آورد و همان جور که با شتاب مانتو را ا

 لبش را با ولع می بوسید...

 

** 
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کیا خیره بود  به نقطه ای نامعلوم، مجید پکی به 

 سیگارش زد و گفت:

 

 چرا اینجوری شد!-

 

 کالفه سر تکان داد گفت:کیا به او نگاه کرد و 

 

انقدر همه چی بد شد که نمی دونم به چی فکر کنم، -

اشم، یا دور شدن ناپدید شدن کژوان یا حال خراب داد

 پروا که آتشو نابود کرد.
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مجید زبان روی لبش کشید و زنجیر را در دستش تاب 

 داد گفت:

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_هشت_پارت#

 

 

 

 اینو به زبون نیاوردما...امامیگم تا حاال -
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 کیا چشم ریز کرد و مجید عصبی نگاه گرفت و گفت:

 

، اما همچین ما که جرات نکردیم از آتش سوال کنیم-

ن کم از خواهر پروا شوکه شدیم که حالو روزمو

 نداشت.

 

 چی می خوای بگی؟!-

 

آخ میگیم اومدن خواهر پروا این جا تصادفی بوده که -

جب آوره اما خب قبولش می این خودش خیلی تع

 کنیم..

 

 بعدش..؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

میگم عاشقی آتش چی؟ این دیگه تصادفی نمیشه -

 که.

 

 مجید!.-

 

 لند شد و غرید:روی صندلی ب مجید عصبی از

 

د هی میگی دهنتو ببند، من که تا آخر عمرم کنار -

داداشم هستم، اما المصبا تو این مخیله این چیزا نمیره 

 شه به ما نمیگه تا وقتش.اونم آتش که نقشه میک
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نذار باد خبر ببره واسه آتش که میدونی قید منو تو رو -

 باهم میزنه.!

 

 م بخواد ببره تویی.االن کسی نیست، باد-

 

من از جونم سیر نشدم که برم این شرو ورارو تحویل -

 آتش بدم که اول منو بکشه بعدم بیاد سراغ تو..

 

دونستیم نقشه س داداش من ما حتی مرجانم نمی -

فکر می کردیم داداشمون عاشق این دختره شده، اما 

بعد فهمیدیم همه چی نقشه بوده .چه موقع؟ همون 

ازم باید نقش بازی می کرد از دوری این موقعی که ب

که زنش مرده حالش خوب نیست، من از تو زندان 

می بود که حرص می خوردم تو هم اینجا باید حواست 
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ر قبر اون دختره ی گاو تا آتشم بره کی می خواد بره س

اون جا ادای مردای عاشق و دلتنگ دربیاره اونا هم 

ت که باید با ببیننش، از جمله این دختر اخریه نکب

 دیدن آتش بهش اعتماد می کرد که کرد.

 

 نبش قبر می کنی؟-

 

نه نمی کنم. دارم میگم این همه دقیق نقشه کشید -

شید به ما می هر کدومم که هر وقت عشقش می ک

 گفت.

 

 عشق نه، تو که آتشو می شناسی چرا اینو می گی.-
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 آره، تا وقتی که واقعا الزم نبود به کسی نمی گفت که-

 بقیه رو تو دردسر نندازه.

 

منم همینو میگم اگر پروا هم بازی بوده چی؟ اگر  -

 بعد...

 

 نبوده من می دونم نبوده.-

 

تر بهادره، چرا دختر بهادر، اون که می دونست دخ-

فهمید کیه،چرا اونو انتخاب کرد، همسایه 

 شدنش،تصادفی عاشق شدنش طبیعیه؟

 

 از کی داری می پرسی؟-
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 تو هست؟کسی دیگه جز -

 

 نه پس خوب گوش کن.-

 

 کمی خم شد و گفت:

 

به من حرفی نمی زد اما اینو مطمئنم پروارو بازی -

فهمید پروا نداد؛ اصال قرار نبود تو بازی بکشه، چون 

داره زندگی خودشو میکنه فهمید نه از باباش میدونه نه 

کاری به اون داره، آره، اولش که فهمید فکر کرد یه 

ه اما نه با نزدیک شدنش به پروا فقط برگ برنده دار

گفت بدونه بهادر یه دختر داره براش برگ برندس 
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همین،.. آره،شاید قرار بود به وقتش نمی دونم 

خودش نگه داره، اما واسه آتش ورق  دزدتش ،پیشب

برگشت همه چیز عوض شد، به من چیزی نگفت اما 

 مطمئنم هیچ چیز نقشه نبود.

 

م؛ اونم اتشی که شب من مثل تو مطمئن نیست-

خوابه صبح یه نقشه ی جدید داره، حتما شب می

خوابیده دیده پروارو زن خودش کنه ضربه ی بزرگ 

 تری به بهادر میزنه.!

 

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: کیا سرش

 

 خیر سرش رفیق داره.-
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چیز بدی نمیگم که، اتفاقا میگم کار درست کرده اما -

 بذاره کنار. دیگه عاشقی ایناروهم

 

انقدر خری تا االن نفهمیدی اتش چقدر اونو دوست -

 داره.

 

اتش نقش هاشو عمیق بازی میکنه منی که دوستشم -

ا واقعی؛ االن می خوای بفهمم نمی تونم بفهمم بازیه ی

عشقش واقعیه؟ میگم نه،واقعی نه بوده و نه هست، 

همه چیز که تصادفی نمیشه برادر من، اومدنش 

شق شدنشم تصادفی؟ امکان نداره اما تصادفی عا

دمش گرم نقشه ی تمیزی بود، جوری ادای عاشقارو 

و در اورد که ما هم گفتیم عجیب داداشمون عاشقه، نگ
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این بهادرس وگرنه آتشو چه به عشقو  همش واسه

 عاشقی اونم با این س...

 

نگاهش با نگاه دختر جلوی در گره خورد، کیا با ساکت 

خیره اش تعجب کرد سر  شدن مجید و نگاهش

و چرخاند با دیدن پروا با شتاب از جایش بلند شد 

 گفت:

 

 پروا!-

 

مجید دستانش مشت شد آن قدر سرگرم حرف زدن 

نشد کی ان دختر آمده است و تمام  بود که متوجه

حرف هایش را شنیده است، پروا با فک منقبض به کیا 
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و  نگاه کرد، آن قدر خشمگین بود که هر دو فهمیدند

 کیا سریع گفت:

 

 نمی دونم از کی این جا بودی اما این مجید فق...-

 

 دهان باز کرد و گفت:

 

 رفتم دم خونش نبود، کجاست؟-

 

 پروا-

 

انقدر کارای مهم تری دارم که نمی خوام وقتمو هدر -

 بدم، کجاست؟
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 مجید نگاه به زیر برد و گفت:

 

 آهنگری-

 

باشد اما پروا با خشم چرخید، حدس می زد آن جا 

د خواست سوال کند وقتی موتور مجید را دیده بو

مطمئن شود تا بیخود به بازار نرود اما انگار خدا می 

برود، کیا با عجله به دنبالش خواست که سراغ آن دو 

 رفت و گفت:

 

من آتشو بهتر از همه میشناسم، چرتو پرتای مجیدو -

 نشنیده بگیر،اتش این دوماه فقط جسمش زنده بوده.
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پروا بی توجه در ماشین را باز کرد و سوار شد کیا 

 عصبی در را گرفت و غرید:

 

 گوش کن.-

 

 ول کن درو-

 

 آتش از اول عاشقت بود.-

 

شاید زیادی طرفدار آتش هستی اما یکم عقلتو به کار -

 بندازی می بینی مجید همه چیو درست گفت.
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 به عشق آتش شک نکن-

 

ب کشید، با بسته شدن پروا نیش خند زد و در را با شتا

ا به حرکت در آورد و بغض بزرگش را در ماشین ر

 قورت داد زیر لب گفت:

 

 لعنت به همتون-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_ده_پارت#
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من آتشو بهتر از همه میشناسم، چرتو پرتای مجیدو -

 نشنیده بگیر،اتش این دوماه فقط جسمش زنده بوده.

 

کرد و سوار شد کیا  پروا بی توجه در ماشین را باز

 ا گرفت و غرید:عصبی در ر

 

 گوش کن.-

 

 ول کن درو.-
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 آتش از اول عاشقت بود.-

 

طرفدار آتش هستی اما یکم عقلتو به کار شاید زیادی -

 بندازی می بینی مجید همه چیو درست گفت.

 

 به عشق آتش شک نکن.-

 

پروا نیش خند زد و در را با شتاب کشید، با بسته شدن 

ین را به حرکت در آورد و بغض بزرگش را در ماش

 :قورت داد زیر لب گفت

 

 لعنت به همتون.-
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راند.عصبی بود اما با شنیدن با شتاب سمت بازار می 

حرف های مجید تا حد انفجار خشمگین شده بود، 

چنان عضالتش منقبض شده بود که رگ پیشانی اش 

از زیر پوست نازکش به چشم می نشست، دستش با 

 شت بودنش اما از شدت خشم می لرزید.وجود م

 

 مجید متعجب گفت:

 

 این ماشینه آشنا بود-

 

د آوردن سیامک ابروهایش باال کیا چشم ریز کرد و با یا

 رفت و گفت:
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 ماشین سیامک بود!-

 

 مجید دهانش باز ماند و کیا وحشت زده گفت:

 

 یا خدا، پروا داره چی کار می کنه!-

 

 رفت سراغ آتش؟-

 

 ه.آره دیگ-

 

 بریم؟-

 

 آره ببند در مغازه رو بریم، اون جا باشیم بهتره.-
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در را بهم ماشین را نگه داشت و سریع پایین رفت، 

کوفت، وارد بازارچه شد، صدای پاشنه های کفشش در 

آن بازار سربسته می پیچید، همه با دیدن زن آتش 

تعجب کرده بودند حیرت زده نگاهش می کردند اما او 

محکم و بلند سمت ان مغازه اهنگری می با قدم های 

رفت که با نزدیک شدنش صدای کوبیدن آهن سرخ 

 شنه های کفشش.همنواخت شد با صدای پا

 

اما پروا با هر کوبشی که می شنید انگار تکه ای از 

دلش کنده می شد و دلش فرو می ریخت، دو قدمی 

مغازه ایستاد، نفسش تنگ بود نگاه همه را حس می 

را روی قفسه ی سینه اش گذاشت و  کرد، دستش

سعی کرد با نفس عمیق حالش را خوب کند، 
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ا با کوبش آهن چشمانش را برای لحظه ای بست ام

چشمانش باز شد و دو قدم باقی مانده را برداشت، 

آتش نگاهش به اهن سرخ بود و او بدون نگاه کردن 

به آتش وارد مغازه شد، چرخید و دستش را باال برد به 

 ره کرکره را پایین کشید.یک با

 

آتش سر باال اورده بود در حالی که دستش برای فرود 

بود، پروا با شتاب چرخید امدن اماده بود خشکش زده 

همان لحظه چکش آهنی از دست آتش رها شد روی 

زمین افتاد و صدایش باعث شد پروا چشم ببندد، 

ابروهای آتش که نزدیک هم بود کم کم باال رفت اما 

به یک باره چشم باز کرد دست باال آورد به حالت  پروا

 تهدید گفت:
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خاطر این اگر این کرکره رو کشیدم پایین فقط به -

مردمیه که به یکی مثل تو اعتماد کردند خواستم 

تصورات این بدبختارو خراب نکنم وگرنه نه تو و نه 

 آبروت برام اهمیتی ندارید.

 

 نفس!-

 

 پروا نیش خند زد و گفت:

 

یه بار برات تعریف کردم تو این محله منو  دتهیا-

دزدیدن؟ یادته گفتم تا یه مدت ترس داشتم، یادته 

س بدی دارم واسه اینکه تو ناراحت نشی گفتم ح

نگفتم اون عوضی که منو دزدید لباسمو زد باال سینمو 

 لمس کرد..
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 آتش چشم ریز کرد و پروا سر تکان داد و گفت:

 

 که منو دزدید کی بوده؛ امروز فهمیدم اون عوضی-

 فهمیدم اون عوضی نامرد کی بود که با بی شرفی...

 

و جوری یقه اش را آتش با خشم سمتش هجوم برد 

گرفت که تن پروا به کرکره کوبیده شد از درد چشم 

 بست و صدای از الی دندان غریدنش را شنید:

 

 بفهم چی میگی-
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چشم باز کرد خیره به چشمان آتش لبش کج شد و 

 شمرده شمره گفت:

 

 بی شرف!-

 

اش در مغازه پیچید، سر پروا کج شده صدای سیلی

حس کرد، آتش با کاری  بود، طعم خون را در دهانش

تکان داد با چشمان و پروا سرچشم بستکه کرد با درد

 شده از اشکش خیره اش شد.پُر

 

جوری با همین بی رحمی زدی، اون شبم همین-

میدم این دستای که تن منو چطوری این همه مدت نفه

ای نامرد لمس میکنه ادعای عاشقی میکنه همون دست

 بی همه چیزه!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 صورتش پخش شد: عربده اش در

 

 ساکت شو-

 

 پروا با خشم هلش داد و فریاد زد:

 

تا وقتی برسم به این مغازه بی صاحب امید داشتم -

بگی نه،بگی اون کثافت دروغ گفته، بگی من 

 ندزدیدمت
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 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_یازده_پارت#

 

 

 

 

 

من برات کابوس نساختم، اما به جای انکار؛..انگشتش  

را گوشه ی لبش کشید به خون سر انگشتش نگاه کرد 

 و با نیش خند گفت:

 

 مهر تایید زدی به بی شرفتیت.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 خفه شو..-

 

 پروا خندید سر تکان داد و گفت:

 

م اما نابودم کردی، دوست دارم بگم نابودت می کن-

م مثل توئه، اما تو از اون من نه اهل انتقامم، نه ذات

کثافتی که تو اتاق بازپرسی آگاهی کتکم زد پست 

 تری.

 

 آتش دندان روی هم فشرد غرید:

 

 دهنتو ببند.-
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 یادت باشه کاله غیرتتو باالتر بذاری، آهیر اهنگر کرد!-

 

 چرخید کرکره را باال بکشد، آتش نیش خند زد و گفت:

 

حروم زاده ای نه وقع نه می دونستم دختر اون ن ماو-

 می دونستم کی هستی،

 

 پروا خندید پشت به او آرام گفت:

 

 االن باید باور کنم؟-

 

 من میگم باور کردنش پای خودت-
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پروا چرخید و آتش خیره به گوشه ی لب پروا کالفه 

 گفت:

 

 عصب...-

 

 میشه فقط بگی ببینم چه توجیحی داری واسه کارت؟-

 

وربین می نداخت تو از دختر پرروویی که دم دقه د-

خونم منو زیر نظر داشت فقط یه توقع داشتم، اونم 

 جاسوسی !

 

 واسه همینم منودزدیدی.-
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قصد دزدیدن نداشتم می خواستم حقتو بذارم کف -

 دستتو بری..

 

 اما گفتی بدزدم یه حالی ه...-

 

 پروا!-

 

 با عربده اش پروا چشم بست و غرید:

 

 به جای فریاد توضیح بده-
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دهنتو ببندی میگم، می خواستم حقتو بذارم کف -

دستت بری اما وقتی سر کوچه دیدمت مطئن بودم از 

 طرف بهادری

 

 رو پیشونیم نوشته بود؟-

 

 می دونی چقدر دنبالت گشتم؟-

 

 پروا چشم بست و کالفه گفت:

 

 حاشیه هارو ول کن بقیشو بگو-
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م اما به کل مردم واست حاشیه؟ این که فقط سر پا-

شیه س، فکر کردی با دوتا فحش از کوره در میرم حا

 اینجوری میزنم؟ 

 

 جلو رفت پروا عصبی قدم عقب برداشت و غرید:

 

 نزدیکم نشو.-

 

آتش بی توجه باز هم جلو رفت و پروا عقب رفت پشت 

پایش به سطل آهنی برخورد و کمرش به دیوار چسبید 

 یاد زد:،به سینه ی آتش کوبید فر

 

 و!گفتم نزدیکم نش-
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آتش عقب نرفت و دست پیش برد انگشتش را به لب 

 پروا نزدیک کرد و گفت:

 

بهونه ی خوبی بود واسه کسی که شبانه روز دنبالت -

 گشت که همش بشه یه سیلی،

 

خواست زخمش را لمس کند لحظه ای پروا نگاهش به 

آهن داغ روی سکو افتاد سریع دست پیش برد لبه ی 

کرد سمت اتش گرفت نکش را گرفت و بلندش خ

 گفت:

 

 برو عقب-
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آتش لبخند زد باید عقب می رفت چون آن آهن به 

شدت داغ نزدیک صورتش شده بود جوری که 

گرمایش را حس کرد اما به یک باره دست باال برد 

چنان آهن داغ را گرفت که صدای جیزش باعث شد 

پرت کرد پروا جیغ بزند و آتش همان موقع اهن را 

 فریاد زد:

 

 منو از چی می ترسونی؟ یه آهن داغ؟!-

 

پروا با چشمان درشت نگاهش می کرد، می دانست 

چنان سوخته است که محال است گوشتش سالم 

باشد، آتش همان دست را به دیوار پشت سر پروا 

 کوبید گفت:
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اون مرجان حروم زاده که تو عکسشو دیدی هزار -

کلی جور عملی که تو اون شجور عمل کرده بود، هزار 

تو عکس دیدیش، اما من دیده بودمش، عکسشو 

داشتم، شماها شبیه هم بودید، نه کامل، اما انقدری 

شبیه بودی که وقتی دیدمت خشکم زد، گفتم بازی 

 بهادره.

 

پروا حتی نفس نمی کشید، کسی که ان جور با خشم 

آن اهن سرخ را در دست گرفته بود می توانست هر 

یدن را هم نداشت، کند، حتی جرات نفس کشکاری 

اگرنه خوب بلد بود مبارزه کند، اما از یک طرف برایش 

عجیب بود یعنی آن قدر شبیه مرجان بود که آتش 

 متوجه شده بود!
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هر چیزی فکر می کردم جز اینکه خواهر اون حروم -

زاده باشی و بچه ی اون دیوث، گفتم هزار جور عمل 

ین محله، ین شکلی بفرستنت تو اروت انجام دادن که ا

اومدنت مشکوک بود، دید زدنت مشکوک بود، 

فضولیات، سوال پرسیدنات از همسایه، همه چیز 

مشکوک بود، وقتی دیدم اینجوریی ،خواستم قبل اینکه 

شیر بشی و بهادر پیروز، بسته بندیت کنم و واسه اون 

حروم زاده بفرستمت، در ضمن اون موقع اصال از تو و 

وای به عاشقی و این حال ولیات خوشم نمی اومد فض

 خرابم.

 

باز به گوشه ی لب پروا نگاه کرد داشت دیوانه می شد 

و فقطی آن زخم را می دید، پروای ترسیده خبر نداشت 
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آتش با همان دستی که سیلی زده بود از عمد ان اهن 

را گرفت تا بسوزد فراموش نکند چه کار احمقانه ای 

به زیر برد و ، با درد چشم بست سر انجام داده است

 گفت:

 

آره من دزدیدمت، دزدیدم تا دهن باز کنی، انقدرم -

پست فطرت نیستم دست درازی کنم؛ بذار قبل توضیح 

دادن یه سوال ازت بپرسم، یادته یه شب رو تخت 

 اتاق خودت گفتم از این لکه بدم میاد

 

وج پروا چشم ریز کرد کمی فکر کرد تا یادش آمد، در ا

بودند،انگشت آتش روی بر امدگی سینه ش لذت 

 کشیده شد و غرید:
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از این لک بدم میاد می خوام بری پاکش کنی اونم تو -

 اولین فرصت.

 

 آتش نیش خند زد و گفت:

 

خواهر عزیزت یه بار که زنگ زده بود به من، منم تو -

همین بی صاحاب بودم یهو گوشه ی دستم سوخت، 

اومد به خواهرم که  ظه یادماون خندید گفت، یه لح

مرده، کوچیک که بودید داشتید بازی می کردید یکی 

میاد خونتون نمی دونم تو چرا ازش بدت می اومد، 

بابات مدام بهت میگه:سالم کن، تو هم به جای سالم 

 تف می کنی رو کفش اون یارو فرار می کنی می ری...
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_دوازده_پارت#
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ای  حیوون صفتت وقتی مهمونش میره میاد ابب-

سراغتو کشون کشون می برتت تو آشپزخونه، قاشق 

 داغ انقدر به سینه ت فشار میده که از حال میری.

 

 پروا چشم بست و آتش سر تکان داد گفت:

 

یه لحظه پیش خودم گفتم انقدر شباهت طبیعی -

 خواهر مرده ی اون عفریته، و اوننیست، یادم اومد به 

اال جای لک رو دیدم، نشونی که داده بود، آره ،زدم ب

نمی دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت،! نمی 

دونستم از طرف بهادری یا بی خبری؛ گذاشتم بری، 

بعدم تحقیق کردم فهمیدم تو هیچی نمی دونی، 

فهمیدم از کجا اومدی کجا بزرگ شدی چی کارا 

که بخوام فکر کردی من بابای حروم زادتم  کردی،
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ا بلد بودم شکنجه ت بدم، بهت دست دارزی کنم، ام

اون موقع شانسی که اوردی با وجود اینکه خوشم نمی 

اومد ازت اما وقتی صدات لرزون بود گریه کردی 

گذاشتم بری تا خودم بفهمم قضیه چیه، انکار هم نمی 

تی که بهش کنم شرمنده.. چون تو اولین نفری نیس

بته همیشه درست بود تنها شک کردم و دزدیدمش ال

 اشتباه شد تو بودی، تو از هیچی خبر نداشتی. کسی که

 

 پروا عصبی هولش داد به چشمانش خیره شد و گفت:

 

شاید دالیلت خودتو خر کنه اما منی که بارها -

کابوسشو دیدمو خر نمی کنه، می دونی تا چند مدت 

نهال حفظ ظاهر می کردم؟ نه،  حالم بد بود به خاطر

کر خودت بودی و ن تو یه حیوون بودی که فقط به فچو
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موفقیتات نه دختری که با بی شرمی به خاطر یه نشونه 

لمسش کردی، تو انقدر بیچاره ای که حق به خودت 

میدی، اما من تا قیامت این حق بهت نمی دم و نمی 

یال بخشمت، انگار تو از اول مدام منو کشتیو بی خ

نداری، القل واسه من  گذشتی، تو از بهادر هیچی کم

 نداری

 

 سمت کرکره رفت و گفت:

 

خدارو شکر می کنم دارم واسه همیشه از زندگیم -

 پرتت میکنم بیرون

 

آتش با ان حرف چشمانش درشت شد و قبل اینکه 

پروا کرکره را باال بکشد سمتش یورش برد یقه اش را 
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را گرفت و با تمام از پشت گرفت چرخاندش، فکش 

 خشم غرید:

 

 چی گفتی؟-

 

پروا خون سرد با هم لبهای جمع شده به خاطر 

 انگشتان دست آتش لبخند زد و گفت:

 

چیه؟ نکنه فکر کردی بیماری روانی دارم که با کسی -

مثل تو کنار بیامو زندگی کنم، کسی که منو دزدید و 

 کسی که بازیم داد به اسم عاشقی.
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ده همان دندان های کلید شده و صورت کبود شآتش با 

 اش غرید:

 

به امام حسین هم از جون خودت می گذرم هم -

 خودم.

 

پروا باز خندید اما چنان مشتش در شکم آتش کوبیده 

شد که اتش چند قدم عقب رفت، پروا سمتش رفت 

 گفت:

 

خیلی وقت پیشا باید می فهمیدی پروایی دیگه نیست -

 که زنت باشه.
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 دست از روی شکمش برداشت گفت:آتش 

 

 میشه.. دونی چی خودت می-

 

 نمی تونی کاری کنی،  دوران زورگویی تموم شده.-

 

سر اتش تیر می کشید، سرش را با شتاب تکان داد و 

 غرید:

 

من بازیت ندادم...از بازی دورت کردم...بهادر می -

 فهمید دخترشی...باز...
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ن بار از درد سرش چنان تیر می کشید که برای اولی

رش رفت، چشمانش نفسش برید و دستانش سمت س

ار به پروا خیره شد با ان حالش خمار شد با دید کامال ت

 باز گفت:

 

حقیقت قشنگ تر...بود...یا دختر...پرورشگاه -

 بودن...کدوم زن...

 

از درد بدنش سست شد قدم بی جانی به عقب 

با زانو برداشت، پروا چشم ریز کرد به یک باره اتش 

رفت، پروا ترسید زمین افتاد و فریاد پر دردش باال 

پشیمان عقب رفت و بار خواست قدمی جلو برود اما 

دیگر عربده اش باال رفت و پروا بیشتر ترسید، آتش از 
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درد سرش را محکم بین دستانش گرفته بود و گردنش 

 به شدت درد می کرد.

 

می پروا سریع چرخید کرکره را کمی باال کشید، 

رد، با ترس خواست برود اما بار دیگر به آتش نگاه ک

ش مردی نیست لب زیر دندان کشید می دانست آت

دردی را به روی خود بی آورد، خوب زخمهای 

وحشتناکش را که خم به ابرو هم نمی آورد به یاد 

داشت اما چه دردی داشت که به زانو در امده بود فریاد 

 می زد.

 

نست باید چه کار کند، باز به کالفه سمتش رفت نمی دا

رد و دوید کرکره را باال کشید با دیدن کرکره نگاه ک

 نفر فریاد زد: چند
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 کمک کنید!-

 

چند مرد با دیدن اتش سریع جلو رفتند، پروا به 

بازارچه نگاه کرد، باید به بیمارستان می رساندش، 

خودش هم نمی دانست چه اتفاقی افتاده است، اما هر 

جه بود خطرناک است، با دیدن پسر بچه ای چه بود متو

تف با گاری چند کارتون می برد دوید ،سمتش رف که

بچه متعجب نگاهش می کرد اما پروا سریع با دو 

 دست جعبه ها را کف بازارچه پرت کرد.
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_سیزده_پارت#

 

 

 

 

 

 خانم چی کار می کنی؟!-

 

گاری را با عجله  پروا بی توجه کمی بچه را هل داد و

 ت کرد فریاد زد:سمت مغازه شلوغ شده هدای
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 برید کنار!!-

 

چند نفر عقب رفتند و پروا گاری را جلو تر برد و 

 خودش جلو رفت چند مرد را کنار زد و فریاد زد:

 

 بذاریدش رو این باید ببرمش سر بازارچه -

 

دو مرد اتش را که بدنش از درد سفت شده بود بلند 

کردند روی گاری گذاشتند و پروا با عجله گاری را 

ایت کرد، شروع به دویدن کرد، تنش از عرق خیس هد

ودف اما مدام به اتش نگاه می کرد و به جلو، شده ب

مردم به دنبالش می رفتند تا بدانند چه می شود اما 

پروا بی توجه فقط می دوید، به سر بازارچه رسید و 

با دست لرزان دکمه دزدگیر گاری را سمت ماشین برد، 
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، با فریاد آتش با شتاب سمتش را فشرد و در را باز کرد

 دو مرد جلو رفتند گفتند:چرخید و جلو رفت اما 

 

 ما میذاریمش تو ماشین..-

 

پروا وقت را از دست نداد و با عجله پشت فرمان 

نشست ماشین را روشن کرد،آتش را روی صندلی 

د .. ماشین با شتاب از عقب خواباندند و در را بستن

ند به آتش نگاه کرد، جایش کنده شد؛ پروا سر چرخا

عربده اش پروا را  کف پای آتش به در کوبیده شد و

 دستپاچه کرد.

 

** 
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صدای دویدن دو نفر را شنید، چرخید با دیدن کیا و 

 مجید نفس عمیقی کشید و کیا وحشت زده فریاد زد:

 

 چی شده؟-

 

 آروم باش.-

 

پروا؟ دارید نابودش می کنید، چه بالیی  چه آرومی-

 سرش اومده؟

 

 آروم باش تا هممون بیرون نکردن-
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 بی حال زبان روی لبش کشید و گفت:

 

آنوریسم مغزی، بخوایم واضح تر بگیم پاره شدن رگ -

 مغز!!.

 

کیا با بهت دستش جلو دهانش نشست و مجید چرخید 

کشید مشتش به دیوار نشست، پروا لب زیر دندان 

 گفت:

 

 همین االن بردنش واسه عمل-

 

 داشت و گفت:می سمت پروا برمجید با خشم قد
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 تو...-

 

 کیا دستش را جلوی سینه ی مجید نگه داشت گفت:

 

 هی حواست باشه، کیه.-

 

 پروا بی توجه به خشم مجید رو به کیا گفت:

 

مشخص نیست کی ایجاد شده که حاال ترکیده اما -

سیگار کشیدنش و آب نخوردنش دکتر وقتی از شدت 

االنم که پاره شد مطلع شد فهمید خیلی مدت نیست 

 زود رسید بیمارستان وگرنه...
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 سکوت کرد و کالفه به در اتاق عمل نگاه کرد گفت:

 

عمل حساسی داره اما دکتر به خاطر جوونیش امیدوار -

 بود، امضاهایی که الزم بود دادم

 

که کیا متعجب حرفش تمام شد قدم برداشت برود 

 گفت:

 

 کجا؟-

 

، من نمی خواستم باید برم جای من این جا نیست-

دیدم هر کی جای اون بود دریغ نمی کمک کنم اما 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کردم، اونو یه غریبه فرض کردم کمکش کردم، بقیه 

 ش با من نیست.

 

 پروا اون...-

 

چیزی نگو کیا، امیدوارم حالش خوب بشه من راضی -

 می تونم ببخشمش.به این چیزا نیستم اما ن

 

 ش دوید وگفت:با عجله چرخید و دوید، کیا هم به دنبال

 

تو این حال داری ولش می کنی؟ من دکتر نیستم اما -

پروا اون رفته زیر تیغ جراحی اونم مغز، از سنگ شدی 

 که داری می ری؟.
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پروا با شتاب چرخید و به یک باره کیا را هول داد فریاد 

 زد:

 

خودش منو ساخته، نمی تونم ببخشمش آره از سنگم 

 بفهم..

 

قدم های  باز چرخید و رفت، باکیا خشکش زد و پروا 

بلند از بیمارستان بیرون رفت وبه سمت ماشینش 

رفت، خواست در را باز کند اما دستش لرزید و دست 

دیگرش با شتاب روی دهانش نشست و به هق هق 

هوا  افتاد، سمت زمین کشید شد و در گلو جیغش به

 رفت، به آسمان نگاه کرد ملتمس نالید:
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 چرا خــدا!؟-

 

 

 

 ️❤ید شب بازم پارت بذارماش

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_سیزده_پارت#
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مجید زنجیرش را می چرخاند و کیا روی صندلی 

نشسته منتظر به کفشهایش خیره بود، هر دو نگران 

ز بودند هر چند از قوی بودن آتش با خبر بودند اما با

هم  برای آن عمل ترس داشتند، پرستاری ازبخش 

 آمد، کیا با شتاب سمتش رفت و گفت:اتاق عمل بیرون 

 

 حالش چطوره؟-

 

 کی؟-

 

 آتش-
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 آتش!-

 

 کیا کالفه غرید:

 

 آهیر آهنگر-

 

حالشون خوبه خیلی زود و به موقع رسیدن خطر رفع -

شد عملشونم به خوبی پیش رفت، البته به خاطر 

هست این اتفاقی تو سن باال تر می افتاد سنشون هم 

د، نگران نباشید می برنش شاید حتی زنده هم نمی مون

 آی سی یو
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 ممنون.-

 

 پرستار راه افتاد و مجید سمت کیا رفت گفت:

 

 داداشمون عمرا رو به عزرائیل نمیده-

 

پرستار در راهرو پیچید اما با دیدن دختری که روی 

 ، سمتش رفت و گفت:زمین نشسته بود چشم ریز کرد

 

 خوبید؟-

 

 دختر سر باال آورد پرستار سریع گفت:
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 ...همونی نیستی ک-

 

 پروا دست روی بینی اش گذاشت و گفت:

 

 لطفا-

 

عرق کردی یا گریه، رنگ به رو نداری، حالش خوبه -

 نگران نباش

 

 پروا به یک باره دست پرستار را گرفت و گفت:

 

 خطر کامال رفع شد؟-
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 عزیزم خیلی زود رسوندیشآره -

 

 کی بهوش میاد؟-

 

 میاد نگران نباش-

 

 حتما؟-

 

عمل خوب بوده قاعدتا باید به راحتی بهوش بیاد، -

 خیلی داغید!

 

سر چرخاند پرستار دیگری را صدا کند اما پروا سریع 

 گفت:
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 من خوبم-

 

پرستار کمی سر کج کرد از پشت دیوار به آن دو مرد 

 تی ایستاد و گفت:نگاه کرد، پروا به سخ

 

 حالش کامال خوبه؟-

 

 ت نیاز داریفکر می کنم تو بیشتر به مراقب-

 

 پروا سرش را به چپ و راست تکان داد گفت:

 

 خوبم-
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 کیا عقب رفت به دیوار تکیه داد گفت:

 

پروا گذاشت رفت، آتش بهوش بیاد باز بهم میریزه -

 که

 

 حاال بهوش بیاد تا بعد-

 

** 

 

گوشی به سختی سر از بالشت بلند کرد با صدای زنگ 

 و محمد غرید:
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 کیه این وقت صبح؟!-

 

ترسیده بود، دست پیش برد گوشی را برداشت با  النه

دیدن اسم خانم کریمی ترسش چند برابر شد سریع 

 تماس را وصل کرد:

 

 بله-

 

 سالم ببخشید این موقع مزاحم شدم-

 

 چیزی شده؟!-
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اصال حالش خوب  بازم پروا، ساعت سه شب اومد،-

نبود، صورتش عین گچ سفید شده بود چشماش یه 

تشو گرفتم خیلی تب داشت، رفته تو کاسه ی خون، دس

 اتاق درم بسته

 

 نهال سریع از تخت پایین رفت و گفت:

 

 حرفی نزد؟-

 

 نه عزیزم اون کی حرف زده که االن بزنه-

 

 من...االن میام-
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 باشه-

 

 چی شده؟-

 

 نیست، پروا رفته پرورشگاه باید برمخبرای خوبی -

 

 بمون می برمت-

 

 سریع-

 

ولی با مریم تماس گرفت، طاز اتاق بیرون رفت و 

 نکشید صدای خواب آلود مریم را شنید:
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 جانم-

 

 مریم، باز پروا بهم ریخته-

 

 چی شده؟ همین دیروز ازاینجا رفت!-

 

نمی دونم اما هر چیه نصف شب رفته پرورشگاه اونم -

 ال بدبا ح

 

 بهش گفتم یکم بیشتر بمون االن نرو، قبول نکرد.-

 

 میای پرورشگاه؟-
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 میام!میام -

 

 می بینمت-

 

خواست سمت سرویس برود با صدای زنگ آیفون 

ترسید و سریع جلو رفت با دیدن سیامک و بهادر ابرو 

 در هم کشید و بلند گفت:

 

 یه چیزی هست محمد این دوتا هم اومدن این جا-

 

 محمد از اتاق بیرون آمد و متعجب گفت:

 

 کی؟-
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 بابای پروا با پسر عموش-

 

ت تا لباسش را عوض عجله به اتاق رفدکمه فشرد و با 

 کند، محمد چشمانش را مالیدو نگران گفت:

 

 اتفاق بدی افتاده که پروا رفته اون جا-

 

 نهال شال را روی سرش انداخت و عصبی گفت:

 

خانواده ای هرگز پیدا نشن تا می خوام که همچین -

 آخر عمر همون بچه پرورشگاهی بمونم
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سمت در رفت و نهال با صدای زنگ در خانه محمد 

اتاق بیرون آمد، بهادر با خشم وارد خانه شد  سریع از

 و گفت:

 

 مژان کجاست؟-

 

 نهال ابرو در هم کشید و گفت:

 

 اینو نباید از شما پرسید؟-

 

نمی فهمه آتش دشمنمونه، نباید اون دختره سرتقه، -

بره سمتش، از دیروز تا حاال رفته هیچ خبری ازش 

 یی سرش اورده باشه چی؟!نداریم، اگر آتش بال
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 محمد نیش خند زد و گفت:

 

 آتش بالیی سر پروا بیاره؟! -

 

 نمیاره؟ شما بهتر اتشو می شناسید یا ما؟-

 

 صد درصد ما-

 

ه باال انداخت و سیامک ابرو در هم کشید و محمد شان

 گفت:
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آتش واسه شما نقش دشمنو داشته چطور می -

واقعیش بوده  خواستید بشناسینش اما واسه ما خود

 حاال کی بهتر می شناستش؟

 

 بهادر کالفه گفت:

 

 نگرانشم-

 

 نهال به محمد نگاه کرد و گفت:

 

 میشه آماده بشی بریم-
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ر محمد سر تکان داد به اتاق رفت و نهال رو به بهاد

 گفت:

 

 نگرانشید؟تو این همه سال بودید؟-

 

 وقتی فکر می کردم مرده چرا باید نگرانش می بودم؟-

 

حق دارید یه بچه تنهارو تو یه اتاق ول کردی  رهآ-

رفتی پای معاملتون بعدم وقتی اومدید دیدید همه جا با 

خاک یکسان شده به جای اینکه دونه دونه سنگا و 

دخترتون رو پیدا کنید از ترس خاکارو کنار بزنید و 

 اینکه نگیرنتون ول کردید رفتید
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 هی دختر!-

 

بدید، من آدمای شما  شما حق ندارید به من دستور-

خودتونم خوب می دونید دخترتون یا بهتره بگم  نیستم،

 بچه هاتون براتون مهم نبودن. 

 

وقتی چیزی نمی دونی بهتره حرف نزنی، االنم به -

 دوستت دا...جای نگرانی واسه 

 

اون دوستم نیست خواهرمه بعدم اگر خیالم راحت -

 نبود این جا جلوی شما نمی ایستادم

 

 قدم سمتش برداشت و گفت: سریع بهادر
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 کجاست؟!-

 

ترجیح میدم االن بهتون نگم چون حال پروا برام -

 مهمه و می دونم االن نمی خواد شمارو ببینه

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

  دو_جلد_چهارده_پارت#
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 محمد از اتاق بیرون آمد و نهال سمت در رفت و گفت:

 

 باید بریم-

 

ه کردند و بیرون رفتند بهادر و سیامک به یک دیگر نگا

 پرسید:بهادر 

 

 دارید میرید پیشش؟ پیش آتشه؟-

 

 نهال بی توجه در را بست رو به محمد گفت:
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 بریم-

 

رفتند و هر دو سریع به جای آسانسور از پله ها پایین 

 بهادر عصبی غرید:

 

 این احمقا نمی دونن با کی طرفن-

 

عمو آروم باش، بخوای کاری کنی مژان از دست -

 یدی، معلومه رو اینا حساسهم
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خودم می دونم وگرنه یه تیر میزدم تو سر این دختره -

ی زبون دراز که شبیه هم هستن، برو دنبالشون ببین 

 کدوم گوری میرن.

 

 شه زنگ میزنم برن دنبالشونتا برسم دیر می-

 

 ** 

 

 مریم آرام در زد و گفت:

 

 عزیزم درو باز کن بذار بیام تو-
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ی بود جلوی در اتاق نشنیدن، دقایقباز هم صدایی 

بودن اما پروا در را باز نمی کرد، انگار حالش از آتشی 

که در بیمارستان بود بدتر بود، از شدت سرما می لرزید 

عرق کرده بود و خیس بود، نگاه اما تنش از داغی 

خمارش به دیوار روبه رو بود و صدای گریه نهال را 

 شنید:

 

ودی ؟ تو دیروز انقدر قوی بآخه چی شده قربونت برم-

که قدماتو محکم برداشتی، چی شد که باز بهم 

 ریختی؟

 

 مریم دست روی بینی اش گذاشت و آرام گفت:
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برو یکم بشین  آروم نهال این حرفارو نباید بزنی، تو-

 من باهاش حرف می زنم

 

 نهال عصبی چرخید کمی دور شد و مریم آرام گفت:

 

فتی چی شد؟ اصال چی نمی خوای بهم بگی دیروز ر-

ی سراغ آتش، قرار نبود ببینیش! چطور از خونه شد رفت

ی بهادر رسیدی به آتش؟ برام تعریف نمی کنی؟ این 

خودت؛ فضولیم مدت زندگی دو نفرمون منم کرده شبیه 

 گل کرده عزیزم

 

 نهال کالفه و آرام گفت:
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 باز نمی کنه...-

 

 فت:مریم با دست اشاره کرد آرام باشد و باز گ

 

 عزیز دلم باز کن یکم باهم حرف بزنیم-

 

همان موقع کلید در قفل چرخید، نهال سریع قدم 

 برداشت اما مریم آرام گفت:

 

 اجازه بده نهال-

 

داد، مریم نفس عمیقی کشید و نهال نگران سر تکان 

در را باز کرد، وارد اتاق شد خیره به پروا در را بست، با 
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د،  قدمی سمتش دیدن چهره اش خیلی نگرانش ش

 برداشت و گفت:

 

 پروا تو حالت خوب نیست باید ببریمت دکتر!-

 

دوست دارم برگردم به سال پیش، به وقتی که به -

همون موقعی که داشتم نهال گفتم یه خونه پیدا کردم، 

 وسایالمو تو جعبه می ذاشتم!!

 

 چرا؟-

 

 هیچ وقت نمی اومدم تو این محله-
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خت نشست، دستان مریم جلو رفت کنارش روی ت

 رفت و گفت:داغش را گ

 

 پروا تو قوی هستی-

 

 نیستم...دیگه نیستم-

 

 پروا!-

 

 پروا دست عقب کشید روی گلویش گذاشت و گفت:

 

 جونم داره در میره مریم ازش بدم میاد! اما-
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 چرا؟-

 

 دستانش لرزید به نگاهش را دوخت به آنها و گفت:

 

ه بذارنش رو بلندش کردم با همین دستا، قبل اینک-

 برانکارد تا ببرنش

 

مریم چشم ریز کرد، اما هیچ نپرسید تا پروا ادامه دهد، 

 پروا تلخ خندید گفت:

 

اما باز از درد کبود کرده بود، نفسش قطع شده بود -

 گفت: پروا...نرو
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 چه اتفاقی افتاه؟!-

 

 اشکش چکید و آرام گفت:

 

ازش بدم میاد اما لب چسبوندم به گوشش گفتم، -

 ستمه

 

مریم کامال گیج شده بود و پروا اشکهایش را آزاد 

 گذاشت و چشم بست ادامه داد:

 

شونه ش پاره شده بود، چون کیا ناشی بازی در اورد -

بهش، من با وجود همین قوی بودن بدجوری چاقو زد 

با دیدن زخمش نفهمیدم کی بیهوش شدم اما اون خم 
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زخمشو به ابرو نیاورد با چشمای باز گذاشت عموش 

ببنده، هزار بار زخمی شد، پهلوش چاقو خورده بود اما 

انقدر قوی بود که من جای اون درد می کشیدم، می 

 ت؟از چه جنسیه که درد حالیش نیسگفتم این مرد 

 

به هق هق افتاد سر به زیر برد و مریم سریع دستانش 

 را گرفت و گفت:

 

 عزیز دلم این همه به خودت فشار نیار-

 

می تونم...اون مردی که جنسشو مریم...ن نمی تونم-

نمی شناختم جلوی چشمای من از درد داشت جون می 

 داد، جلوی من زانو زد، نفسش باال نمی اومد
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 د؟!مگه چه اتفاقی افتا-

 

 سر باال آورد و گفت:

 

دکتر گفت تازس، قدیمی یا ارثی نبوده، رگ مغزش -

ا بشیم آنوریسم شده بود، دیروز...دیروز وقتی گفتم جد

فشار زیادی بهش اومده ترکیده بود شد خون ریزی 

 مغزی!!

 

مریم با شتاب دستش جلوی دهانش نشست و پروا 

و  لب روی هم فشرد، مریم با عجله در آغوش کشیدش

 گفت:
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 باشه آروم باش-

 

زود رسوندمش بیمارستان، حالم انقدر بد بود که یه -

ت پرستار گفت، نگران نباش به موقع اوردیش، گف

جوونه چیزیش نمیشه فقط خداکنه به خاطر سیگارایی 

یسم شده که کشیده و به احتمال زیاد همونا باعث آنور

 باشه لخته تو رگش نباشه که جلوی خون ریزی گرفته

 باشه، اگر باز خون ریزی کنه زنده نمی مونه

 

 االن...ال...-
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عملش خوب بود، خطر رفع شد اما انگار جون من -

 هداره تموم میش

 

 خدا نکنه-

 

آتش بزرگ یه محله، با اون ابهت و مقاومت چطوری -

زمین خورد؟ من زدم؟ چطوری؟ مریم ثابت کرد بی من 

برید، آتش نفس نداره با یه یک کالم من نفسش 

اهنگر با تمام بزرگیش نفسش برید، نه نقشه بود نه 

 فیلم واقعی بود

 

 پروا جان تو خیلی حالت بده-
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 دم اومدم بیرونارستان گذاشتمو خوجونمو تو اون بیم-

 

 آروم باش دراز بکش-

 

کمک کرد پروا دراز بکشد، سریع سمت در رفت و 

 گفت:

 

رم روحش نهال بیا کنارش باش برم براش دارو بیا-

 کامال بیماره

 

 او...اومدم-
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پانزده_پارت#

 

 

 

 

 

ته چشمان خسته اش را مالید، آسکی با او تماس گرف

اش نگوید، بود اما ترجیح داد از آتش هیچ به خانواده 

اما خیالش راحت بود چون آتش بهتر شده بود، مجید 

 سمتش رفت و گفت:
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 نمیشه که همین جور گشنه بمونیبیا اینو بزن -

 

 کیا ساندویچ را گرفت و گفت:

 

 طفره نرو بگو چی شد-

 

 داد...-

 

 من آتش نیستم که سکوت کنی-

 

 ندارم خبرای خوبی-
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 بگو-

 

 درست حدس زدیم پروا رفته خونه بهادر-

 

 کیا کالفه به مجید نگاه کرد و مجید نیش خند زد گفت:

 

 اده زیر پای پروا بودواسه همینم ماشین اون حروم ز-

 

 آتش دیوونه میشه-

 

 یعنی براش مهم نیست باباش چه آشغالیه؟-

 

 حتما نیست که رفته ولی آتشو آتیش زد-
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 پدر خودشو باباشو در میاره ش داداشموننگران نبا-

 

 کیا چپ چپ نگاهش کرد و غرید:

 

یکم رو خودت کار کن یه وقت جلوی آتش چرتو پرت -

 بگی رحم نداره

 

اول اینکه گفتم عاشقی اینا همش نقشس حاال بر -

فرضم باشه داداششمون به این دختری که فروختش 

 رفت تو دسته ی باباش  رحم می کنه؟
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ود می فهمیدی با دشمن همکاری می ر زنده باگر ساغ-

 کنه چی کار می کردی؟

 

 معلومه که س...-

 

 فرض کن کرد چی کار می کردی؟-

 

روشه با دشمن دست به یکی معلومه کسی که منو بف-

 بشه هر چقدرم عاشقش باشم اما بهش رحم نمی کنم

 

 یعنی میزدی می کشتی؟-
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گه اما نمی دونم شاید می کشتم شاید یه بالی دی-

ولی خودتم می خب روزگارشو روزگار سگ می کردم، 

 دونی ساغر عمرا به منو آتش خیانت نمی کرد

 

 کیا لبش کج شد گفت:

 

اد چی کار کنه اما من خیلی زیاد از ببین آتش می خو-

این ماجرا می ترسم، تو اون خونه بهادر  سیامک 

هستن شک نکن دیوونه میشه اون جارو به آتیش می 

 کشه

 

سرمون گفتیم آتش نقشه داره، این دختره با اون  یرخ-

همه عشق عالقه چطوری بی خیال آتش شده، د 

 حداقل یکم نگران نشد!
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 بفهمی حالشو؟تو مگه اونی که -

 

 هر چی...-

 

انقدر خری مجید که نمی دونی وقتی بفهمی عزیز -

ترین کست این همه بهت دروغ گفته طبیعی ترین 

ا این نگران نبودنش منو هم رفتار همین رفتاره، ام

اذیت می کنه، چون اون مرد یکم هوشیار بشه نمیگه 

 مجید نمی گه کیا، میگه نفس

 

 با خشم چرخید فریاد زد:
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 گوه بگیرن این شانسو-

 

 غذا به مغزت نرسیده اینو بخور یکم روبه راه بشی-

 

* 

 

پتو را رویش مرتب کرد آرام چرخید از اتاق بیرون 

 به محمد و نهال نگاه کرد و گفت: رفت، در را بست

 

االن آروم خوابه، یه چند روزی خونه شما بمونه بهتر -

 میشه، فعال نره پیش بهادر بهتره

 

 اد بره چی؟خودش بخو-
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فکر نکنم فعال بخواد بره جایی، االن بیشتر تنهایی -

 نیاز داره، شما هم نمی خواد زیاد سمتش برید.

 

 و به نهال گفت:کیفش را از روی مبل برداشت ر

 

خودت که بهتر می شناسیش، خودش دلش بخواد -

حرف می زنه با سوال پیچ کردنش فقط خستش می 

 کنید.

 

 آره می دونم-
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قبال زیاد مهم نبود اما ،االن حساسه و مهم پس -

 کارایی که گفتم بکن، قرصاشم حتما بخوره.

 

 خیالت راحت!-

 

 مریم سمت در رفت و گفت:

 

اره دوره ی بدی رو نیست چون پروا دخیالم که راحت -

می گذرونه، فشار زیادی رو داره تحمل می کنه، از همه 

که کشته  مهم تر عذاب وجدان داره واسه حمیرایی

 شد، خودشو خیلی مقصر می دونه،
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نهال بغض کرد و مریم آرام دست روی بازو اش 

 گذاشت وگفت:

 

 خودتو نباز! تا پروا تو رو این شکلی نبینه-

 

 آتش براش تموم نشده بود پس چ... گهم-

 

درون پروا جنگه، یه جنگ واقعی که گاهی احساس -

از روی عشقشو پس می زنه و اینکه چون پروا نه 

احساس بلکه از روی عقل و منطق عاشق شده وضعیت 

بدتری داره هر چقدرم بخواد با احساس بگه آتش 

ش بازیم داده اما عقلش که شبانه روز با آتش بوده به

یادآوری می کنه عشق آتش بازی نبوده، این میشه 

 جنگ درونی، کسی نمی تونه جای اون تصمیم بگیره
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 آتش واقعا عاشقه-

 

 محمد مریم چرخید و گفت: با حرف

 

ببین آقا محمد، عشق هر چقدرم بزرگ باشه و شفاف، -

دروغ هر چقدر به نفع طرفین، باعث کدر شدن میشه، 

روغ بشینه، کاری به نفع یا حاال فرض کن، دروغ روی د

ضرر نداره که دروغ توجیح کنه، دروغ دروغه، هر کاری 

اری با کنی دل میشکنه چون از بهترین کَسِت توقع د

وجود اینکه حقیقت ناراحتت می کنه اما باز بهت حقیقتو 

بگه، حاال اون دروغایی که رو هم نشسته انقدر عشقو 

ست میده، کدر می کنه که شکل شمایل اولیشو از د

 خودتون چی فکر می کنید؟
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_شانزده_پارت#

 

 

 

کردند و مریم محمد و نهال با ناراحتی به یکدیگر نگاه 

 با لبخند گفت:
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شاید دیگه نتونی شکل وشمایلی که به تازگی گرفته -

رو قبول کنی، پروا دختر عجولی نیست، تو بدترین 

د کنار آتش موند که شرایط که روحیه خودش خراب بو

حال اون خوب بشه که کمکش کنه، به زبون نیاورد اما 

اما  از درون داشت تخریب می شد و اینو من فهمیدم،

اون مشکل حل شد؟ نه، فقط هزار مشکل دیگه اومد 

روش، به پروا نمیشه خورده گرفت، یه روز دلش قنج 

میره واسه آتش، یه روز ازش بدش میاد! این از نظر 

یعی ترین رفتاره اما نگران نباشید باالخره به یه من طب

 نقطه می رسه که تصمیم می گیره.

 

 در را باز کرد و گفت:
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تگی به طرف مقابل داره، به هر حال اینارو البته بس-

توضیح دادم تا پروارو درک کنید و زیاد ازش سوال 

نپرسید، اون تو این روزا بیشتر به تنهایی و فکر کردن 

 تا صحبت کردن و شلوغی.نیاز داره 

 

 اگر بهادر بیاد این جا چی؟-

 

 مریم لبخند زد کفش هایش را پا کرد و گفت:

 

وا ،تو و غزل برام بیمار نیستید، خودتم می دونی پر-

مخصوصا پروا، اون دوستمه، خواهرمه، گاهی جای 

اینکه اون برام حرف بزنه جامون عوض میشه، اون 

زنم راهنماییم می میشه من، من میشم اون، حرف می
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کنه، پس منم حق دارم یه کارایی براش بکنم.. با بهادر 

 صبحت میکنم.

 

 اون که حالیش نیست!-

 

 نباش حالیش می کنم، فعال..نگران -

 

 زحمت کشیدی-

 

 با رفتن مریم نهال در را بست .اما محمد کالفه گفت:

 

 میرم بیمارستان.-
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 واسه چی؟!-

 

 ببینم آتش حالش چطوره..-

 

 با ناراحتی روی مبل نشست  گفت: النه

 

با اینکه از دستش خیلی ناراحتم اما وقتی حرفای -

 سرش اومد نگرانش شدم.پروارو شنیدم که چه بالیی 

 

محمد سر تکان داد، سوئیچ موتور و گوشی را از روی 

 میز برداشت و گفت:
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ناهار کم خوردی دیگه غروبه یه چیزی بخور، دارم -

 الزم داشتی بگو بخرم. میام زنگ بزن چیزی

 

 باشه ..-

 

خم شد پیشانی اش را بوسید و رفت، نهال به در اتاق 

 کج کرد گفت: نگاه کرد و با ناراحتی سر

 

 چه چیزایی که سرت نیومد-
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محمد نفس عمیق کشید خیره به آتشی که روی تخت 

 بود گفت:

 

 نشد ببینیش؟-

 

داره،  نذاشتن برم تو، بهوش میاد اما هوشیاری پایین-

 یه.البته دکتر گفت تا دو سه روز اول طبیع

 

 آخه تو این سن خون ریزی مغزی!-

 

 خودمونم تعجبمون از همینه!-

 

 مجید کجاست؟-
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مگه ندیدی محل بهم ریخته همه نگران اتشن، -

ریخته بودن تو بیمارستان، مجیدم رفت فعال آرومشون 

کنه، چون همون موقع هم پروا پیشش بوده زیر سر 

 ن می دونن.او

 

 خانوادش چی؟-

 

فعال نگفتم بهشون، بگم اتفاقی خوبی نمی افته، -

تهران، اتشم انقدر سریع یه ایل بلند میشن میان 

براشون عزیزه که بریزن رو سر پروا، اینجوری اتش 

 بدتر دیوونه میشه.
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 آخه چیزی کمی نیست که نگی بهشون-

 

 تا این چند روز منتظر می مونم اگر بهتر...-

 

 سکوت کرد و کالفه گفت:

 

 نه خوب میشه مطمئنم-

 

 محمد دست روی شانه اش گذاشت و گفت:

 

 آره آتش قویه.-
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کتر گفت، خدارو شکر کنید به نخاع و مغزآسیبی د-

نرسیده سریع رفته زیر عمل اگرنه مثل یه آدم سکته 

مغزی می شد که که یک طرف بدنشون کامال فلج می 

زود رسوندتش که سریع شد، اما انگار پروا خیلی 

 جلوی همه چیو گرفتن.

 

 جای شکر داره.-

 

 واال که دوتا گوسفندم قربونی کنیم کمه.-

 

 ه نیم رخ محمد نگاه کرد و گفت:ب
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پروا هم که ول کرد رفت، واقعا حال اتش براش مهم -

 نبود؟

 

 محمد لبش کج شد و سر تکان داد گفت:

 

 من دیگه برم.-

 

 خیلی مردی که اومدی..-

 

شمارمو که داری هر وقتی کمکی از دستم بر می اومد -

 زنگ بزن و لطفا از حالش بهم خبر بده.
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بهوش اومده گاهی چشم باز می کنه واسه همین که -

 من که دلگرمیه.

 

انقدر به همه کمک کرده که دعای بقیه شامل حالش -

 بشه.

 

 کیا سر تکان داد و با یکدیگر دست دادندو محمد رفت

 

د، دیگر خبری از موی بلندش ش نگاه کرکیا به آت

نبود،آن لحظه فقط دور سرش با تور مخصوص پوشیده 

باز هم بلند تر شده بود، کیا لحظه  شده بود و ریشش

ای از بیمارستان بیرون نرفته بود و اگر مجید برایش 

 غذا نمی آورد به دنبال غذا هم نمی رفت.
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 و گفت:بهادر به مریم خیره بود؟ مریم لبخند زد 

 

 امیدوارم فهمیده باشید چی میگم!!-

 

 بیاد همین جا بهترین دکترارو براش می گیریم.-

 

 ده ی آرام کرد سر به زیر برد و گفت:مریم خن

 

همه چیز با پول خریدنی نیست، پروا هم با گذر زمان -

 بهتر میشه..
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به پدری که این همه سال از بچش دوره از گذر زمان -

گه طاقت دوری دخترمو ندارم، حرف نزنید، من دی

 خواهر دوقلوشو از دست دادم دیگه ط...

 

لحنی متعجب میان حرفش مریم با ابروهای باال رفته با 

 رفت:

 

 دوقلو؟!-

 

 مرجان و مژان دوقلو بودن-
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مریم بهتش زد! پروا این موضوع را نمی دانست اما اگر 

می دانست مطمئن بود همه چیز بدتر می شود. بهادر 

 ه گفت:کالف

 

فقط چند روز منتظر می مونم اونم چون می دونم -

تو  کجاست خیالم راحته اما بعدش باید سریع بیاد

 خونش

 

 یادتون که نرفته پروا ازدواج کرده؟-

 

اون ازدواج من قبول ندارم چون پروا امینی وجود -

نداره پس اون عقدم درست نبوده اسم دختر من مژانه 

 دست پدرشهشناسنامش دست منه اجازشم 
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 :♡♡آغوش آتش

 

 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_هفده_پارت#

 

 

 

 یادتون که نرفته پروا ازدواج کرده؟-
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اون ازدواج من قبول ندارم چون پروا امینی وجود -

نداره پس اون عقدم درست نبوده اسم دختر من مژانه 

 شناسنامش دست منه اجازشم دست پدرشه..

 

 مریم ایستاد و گفت:

 

پرواس، اگر یکی دیگه کنم دخترتون  خدارو شکر می-

بود خیلی نگرانش می شدم اما خب نگران پروا نیستم، 

نیست اما جنسش با شرایطی که  ذاتش مثل شما

داشته خیلی بدتر از شماس و این منو راضی می کنه، 

تشکر می کنم اجازه دادی دخترتون چند روز خونه ی 

عا دوستش بمونه شما پدر شایسته ای هستید که واق

 نگران بچتون هستید.
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بندهای کیفش را روی شانه اش گذاشت و با همان 

 لبخند زیبایش گفت:

 

 خیر.. شبتون ب-

 

چرخید برود اما با دیدن زنی که روی ویلچر نشته بود 

چشم ریز کرد، ان زن شکسته که پروا شباهت زیادی 

به او داشت که بود؟! مادر پروا؟ ان زن چه به روزش 

ن همه شکسته به نظر می رسید، مریم امده بود که ا

 جلو رفت و آرام سالم کرد

 

 سالم-
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ز کرد و به سختی زن لبهای بهم چسبیده اش را با

 گفت:

 

 م...مژان-

 

 مریم لبخند زد کمی خم شد و گفت:

 

زود میاد پیشتون داره اماده میشه بیاد مامان نازشو -

 ببینه.

 

 زن به یک باره لبخند زد و گفت:

 

 میاد؟-
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 آره یکم دیگه میاد می خواد کلی کنارتون باشه-

 

 عزیز دلم..-

 

 گفت:مریم با دلسوزی دستش را گرفت و 

 

اون شمارو خیلی دوست داره مدام میگه می خوام -

 مامانمو ببینم..

 

 دخترم..-

 

 میاد یکم دیگه پیشتون..-
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 عمو مشتلق بده آتش دم مرگه!!-

 

زد سر با صدای مردی که داشت ان حرف ها را می 

 ذوق گفت:چرخاند، سیامک وارد عمارت شد با 

 

شوهر دم عمو نگو این مژانت داره پر پر میشه واسه -

 مرگشه!!

 

بهادر با شتاب از جا برخاسته بود و مریم ابرو در هم 

 کشید،سیامک با دیدنش جا خورد و با لکنت گفت:

 

 شم...شما؟-
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 بهادر عصبی غرید:

 

 خانم رو راهنمایی کنید..-

 

 راه افتاد و گفت: یممر

 

 الزم نیست.-

 

همان جور که چپ چپ به سیامک نگاه می کرد از 

گذشت بیرون رفت، سیامک شانه باال انداخت کنارش 

 رو به عمو گفت:
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 این کی بود؟-

 

یکی دیگه از دوستاش، یه نفر دو نفر نیستن که، تو -

 هم جلوی دهنتو بگیری بد نیست.

 

 سیامک جلو رفت و گفت:

 

مهم نیست که، نمی دونی تو محله چه خبره، اینا عمو -

اینا همه میگن زن آتش کاری کرده از این سکته 

 کرده!!

 

 چی؟!-
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نمی دونم مثل اینکه سرش یه چیزی شده، قبلشم -

 مژان پیشش بوده بحث و دعوا!!!

 

 بهادر کم کم لبش کش آمد و گفت:

 

 این از خواهرشم بدتره!-

 

 چرخید و ناباور گفت:

 

 ال نتونستیم اما این دختر...همه ساین -

 

 سیامک بلند خندید گفت:
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اشتن کسی بره تو، اینم بیمارستانه اما دوستاش نذ-

واسه اینه کسی از حال بدش با خبر نشه، امشبه که 

 خبر مرگشو بشنویم و تامام!!.

 

 قرار بود چه کارایی بکنیما!!-

 

 تموم شد عمو، تموم.-

 

 تا جون دارهزیادم امیدوار نباش این صد-

 

 میگم دم مرگه!-

 

 بازم امیدوار نباش!-
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 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_هجده_پارت#

 

 

 

امیدوارم، بعدش دیگه تکلیف همه مشخصه، از مژان -

 بگیر تا بقیه

 

 بهادر لبخند زد سر تکان داد و گفت:
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 تازه روی واقعیمو می بینن.-

 

 

 

هر دو خسته چشمهایشان را می مالیدند اما از آن 

شت در اتاق ماندن و نگاه کردن به آتش خسته نمی پ

ی سر چرخاندند، نمی دند، با حس حضور کسش

 شناختنش، اما آن خانم جوان خیره به آتش گفت:

 

 وضعیتش خوبه؟-

 

 شما؟!-
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 مریم به کیا نگاه کرد و گفت:

 

به نظرم شما فقط می خواین بدونید دوستم یا -

 دوستم.دشمن، باید بگم هیچ کدوم اما طرفدار 

 

مجید چشم ریز کرد و مریم باز به آتش نگاه کرد و 

 گفت:

 

البته قبل از شما با دکترشون صحبت کردم خیلی -

حرفای خوبی زد و انگار سطح هوشیاریش باال اومده، 

 خب اینم نشونه ای از قوی بودن این مرده.
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 گفتم شما؟-

 

 مریم دوباره نگاهشان کرد و گفت:

 

یکی  د نفسشو می خواد، بایدبهوش که بیاد صد در ص-

 باشه باهاش حرف بزنه

 

 کیا گرفت و گفت:کارتش را سمت 

 

سریع به من زنگ بزنید، مطمئن باشید نیازه باهاش -

حرف بزنم، که هم دوستتون آروم بشه هم خیال شما 

 راحت.
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کیا به کارت مریم نگاه می کرد و مریم رو به مجید 

 گفت:

 

اینی که هست بدتر اگر منو خبر نکنید حالش از -

ز این جا ن باشید میخواد داد فریاد کنه که امیشه، مطمئ

ببریدش تا بره دنبال نفسشف اما منو خبر کنید از این 

 احتماالت جلوگیری می کنید

 

 کیا سر باال آورد و گفت:

 

 شما دکتر پروا هستید، درسته؟-

 

 مریم سر تکان داد و گفت:
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شنهاد خودمو هم دوست هم دکتر، باالخره من پی-

 ه ضرر نیست به نفعه.دادم، مطمئن باشید ب

 

 جای این کارا بهتر نیست پروا باال سرش باشه؟به -

 

شما چی می دونید از حال اون دختر که بهتر بدترشو -

 تشخیص میدید؟

 

کیا با آن حرف به روایت واقعی خفه شد. و مجید نیش 

 خند زد، رو گرداندو گفت:

 

 بدتراز اتش نیست..-
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بهتره بگم بدتر از اتشه، آتش فقط حالش بده رو این -

اما اون از هر ثانیه نفس کشیدنش داره زجر تخته 

میکشه، به قدری روحش مریضه که باید بگم از صد تا 

بیمار سرطانی دم مرگم حالش بدتره، اینارو نباید واسه 

شماها توضیح بدم، اومدم فقط هم حال آقا آتش 

کامال هوشیار بود؛ به من خبر بپرسم هم بگم بیدار شد ؛

روبگیریم، انشاهلل خدا  بدید تا جلوی اتفاق های بد

 سالمتی بده؛شبتون بخیر!.

 

چرخید دور شد و مجید با حرص ادایش را در آورد.. اما 

 کیا غرید:
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خودخواه نباش، پروا واقعا حالش خوب نیست، سعی -

کرد قوی بودنشو بهم نشون بده، اما گودی زیر 

ه با وسایل آرایشی پوشونده بود بازم چشماش ک

خ بود که با قطره یکم مشخص بود، چشماش سر

محوش کرده بود، اینا نشون میده حال خوبی نداره، 

چندتا اتفاق براش افتاده خودشم زمینشو داشته، چه 

 توقعی از اون بیچاره باید داشت؟.

 

 مجید راه افتاد و گفت:

 

 با..میرم یه سیگار بکشم داغون شدیم با-

 

کیا حتی برای سیگار کشیدن هم دور نمی شد، خیلی 

ران آتش بود و فقط می خواست چشم باز کند نگ
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نگاهش کند و تشخیص دهد او کیا است، ان موقع می 

 فهمید آتش حالش خوب شده است.

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_نوزه_پارت#

 

 

 

تیک وار بدنش جلو عقب می شد به گوشی نگاه می 

تماس می گرفت اما بی پاسخ می ماند، با  کرد که مدام
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بی پاسخ ماندن عصبی ایستاد و آخرین تماس و 

موهای پریشانش را با دست باال داد، چند قدم 

برداشت سریع سر چرخاند به جا کلیدی نگاه کرد، 

چشمانش ریز شد، ساعت سه نیمه شب بود و او انگار 

 کامال دیوانه شده بود.

 

هال و محمد رفت، آرام بی صدا سمت اتاق خواب ن

د را برداشت مت چوب لباسی رفت لباس های محمس

و پاورچین پاورچین از اتاق بیرون رفت، با عجله لباس 

ها را تنش کرد، موهایش را جمع کرد و کاله نقاب دار 

کنار در را روی سرش گذاشت، سوئیچ و کلید خانه را 

 برداشت به همان آرامی از خانه بیرون رفت.
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شد دکمه فشرد، کالهش را کمی پایین  سانسوروارد آ

ا چشمان سرخش هر لحظه بدتر می تر کشید، چر

شد؟، با ایستادن آسانسور با عجله بیرون رفت، سمت 

موتور رفت و سوئیچ را جا داد، موتور را از روی جک 

برداشت و به اطراف نگاه کرد، موتور را از پارکینگ 

وای آخر مرداد بیرون برد، سوارش شد و حرکت کرد، ه

 بود و شبها هنوز هم گرم بود.

 

اال درخیابانهای خلوت حرکت می کرد، پروا باسرعت ب

بود دیگر، ثابت کرده بود هر کاری از دستش بر می آید 

و کاری را انجام می دهد که خودش درست می داند، 

قطره اشکی که از چشمش رها شده بود با بادی که در 

مت گوشه ی صورتش می خورد کشیده شد س
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و گاز صورتش، بینی باال کشید و دستش را تکان داد 

 بیشتری داد تا سرعتش بیشتر شود.

 

به ساختمان نگاه کرد و سرعتش را کم کرد، کنار 

ماشینی که پارک شده بود ایستاد، از موتور پایین رفت 

و به اطراف نگاه کرد، فرمان را با همان سوئیچ قفل 

نگهبانی رد شود وارد  کرد و راه افتاد، خواست از

 ساختمان شود اما مرد سریع گفت:

 

 هی آقا کجا؟-

 

 پروا خجالت زده سر چرخاند و مرد متعجب گفت:
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 دختری!-

 

 باید برم تو..-

 

 نمیشه..-

 

 باید برم تو،میخوام یکیو ببینم..--

 

خانم این جا که می دونی کجاست، ساعتم که خدارو -

 بنداز ..شکر باید بدونی چی هست، یه نگاه 

 

 خواهش می کنم!-
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 نمیشه خانم برو-

 

 خواهش می کنم فقط دو دقیقهآقا -

 

 مگر کارت همراه داشته باشی، داری؟-

 

 ن...نه-

 

 پس برو الکی این جا نمون، من راه نمیدمت.-

 

پروا سر چرخاند درون بیمارستان را دید زد و کالفه 

چرخید از پله ها پایین رفت، کمی دور شد پشت ستون 

پنهان شد، به ساعتش که سه نیم نیمه شب را نشان 
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داد نگاه کرد، لب زیر دندان کشید و کمی خم شد می 

به نگهبان که حواسش به همه چیز بود نگاه کرد باز 

خودش را عقب کشید سر به ستون تکیه داد و با 

ناراحتی چشم بست، اما لحظه ای با همان چشمان 

 بسته نورهای رنگی را متوجه شد.

 

یع چشم باز کرد با دیدن سه آمبوالنس سریع  رس

ستاد، آمبوالنس ها یکی یکی می ایستادند، صاف ای

چند ماشین با شتاب به دنبالشان آمد، صدای شیون در 

محوطه بیمارستان پیچید، پروا با عجله سمت ماشین 

ها رفت، سه بیمار تصادفی را از آمبوالنس ها پایین 

ن می کردندو به آورمدند، خانواده هایشان شیو

ه خودش را جلو دنبالشان می دویدند؛ نگهبان با عجل

کشید که همرا ه ها را راه ندهد اما ان قدر شلوغ شده 
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بود که این یکی را می گرفت دیگری وارد می شد، پروا 

کالهش را پایین کشید از سمت مخالف نگهبان همراه 

برانکارد وارد بیمارستان شد، با عجله سمت پله ها 

 ت.رف

 

 خودش را به طبقه سوم رساند، از پشت راهرویی که

اتاق آتش بود راهرو را دید زد، مجید و کیا نشسته 

بودند اما از طرز نشستنشان مشخص بود خوابشان 

برده است، با صدای پاشنه کفش سریع چرخید با 

دیدن پرستار سریع خودش را در راهرو کشید که او را 

 نبینند و بیرونش کنند.
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 تو کسی توو قلب من جایی نداشته یهشب

 

 قدر تو رو دوستت نداشتهشبیه من کسی ان

 

 

 

آرام آرام سمت اتاق رفت اما مدام به کیا و مجید نگاه 

می کرد تا مطمئن شود کامال خواب هستند، آب دهان 

قورت داد از کیا و مجید که خوابشان عمیق بود نگاه 

یع جلو گرفت چرخید از پشت شیشه با دیدن آتش سر

 رفت و دست روی شیشه گذاشت.
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 دنیام رو روشن بیا آغوشم رو تن کنبیا 

 

 بمون با من تو ای زیبا ترینم

 

 

 

لب روی هم فشرد، ناباور به آن مرد نگاه می کرد، 

مردی که هر بالیی سرش آمد اما از پا در نیامد، حال با 

 ان وضعیت روی تخت دیدنش دل می خواست.
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 جور که میخواهین گاهی بمون هربه من لبخند بز

 

 عمر عاشق ترینم کنار تو یه

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_بیست_پارت#
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دیدش تار شد با عجله با پشت دست روی چشمانش 

کشید اما چانه اش از لرزش آرام نمی گرفت، آن 

دستگاه هایی که به او وصل بود بیشتر می ترساندش، 

 از جا کنده میکند.لوله ای که در دهانش بود دلش را 

 

 

 

 مندنیای منی ای عشق 

 

 توو قلب منی هم جسم و تن

 

 تویی همه جونم تویی غرورم
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 شدی تمام وجودم

 

سر چرخاند به آن دو نگاه کرد و آرام دو قدم برداشت، 

دستگیره در را پایین کشید و بی صدا وارد اتاق شد و 

در را بست، با وجود بوی بیمارستان و هزار جور بوی 

طرش را ضد عفونی اما تا وارد اتاق شد بوی تلخ ع

 حس کرد.

 

 

 

 نبض احساس من دست توعه

 

 رویای من قصه پرداز اون چشم های تو زیبای من
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 کنج قلبم فقط جای توعه جانان من

 

 عاشقانه با تو هستم

 

 

 

پاهایش لرزید اما سمتش رفت ،کنار تختش ایستاد، به 

و سینه اش وصل سینه ی پهنش .. وسایلی که به سر 

 دیدن ان همه وسیله غرید:بود نگاه کرد، با 

 

 اینجوری سرش بیشتر درد می گیره که!-
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 تو دلیل زندگی و حال عاشقانمی

 

 من پر از عشق و امیدم وقتی تو کنارمی

 

 تو تمام عشق معصومانه خیالمه

 

 عاشقانه با تو هستم
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به دستش نگاه کرد، آرام دست داغش را در دست 

 فت و تلخ غرید:گر

 

 داغیمثل همیشه -

 

 آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت:

 

باید بلند بشی، باید روبه روم قرار بگیری، می خوام -

هزار بار بزنم تو گوشت...می خوام هزار بار سرت داد 

بکشم بگم خیلی نامردی...باید بشنوی باید تحمل 

 کنی...

 

 ید:با درد چشم بست و با صدای لرزانش نال
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منتظر تو هستن دارن منو باید بلند بشی یه محل -

 نفرین می کنن...اصال تورو چه به تخت بیمارستان.

 

 اشکش چکید اما سریع با پشت دست پاکش کرد...

 

 

 

 دنیای منی ای عشق من

 

 توو قلب منی هم جسم و تن

 

 تویی همه جونم تویی غرورم
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 شدی تمام وجودم

 

 

 

 و غرید: پوست لبش را با دندان کند

 

کلی کار نکرده داری، کلی دیوونه بازی توی بیشعور -

 که فقط من خبر دارم...من...من...

 

نتوانست ادامه دهد کمرش خم شد به هق هق افتاد، 

 محکم لبش را گاز گرفت نالید:
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 پاشو مرتیکه ی بیشعور!-

 

 

 

 دنیای منی ای عشق من

 

 توو قلب منی هم جسم و تن

 

 غرورمتویی همه جونم تویی 

 

 شدی تمام وجودم
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 نفس عمیق کشید و آرام گفت:

 

این همه اذیتم کردی...بلند شو بقیه دارن اذیتم -

میکنن...من کشش این همه آدم که بهم حمله کنن 

ندارم...پاشو فقط خودت باش بذار با خودت تنها 

 بجنگم

 

بدنش کمی بیشتر خم شد خیره به چشمان بسته ی 

سوراخ که داشت مغزش را آتش و صدای بیب دستگاه 

 می کرد لب خشکش را تکان داد و گفت:

 

 بلند شو؛ اتش بودنتو ثابت کن.-
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کمی سر پایین برد به سینه ی پهنش که باال پایین می 

 شد نگاه کرد، بغضش بار دیگر سر باز کرد و نالید:

 

اینجوری دیدنت از جهنمم بدتره...کثافت -

 بیشعور...بلند شو...بلند ش...

 

دم و دستگاهای به سینه  اش از بین آن انیپیش

چسبیده ی آتش به سینه ی آتش چسبید، در میان 

صدای دستگاهها صدای قلبش را نشنید، اشک هایش 

انگار قصد بند امدن را نداشتند که سینه ی آتش را 

 خیس کردند.
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کیا چشمانش را مالید به اطراف نگاه کرد، کمرش به 

به  نگاهی کرد و دست شدت درد گرفته بود، به مجید

دیوار گرفت ایستاد، دستانش را باال کشید خمیازه 

کشید اما لحظه ای با دیدن درون اتاق چشمانش گرد 

 شد و چند قدم جلو رفت، آن مرد کاله به سر که بود؟!

 

اصال با چه اجازه ای وارد اتاق شده بود؟! خواست جلو 

ه اش برود اما نیم نگاهی به تیپ آن مرد که هنوز چهر

د انداخت، چشم ریز کرد، مردی با آن هیکل را ندیده بو

برایش نا آشنا بود، با دیدن لبش که به سینهی آتش 

 چسبید ابروهایش باال پرید و به سرفه افتاد.

 

 دست جلوی دهانش گرفت و ناباور گفت:
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 این دیگه کیه؟-

 

لحظه ای با دیدن دست آن مرد و حلقهی زنانه اش 

 ه گفت:ار کشید و بهت زدمشکوک خودش را کن

 

 پرواس!-

 

نزدیکر رفت و پنهانی درون اتاق را دید زد، با دیدن 

 نیم رخ کاملش لبخند زد و گفت:

 

 دختر کلک با چه تیپی هم اومده-
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خنده اش گرفت و سریع خودش را کنار کشید سمت 

 صندلی رفت و گفت:

 

 من که خوابم!-

 

م با صدای تو پروا بینی باال کشید سر باال آورد و آرا

 دماغی گفت:

 

 منتظرتم بیای و با عربده هات یه ملتو کر کنی!-

 

صاف ایستاد به بیرون نگاه کرد، وقتی دید کیا و مجید 

خواب هستند خیالش راحت شدف، دست آتش را رها 
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کرد و روی صورتش کشید، کالهش که عقب رفته بود 

 را مرتب کرد، بینی باال کشید و گفت:

 

 تعور...بی معرفمی بینمت بیش-

 

سمت در رفت، در را آهسته باز کرد بار دیگر چرخید به 

آتش نگاه کرد، بغضش گرفت اما سریع بیرون رفت، با 

قدم های آرام دور شد؛ کیا با فهمیدن اینکه از راهرو 

بیرون رفت سریع بلند شد با عجله به دنبالش رفت، 

پروا خواست از نگهبای بگذرد اما مرد نگهبان چشم 

 یز کرد و گفت:ر

 

 ببینم تو رفته بودی تو؟!-
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 پروا خجالت زده سمتش چرخید و گفت:

 

 ببخشید باید می رفتم حال مریضمو می پرسیدم-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_یک_بیست_پارت#
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 دختر جون تو...-

 

پروا سریع دستانش را بهم چسباند با قیافه ی مظلوم 

 شده ای گفت:

 

 دیگه تکرار نمیشه.می خوام، ببخشید، واقعا معذرت -

 

 یه جوری میگه دیگه تکرار نمیشه ک...-

 

 پروا سریع دور شد بلند گفت:

 

 بازم ببخشید-
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 کیا از پشت ستون بیرون آمد با خنده گفت:

 

 با چه موانعی هم روبه رو شد تا اومد-

 

به دنبالش بیرون رفت، وقتی دید پروا سوار موتور شد 

 ت:بر پیشانی اش کوبید و گف

 

 دختر کیه بابا!این -

 

 با آن سرعتی که دور شد کیا پوفی کرد و گفت:
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شما دوتا کله خر مال هم نشید مال هیچ کس دیگه -

هم نمیشید؛ کی شما دوتارو تحمل می کنه اخه! با 

 موتور آخه!

 

خندید سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و سمت 

 بیمارستان رفت.

 

 

 

صدایش باعث ست تا نهال آرام ظرف ها را می ش

نشود پروا بیدار شود اما با صدای زنگ گوشی پروا 

 عصبی سر چرخاند غرید:
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 گندش بزنن چرا خاموشش نکردم!-

 

اما پروا سریع نیم خیز شد گوشی را برداشت و دم 

 گوشش گذاشت:

 

 بله؟-

 

ببخشید دخترم دیشب زنگ زدی شیفت من تموم -

 شده بود رفته بودم خونه استراحت.

 

 ی چشمش را تمیز کرد و گفت: وشها گپرو

 

 متوجه شدم؛ ببخشید.-
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اما االن اومدم بیمارستان، هوشیاری شوهرت کامل -

اومده باال، نگرانی ها رفع شده، اما هنوز تو بخش 

 مراقبت های ویژس دکتر هنوز نگفته ببریمش بخش

 

پروا لبش کش آمد به نهال که جلوی در اتاق ظاهر شد 

 ت:نگاه کرد و زن گف

 

 وستاشم خیلی خوشحالن.د-

 

 ممنون که خبر دادی.-

 

 خواهش میکنم دخترم.-
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 پروا تماس را قطع کرد رو به نهال گفت:

 

 هوشیاریش کامل باال اومده.-

 

 خدارو شکر..-

 

 پروا چشم بست و نهال سمتش رفت گفت:

 

 باز نرو تو فکر عزیز دلم، بیا بشین صبحانه بخور.-

 

 مریم زنگ نزد؟-
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 خوابی، اما گفت تا ظهر میاد این جا..تم زد گف-

 

خوبه باید باهاش حرف بزنم، مامانم باید اومده باشه، -

 سه روزه بی خبرم.

 

 بیا..-

 

 باید یه دوش بگیرم.-

 

 باشه، برو تا میز میچینم-

 

 تو چته؟-
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 نهال نگاه به زیر برد و گفت:

 

دوست داشتم بگم هیچی؛ اما می دونی نمی تونم، -

م، کار آتش اشتباه بود، اما واسه اولین بار انتواقعا نگر

از کسی که پنهان کاری کرده ممنونم، آتش حتما 

جوری برنامه ریزی کرده بود که تو تا اخر عمر نفهمی 

خانواده واقعیت کیَن نمی دونی کی یا چی همه چیز 

بهم ریخت، اما...اما آتش حق داشت، دونستن اینکه 

وئه قشنگه؟ یا ی تبزرگ ترین خالف کار شهر بابا

 ترسناک؟ 

 

 پروا نفس عمیق کشید و گفت:
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اگر خدا می خواست مطمئن باش نمی فهمیدم، اما -

 همچین از حکمتشم بی خبر نیستم، تو فکرش نباش !

 

 آتش...-

 

 دیگه حرف اونو نزن-

 

نهال هیچ نگفت چون مریم خواسته بود در تصمیمات 

سمت حمام پروا نباید دخالتی باشد، پروا چشمکی زد 

 رفت، با رفتنش نهال آهی کشید و گفت:

 

این لبخند و این چشمک واسه اون خبریه که بهت -

 دادن.
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** 

 

 نه خانم دکتر، اون اصال به زبون نمیاره بخدا منم ز...-

 

با صدای زنگ گوشی مریم؛ مریم سریع گوشی را 

 برداشت و گفت:

 

 معذرت میخوام!-

 

 گذاشت:تماس را وصل کرد دم گوشش 

 

 بله؟-
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 سالم خانم اعتمادی؟-

 

 بله خودم هستم بفرمایید-

 

دوست آتش هستم،گفتید بهوش اومد بهتون بگم -

هنوز نبردنش بخش اما متاسفانه چیزی که منتظرش 

بودم شد، نگاهمون میکنه منتظر پرواس اونم با اخمی 

 که کال ما گرخیدیم!!.

 

 مریم لبخند زد و گفت:

 

 میام..تا بره بخش منم -
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 باشه.-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_دو_بیست_پارت#
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 گوشی را دم گوش دیگرش گذاشت و گفت:

 

نگران نباشید به حال خودش رهاش کنید، کنترل -

 کردنش وضعیت بدتر می کنه

 

صدای همهمه و فریاد می شنید اما با حرف مرد پشت 

 خط لبخند زد و گفت:

 

ر رلی هم داگر کنت نه نگران این چیزا نباشید، فقط-

 کاره نامح...
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با دیدن شلوغی جلوی در اتاقی که پرستار او را 

راهنمایی کرده بود سر جایش ماند و حرف مرد را 

 نفهمید با عجله گفت:

 

 باهاتون تماس می گیرم-

 

پا تند کرد از بین جمعیت جلوی در اتاق خودش را جلو 

زنجیر پاره کرده کشید و فقط مردی را می دید که انگار 

 است:

 

 ولم کن، برو عقب-
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به کیا که یقه اش پاره شده بود نگاه کرد و آتش فریاد 

 زد:

 

 حرف بزن کیا، پروا کجاست؟-

 

 دکتر جلو رفت و گفت:

 

 شمارو باید بست-

 

مریم به سرنگ های کف اتاق که هر کدام شکسته بود 

و  نگاه کرد، پا بلند کرد از روی یکی از سرنگ ها رد شد

سمت آتش بروند تا ی که می خواستند به چند پرستار

 دست و پایش را ببندن گفت:
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 یه لحظه -

 

آتش با صورت کبود شده به مریم نگاه کرد و مریم رو 

 به دکتر گفت:

 

 نیاز به اون تزریق نیست-

 

خانم یه بیمارستان گذاشته رو سرش، با این حالش -

 میگه میخواد بره بیرون

 

 کرد، مریم کارتش شید به مجید نگاهکیا نفس عمیق ک

 را سمت دکتر گرفت و گفت:
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 من این مشکل حل می کنم-

 

دکتر به کارت مریم نگاه کرد و آتش عصبی رو به کیا 

 گفت:

 

 این کیه؟-

 

داداش صبور باش دیگه، خیر سرمون اون سر عمل -

 شده

 

 دکتر رو به مریم گفت:
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 اگ...-

 

سرمشون وصل کنید گفتم که من حلش می کنم، -

 برید

 

 ش عصبی گفت:تآ

 

 سرم نمی خوام می خوام ب...-

 

 مریم جلو رفت و گفت:

 

مگه نمی خوای از پروا بشنوی؟ پس آروم باش، یه -

عمل بزرگ انجام دادی که این کارا برات سمه، پاتو از 
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این بیمارستان بذاری بیرون قبل اینکه قدم دوم 

ه دنبال پروا بگرده برداری به جای خودت روحت باید بر

 ام بدنروم باش بذار کارشون انجپس آ

 

 مجید لبخند زد زیر لب گفت:

 

 خدا خیرش بده، واال ما هم عمل مغز الزم شدیم-

 

پرستار سمت آتش که مشکوک به مریم خیره بود 

 رفت، اما آتش گفت:

 

 تو کی هستی؟-
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 دوست و دکتر پروا-

 

 مریم!-

 

چیز بهت می گفته، چون چقدر خوبه که همسرت همه -

زندگیرو اری با وجود عشق پایه و اساس پنهان ک

 سست می کنه

 

حرفش با طعنه بود و آتش چشم بست، سرم را 

برایش وصل کردند و مریم به مجید کیا اشاره کرد 

همراه بقیه بیرون بروند، آن دو بی حرف بیرون رفتند، با 

 بسته شدن در مریم با کنار کفشش سرنگ دیگری که

 ت آتش رفت و گفت:جلوی پایش بود را کنار زد سم
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به نظرم یه چیزایی حس کردی، یعنی از نظر من اگر -

عاشق واقعی باشی حتی اگر از خیلی چیزا با خبر باشی 

 اما بازم حس می کنی

 

 آتش نگاهش کرد و گفت:

 

 ...اگر رفته باشه پیش به-

 

آروم باش و تند نرو، من اومدم پیش شما تا یه -

می خوام این بار نه شکالتی با هم حل کنیم، معذرت م

دکتر به عنوان یه دوست دارم این کار می به عنوان 

کنم، یعنی االن شما برام اهمیت ندارید اما پروا با حال 
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بدش خیلی برام اهمیت داره، چون سال ها روبه روم 

نشسته حرف زده، سال هاست از درد دالش باخبرم و 

 کامال می شناسمش

 

 فت:تش زبان روی لب خشکش کشید و گآ

 

 جونش تو خطره-

 

چند دقیقه فقط سکوت کنید اجازه بدید من حرف -

 بزنم همین
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آتش سکوت کرد و مریم با خیال راحت کیفش را روی 

صندلی گذاشت با آرامش کامل شروع به حرف زدن 

 کرد.

 

** 

 

 کیا به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت:

 

 مگه چی داره میگه؟!نیم ساعته اون توئه، -

 

 روم باشه بذار ده ساعت اون تو باشهر باشه آاگر قرا-
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اصال فکرشم نمی کردم عکس العملش این باشه، -

 یقمو گرفته بود ول نمی کرد که بگم پروا کجاست

 

مجید به یقه ی پاره ی کیا نگاه کرد ریز ریز خندید و 

 گفت:

 

 بهتم میاد-

 

 کیا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 

 ادق دلی اونو سر تو خالی می کنم-

 

 مجید باز خندید و گفت:
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یه شانس بزرگی که اوردیم این بود که این پدربزرگه -

 گمو گور شده وگرنه االن کل کردا ریخته بودن این جا

 

آسکی شک کرده، میگه یه چیزی هست بهم نمیگی، -

چرا گوشی داداشم خاموشه چرا پروا بعد دو ماه هنوز 

 ، اصرار داره بیاد تهرانپیداش نشده

 

 دیگه، چی کارش داری بیاد بذار-

 

من که از خدامه آتش مدام میگه این جا باشه جونش -

 در خطره
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االن دیگه شرایط فرق کرده، پروا هم که رفته تو دارو -

دسته ی باباش، بهادر کاری نداره با خواهر پروا و زن 

 تو که، برگ برندش دستشه

 

 ف میزنمحاال بعد با آتش حر-

 

 فت:دست پشت گردنش برد و گ

 

 منم گناه دارم واال خب دلتنگشم-

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_سه_بیست_پارت#

 

 

 

 

 

 مجید لبخند زد و گفت:

 

 آتش درک میکنه حاال بهش بگو-
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کیا سر تکان داد قدم زنان دور شد، دقایقی دیگر 

گذشت دقیقا یک ساعت بود که مریم در اتاق بود، 

 خسته به دیوار تکیه داد و گفت:مجید 

 

 ئنی این دوست پروا بود؟ یه وقت دشمن نباشهطمم-

 

 کم چرت بگو-

 

جدی میگم یه وقت دشمن پروا باشه داداشمون -

 چشمشو گرفته االنم تو اتاق داره مخشو میزنه

 

 کیا با حرص بینی چین داد و گفت:
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 تا حاال کسی بهت گفته خیلی ک...شر میگی؟-

 

 خندید و گفت:مجید 

 

 تینه اما توی بی تربیت گف-

 

 ...کی به کی میگه بی تربی-

 

با باز شدن در اتاق هر دو رو چرخاندند، مریم در را 

 بست و سمت کیا رفت گفت:

 

من کارمو انجام دادم، هر چند می خواست از من -

بفهمه چی تو سر پروائه اما متاسفانه نمی دونستمم که 
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االنم نمی دونم با حرفای من  بخوام راهنماییش کنم،

تتون چه تصمیمی بگیره، امیدوارم کار قراره دوس

 تباهیی نکنه که کار از این که هست خراب تر کنهاش

 

 صداش نمیاد-

 

 با حرف مجید مریم خنده اش گرفت و گفت:

 

آروم شده االنم حتما داره فکر میکنه، نمی خواد برید -

ه، بذارید تنها تو، اگر الزم بود خودش صداتون می کن

ه، منم میرم واسه پرسنل یه باشه بهترین تصمیم بگیر

بدم که دوستتون از این بیمارستان  توضیح کوتاه

 مستقیم نفرستن دیوونه خونه، فعال
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 مریم دور شد اما کیا سریع گفت:

 

 من برم یه چیزی بهش بگم بیام-

 

 دوید به دنبال مریم و بلند گفت:

 

 خانم دکتر-

 

 ایستاد و کیا نفس زنان گفت:مریم 

 

م بگم اون شب بد بود می خواستآتش خیلی حالش -

 ...چی دیدم اما صبر کردم شم
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 مگه چی دیدی؟-

 

 کیا نفس عمیق کشید و گفت:

 

جلوی در اتاق بودم بیدار شدم دیدم یه مرد تو اتاق -

آتشه، ترسیدم اومدم برم تو متوجه شدم پرواس که با 

 مردونس، یه کالهم رو سرش بودلباس 

 

 سر تکان داد گفت: ابروهای مریم باال رفت و کیا
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منم دوباره خودمو زدم به خواب که متوجه نشه -

دیدمش، بعد چند دقیقه هم رفت، رفتم دنبالش دیدم 

 با موتور محمد اومده بود

 

مریم خندید سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و 

 گفت:

 

ممنون که بهم گفتید، بهتر می دونم نه تعجب نکردم، -

ز تصمیم نگرفته با حرف چیزی بهش نگید، پروا هنو

اهی می گیره، شما آتش امیدوار تر میشه تصمیم اشتب

 فعال سکوت کنید 

 

 باشه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

نگران نباشید، ار آتش اون کسیه که پروا مدام ازش -

 برام می گفت، می دونه باید چی کار کنه

 

 هادر؟چرا پروا رفته خونه ب-

 

 پروا با من زیاد حرف می زنه، اما تصمیماتشو بعد از-

اجرا و به نتیجه رسیدنش بهم میگه، بهم گفت می 

بره اما دلیلش اصال نگفت، ولی بهش اطمینان  خواد

 دارم

 

 آتش تونست با این موضوع کنار بیاد-
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مشخصه نه، اما حتما بهش فکر می کنه، من دیگه -

 باید برم

 

 ممنون-

 

** 

 

 مریم فنجانش را روی میز گذاشت و گفت:

 

وا، م به عهده خودت اما پرمن تا این جاشو گذاشت-

بابای تو آدم خطرناکیه معلوم نیست تو سرش چی می 

گذره، یا نمی دونم داره باهات راه میاد اصال عادی 

 نیست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 پروا با لبخند پا روی پا انداخت و گفت:

 

اسم، می به لطف کارم و آتش بهادر خوب می شن-

 دونم چی هستو چی می خواد اما بهادر منو می شناسه؟

 

 نگرانتم-

 

نباش من زندگیمو تازه شروع کردم، می دونم باید -

 چی کار کنم

 

بهت اطمینان دارم، امیدورام با خبرای خوب ببینمت، -

 برسونمت؟
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 آره بهتره برم زودتر اون زن بیچاررو ببینم-

 

 آتش...-

 

 در مورد اون صحبت کنمفعال دیگه نمی خوام -

 

 نمی خوای یا می ترسی صحبت کنی؟-

 

 م!مری-
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باشه من نمی خوام اذیتت کنم اما فقط میگم نمی -

تونی چیزی که الویتت هستو بذاری آخر صف، من و 

 خودت خوب می دونیم الویت تو آتش و منافع آتشه

 

 الویتم خودمم-

 

 مریم لبخند زد سر تکان داد و گفت:

 

 آتش یکی هستیدتو و -

 

 پروا کالفه ایستاد و گفت:

 

 میرم لباس بپوشم-
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 رفت و نهال با صدای آرامی گفت:تاق به ا

 

 آتش تالش می کنه؟-

 

من اینو ازش نخواستم، اون خودش عقل داره می -

 دونه باید چی کار کنه که این عشقو شفاف کنه

 

 اگر اونم لج کنه چی؟-

 

لی شبیه هم هستن  منم نمی دونم عزیزم این دوتا خی-

د ممکنه همین جور که پروا لج کرده اونم بکنه هر چن
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آتش دیوونه وار نگران پرواس، منم نمی دونم دقیقا 

 کنه، درست مثل پروا که نمی دونم می خواد چی کار

 

 ...یه وق-

 

پروا تجربش زیاده می دونه باید چی کار کنه نگرانش -

 نباش

 

ی می ترسم، کم کسی امیدوارم، من از این بهادر خیل-

 که نیست

 

اتاق بیرون آمد رو مریم با تایید سر تکان داد و پروا از 

 به نهال گفت:
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فرقی نداره کجا هستم مثل همین جا که بودم بیا -

 پیشم

 

 حتما-

 

 نگران چیزی هم نباش-

 

نگران که نمی تونم نباشم اما خب به تو اطمینان -

 دارم

 

 گفت:پروا لبخند زد رو به مریم 
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 بریم-

 

بعد از بوسیدن نهال همراه مریم از آن جا رفتند و سوار 

ین مریم شدند، پروا همان جور که کمربندش را ماش

 می بست غرید:

 

کاش بدونم ماشینم کجاست برم همونو بردارم -

 درست راستش کنم بندازم زیر پام، بی ماشین سخته

 

 بابات می خره برات-

 

 پروا خندید و گفت:
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 در مهربونم برام می خرهآره پ-

 

 مریم راهنما زد وارد خیابان شد و گفت:

 

نم می گم، آتش بفهمه رفتی خونه ی فتم االقبل گ-

 ...بهادر خی

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_سه_بیست_پارت#
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 

خیلی ناراحت میشه؟ من که خیلی ناراحت شدم چی؟ -

بیشتر این بود که آقا آتش حق به جانب بود، بیشتر 

این بود هر سری یه چیز جدید می شنوم می شکنم، 

فتی سراغ آتش چی اصال ازم پرسیدی پروا چی شد ر

 شد که آتش اون جوری شد رسوندیش بیمارستان؟

 

 خودت باید می گفتی چون باید بخوای که بگی-

 

االن بهت می گم، یادته از دزدیده شدنم گفتم، یادته -

 همینهگفتم گاهی کابوس می بینم گفتی واسه 
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 آره همون که ولت کر...-

 

 آتش بوده-

 

 و گفت:مریم با شتاب سرش سمت او چرخید 

 

 چی؟!-

 

 

 

دوستان لطفا تا یه شب پارت نیست نیاید پیوی من، 

خب وقتی نیست یعنی نشده بنویسم، میاید سریع 

 میگید چرا؟!
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هزار یک اتفاقه مریضی، مشغله زندگی و هزار 

خواین کاریو انجام بدید اما گرفتاری... نشده تا حاال ب

ما نتونید؟ منم مثل شما هم بخدا، ربات نیستم که حت

همه کارام سر وقت خودش باشه و مشکلی برام پیش 

 نیاد.

 

 لطفا یکم رعایت کنید خواهش میکنم.

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_چهار_بیست_پارت#

 

 

 

 

 

آره اون بهادر بهم گفت آتش دزدیدتم، تا برسم اون -

هر دعایی که بود تو دلم خوندم گفتم آتش بگه جا 

حتی بی مدرک، اما دروغ میگن، بخدا که باور می کردم 

همشو قبول کرد، اون منو دزدید، توضیح داد. آره 

اما واسه من منطقی نبود،دزدیدنم،لمس ،منطقی بود، 

کردنم، اون ترسی که آتش هر چقدرم بگذره نمی تونه 

منو با حرفا و دالیلش  بفهمه چه حالی داشتم، تونست

راضی کنه؟ نه مریم، نتونست، نمی تونم کارشو 
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کاری کرده آخرش گفته به خاطر من این ببخشم، هر 

ی گفت شده دلیالش، خب یه چاقو می کرد تو شکمم م

 اینم به خاطر خودت بود راحتم می کرد!!

 

 به پیاده رو نگاه کرد و با صدای لرزانش ادامه داد:

 

منو تشخیص میداد، منفعت من  فقط اون منفعت-

پنهان کاری بود؟ من که کنارش ایستادم دست تو 

گذاشتم که با دشمناش بجنگه که زندگیمون  دستش

اون بابای  آروم بشه، نمی تونست دهن باز کنه بگه

عوضیت که یه عمر دنبالشی از اون واسه خودت بت 

 ساختی همین بهادر بی همه چیزه؟

 

 :به مریم نگاه کرد و گفت
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 اون موقع ترکش می کردم؟ -

 

 نه.-

 

یو درسته نه، بیشتر بهش می چسبیدم تا همه چ-

پشت پنهان  درست کنم، اما چی کار کرد؟ پنهان کاری

کاری، دروغ پشت دروغ، اشتباه پشت اشتباه، باید االن 

ازش تشکر کنم که دمتگرم آقا آتش به خاطر من چه 

جواب این  کارا که نکردی، کی دلمو جمع می کنی، کی

اعتمادو بهم میده؟ تو که خودت شاهدی چطوری بهش 

احمقم بساط عقدمو جور کردم، اعتماد کردم که خود 

خودم سوپرایزش کردم خودم به عرش رسوندمش، 
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باید می کردم که نکردم، دوستی اتش دوستی چی کار 

 خاله خرسه بود همین!.

 

 تو حرفات مدام گفتی اتش به فکر تو بوده..-

 

دست به سینه نشست به روبه رو خیره شد و پروا 

 مریم با لبخند گفت:

 

وگرنه چه لزومی عتماد وجود داره این یعنی هنوز ا-

داره مدام تکرا کنی آتش واسه تو این همه کار کرده، 

 اطمینان داری به این موضوع که داری میگی؟
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مریم بهت گفتم صدتا بهادر اصال کل دنیا بیان بگن -

داشتن و عالقه اتش مثل همه چیز نقشه بوده، دوست 

صد  خودم جلوی همشون می ایستم با اطمینان صد در

می گم نه همچین چیزی نیست، آره گول خوردم 

م از همه ،نفهمیدم اتش دزدیدتم، گول خوردم نفهمید

چیز من حتی چیزایی که خودم خبر ندارم خبر داره، اما 

خوردم، چون دوست داشتنش دروغ نبود که بگم گول 

یه دنیا با اتش نبودن، فقط من بودم فقط من چشماشو 

 می دیدم فقط من...

 

 و کالفه گفت: کرد سکوت

 

 اما همه اینا باعث نمیشه ببخشمش-
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 مریم با لبخند شانه باال انداخت و گفت:

 

 این همه عشق معجزه می کنه، اما زمان می بره..!-

 

 بی خیال مریم!-

 

 چشم بی خیال.-

 

پیامک گوشی پروا بلند شد و پروا سریع گوشی صدای 

او با عجله را از کیفش در آورد با دیدن ایمیل ابد کنجک

 بازش کرد:
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چیزایی که فهمیدم درسته؟ اتفاقی که واسه آتش -

 افتاده درسته؟!

 

 پروا نیش خند زد و گفت:

 

پس تو هم که از همه چیز با خبری از این یه مورد بی -

 دی.خبر بودی تازه فهمی

 

 کی؟-

 

 پروا هیچ نگفت اما برای ابد نوشت:
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ز قصد کاری هر چی شنیدی درسته البته من مثل اون ا-

یه چیز ازش بپرسم، وقتی  انجام ندادم، فقط رفته بودم

هم فهمیدم هیچی چیز جز جدایی به ذهنم نرسید، اما 

اتش حالش بد شد بردمش بیمارستان، بهتر نیست از 

 کمک کردن خودتو نشون بدی؟راه دور شنیدن و 

 

 ایمیل را فرستاد به خیابان نگاه کرد و گفت:

 

 یم.دلم خیلی گرفته مر-

 

 داری خانوادتو می بینی چرا دلت بگیره-

 

 حال دل من با دیدن خانوادم خوب نمیشه.-
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 با دیدن اتش چی؟-

 

 پروا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 

 داری اذیتم می کنیا!!-

 

دختر خوب، دارم یه حقیقت برات بازگو می اذیت چیه -

کنم، تو و اتش حال دلتون خوب نیست چون در کنار 

و و آتش بهم نیاز دارید، تو و آتش هات هم خوبید، ت

 تشریف دارید..
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پروا با چشمان درشت شده نگاهش می کرد و مریم 

 بلند خندید گفت:

 

این جوری نگام نکن باور کن تو و آتش عالوه بر -

بهم نیاز دارید چون همو درک می کنید از لحاظ  اینکه

جنسی خیلی بهم نیاز دارید که این طبیعیه، این رابطه 

یه آرامشی به جفتتون میده که االن با حرف من درکش 

نمی کنید اما بعد یه مدت طوالنی این رابطه شکل 

گیره به طور چشم گیری آرامشتون رو حس می کنید، ب

ه جنسی میشن یکی از زن و شوهری که وارد رابط

نیازای وسیعشون همین رابطه جنسیه، اونم شما دوتا با 

 کردی. چیزایی که گاهی خودت تعریف
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پنج_بیست_پارت#

 

 

 

 

 

 پروا با حرص رو چرخاند و گفت:

 

همچین چیزی نیست، من حالم بد میشه حتی -

 ببینمش وای به حال رابطه.
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 خندید و گفت:مریم باز 

 

باشه حرص نخور من فقط یه موضوع طبیعیو برات -

 گفتم، نیاز نیست این همه ترش کنی که..

 

 ...من اصال ایمنحرفه  اون هیز-

 

 مریم سریع میان حرفش رفت و گفت:

 

 من که نبودم اما مطمئنی؟-

 

 مریم!!-
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 مریم دست جلوی دهانش گرفت و گفت:

 

 یادباشه منو نزن اصال تو خوشت نم-

 

پروا رو چرخاند اما با ایمیل جدید سریع گوشی را باز 

 کرد.

 

؟ با آتش چی کار کردی که به این روز انداختیش-

ی؛ دشمن نتونست باهاش این کارو کنه که تو کرد

آتش حالش خوب میشه، مطمئنم؛ اینم ادرسی که 

 دنبالش بودی، سخت بود اما پیداش کردم
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 ترمز فشرد و گفت:پروا لبخند زد و مریم پا روی 

 

 بفرما-

 

 میای تو؟-

 

راستش دوست ندارم باباتو ببینم، وقتی هم رفتی تو -

اینکه آتش حالش خوب شده به نظرم اول خبر خوب 

 رو بهشون بده..

 

پروا چشم ریز کرد اما ،مریم هیچ نگفت و او گونه ی 

 مریم را بوسید و گفت:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 بازم کمکم کردی.-

 

یت کنن و تو عصبانیت یادت باشه اجازه نده عصب-

 تصم...

 

مریم تو بهتر از هر کسی می دونی تو عصبانیت من -

 تصمیمی نمی گیرم.

 

 رو مراقب باشراست میگی، ب-

 

 ممنون.-
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از ماشین پایین رفت و در را بست دستی برای مریم 

تکان داد سمت در خانه رفت، نفس عمیقی کشید و 

 زنگ را فشرد، صدای زنی را شنید:

 

 کیه؟-

 

 باز کنید..-

 

 شما؟-

 

 دختر این خونه..-
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در باز شد و پروا جلو رفت آرام وارد باغ شد از آن 

ها و ان عمارت نگاه کرد، چشم پایین به باالی پله 

 چرخاند و قدم اول را برداشت و گفت:

 

 من همون پروام با یه هدف مشخص-

 

 قدم دیگری برداشت و لبخند زد گفت:

 

افتخار یه دختر! پرورشگاهیم، هیچ چیز من پروام با -

 عوض نشده

 

قدم دیگر و پله ی دیگر، سر جایش ایستاد و چشم 

 ی کشید و گفت:بست لبخند زد، نفس آسوده ا
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 زندگیامونو خراب کردید اما درست زندگی کردیم.-

 

چشم باز کرد خیره به در و آن مردی که جلوی در 

 ایستاده بود شد و آرام گفت:

 

 توام اما هدفمون کامال فرق دارهمن مثل -

 

این بار با سرعت بیشتری قدم برداشت و خودش را به 

 باال رساند، بهادر لبخند زد و گفت:

 

 الخره اومدی..اب
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 آره پدر مهربونم باالخره دختر عزیزت او...-

 

با دیدن زن ویلچر نشین پشت سر بهادر سر کج کرد، 

حد شبیه خیره شد به صورت شکسته اش اما تا چه 

اش بود که دلش لرزید، بغض با بی رحمی تمام 

گلویش را چنگ زد، خواست قدم بردارد اما انگار وزنه 

، لب باز کرد وبا صدای خفه ای ای به پایش وصل بود

 گفت:

 

 مامان..-

 

 مژانم..!-
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با همان یک اسم پروا به  سمتش پرواز کرد ودر یک 

از اون چشم بهم زدن به آغوش مادری که سال ها 

دریغ شده بود خزید، پروای قوی بی اختیار خرد شد و 

صدای هق هقش گم شد در سینه ی گرم زنی که مثل 

زده بود لباس دخترش را و  او هق هق می کرد، چنگ

تند تند سرش را می بوسید و می بوئید تنی را که سال 

 ها حسش می کرد و با همان بو زندگی می کرد.

 

ت مادرش خیره شد لبخند پروا سر عقب برد به صور

 تلخی زد و آرام گفت:

 

 ببخشید نبودم...برات دختری کنم...مراقبت باشم-
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سالم بودنش سکوتش واسه من بود حرف زدنشو -

 انگار واسه توئه..

 

با صدای آن دختر جوان پروا سر چرخاند به ماهکی که 

از پله ها خرامان خرامان پایین می امد نگاه کرد و با 

 هر داری گفت:نیش خند ز

 

تو نبودی و مادر نداشتی من بودم و مادر نداشتم، -

 کدومش سخت تره دختر مامان؟

 

 کشید و گفت: پروا صاف ایستاد دست زیر چشمانش
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مگه قانون این خونه اجازه می داده مادری یا پدری -

 کنن؟

 

بهادر ابرو در هم کشید و پروا سر چرخاند نگاهش کرد 

 و گفت:

 

ابات چی پدری کرد برات؟ یا مثل مادرت هیچی ب-

مرجان انداختت تو دست و پا تا پیشکش نقشه هاش 

 بشی

 

 مژا...-

 

 لمم امینیه!من مژان نیستم اسمم پرواس فامی-
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 سر چرخاند رو به ماهک و لبش کج شد و گفت:

 

پدر مادر نداشتی دختر اومدم جای هر دورو برات پر -

 کنم

 

 ایستاد و گفت:ماهک نیش خند زد دست به سینه 

 

به خونه ی بی قانون بابات خوش اومدی، هر چند یک -

ذره هم از اومدنت و پیدا شدنت خوشحال نیستم چون 

 دارم. هیچ حسی بهت ن

 

 ماهک..-
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با صدای فریاد بهادر ماهک رو چرخاند اما پروا با  

لبخند سمت ماهک رفت سر کج کرد و جوری که فقط 

 ماهک بشنود گفت:

 

د هیچ حسی به من نداشت تازه از منم بدش یه نفر بو-

می اومد اما یه جوری عاشقم شد که بی من نفس نمی 

ون عاشقم کشه، ثابت هم کرده، بهت قول میدم مثل ا

 میشی دختر خوب..!

 

ماهک دندان روی هم سایید اما به یک باره خندید 

 وگفت:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دختر مامانمو باش! هنوز نفهمیده آتش به خاطر نقشه -

 شده!!نزدیکش 

 

 پروا سر کج کرد لبش را جلو داد و گفت:

 

 تو اینجوری فکر کن خواهر کوچیکه -

 

و به به یک باره چرخید و به مادرش نگاه کرد اما ر

 بهادر گفت:

 

 خب اتاق من کجاست؟-

 

 خدمتکار نشونت میده-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

اوه بله خدمتکارای عمارت بهادر بزرگ، راستی به -

ست؟ خواستم گوشتون رسیده که اتش حالش خوب نی

 این خبر خوب که حالش خوب شده رو من بهتون بدم.

 

دست بهادر مشت شد اما ماهک با آن حرف لبخند زد، 

 و گفت: پروا سمت مادرش رفت

 

 من باید لباسامو عوض کنم، زود میام پیشت.-

 

 

 

 آتش _آغوش#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 دو_جلد_شش_بیست_پارت#

 

 

 

زد، دست بهادر مشت شد اما ماهک با آن حرف لبخند 

 پروا سمت مادرش رفت و گفت:

 

 من باید لباسامو عوض کنم، زود میام پیشت.-

 

مرجان شبیهت بود، اما التماسش کردم عمل نکنه تا -

 تو صورت اون ببینم، لج کرد صدتا عمل کرد.تورو 
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تربیتش دست بهادر خان بوده بیشتر این چی می -

خواستی؟ اما نگران ماهک نباش خودم می دونم چی 

 کنم. کار

 

مادرش با ترس به بهادر نگاه کرد جوری که پروا 

متوجه شد و سریع خودش را جلو کشید خم شد آرام 

 گفت:

 

 هیش از هیچی نترس!-

 

 نه نیس...دیوومن -

 

 معلومه که نیستی اون دوست داشت تو دیوونه باشی.-
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 اون اتش چی تو سر تو کرده که منو یه دیو می بینی؟-

 

 چرخید گفت:پروا خندید و 

 

نه بابا تو افسانه ها اومده دیوا یه جاهایی مهربون بود -

و دل رحم تا کاری بهشون نداشتن کاری به کار کسی 

ت اینا هم نبودن، یه لقمه غذا می نداشتن، دنبال منفع

خواستن همین؛ چرا باید شمارو شبیه اونا ببینم؟ نگران 

 نباشید دیو نیستید.

 

 ؟تو هنوز اونو باور داری-
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 پروا چرخید با دیدن خدمتکار گفت:

 

 خدمتکار خونه بابام اتاق منو نشون بدید.-

 

 بله؛ بفرمایید طبقه باال.-

 

راه آن زن از پله ها باال پروا بی توجه راه افتادو هم

 فت، ماهک نیش خند زد وگفت:ر

 

تحویل بگیر بابا ببین چه دسته گلی اوردی تو خونه، -

 نکن.این قاتلت میشه شک 
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ببند دهنتو، بعدم بفهم چه گوهی داری می خوری می -

 دونی که چه چیزایی نباید بگی؟

 

 ماهک با حرص به مادرش نگاه کرد و گفت:

 

مان، من بی مادرم کردم حرف بزن مااومدم التماست -

مامان چرا سکوت کردی؟ گفتم تو باش برام من کسیو 

گم بهم ندارم ؛! اما فقط زل زدی به روبه رو و محل س

نذاشتی، حاال واسه اون داری مادری می کنی، با چه 

 رویی جلوی من؟

 

مادرش اشک ریخت به بهادر نگاه کرد اما بهادر بی 

 خیال دور شد و گفت:
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ولش کن با دخترش خوش باشه دم مردنش باید -

 خوش باشه دیگه..

 

مادرش تا لب باز کرد ماهک به حالت قهر چرخید با 

باال رفت و آن زن باز هم اشک ریخت سرعت از پله ها 

نتوانست از ترس بهادر به او بگوید او سالهاست با 

قرص هایی که به خوردش می دهند ان حال و روز را 

ید شده بود اگر حرفی بزند بال سر داشته است، تهد

بچه هایش می آورد یک مادر چطور می توانست 

بگذارد خاری در پای بچه هایش برود؟ پس ؛فقط 

 ت بهترین از خود گذشتگی بود.سکو

 

 پروا به آن اتاق بزرگ نگاه کرد و سر تکان داد وگفت:
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 یکم کوچیک تر کل خونه ی خودمه؛ فقط یکم..-

 

 خانم؟ چیزی الزم ندارید-

 

 دارم.-

 

 بفرمایید..-

 

 پروا چرخید و گفت:
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بعد از ظهر می رم خرید واسه یک ماه واسه من جدا -

با وسایل خودم حتی پول غذا درست می کنید فقطم 

 آب برق گازمم جدا میدم!!!

 

خدمتکار متعجب نگاهش می کرداما پروا دست باال 

 آورد و با تهدید گفت:

 

ال این خونه نمی خوام، حتی یک دونه برنج هم از م-

ازپول خودم؛ مهم نیست چی درست می کنی بد  فقط

غذا نیستم اصال هر چیزی که هر روز درست می کنی 

 کنی ،اما واسه من جداست.. درست می

 

 ب...بله خانم!-
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 پروا سر تکان داد و گفت:

 

 خوبه این جوری با هم کنار میایم، می تونی بری.-

 

 چشم!-

 

ت، پروا چرخید و ون رفت و در را بسآن زن با عجله بیر

 نفس عمیقی کشید غرید:

 

پول تو حسابم مال اتشه اما حاضرم فعال با پول حالل -

 زندگی کنم تا با پول حروم و پر از نفرین این آقااون 
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جلو رفت و چمدانش را باز کرد، لباس هایش را عوض 

کرد و لب تخت دو نفره نشست، دستی روی 

مان جور که فکر می کرد لب زیر ابروهایش کشید و ه

دندان کشید، خیلی کار ها داشت، برایش مهم نبود چه 

آن مهم بود ش است فقط سنگ های بزرگی جلوی راه

 که به هدف هایش برسد.

 

* 

 

 

 

ویلچر را به اتاق هدایت کرد، چرخید به بهادر که با 

چشمان ریز خیره اش بود نگاه کرد و خونسرد در را 
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ت و رفت رو به مادرش لبه تخت بست، قدم برداش

 نشست، دستانش را گرفت و گفت:

 

من این جام، بی خبر نیامدم، تقریبا از خیلی چیزا با -

برم، تو گزارش پزشکی ثبت نشده که از نظر نخاع خ

مشکلی داشته باشی یا به پاهات آسیبی رسیده باشه 

 که نتونی راه بری.

 

 :مادرش جا خورد، اما پروا لبخند زد و گفت

 

به من اعتماد کن نگران هم نباش، شما منو نمی -

شناسید نیاز به نگرانی واسه من نیست، پس یک کالم 

 ی  می تونی راه بری؟بگو خودت می دون
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 نمی تونم.-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_هفت_بیست_پارت#

 

 

 

 پروا سر تکان داد و گفت:
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 حدس میزدم.-

 

 پاهام اصال بلند نمیشه.-

 

 شد بعد االن حرف می زنی؟که باز نمی مثل زبونت -

 

 مادرش چشم بست و گفت:

 

 نمی خوام اتفاق...-

 

بهت قول میدم  بالیی هیش ...از این یه مورد نترس -

نه سر من، نه ماهک و نه اون برادری که هنوز 

 ندیدمش نمیاد.
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 دستش را کمی فشرد و گفت:

 

اعتماد کن خودتو بسپار به من و هیچ چیز از من -

ان نکن، یک عمره به خاطر اون مرد خودخواه پنه

ی چون ترسیدی، اما چی شد؟ یه دخترت سکوت کرد

ل نتونست را بره، یه دخترتم زیر آوار موند، تا چند سا

بزرگ شد بدتر از باباش شد و آخرش جونشو از دست 

داد، اگر می خوای واسه ماها این اتفاق نیافته اصال 

 سکوت کار درستی نیست.

 

 اره!رحم ند-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اینارو به من نگید، گفتم که من این جام با دونستن -

خیلی چیزا، یه دختر ساده نبودم که بعد پیدا شدن 

 دش از همه جا بی خبر بره تو آغوش خانوادش.خانوا

 

 لبخند زد و گفت:

 

من اینجام ،به خاطر خودم و زندگی هایی که این مرد -

،به  و دوستاش خراب کردن، من این جام به خاطر شما

خاطر آتشی که نشد جوونی کنه، نشد بچگی کنه 

نشد...زندگی کنه، سکوت نکن مامان عوضش کمکم 

 ترس بسه! کن،

 

 همه جا آدم داره. اون-
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 می دونم.-

 

 حتی؛ تو اون دیوونه خونه..-

 

 حدسشو زده بودم چون سخت نبود.-

 

من این جا به فکر تو و مرجان و ماهک بودم اما اون -

عتقاد داشت دست نوازش من باعث مخالف بود، ا

 خواد. میشه اونا اون چیزی نشن که اون می

 

 پروا چشم بست سر تکان داد و گفت:
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 که همین طور هم بود.-

 

یه روز بیدار شدم و دیدم گیجم چیزی از اطرافم نمی -

فهمم حتی توان اینم نداشتم با ماهک بازی کنم؛ تا 

بود و به یک شب تو تختم یا خواب بودم یا چشمم باز 

گوشه خیره بودم، فکر می کردم یک روزه و حالم خوب 

داد  نیست، اون اومد سراغم مثال نگرانم شد قرص بهم

گفت ویتامینم کم شده که این شکلیم، اما روز بعد بدتر 

 شدم، همیشه قرص می داد،!

 

 اشکش چکید و پروا سریع گفت:

 

هیش !باشه تموم شد، می دونم تو اتاق همه یه -

زی هست که حواسش به هممون باشه، واسه همین چی
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مت تو اتاق خودش که اصال فکرشم نمی کرد، باید اورد

حرف می زدم که بدونیم کسی چیزی  یه جایی باهات

نمیشنوه، اما نگران نباش زود می فهمم کجاهای خونه 

 تحت کنترلیم

 

 می ترس...-

 

 خواهش می کنم نترس، من با ترس زندگی می کنم-

 

 سمت اتاقش رفت و غرید:کالفه بهادر 

 

لعنتی زرنگ تر از این حرفاس، انگار می دونه چه -

 ا نفهمم چی میگنخبره که بردتش تو اون اتاق ت
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در اتاق را با شتاب باز کرد، پروا سر چرخاند دست 

 روی بینی اش گذاشت و آرام گفت:

 

 هیش خوابیده.-

 

د و بهادر به زنی که روی تخت آرام به خواب رفته بو

پروا پروا دست نوازش بر سرش می کشید نگاه کرد، 

از تخت پایین رفت و سمت بهادر رفت، هر دو بیرون 

 رفتند و در را بستند، پروا با لبخند گفت:

 

لذت بخش بود مامانمو بخوابونم، مربی های -

 پرورشگاه همین مدلی منو می خوابوندن.
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 ت و گفت:راه افتاد برود اما بهادر سریع بازواش را گرف

 

بذار یه چیزیو از االن بگم بدونی، دیگه واسه همیشه -

حرف نزن که باید دور آتش خط بکشی، برام از عشقم 

 اصال این چیزا برام چرتو پرت ترین حرفای دنیاس

 

پروا مچ دست بهادر را محکم گرفت با خشم از خودش 

 جدا کرد و گفت:

 

گم؟ آه واقعا فکر کردی من می شینم با تو از عشق می 

 پدرم ،من عاشقم! بذار با آتش باشم؟
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سکوت کرد و یکدفعه خندید سرش را به نشانه ی 

 اد و گفت:تاسف تکان د

 

شما که خوبی! خدایی که تو می پرستی این همه -

ظالمی هم نمی تونه به من بگه چی کار کنم، دور اتشم 

 خط کشیدم اما نه اون خطی که مد نظرته.

 

خاک  یش کشید و انگار داردپشت دستش را روی بازو

 می تکاند نیش خند زد و گفت:

 

تو این  اما اعتماد به نفستو دوست دارم. خوشحالم که-

 مورد شبیهت هستم
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راه افتاد که سمت پله ها برود اما در ورودی به یک باره 

باز شد، پروا با دیدن مرد جوان چشم ریز کرد زیر لب 

 گفت:

 

 مبین!-

 

روی ت با بهت چشم چرخاند مبین با عجله سمتش رف

 صورتش گیج لب زد:

 

 مرجان!-

 

 پروا پوفی کرد و بلند گفت:
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 دونه یه خواهر دیگه داشته؟این بچه نمی -

 

 لبش کج شد رو به مبین گفت:

 

 میگم موژان بودم..-

 

 خواهر دوقلوی مرجان؟پروا شانه باال انداخت و گفت:-

 

هرش نمی دونم دو قلو یا تک قلو هر چی بودم خوا-

 بودم..

 

 مبین گیج به پدرش نگاه کرد و پروا خندید گفت:
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 در داشته باشم.تصور هر چیزیو می کردم جز اینکه برا

 

 مبین ناباور سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 

 آتش گفت باور نکردم!-

 

 پروا لب باز کرد و آرام گفت:

 

 آقا آتش!!-

 

ی نشسته چرخید به ماهک که هنوز پشت میز غذا خور

 بود نگاه کرد و گفت:
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 می خوام با خواهر برادرم برم خرید-

 

 ماهک نیش خند زد و گفت:

 

 چشم االن میام.!-

 

 آفرین دختر خوب، بهت افتخار می کنم خواهرم!-

 

چرخید سمت مبین، اما ماهک دندان روی هم فشرد به 

 بهادر نگاه کرد، پروا با لبخند رو به مبین گفت:
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ب بخور تا حالت جا بیاد، مه یه لیوان آبرو اول از ه-

بعدم با منو خواهر کوچیکت بیا بریم، من فروشگاه 

 دارم.خرید 

 

چرخید، بی توجه به همه از پله ها باال رفت، مبین با 

 همان بهت به بهادر نگاه کرد و گفت:

 

 گفتی مُرده!-

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_هشت_بیست_پارت#

 

 

 

رش رفت و مبین به ماهک بهادر عصبی سمت اتاق کا

 نگاه کرد گفت:

 

 باورم نمیشه.-

 

داشتیم که خدارو شکر کاش مرده بود، االن اینو کم -

 اومد..

 

 از پشت میز بلند شد سمت مبین رفت و آرام گفت:
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 اتش بهت گفت این کیه؟-

 

آره یک ساعت پیش زنگ زد بعدم گفت برو خونه با -

 غیرت باش

 

 ماهک نیشخند زد و گفت:

 

 هنوز اینو دوست داره..س پ-

 

 من گیجم، چطور زن آتش بود؟!-

 

 برم یکم بخوابم. من حوصله ندارم توضیح بدم،-
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** 

 

پروا از اتاقش بیرون آمد، می دانست ماهک بی توجه 

به اتاقش رفته، جلوی در اتاق ماهک ایستاد و در زد، 

صدایی نشنید و خودش در را باز کرد، ماهک را دید که 

ست و هدفون روی گوشش است، جلو روی تخت ا

رفت و ماهک با سایه ای که رویش افتاد چشم باز کرد 

 دیدن پروا ابرو در هم کشید و عصبی گفت:با 

 

 به چه حقی اومدی تو اتاق من؟-

 

 به حق اینکه خواهرتم.-
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 برو بیرون درم ببند..-

 

 لباستو تنت کن باید بریم.-

 

 من جایی نمیام... بیرون-

 

 که میای! از اومدن-

 

ببین، من بقیه نیستم که با دیدنت خوشحال شده -

 شد.. برو بیرون.بودن، بر عکس حالمم بد 

 

 پروا لبخند زد و گفت:
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 چرا ؟چون زن کراشتم؟-

 

ماهک که اماده جواب بود با آن حرف خشکش زد و 

 پروا بی توجه لب تخت نشست و گفت:

 

 خسته نیستی؟-

 

 هستم از تو و حضورت!-

 

 تونم برات بکنم جز آرزوی صبر!  ری نمیخب کا-

 

 برو بی...-
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م نشده بود که یقه اش فریاد زد اما جمله ی دوم تما

چنگ زده شد و چنان کشیده شد که کل حرفش را از 

یاد برد و با چشمان درشت به پروایی که نزدیکش 

 شده بود نگاه می کرد، پروا با خشم غرید:

 

بره بلدم صداتو  یک بار دیگه صدات واسه من باال-

ار دیگه بخوای بی احترامی کنی، اتفاقی ببرم، اما یک ب

 نباید بیفته می افته که

 

 ماهک نیش خند زد و گفت:

 

 ترسیدم.-
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 بترس !چون خیلی باهات کار دارم بچه جون.-

 

 موندم آتش عاشق چی تو شده؟-

 

 پروا لبخند زد و آرام گفت:

 

چی تو  می خوای سوالتو برعکس کن.. بگو عاشق-

مفصل برات تعریف  نشده، اما بهت قول میدم بشینم

گذشته، بفهمی شوهر خواهرت تا کنم چیا بین منو اون 

 چه حد دوستم داره.

 

 ماهک لبش کج شد با زبان نیش دارش گفت:
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 قبلش که عاشق مرجان بود بعدم که من-

 

 پروا خندید رهایش کرد و گفت:

 

 هحرف که میزنی بیشتر دلم برات میسوز-

 

مرجان بازی بود منم بازی بود که درست تو همین -

اینکه خودکشی کرده بودم اتاق اومد دیدنم به خاطر 

نگرانم بود، اگر ماها الکی بودیم تو هم بودی، اون 

زرنگه دست میذاره رو دخترای بهادر، کاش مرجان 

زنده بود بهت می گفت چه عشقایی براش می ریخت، 

با دسته گل سر  بهت می گفت چه جوری هر روز
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راهش بود صد بار سر هر چیزی سوپرایزش کرد، اون 

 می نشستی از عشق اون برام بگی..وقت این جا ن

 

 پروا ایستاد و گفت:

 

خب دیگه حرفاتو زدی االنم مثال من خیلی ناراحت و -

 عصبی شدم پاشو بریم

 

 ماهک تا دهان باز کرد پروا خم شد و گفت:

 

باس می پوشی میای میریم دهنتو می بندی مثل آدم ل-

رید، وگرنه بابا جونت می فهمه ماهکش تو اتاقش خ

 لطی می کنه!چه غ
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 ماهک جا خورد اما حق به جانب گفت:

 

 مگه چی کار کردم زر می زنی؟-

 

ببین بارِ آخر دارم می گم بی احترامی نکن بار بعدی -

دهنتو پر خون می کنم تا یادت نره، اینو هم بدون 

ی که ماری به تو می رسونه تا بکشی بفهمم اون کس

 کیه بهش رحم نمی کنم

 

 خورد که پروا خندید گفت:ماهک چنان جا 
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نگران نباش اومدم تا درستت کنم، خواهر منو چه به -

 این غلطا اونم با این سن و سال.

 

اماده شو بیا وگرنه مجبور میشم -در را باز کرد و گفت:

 با بهادر مشکل تورو حل کنم

 

 را بست و ماهک با خشم غرید: رفت دربیرون 

 

 میشه. این از کجا فهمید! بابا بفهمه بد-

 

مشتش روی تخت نشست، فکر نمی کرد پروا بتواند او 

را مجبور به کاری کند، اما هنوز چند ساعت هم از 
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امدنش نگذشته بود متوجه شد با بد کسی طرف است 

 و مشخص نبود ان همه اطالعات از کجا آورده است.

 

پروا از پله ها پایین رفت با دیدن مبین که سر در 

 گوشی داشت گفت:

 

 شین داری؟ما-

 

 مبین با عجله سر باال آورد و گفت:

 

 آ...آره-

 

 خوبه با ماشین تو میریم-
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 کجا؟-

 

 خرید-

 

در ورودی باز شد و با دیدن سیامک لبخند زد پایین پله 

 ها ایستاد و گفت:

 

 پسر عمومون هم که اومد-

 

 ک لبخند زد و بلند گفت:امسی

 

 خوش اومدی دختر عمو-
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 چرخاند سمت مبین و گفت:پروا نیش خند زد رو 

 

 من میرم بیرون ماهک که اومد بیاین.-

 

 باشه-

 

پروا سمت در رفت اما سیامک سریع خودش را جلوی 

 او کشید و گفت:

 

 این آتش باز خوب شد که، جون سگ د...-
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فکش درد گرفت که  حرفش کامل نشده بود که چنان

ش روی صورتش نشست و دو قدم به عقب  هر دو دست

، چشمان مبین درشت شده بود به خواهرش پرت شد

که مشتش را در دهان سیامک کوبیده بود نگاه می 

 کرد، پروا دست باال آورد و گفت:

 

می دونی پسر عمو؟ رفتم دکتر گفته یه مشکل بزرگ -

کنه بی قرار دارم، دستم وقتی بی احترامی حس می

میشه، شرمنده سعی کن به دهنت بفهمونی چی میگه 

حرف حالیش نیست! ممکنه دفعه ی  اخه دست من

 بعدی کار بدتری کنه!
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سیامک به دست به خون نشسته اش نگاه کرد و با 

خشم به پروا نگاه کرد ؛اما پروا شانه باال انداخت و 

 گفت:

 

 یاد بگیر پسرعمو-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _دجل_نه_ستبی_پارت#
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قدم برداشت سیامک با خشم سمتش یورش برد اما 

 پروا به یک باره سمتش چرخید گفت:

 

دستت به من بخوره از کرده و ناکردت جوری -

پشیمونت میکنم که تا آخر عمر بری گوشه ی اتاقت 

تکونم نخوری، من نه ماهکم نه اون خواهری که زیر 

 ره..گِله، من پروام، امتحانش ضرر ندا

 

سیامک دندان های به خون نشسته اش را روی هم 

 یش خند زد، سر تکان داد و گفت:فشرد و پروا ن
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 آفرین پسر خوب..!-

 

چرخید بیرون رفت و سیامک نفس عمیق کشید اما با 

صدای خنده ی مبین سر چرخاند خشمگین نگاهش 

 کرد. اما مبین دست جلوی دهانش گرفت و گفت:

 

خواهره خیلی نمی خندم اما این  به جون خودم به تو-

 باحاله، همین اول کار عاشقش شدم.

 

 سیامک سمت اتاق عمواش رفت و زیر لب غرید:

 

 گمشو بابا سیب زمینی!-
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هوی حاال نیست که تو پیازی! تو از این سیب زمینی -

 سمیا هست سبزه و به درد نمیخوره؛ از اونایی!!.

 

 :با حس حضور ماهک سر چرخاند متعجب گفت

 

 اوه فکر نمی کردم بیای.-

 

 ماهک عصبی سمت در رفت و گفت:

 

 بعد این همه مدت اومدی چرتو پرت نگو راه بیفت..-

 

 مبین به دنبالش رفت و گفت:-
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 گفتم بیا ... خودت نیومدی.-

 

من مثل تو ترسو نیستم، االنم به خاطر خواهر بزرگت -

 اومدی نه من..

 

** 

 

 تو اینارو ببر تو ماشین-

 

خرید های بسیار زیاد پروا را برد، پروا به ماهک  ینمب

که هندزفری در گوشش بود و بی خیال قدم  نگاه کرد
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بر می داشت، با رفتن مبین پروا سمتش رفت و به یک 

 باره هندزفری را از گوشش بیرون کشید و گفت:

 

 چند وقته میکشی؟-

 

 چی میگی تو اصال، چی میکشم؟-

 

داشت و با همان خون سردی پروا به لبخند قدم بر می 

 گفت:

 

بازی های خواهرت نگاه می موقعی که تو به تفنگ -

کردی من داشتم هم درس می خوندم هم تجربه 

کسب می کردم!، البته نه درسی که خواهرت خوندا، 
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درس واقعی، پس واسه دور زدن من اصال تالش نکن، 

اگر دهن باز نکنی خودت نگی جور دیگه می فهمم اون 

 رات بد میشه!وقت ب

 

 اصال هر چی، به تو چه..-

 

خواهرت نبودم این حرفت قبول بود اما، خب، اگر -

 االن این حرفات فقط زر مفته!

 

 چرخید ، دستش را تکان داد و گفت:

 

 خودم درستش می کنم، بزن بریم.-
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 چرخید با قدم های بلند دور شد و ماهک عصبی غرید:

 

این آتو مدام می  لعنتی این چجوری فهمید؟ االن با-

 .خواد اذیتم کنه

 

 

 

 ....اللهم صلعلی-

 

آتش به گوسفندی که سرش بریده شد خیره بود و باز 

 صدای صلوات بلند شد، کیا جلو رفت و گفت:

 

 دم همتون گرم،! دیگه آتشم بره خونش.-
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 میرزا جلو رفت و گفت:

 

همه ی مردم محل برات دعا کردیم، شبها دعای -

بودند، امروزم با همین گوسفندایی که کمیل برپا کرده 

 ی داریم؛ کل محل امشب غذا دارن.سر بریدیم نذر

 

 زحمت کشیدی میرزا..-

 

زحمتی نیست.. خدارو هزار بار شکر می کنیم سالم -

 برگشتی، همه از ته دل نگرانت بودیم.

 

 آتش سر تکان داد ؛به بقیه نگاه کرد و گفت:
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ستن و شدن که این محله و آدماش انقدری عاقل ه-

 چی کار کنن.منم نباشم می دونن 

 

اما آقا آتش !حتی اگر برامون کاری هم نکنی این -

 محله بدون شما محله نیست.

 

 آتش سر به زیر برد و مجید بلند گفت:

 

یه صلوات بفرستید تا آقا آتشم بره استراحت ،رو پا -

 نمونه بهتره..
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کینگ صدای صلوات باال رفت و آتش چرخید وارد پار

 آپارتمان شد و آرام گفت:

 

ی شده از سوراخش بیرون نیومده وقتی فهمیده چ-

 یعنی داغونه..

 

 بهتر ،اون ،به قول مجید ناخدا بیاد فقط رو مخه-

 

وارد آسانسور شدند و خود آتش دکمه فشرد، به توری 

روی سرش خیره بود و موهایش تراشیده بودند و حال 

 ا نگاه کرد و گفت:کمی در امده بود، کالفه به کی
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به مبین ببین داره چه گوشیم خاموشه یه زنگ بزن -

 غلطی می کنه...

 

 باشه..-

 

آسانسور ایستاد، بیرون رفتند، در خانه آتش باز بود و 

او زودتر وارد خانه شد، اول از همه توری روی سرش 

 را کند که کیا چشمانش درشت شد و گفت:

 

 چی کار می کنی؟!-

 

 رفت و گفت:آتش سمت اتاق 
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 کر بودی نشنیدی؟ گفت می تونی بری حموم -

 

 در را محکم بهم کوفت و کیا پوفی کرد و غرید:

 

خدا به داد برسه بازم شدی همون آتش دیوونه ، -

 نمیگی هم می خوای چی کار کنی

 

 

 

این روزا وقتی یادت میفتم میگیره این قلبم تویه ��

 خاطره هام دنباله تو میگردم
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ه چی از من با همه موننباشی می خودت بگو 

 ��میجنگم

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_سی_پارت#

 

 

 

خشمگین لباس های بیمارستان را از تن در آورد در 

سطل آشغال پرت کرد، آب را باز کرد و زیر دوش 
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رفت، با خیس شدن سر و تنش چشم بست، کف هر 

دو دستش را به دیوار رو به رو چسباند و سر به زیر 

 برد.

 

 

 

 ی چقدر درد میکنه این جای خالیتآخ نمیدون

 

دست بردار بیخیال دل کندن از تو کار ما نیست همش 

 رد میشی از سرم مثه سایه باهامی
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همیشه وقتی ان حال و روز بود پروا بود و می دانست 

که باید چه کار کند وچجور حالش را خوب کند، با یاد 

یگرانه از فلغاآوری حمام هایی که می رفت و پروا 

پشت به او می چسبید ...فکش منقبض شد، سینه ی 

 پهنش سفت شد.

 

 

 

اینجوری نکن با من تو که میدونی من چقدر دوست 

 دارم نامرد

 

 بیا بسازیم این دیوونه رو با هم دوباره با هم
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هنوز هم با فکر کردنش حسش می کرد، عصبی چرخید 

رت پ ارشامپو را برداشت با تمام حرصش سمت دیو

 کرد.

 

 

 

هر چی که اومدم جلو تو دور شدی از من نمیدونم 

 کجای راهو اشتباه رفتم

 

 از اینکه از دستت بدم از اینکه تنهام کنی میترسم
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با صدایی که به گوش کیا رسید، همان جور که با 

تلفنش حرف می زد با عجله سر چرخاند و دوید سمت 

 اتاق گفت:

 

د وارد اتاق شد و بلند کر بازبعد زنگ می زنم، در را -

 گفت:

 

 آتش-

 

 برو بیرون مگه بچه ام دم دقه میگی آتش؟-
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 کیا به در حمام نگاه کرد و سریع گفت:

 

نه...کاری نداشتم می خواستم بگم مبین میگه، همین -

جور که گفتی پروا عین نینجاس، همین امروز زده فک 

 سیامک اورده پایین!

 

الش راحت شد و ن ش خیبا دیددر حمام باز شد و کیا 

 آرام گفت:

 

گفت،مطمئنه خواهر منه یا آتش یکیو شبیه خودش -

 فرستاده تا بهادر زمین بزنه، همش بازی توئه
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اینجوری نکن با من تو که میدونی من چقدر دوست 

 دارم نامرد

 

 بیا بسازیم این دیوونه رو با هم دوباره با هم

 

 

 

در را کشید  در عقبآتش نیش خند زد و سر از الی 

 بست و گفت:

 

 میام بیرون زنگ میزنم.-
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 باشه.-

 

 آتش باز هم زیر آب رفت اما نیش خند زد و گفت:

 

تو واسه بابات نرفتی اون جا، رفتی همون کاریو کنی -

که خودت می خواستی، اما بد کردی نشونت میدم 

 پدرسگ!

 

 

 

اینجوری نکن با من تو که میدونی من چقدر دوست 

 دارم نامرد
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 بیا بسازیم این دیوونه رو با هم دوباره با هم

 

 

 

لبخند سختی روی لبش نقش بست و با تصور اینکه در 

فک سیامک کوبیده است دست روی سرش کشید و 

 کالفه غرید:

 

هر چقدرم نینجا باشی اون جا جات امن نیست دختر -

 پررو خودسر!!

 

** 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تکه نانی لیوان چای را جلوی مادر گذاشت، خودش 

جور که پنیر رویش می مالید به سیامک  رداشت همانب

 ان طرف میز نگاه کرد و گفت:

 

 پسرعمو تو انگار پسر بزرگ بابامی ..-

 

 عمو واسه من پدری کرده..-

 

 پروا به پدرش نگاه کرد و گفت:

 

 آره بهادر خان واسه شما پدری کرده!-
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و بهادر نگاهش کرد و پروا کمی از چایش را خورد 

 گفت:

 

 ن چی کار می کنید؟الا-

 

 کار خاصی نمی کنم-

 

باالخره یه کار می کنید که پول بیاد به حسابتون، -

 خرج این خونه، خورد خوراک و خودتون که کم نیست

 

بهادر و سیامک به یکدیگر نگاه کردند و پروا تکه نان 

 دیگری برداشت گفت:
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تونم بشینم، من چون همیشه کار می کردم بیکار نمی -

 دم سر کارمدارم دوباره برگر تصمیم

 

 پول الزم نداری که بری-

 

اول این که من بابت پول نمیگم چون پول دارم، من -

زن رسمی و قانونی آتش هستم و کارتشم دست منه 

فعال مشکل مالی ندارم و دوم این که من کارمو دوست 

 دارم واسه خودش، نه پول

 

 بهادر نیش خند زد و گفت:
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شی، آتش باید م شد، باید جدا بشوهر قانونی تمو-

 دورتو خط بکشه

 

سیامک به پروا نگاه کرد منتظر فریادش بود اما پروا 

 شانه باال انداخت و گفت:

 

این به خودم مربوطه اما خودم دارم اقدام می کنم -

 واسه جدایی

 

 یک ابروی بهادر باال رفت و پروا با دهان پر گفت:

 

یاز به پول دم پول خودم هست نبعدم که جدا ش-

 ارمکسی ند
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 آتش اذیت نکنه که جدا نمیشه-

 

پروا لیوانش را برداشت کمی از آن خورد انگار در 

سرش یک المپ به یک باره روشن شد، به بهادر نگاه 

 کرد و گفت:

 

آتش فهمیده دیگه نمی خوامش فکر نمی کنمم آدمی -

باشه، یعنی یه مثل اون دیگه کاری به من داشته 

 دل راه داره جورایی دل به

 

 پس چطوری دختر عمو رفتی مغازش زمینش زدی-
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اون ربطی به من نداشت یه بیماری پیش زمینه ای -

 داشته

 

 دست بهادر مشت شده بود و سریع گفت:

 

اما این دو ماه که نبودی خودش و آدماش این جا رو -

 ی کنه؟ول نکردن، فکر می کنی به همین راحتی ولت م

 

 گفت: پروا چشم ریز کرد و

 

 نمی دونم باید باهاش حرف بز...-
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اصال دیگه این اجازه رو نداری با اون مرد حرف بزنی، -

از این به بعد اجازت دست منه، تو سرتق بازی هم در 

بیاری باز بفهم که اجازت دست منه، اگرم می خوای 

بگی عاشقشی باالخره می بخشیش این بار باید با 

 شرایط من پیش برید

 

ای که باید می رسید، سر به زیر به نقطه  پروا رسید

برد لبخند زد، حال فهمیده بود بهادر چه چیزی می 

خواهد، خودش می دانست چه کار باید بکند و امیدوار 

بود آتش آن قدری باهوش باشد که بداند باید چه کند، 

دوست نداشت برای آن موضوع با آتش حرف بزند اما 

 ودش که می دانست باید چه کند.خ
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_یک_سی_پارت#

 

 

 

 

 

از پشت میز بلند شد و پشت ویلچر مادرش ایستاد و 

 گفت:
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نگران نباش پدر مهربونم من هرگز نمی خوام با -

آتش باشم، حتی اگر این خونه رو از جا در بیاره، چه 

 خوامشما اجازه بدید چه ندید من دیگه آتش نمی 

 

 د و گفت:با لبخند ویلچر را عقب کشی

 

 من دارم با مامانم میرم بیرون-

 

 بهادر سریع ایستاد و گفت:

 

 کجا؟-

 

 می خوام ببرمش فیزیو تراپی-
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 اون خوب نمیشه ببرش تو اتاق-

 

 می برمش دکتر می فهمم می تونه یا نه-

 

 راه افتاد اما بهادر سریع جلو رفت و گفت:

 

کاری هم که به تو مربوط نیست  ببرش تو اتاق تو-

 الت نکندخ

 

تو کار مادرم دخالت نکنم؟ انگار نمی دونید من -

 دخترشم، برید کنار
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 مادرش سریع و با ترس گفت:

 

 مژان جان-

 

چیزی نیست مامان، االن میریم دکتر، بابا حتما به -

 فکر شما هست 

 

 به بهادر نگاه کرد و گفت:

 

تو این مورد جلومو نگیر بهادرخان، اون مادرمه با چه -

 حقی

 

 برداشت اما بهادر بازویش را گرفت و گفت:م قد
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 رو حرف من حرف نزن، سیامک زن عموتو ببر اتاقش-

 

د لبخند زد به دست بهادر که پروا لبش را کمی باز کر

بازویش را گرفته بود نگاه کرد و دست پیش برد مچ 

 دستش را گرفت و گفت:

 

 می برمش ببینم می خوای چی کار کنی بهادر خان-

 

ویلچر را بگیرد پروا همان جور که  ا خواستسیامک ت

 خیره چشمان وحشی بهادر بود گفت:
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سالم دست به اون ویلچر بزنی مطمئن باش دستت -

 نمی مونه پسر عمو

 

 سیامک نگاهش کرد و پروا با لبخند گفت:

 

 می خواید اسلحه بذارید رو سرم؟ -

 

بهادر خشمگین بود اما نمی دانست حتی باید چه کند، 

 همان پروا دستش را از خودش جدا کرد و گفت: برای

 

نترس انقدری ظالم بودی که ثابت بشه با مامانم چی -

 تونه کاری باهات کنه کار کردی هم کسی نمی
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 به سیامک نگاه کرد و آرام گفت:

 

 آفرین که انقدر حرف گوش کنی پسر عمو-

 

ویلچر را گرفت و راه افتاد، بهادر عصبی چرخید و 

 سیامک گفت:

 

 عمو برم جل...-

 

خفه شو اون دنبال آتو هست بهش زور بگیم بد -

 میشه، بذار بفهمه برام مهم نیست

 

 کنم؟االن چی کار -
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 برو دنبالش به بهونه مامانش نره دیدن آتش-

 

 اگر بره خوبه که-

 

 اگر بره آره-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_دو_سی_پارت#
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** 

 

 ز منهیچ قرصی از دست هیچ کس نخور ج-

 

 باشه-

 

 دیدی دیروز که دکتر چی گفت:-

 

همه چی سالمه فقط اون داروها یه جور تنبلی داده به -

دیگه اون داروهارو نخوری و فیزیوتراپی پاهات که 

 بری تموم میشه و راه میری
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 باشه مژ...-

 

 میشه اون اسمو نگید، بگید پروا من فقط پروا هستم-

 

 کنمباشه پروا، میشه ازت یه خواهش -

 

 بگید-

 

 با بهادر انقدر بحث نکن اون بی رحمه-

 

اصال به این چیزا فکر نکنید، من بهادرو خوب می -

 شناسم اونه که منو نمی شناسه، شما هم نگران نباشید
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ظرف میوه را که خودش برای مادرش پوست گرفته 

بود قاچ و تزئین کرده بود را روی پایش گذاشت و 

 گفت:

 

تاب بیشتر جا بشین بعد که آف هوا خوبه یکم همین-

 شد صدا بزن ببرنت تو

 

 تو کجایی؟-

 

 باید برم تا جایی-

 

 بها...-
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 هیش گفتم به این چیزا فکر نکن-

 

از سر جایش بلند شد و با عجله وارد عمارت شد، 

خودش را به طبقه باال رساند خواست سمت اتاقش 

برود اما کنجکاو سمت اتاق ماهک رفت لحظه ای 

نید، گوش به در چسباند، صدا را نمی صدایی ش

توانست تشخیص دهد، کمی خم شد سعی کرد از 

دید بزند، اما کلید درون آن سوراخ  سوراخ در اتاق را

 بود.

 

پوفی کرد صاف ایستاد خواست برود که باز صدا شنید 

اما این بار واضح تر که نفسش حبس شد، بعد از آن 

شخیص می همه رابطه با آتش آن صداها را خوب ت
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داد، دستش با شتاب روی دهانش نشست، می دانست 

با پدرش سیامک در آن عمارت است اما گمان می کرد 

 در اتاق او است.

 

قدم به عقب برداشت ناباور به پله ها نگاه کرد، با 

عجله دوید پایین رفت، در اتاق ها را یکی یکی باز می 

د، در کرد و فقط یک درصد امید وار بود سیامک را ببین

اتاق پدرش را به یک باره باز کرد، با بهادر که با 

ما او با تلفنش صحبت می کرد چشم در چشم شدند ا

 حرص در را بست چرخید غرید:

 

 پس واقعا با هم هستید!-
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از شدت ناراحتی گردنش تیر کشید و چشمانش را با 

درد روی هم فشرد، راه افتاد همان موقع مبین از پله ها 

 با دیدن پروا گفت:پایین آمد 

 

 سالم-

 

پروا بی توجه کنارش زد از پله ها باال رفت خودش را 

ک رساند با تمام حرصش در زد و بلند به در اتاق ماه

 گفت:

 

 ماهک همین االن بیا اتاقم باید یه چیزی بهت بگم-
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ماهک که وحشت زده نیم خیز شده بود با اتمام حرف 

 پروا با لکنت گفت:

 

 ا...االن میام-

 

پروا سر نزدیک در برد و بو کشید، با بویی که حس 

ه به کرد چشم روی هم بست و کالفه عقب رفت با عجل

اتاق خودش رفت، با خشم تیشرتش را در آورد وسط 

 اتاق پرت کرد، قدم زد در دلش غرید:

 

 بی شرمو حیا-
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سمت کمد رفت لباس بیرون را تنش کرد شال را روی 

 ی در را شنید:سرش انداخت همان موقع صدا

 

چرخید با قدم های بلند سمت در رفت و با شتاب 

اتاق امن نیست به بازش کرد، اما چون می دانست در 

یک باره بیرون رفت و چنان سیلی در گوش ماهک 

نشاند که هین ماهک باال رفت و سرش کامال کج شد 

موهایش در صورتش ریخت، پروا با تمام خشم دست 

 ت:باال آورد با تهدید گف

 

یک بار دیگه اون کوفتیو بکشی برام مهم نیست کی -

ه هستی جوری عین سگ می کشمت می برمت کمپ ک

 تا عمر داری حتی اسم سیگارم نخوای بشنوی
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ماهک با خشم رو چرخاند اما قبل از دهان باز کردنش 

 پروا با همان خشم گفت:

 

دهنتو ببند تا من حرفم تموم نشده اون کثافتو باز -

حالم بهم نخوره، اون حروم زاه که بهت اون نکن که 

ه بکش واسه اینه که تو حال بیشتری کوفتیو میده میگ

 بهش بدی

 

رنگ ماهک پرید و پروا از الی دندان های کلید شده 

 اش غرید:

 

این بار آخری بود که بهت اخطار دادم، بابات خرابه؟ -

برادرت خرابه؟ همه خانوادت خرابن؟ به درک تو خوب 

و آدم باش تو درست زندگی کن اگر قراره به باش ت
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جرم خوب زندگی کردن بکشنت به درک اما خودتو نده 

ت هرزه ای مثل سیامک که اگر تو نباشی میره دس

سراغ یه سوراخ دیگه، مغرور بودنت و غد بودنت واسه 

منه خواهر ته دم دست بودنو شل بودنت واسه اون 

ه خودت پسر عموی حروم زاده تر از خودشه؟ واس

ارزش قائل باش دیگرانو مجبور کن بهت احترام 

چ کس بذارن، این همه دم دست بودن معلومه که هی

 تورو هیچی حساب نمی کنه

 

 سر تکان داد و برای تایید صد درصد گفت:

 

خودتم نخوای من درستت می کنم، حاال هم گمشو تو -

 اتاقت خودتو جمع کن 
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شت به پروا ماهک عصبی چرخید حتی هیچ جوابی ندا

قش شد در را بهم کوفت، اما با بدهد، با شتاب وارد اتا

ش نشست خندید، بسته شدن در دستش جلوی دهان

خنده همراه اشکی از سر ذوق، تنش به در چسبید باز 

خندید، در عمرش کسی به فکرش نبود، حسرت سیلی 

همچون پروار را داشت که با همان سیلی به او ثابت 

 دارد و نگرانش هستند. کنند برایشان ارزش

 

اما هیچ گاه آن حس را نداشت، خندید و سینه اش را 

هری که تا چند مدت پیش فکر چنگ زد که چطور خوا

نمی کرد داشته باشدش حال آمده و بدتر از یک مادر 

مراقبش است لحظه ای رهایش نمی کند، کاری که 

 سال ها حسرتش را داشت.
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 روی زمین افتاد و نالید:

 

 ثل تو باال سرم بود...این به روزم نمی اومدیکی ماگر -

 

از اتاق پروا کوله پشتی اش را روی شانه اش انداخت 

بیرون رفت، با ابروهای در هم از کنار اتاق ماهک 

 گذاشت از پله ها پایین رفت با دیدن مبین غرید:

 

 سوئیچ-

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو_جلد_سه_سی_پارت#

 

 

 

 

 

 :مبین سریع ایستاد و گفت

 

 هر جا بخوای بری می برمت-

 

 بادیگاردی مگه؟-
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 تو فکر کن بادیگاردم-

 

 سوئیچ بدهالزم نکرده، -

 

 مبین لبش کج شد و گفت:

 

 بهم اعتماد نداریا-

 

 پروا نیش خند زد و گفت:

 

برادری که نتونه از خواهرش مراقبت کنه هیچ وقت -

قابل اعتماد نیست، شاید به زبون نه اما با این بی رگ 
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بودنت خواهرتو دو دستی تقدیم هرزه ها کردی، بده 

 من اون سوئیچو

 

مبین جا خورد و دست در جیبش کرد با فریاد آخرش 

 گفت:

 

 چرا داد میزنی-

 

 پروا سوئیچ را از دستش کشید و گفت:

 

این همه زیر دست آتش بودی اما نتونستی یکم از -

 اون غیرت یاد بگیری بیچاره

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 هادر را شنید:چرخید برود اما صدای ب

 

امروز که دیگه نمی خوای مادرتو ببری دکتر، خیر -

 باشه کجا میری؟

 

 پروا سمتش چرخید و گفت:

 

بابا جان اگر شما اجازه بدی می خوام برم کتابخونه -

 بعدم برم پیش مشاورم، اجازه هست؟

 

با اتمام حرفش نیش خند زد چرخید دو قدم برداشت 

 ن سردی گفت:برود اما بهادر هم با همان خو
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اجازه هست دخترم، اما زود بیا و مراقب خودتم باش، -

 سراغ آتشم از سرت بیرن کن فکر اینکه بری

 

 پروا نیش خند زد سمت در رفت و بلند گفت:

 

 انگار نمی خواین باور کنید آتش واسه من تموم شده-

 

بیرون رفت، بهادر به مبین که سرش را می خاراند نگاه 

 کرد و گفت:

 

رت کاری برام انجام ندادی  اما االن می خوام عم تو-

 انجام بدی
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 چی کار کنم؟-

 

 بهادر سمتش رفت و گفت:

 

 کاری کن خواهرت فیلش یاد هندستون کنه-

 

 مبین گفت:-

 

 چی کار کنم!-

 

 باید کاری کنی باز عاشق اون حروم زاده بشه-

 

 ابروهای مبین باال رفت و گفت:
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 آتش؟!-

 

 داد و گفت:شانه ی مثبت تکان بهادر سرش را به ن

 

و سمت فعال مرغش یه پا داره اما من نیاز دارم آتش-

 خودش بکشه

 

 مبین نیش خند زد و گفت:

 

 کاری که مرجان می خواست بکنه-

 

 بهادر با خشم یقه اش را گرفت و غرید:
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خفه شو، بعدم اون مرجان کارشو بلد نبود که آتش -

رید در به در بود دستشو خوند، چون احمق عاشق اون ف

اما این خواهرت واقعا عاشق اونه کار من دقیقه، آتشم 

از سرش بر نمی داره، در ضمن بخوای به دست 

دشمنم حرفی بزنی، مبین تو هر سوراخی باشی می 

 کشمت بیرون یه تیر می کارم تو این کلهی پوکت

 

 مبین آب دهان قورت داد و بهادر ادامه داد:

 

گرنه بهت ر این مورد حرف نزن ودهنتو ببند با آتش د-

 نمایشگاه ماشینرحم نمی کنم، االنم گمشو برو 
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 چ...چرا؟-

 

یه ماشین انتخاب کن واسه خواهرت، بگو تا ماه دیگه -

 که تولدشه آمادش کنن

 

 چشم-

 

 گمشو برو-

 

 ماشین ندارم-

 

 سیامک همین وراس با اون برو-
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 باشه-

 

، مبین آب بهادر رهایش کرد چرخید سمت اتاقش رفت

 دهان قورت داد و گفت:

 

گفتی برو مراقب زنم  آتش خان حاال که ولم کردی-

باش بیستو چاری خبر بهم برسون شرمنده این مورد 

تهدید به مرگ شدم جرات نمی کنم یه کالمم بهت 

 بگم

 

 پوفی کرد چرخید سمت پنجره رفت و عصبی گفت:

 

 نگمم از اون ور تو به سیخ می کشیم-
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 یاد زد:با خشم فر

 

 د من چه غلطی کنم-

 

** 

 

گذاشت و تماس گرفت، با هندزفری را در گوشش 

 شنیدن صدای نهال لبخند زد و گفت:

 

 سالم چطوری؟-

 

 سالم عزیز دلم تو چطوری؟-
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

خوبم دارم میرم تا جایی گفتم با تو تماس بگیرم، -

 محمد خوبه؟

 

 اونم خوبه، دیروز رفته بود تو محل-

 

 چطور؟-

 

، چقدرم که محله شلوغ بود بس که رده بودنآتشو او-

کرده بودند و اال منم بوشو از خونه حس اسپند دود 

کردم، حتی چند تا گوسفند سر بریدن دیشب به کل 

 محل غذا دادن، واسه ما هم اوردن
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پروا لبخند زد و گفت:

 

 نوش جونتون-

 

 محمد می گفت:-

 

شته با اینکه سرشو عمل کرده بودن، فقط چند روز گذ-

 بود اما سرحال بود مثل همیشه

 

 گه ازش توقع داشتیدآتشه دیگه چی دی-

 

 تصمیمت عوض نشد-
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 نمیشه نهال بی خیال، چه خبر دیگه-

 

نغمه زنگ زده بود، بیچاره حالش زیاد خوب نبود، ویار -

 ولش نمی کنه

 

 الهی، حاال به اونم یه زنگ می زنم-

 

سر بریم وقت نمی کنی تا تابستون تموم نشده یه -

 دیدنش

 

 پیچید و گفت:پروا کالفه در خیابان بعدی 

 

 فکر نکنم-
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 با محمد حرف زدم میگه برو دو سه روزه برگرد-

 

 خوبه دیگه تو برو منم واسه زایمانش میرم-

 

 واسه زایمانش که منم هر جوریه میام-

 

 خب خوبه تو االن برو تا بعد-

 

 باشه، چه خبر از اون خونه-

 

تلفنی چند ساعت طول خبرا هست که  این جا انقدر-

 ال دیدمت تعریف می کنممیکشه، حا
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 باشه-

 

 پا روی ترمز گذاشت به خانه نگاه کرد گفت:

 

 من رسیدم فعال کاری نداری؟-

 

 نه مراقب خودت باش-

 

 باشه عزیزم-

 

تماس را قطع کرد و در را باز کرد پایین رفت، به خانه 

 نگاه کرد و آرام گفت:
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 !پس اینجاس-

 

دیدن آن چهار نفر سر چرخاند به اطراف نگاه کرد با 

که هر کدام یک سمت ایستاده بودند سر تکان داد، باز 

دوباره سوار ماشینش شد و به حرکت در آوردش دور 

شد، کمی جلوتر ماشین را پارک کرد و کوله پشتی را 

باز کرد، شالش را در آورد و موهای بافتش را زیر 

خت و مانتو را از تنش در آورد، تیشرت مشکی اش اندا

لبه دار را روی سرش گذاشت، ماسک مشکی  کاله

بیرون کشید جلوی دهان و بینی اش را به همان ماسک 

پوشاند، شیشه و دستمال ها را برداشت از ماشین 

 پایین رفت، با عجله قدم بر می داشت.
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 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_چهار_سی_پارت#

 

 

 

 نزدیک مردی شد و گفت:

 

 فهمیدی چی به چیه؟-
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همسایه که نگاه کردند انگار فقط دو از پشت بوم -

 نفرن که مراقبن.

 

 خوبه..-

 

 شیشه ها و دستمال ها را سمتش گرفت و گفت:

 

 زیاد نزنن! در حد اینکه چند دقیقه بیهوش بشن.-

 

 باشه.-

 

 اینم اسلحه واس...-
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نمی خواد، دارم.اما اصال نمی خوام هیچ شلیکی -

 ه..باش

 

 احتیاط اونم نه به قصد کشت.بله ؛گفتن فقط محض -

 

 خوبه..-

 

 اینم کتابایی که خواسته بودید.-

 

پروا پالستیک کتاب ها را گرفت، کنار باغچه گذاشت و 

 گفت:

 

 سریع شروع کنید.-
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مرد دوید رفت سمت آن سه نفر و پروا به ساعت مچی 

 اش نگاه کرد و گفت:

 

 ده دقیقه!-

 

ی را بیرون پا سریع گوش ؛با دیدن جا سمت خانه رفت

اورد و روشن کرد، پا بلند کرد کمی خودش را باال 

کشید و گوشی را جلو برد، ان مرد با ترس سمتش 

 رفت و پروا پایین پرید، به گوشی نگاه کرد و گفت:

 

 تو حیاط کسی نیست..-
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 سریع سمت در رفت و گفت:

 

 بریم!-

 

 االن میاد میپره درو باز کنه..-

 

 اما پروا غرید:چرخید سوت ریزی زد 

 

 میگم وقتم کمه سوت میزنه!!-

 

پرید دستش را به باال در گرفت، مرد سریع سرش 

سمت او چرخید تا دهان باز کرد بگوید نه،پروا خودش 

را باال کشید و خیلی فرز و سریع خودش را ان طرف در 
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کشاند و در یک چشم بهم زدن در باز شدف مرد با 

 د اما پروا عصبی گفت:به پروا نگاه می کر دهان بسته

 

 د بیاین دیره..-

 

مرد چرخید اشاره کرد وارد شوند، پروا بار دیگر به 

ساعت مچی اش نگاه کرد و ان سه نفر جلو رفتد به 

یک باره وارد خانه شدند، او همان جلوی در ایستاده 

 بود و ان مرد جلو رفت گفت:

 

 شما تو نیاید..!-

 

 باشه برو..-
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ه اطراف نگاه کردبا دیدن دوربین او هم رفت و پروا ب

کمی سرش را پایین گرفت که کاله باعث دیده شدن 

چشمانش شود، با صدای درون ساختمان با شتاب رو 

چرخاند، انگار موفق نشده بودند بیهوش کنند، اسلحه 

را از کنار شلوارش بیرون کشید قدم به جلو برداشت 

 اختمان بیرون پرید.اما همان لحظه مردی از س

 

پروا سریع اسلحه را سمتش گرفت و مرد بی توجه 

گوشی را از جیبش در آورد تا خواست تماس بگیرد 

صدای شلیک بلند شد و صدای فریاد ان مرد هم بلند 

شد پخش زمین شد، دست پروا لرزید؛ اما با دیدن 

 مردی که جلوی در بود غرید:
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 بدوئید-

 

درد به خودش گرفته بود از  به مردی که زانویش را را

 می پیچید نگاه کرد و غرید:

 

 مجبورم کردی دیگه!-

 

قلبش تند می زد و باورش نمی شد با اسلحه به کسی 

شلیک کرده است، سرش از شدت ترس تیر می کشید 

و به ان فکر می کرد اگر تیرش خطا می رفت چه می 

 شد، چشمان خمار شده اش را بست و عصبی گفت:
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دم قرار نبود خطا بره...کارمو رین کرردم...تمتمرین ک-

 بلد...

 

 خانم بریم..-

 

پروا چشم باز کرد با دیدنشان بی وقفه بیرون دوید و 

 بلند گفت:

 

 سوارشون کنید دنبال من بیاید..-

 

همان موقع ماشینی جلوی ان در رسید و ان چهار مرد 

ان دو نفر را سریع سوار ماشین کردند و ماشین با 

 ماشین پروا برسد. اه افتاد که بهعجله ر
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 ** 

 

خیره بود به روبه رو، نگاهش به آن خانه ای بود که 

خیلی مدت بود صاحبش را در آن ندیده بود، صاحب 

فضولی که با دوربینش خانه ی او را دید می زد، نخ 

سیگاری بین لبهایش گذاشت و با فندکش روشنش 

نست با کرد، پک عمیقش نشان از خشمش بود، می توا

کارش را پیش ببرد اما متوجه بود که در آن  زور همه

 زمینه نباید آن کار را می کرد.

 

با صدای زنگ در خانه چشم ریز کرد کمی چرخید به 

در نگاه کرد، بی حوصله از غر زدن های کیا که چرا 

سیگار می کشد، سمت آشپزخانه رفت، سیگار را در 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ر رفت و آرام سینک انداخت و آب را باز کرد، سمت د

ازش کرد با دیدن جمعیت جلوی در، عصبی گردنش ب

را تکانی داد اما ان زن بی توجه و گریه کنان جلو رفت 

 و پسرش را در آغوش گرفت.

 

 آتش دستانش را دورش حلقه کرد گفت:

 

 خوبم!-

 

 داداش!-

 

 آتش با خشم نگاهشان کرد و گفت:
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 شیون راه نندازید، بیاید تو..-

 

دستانش دو طرف صورت او عقب رفت  مادرش نگران

 گذاشت و گفت:

 

 چی شد چرا این به روزت اومد؟-

 

 چیزی نشده..-

 

 چیزی نشده و این همه حالت بد شد؟! چیزی نشده!-

 

 آتش کالفه عقب رفت و گفت:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کی بهتون خبر داد؟-

 

 کل محل می دونن می خوای نفهمیم؟-

 

 بابا هم اومده؟-

 

 آره، پایینه داره میاد.-

 

 باال کشید و غرید:آسو بینی 

 

 این پروا بی...-

 

 آتش دست باال اورد و غرید:
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بخواید بهش بی احترامی کنید جوری دورتون خط -

 می کشم که انگار هیچ وقت خانواده ای نداشتم

 

 مادرش عصبی گفت:

 

 گفتن اون باعث شد...-

 

 گوه خورده هر کی گفته.-

 

 با دندان های کلید شده گفت:
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پنج_سی_پارت#

 

 

 

کسی حق نداره کلمه ای بهش بی احترامی کنه، -

دست رو نقطه ضعفم نذارید که اون وقت پشیمونی 

 واسه شماس نه من..

 

 آسکی جلو رفت و گفت:
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 مهم اینه االن خوبی داداش..-

 

در آغوش برادرش فرو رفت و آتش دست روی سرش 

وا د به خانه ی پرکشیدو رو چرخانکشید، نفس عمیقی 

خیره شد ، صدای زنگ گوشی آتش مساوی شد با در 

زدن پدرش، آسکی عقب رفت و آتش سمت میز رفت 

گوشی را برداشت، دست روی گوشی کشید دم 

 گوشش گذاشت:

 

 بله-

 

 کیا گیج از آن دو نفر نگاه گرفت و گفت:
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بیای، داداش می دونم فعال نباید از خونه بیرون -

 بیای انبار اما...اما باید

 

 چه خبره؟ -

 

 باید بیای ببینی من خودمم گیجم-

 

 بمون میام-

 

 باشه-

 

 چرخید با دیدن پدرش سر به زیر برد سالم کرد:
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 سالم-

 

پدرش جلو رفت و در آغوش هم فرو رفتند، آتش آرام 

 گفت:

 

 خوبم -

 

 خدارو شکر که خوبی-

 

 باید برم، زود میام-

 

شده اش سر تکان  رفت با چشمان نم دار پدرش عقب

 و گفت:داد 
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 مراقب باش-

 

 آتش سر تکان داد سمت در رفت اما مادرش غرید:

 

 کجا با این حالت-

 

 پدرش جای آتش جواب داد:

 

بچه که نیست خودش می دونه باید چی کار کنه، از -

راه رسیدی استراحت کن بعدم یه غذا درست کن که 

 بخوره
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با شتاب  کالهش را برداشت روی سرش گذاشتآتش 

ریع وارد آسانسور شد دکمه از خانه بیرون رفت، س

فشرد، همان جور گوشی را روشن کرد در واتساپ 

رفت، آخرین بازدید پروا را چک کرد که هنوز تغییر 

 نکرده بود برای صبح بود.

 

نگران از آنالین نشدنش با مبین تماس گرفت و 

ذاشت، در باز شد بیرون رفت و گوشی را دم گوشش گ

پشت فرمان مت ماشینش رفت، در را باز کرد س

نشست و تماس متصل شد تا خواست سوال بپرسد 

 صدای فریاد بهادر را شنید:

 

 سریع باش حمال-
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 آتش نیش خند زد ماشین را به حرکت در آورد و گفت:

 

 چی شده دخترش کاری کرده دیوونه بشه؟-

 

ی شده یهو از اتاق زدن بیرون واال منم نمی دونم چ-

ی دوئن االنم که ین ببر زخمی این طرف اون طرف مع

 رفتن

 

 نفهمیدی چی شده؟-

 

 نه واال اما فکر کنم اوضاع خرابه-

 

 پروا کجاست؟-
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پروا کیه...اهان ببخشید خواهرمو میگی، یه دوساعت -

پیش اومد سوئیچ ازم گرفت به بهادر گفت داره میره 

 شاورهکتابخونه بعدم م

 

 د و غرید:ماشین آتش در کوچه پیچی

 

 چرا باهاش نرفتی؟-

 

نمی ذاره که، انقدرم یه جوریه آدم می ترسه باهاش -

 بحث کنه

 

 وقتی اومد سریع به من خبر بده-
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 باشه-

 

تماس را قطع کرد و سرعتش را بیشتر کرد، وارد کوچه 

ی خانه ی کیا شد، جلوی انباری پا روی ترمز فشرد، با 

ی به موتور مجید عجله از ماشین پایین رفت، نیم نگاه

را هل داد وارد شد، سر چرخاند با  انداخت و در انبار

 دیدن کیا سریع جلو رفت و گفت:

 

 چی شده؟-

 

 یه مرده اومد در مغازه بهم گفت برو انبار-
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 آتش چشم ریز کرد و کیا گفت:

 

سریع رفت رفتم دنبالش اما بهش نرسیدم، ترسیدم -

جا دیدم  ن جا چیزی شده باشه سریع اومدم اینای

 ن جا هستناین دو نفر نیمه بیهوش ای

 

کنار رفت و آتش با دیدن آن زن و مرد جوان 

 ابروهایش باال رفت و با بهت گفت:

 

 فرید!-

 

 مجید از دیوار تکیه گرفت و گفت:
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 هنوز که دهن باز نکردن -

 

 اتش سریع جلو رفت و گفت:

 

 اومدید این جا؟!چه جوری -

 

 گفت:زن بی جان بود اما فرید 

 

ریختن تو خونه، بعدم مارو بیهوش کردن بهوش که -

 اومدم تازه اوردنمون این جا

 

نفهمیدی کی بود؟ بهادر که شما پیش خودش بودین -

 کژوانم که شمارو بگیره نمیاره بذاره این جا
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 زن به سختی گفت:

 

 نه...از طرف اونا نبودن-

 

 فرید نفس عمیق کشید و گفت:

 

اما وقتی بهوش اومدم مردارو نمی شناختم، -

نفهمیدن، جلوی در مردا رفتن سمت یکی، صورتش 

پوشونده بود کاله داشت، فقط یه لحظه چرخید حس 

 کردم موهاش گیسه تو لباسش انداخته
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پنج_سی_پارت#

 

 

 

کردند و ابروهای  مجید و کیا متعجب به یکدیگر نگاه

 ع گفت:آتش باال رفت، کیا گیج شد و سری

 

 کی می تونه باشه؟!-

 

 آتش با ترس چرخید و فریاد زد:
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 نه نه نه لعنتی!!-

 

 کیا به دنیالش دوید و با ترس پرسید:

 

 چی شده؟!-

 

 آتش با عجله سمت ماشینش رفت و گفت:

 

 کار خودیه؟-

 

 کیا سر جایش ایستاد و گفت:
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 پرو...-

 

سکوت کرد به هوشش لعنت فرستاد باید همان اول 

مید کا پروا است، سریع سمت آتش رفت و می فه

 گفت:

 

 کجا؟-

 

 باید برم سراغش..-

 

 آتش!-

 

 آتش با حرص فریاد زد:-
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 برو کنار..-

 

 بری سراغش که چی بشه؟ اگر کار اون نباشه چی؟-

 

 کار خودشه کار هیچ کس غیر خودش نیست.-

 

 خب بری سراغش چی بگی؟-

 

این کار  احمقی؟ یا انقدر خری که نمی فهمی اون با-

 تو دردسر انداخته. به من کمکی نکرده و بیشتر خودشو
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کییا گیج نگاه می کرد و آتش عصبی رو چرخاند و 

 گفت:

 

تا االن بهادر سه تا برگ برنده داشت اما با این کار -

 پروا االن فقط یه برگ برنده داره..

 

 کیا نگران شد و با ترس گفت:

 

 چی میشه؟-

 

تنها اون بیشتر میشه میفهمه سوال خوبیه، فشار روی -

برگ برنده چیه، تا حاال می گفتم از دور مراقبشم اما 

 االن چی؟
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 داداش پروا که نمیاد از جون خودش بگذره..-

 

کسی نیست که ازجون خودش بگذره اما کسیه که که -

تو خطر می ندازه، درست مثل  به خاطر دیگران جونشو

 االن!

 

 شاید نقشه داره..-

 

 ه باید به من بگه..داشته باشنقشه هم -

 

این جوری بری سراغش عمرا بهت بگه، چرا سعی -

 نمی کنی خودت بفهمی؟
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 از این دختری که می بینی میشه چیزی فهمید؟ -

 

 هر چی بری سراغشم بی فایدس..-

 

فقط به من و کژوان شک می فکر می کنی بهادر االن -

ک می کنه و تمام؟ کور خوندی قبل ما به همون پروا ش

 کنه، اذیتش می کنه من باید برم

 

با شتاب در را بست، کیا با عجله ماشین را دور زد و دو 

انگشتش را در دهان کرد دو سوت رمزی برای مجید 

 زد و با عجله در را باز کرد کنار آتش نشست و گفت:
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 اسش به اون دوتا هست بریم.مجید حو-

 

 :آتش سریع ماشین را به حرکت در آورد و غرید

 

 تو به آسکی گفتی؟-

 

نه واال اما با خواهر طاهر در ارتباطه حدسم اینه اون -

 گفته.

 

لعنتی اصال موقع اومدن اونا نبود، درست وقتی که -

 باید مدام فکر کنم اونا اومدن.

 

 حاال داداش مطمئنی پروا بوده؟-
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کدوم دختر دیگه این کارو می کنه جز این خانم -

 نینجای دیوونه؟

 

 و گفت: خند زدکیا لب

 

 داداش این زنت خیلی خطریه یه وقت تورو نکشه-

 

د اگه اون دوست نفهم دکترش نمی گفت که االن -

دستو پاشو بسته بودم انداخته بودم تو خونه نمی 

 باشه.ذاشتم یک ثانیه خونه ی اون حروم زاده 

 

 با زور که چیزی حل نمیشه دا...-
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حرف می زنه، گاهی ببند دهنتو... شبیه اون دکتر برام -

 واب میده!زور بهتر همه چی ج

 

 کیا خندید و گفت:

 

 تو قانون آتش خان بله دیگه، حاال کجا میری؟-

 

 خونه بهادر!-

 

 بری بگی چی؟-
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یه چیزی پیدا می کنم، زنگ بزن این مبین بزغاله -

 ین چه خبره؟بب

 

کیا گوشی را در آورد و تماس گرفت دم گوشش 

اسم کیا از ماهک دور شد و گذاشت، مبین با دیدن 

 جواب داد:

 

 بله؟-

 

 چه خبر؟-
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اوضاع خرابه، ماهک االن با سیامک حرف زد، واال به -

من که نگفتن چی شده اما سیامک گفته به پدر میگه 

 یارنش..همش زیر سر مژانه..!رفتن پیداش کنن ب

 

کیا با ترس از گوشه ی چشم به آتش نگاه کرد و 

 گفت:

 

 یه؟پس همه چیز اوک-

 

همه چیز اوکیه چیه؟ میگم بهادر خون جای آب می -

 خورد انقدر که عصبی بود نمی دونم پروا چی کار کرده؟

 

 باشه چیزی شد به ما خبر بده-
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 کیا می شن...-

 

 کیا تماس را قطع کرد و گفت:

 

نظرم بیا برگردیم، مبین گفت پروا اوکیه اما بهادر به -

 ی من تنها برم؟عصبیه میگم تو برو؛یا اصال میخوا

 

 آتش نگاه کرد و کیا سریع نگاه دزدید و گفت:

 

 یعنی می گم بری بدتره دیگه..-

 

 این همه زر زد فقط گفت اوکیه؟-
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نه، یعنی داشت می گفت تو خونه همه چیز بهم -

 راحت تو اتاقهریختس اما پروا 

 

 آتش سرعتش را بیشتر کرد  غرید:

 

 پروا تو دردسره، تو دردسره..-

 

ی عربده ی آتش کیا نگران نگاهش کرد؛ او با صدابا 

پنهان کاری نمی توانست به آتش دروغ بگوید و حال 

 بیشتر او را نگران کرده بود.
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_شش_سی_پارت#

 

 

 

** 

 

انگشتان دستش بود، آماده هر چیزی بود، نگاهش به 

که اصال غافلگیر نشده بود،  سر باال آورد به آن دو مرد 

به دستور بهادر جلو نشسته بودند و یکی رانندگی می 

ستیک بیرون کرد نگاه کرد، بی توجه یک کتاب از پال
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آورد و بازش کرد و با تمرکز و بی خیال نسبت به 

تاب را خواند، با ایستادن اتفاقات اطرافش کمی از آن ک

 ماشین آرام سر باال آورد و به اطراف نگاه کرد.

 

در را باز کرده بود شد به سیامک که  همان لحظه در باز

 نگاه کرد و گفت:

 

 زحمت نشه پسر عمو درو برام باز می کنی؟-

 

 بیا پایین، سریع باش، عمو زودتر رفت تو-
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کمی  پروا با طرز حرف زدن سیامک چشم ریز کرد

نگاهش کرد اما بی توجه آرام از ماشین پایین رفت به 

 اطراف نگاه کرد و گفت:

 

 آدم پیشواز من اومدن؟ه؟این همه هو چه خبر-

 

 راه بیُفت-

 

ماشین آتش همان موقع رسید اما با شلوغ بودن جلوی 

 خانه بهادر کیا سریع گفت:

 

 نگه دار، نگه دار فعال جلوتر نرو-
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 رد و گفت:آتش پا روی ترمز فش

 

 اون پرواس!-

 

 تا خواست در را باز کند کیا بازویش را گرفت و گفت:

 

 ن زودهمیریم اما اال-

 

 اون سیامک حروم زاده چرا عین بادیگاردا کنارشه؟-

 

 کیا نگران به آتش نگاه کرد و گفت:

 

 جان مادرت یکم آروم باش-
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 پروا نزدیک در خانه به یک باره ایستاد و گفت:

 

 کیفم و کتابام-

 

خواست بچرخد برود اما سیامک با خشم بازو اش را 

 گرفت و غرید:

 

 الزم نکرده برو تو-

 

پروا نگاهش کرد فقط چند ثانیه نگاه کرد و آرام شانه 

عقب کشید، همان موقع در ماشین آتش باز شد، آتش 

می خواست  برود سراغ سیامکی که بازوی زنش را 
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ا گرفته بود و ملتمس می گرفته است، کیا بازویش ر

 گفت نرود.

 

پروا سر تکان داد راه افتاد؛ سیامک با او هم قدم شد 

از پشت موهایش چنگ خورد و بابیرحمی  اما لحظه ای

لنگه در خانه، صدای  تمام صورتش کوبیده شد به یک

فریادش باال رفت و عالوده بر دهان ادم های بهادر که 

ت پروا خشکشان زد، باز مانده بود کیا و آتش با حرک

اما پروا خونسرد به سیامک که روی زمین افتاده بود 

ته بود و در خود می پیشانی به خون نشسته اش را گرف

 پیچید نگاه کرد و گفت:

 

 کیفم پسرعمو، کیفم-
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چرخید، با قدم های آرام سمت ماشین رفت، در را باز 

کرد خم شد کیف و کتاب هایش را برداشت و چرخید 

ا پایش بست،  بی توجه به سیامک از کنارش در را ب

گذشت و وارد باغ شد، کیا آب دهان قورت داد و آرام 

اتش که کامال یقه اش باز شده بود نگاه سرش سمت 

 کرد و گفتک

 

 پروا بود دیگه، نه؟!-

 

 آتش یقه اش را از دست کیا کشید و غرید:

 

 نبینم دیگه جلومو بگیریا-
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مجید جمیع عمرمون نزدیم خدایی این حرکتشو منو -

به وال.. میگم پیش تو بود چی کارش کردی؟ ای دختره 

 مظلوم بودا! روز اول فقط یه خبرنگار ساده

 

می دونست با چه آدمایی طرفه، بی رحم نباشه می -

 بازه

 

 با یاد آوری کارهای پروا لبش کج شد و گفت:

 

 اون کال مبارزه کردنو خیلی دوست داره-

 

ارزه نبود که، یه تنه تو یه جنگ بزرگ داداش این مب-

 پیروزه
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باز عقلت پرید که، بهادر بخواد کاری کنه نمیاد با -

احمق بکنه، پروا ده نفر بتونه بزنه زمین نفر  سیامک

شو می زنه زمین، هر چی باشه جونش در یازدهم خود

 خطره مخصوصا االن که تنها برگ برنده ی بهادره..

 

 

 

ه بهادر که عصبی قدم میزد نگاه پروا وارد عمارت شد ب

کرد خشمگین سمتش رفت، بهادر تا دهان باز کرد 

 پروا زودتر گفت:
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که عینِ مافیا ریختید تو مطب  م چی شدهنمی دون-

مریم، اون دخترو هم ترسوندید منم اینجوری برداشتید 

اوردید،برامم مهم نیست چی شده اما حق ندارید با من 

سیامکم بفهمونید حق نداره نه  این رفتار کنید و به اون

 به من دستور بده نه دست به من بزنه

 

 تو فرید و بهنازو پیدا کردی؟-

 

 بهناز کین؟د و فری-

 

بهادر چشم ریز کرد و پروا عصبی کیف و کتاب هایش 

 را روی مبل گذاشت و گفت:
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کی هستن...آهان آهان یادم اومد، فرید همون پسر -

 همون خواهر شماکژوانه، بهنازم زن بود 

 

 یعنی تو ازشون خبر نداشتی؟-

 

 پروا دست ب سینه ایستاد و گفت:

 

ردی چه جوری باید خبر من از کسایی که تو پنهان ک-

باشمف اصال بر فرضم داشته باشم به چه دردم  داشته

می خوره که بدزدمشون؟ بعدم به نظرتون این کار از 

 من بر میاد؟
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وا شانه باال انداخت و بهادر فقط نگاهش می کرد و پر

 گفت:

 

 اصال چرا باید به من مشکوک بشید؟-

 

این همه سال پیش من بودنو حتی اون آتشم -

 نتونست از من بدزدتشون

 

 آقا آتش نتونستن من می تونم؟-

 

 خودش بلند خندید و گفت:
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قشنگ بود یه لحظه احساس بزرگ بودن بهم دست -

 و آتش کجا! داد اما دقیق تر که فکر می کنم من کجا

 

 به اطراف نگاه کرد و گفت:

 

 واقعا انقدر مهم بوده این همه آدم این جا جمع شده؟-

 

 غرید:م سمتش رفت بهادر با خش

 

هر کسی که این کارو کرده بهش رحم نمی کنم حتی -

 بچه هام

 

 پروا لبخند زد کمی سر جلو برد و گفت:
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ممنون که باز یاد آوری کردی بچه هات برات بی -

ارزشن، اما من نه می دونستم اونا کجان نه به دردم 

می خورن که بدزدمشون و نمی دونم واقعا چی فکر 

تید کار منه، اومدید ریختید تو مطب مریم کردید که گف

فکرشم نمی کردید اون جا باشم اما بودم، کارت کتاب 

ه هم بین اون کتاباس می تونید فروشی و کتاب خون

 ون جا بودم یا نهبردارید برید ببینید ا

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو_جلد_هفت_سی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 اگر کار تو...-

 

بابای مهربونم من هیش، این همه منو تهدید نکن -

 ید خوشم نمیاداصال از تهد
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 آقا-

 

با صدای مردی پروا سر عقب برد.  بهادر به مرد جلو 

 در نگاه کرد و غرید:

 

 سیامک کجاست؟-

 

 بینیش شکستهآقا سیامک پیشونی و -

 

 بهادر ابروهایش باال رفت و گفت:

 

 چی شده؟-
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گاه مرد به پروا نگاه کرد و بهادر هم متعجب به پروا ن-

 کرد، پروا شانه باال انداخت و گفت:

 

 کیفمو می خواستم.. همین!-

 

 آقا، می خواستم بگم مهمون دارید-

 

 بهادر با خشم فریاد زد:

 

 نمی خوام کسیو ببینم.-

 

 من خیلی دوست دارم ببینمت.!اما -
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با صدای آتش بهادر سریع سر چرخاند و پروا با شتاب 

نگاه کرد،آتش بدون  چرخید.به او که کاله به سر داشت

 نگاه کردن به او به بهادر نگاه کرد و گفت:

 

 خوبی که؟-

 

 به چه حقی اومدی این جا؟-

 

حق که خیلی دارم اما خب واسه حقام فعال نیومدم، -

ببینم حالت چطوره؟ بعد آزادی یه اسیری که  اومدم

چندین ساله واسه خودت نگه داشتی تو چه حالی 

وقع هم مزاحم شدم داشتید با داری، البته ببخشید بد م

 دخترتون خلوت می کردید!
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نفس پروا حبس بود و به سختی آب دهان قورت داد، 

 آتش خون سرد سمت بهادر رفت و گفت:

 

الم خوب نیست دنبال ادم گفتم شاید فکر کنی ح-

 دیگه ای بگردی که خواهرتو و بچشو نجات داده

 

 بهادر تا دهان باز کرد آتش چشم بست و گفت:

 

داد نزن بهادر واست خوب نیست،! توام  یه بار سکته -

 کردی اون قلب خیلی حساسه!!

 

 به پروا نگاه کرد و گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 یه وقت یه چیزیت میشه دخترت ناراحت میشه!!-

 

 پروا نگاه دزدید و اتش باز به بهادر نگاه کرد وگفت:

 

اصال نگران خواهرت و عموی من نباش، جاشون امنه -

 از زمانی که پیش تو بودن..حداقل امن تر 

 

 چرخید چند قدم دور شد اما به یک باره ایستاد و گفت:

 

 راستی..!-

 

 چرخید و آرام گفت:
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ش باشه، ،اخه فعال به زنم اجازه میدم پیش مامان بابا-

من آدم با درکیم می فهمم این همه سال دوری دل 

 تنگش کرده حاال یکمم پیش شما باشه..!

 

 و گفت: به پروا نگاه کرد

 

هر چند اصال آدم صبوری نیستم، اما به خاطرش یکم -

 صبوری می کنم!

 

 بهادر عصبی جلو رفت و گفت:
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اون زنت نیست، دختر منه از رو جنازمم رد بشی باز -

 نمی ذارم به دخترم نزدیک بشی..

 

آتش تک خنده ی آرامی کرد، پروا لحظه ای صدای 

 مادرش را شنید:

 

 پروا...پروا -

 

د صدای مادرش ترسیده است، با ترس حس کرپروا 

 چرخید و گفت:

 

 مامانم کجاست؟-
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دوید سمت در و بیرون رفت، با دیدن مادرش لب 

 استخر با شتاب سمتش رفت و گفت:

 

 شده؟چی -

 

چه خبره؟ اینا داشتن...داشتن می گفتن بهادر -

 دخترشو می کشه..

 

پروا سر چرخاند به ادم های پدرش نگاه کرد و با 

 رص غرید:ح

 

 غلط کردن.. می بینی که حالم خوبه-
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سر چرخاند به در عمارت نگاه کرد و مادرش با نگرانی 

 گفت:

 

 اون...اون پسره کی بود؟-

 

 نگاه کرد و گفت: پروا ناراحت به مادرش

 

 آتش.. شوهرم!-

 

 مادرش تعجب کرد و پروا زیر لب گفت:

 

 چرا اومد!-
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 چی شده؟ قضیه چیه؟-

 

 عمیقی کشید گفت: شم بست و نفسپروا کالفه چ

 

 االن بهادر دیگه با من کاری نداره.-

 

 اومدش.-

 

پروا سریع سر چرخاند و دید آتش از پله ها پایین می 

کمی چرخید تا او برود اما مادرش آید، نگاه گرفت و 

 دست پروا را گرفت و گفت:

 

 داره میاد این جا!-
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حس پروا لب زیر دندان کشید و نزدیک شدنش را 

 کرد، همان موقع صدایش را شنید:

 

 سالم مادر زن!-

 

 مادر پروا سر تکان داد و گفت:

 

 سالم-

 

 خوبه دخترتو دیدی، هر چی باشه شاه بچه هاته..-
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پشتش به او بود نمی خواست سمتش بچرخد اما پروا 

لحظه ای از پشت گیسش را گرفت و کمی کشیده شد 

 ت:اما آتش همان جور رو به مادر پروا گف

 

 نور چشم منه اما یکم فرصت داره پیش شما باشه-

 

دستان پروا مشت شد و آتش خودش را کمی جلو 

 کشیدو گفت:

 

زشت تره من موهای بافتتم خیلی زشته اما بازش -

 بیشتر دوست دارم..
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پروا گیج بود دوست داشت بچرخد سوال کند اما نمی 

خواست رو در رو شود. برای همان فقط چشم بست و 

ش در حالیکه به مادر پروا خیره بود موهای بافت پروا آت

 را باال آورد و بوسه ای رویش کاشت و گفت:

 

 فعال!-

 

دور شدنش موهایش که رها شد پروا حسش کرد و با 

 چشم باز کرد با لکنت گفت:

 

 می ...می برمت تو-

 

 خیلی دوستش داری؟-
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 نه-

 

 اما اون...نگاهش...-

 

شد، موهای بافتش را  سکوت کرد و کمی به جلوخم

 ت از روی شانه ی پروا رد کرد جلو کشید و گفت:گرف

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_هشت_سی_پارت#
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یه بوسه رو این موی بافته انقدری دوستت داره که با -

 شده با آرامش چشم بستو رفت..

 

 دل پروا فرو ریخت اما کالفه صاف ایستاد و گفت:

 

 ببینم بهادر چی میگه؟ اون همیشه همینه، بریم تو-

 

پشت ویلچر مادرش ایستاد و به حرکت در آوردش 

 مادرش با لبخند گفت:
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 تصمیمتو گرفتی؟-

 

 گرفتم-

 

 چی کار می کنی؟-

 

 ا میشمجد-

 

 پروا!-

 

عالوه بر اینکه دیگه نمی خوامش نمیشه اتش محل -

با دختر قاچاقچی بزرگ باشه، اذیت میشه هر چد این 

 اینه که دیگه نمی خوامش.. برام مهم نیست مهم
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به سرباالیی که برای ویلچر مادرش بود رسید اما 

ایستاد از ان باال به پایین نگاه کرد، از آن باال کوچه را 

ید و ماشین اتش را دید، حتی کیا را هم دید، نفس مید

عمیق کشید خواست نگاه بگیرد اما سیامک را دید که 

را محکم با جلوی در روی سکو نشسته بود و سرش 

 چند دستمال گرفته بود.خندید و گفت:

 

 تا بفهمی کیفم رو می خوام یعنی چی.-

 

با ویلچر مادرش وارد عمارت شد به خدمتکار اشاره 

 و گفت: کرد
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 ببریدش اتاقش-

 

 چشم خانم-

 

پروا به اطراف نگاه کرد سمت راهرو رفت اما اول نیم 

ک سر نگاهی به باالی پله ها انداخت، با دیدن ماه

جایش ایستاد اما ماهک نیش خند زد چرخید و رفت 

 پروا راه افتاد و غرید:

 

 نیش خند تو رو کم داشتم.-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

زد، صدایی نشنید اما جلوی در اتاق بهادر ایستاد و در 

خودش در را باز کرد وارد اتاق شد به بهادر که جلوی 

 پنجره ایستاده بود نگاه کرد و گفت:

 

 دیدید کار من نبود.-

 

آتش آخر کار خودشو کرد اما واسش گروم تموم -

 میشه.

 

 چرخید سمت پروا و با تهدید گفت:

 

همین جور پای حرفت می مونیو می گی اتش تموم -

 شده؟
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 خب تموم شده..-

 

 واسه اون نشده..-

 

 مهم نیست..-

 

 هست..اون قانونی شوهرته..-

 

 شوهرمم باشه می خوام جدا بشم..-

 

 واقعا؟-
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روزا اقدام طالق هم می  ودم که، همینآره..گفته ب-

 کنم.

 

 دست بهادر مشت شد اما سر تکان داد و گفت:

 

 خوبه، اما اگر اون عوض...-

 

 احترامی نکنید!لطفا بی -

 

 با خشم پروا بهادر غرید:

 

من هر چی دلم بخواد به اون میگم دخالت بیخود -

 نکن، اون صد در صد موافقت نمی کنه که طالقت بده..
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 راضی میشه.. خرهباال-

 

 هر چیه خوبه تصمیم درستی گرفتی.-

 

 االن اون دوتا رو ازتون گرفتن چی میشه؟-

 

 مربوط نیست سرک نکش!به کارایی که بهت -

 

 پروا سر تکان داد سمت در رفت و گفت:

 

 باشه!-
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 بیرون رفت در را بست و گفت:

 

 چشم پدر اصال سرک نمی کشم-

 

اما لحظه ای صدای ماهک را با عجله از پله ها باال رفت 

 ید و نزدیک اتاقش شد:شن

 

 من باید ببینمت!-

 

 بشنود.چشم ریز کرد و منتظر بود صدای را 
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کمکایی که بهت کردمو یادت که نرفته؟ االنم مطمئن -

باش می خوام کمکت کنم، آره زنت تو تیم بابام اومده 

 اما من که همیشه طرف تو بودم!

 

کفری شد از اینکه ماهک پروا ابرو در هم کشید، 

 داشت با آتش صحبت می کرد.

 

هر چند مطمئنم واسه رسیدن به اهدافت مژانم بازی -

 و برام مهم نیست، امروز میام می بینمت  دادی

 

 پروا عصبی سر عقب کشید با حرص غرید:
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دست از سرش بر نمی داره، به زور می خواد بچسبه -

 ب شوهر خواهرش..

 

را در آورد را بهم کوفت، شالش وارد اتاق شد و در 

 پرت کرد و در دلش غرید:

 

 اونم چه راحت قبول کرد ببینتش.-

 

 تاد و این بار با صدای بلند غرید:جلوی پنجره ایس

 

بعدم میگه به خاطر نقشمه این شده بهونش، بیا برو -

 رو تخت باهاس بخواب بگو نقشه س!!.
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شت مانتو لگدش را به صندلی کوبید و باز چند قدم بردا

 فت:اش را در اورد وسط اتاق کوبید و گ

 

اصال به من چه که چه غلطی می کنه چرا باید حرص -

 بخورم؟!

 

 به سرویس رفت و آب را باز کرد گفت:

 

 اون منحرفه شاید واال ماهکم بخواد...-

 

با ان حرفش سر باال اورد به آینه نگاه کرد و لحظه ای 

ا به آینه کوبید ابرو در هم کشید و با خشم مشتش ر

 فریاد زد:
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 غلط کرده...-

 

با صدای زنگ گوشی چشم بست، خون از دستش 

آورد و حوله را برداشت دور مچش چکه کرد، سر باال 

بست، از درد چهره در هم کشید و سریع در را باز کرد 

بیرون رفت، گوشی را از جیب مانتو در اورد مریم بود، 

 تماس را رد کرد و برایش نوشت:

 

خوبم عزیزم نگران نباش، سر فرصت تماس می -

 گیرم، می دونی که نمیشه تو این عمارت حرف زد.
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اد و بی حال لب تخت نشست به دست پیام را فرست

حوله پیچش نگاه کرد، نمی دانست اتش با فرید و 

مادرش چه کار می کند اما به او اطمینان داشت که به 

ان فکر کرد یعنی انبار او برده بود، چشم ریز کرد و به 

اتش شک کرده بود پروا آن کار را کرده است؟ چرا 

درست وقتی که انقدر سریع باید سراغ بهادر می آمد، 

بهادر به او شک داشت با آمدن اتش و اعالم اینکه 

فرید و بهناز پیش او هستند دیگر بهادر به پروا شکی 

 نداشت.

 

با  سر چرخاند به موهای بافت روی شانه اش نگاه کرد

ه حس بوسه ی اتش دلش فرو ریخت و با شتاب نگا

گرفت و با همان دست زخم شده و به خون نشسته 
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تخت خودش را رها کرد و سر در رو تختی اش  روی 

 اش فرو برد.

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_هشت_سی_پارت#

 

 

 

انقدری دوستت داره که با یه بوسه رو این موی بافته -

 فت..شده با آرامش چشم بستو ر
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 دل پروا فرو ریخت اما کالفه صاف ایستاد و گفت:

 

 میگه؟اون همیشه همینه، بریم تو ببینم بهادر چی -

 

پشت ویلچر مادرش ایستاد و به حرکت در آوردش 

 مادرش با لبخند گفت:

 

 تصمیمتو گرفتی؟-

 

 گرفتم-

 

 چی کار می کنی؟-
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 جدا میشم-

 

 پروا!-

 

میشه اتش محل عالوه بر اینکه دیگه نمی خوامش ن-

گ باشه، اذیت میشه هر چد این با دختر قاچاقچی بزر

 ی خوامش..برام مهم نیست مهم اینه که دیگه نم

 

به سرباالیی که برای ویلچر مادرش بود رسید اما 

ایستاد از ان باال به پایین نگاه کرد، از آن باال کوچه را 

میدید و ماشین اتش را دید، حتی کیا را هم دید، نفس 

یق کشید خواست نگاه بگیرد اما سیامک را دید که عم
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جلوی در روی سکو نشسته بود و سرش را محکم با 

 ستمال گرفته بود.خندید و گفت:چند د

 

 تا بفهمی کیفم رو می خوام یعنی چی.-

 

با ویلچر مادرش وارد عمارت شد به خدمتکار اشاره 

 کرد و گفت:

 

 ببریدش اتاقش-

 

 چشم خانم-
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راهرو رفت اما اول نیم  نگاه کرد سمت پروا به اطراف

نگاهی به باالی پله ها انداخت، با دیدن ماهک سر 

ایستاد اما ماهک نیش خند زد چرخید و رفت جایش 

 پروا راه افتاد و غرید:

 

 نیش خند تو رو کم داشتم.-

 

جلوی در اتاق بهادر ایستاد و در زد، صدایی نشنید اما 

شد به بهادر که جلوی خودش در را باز کرد وارد اتاق 

 پنجره ایستاده بود نگاه کرد و گفت:

 

 دیدید کار من نبود.-
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کار خودشو کرد اما واسش گروم تموم آتش آخر -

 میشه.

 

 چرخید سمت پروا و با تهدید گفت:

 

همین جور پای حرفت می مونیو می گی اتش تموم -

 شده؟

 

 خب تموم شده..-

 

 واسه اون نشده..-

 

 مهم نیست..-
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 اون قانونی شوهرته..ت..هس-

 

 شوهرمم باشه می خوام جدا بشم..-

 

 واقعا؟-

 

همین روزا اقدام طالق هم می آره..گفته بودم که، -

 کنم.

 

 دست بهادر مشت شد اما سر تکان داد و گفت:

 

 خوبه، اما اگر اون عوض...-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 لطفا بی احترامی نکنید!-

 

 با خشم پروا بهادر غرید:

 

خود به اون میگم دخالت بیمن هر چی دلم بخواد -

 نکن، اون صد در صد موافقت نمی کنه که طالقت بده..

 

 باالخره راضی میشه..-

 

 هر چیه خوبه تصمیم درستی گرفتی.-

 

 االن اون دوتا رو ازتون گرفتن چی میشه؟-
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 به کارایی که بهت مربوط نیست سرک نکش!-

 

 پروا سر تکان داد سمت در رفت و گفت:

 

 باشه!-

 

 در را بست و گفت:رفت  بیرون

 

 چشم پدر اصال سرک نمی کشم-

 

رفت اما لحظه ای صدای ماهک را با عجله از پله ها باال 

 شنید و نزدیک اتاقش شد:
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 من باید ببینمت!-

 

 چشم ریز کرد و منتظر بود صدای را بشنود.

 

کمکایی که بهت کردمو یادت که نرفته؟ االنم مطمئن -

ه زنت تو تیم بابام اومده باش می خوام کمکت کنم، آر

 اما من که همیشه طرف تو بودم!

 

کشید، کفری شد از اینکه ماهک پروا ابرو در هم 

 داشت با آتش صحبت می کرد.
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هر چند مطمئنم واسه رسیدن به اهدافت مژانم بازی -

 دادی و برام مهم نیست، امروز میام می بینمت 

 

 پروا عصبی سر عقب کشید با حرص غرید:

 

سرش بر نمی داره، به زور می خواد بچسبه از  دست-

 ب شوهر خواهرش..

 

و در را بهم کوفت، شالش را در آورد  وارد اتاق شد

 پرت کرد و در دلش غرید:

 

 اونم چه راحت قبول کرد ببینتش.-
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 جلوی پنجره ایستاد و این بار با صدای بلند غرید:

 

و بعدم میگه به خاطر نقشمه این شده بهونش، بیا بر-

 رو تخت باهاس بخواب بگو نقشه س!!.

 

م برداشت مانتو لگدش را به صندلی کوبید و باز چند قد

 اش را در اورد وسط اتاق کوبید و گفت:

 

اصال به من چه که چه غلطی می کنه چرا باید حرص -

 بخورم؟!

 

 به سرویس رفت و آب را باز کرد گفت:
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 اون منحرفه شاید واال ماهکم بخواد...-

 

سر باال اورد به آینه نگاه کرد و لحظه ای  حرفش با ان

خشم مشتش را به آینه کوبید ابرو در هم کشید و با 

 فریاد زد:

 

 غلط کرده...-

 

با صدای زنگ گوشی چشم بست، خون از دستش 

چکه کرد، سر باال آورد و حوله را برداشت دور مچش 

بست، از درد چهره در هم کشید و سریع در را باز کرد 

ن رفت، گوشی را از جیب مانتو در اورد مریم بود، بیرو

 ش نوشت:تماس را رد کرد و برای
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خوبم عزیزم نگران نباش، سر فرصت تماس می -

 گیرم، می دونی که نمیشه تو این عمارت حرف زد.

 

پیام را فرستاد و بی حال لب تخت نشست به دست 

حوله پیچش نگاه کرد، نمی دانست اتش با فرید و 

کار می کند اما به او اطمینان داشت که به  مادرش چه

کرد و به ان فکر کرد یعنی  انبار او برده بود، چشم ریز

اتش شک کرده بود پروا آن کار را کرده است؟ چرا 

انقدر سریع باید سراغ بهادر می آمد، درست وقتی که 

بهادر به او شک داشت با آمدن اتش و اعالم اینکه 

د دیگر بهادر به پروا شکی فرید و بهناز پیش او هستن

 نداشت.
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شانه اش نگاه کرد با سر چرخاند به موهای بافت روی 

حس بوسه ی اتش دلش فرو ریخت و با شتاب نگاه 

گرفت و با همان دست زخم شده و به خون نشسته 

اش  روی تخت خودش را رها کرد و سر در رو تختی 

 اش فرو برد.

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_نه_سی_پارت#
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کیا با لبخند به آسکی نگاه می کرد، مادر آسکی با 

 تشان رفت و گفت:سینی چای سم

 

 پروا کسی نبود که این جوری ول کنه بره-

 

 روی مبل نشست و رو به آتش گفت:

 

 چی کار کردی باهاش؟ با شنیدن قضیه مرجان رفت؟-

 

 آتش ساکت بود و آن زن عصبی گفت:
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ه ازش پنهون کنی هزار بار گفتم این چیزی نیست ک-

بودم ن، روز خواستگاری بهم ریخته بهش بگو تموم ک

چون باید می گفتی اما فقط گفتی چیزی نگو سکوت 

 کن

 

 رو به کیا گفت:

 

منم فکر کردم پروا هم باز دوباره جزء بازی آتشه -

گفتم نه، وقتی فهمیدم پورشگاهیه و شغلش چیه گفتم 

م این دختر بی آتش نقشه داره، اما دلم راضی نبود گفت

مادره گناه داره اذیت بشه اما نشست جلوم گفت 

عاشق شدم گفت خودمم نفهمیدم اما به جان خودش 

عاشقش شدم، گفتم اگر عاشق شدی بگو از گذشتت 

 گفت زوده بذار از عالقش مطمئن بشم بعد میگم
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 پوفی کرد رو به آتش گفت:

 

چی شد؟ هیچی دشمنات می دونستن چی کار کردی -

مین تهدید شدی آخرشم اون دختر بیچاره فهمید، با ه

 ه این همه از دستت عصبانی باشها که حق داربخد

 

کیا از گوشه ی چشم به آتش که در سکوت به روبه رو 

 زل زده بود نگاه کرد، مادرش ناراحت گفت:

 

 اما پروا دوستت داره باهاش حرف می زنم-

 

 نه-
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 چرا؟-

 

 یه چیزی هست نمی دونی-

 

 چی؟-

 

ش کالفه از سر جایش بلند شد و آسکی گیج به کیا تآ

یا هم کالفه  لبش کج شد و آتش بلند نگاه کرد، ک

 گفت:

 

 چون قضیه فقط فهمیدنش از مرجان نیست-
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 مگه چیز دیگه هم بوده؟!-

 

 آتش باز سکوت کرد و مادرش با حرص گفت:

 

انقدر تو دار نباش بچه، واال من هنوز نفهمیدم مرجانو -

شتی یا نقشه بود، یه کالم با من حرفم نمی دوست دا

وقتی که فکر می کردیم تو داری از دوری زنی، درست 

مرجان روزای سختی پشت سر می گذرونی زنگ زدی 

زن می خوام، مارو کشوندی این جا، حاال باز یه تفاوتی 

داشت واسه مرجان بابابزرگتم راضی بود تو فقط گفتی 

ر داشتی و زل زدی تو می خوایش واسه پروا تو فقط خب

ص ندادم چشمام گفتی عاشقی، واال که تشخی

 کدومش واقعیه
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 دستان آتش مشست شده بود و غرید:

 

 قضیه فقط این نیست-

 

پس چیه؟ یعنی پروا به خاطر این نرفته؟! اصال -

 کجاست خودم برم ببینم قضیه چی هست 

 

 آتش عصبی چرخید و گفت:

 

 ما پروا نبودآره تو عمرم همه چی نقشه بود ا-

 

 خب چه بهتر همینو بهش میگم-
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 نمیشه-

 

 مادرش مشکوک به کیا نگاه کرد و گفت:

 

 ماجرا چیه که خودشم انقدر حالش بده؟-

 

 کیا نگاه به زیر برد و آتش غرید:

 

 مرجان خواهر پروا بوده-

 

لحظه ای خانه در سکوت مطلق فرو رفت، نفس آسکی 

لب به کردی حبس شد و به یک باره مادرشان زیر 
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سختی ایستاد و حرفی زد، دستش را به مبل گرفت به 

 گفت:

 

 یعنی...یعنی بهادر بابا...-

 

 آره بابای پرواس، االنم پیش اونو-

 

 رنگ آن زن به یک باره پرید  و با ترس گفت:

 

 تو...تو که خبر نداشتی! نه؟!-

 

آتش نگاه دزدید چرخید پشت به او ایستاد، چشمان 

با شتاب سمتش رفت بازویش را آن زن درشت شد 
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رای اولین بار صدایش بر سر گرفت چرخاندش و ب

 پسرش باال رفت:

 

 خبر داشتی؟!-

 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 

 داشتم-

 

مادرش با درد چشم بست عقب رفت دست به سرش 

گرفت، آتش سریع سمتش رفت اما مادرش دستش را 

 جلوی او گرفت و آرام گفت:
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 برو-

 

 ازویش را گرفت و گفت:درش رفت و بآسکی سمت ما

 

 آروم-

 

 مادرش راه افتاد اما زیر لب گفت:

 

من این حالم اون دختر چی کشید؟ خدا هم از تو -

 راضی نیست آهیر، راضی نیست

 

آتش همان جور مانده بود و حرف های مادرش را می 

 شنید، کیا سریع ایستاد و گفت:
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یا نمی میگم می خوای چند روز برو خونه خودت  -

همین محل باشی، تا دونم خونه پروا اگر می خوای تو 

کم کم براشون جا بیوفته طول میکشه تو هم بیشتر 

 عصبی نمیشی

 

آتش به یک باره با خشم قدم برداشت سمت در خانه 

 رفت و گفت:

 

 میرم با فرید حرف بزنم-

 

 کیا دوید به دنبالش رفت و گفت:
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 االن حالت خوب نیست بی..-

 

 ره ایستاد و گفت:یک با آتش به

 

 دونی حالم خوبه یا نیست تو منی که می-

 

کیا سکوت کرد و سر تکان داد دستش را سمت 

 آسانسور گرفت

 

 آتش وارد آسانسور شد و گفت:

 

بهادر آروم نمی گیره، مخصوصا اگر از کژوان خبر -

داشته باشه که مطمئن هستم بی اطالع نیست و بفهمه 
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ن نیستن می گرده  پیداشون فرید و خواهرش پیش او

 کنه

 

 امنهجاشون -

 

 آتش دستش روی ریشش کشید و گفت:

 

باید فکر دیگه ای بکنم، میرم دیدن فرید بعدم میرم -

 ببینم این دختره چی میگه

 

کیا سر تکان داد با ایستادن آسانسور هر دو بیرون 

 رفتند و سوار ماشین آتش شدند.
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** 

 

 این عکسو ببین-

 

 با خنده گفت: کرد و مادرشپروا سر کج 

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_چهل_پارت#
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ببین خیسی، این جا به مرجان می گفتی بیا بپریم تو -

آب شنا کنیم، اما مرجان می ترسید چون شما شنا بلد 

نبودید، تو گفتی کاری نداره من تو فیلم دیدم پاهاشونو 

 تکون میدن اما مرجان بازم ترسید

 

 خندید گفت:نگاه کرد و او پروا به مادرش 

 

و هم بلد نبودی اونم استخر با اون عمق، منم تو ت-

خونه بودم، به جای اینکه از اون استخر بترسی اصال 

سمتش نری پریدی تو آب، مرجان طفلی خشکش زده 

بود چون تو زیر آب بودی باال نمی اومدی، اما یهو سر 

که  از آب بیرون اوردی گفتی ببین من تونستم وگرنه

 می مردم
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 رفت و مادرش گفت: پروا در کر فکرو

 

خودتم می دونستی نتونی می میری اما انجامش -

 دادی حتی به قیمت مرگت!

 

 پروا چشم بست و گفت:

 

خاطرات بچگیمو یادم نمیاد وگرنه زودتر از اینا -

 پیداتون می کردم

 

 حتی روز زلزله هم یادت نمیاد؟-
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 نه هیچی-

 

ها از پله  ند با دیدن ماهک کهبا صدای پا سر چرخا

پایین می آمد چشم ریز می کرد، چنان تیپی زده بود که 

 پروا بلند گفت:

 

 تولد دعوتی؟-

 

ماهک بی توجه از پله ها پایین آمد و پروا خیره بود به 

لب های سرخ ماهک، ماهک سمت اتاق کار بهادر رفت 

 اما پروا بلند گفت:
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رم با سیامک دماغ بابات انقدر اینور اونور شد آخ-

 بیرون شکسته رفت

 

 ماهک شانه باال انداخت و زیر لب گفت:

 

 بهتر سمت در رفت و پروا بلند گفت:-

 

 تولد خوش بگذره-

 

 با رفتن ماهک، پروا سریع ایستاد و گفت:

 

 من میرم زود میام-
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 مراقب خودت باش-

 

 هستم-

 

پروا سریع لباس هایش که روی مبل بود را تنش کرد 

کنار زد با دیدن اینکه مت پنجره رفت پرده را اول س

ماهک از پله های باغ پایین می رفت سریع گوشی را 

روشن کرد و تماس را برقرار کرد، بوق دوم مردی 

 جواب داد:

 

 بله-
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االن یه دختر میاد بیرون هر وقت رفت سریع بیا -

 جلوی در

 

 باشه خانم-

 

عجله از پروا چرخید برای مادرش دست تکان داد و با 

فت، کالفه و عصبی بود دست خودش عمارت بیرون ر

نبود که در خانه بنشیند و ببیند خواهرش برای اینکه 

 فقط آتش را ببیند به بهانه ای با او قرار گذاشته است.

 

پله ها را با عجله پایین رفت، در را باز کرد سریع 

بیرون رفت  خودش را به تاکسی رساند، سوار شد و 

 گفت:
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 یانکن گمش-

 

 نه خانم-

 

 عصبی غرید:

 

 لعنت به بی ماشینی-

 

گوشی درون دستش را روشن کرد، با یاد آوری صورت 

ماهک، دوربین را روشن کرد با دیدن صورت رنگ 

پریده و بدون هیچ آراستگی بی اختیار چشم بست، 

حتی یادش نبود آخرین بار کی ابروهایش را مرتب 
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ر کی آرایش کرده کرده است، اما یادش بود آخرین با

د، همان زمانی که بعد از چند هفته قرار بود آتش را بو

 ببیند و به آن مراسم کزایی برود.

 

دستش باال رفت روی گونه اش کشید، حتی انگار 

یادش رفته بود جنسش از زن است و آراستگی جز 

عادات همیشگی او بوده است، بغض گلویش را چنگ 

 ا دید تار به اطرافزد و سریع گوشی را خاموش کرد ب

 نگاه کرد و با صدای لرزان گفت:

 

 گمش که نکردی-

 

 نه خانم-
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دست در کیفش کرد مسکن همیشگی را بیرون آورد در 

دهان انداخت و به سختی قورتش داد، سر دردهایش 

همیشگی شده بود و قرص خوردن هایش چند ساعتی 

یک بار، نفس عمقی کشید و برای دقایق طوالنی چشم 

فریاد پسر بچه ای که می گفت) پاس با صدای  بست،

بده( چشم باز کرد با دیدن کوچه ی آشنا سریع صاف 

نشست به اطراف نگاه کرد با دیدن همان کوچه ی 

 خانه اش متعجب گفت:

 

 چرا اومدیم این جا؟!-

 

 خانم خودتون گفتید دنیال اون ماشین بیام-
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 پروا به ماشین ماهک نگاه کرد و گیج گفت:

 

 خونس؟!ون تو ارشقر-

 

 سریع گفت:

 

 جلوتر نرو-

 

 مرد پا روی ترمز فشرد و پروا کالفه گفت:

 

 منتظرم بمون-

 

 باشه خانم-
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از ماشین پایین رفت از دور به ماهک که از ماشین 

پایین رفت نگاه کرد، منتظر بود به آپارتمان آتش برود 

اما با دیدن اینکه جلوی آپارتمان خانه ی او ایستاد 

 و با بهت گفت: نش گرد شدچشما

 

 اون جا چرا؟!-

 

ماهک زنگ را فشرد و در بی صدا باز شد، وارد 

پارکینگ شد و در را بست، پروا دید سمت آپارتمان 

 رفت، گیج به باال نگاه کرد و غرید:

 

 خونه ی من!-
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سریع کوله را از پشت سرش جلو کشید زیپش را باز 

پیدا لیدش را کرد و آن قدر درونش را گشت تا دسته ک

کرد و با دست لرزان در را باز کرد وارد پارکینگ شد و 

سمت پله ها دوید، نفس زنان خودش را به طبقه ای 

که خانه اش بود رساند، به اطراف نگاه کرد سمت در 

 رفت، گوشش را به در چسباند.

 

 ماهک به اطراف نگاه کرد و گفت:

 

 خونه جدید گرفتی؟-

 

 حرفتو بزن برو-
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 گاهش کرد، سر کج کرد و گفت:ن لو رفتماهک ج

 

فکر نمی کردم مردی که موهاشو بلنده وقتی کچل -

 کنه انقدر جذاب تر میشه

 

آتش نیش خند زد پکی به سیگارش زد و بدون نگاه 

 کردن به او گفت:

 

بدترین روزو انتخاب کردی من اصال حال خوشی -

ندارم، زرتو بزن بعدم گورتو گم کن اگرنه فقط تو 

 ق و دلیم سرش خالی کنمونی که دمیم
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 از دست مژان ناراحتی؟-

 

 آتش با خش نگاهش کرد و غرید:

 

 مژان کیه دیگه، اون اسمش پرواس-

 

حاال هر چی، اگر از دست اون اراحتی حق داری اصال -

 واسه همون اومدم این جا

 

آتش چرخید ته سیگارش را در زیر سیگاری انداخت و 

 ت:اشت و گفماهک کیفش را روی مبل گذ
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انقدری وقت واسه خانواده می ذاره محبوب همه -

 شده، حتی بهادر خان

 

 

 

 اجباری _آغوش#

 

 دو _جلد_یک_چهل_پارت#

 

 

 

 دست به سینه ایستاد و گفت:
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شده نور چشمی خونه، حواسش به همه هست وقت -

 می ذاره براشون، تو واقعا هنوز می خوایش

 

جواب ماهک را و آتش عصبی به روبه رو نگاه می کرد 

 نداد اما ماهک لبخند زد و گفت:

 

نگو که عاشق اون شدی، باور نمی کنم چون دختر -

بهادره چون تو یه عمره دشمن بهادری، تو از اول می 

دونستی این دختر کیه واسه همینم باهاش اونم خیلی 

 یهویی ازدواج کردی

 

اتش نگاهش کرد و یکدفعه کامل سمتش چرخید 

 گفت:
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وای وقتی داری میری سالم باشی کمتر گوه خ اگر می-

 خوری کن بچه

 

 اون بی خیالت شده نمی فهمی؟-

 

 به تو چه-

 

 مگه نمی خوای بهادرو زمین بزنی؟-

 

 بازم به تو چه-
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آتش بهادرو نمی تونی زمین بزنی می دونی چرا؟ -

چون پشتش پره چون اون دختری که میگی اسمش 

ندش شده اون، اینو ربپرواس رفته تو تیم بهادر، برگ 

خودت می دونی، بهادر می خواد واسه خواست اون 

دختر زمینت بزنه، می خواد مطیع خودش کنه، کاری که 

مرجان نتونست بکنه اما با اون دختر می تونه چون فکر 

می کنه واقعا دوستش داری، تو اگر بی خیال اون دختر 

بشی بهادرو زمین می زنی، تمام نقشه هاش نقشه بر 

 میشه می تونی بفهمی؟ بآ

 

 بقیش؟-
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بقیه نداره، می خوای زمین بخوری؟ می خوای عاشق -

دختری باشی که بی خیال تو شده رفته ور دل بابای 

 خالف کارش؟

 

 به تو چه؟-

 

پس زمین بخور، آره به من چه زمین خوردنتو می -

 بینیم

 

 این همه راه اومدی اینارو بگی-

 

 یشنهاد نمیدماینجوری میگی پنه اما وقتی -
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 زرتو کامل بزن-

 

ماهک عصبی جلو رفت نزدیکش شد در یک قدمی اش 

ایستاد اما آتش تکان نخورد چشم ریز کرد و ماهک 

 گفت:

 

ورقو برگردون از جایی وارد شو که بهادر فکرشم -

 نکنه

 

 اون وقت کدوم راه-

 

منم میخوام بهادر زمین بخوره، می خوام نابود بشه، -

 راه تومی خوام بشم هم
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 همراه من پرواس برو خونه بغلی شاید راهت بندازن-

 

 آتش خواهش می کنم-

 

 خواهش نکن من از خواهش کردن بدم میاد-

 

 تو که نمی دونی میگم چی کار-

 

 خب این یکی زرتم بزن-
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با دوتا دختر بابام امتحان کردی به نتیجه نرسیدی -

درو واقعا کنارت باشه بهاچرا به دختری که می خواد 

 تحان نمی کنیزمین بزنه چرا ام

 

 آتش با حرص گفت:

 

برام باکالس حرف نزن، با کلماتم برام بازی نکن من -

 حوصله بازی ندارم، قشنگ بگو منظورت چیه

 

از مژان جدا شو با من پیش برو، من حاضر نیستم -

لحظه ای شکست بخوری من همراه قوی هستم واسه 

اما من همیشه بودم،  مرد، مژان تازه اومدهتو، مرجان 

از ریزو درشت خبر دارم، من میشم برگ بزندت، مژان 
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میشه مهره ی سوخته بهادر چون تو بی خیالش میشی 

 با من...

 

 خب دیگه زرارتم زدی بسالمت-

 

 آتش-

 

همان موقع فک ماهک گرفته  و در یک حرکت تنش 

شد  چرخید به شیشه ی پنجره ی پشت سرش کوبیده

دهنتو یا از  ش را لرزاند، می بندیو عربده ی آتش دل

همین جا پرت میشی پایین تا بفهمی خفه شدن چه 

 شکل...
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با صدای چرخش کلید آتش سکوت کرد بدون آن که 

بچرخد چشم ریز کرد، در باز شد و ماهک از کنار 

 بازوی آتش با دیدن پروا چشمانش گرد شد.

 

 خند زد و گفت:پروا با دیدن آن دو نفر نیش 

 

خونه ی خودم مزاحم شدم نمی دونستم  ید توببخش-

 خونم پره

 

 آتش با شتاب چرخید، پروا نیش خند زد و گفت:

 

چطوره کثافت کاریاتون مکان دیگه ای باشه نه خونه -

 ی من
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ماهک که با دیدنش تعجب کرده بود اما کم کم لبش 

آن قدر کش آمد انگار راضی بود پروا برسد و آن دو را 

پروا رفت ر ببیند، آتش عصبی سمت نزدیک به هم دیگ

 و غرید:

 

 بفهم چی میگی-

 

 پروا دست به سینه ایستاد و گفت:

 

واسه جفتتون متاسفم، صبور باشید یکم دیگه که -

طالق گرفتم همدیگرو قورت بدید اونم یه جای دیگه 

 نه خونه ی من
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 آتش با خشم یقه اش را گرفت فریاد زد:

 

 م راه نرورو مخ-

 

انگار نمی خواست بیشتر از  اهش می کرد،پروا فقط نگ

این با اعصاب آتش بازی کند نگران سری بود که چند 

روز پیش جراحی شده بود، به یک باره آتش را هل داد 

 و غرید:

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_دو_چهل_پارت#

 

 

 

برو کنار این خونه پاتوق تو و کارات نیست، اگر -

ی فهمیدم دارید این دم دنبال وسایلم عمرا منیومده بو

 چه غلطی می کنیدجا 

 

سر چرخاند به ماهک نگاه کرد و نیش خندی تحویلش 

 داد  گفت:
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هر چند اصال برام مهم نیست جفتتون چه غلطی می -

 کنید

 

 سمت اتاقش رفت و گفت:

 

اومدم یه وسیله بردارم برم وقتی رفتم می تونید به -

 بدیدکارتون ادامه 

 

ست، قش ثابت ماند و چشم ببا صدای شکستن در اتا

باز هم صدای شکستن آمد و این یعنی انفجار آتش، 

دست جلوی دهانش گذاشت و ماهک از طرف دیگر از 

ترس در خودش جمع شده بود به وسایلی که به در و 

دیوار می خورد می شکست نگاه می کرد، ذستان پروا 
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ردن هم نداشت، می لرزید و حتی جرات تکان خو

 ا قطع شد.باالخره صداه

 

 آتش با صورت کبود شده سر تکان داد و گفت:

 

 گوه بگیرن اون خوندن نگاهتو-

 

ماهک گیج بود اما پروا با آن حرف قلبش به درد آمد و 

آتش عصبی به آشپزخانه رفت، ماهک با عجله از روی 

 وسیله های شکسته پرید سمت اتاق پروا و گفت:

 

 قیب نکردی؟می خواستی، تو اصال منو تع آره وسیله-
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 پروا با اخم چرخید غرید:

 

د آخه تو کی هستی که من تعقیبت کنم، خیلی خودتو -

 دست باال گرفتی بچه

 

 به دیوار اتاقش اشاره کردی و گفت:

 

خری یا کور، ببین عکسارو یا تکیه یا با اون مرد -

منه دیوونه که واسه نامزدیمونه، این جا خونه ی 

این جاست، بسه یا دخترهی کودن همه وسیله هام 

انقدر تو گندو کثافت غرق شدی که با بازم بگم، تو 

 تعقیب چیزی درست نمیشه
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 تو دروغ میگی-

 

نه واقعا خودتو خیلی جدی گرفتی که فکر می کنی -

 کسی هستی که من بخوام بهش دروغ بگم

 

 اومد عصبیش کردی-

 

 گفت:پروا خندید رو چرخاند و 

 

م قرارتون تو خونه ی معذرت می خوام اگر می دونست-

اومدم که عصبیش کنم وسیله های خونمو  منه نمی

 بشکونه، واقعا عذر می خوام
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سمت کمدش رفت درش را باز کرد و خم شد لب زیر 

دندان کشید با دیدن لنز دوربین چشمانش برق زد و 

سریع برش داشت، خواست بچرخد صدای زمزمه 

یر لب آتش را شنید، گوش تیز کرد انگار ز خواندن

خواند، لنز را در شعر می خواند، فارسی هم نمی 

 دستش فشرد چرخید و گفت:

 

ببین نرمال نیست تا االن وسیله شکست االن شعر -

 میخونه حتما چند ثانیه دیگه می رقصه
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آتش انگشتانش را روی بطری ریتم داد و خیره به کف 

ی توجه به همه چیز برای خودش آشپزخانه خونسرد و ب

 اند.می خو

 

 

 

Ring my bell, ring my bells 

 

 

 

ماهک رو چرخاند نگاهش کرد و پروا می خواست سعی 

کند بفهمد چه چیز می خواند و معنی اش چیست اما 
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ذهنش یاری نمی کرد، چرخید و از کنار ماهک گذشت 

 بلند گفت:

 

رو خالی می می خوام بسپارم به بنگاه که دارم خونه -

 بذارید کنم، قرارتونو جای دیگه

 

 به آتش نگاه کرد که خیره به او باز خواند

 

 

 

Sometimes you love it 

 

Sometimes you don’t 
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پروا پشت چشم غلیظی نازک کرد سمت در رفت 

دستگیره را پایین کشید اما در باز نشد، متعجب چشم 

روی در جا ریز کرد و با یادآوری اینکه کلیدش را 

 رستاد.گذاشته است بر خودش لعنت ف

 

با شتاب چرخید اما لحظه ای با دیدن آتش پشت 

 سرش هینی گفت و با ترس کمرش به در چسبید.

 

آتش چشم چرخاند روی صورتش و جلوتر رفت، پروا 

 آب دهان قورت داد و گفت:
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 کلی...-

 

 وقتی نفس کم میاری باید چی کار کنی؟-

 

 هش می کرد، آتش بلند گفت:پروا در سکوت نگا

 

 نفس کم میاری باید چی کار کنی؟اهک وقتی تو بگو م-

 

 ماهک گیج شده بود و آرام گفت:

 

 نمی دونم-
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 عه، خب االن بدون، باید تالش کنی تا نفستو ببلعی-

 

 دل پروا فرو ریخت و آرام گفت:

 

 کلید-

 

 اما آتش باز بلند گفت:

 

 باید استفاده کنیاز فرصت واسه بلعیدن نفست -

 

را انیه دو طرف صورت پروا با اتمام حرفش در صدم ث

گرفت و در یک چشم بهم زدن لب به لبش چسباند، 
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چشمان پروا درشت شد و شوک زده کیف از دستش 

 رها شد.

 

دست ماهک مشت شد و همان جور که خود آتش گفت 

چنان کامی از لبانش گرفت که لب پروا به درد آمد و 

 سینه اش کوبید به عقب هلش داد. محکم تخت

 

 ا چشمکی زد و گفت:د به پروآتش خندی

 

 خواهرتم ببر حوصله خاله بازیاشو ندارم-
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_سه_چهل_پارت#

 

 

 

 کلید را در هوا انداخت و پروا سریع گرفتش غرید:

 

 دیوونه-

 

با خشم چرخید با کلید در را باز کرد تا خواست بیرون 

 برود آتش گفت:
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 می دونی اصال پشیمون نیستم-

 

شم ریز کرد چرخید  آتش شانه باال انداخت و ا چپرو

 گفت:

 

هزار بار دیگه برگردیم به عقب بازم نمیگم اون پفیوز -

حرومی باباته، بی پدر مادر بودن بهتر اینه که دختر 

بهادر باشی، بابت این موضوع هیچ وقت ازت معذرت 

 فسمخواهی نمی کنم ن

 

د تو کال پررو تشریف داری، معذرت خواه هم بل-

 نیستی هر چند مهم هم نیست
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کم لطفی می کنی نفسم، کل این مدت که نفسم -

 شدی جایی که الزم بوده معذرت خواهی کردما

 

پروا پشت چشمی نازک کرد به ماه نگاه کرد و آتش 

 گفت:

 

اینو ببر هنوز تو دوران کودکیش مونده، عقلش رشد -

 ردهنک

 

ماهک با خشم کیفش را برداشت سمت در رفت و 

 رید:غ

 

 ضرر می کنی-
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 برو بچه مزاحمم بودی نشد کارای هالیوودی بکنم-

 

 چشمان پروا درشت شد زیر لب غرید:

 

 بی حیا-

 

عصبی سمت آسانسور رفت و آتش سر بیرون برد 

 گفت:

 

 سالم گرم منو به پدر برسون نفسم-
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دو دختر عصبی وارد شدند و در آسانسور باز شد و هر 

 ا حرص غرید:پروا دکمه فشرد، ماهک ب

 

 از عمد اومدی-

 

 شروع نکن-

 

 خیلی دروغ گویی-

 

نه به اندازه ی تو عزیزم، این جا خونه ی منه نیاز به -

 چیزی بود که بیام خونم

 

 تو می دونستی آتش این جاست -
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 پروا نیش خند زد و گفت:

 

این جا باشه، نهایت  اتفاقا اصال حدسم نمی زدم-

خونه خودش اما خب خونه خودمون فکر می کردم یا 

 ترجیح داده خونه من باشه

 

 در آسانسور باز شد و ماهک بیرون رفت گفت:

 

 چقدرم که خوشت اومده-

 

تکلیف من مشخصه خواهرم من دارم جدا میشم از -

 این دیوونه، تو خوش اومدنی تو رفتارم دیدی؟
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 بوسیدت نگو که خوشت نیومد-

 

رد اما میگم که خوشم نیومد جا داشت کتکم می خو-

 من نبود دیدی که خودش بیماره الزم به کتک

 

 سمت در رفت و ماهک آرام گفت:

 

 این جور که مشخصه شما با هم رابطه داشتید؟-

 

 پروا ابرو در هم کشید و سر چرخاند گفت:
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حرمت بذار بین منو خودت، به تو هم مربوط نیست -

 بین ما چی بوده، به منو اون مربوطه

 

 جوری هالکته حتما بوده که این-

 

پروا عصبی در را باز کرد بیرون رفت چند قدم برداشت 

که سمت تاکسی برود اما لحظه ای با دیدن آسکی و 

مادرش سر جایش ماند، ماهک که می خواست سمت 

ماشینش برود با ایستادن پروا او هم ایستاد، آن زن و 

را نمی شناخت و کامل چرخید ببیند چرا هر سه دختر 

 ان زده است.آن ها خشکش

 

 مادر آتش  بغض کرد و آرام گفت:
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 پروا-

 

پروا با ناراحتی نگاه به زیر برد اما خجالت می کشید با 

بی احترامی از کنار آن زن بگذرد و برود، آسکی سریع 

 سمتش رفت و در آغوش کشیدش:

 

 عزیز دلم-

 

و مادر آتش آرام جلو رفت به زبان پروا چشم بست 

، پروا چشم باز کرد نگاهش کردی دخترم صدایش کرد

آغوش گرم آن زن فرو کرد و با کنار رفتن آسکی در 

رفت، ماهک نگاهشان می کرد و دید آسکی آرام اشک 
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می ریزد، پروا هنوز ثابت مانده بود، مادر کمی سری 

 عقب برد دستش را دو طرف صورت پروا گذاشت و

 گفت:

 

 منو ببخش دخترم

 

 شک ریخت گفت:پروا نگاه باال آورد و آن زن ا

 

فکر نکنی از همه چیز با خبر بودم، نه دخترم بخدا که -

 تنها گناه من پنهان کاری ازدواج آهیر بود و بس

 

 پروا بغض کرد نگاه به زیر برد و گفت:
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 من از همه دروغ شنیدم، دیگه مهم نیست-

 

نبودم بخدا نبودم، آتش گفت بذار کم کم من راضی -

ی قبال زن داشتی برات میگم گفت تو سر سختی بفهم

 یمهم نیست چه دلیلی داشته هیچ وقت زنش نمیش

 

مامان راست میگه پروا، اصال ناراحتی مامان از همین -

بود می گفت تو گناه داری آهت دامن آتشو  میگیره 

گفت این  نباید دلت بشکنه، داداشم می ترسید می

 دختر دوستم نداره اینو بفهمه دیگه بی خیال من میشه

 

 نگاه باال آورد و آرام گفت: واپر
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 گریه نکنید -

 

 می دونم دلت شکسته-

 

 من خوبم-

 

تو دختر منی آتشم نبخشی فرسنگ ها باهاش فاصله -

بگیری بهت حقو میدمو باز میگم تو دختر منی، من 

 طرف تو هستم و پسرمم نمی بخشم

 

 پروا با ناراحتی گفت:

 

 اینو نگید-
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 .قسم خورد دیگه با آهیر حر..-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_چهار_چهل_پارت#

 

 

 

نه این کارو نکنید، این بدترین کاره واسش، آتش یه -

عمر تنها بوده سختی کشیده، بچگی نکرده اما دل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خوش شماس، صداتون طرف داریتون، اگر اینو هم 

شکنه، آتش در ظاهر به کسی نیاز ازش بگیرید می 

اشتباه کرده اما قرار نداره اما واقعا به شما نیاز داره، 

 نیست مادرش بهش پشت کنه

 

آهیر حق داشت که می ترسید از دستت بده که -

 سکوت کرد، می ترسید جواهر زندگیشو از دست بده

 

 پروا با ناراحتی کمی عقب رفت و گفت:

 

 دیگه نمی تونم با آتش ادامه بدممن تصمیمو گرفتم، -

 

 آسکی سریع گفت:
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 اما پر...-

 

 گفت:حرفش رفت و مادرش میان 

 

وقتی من انقدر ناراحت شدم تو چی به روزت اومد؟ -

خدا می دونه چه حالی داشتی، می دونم جدا بشی آتش 

تموم میشه، اصال معلوم نیست چی میشه اما حقو بهت 

بمونی عروسم باشی، میدم، اما از ته دلم می خوام 

آتش بی تو ناقصه، هیچ کس دیگه ای غیر تو نمی تونه 

 باشه کنارش

 

 ماهک پوفی کرد رو چرخاند زیر لب غرید:
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 همه هم دوستش دارن -

 

 پروا سر تکان داد و گفت:

 

 من برم-

 

 برو بسالمت اما نه که بی خیال ما بشی!-

 

افتاد، اما ماهک پروا به زور لبخند زد سر تکان داد و راه 

 بلند گفت:

 

 با من بیا!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

کرد و پروا نگاهش کرد و ماهک به ماشینش اشاره 

 گفت:

 

 اونو بفرس بره با من بیا..-

 

پروا سر تکان داد سمت تاکسی رفت، آسکی و مادرش 

 به ماهک نگاه می کردند، ماهک لبش کج شد و گفت:

 

 خواهرشم، خواهر مرجانم بودم-

 

 اد اما آسکی با حرص غرید:مادر آتش سر تکان د
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پروا اصال شبیه شماها نیست، مثل تو که خیلی عوضی -

 و بی حیایی. هستی

 

 چشمان مادرش درشت شد و زیر لب گفت:

 

 آسکی!-

 

 ماهک خندید گفت:

 

عوضش شماها همه شبیه هم هستید، اما یادت نره -

من خیلی به داداشت کمک کردم، االنم می تونم بکنم 

 سه..اما نچ دیگه ب
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به درک که نمی کنی تو شرتو کم کن خیر رسوندن -

شماها هستید که پیش کش، حیف پروا که خانوادش 

 هیچ کدوم به هم رحم ندارید..

 

عزیزم به نظرم از همه بی رحم تر پروا جونتون هستا، -

 از ما گفتن بود.

 

 مادر عصبی دستش را گرفت و کشید گفت:

 

 زشته تموم کن-

 

نمی شناسی مامان، کیا بهم گفته این چه تو که اینو -

 کارایی کرده
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کنه شماها دخالت بیا بریم داداشت می دونه چی کار -

 نکنید

 

 پروا نزدیک ماهک شد و گفت:

 

 چی گفتی صدای جیغ آسکی باال بردی؟-

 

 من که حرفی نزدم اون یکم وحشی بود-

 

 بی تربیتی نکن راه بیفت-

 

 احترامی کردم.. اوه ببخشید به خواهر شوهرت بی-
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پروا بی توجه در ماشین را باز کرد و سوار شد، ماهک 

 :هم سوار شد و گفت

 

- 

 

 االن باید ازم تشکر کنی-

 

 ماشین را به حرکت در آورد و پروا گفت:

 

 به چه علت؟-

 

 کاری کردم شوهرتو ببینی اون لب آب دارم ک...-
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کرده، ببند دهنتو، انگار واقعا عقده هات مغزتو پوک -

خوب گوشاتو باز کن من شبیه تو بی حیا نیستم نمی 

 زنمخوام در مورد این چیزا باهات حرف ب

 

 انگار آتش خیلی هم تنده، تعجبم خاله نشدم!!-

 

 پروا با خشم نگاهش کرد و ماهک خندید گفت:

 

فکر کن، خواهرم یه بچه از اون مردی بی احساس -

 داشته باشه..

 

 خفه شو..-
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 حشی نشو، خیلی شبیه شوهرت شدیا!باشه بابا و-

 

پروا عصبی به خیابان نگاه کرد، حرف های ماهک 

کرد، با یاد آوری بوسه ی آتش اون کام  عصبی اش می

مدن لبش چشم بست، انگار وقتی عمیقش و به درد آ

یادش آمد لبش نبض گرفته بود، لب زیرینش را در 

دهان کشید کمی بین دندان هایش فشردش با حس 

ب های همیشگی آتش سریع چشم باز کرد و طعم ل

 شیشه را پایین داد و گفت:

 

 ی این جا؟چی کار داشتی اومده بود-
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 دیدی که..-

 

 چیو؟-

 

 سر بزنگاه رسیدی بعد میگی چیو؟-

 

دلتنگش بودم، اونم انگار بود که بغلم کرده بود می -

خواست کاری که با تو کرد با من بکنه اما تو رسیدی 

 گند زدی

 

 پروا لبخند زد و گفت:

 

 می خوای برگرد-
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 اون بلده چه طور واست نقش بازی کنه-

 

 غرق بشی؟ طور تو تخیالت تو چی؟ بلدی چ-

 

ماهک خندید  درکیفش را باز کرد پاکت سیگار را 

 بیرون کشید و نخ سیگاری بین لبش گذاشت گفت:

 

وقتی میگم اون نقشه داره واسه بهادر تو و من براش -

 اریم باور ن...فرقی ند
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با پشت دستی که در دهانش نشست سیگار پرت شد 

ه بود، پروا پاکت و ماهک خیره به روبه رو خشکش زد

 را برداشت بیرون پرت کرد و گفت:

 

 یه خانم با شخصیت هرگز لب به سیگار نمی زنه..-

 

ماهک با خشم نگاهش کرد و پروا شانه باال انداخت و 

 گفت:

 

 م، تا نکنم ولت نمی کنم!قول دادم تربیتت کن-

 

 توی کثا...-
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همان موقع پشت دستی دیگری در دهانش نشست و 

شم ماشین را نگه داشت، دست روی لب ماهک با خ

 وا خون سرد گفت:خونی اش کشید و پر

 

تا صبح دهن باز کنی واسه حرفای بیخود همین -

 جوری می زنم.

 

ماهک سمتش هجوم برد اما قبل ان که دستش به 

پروا برسد پروا باالی شانه اش را بین دو  صورت

انگشتش رفت و جوری فشرد که ماهک از درد جیغ زد  

 گار فلج شد که ملتمس گفت:ان

 

 ولم...کن-
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 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_پنج_چهل_پارت#

 

 

 

خواهر کوچولو با من در نیافت عزیزم می خوام یادت -

االنم بدم یه خانم متشخص چه کارایی می کنه.. 

 ماشین راه بنداز بریم خونه مامان منتظرمه
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 آی..-

 

 پروا رهایش کرد و گفت:

 

د روز کردم اما دردشو تا چنقطه ی حساسیه ولت -

داری، می تونی یکم بمالی شبم کیسه آب گرم بذاری 

یکم بهتر بشه پیشنهاد مسکن هم هست، فکر می کنم 

ینور دردتم انقدری باشه که نتونی رانندگی کنی بیا ا

 بشین تا من جات بشینم بریم

 

 خدا لع...-
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هی گفتم بی ادبی نکن نمی خوای که کتفت کامل -

 هرم!بشکنه خوا

 

ماهک شانه اش را می فشرد با درد نگاهش می کرد 

پروا لبخند زد و رو چرخاند، ماهک عصبی چرخید دست 

پیش برد فرمان را بگیرد اما شانه اش تیر کشید و 

ت، پروا خندید و در ماشین را باز صدای جیغش باال رف

 کرد و گفت:

 

 عجله کن-

 

 از ماشین پایین رفت و زیر لب گفت:
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نفهم، دیوونه رفته شوهر خواهرشو رو زبون حقته پر-

 دور بزنه، نمی دونه با کی طرفه

 

 ماهک در را باز کرد پایین رفت و غرید:

 

 دارم برات-

 

 باشه بیا برو-

 

ماهک هم سوار شد و خودش پشت فرمان نشست و 

بی حرف پروا ماشین را به حرکت ر آورد از آن محل 

 بیرون رفتند.
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** 

 

کردف انگار آن فت به اطراف نگاه از پله ها پایین ر

موقع صبح هنوز کسی بیدار نشده بود، او هم قصد 

رفتن به جایی را داشت که بیدار شد بود، خواست 

تاق بهادر سمت آشپزخانه برود اما با صدایی که از ا

شنید چشم ریز کرد، سمت اتاق رفت، در اتاق نیمه باز 

 بود، کمی سر کج کرد صدای بهادر را شنید:

 

معامله پس فردا انجام بدیم خیلی خوب میشه، هم -

 اعتبار از دست دادمون بر می گرده هم پول خوبی داره.

 

 پروا چشم ریز کرد و صدای سیامک را شنید:
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کان پاک سازی کردن جای همه چیز مرتبه عمو، م-

 هیچ نگرانی نیست

 

 اطراف زمین...کرج پرنده هم نباید پر بزنه..-

 

 خیالتون راحت-

 

 خوبه-

 

پروا نیش خند زد چرخید با عجله دور شد به ساعت 

 مچی اش نگاه کرد و غرید:
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 بی خیال صبحونه، برم که دیر شد-

 

به اتاقش برگشت و با عجله آماده شد، کیفش را 

برداشت از اتاق بیرون رفت، با دیدن ماهک لبش کج 

 شد و گفت:

 

 به به همه سحر خیز شدن-

 

 و گفت: ماهک دستش را به سرش گرفت

 

 گمشو اصال حوصلتو ندارم-
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این بی تربیتی یادت بمونه وقتی برگشتم یادت می -

 ندازم

 

سریع از کنارش گذشت از پله ها پایین رفت، با دیدن 

 و گفت:بهادر لبخند زد 

 

 چطوری پدر مهربون..-

 

 کجا؟-

 

 یعنی با این سن هر جا میرم باید بگم؟-

 

 تهتو آره، چون یکی مثل آتش در کمین-
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 پروا خندید و گفت:

 

یه جوی می گید آتش در کمینه حس عقاب بودنش -

بهم دست داد، اون در کمین نمیشینه که، یهو میاد 

دن تو وسط عاقبتشم براش مهم نیست، یعنی کمین کر

مرامش نیست اما غافلگیر کردنو دوست دارم، البته 

 منم مثل خودشم امرز میرم دادگاه تا  غافلگیرش کنم

 

 ریز کرد و گفت:چشم  بهادر

 

 دادگاه؟-
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 بله تقاضای طالق!-

 

بهادر خشکش زد و پروا با دیدن سیامک لبخند زد و 

 گفت:

 

چطوری پسر عمو؟ سه چهار روزه تو این خونه -

 ندیدمت، فکر کردم ضربه مغزی شدیا!

 

سیامک چپ چپ نگاهش می کرد اما پروا شانه باال 

 انداخت و سمت در رفت گفت:

 

 خیرروزتون ب-
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جلوی در با دیدن مبین ابرو باال انداخت به سِت 

 ورزشیش نگاه کرد، کمی گردن صاف کرد و گفت:

 

 نگو که رفته بودی ورزش!-

 

 مبین لبخند زد و گفت:

 

 رفته بودم ناراحت میشی؟! بگم-

 

نه به خدا می فهمم یه ادم درست حسابی بین اینا -

 پیدا میشه!

 

 خداروشکر، حاال کجا میری؟-
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 گاه واسه اقدام به طالقادد-

 

 واقعا!-

 

 بله واقعا-

 

 اما آتش...-

 

خودم می دونم اتش چی نمی خواد توضیح بدید، -

 سوئیچ میدی؟

 

 گفت:مبین سوئیچش را سمتش گرفت و 
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 این جارو به آتیش می کشه-

 

 نگران نباش-

 

راه افتاد و مبین پوفی کرد وارد عمارت شد زیر لب 

 گفت:

 

 خدا به داد برسه-

 

 بهادر با دیدنش غرید:

 

 تو چه غلطی کردی؟-
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 مگه باید چی کار می کردم؟-

 

 نسپردم باز اینو بکشون سمت اتش؟-

 

دن با بخدا حرف زدن با این صد پل سخت تر حرف ز-

اتشِ، حدا قل اون گوش میده بعد حمله می کنه این 

گوش نداده حمله کرده، مرغشم ی پا داره، اما اینو بگم 

 ضی نمیشه طالقش بدهآتش اصال را

 

 از کجا می دونی؟-

 

 می دونم دیگه، صد سالم بگذره آتش طالق نمیده-
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 بلدی تحریکش کنی؟-

 

 مثال چی کار؟-

 

کرد و اشاره زد سمت در، بهادر به سیامک نگاه 

سیامک سر تکان داد همان سمت رفت، در را باز کرد 

 به اطراف نگاه کرد و گفت:

 

 نیست-
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ت این دختره، نی، بیشتر بیاد سمباید آتش تحریک ک-

باید به جایی برسه که بخواد بیاد به زور از این خونه 

 ببرتش

 

 خب چی کار کنم؟-

 

 بیا بشین میگم بهت-

 

 

 

ی که با نغمه و نهال گرفته بود را قطع تماس تصویر

کرد، سر چرخاند به آن خانه نگاه کرد و با نیش خند 

 گفت:
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 پس این جایی!-

 

رفت، در را بست به آسمان از کرد پایین در ماشین را ب

نگاه کرد، صدای خنده ی حمیرا در گوشش پیچید، آب 

دهانش را سخت قورت داد باز به آن خانه نگاه کرد و 

تش برداشت، جلوی در ایستاد و دست پیش قدم سم

برد دکمه ی زنگ را فشرد، درست رو به دوربین ایستاد 

 و دست تکان داد.

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_شش_چهل_رتپا#

 

 

 

 آمیار متعجب گفت:

 

 پروا!-

 

 کژوان شگفت زده با شتاب سر چرخاند و گفت:

 

پیدا این جا چی کار می کنه؟ اصال این جارو از کجا -

 کرد!
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 باز نکنم؟-

 

کژوان عصایش را صاف کرد و آرام ایستاد، مشکوک 

 چند قدم برداشت و گفت:

 

اشه االن با بهادر باید ببینیم چی کار داره، هر چی نب-

نی از بهناز و فرید خبر داره، باز کن زندگی می کنه، یع

 درو

 

آمیار دکمه را فشرد و کژوان نفس عمیقی کشید و 

 گفت:
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 عصبی بشی روش اسلحه بکشینبینم -

 

آمیار در را باز کرد، پروا با دیدن آمیار نیش خند زد و 

 گفت:

 

 ری!!جنس دوستهارو داری اما از دشمن هم دشمن ت-

 

قدم جلو گذاشت وارد خانه شد، با دیدن کژوان لبخند 

 زد و به یک باره زیر خنده زد ودر میان خنده گفت:

 

دونستم انقدر بهت گفته بودن ی چشم شدی، نمی -

 میاد!
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 آمیار غرید:

 

 ببند دهنتو-

 

 پروا سمت کژوان رفت و گفت:

 

البته ترسناکه، نه چشمتونا، اینکه اتش با بی رحمی -

 ن کارو کرده، واقعا ترسناکهای

 

 آدرس این جارو از کجا گیر اوردی؟-

 

 پروا به اطراف نگاه کرد و گفت:
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من خونه  کالغا، همون کالغایی که بهتون رسوند-

 مامان حمیرا هستم.

 

 کژوان جا خورد و سریع گفت:

 

 من از کجا بدونم کجا بودی! اصال چه اهمیی داشت-

 

 دیدن آمیار گفت: پروا لبخند زد سر چرخاند با

 

بیاین جلو پشت سرم ایستادید معذبم، نیست که -

 کارتون از پشت خنجر زدنه واسه همین..
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کژوان دست باال اورد آمیار خیز برداشت سمت پروا اما 

 و گفت:

 

 بگو چرا اومدی این جا؟ -

 

 معامله-

 

 چه معامله ای؟-

 

 یه چند تا کار واسه من انجام میدی-

 

 د و گفت:کژوان نیش خند ز
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 واسه تو!-

 

 اگر فریدو بهناز بخوای آره-

 

کزوان با شنیدن آن حرف بی اختیار قدمی سمتش 

 برداشت، پروا عقب رفت و گفت:

 

خودتون کنترل کنید، در ضمن من شبیه بابام نیستم -

 قولم قوله..

 

 چی می خوای؟-
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اوم، ببینید من آدمی نیستم که همه خواسته هام با -

یش شروع می کنم هر کدوم انجام هم بگم، از اول

م شد بهناز و دادید میرم سراغ بعدی، وقتی هم تمو

 فرید صحیح سالم این جا پیشتونن.

 

 ت:آمیار عصبی گف

 

 تو کی هستی ک...-

 

کسی با شما صحبت نکرد، اجازه بده پدربزرگت فکر -

 کنه

 

 کژوان عصبی گفت:
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 باید چی کار کنم؟-

 

البته بگم کافیه کار بهناز و فرید پیش من هستن، -

کنی یا بخوای منو بکشی، باز دوباره میرن زیر اشتباه 

 دست بهادر، پس به فکر دور زدن من نباش

 

کژوان مشت شد و پروا بی خیال روی مبل دست 

 نشست ادامه داد:

 

خونه های اطراف بیابون پولشو بهادر داده اما به نام -

وصا خودت خورده، هر چند کسی اینو نمی دونه مخص

 مردم اون محله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 کژوان جا خورد و پروا با لبخند گفت:

 

 همه خونه هارو به نام صاحبشون می کنی-

 

 ت...-

 

آقای آهنگر، ببینید چند سالتونه، این هه ملکو بی خیال -

و ثروت می خوای چی کار، بزن به نامشون حداقل یه 

ثواب ببری، مردی مستقیم نری جهنم،با این کار از 

 ت رد میشی نسیم مالیمشو حس می کنیکنار در بهش

 

 آمیار نیش خند زد و گفت:
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 گمشو، بیا برو-

 

 شد و گفت: پروا شانه باال انداخت از جایش بلند

 

 باشه خودتون می دونید-

 

 کژوان سریع گفت:

 

 می زنم-

 

 پروا سر چرخاند با لبخند به آمیار نگاه کرد و گفت:
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 عقلش بیشتر تو می رسه-

 

 کرد و گفت: به کژوان نگاه

 

هر وقت تمام و کمال همه چیز به نامشون زدی باهام -

تماس بگیر، بررسی که کردم مطمئن شدم میگم کار 

بعدیت چیه، راستی ساخت اون زمینم ادامه بدید، از 

 این کارتون خیلی خوشم اومد

 

 سمت در رفت کژوان سریع گفت:

 

 اینارو آت...-
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 نه، من تنها کار می کنم،بی آتش!-

 

 آمیار نگاه کرد و گفت: هب

 

 برادر آتشی اما همنشین شغالی-

 

امیار سمتش هجوم برد و بی توجه به فریاد کزوان یقه 

روا را گرفت خواست بچرخان به دیوار بکوبدش اما پ

مشت پروا چنان زیر چانه ی امیار کوبیده شد که به 

 عقب پرت شد، پروا ابرو در هم کشید و گفت:

 

 گمشو کنار-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برود این بار آمیار شانه اش را گرفت، خواست چرخید 

پروا با حرص با دو دست دست آمیار را گرفت و هم 

امیار را چرخاند و ان قدر خودش چرخید هم دست 

سریع و غافلگیرانه ان کار را کرد که صدای از جا در 

رفتن استخوان دست آمیار مساوی شد با صدای عربده 

د و پروا رهایش کرد ی پر دردش، با زانو به زمین افتا

 به کژوان نگاه کرد و گفت:

 

سگ پاکوتاه می ذاشتی نگهبانت باشه بهتر این عمل -

 می کرد

 

جه به فریادهای پر درد امیار از خانه بیرون رفت، بی تو

مطمئن بود آتش هیچ از فرید و بهناز به کژوان نمی 
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گوید و آن قدری کژوان از اتش می ترسید ک سمتش 

 و صدا کارش را انجام دهد.نرود و بی سر 

 

سوار ماشینش شد و حرکت کرد خیره به روبه رو آرام 

 گفت:

 

گذرم کژوان، کاری می کنم مامانمو کشتی، ازت نمی -

دیوونه بشی، بی گناه ترین آدم روی زمین کشتی ازت 

 نمی گذرم آشغال..

 

** 
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ببینید خانم امینی، شما چون عجله دارید و ممکنه -

 رضایت نده کارتون سخت میشه و آقای اهنگر اصال

 طوالنی

 

 چقدر؟-

 

ببینید من پرونده های زیادی داشتم، وقتی یکی از -

یت نده و مشکل خاص مثل اعتیاد، دست طرفین رضا

بزن و بقیه قانونا که خودتون خبر دارید وسط نباشه، 

 شاید پنج سال هم طول بکشه

 

 وای نه!-
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 طرف یا باید دلیل موجه باشه یا رضایت دو-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_هفت_چهل_پارت#

 

 

 

 

 

 پروا عصبی از سر جایش بلند شد و گفت:
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نداره، دست بزن نداره،یعنی چیزی واسه اعتیاد -

 دادگاه ندارم..

 

 تنها پیشنهادی که می تونم بدم راه دوستیه-

 

 یعنی چی؟-

 

ببینید اگر رابطه ی بدی ندارید سعی کنید رابطه رو -

با نرمش و خواهش و حرف زدن راضیش حفظ کنید، 

یره، اون جوری تو یک کنید که طالق توافقی صورت بگ

 انجام میشههفته کاراتون 
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 پروا پوفی کرد و گفت:

 

مشکل من اینه نمی خوام باهاش حرف بزنم خصوصا -

 که باید تنها هم باشیم.

 

اگر واقعا می خواین جدا بشید این بهترین راه حله و -

 رینالبته سریع ت

 

 گفتید از طریق اینکه خانوادم پیدا شدن نمیشه؟-

 

ر در خانم امینی خودتون باالخره از این قانون س-

 شما هست، ما ی شاخه زیر هم ما–میارید چون کار 

 خوب خودتونم نشدید، اهنگر آقای همسر قانونی غیر
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 نداشته اصلی ی خانواده شناسنامه اگر حتی دونید می

 و هست معتبر عمرتون آخر تا مهشناسنا این باز باشید

 چیز هیچ و هستید آهنگر آقای قانونی همسر شما

سن قانونی نداشتید که اونم  اینکه مگر نشده، عوض

شرایط خاص داره، اگر بی اجازه قانون این کارو کرده 

باشن میشه جدا بشه البته فقط جدا، نه اینکه عقد و 

محرمیت درست نباشه و باطل بشه در هر صورت 

زدواج شکل گرفته، شما که حتی اجازه قانون هم ا

 گرفتید و عقدش شدید

 

 پروا سر تکان داد و گفت:

 

دونم گفتم شاید از گوشه کنارا یه قانون بزنه می -

 بیرون که به نفعم باشه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 مرد لبخند زد و گفت:

 

نه نمیزنه بیرون، شما مژان بهادری هم باشید باز -

دایی فقط باید همسر آهیر آهنگر هستید و برای ج

 طالق بگیرید در غیر این صورت همسرش می مونید

 

 پروا لبش کج شد و مرد ادامه داد:

 

تنها راه چاره صحبت کردن و راضی کردن آقای -

آهنگره، خیلی از پرونده های من همین شکلی حل شده 

یعنی حتی اگر با هم بحث و دعوا هم داشتن با سازش 
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ن و به راحتی جدا و صحبت تونستن همدیگرو راضی کن

 شدن

 

 شما که اونو نمی شناسید، سازش اینا حالیش نیست-

 

 همینهبه هر حال تنها راه -

 

 االن باید چی کار کنم؟-

 

می خوای شروع کن کارای قانونیشو بکن بعد دیگه با -

 اون باید حرف بزنی تا راضی بشه

 

 باشه-
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پس بیا مدارک جور کنیم با هم بریم کاراتو انجام -

 مبدی

 

 باشه-

 

** 

 

اتش انقدری دوستش داره که قبول نکنه جدا بشه -

 نه؟

 

روش داره، میذاره ازش  داره عمو، ندیدید چه غیرتی-

 جدا بشه؟ عمرا
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حتما االن میره میگه چند روز دیگه محموله داریم، از -

یه طرف می فهمیم مارو لو میده از یه طرفم رابطش با 

 آتش محکم تر میشه

 

 شون می زنیمیه تیر دو ن این جوری با-

 

 بهادر پکی به سیگارش زد و سیامک گفت:

 

 اگر نگه چی؟-

 

 میگه.-
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 فقط می گم احتمال بدیم نگه-

 

 بهادر چشم ریز کرد و گفت:

 

از شنیدن شنید دیدی که از دوربین دیدمش، اگر نگه -

کارمون سخت تر میشه، این یعنی واقعا نمی خواد 

االن هم می تونه منو به  خانوادشو از دست بده، وگرنه

پلیس بفروشه هم اتشو.. اگر این کارو نکنه یعنی نمی 

 دست بده خواد منو از

 

 یعنی ممکنه انقدر دوستتون داشته باشه-
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احتمالش یک درصدم نیست، اما اگر هم باشه یعنی -

بر خالف ظاهرش که نشون میده از من متنفره اما 

همه سال  دوستم داره، هر چند بعید هم نیست این

ازمون دور بوده ، تاثیر داره که بی خیال اشتباه پدرت 

 باشیباشی فقط بخوای که کنارش 

 

 اینجوری که خوب نیست-

 

نیست.. اما خب راه حل داره، اگر طرف من باشه و -

اتشم هنوز همین جوری دیوونه وار بخوادش می تونم 

 به چیزی که می خوام برسم

 

 پس بازم به نفعه-
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واسم داشته باشه، االنم خوبه ت که ضرر چیزی نیس-

رفته دنبال طالق، اینجوری اتش عصبی تر میشه و می 

خواد که به زورم شده ببرتش، راضی هم به جدایی 

 نمیشه، اینا همه نفعه!

 

 سیامک بلند خندید و صدای ماهک را شنیدن

 

 اون آتشی که من دیدم عمرا ازش جدا بشه-

 

 تو کجا دیدیش؟-

 

  حاال بماند-
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 بهادر چشم ریز کرد و گفت:

 

 دیدشون؟-

 

که دخترت مرغش یه پا داره اما آتش آتیشش تنده -

 جلوی من اون جوری بوسیدش

 

بهادر قهقهه زد و ماهک بی خیال نشست روی مبل و با 

 بی شرمی تمام گفت:

 

 اینی که من دیدم به زور هم باهاش می خوابه-
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 این خیلی خوبه-

 

 د:سیامک با کنجکاوی پرسی

 

 یعنی با هم از این رابطه ها دارن؟-

 

 ماهک نیش خند زد و گفت:

 

 ت می خوادنه تو فقط مردی دل-

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_هشت_چهل_پارت#

 

 

 

سیامک چپ چپ نگاهش کرد و بهادر با بی غیرتی 

 گفت:

 

به زور می خواد هر بالیی سرش بیاره که نزدیک تر -

 بشن

 

 ت:از جایش بلند شد و بلند گف
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من جایی قرار دارم، این دختره اومد خونه بهم خبر -

 بدید

 

سیامک به ماهک نگاه کرد و بهادر که بیرون رفت 

 گفت:

 

چته تو؟ چرا داری پاچه ی منو می گیری؟ من که -

 دلمم بخواد با تو هستم

 

شنیدم دیشب تینا خانم اومده زخمای صورتتو فوت -

 کرده

 

 سیامک جا خورد و غرید:
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 می زنی؟ تینا پیش من نبود که.. ف بیخودچرا حر-

 

 ماهک نیش خند زد و گفت:

 

 میگی..!تو راست -

 

بلند شد سمت پله ها رفت، سیامک سریع سمتش 

 رفت و گفت:

 

د من تو رو ول می کنم با کس دیگه میرم؟ اونم تو که -

 منو به اوج می بری؟
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 ماهک چرخید و گفت:

 

 به اوج می برم؟-

 

 شاهدی که-

 

 رت خوابیدن منو می خوای؟اسه زیفقط و-

 

 ماهک!-

 

باز نمی کنی به چیه عاشقمی؟ اگر هستی چرا دهن -

بهادر بگی؟ می دونی که مخالفت نمی کنه، اما جوابشو 

دارم، وقتی اینو به بهادر بگی جرات چپ رفتن هر شب 
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با یه نفر بودنو نداری، هر وقت نخواستی پول خرج 

 کنی اومدی منو انداختی رو تخت.

 

 چیه بدت میاد؟-

 

ماهک خشمگین نگاهش کرد و سیامک سمتش رفت 

 رفت و سر نزدیکش برد و گفت:چانه اش را گ

 

هنوز بچه ای اوج لذتته عمرا بدت بیاد یکی باهات ور -

بره، حاال چه منی که نمی خوامت فقط واسه خوابیدن 

می خوامت چه کسی که بخوادت، تو فقط اونو می 

 خوای.
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ورد سمت صورت سیامک برد و فرود ا ماهک دست باال

های کلید اما سیامک مچ دستش را گرفت و با دندان 

 شده اش غرید:

 

اگر می بنی واسه کارای خواهرت کاری نمی کنم از -

بی عرضگی نیست از دستور باباته که باید فقط تحمل 

کنم، اما کسی واسه تو بهم دستور نداده، کاری نکن 

 وبال گردنت باشهاین دست خوشگلت چند وقتی 

 

 تو یه حروم زاده ای-

 

ی چون تو می حروم زاده ای که تو ازش نمی گذر-

 خوایش
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دست دیگرش را روی سینه ی ماهک کشید و همان 

 جور که پایین می برد گفت:

 

 بگو نمی خوای تا ببینی دیگه دست می زنم بهت یا نه-

 

ماهک دهان باز کرد اما با حرکت دست سیامک پلکش 

 افتاد و سیامک نیش خند زد و گفت: روی هم

 

 بگو دیگه حروم زاده ی کوچیک-

 

فشار دستش چشمان ماهک باز شد، سیامک سر با 

 تکان داد و گفت:
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 بگو منتظرم-

 

صدای نفس های ماهک تند شد و سیامک با شتاب لب 

به لبش چسباند صدای با ولع بوسیدنش در سالن 

 عمارت می پیچید.

 

ما لحظه ای با و خسته قدم برداشت اپروا در را باز کرد 

وهایش کم دیدن آن صحنه چشمانش درشت شد و ابر

 کم بهم نزدیک شد.
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ماهک متوجه حضورش شد اما از عمد کارش را ادامه 

داد تا سیامک خواست لباس را از تن او در بیاورد فریاد 

 پروا باال رفت:

 

 چه غلطی می کنید؟!-

 

ان روی هم سایید سیامک با شتاب چرخید و پروا دند

 غرید:

 

 خیلی حال بهم زنید-

 

 نگاه کرد و گفت:ماهک با لبخند به سیامک 
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دختر عموتو تحویل بگیر، حتما به بهادر میگه تو با -

 دختر کوچیکش مدام می خوابی

 

پروا با آن حرف چشم ریز کرد و ماهک به پروا نگاه 

 کرد گفت:

 

می کنه خواهرم یه وقت نگیا، اخه بهادر مجبورمون -

 باهم ازدواج کنیم

 

شانه باال سیامک با خشم به ماهک نگاه کرد و ماهک 

 انداخت و گفت:

 

 کاش نگه، ببین می تونی راضیش کنی-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

چرخید سریع از پله ها باال رفت، سیامک به پروا نگاه 

 کرد و گفت:

 

 دهن وا کنی بد میشه برات-

 

 پروا نیش خند زد و گفت:

 

 اره من از ترس پس بیفتم،نوکرای عموتو صدا کن قر-

 منو جمع کنن

 

پروا به یک باره  سیامک با خشم سمتش رفت اما

 فریاذش باال رفت:
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یه قدم دیگه سمت من برداری به اون خدایی که -

توی حیوون باور نداری کاری میکنم عین سگ صدا 

 بدی

 

 دست سیامک مشت شد و پروا سر تکان داد گفت:

 

 اون خواهر احمقمهم تکلیف تو مشخص میشه هم -

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_نه_چهل_پارت#

 

 

 

بهادر براش مهم نیست ماهک با کی باشه من فقط -

مراقبشم حداقلش اینه اگر بهادر میگه ماهک تنبیه کن 

اونم با مردای همسن خودش، من هواشو دارم واسه 

تنبیهش خودم پیش قدم میشم القل این دست اون 

غیرتی میشه سر منو می  دست نشه، چیه نکنه االن

دت بهش تجاوز بره؟ ماهک بهت نگفته جلوی بابای خو

 کردم؟

 

 پروا سکوت کرده بود و سیامک نیش خند زد و گفت:
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اگر بهش بگی دیگه به من نمیگه تنبیهش کن به -

 یکی دیگه میگه، همین...

 

ماهک که باال بود با شنیدن آن حرف ها بغض کرد اما 

وم برد یقه اش را گرفت و پروا به سمت سیامک هج

 فریاد زد:

 

دیگه، خوب گوش کن،فقط یک بار دیگه فقط یک بار -

دست کثیفت به خواهر من بخوره، جوری پشیمونت می 

کنم که اسم خودتم یادت بره، جوری از مردونگی می 

ندازمت که تا اخر عمرت روسری سر کنی راه بری، 

 امتحانش ضرر نداره، آشغال نامرد
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 ند خندید گفت:سیامک بل هلش داد و

 

تر عمو، چهارتا زدی جوابتو زیادی هوا ورت داشته دخ-

ندادم اونم فقط به خاطر عمو، اما تو فکر کردی چقدر 

 قوی هستم

 

 بلندتر خندید و گفت:

 

د بدبخت من بخوام تورو بزنم که باید از رو زمین با -

خاک انداز جمعت کنن برام شاخو شونه هم میکشی، 

خواهرت هر کاری هم دلم بخواد باهاش  میرم سراغ

 ینم تو می خوای چه گوهی بخوریمی کنم تا بب
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سمت پله ها رفت، پروا با شتاب سمتش هجوم برد، 

سیامک سمتش چرخید انتظار داشت مشت پروا سمت 

صورتش بیاید برای همان دفاع کرد اما زیر پایی که 

خورد به یک باره پخش زمین شد و قبل اینکه بچرخد 

موهایش از پشت چنگ خورد و خود پروا زانو زد 

را باال برد و سر پایین برد دم گوش سیامک  آرنجش

 گفت:

 

این آرنجم که باال کافیه بیاد پایین به مهره ای که -

نباید ضربه بخوره اون وقت شاهد ویلچر نشینیت 

 میشم

 

سیامک با وحشت سر چرخاند خواست عقب برود اما 

 کرد و گفت:پروا موهایش را رها ن
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نمیای  بگو پسر عمو بگو که دیگه سمت خواهرم-

 وگرنه تو همین لحظه ازت نمی گذرم

 

 ول...-

 

 هیش فقط چیزی که خواستم تکرار کن-

 

 حروم زاده ول...-

 

پروا دستش را با شتاب باال برد که فرود بیاورد سیامک 

 فهمید و با ترس فریاد زد:
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 نمی زنم دیگه دست بهش نمی زنم-

 

 هک آن باال خندید و پروا لبخند زد و گفت:ام

 

آفرین پسر عمو،االن صبر کن بگم بیان با خاک انداز -

 جمعت کنن

 

با شتاب رهایش کرد صاف ایستاد دستش را که انگار 

خاکی شده بود روی هم کشید و سمت کیفش رفت 

 برش داشت غرید:

 

بیشعور خسته کوفته اومدم خونه ته مونده انرژیمم -

 گرفتی
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باال سیاک مشتش روی زمین نشست و پروا از پله ها 

 رفت با دیدن ماهک ابرو در هم کشید و گفت:

 

کاش بلد بودی واسه خودت ارزش بذاری، واسه -

خودت ،وجودت ،تنت، انقدری ارزش بذار که حسرت 

 بدی به هرکسی که می خوادت، آخه سیامکم شد آدم؟

 

 ممنون-

 

 پروا چشم ریز کرد و گفت:

 

 امک اومد سمتت میای سراغ منکه سیبگو -
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نگاه به زیر برد پرواسمتش رفت هر دو دست ماهک 

 ماهک را گرفت و گفت:

 

تو پر از تجربه ای اما بذار کمک کنم ارزشتو واسه -

 همه ببرم باال

 

 هیچ کس منو...-

 

اول از همه اینو نگو، تو توی شرایط بدی بزرگ -

خوب باشن شدی، اعتقاد داشتم آدما باید خودشون 

عوض شده، شرایط  ربطی به شرایط نداره اما عقیدم
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متاسفانه ادمارو می سازه، تو مقصر نیستی اما عقل که 

 داری االن می تونی درست زندگی کنی

 

درست زندگی کردن تو این خونه و این خانواده به -

 چه درد می خوره؟

 

همه روزا شبیه هم نیستن، هیچ کس  از فردا خبر -

فقط بخواه درست زندگی کنی، واسه خودت نداره، تو 

 زش بذار اون وقت ببین زندگی واقعی چه شکلیهار

 

 من...-
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نذار سیامک نزدیکت بشه اگر شد به من اعتماد کن -

زود بهم بگو مطمئن باش هم برات پدری می کنم هم 

 برادر و یه خواهر

 

 ماهک کالفه رو چرخاند و پروا لبخند زد گفت:

 

زندگی واقعی برعکس می خوام  من دشمنت نیستم-

ی، تا حاال هر چی بودی تموم شد، توهین رو تجربه کن

نمی کنم اما از چیزی که بودی راضی هستی؟ ممطئنم 

 که نه 

 

 عقب رفت و گفت:
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خیلی خسته هستم، یکم باید بخوابم، بعد با بهادر کار -

 دارم

 

وارد اتاقش شد و در را بست ماهک نفس عمیقی 

 غرید:کشید و کالفه 

 

 انگار مهره ی مار داره-

 

 کالفه به اتاقش رفت و در را بست.

 

** 

 

 آرام از پله ها پایین امد با دیدن بهادر گفت:
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 چه خوب هستی -

 

 بهادر سر چرخاند و با لبخند گفت:

 

 سالم دخترم-

 

 پروا جلو رفت سر تکان داد و گفت:

 

 سالم-

 

 بشین-
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 روی مبل نشست و گفت:

 

 خوام به خاطر دخترت یه کاری کنیمی -
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 چی؟-

 

یه مقدار از خونه های محله که رو به بیابون اون -

 جاست به نام توئه

 

 بهادر جا خورد و تا دهان باز کرد پروا گفت:

 

نگو نیست می دونم با هم معامله کردید یک سوم -

 خونه ها مال توئه مابقی کژوان

 

 که چی؟-
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 صاحباشون می خوام اونارو برگردونی به-

 

بهادر ابرو در هم کشید اما پروا پا روی پا انداخت و 

 گفت:

 

اگر دوست داری من تو این عمارت کنارت بمونم اینو -

 ازت می خوام

 

بهادر باید مخالفت می کرد اما در فکر فرو رفت، پروا 

 لبخند زد و گفت:

 

 خونه ها باید برگرده به صاحباشون-
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 کژو...-

 

 شیدشما نگران اون نبا-

 

 انگار می دونی کجاست؟-

 

حاال هر چی، تو این چند روز بهش فکر کنید بهم -

 بگید، اگر جوابتون منفیه من از این جا میرم

 

در عمارت باز شد و سیامک با عجله سمت بهادر رفت 

 و گفت:

 

 باید بریم عمو-
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 چی شده؟-

 

 بریم بهتون می گم-

 

سر جایش بلند نگاه کرد و از  ا کنجکاو بودبهادر به پرو

 شد و گفت:

 

 فعال باید برم-

 

 بله بفرمایید من حرفام تموم شد-

 

 بهادر با سیامک بیرون رفتند و بهادر نگران گفت:
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 چی شده؟-

 

 نادر اومده شرکت-

 

 چی؟!-

 

 واال تعجب کردم اما زنگ زدن اینو گفتم-

 

 بریم ببینم چه خبره؟!-
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بی خیال با مد به پروا که اقش بیرون آبهادر از ات

 مادرش غذا می خورد نگاهی انداخت و بلند گفت:

 

 سیامک بریم-

 

 بریم عمو همه چی آمادس-

 

 پروا نگاهشان کرد و از سر جایش بلند شد گفت:

 

 من باید برم خونه نهال-

 

ماهک نگاهشان می کرد و بهادر که منتظر چنین چیزی 

 بود سر تکان داد گفت:
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 زود بیا روب-

 

 ها رفت و گفت:پروا سمت پله 

 

 فقط گفتم بدونی نه که بگی زود بیام یا دیر-

 

از پله ها باال رفت و نیش خند زد، بهادر و سیامک 

 بیرون رفتند، سیامک سریع گفت:

 

 انگار واقعا مارو لو داده-

 

 آره عوضی بریم-
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 یعنی پلیس میاد یا آتش؟-

 

ن بچه ها هم سر قرار نمی دونم فعال بگو تعقیبش کن-

 منتظر باشن

 

 باشه عمو-

 

 سیامک با عجله دور شد و بهادر غرید:

 

 می دونستم اومدی که منو نابود کنی-

 

 سر چرخاند به پنجره ی اتاق پروا نگاه کرد و گفت:
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 منو فروختی برات گرون تموم میشه دختر-

 

 

 

 پروا پایین آمد به ماهک نگاه کرد و رو به مادرش گفت:

 

 بزنی من برگشتمیکم با ماهک حرف ا ت-

 

مادرش به ماهک نگاه کرد و پروا سریع بیرون رفت، 

 ماهک عصبی بلند شد برود که مادرش گفت:

 

 د...دخترم-
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 ماهک سر جایش ایستاد و آن زن اشک ریخت گفت:

 

 من هیچ...وقت بی...خیال بچه هام نشدم-

 

، اما تو ولم کردی گذاشتی هر بالیی هست سرم بیاد-

 کردیفقط تماشا 

 

من نکردم...بخدا من نکردم...داروهایی که بابات به -

خوردم می داد....منو یه مرده ای که فقط نفس میکشه 

کرده بود...نه چیزی می فهمیدم نه می تونستم کاری 

 کنم
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 ماهک سمتش چرخید و مادرش اشک ریخت گفت:

 

 اون نخواست...برات مادر باشم...اون سنگ دل-

 

 ور کرد و با ناراحتی گفت:در د ش را ازپروا سر

 

 امیدوارم باهم کنار بیاید-

 

با عجله از پله ها پایین رفت، گوشی را در آورد و 

تماس گرفت دم گوشش گذاشت، با شنیدن صدای 

 محمد سریع گفت:

 

 چی شد؟-
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 فعال که آتش از محل بیرون نرفته-

 

 پس یعنی کسی بهش نگفته بهادر امروز معامله داره-

 

 هظاهرا که ن-

 

اما چشمم آب نمی خوره غیر ممکنه خبرچین نداشته -

 باشه، من دارم میام اون طرف

 

 باشه-
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در را باز کرد به اطراف نگاه کرد با دیدن تاکسی 

 سمتش رفت و غرید:

 

پسره همش میره بیرون می گرده منم بی ماشین می -

 مونم

 

 سوار تاکسی شد و سالم کرد آدرس را گفت، گوشی را

 با دیدن پیام ابد سریع بازش کرد:روشن کرد 

 

آتشو دریاب، داره کارایی می کنه که منم نمی تونم -

 بفهمم، آتش کارای خطرناکی می کنه

 

 پروا نگران سر باال اورد و زیر لب گفت:
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 مگه آتش داره چی کار می کنه؟!-

 

ترس به جانش افتاد و دستانش یخ کرد، چشم بست و 

 کالفه فت:

 

 ید؟ر برسریع تمیشه -

 

 بله-

 

 الو دقیقا کجاست؟-

 

 نمی دونم پروا-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 محمد!-

 

بخدا نمی دونم کجاس اما می دونم از محل بیرون -

 نرفته

 

ای خدا این چه جور بپایی بود من گذاشتم، نمی دونی -

کجاست بعد میگی از محل بیرون نرفته؟ می دونی اگر 

 رفته باشه سراغ بهادر کار من ساختس

 

 ون پروا!منو نترس-

 

 پروا با حرص تماس را قطع کرد و گفت:
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 همین جلوی بازارچه نگه دارید-

 

ماشین ایستاد و پروا با عجله پول را به مرد داد از 

ماشین پایین رفت، به جا اینکه راه برود بی تامل دوید 

وارد بازرچه شد و نفس زنان به مغازه آتش رسید با 

 دیدن شاگردش جلو رفت نفس زنان گفت:

 

 جاست؟آتش...ک-

 

 جواد متعجب نگاهش کرد و گفت:

 

 امروز نیومد اصال-
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دست روی قفسه ی سینه اش گذاشت و نفس عمیق 

کشید چرخید باز شروع به دویدن کرد، نمی دانست 

آتش کجاست امیدوار بود واقعا در محل باشد، مردم 

 متعجب به آن دختر که می دوید نگاه می کردند.

 

ن روبه روی هم نگاه دو ساختما وارد کوچه شد و به

کرد، سمت آپارتمان آتش رفت و زنگ را فشرد، همان 

 موقع صدای آسکی را شنید:

 

 پروا!-

 

 آتش خونس؟-
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 نه بیا با...-

 

 نه باید برم فعال-

 

سمت آپارتمان خودش رفت و زنگ را فشرد کمی 

عقب رفت به باال نگاه کرد، صدایی نشنید جلو رفت باز 

 رید:زنگ فشرد و غ

 

هش می کنم اگر هستی باز کن وقتم تنگه تا باال خوا-

 بیام

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_یک_پنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

گوشی را از جیبش در آورد و بر خالف میلش شماره ای 

که از حفظ بود را گرفت و عصبی گوشی را روی 

گوشش گذاشت، با شنیدن اینکه مخاطب در دسترس 
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شروع به دویدن د باز نمی باشد چشم بست و چرخی

 کرد.

 

 

 

نزدیک کوچه کیا با شماره کیا تماس گرفت همان جور 

که می دوید گوشی را دم گوشش گذاشت، کیا سریع 

 جواب داد:

 

 بله؟-

 

 آتش پیش توئه؟!-
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 کیا تعجب کرد و گفت:

 

 خوبی؟! چرا نفس نفس می زنی؟-

 

 جواب...بده-

 

 پیش من که نه اما تو انباره-

 

تماس را قطع کرد، نزدیک انبار ماشین زد و پروا لبخند 

 آتش را دید و به آسمان نگاه کرد گفت:

 

 عاشقتم خدا-
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گوشی را روشن کرد و دوربین جلو را راه انداخت، به 

 پشت سرش نگاه کرد و با لبخند گفت:

 

 بیا که با هم بهادر بازی بدیم آدم بهادر خان-

 

رفت جلو  ماشین مدل باالی دیگری جلوی در بود، آرام

و از الی در نیمه باز وارد انبار شد، چرخید تا ببیند آتش 

کجاست اما لحظه ای خشکش زد، دختر خوش پوش و 

زیبای کنار آتش ایستاده بود و هر دو داشتند به گوشی 

 دختر نگاه می کردند.

 

دست پروا مشت شد و ابروهای خوش فرمش کم کم 

ختر د و ددر هم فرو رفت، آتش با لبخند سر تکان دا

خندید، آتش با حس نگاه سنگین سر باال برد و با 
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دیدن پروا تعجب کرد و لحظه ای خشم را از دور در 

صورتش خواند و با نگاه تیزبینش حتی دست مشت 

 شده اش را هم دید.

 

 لبخند زد چند قدم به جلو برداشت و گفت:

 

 به به دختر بهادر خان هم که این جاست-

 

ه پرا نگاه می کرد، پروا شده بدختر با چشمان ریز 

 عصبی جلو رفت و تا دهان باز کرد آتش گفت:

 

 از بابا جونت اجازه گرفتی اومدی این جا؟-
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 پروا دندان قروچه ای کرد و گفت:

 

 آره اجازه گرفتم گفت برو زودم بیا-

 

این بار آتش دندان روی هم فشرد، پروا سر کج کرد 

 به دختر نگاه کرد و گفت:

 

 د موقع رسیدمگار باما ان-

 

 آتش بدون نگاه کردن به آن دختر گفت:

 

 نه اتفاقا االن دیگه می خواستم تنها بشم-
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 دختر قدم برداشت و گفت:

 

 می بینمت-

 

آتش سر تکان داد و پروا پشت چشمی نازک کرد و 

کامل رو چرخاند، آتش با آن حرکت لبخند پهنی 

 صورتش را پوشاند و گفت:

 

 گیرممی  باشه باهات تماس-

 

از درون لپش را بین دندان گرفت و با رفتن دختر آتش 

 به ستون آهنی تکیه داد و گفت:
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 خب-

 

 پروا نگاهش کرد و با لکنت گفت:

 

 چی...خب؟-

 

 اومدی یه چی بگی دیگه، بگو-

 

 آهان...اون-

 

 کیفش را به دست دیگرش داد و گفت:
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خودت بهتر هر کسی می دونی من و تو دیگه نمی -

 یر یه سقف بمونیمیم زتون

 

 زیر سقف سخته من زیر پتو رو دوست دارم-

 

 چشمان پروا گرد شد و سریع نگاه دزدید گفت:

 

 دروغات هیچ راه برگشتیو باقی نذاشته-

 

 آتش قدمی سمتش برداشت و گفت:

 

تنها چیزی که شرمندت هستمو سرمو جلو خم می -

 کنم ماجرای دزدیدنته که برگردم عقب هیچ وقت این
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کارو نمی کنم، اما این که ماجرای بابای حروم زاده اون 

خواهر نفهمتو نگفتم خیلی هم راضیم، تا آخر عمر اگر 

 نمی فهمیدی هم باز نمی گفتم

 

 همیشه جای دیگران تصمیم می گیری-

 

تصمیم نیست اما گاهی وقتا منی که نفسم تویی -

 صالحتو بهتر خودت می دونم

 

 فه گفت:پروا قدم عقب برداشت و کال

 

این چیزا برام مهم نیست، من از کسی رکب خوردم -

که با تمام وجودم بهش اعتماد کرده بودم، االنم دیگه 
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نمی خوامش، یعنی فکر این که باهاش برم زیر یه 

 سقف حالمو بد می کنه

 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 

 خب؟-

 

اگر انقدری دوستم داری که طاقت اذیت شدنمو -

 ی از هم جدا بشیمقنداری بیا تواف

 

 آتش لبخند زد و گفت:

 

 خب-
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خب...خب همین، من می تونم مدام برم دادگاه بیام، -

می تونم ازت شکایت کنم که این همه بهم دروغ 

گفتی، حتی ازدواج کردی به من اطالع ندادی، دادگاه 

طرف منه، اما این روزا دوست ندارم مدام برم دادگاه، 

 همیش تمومخب توافقی خیلی زود 

 

 آتش لبش را جلو داد و سر تکان داد گفت:

 

 آره خب منطقیه-

 

 پروا آب دهان قورت داد و گفت:
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 تمومش کنیم؟-

 

آره عزیزم چرا که نه، من که غیرتم اجازه نمیده مدام -

 بری دادگاه انقدرم اذیت بشی

 

پروا گیج و بهت زده نگاهش می کرد و آتش سر تکان 

 داد گفت:

 

 یممیش توافقی جدا-

 

 واقعا؟!-

 

 آتش لب زیر دندان کشید و سر کج کرد گفت:
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این جوری نگو واقعا انگار من همه چی دروغ گفتم، -

من کجا راضی میشم تو اذیت بشی نفسم؟ تمام این 

خفتا هم سر این بود تو نفهمی تا اذیت بشی، االن رو 

 چشمام هر چی تو بخوای

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو_جلد_دو_پنجاه_پارت#
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پروا مشکوک نگاهش می کرد و کیفش را باال آورد و  

 گفت:

 

 چیزه من بر...-

 

عجله نکن من که قبول کردم، یه روز بیا که منم -

 خسته نباشم امضا کنم

 

 باید محضرم بیای-

 

میام چرا نیام، اما االن خسته هستم، دستام جون -

 خودکار دست گرفتنم نداره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

د و آتش نگاهش می کرپروا با چشمان ریز شده 

 کی زد و گفت:چشم

 

 دیگه چی؟-

 

 ه...یچی یعنی همین-

 

 باشه با من در تماس باش تا باهم قرار بذاریم-

 

 با...باشه-

 

 میگم یه سوال!-
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 چی؟-

 

تو زشت تر شدی یا من حس می کنم زشت تر -

 شدی؟

 

قدم به جلو برداشت و پروا انگشتش روی گونه اش 

 نشست و گفت:

 

 مصورتم توجه کرد یادم نیست کی بهحتی -
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آتش دست پیش برد اما پروا سریع سر عقب کشید 

اما آتش بی توجه پشت انگشتش را روی گونه ی پروا 

 کشید و گفت:

 

 فقط واسه من به صورتت می رسیدی-

 

 پروا ابرو در هم کشید و آتش لبش کج شد و گفت:

 

این زشتیتو رو تنم هک می کنم، از این کارای -

زیر خاک تورو وقتی مردم رفتم لیوودی می خوام ها

ندیدم نگاه بازوم کنم، کاش می شد رو استخون هک 

 کرد
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پروا خواست عقب برود اما دست آتش دورش حلقه 

شد با شتاب به خود فشردش و کمی از زمین بلندش 

 کرد به ستون آهنی چسباند، پروا با خشم غرید:

 

 چه غلطی می کنی؟-

 

 م چقدر الغر شدیمی خواستم ببین-

 

 ولم کن-

 

 چهار کیلوکم کردی-

 

 پروا چشم بست و عصبی گفت:
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 به تو چه-

 

میگم نفس چه جوری فهمیدی بهادر داره دورت -

 میزنه

 

چشمان پروا با شتاب باز شد و آتش بلند خندید خیره 

 به لب های پروا گفت:

 

اون می خواست تو رو بسنجه، دوستشی یا دشمنش، -

که دشمنشی هم  اومدنت هم ترسوندیشبا این جا 

 کردی لوش نمیدی ثابت
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دهان پروا باز مانده بود چطور همه چیز را می دانست 

حتی فکر هایی که در سر پروا بود و هیچ کس نمی 

 دانست، آتش سر تکان داد و گفت:

 

خوشم اومد دور زدن بابات عالی بود، االن ادمایی که -

با هم حرکت کنیم تو کوچه منتظرن میخوان منو تو 

برامون چاله کندن تا خیر  یم سمت قبرستونی کهبر

 سرشون دست تورو رو رو کنن

 

 تو..تو از...-

 

هی بچه زشتم، یادت که نرفته من آتشم کسی که -

قبل تو داشته با بهادر دستو پنجه نرم می کرده، کسی 

که بارها بهادرو زمین زده اما به جان نفسش این بار 
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، دیگه زنده در نیاد زمین میزنه جوری کهبار آخریه که 

از من نپرس از کجا در ضمن نقشهات اشکال داره 

زشتم یکم بیشتر روش فکر کن یا حداقل با یه آدم کار 

 بلد مشورت کن

 

به خودش که اشاره کرد پروا با حرص هولش داد و 

 غرید:

 

 برو بابا-

 

 آتش خندید و گفت:

 

 قیافشو که زورش گرفته-
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 میگیرم می زنمتا-

 

 یر تنم جیغ جیغ نمی کنی بیا بزنافتادی ز اگر وقتی-

 

پروا چپ چپ نگاهش می کرد و آتش پاکت سیگاری 

از جیبش در آورد و پروا با دیدن سیگار چشمانش 

 درشت شد و در دلش غرید:

 

 روانی سر همین سیگار اینجوری سرت اومد!-

 

 گفت:آتش نخ سیگاری بین لب هایش گذاشت و 
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 یا منو ببره اون جا یا پیشاالن بهادر منتظره دخترش -

 پلیس، حااال که این سمت اومدی منتظره منو ببری

 

پروا عصبی رو چرخاند، دلش می خواست برود آن 

سیگار و پاکت سیگار را از او بگیرد و له کند اما بهانه 

ای نداشت، اتش فندکش را در دستش تاب داد و 

 گفت:

 

 ت نقشه ی تخ...می کشهاوسکل بابا-

 

 ید و غرید:در هم کش پروا ابرو

 

 بی ادب-
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 اوه ببخشید نقشه های الکی اوسکلی-

 

 اصال به تو چه-

 

حاال هر چی، اون بهادر اگر واقعا امروز معامله داشت -

 که من این جا نبودم

 

بله این جا سر قرار با کیس جدیدت نبودی، بگو ببینم -

 منفعتت کجاس این دختره کیه، باباش کیه

 

 حسودیت شد نفسم؟!-
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توهم نزن گفتم اون  بالیی که سر من اومد سرش -

 نیاد

 

آتش خندید و فندک را روشن کرد زیر سیگارش 

 گرفت، دست پروا مشت شد و سمتش رفت گفت:

 

 کی بیام واسه امضا-

 

 گفتم که با من در تماس باش-

 

بود، تو نه بابا از چیزی که فکر می کردم آسون تر -

 دختره منتظرهبیشتر از من تمایل داری، حتما 
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 اوف جوری منتظره که خودش اتاق حجلشو چی...-

 

پروا با خشم جلو رفت و با پشت دست سیگار آتش را 

 از دهانش پرت کرد و فریاد زد:

 

 بیشعور منحرف هیز-

 

اتش دستانش در هوا خشک شد و بهت زده اول به 

بود نگاه کرد و بعد به  سیگاری که روی زمین افتاده

 و گفت:پروا نگاه کرد 

 

 خوبی تو؟!-
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جلوی من ایستادی از حجله حرف می زنی؟! چقدر تو -

 عوضی هستی بخدا

 

 آتش چشم ریز کرد و گفت:

 

 تب مب که نداری؟! شوخی حالیت نیست؟-

 

شوخی چیه اصال به درک برو باهاش حجله انگار -

 واسه من مهمه

 

 بازویش را گرفت و گفت:چرخید برود آتش سریع 
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فهمی هزار سال  وش نیست که نمیانقدری حالت خ-

هم تنها باشم نمی خوام با هیچ کسی جز تو باشم، 

اصال این زرارو کی گفته بزنی که دهن وا کردی 

چشماتم بستی هر چی بخوای میریزی بیرون، اونم 

دختر نادر بود، در ضمن پلیسم هست، خودتم می دونی 

ی چشم تو چشم نمیشم بعد شوخی منو من با هیچ خر

 رفتی؟جدی گ

 

 پروا نگاه به زیر برود و آتش بازویش را فشرد و گفت:

 

 خوبه ریدن به اعصاب جزء کارای جدیدت شده-

 

 حاال که دارم جدا میشیم-
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 آره جدا میشیم -

 

پروا هولش داد اما موقع هول دادن سیگار را که سرش 

 بیرون بود را کشید و غرید:کمی از جیب شلوار لی اش 

 

 ولم کن دیگه-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_سه_پنجاه_پارت#
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چرخید با قدم های بلند سمت در رفت، پاکت سیگار را 

در مشتش له کرد در جیب مانتو اش فرو کرد و صدای 

 آتش را شنید:

 

خوب می شناسیم اگر کاریو که می خوام نکنی تا -

 بار نگهت می دارمهزار روز تو همین ان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 پروا نگاهش کرد و آتش گفت:

 

 خودم میرسونمت-

 

 ن...-

 

شنفتی چی گفتم، خودم می رسونمت بذار تا برسی -

 بهادر هزار بار بمیره زنده بشه

 

 پروا سوت کرد و آتش سمتش رفت و گفت:

 

 خوبه دختر خوب-
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از کنارش گذشت بیرون رفت لب زیرینش را کمی در 

سوتی زد، کیا سریع در خانه را باز کرد و دهان کشید و 

 نش گفت:آتش با دید

 

آتش پخش را روشن کرد، پروا کالفه چشم بست و 

 آتش به نیم رخش نگاه کرد، گفت:

 

 منو تو خیلی بهم میایم یعنی مال هم نشیم

 

با آن حرف پروا گذشته را به یاد آورد، وقتی آتش هر 

بغض کرد رو بار آن حرف را می زد و اذیتش می کرد، 
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نده باعث ش چرخاند به بیرون نگاه کرد اما صدای خوان

 به آتش که خیره اش بود نگاه کند.

 

 

 

 بهم فرصت بده شاید یه در رو هردومون واشه 

 

 

 

 آتش لبخندی زد رو چرخاند و گفت:

 

می دونی هر چی فکر می کنم عالوه بر اینکه من بی -

 تونیتو نمی تونم زندگی کنم تو هم بی من نمی 
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 اشتباه فکر می کنی-

 

 

 

 ت یه راه روشنم باشهشاید تو این همه بن بس

 

 

 

یه بار بهت گفتم کاری می کنم که بی من نتونی نفس -

 بکشی

 

 نتونستی-
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 تونستم-

 

پروا نیش خند زد و آتش کمی روی صندلی لم داد و 

 گفت:

 

تونستم نفسم، جوری عاشقت کردم که مطمئن باش -

 طالق و دوری بازم بی من نتونیبا صدتا مهر 

 

 

 

 ین حال بدم رد شمبهم فرصت بده باید از ا
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حتما باز پیش دکتر برو، بگو زنم ول کرده رفته بی من -

داره زندگی می کنه اما من هنوز می گم بی من نمی 

 تونه

 

 نذار ثابت کنم-

 

منو از چیزی نترسون آتش، بین منو تو چیزی باقی -

 چیزو خودت تموم کردینمونده، همه 

 

گیتو من تموم نکردم فقط حقیقتای زهر مار زند-

 نخواستم بهت بگم
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 ممنون-

 

 

 

 قرارمون که یادت هست تا آخر عاشقت باشم

 

 

 

 آتش پوفی کرد و غرید:

 

اگر ثابت کردم بی من نمی تونی مثل بچه ی آدم بر -

 می گردی سر خونه زندگیت
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 پروا عصبی سمتش چرخید و گفت:

 

اریم جدا میشیم حالیته؟ نمی خوامت که داریم جدا د-

ه زندگی؟ خونه ای که من با ذوق پامو میشیم، چه خون

مردی خوابیدم که  توش گذاشتم اما رو تخت با

فهمیدم زن داشته اما نگران حال اون بودم، تموم کن 

این حرفارو که دیگه برام بچگونس، نه عشقی باقی 

 مونده نه عالقه ای
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از دستت بدم نفسمو ازم نگیر من از همه میترسم 

 م نگیرعاشق ترم عشقم رو دست ک

 

 

 

 

 

 نمونده دیگه-

 

 چرا مونده اما مثل دیوونه ها دارم طالق می گیرم-

 

 خب دیوونه که هستی-
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 پروا دندان قروچه ای کرد و آتش نیش خند زد و گفت:

 

اگر دیوونه نبودی با این وضعیت بابات نمی رفتی -

 خونش

 

 

 

تموم خستگی هاتو بذار رو شونه های من تحمل کن 

 سردتو بشکن که برگردیم سکوت

 

 

 

 پروا نگاه گرفت و گفت:
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 اونا خانوادمن-

 

خانواده؟ چیزی بین اونا وجود نداره که خانواده -

بودنشون ثابت کنه، مامانتو دیدی چه بالیی سرش 

اومده؟ مبینو دیدی سرشو با خوش گذرونی گرم کرده 

ل همه هست، ماهکم که نگم بهت بهتره، عقده بی خیا

 ، به این میگی خانواده؟از هر طرفش زده بیرون

 

تو این خانواده فقط یه نفره که به درد نمی خوره -

 بقیشون نیاز به کمک دارن

 

 حتما بازم توی نینجا می خوای کمک کنی-
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چشاتو روی من وا کن منو دوباره پیدا کن منو شرمنده 

 بازم یکم دیگه مدارا کنکن 

 

 

 

 پروا سکوت کرد و آتش غرید:
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م می دونمو چرا می سوالی که خود من احمق جواب-

 پرسم

 

پروا خشمگین نگاهش کرد و با تن صدای باال رفته 

 گفت:

 

تو بقیه اعضای خانوادتو به پای کژوان می سوزونی، -

اگر ببینی دارن راه اشتباه می رن نگاشون می کنی بی 

 رد میشی؟ یا از جون مایع می ذاری براشونخیال 

 

ن کوبید و بدتر او آتش مشتش را روی فرمان ماشی

 :فریاد زد
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من از کوچیکی تو دست همه ی پدرسگا بودم می -

دونم چی کار کنم، تویی که تو پرورشگاه بودی با چند 

سال تجربه تو کارت می خوای با بهادر سگ پدر در 

 کردن بیفتی؟ این خودکشیه نه کمک

 

 پروا با عربده ی آتش بغض کرد و غرید:

 

 میشمداد نزن، وگرنه پیاده -
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میترسم از دستت بدم نفسمو ازم نگیر من از همه 

 عاشق ترم عشقمو دست کم نگیر

 

 

 

بهتر همه می دونی بهادری که یه عمره همه گوهی -

خورده حتی پلیسم دور زده تو نمی تونی به تنهایی 

بزنی، اومدی برگ برندشو تک کردی که چی زمینش 

یخوره یا بشه؟ این از خود گذشتگی به درد خواهرت م

 مادرت؟ بالیی سر تو بیاد چی میشه؟

 

قطره اشک پروا چکید و آتش کالفه شد و آهسته تر 

 گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

با دوتا حرکتی که زدیو بهادر دور زدی فکر نکن -

 همیشه می تونی

 

 به کسی مربوط نیست-

 

مربوطه، میگم نفسمی بعد میگی مربوط به من -

 نیست؟

 

قی کشید و نیش خند زد رو چرخاند، پروا نفس عمی

 گفت:

 

 من می دونم دارم چی کار می کنم-
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میترسم از دستت بدم نفسمو ازم نگیر من از همه 

 عاشق ترم عشقمو دست کم نگیر

 

 

 

 می دونی؟-

 

 بله-

 

 پس من کمک می خوام بیا کمکم کن -
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 پروا چشم ریز کرد و آتش گفت:

 

 من که نمی خوام-

 

راه و چاهم  من که نمیخوام کمک تو کنم، من بدبختم-

ه هستیو از همه مهم تر نینجا بلد نیستم، تو هم که نابغ

 هستی، بیا کمکم کن.

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_چهار_پنجاه_پارت#

 

 

 

تمومش کن، هیچ از این مسخره کردنات خوشم -

 نمیاد

 

 تش با خشم نگاهش کرد و غرید:آ

 

مسخره نکردم ،دیدم از خود گذشتگیو دوست داری -

 کمک شوهرت کنی گفتم یکمم

 

 تو دیگه شوهر من نیستی داریم جدا میشیم!-
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چنان ترمز وحشتناکی وسط جاده زد که پروا جیغش به 

هوا رفت و دستش را جلو گرفت تا به جلو پرت نشود 

 نگ زده شد و چرخید.اما به یک باره شانه اش چ

 

جوری فکش بین انگشتان آتش فشرده شد که چهره 

ظه صدای پر خشم آتش که از در هم کشید و همان لح

 بین دندان هایش بود را شنید:

 

مدام این جمله رو تکرار نکن که اگر نخوام خدا هم -

نمیتونه کاری کنه جدا بشیم، اما خب منم پیش خودم 

نقدرم این لبای زشتتو شبیه تو نقشه هایی دارم، ا

تکون نده که هنوز اون امضای من الزمه واسه همه 

یت تو بعد کلی بدو بدو آخرشم چی، وگرنه که شکا
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طالق نیست، با این جمله رو مخم راه نرو که دیوونه 

 دت میدونی چی میشهبشم خو

 

پروا چشم باز کرده بود نگاهش می کرد، آتش نیش 

 خند زد و گفت:

 

 سنده؟ مگه به چهار تا کلمه عربیه؟مگه به -

 

 ابرو باال انداخت و گفت:

 

 مگه این عشق میدونی به این چیزا نیست، اصال-

ربی اومده که با جمله عربی هم تموم کوفتی با جمله ع
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بشه بره، کدوم دوست داشتنی اینجوریه؟ پس واسه 

 من هی نخون ما زنو شوهر نیستیم.

 

ها را می شنید،  پروا ساکت بود، صدای بوق ماشین

آتش رهایش کرد خیره به لپ های سرخ شده ی پروا 

 سر تکان داد گفت:

 

 ، مطمئنکنت نیستم میدونی ول-

 

ماشین را به حرکت در آورد، پروا رو چرخاند و آرام 

 گفت:

 

 با دروغات همه اینارو واسه من کشتی-
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 زندس.. بچه نیستی؛ خودتو گول نزن-

 

اه به زیر برد، حلقه اش دستش را روی لپش کشید و نگ

 را در آورد و گفت:

 

 شدمبا سند و چهارتا کلمه عربی نه، با دلم ازت جدا -

 

 حلقه را جلوی ماشین گذاشت و گفت:

 

مطمئن باش زندگی منو تو به مشکل بر میخوره، چون -

من مشکل دارم، چون من یه شبه تو اوج خوشبختی با 

ن درست مخ پرت شدم زمین، چقدر باید بگذره تا م
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بشم؟ تو خوبی عاشقی منم باشم؟، اما عشق که همه 

ی کنه، عقده چیو حل نمی کنه، دل چرکین منو تمیز نم

هامو درمون نمی کنه، مامانمو زنده نمی کنه، غروری که 

پر از ترکه، این زندگی  خرد شدرو بهمم بچسبونه باز

 دیگه قشنگ نیست

 

مونی؟ فکر کردی چرا گذاشتم خونه اون حروم زاده ب-

تا بهتر بشی تا یکم بگذره بعد به من فرصت بدی که 

 حالتو خوب کنمتمام اینارو برات جبران کنم مثل قبل 

 

حال من خوب نمیشه، خودمم دیگه خودمو نمی -

شناسم، فکرم ،ذکرم ،تمرکزم و هدفم از هر چی 

 عشقه دوره
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 آتش ماشین را جلوی در خانه بهادر نگه داشت و گفت:

 

 کال به من فکر نمی کنی؟یعنی تو -

 

 پروا با بغض که سعی در پنهان کردنش داشت گفت:

 

 نه-

 

 یشه کوبید و گفت:آتش مشتش را به ش

 

 باشه-
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پروا نگاهش نکرد و آتش کارش را تکرار کرد و به یک 

 باره فریاد آخش به هوا رفت:

 

 آخ-

 

پروا با شتاب رو چرخاند، با دیدن آتش که دستش را 

 می فشرد، نگران جلو رفت و گفت:در دست دیگرش 

 

 چی شد؟-

 

 وای-

 

 پروا با ترس دست روی شانه ی آتش گذاشت و گفت:
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 چی شد آتش؟-

 

 جلوتر رفت و گفت:

 

 بذار ببینم-

 

خیره به دست آتش بود و آتش به نیم رخش که 

 نزدیکش بود خیره بود و گفت:

 

قانع شدم اصال بهم فکر نمیکنی و دلی جدا شدی، -

رنگت که پریده اون لبی که داری اون همه زیر فقط 

 دندونات فشارش میدی چیه؟!
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 ابرو باال انداخت و گفت:پروا آرام نگاهش کرد و آتش 

 

میگم نفس اگر دلی جدا شدی چرا اون حلقه رو االن -

 از دستت در اوردی؟

 

پروا ابرو در هم کشید خواست عقب برود اما آتش 

 عش شد گفت:سریع دست پشت گردنش بردو مان

 

منو از این چیزا نترسون، من با چشمایی وقت -

عالقه،  گذروندم که نه تنفر توش بود نه حتی یک ذره

با کسی گذروندم که از سرمای وجودش منه آتش یخ 

ن که تا ته نگاهت می کردم، منو از این حالت نترسو
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فقط یه چیزه که اونم من می فهمم، کسی که تونست 

ه ای بهت نداشت رو اون همه یه نفر که هیچ عالق

باهات سرد بوده، به اون آدمی برسونه که واسه همون 

ان کامل به پا کنه، پس می تونه عشق اون عقد با اطمین

 این دختری که فقط دلگیررو باز همون آدم کنه

 

 پروا با شتاب عقب رفت و غرید:

 

 سر حرفت باش اون برگه رو امضا کن-

 

 ی البته جای قرار با منهباشه دفعه بعدی، قرار بعد-

 

 پروا در را باز کردوزیر لب غرید:
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 بیشعور-

 

 آتش بلند خندید و گفت:

 

 وست دارم زشتمتو دخشن-

 

 پروا پایین رفت آتش به باسنش نگاه کرد و گفت:

 

 حاال الغر شدی اشکال نداره، اما جای آمپول نگه دار-

 

 پروا با حرص در را بهم کوفت و غرید:
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 منحرفهیز -

 

 آتش شیشه را پایین کشید و گفت:

 

 دوست دارم نفس-

 

کرد پروا چشم بست و با دست لرزان با کلید در را باز 

اد آتش و وارد باغ شد، در را سریع بست اما صدای فری

 را شنید:

 

نگاهتو از حفظم دختر، من همونیم که ذره ذره مردنو -

خرم هر انتخاب کرد، نه یه باره مردنو،تو ناز کن من می

 چقدر گرون تر بهتر
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پروا پشت سرش را به در تکیه داد به آدم های پدرش 

اخت، صدای دور شدن که خشکشان زده بود نگاهی اند

ماشین آتش را که شنید نفس حبس شده اش را آزاد 

 زیر سریع از پله ها باال رفت.کرد و سر به 

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_پنج_پنجاه_پارت#
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** 

 

کتابش را ورق زد اما با باز شدن به یک باره در اتاق  

سر چرخاند با دیدن بهادر عصبانی چشم ریز کرد 

 آرام از سر جایش بلند شد و گفت: کتاب را بست و

 

 چی شده؟-

 

بهادر با چند قدم بلند سمتش رفت و چنان غافلگیرانه 

سیلی در صورتش نشاند که سر پروا کج شد و از فرط 

باز ماند ، همان لحظه صدای فریاد تعجب دهانش 

 بهادر در گوشش نشست:
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مگه نگفتم باید دور اتش خط بکشی، مگه نگفتم اون -

 سه این خانواده تموم بشه..باید وا

 

پروا دست روی صورتش گذاشت و دندان قروچه ای 

کرد با خشم نگاهش کرد و قدمی سمتش برداشت با 

 همان دندان های کلید شده غرید:

 

کنی این کارتو بی جواب می ذارم به خاطر فکر ن-

احترام پدر دختریه، نه، فقط رعایت سن پیرتو کردم 

 من ضعیفو نمی زنم!

 

 تا دهان باز کرد پروا ادمه داد:در بها
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در ضمن سراغ اونم اگر رفتم واسه امضای اون برگه -

های روی میزه، می خوام با صلح امضا کنه که مدام 

 ق بگیرم.نرم دادگاه و سریع طال

 

بهادر با آن حرف جا خورد، و دستش مشت شد، این 

آن چیزی نبود که می خواست، اصال نباید پروا و آتش 

ی شدند اگرنه همه چیز جور دیگری می شد، پروا جدا م

 فک پایینش را تکانی داد و نیش خند زدو گفت:

 

من آدمارو نمی بخشم بهادرخان، اتش که جای خود -

دیگه با هم باشیم فقط می خوام  داره، ما نمی تونیم

 جدا بشم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بهادر کالفه رو چرخاند و پروا عصبی سمت در رفت و 

 گفت:

 

بزنید وارد اتاق بشید و د نمی تونید در اگر فکر می کنی-

دستتون قراره اینجوری بلند بشه بهتره به من بگید تا 

 محل زندگیمو عوض کنم

 

کرد و بهادر چرخید به آن برگه های روی میز نگاه 

 گفت:

 

 آتش امضا کرد؟-

 

 نه.. گفت االن نه؛ اما می کنه-
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 بهادر سر تکان داد و گفت:

 

 اشهخوبه باید از تو دور ب-

 

سمت پروا رفت و ناراحت دست پیش برد که صورت 

پروا را نوازش کند اما پروا با ابروهای در هم سر عقب 

 کشید و گفت:

 

بهت ربط داشته نه نوازشتو می خوام نه هر چیزی که -

 باشه رو
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بهادر چشم بست و چرخید از اتاق بیرون رفت، چرخید 

بهادر چیزی بگوید اما در با شتاب بسته شد، دستان 

مشت شد و با قدم های بلند سمت پله ها رفت، از باال 

خندید نگاه  به سیامک که با تلفنش حرف می زد می

را کرد و پایین رفت، سیامک با دیدنش سریع تماس 

قطع کرد و به دنبال عمویش وارد اتاق کارش شد و 

 گفت:

 

 چی شد عمو؟-

 

 بهادر سمت پنجره رفت و سیامک کالفه گفت:
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یم چی شد! گفتیم االن لو میده با می کرد چی فکر-

اتش یا پلیس میاد سر قرار اما انگار تصورات ما با 

 دخترت فرق داره

 

 نزدیک تر رفت و گفت:

 

چی رفته بود سراغ آتش، حتما  حاال چی گفت، واسه-

یه چیزی بوده که رفته اونم دقیقا همین لحظه ای که 

 باید می اومد سر قرار

 

گلوی سیامک را چرخید و با خشم  بهادر به یک باره

 چنگ زد فریاد زد:
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مارو که لو نداد هیچ تازه داره ازش جدا میشه، این -

 بود حواسم هست حواسم هست؟

 

 بود ملتمس گفت:سیامک کبود کرده 

 

 عمو!!-

 

 اما بهادر بیشتر گلویش را فشرد و غرید:

 

اگر جدا بشه زنده زنده می کنمت زیر خاک، اگر جدا -

زگارتو میکنم روزگار سگ، اگر جدا بشه کاری بشه رو

 زار بار آرزوی مرگ کنیمی کنم روزی ه
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 عمو...-

 

هر کاری کن تا اون حروم زاده تحریک بشه اینو -

 که اگر بده خیلی بد میشه براتطالق نده 

 

به یک باره هلش داد روی زمین پرت شد، سیامک به 

فس سرفه افتاد و زمین را چنگ زد، بهادر چرخید ن

 زنان غرید:

 

دختره ی سرتق، مثال امروز خواستم بفهمم به من -

 خیانت می کنه یا نه از یه طرف دیگه گند زده

 

 مشتش را به دیوار کوبید و غرید:
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ید جدا بشه مگه اون حروم زاده عاشقش نیست نبا-

 مگه همه از عشقشون نمی گفتن، چطور راضی شده؟

 

س عمیقی کشید سیامک هنوز سرفه می کرد و بهادر نف

 و گفت:

 

 یه کاری کن تا نکشتمت-

 

عمو...االن...یه چیز مهم...فهمیدیم، اینکه...همین -

 دخترتون...شمارو لو نداد
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ی خواستیم لو بده که تحت این نفع نیست ضرره، م-

فشار بذاریمش، لو که نداد هیچ بدتر گند زد، گفتیم 

میاره، اون قبول نمی کنه پاشنه ی در اینجارو از جا در 

 کو کجاس؟

 

 چرا باور کردید آتش طالق میده؟-

 

 قراره اون برگه هارو امضا کنه-

 

سیامک دستش را به مبل گرفت به سختی ایستاد 

 گلویش را می مالید گفت:همان جور که 
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 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_شش_پنجاه_پارت#

 

 

 

 این آتش راضی نمیشه عمو-

 

 کری؟-

 

 سیامک چشم بست و بهادر گفت:
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االن فهمیدیم خیانت نمی کنه چون شنید اما چیزی -

نگفت چون اگر می گفت آتش اون جا بود، اما االن 

ی هم مشکل بزرگمون اینه که جدا نشن آتش باید زور

 که شده بخوادش، باید التماس کنه 

 

 درستش می کنم-

 

حرف از دهنت در میاد نه جای دیگت، پس اگر -

دت نمی ذارم االن درستش نکنی بعد این همه سال زن

 مهم ترین چیز واسه من همینه

 

 باشه عمو اصال نگ...-
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زبون نریز خفه شو از اتاق برو بیرون تا دق دلی اون -

 خالی نکردمدختر سر تو 

 

سیامک با حرص سمت در رفت و بیرون رفت در را 

 بست زیر لب غرید:

 

دختر کله خرت شبیه خودته چرا ناراحت میشی -

ر چهارتا عشوه بریزه واسه اون حرص می خوری؟ اگ

به خدا که دخترتو با یه آتش نامرد عمرا ولش کنه اما 

من عسلم نمیشه خورد خب معلومه مردا ازش فرار می 

 کنن

 

* 
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قطره اشکش را پاک کرد، خیره بود به سرخی 

صورتش و رد انگشتان آن نامرد که با بی رحمی زده 

بغضش  بودش، سر به زیر برد نفس عمیق کشید، اما

امانش را بریده بود، دلش کسی را می خواست تا برود 

در آغوشش راحت گریه کند اما در آن خانه کسی نبود 

ادرش که بعد آن چند از م که بتواند آرامش کن غیز

وقت هنوز حس مادری به او نداشت و فقط نگرانش 

بود، حس مادری که به حمیرا داشت را به مادر خودش 

د عادی است اما حال خودش نداشت، مریم گفته بو

 هیچ خوب نبود.

 

وقتی روزهای زیبای زندگی ات را آن قدر عمیق دوست 

ی، داشته شدی و با تمام مشکالت آرامش داشته باش
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حال روزهای سختی را می گذرانی که خودت هستی و 

تنهایی ات و افرادی که هیچ کدام دوستت ندارند و به 

ن سر به رسوایی راحتی دل می شکنند و آزادی بیانشا

 می کشید.

 

 

 

سمت تخت رفت و در لپتاپش را باز کرد، ابد دیگر پیام 

نداده بود، گوشی را برداشت و بازش کرد و یک پیام 

ا طوالنی نوشت ارسال کرد، گوشی را در دستش نسبت

تاب داد اما صدای پیامک را شنید متعجب به گوشی 

اما با نگاه کرد فکر نمی کرد به آن زودی جواب برسد 

 دیدن شماره لبش کج شد و پیام را باز کرد:
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می دونی زشتم بازم دلم قلبتو می خواد البته همون -

ه کام از قلبت بدون ق، انقدر حرف زدی یادم رفت ی

 بگیرم

 

پروا لب روی هم فشرد سر باال برد اما به یک باره 

 خندید و غرید:

 

 دیوونس، دردمون چیه به چی فکر می کنه-

 

ت رها کرد، پیام آتش را باز خواند و روی تخ خودش را

لحظه ای به خود آمد که انگشتان دست دیگرش با 

روی لبش بازی می کرد، ابرو در هم کشید و گوشی را 

تخت کوبید با خشم نشست، حس سبکی دستش 

عذابش میداد، برای خودش تعجب  آور بود که چرا تا 
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ست، حتی به آن روز حلقه اش را از دستش در نیاورده ا

 روزهایی که در خانه مریم بود.

 

اما حال نبودنش بهمش ریخته بود، از عادت بود یا هر 

چیزی دیگر داشت عصبی اش می کرد، سریع سمت 

مد رفت، جعبه کوچکی در آورد و بازش کرد، چند ک

بدلیجات درونش بود با دیدن انگشتر مسی رنگ با 

 زمرد سبز لبخند زد و سریع در دستش کرد درست

جای همان حلقه اش، دستش را چرخاند و خوب 

 نگاهش کرد گفت:

 

چون عادت کرده بودم تو یکم تو دستم باش تا -

 عادتم از سرم بی افته
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** 

 

 کیا هندوانه را درون حوض انداخت و گفت:

 

 یعنی االن تینا چی کار می کنه؟-

 

فعال که هیچی، سیامکه که نمیاد پیش این خودشو لو -

 هم نمی دونن سیامک از طرف بهادره، بده، اینا مثال

 سیامک بهرامیخودشو سیامک جا زده اما نه 

 

 پس چی؟-

 

 تینا می خواد نفوذ کنه-
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 که چی بشه؟-

 

ن بزمچه ی ساده نما که همه میگن چیزی حالیش ای-

نیست که البته اگر نبود بهادر نمی کرد دست راستش، 

 هدور از چشم بهادر واسه خودش یه کارایی می کن

 

 اوه-

 

 این خالف قانونشونه-

 

 این که آره-
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می خواد جوری اعتماد سیامکو جلب کنه تا بفهمه -

 زی نفهمیدهداره چه غلطی می کنه که حتی بهادرم چی

 

 این خوبه-

 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 

این خوبه اما سیامک اگر می خواست اعتماد کنه تو -

 لنگهاین یک سال کرده بود، پس یه جای کار می 

 

 به این تینا هم گفتی؟-

 

 گفتم-
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 نظرش چی بود؟-

 

 رفت تو فکر اما من میگم لنگ کار نادره-

 

دستش را دو کیا چشم ریز کرد و آتش کف هر دو 

طرفش لب حوض گذاشت و پاهایش را آزاد کرد کمی 

 بدنش  به پشت متمایل شد و گفت:

 

 اینو می دونستیم واسه خاطر نادر سمت تینا رفته، اما-

 دقیقا واسه چیه نادر سمتش رفته؟

 

 پول-
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 ایا ظاهر ماجراست یه جورایی رد گم کنی-

 

 پس چی؟-

 

می دونه نه  به گذشته مربوطه، چیزی که نه میرزا-

 کس دیگه

 

 اما نادر باید بدونه-

 

 می دونه اما نه به من گفته نه تینا-

 

 از کجا می خوای بفهمی-
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ینم دقیقا کیه این اینم می فهمم، اول از همه بذار بب-

 نادر

 

 این ابده دیگه بهت پیام نداد؟-

 

آدرس ایمیلم بهم ریخته باید درستش کنم فعال وقت -

اطالعات اونم زیاد نیست در حد خودمونه نکردم اما 

 شاید گاهی وقتا از پشت سر

 

با صدای در هر دو سر چرخاندند و مجید با دو نان 

 و گفت: سنگک وارد حیاط شد با پایش در را بست
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 ببر اون هندونه رو یه نون پنیر هندونه بزنیم-

 

جلو رفت و نان سنگک را به دست آتش داد و رو به کیا 

 گفت:

 

 بزن بشکوند -

 

کیا هندوانه را از آب بیرون کشید و لب حوض کوبیدش 

 با دو نصف شدنش لبخند زد و گفت:

 

 عینه خونه المصب-
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 آتش _آغوش#

 

 و د_جلد_هفت_پنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

هر سه روی زمین نشستند و مجید پالستیک پنیر فله 

ای را باز کرد زمین گذاشت، چاقو جیبی را از جیبش در 

 گفت:آورد و 
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 ناموسا ضد عفونی کردم-

 

 آتش نیش خند زد و گفت:

 

 تو که راست میگی، البد با تف دهنت-

 

 نه جون داداش با زیر لباسم قشنگ پاکش کردم-

 

ان پنیر هندوانه می و هر سه از آن نکیا بلند خندید 

 خوردند، کیا با دهان پر گفت:

 

 پروا اومده بود چی می گفت:-
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ا از یه طرفم اومده بود صلح آمیز اومدنش بهانه بود ام-

 جدا بشیم

 

مجید و کیا که دست به لقمه بودند خشکشان زد اما 

 اتش لقمه پرو پیمونی گرفت و غرید:

 

 یچهارتا گردو هم می گرفت-

 

لقمه را در دهان کرد و تکه هندوانه ای با دست در 

دهان گذاشت به ان دو نگاه کرد و با ابرو اشاره کرد 

ش را برداشت روی زمین گذاشت و بخوردند،کاله

 گفت:
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 گفت امضا کن گفتم دفعه ی بعدی ایشاال-

 

 کیا گیج گفت:

 

 طالق؟!-

 

 هوم-

 

 مجید با بهت گفت:

 

 چی میگی!-

 

 ت:تش رها شد و گفکیا لقمه از دس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 تو چرا عین خیالت نیست، نکنه قبول کردی!-

 

نگاه اتش بین هر دو چرخید و به یک باره پقی زیر 

خنده زد و کمی خم شد، با آن حرکت آتش ان دو کم 

کم به خودشان آمدند و به یک باره مثل او زیر خنده 

 زدند و کیا به کمر اتش کوبید غرید:

 

 هت عادت نکردیمبعد این همه سال هنوز ب-

 

 مجید سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت:

 

 المصب موجود ناشناخته ایه-
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یا لقمه را دوباره برداشت همان جور آتش باز خندید و ک

 که پنیر رویش می مالید گفت:

 

این بهادر نیمی از مغزش معیوبه، اوسکول چجوری -

 می خواست دخترشو امتحان کنه

 

 گفت:مجید با دهان پر 

 

 ریده بود بهتراز ای کارش بود-

 

 اتش غرید:
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 بذار دو لقمه راحت کوفت کنیم-

 

 کوفت کن داداش راحت باش -

 

 آتش چپ چپ نگاهش کرد و کیا سریع گفت:

 

اما بخدا که منم فکر کردم پروا اومده اینو به آتش -

 بگه که بعدم برن دنبال بهادر

 

 آتش نیش خند زد و گفت:

 

، واسه این اومده یده بود چه خبرهنفس زرنگه، فهم-

آدم دارم بود نه اینکه منو ببره سر قرار واسه اینکه اگر 
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بهم خبر رسوندن جلوم بگیره که نرم هم اونو خراب 

 کنم هم خودم گیر بیفتم

 

مجید دهانش باز ماند و کیا با تحسین سر تکان داد و 

 گفت:

 

 ایول به هوشش-

 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 

همیده بود، منم نمی دون اما باالخره ز کجا فحاال ا-

 فهمیده بود
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که واسه دزدیدن فرید کی کمک پرواس؟ می دونی -

مامانش به تنهایی نمی تونسته باید ادم می داشته، 

 نمی دونم یه به چندتا بزن بهادر...

 

 آتش میان حرفش رفت و گفت:

 

 آره ادم داره-

 

 کی کمکش می کنه-

 

 شاید سرگرد-

 

 بودی پیشش چیزی بهت نگفت؟رفته  تو که-
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بی نگفت.. ممکنه نفس ازش خواسته باشه اما این -

خیالی سرگرد که فقط گاهی خبر از پروا میگیره بهم 

ثابت می کنه خودش از پروا خبر داره ریز ریز داره 

کمکش می کنه همینم خیالمو فقط یکم جمع کرده که 

و دهن پشت پروا آدمای قوی هستن که تو اون خونه ت

 شغاله

 

 خدا کنه این جوری باشه-

 

 کیا به یک باره ایستاد و گفت:

 

 ما بریم آقایون-
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 مجید نگاهش کرد و گفت:

 

 بودی حاال-

 

برم یکمی آسکی ببرم دور دور، این چند وقته نشد، -

حاال که بهادر حواسش به جای دیگس با خیال راحت 

 یکم بچرخیم

 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 

 برو-
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رد خانه شد تا اماده شود، مجید پوفی کرد و وا کیا

 گفت:

 

 فروش نمیره-

 

 چی؟-

 

 خونه-

 

 آتش سکوت کرد و مجید کالفه گفت:

 

حتی نمی تونم برم وسایل تو خونه رو جمع کنم، فقط -

منتظرم فروش بره اما المصب به خاطر اون اتفاق هر 
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کی میاد پای معامله پشیمون میشه، زودتر خونه بخرم 

 ونه خودم همش این جا تلپمبرم خ

 

حاال کو تا کیا که کاری نداره، اینم تنهاس دیگه -

عروسی کنه، تازه می خواد یکم باز سازیش کنه بعد 

 آسکی جهیزیه بیاره

 

 اول آخر چی داداش-

 

 اهی کشید و گفت:
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چرا ساغر این کارو باهام کرد، یا اگر کسی کرده چرا -

هستیم که نمی  کرده کی بوده، انقدرم درگیر دشمنا

 تونم دنبال این موضوع برم

 

نبال فرصت است تا دنبال آتش که می دانست مجید د

قاتل زنش برود همیشه کاری برایش می تراشید، از 

اینکه بفهمد قاتلش کیست برایش مهم نبود اما اینکه 

می فهمید ساغر چه کارهایی کرده مطمئن بود خرد می 

 شود، از جایش بلند شد و گفت:

 

 و منو تو هم بریم کلی کار داریماشپ-

 

 بریم داداش-
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زم باید برم سراغ فرید، بسه خوردن تو این چند رو- 

خوابیدن وقتشه دهن باز کنه ببینم چیا می دونه و به 

 درد ما می خوره

 

 کژوان پیدا نکردن که-

 

 بره به درک فعال باهاش کار ندارم، مار تو لونشه-

 

 ه باشه خیلی بد میشهخدایی اگر حمیرارو اون کشت-
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ریزی کرده بود اون کشته بهادر تو سالن بود برنامه -

واسه چی باید بره اون جا حمیرارو بکشه جلب توجه 

 کنه، فقط کار اون حروم زادس

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_هشت_پنجاه_پارت#
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** 

 

پنجره را باز کرد و نفس عمیق کشید، یک هفته را 

د در آن خانه فقط با مادرش سپری کرده بود، هر چن

اهک اما بدون صحبت می کرد و گاهی با مبین و م

اتفاق خاصی گذشته بود، هر چند منتظر بود کژوان و 

 بهادر خانه های محله را به نام بزنند.

 

به باغ نگاه کرد همان لحظه آدم ها ی پدرش در را باز 

کردند، پروا با دیدن کژوان ابروهایش باال رفت و گیج 

 ت:گف
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 این جا چی کار می کنه؟!-

 

ت برداشت و از اتاق سریع دوید گوشی را از روی تخ

بیرون رفت، گوشی درون دستش لرزید، همان جور که 

با عجله پایین می رفت گوشی را باز کرد نیم ساعت 

پیش ایمیلی برایش آمده بود، سر جایش ایستاد و 

 ایمیل را باز کرد:

 

لبته فقط ترسوندن کژوان قصد ترسوندتو داره، ا-

 ز جون آتشم می گذره، آب از سرشنیست اون ا

گذشته واسه اذیت کردن تو و بابات هر کاری می کنه، 

البته هنوز نقطه ضعفش زنشه و اون فرید، من نتونستم 

مدرکی جور کنم واسه گیر انداختن کژوان اما تو همه 
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سعیتو بکن، گیر نیُفته ضررش واسه ما هست خصوصا 

 آتش

 

 ان سر باال آورد به در نگاه کرد و غرید:نگر پروا

 

 کثافت عوضی-

 

با قدم های بلند از عمارت بیرون رفت، دید که بهادر و 

سیامک سمت کژوان و آمیار می روند، با عجله به 

 دنبالشان رفت، بهادر نیش خند زد و گفت:

 

چی باعث شده به ترست غلبه کنی پاتو بذاری این -

 جا؟
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 و گفت:روا نیش خند زد بهادر با دیدن پ

 

خونه هارو بزنیم به نام واسه اینکه منو تو باید با هم -

 بقیه

 

 بهادر چشم ریز کرد و کژوان سر کج کرد و گفت:

 

 چطوری دختر بهادر-

 

بهادر سر چرخاند به پروا نگاه کرد و کژوان آرام روی 

 صندلی نشست و گفت:
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 دخترت شبیه خودته بهادر-

 

ل یک بادیگارد کنار ار نگاه کرد که مثپروا کالفه به آنی

و از ژستی که گرفته بود مشخص  کژوان ایستاده بود

بود با خودش اسلحه داشت، کژوان خندید و بهادر 

 غرید:

 

 من چیزی به نام کسی نمی زنم-

 

 پروا ابرو درهم کشید و سریع جلو رفت گفت:

 

 کسی این جا نمی گه نه-
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 بهادر عصبی غرید:

 

 ونهتو برو تو خ-

 

خونه من جایی نمیرم گفتم که کسی نمی گه نه، اون -

 ها باید برگردونده بشه

 

 من بابت اون خونه ها پول دادم-

 

پولی که هیچ ارزشی نداشت فقط مردم به خاطر -

 وعده ای که دادید قبول کردن

 

 مگه غیر وعدمون عمل کردیم؟-
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اونا زنو بچه دارن اگر بمیرن دیگه می ذارید زنو -

 اون جا باشن؟ بچشون

 

 صبی گفت:بهادر به کژوان نگاه کرد و پروا ع

 

به جای این نگاه های مرموزی که بهم پاس میدید -

 اون خونه هارو بزنید به نام صاحباشون

 

 کژوان بی توجه به حرف پرپا گفت:

 

اولش که آتش زنگ زد گفت بیاین برام خواستگاری -

اما گیج شدم، باورم نمی شد آتش عاشق شده باشه 
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تهران،  انقدر اصرار کرد که مادر پدرشو برداشتم اومدم

 همه چی عادی بود و تو یه دختر پرورشگاهی

 

 نیش خند زد و گفت:

 

جوری می گفت عاشقه که همه باور کردیم، گفتم -

 دیگه مثل مرجان تو فکر نقشه نیست

 

خندید، بلند و حرص درار، پروا کالفه نگاه گرفت و به 

ره شد، کژوان عصا را در دستش صندل های پایش خی

 فشرد و گفت:
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ا یکم تحقیق فهمیدم تو کی هستی، البته سخت بعد ب-

بود فهمیدنش، از اون جایی که به آتش اعتماد نداشتم 

مطمئن بودم یه چیزی پشت ماجراس، بهناز فرستادم 

 پیت، رفت پرورشگاه

 

پروا چشم بست پس آن زنی که به پرورشگاه می رفت 

دستانش مشت شد و صدای کژوان بیشتر  بهناز بود،

 کرد:عصبی اش 

 

وقتی فهمیدم تو همون دختر گمشده ی یا چه عرض -

کنم دختر مرده ی بهادری فهمیدم آتشم باز دوباره 

 نقشه داره

 

 تنهایی فکر کردی یا کسی کمکت کرد؟-
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با آن صدا پروا با وحشت چشم باز کرد با دیدن آتش 

وان پرید و بهادر نفسش حبس شد، رنگ از رخ کژ

رضایت نیم نگاهی به سیامک لبش کمی کج شد با 

انداخت، آتش دو پله ی دیگر را هم باال آمد به آمیار 

نگاه کرد، جوری که آمیار با ترس قدمی به عقب 

 برداشت.

 

به پروا نگاه کرد، نگاهش پایین کشیده شد با دیدن 

اینکه شالش کنار رفته بود و بازی یقه اش کمی پیدا 

جوری که پروا بود ابرو در هم کشید و دست پیش برد 

ناخودآگاه کمی باال تنه اش عقب رفت اما آتش دست 

به لبه ی شال دور گردنش گرفت و رو کرد سمت 
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کژوان همان جور که کمی شال را درست می کرد تا آن 

 قسمت را بپوشاند گفت:

 

داشتی می گفتی، تنهایی فکر کردی یا اینم کمکت -

 کرد

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دو _جلد_نه_پنجاه_پارت#
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پروا آب دهان قورت داد و بهادر با لذت به حرکات 

آتش نگاه می کرد، سیامک با ذوق به نیم رخ عموی 

لبخند به لبش نگاه کرد، کژوان هنوز ساکت بود یعنی 

جوری رنگ از رویش پریده بود که با آن ریش و آن 

شدن  چشم بندی که روی صورتش بود باز هم گچ

 پوست صورتش در چشم می نشست.

 

تش رو چرخاند سمت پروا و سر جلو برد آرام دم آ

 گوشش گفت:

 

 دیگه اینا پیدا نباشه زشتم-
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پروا خیره بود به درخت رو به رو و صدای آتش زمزمه 

وار در گوشش نشست، همان لحظه آتش عقب رفت و 

 به بهادر نگاه کرد گفت:

 

 چطوری پدر زن؟-

 

سمت د و آتش چرخی زد قدمی در هم کشی بهادر ابرو

 کژوان برداشت و گفت:

 

ادامه بده داشتیم از سخنای گوهر بارت لذت می -

 بردیم، گفتی زنت رفته بود پرورشگاه؟

 

 خندید و سر تکان داد گفت:
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 همون موقع حدس زده بود کار خودیه-

 

کمی خم شد و دستش را روی دسته ی صندلی 

گاه کردن به او را نداشت، گذاشت، کژوان حتی جرات ن

یش یکی در میان باال می آمد، آتش چشم نفس ها

 گرداند روی صورتش و گفت:

 

 ادامه بده-

 

کژوان آب دهانش را به سختی قورت داد و بهادر از آن 

حرکت ریز ریز خندید جوری که کژوان هم متوجه اش 

 شد، آتش به یک باره صاف ایستاد و گفت:
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به خاطر ه خاطر این مردک، نه حرف می زنم اما نه ب-

در حروم زاده، نه به خاطر این دو تا بزغاله که زل بها

 زدن به من

 

 بهادر دستش مشت شد و آتش به پروا نگاه کرد گفت:

 

به خاطر زنم که دیگه کسی مغزشو شستشو نده -

واسم ک...شعر ببافه که آتش با نقشه پیش اومد از 

 این شرو ورا

 

نگاه به زیر ابرو در هم کشید و  پروا از بی ادبی آتش

 برد، اتش متوجه ی آن ناراحتی شد و غرید:
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 دِ تقصیر ایناس دیگه نفسم، دهن منو وا می کنن-

 

همه گیج بودن از رفتار های آتش، معلوم نبود عصبی 

 است یا آرام، خون سرد است یا خشمگین! 

 

کنار آمیار ایستاد و به یک باره دست دور گردنش 

سر  روا سریع نگاهش کرد، ترسید بالییانداخت، پ

آمیار بی آورد، از خیلی وقت پیش منتظر بود آمیار را 

 ببیند تا تقاص آن کارش را پس بدهد.

 

 آما آتش بی توجه به آمیار رو به بقیه گفت:
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این دختره که زن منه نه از اولش، نه از وسطش نه از -

م، هر کجاش که فکر کنید با نقشه کشوندمش تو زندگی

 البته از طرف منا

 

 پروا نگاه کرد و گفت:به 

 

اگر نه که زنم یه نیمچه نقشه ای داشت اما خب -

ایمان اورد بی خیال نقشه شد، بگذریم، آره من می 

دونستم دختر کیه، یعنی فهمیدم، خواستم واسه انتقام 

کاری کنم، اما مطمئن باشید نه با نقشه ی قبلی یعنی 

کردم، مگه مثل شما خر همون کاری که با مرجان 

م که یه کار دوبار انجام بدم اوسکال، اوایلشم مغز

 همچین با این دختره خوب نبودم، کاردو پنیر بودیم
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 چشمکی به پروا زد و گفت:

 

 یادته نفس؟-

 

پروا کالفه از رفتار آتش که نمی فهمید چه حالی دارد 

 چشم بست و آتش به کژوان نگاه کرد و گفت:

 

ه می تونم م زدن دیدم نتو یه چشم بهاما چی شد؟ -

این دختررو بکِشم تو بازی نه اینکه حتی ذره ای آسیب 

ببینه، دیدم ای بابا کال از دست رفتم، به جای فکر 

 انتقام بدتر ازش خوشم اومد، تو چند ثانیه

 

 بشکنی زد و گفت:
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خوب گوش کن بزرگ محله، تو یه ثانیه فقط تصمیم -

م گرفتم تر کیه، تو یه ثانیه تصمیگرفتم کال یادم بره دخ

هیچ وقت بازیش ندم، تو یه ثانیه گفتم جون دلم بمونه 

تا آخر عمر؛ تو یه ثانیه تونستی یه تصمیم بگیری که تا 

 آخرش روش وایسی کژوان خان

 

 پروا بغض کرد و آتش نگاهش کرد گفت:

 

بعد اون یه ثانیه هم همه چی تموم شد نه تونستم از -

ر اینه، به تونستم دیگه فکر کنم دخت دلم بگذرم نه

 همین سادگی
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 سیامک نیش خند زد و گفت:

 

 جون دلت بود این همه دروغ بهش گفتی؟-

 

آتش کمی سر کج کرد به سیامک نگاه کرد لبش را کج 

 کرد و گفت:

 

 دو کلوم از ننه ی عروس-

 

 سیامک با حرص دندان قروچه ای کرد و آتش گفت:
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رشترو چی بهم وصل بود؟ یه بزغاله نمی فهمی همه -

می گفتم باید همرو می گفتم، منم که نمی خواستم کال 

 زنم بفهمه باباش این حروم زادس

 

 بهادر فریاد زد:

 

 بفهم چی میگی-

 

از فهمیدن که می فهمم پدر زن فقط نمی دونم چرا -

اسم تو میاد لب دهنم حروم زاده جایگزین اسمت 

 میشه، مقصر من نیستم که هستم؟
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رخ آمیار نگاه کرد با دست دیگرش سر چرخاند به نیم 

 چند بار به کف سینه ی آمیار کوبید و گفت:

 

 درست میگم با مرام؟-

 

 نیش خند زد کمی از آمیار دور شد و گفت:

 

دیگه االن کسی هست دهن باز کنه بگه من با نقشه -

 رفتم سراغ نفسم؟

 

 همه ساکت بودند و آتش سر تکان داد و گفت:

 

 ب بعدیز این موضوع، خن اای-
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لبخند ژکوندی زد نگاهش را بین بهادر و کژوان ردو 

 بدل کرد و سر باال برد و گفت:

 

اصال به خودتون زحمت ندید، تمرکزتون بذارید رو -

موضوع های بزرگ تر، آخه خونه ی های مردم محل؟ 

 از این موضوع پیش پا افتاده ترم مگه هست؟

 

هندزفری را در آورد دست در جیبش کرد و گوشی 

 کوچک بی سیمی هم در گوشش گذاشت و گفت:

 

 چی می گفتم؟-
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پروا پوفی کرد رو چرخاند اما آتش همان جور که 

 موزیکی روشن می کرد گفت:

 

 کال موزیک دوست دارم، نفس می دونه-

 

 سر باال آورد و گفت:

 

آهان داشتم می گفتم خودتون درگیر نکنید، من اونو -

 کردممدتیه که حل 

 

 چشم ریز کرد و پروا گیج گفت: بهادر

 

 حل کردی؟-
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 آتش _آغوش#

 

 دوم_جلد_شصت_پارت#

 

 

 

 آتش لبخند زد و گفت:
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بله عزیزم همون وقتی که میرزا گفت چه خبره خیلی -

راحت حلش کردم االن سندی جدید منگوله دار و ثبت 

 شده تو دست صاحبای اون خونه هاست

 

 خند زد گفت:هادر نیش چشمان پروا درشت شد و ب

 

 امکان نداره-

 

 از این جمله هالیوودیا بگم؟-

 

 ابرو باال انداخت و با صدای کلفت شده ای گفت:
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واسه آتش هیچی نشد نداره، البته خدا خیر بده آقای -

 صبوریو

 

 به کژوان نگاه کرد و گفت:

 

صبوریو که می شناسی؟ همین دفتر اسناد رسمی داره -

جاش می شینه، همون شده بچش  همین که پیر علیل

 که سندارو به نام تو و این زد

 

 به بهادر نگاه کرد و گفت:

 

بنده خدا اون زمان که رفتید پیشش ترسیده، لرزیده، -

دلش واسه اهالی محل که خر شماها شدن سوخته، 
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ثبت نکرده که شما اون خونه هارو خردید اما سندارو 

 بهتون داده

 

 :کی زد گفتبه پروا نگاه کرد و چشم

 

بیچاره مردم محل یه چند روزی گیر بودن تو این -

کالنتری مالنتریا که دزد اومده خونه هاشون سنداشون 

برده، خب پلیسم دید خونه ها هنوز به نام خودشونه 

فقط سندشون نیست، به دستپر آقا قاضی سندارو 

 جدید بهشون دادن

 

 بهادر به یک باره فریاد زد:
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دارم که همشون امضا من کاغذ  پدرشون در میارم-

 دادن

 

حاال تو برو شکایت کن من خودم کمکت می کنم به -

یه چیزی برسی، چی کار کنم پدر زنمی دیگه واسه تو 

 نکنم واسه کی بکنم

 

 پروا لبخند زد و آتش چشم گرداند بین همه و گفت:

 

 ختم جلسه؟-

 

 پدر همتونو در میارم-
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 آتش سر تکان داد و گفت:

 

 موفقیتزوی با آر-

 

 سمت پروا رفت و گفت:

 

 کاری ند...-

 

بازوی پروا یکدفعه چنگ خورد و به عقب کشیده شد، 

چهره در هم کشید اما بهادر خودش را جلو کشید و رو 

 به آاش گفت:
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نزدیک دخترم نشو، تو براش سمی، اون دیگه نمی -

 خواد زنت باشه

 

 دست آتش مشت شد اما لبخند زد، به پروا که تعجب

ه بود نگاهی انداخت و چرخید رو به کژوان و آمیار کرد

 گفت:

 

خب من شمارو خیلی وقته ندیدم، بیاید بریم مهمون -

من باشید یکم گپ بزنیم از دلتنگیامون بگیم، یکم با 

برادر با مرامم حرف بزنیم، بلند بشید که خیلی دنبالتون 

 گشتم 
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مان جلو رفت دست دور گردن آمیار انداخت چرخید و ه

جور که قدم برمیداشت همراه و آمیار را مجبور به 

 همراهی کرد گفت:

 

خب می گفتی زنو بچتو ول کردی اومدی پیش این -

 دزد دریایی؟

 

دور میشدن و پروا نگران اینکه آتش بالیی سر آمیار 

 نیاورد دهان باز کرد اما بهادر چرخید غرید:

 

 برو تو-

 

 پروا دندان روی هم فشرد غرید:
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 ...ف کحی-

 

 حیف چی؟ برو تو زود باش-

 

پروا نیش خند زد چرخید با عجله چند پله را باال رفت، 

کژوان تکیه بر عصایش به سختی ایستاد چرخید برود 

 اما بهادر سریع گفت:

 

باید ببینمت، اما این جا نه اون شماره همیشگیو -

 روشن کن

 

 کژوان نگاهش کرد و بهادر سر تکان داد گفت:
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 هفعتبه ن-

 

کژوان نگاه گرفت آهسته آهسته از پله ها پایین رفت، 

 بهادر عصبی چرخید و غرید:

 

اگر نمی خواستم این دوتا با هم باشن همین جا آتش -

 می کُشتم، حروم زاده خونه هارو از چنگم دراورد

 

 شکایت...-

 

 بهادر چپ چپ نگاهش کرد و سیامک خفه شد.
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زغاله هم نمی ه بی یمیگه بزغاله راست میگه، اندازه -

فهمی، من میرم تو کالنتریا واسه چندتا خونه؟ که 

 پلیس زوم کنه رو من؟

 

 سیامک سر به زیر برد و بهادر عصبی گفت:

 

این همه مالمو آتیش زد اینم روش بذار همشو یه جا -

 از دماغش در میارم، فعال دور دور اون حروم زادس

 

 دیدی چه غیرتی بود را موژان-

 

ر دوستش داره، هر یه نفسی معلومه چقدآره قشنگ -

 که می گفت خیره میشد بهش
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 حداقل امروز بابت این خوشحال باشیم-

 

آره من که راضی بودم این طالق بده نیست اما خوبه -

پروا مدام براش ناز کنه بگه طالق ما هم از این طرف، 

 بعدم واسه بردن زنش باید با من راه بیاد

 

 شد؟یهو پیداش فقط چه جور -

 

 بهادر از همان باال به در نگاه کرد و گفت:

 

 پس همه حواصش به این جاس که سریع این جا بود-
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 این عالیه-

 

 بهادر با رضایت سر تکان داد و گفت:

 

 بدجوری دختر منو می خواد، این دیگه مرجان نیست-

 

پروا وارد اتاقش شد و سریع سمت پنجره رفت با 

یابان، و آن طرف خدر پیاده ردیدن آتش و آمیار 

دستش با شتاب جلوی دهانش نشست، سنگینی 

مشت های آتش را از راه دور حس می کرد، زیر لب 

 نالید:

 

 نه آتش!-
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آمیار بی جان روی زمین افتاد همان موقع کیا و مجید 

 آتش را عقب کشیدن، پروا با زاری نالید:

 

 بسه تور و خد...-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

  دوم_جلد_دو_شصت_پارت#
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اما آتش آن دو نفر را پس زد سمت آمیار هجوم برد 

روی شکمش نشست و مشت هایش یکی پس از 

دیگری در صورت آمیار نشست، پروا دست روی 

 سرش گذاشت و گفت:

 

 یا خدا کُشتش!-

 

 عربده ی آتش را از همان دور شنید:

 

 فهمیدی؟-
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 نان گفت:کیا آتش را عقب کشید و آتش نفس ز

 

 یارید یا همین جا می کُشمشزادرو یا ماین حروم -

 

باشه داداش میارمش، مردم جمع شدن پلیس االن -

 می رسه

 

آتش نفس زنان چرخید دستانش را به پهلویش زد با 

 دیدن کژوان سر تکان داد و گفت:

 

 اونم بیار باهاش کار دارم-
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 مجید بازویش را گرفت و گفت:

 

 واست خوب ماشین ما میاریم، داداش واالتو برو تو -

 نیستا

 

آتش نفس عمیق کشید اما هنوز از خشم نفس نفس 

می زد، لحظه ای پروا را پشت پنجره دید، چشم ریز 

 کرد و غرید:

 

تو این خونه؟ باید این جا باشی تا من هر ثانیه از -

 نگرانی جون بدم؟
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ا دلخور از او نگاه گرفت و سمت ماشینش رفت، پرو

 ت:سر به زیر برد و کالفه گف

 

 تازه عمل کردی-

 

در اتاقش به یک باره باز شد، چرخید با دیدن بهادر 

 ابرو در هم کشید و غرید:

 

 تو حق نداری به من دستور بدی-

 

 انگار نگرانشی که پشت پنجره هستی-
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 هر چی باشه به کسی مربوط نیست-

 

هم کور خوندی دختر من نمیذارم آتش یه لحظه -

دتر جدا بشی، بعدم با پیش تو باشه، باید هر چی زو

 ن میگم ازدواج می کنیکسی که م

 

 دیگه چی؟ ادامه بدید-

 

 تو و سیامک-

 

 یک ابروی پروا باال رفت و گیج گفت:

 

 متوجه نشدم!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 جدا میشی و با سیامک ازدواج می کنی-

 

 چشمان پروا درشت شد و به یک باره فریاد زد:

 

 میگی؟! عقل داری؟چی داری -

 

 ه فکر دخترممشنیدی که، من ب-

 

می خوام که نباشی، اینم شد تصمیم؟ اونم کی اون -

 عوضی؟

 

 نیش خند زد رو چرخاند، بهادر با لبخند گفت:
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 همین که گفتم-

 

 پروا دندان روی هم فشرد و غرید:

 

نمی ذارم آتشو زجر بدی، می دونی بشنوه تو رو با -

 هاین جارو آتیش می زن

 

 غلط کرده-

 

 ه مورد بازی نکن عکستمومش کن، با این ی-

العملش از چیزی که فکر کنی بدتره، نکن، با دم شیر 

 بازی نکن بهادر که دودش تو چشم خودت میره
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 بهادر نیش خند زد سمت در رفت و گفت:

 

زودتر راضیش کن جدا بشید، میخوام عروسیتون راه -

 بندازم

 

 جیغ پروا باال رفت:

 

 خدا لعنتت کنه مرتیکه ی نفهم-

 

ت و پروا وحشت زده دستانش روی یرون رفبهادر ب

 سرش نشست و گفت:
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یاخدا نگو که آخر دنیا همین االنه، آتش آروم نمی -

 گیره

 

لب زیر دندان برد و چنان فشردش که مزه ی خون را 

حس کرد، با وحشت چرخید، دستانش  می لرزید، حتی 

را یخ کرده بود و تمام رگ فکر آن موضوع هم بدنش 

 گرفته بودند. های بدنش نبض

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_سه_شصت_پارت#
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همه ساکت بودند و به آتش نگاه می کردند، آمیار از 

درد به خود می پیچید، آتش پیام را از گوشی ارسال 

کرد و سر باال آورد، اول از همه به کژوان خیره شد 

 گفت:

 

این خدا دو کلوم حرف با من بزنه، خیلی دوست دارم -

ت یه سوال دارم ازش، می خوام ببینم یه وقفقطم 

اشتباه نکرده جاتو با شیطان عوض کرده باشه، 

جوابشم فکر کنم مثبته تو خود شیطانی اون بنده خدا 

 کارشم بلد نیست معلوم نیست چی میشه
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 دستی روی ریشش کشید و گفت:

 

سر یه کالم حرفت که زدم یه چشمتو نابود کردم -

ا بهادر بگو دخترتو می دیم فرید گفتی زنتو معامله کن ب

بده بهمون، زدم نابود کردم که یه چشم کم اون زنتو 

بود تو کال باید کور بشی، چون دیدی کاری ازت بر 

نمیاد افتادی پروا رو پیداش کنی اما دیر رسیدی زدی 

 اون زن بدبختم کشتی

 

 من نکشتم-

 

ل بازی در نیار، بهادر اون همه برنامه دیگه اوسکو-

 ته بود واسه اون مراسم مسخره که اعالم کنهریخ

دخترشه، چی کار به کار اون زن داشت تا بکشتش، تو 
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بودی که دنبال پروا بودی که به قول خودت معاملش 

 کنی

 

 من تا حاال نه کسیو کشتم نه می کشم-

 

 آتش لبخند زد و رو به مجید گفت:

 

 تممیگه نکش-

 

 تمخب معذرت خواهی کن.. مثل اینکه من کش-

 

 آتش سر تکان داد و گفت:
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معذرت می خوام این رفیق نادون من زده اون زنو -

 کشته

 

 لبش را کج کرد و گفت:

 

 راستی چه خبر از شقایق؟-

 

کژوان جا خورد و کمری صاف کرد به آمیار نگاه کرد و 

 گفت:

 

 تادیش مشهدمن...من از اون خبر ندارم، مگه نفرس-

 

 آتش خندید گفت:
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د رفته بود کیش، البته دونی جای مشهآره تو نمی -

برده بودنشا نه که خودش بره، برده بودنش دور ترین 

نقطه ای که من پیداش نکنم، اما چی کار کنم کژوان 

منه دیوونه همه چیو پیدا می کنم، االنم کت بسته داره 

 میارنش برام یکم باهم صحبت کنیم

 

کژوان خشکش زده بود و آتش نیم نگاهی به مجید 

 نداخت گفت:ا

 

 شاید شقایق خیلی چیزا بدونه-

 

 رو به مجید گفت:
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دختر زبون داریه همه دوستش دارن چون خبر ندارن -

 ماره

 

 با ساغرم زیاد حرف می...--

 

مجید به یک باره سکوت کرد، چرا تا به آن روز به 

کژوان از مجید نگاه گرفت آب شقایق فکر نکرده بود؟ 

ه آتش اشاره کرد و آتش دهان قورت داد، کیا سریع ب

 گفت:

 

حاال بیاد باهاش یکم حرف می زنم ببینم چی بوده -

چی کارا کرده ، حاال باهات کار داریم کژوان، کافی بود 
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از لونت در بیای، اخه من لونتو نتونستم پیدا کنم، یه 

شگل پهن کرد منم شکار نفر دیگه پیدا کرد یه دام خو

 هماهنگ نشدهکردم، به این میگن یه کار گروهی 

 

 بشکنی زد و گفت:

 

 خب بگذریم، بریم سراغ داداشم-

 

به آمیار نگاه کرد لبخند زد، زبان روی لبش کشید و 

 گفت:

 

دستت شکسته نه؟ اشکال نداره به درک، بنداز دور -

گردنت یادت نره بابت چه غلطی همون دستی شکست 
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ه رو زن داداشت بلند شد، اصال می دونی چیه ک

دم چرا غیرت میرت نداری! بابا غیرت همه داداشم، مون

مثال ماها یکم تندتریم، اما توی بی  مردم دارنا اما

وجدان همون یک ذرشم نداری، این شیرت کرد 

اومدی درست رو کی بلند کردی، زن من؟ تف به 

 شرفت

 

 دستش مشت شد مجید سریع گفت:

 

 داداش گفتی نمی زنی دیگه-

 

 اتش گردنی تکان داد و گفت:
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 داره..نداره؟ رصح-

 

 داره اما خب می کشی-

 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 

ببین هر غلطی می کردی برام مهم نبود، اما با زن من -

در افتادی، آمیار اگر زنده ای بخدا که این دو نفر 

چی نذاشتن وگرنه می کشتم عین خیالمم نبود بعدش 

 میشه

 

 کژوان عصبی غرید:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 هزنو بچه ی من پیش دختر بهادر-

 

آتش چشم ریز کرد، کیا و مجید به یکدیگر نگاه کردند 

 و کژوان عصبی گفت:

 

 تا حاال دست باباش بود حاال پیش اونه-

 

 کی اینو گفت؟-

 

 خودش-

 

 اتش سر تکان داد و گفت:
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حداقلش اینه می دونی زنده می مونن زیر دست -

 ر آخرش جنازشون تحویل می گرفتیبهاد

 

ون دوتارو از بهار بدزده بازی بهادره، مگه میشه ا-

خودش نگهش داره، دارن بازیت میدن اون دخترم 

 داره بازیت میده

 

 من بازی دوست دارم کژوان اینو خودتم می دونی-

 

 کژوان کالفه نگاه گرفت و آتش به کیا اشاره کرد گفت:
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باهاش کار نداریم، امیدوارم یکم اینو بفرس بره -

که چند ماهه  غیرت داشته باشه بره پیش زنو بچش

 ازشون بی خبره، اونم برام نگه دارید باهاش کار دارم

 

 کژوان کالفه ایستاد و غرید:

 

 تو نمی تونی منو نگه داری-

 

 نمی تونم از نظر تو یا نمی تونم از نظر من؟-

 

 با من در نیوفت بچه-

 

 مثال چطور میشه؟در بیفتم -
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می  تو مثال با غیرتی که غیرتتو به رخ داداش بزرگت-

تو  کشی؟ زنت زن و بچه ی منو نگه داشته اون وقت

 می خوای دست بذاری رو دست؟

 

نه دست می ذارم رو دست توی نامرد، بی غیرتم -

تویی اون نوه ت..حرف دهنتو بفهم یه جوری  برات 

مرت الل بمیریا، اون رومو نشون میدم که تا آخر ع

رل کنترل که می دونی یعنی چیه؟ االن خودمو خیلی کنت

کردم نزنم تو و نوه تو بکشم که بعدشم برام داستان 

گه به ت...نیست عوضش دوتا انگل نابود میشه اما دی

 کردم
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 آتش _آغوش#

 

 دوم_جلد_چهار_شصت_پارت#

 

 

 

 چرخید سمت در انبار رفت و بلند گفت:

 

 گفتم بکنکاریو که -

 

 باشه داداش-
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 در را باز کرد با دیدن پدرش لبش کج شد و گفت:

 

 آهان شنیدی باباتو بچتو اوردم این جا اومدی-

 

 نکن آتش-

 

دقیقا چی کار نکنم؟ جواب کاراشون نکنم؟ نه دیگه -

بابا نمیشه تو فکر کن من کارما هستم جواب اینارو 

راست  باید بدم دیگه، بابات که گُرّوگر آدم کشته

راست می چرخه نقاب مظلوم نمایی هم زده، د آدمای 

 جلوی اینارو بگیره یا نه حسابی باید یکی

 

 تو نکن-
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من نکنم هیچ کس نمی کنه، البته می کشنش، منم از -

این بعد باید حواسم به سایه خودمم باشه، بابات می 

 سپاره منم بکشن

 

 پدرش را کنار زد بیرون رفت و گفت:

 

و بردار برو تا نزدم بیشتر این ناقصش پسر بزرگت-

ال می تونی دو جفت نکردم، بعدم ببین بعد این همه س

 غیرت بارش کنی

 

 در ماشین را باز کرد به پدرش نگاه کرد و گفت:
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بهت گفتم این دختره هیچی نیست اما نفسمه، گفتم -

باور کردی، اینا چی کار کردن، مدام با اذیت کردنش 

یگه وقت جواب پس دادنه، تا حاال عصبیم کردن، حاال د

یخودی از خوب بودی بازم خوب بمون با طرفداری ب

 شیطان خودتو خراب نکن بابا

 

 به فکر پروا باش-

 

اتفاقا به فکر اونم که االن تو این نقطه ام، نباید وارد -

بازی می شد اما کشوندنش حاال اون یه حرکت می کنه 

تونمم بکشمش بیرون من باید ده تا حرکت بزنم، نمی 

چون همین بابای شیطانت کاری کرد مهره ی اصلی 

باشه، زنی که نمی خواستم لحظه ای بیاد  بازی زن من

واستم قید این تو این بازی، زنی که به خاطرش می خ
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محلو هر کس دیگه ای بزنم دستشو بگیرم بریم یه 

جای دیگه راحت زندگی کنیم، اما دیر شد خیلی هم 

 دیر شد

 

 ر ماشین شد بلند گفت:سوا

 

ن از بچگی گند زد به دنیای من االنم دید دنیام شد ای-

 دختر نذاشت یه آب خوش از گلوم پایین بره

 

 پدرش ناراحت چشم بست و آتش با خشم عربده زد:

 

 طعم خوشی نچشیدم، می فهمی-
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ماشین را به حرکت در آورد با شتاب دور شد، با خشم 

 نخ سیگاری روشن کرد گفت:

 

نه بچگی داشتم نه جوونی، از همه اینا می گذرم اما از -

 ودمو می خوام باشم نمی گذرم.روزایی که با نفس ب

 

** 

 

آن قدر پوست لبش را با دندان کنده بود که از سوزش 

لحظه ای لبش آرام نمی گرفت، عصبی بود، می 

دانست بهادر برای تحریک کردن آتش دارد چنین 

اه خوبی را انتخاب نکرده بود، کاری می کند اما اصال ر

می  مطمئن بود اتفاق خیلی بدی می افتد، مدام فکر
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کرد که باید چه کار کند، شب از نیمه گذشته بود و او 

 سرش نزده بود.هنوز هیچ فکری به 

 

لبش سرخ و متورم شده بود، کالفه وسط اتاق ایستاد 

 سر باال برد در دلش غرید:

 

 خدایا من چی ک...-

 

ن اینکه در اتاق باز شد سریع سر چرخاند، با با شنید

هان باز کرد دیدن آتش چشمانش درشت شد، تا د

آتش دست روی بینی اش گذاشت، انگار او هم می 

ا میکروفن است، پروا آب دهان دانست در اتاق پرو

قورت داد و آتش آرام وارد اتاق شد در را بست 

 چشمکی زد و اشاره کرد کجا بروند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

ر چرخاند به دو در حمام و توالت نگاه کرد، پروا گیج س

ام کشیده یکدفعه مچ دستش گرفته شد سمت حم

شد، آتش در را باز کرد هر دو وارد حمام شدند، با 

 ا با بهت گفت:بسته شدن در پرو

 

 چه جوری اومدی این جا!-

 

 از اتاق آبجی کوچیکت-

 

 پروا چشم بست و عصبی گفت:

 

 زود از این جا برو-
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 آتش چشم ریز کرد و گفت:-

 

 چی فکرتو مشغول کرده این جوری سر لبت اوردی-

 

 ت:پاچه شدگفپروا دست 

 

 هیچی...یعنی فقط یکم خشکه-

 

 پوست رو لبت نمونده، خشکه!-

 

 پروا ابرو در هم کشید گفت:
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 اصال به تو چه، چرا اومدی-

 

خب دلیل اصلیم این بود توی زشت ببینم، در کنارش -

 دیگه هم داشتم چندتا کار

 

پروا منتظر نگاهش می کرد، آتش چشم ریز کرد و 

 گفت:

 

 یش منه؟نگفتی فرید پ چرا به کژوان-

 

 پروا آب دهان قورت داد و گفت:

 

 من ک...-
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نگو ندیدمش، فقط سوالم اینه چرا نگفتی؟نباید بدونه -

کجاست، پیش بهادر نباشه هر کاری هر جایی رو می 

االن واسه من بپا گذاشته تا جای گرده پیداش کنه، 

 زنشو پیدا کنه...میگم یعنی یکم پاس بشه بین منو تو

 

 لبخند لج دراری زد و گفت:ش آت

 

 پس منو تو یه تیمیم-

 

 پروا ابرو در هم کشید و گفت:

 

 بزرگش نکن فقط همین بود-
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 آتش قدمی سمتش برداشت و گفت:

 

ن، االن دنبال این بودی خونه ها برگرده به صاحباشو-

 خوشحالی؟

 

 خب کار درست همین بوده اون مردم گناه دارن-

 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 

 این جا کسی اذیتت نمی کنه؟-

 

 نه.. یعنی کی جراتشو داره-
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 بله نینجای منو کی جرات داره اذیتش کنه-

 

 در یک قدمی اش ایستاد و گفت:

 

 خوبی؟-

 

 من...آره خوبم-

 

 از چی ترسیدی؟-

 

 من؟...نه چرا حرف بیخود می زنی-
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دست آتش روی پهلوی او نشست، نفس پروا حبس 

که آتش لمسش کرده بود، حالش  شد، انگار بار اولی

ینش را زیر دندان درست مثل همان موقع بود، لب زیر

گرفت، قدرت پس زدنش را نداشت اما نگاهش قفل 

 نگاه آتش بود، آتش لبش کج شد و گفت:

 

 باز ترین دختر دنیا تویی؟می دونستی لج-

 

 پروا هیچ نگفت و اتش ادامه داد:

 

ل ازت خوشم میگم من چطوری هر دقیقه بیشتر قب-

نتها نداره؟ ترمز نداره؟ مثال از میاد، این خوش اومدن ا

این لجبازیت خوشم میاد اصال روحیه جنگ پذیریتو 

 دوست دارم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_پنج_شصت_پارت#

 

 

 

پروا نگاه به زیر برد، قلبش انگار به جنون کشیده شده 

د بود که آن جور به سینه اش می کوبید، نفسش را بن

آورده بود و آن لب داشت زیر دندانش کم می آورد، 

گرمای دست آتش را از روی تیشرت هم حس می 
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  همیشه داغ بود و او سرد، آتش نیش خند زدکرد، مثل 

 گفت:

 

اینو به کسی نگفتما، یعنی یه جوریه بشینی واسه -

 کسی اینو بگی، بهتره بگی واسه من افت داره

 

 فت:نگاه پروا باال آمد و آتش گ

 

یه دل خوشی دارم، خیلیه یه مرد بگه  کل زندگی، از -

همون بچگی تا همین سی و سه سالگی فقط یه 

جوونی نوجوونی دلخوشی دارم، من که بچگی نداشتم، 

هم نداشتم فقط خون دیدم، مرگ دیدم انتقام دیدم، 

 زور دیدم، اسلحه دیدم،ناحق نگم رفیق واقعی دیدم
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 نگاه به زیر برد و گفت:

 

من با این روحیه میشد بین این همه مزخرف دیدن، -

 عشق ببینم، پدرسگ تو تمام دلخوشی منی

 

امد و گلویش سنگین بود، نگاه براق شده ی آتش باال 

 گفت:

 

االن برام هیچکس مهم نیست، اما تو مهمی واسه -

 همین فقط می خوام حواسم به تو باشه
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د سر پروا ساکت بود، آتش خیره به لب های پروا ش

در نزدیکی اش جلو برد، پروا دلش فرو ریخت اما آتش 

 چشم گرداند روی صورت پروا و گفت:

 

 ا میکنمسه شنبه بیا خونمون، اون جا برگه رو امض-

 

پروا گیج شده مانده بود، و آتش عقب رفت، سر تکان 

 داد گفت:

 

 می بینمت-

 

در حمام را باز کرد بیرون رفت، اما پروا  وسط حمام 

ده مانده بود، او آتش بود؟ از بوسیدنش گذشت بهت ز
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نتظر فرصت نبود؟ پس چه اتفاقی افتاده و رفت؟ مگر م

و  بود؟ با حس خیسی صورتش دستش باال رفت

انگشتانش را روی گونه اش کشید، متوجه نشد کی 

اشک ریخته است، باز به در حمام نگاه کرد و یقین 

 پیدا کرد آتش می خواهد طالقش بدهد.

 

★ 

 

** 

 

با شتاب در اتاق ماهک را باز کرد، ماهک سر چرخاند با 

 دیدن  پروا لبش کج شد و گفت:
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 بله؟-

 

 نمیگی یه وقت کسی می فهمه-

 

 گم، شوهرت حالیش نیستمن می -

 

 از کجا میاد؟-

 

 پنجره-

 

 مگه راه داره چطور میاد؟-

 

 راه داره-
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 بابات می فهمید که هیچی-

 

فه لب تخت نشست ماهک نیش خند زد و پروا کال

 گفت:

 

 یه چیزی بگم بین خودمون می مونه؟-

 

 بهم اعتماد می کنی؟-

 

 آره-

 

 ماهک خیره اش ماند و پروا عصبی گفت:
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 فهمیدی بهادر اومد تو اتاقم چی گفت؟-

 

 نه-

 

 گفت زودتر از آتش جدا بشم با سیامک ازدواج کنم-

 

 ماهک دور چشمانش چین خورد و گفت:

 

 چی؟!-

 

دونم واسه چی گفته اما اگر  گفت، می چرت پرت-

 آتش بف...
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 ماهک میان حرفش رفت و گفت:

 

 با این حجم از دوست داشتنت معلومه چی میشه-

 

 ا نگاهش می کرد و ماهک نیش خند زد گفت:پرو

 

 خر که نیستم معلومه چقدر دوستت داره-

 

 پروا چشم بست و گفت:

 

می کنه  نباید بفهمه، اصال اون چیزی که بهادر فکر-

ین جا می بره که نمیشه، بخدا مطمئنه جوری منو از ا
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بهادر تا عمر داره دنبالم بگرده پیدام نکنه، اصال همه 

 یزهچیز بهم میر

 

پس فکر همه چیو کرده بودی جز این یه مورد، بعد -

 االنم نمی ترسی داری به من میگی؟

 

 می دونی آتش چی بهم یاد داد؟-

 

 چی؟-

 

، مطمئنم چیزی نگاه تورو بلد شدمنگاه بلد بودنو، -

 نمیگی
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 اگر بگم چی؟-

 

 نمی دونم-

 

 ماهک شانه باال انداخت و گفت:

 

موضوع کن، چون بهادر اینو یه فکری به حال این -

نگفت که تو بترسی اینو گفت که بهت بفهمونه می 

 خواد همینو به آتش بگه

 

می دونم، اما با این همه نترس بودن تو دل شیر -

 از آتش تو این یه مورد می ترسماومدن 
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 واقعا می خوای جدا بشی؟-

 

 آره-

 

 چرا؟ اون تو رو دوست داره، تو هم دوستش داری-

 

 وضوع یه طرفه نیست آتش هم همینو می خواد این م-

 

 ماهک مشکوک کمی خم شد و گفت:

 

تو سر تو و آتش چی می گذره که شبیه هم فکر می -

 کنید؟
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مه، یش صالحه دومیش دل خودمن دو دلیل دارم، اول-

بد شکست ماهک، انقدر بد شکست که جنازم رسید 

پیش دوستم، سه روز کامل حتی لب به آب نمی 

بزنم، تو زیاد اذیت شدی اما همش تو یه  تونستم

شب؟ یه آوار شبیه همون زلزله یه شبه ریخت رو 

 سرم، زنده بودنم معجزس

 

 هنوز چیزی از قدیم یادت نمیاد؟-

 

 تم، خاطره قشنگی نبودهی هم هسنه راض-

 

 دوست نداری مرجان یادت بیاد-
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 نه-

 

 با تو فرق داشت خیلی-

 

 همون بچگیمامان هم میگه، اونم از -

 

 بگذریم، تو نظری نداری؟-

 

 اینکه بهادر چیزی به آتش نگه؟-

 

 اوهوم-
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تنها راهش زودتر رسیدن به چیزیه که می خواد، اگر -

ف مزخرف هیچ وقت دیگه اینجوری بشه شاید این حر

 تکرار نشه

 

 اما نمیشه-

 

 ماهک سکوت کرد و پروا کالفه ایستاد گفت:

 

 ش حرف زدنچه خوبه خواهر داشتن و برا-

 

 ماهک بی اختیار لبخند زد، پروا سر تکان داد گفت:

 

 شب بخیر-
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** 

 

آتش تاریخ ها را کنار هم نوشته بود مدام رویش مرور 

اب می داد و کیا داشت با می کرد، مجید زنجیرش را ت

 آسکی پیام بازی می کرد، آتش چشم ریز کرد و گفت:

 

داداشش ازدواج نکرده نادر وقتی اومد که بهادر و --

 بودند و کژوان بچه هم داشت

 

 مجید جلو رفت و گفت:
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 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_شش_شصت_پارت#

 

 

 

 خب-

 

 کژوان گفت یهو سر یه معامله رفیقشون شده-

 

 خب-
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گفت همون موقع هم آدم پولداری بوده، چرا باید -

رفیق این سه تا بشه اسمشم سر زبونا بندازه، از همون 

 ع واسه خاطر چیزی اومده جلوموق

 

 چی مثال؟-

 

تاریخش با تاریخ زن دوم کژوان نزدیک هم هست، -

یعنی یکم بعدش، حس می کنم به این موضوع باید 

 مربوط باشه

 

 ن بهنازه بوده؟نکنه خاطر خواهه ای-

 

 نه-
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اگر بود بعد این همه سال باید یه حرکتی با بهناز می 

کردن بهناز از دست بهادر کرد، فکر می کنی پیدا 

 نجات دادنش سخت بوده براش؟ نچ این نیست

 

 پس چی؟-

 

به همه اسمهایی که روی برگه نوشته بود نگاه کرد و 

 مجید سوتی کشید گفت:

 

ی تا بلکه یه رابطه بین داداش این همه اسم نوشت-

 یکی از اینا و نادر پیدا کنی؟
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 ساکت باش-

 

 تمرکز کرد و گفت:-

 

 ربطی به من داره، تو حرفاش اینو فهمید...نادر یه -

 

سکوت کرد به آن اسم خیره ماند، فکر هایی که در 

سرش گذشت باعث شد سر باال بیاورد، مجید 

 مشکوک گفت:

 

 چی شد؟!-

 

 گفت:آتش سریع ایستاد و 
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 من میرم-

 

 کیا سریع سمتش رفت و گفت:

 

 کجا؟-

 

 آتش با یاد آوری قرارش عصبی غرید:

 

 نمیشه با نفس قرار دارم-

 

 چی میگی، کجا باید بری با پروا چه قراری داری؟-
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 آتش سمت در رفت و گفت:

 

 واسه یه روز دیر نمیشه فردا میرم سراغش-

 

 سراغ کی؟-

 

 میگم االن عجله دارم-

 

جیبش در آورد و همان جور که طول حیاط  را ازگوشی 

 را طی میکرد برای پروا نوشت:

 

 ونه بیادارم میرم خ-
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دست روی سینه اش گذاشت، حال خوبی نداشت، 

اصال از آن روز بدش می آمد، با صدای زنگ پیامک 

گوشی تنش لرزید، با دست لرزان قفل گوشی را باز 

فشرد، به  کرد با خواندن پیام آتش پلک روی هم

 سختی ایستاد و آرام گفت:

 

 وقت رفتنه-

 

اصال به خودش با دیدن خودش در آینه ناراحت شد، 

نمی رسید سمت آینه رفت، به ابروهایش نگاه کرد، لب 

روی هم فشرد سر پایین برد به کیف روی میز نگاه کرد 

کیفی که زیپش مدت ها بود باز نشده بود، کمی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

با عجله زیپش را باز کرد نگاهش کرد اما به یک باره 

 اول از همه موچین را بیرون کشید.

 

اما دوست داشت حتی  برای جدایی داشت می رفت

مرتب تر از قبل برود، برای همان برایش مهم نبود که 

دیر می رسد، صورتش را اصالح کرد و تغییر را خودش 

به خوبی حس می کرد، سشوار را روشن کرد و موهای 

د به آن حالت داد، همه ی وسایل نم دارش را خشک کر

آرایش را روی میز چید و دست به کار شد، خط چشم 

ه ای کشید و باز هم چشمان گیرایش را گیرا تر کشید

 کرد.
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در را با کلید باز کرد، باید به خانه می رفت اما قبل آن 

آمده بود از فرید سوالی بپرسد و برود، ممکن بود دیر 

ی خواست دیر بشود، وارد خانه شود اما انگار از عمد م

شد، بهناز با دیدنش نگاه به زیر برد آرام سالم کرد، 

 تش سر تکان داد به فرید نگاه کرد و گفت:آ

 

 بهتر شدی؟-

 

 خوبم-

 

 سوال دارم و عجله-

 

 چی شده؟-
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 تو فقط از ابد گفتی-

 

 خب؟-

 

 کسی بود که بهش شک کنی ابده؟-

 

اتی که داشت من نه همیشه مخفی بود، اما با اطالع-

آدمای نزدیک اوناس، چون دور  حدس می زدم یکی از

 نارو بفهمیباشی که نمی تونی ای

 

 آتش با چشمان ریز شده سر تکان داد گفت:
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 آره ام...-

 

ببین ابد دوست من نبود، یعنی در قبال کاری که می -

 خواست بکنه یه کاری باید براش انجام می دادیم

 

 داد: کرده بود و فرید ادامهآتش به آن نکته توجه ن

 

مثال در قبال نجات جون من یا مرجان می گفت باید -

این کارو کنی، یا همون که به مرجان گفته بود واسه 

خاطر فرید و نجاتش باید همه چیز به آتش بگی، با 

 شما هم همین بود؟
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نه یعنی چیزی ازمون نمی خواست انجام بدیم، فقط -

 نشونه بهمون میده

 

تونه، از ما نبوده اگر بود با ما گرو کشی ز خودپس ا-

 نمی کرد

 

 بهناز آرام گفت:آتش در فکر فرو رفت و 

 

 هر کیه به فکرتونه-

 

 آتش نگاهش کرد و گفت:

 

 نادر که می شناسی؟-
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 بله-

 

بهادر تو خونه ازش حرف نمی زد، که چرا یهو اومد تو -

 گروهشون؟

 

ار جدید داداشم اینا با کژوان کسی نبودن که ی-

ه، خیلی ها می خواستن بگیرن، معتقد بودن سه تا کافی

ا قبول نکردن، اما یادمه وقتی نادر بیان تو گروهشون ام

اومد کژوان به من گفت، نادر پول زیادی وسط گذاشته 

 دهن همه مونو بسته حتی ممکنه نادر همه کاره بشه
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پس با پول خودشو کشید وسط اینا، زرنگ بوده می -

اینا چقدر پول پرستن خیلی ساده با این روش دونسته 

 وسط شونخودشو کشید 

 

 م هستیه چیز دیگه ه-

 

 چی؟-

 

اون وقتا بهادر و کژوان و بهرام دست به هر کار می -

زدن آخرش کلی ضرر می کردن کارشون نمی شد! 

انگار یکی مدام سنگ می نداخت جلوی راهشون، یه 

م کار نادره، بار بهادر گفت نمی دونم چرا حس می کن

چون اون ضرر نمی کنه از اینا چک و سفته داشته عین 
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بهش می دادن اما اون بهشون فشار نمی پولشو باید 

 اورده می گفته رفیقیم

 

 پول پس دادن بهش-

 

 نمی دونم اما زیاد بود -

 

 آتش سر تکان داد گفت:

 

 دیگه چیزی نیست؟-

 

 نه منم همین قدر می دونستم-
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 فت:ستش تکان داد و گآتش کلید را در د

 

 باشه فعال-

 

 فقط...

 

 فقط چی؟-

 

 کژوان کجاست؟-

 

 قبرستون-
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بیرون رفت و در را قفل کرد، به مردی که جلوی خانه 

د اشاره ای کرد و سوار ماشینش شد، به ۶روبه رویی بو

 بقیه کسایی که آن جا بودن نگاه کرد گفت:

 

 خیالم بابت این جا راحته-

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_هفت_شصت_رتپا#
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تا به ماشین را به حرکت در آورد اما با سرعتی که 

عمرش در ترافیک هم با آن رفت و آمد نمی کرد، 

صدای موزیک را زیاد کرد و کمی روی صندلی لم داد و 

 با خیالی آسوده رانندگی می کرد.

 

 

 

پروا کالفه از زنگ زدن زیپ کیفش را باز کرد و آن قدر 

د را پیدا کرد، پوفی کرد و در را باز کرد گشت تا کلی

نه، ناخود آگاه بغض کرد، خا وارد خانه شد، با دیدن

چرخاند در آن خانه ی بزرگی که قرار بود بیشتر به آن 

برسد و وسیله های بیشتری برایش بخرد، اما چه فکر 

 می کرد چه شد.
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کفش هایش را در آورد و صندل هایش را از کمد 

ش کرد، سمت مبل ها رفت و کیفش را بیرون آورد پای

میز هم نبود، همه ود اما تکناری گذاشت، زیاد خاک نب

گل هایش پژمرده و خشک شده بودند، به آشپزخانه 

نگاه کرد، تاریک بود انگار آن قسمت خانه چند ماهی 

 دست نخورده مانده بود.

 

شال را از سرش کشید و مانتو را در آورد روی مبل 

اق خواب رفت، با دیدن تخت شان، انداخت، سمت ات

ق کشید و عمی چشم بست سر به زیر برد، چند نفس

سر باال آورد، رو تختی بهم ریخته، مشخص بود آتش 

بعضی شب ها آن جا می خوابد، جلو رفت، قطره های 
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خون خشک شده ی روی زمین توجه اش را جلب کرد، 

 می شد در جای جای اتاق آن قطره خون ها را ببیند.

 

ران چرخید با دیدن شیشه ی پنجره شکسته لبش گن

 کج شد و غرید:

 

 نیست چه بالیی سر خودش اورده!معلوم -

 

لحظه ای با دیدن لباس خوابش روی تخت، لب روی 

هم فشرد، قرار بود باز هم آن را تن کند روی آن تخت 

 کنار آتش بخوابد اما چه شد؟
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قدم کالفه چرخید از اتاق بیرون رفت، سمت مبل ها 

تاد و برداشت با صدای چرخش کلید، وسط خانه ایس

لحظه در خانه باز شد، آتش با  سمت در چرخید، آن

 دیدن پروا گفت:

 

 به به خانم مشتا...-

 

 

 

 یه جای خوشگل قرمز توی سینمه که جاته

 

 خودمونی به تو میگم دل دیوونه فداته
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اما با دیدن چهره ی پروا ساکت شد و دستش روی 

ه ی در خشک شد، تیشرت جذب قرمز رنگش دستگیر

جوری که کالفه زبان یک تیر شد،  در چشم آتش مثل

 روی لبش کشید و سریع در را بست گفت:

 

 انگار زود اومدی-

 

 تو دیر اومدی من سر موقع اومدم-
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 من یه معشوقه میخواستم مثل تو پیدا نکردم

 

 خودمونی به تو میگم میشه دورتون بگردم

 

 

 

سمت مبل ها رفت و کیفش را  به آتش بی توجه

، کاغذ ها را بیرون برداشت، روی مبل سه نفره نشست

آورد و روی پاهایش گذاشت، آتش سوئیچ را روی 

 جزیره رها کرد.

 

 صدایش را از پشت سر شنید: 
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 خب بگو-

 

می دونی واسه چی اومدم، چیزی که خودتم میخوای، -

 طالق

 

 

 

 هحاال مگه این عاشقی ول میکن

 

 اومده ذله کنه خودشو یه جور
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به یک باره تیشرتش را در آتش جلو آمد سر تکان داد، 

آورد، بی خیال کنارش نشست، پروا سریع نگاه دزدید، 

اما او خونسرد خودش را نزدیکش کرد و به کاغذ درون 

 دستش نگاه کرد و با ادای تفکر گفت:

 

باید امضا آهان اینا کاغذ بازیای طالقه، حله اگر االن -

 کنم، بده بکنم

 

 

 

 هبه تو وابسته کنه همه رو خسته کن

 

 حاال بشین و ببین دلم چه کنه
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نزدیکش بود آن قدر نزدیک که مجبور شد کمی بدنش 

کج شود تا به او نچسبد، ناخواسته موهای تنش سیخ 

شده بود، نمی دانست او قصد تحریک کردنش را دارد 

 می کند! یا کال بی قصد آن گونه رفتار

 

به سختی سمت او رو چرخاند، نخواست به چشمانش 

کند اما نگاهش قفل سینه دو تکه اش شد، به نگاه 

 سختی گلویی صاف کرد و گفت:

 

 اگر توافقی باشه، فعال امضا میدی تا بیای محضر-
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 دلم میخواد من فقط نگات کنم نگات کنم نفس

 

 حواست نباشه و صدات کنم صدات کنم نفس

 

 

 

 وقت سرکارخانم مهریه نمی خوان؟ ونا-

 

آورد و خیره به چشمان براقش لب به سختی نگاه باال 

 زد:
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 حاللت-

 

 

 

 تو همه کسم شو هم نفسم شو بمون برام

 

 آروم جونم تو من که میمونم تو بمون برام

 

 

 

لبخند روی لب آتش نقش بست، لبخندی از جنس 

رس نیش خند! تنش بیشتر سمتش خم شد و پروا با ت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کمی عقب تر رفت اما او فقط قصد برداشتن خودکار از 

 وی میز را داشت.ر

 

 خودکار را در هوا تکان داد و گفت:

 

 کجارو امضا کنم؟-

 

 پروا دست پاچه انگشت روی کاغذ گذاشت و گفت:

 

 ا...این جا-
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 حاال مگه این عاشقی ول میکنه

 

 اومده ذله کنه خودشو یه جور

 

 

 

ت برای دل آن دختر فرو ریخدست آتش جلو رفت و 

بود، همان موقع خودکار از امضایی که هنوز زده نشده 

 دست آتش رها شد و بین پای او افتاد.

 

 

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_هشت_شصت_پارت#

 

 

 

پروا سریع خواست برش دارد اما دست او زودتر روی 

خودکار نشست، پروا شوک زده سر باال آورد منتظر بود 

اال بیاید اما دست آتش جوری حرکت دست او هم ب

دست پروا رها شد و بدنش تکان  کرد که کاغذ ها از

 خفیفی خورد.

 

آتش کمی گردن کج کرد و سرش جلو رفت، دخترک 

خیره شد به لبهایش و با حرکت دستش بین پایش، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چشمانش خمار شد و لب زیر دندان کشید، سر آتش 

رش مثل جلوتر رفت و او چنان تحریک شده بود که س

و او کمی جلو رفت اما آتش به یک باره عقب رفت 

 دست عقب کشید گفت:

 

 خب پس مهرتم حالله!-

 

 

 

 به تو وابسته کنه همه رو خسته کنه

 

 حاال بشین و ببین دلم چه کنه
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دست پروا چنگ شد به کوسن مبل آب دهانش را با 

صدا قورت داد؛ تا لب چشمه رفته بود اما تشنه 

زیر دلش نبض می زد، بدنش سفت شده  بازگشته بود،

 بود.

 

نگاهش کرد و باز با بی رحمی خودکار را تکان آتش 

 داد و به سینه ی آن دختر نگاه کرد گفت:

 

 گفتی کجارو امضا کنم؟-

 

 کاغذ ها را برداشت و گفت:
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 این جا-

 

آتش کاغذ را گرفت و پروا به دست او نگاه میکرد که 

 کتش دهد گفت:روی کاغذ گذاشت تا خواست حر

 

 یه شرط دارم-

 

 

 

 عاشقی ول میکنهحاال مگه این 

 

 اومده ذله کنه خودشو یه جور
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پروا چشم ریز کرد منتظر نگاهی کرد، آتش برگه ها را 

 روی میز پرت کرد و کامل سمت او چرخید گفت:

 

 شوهر بودن بلدم، امشب زن بودن بلدی؟-

 

 

 

 به تو وابسته کنه همه رو خسته کنه

 

 شین و ببین دلم چه کنه بحاال

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 

 

 باز کرد و گفت:پروا گیج لب 

 

 یعنی چی؟!-

 

آتش لبخند زد دست جلو برد و به پشت موهای پروا 

رساند همان جور که آرام کش موهایش را به پایین می 

 کشید گفت:

 

 شرطم اینه قبل امضا باهم باشیم-
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نفس پروا حبس شد همان موقع موهایش آزاد شد، به 

 تعش گفت:صدای مر

 

 ام...-

 

وگرنه انقدری برو دادگاه تا موهات تنها شرطم همینه -

 سفید بشه اما بازم به نتیجه نرسی

 

پروا ابرو در هم کشید خواست دستش را پس بزند اما 

آتش با شتاب سر خودش و او را جلو کشید لب به 

 لبش چسباند.
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آن قدر حریص که پروا نفس هم نتوانست بکشد، 

ی پس زدن آتش بود روی سینه ی دستش که برا

ش نشست، و ناخود آگاه همراهی کرد، لبهای برهنه ا

 داغش داغ تر از همیشه بود.

 

قلبش با صدای بلند به سینه می کوبید، کام هایشان 

عمیق و پر از خواستن بود، اما پروا به یک باره آرام 

گرفت و با شتاب به سینه اش کوبید از خودش دورش 

 کرد.

 

 فریاد زد:لرزان  با صدای

 

 بیشعور-
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د شد تا خواست برود آتش دستش را گرفت سریع بلن

سمت خود کشید، در یک لحظه تنش روی تن آتش 

افتاد، چشم در چشم شدند، نفس های آتش گوشش 

را پر کرده بود، نگاه پر از خواستنش، عصبی دستش 

پشت سر آتش رفت با ولع بوسیدش، آتش با آن 

پروا پا بلند کرد رو به او روی حرکت حریص تر شد و 

ش نشست با شتاب تیشرتش را از تن در آورد پاهای

همان موقع سر آتش در گردنش فرو رفت با کامش 

 صدای آن دختر در خانه شان پیچید.

 

دست روی کمر پروا کشید با حرکتی تند قزن لباس را 

باز کرد و سریع ایستاد، پروا سر عقب برد هر دو به هم 

در  د، آتش لبخند زد و پروا ناخن هایش رانگاه کردن
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کمر او فرو کرد دوباره سریع لب به لبش چسباند همان 

جور آتش با قدم های بلند به اتاق رفت، تن پروا را 

 روی تخت انداخت و دست به کمر شلوارش گرفت...

 

** 

 

بوی سیگار را حس کرد، چشم باز کرد با دیدن تنه 

آن سم را داشت  برهنه ی آتش چشم بست، باز هم

 می کشید.

 

ده بود و ملحفه ی ساتن شری رویش بود، دمرو خوابی

کمی تکان خورد که آتش نگاهش کرد، لبخند زد و 

 گفت:
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 صبحت بخیر-

 

 ساعت چنده؟-

 

 ده-

 

 بهادر-

 

 گوه تو بهادر حروم زاده-

 

 گوشیم-
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 همون دیشب خاموش کردم-

 

خت، به پروا نیم خیز شد با دیدن برگه ها دلش فرو ری

 ترس گفت:نیم رخ آتش نگاه کرد با 

 

 امضا کردی؟!-

 

آتش دست باال آورد خودش به دستش نگاه کرد و  

 گفت:

 

 یه ساتور تو کابینته، خیلی تیزه گردن میزنه، دیدیش؟-

 

 آره!-
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اگر اینو امضا کنم بعد اون ساتور بر میدارمو همین -

غلطا دستو از ته قطع میکنم تا دیگه یادش بره از این 

 نکنه

 

نگاهش کرد، کمی سمتش پروا بغض کرد و آتش 

 چرخید گفت:

 

این دست زشتتو بذار تو دست من تا باهم باشیم، تا -

نابود کنیم هر کیو که تو بخوای، طالق منو تو فقط 

شادی دشمنه، فقط باز کردن راه واسه اون حروم زاده 

هاس وگرنه که خودت میدونی امضای من پای اون 

چیزی که امضای مرگم، دوریت منو نکُشت،  برگه یعنی

نکُشه قوی می کنه، منو تو انقدر قوی شدیم که یه 
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گردان بهادر و کژوان زمین بزنیم و پرچم پیروزیمون 

بره باال، نفسم زیباترنیم، همه کس آتش منو تو به 

تنهایی زمین می خوریم چون هر کاری کنیم یه چیزی 

رش شکسته چشم کم داریم، کم داشتن خیلی بده، آخ

تو دستم تا با هم قدم برداریم نه  گاویم، دستتو بذار

 دور از هم

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_نه_شصت_پارت#
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اشک پروا چکید و دست لرزانش در دست آتش 

نشست، آتش چشم بست لبخند زد و با شتاب در 

 آغپوش کشیدش، سرش را بوسید و آرام گفت:

 

 نفسمی بخدا-

 

میخواست شم بسته بود افتاد، آتش چ پروا به هق هق

اشکش را به گونه اش راه ندهد، آتش بود دیگر، غد و 

یک دنده، پرپا سر عقب برد دید که پلک های آتش 

 کمی خیس است، چانه اش لرزید گفت:
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 دلم...دلم شکسته-

 

جوری مرهم میشم که از روز اولش قشنگ تر بشه، -

 باورم که داری؟

 

ار که آوشتی برام، کم نذاشتی تو شوهر بودن کم نذا-

شد رو سرم، شاید اگر کم می ذاشتی اینجور نمی 

 شکستم

 

این راه، این دوری تورو هزار برابر بیشتر قبل عزیز -

آتش کرد، بیشتر قبل شوهری میکنم تا دلت آروم 

بگیره، نکنم که مرد نیستم، باید یه تف انداخت تو 

 صورتم
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د زد گفت، خب پروا نگاه به زیر برد و آتش لبخن

 و دستمون چیه؟شیرینی دست ت

 

 چیه؟-

 

آتش به یک باره روی تخت پرتش کرد رویش خیمه 

 زد، پروا بلند خندید گفت:

 

 خسته نشدی؟-

 

 منو خستگی؟!-
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آخه فقط سه ساعته من خوابیدم تا همون موقع -

 داشت...

 

نگذاشت حرفش تمام شود لبش را بوسید و بندش 

کمرش تا پاهای پروا دور  کامل روی تنش قرار گرفت

 حلقه شد او سریع...

 

 

 

 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_هفتاد_پارت#
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** 

 

اصال نیست که نیست عمو، خونشو گشتیم، خونه -

 آتشم نیست، خونه کیا و مجیدم نیست

 

 آتش چی؟-

 

 آتشم انگار نیست، دوستاشم که لب وا نمی کنن-

 

 پس به احتمال زیاد با هم هستن-
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 ا، مشخص نیستریه اما کجکه این جوبه نظرم -

 

 کژوان زنگ نزد، یعنی آتش ولشون نکرده؟-

 

 سیامک شانه باال انداخت و بهادر سر تکان داد و گفت:

 

این دوتا با هم باشن خیال منم جمعه، فکر کنم -

تهدیدم کار خودشو کرد، ترسید سریع چسبید به 

آتش، به نفع مون تموم شد، وقتی برگرده وقتشه 

 کنم شروع

 

 گفتم اینا جدا بشو نیستن باور نکردیدیدی عمو -
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بس که این دختر کله شقه، االن برو بگرد ببین کژوان -

 پیدا می کنی

 

 باشه عمو، فقط با تینا قرار دارم-

 

خیلی داری لفتش میدی، بگرد اون چکای بی صاحابو -

 پیدا کن تا این نادر همه مون بدبخت نکرده

 

بار گفتم بیا  یه، تا حاال هزاربخدا دختر سفت و سخت-

 خونم یا من بیام خونت گفته بعد ازدواج

 

هر غلطی می خوای بکن پیشنهاد ازدواج بده اصال -

 ازدواج کن باهاش اما به چیزی که می خوایم برسیم
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 باشه عمو، فقط مراقبم نفهمه برادر زاده ی شمام-

 

 اصال نباید بفهمه وگرنه نادر سریع دست به کار میشه-

 

 من برم-

 

 به ماهکم بگو بیاد اتاقمبرو -

 

 باشه عمو-

 

سیامک از اتاق بیرون رفت، پایین پله ها ایستاد و 

 همان جور که به مبین بی خیال نگاه می کرد بلند گفت:
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 ماهک بیا عمو کارت داره-

 

ماهک که سرش در گوشی بود چشم ریز کرد از روی 

بیرون  مبل بلند شد گوشی را کنار گذاشت از اتاق

 باالی پله ها ایستاد و گفت:رفت، 

 

 چی کار داره؟-

 

 نمی دونم-

 

سیامک راه افتاد و ماهک پوفی کرد از پله ها پایین 

 رفت به مبین نگاه کرد گفت:
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 کجایی خوش خیال!-

 

 وارد راهرو شد جلوی در اتاق پدرش ایستاد و در زد.

 

 بیا تو-

 

 ماهک در راباز کرد وارد اتاق شد و گفت:

 

 درو ببند-

 

 اهک در را بست و بهادر گفت:م
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دو شب دیگه یه مهمونیه، این سیا داره تالش می -

 کنه اما می ترسم دیر بشه

 

 ماهک چشم ریز کرد و گفت:

 

 من باید کاری کنم؟!-

 

امروز میری یه لباس درست حسابی که چشم مردا -

دنبالت باشه می خری، مردا مهم نیستن، یه نفر مهمه 

 ون جذبت بشهمی خوام ا

 

ماهک خیره به پدرش مانده بود و بهادر بی خیال پیپ 

 را روشن کرد و گفت:
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کم سنی اونم سنش باالس محاله جذبت نشه، بتونی -

کاری کنی برات له له بزنه کافیه، دیگه ولت نمی کنه، 

همون شب اولِ کاری یه کاری باهاش کن از لحظه ای 

م حسابی که ازش دور شدی بهت فکر کنه، می خوا

 بهت اعتماد کنه

 

ماهک هنوز ساکت بود و بهادر دود پیپش را بیرون داد 

 و گفت:

 

به کسی هم چیزی نگو، خودتو واسه اون شب آماده -

 کن، سنش باالس اما قویه پس آماده باش
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 ماهک با صدای لرزان گفت:

 

 خیلی راحت داری می گی من با یه پیر مرد بخوابم؟!-

 

 کنی چرا نخوابیبات کمک وقتی می تونی به با-

 

نفس در سینه ی ماهک حبس شد، بهادر نگاهش کرد 

 و گفت:

 

عین االن که قیافت بهم ریختس نمی خوام بریا، -

 قشنگ خوشگلیتو به رخ بکش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دستان ماهک مشت شد و بهادر پکی به پیپش زد 

 گفت:

 

برو خودتو واسه پس فردا آماده کن، نمی دونم -

ین ناخنا بذار، موهاتو برس از اآرایشگاه برو به پوستت 

یه کاریش کن، لباستم براق باشه که تو تاریکی همه 

 ببیننت

 

بغض ماهک هر لحظه بزرگ تر می شد و بهادر 

 نگاهش کرد گفت:

 

 برو پول ریختم تو حسابت-
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ماهک با صورت سرخ شده چرخید سمت در اتاق 

 رفت، بهادر به یک باره گفت:

 

نیست انگار داره نقشه  آهان راستی، این خواهرتم-

مون خوب پیش میره، حاال که خواهرت کار درست ها

کرده مارو به هدفمون نزدیک کرده تو هم از یه طرف 

دیگه خیال منو راحت کن تا شبا جای تشک فری رو 

 تشک پول بخوای 

 

ماهک هیچ نگفت از اتاق بیرون رفت و در اتاق را 

س به ی سست سمت پله ها رفت، نفبست، با قدم ها

ایین پله ها به یک باره در هم سختی باال می آمد، پ

شکست زانوهایش تا شد، مبین سریع به سمتش رفت 

 و گفت:
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 چی شده؟!-

 

بغض ماهک ترکید و سرش را روی پله ها گذاشت و 

 نالید:

 

 خدا می خوام بمیرم-

 

 ماهک دخترم-

 

عجله با ویلچرش  مبین رو چرخاند مادرش را دید که با

گه داشت و دستش مد، کنار ماهک ویلچر را نجلو می آ

 را روی سرش کشید و گفت:
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 چیه قربونت برم؟ چی شده دورت بگردم-

 

ماهک سر باال آورد با چشمان خیس به مادرش نگاه 

 کرد و نالید:

 

 چرا گذاشتی دنیا بیام؟ چرا با من این کارو کردی؟-

 

 پله نشست گفت: مادرش اشک ریخت و مبین روی

 

 دتر تو هستمنه؟ من بدردت ای-

 

 ماهک به برادرش نگاه کرد و گفت:
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 به تو تجاوز شده؟-

 

 مبین چشم بست و ماهک نیش خند زد و گفت:

 

دردی که من دارم هیچ کدومتون ندارید، مرجان -

خوش به حالش مرد، از همه بهتر پروا که از این 

بزرگ شد، یه جایی خانواده دور بوده با یه روح پاک 

خوبی کرد  هتر این جا، بعدم خدا در حقشصد برابر ب

شوهر خوب گذاشت کنارش، تو هم که مردی میری 

دنبال عشق و حالت، برات چیزی هم مهم نیست، اون 

وقت من چی؟ مادرم تو اتاق خودش بود من تو این 

خونه ی بزرگ هر کی هر کاری دلش خواست با من 

رکم مه پر از درده، کی می تونه دکرد، روح من پر از زخ
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کشی کرده بودم همه چی کنه؟! خسته شدم، کاش خود

 تموم می شد، بخدا مردن قشنگه

 

 :♡♡آغوش آتش

 

 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_یک_هفتاد_پارت#

 

 

 

مادرش همان جور اشک می ریخت، ماهک به سختی 

 ایستاد گفت:
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فرسته کجای دنیا یه پدر خیلی راحت دختروشه می -

 واس...

 

 دو پله باال رفت گفت:سکوت کرد و چرخید از 

 

 من از هیچ کس نمی گذرم-

 

 سریع باال رفت و مبین به مادرش نگاه کرد گفت:

 

گناهمون چی بوده تو این خانواده به دنیا اومدیم، که -

 بابامون این حروم زاده باشه
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با قدم های بلند دور شد، آن زن بیچاره به هق هق 

 نالید:افتاد 

 

 پروا کجایی؟!-

 

** 

 

آمد و در را بست، همان جور که بیرون  از حمام

موهایش را خشک می کرد جلوی آینه ایستاد، همان 

 موقع آتش وارد اتاق شد و گفت:

 

 اماده شو بریم-
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 ما که هنوز حرف نز...-

 

 تو راه می رنیم-

 

 راه که زیاد نیست-

 

 زیاده لباس بپوش بریم-

 

 چرخید و گفت:پروا 

 

 مگه کجا می خوایم بریم-

 

 زد با شیطنت گفت:شمکی آتش چ
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 ماه عسل-

 

 مسخره نشو-

 

 آتش سمتش رفت و گفت:

 

 چی بشم برات دوست داری؟ مسگاوه بشم-

 

 دیوونه، بگو ببینم کجا میریم؟-

 

 گفتم که ماه عسل-
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 آتش!!-

 

 آتش قهقهه زد و گفت:

 

 یه سفر کوچیک بریم-

 

 نمیشه که-

 

 میشه-

 

 ام...-

 

 م تو راه حرف می زنیمآماده شو بهادر بره به درک باه-
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 بگو کجا میریم-

 

 می فهمی، لباس زیاد نیار یه روزه بر می گردیم-

 

 بگو کجا؟--

 

 حاال که کنجکاو شدی انقدر زشت تر شدی نمیگم-

 

 گردنش را بوسید، پروا با لبخند چشم بست غرید:

 

 بیشور-
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 شبیه دوست دارم از ته دلتهبیشور گفتنت -

 

 پروا هولش داد غرید:

 

 عقب دیگه تا آماده بشم روب-

 

 آتش لبش کج شد نگاه سر تاپایی به او انداخت غرید:

 

 چقدرم زشت-

 

 باشه همه چیزم زشته، خودت لباستو بپوش-
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آتش خندید تیشرتش را برداشت سمت پروا رفت 

 پشت سرش ایستاد از آینه نگاهش کرد و گفت:

 

 می دونی چقدر خوشحالم؟-

 

 چقدر؟-

 

 کش اومدد گرفت بس که لبم انقدری که لپم در-

 

 پروا خندید زیر لب گفت:

 

 چقدر زیاد-
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دستان آتش دور تنش حلقه شد و لب داغش به شانه 

اش چسبید، پروا لبخند زد دست در موهای کوتاه و نم 

دار آتش فرو کرد، لب آتش تا گردنش کشیده شد و 

 گفت:آرام 

 

 نفس آتش-

 

 یه سوال-

 

 گرفت و گفت:آتش همان جور کامی از گردنش 

 

 بپرس-
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 معنی تتوی پشت کتفت چیه؟-

 

 دقیق دیدیش؟-

 

 آره یعنی نمی دونم-

 

 آتش چرخید و گفت:

 

 ببین-

 

 پروا چرخید دقیق نگاه کرد و آتش گفت:

 

 چی میبینی؟-
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 بال فرشته-

 

 دیگه-

 

پایینه انگار بی جونه یه مرد وسطشه که سرش -

 شایدم مرده

 

 خب برداشتت چیه؟-

 

 نیم رخ آتش نگاه کرد و گفت:ال برد به پروا سر با

 

 فرشته ای که کشتنش-
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 آتش لبخند زد چرخید گفت:

 

نه واسه تو، اما از بچگی فرشته ی وجود منو کشتن، -

 اینکه با تو زندس خودمم تعجب کردم

 

 "گفت:پروا عصبی ابرو در هم کشید و 

 

 مسخرس-

 

 اخمشو ببین-
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که هستی، در برو بابا اصال درست نیست، تو همینی -

وزی وگرنه بزرگ یه محل عین بی رحم بودن اما دلس

نمیشدی که واسه خوب شدنت قرآن رو سر بذارن، 

فرشته ی وجودت نمرده، اگرم خواستن بکشن موفق 

نبودن، کافیه سر اون آدمی که اون وسطه بیاد باال هم 

 شنگ تر میشه هم واقعیق

 

 کم مونده با حرفات دوتا تو سری هم بزنی-

 

 وا خندید چرخید و غرید:رپ

 

 آماده بشم؟-
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 بله خانم آماده شو-

 

** 

 

 هوس بوی شمال و نم بارون کردی

 

 که سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز

 

 پایه میخوای پاشو بیا

 

 

 

 پروا دست روی گوشش گذاشت فریاد زد:
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 آتشکمش کن -

 

 

 

 توی شومینه پر هیزم و آالچیق که باال شیم

 

 اال شیمو از اون بچه باح بخندیم تا خود صبح

 

 پایه میخوای پاشو بیا

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اما آتش دست پروا را به زور پایین آورد و خودش هم 

 فریاد زنان با خواننده خواند

 

 

 

 بیا بازم اون روزا رو بیار

 

 تنگه دلم آخه زیاد، بیا

 

 دل جنگلبزنیم تو 

 

 من بمیرم واسه خنده ت
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 بی تو این آدما کندن از من

 

 

 

تش را گرفت و سمت لبش برد ع مچ دسآتش سری

 بوسه ای رویش خواند و رو به او بلند خواند.

 

 

 

 بیا بازم اون روزا رو بیار

 

 تنگه دلم آخه زیاد، بیا
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 بزنیم تو دل جنگل

 

 من بمیرم واسه خنده ت

 

 کندن از منبی تو این آدما 

 

 

 

آتش به یک باره سرش را از شیشه بیرون برد، پروا 

 ن ماشین را گرفت فریاد زد:وحشت زده فرما

 

 آتش خطرناکه-
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 اما او دیوانه وارد می خواند

 

 

 

 بیا بازم اون روزا رو بیار

 

 تنگه دلم آخه زیاد، بیا

 

 بزنیم تو دل جنگل

 

 من بمیرم واسه خنده ت

 

 کندن از منبی تو این آدما 
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پروا که حواسش به جلو بود و فرمان را محکم گرفته 

 بلند خندید گفت: بود و تکان می داد

 

 آتش بسه یه چیزی میشه -

 

 

 

 من لقمه می کنم خاطراتو

 

 با بغض تو گلوم هضم نمیشه
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 از کوچه ی تنگ دلم

 

 جز تو کسی رد نمیشه

 

 

 

آتش دستش روی در ماشین ریتم گرفته بود و می 

کوبید و بلند بلند می خواند و هر ماشینی از کنارشان 

 ن می زدند.گذر می کرد بوق کش داری برایشا
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 بیا بازم مثل سابق

 

 بشینیم تا کله ی صبح

 

 من و آهنگ قدیمی

 

 کنار خنده ی تو

 

 

 

آتش خودش را درون ماشین کشید فرمان را در دست 

ه گرفت، پروا تا خواست عقب برود دستش را دور شان

 اش حلقه کرد به خودش فشرد.
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 بیا بازم اون روزا رو بیار

 

 اتنگه دلم آخه زیاد، بی

 

 بزنیم تو دل جنگل

 

 من بمیرم واسه خنده ت

 

 بی تو این آدما کندن از من
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 آتش _آغوش#

 

 دوم _جلد_یک_هفتاد_پارت#

 

 

 

 پروا خندید و اتش سرش را تکانی داد و بلند گفت:

 

 نفسمی نفس-
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را بوسید همان موقع بوق ماشین شنیدند و این لبش 

 .نشان میداد کسان دیگر هم آن صحنه را دیدند

 

پروا خندید سر عقب برد و اتش نیم نگاهی به جلو 

 انداخت باز به پروا نگاه کرد گفت:

 

 جون دادم واسه چشمای گاویت-

 

 

 

 بیا بازم اون روزا رو بیار

 

 تنگه دلم آخه زیاد، بیا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 دل جنگلبزنیم تو 

 

 من بمیرم واسه خنده ت

 

 بی تو این آدما کندن از من

 

 

 

ی صدفی اش را به نمایش پروا بلند خندید دندان ها

 اشت و خودش را عقب کشید گفت:گذ
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اگر می خوای به جای مقصد نریم ارشاد دیگه پشت -

 فرمون این کارو نکن

 

 میکنم تا ببینم کی می خواد کاری کنه-

 

 

 

 زا رو بیاربیا بازم اون رو

 

 تنگه دلم آخه زیاد، بیا

 

 بزنیم تو دل جنگل
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 من بمیرم واسه خنده ت

 

 ندن از منن آدما کبی تو ای

 

 

 

پروا باز هم خندید و دست پیش برد صدا را کم کرد 

 گفت:

 

 چرا داریم میریم شمال؟-

 

 میریم می فهمی-
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 خب-

 

 خب بگو-

 

 خوانهمیشه نقشه کشیدی چیزی بشی که بقیه می -

 

 آره-

 

 اما این بار نمیشه-

 

 چرا اون وقت؟-

 

 بهادر خوابای خوبی برامون ندیده-
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اعیلم اومدم بهش اوانس داره من عزرخب اشکال ن-

 بدم هم خواباشو تعبیر کنم هم جونشو بگیرم

 

 جدی باش آتش-

 

 جدی هستم نفسم-

 

 نمیشه این بار این کارو کنی-

 

 دلیل بیار برام-
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خواد چون منو می خوای شرطایی بذاره بهادر می -

 جلوی پات

 

 منم میگم رو چشمام -

 

 آتش-

 

 ولای بابا هی نگو آتش خب قب-

 

این بار نمیشه چون اینجوری نیست بگی قبول تموم -

بشه باید انجام بدی وگرنه به قول خودش منو به تو 

 نمیده
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 حاال چی کار کنم؟-

 

 چیو؟-

 

 اینکه تو رو به من نمیده-

 

 با حرص دست به سینه نشست رو چرخاند غرید: پروا

 

 اصال دیگه حرف نمی زنم-

 

 بیا بیا، ببخشید نفسم-

 

 مهمه ش دیگه،جدی با-
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 خب نقشه تو چیه؟-

 

 جدا بشیم-

 

 آتش نیش خند زد و پروا سریع گفت:

 

 الکی-

 

الکیه دولکی واسه من راه ننداز که من تو این یه مورد -

 رحم ندارم.

 :♡♡آتشآغوش 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_دو_هفتاد_پارت#

 

 

راهنما زد و ماشین را گوشه ی جاده کشاند، پروا با 

های سرخ و کباب های رویش فهمید  دیدن دود زغال

 زد و گفت: وقت ناهار رسیده است، آتش بشکنی

 بپر پایین حرف می زنیم-

پروا شالش را مرتب کرد از ماشین پایین رفت. اتش 

 بلند گفت:

 چطوری عمو غالم-

 به به آقا اتش راه گم کردی-

 گرفتاریم عمو-
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د عمو به پروا نگاه کرد و پروا با احترام سر تکان دا

 گفت:

 سالم-

 سالم دخترم-

 به اتش نگاه کرد و آتش با لبخند گفت:

 نفسمه عمو-

 عمو لبخند زد گفت:

 خوش بخت بشید-

 اتش جلو رفت و گفت:

 تازس دیگه؟ -

 تازهبله کامال -

 رو به پروا گفت:

 چی می زنی؟-
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 هر چی باشه می خورم-

 آتش به گوشتهای یخچال نگاه کرد و گفت:

 بیدهتا جوج، دو سیخم کو چهارتا سیخ چنجه دو-

 برید بشینید تختارو تازه تمیز کردم-

هر دو سمت تخت ها رفتند کفششان را در آوردند روی 

 تخت رفتند، پروا به رودخانه پشت تخت که کمی

 پایین بود نگاه کرد گفت:

 چه خوبه-

 خب می گفتی-

 میگم این بار با نقشه تو پیش نریم-

 آتش بب...-
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رف در ن جدی شد که پروا حآتش به یک باره چنا

دهانش ماسید و اتش کمی جلو رفت از الی دندان 

 هایش غرید:

ببین فرید و بهناز از پیش بهادر پر دادی هیچی -

ر بود نفهمید می خواستی نگفتم اما فکر نکنی آتش خ

برگ برنده ی بهادر دیوث یکی کنی اونم فقط خودت، 

خودت االنم میگی نقشه ی من نه چون باز می خوای 

 قربانی بشی، نکنه فکر کردی اتش خره؟

 نه...من ف...-

تا این جاشو پیش رفتی حاال شانسی قصر در رفتی از -

ا این جا به بعدش بازی نیستف که بهم میگی الکی جد

بشیم، وقتی برگ برندهی بهادر بسوزه چی میشه؟ د نه 

دیگه اگر می دونیو داری این کارو می کنی با عرض 

ضه اگر نمی دونیو داری اینو می گی معذرت خریت مح
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بذار بهت بگم اخرش مرجانه آخرش اخر عاقبت ماهکه 

تش جلو وقتی هم که بابات هر وقت کارش داره میکش

چرک رها می کنه، تازه اینا  نداره اون مثل یه دستمال

بالیی که سر اون دوتا اومدف سر تو که باید حرص 

که تو رو  بیشتری داشته باشه، بعد میگی جدا بشیم؟

 بسپارم به بهادر وحشی جانی؟ 

نیش خند زد تنش را عقب کشید به اطراف نگاه کرد 

 گفت:

به مشاورت بگو بیشتر باهات حرف بزنه بلکه بفهمی -

خاب می کنی اونم کی، کسی که عاشق داری مرگ انت

 زندگی کردنه این جوری؟ 

 پروا ساکت بود و اتش نگاهش کرد گفت:

م من بهادر می خواد، بقیشهمون چیزی میشه که -

 بهت میگم
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 باشه-

 ابرو های آتش باال رفت نگاهش کرد و گفت:

 گفتی باشه؟-

 آتش کمی چرخید و گفت:

 االن این دختر سرتق حرف گوش کن شد؟-

 بده؟-

 نه واال دهن هر کی بگه بده فقط یکم عجیب بود -

 تو این راه بودی بهتر می دونی-

 آتش مشکوک چشم ریز کرد و گفت:

چه خبره نکنه دارم میمیرم اینجوری حرف گوش کن -

 شدی؟

 پروا ابرو در هم کشید غرید:

 ساکت شو-
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 جدی میگم-

منم جدی گفتم، کمکت میکنم چیزایی هم تو سرم -

خب با نقشه ی تو پیش میریم چون تو  هست اما

باالخره عمرتو تو این راه گذاشتی مشخصه بهتر منو 

 ی.صدتا مثل من می دونی چی کار کن

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_هفتاد_پارت#

 

پدرسگ ببین این جا چجوری داره با من بازی می -

کنه، شیطونه میگه گور پدر چهارتا چشم یه ماچ 

 دیگش بکن

 خندید گفت:پروا بلند 
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 شیطونو آروم کن، زشته-

دست پیش برد گونه ی پروا را کشید و دستش را 

 گفت:سمت لبش برد سر انگشتانش را بوسید و 

بابام همیشه اینجوری بوسمون می کرد، منم میگفتم -

 بلد نیستی خم شی بوس کنی مگه

 پروا ریز ریز خندید گفت:

 از بچگی پررو بودی-

 اما این بوسه پر عشقه-

آره دیگه به درد جاهایی که شیطون میاد سراغت می -

 خوره 

 بفرما پسرم، اینم دوتا نوشابه تگری-

 اخ فدای دستت عمو-
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پروا سفره ی کوچک حصیری را که مرد فت و مرد ر

آورده بود بین خودش و آتش گذاشت و آتش سینی 

 کباب را وسط گذاشت گفت:

 نون نخور خالی بخور حال کنی-

 گوشتی برداشت گفت:پروا تکه 

 زیاده-

می خوریم، من زن تو دست بیا دوست دارم نه الغر -

 که بگردم پیداش کنم ببینم هست یا نیست

 چشمکی زد گفت: ید و آتشپروا خند

 همینی، اینجوری، دقیقا خود خود پدرسگت-

** 

 نفسم-
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پلکش تکانی خورد و آتش پشت انگشتش را روی 

 گونه اش کشید و گفت:

 رسیدیم زشتم-

پروا چشم باز کرد کمی گردن صاف کرد با دیدن حیاط 

 باغی مادربزرگ صاف نشست و خمیازه ای کشید گفت:

 کاش بدونم چرا اومدیم-

اولین دلیل، یه سفر کوتاه هپا عوض کن و دومیش به -

 کارمون مربوطه، بپر بریم باال

پروا در را باز کرد پایین رفت، نفس عمیقی کشید و 

 گفت:

 به به چه هوایی-

آتش سمتش رفت دستش را گرفت و همراه هم سمت 

 خانه بزرگ مادربزرگ رفتند، آتش بلند گفت:
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 مهمون داری خانم بزرگ-

 مدیدخوش او-

 پروا با دیدن آن زن با لبخند گفت:

 سالم-

 سالم خانم خوش امدید، این جارو روشن کردید-

 ممنون-

 خانم جون بیداره؟-

 شنید گفت بیام ببینم کیه بله بله صدای ماشین-

آتش پروا را کشید سمت پله ها و باال رفتند، وارد اتاق 

 مادربزرگ شدند و مادربزرگ با خوشحالی گفت:

 ندلم اومدعزیزای -
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هر دو جلو رفتند و آتش زودتر دست مادربزرگ را 

گرفت و عمیق بوسید، و سر باال برد روی سرش را 

 بوسید و گفت:

 زنده باشی خانم جون-

 سالمت باشی پسرکم-

پروا هم خم شد گونه ی نرم مادربزرگ را بوسید و آن 

 زن شانه اش را بوسید گفت:

 نفس آهیرم-

فت و آاش لب تخت نشست پروا لبخند زد کمی عقب ر

 ت:گف

 چه خبر دختر؟-

 خبرا پیش توئه، من که تو این خونه افتادم-

 افتادم چیه، تو سر حال ترینی دختر جون-
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 کردیراه گم -

 اومدم بازجویی، حاضری؟-

 مادربزرگ خندید و گفت:

 بگو-

 آتش به پروا نگاه کرد گفت:

 بشین جونم-

ربزرگ پروا روی مبل تکی نشست و آتش رو به ماد

 گفت:

 نادر برادرته؟-

لبخند از روی لب های مادربزرگ پرید و چشم بست 

 گفت:

 باالخره فهمیدی-
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 آتش _آغوش#

  دوم_جلد_چهار_هفتاد_پارت#

 

پروا گیج به هر دو نگاه می کرد و مادربزرگ آه پر 

 سوزی کشید و گفت:

وقتی پدربزرگت اومد با بابام حرف زد، داداشم ایران -

م نبود زود برگرده واسه همین تو عروسیمم نبود، قرار ه

 نبود

آتش دست مادربزرگ را گرفت و همان جور که آرام 

 ماساژش می داد گفت:

 دختر جوننبینم گریه کنی -

 مادربزرگ لبخند زوری زد و گفت:
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صادق وقتی اومد که بابام مرده بود، وقتی اومد که من -

یه چشمم خون بود یه چشمم اشک، وقتی اومد که 

ژوان به جای اینکه کنار زن عزا دارش باشه یه جای ک

دیگه سرگرم بود نخواستم چیزی بگم که داداش تازه 

ظر شد که شوهر سیدم چیزی بفهمه، اما وقتی منتر

خواهرش بیاد ببینتش... اما وقتی سه روز گذشت نیومد 

 منو کشوند کنار گفت تعریف کن، نمی خواستم بگم

آتش قطره اشکش چکید  سر باال آورد خیره به چشمان

 و گفت:

از  بی کسی شکستم، تو بغلش زار زدمو از کژوان -

ی گفتم از کارایی که باهام می کرد، از الواتی هایی که م

کرد و اصال به من اهمیت نمی داد، صادق فقط گوش 

کرد و دستشو رو سرم کشید، صادق ادم آرومی بود 

ش یعنی آروم بود اما محکم قدم بر می داشت، حرف
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یکی بود و کاری نبود از دستش بر نیاد، وضع ما هم بد 

نبود دیگه خودت در جریانی بابام یکی از پولدارای 

 شتر نداشت من و صادقشهر بود، دو تا بچه هم بی

نفس عمیقی کشید و اتش دست پیش برد گونه ی 

خیسش را پاک کرد و پروا لبخند به لب زد از آن همه 

انگار بی خبر بود،  مهربانی آتش که خودش از آن

 مادربزرگ لبخند زد و دست آتش را گرفت گفت:

داشتم می رفتم خونه، گفت تا حاال نیومده خونه بهش -

ده از االن به بعدم نگو! گفتم چرا، بگی داداشم اوم

گفت برو به بچه هات برس بعد میگم بهت، منم رو 

حرف داداشم حرف نمی زدم، رفتم خونه کژوانم اومد 

ادق نگفتم، تا روز چهل بابام رفتمو اومدمو هیچی از ص

هیچی نگفتم، اما روز چهل هم کژوان نیومد گفت 

ند یه جا گرفتاره سر کاره، بعد مراسم صادق منو کشو
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گفت، تو به پول نیاز داری؟ گفتم نه زندگیم هر چقدرم 

بد باشه اما از نظر مالی هیچ مشکلی نداشتم چون پدر 

گفت پس هر چی ارث بابا  کژوان خیلی به ما می رسید،

هست بده به من، نه گفتم واسه چی نه سوالی 

پرسیدم، فقط گفتم چشم، فرداش رفتیم با رضایت 

دم به داداشم، همون جا بهم خودم همه چیو بخشی

 گفت

به شوهرت هیچ وقت نگو داداشم از خارج برگشته، 

گفتم چرا، گفت بذار برم ببرمش به عرش، منظورشو 

سمش دادم خودشو تو دردسر نندازه، نفهمیدم، اما ق

شنیده بودم رفیقای کژوان خطرناکن گفت تو نگران 

داراییش گذشت یلی از من نباش، رفت شد نادر اما خ

به خاطر من، نمی دونم دقیقا چی کار می کرد اما دستو 

پا شکسته می گفت رفته شده رفیق اون سه نفر، هر 

 چی بود حرف پول صادق وسط بود
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سریع از سر جایش بلند شد شد و پروا دهانش خشک 

لیوان آب را از روی میز برداشت با دو دست جلوی 

 ند گفت:مادربزرگ گرفت و مادربزرگ با لبخ

 چرا شما دوتا انقدر شبیه هم هستید-

پروا لبخند زد به آتش نگاه کرد، و اتش با بی حیایی 

کامل چشمکی زد و بوسه ای برایش فرستاد، پروا لب 

کشید عقب رفت اما مادربزرگ بلند خندید  زیر دندان

 گفت:

خجالت که نداره دختر، بذار قبل اینکه بقیشو بگم یه -

نم، این پسر بال با اینکه پرویز چیزی برات تعریف ک

کلی ازش بزرگ تر بود اما همش دورش می گشت، یه 

بار تو حیاط بازی می کردن پرویز گفت می خوام زن 

زن واسه چیه پرویزم  بگیرم، آهیر با قلدری گفت،

گفت، چون خدا ادمارو زوج آفریده به یه سن که 
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میرسن باید جفت بشن چون به هم نیاز دارن، آهیرم 

 فت یعنی نیاز نباشه زن نمی گیریگ

 پروا خندید و مادربزرگ هم خندید ادامه داد:

پرویز گفت همه نیاز دارن، بعد این پدرسوخته گفت، -

ویز بیچاره رنگ به رنگ یعنی می خوای بغلش کنی؟ پر

شد گفت، این چیزارو بعد می فهمی، آهیرم دستشو زد 

ده مرش گفت، نخیر من تو ویدیو دیدم زنو مربه ک

 عروسی کردن همو بغل کردن رفتن خوابیدن

 پروا قهقهه زد و اتش ریز ریز خندید گفت:

حاال جای اصلیش مونده، پرویز از خجالت سرخ شده -

گفت برو بابا بغل کردن  بود بچم گفت اون فیلمه

ه بوسیدن که این همه خجالت نداره من زن بگیرم هم

تو جا بغلش می کنم می بوسمش، کار بدی نیست که 

 هم بکن
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 پروا از خنده ریسه رفت و مادربزرگ با خنده گفت:

من تو اتاق از خنده مرده بودم پرویزم دیگه زده بود -

بزرگ زیر خنده می گفت بچه تو نه سالته تخم جنی 

 بشی چی میشی

پروا با خنده سرش را برای آتش تکان داد و مادربزرگ 

 گفت:

چگیش بچم سر حرفش موند، نترس جلوی ما که از ب-

 بهمون امادگی داده اصال زشت نیست

 آتش از پروا نگاه گرفت به مادربزرگ نگاه کرد گفت:

کمتر از منحرف بودن من به عروست بگو این بی -

 ببینم چی شدمطرب می رقصه، بگو 

هیچی صادق شد نادر شد رفیق اون چهارتا نمی دونم -

چی کار می کرد اما مطمئن بودم حاال حاال ها قصد 

زدن نداره، خیلی چیا هم از من پنهان می کرد، ضربه 
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خودش به من گفت از کژوان جدا شو، گفت زندگی 

 کردن با کژوان فقط پیرت کرده

 زن گرفت؟-

لمو گرفت، یه زن خوب که آره دختر عمه ی دختر خا-

نادر به راحتی همه چیز براش تعریف کرده بود و گاهی 

 هم فکری باهاش می کنه

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_پنج_هفتاد_پارت#

 

 

من از صادق فقط یه چیزی می خواستم چون کژوان -

رو تو انگشت گذاشته بود همیشه بهش می گفتم 
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کنه  مراقب آهیرم باش نذار کژوان اونو مثل خودش

 اونم می گفت نوه ت با اون فرق داره هدفشم فرق داره

 به پروا نگاه کرد و گفت:

گفت آتش زن منو ببخش دخترم کژوان وقتی اومد -

گرفته و زنشو کشتن یه حالی شدم، چون صادق اصال 

از این چیزا به من حرفی نزده بود واسه همین وقتی 

 اومدید...

 سکوت کرد و پروا سر تکان داد گفت:

 متوجه هستم-

تو که رفتی آسکی برام توضیح داد که اون کار فقط -

یه نقشه بوده، گفت چقدر تورو دوست داره، وقتی 

برگشتید از چشمای اتش خوندم جونش به جونت 

 بنده، فهمیدم واقعا نفسشی
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پروا لبخند زد نگاه به زیر برد و مادربزرگ رو آتش 

 گفت:

ون دو نفر کرده نمی دونم صادق چی کارا با کژوان و ا-

ند سال هم بی کار ننشسته، اما اما می دونم تو این چ

ما همیشه اون به خاطر روحیم به من حرفی نمی زنه، ا

 از تو میگه خیلی هم دوستت داره

 باید بهم می گفت-

نظرش اینه وقتی یه چیزی راز هست دیگه به یک -

 نفرم نباید چیزی بگی چون خود به خود راز فاش میشه

قتی اون اوایل ورود نادر به گروه کژوانف اون و شنیدم-

یه اتفاق براشون می افته که می خواستن تو دردسر 

جنس یه سری آدم کله گنده به باد رفته بی افتن چون 

بوده انگار نادر بهشون پول داده عوضش چک گرفته 

 اونم چک سنگین
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 حتما کار نادر بوده -

سیاه بشینن  آره صد در صد کار نادر بوده که به خاک-

 نن و چک بدنکمک نادر با جون دل قبول ک

 بهرام کی کشته؟-

 همون س...-

 آره داداش بهادر-

 نمی دونم-

 نادر نکشت؟-

نه نادر چنین کاری نمی کنه با کشتن میگه چیزی حل -

 نمیشه

 اما میگن کار نادر بوده-

 ببین این شایعه به نفع کی بوده که پخش شده-

 :ربزرگ سر تکان داد گفتآتش چشم ریز کرد و ماد
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اما یادمه اون زمان صادق واسم یه چیزایی تعریف -

یعنی بیشتر بین اون می کرد که بین اون سه نفر بحثه 

دوتا برادر، چون بهادر رئیسشون بود اما چون بهرام 

بزرگ تر بود می گفت من باید رئیس باشم، همه چی 

باید دست من باشه، یادمه صادق اون وقت ها همش 

اراحت بود می گفت کاش این عوضیا زن نمی گرفتن ن

که هم زنشون بدبخت کنن هم اون بچه های طفل 

ار بهادر که دو تا دختر دو قلو داشت و معصومو چون انگ

 یه پسر کوچیک باز زنش حامله شده بود

آتش به پروا که نگاهش به زیر بود نگاه کرد و کمر خم 

 ت:کرد دست پروا را گرفت کمی فشردش و گف

 خب-

 مادربزرگ لبخند زد و گفت:
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بهرامم که یه پسر داشت اما تازه دختر دار هم شده -

 بود

 چی؟!-

 ش متعجب به مادربزرگ نگاه کردند و گفتند:پروا و ات

 چیز عجیبی گفتم؟!-

 بهرام فقط یه پسر داشت-

نه صادق گفت تازه دختر گیرش اومده که چند ماه -

 بعدم گفت بهرام مرده

 پروا گفت: نگاه کرد و آتش به پروا

 اون دختر کجاست؟!-

 مادربزرگ شانه باال انداخت و گفت:

هم که گفتم خود صادق برام اینارو نمی دونم، اینی -

 یکم تعریف کرده بود
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 آتش گیج بود و پروا رو به اتش گفت:

 یعنی سیامک و بهادر می دونن-

 صد در صد باید بدونن-

 مادربزرگ نفس عمیقی کشید و گفت:

 می خواد چطوری از اینا جواب پس بگیره؟ داخ-

 خدا منو آفریده جای اون جواب پس بگیرم-

 ر اشتباه نکنبه فکر زنت باش کا-

 نگران نباش دختر جون، این زن منم همدستمه-

 مادربزرگ به پروا نگاه کرد گفت:

میگم شبیه هم هستید همینه دیگه، خدا فقط تو رو -

 زشتو بد اخالق ظریف خوشگل آفریده این پسر منو

 پروا بلند خندید و اتش غرید:

 زکی خانم جون منو باش-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 مادربزرگ با صدای بلند گفت:

 ا جان یه غذای خوب بذار واسه بچه هامزهر-

 چشم خانم-

 زحمت نکشید-

زحمتی نیست رحمت هستید دخترم، غذای شمالی که -

 دوست داری؟

 من که تقریبا همه چیز دوست دارم-

 رمچه عروسی من دا-

 آتش بلند شد و گفت:

 بریم که جای من این جا نیست-

 مادربزرگ لبخند زد گفت:
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گیرید تا تاریک نشده تو باغ از راه اومدید یه دوش ب-

بگردید میوه ی درختارو بچینید بخورید تا شام آماده 

 بشه

 تو نمیای تو حیاط؟-

نه مادر شما برید من از صبح تو حیاط بودم، واسه -

 بودم دراز کشیده بودم همین االن خسته

 بله من که میدونم این دختره زرنگه-

 آتش ایستاد و دست پروا را کشید گفت:

 تازه ما اومدیم ماه عسل-

پروا خجالت زده به نیم رخ اتش نگاه کرد و مادربزرگ 

 گفت:

 پس تو همین ماه عسل یه بچه خوشگل...-
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بی خیال خانم جون اول که ما هنوز عروسی نکردیم -

 فعال بچه تو زندگی ما جا ندارهبعدم 

 پروا لبخند زد و اتش کشیدش بلند گفت:

 هالیوودیما بریم یکم کارای -

پروا زیر لب بی حیای نثارش کرد از اتاق بیرون رفتند و 

 اتش بلند گفت:

 ما میریم همون اتاق قبلیمون -

 از پله ها باال رفتند و پروا گفت:

 ساک نیوردی-

 گفت: وا را درون اتاق کشید وآتش در را باز کرد و پر

 ساک می خوای چی کار-

 گفت: شال را از روی سر پروا کشید و پروا گیج

 خواهر س...-
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با بوسیده شدن لبهایش خفه شد و آتش مانتو را از 

تنش در آورد روی زمین رها کرد، دست روی گودی 

کمرش گذاشت و تنش را به تن خودش چسباند سر 

 روا گفت:عقب برد خیره به چشمان پ

 تو راه برگشت حرف می زنیم االن فقط ماه عسله-

 

 آتش_آغوش#

 م دو_جلد_شش_هفتاد_پارت#

 

 

پروا خندید و دستش را پشت سر آتش گذاشت و آرام 

 گفت:

 این خوبه -
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لب اتش را بین لب هایش گرفت و با کام اول کام 

عمیق تر آتش را حس کرد، یک پایش باال رفت دور 

 .پای آتش حلقه شد..

** 

 عکس را که سلفی بود گرفت و پروا غرید:

 گوشیمو بده دیگه، سه روزه دستم نمیدی-

 دیگه روز آخره فردا بر می گرد...-

آتش بده دیگه اذیت نکن، می خوام زنگ بزنم -

مامانم، ماهک، اینا تو خونه اون شیطان تو امنیت 

 نیستن، بده من گوشیو

 آتش از عکس گوشی نگاه گرفت غرید:

 گو هی ب حاال-

 پروا لبش را جلو داد و گفت:
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 من که جیک جیک می کنم برات-

 ین رفت و گفت:آتش عصبی سمت ماش

یه زنگ میزنی بعدم دوباره خاموش، با نهال و نغمه -

 هم که با گوشی من حرف زدی

 باشه بده چشم-

آتش گوشی را از ماشین اورد سمت پروا گرفت و 

 گفت:

 بفرما-

و کرد به دریا نگاه کرد  پروا سریع گوشی را روشن

 گفت:

 خدایی این هوا واسه آب تنیه-

د در تماس ها اما چند گوشی روشن شد خواست برو

 پیام در گوشی باال امد، چشم ریز کرد گفت:
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 ماهک پیام داده!-

 پیام را باز کرد و خواند:

گفتی همه چیو به من بگو کمکت می کنم زنگ میزنم -

ته تو بغل یه پیرمرد که خاموشی بابا منو می خواد بفرس

 براش کاری انجام بدم

 اند:چشمان پروا درشت شد و پیام بعدی را خو

پروا من فردا دارم میرم، تو هم نبودی کمکم کنی، -

 دیدی چقدر بی کسم

 پروا باش تاب به آتش نگاه کرد گفت:

 باید بریم-

 چی شده؟-

 ماهک، اتش ماهک-
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رفت، سمت ماشین دوید همان جور با ماهک تماس گ

ت و چرخاندش اما خاموش بود، آتش شانه اش را گرف

 گفت:

 بگو چی شده؟-

ن عوضی امشب ماهک می فرسته تو بغل یه بهادر...او-

 پیرمرد...

 اشکش چکید و آتش دندان های کلید شده غرید:

 حروم زاده ی بی همه چیز،سوار شو بریم-

هر دو با عجله سوار شدند و پروا با مادرش تماس 

ش با شتاب ماشین را به حرکت در آورد و گرفت، ات

 را شنید:پروا صدای مادرش 

 پروا-

 کجاست؟ماهک -
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 مادرش اشک ریخت گفت:

نمی دونم، یک ساعت پیش بهادر بردش گفت باید -

 بره آرایشگاه

 تو...تو نگران نباش من دارم میام-

 برس به داد این دختر...برس دخترم-

 اومدم مامان بخدا دارم میام-

 ع کرد رو به آتش گفت:را قطتماس 

 می رسیم؟-

 آره عزیزم تو فقط آروم باش-

 زانش روی قلبش نشست و غرید:پروا دست لر

 گفتم جون مامان و ماهک تو خطره-

 آتش دستش را گرفت و غرید:

 آروم باش باز داری تب می کنی-
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پروا اشک ریخت چشم بست، از دست خودش عصبی 

اس گرفت، صدای بود، اتش گوشی را روشن کرد و تم

 مادربزرگ را که شنید سریع گفت:

 داریم بر می گردیم خانم جون یه کاری پیش اومده ما-

 چی شده مادر؟!-

 نگران نباش چیزی نیست فقط مجبور شدیم بریم-

 مراقب باشید-

 باشه بعد حرف می زنیم-

آتش تماس را قطع کرد به پروا نگاه کرد، کالفه 

 دستش را فشرد و گفت:

تازه ساعت چهار بعد از ظهره، راهی  م نفسم،می رسی-

 نیست که

 سمت آتش چرخید گفت:پروا به هق هق افتاد کامل 
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این دختر بیشتر همه بهش ظلم شده...از عقده به این -

 جا رسیده...این دختر...

آتش سمت خودش کشیدش و سرش را به سینه اش 

 فشرد گفت:

 هیش، چیزی نمیشه نمی ذاریم که چیزی بشه-

چی بود...که به من زنگ...زده دست به دامن من ین بب-

 شده

 گفت:آتش سرش را بوسید و 

 نگفته کجا میره؟-

 نه-

 با ترس عقب رفت و گفت:

 آدرس-

 آتش لبخند زد و گفت:
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 تو آروم باش برات ادرسم میارم-

گوشی را روشن کرد و تماس گرفت، پروا با دیدن 

 سرعت زیاد ترسید و گفت:

 اکهآتش آروم تر خطرن-

 باشه-

 بله-

 آدرس جایی که دختر بهادر رفته می خوام-

 هستمهمونیه، نادرم -

آتش چشم ریز کرد به پروا نگاه کردف پروا که 

نفهمیده بود فرد پشت خط چه گفته است چشم ریز 

 کرد و گفت:

 چی شده؟-

 آتش نگاه گرفت و گفت:
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 آدرس بفرست-

 باشه البته هنوز شروع نشده-

 باشه تو بفرست-

ا قطع کرد و باز دوباره تماس گرفت پروا با س رتما

 نگرانی گفت:

 چی بهت گفت؟-

 اتش سر تکان داد و گفت:

 صبور باش زشتم-

 با شنیدن صدای نادر سریع گفت:

 سالم-

 سالم پسرم-

 امشب مهمونیه؟-

 چطور؟-
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 هست یا نه؟-

 آره-

 میری؟-

 آره دیگه-

یه چیزی شده، نمی دونم دلیلش چیه و بهادر واسه -

ی داره این کارو می کنه اما باید مراقبش باشی تا ک

 بیایم

 کی؟-

بهادر ماهک، بهادر واسه یکی فرستادتش اون دختر -

 جا نم...

 صدای عصبی نادر حرف آتش را نیمه گذاشت-

 واسه منه-

 چی؟!-
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 با صدای فریاد آتش پروا جا خورد و سریع گفت:

 اتش چی شده؟!-

اند با عجله اتش نگاهش کرد ترس را در نگاهش خو

 لب زد:

 نگران نباش-

 نادر کالفه گفت:

ون گرم نشده واسه همین داره یه از تینا آبی براش-

 دختر می فرسته برام که به شیوه ی خود...

 حروم زاده-

تا یه جایی می تونم مراقبش باشم، اما مهمونی -

شلوغیه مشخصه با چه وضعی می خواد بفرستتش، 

 افته معلوم نیست گیر چه حیوونی می

 میام فقط چهار چشمی حواست باشه-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هفت_هفتاد_پارت#

 

 باشه-

 آدرس گفتم بفرستن اما تو باز برام بفرست -

 باشه-

 تماس را قطع کرد رو به پروا گفت:

 اول باید آروم باشی-

 ه...هستم-

آتش کالفه نگاهش کرد و دست پیش برد روی 

 شید غرید:پیشانی اش گذاشت ابرو در هم ک

 حالت خوب نیست-
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 بگو اتش-

 اون می فرستهنادر می گه ماهک داره واسه -

 چشمان پروا درشت شد و اتش سر تکان داد گفت:

نادر خبر نداره من همه چیو می دونم اما من دارم -

بهت میگم، بابات واسه به دست اوردن اون چکا داره 

 ماهک می فرسته واسه نادر

 :پروا چشم بست و اتش گفت

نادر حواسش بهش هست تا ما برسیم نگران نباش -

نیست فقط گفت مهمونی درستی  نادر از این آدما

 نیست ممکنه ماهک با وضع درستی وارد مهمونی نشه

دست لرزان پروا جلوی دهانش نشست و سر به 

 صندلی تکیه داد نالید:

 خدا لعنتت کنه بهادر-
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 آتش به جلو نگاه کرد و گفت:

جا بذار بگم باید چی  فسم، پس تا اونچیزی نمونده ن-

زودتر بگذره هم بدونی باید کار کنیم که هم راه برامون 

 چی کار کنی

 پروا نگاهش کرد و آتش گفت:

 داریم میریم تهران باید خودمون اماده کنیم-

 پروا سر تکان داد و اتش نفس عمیقی کشید گفت:

 بده من اون پاکت سیگار رو-

 آتش!-

 کشم اون کوفتیوتی الزمه باید بنکن دیگه خو وق-

گیرم پس بحث من سم نمیدم دستت ببینمم می -

 نکن بعدم انداختمش دور فکر کردی نگه می دارم

 اتش پوفی کرد و رو چرخاند گفت:
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 درک نمی کنی دیگه-

 بگو دیگه-

 آتش سر تکان داد و گفت:

 ببین االن که میریم تهران تو باید...-

سکوت سر تکان می داد  اتش نقشه را گفت و پروا در

می رفتند، د می کرد، باید با نقشه ی اتش پیش تایی

پروا هیچ مخالفتی با هیچ کدام از حرفای آتش نداشت 

و چه بسا خودش هم پیشنهاد های بهتری می داد که 

 اتش خیلی خوشش می آمد و تشویقش می کرد.

** 

هر دو وارد باغ شدند، پروا نگران به اطراف نگاه کرد و 

 ت:گف

 بریم دیگه-
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بهادرن، باشه فقط پروا این جا پر از آدمایی شبیه -

 فقط می خوام بریم دست ماهک بگیریم بیاریم بیرون

 باشه-

اگر کسی بخواد چپ بهت نگاه کنه مطمئن باش -

 بزرگترین کشتار تاریخ امشب اتفاق می افته

 باشه بریم دیگه-

ون دست پروا را گرفت هر دو پیش رفتند چند نفری بیر

 ایستاده بودن و با هم صحبت می کردند بلند می

آتش جلوتر قدم بر می داشت و پروا را به  خندیدند،

دنبال خود می کشید، وارد ویالی بزرگ شدند پروا 

سریع چشم چرخاند بین جمعیت آتش جلوتر رفت و 

 نگاه خودش هم به دنبال ماهک بود.
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د مسن با کنار رفتن مرد پیری پروا ماهک را بین یه مر

رد و با دیگر دید، از همان دور بغض ماهک را حس ک

 شت گفت:وح

 آتش اون جاست-

آتش رو چرخاند با دیدن ماهک سریع همراه پروا قدم 

برداشت همان سمت رفت پیرمردی که جام شراب در 

دستش بود رو به روی ماهک ایستاد نگاه خریدارنه ای 

 به او کرد و سر کج کرد گفت:

 کنارم باشی مه چیزمو بدم توحاضرم تا اخر ه-

می کرد و مرد دست ماهک با چشمان پر اشک نگاهش 

آزادش را سمت گردن ماهک برد همان موقع دستی 

روی شانه اش نشست، مرد رو چرخاند و اتش با 

 ابروهای در هم غرید:

 برو کنار-
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 تو کی باشی؟!-

پروا مرد را سریع کنار زد و ماهک را در آغوش کشید، 

ر آغوشش می لرزید و پروا با بغض به تن ماهک د

ازویش را گرفت و هر دو را از آتش نگاه کرد، ماهک ب

آن چند مرد دور کرد با دیدن کُتی روی دسته ی مبل 

سریع برش داشت چرخید و روی تن ان دختر در 

آغوش پروا انداخت و دست پروا را گرفت با عجله از 

 آن ویال بیرون رفتند.

سه مرد  سمت ماشین بروند که جلوی در باغ خواستند

 ها گفت:سد راهشان شدند و یکی از آن 

 نمیشه مژان خانم-

 پروا دندان روی هم فشرد غرید:

 گمشید کنار بی غیرتای عوضی-
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نمیشه دستور بهادر خان هست، ماهک خانم باید -

 برگردن به مهمونی

 آتش نیش خند زد جلو رفت و گفت:

 اربکش کنار تا سه تاتون نکشیدم کن-

مرد اسلحه اش را آرام در آورد روی شکم آتش 

 ت:گذاشت و گف

 بهتره شما برید کنار-

 پروا با دیدن اسلحه فکش منقبض شد و آرام گفت:

 یکم فقط منتظر باش-

با اتمام حرفش لگدش باال رفت و زیر اسلحه ای که 

روی شکم اتش بود کشیده شد اسلحه از دست مرد 

صدم ثانیه اسلحه را در رها شد در هوا رفت و اتش در 

 فت گفت:هوا قاپید و سریع سمت همان مرد گر
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 میری کنار یا آبکش شدتو بفرستم واسه بهادرت؟-

مرد عصبی جلو رفت همان موقع اتش با بی رحمی 

کامل به ران پای مرد شلیک کرد، صدای عربده ی مرد 

و افتادن زمین پل پل کردنش وحشت به جان ان دو 

وا با نیش خند به مرد روی زمین که نفر انداخت اما پر

 نگاه کرد گفت:خون ریزی داشت 

 یکم با فهم بودی این جوری نمی شد-

 اتش به ان دو نفر نگاه کرد گفت:

 نمی خواین این شکلی بشید که؟-

هر دو مرد عقب رفتند و پروا همراه ماهک سمت 

ماشین رفت اتش زودتر در را برایشان باز کرد اول 

د ماهک کنارش نشست و اتش در را پروا نشست و بع

زد پشت فرمان نشست، به ماهک بست ماشین را دور 

 که در آغوش پروا می لرزید نگاه کرد و گفت:
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 تموم شد -

با دیدن نور چراغ ماشین پلیس پایش را روی گاز 

 گذاشت و گفت:

خوبه با یه شلیک این مهمونی هم لو رفت یکم بگیر -

 رابا از کلشون بپرهبگیر باشه براشون خوبه اون ش

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_هفتاد_پارت#

 

 پروا رو چرخاند با دیدن ماشین های پلیس گفت:

 چه زود رسیدن!-

صدای شلیک بودا نه صدای ترقه، حتما همین نزدیکیا -

 بودن
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پروا ماهک را نوازش می کرد و ماهک بی صدا اشک 

 می ریخت اتش رو به پروا گفت:

 مشب بیاین خونهقبرستون بهادر ا نمیشه امشب برید-

آره این جوری بهتره االنم فهمیده ماهک کارشو -

نتونسته انجام بده عصبیه معلوم نیست چی میشه، 

 فقط زنگ بزنم مامانم خیلی نگرانه

گوشی را روشن کرد تماس گرفت و گوشی را دم 

 گوشش گذاشت.

 پروا-

 آروم باش مامان بهادر پیشت نیست؟-

 نه-

لی ردم فقط امشب بهادر خیاهک پیدا کمن رفتم م-

 عصبیه، با ماهک میرم خونم فردا میایم
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 خدارو شکر-

 قرصایی که بهت گفتم بخور-

 خدا خیرت بده-

به بهادر حرفی نزن قرص خوابتو بخور بگیر بخواب -

 صداشو نشنوی

 باشه دخترم-

 اصال هم نگران ما نباش-

 نیستم دخترم-

 قربونت برم، فعال-

 ک را بوسید گفت:کرد و سر ماهتماس را قطع 

 بهتری؟-

 فکر کردم...نمیای-
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تا پیامتو خوندم سریع اومدیم، اگر تهران بودیم -

 نمیذاشتم اصال پات برسه به مهمونی اما شمال بودیم

ماهک سر باال آورد، به خاطر لوازم آرایشی گونه هایش 

و زیر چشمانش سیاه شده بود پروا لبخند تلخی زد و 

 گفت:

 م اعتماد کردیکه به ممنون-

اهک لرزید باز با شتاب در آغوشش فرو چانه ی م

رفت، پروا اشک ریخت و دست گرم آتش را روی 

دستش حس کرد، گرمای وجود او بود که آرامش می 

کرد، تا به خانه برسند ماهک لحظه ای از آغوش پروا 

 دور نشد با ایستادن ماشین پروا آرام گفت:

 رسیدیم-
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را باز  کشید، چرخید درورد بینی باال ماهک سر باال آ

کرد پایین رفت با دیدن آن خیابان چشم ریز کرد سر 

 چرخاند به کل خیابان نگاه کرد و گیج گفت:

 این جا که فرشتس!-

 پروا هم پایین رفت و گفت:

 آره-

 خونه ی تو که تو م...-

 اون خونه منه این جا خونه ی م...-

 این جا هم خونه ی پرواس-

 ک متعجب گفت:به آتش نگاه کرد و ماه ا لبخنپروا ب

 یعنی خونتون این جاست؟!-

 پروا خندید دستش را گرفت و گفت:

 بیا بریم-
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دست آتش را هم گرفت وارد محوطه ی آپارتمان 

 شدند، ماهک گیج وارد آسانسور شد و گفت:

 اجارس؟-

 آتش دکمه فشرد و گفت:

 نه-

 یعنی خریدید؟!-

 آره-

 چه باحال!-

 :دید گفتپروا خن

 حاال هر جای شهرخونه خونس دیگه -

 ماهک چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

اون آپارتمان کلنگی پایین شهرو با این جا یکی می -

 کنی؟
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 پروا بلند خندید و ماهک رو به اتش گفت:

 فکر نمی کردم سلیقت انقدر خوب باشه-

 سلیقش خوب نبود که عاشق من نمی شد-

رد و با باز شدن در اتش با لبخند به پروا نگاه ک

 آسانسور او زودتر بیرون رفت گفت:

اما مامان همیشه میگه خونه هر جا باشه باید دلت -

 توش خوش باشه حاال چه باال شهر چه پایین شهر

 ماهک به نیم رخ پروا نگاه کرد و گفت:

 دلت تو این خونه خوشه؟-

 پروا سر تکان داد گفت:

 بیشتر از چیزی که تصور کنی-

ودتر جلو رفت با دیدن کرد و ماهک زرا باز آتش در 

 خانه دهانش باز ماند و با بهت گفت:
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 وای چقدرم بزرگه!-

 پروا خندید صندلی جلوی پای ماهک گذاشت و گفت:

 کفشتو در بیار با کفش تو خونه نیا-

 ماهک کفش هایش را در آورد و گفت:

خونه به این بزرگی فقط یه مبل یه تلویزیون؟ اینهمه -

بل میز غذا خوری می مه کم سه دست دیگه مجا ک

 خواد

 ما هنوز خرید نکردیم اینم واسه خالی نبودن خونس-

مانتو و اشلش را در آورد روی مبل گذاشت به آتش 

 نگاه کرد و گفت:

 االن چی کار کنیم؟-

آتش جلو رفت و سوئیچ را روی جزیره آشپزخانه رها 

 کرد گفت:
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 حاال می گم-

 رد و گفت:پروا به ماهک نگاه ک

 وش بگیر لباس هستبرو یه د-

 بهادر منو می کشه-

تو نگران نباش به فکر این چیزا هم بودیم فعال برو -

 دوش بگیر بیا حرف می زنیم

ماهک سر تکان داد و پروا سمتش رفت مچ دستش را 

 گرفت سمت یکی از اتاق ها برد و گفت:

 برو حموم برات حوله و لباس میارم-

 :ماهک چرخید و گفت

 ممنون-

کاریو کردم که یه خواهر باید بکنه، برو دوش بگیر -

 دیگه هم گریه نکن
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ماهک سر تکان داد و پروا لبخند زد در اتاق را بست 

چرخید سمت هال رفت با دیدن آتش لبخند زد 

دستشانش را پشت سرش گذاشت و همان جور که 

 خودش را لوس می کرد سمتش می رفت گفت:

 کرده باشم عشقم؟نی کارتو چی کار کنم که قدردا-

 آتش چشم ریز کرد و گفت:

 بگم؟-

 پروا لبش را جلو داد ابرو باال انداخت و گفت:

 تو نگو خودم می دونم-

 

 آتش _آغوش#

 دو_جلد_نه_هفتاد_پارت#
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روبه رویش ایستاد و سر جلو برد لب به لبش چسباند، 

اتش با شتاب تن پروا را جلو کشید و با ولع بوسیدش 

ین بلندش کرد و چرخاندش در یک از روی زم، کمی 

حرکت روی جزیره نشاندش پروا دستانش را دو طرف 

 صورت اتش گذاشت گفت:

 خیلی مرسی-

 اتش خندید و دست در موهایش کرد گفت:

 نفسمی-

باز لب به لبش چسباند و با ولع بیشتری بوسیدش و 

پاهای پروا دور کمر آتش حلقه شد دستانش اتش زیر 

صدای زنگ گوشی اتش، پروا  ا رفت، باتیشرت پرو

 لبخند زد سر عقب برد و گفت:

هر کیه به موقع زنگ زد چون ما یادمون رفت مهمون -

 داریم
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اتش پوفی کرد عقب رفت و گوشی را از جیبش در 

آورد با دیدن اسم کیا تماس را وصل کرد سمت پنجره 

رفت پروا سمت تلفن رفت و گوشی را برداشت شماره 

اد و به اتاق رفت حوله تمیز به ا سفارش دگرفت، غذ

 همراه لباس برداشت به اتاق رفت و بلند گفت:

 حوله و لباس روی صندلی پشت در حمامه-

 ممنون-

از اتاق بیرون رفت با دیدن آتش که داشت سیگار می 

 کشید عصبی غرید:

 اتش-

 اتش نگاهش کرد و گفت:

 دو دقیقه فقط-

 چی شده؟-
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 انداخته که ولش کنیم برهه کزوان دادو فریاد را-

 خب...-

 نه اصال االن نمیشه-

 پروا کنارش ایستاد و گفت:

 سیگار برات سمه-

 االن هیچی نیست-

 اتش-

کژوان بره اول میره سراغ بهادر، اینا دو تا همدست -

بشن کارمون سخت میشه مخصوصا که می خواد به 

 بهادر بگه بهناز و فرید تو دزدیدی

 هش کرد گفت:گاپروا ترسید و آتش ن
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نگران نباش نفسم من که نمی ذارم، یعنی اگرم -

نقشه ای داشته باشم مطمئن باش قبلش بهش میگم 

 بهناز و فرید من دزدیدم

 پروا چشم بست و گفت:

 یعنی داری فکر می کنی نقشه ی جدید بچینی؟-

 واسه اون دوتا آره-

 پروا دست روی بازویش گذاشت و گفت:

 تموم میشه؟-

میشه نشه باید از ریشه حل بشه که ه میشه مگ-

 بعدش دوباره نگران رشد کردنشون نباشیم

 پروا کالفه سر روی شانهی آتش گذاشت گفت:

 فقط زودتر تموم بشه زندگی عادی یادمون رفته-
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من تمومش می کنم می خوام تا آخر عمر عادی -

 زندگی کنم

سر چرخاند روی سر پروا را بوسید و نفس عمیقی 

 :باش و گفت

فقط تو باش پشتم باش کنارم باش روبه روم باش -

 فقط باش

 پروا لبخند زد و خودش را بیشتر به اتش فشرد و گفت:

 شام سفارش دادم-

 خوب کردی-

** 

 لیوان ها را روی میز گذاشت و بلند گفت:

 ماهک بیا-
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به اتش که سر در گوشی داشت نگاه کرد سمتش 

رفت پشت سرش ایستاد دست روی شانه اش 

 اشت گذاشت و آرام گفت:ذگ

 تصمیم نگرفتی؟-

 نه نمی دونم چرا تمرکز ندارم-

 پروا کمی خم شد و دم گوشش گفت:

 االن بیا شام بخور بعدا با هم فکر می کنیم-

آتش سر چرخاند نگاهش کرد و پروا چشمکی زد 

 گفت:

 یه فکر حسابی-

 آتش زیر لب غرید:

 پدسگ-

 یدند:نشپروا خندید همان موقع صدای ماهک را 
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 بهادر االن در به در دنبال منه-

 پروا چرخید به میز اشاره کرد و گفت:

 مهم نیست، بیاید تا داغه بخوریم-

 ماهک صندلی عقب کشید پشت میز نشست و گفت:

 موندم فردا می خوای چی بگی که نکشتمون-

نترس نمی کشه انقدری باهامون کار داره که نکشه، -

 مخصوصا منو

ت میز نشستند و پروا پیتزا را جلوی شپآتش و پروا هم 

 آتش گذاشت گفت:

 سس تند؟-

آتش سر تکان داد و پروا شیشه ی سس را جلوی 

 آتش گذاشت رو به ماهک گفت:

 تو نگران فردا نباش-
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 االن عین شیر زخمی دنبال منو تو می گرده-

 بذار بگرده-

 بله بهادر خان خبر نداره خونه دخترش کجاست-

صله ی تیکه های ماهک را و حوحال آتش که اصال 

نداشت همان جور که روی پیتزایش سس تند می 

 ریخت گفت:

بهادر هفت جدش غلط کرده بخواد چپ به پروا نگاه -

 کنه

 ماهک نگاهش کرد و پروا سریع گفت:

االن چرا داریم در مورد چیزی که مشخصه حرف می -

 زنیم؟

 آن زد وآتش بی خیال تکه پیتزایی برداشت گازی به 

 رخ پروا نگاه کرد گفت: به نیم
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 ساکتم شمال گذاشتیم-

 پروا تا دهان باز کرد ماهک گفت:

این یعنی بهادر به خواستش رسید شما دوتا جدا نمی -

 شید

 آتش جوابش را نداد و پروا هم لبش کج شد گفت:

 بهتره االن فقط غذا بخوریم-

 ماهک پوفی کرد تکه پیتزایی برداشت و گفت:

 ر خشکید؟شه انقدوتا همیشما د-

پروا بی توجه تکه پیتزایی برداشت و گازی به آن زد و 

 ماهک ادامه داد:

نه حرفی نه شوخی نه خنده ای، بیچاره بچه ی --

 آینده ی شما افسردگی میگیره با شما دوتا

 آتش نگاهش کرد و گفت:
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کارای ما واسه تو بد آموزی داره واسه همین رعایت -

 می کنیم

افتاد و ماهک ابروهایش باال  به سرفهآن حرف پروا با 

 رفت، آتش لیوان آب را سمت پروا گرفت گفت:

 بخور-

پروا آب را گرفت کمی از ان خورد، زبان روی لبش 

 کشید و با لکنت گفت:

 پیتزا گوشتش...واقعا خوش مزس-

سر به زیر پیتزا را در دهان کرد، از دست آن مرد که 

می به سرش باز سر پروا را خوب می شناخت اما 

گذاشت، ماهک گلویی صاف کرد به غذای آتش که از 

 سس تند پوشیده شده بود نگاه کرد و رو به پروا گفت:

 کال مشخصه تو همه چیز همینجوری تند تیزه-
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 پروا ابرو در هم کشید غرید:

ای بابا یکم شرم حیا داشته باشید دیگه، بذارید این -

 غذا از گلوم پایین بره دیگه

ش را خورد و از پشت میز بلند وت غذایش در سکآت

 شد گفت:

 من میرم تو اتاق چندتا کار دارم انجام میدم-

 باشه-

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_هشتاد_پارت#

 

 با رفتن آتش، ماهک به پروا نگاه کرد گفت:

 دیگه از طالق خبری نیست؟-
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 هست-

 چی؟!-

 پروا کالفه از پشت میز بلند شد و گفت:

 بعد می فهمیحاال -

 این یعنی به من اعتماد نداری-

ربطی نداره، اما چیزی که بین منو آتشه واسه کسی -

 که نمی شینم بگم

ماهک به دنبالش رفت هر دو روی مبل نشستند و 

 ماهک آرام گفت:

 با این رابطه ای که دارید مگه میشه جدا بشید-

 حتما میشه-

 می دونی که بهادر اینو نمی خواد-

 ممی دونی-
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 پس...-

 تو هم فعال تماشاچی باشی ترهبه-

ماهک نفس عمیقی کشید و کمی روی مبل لم داد 

 گفت:

کوچیک بودم، اما باز می فهمیدم، بهادر خیلی مرجان -

اذیت کرد، همه کارایی که با من داره می کنه با مرجان 

 دوبرابر می کرد

 نیش خند زد به نیم رخ پروا نگاه کرد و گفت:

م مرجان می گشتم، رفتترسیده بودم دنبال یه شب -

دم اتاقش صدای گریشو می شنیدم، از سوراخ در نگاه 

 کردم دیدم یه مرد پیر دم مرگ داشت...

 پروا چشم بست و ماهک لبخند زد گفت:
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

روزی هزار بار شکر کن که از این خانواده دور شدی، -

آره مطمئنم قبل اینکه بدونی خانوادت کیه، حسرتشون 

ه ی تو دور هم دارن یوردی فکر می کردی بمی خ

زندگی خوبی میکنن، اما االن با دیدن این خانواده و 

 محبتای بهادر به بچه هاش چی؟

 خندید و گفت:

چه سوالیه، ادم حاضره هزار سال بی هویت زندگی -

کنه اما تو همچین خانواده ای نباشه، من جای تو بودم 

پنهان کرده  کلی هم از آتش تشکر می کردم که ازم

 مو خانوادم کی هستنکی هست

 تمومش کن-

آره دیگه قدردانشی که بخشیدیش اگر خانوادت -

 ادمای درستی بودن که نمی تونستی ببخشیش

 ماهک لطفا تمومش کن-
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امروز منو تو وضع پیدا کردی فقط یک میلیون کار اون -

عوضیه، می دونی مرجان چند بار از اینو اون حامله شد 

 ر سقطش کرد؟همین بهاد

پوست بدنش دون دون شده بود،  شم بستپروا چ

ماهک با بی رحمی حرف می زد و خبر نداشت ان دختر 

نینجا تا چه حد حساس است و با هر حرفش دارد از 

 درون می سوزد.

نفس کشیدن هم برایش سخت بود که صدای 

 خشمگین آتش را شنید:

 چی داری ور ور می کنی-

 کرد و گفت:ماهک به اتش نگاه 

 تم بد...فقط می خواس-

اون همه چیو می دونه با بازگو کردنش فقط داری -

عذابش میدی، خوب با خانوادش آشناش کرده بودم 
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فقط نمی دونست دختر همین خانوادس، همشم مقصر 

بهادر نبوده اگر مرجان جای پول و مقام تو کثافت 

کاری چشم پوشی نمی کرد رو کارای بهادر می رفت 

تخم نمی کرد دیگه نه یه شکایت می کرد بهادر  فقط

و اذیت کنه نه تورو، اما کوتاهی مرجان تقصیر اون

خودشه تو هم همین جور، می ترسیدید ازش؟ بهت 

بگم این خواهرت اگر تو همچین ظلمی باشه میره 

 شکایت می کنه حتی اگر قرار باشه بمیره؟ اما شما...

 نیش خند زد گفت:

ادر و هر کودنت گفت بی خیال بهوقتی فرید به خوا-

بیا بریم خودمون دوتا زندگی کنیم پول هر چیزی بشیم 

بهادر پیدامونم نمی کنه میریم خارج از ایران تا آخر 

عمر راحت زندگی می کنیم اما مرجان مظلوم البته 

چیزی که تو داری ازش میگی چیزی جز مظلومیت 
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بهادرو  نبوده انگار حاال خالصه برگشته گفته نه بذار

ره به چه م میشم همه کاره، د بیچاخودم می کشم خود

چیزایی فکر می کرد یعنی عشق خالف داشت عشق 

رئیس بودن و پیشرفت تو کثافت، سگ تو روح بهادر 

اما همشم اون حروم زاده مقصر نبود بچه هاشو می 

شناخت فقط آب جلوشون می ذاشت که قشنگ شنا 

 کنن

را روی شانه هایش پشت سر پروا ایستاد دستانش 

 کمی فشرد و گفت:گذاشت 

یا مثال داداش بی غیرتت چرا وقتی می بینه -

خواهراشو دارن اذیت می کنن عین بز نگاه می کنه 

نهایتش یه اخم می کنه بعد هم میره چند روز پیداش 

نمیشه؟ واسه پوالی باباته، حاال اون وضعیتش بهتره 

خوش گذرونی تن به کارای بابات نمیده اما بی خیال 
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همه اینارو ل باال نمیشه دخالت کنه پول ماشین مد

بهادر ازش می گیره بعد علی میمونه و حوضش واسه 

 همین ترجیح میده یه بی صفت بی رگ باشه

 پروا نفس عمیق کشید و اتش آرام گفت:

خسته ای بلند شو بریم استراحت کن، ماهکم باید -

 خسته باشه بخوابه صبح باید بریم

 

 آتش _آغوش#

 دوم _دجل_یک_هشتاد_پارت#

 

 نگفتی باید با بهادر چی کار کنیم-

بهادر آمادگی کارای نفسو داره، تو هم از همه جا بی -

 خبر بودی پروا خودش دخالت کرده
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 یعنی میگی کاری به پروا نداره؟-

 آتش نیش خند زد و گفت:

 من میگم نه جراتشو نه تخمشو داره-

 آتش-

ش خم شد مچ دستش را با صدای معترض پروا آت

 و گفت: گرفت

 شب بخیر خواهر کوچولو-

 پروا به ماهک نگاه کرد گفت:

 اتاقا فعال خالیه تخت ندارن رو مبل می خوابی؟-

 می خوابم-

 برات پتو میارم-

ماهک سر تکان داد و اتش پروا را به اتاق کشاند در را 

بست از پشت در آغوش کشیدش همان جور که سمت 
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سید و داشتند پشت گردنش را بو تخت قدم بر می

 گفت:

 پدسگ زشت-

 من...-

بی خیال، یواشکی داشتی می گفتی یه کاری می کنی -

 تمرکز کنما

 من؟!-

 آره دیگه -

 نه گفتم با هم فک...-

 نه گفتی یه کاری می کنم تمرکز کنی-

 پروا خندید و گفت:

 عجب!-
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خب خدارو شکر شناختت بیشتر شده االن می دونی -

 میرهکار کنی بعدش من تمرکزم باال چی 

پروا ریز ریز خندید آرام چرخید با انگشت به بینی 

 آتش زد و آرام گفت:

 پتو و بالشت ببرم براش-

 جهنم ضرر سی ثانیه دیگه هم منتظر می مونم-

 چقدر بزرگواری عزیزم-

سمت کمد رفت و در را کنار کشید، پتو و بالشتی 

 گفت:برداشت به آتش نگاه کرد آرام 

 خوبه که دارمت-

ر رفت، آتش با رفتنش لبخند زد زد سمت دحرفش را 

 آرام گفت:

 خداروشکر که دارمت-
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 پروا پتو و بالشت را به ماهک داد و گفت:

 بخواب به چیزی فکر نکن-

 راستشو بخوای خیلی بهت حسودیم میشه-

 پروا کالفه رو چرخاند و ماهک آرام گفت:

 عاشقته مهم تر همه اینکه یکی واقعا-

 :پروا راه افتاد و گفت

تو خودتو بسپار به من، یادت میدم چه جور آدمی -

باشی که یه عاشق واقعی روبه روت قرار بگیره، شب 

 بخیر

در را باز کرد وارد اتاق شد، آتش با دیدنش چشمکی 

 زد و گفت:

 خودتم می خوایا-

 پروا سمتش رفت و گفت:
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اومدم که نیای وقتی میدونم تا چه حد بی حیایی، زود -

 نفس بیا بریم میخوام باهات...جلوی ماهک بگی 

با اتمام حرفش آتش قهقهه زد و دست دور کمرش 

برد چرخاندش روی تخت هلش داد، خودش هم 

 رویش خیمه زد و گفت:

 خب خدارو شکر، این بی حیایم یه تهدیده-

 پروا چشم چرخاند روی صورتش و آرام گفت:

 این تهدید دوست دارم-

ر از تخت جدا پاهایش را دور کمرش حلقه کرد و س

 ند.کرد لب به لبش چسبا

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_دو_هشتاد_پارت#
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** 

هر دو جلوی بهادر ایستاده بودند، با این تفاوت که 

ماهک از ترس سر به زیر بود و پروا به چشمان بهادر 

 زل زده بود، بهادر عصبی غرید:

 توسط دخترام باشه!نکنه زمین خوردن من باید -

م یعنی تا وقتی کارات به خوردنت نداری کاری به زمین-

 ما آسیب نرسونه کاری به زمین زدنت نداریم

 آهان این یه تهدیده-

می تونه تهدید هم باشه، یعنی ما هستیم داریم -

زندگیمون هم می کنیم اما اگر این وسط چیزی باشه 

 که مجبورمون کنه و اذیت، این بده

 با خشم فریاد زد:بهادر 
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 ه ی زبون درازغلط کردی دختر-

ماهک از ترس از جا پرید اما پروا بی خیال پشت 

چشمی نازک کرد دست به سینه ایستاد، بهادر با همان 

 خشم غرید:

تو انگار منو نشناختی، حق داری این جوری جلوی -

روم وایسی وقیحانه حرفتو بزنی اما بهتره از اون بغل 

 ی که تو خونس بپرسی بهادر با بچهدستیتو و هر کس

 هاش چی کار کرده

 نگران نباشید آوازه ی مهر پدریتون به گوشم رسیده-

 بهادر به ماهک نگاه کرد گفت:

 بالیی سرت بیارم ک...-

 بال سرش نیار -

 دست ماهک را گرفت جلوی بهادر گرفت و گفت:
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دختر ته تغاریت خیلی حواسش بود که دستور باباشو -

 و ببندم، واسه همینم مجبور شدم دستو پاشاجرا کنه

 بهادر چشم ریز کرد و پروا گردنش را نشان داد گفت:

همون جور که دوست داری خیلی هم وحشی هست -

که دست رو خواهر بزرگ ترش بلند می کنه که فقط 

 بره دستور باباشو اجرا کنه

 دست ماهک را رها کرد و گفت:

اجازه نمی دم همچین اما تا وقتی من خواهرشم -

 تو باشه چه هر کی دیگه غلطایی کنه، چه دستور

 تو یا آتش، پای یکی از آدمام که زده-

پروا لبش کج شد به مبین که گوشه ای ایستاده بود 

 نگاه کرد و گفت:
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می دونی بهادر، آتش شبیه شماها نیست واسه همین -

درک کردنشم براتون سخته، یعنی اگر دختری جلوش 

 باشه  که قرار باشه چند ساعت بعد رو تخت یه پیر

ستش مرد زیر تنش باشه، آروم نمی گیره هر کاری از د

بر میاد انجام میده که نذاره اون دختر این بال سرش 

 بیاد، حاال چه اون دختر غریب باشه چه آشنا

دستش را باال اورد انگار که یک سیب زمینی در دست 

 گفت:دارد به بهادر نشان داد و 

نمی مثل یه سیب زمینی بی رگ گندیده فقط نگاه -

 کنه، تازه از خودش بی رحم ترم خودشه

مبین سر به زیر برد و پروا نیش خند دیگری زد 

 دستش را پایین برد و گفت:

بهادر خان یادت باشه یه قانونی وجود داره که منه -

دخترتو این دختر کنار منو و اون پسرتو ازت دور می 
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ونی وجود داره که اگر بخوای یکی از ماهارو کنه، قان

ر به کاری کنی جلوت وایسه بگه این جا جنگل مجبو

که هر کاری دوست داری انجام بدی، تا وقتی  نیست

این دختر کوچیکتو نخوای مجبور کنی کاری کنه، من 

کاری به اون قانون ها ندارم اما اگر باز این اتفاق تکرار 

دختر می گیرم از این جا بشه من به راحتی دست این 

نمی تونی بکنی، نهایتش می برمش و هیچ کاری هم 

 ونیا نیستمرگه که البته به این آس

 بهادر خندید و پر حرص گفت:

 دخترمه یا دشمن!-

 پروا شانه باال انداخت و گفت:

 یه سری خط قرمزا دارم که رد کردنش خیلی بده-

 بهادر چشم ریز کرد و گفت:

 ز کجا بودی که یهو پیدات شد؟ اصال این چند رو-
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داشت همان جور را از روی مبل برپروا چرخید کیفش 

 که زیپش را باز می کرد گفت:

مجبور شدم برم، یعنی شرط آتش بود واسه امضا -

کردن، اونم شبیه شما زورگوئه، بحث دعوا بزن بزن 

 هم فایده نداشت مجبورم کرد باهاش همراه بشم

 همراه کجا؟!-

می خواد جلوی مادربزرگش از من جدا  شمال، گفت-

 بشه

باال رفت و پروا کاغذ را جلوی بهادر بهادر  ابروهای

 گرفت گفت:

با وجود نصیحتای مادربزرگش و مخالفتش اما -

 باالخره امضا کرد

بهادر گیج به برگه های امضا شده نگاه کرد و پروا 

 لبش کج شد گفت:
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مونده  مهریه هم بخشیدم که زودتر جدا بشیم، فقط-

 بریم محضر و تموم بشه

ند به لب زده بود، ماهک لبخبهادر کامال خشکش 

داشت و مبین هم چهره اش با بهادر فرقی نداشت او 

هم با بهت به خواهرش نگاه می کرد، چون آتشی که 

می شناخت صد سال این کار را نمی کرد، اما حال پروا 

 با امضا های آتش جلوی بهادر ایستاده بود.

 

 آتش _شآغو#

 دوم _جلد_سه_هشتاد_پارت#

 

 اشت و گفت:را روی میز گذپروا برگه ها 
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باالخره تموم شد همون چیزی شد که شما دوست -

داشتید، هر چند من خودم می خواستم، خدارو شکر که 

 آتشم زیاد اذیتم نکرد

دستان بهادر مشت شد و پروا خسته کیفش را روی 

 شانه اش انداخت و گفت:

 هستم میرم یکم بخوابمخسته -

 ت:راه افتاد سمت پله ها و بلند گف

 خیلی خوشحالم که باالخره ازش جدا شدم-

 از پله ها باال رفت و بهادر زیر لب غرید:

 نمیشه!-

 ماهک نگاهش کرد و آرام گفت:

 دیشب هم آتش فقط مارو رسوند بعدم رفت-

 نه، نه نباید این جوری بشه!-
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 مبین جلو رفت و گفت:

 دیوونه وار می خوادش چطور امضا کرده!آتش -

 انداخت و گفت:ماهک شانه باال 

 نمی دونم اما هر چی بوده تو این چند روز بوده-

 بهادر چرخید و آرام گفت:

 نباید جدا بشن-

 امضا کرده نمی بینی بابا؟-

 نباید بشه، نباید-

 سمت اتاقش رفت و فریاد زد: 

 به سیامک بگید بیاد، مبین بیا اتاقم-

هر دو با فریاد بهادر از جا پریدند و با رفتنش به 

 یگر نگاه کردند، مبین سریع گفت:یکد

 یعنی واقعا آتش راضی شد؟!-
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 آره دیگه-

 این خیلی بده، بهادر دیوونه میشه-

 بشه حداقل االن منو یادش رفت-

 سمت پله ها رفت و گفت:

 االن تمرکزش میشه اون، دیگه با من کاری نداره-

ها باال رفت، با مطمئن شدن اینکه کسی نمی از پله 

ق پروا رفت و آرام در زد، پروا در را باز بینتش سمت اتا

اره کرد بیرون برود، پروا با لبخند کرد و ماهک اش

 بیرون رفت در را بست و گفت:

 چی شد؟-

 دود از کلش بلند شده، داره دیوونه میشه-

 گفت:لبخند پروا پر رنگ تر شد و ماهک آرام 

 کال منو یادش رفت-
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 بهتر-

 ت بره اتاقشخواست سیامک بیاد، به مبینم گف-

همینو می خواستم که تمرکزش روی کارای اصلیش -

 کم بشه

 اما واقعا داری جدا میشی؟!-

 به ایناش فکر نکن، برو اتاقت-

 ...میدونی که اتاقت میکروف-

 آره می دونم دوربین که نداره؟-

 نه-

قتی آتش اومده بود باید بهادر می می دونستم چون و -

 فهمید

 بازم میاد؟-

 فت:کج شد و گپروا لبش 
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آتشه دیگه، غیر قابل پیش بینی، اما ممکنه چون نمی -

 تونم ببینمش زیاد بیاد، حواست باشه

 ماهک لبخند کجی زد و گفت:

قبول کن انقدری دوستت داره که رو سر همه شاخ -

 سبز شده که چطور آتش امضا کرده!

 روا ریز ریز خندید گفت:پ

 بذار با شاخاشون سرگرم بشن-

 می کنی؟ بگم باورمیه چیزی -

 پروا دستان ماهک را گرفت و گفت:

 تو خواهرمی، همیشه باورت می کنم-

 ماهک لبخند زد نگاه به زیر برد و گفت:

همیشه آرزوی آتش داشتم، نمی دونم چرا، از خودش -

ومد، خودمو از اخالقش از تیپش همیشه خوشم می ا
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کنارش تصور می کردم، وقتی فهمیدم ازدواج کرده 

ناراحت شدم، از کسی که زنش بود متنفر بودم،  خیلی

هم هوامو داشته، اون وقتا جوری یه جورایی همیشه 

رفتار می کرد که انگار وصیت مرجان بوده که از من 

 مراقبت کنه، یعنی جلوی من این جوری می گفت

 :نیش خند زد ادامه داد

همه می گفتن مرجان دوست نداشته اما من باور نمی -

ر وقت می رفتم سر خاک مرجان آتشم کردم چون ه

 ر من اون جا بودپیداش می شد، یا گاهی زودت

 نگاه باال آورد، خندید ادامه داذ:

بازیگر ماهریه، نگو همه کاراش واسه جلب اعتماد من -

جیک و بوده که واقعا خواهرمو دوست داشته تا منم 

پوک بهادر کف دستش بذارم، خبر داشت کی میرم سر 

مین زودتر می رفت یا همون موقع ای که خاک واسه ه
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میشه کسی که عاشقه من بودم می اومد، چون مگه 

ادعا داشت روزی نیست سر خاک مرجان نیاد اما هر 

وقت من می رفتم یک وجب گِل و خاک رو سنگ قبر 

م حرفا و کارای آتش مرجان بود، اما من متوجه نبود

همش نقشس، نه دوست داشتنی در کار بود نه دل 

 تنگی

 کالفه خندید و گفت:

یادمه یه بار می خواستم برم سر خاک مرجان، باورم -

نمیشد آتش انقدر دوستش داره، انگار متوجه شده بود، 

اونم اومد سر خاک، باورت میشه جلوی من حتی ادای 

احمق به صورت و  گریه کردنم در می اورد اما من

چشمای خشکش نگاه نمی کردم به شونه هاش نگاه 

کردم که می لرزید و دستش که روی پیشونیش می 
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بود، همون روز گوشیشو سر بود جلوی چشماشو گرفته 

 قبر جا گذاشت

 پروا چشم ریز کرد و ماهک پوفی کرد گفت:

خدایی نمی دونم این همه زبل بودنش از کجا بود، -

نقشه ها چطور به ذهنش می رسه اما نمی دونم این 

 اجرا کردنش ماهرانه بود

 مگه؟ چی شد-

گوشیش جا موند، مطمئن بود من تو گوشیشو چک -

می کنم، حتی رمزم نداشت و من باز احمق بودم 

نفهمیدم، چیز خاصی توش نبود اما چندتایی عکس 

 مرجان بود و چندتا هم عکس عروسیشون

 خندید گفت:پروا ابرو در هم کشید و ماهک 

چه اخمی هم می کنه، اول گوش کن، من دارم میگم -

 باز این جوری عصبی میشی؟نقشه 
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 پروا کالفه نگاه گرفت گفت:

 دست خودم نیست-

 ماهک لبخند زد و گفت:

یه فیلم توش بود که کامال مشخص بود انگار دستش -

خورده و گرفته شده، اولش تو دستش بود نمی دونم 

شت اما آتش که سمت کمد رفت گوشی دقیقا کجا گذا

 دیدم

 گفت: پروا چشم ریز کرد و ماهک با حرص

خدایی چقدر دوست دار شوهرتو بزنمش، یعنی اون -

جا انقدر گریه کردم به خاطرش که چقدر خواهرمو 

 دوست داشته

 مگه چی بود؟-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_هشتاد_پارت#

 

جوری لباس لباس عروس مرجان که خونی بود، ببین -

چنگ زد و با حرص حرف زد که من کامال باور کردم، 

بیشتر از بهادر بهش می رسوندم،  واسه همینم

بیابون چی کار حتی...حتی من بهش گفتم قراره تو اون 

 کنن

 پروا ساکت بود و ماهک گفت:

همه این کارارو کرده بود که من باورش کنم، دیوونه -

ستانا بود که آتش وار ازش خوشم اومده بود، شبیه دا

این همه مرجان دوست داشت، اما کم کم متوجه شدم 

نقشه بود، آتش حتی نمی خواسته سر به تن همش 

ریای مرجانم با خبر مرجان باشه، از تموم کثافت کا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بوده و اصال اون مظلوم نمایی نجیب بودنشو باور نکرده 

فقط زیادی ماهرانه عمل کرده بود که همه باور کنیم، 

اال بعد اون همه تجربه و دیدن نقشه هاش میگم اما ح

میگم این نه نقشس نه آتش دیوونه وار عاشقته، 

هیچی این واقعی ترین آتشه، االن دیگه نمی گم 

قشم یعنی تا قبل اینم همین ادعارو داشتم، حتی عاش

رفتم بهش بگم از تو جدا بشه با من باشه که بهادر 

عوض شده، از زمین بزنیم، اما االن همه چی برام 

عشقش به تو از تمام حرکتاش واسه تو خوشحال 

بهت بگم این قشنگ ترین قسمت شدم، می خوام 

ز این زندگی چندین سالمه، یعنی فکرشم نمی کرد ا

 همه عشق آتش به تو انقدری خوشحال بشم

پروا بغض کرد و ماهک را به آغوش کشید، ماهک 

 خندید با بغض گفت:
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 حساساتی ندیده بودمخودمو تا حاال انقدر ا-

 پروا نوازشش کرد و گفت:

 یش میادهمچین عشقی واسه تو هم پ-

قول بده یکی مثل آتش باشه، یکی که مثل آتش که -

 وقتی به تو نگاه می کنه لذت تو چشماش می خونی

رو خودت بها بذار انقدر سنگین که کسی نتونه -

 بپردازه اما تالش زیاد کنه واسه نگه داشتنت

 امیدوارم بتونم-

 من هستم می تونی-

 عقب رفت سر تکان داد و گفت:

د واقعیت پیداش ا وقتی واسه مربدن خوشگلته ت-

نشده نشون هیچ نامحرمی نده، هرگز اجازه نده هیچ 
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مردی جز اونی که باید لمست کنه، واسه خودت بها 

 بذار ماهک 

ماهک با بغض سر تکان داد و پروا به پله ها نگاه کرد 

 فت:گ

 بریم که یهو یکی پیداش میشه-

 ماهک عقب رفت دستی تکان داد گفت:

 فعال-

لبخند در اتاق را باز کرد وارد اتاق شد، در را که با  پروا

بست دست پشت گردنش برد، خیلی خسته بود، فکر 

می کرد شب را چند ساعتی بخوابد اما آتش حتی 

 لحظه ای نگذاشته بود پلک روی هم بگذارد و صبح با

دیدن شاد بودن و سرحال بودن آتش داشت دود از 

مرد دارد که ماهک سرش بلند می شد که چه انرژی آن 

لحظه ای به خسته بودن و چشمان خمار او نگاه می 
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ی به آتشِ سر حال که زیر لب آهنگ می کرد و لحظه ا

خواند در خانه می چرخید و صبحانه سفارش می داد تا 

 بیاوردند.

ش را رویش رها کرد، با همان سمت تخت رفت خود

لباس های بیرون چشم بست به پهلو چرخید و در 

 از ثانیه به خواب عمیقی فرو رفت.کسری 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_چهار_هشتاد_پارت#

 

 

اینا طالقشون رسمی بشه اول تو رو می کشم بعدم -

 اینو
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 مبین با ترس گفت:

 به من چه آخه! از دست من چی بر میاد؟-

 میاد؟ نمی تونستی آتش حساس کنی روش؟ چی بر-

چرا فکر واال بال این آتش به حرف هیچ کس نیست، -

 کنه؟ می کنی یک ذره به حرف من گوش می

 بهادر چشم بست و سیامک سریع گفت:

 آخه چرا واسه یه امضا باید ببرتش شمال؟-

آتشه، کی می دونه تو سرش چی می گذره، االنم که -

 امضا کرده

 ش عشقشو دو دستی تقدیم شما می کنه؟آخه مگه آت-

 گفت:بهادر اخم کرد و سیامک سریع صاف ایستاد و 

منظورم اینه که، به هر حال از کارای شما خبر داره، -

 زنشم دوست داره نمیاد ولش کنه پیش شما بره که
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 حاال که داری می بینی کرد-

 سیامک گیج بود و بهادر غرید:

 جشن برپا می کنیمنباید جدا بشن، هفته دیگه -

 رو به مبین گفت:

 ماشین آمادست؟-

 بله -

می کنم دخترم قراره با  خوبه تو همون جشن اعالم-

سیامک ازدواج کنه، با همین کار آتیشش می زنم تا کال 

فکر طالق دادن از سرش بپره، فقط نمی خوام خودش 

تو جشن باشه، می خوام براش خبر ببرن، جشن نباید 

ی مهمی هستن که اولِ همه امنیت بهم بخوره، آدما

جشن براشون مهمه که راحت خوش بگذرونن، خود 

 امنی کامله آتش نا
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 باشه عمو-

برو تدارک جشن ببین، هیچی کم نباشه که بیشتر -

 این عصبی نشم

 چشم-

تو هم به جای بِر و بِر نگاه کردن برو فکر کن ببین -

ق چطور می تونی رو خواهرت کار کنی که بی خیال طال

 بشه

 االن؟-

میگم خنگی اخم می کنی، گفتم برو فکر کن نه که -

 مدم باهات حرف بزنمبری دم اتاقش بگی او

 آهان باشه-

 برید بیرون می خوام تنها باشم-

 عمو فقط امش...-
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 حواسم هست برو-

 هر دو از اتاق بیرون رفتند و مبین غرید:

 آخه به من چه-

 یه خودی نشون بده مثال پسرشی-

 خوام که نباشممی -

با قدم های بلند دور شد و سیامک شانه باال انداخت 

 گفت:

 همتون خنگید-

 

 آتش خشمگین نگاه شان می کرد و کیا جلو رفت گفت:

 مقصر که نیستن چرا این جوری می کنی-

 آتش عصبی دستش را روی ریشش کشید و غرید:

 االن باید چه غلطی کنم؟-
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 ی محافظ دارهسراغ پروا که نمیره اون خونه کل-

 فقط اون نیست، هزار تا کار می تونه بکنه-

 مجید پوفی کرد و گفت:

 دن نمی خوای ببینیش؟ق اورشقای-

 آتش نگاهش کرد و گفت:

بعد االن کار مهم تری دارم، باید کژوان پیدا کنیم، -

 این خنگا...

 کیا سریع گفت:

این بدبختا چی کار کنن، پیرمرد خودشو زده به حال -

دستشو گذاشته رو قلبش افتاده اینا هم رفتن جلو بد 

عدم ببینن چشه نگو خودشو به موش مردگی زده ب

 اسلحه یکیشونو گرفته، بقیشم که بهتر می دونی

 نباید بذاریم بره سراغ بهادر-
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 حواسمون هست -

 آره مثل االن که رفته حواستون بوده-

 داداش آخه...-

 آتش چرخید غرید:

..شراتون ندارم، چیزیو که باید بسه دیگه حوصله ک.-

نگه می داشتید با یه اشتباه پر دادید، االن هر حرکتی 

کنیم باید حواسمون به اطراف باشه، اینم شد  می

 زندگی آخه

کیا به مجید نگاه کرد و اشاره کرد چیزی بگوید، مجید 

 سر تکان داد و گفت:

داداش یه جوری میگی پر دادی رفت انگار گنجیشکه -

 ون کرگدنه به موالبابا ا

 کیا با حرص زیر لب غرید:
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 تو روحت با حرف زدنت-

 رد و عصبی گفت:آتش هم چپ چپ نگاهش ک

 به اونا بگو برن-

کیا اشاره کرد آن چهار نفر بروند، با رفتن آن ها آتش 

 گفت:

دور تا دور خونه بهادر آدم بذارید نمی خوام هیچ -

 بالیی سر پروا بیاد

 باشه-

ر داشته باشید، اگر با کژوان قرار بذاره بهادر زیر نظ-

 باالخره میره یه جا ببینتش

 رو چشم داداش-

 دم نمی دونم چه غلطی کنمفه شکال-
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کژوان االن دنبال بهناز و فریده، می خوای اونارو بدی -

 بهش فعال بکشه کنار

 بهترین کار همینه اما االن از کجا پیداش کنم؟-

 رفته از آمیار بپرس شاید بدونه کجا-

 آتش سر تکان داد و گفت:

 زنگ میزنم بهش، شما کارایی که گفتم بکنید-

 بری خونه نگران بود کاشمیگم مامانت -

 میرم-

 از ظهر اومدی داری حرص می خوری االنم که غروبه-

 باشه میرم، فعال-

 آتش که رفت کیا به مجید نگاه کرد گفت:

 شقایق کجاست؟-

 جاش امنه-
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 زدی؟تو باهاش حرف -

 نه-

 باشه، منم برم-

** 

گوشی را در دستش چرخاند دو روز بود فقط از طرق 

ر بود اما حس می کرد آتش هیچ پیام از آتش با خب

در اتاقش را خوب نیست، کالفه از تخت پایین رفت، 

باز کرد به اطراف نگاه کرد سمت اتاق ماهک رفت و 

 آهسته در زد.

 بیا تو-

 لبخند زد گفت: در را باز کرد با دیدن ماهک

 مزاحم نیستم؟-

 ماهک کتاب را بست و گفت:
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 نه داشتم کتابی که بهم دادی می خوندم-

مامان یکم حالش خوب نبود، تا االن پیشش بودم، -

 باالخره قرصاش اثر کرد خوابش برد

 ماهک سر تکان داد و پروا کالفه گفت:

 اون بیرون یه چیزی هست-

 چی شده؟-

 خب مثل همیشه نیست آتش بهم پیام میده اما-

 یعنی اتفاقی افتاده؟-

 من این جور حس می کنم-

 نمی خوای بری ببینیش؟-

 در همه حواسش به منه نباید برمه بهانمیش-

 پس زنگ بزن-
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 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_پنج_هشتاد_پارت#

 

 االن می زنم-

لبه تخت ماهک نشست و تماس گرفت، گوشی را دم 

ماهک نگاه کرد، اما با گوشش گذاشت و منتظر به 

 جواب ندادن آتش نگران گفت:

 جواب نداد!حتما یه چیزی هست-

 ودش زنگ میزنه بهتنگران نباش، حاال خ-

 پروا کالفه ایستاد سمت پنجره رفت و گفت:

 تو خبر از بهادر خبر نداری-

 بگم چیزی نمیگی؟-

 پروا نگاهش کرد و ماهک سریع گفت:
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 دست بزنه بخدا فقط حرف زدم نذاشتم بهم-

 سیامک؟-

 اوهوم-

 خب چه خبره؟-

هفته دیگه تولد تو و مرجانه بهادر داره ترتیب یه -

 نهجشن می بی

 یکی از ابروهای پروا باال رفت و ماهک گفت:

چیزی دیگه نگفت اما حس می کنم بهادر این جشن -

عمدی ترتیب داده، شاید بخواد اتش تحریک کنه، اما 

آتش تو جشن  سیامک گفته همه حواسشون هست

 نباشه

 وای ماهک-

 نترس-
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چرا نترسم، من به آتش نگفتم تو فکر بهادر بیشعور -

ی فهمید که نمی ذاشت برگردم تو این چه خبره اگر م

 خونه

 یعنی نگفتی گفته طالق بگیر که با سی...-

نه بخدا جراتشو نداشتم اون تو این چیزا نقشه -

 حالیش نیست

رنامه رو داشته باشه اگر بهادر واسه اون شب این ب-

 که خیلی بد میشه

 فکرشم وحشتناکه-

 شایدم نخواد این کارو کنه؟-

اسه تحریک اتشه، این بدترین راه وامیدوارم ماهک، -

 تو این مدت همه چیزو بهش گفتم جز این یه مورد

 بشین یکم حالت خوب نیست-
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استرس گرفتم، از یه طرف جواب ندادن آتش از یه -

 توطرفم این خبر 

 ببخشید اما فکر کردم بهت بگم بهتره-

 آره خوبه که گفتی فقط نگران آتشم-

 بیا بشین-

 فت:ست و ماهک خندید گپروا کنار ماهک نش

 عادت کردم شبا بیای اتاقم حرف بزنیم-

 پروا باالخره لبخند زد و سر تکان داد گفت:

 خودمم عادت کردم-

 دیدم شام کم خوردی-

 گلوم پایین نمی رهاز فکر اتش چیزی از -

 بیا یه کاری کنیم-

 چی؟-
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 گل یا پوچ بازی کنیم؟-

 پروا لبش کش امد و کم کم بلند خندید گفت:

 واقعا؟!-

آره خب منو تو تازه همو شناختیم، جای بچگیامون -

 بازی کنیم

 قبول-

 جر زنی نکنیا-

 کی من؟ عمرا.. من به قانون احترام می ذارم-

میز کاغذ کوچکی ماهک خندید و چرخید از روی 

 برداشت خوب مچاله و گردش کرد گفت:

 هر کی باخت چی؟-

 نههر کی باخت یه معجون بزرگ باید مهمون ک-

 چند دست؟-
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 پنج خوبه؟-

 اوکیه-

** 

پروا در را بست با لبخند سمت تختش رفت، چند 

ساعتی که در اتاق ماهک بود حالش خیلی خوب بود 

ببرد دوست داشت نمی دانست چرا دوست دارد ماهک 

همه را اشتباه جواب دهد تا ماهک در همه بازی هایی 

فق که پیشنهاد می داد برنده شود و تا حدودی هم مو

 بود.

خودش را روی تخت رها کرد و با ناراحتی در دلش 

 گفت:

 کجایی آتش، نگرانتم-

خبر داشت که بهادر نیستش، دیده بود سر شب با 

بست و دقایقی به سیامک به بیرون رفته است، چشم 
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همان حالت ماند صدای در اتاق را شنید، لبش کج شد 

 و گفت:

 می خورمبی خیال ماهک گفتم که این موقع چایی ن-

در اتاق بسته شد و تا خواست سر بلند کند تنی رویش 

خیمه زد، اگر همان موقع چهره ی آتش را نمی دید 

جیغش به هوا می رفت اما همان جور خشکش زد  

 ند زد و لب زد:آتش لبخ

 سالم زشتم-

پروا بغض کرد با حرص هلش داد اما آتش تکان 

 :نخورد و سر جلو برد لب به گوشش چسباند گفت

 توضیح میدم-

پروا با قهر رو چرخاند اما بوسه ی داغ آتش روی گونه 

اش نشست عجیب بود که بعد ان همه مدت باز دلش 

فرو ریخت، دست آتش آرام فکش را گرفت و 
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را سمت خودش چرخاند، هر دو چشم در  صورتش

چشم شدند و آتش به یک باره لب به لبش چسباند با 

بری و نگرانی آن کار ولع بوسیدش، بعد ان همه بی خ

 هر دو را آرام کرد.

 اما پروا نگران عقب کشید و دم گوشش گفت:

 یکی میاد-

آتش عقب رفت به یک باره مچ دست پروا را کشید از 

مت حمام بردش، در را باز کرد با تخت بلندش کرد س

شتاب درون حمام کشیدش و در را بست و قفل را 

کمر اتش حلقه چرخاندف پروا لبخند زد دستش را دور 

 کرد تنش را به تنش چسباند و گفت:

 چی شد که شدی جونم؟-

نمی دونم فرمولشو بلد نیستم همون جور که تو شدی -

 نفسم
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ا در آورد روی پروا خندید و با شتاب تیشرت اتش ر

زمین رها کرد و باز دستانش دور بدن آتش حلقه شد 

لب به گردنش چسباند با کامی که گرفت آتش چنگ 

 ه باسنش و بیشتر به خود فشردش...زد ب

** 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_هشتاد_پارت#

 

 

پروا نگران دست جلوی دهانش گذاشت نگاه باال برد، 

 ید:آتش سریع مچ دستش را گرفت و غر

 نگفتم که بریزی بهم-
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 اگر پدربزرگ بهادر ببینه بگه من...-

نفس چته تو، چرا رنگت پرید! گفتم که نمیذارم -

 ن چیزی بشههمچی

از کجا میدونی؟ اگر همین االن که بهادر نیست پیش -

 اون ب...

نیست، وقتی میگم نمیذارم به ریز و درشت همه چی -

 حواسم هست

 نگران گفت:پروا خیره اش شد و باز 

 اگر یه و...-

 پروا-

با صدای باال رفته و عصبی آتش، پروا با وحشت دست 

 روی دهانش گذاشت آرام گفت:

 بیرون ات میرههیش صد-
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 دست پروا را پس زد و غرید:

ده بار باید بگم نگران نباش، باز میترسه یه چیزی -

 میگه

پروا لب هایش آویزان شد و آتش دست روی بازوی 

 شید گفت:برهنه اش ک

 گفتی میخوای یه چیزی بگی-

 پروا سر تکان داد به سینه ی آتش خیره شد و گفت:

 ز کنهچیزه...یعنی بهادر...میخواد چی-

 آتش یک ابرویش باال رفت و گفت:

 چرا چیز چیز می کنی!-

 پروا کالفه چشم بست گفت:

 حواست که هست نباید صدات باال بره-

 بگو نفس-
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 یرهبهادر قراره یه جشن بگ-

 چه جشنی؟!-

 تولد من-

لب آتش کش آمد تک خنده ای کرد به دیوار نگاه کرد 

 و زیر لب گفت:

 دیوث حروم زاده-

 گرفت و آتش نگاهش کرد گفت:یر دندان پروا لب ز

 کی هست؟-

 چیزی نمی دونم همون روزی که به دنیا اومدمه، اما یه-

 چی؟-

پروا زبان در دهان چرخاند و با استرس زبان روی 

 لبش کشید، آتش چانه اش را گرفت و گفت:
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این زبونی که از استرس میکشی رو لبت آتشو -

 تحریک می کنه

ی عقب و باال تنه اش را کمچشمان پروا درشت شد 

 کشید با لکنت گفت:

گفته...گفته حواسشون باشه...تو نباید وارد جشن -

 بشی

 همین؟!-

کلمه پروا در سکوت نگاهش می کرد حتی می ترسید 

ای سیامک به زبان بیاورد، آب دهانش را به سختی 

 قورت داد و کمی جرات به خودش داد گفت:

 سیامک...یعنی بهادر گفت...-

 عصبی میان حرفش رفت و گفت:ش آت
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اسم اون سگ پدر جلوی من نیار که خیلی دارم -

 تحمل می کنم تو این جایی اونم همش میاد این جا

بود و آتش کالفه دستی نفس در سینه پروا حبس شده 

 روی ریشش کشید و زیر لب غرید:

 بچه کو...-

 پروا نگاه دزدید و آتش نگاهش کرد گفت:

 خب-

 گفت:گوشش جا داد و موهایش را پشت 

 همین-

 باشه من جشن نمیام-

پروا متعجب چشم ریز کرد و آتش شانه باال انداخت 

دست جلو برد دسته موهای پروا که روی شانه اش بود 

 به پشت هدایت کرد و گفت:را 
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چون بهادر دستور داده منم نمیام، باالخره من آدم -

 حرف گوش کنیم

 چی تو سرته آتش!-

ب تولدت پیشت فقط نمی تونم شباور کن هیچی -

 باشم اما بعد یه تولد دو نفره می گیریم باشه؟

 آتش-

سر آتش جلو رفت و از گردنش کامی گرفت، چشمان 

 م گفت:پروا بسته شد و او آرا

 هیش-

 آتش-

 بی خیال بذار تا صب...-

با صدای در اتاق پروا با شتاب سر چرخاند و آتش نیم 

 و دم گوشش گفت: خیز شد دست دور کمر پروا برد
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 اصال نترس، خونسرد باش-

 پروا با ترس سر تکان داد.

بهادر با دیدن تخت خالی چشم ریز کرد، با صدای آب 

کرد، جلو رفت آرام در زد، سر چرخاند به در حمام نگاه 

 پروا آب دهان قورت داد گفت:

 بله-

 االن چه وقت حمومه؟-

روا از آتش سر تکان داد تا پروا خونسرد حرف بزند، پ

خودش را زیر سر جایش بلند شد از وان بیرون رفت و 

 دوش آب که باز بود کشید گفت:

 خوابم نبرد اومدم حموم-

 گفت: بهادر به ساعت مچی اش نگاه کرد و

 باشه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پروا از زیر آب بیرون آمد صدای دور شدن قدم های 

بهادر را شنید، نفس عمیقی کشید همان موقع تن 

سبید و لبش داغی لبش را آتش از پشت به تنش چ

 روی گوشش حس کرد.

 جدیدا خیلی می ترسیا-

لب پروا کج شد با شتاب چرخید دست پشت گردن 

 آتش برد و لب زد:

 ترسو عمته-

لبش چسباند و زیر دوش آب کشید، دستش را لب به 

 روی تن آتش غلتاند...

* 

با بسته شدن در نفس آسوده ای کشید و موهای 

هایش را تنش کرد به ساعت  خیسش تاب داد، لباس

 رد.که نزدیک پنج را نشان می داد نگاه ک
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لبخند زد خواست سمت تخت برود اما حس کرد 

رفت، مدام صدای ضعیفی شنید، با ترس سمت پنجره 

 نگران آتش بود.

 

 ��عیار سنج رمان های کامل
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آرام پرده را کنار زد، خبری از آتش نبود اما از همان 

که زنی خوش باال در زیر نور ستون های برق باغ دید 
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پوش که کالهی به سر داشت همراه چهار مرد داشت 

 سمت عمارت می آمد.

چون چراغ اتاقش خاموش بود کسی فکر نمی کرد او 

ار است، پروا لحظه ای دید که آن زن به جای بید

سمت دیگر ساختمان رفت، اما چون پشت عمارت 

 پنجره بود نمی توانست ببیند دقیق کجا رفته است.

ید با سرعت سمت میز رفت کش را مشکوک چرخ

برداشت همان جور که کل موهایش را باالی سرش 

جمع می کرد سمت در رفت و آهسته بیرون رفت، به 

نگاهی انداخت و با اطمینان پاورچین پاورچین  اطراف

 سمت پله ها رفت.

همه جا را از نظر گذراند اما مطمئن بود از در اصلی 

 بیرون برود.
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رفت و همان جور که حواسش به همه از پله ها بیرون 

جا بود سمت اتاق مادرش رفت، دستگیره را پایین 

کشید به مادرش که در خواب عمیقی بود نگاهی 

 خت.اندا

در را بست، سمت پنجره قدی رفت، قسمتی که باز می 

شد را آهسته عقب کشید، لب زیر دندان کشید و 

هنه در بیرون رفت، در را نیمه بست و با همان پاهای بر

 باغ قدم گذاشت.

مدام مراقب بود که اطراف کسی نباشد و او را ببیند، 

 آهسته جلو می رفت، پشت دیوار ایستاد دید زد، خدا را

شکر کرد آن قسمت کسی نبود، دوباره راه افتاد، ده 

 قدمی دور شده بود که نگاهش به پنجره استخر افتاد.

را یک قدم به عقب برداشت و خم شد درون استخر 

دید زد، با دیدن بهادر و چند نفر دیگر سریع زانو زد، 
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آن زن را هم دید که همان موقع مردی پشت سرش 

رد از او گرفت، تاپ دکلته ایستاد و کتش را که در آو

 مشکی رنگ با شلوار سفیدی که با کتش ست بود.

پروا دوباره به اطراف نگاه کرد و وقتی مطمئن شد 

نگاه کرد، زن گوشی را روشن کرد جلو دوباره به آن ها 

 رفت رو به بهادر ایستاد.

بهادر اول به چاک سینه و سینه های درشت زن که 

ود نگاه کرد و بعد به نیمی از لباسش بیرون زده ب

گوشی، پروا کنجکاو بود ببیند چه چیزی دارد نشان 

 ادر می دهد.به

چند دقیقه ای به همان منوال گذشت، پروا نگران به 

طراف نگاه کرد، حتی نمی توانست بشنود چه می ا

 گویند.
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باالخره بهادر گوشی را به آن زن داد و شروع به 

ادر چطور صحبت کرد، پروا چشم ریز کرد دید به

دستش را روی سینه های آن زن کشید، با انزجار 

 چهره در هم کشید غرید:

 هول-

زن بشکنی زد و مردی کیف چمدان باریکی جلو آورد 

یز گذاشت، بهادر جلو رفت خم شد قفل های روی م

 کیف را باز کرد و در را باال کشید.

با دیدن شمشیری که برق می زد لبخند زد سر چرخاند 

 نگاه کرد چند کلمه ای حرف زد. به آن زن

پروا دوباره به اطراف نگاه کرد، کمی ترسیده بود، 

دست روی بازویش کشید به آن ها نگاه کرد، مردی 

دست بهادر داد و بهادر کمی با تلفنش حرف گوشی به 
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زد، سیامک به اطراف نگاه کرد و دوباره به بهادر نگاه 

 کرد.

 ن شمشیر نگاه کرد.بهادر گوشی را پس داد دوباره به آ

 

 ��عیار سنج رمان های کامل
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پروا به اطراف نگاه کرد و سعی کرد بیشتر به دیوار 

بچسبد تا اگر کسی هم آن اطراف نگاه می کرد 
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، نفس عمیقی کشید دوباره به استخر نگاه کرد، نبینتش

ر داشت با آن زن صحبت می کرد، با دیدن پای بهاد

 زن که عقب رفت چشم ریز کرد.

دید که زن دارد گریه می کند و تند تند حرف می زند، 

 پروا زیر لب گفت:

 یه چیزی شده!-

بهادر عقب رفت و سیامک جوری فریاد زد که پروا هم 

 یش را شنید:ترسید و هم صدا

 تو یه جاسوسی-

د و انگار داشت چیزی را زن تند تند سر تکان دا

توضیح می داد، پروا نگاهش سمت پدرش رفت و 

لحظه ای دید که پدرش دست روی شمشیر کشید و به 

یک باره بیرون آورد در یک چشم بهم زدن زن تکانی 

 خورد و پروا شوک زده خشکش زد.
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جیغی از ترس جوری شوک شد که حتی نتوانست 

وی زمین ون و سر زنی بود که ربکشد، خیره به خ

افتاده بود، حتی پلک هم نمی زد، اما لحظه ای حس 

کرد چیزی با شتاب دارد از معده اش باال می آید، چنان 

 باال آورد که شیشه ی پنجره به یک باره کثیف شد.

تنش بی جان روی زمین افتاد، کنار سرش روی سنگ 

پنجره دید که بهادر سر زن را در نشست و گوشه ی 

قهه می زند، چشمان خمارش بسته دست گرفته بود قه

شد، سردش بود، می لرزید، به سختی چشم باز کرد 

 دوباره به آن جا نگاه کرد و فریاد بهادر را شنید:

 سزای خیانت کار همینه، همین-

دو قطره اشک از  گوشه ی چشمان پروا چکه کرد، باید 

از آن جا دور می شد اما انگار در چند  می رفت، باید

خالی از هر حسی شده بود، باز دوباره  ثانیه بدنش
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حالش بد شد بدنش کمی کج شد باال آورد، بی حال 

دستش را روی زمین فشرد، سعی کرد بلند شود، اما 

 تمام جانش را از دست داده بود.

باز سعی کرد نیم خیز شد سر و صدایی از طرف دیگر 

شنید، حتی جان ترسیدن هم دیگر نداشت، ساختمان 

دیدن چنین صحنه ای برای او زیادی بود  قوی بود اما

که به آن حال افتاده بود، دست به دیوار گرفت به 

سختی ایستاد، سرش گیج می رفت از سرما می لرزید، 

 هر قدمی که بر می داشت چند ثانیه طول می کشید.

ا حالی که باالخره سمت دیگر ساختمان رسید اما ب

شد باال آورد، ک باره خم دوباره به او دست داد به ی

 دستش را روی دیوار کشید و نالید:

 آتش-
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باز اشک ریخت و سمت اتاق مادرش رفت، خودش را 

 به زور درون اتاق کشید و پنجره را بست.

بی توجه به مادرش سمت در رفت و بازش کرد، حتی 

زرگ هست یا نه، نگاه نکرد تا ببیند کسی در آن سالن ب

ت پله ها رفت، خوش فقط راه افتاد تلو تلو خوران سم

 بختانه هنوز کسی وارد عمارت نشده بود.

با پاهای سست از پله ها باال رفت، آخرین پله را که 

 باال رفت، در عمارت باز شد و سیامک چرخید و گفت:

 بفرما عمو-

 بهادر وارد عمارت شد سر تکان داد و گفت:

 بودکارت خوب -

 گفت: سیامک لبخند زد به دنبال بهادر رفت و بهادر

 ببریدش بسوزوندیش تا پیداش نکنن-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 باشه عمو-

 سریع ببرید تا روز نشده-

 االن می بریم-

 اون شمشیرم تمیز کنید بیارید اتاقم-

 چشم-

 بهادر به اتاقش رفت و سیامک با ذوق چرخید گفت:

 دیدی عمو که چه کارایی برات می کنم-

 مت در رفت.کرد سپرشی 

لرزید که دندان هایش پروا زیر پتو خزید، آن قدر می 

روی هم می خورد، در خودش جمع شده بود لحظه ای 

آن صحنه از جلوی چشمانش کنار نمی رفت، انگار حال 

بدش قصد خوب شدن نداشت که با یاد آوری بریدن 

 سر آن زن باز عق زد و با شتاب باال آورد.
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کشید پتو را  و کمی خودش را عقبتخت کثیف شد اما ا

 نگاه داشت.زیر گلویش محکم 

** 

ماهک از اتاقش بیرون آمد، سمت پله ها رفت، انتظار 

داشت باز هم میز صبحانه به دستور پروا آماده باشد اما 

با دیدن میز خالی چشم ریز کرد کمی خم شد با دیدن 

 مبین سریع گفت:

 پروا نیست؟-

 نمی دونم-

 مامان کجاست؟-

 منتظر پروا بود دید نمیاد گفت ببرنش تو حیاط-

 ماهک سر چرخاند به در اتاق پروا نگاه کرد و گفت:
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اون که زود بیدار می شد، نکنه رفته بیرون! هر چند -

 آتش دیشب دیر رفت حتما خوابش برده

 باز به مبین نگاه کرد گفت:

 بهادر کجاست؟-

 یک ساعت پیش با سیامک رفتن بیرون-

مت اتاق پروا رفت، چند بار در کان داد سماهک سر ت

اما صدای پروا را نشنید، گمان کرد حمام باشد، در زد 

را باز کرد اما با دیدن پروا روی تخت که پتو را تا زیر 

گلویش کشیده بود چشم ریز کرد، سمتش رفت و 

 گفت:

 چقدر می خوابی ت...-

با دیدن تخت کثیف و صورت خیس از عرق پروا نگران 

 جلو رفت و پتو را کشید گفت: سریع
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 یدار شوپروا، پروا ب-

با دیدن لرزش بدنش بیشتر ترسید قدمی به عقب 

برداشت، اما باز جلو رفت دست روی پیشانی اش 

 گذاشت و با وحشت دست عقب کشید گفت:

 داری می سوزی!-

 با وحشت چرخید با دو از اتاق بیرون رفت و فریاد زد:

 مبین بیا باال-

گوشی را برداشت و با سرعت  ودش رفت وبه اتاق خ

تماس گرفت گوشی را دم گوشش گذاشت، از  با آتش

 اتاق بیرون رفت با دیدن مبین شتاب زده گفت:

 حال پروا خوب نیست-

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_نه_هشتاد_پارت#

 

 بله-

با صدای خواب آلود آتش دست روی گلویش گذاشت 

 و گفت:

 آتش...پروا-

ود با صدای ترسیده ی تخت افتاده بآتش که دمرو رو

 م پروا با شتاب صاف نشست گفت:ماهک و اس

 پروا چی شده؟!-

نمی دونم، تو تب داره می سوزه، انگار باال هم اورده، -

 بیدار نمیشه

چشمان آتش درشت شد و سریع تیشرتش را 

 برداشت و گفت:
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 چیزی شده؟ بحثی شده؟ چیزی دیده؟-

 ماهک گیج گفت:

 نمی دونم-

 م میام؟ارد-

 نه...منو مبین داریم می بریمش دکتر -

بیاید بیرون اما نبریدش دکتر، اون تب روانی داره -

بیاریدش محله، بیاریدش خونه خودش من خوبش می 

 کنم

 اما-

 همین که گفتم-

 باشه-

مبین با دو در حالی که پروا در آغوشش بود از اتاق 

 بیرون امد گفت:
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 بریم-

را برداشت، مانتو تو و شالش ماهک به اتاقش رفت مان

شالی هم برای پروا برداشت از اتاق بیرون رفت و 

همان جور که به دنبال مبین می دوید مانتو را تنش کرد 

و شال را روی سرش انداخت، خودش را زودتر جلوی 

 در کشید و در را باز کرد گفت:

وایسا، مامان ببینه می ترسه، جلو رفت با دیدن -

تکار نگاهی کرد و ماهک ن داد، خدمخدمتکار دست تکا

 اشاره کرد ویلچر مادرش را بچرخانند

 زن سریع ویلچر را چرخاند و ماهک گفت:

 بدو بریم-

هر دو دویدند از پله ها پایین رفتند، ماهک زودتر در 

عقب ماشین مبین را باز کرد و مبین پروا را روی 

صندلی خواباند، ماهک هم همان پشت نشست و مبین 
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ین را دور زد پشت فرمان نشست و بست و ماش در را

 با سرعت به حرکت در آوردش و به ماهک گفت:

 بیمارستان یا درمانگاه-

 محله-

 مبین با شتاب سر چرخاند گفت:

 چی؟!-

انگار آتش می دونست پروا چشه گفت ببریمش -

 محله می دونه چی کار کنه

 مبین گیج گفت:

 مگه اینا جدا نشدن!-

 روسریع تر ب سوال نپرس مبین-

ماشین از باغ بیرون رفت و مبین سرعتش را باال برد، 

ماهک به سختی مانتو را تن پروا که هنوز می لرزید 
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کرد و شال را روی سرش انداخت، دست روی پیشانی 

 اش گذاشت و گفت:

 یعنی چرا این جوری شده-

 مبین از آینه نگاهش کرد و گفت:

 شاید سرما خورده-

 یآتش گفتف تب روان-

 گیج گفت:مبین 

 این چه کوفتیه؟-

 نمی دونمف،خیلی می لرزه، مبین زودتر برو-

** 

با ایستادن ماشین در زودتر توسط آتش باز شد و خم 

شد دست زیر تن پروا برد در آغوش گرفتش و از 

ماشین بیرون کشیدش، دوید وارد ساختمان خانه پروا 
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 شد و وارد آسانسورشد، ماهک سریع وارد شد و دکمه

 فشرد و گفت:را 

دیدم میز آماده نیست تعجب کردم رفتم سراغش -

دیدم تختش کثیفه خودشم از عرق خیس شده، تبشم 

 باالست

آتش به صورت سرخ پروا نگاه کرد با ایستادن 

آسانسور بیرون رفت و وارد خانه پروا که درش باز بود 

 شد پرویز سمتشان رفت و گفت:

 ببرش بذارش رو تخت-

تاق شد و پروا را روی تخت خواباند، رد اآتش سریع وا

 شالش را از سرش کشید و آرام گفت:

 نفسم، نفس آتش صدامو می شنوی-

 آتش برو بیرون-
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 عمو بی خیال، بیا کارتو شروع کن-

 اتش همین االن برو بیرون-

 پرویز-

با فریاد آتش ماهک که جلوی در اتاق بود ترسید اما 

 پرویز غرید:

 رمو شروع کنمر کابرو بیرون تا زودت-

آتش عصبی ایستاد و با قدم های بلند بیرون رفت در 

را بهم کوفت، ماهک نگران از در بسته نگاه گرفت و به 

 آتش نگاه کرد و گفت:

 مریضه؟-

آتش لگدش زیر میز کشیده شد با بلند شد میز و 

پخش شدنش روی زمین، ماهک وحشت زده دستانش 
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ت ن سمرا روی گوشش گذاشت و آتش نفس زنا

 پنجره رفت و گفت:

 یه چیزی شده که باز حالش اینه، بدتر از همیشه-

مبین جلوی در خانه ای بود که باز بود، به ماهک نگاه 

 کرد و همان لحظه آتش سیگاری آتش زد، گفت:

 اون حروم زاده کجا بود؟-

 مبین جلو رفت و گفت:

 با سیامک رفتن بیرون-

 کاری نکرده؟ -

 گاه کردند و مبین گفت:گر نمبین و ماهک به یکدی

 نمی دونیم-

 ماهک سریع گفت:
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تو این دو سه ساعت ممکنه چی شده باشه که حالش -

اینه، فکر نمی کنی دلیل دیگه ای واسه این حالش 

 هست

نه، اون یا چیزی فهمیده یا چیزی دیده که اینجوری -

 شده

 تب روانی چیه؟-

ی عصبیه بیماریه زیاد مهم نیست، اما وقتی طرف -

یشه یا ناراحت سردردای شدید می گیره و تب می م

 کنه بدنش به شدت می لرزه

 ماهک نگران به در اتاق نگاه کرد و مبین گفت:

 آخه صبح باید چی دیده باشه که حالش این باشه؟-

آتش دستش را روی شیشه گذاشت و پکی به 

 سیگارش زد گفت:
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 می فهمیم-

** 

هک که ما ود،بوی سوپ ترخینه در خانه پیچیده ب

داشت به مادر آتش که در حال سوپ درست کردن بود 

 نگاه می کرد، مبین به نیم رخش نگاه کرد آرام گفت:

 مگه نگفت جدا شدن-

 ماهک از آن زن نگاه گرفت به مبین نگاه کرد و گفت:

 انقدر احمق نیستی که نفهمیده باشی دروغ گفتن-

 اخه چرا؟-

لطفی که ها تن نمی دونم خودشون می دونن، تو هم-

می تونی به خواهرت بکنی اینه که مثل من دهنتو 

 ببندی
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انقدر خر نیستم با اتش در بیوفتم، حاضرم با بهادر در -

 بیوفتم اما آتش نه

بذار ببینیم این دوتا کاری می کنن از دست بهادر -

 راحت بشیم

 ��عیار سنج رمان های کامل

 

vcs03MmI0-https://t.me/+I1iSGx 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نود_پارت#

 

 این که آرزومه-

 پس سکوت کنه به آرزوت فکر کن-
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آتش در تراس را باز کرد وارد آشپزخانه شد، به 

 مادرش نگاهی کرد و گفت:

 آماده شد-

 آره اما برو ببین بیدار شده-

کنار پرویز گفت سه چهار ساعت می خوابه، بذار -

 بیدار شد خودم می دم بخوره

 مادرش دلخور همان جور که سوپ را هم می زد گفت:

استرس و دق دادن من کم بود حاال اون دخترو دق -

 میدی

 آتش عصبی به زبان کردی غرید:

وقتی از چیزی خبر نداری چیزی که به ذهنت می رسه -

 نیاررو به زبون 
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می  ماهک اولین بار بود می دید آتش کردی صحبت

و بی توجه  کند، آتش عصبی از آشپزخانه بیرون رفت

به آن دو که گفته بود در آن جا بمانند گذشت به اتاق 

پروا رفت، در را بست سمت تخت رفت، لبه اش 

نشست و دست روی پیشانی اش گذاشت، تبش قطع 

 االی سر پروا بود.شده بود و آن دومین سرمی بود که ب

 ت:نفس عمیقی کشید و زیر لب گف

 بعد از این که اومدم چی شده که این جوری شدی!-

کمی خم شد و کنار سرش را روی قفسه سینه ی پروا 

گذاشت و چشم بست، نفهمید چند دقیقه گذشت اما با 

 تکان خفیف بدن پروا سریع صاف نشست و گفت:

 نفس-

، خیره اش شد لبهای با صدای آتش آرام چشم باز کرد

یادش می آمد چه دیده  آتش تکان می خورد اما داشت
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می شنید، آتش نگران است و هیچ صدای آتش را ن

 صدایش می زد:

 پروا صدامو می شنوی، پروا یه چی...-

پروا با شتاب از تخت جدا شد وحشت زده در آغوش 

آتش فرو رفت، دستان آتش در هوا خشک شد و به 

هق کردن پروا را شنید، سریع  یک باره صدای هق

 حلقه شد و گفت:دستانش دور پروا 

 چی شده نفس، داری می ترسونیم-

صدای گریه پروا باال تر رفت، صدای در شنید اما آتش 

 فریاد زد:

 کسی نیاد تو-

 دست روی سر پروا کشید گفت:

 قربونت برم آروم باش، بگو چی شده-
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 :پروا سر عقب برد با چشمان ترسیده لب زد

 نمی تونم...نمی تونم آتش-

 دور صورتش و گفت: دو دست آتش قاب شد

 چی عزیزم چی نمی تونم-

 پروا باز به گریه افتاد نالید:

کم اوردم...کم اوردم...آتش...کاش هیچ وقت...نمی -

 فهمیدم کی هستم

آتش در سکوت نگاهش می کرد و پروا اشک ریخت 

 سر تکان داد گفت:

ی خواستی دورم کنی...کم حق داشتی...حق داشتی م-

 اوردم آتش
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نکن اون موهای نازتو تو کش فتنو کوکش گفتم ساز ر

نکن انقده تو چشم نرو اون چشای خوشگلو از من 

 دورش نکن

 

 هیش یکم آروم باش بگو ببینم چی شده-

 آتش-

 جان دل آتش، بگو نفسم-

 

آدم بدای دورتو که دور نکردی چقد بهت گفتم محل 

 نکردینده تو گوش 

 

 چانه پروا لرزید کمر اتش را چنگ زد گفت:
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اشون انقدر کثیفه...که با این همه تجربه و دیدن نید-

 انواع جنایتا...کارشون برام...

 سکوت کرد باز هق هق کرد و آتش کالفه غرید:

 گریه نکن داری بیشتر بهمم می ریزی-

 

اینا پشت تو پیش من بد میگفتن حاال فهمیدی چرا من 

 باهاشون هی در میفتم

 

ری هزار بار مکث وقتی...وقتی می خوای سر یه بره بب-

بار می ریزه دستت می لرزه...اما می کنی، دلت هزار 

 چطوری اون عوضی تو یه ثانیه سر اون زن برید؟!

آتش گیج نگاهش می کرد و پروا ابروهایش باال رفت 

 گفت:
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سر باورت میشه اتش؟!...باورت میشه تو یک ثانیه -

 زنه وسط استخر افتاد

 اتش سریع در آغوش کشیدش و گفت:

 هیش هیش هیش، بسه نمی خواد بگی، آروم باش-

 

اینا تورو اذیت میکنن نیومده خستت میکنن همه جوره 

 من پشت توام بیا قایم بشو پشت خودم

 

 پروا نالید و باز چنگ زد لباس آتش را و گفت:

ه زن خوش اولش...اولش شبیه یه مالقات بود...ی-

ه پوش...بهادر باهاش خوشو بش کرد...آب از دهنش را

افتاده بود که یه زن با یقه ی باز جلوش بود...اما نمی 

دونم، یکی باهاش تماس گرفت...عصبی شد، شنیدم 
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سیامک داد زد تو یه جاسوسی...بهادرم...بهادرم 

شمشیری که اون زن براش اورده بود برداشت تو یه 

 ب... چشم بهم زدن سرشو

به یک باره عق زد و با شتاب عقب رفت کمی باالتنه 

ش از تخت آویزان شد، اتش عصبی کمرش را مالید و ا

 :گفت

 باشه پروا نمی خواد بگی بسه، تو فقط آروم باش-

 

قربون خنده های نازت نبینم بخوای گریه کنی من 

 دارم نیازت

 

پروا بی جان دهانش را پاک کرد چرخید به آتش نگاه 

 ، باز اشک ریخت گفت:کرد
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...توانش تو دنیای کثیفشون واسه من زیادی بزرگه-

ال می فهمم چرا نخواستی وجودم نیست...حاال...حا

 من...بشناسمشون

 آتش باز در آغوش کشیدش سرش را بوسید و گفت:

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_یک_نود_پارت#

 

 هیچی نگو فقط ساکت باش تا آرومت کنم-

 آتش-

 جان آتش، نکن نفسم اینجوری نکن -
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آخه من کلی  عزیزم میری بیرون من دلشوره میگیرم

 چشم بد دورت میبینم

 

پروا در آغوشش آرام اشک می ریخت و آتش سعی 

می کرد با نوازش هایش آرامش کند، نیم نگاهی به 

سرم تمام شده کرد و کمی خم شد پروا را روی تخت 

 خواباند گفت:

 بیارم بمون سرمتو در-

 

اینا تورو اذیت میکنن نیومده خستت میکنن همه جوره 

 م بیا قایم بشو پشت خودممن پشت توا
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چسب را جدا کرد و سرم را جدا کرد، پنبه را روی 

 دستش فشرد به چشمان سرخ پروا نگاه کرد و گفت:

بهت گفتم اون جا هستی الزم نیست هر چی شد -

 یده بگیرفضولیت گل کنه، گفتم خیلی چیزارو ناد

 پروا چشم بست و گفت:

 گفتی-

یخوره جز این که  بی خیال سرکوفت زدن به چه درد م-

 مبیشتر اذیتت کن

 خم شد پیشانی اش را بوسید و گفت:

 االن به چیزی فکر نکن، گریه هم نکن-

 چه جوری اوردیم این جا؟-
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ماهک پیدات کرد زنگ زد به من، با مبین می خواستن -

ا می دونستم چته گفتم بیارنت این ببرنت بیمارستان ام

 جا، عمو پرویزم خبر کردم

 مبین!-

 من بگم جرات دهن باز کردن ندارهرس نت-

اصال نفهمیدم چطور خودمو رسوندم به اتاقم، فقط -

 یادمه چندباری باال اوردم

 آتش کالفه دست روی ریشش کشید و گفت:

 رنگت خیلی پریده-

 اتش-

 جانم-

 بود؟اون...اون زن کی -
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نمی دونم اما می فهمم، اما می خوام اصال بهش فکر -

 نکنی

 ید و گفت:چانه پروا لرز

مگه می تونم...یه لحظه هم از جلوی چشمم دورش -

 کن...

 آتش خم شد و صورتش را نزدیک صورتش کرد گفت:

 نفس-

 بله-

 می دونی چقدر دوستت دارم-

 در همان بی جانی لبخند زد و آرام گفت:

 دونممی -

 چقدر-

 بی نهایت-
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آفرین، این بی نهایت یعنی روز به روزم بهش اضافه -

 میشه

زد یک دستش را دور گردن آتش حلقه کرد  پلک پروا

 در آغوش کشیدش و با بغض گفت:

 خدا هم خیلی منو دوست داره-

 آتش لبخند زد و گفت:

 از کجا فهمیدی؟-

 چون تورو اورد تو زندگیم-

 ونه اش را بوسید و گفت:آتش خندید سر چرخاند گ

 ببرمت حموم؟-

 کی خونست؟-

ه این چیزا توجه هر کی، مهم نیست، بهت گفتم من ب-

حالت بده، می برمت حموم هم حالت نمی کنم، االنم 
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یک جا بیاد هم به قول خودت این همه باال اوردی تمیز 

بشی، بعدم یه سوپ ترخیه مخصوص شهر ما که 

 دتمادرشوهر پز هست میدم به خور

 مامانت این جاست؟-

 این جاست، رفتنی هم نیست-

یر پایش برد اما پروا لبخند زد و اتش ایستاد دست ز

 پروا سریع گفت:

 نه زشته-

اتش ابرو در هم کشید و بی توجه در آغوش گرفتش، 

دستان پروا دور گردنش حلقه شد و اتش با ابروهای 

 در هم غرید:

 زشتماین چیزا واسه من اصال زشت نیست -
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پروا لبخند زد، حالش خوب نبود اما در کنار او که بود 

بلد بود ذهنش را از حالش خوب بود، اتش هم خوب 

 آن تصویر دور کند.

در را باز کرد بیرون رفت، مبین و ماهک سریع 

نگاهشان کردند و اتش بی توجه سمت حمام بردش 

 گفت:

 می برمش حموم-

با رفتنشان به  مادرش که در آشپزخانه بود لبخند زد و

 حمام و بسته شدن در گفت:

 بشینید براتان سوپ میارم-

 کرد و گفت: ماهک به مبین نگاه

 انگار بهتر بود-

 آره-
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خوبه بردش حموم، بدنش کثیف شده بود، لباسشم -

 که بدتر

 بشینیم پس-

 

این بار چندمه که توی پارت اعالم میکنم رمان آغوش 

وی آی پی نداره، آتش و هر رمان آنالین دیگه ی من 

هر چی پارت نوشته بشه همین جا میذارم؛ و اینکه در 

 رمان آغوش آتش.مورد کی تمون شدن 

جا داره بگم این جلد دوم رمان قرار نبود اصال االن 

نوشته بشه و قرار بر این بود یه وقفه بینش باشه، 

یعنی یه رمان کامل از یه داستان دیگه گذاشته بشه و 

که کامل متوجه بشید جلد دوم یعنی وقفه ایجاد بشه 

چی و حس طوالنی بودن بهتون دست نده، مثل رمان 
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که بعد یک سال جلد دومش که زمرد سیاه بود  رخپاک

 شروع شد.

اما به خاطر اصرار خودتون و خواهشایی که کردید و 

واقعا واسه من هم سخت بود چون قرار نبود دو رمان 

و رمان گرگم سخت همزمان نوشته بشه، آغوش آتش 

به هوا دو رمان سنگین هستن که همزمان با هم 

ر حال بعد این همه سال نوشتنش واقعا سخته، اما به ه

شهرت درست نبود نظر همرو زیر پا بذارم و واسه جلد 

 شروع کردم. دوم بی وقفه

جلد دوم رمان اینجوری نیست که فکر کنید به نود یا 

از هر نویسنده  صدتا پارت باید تموم بشه، کال هر جا

ای کتاب دو جلده بخونید متوجه میشید جلد دوم به 

البته جلد دوم این رمان به اون اندازه جلد اول هست، 

اندازه جلد اول نیست، اما توقع کم پارت هم نداشته 
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ید و مدام تو پیوی نپرسید چند پارت دیگه تموم باش

میشه، چون رمان آنالین که مشخص نمی کنه چند 

ه، مگر کامل از قبل نوشته باشی که دقیق پارت میش

 بگی چقدر مونده.

امیدوارم یکم وقت این توضیحات الزم بود بگم و 

 خونید که کامل متوجه بشید.بذارید و ب

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_دو_نود_پارت#

 

 پروا دست روی سینه ی آتش گذاشت و آرام گفت:

 تو برو عقب خیس نشی-

 فت:آتش سر تکان داد عقب رفت گ
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 تو دوش بگیر من یه تماس بگیرم-

پروا چرخید آب را باز کرد، تنش که خیس شد چشم 

، صدای آرام آتش را که داشت با تلفنش صحبت بست

نمی شنید، اما صحنه های دم صبح یکی یکی  می کرد

 از جلوی چشمانش می گذشتند.

دستانش روی بازوهایش نشست، پشت گردنش تیر 

قلبش دارد فشرده می شود، می کشید، حس می کرد 

لبخندهای بهادر را که به یاد می آورد انگار دردش 

غض بزرگی راه گلویش را بند کرده بیشتر می شد، ب

 بود.

سر به زیر برد همان موقع دست گرم آتش روی شانه 

اش نشست با شتاب چرخاندش از زیر آب بیرون 

کشیدش و در یک چشم بهم زدن لبهایش را بین 
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ت و به جای اینکه ذهنش را درگیر کند، لبهایش گرف

 احساساتش را درگیر کرد.

نش دوباره آن سمت اگر می خواست یک لحظه هم ذه

آن قدر ماهرانه حسش را به بازی گرفته بود برود آتش 

 که باز به همان لحظه و لذت بی نهایتش بر می گشت.

** 

خیره بود به سوپ ترخینه، ماهک نگران نگاهش می 

موهای خیس از اتاق بیرون آمد سمتش  کرد، آتش با

رفت کنارش نشست و قاشق را برداشت سمتش 

 گرفت و گفت:

 ردی کهخون-

 پروا نگاهش کرد و با صدای گرفته گفت:

 نمی تونم-
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مادر آتش تا دهان باز کرد آتش اشاره کرد هیچ نگوید، 

 قاشق را روی میز گذاشت و گفت:

 باشه اینو بعد می خوریم-

 گرفت و آرام گفت:دست پروا را 

 زنگ زدم مریم داره میاد-

پروا حتی خوشحال هم نشد، آتش دستش را فشرد و 

 ت:گف

میخوای دیگه نری؟ دورت کنم نفسم، دور بشی که  -

 دست هیچ کس جز خودم بهت نرسه؟

پروا پلک زد، دور شود؟ بعد آن همه تالش و تحمل 

 حال دور شود؟ 

 ت:دندان هایش روی هم فشرده شد زیر لب گف

 تا نمیره جایی نمیرم-
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 اما خوب نیستی نفسم، ببین حالتو!-

رش را پشت گوشش پروا دست باال برو موهای نم دا

 گذاشت و گفت:

 خوبم...یعنی خوب میشم...با...-

 به آتش نگاه کرد چانه اش لرزید گفت:

 با تو خوب میشم-

 آتش به زور لبخند زد و ماهک آرام گفت:

آتش برگشت چه اتفاقی چی شده پروا، دم صبح که -

 افتاد؟

آتش چپ چپ به ماهک نگاه کرد و پروا سریع رو 

جا خورد خودش را عقب کشید و چرخاند، ماهک کمی 

 ترجیح داد آن لحظه سکوت کند.
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مادر آتش کنار پروا نشست دست روی موهایش 

کشید، پروا خجالت زده سر به زیر برد اما آن زن شانه 

سمت آتش چرخاند، پروا های پروا را گرفت کمی 

تعجب کرد و آن زن با دستای پر مهرش، کل موهای 

 پروا را در دست گرفت گفت:

دنیا بی رحم نیست، آدما هستن که بی رحمش می -

 کنن

پروا خیره بود به چشمان آتش اما حواسش به حرف 

های مادرش بود که آرام و با حوصله داشت موهایش را 

ستانش در دستان آتش تقسیم می کرد که ببافتشان، د

 قرار گرفت و صدای آن زن در گوشش نشست:

شون نگذره که قوی اما آدم تا اینارو نبینه تا از کنار-

گن چیزی که آدمو نکشه قوی نمیشه، چی میگن؟ می

 ترت میکنه
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با حس بافته شدن موهایش لبخند زد و مادر آتش 

 گفت:

 اگر چیزی دیدی یا چیزی شنیدی االن این جایی کنار-

عشقتی یعنی قوی تر شدی، این حال به پروای من، 

 عروس من اصال نمیاد

برد و آتش خندید دستش پروا خجالت زده نگاه به زیر 

د و همان لحظه صدای آن زن که آرام شعر را فشر

 کُردی زمزمه می کرد در گوششان نشست.

باعث شد سر آتش کج شود و به مادرش خیره شود، 

صدای دلنوازش گوش گوش های پروا تیز شد به 

 سپرد.

 

 هه رکوئ ئه روانم تو ئه بینم

 هه رکات که سه یری ئاوئنه که م ئه که م
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 ی تیادیارهوت

 ته نیاجارئک خومم نه دی

 که چی توئه بینم هه رچی جاره

 خه تای ئاوئنه که م نیه

 چاوه کانم پرن له تو

 

آتش لبخند زد و مادرش پایین موهای بافت عروسش 

وازشش روی گیسویش کشیده شد را بست و دست ن

 گفت:

 بخور دخترک قوی ما، به تو فقط قوی بودن میاد-

ا متوجه نشد اما کرد، معنی شعر ر پروا زیر لب تشکر

عجیب به دلش نشست، دست پیش برد قاشق را 

برداشت و کاسه را با دست دیگرش گرفت، با اولین 
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قاشق که در دهان برد آتش نفس آسوده ای کشید به 

 نگاه کرد گفت:ماهک 

 مبین کجا رفت؟-

 خسته شد رفت دور بزنه-

 پروا با ترس سریع گفت:

 به بهادر چئ...-

 میان حرفش رفت گفت:ش آت

 نمیگه نگران نباش-

 اما...-

 گفتم نمیگه دیگه، چرا اما اگر میاری-

 ماهک با تایید گفت:

 چیزی نمیگه، االنم همین اطرافه جایی نرفته-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_نود_پارت#

 

با زنگ گوشی آتش که در اتاق بود از سر جایش بلند 

اشت و تماس را وصل شد به اتاق رفت، گوشی را برد

 کرد و دم گوشش گذاشت:

 چی شد؟-

به زور تونستم از زیر زبون یکیشون حرف بکشم، -

 اصال دیشب از عمد آدماشو عوض کرد

 خب-
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ر دیگه بوده، واسه ایران نبوده، زنه از طرف یه خالفکا-

خود زنه هم ایرانی نبوده، به بهونه اینکه می خواسته 

یه هدیه هم میاره که  بیاد تو تیم بهادر میاد پیشش

ثابت کنه از تیم قبلیش کامال جدا شده، شمشیر اون 

ه که کامال یارو که رئیسش بودرو میدزده واسه این میار

واسش خیلی مهم  ثابت کنه، چون میگن این شمشیره

 هست

 خب-

اما مشخص نیست بهادر یهو کی بهش زنگ میزنه -

 میگه همش نقشس این زنه جاسوسه

ره که بیاد مگه چه گوهی داجاسوس؟ بهادر -

 جاسوسیشو کنه

همین دیگه، انگار واقعا یه چیزی داره که این کارو -

کردن، یارو از شمشیرش گذشته که بهادر جذب کنه 
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رد، بهادر با همون شمشیری که که تیرش به سنگ خو

زنه براش اورده گردنشو زده، انگار االنم زنرو کال 

 آتیش زدن هیچ آثاری ازش نمونده

 دست روی ریشش کشید و زیر لب گفت:ش آت

پس اون حروم زاده یه چیزی داره که به فکر یه -

 معامله ی بزرگ دیگس

دوربینا هم چک شد، اون قسمتی که گفتید یه دوربین -

ه که خرابه، داخل خود خونه جز جلوی در اتاق بهادر دار

دوربین دیگه ای نیست، بقیه دوربینا هم چک کردن 

 چیزی نبود

 ، فعالخوبه-

 تماس را قطع کرد و مشکوک گفت:

 چی داری حروم زاده-
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** 

پروا را درون ماشین نشست همان جور که باالتنه ی 

 آتش درون ماشین بود گفت:

 جان قوی هستی دیگه نینجا-

 پروا لبخند زوری زد و گفت:

 هستم-

 مواظب خودت باش، رسیدی فقط برو اتاق بخواب-

 هم مواظب باشباشه، تو-

ند روی صورتش لبخند زد و بی توجه م گرداآتش چش

به آدم های اطراف ماشین که هر کدام با هم صحبت 

می کردند و البته کسی زیاد حواسش به آن دو نبود، 

عمیق لبش را بوسید، پروا عادت کرده بود سر جلو برد 
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به کارهایش و می دانست آتش اصال اهمیت نمی دهد 

 ب می کرد.پس اعتراضش فقط حال خوبشان را خرا

سر عقب برد هر دو لبخند زدند و آتش لپ پروا را 

 کشید گفت:

 پدسگ خودمی زشتم-

پروا خندید نگاه به زیر برد و آتش صاف ایستاد به 

رد، کل خانواده خودش بودند، دوستانش جمعیت نگاه ک

 بود، ماهک و مبین بودند، نهال و محمد هم بودند.

 دستش را روی سقف ماشین زد و گفت:

خبره، من میگم جلب توجه نکنید، همه باهم دارید ه چ-

 حرف می زنید می خندید!

 رو به مبین گفت:

 بپر خواهراتو ببر-
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ر ماشین مبین و ماهک از بقیه خداحافظی کردند سوا

شدند، نهال جلو رفت کمی خم شد دست پروا را گرفت 

 و گفت:

 بیا خونمون-

 سعی میکنم تو این هفته بیام-

 ک گفت:به مبین و ماه آتش خم شد و رو

 فهمیدید که-

 ماهک برگه را باال آورد و گفت:

آره این برگه بیمارستان نشون میدم میگم پروا -

یم تا همین مسموم شده بود از صبح بیمارستان بود

 حاال

آتش سر تکان داد و به پروا چشمکی زد در را بست و 

 به سقف ماشین زد گفت:
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 برو-

ورد، آتش دست در جیب مبین ماشین را به حرکت در آ

کرد خیره به رفتنشان ماند، بقیه وارد  شلوارش

ساختمان شدند، اما کیا و مجید پشت آتش ایستادند و 

 مجید گفت:

 االن تکلیف چیه؟-

چرخید به هر دو نگاه کرد و دستانش را باز کرد  آتش

روی شانه های دو دوستش گذاشت و با هم قدم 

 برداشتند، آتش گفت:

 ز رو زمین محو کنیمکه بهادر ا تکلیف اینه-

 مجید نگاهش کرد و گفت:

 یه چیز جدید بگو داداش-

 آتش چهره متفکری به خود گرفت و گفت:
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 همرو با هم آتیش بزنیمخب، کژوان، بهادر، سیامک، -

مجید و کیا لبخند زدند و دستانشان را بهم کوبیدند 

 گفتند:

 این خوبه-

تان آتش  روی آتش خندید و و هر سه در حالی که دس

 حرف می زدند دور شدند. شانه هر دو بود با هم

** 

بهادر به رنگ پریده پروا نگاه می کرد و سیامک رو به 

 مبین گفت:

 همه زنگ زدم جواب ندادی؟پس چرا این -

 با این حال بد پرو...-

 اسمش موژانه-
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با فریاد بهادر مبین از جا پرید و پروا با خشم چشم 

ش بهم می خورد، عصبی راه بست، حالش از صدای

 افتاد که بهادر غرید:

 گفتم برو، که داری میری؟-

پروا بی توجه از پله ها باال رفت و بهادر به ماهک نگاه 

 کرد گفت:

 اون پسر احمقه، تو چرا خبر ندادی؟-

دیدی که گوشیمو تو خونه جا گذاشته بودم، بعدم -

 واقعا حالش بد بود تمام مدت پیشش بودم

 داشت به شوهرش خبر بده؟ون عقل نیه نفرت-

 مبین سر به زیر برد و گفت:

 من زنگ زدم-

 یک ابروی بهادر باال رفت و گفت:
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 خب!-

 بعدم تلفن قطع کرداهمیت نداد، گفت کار دارم -

 بهادر عصبی از سر جایش بلند شد زیر لب گفت:

 نباید این جوری بشه، نباید-

خندید و با فریاد کلمه اخر جمله اش ماهک در دلش 

 بهادر چرخید رو به سیامک غرید:

نباید نسبت به این دختر بی توجه بشه، می فهمی -

 نباید

جشن  هفته دیگه جشنه، چرا خودتو اذیت میکنی، بعد-

به گوشش میرسه منو زنش قراره نامزد کنیم، ببین چه 

 جوری میاد سراغ زنش که ببرتش

 ماهک کالفه گفت:

 من خیلی خسته هستم، شب بخیر-
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 بهادر چرخید سمت اتاقش رفت و گفت:

 سیامک بیا، اونم ولش کن، از اون هیچ کاری بر نمیاد-

 سییامکرفت و مبین نیش خند زد آرام گفت:

 بتازون بهادرفعال -

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_نود_پارت#

 

لپتاپش روشن  روبه رویش بود، خیلی وقت بود از ابد 

میقی کشید و از هیچ پیامی دریافت نکرده بود، نفس ع

 روی تخت پایین رفت سمت در رفت و بازش کرد.

بیرون رفت نیم نگاهی به در اتاق ماهک انداخت از پله 

ق مادرش رفت و بدون در ها پایین رفت، سمت اتا
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زدن بازش کرد، مادرش که روی تخت نشسته بود رو 

 چرخاند با دیدن پروا لبخند زد گفت:

 دخترم-

و سمتش رفت روی تخت پروا لبخند کم جانی زد 

ت و کج شد سر روی پاهایش گذاشت، مادرش نشس

 دست نوازش بر سرش کشید و گفت:

 از صبح هیچ کدومتون نبودید-

 مامان-

 جانم-

 هیچ وقت سعی کردی از بهادر جدا بشی؟-

 مادرش آهی کشید و گفت:

 نمی شد-

 چرا؟-
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چون من کسیو نداشتم، بعدم اگر میرفتم دست به هر -

م مطمئن بودم بهادر نابودم میکرد، من تو کاری میزد

م که میدونستم رهایی از اون فقط با زندانی افتاده بود

م ولتون کنم مرگه، بعدم زود بچه دار شدم، نمی تونست

برم، خدا بهم یه دو قلو داد، ناشکری نمی کنم، 

باهاشون سرگرم بودم کارای مزخرف بهادرو نمی 

 دیدم

 لکنت نداری-

 یلی تمرین می کنمکه تو بردیم، خبه لطف دکتری -

 پروا لبخند زد و گفت:

 میدونی من هیچی از اون روز زلزله یادم نیست؟-

 واقعا؟-

مدت اتفاقای اطرافمو فراموش نه فقط اون، تا یه -

میکردم، دکترم نمی دونست دردم چیه، زبونمم بند 
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اومده بود، شایدم دوست نداشتم حرف بزنم، پاهام 

نستم راه برم، اما رفته رفته خوب مشکل داشت نمی تو

 شدم.

 ببخشید-

تو چرا معذرت میخوای، اون عوضی که یه بچه رو -

کالم معذرت  برداشته برده قاچاقشو راحت بیاره یک

 نخواسته

بهادر افتاد زندان، اما من همه جارو دنبالت گشتم، پا -

به پای زلزله زده عا گریه می کردم با دستای زخم 

 داشتم بلکه بچم پیدا بشهشدم آوار بر می 

 پرپا نگاهش کرد و مادرش اشک ریخت و گفت:

ده روز اون جا بودم، میگفتن برو دیگه پیداش نمی -

راضی نمیشدم، مدام امید داشتم، اما خبر کنی اما 

 نداشتم یه زنو مرد یواشکی تورو بردن
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 یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟-

 بگو-

و بردن و کل واسه اون زنو مرد دعا میکنم که من-

دعا میکنم از خانوادم به کل سرنوشت من تغییر کرد، 

 دور شدم و شدم پروا امینی

 مادرش با تلخی سر تکان داد و گفت:

حق داری، سخت بهم گذشت اما منم خوشحالم دور -

بودی دختر به این خانمی و پاکی شدی، من واسه 

ماهک نتونستم مادر باشم چون بهادر نذاشت، دخترم 

 یلی زیاد اذیت شدماهک خ

 ماهک عاقله درک میکنه-

* 
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چشمانش بسته بود به آهنگی که از هدفون پخش می 

و چون چراغ  شد گوش سپرده بود، در اتاقش باز شد

اتاقش خاموش بود، نور در چشمش نشست باعث شد 

 چشم باز کند.

با دیدن سیامک ابرو در هم کشید و عصبی ایستاد 

 گفت:هدفون را روی تخت پرت کرد و 

 اینجا چه غلطی می کنی؟!-

سیامک لبخند زد، کامل وارد اتاق شد و در را بست، 

 ماهک عصبی سمتش رفت و گفت:

 گمشو بیرون-

ت در را باز کند اما بازویش کشیده شد و روبروی خواس

سیامک قرار گرفت، سیامک با چشمان خمار زل زد در 

 چشمانش و گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ده، چیه نکنه چند وقته نتونستم بیام، چه مرگت ش-

 حس کردی مثل خواهرتی 

 خندید و گفت:

 بی خیال بابا شل کن-

سیلی محکم ماهک در گوشش نشست و نیش خند زد 

 گفت:

ر حال بهم زنی که حتی با نگاه کردن بهت عقم انقد-

 میگیره

سیامک دندان قروچه ای کرد و چنان سیلی در صورت 

ماهک نشاند که با شتاب پخش زمین شد، و سوزش 

 ار لبش را حس کرد.کن

همان موق کتفش گرفته شد از زمین جدایش کرد و 

 روی تخت پرتش کرد گفت:
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خوندی تو زیر  اونو دیدی دم در اوردی آره؟ اما کور-

دست من که هیچ باید زیر تنم باشی، هر وقت که 

 بخوام

خم شد شلوار ماهک را در بیاورد، اما ماهک تقال کرد 

 ه فریاد زد:مدام پسش می زد و به یک بار

 پروا...-

اما دست بزرگ سیامک روی دهانش نشست و 

 زانویش را روی شکمش گذاشت گفت:

 خفه شو هرزه-

ه خواهرش را صدا کند اما سیامک ماهک تقال می کرد ک

نمی گذاشت و تیشرت در تنش پاره شد و سیامک 

سریع دو دست ماهک را زیر زانوهایش گذاشت نیش 

 خند زد گفت:

 رابطه زوری دوست دارم که دارم این با این حالی-
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 تیشرت را دور دهانش بست محکم گره زد گفت:

 االن عین سگ واق واق کن-

گرفت و وحشیانه چنان دست به لباس زیرش 

کشیدش که ماهک از درد جیغ کشید اما سیامک 

خندید خیره به اندام آن دختر در حالی که آب از 

 دهانش راه افتاده  بود گفت:

 جیغ بزن-

سر پایین برد با دندان محکمی که از بدنش گرفت، 

کمر ماهک از تخت جدا شد و جیغ بنفشش باال رفت از 

از گوشه ی چشمانش راه درد در خود پیچید و اشک 

 .گرفت

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_چهار_نود_پارت#

 

پایین رفت تیشرتش را در آورد و خواست شلوار ماهک 

ی پروا انگار همه را را در بیاورد که در باز شد صدا

 خشک کرد:

 بیداری چتی ب...-

با دیدن وضعیت روی تخت و خواهرش، لیوان های 

 د زد:چای در دستش فشرده شد و فریا

 چه غلطی میکنی کثافت!-

سیامک سریع ایستاد قدمی سمت او برداشت که خفه 

اش کند اما پروا با بی رحمی کامل در حالی که دندان 

رد هر دو لیوان چای را با هایش را روی هم می فش

شتاب روی او ریخت و در یک چشم بهم زدن عربده 

 های پر درد سیامک در خانه پیچید.
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یزد و فقط در آن اتاق می دوید تا می سوخت فریاد م

بلکه سوزشش کم شود، اما پروا لیوان در دستش را با 

خشم سمتش پرت کرد در کمرش کوبیده شد و 

 تاد.سیامک با درد روی زمین اف

پروا به ماهک نگاه کرد و سمت دوید روی تخت رفت و 

به یک بار تنش را در آغوش کشید، هق هق ماهک در 

 .سینه ی پروا پخش شد

پروا با خشم به آن مرد که از درد به خودش می پیچید 

ناله می کرد نگاه کرد، می دانست مبین نیست اما خبر 

یش نداشت بهادر بی غیرت خانه است یا نه، دست پ

برد پتو را باال کشید روی شانه های ماهک انداخت و 

 گفت:

 آروم باش-
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از روی تخت پایین رفت سمت سیامک رفت کمی خم 

 گفت:شد و 

یک بار دیگه به خواهرم نزدیک بشی، نه میسوزی نه -

کبود، به اون خدایی که همیشه هوامو داشته میکشمت، 

سیامک کشتن تو آسون ترینه واسه من، به منو 

 اهرم نزدیک نشو پست فطرتخو

 یکدفعه موهایش را چنگ زد و سیامک فریاد زد:

 ولم کن کثافت-

 می کشید وپروا بی توجه تن سنگینش را سمت در 

سیامک سعی می کرد به دست پروا بکوبد تا موهایش 

را رها کند اما پروا با آن خشم لحظه ای آرام نمی 

 گرفت.

رد و یکدفعه سیامک را بیرون اتاق کشید و رهایش ک

بید که با صدای عربده اش چنان لگدی در پهلویش کو
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ماهک هم از جا پرید اما پروا بی وقفه چند ضربه دیگر 

بید و نفس زنان موهایش را با دست باال برد و هم کو

 گفت:

 االن فقط برو بمیر آشغال-

چرخید صندلش که از پایش در آمده بود را پا کرد وارد 

سریع سمت ماهک رفت روی  اتاق شد و در را بست،

 تخت تشست، صورتش را قاب گرفت نگران گفت:

 خوبی عزیزم؟ -

 ماهک با بغض سر تکان داد و گفت:

 ممنون-

 پروا در آغوش کشیدش، سرش را بوسید و گفت:

 نمی ذارم نزدیکت بشه عزیزم، نمی ذارم خواهرم-

 سر عقب برد به گوشه ی لبش نگاه کرد و گفت:
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 دستش بشکنه عوضی-

از روی تخت پایین رفت و سمت کمد رفت بازش کرد 

در میان لباس ها تیشرت آبی پیدا کرد و سمت ماهک 

از روی تخت لباس زیر پاره  رفت خودش تنش کرد،

 شده و تیشرت پاره را برداشت در سطل انداخت.

کالفه موهایش را باال داد و به صورت ماهک که هنوز 

 زیر لب گفت:آرام گریه می کرد نگاه کرد و ماهک 

 من...من هرزه نی...-

هیش این حرفارو حتی به زبونم نباید بیاری، تو یه -

ن اینی یعنی پاک دختر پاکی عزیزم، همین که اال

ترینی، به چرت و پرت هیچ کسم فکر نکن، اونا خدا 

نیستن، خدا بخشنده تر این حرفاس، وقتی کار 

اشتباهتو بذاری کنار، خودتو بسپاری بهش تموم 

 س، وقتی اون تورو پاک بدونه، بندش سیخی چنده شد
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 کنار صورتش را نوازش کرد گفت:

 خواهر من بهترینه-

ش چسباند و هر دو روی تخت دراز سرش را به سینه ا

کشیدند، پروا حالش خوب بود، یعنی آتش حالش را 

خوب کرده بود، حال نوبت او بود خواهرش را آرام کند 

ی کرد باالخره به و ساعت ها نوازشش کرد و کار

 خواب برود.

** 

 بله-

 میگم یه خبری به گوشم رسیده-

 چی شده؟ زنم حالش خوبه؟-

 اون که بله فقط...-

 فقط چی حرف بزن-
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 بچه ها میگن دیشب جنازه سیامکو جمع کردن بردن-

 جنازه!-

 کم از جنازه نداشته، فقط نفس می کشیده--

 مگه چی شده؟ بهادر بالیی سرش اورده؟-

 رد و اتش عصبی غرید:کثی کمرد م

 تو چه مرگته امروز، د حرف بزن-

 چیزه میگن زن شما زدتش-

 ابروهای آتش باال رفت و گفت:

 چی!-

واال یکی این جا هست سیامک باهاش زیاد گرم -

میگیره، مثال اینکه مواد و قرص میزنه میره تو آسمونا 

بعدم میگه میرم با دختر کوچیکه بهادر که از خداشه با 

 ن باشهم
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 دست آتش مشت شد و مرد گفت:

اما بعد نیم ساعت جنازش تو باغ میاد، باالتنش لخت -

بود، میگه ازش پرسیدن چی بوده و حسابی سوخته 

 شده، گفته پروا خانم این بالهارو سرش اورده

لب آتش کم کم کش آمده و خنده ای کرد، لب روی 

هم فشرد اما باز پقی زیر خنده زده دو انگشتش را 

 گوشه ی چشمانش فشرد با خنده گفت:

 سوخته بود؟-

 آره میگرن سینشو زیر گردنش با پایین صورتش-

خنده زد و دست جلوی دهانش  اتش باز پقی زیر

 گرفت تا خودش را کنترل کند به سختی گفت:

 باشه، حولست بهش باشه، خار بره تو پ...-

 همه حواسم هست آقا آتش-
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 فعال-

ه زد زیر خنده زد، جوری قهقهتماس را قطع کرد و باز 

که کیا و مجید به حیاط امدند و آتش گوشه ی چشمش 

 شده بود را پاک کرد.را به خاطر خنده و اشک خیس 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_نود_پارت#

 

 چی شده داداش؟!-

 اتش با خنده گفت:

 سوزوندتش-

 مجید و کیا به یک دیگر نگاه کردند و کیا نگران گفت:

 کیو؟-
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** 

پروا لقمه را در دهان گذاشت با لبخند به ماهک و -

مادرش نگاه کرد، بهادر از در عمارت بیرون امد به آن 

ه نفر که سر میز در باغ داشتند صبحانه می خوردند س

 نگاه کرد و سمتشان رفت گفت:

دیشب که نبودم چه خبر بوده؟ سر سیامک چی -

 اومده؟

پروا خون  مادر پروا با ترس به شوهرش نگاه کرد و

 گفت:سرد کمی از چایش را خورد و 

 صبحونه نمی خورید؟ گشنتون میشه-

 میگم دیشب چی شده؟-

بست و پروا نون تستی برداشت رویش  ماهک چشم

 کره مالید و گفت:
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 خب از خودش بپرسید-

جون حرف زدن نداره، مدام بیهوش میشه، کل تنش -

 سوخته

رویش پروا پنیر هم روی نون مالید و چند گردو 

رش رفت گذاشت از پشت میز بلند شد و سمت پد

 روبه رویش ایستاد و گفت:

بپرسید کجا رفته آتیش بازی که خب بعد که بهتر شد -

 سوخته

 نان را سمت پدرش گرفت و گفت:

 بفرمایید، اولین لقمه ایه که واسه پدرم گرفتم-

 بهادر عصبی نگاهش می کرد و پروا لبخند زد گفت:

 ز میاد کنار دستتونرتون نباشید، بانگران پسر براد-
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باید بیاد، روز جشن تولدت اعالم نامزد شدن -

 شماست

ی پروا در هم رفت و به باره نان را در دستش ابروها

 مچاله کرد و دستش را باال برد و تکاندش گفت:

 پس خوب میشه نگران نباشید -

بهادر نیش خند زد چرخید دور شد و پروا عصبی چشم 

 آرام گفت: بست و ماهک

 به آتش نمیگی؟-

تو این مورد انگار الل میشم، انگار از ترس حتی -

اما سعیمو میکنم تا روز جشن بگم،  نفسم باال نمیاد،

 اگر شهامتشو داشته باشم

تلفن در جیبش لرزید، سریع در آورد به اطراف نگاه 

کرد از همه دور شد لب استخر درون باغ ایستاد و 

 تماس را وصل کرد.
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 نمجا-

صدای قهقهه ی آتش را که شنید جا خورد و آتش 

 میان خنده گفت:

 سوزوندیش!-

 پرپا گیج گفت:

 ؟!چی-

 آتش با همان خنده گفت:

 پدرسگ نینجای بی رحم، چطوری سوزوندیش-

 لب پروا کم کم کش آمد و گفت:

 تو از کجا فهمیدی-

 بگو ببینم -

حیون عوضی اومده بود سراغ ماهک به زور -

یتش کنه، منو ماهک شبا باهم چایی میخواست اذ
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نیم، دو تا لیوان چایی برداشتم میخوریم حرف می ز

که دیدم عوضی داره اذیتش میکنه منم  رفتم اتاقش

 چایی دوتا لیوانارو ریختم روش

صدای قهقهه ی آتش به دلش نشست، جوری بلند بود 

 که او را هم به خنده وا داشت و گفت:

 دیده بودیخیلی وقت بود اینجوری نخن-

یعنی دمتگرم نفسم، اگر پیشم بودی صورتتو هزار -

 میبوسیدم

 ش کمی آرام گرفت گفت:پروا نفس عمیقی کشید و آت

 خوبی زشتم؟-

 به لطف اون عوضی از اون موضوع دور شدم-

 پس به یه دردی خورد-

 ماهک خیلی اذیت شد-
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 چرا اذیت بشه اون ک...-

ک بهت بگم، نه اینجوری نگو آتش، وقت نشد از ماه-

هکی که قبل بود و بی اون عوض شده، دیگه اون ما

خواهرم اینجوری بندو بار بود نیست، آتش دیگه به 

 نگو، من خواهرمو پاک میدونم

 آتش چشم بست و گفت:

 معذرت می خوام-

پروا لبخند زد، خوشحال بود شوهرش آن قدر شعور 

داشت که بلد بود اگر اشتباهی میکند معذرت خواهی 

 اتش آرام گفت: کند،

وقتی در توبه بازه منو تو چی کاره ایم، انشااهلل خدا -

 هم هواشو داشته باشه

 پروا لبخندش پر رنگ شد و گفت:
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حاج آقا آتش یهو دلم واسه محرم اون وسط بودن -

 طبل زدنت تنگ شد

 آتش خندید و گفت:-

 می بینمت نفس زشتم-

 باشه مراقب خودت باش-

سمت میز رفت و با دیدن تماس را قطع کرد چرخید 

 چهره نگران مادرش گفت:

میشه نگران نباش، چیزی نیست، این روزا زود تموم -

 این جمعمون دیگه بدون مزاحم میشه

تلفنش لرزید و سریع بازش کرد با دیدن ایمیل سریع 

 بازش کرد:

کژوانو دست کم نگیرید، داره آماده میشه که یهو بیاد -

بده، کار واستون سخت  جلو، اگر دست به دست بهادر
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میشه، کژوان اگر بفهمه فرید و بهناز پیش شماست، با 

مطمئن باشید آسمون به زمین یکی میشه، بهادر 

 میرسه

 پروا نگران سر باال آورد و زیر لب گفت:

 می فهمه، کژوان میفهمه، شایدم تا االن فهمیده-

با یاد آوری نگاه های پدرش چشم بست و زیر لب 

 گفت:

 کار منه!میدونه بهادر -

 ماهک ایستاد و گفت:

 چی شده پروا؟-

 پروا دست به سرش گرفت و نگران گفت:

 اره بهادر قوی تر بشه، این خیلی بدهقر-

** 
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پیام آخر را به نغمه داد و گوشی را کنار گذاشت، فقط 

دو روز دیگر به جشن مانده بود، آتش را ندیده بود، 

بود و او در به چون پیام ابد را به گوش آتش رسانده 

 در دنبال کژوان بود.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_نود_پارت#

 

درک می کرد اما از یک طرف هم هشت روز ندیدنش 

کالفه اش کرده بود، از سر جایش بلند شد، از اتاق 

 بیرون رفت، سمت اتاق ماهک رفت و در زد.

 بیا تو-

 در را باز کرد با لبخند وارد شد و گفت:
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 نی؟چی کار می ک-

 بهادر کارم داشت-

 گفت: پروا در را بست چشم ریز کرد

 چی کار؟-

 فردا برامون لباس میارن-

 لباس!-

آره لباسای بهادر پسند، تازه تاکید کرد واسه تو -

 حسابی تو چشم باشه که بدرخشی!

پروا نیش خند زد دست به سینه به دیوار تکیه داد 

 گفت:

 خب!-

 قیمتش چقدره؟ می دونی هر لباسی که دارن میارن-

 چقدر؟-
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 یلیونهر کدوم باالی شصت هفتاد م-

 از طالس؟!-

یه جورایی آره، هم طال داره هم نقره مرواریدای اصل -

 و بغضیاشم از الماس

 پروا سوتی زد و گفت:

 عجب!-

بله دیگه هر چی نباشه میخواد تورو به دوستاش -

 معرفی کنه، معلومه سنگ تموم می ذاره

 بره گمشه مرتیکه-

میگم سیامک پیداش نیست، چطوری میخواد -

 نامزدیتون اعالم کنه

با این خونسردی که از بهادر می بینم، یعنی همه چیز -

 مرتبه و اون جنازه قراره بیاد
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 ماهک پوفی کرد و غرید:

 نمی دونم چرا جدیدا ترس به جونم افتاده-

 نترس-

 از آتش خبری نیست-

وبه و تو امنیتم خیلی گرفتاره، همین که میدونه حالم خ-

 براش کافیه

 مادرش اینا خیلی دوستت دارن-

 پروا لبخند زد کنارش نشست و دستش را گرفت گفت:

همشون اره اما مامانش اولش باهام خوب نبود، فکر -

می کردم به خاطر پرورشگاهی بودنمه، اما بعد خودش 

گفت به خاطر چیا بوده، خداییش دوستم داره مثل یه 

 نوازش می کشه سرممادر واقعی دست 

 چی بود؟معنی شعر -
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نمی دونم منم کنجکاوم، آتشم که ندیدم ازش -

 بپرسم

زبونشون قشنگه و البته سخت، وقتی حرف می زنن -

 اصال متوجه نمیشیم چی میگن

 آره اما قراره آتش یادم بده، منم به تو یاد میدم-

آتش خیلی قشنگ کردی حرف میزنه، یعنی تعجب -

 نداره واسه همین تعجب کردم کردم، اصال لهجه

خب اون این جا بزرگ شده معلومه لهجه نداره اما -

 خب زبونشون بلده

 دوست نداری بری شهرشون؟-

قرار بود بریم اما می بینی که چه خبره، تا شمالم که -

 چند ساعت کوتاه راهه با ترس و لرز می ریم

 ماهک چشم ریز کرد و گفت:
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 آتش روز جشن چی کار میکنه؟-

ی ویشلنی اش وا عصبی انگشتان دستش را رورپ

 کشید و گفت:

بی خیاله، میگه جشن بگیره، اما ثابت شده بی خیالی -

 اتش از سونامی هم وحشتناک تره

نمی تونه بیاد که، اون روز حتی از این پنجره هم نمی -

 تونه، دور تا دور عمارت آدمه

خودش که گفته نمیاد، گفتم که کامال ریلکسه انگار -

یه یا طوفان در راهه اما براش مهم نیست، حاال یا واقع

 امیدوارم واقعی باشه

 ماهک خندید و گفت:

 این آتش واقعا ترسناکه ها-

 پروا هم لبخند زد و گفت:
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هو نگم که اون اوایل چقدر ازش می ترسیدم، -

شخصیتش کامال مرموز بود، اما از یه طرف حرفایی که 

ر از اعتماد، دوستش بهم میزد پر از خواستن بود، پ

ما با حرفاش با کاراش تو دلم معجزه کرد، یه نداشتم ا

بار گفت بدون من نفس نمیکشه گفت تو هم مثل من 

میشی، نه باور کردم نه اعتقاد داشتم اما االنمو ببین، 

 هشت روزه ندیدمش باید بدونی درونم چه خبره

 ماهک خندید اما عصبی از دست خودش گفت:

که گذشتم ت با تو بودنه گ شدم یا اثرانمی دونم بزر-

برام خیلی تاسف باره که رفتارم اون همه زشت و بچه 

گانه بود، اون عالقه ی بیخود که بیشتر لج بازی با 

بهادر بود که از دشمنش خوشم بیاد، اون حرفام به تو 

 و آتش

 خجالت زده دست جلوی چشمانش گرفت و گفت:
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 یادآوریش واقعا خجالت آوره-

 ش را فشرد و گفت:دست پرپا

چقدر خوشحالم از اینکه االن اون کارا زشت و زننده -

بوده، این یعنی االن یه خانم با شخصیت به تمام معنا 

 شدی

 اینجوری فکر می کنی-

 مطمئنم، من رو تو قسم می خورم عزیز دلم-

 در آغوش کشیدش و روی سرش را بوسید گفت:

می، دختر تو ماهک خواهر منی دختر اون زن مظلو-

 ت نیستیبهادر بی غیر

 ماهک لبخند زد و آرام گفت:

تو زندگیم به تو نیاز داشتم پروا، به یکی که همه -

جوره هوامو داشته باشه، یکی که دستمو بگیره، انکار 
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خدا می دونست تورو کی بیاره پیشمون، تو اگر بودی 

پیشمون دست خودت نبود همرنگ ما میشدی، اون 

 تمون بگیرهوقت کی بود که دس

 ش کرد و باز بوسیدش گفت:پرپا نوازش

 این جاست که میگن هیچ کار خدا بی حکمت نیست-

** 

 فریاد مجید باال رفت:

 د چه مرگتونه چرا نمی ذارید با شقایق حرف بزنم؟-

آتش عصبی به کیا نگاه کرد و کیا جلو رفت دستش را 

 گرفت و گفت:

 آخه وقتی آتش حرف زده تو چرا حرف بزنی-

ده، میگم شقایق با ساغر رفیق نه انگار مختون تِر ز-

بوده با هم مدام حرف می زدن، چی کار به کار آتش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دارم، اون سواالی خودشو پرسیده منم سواالی خودمو 

 دارم

 آتش سیگاری آتش زد و گفت:

 تا حاال آتیش گرفتی؟-

کیا و مجید به او که نیم رخ به آن ها ایستاده بود و 

نگاه کردند و مجید یوار تکیه داده بود بازویش رابه د

 گیج گفت:

 نه یعنی یادم نمیاد-

 آتش نگاهش کرد و گفت:

اما من سوختم، جوری می سوزی که صدای آهت کل -

 دنیارو برداره

کیا چشم بست و آتش سمتش رفت و کیا عقب رفت، 

 آتش به مجید اشاره کرد و گفت:
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 دستت بیار جلو-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هفت_نود_پارت#

 

مجید گیج دستش را جلو آورد و آتش به کف دستش 

 نکاه کرد گفت:

 کف دستت رو به زمین باشه-

مجید دستش را چرخاند و آتش دستش را جلو برد با 

 کفی فاصله زیر دست مجید گرفت گفت:

یه چیزایی می شنوی که آتیش می گیری، نه این -

که روما، از اینا اتیشا که فوتش کنی خنک بشه و آ

 خنکت نکنه بیشتر گر بگیری طوفان بعدشم
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 چی می دونی آتش؟-

 تحمل اتیش داری؟-

 مجید نگاهش می کرد که اتش عصبی فریاد زد:

 داری؟؟-

 مجید چشم بست و گفت:

 آره دا...-

با روشن شدن فندک درست در زیر دستش فریادش 

باال رفت و با شتاب عقب رفت و در حالی که دستش را 

 :ده اش باال رفتتکان میداد عرب

 چه غلطی می کنی؟!-

 آتش نیش خند زد و گفت:

د بچه این سوزش در برابر اون سوزش چیزی نیست -

 که این جوری کبود کردی
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 مجید نکاهش کرد غرید

به شما چه، چی می دونید که خفه خون گرفتید؟! شما -

دوستید؟ به وال که نه.. رفیقید که چفتو بس زدید به 

 تون؟دهن

 و گفت: راه افتاد

 گوه بگیرن اون رفاقتتون رو-

 تا در را باز کرد آتش بی خیال گفت:

تو بگو نا رفیق ما میگیم ته رفاقت، تو بگو دشمن من -

 میگم ته برادری

 شعار ن...-

عصبی هستی نذار هر گندی میاد توک زبونت بریزی -

بیرون که خودت میدونی بعدش چه خبره، عصبی 

 ن یکی برادرتهردن کار منو اوهستی.. درک ک
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 شما دوتا ک...-

 گوشت کر شده یا نفهمیت زده باال-

 تا حرف نزنید همینم-

 بذار کسیو که مسببشه بزنم زمین، میگم برات-

 مجید با خرص سمتش رفت و غرید:

د اگر می دونی مسببش کیه چرا باید تنها بزنی زمین، -

 من مگه شوهرش نبودم؟

 مجید-

ه ا چشمانی که آمادیقه اش را گرفت بمجید با خشم 

 باریدن بود زل زد به چشمان آتش و ملتمس گفت:

 جون عزیزت بگو...جون نفست بگو-

آتش عصبی نکاهش می کرد که مجید قطره اشکی 

 ریخت گفت:
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قسمت میدم به همین رفاقت که توش ناخالصی -

 نیست بگو

 کیا ناراحت چرخید و آتش دهان باز کرد و گفت:

 نشنوی داغ کنی ش میگم که از تهشاز اول-

 بگو فقط بگو-

 عقب رفت و آتش نفسی تازه کرد گفت:

 ما فهمیدیم زنت به ما خیانت کرده-

یک ابروی مجید باال رفت و آتش دستی روی ریشش 

 کشید و گفت:

اما شقایق تکمیلش کرد، اون اوایل که پروا نامزدم -

شده بود، زنت بهش شک میکنه مخصوصا اشتباهی 

گرد حرف میزده که دیگه خودت میشنوه داشته با سر

در جریانی، فکر میکنه پروا دشمن منه، یکی زنگ میزنه 
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در امان نگه  بهش واسه اینکه آتش از شر دشمنش

قبول میکنه هر چیزی داریم با ما همکاری کن، ساغرم 

که به ما مربوط بودرو بهشون می رسونده، حتی قضیه 

اعث شد پگاه که قرار بود بریم سراغش، در اصل اون ب

 سر پگاه به باد بره

مجید به یک باره عربده اش باال رفت چرخید و مشتش 

 را به دیوار کوبید، آتش لبش کج شد و گفت:

 داری می سوزی اما فعال بشنو-

 ش گفته بودم میریم سراغ پگاهخودم به-

میدونم؛ اما بعداینکه فهمید پروا واقعا کیه و چه خبره -

جبور بود ادامه بده چون انکار پشیمون شده بود اما م

هم ما میفهمیدیم چی کار کرده هم اونا زندش نمی 

وسط با شقایقم یکم همدستی کرده منو ذاشتن، این 

 پروارو از هم دور کنه
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کیا ناراحت به دیوار تکیه داد و آتش  محید عربده زد و

 ادامه داد:

ساغر از گوشی پروا واسه سرگرد فیلم ارسال کرده -

 فتن که همه فکر کنن کار پرواسبود، که منو گر

 مجید دستانش روی گوش هایش نشست غرید:

 بسه...خفه آتش-

شقایق میگه آخراش پشیمون بود و حرفاشون  اجرا -

د زنگ زده بود به پروا که نمی کرده؛ روزی که کشته ش

 بیا باید یه چیزی بهت بگم

 مجید چرخید نگاهش کرد و آتش گفت:

ه جوری فهمیدن چه یا گوشیش شنود داشته یا ی-

سم اینه که میخواسته همه چیو به پروا بگه، خبره، حد

چون شقایقم گفت اخراش پشیمون بود، اما قبل 
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با  رسیدن پروا کشته بودنش اونم مثل خودکشی، اما

 ببو که طرف نبودن

مجید کمرش به دیوار برخورد کرد و بی حال سر خورد 

م اشاره کرد، روی زمین افتاد، آتش به کیا نگاه کرد آرا

 کیا سر تکان داد سمت مجید رفت و آتش گفت:

نمی تونم بگم قصدش واقعا خیانت بوده، چون اونا تو -

گوشش خونده بودن باید از اتش در برابر پروا که 

منمه حفاظت کنن، در اصل فکر می کرد داره کمک دش

 منه برادرش میکنه

 مجید چشم بست و آتش آهی کشید گفت:

ود چی کار کرده، اما میگفت، مهم نب اکر زود به تو-

حداقل انقدری مراقبش بودیم که کسی نزدیکش نشه، 

 ما هم دشمنمون می شناختیم

 راه افتاد سمت در که مجید آرام گفت:
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 کی؟-

 آتش در را باز کرد گفت:

 کژوان-

 قلبش تیر کشید و کیا شانه اش را فشرد گفت:

 آروم رفیق-

 کمرم شکست-

 گفت که آتیش میگیری-

 گرفتم...دارم گر میگیرم...قلبم داره...-

کیا عصبی شانه اش را فشرد و مجید با دید تار به 

 آسمان خیره ماند.

** 
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ربه آرامی به خودش را باال کشید به اطراف نگاه کرد، ض

شیشه زد، ماهک چشم ریز کرد سریع سمت پنجره 

 رفت و بازش کرد متعجب گفت:

 بیای این موقع معموال برمی گردن نه که-

 خواهرت یادت نداده باید زود بخوابی؟-

 اگر خواب بودم کی پنجررو باز می کرد-

 اتش وارد اتاق شد و گفت:

 نترس من واسه همه چی راه حل دارم-

 بهپروا خوا-

 آتش سمت در اتاق رفت و گفت:

 تو کار بزرگ ترا دخالت نکن-

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_هشت_نود_پارت#

 

ماهک سریع در را باز کرد اما  ماهک پوفی کرد و آتش

 گفت:

 تا ساعت دو پیشم بود چای خوردیم و حرف زدیم-

 آتش نگاهش کرد و ماهک سمتش رفت گفت:

 تنگتهدرکت می کنه اما حسابی دل -

 آتش لبخند زد و کامل چرخید گفت:

 نه انگار واقعا آدم شدی!-

 ماهک لبش را کج کرد با حرص گفت:

ه میندازی که این جوری کالفه بود چرا انقدر فاصل-

 بشه
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ببخش خواهر زن اما کارام واجب بود که این فاصله -

 هارو تموم کنم، حاال بخشیدی

 مسخره-

اطراف نگاه کرد آتش باز خندید سر بیرون برد به 

 همان جور پشت به ماهک گفت:

انقدری عوض شدی که حرف زدنتم عوض شده، -

 ارمآسکی آسو آگرین و حاال تو، چهارتا خواهر د

نگاهش نکرد آن حرف ها را زد و راه افتاد رفت، ماهک 

 خنده ای کرد در را بست و زیر لب گفت:

سختشه از این حرفا بزنه، موندم چطوری به خواهرم -

 رفای عاشقونه میزنی!ح

در را باز کرد با دیدن پروا که رو به پهلو پشت به در 

را خواب بود لبخند زد، در را بست و چرخید آهسته کلید 

 چرخاند.
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پاورچین پاورچین سمت تخت رفت کفش هایش را در 

آورد و پتو را کنار زد رو به پهلو کنار پروا دراز کشید و تا 

قه کند، مچ دستش خواست دستش را دور پروا حل

چنان گرفته شد که از درد چهره در هم کشید، پروا در 

یک چشم بهم زدن بازویش بلند شد روی گلوی فرد 

شت نگاهش کرد تا دهان باز کرد که پشت سرش گذا

بگوید او را می کشد با دیدن آتش و چهره در همش 

چشمانش درشت شد و سریع دست عقب کشید تا 

 آتش با درد لب زد: ت اسمش را صدا بزندخواس

 ساکت-

 پروا نگران نگاهش می کرد و لب زد:

 ببخشید فکر نمی کردم تو...-

مت خودش آتش خنده ای کرد و بازویش را گرفت س

ت شان خیره شد به کشید، پروا با فاصله کم صور
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چشمان او و آتش دست پیش برد موهای پروا را پشت 

 گوشش گذاشت خیلی آرام گفت:

 خوبی؟-

یک بچه لب برچید و آتش لبخندش پر رنگ  پروا مثل

تر شد چانه ی لرزان پروا را گرفت و کمی سر کج کرد، 

 دم گوشش گفت:

که  باید کارامو می کردم معذرت می خوام نفسم،-

 اشتباهی پیش نیاد

پروا چشم بست و آتش به چشمان بسته اش نگاه کرد 

و نگاهش پایین رفت خیره به لبش، چانه اش را کمی 

 و صورتش را جلوتر کشید لب به لبش چسباند.فشرد 

دل پروا مثل هر بار فرو ریخت و با کام غلیظ آتش لب 

د، چشمانش باز هایش برای همراهی به حرکت در آم

شد خمار گونه خیره بهم ادامه دادند و همان جور آتش 
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داخت همان جور که با ولع می او را روی تخت ان

 بوسیدش رویش خیمه زد.

می باال رفت خیره به چشمان خمار او نفس زنان ک

دست به دکمه های لباس راحتی ساتن صورتی رنگ 

شتاب پروا گرفت تند تند همه را باز کرد و پروا با 

نشست و تیشرت را از تن آتش در آورد و همان جور 

بی طاقت باز همدیگر را بوسیدند و لباس پروا با 

مد و دست گرمش روی دستان آتش از تنش بیرون آ

کمر برهنه اش کشیده شد و همان لحظه اولین کام 

گردن لب پروا را زیر دندان کشید که مبادا صدایش 

 باال برود.

** 

 و سریع گفت:در حمام را بست 

 خب بگو -
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 آتش لب وان نشست و گفت:

 کژوان پیدا نکردم-

پروا ناامید به دیوار تکیه داد و آتش به پنجره کوچک 

 نشان می داد نگاه کرد و گفت:حمام که روشنی هوا را 

 اما یه کاری کردم-

 چی کار؟!-

 فرید و بهناز فرستادم کردستان-

 چی؟!-

 آتش سر تکان داد گفت:

هر چی آدم کژوان رسوندیم اون جا به فرستادمش -

 که فرید بهناز فرستادن کردستان

 واسه چی؟!-
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کژوان بفهمه اون جا هستن میره اون جا، حداقل از -

 دور میشهبهادر دیوث 

پروا در سکوت نگاهش می کرد و آتش سر تکان داد 

 گفت:

تنها راهی که میشه کژوان از سوراخش بیرون کشید -

 همینه

 نرسه چی؟اگر به گوشش -

این همه آدم یکی نیست بهش بگه؟ میگه نگران -

 نباش

 به آمیار می گفتی-

 به اونم رسوندیم-

 دمامیدوارم جواب بده، با حرفای ابد خیلی ترسی-
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یه کارای دیگه هم داشتم که شبانه روز یا داشتم در -

 موردش فکر می کردم یا کاراشو انجام می دادم

 موفق بودی؟-

 آره عزیزم-

 شکر خدارو-

امشبم نمی خواستم انقدر دیر بیام، اما بیمارستان -

 بودم

پروا نگران از دیوار تکیه گرفت و با چشمان درشت 

 گفت:

 کیا خوبن؟ مامان اینا خوبن؟ مجید و-

 آتش عصبی دستش را روی ریشش کشید و گفت:

 مجید -

 پروا سریع سمتش رفت و گفت:
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 مجید چی؟!-

منم نمی ذاشتم چون  گیر داد که با شقایق حرف بزنه،-

 از می کرد همه چی ساغر رو می شدشقایق دهن ب

 پروا چشم ریز کرد گفت:

 شقایق پیش توئه؟!-

 بامزه ای کرد و گفت:با سوال پروا آتش تک خنده ی 

 از این حسادتای خشمگین فقط مختص خودته دختر-

پروا با حرص ابرو در هم کشید و آتش دستانش را به 

 د و گفت:حالت تسلیم باال بر

 پیشم نیست با چشمات انگار میخوای جرم بدی-

پروا دست به سینه ایستاد و آتش باز تک خنده ای کرد 

بلند نخندد و و مشتش را جلوی دهانش گرفت که 

 گفت:
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 ببین من گرفتمش...-

با دندانی که پروا روی هم سایید آتش سریع حرفش 

 را عوض کرد:

یعنی چیز کردیم اوردنش که ازش حرف بکشم دیگه، -

 که کشیدم

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نه_نود_پارت#

 

 اون وقت من االن باید بفهمم؟!-

 حتما...حتما یادم رفت دیگه-

یز شد کمی لبش جمع شد و آتش باز چشمان پروا ر

 زبان روی لبش کشید گفت:
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از  اون فیلمه بود واسه سرگرد فرستاده بودی، یعنی-

 گوشی تو، همون کار ساغر بود

 پروا ناراحت چشم بست و آتش ادامه داد:

یعنی با حرفاشون که ما نگران آتش هستیم گولش -

زده بودن اینم هر چی می فهمید بهشون می گفت، 

 یادته، همون که کشته بودنش یه فلش پید... پگاه که

 پروا سریع میان حرفش رفت و گفت:

 آره!-

شنش، یعنی همش زیر سر کژوان ساغر باعث شد بک-

بود، تو گوش ساغر خونده بود تو دشمن منی اومدی 

گیرم بندازی، اونم واسه این که بالیی سرم نیاد از اون 

اشه، همه جایی که فکر نمی کرد پدربزرگم دشمن من ب

چیو بهش می گفته، اما آخراش کال پشیمون بوده، 

هدید شقایق میگه وقتی پشیمون بود دیگه اونا با ت
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ازش کار می خواستن یا می گفتن کاری انجام بده، روز 

آخرم که رنگ زده به تو دلو زده به دریا که همه چیو 

 بهت بگه که این جوری سرش اومد

اشت و آرام پروا ناراحت دست روی سینه اش گذ

 گفت:

 خدا بیامرزتش-

مجیدم انقدر گیر داد تا مجبور شدم همه چیو بهش -

 بگم

 وای!-

ود وای، من بعدش زدم بیرون اما کیا پیشش دقیقا خ-

بود، اون احمقم دیوونه میشه مشت و لگدش به درو 

دیوار نشست بعد دستشو زد به شیشه از پشت 

 آرنجش تا مچ دستش پاره شد

 هشتا بخیه خوردبیست و 
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 وای خدا!-

می دونستم این جوری میشه اما اون گیر داده بود -

راغ شقایق، نمی گفتم کرمش می گرفت می رفت س

جرات نداشت حرف می زدم بهم بگه ساکت یا بالیی 

سرم بیاره اما می دونم شقایق می کشت، بهتر دونستم 

 خودم بگم

 چقدر بد شد-

اراحت میشه یا نه، نمی دونم االن اون خدا بیامرز ن-

اصال با خودش چند چنده اما حالش داغونه و چشماش 

می کنه می پر از کینه، کژوان ببینه قشنگ تکه تکه 

 ندازه جلوی سگای انبار

 کامال حق داره-

 آتش سر تکان داد و آتش پوفی کرد گفت:

 برم تا سگای پایین بیدار نشدن-
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ت تا خواست بلند شود دست پروا روی شانه اش نشس

و جوری فشرد تا آتش از سرجایش بلند نشود، کمی 

 خم شد و آتش کمی سر عقب برد و گفت:

 ک شدینفسم چرا همچین ترسنا-

پروا دست دیگرش را باال آورد انگشت اشاره اش را 

 تکان داد و گفت:

اگر بفهمم یا بشنوم رفتی سراغ شقایق یا دوباره -

ته دیدیش، نه به تو رحم می کنم نه به اون عفری

مارمولک، نقشه پقشه هم تموم شد که بذارم یه 

 انگشتش بهت بخوره

 پروا غرید: آتش با ابروهای باال رفته نگاهش می کرد و

آتش تو این مورد انقدر جدی هستم که هیچی برام -

 مهم نباشه

 آتش لبش را جلو داد و گفت:
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میگم عادیه من این همه خشن بودنتو بیشتر عادی -

 بودنت دوست دارم

 روا عصبی غرید:پ

 آتش!-

آتش به یک باره دست دور کمر پروا برد، سریع سمت 

ی پاهایش خودش کشید جوری که پروا رو به او رو

نشست و پاهایش دو طرف پاهای آتش نشست، آتش 

همان جور که داشت همه ی موهای پروا را پشت 

 سرش جمع می کرد گفت:

 میگم یه چیزی بگم؟-

 بگو-

باشیا اما خب باید هر دو آماده شاید تو دوست داشته -

 باشیم
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 واسه چی؟!-

من کال بچه دوست ندارم، نه به خاطر خاطره بد یا -

م بچگیای خودم باشه ها، نه اما کال بچه نمی دون

دوست ندارم، از بابا شدنم خوشم نمیاد، خواستم بگم 

 تا چند سال اصال حرفشم نزنیم یه وقت پیشنهادم نده

حتی نمی توانست بپرسد چرا، جوری گفت که پروا 

خودش بچه دوست داشت اما قاطعیت آتش باعث شد 

 چشم ببندد و آتش سریع گفت:

 اما جون آتش دیگه بحثش نباشهخودخواهیه -

 باشه-

دمتگرم، یه مدت خواستم بگم اما نمی دونستم چطور -

 بگم که تو اذیت نشی

مهم نیست این تصمیم مهمیه و رضایت جفت مون -

 یک نفر تنهامهمه نه 
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آتش لبخند زد و سر پیش برد لبش را بوسید، پروا 

سعی کرد به آن موضوع فکر نکند و بی خیال باشد تا 

وقتش، او هم همراهی کرد و باالخره خودش بلند  به

 شد گفت:

 خیلی دیر شد-

 آتش ایستاد و دست پشت کمر پروا برد گفت:

مواظب خودت باش نفس آتش، اگر این جوری -

نمی شناختمت چقدر بی رحمی عمرا می نبودی و 

ذاشتم این جا بمونی، اما خوب حساب همه رو کف 

 ستدست شون می ذاری، جای نگرانی نی

 آتش فردا جشنه-

 بسالمتی-

 آتش!-
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خب چی کار کنم، دعوتم نیستم که بیام تولدت، سال -

 دیگه جبران می کنم

 می دونی دردم تولدم نیست-

 یه شبه دیگه تموم میشه-

 ی واقعا نمیای؟یعن-

 می تونم بیام؟-

 نه اما...-

 آتش گونه اش را بوسید و گفت:

 فردا بی خیال باش-

 د...شاید...آخه فردا بهادر شای-

نفسم فردا بی خیال شرکت کن به فکر کارای اون -

حروم زاده هم نباش، سعی کن با خواهرت و مامانت 
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خوش بگذرونید، انقدرم بهت اطمینان دارم که نگران 

 ستم بگم لباست فالن باشه اون جوری باشهنی

باز گونه اش را بوسید و عقب رفت در حمام را باز کرد 

 :چرخید و آرام لب زد

 نفسمی-

پروا لبخند زوری زد و هر دو بیرون رفتند، پروا سمت 

در اتاق رفت کلید را چرخاند و در را باز کرد بیرون را 

ش بیرون نگاه کرد و با اطمینان با دست اشاره زد آت

 برود.

 

 آتش _آغوش#

 دو_جلد_صد_پارت#
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آتش همان جور که از کنارش می گذشت ضربه ای به 

پروا دندان قرچه ای کرد  پشتش زد و سریع رفت،

 غرید:

 هیز پدرسوخته تا آخرین لحظه دست بردار نیس-

آتش در اتاق ماهک را باز کرد و پروا هم به دنبالش 

 پروا در را بست گفت:رفت، ماهک به هر دو نگاه کرد و 

 آتش-

آتش پنجره را باز کرد نگاهش کرد و پروا زبان روی 

 لبش کشید گفت:

 مراقب خودت باش-

دستی تکان داد و بیرون رفت، با رفتن آتش آن آتش 

 دو خواهر به یکدیگر نگاه کردند و ماهک گفت:

 نگفتی؟-
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تا سر حرفو باز می کنم اون مدام میگه بی خیال -

باش، منم که تو این مورد ترسو هستم انگار خفه بهادر 

 میشم

با صدای باز شدن در، پروا با شتاب چرخید با دیدن 

 کشید و بهادر نیش خندی زد گفت:بهادر ابرو در هم 

 دو تا خواهر خلوت کردن-

 پروا هم نیش خندی زد و گفت:

 خلوت؟! اونم تو این عمارت؟-

 خندید و گفت:

حمو ساخت، آخه تو این شوخی با مزه ای بود، صب-

خونه حریم خصوصی وجود نداره مفهموم در بسته 

 کسی نمی فهمه، چطور میشه واقعا خلوت کرد!
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در هم کشید و پروا شانه باال انداخت و  بهادر ابرو

 گفت:

نه فقط داشتم به دختر نفهمت می فهموندم حق -

 نداره بدون اجازه بیاد اتاقم

 ماهک عصبی غرید:

 ن نیومدمصدبارم گفتم م-

بسه بسه حوصله بحثای بچه گونه شما رو ندارم، تا -

 ساعت ده لباسا رو میارن برید انتخاب کنید

 و گفت:به پروا نگاه کرد 

بازترین انتخاب کن با درخشندگی باال که با خاموش -

 بودن چراغا هم تو بدرخشی

 چشم پدرم، حتما-

 گفت:بهادر چرخید رفت و پروا ادایش را در آورد و 
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 بی غیرت بی شعور-

 ماهک ریز ریز خندید و پروا سمت در رفت گفت:

 ماهک خانم دیگه نبینم بدون اجازه بیای اتاقا-

 میامچشم دیگه ن-

هر دو خندیدند و پروا در را بست رفت به اتاق خودش، 

نفس عمیقی کشید سمت تخت رفت، خمیازه ای کشید 

 روی تخت خودش را رها کرد گفت:

 خسته ام-

م بست و واقعا از خستگی که آتش به جانش چش

 انداخته بود به خواب عمیق فرو رفت.

** 
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یره پا روی پا انداخته بود به لباس های روی رگال خ

بود، دختر جوان با لبخند به ماهک و پروا نگاه کرد 

 گفت:

 خب شروع نمی کنید؟-

 پروا پوفی کرد به ماهک نگاه کرد و زیر لب گفت:

 لباس انتخاب کنباز ترین -

 چی؟!-

همین که گفتم، جفتمون بازترین لباس انتخاب می -

 کنیم

 اما ما ک...-

 بکن بحث نکن داره نگامون می کنه کاریو که گفتم-

 باشه-

 پروا از سر جایش بلند شد و گفت:
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 خب یه لباس ب...-

موژان خانم شما همه این لباس هارو تنتون کنید بعد -

 تصمیم بگیرید

 چین داد و رو به ماهک گفت:پروا بینی 

 این نمی دونه اسم من پرواس؟-

 حتما نمی دونه-

 پروا به دختر نگاه کرد و با تهدید گفت:

ار دیگه بگی موژان، تمام این اسم من پرواس یک ب-

 لباسهای خوشگل و بهترین برنداتو یکی یکی جر میدم

 دختر سریع سر تکان داد گفت:

 متوجه شدم-

 کرد لبخند زد و گفت: پروا به مادرش نگاه
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ما که تو این عمارت بیکاریم، حاال چند ساعتم لباس -

 تنمون کنیم قر بدیم

اولین لباس ماهک و مادرش خندیدند و پروا جلو رفت 

که رنگ سبز پر از سنگ دوزی بود برداشت سمت 

پاروان رفت و پشتش ایستاد همان جور که لباس 

 هایش را از تن در می آورد بلند گفت:

اهک صبحونه کم خوردم بگو یه چیزیی بیارن م-

 بخوریم

 باشه-

ماهک بلند صدای خدمتکار کرد تا میز وسط مبل را از 

باس را تنش کرد و دوباره میان وعده پر کنند، پروا ل

 گفت:

 ماهک میای کمکم؟-
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ماهک از سر جایش بلند شد خودش را به آن طرف 

چرخید پاراوان رساند با دیدن پروا لبخند زد و پروا 

 گفت:

 لباساش معرکس!-

 واقعا میپوشی اینارو؟-

زیپ را نت کمی باالتر جوی کمر بود باال کشید و پروا 

 چرخید گفت:

 آره چرا نپوشم-

 واقعا؟!-

 واسه شوهرم بهتر اینا هم باید بپوشم-

 ماهک تک خنده ای کرد و پروا چشمکی زد گفت:

میگم یکیشو انتخاب کن تا این دختره بره، شب بهت -

 چی کار کنیم
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 باشه-

 برو-

ماهک تا خواست برود، پروا فکر پر از شیطنتی به 

 ذهنش رسید و گفت:

م چندتا ماهک گوشیمو بردار با هر لباسی که میپوش-

 عکس بگیر

 باشه-

پروا موهای باال جمع شده اش را کامل باز کرد، دست 

زیرش کشید و با لبخند از انجا دور شد، مادرش با 

 گفت:لبخند 

 خیلی بهت میاد-

 دختر با زبان چربی که داشت گفت:

 وای معرکه شدید!-
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پروا رو به ماهک چند ژست گرفت و ماهک با خنده ای 

کس می گرفت، آن دختر در که دست خودش نبود ع

ان چند ساعت بسیار شیطنت کرد و صدای خنده مادر 

 و خواهرش را باال برده بود.

 :♡♡آغوش آتش

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_یک_صد_پارت#

 

همه لباس ها را تنش می کرد و با همه عکس می 

 گرفت و خدا می دانست در سرش چه می گذرد.

 لبخند گفت:خسته ایستاد خودش را باد زد، دختر با 

 خب کدوم شد؟-
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پروا پوفی کرد سمت رگال رفت همان جور که با عشوه 

قدم بر می داشت دست روی لباس ها کشید، اما به 

باره سر جایش ایستاد، متوجه شد یک لباس قرمز یک 

گرون ترین لباس ان دختر بود و البته خیلی زیاد به او 

می آمد، چشم ریز کرد یک قدم به عقب برداشت، 

اس را از روی رکال برداشت باال گرفتش، خوب لب

 نگاهش کرد و گفت:

 این-

 دختر با ذوقی که دست خودش نبود سریع گفت:

 ترینیدشما خوش سلیقه -

ماهکم جلو رفت و لباس قرمز دیگری برداشت گفت، 

همرو خواهرم تن کرد من از این خوشم میاد، میپوشم 

ین همه اگر تو تنم فیت بود همینو میخوام، حوصله ا

 لباس پوشیدن ندارم
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لباس را برداشت رفت که تن کند، پروا لباس را دست 

دختر داد سمت میز رفت، خوشه ای انگور برداشت 

ن جور که دانه دانه در دهان می انداخت سمت هما

پنجره رفت به باغ نگاه کرد، گوشه گوشه ی باغ آدم 

 های پدرش ایستاده بودند.

 کنید پروا خانم ماسکتونم انتخاب-

پروا متعجب چرخید انگور دیگری در دهان گذاشت 

 گفت:

 ماسک واسه چی؟! مگه هالوینه!-

دختر خواست  ماهک از پشت پاراوان بیرون آمد تا ان

 دهان باز کند او زودتر گفت:

جشنایی که دوستای بابا شرکت دارن همیشه همه -

مهمونا باید ماسک بزنن، دیگه انگار یه رسمه، همه 

 سا حتی مهمونیاجشنا، مجل
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 چرا؟ واسه اینکه چهرهاشون واضح دیده نشه؟-

ماهک لبش کج شد و پروا نیش خند زد سمت میزی 

تاده رفت به همع ماسک ها که دختر باال سرش ایس

نگاه کرد، انگور ها را دانه دانه در دهان می گذاشت بی 

 خیال تماشا میکرد که ماهک گفت:

 همین لباس خوبه-

 بخند زد گفت:پروا نگاهش کرد ل

خیلی قشنگه، بیا ماسک انتخاب کن منو تو هم -

 شناخته نشیم

هر دو دختر بلند خندیدند و پروا با یک دست ماسک 

 اکلیلی مشکی برداشت گفت:چشمی 

 اوم...این خوبه-

 اما لباستون قرمزه، این مشکیه-
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 کاری به این کارا نداشته باش من همینو میخوام-

 رو به ماهک گفت:

 قرمز انتخاب کن اما تو-

 باشه-

ماهک ماسک قرمزی که روی چشم ها و کمی گونه 

 اش را می پوشاند برداشت گفت، منم اینو میخوام

ی مبل نشست، خوشه خالی از انگور را در پروا رفت رو

ظرف گذاشت و شیرینی نارگیلی برداشت در دهان 

 گذاشت، ماهک کنارش نشست گفت:

 چرا صبحانه نخوردی؟-

فقط چای، چون دیر بود نچسبید بخورم، خوردم اما -

 اما اینا خیلی خوبه

 بله بس که خوابیدی-
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 خسته بودم-

تازه فهمید چه گفت و با ماهک ریز ریز خندید که پروا 

 لکنت گفت:

 یعنی خسته نبودم، خوابم می اومد-

 نمی خواد جمعش کنی فهمیدم-

پروا ریز ریز خندید و نفس عمیقی کشید شیرینی 

 ست مادرش داد گفت:برداشت به د

 شما مطمئنی؟-

آره دخترم نباشم بهتره، فردا میرم اون جا دوستامم -

 می بینم

 دیوونه هستن براتون خوب نیست بریدآخه اونا واقعا -

 چیزی نمیشه، فقط تو و ماهک خیلی مراقب باشید-
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نگران نباشید، فردا یه گوشی با خودت ببر مدام زنگ -

 بزنم بهت

 باشه-

 گفت:رو به ماهک 

 خب تموم شد؟-

آره بعد ناهار میان سالن خالی کنن که وسایل جدید -

 واسه فردا بچینن

 اوکی-

 بریم آرایشگاه؟-

 اونو که فر...-

نه اون که واسه مو و ارایشمون هست، بریم به -

پوستمون ناخونامون کال همه چیمون برسیم، ماساژم 

 بدیم
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 بریم مامانم ببریم-

 باشه-

ند و پروا گونه مادرش را بوسید هر دو دختر بلند شد

 گفت:

 ما اماده میشیم شما هم آماده بشید-

 آخه شماها جوونید منو چ...-

نزن از این حرفا، تو واسه ما خیلی هم هیش... -

 جوونی، بریم یه صفایی به صورت و موهات بده

مادرش لبخند زد و پروا همراه ماهک دویدند از پله ها 

ق خودش رفت، پروا سریع باال رفتند و هر که به اتا

 گوشی را روشن کرد برای آتش نوشت:

سالم، منو ماهک مامان میریم آرایشگاه یکم از زشتی -

 است در بیامو
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پیام را فرستاد و لباس هایش را در آورد و لباس های 

بیرون تنش کرد با صدای پیام واتساپ سریع از روی 

 تخت برش داشت و پیام را خواند:

ی کنی باز زشت خودمی، مراقب باش زشتم تو هر کار-

 نفسم

 پروا لبخند زد و با شیطنت نوشت:

 خوبهببین کدوم لباس واسه فردا تنم کنم -

در میان عکس ها انهایی که بیشتر از همه عشوه 

ریخته بود را انتخاب می کرد برای آتش می فرستاد، با 

 فرستادن آخرین عکس بلند خندید گفت:

 الی میشیآخ که میدونم االن چه ح-

آتش که داشت دستور می داد چه کار کنند، گوشی را 

 فت:باال آورد و زد عکس ها باز شوند و سر باال برد گ
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 جعبه ها همرو ببرید اون زیر-

 باشه آق...-

آتش میان حرفش دست باال رفت که او سکوت کند، و 

خیره بود به گوشی و آن عکس ها، مرد خشکش زده 

شد، یکی یکی عکس ها را  بود و آتش راه افتاد دور

نگاه می کرد، دیت به یقه تیشرتش گرفت کمی پایین 

 کشیدش و با حرص غرید:

ه میدونم هیچ کدوم اینا تنت نمی کنی، پدرسگ من ک-

 اما واقعا کرم داری

پیام را فرستاد و پروا که از اتاق بیرون رفت با خواندن 

 پیام به یک باره قهقهه زد و نوشت:

 ، یکیو انتخاب کن تا تنم کنمکرم چیه عزیزم-

 پیام را فرستاد و بلند گفت:
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 ماهک بیا-

 اومدم-

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_دو__صد_پارت#

 

 

 اومدم-

 پیام اتش سریع آمد:

 ... انداخته بیروناون قرمزه که چاکش تا باال بازه و س-

 پروا لب زیر دندان گرفت گفت:

 همینی که برداشتمو میگه-
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ا به نشانه ی تاسف تکان داد باز خندید و سرش ر

 گفت:

عین کف دستش منو می شناسه، دیده دادم دستش -

 اونم داده دستم

 خندید و نوشت:دوباره 

باشه عزیزم همونو می پوشم، قیمتشم صدو هفتاد -

 میلیونه

 آتش لبخند زد گفت:

 عالیه انتخاب اول آخرم همینه-

 پیام را فرستاد سر بلند کرد بلند گفت:

 د تا غروب تموم بشهسریع باشی-

 باشه آقا-

** 
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دست زیر موهایش کشید و کمی چرخید دقیق تر در 

خودش را بر انداز کرد، گونه هایش آینه قدی اتاقش 

برق می زد و موهایش که یک سالی میشد کوتاه نشده 

 بود حال مدل دار کمی کوتاه شده بود.

چند ساعتی که در آرایشگاه بودند خیلی به لبخند زد، آن

چیز ن ها خوش گذشت، پاک سازی صورتش از همهآ

برایش لذت بخش تر بود، انواع ماسک ها و ماساژ ها 

 انواع  دستگاه حسابی صورتش را شفاف کرده بود. با

چرخید گوشی و لباس را از روی تخت  برداشت از 

اتاق بیرون رفت، همان جور که قدم بر می داشت برای 

 آتش نوشت:

و زنگ نزدن واسه تو زیادی   چند ساعت پیام ندادن-

 نیست؟
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جلوی در اتاق ماهک ایستاد اما از طبقه پایین صدا 

 شنید.

او سمت پله ها رفت و از همان باال دید بهادر و کنجک

 چند مرد پایین هستند، بهادر با صدای خشمگین غرید:

نمی خوام فردا که گفتم فالن دوربین بگید خراب بود -

 آقا

 که گفتید نصب می کنیماالن همه رو جاهایی -

 پروا نیش خند زد و آرام گفت:

 این همه احتیاط فقط به خاطر آتشه!-

کرد چرخید و سمت اتاق ماهک رفت در را باز  خنده ای

 کرد، سر جلو برد و گفت

 خوابی یا بیدار عمو یادگار-

 بیا تو-
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 پروا وارد اتاق شد با ذوق گفت:

 کنمانقدر ناز شدی دوست دارم ساعت ها نگات -

منم باورم نمیشد با کوتاه کردن موهام اونم این همه -

بهم بیاد و  که موهای بلندم بشه گرد کوتاه این همه

 کلی تغییر کنم

 پروا لپش را کشید گفت:

 همه جوره خوشگلی-

 ماهک لبحند زد و پروا لباس را سمتش گرفت گفت:

 این واسه تو-

ماهک متعحب لباس را از دستش گرفت همان جور که 

 باال می گرفت تا براندازش کند گفت:

 باید حدس می زدم این جور فکری تو سرته-

 کرد گفت:به پروا نگاه 
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اما به نظرت بهادر میذاره با لباس دیگه ای پایین -

 بریم؟

 اونم حل میکنم، برو بپوش ببینم بهت میاد-

 به نظرم که قشنگه-

 بپوش دیگه-

شست ماهک به اتاقک کلوزت رفت و پروا لب تخت ن

 به گوشی درون دستش نگاه کرد.

 

 آتش رو به مجید گفت:

 االن کامل گرفتی؟-

 لت راحتآره داداش خیا-

با روشن شدن گوشی سریع برش داشت و پیام را باز 

کرد با خواندن پیام و دیدن ساعت کالفه دست روی 
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ته ریشش کشید و بر خودش لعنت فرستاد، حتی نمی 

 دانست چه بنویسد.

 ه خجالت برای پروا فرستاد.شکلکی شبیه ب

پروا با آمدن پیام و دیدن آن ایموجی نیش خند زد و 

 سریع پیام امد:هیچ نگفت ؛ 

 تاج سرتو ببخش زشتم-

پروا دلخور گوشی را کنار گذاشت، دوست داشت 

عکس خودش را که تغییر کرده بود برای آتش بفرستد 

 اما واقعا ناراحت بود و ترجیح داد سکوت کند.

 ه وارد اتاق شد پروا با ذوق ایستاد و گفت:ماهک ک

 چه بهت میاد-
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زی که دامنش ماهک جلوی اینه ایستاد، لباس قرم

کلوش بود تا ساق پایش را می پوشاند و باال تنه تنگ 

 سنگ دوزی شده با استین های تنگ تور کار شده.

 ماهک چرخی خورد گفت:

 پوشیده و قشنگ-

باس زیر پونصد با این می درخشی، فقط قیمت این ل-

 تومنه

 هر دو با صدای بلند خندیدند و ماهک گفت:

 تو چی می پوشی؟-

 پوشم می فهمیفردا می -

 مامان صبح میره؟-

 آره با مبین حرف زدم خودش می برتش-

 استرس نداری؟-
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 فعال که نه-

 آتش چیزی نگفت؟-

پروا شانه باال انداخت عقب رفت و لب تخت نشست 

 گفت:

 ال وقت سر خاروندنم ندارهاون سرش شلوغه فع-

 اما نمی دونم چرا من استرس دارم-

بخوابم، خیلی خوابم میاد، با بهش فکر نکن، منم برم -

 اون ماساژی که گرفتیم فقط خواب می چسبه

 باشه ممنون شب بخیر-

 شب تو هم بخیر فسقلی-

پروا از اتاق بیرون رفت و به اتاق خودش رفت، خودش 

وشی را باز کرد سه پیام را روی تخت رها کرد و گ

 دیگر هم آمده بود.
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 جواب نمیدی چشم گاوی من؟-

کار داشتم وگرنه که من ثانیه به  جون نفس خیلی-

 ثانیه به تو فکر می کنم

 الو نفس یه چیزی بگو-

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_سه__صد_پارت#

 

پروا گوشی را کنار گذاشت، دلش گرفته بود، بروز 

اشت، اینکه سال روز تولدش نداده بود اما حس بدی د

فصل دیگری و روز دیگری بود و حال در ان روز 

س غریبانه ای داشت که درکش برای تولدش بود، ح

 هر کسی سخت بود.
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پروا دهان باز نکرده بود با کسی حرفی بزند اما از 

درون داشت خورد می شد، از آن روز متنفر بود، از 

خواهر دو  روزی که ثابت می کرد بچه ی بهادر است،

 قلوی مرجان است.

قطره اشکش چکید و غلت زد رو به پهلو به کاغذ 

قش خیره شد، چانه اش لرزید و همان موقع دیواری اتا

 بغضش سر باز کرد...

** 

چشمانش بسته بود و آن زن جوان آرایشش می کرد، 

موهایش را همان جور که خودش خواسته بود همان 

 جور باز حالتش داده بودند.

مام شدن کار چشمش چشم باز کرد و به ماهک که با ت

لبخند زد موهایش را سشووار کرده بودند نگاه کرد 

 گفت:
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 عروسکم-

ماهک لبخند زد و پروا به آینه نگاه کرد، بیشتر از چیزی 

که فکر می کرد تغییر کرده بود،  لبخند رضایت مندی 

 زد.

 همتن موفع بهادر وارد اتاق شد، پروا ابرو در هم کشید

 ولی بهادر سر تکان داد گفت:

 چیزی کم نیست دخترا؟-

 چیز اوکیه.نه پدر مهربون به لطف شما همه -

بهادر متوجه طعنه ی پروا شد اما بی توجه رو به زنی 

 گفت:

میز غذا چیده شده، بیان غذا بخورن بعد بقیه -

 کاراشون انجام بدن

 چشم آقا-
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 بهادر رفت و پروا پوفی کرد رو به ماهک گفت:

 به فکر همه چیز هست پدرمون-

ماهک ریز ریز خندید و بقیه دست از کار کشیدند که 

بروند غذا بخورند، پروا کامل به مبل صورتی تکیه داد 

 بلند گفت:

 غذای من و خواهرم جدا هست برامون بیارید اتاق-

 چشم خانم-

 با رفتن همه پروا خودش را با دست باد زد گفت:

 متنفرم-

 از چی؟-

 ن از امروز از این روز نحساز اال-

 پروا!-

 شکاش...کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومدم...کا-
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 می زنی!پروا تو داری این حرفارو-

پروا چشم بست دست لرزانش روی پیشانی اش 

 نشست گفت:

 حتی آتشم تولد االنم براش مهم نیست-

 پروا یه لحظه اروم باش-

 ت:پروا عصبی بلند شد سمت پنجره رفت با بغض گف

چرا امروز همه چیز دست به دست هم داده تا بیشتر -

منفعت بهادر نبود این جشن متنفر بشم، به خدا اگر 

 نبود کسی براش مهم نبود امروز چه روزیه

 ماهک دستش را گرفت و گفت:

 تو باز داغ شدی که!-

 پروا دست عقب کشید و بغضش را قورت داد گفت:

 خوبم-
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 با آتش حرف زدی؟-

اون االن خیلی سرش شلوغه حواسش به نه، اون...-

 کژوانه...درکش می کنم

 م تماس می گرفت!اما اون همیشه مدا-

 آب...یه لیوان آب بهم میدی-

ماهک سریع سمت میز رفت لیوانی از آب پر کرد 

 سمت پروا رفت گفت:

 پروا تو خوب نیستی-

 میز یه قوطی قرصه بهم میدیرو-

 قرص می خوری؟!-

 فت:پروا نیش خند زد گ

فکر کردی پروا چقدر خوب بزرگ شده؟ نه عزیزم -

شده که یکی از عوارضش پروا با کلی مشکل بزرگ 
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قرص اعصاب خوردنه، این پانیک کوفتیه که وقت بی 

وقت سراغم میاد، الل شدنم فلج شدنم، اما باز قوی 

شدم به راهم ادامه دادم، زندگی من شاید بهادر 

 هیچی پر نمی شد نداشت اما پر از خالء بود که با

ماهک قرصی کف دست پروا گذاشت و او با آب 

 لخی زد و به ماهک نگاه کرد گفت:خوردش، لبخند ت

کاش نبودم، چون کنار شما بودن یه دردسر بود تنها -

 بودن بچه پرورشکاهی بودن یه دردسر دیگه

 اخه امروز که تولدته چرا این حرفارو می زنی-

 پروا به باغ خیره شد گفت:

 یلی دلم گرفتهخ-

 ماهک در آغوش گرفتش و پروا سرش را بوسید گفت:

 دارمتخدارو شکر -
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** 

هر دو لباس های باز و گران قیمت را تنشان کرده بود 

 و با چشم بندهایی که انتخاب کرده بودند.

بهادر در اتاق را باز کرد و با دیدن دختر هایش لبخند 

 زد نگاهش سرتا پا رویشان چرخید گفت:

 ر شدیدمحش-

با صدای گوشی سریع دست روی گوشش فشرد و با 

 حبت کرد:چیزی که در گوشش بود ص

 بله-

 آقا نور پردازی گفتیم نیمه تاریک باشه؟-

آره همه جا نیمه تاریک به هیچ عنوان روشنایی کامل -

 نباشه، هر وقتم گفتم تاریک تر بشه

 چشم آقا-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 بهادر باز به دخترهایش نگاه کرد گفت:

 ستادید بریم دیگهچرا ای-

 پروا سریع گفت:

 همه اومدن؟-

 نه یه چند نفری-

 معموال همه میان بعد من میام دیگهچه خبره -

 راست میگی، پس ماهک بریم-

 پروا سریع دست ماهک را گرفت و گفت:

 نه من خیلی استرس دارم بذارید پیشم باشه-

 بهادر پوفی کرد گفت:

ام دنبالتون تا نیم ساعت دیگه همه میان، دیگه نی-

 خودتون بیاید

 باشه-
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زدند و هر دو دویدند بهادر که رفت پروا و ماهک لبخند 

 تا لباس هایشان را عوض کنند.

پروا لباس مشکی تنش کرد، پر نگین بود و در تاریکی 

برق می زد، لباس تنگ بود و از روی ران تا پایین 

کلوش بود درست مثل ماهی، آستین های لباسش هم 

از حنس خود پارچه بود، بازی یقه پشتش کامل تنگ 

 یده میشد.زیاد بود اما با موهایش پوش

کفش پاشنه بلند مشکی اش را پا کرد و از کمد جعبه 

 ای بیرون اورد.

 گفت:با سوت ماهک چرخید و ماهم با تحسین

وای این که بیشتر اون لباس باز هوش و حواس می -

 بره!

ون آورد، ماهک با پروا خندید و چشم بندی از جعبه بیر

 دیدنش گفت:
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 چه متفاوته!-

ماه عسل رفته بود کیش قشم برام اینو نغمه وقتی -

 خریده بود، بهش میگن برقع

 برقع دیده بودم اما این خیلی متفاوته!-

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_چهار_صد_پارت#

 

 

 خوشگله؟-

 خیلی-
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پروا نیمی از موهایش را باال برد و گفت بندشو برام 

ماهک سریع پشت پروا ایستاد و بند های برقع را ببند، 

 پروا موهایش را رها کرد. پشت سرش بست و

 ماهک جلو رفت لبش را زیر دندان کشید و گفت:

 مطمعنی نمی خواستی تو چشم باشی؟!-

پروا خندید و چرخید جلوی آینه ایستاد، برقع برق میزد 

و چشمانش را به نمایش بیشتری گذاشته بود، زنجیر 

یی که پایینش آویزان بود باعث میشد مخاطب برای ها

 بیشتر تالش کند.دیدن لبهایش 

 نفس عمیقی کشید کفت:

 یکم دیگه میریم پایین-

 باشه، اما من هنوزم می ترسم-

 نترس دیگه ای بابا-
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هر دو لب تخت نشستند و پروا نیم نگاهی به گوشی 

انداخت، نفس عمیقی کشید و دستان ماهک را گرفت 

 گفت:

 پیشم باش که بهادر اذیتت نکنه-

 باشه-

 اومده؟یعنی سیامک -

 حتما اومده که بهادر خیالش راحت بود-

ماهک در سکوت مدام ساعتش را نگاه می کرد و پروا 

سمت کمد رفت زیپ کیف درون کمد را باز کرد، 

چاقوی جیبی را بیرون آورد و کامال بازش کرد درون 

 آستین تنگش جا داد.

 ت گفت:در کمد را بس

 چقدر گذشت؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پنج دقیقهتقریبا بیستو-

 شو بریم بلند-

 بریم-

هر دو دست در دست هم گذاشتند از اتاق بیرون 

 رفتند، به راهرو نگاه کردند و پروا گفت:

 از چیزی نترس-

 تو پیشم باشی نمی ترسم-

هر دو سمت پله ها رفتند به پایین نگاه کردند، همه جا 

ر ها فضا را تار کرده بود و نیمه تاریک بود، دود سیگا

 پروا غرید:

 میکشن انقدر دود داره آخهچه کوفتی -

بهتره سریع بریم پایین تا بهادر همون جور که گفتی -

 تو عمل انجام شده قرار بگیره
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 بریم-

باهم از پله ها پایین  رفتند، پروا با چشمان تیزش 

سیامک را که دید، دندان روی هم فشرد و عصبی 

 غرید:

 ی انگار نه انگار سوختهعوض-

ه ای با دیدن دختر هایش بهادر خندید رو چرخاند لحظ

لبخند روی لبش ماسید و یه تای ابرویش باال پرید، اما 

بر عکس او که ناراضی بود، دیگر مهمان ها شبیه 

خریدار به آن دو دختر نگاه می کردند، خصوصا پروا با 

آن  قد بلند و آن هیکل و خصوصا چشماهیش در زیر

 برقع حسابی تماشایی اش کرده بود.

 که رسیدند ماهک زیر لب گفت: پایین پله ها

 بهادر هنگ کرد-

 به درک-
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 سالم خانمای خوشگل-

 رو چرخاندند و مبین کمی سر کج کرد گفت:

گیجم، لباساتون پوشیدس اما من باز از آتش می -

 ترسم

 ماهک به اطراف نگاه کرد و گفت:

 مگه اومده؟!-

 به اطراف نگاه کرد و گفت:مبین هم 

 مگه نیومده؟!-

 پروا عصبی غرید، چرا سوالو با سوال جواب میدی؟-

آخه خواهرم اون آتش با اون اخالق نیاد جای تعجب -

داره واسه همین بیشتر از نبودنش تعجب می کنم تا 

 بودنش
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حاال که نیومده، باباتم از ترسش تو هر سوراخی چند -

 نشهنفر گذاشته که کسی وارد 

 مبین شانه باال انداخت و گفت:

 حال خیلی خوشگل شدید به هر-

 پروا به اطراف نگاه کرد و گفت:

 مهمونا همین قدرن یا بازم میان؟-

نه انگار هنوزم قراره بیان، راستی نشنیده بگیر، -

 کادوی عروسکت تو حیاط پارکه اونه کادو پیچی شده

 پروا بی توجه دست ماهک را گرفت و گفت:

 بده این مهمونی اگر چیزی مشکوک بود به ما خبرتو -

 چشم خواهر به-

 ماهک به مرد های سن باال نگاهی انداخت و غرید:
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می خوره، با چشماشونم انگار  حالم از همشون بهم-

 دارن به آدم تجاوز می کنن

 هیش توجه نکن-

 ماهک با دیدن سیامک عصبی رو گرفت و گفت:

داره، چندین ساله تو احمق انگار فقط یه چشم بند -

 ه به چشماشهر مراسم همینو میزن

 شاید احساس زرو بودن بهش دست داده-

هر دو بلند خندیدند، به یک باره دختر جوانی صد 

راهشان شد، پروا چشم ریز کرد و دختر با لبخند 

 دستش را سمت او گرفت و گفت:

 سالم من دلسا هستم-

 پروا بدون دست دادن سر تکان داد و گفت:

 شما؟-
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 من زن پدرتون هستم-

کشان زد و دلسا دستش را باال آورد و هر دو دختر خش

 انگشترش را نشان داد و گفت:

دو هفته پیش ازدواج کردیم، به پیشنهاد خودش -

 امشب منو اورد باهم آشنا بشیم، چون...

 صدای بهادر حرف دلسا را نیمه تمام گذاشت:-

 چون قراره دیگه پیش خودم زندگی کنه-

کامال هنگ پروا نیش خند زد رو چرخاند به ماهک که 

 بود نگاه کرد و گفت:

 این از تو بزرگ تره؟-

 ماهک نگاهش کرد با لکنت گفت:

 ن...نمی دونم-

 پروا به دلسا نگاه کرد و گفت:
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نه انگار دو سه سال ازت بزرگ تره، اما خب از من -

 چهار پنج سال کوچیک تره

 بهادر غرید:

 موژان...-

 بی توجه به دلسا گفت: پروا

میگم، شوگر ددی خوبی پیدا  عزیزم بهت تبریک-

کردی، بچسب بهش از دستش نده، زیادم عصبیش 

 نکن

 اوه نه بهادر خیلی مهربونه-

 اوه بله عزیزم، واسه تو باید مهربون باشه-

پشت چشمی نازک کرد و راه افتاد و ماهک را هم 

 همراه خودش برد، ماهک گیج گفت:

 زنش بود؟!واقعا -
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 احمقبود که بود به درک، دختره ی -

 گوشه ای ایستادند و پروا عصبی غرید:

 بهادر مهربونه؟ احمق هنوز روی واقعیشو ندیدی-

پروا نگاه مردی را مدام روی خودش حس می کرد، 

جنس نگاهش فرق داشت مثل بقیه نبود، از آن ها که 

 زوم بود رویش و لحظه ای کنار نمی رفت.

 

 تش آ_آغوش#

 دو_جلد_پنج_صد_پارت#

 

ه اطراف نگاه کرد لحظه با نگاه مردی چشم ریز کرد ب

مسن روبه رو شد، نمی شناختش، اما آن مرد لحظه ای 

 از او نگاه نمی گرفت.
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 پروا سیامک-

پروا با دیدن سیامک ابرو در هم کشید و او روبه 

 رویشان ایستاد گفت:

ه دو تا اگر جفتتون زنده این به حرمت عمومه وگرن-

 کردمتیر تو سر هر دوتون خالی می 

 پروا نفس عمیقی کشید و گفت:

 جای سوختگیت چطوره دختر عمو؟-

من خوب شدم اما از امشب به بعد یکی دیگه قراره -

 تا ته بسوزه

 پروا دوباره به آن مرد مسن نگاه کرد و گفت:

 برو پیش دوستات من حوصله ی تو یکی رو ندارم-

عزیزم، امشب نامزدیمون رسما حوصله داشته باش -

 اعالم میشه
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پروا تیز نگاهش کرد تا دهان باز کرد ماهک دستش را 

 فشرد که آن لحظه وقتش نبود، چشم بست غرید:

 گمشو فقط گمشو-

 سیامک خندید و دور شد، ماهک سریع گفت:

 آروم باش تو رو خدا-

 پروا چشم باز کرد نگاه آن مرد داشت عذابش می داد.

 ر بهادر ایستاد و گفت:سیامک کنا

 چرا مادرو دعوت کردی؟عمو -

 چرا نکنم؟-

 آخه بیتا هم اومده-

 باز احمق شدی که، مگه نگفتی رابطتون خوب نیست-

 آره ام...-
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د بیشعور امشب خبر نامزدبتون پخش میشه معلومه -

به گوش اینا هم می رسه حاال چه امشب می اومدن چه 

 نمی اومدن، بهتر شد

 ان داد و گفت:سیامک سر تک

 آره-

 ست به همه چیز باشهبرو حوا-

 چشم عمو-

 سیامک رفت و دلسا با ناز گفت:

 دخترات از من خوششون نیومد-

چی کار به اونا داری، کسی که باید خوشش بیاد -

 اومده

دلسا لبخند زد و دستش را زیز بازوی بهادر حلقه کرد، 

 گفت:
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 مهربونم-

** 

انی خسته کننده، لیوان پروا پوفی کرد خسته از آن مهم

 ا سر کشید و غرید:آبش ر

چه مهمونی کسل کننده ای، مگه تولد نیست چرا یه -

موزیکی رقصی نمی ذارن، یا دارن کوفت میخورن یا 

 میکشن یا بلند می خندن

 ماهک بلند خندید، به اطراف نگاه کرد و گفت:

 همه اینایی که این جا هستن خالف کارن-

 همشون؟!-

 می بینی  آره، اونو-

نگاه ماهک را دنبال کرد با دیدن همان مرد مسن 

 کنجکاو گفت:
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 خب-

این همون نادره، همون که اون شب بهادر منو کادو -

 پیچ شده فرستاده بود

 اون...اون نادره!-

 آره فکر کنم اونم دخترشه-

 پروا سریع لبخند زد، گفت:

 آره من اینو دیده بودم، االن بر می گردم-

 رفت، بیتا با دیدنش لبخند زد و گفت: روا سمتشانپ

 سالم-

 پروا سر تکان داد، گفت:

 سالم، فکر نمی کردم بیاین-

 دختر نادرم دیگه باید بیام-

 پروا لبخند زد و بیتا سر پیش برد آرام گفت:
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 من در جریانم-

 جریان چی؟!-

بیتا با اشاره به چشمان پروا اشاره کرد و پروا سریع 

 گفت:

 هیش-

 نترس-

ی در کار نیست فقط میخوام همه چیز مرتب ترس-

 باشه

 سالم -

 پروا سریع چرخید با دیدن نادر با لکنت گفت:

 س...سالم-

از دور دیده بودمت، اما االن که می بینمت میگم صد -

 پله از چیزایی که شنیدم جسور تر و زرنگ تری
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دست پروا خجالت زده نگاه به زیر برد و همان موقع 

 ترش نشست، گفت:بهادر روی کمر دخ

 با دخترم آشنا شدید؟-

 نادر سر تکان داد و گفت:

داشتم می گفتم بابات با گم شدنت خیلی ناراحت بود -

 خصوصا که نمی تونست کاری کنه

 بهادر سر تکان داد، گفت:

اما االن پیداش کردم، موژان گنج گم شده ی من بود -

 مراقبشم که االن پیداش کردم عین چشمام

 شد و بیتا گفت: پروا لبش کج

 خیلی خوبه دخترتون پیدا شد، واقعا حس خوبیه-

 درسته-

 سر چرخاند با دیدن ماهک سریع گفت:
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 بر می گردم-

 بهادر دور شد و پروا رو به نادر گفت:

 ماهک تازه گفت شما کی هستید-

 آتش امشب نمیاد؟-

ه نه یعنی این همه ادم و مراقب بیشترش واسه این-

 آتش نتونه بیاد

 ر خندید به اطراف نگاه کرد، گفت:ناد

اون آتشه بخواد بیادم جوری میاد که آدم شک میکنه -

 روحه یا انسان!

دست ماهک درد گرفته بود و در انتهای راهرو رها شد 

 و فریاد بهادر باال رفت:

 چه غلطی می کنی؟!-

 چی کار کردم؟-
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 این لباسای مسخره چیه تنتون؟-

 یل شما ب...خرس یا اونا که باب ماینا مس-

با سیلی محکم بهادر سرش کج شد، همان جور با سر 

 کج شده خیره به آخر راهرو نیش خند زد گفت:

 دلسا جون سیلیاتو نوش جون نکرده؟-

خفه شو، امشب نشونت میدم چه خبره، االنم نادر -

 اومده همین امشب کارو تموم می کنی

 باز کرد بهادر غرید:دل ماهک فرو ریخت و تا دهان 

 خفه شو-

 چرخید و بیسیمش را روشن کرد، گفت:

االن دخترمو میارم وسط، تاریک کنید، سیامک تو هم -

 زود بیا وسط

 صدای سیامک را شنید:
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 من آماده ام عمو-

بهادر وسط ایستاد و پروا لحظه ای نگاهش کرد که 

خواهی دید اشاره می زند سمت او برود، از نادر معذرت 

 رویش ایستاد گفت: کرد سمت بهادر رفت، روبه

 چی ش...-

با تاریکی مطلق یکدفعه ای سکوت کرد و صدای بهادر 

 را شنید:

 همین جا بمون-

 چرا، بهادر چرا؟!-

 بهادر دور شد و پروا عصبی غرید:

 چرا عوضی-

 یکدفعه صدای بهادر در بلندگو ها پخش شد:
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متاسفانه سال ها قبل امشب تولد دخترم موژانه که -

از دست داده، اما امشب شب دخترمه خواهر دوقلوشو 

 و یه سور پرایز بزرگ امشب در پیش داریم

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_شش_صد_پارت#

 

پروا حس کرد کهسیامک نزدیکش می شود، هنوز 

چشمانش به تاریکی عادت نکرده بود، صدای بهادر را 

 شنید که با صدای بلند تری گفت:

 راره با نامزد دخترم آشنا بشیدق-

روا فرو ریخت و با همان یک حرف کافی بود که دل پ

چاقو را از آستینش بیرون بکشد، به یک باره قدمی به 
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جلو برداشت دست پیش برد لبلس سیامک را گرفت با 

شتاب سمت خودش کشید و تیزی چاقو را زیر 

 گردنش فشرد و نفس زنان گفت:

ر نشی، بخدا بعدش برام مهم اگر همین االن ازم دو-

 ین جا می کشمت، فهمیدی؟نیست، هم

دندان های سیامک که لبخندش را نشان می داد در 

چشم پروا نشست و پروا با حرص کمی چاقو را فرو 

 کرد و غرید:

نمی فهمی عوضی؟ به خدا قید همه چیزو می زنم می -

 ...کش

موزیک مالیمی پخش شد، موزیک آشنایی که باعث 

ن می شم ریز کند، چراغ ها کم کم داشت روششد چ

 شد که فضای نیمه تاریک حکم فرما شود.
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دستان سیامک روی پهلوهایش نشست و پروا گیج به 

 صورت او خیره شد آرام گفت:

 قضیه چیه؟!-

چاقو در یک حرکت از دستش کشیده شد و پروا نفس 

 عمیقی کشید، چشمانش بسته شد لب زد:

 آتش!-

 رمنو به خودم بیا

 بعضی وقت ها دوستش داری

 ها هم نهبعضی وقت 

 

 

لبخند آتش پر رنگ شد و سر نزدیک گوشش برد آرام 

 گفت:
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 خودشه-

 

بعضی وقت ها بهش نیاز داری و بعضی وقت ها هم نه 

 و می ذاری و میری

 

 

 بهادر سریع به مرد کنار دستش نگاه کرد و گفت:

 موزیک چرا؟!-

 دادنآقا خود سیامک خان دستور -

 

 بعضی وقت ها براش شتاب می کنیم

 وقت ها هم موفق نمیشیم بعضی
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مشکلی نیست عزیزم، ما می تونیم خیلی آروم پیش 

 بریم

 

بهادر گیج به ان دو نفر که وسط بودند نگاه کرد، 

سیامک پشت به او بود و پروا در اغوشش بود داشتند 

 با ریتم موزیک می رقصیدند.

 

ه نمی تونیم انکارش چون لمس کردنمون چیزیه ک

 کنیم

 عث میشه احساس زنده بودن بکنمو نحوه حرکاتت با

 

پروا خیره به گردن آتش که به خون نشسته بود لب 

روی هم فشرد و دستش باال رفت تا روی گردن او 
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بنشیند اما در یک حرکت از او دور شد در حالی که 

دستش در دست اتش بود در آغوشش بازگشت، با 

به خون نشسته ی آتش نگاه کرد و  ترس به چشمان

 ه سمت چپ برداشتند.چند قدم ب

 

 زود باش

 منو به خودم بیار

 سعی داری پنهانش کنی

 می دونم که این کار رو می کنی

 

 

 بهادر زیر لب گفت:

 اینا مگه تمرین رقص کردن!-
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پروا از کمر رو به پشت خم شد چرخ ریزی به کمرش 

 ابرویی باال انداخت.داد سریع باال آمد و اتش 

 

ا میخوای این باشه که وقتی تمام اون چیزی که واقع

 بیام و به دستت بیارم

 تو نزدیک تر میای

 و من نفس کشیدنت رو احساس می کنم

 وقتی تو پیشمی انگار دنیا ناپدید میشه

 

 

ماهک که آتش را  آن وسط دیده بود گوشه ای 

سمت خشکش زده بود، بهادر آرام قدم برداشت تا 

 دیگر سالن برود تا سیامک را ببیند.
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ز روی شانه پروا آرام کشیده شد تا پشت دست آتش ا

انگشتانش، همان لحظه دست پروا پشت گردنش 

رفت پیشانی هایشان به هم چسبید و با ریتم پایشان 

 تکان می خورد.

 

اون لمس کردن همدیگه چیزیه که نمی تونیم انکارش 

 کنیم. اوه. آره

اتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم. و نحوه حرک

 پس زود باش

 منو به خودم بیار
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آتش تک خنده ای کرد لبش را به گوش او رساند 

 همراه موزیک خواند.

 

معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش »»

 داری

می تونم از رو قیافت بگم که عشق چیزیه که منو به 

 هیجان میاره

می خوایش، باور دارم که نیازش معتقدم که تو هم 

 داری

 بشه می کنم، راست می گم من هرکاری الزم

چون عشقی که بینمون وجود داری، چیزیه که مانع از 

 ««جنگ بین ما میشه
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 پروا چشم بست و یکدفعه آتش گفت:

 نترسیا، فقط یکم ترقه بازی می کنیم-

پروا با وحشت سر عقب برد همان موقع صدای شلیک 

باال رفت در یک چشم بهم زدن صدای جیغ و فریاد 

آتش سریع خم شد پروا را روی شانه اش باال رفت و 

 امداخت و شروع به دویدن کرد.

)هر سه پشت دیوار پنهان شدند، اتش به سمت دیگر 

 اشاره کرد و لب زد:

 میرم اون ور-

کیا و مجید سر تکان دادند، مجید کمی سر جلو برد به 

رد، لحظه با دیدن ماهک و بهادر که آن راهرو نگاه ک

ب سر عقب کشید و صدای ارام سمت می امدند با شتا

 کیا را شنید:
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 چی شد؟-

 بهادر-

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_هفت_صد_پارت#

 

 

دوباره کمی سر جلو برد، صدای ماهک و بهادر را می 

شنید، با حرف های بهادر ابرو در هم کشید، همان 

ک نشست باعث شد سرش موقع سیلی در گوش ماه

مجید و کج شود اما لحظه ای با دیدن نصف صورت 

نگاهی که خیره اش بود چشم ریز کرد و با حرف بهادر 

 سر چرخاند.
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 مجیدبا شنیدن حرف های بهادر سر عقب کشید غرید:

 پفیوز حروم زاده-

 رفتند؟-

مجید دوباره نگاه کرد، با دیدن اینکه بهادر رفت، 

انگشتش را روی بینی اش ماهک چرخید و مجید 

جلوی راهرو فشرد، ماهک سر تکان داد چرخید رفت 

 ایستاد.

آتش در اتاق را باز کرد و به آن دو اشاره کرد، مجید با 

 دیدن سیامک سریع گفت:

 اومد-

سیامک با بیسیمش حرف زد و همان موقع کیا با 

گوشی سیامک تماس گرفت، سیامک به گوشی نگاه 

 دم گوشش گذاشت: کرد و دست رویش کشید
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 بله؟-

 آقا سیامک این پشت یه چیزیه-

 پشت؟ کدوم-

 همین راهروی پشت سالن-

 خودتون حلش کنی...-

 آقا سیامک باید ببینید شاید خطرناک باشه-

سیامک عصبی چرخید وارد راهرو شد، چرخید تا وارد 

راهروی بعدی شود اما مشتی در صورتش نشست به 

سریع از پشت گرفتش و مجید عقب پرت شد اما کیا 

 د و گفت:اسلحه را از کمر شلوار سیامک بیرون کشی

 خفه خون بگیر-

 سیامک غرید:

 ...بهادر میکش-
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خفه شو اصال اعصاب ندارم کاریو که باید چند دقیقه -

 دیگه بکنم االن میکنم؛ بیارش

کیا سیامک را سمت اتاق کشید و مجید در را باز کرد، 

اق هل داد، تا سیامک خواست فریاد کیا او را درون ات

 بزند.

ا شتاب با دیوار برخورد لگدی در سینه اش نشست و ب

کرد و فریاد پر دردش باال رفت، آتش دست روی 

 ریشش کشید گفت:

 بلندش کنید-

سیامک با درد و ترس به آتش نگاه می کرد، کیا و 

مجید بلندش کردند و آتش جلو رفت دست به چشم 

ع کشیدش، در چشمانش زل زد و بندش گرفت و سری

 گفت:
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کاریو که باید  چون وقت ندارم می سپارم رفیقام-

 باهات بکنن

 آتش من...-

آتش مشتی در شکمش کوبید و سریع سمت در رفت 

 همان جور که چشم بند را می بست گفت:

 زنده بمونه اما بهادر دست راستشو از دست بده-

 مجید لبخند زد و سیامک وحشت زده گفت:

 آتش، آتش تورو خدا-

 آتش بیرون رفت غرید:

 بریم سراغ بعدی-

ی را جلو کشید و او را روی صندلی نشاندند، کیا صندل

 مجید روبه رویش ایستاد و گفت:

 چی کار کنیم کیا؟-
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 سیامک ملتمس گفت:

 تورو خدا...من...همش از بهاد...-

 خفه شو دیگه دارم فکر می کنم-

 به کیا نگاه کرد و گفت:

 زبون دوست داری یا بنا گوش؟-

 کیا شانه باال انداخت و گفت:

 دوست داری، من پاچه دوست دارمتو اونارو -

خب من که تک خوری نمی کنم، پاچه واسه تو، بنا -

 گوش و زبونش واسه من

 نه نه تورو خدا!-

شرمنده آتش که بگه ما نکنیم اون میکنه، نه که -

 همش اون میکنه که!بکنه...ای بابا چی دارم میگم 

 داداش بی ادب شدیا-
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 یاد بدتر میکنهخب منظورم اینه ما اینو نکنیم اون م-

 چطوره اصال حرف نزنی-

 خب باشه، وقتم تنگه فقط چند دقه وقت داریم-

 مجید خم شد و گفت:

 بریم-

 جون عزیز...-

همان موقع گوشش کشیده شد و با صدای برش 

 برد و همان موقع یکدفع ای اش، فریاد سیامک را باال

 پارچه ای درون دهانش قرار گرفت و کیا غرید:

تیا، فقط یه گوش برید داری این خیلی درد سس-

جوری کولی بازی در میاری، االن من ماساژتو شروع 

 می کنم(
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آتش می دوید صدای شلیک و جیغ بیشتر شده بود و 

آتش با عجله از پله ها پایین می رفت، پروا وحشت 

 زد:زده فریاد 

 چه خبره آتش؟! منو بذار پایین-

ماشین نشاند و از در پشتی بیرون رفتند و پروا را درون 

پروا وحشت زده موهایش را باال داد و آتش نیش خند 

 زد گفت:

 دخترشو دزدیدم-

 

ماهک جلوی در پشتی ایستاده بود به در اصلی که پروا 

و آتش رفتند خیره بود، همان موقع مجید و کیا نفس 

ن بیرون پریدند، ماهک با آن دو چشم در چشم زنا

 شدند و کیا گفت:

 مجید بدو-
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وید اما مجید تا خواست بدود سمت ماهک رفت و کیا د

به یک باره ماهک را روی شانه اش انداخت و دوید، 

 ماهک جیغ زد مشت هایش در کمر مجید نشس.:

 بذارم زمین دیوونه...بذارم زمین-

وقت نبود، سوار ماشین  کیا با دیدنش تعجب کرد اما

شد و مجید در عقب را باز کرد ماهک را روی صندلی 

 کرد در را بست و خودش جلو نشست گفت:پرت 

 برو-

 ماهک باز جیغ زد خودش را جلو کشید گفت:

 زده به سرتون؟!-

کیا هم به مجید نگاه کرد و مجید گردنی تکان داد 

 گفت:

 بهادره شب می خواست حسابشو برسه-
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 ماهک نگاه کرد و ماهک نفس زنان گفت:کیا به 

 دوربینا ک...-

وربینا کار کنه، دستور خود ما خودمون می خواستیم د-

 آتش بود

 شلیک چی بود؟!-

چیزی نبود یکم ترس، به جورایی اسپری تارو مار زد -

 وسط یه مشت حشره

 وای اعتبار بهادر!-

 همین دیگه آتش همینو می خواست-

 سیامک کجا بود؟!-

 یکم خوابید زیاد حال نداشت-

ماهک به هر دو نگاه می کرد و خیره به نیم رخ مجید 

 ت:گف
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 این که منم بدزدید آتش نقشه کشیده؟-

 کیا به مجید نگاه کرد گفت:

 نه-

مجید با دست به خون نشسته اش سیگاری آتش زد 

 گفت:

بابای دیوثش تهدیدش کرد االنم که هم اعتبارش -

نداره هم آتش گند زد به  پودر شد، هم دست راست

همه چیز و دخترشم دزدید، خب سر این یه چیزی می 

 اُورد

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_هشت_صد_پارت#
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 کیا سریع گفت:

 ماهک برو پایین داریم از جلوی در خونه رد میشیم-

ماهک سریع پایین رفت و آن دو به جمعیتی که با 

هایشان می شتاب بیرون می آمدند سمت ماشین 

دویدند نگاه کردند، صدای جیغ در خیابان پیچیده و 

 سر نرسد.همه ی آن ها می دویدند که پلیس 

** 

آتش دست پشت ماشین برد و کاله نقاب دار را پیدا 

 کرد روی سر پروا گذاشت گفت:

 حداقل اینو بذار تا پلیس جلومون نگیره-
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ه پروا کاله را مرتب روی سرش گذاشت، به اتوبان نگا

 کرد و به نیم رخ آتش نگاه کرد گفت:

 کجا میریم؟ قصدت از این کارا چیه؟-

روا سریع نگاه دزدید، آتش سر آتش نگاهش کرد و پ

 تکان داد و گفت:

خدارو شکر مثل قبل پررو نیستی که یه چیزی هم من -

 بدهکار باشم

 تو می دونستی!-

آتش نیش خند زد و آن چشم بند مسخره را از روی 

چشمانش کشید و گوشی را روشن کرد با کیا تماس 

 گرفت، صدای کیا را شنید:

 همه چیز مرتبه داداش-

 رش کردید؟چی کا-
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زبون و گوشش واسه مجید بود منم مهره های -

 کمرش ماساژ دادم

 آتش چشم ریز کرد و آرام گفت:

 تموم؟-

آره داداش تموم، یکی دو تا مهرش قلنجشو گرفتم -

 نه کمر درد میگیره نه پا درددیگه تا آخر عمر 

 آتش بلند خندید گفت:

 دمتون گرم-

 داداش فقط...-

 فقط چی؟!-

 دزدیدمجید ماهک -

 چی؟!-

 گوشی-
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گوشی را سمت مجید گرفت و مجید گلویی صاف کرد 

 گوشی را دم گوشش گذاشت و گفت:

دِ مگه نمیگی ناموس مهمه، این دیوث حروم زاده ی -

ت همین امشب کلی بال پفیوز بی همه چیز حیوون صف

سرش اومد، بعدم دیدم دختررو گرفته داره تهدیدش 

بعدم امشب با این  می کنه سر لباس پوشیدنشو اینا،

همه بال می اومد سراغ این بال مال سرش می اورد، بد 

 کردم خواهرِ خواهر پروارو از دست دیو نجات دادم؟!

 آتش خندید و گفت:

 می زنی نفس بکش داداش یه ریز داری حرف-

 مجید پوفی کرد و آتش گفت:

 دمتگرم، به کیا بگو زود باشه-

 چشم-
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 ش کرد، گفت:تماس را قطع کرد و پروا نگاه

 چی شده؟-

 هیچی-

 نمی خوای حرف بزنی؟-

 نه-

 آتش من...من-

 چشم بست روی چرخاند به اطراف نگاه کرد و گفت:

از امروز متنفرم، از ت لدی که کسی به رسمیت نمی -

 شناسه متنفرم

 به آتش نگاه کرد، گفت:

از دستت ناراحتم، نمی دونم انقدری درک کردی که -

درکم نکردی در صورتی که االن تعجب کردم اصال 

 بهت گفتم من آسیب دیدم، من...
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 بغض کرد و غرید:

منم سکوت میکنم، سکوت تو یعنی منم باید سکوت -

 کنم بی خیال من و حال من، نقشت مهم تره

از آن برقع دست پشت برد بازش کند اما آتش خسته 

 دستش را گرفت گفت:

 ولش کن-

 عصبیم کرده-

 کردهنه ولش کن، چشماتو قاب -

 هر دو به هم نگاه کردند و پروا پلک زد گفت:

 چشم زشتم؟-

آتش دست پیش برد با دو انگشت چند زنجیر زیر 

برقع را گرفت و همان جور که آرام دستش را می 

 گفت:کشید 
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چشمایی که تو دنیا نمونش پیدا نمیشه، چشمایی که -

زودتر زبونت حرف میزنه، چشمایی که عادیش دل 

 وش میبرهمیبره، خمارش ه

پروا نگاه گرفت، چهره اش عادی بود اما در دلش غوغا 

بود، چون جز زشت بودنش از زبان او هیچ نشنیده بود 

زبانش  و حاال آن قدر از چشمانش تعریف کرده بود، که

 بند آمده بود و کوبش قلبش را به خوبی حس می کرد.

 با دیدن تابلو گیج گفت:

 داریم میریم فشن؟!-

هادرو می دزدم نمی تونیم تهران بمونیم وقتی دختر ب-

 که

 آتش میشه بگی چی تو فکرته-

 وقت زیاده نفس، دختر بهادرو که یه روزه نمی دزدم-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شب بود و در پروا پوفی کرد و سکوت کرد، ساعت نه 

 آن نا هوا خیلی خنک بود حتی لرز هم می کرد.

 ماشین ایستاد و پروا غرید:

 هم متنفرماز این راه با این همه سکوت -

پایین رفت و در را بهم کوفت، همان جور که از پله ها 

 باال می رفت زیر لب گفت:

حتی گوشیمم انداختم، ماهک نگران میشه، بهادر -

 عوضی بال سرش نیاره

 قبال عین پیرزنا غر نمی زدیا-

 پروا پشت چشم نازک کرد جلوی در ایستاد و غرید:

 باز کن یخ زدم-
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ز کرد و پروا زودتر وارد حیاط شد آتش خندید و در را با

همان موقع کاله از روی سرش کشیده شد، اما 

 نچرخید و از پله ها باال رفت و گفت:

 بیا این درم باز کن-

 بازه -

دستگیره را پایین کشید وارد خانه شد دست روی پروا 

دیوار کشید و کلید برق را زد همان موقع صدای جیغو 

گی روی سرش پخش دست باال رفت و کاغذ های رن

شد، وحشت زده از جا پرید اما با دیدن جمعیت 

 چشمانش درشت شد.

گرمای تن اتش را پشت سرش حس کرد، و دست 

ست و آتش دورش حلقه شد روی شکمش نش

 صدایش را دم گوشش شنید:
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 آتش _آغوش#

 دو _جلد_نه_صد_پارت#

 

 تولد تولد تولدت مبارک-

دند با صدای پروا به تک تک آن هایی که آن جا بو

آتش هم صدا شدند نگاه می کرد، حتی ماهک و مجید 

و کیا هم در بین جمعیت بودند، دست خودش نبود آن 

ی گوله های اشک، دست روی دستش آتش که رو

 شکمش بود نشست.

 مادر آتش با کیک و شمع های رویش جلو رفت گفت:

 گریه نکن دختر خوشگلم-

آتش پروا انگشتش را گوشه ی چشمش فشرد و 

 خودش را کنارش کشید گونه اش را بوسید و گفت:
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 فوت کن نفس آتش--

پروا نگاهش کرد اما فقط اشک می ریخت، آتش اخمی 

 کرد و سر جلو برد بلند گفت:

 ، نه،...ده-

همه با او شمارش معکوس را می خواندند، پروا چشم 

بست آرزو کرد، دست آتش را محکم فشرد و چشم باز 

 کرد. کرد شمع ها را فوت

آتش باز گونه اش را بوسید و همه برایش دست زدند، 

پروا با قدر دانی به همه نگاه می کرد، حتی نغمه و حامد 

 هم آمده بودند.

، خواهر های آتش بودند، پدر ویال دیگر جا نداشت

 مادرش بود، نهال و محمد و حتی مریم هم آمده بود.

فرو  نغمه و نهال سمتش رفتند و هر دو در آغوش پروا

 رفتند، آتش کنار رفت و کیا نزذیکش شد گفت:
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 هنوز خبری نشده؟-

 نه-

 سیامک واسه همیشه خاموش شد، فقط زندس-

ز طلب مرگ همین کافیشه بذار تا آخر عمرش هر رو-

کنه، سزاوار کسی که بخواد حتی به پروا فکر کنه یا 

 نزدیکش بشه همینه

الیی بارها با سیامک درگیر شده بود اما هیچ وقت ب

سرش نیاورده بود که از جا بلند نشود اما آن قضیه 

 برایش زمین تا آسمان فرق داشت.

پروا به شلوغی ویالی کوچک نگاه می کرد، به خنده 

لشان، نغمه شکمش حسابی بزرگ شده های از ته د

بود و قرار بود چند وقت دیگر یک عضو جدید به آن 

 جمع اضافه شود.
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می کرد، ماهک کنارش مریم با نهال و محمد صحبت 

 نشست گفت:

 تو فکری-

 با لبخند نگاهش کرد گفت:

 بهت گفتن تولده اوردنت؟-

 نه-

 پروا چشم ریز کرد، کنجکاو گفت:

 پس چی؟!-

مجید دیوونه موقع فرارشون یهو منو انداخت رو اون -

 کولش شبیه تو دزدیدم

 نه!-

حرفای بهادر با منو شنیده بود، یه جورایی انگار دل -

 ندسوزو
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 مگه بهادر چی گفت بهت؟-

 سر قضیه لباس گیر داد بعدم یه سیلی زد د...-

 غلط کرد مرتیکه ی عوضی-

 بعدم گفت امشب باید با نادر باشم-

شم نگاه گرفت لحظه ای با آتش چشم در پروا با خ

 چشم شد و آتش چشمکی زد، لب زد:

 االن فقط آروم باش-

 پروا نفس عمیق کشید و کفت:

 کارو کرد، دستش درد نکنه مجید بهترین-

 ماهک هم به مجید نگاه کرد و گفت:

آتش و رفیقاش شبیه هم هستن، رفتارشون، طرز -

 فکرشون، حتی عمل کردنشون
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ن داد و آتش همان موقع سمتش رفت، پروا سر تکا

 جعبه ای تقریبا کوچک سمتش گرفت.

 پروا لبخند زد، ایستاد گفت:

 بود همین غافل گیری امشبیه هدیه بزرگ-

 نغمه بلند گفت:

 اما کادو فرق داره، باز کن ما هم کنجکاویم-

پروا با همان لبخند جعبه را گرفت، آرام بازش کرد، با 

ه باال آورد به چشمانش خیره دیدن سوئیچ درونش، نگا

 شد گفت:

 چرا ان...-

 مبارکت باشه-

 ممنون-
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آتش خم شد و برای بار دهم جلوی همه گونه اش را 

ا هر بار سرخ و سفید می شد، اما آتش بود بوسید و پرو

 دیگر، برایش مهم نبود.

مادر آتش جلو رفت و در جعبه را باز کرد زنجیر طالی 

همراه پالک شمش، زنجیر را از بزرگی بیرون آورد به 

سرش رد کرد روی گردنش انداخت، پروا می دانست 

آن ها به طال اهمیت زیادی می دهند، هنوز طالهای 

یشان دست آتش بود، به قدری زیاد بود جشن نامزد

که پروا از نگه داشتنش می ترسید، حال برای تولدش 

 همه ی خانواده ی آتش طال خریده بودند.

ر بود و چقدر لذت می برد آن خانواده آن ماهک تماشاگ

 قدر به خواهرش اهمیت می دهند.

** 
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از غذاهایی که داشت درون دیس ریخته می شد نگاه 

ای دید که کیا و آتش به اتاق رفتند، از گرفت، لحظه 

جایش بلند شد سمت اتاق رفت نگاهی به همه انداخت 

کامل  و در زد، سریع در باز شد آتش با دیدن پروا در را

 باز کرد و پروا وارد اتاق شد گفت:

 چیزی شده؟-

 آتش در را بست و گفت:

 کیا نشون بده ببینم چه خبره-

با دیدن خانه ی بهادر کیا گوشی را روشن کرد، پروا 

 بهت زده گفت:

 فیلم دوربیناس؟!-

 آره-
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

بهادر در وسط سالنی که بهم ریخته بود با خشم راه 

 نگاه کرد و گفت:می رفت، پروا به نیم رخ آتش 

 یعنی بیشتر آدمای بهادر آدمای تو هس...-

با شنیدن صدای شلیک سریع به گوشی کیا نگاه کرد و 

وارد عمارت می شد  خشکش زد، هر خدمت کاری که

 بهادر با بی رحمی به آن ها شلیک می کرد.

پروا از جا پرید و سریع آتش چانه اش را گرفت، 

 سرش را سمت خودش چرخاند گفت:

 هیش آروم باش پروا-

پروا همان جور مبهوت به آتش نگاه می کرد و آتش به 

کیا اشاره کرد، کیا سریع گوشی را خاموش کرد و 

ستانش دو طرف صورت پروا بیرون رفت، آتش د

 نشست گفت:

 آروم باش نفسم-
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 کُ...کُشتشون...او...-

یه لحظه آروم باش، اونا آدمای من نبودن، آدمای -

مای بهادر بی رحمن کم کشت و کشتار بهادرن، همه آد

نکردن، کم زندگیارو سیاه نکردن، یه کسایی شبیه 

 بهادر بودن که به خاطر پول هر جنایتی می کردن، یکم

 آروم باش

 پروا چشم بست، کالفه گفت:

 االن چی میشه؟!-

حرف می زنیم، بذار تو این شب قشنگ بی خیال همه -

 ف بزنیمچی بشیم، چند روز فرصت داریم که حر

 چند روز!-

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_ده_صد_پارت#

 

 پروا چشم بست، کالفه گفت:

 االن چی میشه؟!-

بی خیال همه حرف می زنیم، بذار تو این شب قشنگ -

 چی بشیم، چند روز فرصت داریم که حرف بزنیم

 چند روز!-

آره چند روز تو و ماهک پیش ما هستید، بعد بهت -

 کنیممیگم باید چی کار 

 پروا چشم گرداند بین دو چشم آتش و آرام گفت:

 مدل خودت خیلی می خوامت-

آتش لبخند زد و سر هر دو با شتاب سمت هم کشیده 

لب هم چسبید، هنوز آن برقع روی  شد و لب شان به
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چشمانش بود چون آتش دوست داشت باشد، دستش 

در موهای آزادش فرو رفت و با ولع بیشتر از لب هایش 

 ی گرفت.کام م

 در زده شد و صدای پر از شیطنت نغمه را شنیدند

عروس داماد خلوت باشه واسه آخر شب، بیاین ما -

 گشنمونه

 :پروا خندید و سر عقب برد گفت

این خواهر منم شبیه تو هست، حیا حالیش نیست -

 جلوی همه هر چی دلش می خواد میگه

 من که رعایت کردم-

 چی کار کردی؟-

 لو لبتو ببوسم اما مقصد عوض کردمچند بار اومدم ج-

 پروا لبش را جلو داد با تحسین سر تکان داد گفت:
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

 چقدر رعایت کردی، ممنون پسر آهنگر-

در را باز کرد دستی روی لبش  هر دو خندیدند و آتش

کشید که اگر رنگی است پاک شود، با هم بیرون رفتند 

و به سفره ی بلندی که پهن بود نگاه کردند و هر دو 

 ر سفره نشستند و آتش بلند گفت:س

 بزنید ببینید مامانم چی کار کرده براتون-

پروا لبخند زد، چندین نوع غذا و پیش غذا و ساالد سر 

نشان می داد آن زن برای عروسش تا چه سفره بود و 

حد وقت گذاشته است، پروا با قدر دانی نگاهش کرد و 

 گفت:

 زحمت کشیدید-

خیلی الغر شدی؛ آهیر بخور دخترم این چند وقت -

 براش همه چی بذار

** 
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

پروا که با ذوق با نغمه صحبت می کرد با صدای آتش 

 که او را صدا می زد رو چرخاند نگاهش کرد گفت:

 نغمه ببینم آتش چی میگه-

از جایش بلند شد سمت آتش رفت، او دستش را 

 گرفت به حیاط برد، پروا نگران شد و گفت:

 چیزی شده؟!-

 بابا، تو چت شده جدیدا همش دلشوره میگیری!نه -

 آهان نکنه بیخود دل شوره می گیرم؟-

 بله، حاال گوش کن، مامان اینا دارن میرن-

 خب-

 مونیممنو تو این جا می -

 ماه...-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

ماهک با مامان اینا میره، تا وقتی ما این جاییم ماهک -

 پیش دختراس

 پروا خنده اش گرفت و گفت:

 خودمون بمونهخب چه کاریه پیش -

چه معنی داره دختر جوون مجرد پیش یه زنو شوهر -

 بمونه

آی آره واقعا اشتباهه آخه یکی هست رعایت کردن -

 بلد نیست

 ت و گفت:آتش شانه باال انداخ

 من که برام فرقی نداره، من کال راحتم هر و...-

 پروا سریع گفت:

نه عزیزم ترجیح میدم بره تا چشمو گوشش بیشتر -

 ز بشهاین با
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 آتش خندید و پروا در را باز کرد گفت:

 اما اول همه ی سواالمو جواب میدی-

 آتش سر کج کرد گفت:

 چشم-

 آتش-

 ای بابا گفتم چشم دیگه-

شم نازک کرد وارد خانه شد، همه آماده پروا پشت چ

 رفتن بودن، پروا سمت ماهک رفت گفت:

ماهک گوشیمو نیووردم، یه زنگ بزن مامان چند روز -

مامان خودش زنگ -خونه نره، می سپارم برید دنبالش 

 زد

 خب؟-
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

یکم براش گفتم چی شده، گفت چند روز اون جا -

 میمونه

 خب بیاریمش-

 جا راحتهپیشنهاد دادم، گفت اون -

 پروا دستش را گرفت و گفت:

 پیش آسکی و آسو راحتی؟-

 سعی می کنم راحت باشم-

خیال منم راحته، نمی دونم چی میشه اما جات امنه -

 نمی دونم تا کی این جا هستم اما باهات در ارتباطم

 به چیزی فکر نکن-

 کاش می شد-

 نفس عمیقی کشید و گفت:
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

این لحاظ  کیا و مجید حواسشون به تو هست از-

 خیالم راحته

 باشه-

آتش به همراه پروا جلوی در ایستاده بودند از همه 

و مجید  خداحافظی و تشکر کردند، آتش برای کیا

 چشمکی زد و همراه آنها تا جلوی در حیاط رفت.

پروا نفس عمیقی کشید به کل خانه ای که تمیز بود 

نگاه کرد، جلو رفت به کادوهای ریز و درشت روی میز 

گاه کرد، دست پیش برد سوئیچ را برداشت، اگر ن

پدرش بود اصال قبول نمی کرد، اما حال  شوهرش 

 برایش ماشین خریده بود.

ان لحظه تن داغش از پشت به تنش چسبید و هم

دستانش حلقه شود دور شکمش، لب داغش که به 

 گردنش چسبید چشم بست و آرام گفت:
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ممنون-

 ینی؟ماشینت همین جاست نمی خوای بب-

 پروا چرخید نگاهش کرد گفت:

 بعدا می بینم-

 آتش خیره به چشمان قاب گرفته اش شد و پروا گفت:

 خسته شدم بازش کنم؟-

اگر قرار نیست بعدش حرف بزنیم و بریم رو تخت -

 آره خودم باز می کنم

 پروا خندید گفت:

 نخیر حرف دارم-

 پس باید باشه-

 پروا دستانش را گرفت گفت:

 قشه چی بود؟دلیل این ن-
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

آتش به یک باره نشست و دست پروا هم کشید هر دو 

وسط سالن روی فرش روبه روی هم نشستند و آتش 

 گفت:

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_یازده_صد_پارت#

 

 

دلیالش زیاده، اولیش این که بهادر به عمق عالقم -

پی ببره، دومیش این که دیگه تخم نکنه کسیو 

ابود کردن اعتبارش نزدیکت کنه، سومیش هم واسه ن

بود، که سال ها بگذره باز کسی بهش اعتماد نداره و 

در فقط همکارن، چهارمیش هم غافلگیر کردن تو و 
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آخر شروع کلید زدن چیزی که بهادر می خواد، یعنی 

 منو تو کنار هم باشیم

 پروا زبان روی لبش کشید و گفت:

یعنی چیزی که فکر می کردیم میشه؟ نکنه بهادر لج -

 ...کن

آخه بچه تا من مطمئن نباشم کاری می کنم؟ هنوز -

بهادر کاری نکرده من می دونم حرکت بعدیش چیه، 

ایی و چند روز نمیری، چون بهادر االن اما االن این ج

کال داغونه، کله ی درست حسابیم نداره یهو دیوونه 

بازی در میاره منم که دیوونه تر اون یهو جنگ می شه، 

خودش بیاد با شرایط کنار بیاد بعد چند روز بمون به 

 میریم

 با سیامک چی کار کردی؟-
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گ چند باری اخطار گرفت آدم نشد، اما این بار بزر-

 ترین اشتباه زندگیشو کرد، رحمی هم در کار نبود

 ک...کشتین...!-

نه اما خب می مرد بهتر بود تا اینکه کال دیگه نتونه -

 راه بره دوتا گوشم نداشته باشه

 وای!-

بهادر بی دست راست شد، وایه همینه میگم بذار یکم -

 بگذره همه چیز فروکش کنه

 پروا چشم ریز کرد گفت:

 ستی قراره بهادر چی کار کنه؟از کی می دون-

 از وقتی نفسم با من با لکنت حرف زد-

 پروا لبخند زد گفت:

 حساسی، حتی می ترسیدم بهت بگم-
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می شدی  بله فهمیدم، اولش کبود می شدی بعد لبو-

 بعدم رنگت با رنگ دیوار یکی می شد

 پروا بلند خندید و آتش کالفه گفت:

 بازپرسی تموم شد؟-

 اوم...بله-

آتش سمتش رفت که پروا که فکر نمی کر عکس 

العمل آتش به آن سریعی باشد با چشمان درشت باال 

 تنه اش عقب رفت و آتش آرام گفت:

 تختو بی خیال-

امل روی فرش دراز کشید پروا با نزدیک شدن آتش ک

و او رویش خیمه زد، خیره به چشمانش خیلی آرام 

 گفت:
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ه بچه رو میاره به این دنیا همه میگن خدا وقتی داره ی-

 زندگیشو تا آخرش نوشته و رقم زده

 پروا پلک زد و آتش ادامه داد:

خدا که تو رو به دنیا اورد گفت تو یه روز میری تو -

یده، میشی نفسش، میشی زندگی یه مرد از دنیا بر

 جونش، میشی عمرش

پروا لبخند زد و آتش زنجیر برقع روی لب پروا را کنار 

 گفت: زد و

گفت میری تو زندگی این مرد، با چشمات غوغا به پا -

می کنی با هر پلک زدنت اون مرد هزار بار برات می 

 میره

پروا با هر کالمش غرق می شد در نگاه پر از صداقتش 

 پر آه آتش نگاهش را سمت لبش کشید.و صدای آخ 

 آخ...چشمات!-
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چسباند، پروا سر از فرش جدا کرد و آرام لب به لبش 

آتش نرم کام گرافت و دست پشت سرش برد آرام 

بند برقع را کشید، سر باال برد و برقع را از روی 

 چشمان پروا برداشت.

دست زیر تنش برد و غلتی زد و این بار پروا روی 

با ولع همدیگر را بوسیدند و آتش زیپ  تنش افتاد،

 لباس پروا را پایین کشید...

** 

تلفنی با مادرش صحبت می آتش از پروا که داست 

 کرد نگاه گرفت از جایش بلند شد به حیاط رفت.

دو روز گذشته بود و هنوز اتفاق خاصی رخ نداده بود و 

 ماهک هم در کنار خواهر های آتش می گذراند.

کرد تماس گرفت، بوق چهارم بود که گوشی را روشن 

 صدای مرد را شنید:
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 سالم آقا-

 چه خبر؟-

تا حاال بهادر پیداش نیست، یعنی  آقا از دیروز صبح-

جز یه محافظ کسیو با خودش نبرده، به کسیم نگفته 

 کجا میره

 چشمان آتش تنگ شد و مشکوک گفت:

 این خوب نیست!-

دکتر گفته  سیامکم بیمارستانه، بچه ها رفتن دیدنش،-

 کامل فلج شده

اونو که می دونم، فقط می خوام بدونم بهادر حروم -

 زاده کجاست

 سعیمو می کنم ببینم کجاست همه-

 آتش کالفه دست روی ریشش کشید گفت:
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 باشه-

تماس را قطع کرد و نگران دوباره تماس گرفت و 

 گوشی را دم گوشش گذاشت.

 سالم آقا آتش-

 پیداش نشد؟-

ینکه همه جا پیچیده این جا هستن اما نه یعنی با ا-

 حتی کسی که مشکوکم باشه این جا پیداش نشده

 کژوان اون طرفا نیومده این یعنی -

 عصبی دندان روی هم سایید و غرید:

 شما کارتون بکنید-

 ...چشم آ-

آتش تماس را قطع کرد و با عجله تماس را با کیا 

 برقرار کرد.
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 جانم داد...-

 ت و گفت:آتش میان حرفش رف

 بوی خوبی نمیاد کیا-

 چی شده؟!-

 آتش عصبی چرخید با حرص غرید:

 همو دیدنکژوان و بهادر -

 کیا هراسان سربع بلند شد گفت:

 کی گفت؟!-

 کسی نگفت، خودم مطمئنم-

 چی کار کنیم؟-

االن نمیشه کاری کرد، حرکت از طرف اوناس، بذار -

م چی ببینم چی کار می خوان بکنن، اون موقع منم میگ

 کار کنیم
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 خیلی بد شد-

 فاجعه شد، اما حل...-

کرد، نوک زبانش با دیدن پروا در چهارچوب در سکوت 

 را روی لب باالیش کشید و گفت:

 کیا بعد حرف می زنیم-

 باشه داداش-

 

 آتش _آغوش#

 دو_جلد_دوازده_صد_پارت#

 

گوشی را پایین برد خیره به چشمان ترسیده ی پروا 

شت، هر دو دستش را کمی باال آرام سمتش قدم بردا

 آورد و گفت:
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ی آروم باش نفسم، درسته مراقب بودم این جور-

نشه، اما من هیچیو صد در صد نمی دونم، حتی درصد 

کم هم که شده می ذارم واسه احتماالت که هیچ وقت 

غافلگیر نشم، االنم غافلگیر نشدم چون آماده بودم، تو 

 فقط نگران نباش

 ...بد گفته بود کچی...چی میشه؟! ا-

 هیش هر چی بشه درستش می کنم-

 ت:روبه روی آن دختر ترسیده ایستاد گف

 من از پسشون بر میام نفس-

 اما...-

نگو، چیزی دیگه نگو، بذار ببینم اولین قدمشون چی -

 هست

 ...اگر ضربه ی بدی به-
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یه لحظه بمون یه چیزی بگم؛ ببین تو می دونی روش -

کم تغییرات داشته باشه، اما من چه شکیله، شاید ی

روش همون روشه، دشمنم هر قدمی که برداره من 

قدم بزرگ تر بردارم، قدمم هم انداره ی نمیام 

دشمنمه، دشمن من نباید همون اول بفهمه قدرت من 

چقدره؛ میدونی اون مطمئنه اگر به من ضربه بزنه من با 

تمام قدرتم ضربه ی محکم تری بهش می زنم، البته 

ونش هم همینه اما من با قانون پیش نمیرم، بعد که قان

زدم تا ضربه ی خیالش راحت شد من تمام زورمو 

نهایی رو بزنه، اونه که غافلگیر میشه، چون اون تمام 

هنرنماییشو کرده و ضربه ی آخرش مونده، اما من تازه 

هنر نماییم گل کرده، اون جاست که دیگه ضربه 

 و کیشو ماتنهاییشون بدردشون نمی خوره 

 لبخند زد و چشمکی زد گفت:
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 توضیحاتم کامل بود؟-

و آتش جلوتر رفت سر جلو برد پروا نفس عمیق کشید 

 گونه اش را بوسید گفت:

 گشنمه-

 پروا لبخند زوری زد گفت:

 ساالد درست کردم، االن میز می چینم-

 فلفل یادت نره-

پروا چرخید همان جور که سمت آشپزخانه می رفت 

 گفت:

 قعا با این حجم از تندی نمی سوزی؟!وا-

پیام آتش خندید روی مبل نشست و همان جور که تند 

 می نوشت گفت:

 نه چرا بسوزم-
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 فکرشم آدمو می سوزونه، خوردنش که هیچ-

 آتش پیام را برای مجید و کیا فرستاد گفت:

 واسه من تند نیست-

پروا میز را آماده کرد و ماکارانی که پیشنهاد آتش بود 

 در دیس ریخت سر میز گذاشت گفت: را

 بیا اینم غذای مورد عالقت-

 ز رفت گفت:آتش بلند شد سمت می

 بوی المصبش بیشتر گشنم کرد-

پروا بلند خندید و سریع در بشقاب آتش ماکارانی 

 ریخت و گفت:

 بخور این المصبو-
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آتش خندید و با لذت فراوان آن غذا را با فلفل های تند 

ر جا برای نفس کشیدن هم برای خورد، جوری که دیگ

 خودش نگذاشت.

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_سیزده_صد_پارت#

 

 

پروا گوشی را دم گوشش گذاشت، با شنیدن صدای 

 ماهک لبخند زد و گفت:

 سالم عزیزم-

 سالم پروا خوبی؟-

 من که عالیم، تو چطور؟-
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 این جا خیلی راحتم خوبم، یعنی-

 خدارو شکر-

 ، خیلی بهم خوش می گذرهدخترا خیلی پایه هستن-

 چه خوب-

 تو چه خبر، خوب با شوهرت حال می کنیا-

پروا لبخند زد به آتش که فیلم تماشا می کرد نگاه کرد 

 گفت:

 روزای خوبیه، فقط خراب نشه-

کیا و مجید این جا هستن، یعنی کیا که شوهر آسکیه، -

 اما مادرشوهرت گفت مجیدم باید بیاد

 پس جمعتون جمعه..!-

 ی شما خالیه.جا-

 با مامان حرف زدم..-
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 آره منم باهاش حرف زدم، حالش خوبه. -

 خیالم راحت شد.-

 ماهک آرام به اتاق رفت گفت:

 میگم یه چیزی بگم به شوهرت نگیا..!-

 پروا صاف نشست کنجکاو گفت:

 بگو؛-

چیزه ؛شاید اشتباه میکنم، نمی دونم شایدم توهم -

 زدم.

 بگو دیگه!!-

بار نگاه مجید که زوم بود رو منو  ببین امشب چند-

ت که مثال نگاه غافلگیر کردم، بعدم سریع نگاه می گرف

 من نمی کرده

 پروا چشم ریز کرد و گفت:
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 یعنی چی؟-

نمی دونم اما خب نگاهش یه جوری بود، نه که بد -

 باشه ها نه، اما خاص بود 

 پروا کم کم لبش کش آمد و گفت:

 از اون نگاها ک...-

ونم االن پیش اتشی، حاال میگه این هیش می د-

چون خیره بود دختره هوله، من فقط گفتم نگاهش 

 خاص بود همین

 پروا خندید و گفت:

 باشه-

 میگم االن که ماه عسلی کی خاله میشم؟-

 کوفت، بعدشم حاال حاالها خاله نمیشی-

 باشه نخواستیم خاله بشیم، من برم زشته-
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 هنوز هستن؟-

 بله-

 ما نگاهش خیره به درهپس برو االن حت-

 پروا!-

 پروا قهقهه زد و گفت:

 برو، فعال-

 س را قطع کرد و آتش خیره به تی وی گفت:تما

 کی؟-

 پروا سر کج کرد و گفت:

 نگاهت به اون فیلمه گوشت پیش منه؟-

 نگاهمم به تو هست-
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ابرو های پروا باال رفت به تی وی نگاه کرد اما با دیدن 

یک باره بلند خندید از همان  آینه بزرگ کنار تی وی به

 آینه چشمکی زد و گفت:

 بخوابیم؟-

 یعنی پیچوندن دیگه؟ این-

 این یعنی بعد میگم-

آتش سر چرخاند نگاهش کرد و از روی مبل بلند شد 

 سمتش رفت و گفت:

 پاشو بریم-

دست در دست آتش گذاشت و از جایش بلند شد هر 

ا سریع دو به اتاق رفتند، آتش به سرویس رفت و پرو

 لباس هایش را در آورد و لباس خواب را تنش کرد.
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کرم نرم کننده را برداشت، اتش  روی تخت رفت

 بیرون آمد و گفت:

 چند ماه دیگه عروسیمون می گیرم-

پروا که داشت دستش را نرم می کرد با ان حرف 

 دستانش بی حرکت ماند گفت:

 تو این شرایط؟-

 تا اون موقع شرایط درست شده-

 خت رفت و پروا گفت:روی ت

 زمستون؟-

 چه فرقی داره؟-

 فق...فرق نداره -

فرق نداره، عروسیمونم تهران نیست، میریم -

 کردستان
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 پروا پلک زد و آتش گفت:

 چیه؟-

 یعنی تا اون موقع همه چی درست شده؟-

 مطمئن باش-

 یعنی دیگه از اون به بعد همیشه با هم هستیم؟-

 این سواال چیه؟-

 گفت:پروا چشم بست 

هیچی فقط انقدر همه چیز بده که تو تصورمم نمیاد -

 ن موقع چی میشهاو

 همینی که گفتم میشه-

پروا هیچ نگفت اما آتش پای او را کشید و کامل روی 

 تخت خواباندش، چشمکی زد و گفت:

 این لباس خواب پوشیدنت از کی بوده؟-
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یادم نمیاد، از وقتی که فهمیدم خودم از همه مهم -

رار نبود فقط که شوهر آیندم اهمیت بدم و از هستم، ق

 لذت نبرمزیبایی خودم 

 پدرسگ-

 بعدم شد عادت، بدون اینا خوابیدن یعنی شکنجه-

آتش خندید و سر جلو برد آرام لبش را بوسید و سر 

 عقب برد گفت:

ترس بذار کنار، این نگاه ترسیده منم عذاب میده، -

 میشهکژوان رفته پیش بهادر که رفته، هیچی ن

 پروا نگاه دزدید و آتش سر کج کرد گفت:

 یا تموم کنم؟تموم میکنی -

 پروا نگاهش کرد و آتش گفت:

 نکردی که-
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 من فق...-

 آتش سریع فکش را گرفت و گفت:

 خودت خواستی-

با ولع بوسیدش جوری که صدای خنده ی پروا باال 

 رفت.

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_چهارده_صد_پارت#

 

ا دیدن جای خالی آتش نیم خیز چشمانش باز شد، ب

نگاه کرد، چهار صبح بود، شد به ساعت کنار تخت 

چشم ریز کرد و از روی تخت پایین رفت تا ببیند آتش 

 کجاست.
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از اتاق بیرون رفت اول از همه با آشپزخانه نگاه کرد اما 

 آن جا نبود، لبش را جلو داد و متعجب گفت:

 کجاست؟!-

رد، نیمه باز بود، قدم سر چرخاند به در هال نگاه ک

 د و سر جایش ایستاد:برداشت که برود اما صدا شنی

 به چه حقی اومدید این جا؟!-

پروا نگران و با عجله سمت در رفت و با شتاب بازش 

کرد با دیدن آن دو مرد چشمانش درشت شد، آتش با 

 شتاب چرخید و به او نگاه کرد گفت:

 پروا جان برو تو اتاق-

 و کژوان نیش خند زد گفت:تن پروا لرزید 

 دیگه همه چی تموم شد-
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ا وحشت زده به آتش نگاه کرد، آتش با خشم فریاد پرو

 زد:

 خفه شو-

 جلو رفت دست پروا را گرفت گفت:

 برو تو قربونت برم-

 بهادر سریع گفت:

 کجا بره؟ انگار نفهمیدی اومدم دخترمو ببرم-

 آتش چشم بست و آرام گفت:

 ببندنفسم برو تو درو هم -

 ای...اینا-

 موژان با من میاد-

 ترسانش سمت بهادر کشیده شد و آتش غرید:نگاه 
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از یه بچه نفهم ترید، می دونی نمی ذارم اما باز تکرار -

 میکنی

آره مگر اینکه از جون خودت سیر شده باشی، چون -

 من موژان با خودم میبرم

 آتش سمت ان دو مرد چرخید و گفت:

 حرف حسابتون چیه؟-

 ان خندید سر تکان داد و گفت:کژو

 پسر خوبی شدیحاال -

 بهادر در ادامه گفت:

 ما نمی خوایم شما دوتا کنار هم باشید-

 آتش نیش خند زد و گفت:

شما دوتا غلط کردید، پروا قانونا زن منه، تو و اون -

 خیکی هیچ کاره اید
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بهادر و کژوان به یک دیگر نگاه کردند، پروا با عجله 

 کشید گفت:خودش را جلو 

چه که برامون تصمیم می زندگی منو آتش به شماها -

 گیرید

شما از هم سوا هستید، شما هیچ وقت نباید مال هم -

 بشید

 پروا به بهادر نگاه کرد گفت:

به تو مربوط نیست، اصال زندگی من مثل تمام این -

 ساال به کسی مربوط نیست

نمی ذارم دخترم با دشمنم بمونه، حتی اگر شده -

 ونتو بگیرمج

روا دستش را جلواش آتش تا خواست جلو برود پ

 گرفت و گفت:
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 هیچ کس نمی تونه منو آتشو جدا کنه-

 کژوان خندید و گفت:

ما توافق کردیم شما از هم جدا میشید وگرنه ما -

 بهتون رحم نمی کنیم

 پروا عصبی فریاد زد:

 هیچ غلطی نمی کنید-

سمت او گرفت  بهادر به یک باره اسلحه اش را در آورد

 و غریذ:

 مرد دور شو خفه شو از او-

 پروا ترسید و آتش با خشم فریاد زد:

 اون اسلحه رو بذار کنار-

 یا با من میاد یا بهش رحم نمی کنم-

 خفه شو حروم زاده-
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 کژوان آرام گفت:

 بگو دخترشو برداره بره، وگرنه بد می بینی-

 اتش به کژوان نگاه کرد گفت:

 زادهینه تویی، زندت نمی ذارم حروم اونی که بد می ب-

پروا خیره بود به بهادر و سرش را به چپ و راست 

 تکان داد گفت:

 هیچ وقت باهات نمیام-

 بهادر سر تکان داد گفت:

فکر کردی شوخی می کنم، من از جونت می گذرم اما -

 نمی ذارم با اون باشی

 ضامن اسلحه را کشید و آتش فریاد زد:

 ی می کنیحروم زاده چه غلط-

 زد: کژوان بدتر آتش فریاد
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بده دخترشو ببره، دوست داری جلوت پر پر بشه یا -

 بره؟

 پروا بیا برو تو من حساب این دوتارو می رسم-

 پروا نفس عمیق کشید و بهادر گفت:

 بیا برو بشین تو ماشینم-

پروا قدمی به عقب برداشت و تنش به تن آتش که 

چپ و راست پشت سرش بود چسبید، سرش را به 

 تکان داد و گفت:

 من تا آخر عمرم پیش تنها مرد زندگیم می مونم-

بهادر دندان قروچه ای کرد و آتش لحظه ای دید 

انگشت بهادر دارد فشرده می شود، چشمانش درشت 

شد و در کمتر از یک ثانیه تنش چرخید جلو پروا و تا 

پروا به چشمانش نگاه کرد، صدای شلیک اسلحه باال 

 تن آتش تکان محکمی خورد. رفت و
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ما خیره بود به چشمان پروا، پروا وحشت زده دست ا

 روی پهلوی آتش گذاشت و گفت:

 چ...چی شد...آتش...آتش-

 آتش چنگ زد بازوی پروا را و گفت:

 هیش...تکون نخور نفسم-

 تو خوبی؟!-

 خوبم-

پروا اشک ریخت کامل در آغوشش فرو رفت و سرش 

تش را رو کمر آتش کشید را به سینه اش فشرد، دس

 گفت:

 جایی نمی...-

با حس خیسی دستش، حرفش نیمه ماند، کمی عقب 

رفت و به صورت اتش که کبود شده بود نگاه کرد، 
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قطره های عرق را به خوبی می دید، با تردید دستش 

را از پشت سر آتش باال آورد با دیدن دست آغشته به 

ده خونش چشمانش درشت شد و صدای جیغ کر کنن

 اش باال رفت.

 

  آتش_آغوش#

 دو _جلد_پانزده_صد_پارت#

 

آتش با صدای فریاد سراسیمه از جا پرید و به پروایی 

که وحشت زده با صورت خیس از عرق نیم خیز شده 

 بود و به دیوار خیره بود نگاه کرد.

 نگران کمی تنش جلو رفت گفت:

 نفسم خوبی؟!-
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مکث  پروا با شتاب سرش سمت او چرخید، با کمی

باره به هق هق افتاد دستانش خیره اش شد و به یک 

دور گردن آتش حلقه شد و سریع در آغوشش فرو 

 رفت.

 آتش نگران دست روی سرش کشید گفت:

 آروم باش-

 می ترسم...می ترسم آتش-

 هیش-

آتش...من از این جا...به بعدش می ترسم...بیا -

 بریم...بی خیال همه بشیم

 نفس...-

 ن حرفش رفت گفت:پروا سریع میا
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ببین نفسم باال...نمیاد...نه تو خواب آرامش نفسم...-

 دارم نه بیداری...می ترسم

آتش سرش را بوسید و کمی بلندش کرد مثل یک بچه 

در آغوش کشیدش، پروا باز هم اشک ریخت و آتش 

 غرید:

 این جوری نکن پروا-

 اونا بی رحمن...جانی هستن...اگر بالیی سرت بیارن-

 ظه آروم باشیه لح-

باال برد و با لبخند آتش روبه رو شد، پروا کمی سر 

 چانه اش لرزید و آرام گفت:

 خوابم وحشتناک بود-

کامال مشخصه، معلوم نیست چه خوابی بود که نینجا -

 خانم این جوری داره می لرزه
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 پروا چشم بست گفت:

 انگار تو خواب مُردم-

 هی پروا خانم-

 نزدیکش برد گفت: چشم باز کرد و آتش کمی سر

که فکرتو بهم ریختی، این جور خوابا هم می انقدر -

 بینی

 اما...-

اما نه، من اونارو بهتر تو می شناسم، اصال بیا یه قولی -

 بدم خیالتو راحت کنم

 چه قولی-

قول میدم تا کل موهام سفید نشه این وسطش -

نریزه، تا کل دندونام نریزه و دندون مصنوعیمو شبا باال 

غرغرو بشم که بخوای سر به تنم نذارم، تا انقدر  سرت
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نباشه، من نمی میرم، االنم هیچ اتفاقی واسه من نمی 

 افته

 پروا چپ چپ نگاهش کرد و آتش چشمکی زد گفت:

منو تو حاال حاالها باهم کار داریم، مگه زندگیم مفته -

 بذارم اونا بالیی سرم بیارن آرزو به دل بمیرم

 آتش!-

بعد به فاک رفتن اینا میگم دیگه، تازه  ای بابا راست-

 می خوایم بریم جنگل

 بی ادب-

اینا هر کیو بتونن بکُشن منو نمی تونن، پس به جای -

این حرف و خوابای بد بد دیدن باید منو بیدار می 

 کردی

 چرا؟-
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بیدارم می کردی می گفتی آتش پاشو شب هنوز -

 ادامه داره

 غرید:تاب داد و  ابروهای پروا باال رفت و آتش گردنی

واال، اصال میگن شب پیش شوهرت بخوابی بغلش -

نکنی همین میشه، مدام خوابای الکی می بینی، جنو 

 پری راحتت نمی ذارن

 اینو دقیقا کی گفته؟-

 مرجع تقلید آهیر آهنگر-

با آن حرف پروا بی اختیار صدای خنده اش باال رفت و 

 آتش هم خندید گفت:

تونید با نردیکی  هر کابوس میاالنم گفته بعد دیدن -

 به همسرتان همه چیز را به باد هوا بسپارید

 پروا بلندتر خندید و آتش سر جلو برد گفت:
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حاال بیشتر در موردش حرف می زنیم االن به -

دستورات مرجع تقلید عمل کن تا بعد، این جوری 

 همسرتم همیشه خشنود می شود

شکلی میرسه همسر ما که آروم قرار نداره، آخر هر م-

 به راه حل مورد عالقش

این بار آتش قهقهه زد و پروا را روی تخت گذاشت 

 ذویش خیمه زد و گفت:

اون کی بوده گفته خنده بر هر دردی دواس؟ هر کی -

بوده اوسکول بوده طرف یا ازدواج نکرده خبر نداشته 

 دوا یه چیز دیگس

پروا قهقهه زد جوری که اشک از دو طرف گوشه ی 

وسه ی آتش بر کنار گردنش اه گرفت و بچشمش ر

نشست باعث شد دستش چنگ شود در موهای 

 آتش...
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* 

 مبین گوشی را دست دیگرش داد و آرام گفت:

 از دیشب اومده خونه-

 خب-

نمی دونم اما انگار همه چیز عادیه، داد و فریاد که -

 ...نکرده، عصبانی هم ن

 :با صدایی که از پایین شنید چرخید و آتش گفت

 خب -

 هیچی، عصبانی نیست کال کاری ب...-

با دیدن آن مرد دهانش باز ماند و حرفش نیمه ماند، 

 آتش عصبی غرید:

 باطریت تموم میشه مدام خفه میشی-

 آ...آتش-
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 دِ درست حرف بزن بزغاله-

 پدر...پدربزرگت اومده!-

آتش دندانش روی هم فشرده شد و چشمانش را با 

 قب رفت گفت:ا ترس عخشم روی هم فشرد، مبین ب

 این جا چه خبره؟!-

سر چرخاند و دید پدرش دارد از چند پله پایین می 

رود، چشم ریز کرد و با دیدن نزدیک شدن آن دو و در 

آغوش هم فرو رفتنشان، سرش را به چپ و راست 

 نکان داد و آرام گفت:

 قراره چی بشه؟!-

 چی شده؟-

 اینا...اینا همو بغل کردن!-

 رید:شد و غ دست آتش مشت
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 اگر تونستی چیزی بشنوی زنگ بزن-

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_شانزده_صد_پارت#

 

عصبی تماس را قطع کرد، همان موقع در حمام باز 

 شد، آتش سریع لبخند زد گفت:

 آفیت باشه-

 تنبل، صبحانه آماده نکردی؟-

در خانه ای که خانمش انقدر هنرمنده کار کردن مرد -

 حرامه

وله دور تنش به آشپزخانه رفت و همان ح پروا خندید با

 گفت:
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 این مرجع تقلید همش به نفع آقا آتشه-

سماور را روشن کرد و همان جور که تفاله ی چای 

 قوری را دور می ریخت گفت:

گوشی لپتاپم اون جاست، کاش یه جوری بهش -

 دسترسی پیدا می کردم

چای خشک را درون قوری ریخت، چرخید به آتش که 

ه کرد سمت یخچال رفت، درش را باز بود نگادر فکر 

 کرد گفت:

 چیزی شده؟-

 آتش سریع به خود آمد و گفت:

 نه -

پروا ظرف پنیر و مربا ها را بیرون آورد، نیم نگاهی به 

 آتش انداخت گفت:
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 اما چشمات یه چیز دیگه میگه-

 آتش از سرجایش بلند شد گفت:

 میگم نینجا، تو واقعا تو دفاع شخصی حرفه ای-

 شدی؟

پروا که داشت مربا را در ظرف خالی می کرد به آتش 

 نگاه کرد گفت:

 خودت چی فکر می کنی؟-

من که هیچ، تو هر چه قدرم حرفه ای بشی، می دونی -

 که حریف من نیستی

پروا نیش خند زد و انگستش را دور شیشه ی مربا 

 کشید و در دهانش کرد خیره به آتش گفت:

 به حرف نیست به عمله-

 با شتاب سمتش رفت و گفت: شآت
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 پس بیا عمل کنیم-

پروا جا خورد قدمی به عقب برداشت اما می دانست با 

عقب کشیدن نمی تواند کاری کند، اولین دست آتش 

که سمتش آمد او کف دستش را محکم به پشت دست 

آتش کوبید و باال تنه اش خم شد که دست دیگر آتش 

 روی گلویش ننشیند.

کار پروا تن کوچکش را زیر  آتش خواست با آن

بازویش بکشد اما مشت پروا درست در وسط شکمش 

 غافلگیرش کرد و نفسش را بند آورد.

پروا که متوجه شد کمی باال تنه ی آتش خم شده است 

سریع باال آمد تا خواست دست پشت گردن آتش ببرد 

غافلگیر شد و با زیر پایی آتش تنش کج شد اما قبل 

نه اش را چنگ زد و مچ دستش ازمین خوردن آتش ش

 را گرفت و پیچاندن دستش تنش را چرخاند.
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جیغ پروا باال رفت و تنش پشت به آتش ایستاد و 

آتش کف دست پروا را از پشت سمت پشت سرش 

 کشید که پروا از درد فریاد زد:

 آتش-

 آتش نیش خند زد و گفت:

 بگو ببینم این جوری گیر بیوفتی چی کار می کنی-

درد عرق به جانش نشسته بود، با شتاب دست  پروا از

آزادش عقب رفت پهلوی آتش را گرفت، هر چند آتش 

دردش گرفت اما دست جلو برد به یک باره سینه اش 

را چنگ زد جوری که پروا پروا از درد زانون هایش خم 

شد و دستش از پهلوی آتش رها شد و حتی جوری 

 نفسش برید که نتوانست جیغ بزند.
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زانو به پشت پایش کوبید و دست پشت سر  اآتش ب 

پروا را کشید که بار دیگر جیغ پروا باال رفت بی جان 

 نالید:

 بسه-

 اما آتش لب به گوشش چسباند گفت:

اگر مردا یه نقطه ی حساس دارن، زنا دو نقطه ی -

حساس دارن که می تونه زمینشون بزنه، حاال نشون 

طرفتو  ربده با این دو نقطه ی حساس قراره چطو

 شکست بدی!

پروا چشم بست هنوز دست و سینه اش داشت فشرده 

می شد و حتی قدرت فکر کردن و عمل کردن را 

 نداشت.

اما به یک باره دستش روی دست آتش نشست و 

جوری ناخنش را در مچ دست آتش فرو کرد که آتش 
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فریاد زد با خشم دست عقب کشید و پروا با شل شدن 

دست او خورد و این بار او  ردست دیگر آتش چرخی زی

مچ پست آتش را گرفت و جوری چرخاند که تن آتش 

با شتاب چرخید و قبل اینکه به خود بیاید، جلوی تنش 

 به یخچال فشرده شد.

خواست با پایش از پشت به زانوی پروا لگد بزند اما 

تن پروا با شتاب به تنش چسبید و زانوی هر دو پایش 

جازه ی هیچ حرکتی را به او ارا پشت پای او فشرد که 

 ندهد.

دست دیگر آتش را باال برد به یخچال قفل کرد، لب به 

 گوش آتش چسباند و نفس زنان گفت:

به قانونی هست که میگه تو دردم کم نیاریم له نبرد -

 ادامه بدیم تا جایی که بمیریم نه اینکه تسلیم بشم
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آتش که کنار صورتش به یخچال فشرده می شد 

 گفت: خندید و

خب بقیش، این جوری که طرفت از پا در نیومده فقط -

اجازه حرکتو ازش گرفتی، تا ابد که نمی تونی این 

 جوری نگهش داری نینجا جان

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_هفده_صد_پارت#

 

 پروا چشم ریز کرد و آتش بلند خندید گفت:

 نینجا تو نبرد کسی اجازه فکر کر...-

حرفش نیمه ماند و  دیگرش، با عقب کشیدن دست

 غرید:
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 پدرسگ دستم!-

پروا خندید و آتش لحظه حس کرد دستش محکم 

بسته شد، سعی می کرد پشت را ببیند اما با آن 

زانوهای که به پایش فشرده می شد نمی توانست 

 درصدی بچرخد.

لحظه ای حس کرد پروا عقب رفت، نیش خند زد و 

 گفت:

زبون بیاری واد به کم اوردی؟ اشکال نداره نمی خ-

 نفسم

چرخید اما با دیدن پروا ابروهایش باال پرید، و نگاهش 

 سرتا پای بدن بی پوشش پروا را از نظر گذراند.

پروا دیتش را به پهلویش زد چشمکی زد و دست 

دیگرش سمت ظرف مربا رفت همان جور که انگشتش 

 را را آن می غلتاند گفت:
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داره  چیزی کهکسی مبارز حرفه ای هست که از هر-

 استفاده کنه، حتی اگر با حولس

انگشت مربایی اش را باال برد در دهان کرد، چشمک 

دوباره ای به آتش زد و چرخید با عشوه ی پر رنگ و 

لعاب و موهای نم دارش سمت اتاق رفت، آتش دندان 

 قروچه ای کرد غرید:

 پدرسگ-

دوید که سمتش برود با اینکه دستانش بسته بود اما با 

در یخچال پشت سرش باز شد و به پست  قدم دوم

سرش کوبیده شد و صدای فریادش مساوی شد با زانو 

زمین خوردنش، اما دستانش هم چون به در یخچال 

بسته شده بود از پشت کشیده شد و از درد کتف فریاد 

 دیگرش باال رفت.
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صدای قهقه ی پروا از درون اتاق باال رفت و آتش سر 

 اه کرد فریاد رد:اتاق نگباال برد به در 

 پروا پدرتو در میارم...به وال در نیارم آتش نیستم-

باز صدای خنده ی پروا را شنید و خشمگین تر از 

همیشه دستانش را از حوله که زیادم سخت نبود 

 بیرون کشید سمت اتاق دوید.

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_هجده_صد_پارت#

 

آتش  باز نشد ودستگیره ی در را پایین کشید اما در 

 فریاد زد:

 باز کن این بی صاحابو-
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 پروا همان جور که لباس تنش می کرد خندید گفت:

 عزیزم جنبه داشته باش، شکست بپذیر باش-

 باز کن پروا-

حاال بذار یه بارم بگیم آهیر آهنگر شکست خورد، چی -

 میشه مگه!

آتش تنه اش را محکم به در کوبید که در تکان خورد و 

 گفت: بع و آرامپروا سر

 اوه چه جوری حاال آرومش کنم!-

 سمت در رفت و گفت:

 آتش، اینو خودت خواستی چرا همچین می کنی!-

 باز کن تا بگم بهت-

 االن شبیه به شیر زخمی هستی، درو باز کنم تمومه-

 چیه تو که خوب بلدی چی کار کنی-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پروا چرخید به در تکیه داد گفت:

یروزه که حالت جلوی تو پزور و حرفه ی من تا وقتی -

عادی باشه و هنوز عشقت حرف اولو بزنه، اما این 

حجم از عصبانیت و حس انتقام منو که هیچ هفت جدو 

 آبادمو شکست میده

 باز کن این بی صاحابو-

 مگه از جونم سیر شدم؟-

آتش دندان روی هم فشرد و این بار تنه اش را محکم 

دیگر  آتش بار  تر کوبید که پروا با وحشت عقب رفت و

کارش را تکرار کرد ودر با صدای وحشتناکی با شتاب 

 باز شد.

جیغ پروا باال رفت و قدم به عقب برداشت، آتش 

 جلوی در با نگاه غضبناک بر اندازش می کرد.
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آب دهانش را به سختی قورت داد و قدم دیگری به 

عقب برداشت، اما آتش به یک باره سمتش دوید و 

رجیح و چرخید تا فرار کند اما مبارزه ت پروا فرار را به

هنوز دو قدم بر نداشته بود که از پشت کشیده شد و 

 قبل که زمین بخورد، دستش گرفته شد.

صدای جیغش مساوی شد با قفل شدن پاهایش و 

کمرش خم شد دست پیچ خورده اش به پشت کمرش 

 چسبید.

 از درد ناله کرد و آتش نیش خند زد و گفت:

ی که تو آشپزخونه بود نیستند، ده ها اوناو حروم زا-

 اینن، حال بگو چی کار می کنی

 آی-

 بگو-
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با صدای فریاد آتش پروا چهره در هم کشید سعی کرد 

با دست آزادش ران پای آتش را چنگ بزند، اما آتش 

سریع دستش را گرفت جوری پیچاند پشت گردنش 

 کشید که عربده ی پر درد پروا باال رفت و آتش غرید:

ید نگران باشم یا نه؟ اونا همین قدر بی رحمن، حاال با-

باهاشون در نیوفت، یه دختر مظلوم جلوی اونا باشی 

بهتره تا یه مبارز که خونشون به جوش بیاره، خوب 

ببین، حتی نفسم نمی تونی بکشی، یک سانت دیگه 

دستاتو بکشم بازوی هر دو دستت می شکنه، به همین 

 تر بگمسه یا بیشراحتی زمینت می زنن، ب

پروا لب زیر دندان کشیده بود، نه او پروا بود کسی که 

ساده به آن جا نرسیده بود، کسی که مبارزه را به حتم 

می برد و همان لحظه چنان غافلگیرانه کمرش صاف 
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شد که آتش قبل که به خود بیاید سر پروا از پشت به 

 دماغش کوبیده شد.

 رفتنش، پرواصدای فریادش مساوی شد به عقب 

چرخید و با دیدن دستان آتش که روی بینی به خون 

 نشسته اش بود نالید:

 بسه آتش بسه-

آتش نگاهش کرد، اما پروا خبر نداشت آتش همان را 

 می خواهد حتی به قیمت آسیب رسیدن به خودش.

پروا خواست سمتش برود تا بینی اش را ببیند اما آتش 

م دندان روی هخشمگین سمتش حمله ور شد و پروا 

سایید تنش خم شد که مشت آتش در سینه اش 

 ننشیند و مشت خودش در پهلوی آتش نشست.
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آتش همان موقع چرخی خورد و پشت پایش را با 

شتاب به کمر پروا کوبید، پروا از درد روی زمین پرت 

 شد و سریع دست روی کمرش گذاشت در خود پیچید.

یش ایستاد آتش نیش خند زد کمی جلو رفت جلوی پای

 گفت: و

بقیش، آهان حتما االن می خوای لگدتو بکوبی تو -

شکمم، اما قبلش خوب فکر کنن ممکنه چه بالیی سر 

 پات بیاد

پاهای پروا که از زانو خم شده بود هنوز از درد کمر در 

خود می پیچید، اما همان پاها به یک باره کامل باز شد 

د بیاید دو و چون آتش منتظر آن حرکت نبود تا به خو

پای پروا دور کمرش حلقه شد و تنش آتش را با شتاب 

پایین کشید و غلتی زد روی شکمش نشست و سریع 

 دو دست آتش را زیر زانوهایش جا داد.
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هر چند با درد اما ابرو باال داد، دیت مشت شده اش 

باال رفت برای فرود آمدن در صورت آتش، نگاهش در 

ش جای مشتش تننگاه منتظر آتش قفل شد و به 

 پایین رفت و لب به لبش چسباند.

آتش نفس زنان و با شتاب می بوسیدش، دستانش را 

از زیر زانوهای پروا که آرام  گرفته بود بیرون کشید و 

 سریع تن پروا چنگ زد و با ولع بیشتری بوسیدش.

کمی نیم خیز شد و با شتاب تیشرت پروا را از تنش در 

ل داد و در یک ا سمت تخت هآورد و باال تنه ی پروا ر

حرکت دامن کوتاه پروا را کشید و این بار جای فریاد و 

جیغ پروا صدای ناله ی پر حسش در گوش آتش 

 نشست.

** 
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کمی سر باال برد که ببیند درون بینی اش از خون خوب 

تمیز شده است یا نه، آب را بست و چند دستمال 

 بیرون کشید.

خش بود برایش لذت بخیلی بینی اش درد می کرد اما 

 و مطمئن بود پروا به خوبی از پس خودش بر می آید.

با لرزیدن گوشی در جیبش، سریع درش آورد با دیدن 

اسم کیا تماس را وصل کرد و دستمال های کثیف را 

 دور انداخت.

 بله-

 داداش-

 آتش از صدای ترسیده ی کیا چشم ریز کرد و گفت:

 

 آتش _آغوش#
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 دو _جلد_نوزده_صد_پارت#

 

 ؟!چی شده-

 داداش به وال ما مراقب بودیم، اما...-

 بنال ببینم چی شده، می دونی از پیچوندن بدم میاد-

آسکی آسو و ماهک اومده بودن تو پارکینگ، والیبال -

بازی می کردن، آسکی حتی ازم اجازه گرفت، منم 

 دیدم هم پشت خونه هم جلوی خونه مراقبه گفتم بازی

 کنن

رون رفت، اما جرات آتش در سرویس را باز کرد بی

نداشت بگوید کیا زودتر حرف بزند، کیا کالفه به مجید 

 نگاه کرد گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

همسایت داداش، همسایت آدم اونا شده، در پارکینگ -

باز شد ماشین اومد بیرون، خب بچه ها می شناختنش، 

کاری بهش نداشتند، اما همین که ماشین میره یکی از 

اط بیهوش چه ها میبینه آسکی و ماهک وسط حیب

 افتادن، از آسو هم خبری نیست

دست آتش به دیوار نشست و چشمانش را با درد 

بست، پروا که روی تخت بود، نیم خیز شد از همان 

درون اتاق آتش را که آن گونه دید، نگران از جایش 

بلند شد سمتش رفت اما به یک باره عربده ی آتش 

رها ترساند هم کیا را که گوشی از دستش هم او را 

 شد.

 می کشمشون-
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تن پروا با ترس به چهارچوب در کوبیده شد و وحشت 

زده به آن مرد نگاه کرد که سمت در دوید، با عجله 

 سمتش دوبد بازویش را گرفت و کفت:

 یه لحظه، یه لحظه آتش!-

 آتش با خشم غرید:

 برو کنار نفس-

تش را قاب کرد و به پروا خودش را جلو کشید صور

 شسته اش خیره شد گفت:چشمان به خون ن

 چی شده عزیزم؟-

 برو کنار-

میرم تو حالت خوب نیست با این حال رانندگی کنی -

 چی شده یه چیزی میشه، به من بگو

 آسورو دزدیدن-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پروا خشکش زد و آتش از الی دندان هایش غرید:

 همشون می کشم-

ا زنگ خوردن گوشی پروا را پس زد که برود، اما ب

د به شماره ی غریبه نگاه کرد، درون دستش، ایستا

دست روی گوشی کشید دم گوشش گذاشت با خشم 

 گفت:

 بله-

 بهادر خندید و گفت:

 آروم باش پسر جان-

آتش با شنیدن صدای بهادر خشمگین دستش را به در 

 کوبید فریاد زد:

 قبر خودتو با دستای خودن کندی حروم زاده-
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خوبی  تش رفت و بازویش را گرفت، او هم بهپروا سم

 صدای بهادر را می شنید:

بی خود تالش نکن آتش، تا من نخوام دیگه نمی -

 تونی خواهرتو ببینی

پروا لب زیر دندان کشید و آتش این بار با عربده 

 گفت:

من توی مادر...تا از ت... آویزون نکنم کن آتش -

 نیستم

 د گفت:پروا چشم بست و بهادر بلند خندی

به خواهرته، حاال  هر خطای کوچیکت آسیب رسیدن-

 دیگه میل خودته پسرم

پروا دست جلوی دهان آتش گذاشت لب به گوشش 

 چسباند ملتمس گفت:
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تو رو خدا...خواهش می کنم آروم باش، جون -

 خواهرت وسطه

 آتش چشم بست و بهادر با لبخند گفت:

بعدش خواهرت تا االن صحیح سالمه از این جا به -

 بستگی به تصمیم تو داره

اخودآگاه اشک ریخت ولی صدای نفس های پر پروا ن

حرص آتش را می شنید، تنی که مثل سنگ سخت 

 شده بود.

 بهادر باز خندید گفت:

خوبه آرومی، پس خوب گوش کن، االن تصمیم با -

 توئه، باید یکیو انتخاب کنی، یا خواهرت یا موژان

مشت تتش به در  نفس در سینه ی پروا حبس شد،

در نیامده بود، بهادر بی خیال  نشست اما هنوز صدایش

 گفت:
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دخترمو بیار، خواهرتو ببر، اما همچین خشک و خالیم -

نه، میخوام تو دست دخترم یه کاغذ و شناسنامه باشه، 

 تو هر دو می خوام مهر طالق ببینم

پروا قدمی به عقب برداشت، چشمانش گرد بود و 

رنگ پروا پریده است، صدای  آتش لحظه ای دید

 ع نمی شد و سوهان روح آن دو نفر شده بود:بهادر قط

اون دختر با پلیس اینا موافقه، واسه من فرقی نداره -

چون تا آخر عمرتونم نمی توتید ثابت کنید خواهرت 

دست منه، اما اگر پای پلیس وسط کشیده بشه چون 

م، حوصله ندارم، خودمو از شر خواهرت خالص می کن

ونم نمی خوای یه این دیگه به تو بستگی داره، می د

خار تو پای خواهرت بره، پس به پسر خوب باش، تا 

سه روز فرصت داری دختر منو طالق بدی، دو دستی 

تقدیم من کنی، منم خواهرتو می فرستم پیشت بدون 
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اینکه حتی ذره ای اذیت شده باشه، اما خوب گوش 

عد این سه روز هر بالیی کن، گفتم فقط تا سه روز، از ب

 یاد مقصرش توییسر خواهرت م

 خنده ای کرد و گفت:

این دختر خواهرته، هم خونته، هنوز بچس، اما اون -

دختر غریبس، از خواهرت می تونی بگذری یا اون 

دختر غریبه ای که بارها فروختت به همون قانون، اونو 

 هر کاری کنی باز غریبس اما خواهرت...

 فت:بلند خندید گ

ارک دخترمو می از فردا روز اول شروع میشه، مد-

فریتم واسه رفیقات، دست به کار شو پسرم، تو 

خواهرتو بگیر منم دختر نازنینمو، راستی ماهک بذار 

 روش بهم برگردون، فعال پسر جان
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در تمام مدت فک آتش منقبض بود و با قطع شدن 

تماس، پروا به یک باره خندید، آتش سر چرخاند 

لند می هش کرد، صورتش خیس از اشک بود اما بنگا

 خندید، قهقهه می زد.

 آتش سمتش رفت کفت:

 پروا آروم باش-

 اما او بلند تر خندید و آتش با خشم فریاد زد:

 بسه پروا!-

اما پروا انگار آن لحظه جنون آنی سراغش آمده بود که 

صدای خنده اش باالتر باالتر می رفت و همان موقع 

کنار صورتش نشست و سرش را کج کرد، سیلی 

 ده اش قطع شد.صدای خن
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 آتش _آغوش#

 دو _جلد_بیست_صد_پارت#

 

 آتش سریع صورتش را قاب گرفت گفت:

 ببخشید...ببخشید نفسم، مجبور شدم عزیزم-

 سر جلو برو گونه اش را بوسید گفت:

 ببخشید زندگیم-

بغض پروا ترکید و لباس آتش را چنگ زد، زانونایش 

 شد جلوی روی آتش به زمین افتاد. خم

کوبیده شد به دیوار درست جای خالی دست اتش 

پروا، گردنش درد می کرد، سر درد عجیبی سراغش 

آمده بود، سر باال برد سعی کرد بر خودش مسلط 

 باشد، سریع جلوی پروا که گریه می کرد زانو زد گفت:
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آروم باش، به فکر حرفای اون عوضی نباش، االن -

 میریم تهران آسو پیدا می کنیم

چپ و راست تکان داد، اتش عصبی پروا سرش را به 

 گفت:

پیدا می کنم پروا، نمیشه تو جات پیش منه، نگران -

 چیزی نباش

دوباره تلفنش زنگ خورد این بار اسم مادرش روی 

صفحه ی گوشی بود، از گوشی نگاه گرفت به چشمان 

فقط صدای پروا خیره سد و تماس را وصل کرد و 

می کرد شیون مادرش که دخترش را به کردی صدا 

 شنید.

پروا با آن صدا جان داد و سریع آتش را کنار زد سمت 

 اتاق دوید، آتش آرام گفت:

 پیداش می کنم مادر-
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 دخترکم...آهیر....دخترکم-

 آتش له دنبال پروا رفت گفت:

 پیداش می کنم میارمش مادر-

ر می شود، تماس را دید که پروا دارد با عجله حاض

 قطع کرد گفت:

 ی؟چی کار می کن-

 پروا شال را روی سرش انداخت گفت:

 کاری که الزمه، بریم-

 آتش عسبی غرید:

 پروا تو دیگه رو مخم راه نرو-

 پروا سمتش رفت به سینه اش کوبید گفت:

آسو پیدا نمی کنی، نمی کنی، نمی کنی، اینو هزار بار -

ه اولین کاری که تو می تکرار کن، چون بهادر میدون
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مطمئن باش جایی پنهانش  کنی پیدا کردن خواهرته،

 کرده که هزار سال بگردی پیداش نکنی

پشت دیتش را زیر چشمش کشبد که خیسی اش را بر 

 طرف کند اما صدایش لرزید گفت:

صدای مامانتو شنیدی؟ االن کی مهمه؟ من یا آسو؟ -

 معلومه آسو

 پرو...-

 بریم تهران، وقت نداریم هیش چیزی نگو، فقط-

 ت نمی کنم، می دونی نمی کنمکاریو که بهادر خواس-

 از روبه روی آتش گذشت گفت:

اما من می کنم، آسو بچس، ترسیده، یه خانواده که -

هیچ یه ایل منتطرشن، اما من فقط تورو دارم، یه نفر با 

 این همه آدم فرق داره
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می چرخید از پشت به آتش خیره شد با صدای آرا

 گفت:

یمم بشه این آسو خانواده داره، اما من ندارم، چیز-

خانواده انقدر به من وابسته نیستن که به جز یه روز 

ناراحتی بیشتر خودشون اذیتت کنن، تو تنها آدم 

زندگیم هستی که واقعی دوست داری و نگرانمی، اما 

 کنار بیا چون جون خواهرت وسطه

مت آشپزخانه آتش با خشم سمتش چرخید اما پروا س

را در یخچال  رفت سماور را خاموش کرد و همه چیز

جای داد، به ساعت نگاه کرد که نردیک یه بعد از ظهر 

 بود.

بغض راه گلویش را بست، ان قدر در لذت غرق بودن 

 که نفهمیدن از صبح چطور به نیمه های ظهر رسیدند.
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پروا داری چرت می گی، من خودم براش راه حل پیدا -

 کنممی 

 پروا به کادوهای تولدش نگاه کرد گفت:

 ریمدیگه ب-

 می شنوی چی میگم؟-

 جلوی در ایستاد گفت:

من االن فقط یه چیزی می فهمم، اونم آسوئه، قرار -

نبست تو به خاژر من کسیو برنجونی، هنوز صدای 

 مامانت تو گوشمه، می فهمی؟

 کفشهای پاشنه بلندش را پا کرد عصبی گفت:

 یهاین چه کوفت-

وسط عصبی از پا در آوردشان با همان پای برهنه رفت 

 حیاط بلند گفت:
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 بیا-

 آتش جلوی در ایستاد گفت:

پروا خودتم میدونی کاریو که اون پفیوز خواست نمی -

 کنم

می کنی چون مجبوری، یه طرف منم یه طرف کل -

خانوادت، مگه میشه کفه ی به اون سنگینی ول کنی به 

 اهمیت بدی، احساسی تصمیم نگیرمنه تکه تنها 

 پروا-

 پروا چشم بست گفت:با صدای فریاد آتش، 

 بریم-

سمت در رفت و بازش کرد، باز هم اشکش رها شد اما 

سریع پاکش کرد، نباید آتش اشک او را می دید، نمی 
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خواست آتش به خاطر اشک های او تصمیم نادرستی 

 بگیرد.

** 

با فریاد با تلفنش پروا چشم بسته بود، با اینکه اتش 

آتش چندین صحبت می کرد اما انگار هیچ نمی شنید، 

 بار تماس برقرار کرده بود.

 تماس را قطع کرد غرید:

اون بهادر حروم زاده جرات نداشت به خانوادم -

 نزدیک بشه، اون دیوث این کارو کرده

سر چرخاند به پروا که چشم بسته بود نگاه کرد، دست 

 روا را گرفت گفت:پیش برد و دست داغ پ

 آسورو پیدا می کنم پروا-

 چشمان بسته گفت:پروا با همان 
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مگه بهادر نگفت به پلیس چیزی نگو، چرا به دختر -

 داییت گفتی؟

 اونا بی صدا پیش میرن بهادر نمی فهمه-

 پروا چشم باز کرد به تو نگاه کرد گفت:

بهادر مطمئنه تو آروم نمی گیری، خواهرتو پیداش -

 آتشنمی کنی 

 آتش عصبی دست عقب کشید گفت:

 مخودم می دونم چی کار کن-

 فقط سه روز وق...-

 

 دو _جلد_یک_بیست_صد_پارت#

 

 من تحویل اون مرتیکه نمی دمت-
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صدای عربده اش در ماشین باعث شد پروا چشم 

 ببندد و آتش غرید:

 دیگه حرفشم نزن-

 ...اون فقط منو نمی خواد، طالق منو ت-

 خفه شو-

پروا ابرو در هم کشید و تتش مشتش را روی فرمان 

 کوبید غرید:

 گه اینو به زبونت نیار پروادی-

پروا رو چرخاند و کامال سکوت کرد، آتش به نیم رخش 

نگاه کرد و کالفه دست پیش برد تا دستش را بگیرد، 

 اما پروا دست عقب کشید.

معذرت می خوام، خودتم می دونی تو این دمیا نقطه -

من همینه، تو هم اینو انداختی تو دهنت یه ریز ضعف 
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من حلش می کنم، حتی فکر کردن داری میگی؛ گفتم 

 به این مورد واال به جون خودت دیوونم می کنه

پروا بی توجه به بیرون نگاه می کرد، از آتش ناراحت 

نبود، این را می دانست که راهی وجود ندارد جز همان 

ذاشته بود، بهادر تا نمی راهی که بهادر جلوی پایشان گ

اید تا ابد خواست، آتش و خانوادش شاید سال ها و ش

نمی توانستند ببیننش، پروا می دانست دیر یا زود 

 آتش هم به آن نتیجه می رسد.

قلبش می سوخت، تنش می لرزید اما نشان نمی داد تا 

 آتش متوجه شود، گلویش از بغض بزرگ درد می کرد.

تی توان اینکه مثل ان چند آتش سیگاری آتش زد، ح

هم نداشت،  روز سیگار را از او بگیرد تا نکشد را

خودش را محکم نشان می داد تا آتش بیشتر بهم 

 نریزد.
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** 

سر به زیر ایستاده بود اما شیون مادر آتش تیر بود در 

قلبش، آتش کالفه جلوی پای مادرش نشست 

 دستانش را گرفت و گفت:

 ی هستی؟من آسورو میارم، نگران چ-

 هزار بار...هزار بار گفتم از این محل از آدماش از اون-

مرد که هم خونته اما دشمنه دوری کن، اما نکردی، حاال 

 ببین خانوادتو به خاطر خودت داری نابود می کنی

 مادر-

 ان رن عصبی رو چرخاند و پدر آتش گفت:

 قصدش از این کار چیه؟ چی می خوان؟-

 نگاه کرد و آرام گفت: پروا به آتش که ساکت بود

 منو می خوان-
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درش رو چرخاند آتش خشمگین نگاهش کرد و ما

 چشم ریز کرد و گفت:

 یعنی چی؟!-

 پروا آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت:

بهادر دخترشو می خواد، اونم با مهر طالق تو -

 شناسنامه

مادر و پدر آتش به هم نگاه کردند و آتش عصبی 

 غرید:

 تمومش می کنی!نفس -

 پروا به ان زن نگاه کرد و گفت:

، اما هم آتش هم شما و هم آتش داره تالش می کنه-

من می دونید االن تالشش بیهودس چون بهادر فقط 

 همینو می خواد تا دخترتون سالم برگردونه
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 تن زن سریع ایستاد و آتش هم ایستاد گفت:

 داره حرف بیخود می زنه-

ره یقه ی آتش را گرفت، پروا آن زن با خشم به یک با

 چشم بست و حق را به او داد.

 در ازای دختر دزدیده شدم می خوان؟! دختر دیگمو-

چشمان پروا سریع باز شد و آتش دستان مادرش را 

 گرفت گفت:

 ...من که ن-

 برو بیرون...برو بیرون-

سمت در کشیدش و همان لحظه دیت پروا را گرفت و 

 اشت گفت:عقب کشید پشت سرش نگه د

 پروا پیش منه، میری خواهرتو بر میداری میاری-
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پر شده از اشک پروا نگاه کرد و آن  آتش به چشمان

 زن غرید:

 نمی ذارم بچه هامو بگیره-

 آتش سر تکان داد دوباره به پروا نگاه کرد گفت:

 گریه نکن نفس-

در را بست و رفت، آن زن چرخید و هر دو به یک باره 

وش هم فرو رفتند، جان دخترش در گریه کردند در آغ

را که واقعا  میان بود، اما هرکز راضی نمی شد پروا

 دخترش می دانست تحویل شیطانی مثل بهادر بدهد.

** 

آتش کالفه به ساعت نگاه می کرد، همان لحظه 

ماشینی ایستاد و آتش سریع سمتش رفت به مردی 

 که از ماشین پایین امد گفت:
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 چی شد؟-

تدمای بهادر خبر ندارن، همه مکانای هیچ کدوم از -

کژوان کنارشه اما بهادر گشتند، بهادر تحت تعقیبه، 

جایی نرفتند، خدمتکار خونه بهادر آدم ما هست کل 

 عمارت زیر نظرمونه اما اون جا هم نیست

آتش به بک باره چرخید دستاتش باز شد و فریاد 

 خشمگینش باال رفت.

 آقا فکر نمی کنم بتونیم پیداش کنیم-

هر دو دست آتش روی سرش نشست، چشمانش را با 

 درد بست گفت:

 چی کار کنم، خدایا چه غلطی کنم! خدایا-

 کیا سمت آتش دوید و گوشی را سمتش گرفت گفت:

 بهادره-
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 آتش سریع گوشی را گرفت و گفت:

 حروم زاده زندت نمی ذارم-

خسته نشدی پسرم؟ انقدر نگرد، بهت قول میدم -

خواهرتو تا من نخوام پیدا نمی کنی، می خوای بیای 

 رتم مردهمنو بکشی بیا، اما من بمیرم خواه

 آشغال کثافت-

داد نزن گوشم درد می کنه، مدارک که گرفتی، کارتو -

شروع کن، دیر بشه من دیگه این آدم مهربون نیستم، 

مثال یه روز بشه چهار روز، خواهرتو تحویل میدما نه که 

به ازای هر یک روز دیر کرد مثال یه انگشتشو ندم، اما 

 قطع می کنم

گرفت، داشت از خشم آتش دیتش را به سقف ماشین 

 می ترکید و بهادر خوب می دانست که خندید گفت:
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کاری نکنی خواهرت کال بی انگشت بشه برسیم به -

 کل دستشا، زود دخترامو بیار دل تنگشونم

ه ماشین تماس قطع شد و آتش کمی چرخید کمرش ب

چسبید و به یک باره تکیه بر ماشین روی زمین 

رو، کیا به آن چند نفر  نشست، خیره شد به بیابان روبه

 نگاه کرد گفت:

 فعال برید-

 باشه-

با رفتن آن ها، کیا سمت آتش رفت، حتی می ترسید 

 سوال کند اما صدای آرام آتش متعجبش کرد:

می تونن  روانم داغونه کیا، اون دو تا فهمیدن چطور-

 زمینم بزنن

 کیا روی زمین نشست و آتش نیش خند زد گفت:
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 ر خودم می برتمفکرشم تا باالی قب-

 

 آتش _آغوش#

 دو_جلد_دو_بیست_صد_پارت#

 

آتش دستش را به سقف ماشین گرفت، داشت از  

خشم می ترکید و بهادر خوب می دانست که خندید 

 گفت:

یم به کاری نکنی خواهرت کال بی انگشت بشه برس-

 کل دستشا، زود دخترامو بیار دل تنگشونم

ه ماشین تماس قطع شد و آتش کمی چرخید کمرش ب

چسبید و به یک باره تکیه بر ماشین روی زمین 
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نشست، خیره شد به بیابان روبه رو، کیا به آن چند نفر 

 نگاه کرد گفت:

 فعال برید-

 باشه-

ترسید با رفتن آن ها، کیا سمت آتش رفت، حتی می 

 سوال کند اما صدای آرام آتش متعجبش کرد:

می تونن  روانم داغونه کیا، اون دو تا فهمیدن چطور-

 زمینم بزنن

 کیا روی زمین نشست و آتش نیش خند زد گفت:

 فکرشم تا باالی قبر خودم می برتم-

 بد راهی گذاشته داداش، نمی دونم چی بگم-

 برد گفت: آتش خندید سر به زیر
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تیر بشونم تو سرم همه چی تموم بشه هم یه -

 خانوادم راحت بشن زجر نکشن، هم پرو...

 سمان نگاه کرد گفت:سر باال آورد به ة

نه پروا راحت نمیشه، همون قدری که من نمی تونم -

 اونم نمی تونه

کیا ناراحت نگاهش می کرد و آتش دستش باال رفت 

 روی ریشش کشید گفت:

 مجید کجاست؟-

 خونه های کژوان می گردهبا بچه ها -

 بگو بیاد، بگو با دوتا بطری بیاد-

 داداش!-

 آتش نگاهش کرد و گفت:
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تونم به زبون بیارم، بذار شاید تو مستی بتونم نمی -

گوه بزنم به همه چی، شاید بتونم تو چشماش نگاه کنم 

بگم بیا تحویلت بدم که خواهرمو بگیرم، بیا بی غیرت 

 بشم

سیبک گلوی آتش تکانی کیا کالفه چشم بست و 

 خورد، دیدش تار شد غرید:

 دِ برو زنگ بزن-

قطره اشک سمج وار کیا بلند شد دور شد، همان موقع 

از گوشه ی چشمش رها شد و او خشمگین با کنار 

دست پاکش کرد اما قطره ی دیگری راه گرفت و کف 

پای آتش روی زمین کوبیده شد و پشت سرش را به 

 ماشین کوبید.

** 
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کالفه منتظر بود تا تماس برقرار شود، با شنیدن  پروا

 صدا سریع گفت:

 چی شد؟-

می کنی کردم، هر جا که  پروا جان، هر کاری فکر-

 شک داشتی گشتیم، اما نیست

 پروا چشم بست و سرگرد گفت:

 تو بگی وارد عمل میشیم-

نه اصال، بهادر کارشو بلده، اگر بالیی سر آسو بیاد -

 خانوادش دیوونه میشن

تلفن خونه و تلفن خودش زیر نظره اما به قول تو -

عقیب زرنگه، دم به تله نمیده، حتی جایی نمیره که ت

بشه، می دونه دستگیرش کنیم بدون مدرک نمی تونیم 

 نگهش داریم، اون وقت واسه آسو بد میشه
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 پروا دست روی پیشانی اش گذاشت گفت:

 همه ی اینارو می دونم-

 یگه دستگیرش کنیممی تونیم واسه جرمای د-

نه این جوری کار شما هم نیمه میمونه، آسو هم پیدا -

 نمی کنیم

 ا دوتا مجبورید ک...این جوری هم شم-

 پروا کالفه گفت:

 اگر هر خبری شد هر ساعتی که شد به من خبر بدید-

 حتما-

تماس را قطع کرد، خیره ماند به میز وسط مبل که 

تاریک بود و با نوری که از خاک گرفته بود، خانه کامال 

 پنجره آمده بود کمی اطراف را می دید.
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فت، خیره نفس سنگینش را بیرون داد سمت پنجره ر

شد به خانه ی آتش، سال پیش همان روز ها به آن 

خانه آمده بود، همان روزهایی که برای فضولی مدام به 

 متنفر بود. خانه ی آتش نگاه می کرد، مردی که از او

 اش به شیشه چسبید و آرام گفت: پیشانی

مگه همیشه هوامو نداشتی؟ چرا االن رهام کردی؟ -

و ازش جدا کنی، منو آتش خودت که می دونی اگر من

 دیگه اون آدم سابق نمی شیم

 اشکش چکید و ملتمس گفت:

باهامون این کارو نکن...این تو توانمون -

 نیست...نیست

شانی چرخید تکیه بر شیشه روی زمین نشست، پی

 روی زانوهایش گذاشت گفت:

 آتش با خبر خوب میاد، مطمئنم با خبر خوب میاد-
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گاه کرد، نزدیک دو شب بود سر باال آورد به ساعتش ن

و همچنان از آتش خبری نبود، ماهک اصرار کرده بود 

 کنار پروا باشد، اما او فقط می خواست تنها باشد.

گوشی را روشن کرد دوست داشت با آتش تماس 

گیرد، اما همان موقع در واتساپ شماره غریبه ای ب

 فیلمی برایش ارسال کرد.

 لحظه ای آسو را دید. کنجکاو سریع فیلم را باز کرد و

با شتاب از جا برخواست، چشمان آسو را بسته بودند، 

دختر بیچاره از ترس می لرزید همان موقع مردی 

 گفت:

ببینی بابات گفت این فیلم برات بفرستم، گفت تو -

 حتما می فهمی باید چی کار کنی

مرد سمت آسو رفت، اما سر مرد مشخص نبود، دست 

 ست و گفت:مرد روی شانه ی آسو نش
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اگر سر موعد جدا نشید، عالوه بر قطع شدن یکی -

 یکی انگشتاش، قراره...

دست مرد روی گردن آسو کشیده شد و فریاد او 

 مساوی شد با فریاد پروا:

 کثافت!-

 دستش پایین تر رفت گفت:اما مرد 

دلت حتما واسه این دختر بچه میسوزه که بهش -

 تجاوز نشه

 

 آتش _آغوش#

 دو _جلد_سه _تبیس_صد_پارت#
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همان موقع فیلم قطع شد، پروا دست پاچه فیلم را 

گرفت خواست برای سرگرد ارسال کند اما به یک باره 

 گوشی خاموش شد.

کمی طول متعجب سریع دکمه زد که روشن شود، 

کشید تا روشن شد، دوباره به واتساپ رفت، اما 

 خبری از آن شماره و صفحه اش نبود.هیچ

به گالری رفت اما آن جا هم نبود، چشمانش گرد شد 

وارد فایل گوشی شد اما هر چه گشت نبود، با خشم 

 گوشی را روی مبل پرت کرد فریاد زد:

 خدا لعنتت کنه عوضی-

روی زمین رها شد و فریادش به گریه افتاد و بی جان 

 باال رفت:

بسه...خدا بسه...مامان حمیرامو گرفتن...نذار آسو هم -

 بگی...
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رخش کلید، سریع ساکت شد و به در نگاه با صدای چ

کرد، در که باز شد، به خاطر تاریکی خانه فقط سایه ی 

 سیاه آتش را دید، آرام از جایش بلند شد.

و قدم به جلو برداشت آتش هم او را دید، لبخند زد، د

 گفت:

 بیداری دختر کولی!-

پروا چشم ریز کرد و آتش در را محکم بست که پروا 

 ید و سمتش رفت گفت:کمی از جا پر

چیزی پیدا نکردی؟ نفهمیدی آسورو کجا پنهان -

 کردن؟

 لب آتش به یک باره کج شد، خنده ای کرد و گفت:

 نه نفسم، من عرضه ی پیدا کردنشو ندارم-

 روبه رویش ایستاد گفت:پروا 
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این چه حرفیه، میدونم تو تموم تالشتو کردی، اون -

 عوض...

 هیش-

شد و نگاهش می کرد، آتش پروا به یک باره ساکت 

 جلوتر رفت دستش را روی شانه ی پروا گذاشت گفت:

 عوضی منم...نه هیچ کس دیگه-

 آتش تو خو...-

و با بویی که به مشامش رسید، ابروهایش باال پرید 

 آتش به یک باره فریاد زد:

 از این بهتر نمیشم نفسم-

 تو...مشروب خوردی؟!-

 ا هلش داد فریاد زد:آتش خندید سر به زیر برد اما پرو
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سر کوچرو دیدی؟ اگر ندیدی بگم بهت داشتند -

داربست تکیتو می زدن، تو این جوری استقبال کردی، 

 ...از ماهی که خودت انقدر قب

 ندارم-

 آتش، چشمان پروا بسته شد و آاش غرید: با عربده ی

من دیگه هیچیو قبول ندارم...این همه قبول -

 واستم اما محلم نذاشتنداشتم...فقط یه چیز ازش خ

 آتش-

 محلم نذاشتن، شنیدی؟-

فریاد هایش زهله می برد، پروا زبان روی لبش کشید 

 گفت:

 تو حالت خوب نیست بیا بریم بخوابونمت-

 از خواب نیستنه امشب خبری -
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 آتش جان-

دستان آتش روی شانه هایش نشست، فاصله ای شان 

جای کامال پر شد و آتش سر کج کرد خیره به جای 

 صورت پروا گفت:

چرا باید همین امشب انقدر صورتت معصوم باشه؟! -

 همتون قصد نابود کردنمو دارید!

 پروا بغض کرد و با صدای لرزش دارش گفت:

 دیوونم می کنهنکن آتش، این حالت -

آتش خندید سر جلو برد و پیشانی به شانه ی پروا 

 چسباند گفت:

ت...فهمیدم می دونی از وقتی فهمیدم اسمت پرواس-

 قشنگ ترین اسم پرواست، فهمیدم...

 اشک پروا چکید نالید:
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 چی کار کنم حالت خوب بشه؟-

 نمیشه...حال من دیگه خوب نمیشه-

متعجب نگاهش کرد و او به یک باره عقب رفت، پروا 

 غرید:

 قراره من بی غیرت بشم-

چرخید دو قدم تلو تلو خوران برداشت، پروا با ترس 

 فریاد زد: سمتش رفت و اتش

 قراره بی غیرت بشم پروا-

 آتش بیا یه لحظه بشینیم-

 بشینیم؟-

 بلند خندید سمت پروا چرخید گفت:
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میگم این خدا چرا با من لجه؟! اومد دختر بهادر -

ذاشت جلوی ما...گفت عاشق شو، این همه آدم چرا گ

 دختر ا...

 چشمان پروا با درد بسته شد و آتش سریع گلفت:

ت نشوها...من از اون باالیی گِله دارم نچ، تو ناراح-

 وگرنه که تو دختر هر کیم بودی باز واسه آتش بودی

 چرخید وسط خانه ایستاد و آرام گفت:

ید...درسته واقعیه اما کیا گفت...داداش شما جدا میش-

 همه چیز سوریه...چون ما که قصد جدایی نداریم

 خندید سر تکان داد با صدای دو رگه شده ای گفت:

کسی چه می فهمه این چیزا تو کله ی آتش -

 نمیره...نمیره
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با صدای فریادش دستان پروا روی گوش هایش 

نشست و آتش لگدش به میز وسط نشست و عربده 

 کشید:

 هیچ کدوم نمی گذرم...نمی گذرماز -

سمت تیوی رفت برش داشت وسط سالن پرت کرد، 

پروا جلو رفت، و آتش خواست صندلی را بردارد اما 

 پروا از پشت در آغوش کشیدش ملتمس گفت:

 نکن...جون پروا نکن-

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_چهار_بیست_صد_پارت#
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 آتش بی حرکت ماند و تن پروا پشت سرش می لرزید،

 سرش از پشت به سر پروا چسبید آرام گفت:

گریه نکن پروا...گریه هات برام بو خون میده، بوی -

 ر بدمخونی کن می خوام همه دنیارو ج

 

یه قرار عاشقونه زیر بارون لب ساحل چه حالی داره 

 چه حالی داره چه حالی داره

 

 تن پروا همراه با اشک ریختنش لرزید و آتش گفت:

فس...می خوام اعتراف کنم...کژوان حالم...خرابه ن-

 زمینم زد...بهادر نابودم کرد
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آروم جونی تو مهربونی که هرچی میخوام من ازت تو 

 تو میگی آره میگی آره

 

 دستان پروا چنگ شد به سینه ی آتش و آرام گفت:

 درستش می کنیم-

کمرمو بشکونن...یه آدم کمر شکسته چطوری دیگه -

 رو پا میشه؟

گیریم...منو تو با هم نابودشون می  من دستتو می-

 کنیم

دست گذاشتن رو تنها نقطه ضعفم، چیزی که زمینم -

 میزنه

وری، کسایی که زمین می نه، نه آتش تو زمین نمی خ-

 خورن اونان
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 میدونی من یه برگم رو به مرگم تو منو دادی به باد 

 شدم مثل یه ماهی که دلش دریا میخواد

شبا خوابم بره میخوام تو یه جوری عاشقم کن که 

 دنیارو با چشمای تو یادم بره

آتش با درد چشمانش را روی هم می فشرد و پروا آرام 

 گفت:

ن کاریو می کنیم که اونا بخوان، اما این مثل همیشه او-

 بار بقیه ی نقشه با من

 چیه فهمیدی توان نفشه کشیدنم ندارم؟-

 

شبایی که تو به هر سازی برقصی دلم همرنگ تو میشه 

 زود میخوابی دل من تنگ تو میشه
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پروا با خشم چرخاندش در چشمان سرخش نگاه کرد 

 غرید:

یگیرن، مسخره آره فهمیدم، چون دارن منو ازت م-

نیست لذت بخشه، انقدر لذت بخش که حتی باورت 

نمیشه چه حالیم، من دست پروده ی خودتم، بذار این 

 بار دست پروردت بگه چی کار کنیم

 ...نی بی غیرت بشمو، تورو طلیع-

 حتی نتوانست به زبان بیاورد، سر به زیر برد گفت:

 آخ...نفس-

 

م وقتی با منی تو هوای منی میخوام اسمتو نفس بذار

 مهم نیست دورمون قفس بذارن
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 پروا سریع صورتش را قاب گرفت باال آورد و گفت:

بهادر چیز دیگه می خواست، اون می خواست منو تو -

جدا نشیم، اما کژوان نمی دونم چی بهش گفته که اینو 

 ازمون می خواد

دستش پایین رفت روی قلب کوبش دار آتش گذاشت 

 و گفت:

همن یا این جای ما دوتا که قرن ها اون کاغذا م-

 بگذره باز مال همه؟ 

 

 میدونی من یه برگم رو به مرگم تو منو دادی به باد 

 یخوادشدم مثل یه ماهی که دلش دریا م
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تو یه جوری عاشقم کن که شبا خوابم بره میخوام 

 دنیارو با چشمای تو یادم بره

 

 نیش خندی زد و درست مثل آتش گفت:

رگه ای که بخواد اعالم کنه منو تو واسه گوه تو اون ب-

هم هستیم، کدوم خری میتونه بگه نیستین؟ خودتم 

میدونی هیچ کس حتی جراتشو نداره بگه، برگه مهم 

 آتشنیست 

 آتش نگاهش می کرد و پروا سر کج کرد گفت:

قبولش ندارم، حتی اگر بعدش نامحرم بشم که -

رمتم؛ نیستم، با هزار جور خطبه ی طالق باز من مح

آتش منو تو زمینشون میزنیم، به اون خدایی که 

 هوامون همه جوره داره زمینشون می زنیم

 لبخند زد گفت:
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 میدی؟این بار به حرف زیر دستت گوش -

 میدونی چقدر می خوامت؟-

 می دونم-

 می دونی از االن به بعد به روز نبین...-

پروا سر جلو برد نرم لبش را بوسید، سر عقب برد 

 زد و گلت: چشمکی

از این جا به بعدش خدا به داد اون دوتا پیرمرد برسه، -

 فقط همین

تیشرت آتش را آرام از تنش در آورد روی زمین رها 

 برد لب به گوشش چسباند گفن: کرد، سر جلو

جدایی برگه ای که هیچ ارزشی نداره نباید ناراحت -

 کننده باشه نفسِ پروا
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م روی کمر آتش کنار گردنش را بوسید و دستانش نر

کشیده شد و همان کافی بود که دستان آتش با شتاب 

زیر پاییش برود از زمین بلندش کند، پروا خندید و آرام 

 ..کامی از لبش گرفت.

* 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_بیست_صد_پارت#

 

 پروا به مدارک های روی مبل نگاه کرد و گفت:

 ممنون سرگرد-

شت به او جلوی پنجره تماس را قطع کرد به آتش که پ

 ایستاده بود و سیگار می کشید نگاه کرد گفت:
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االن میره دادگاه امروز کارو تموم میکنه ما هم فردا -

 میریم محضر

 یش خند زد و گفت:آتش ن

فکر همه جاشو کردن، که وقتی مدارک فرستاده گفته -

 از پارتیات استفاده کن

تف پروا از جایش بلند شد و سمتش رفت دست روی ک

 برهنه اش گذاشت گفت:

 دیگه به اینا فکر نکن-

 آتش نیش خند زد گفت:

 فقط گفتنش آسونه-

به پروا سر جلو برد شانه اش را بوسید و کنار سرش را 

 کتفش چسباند گفت:
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باز که رفتی سر خونه ی اول، اون برگه هیچ ارزشی -

 واسه ما نداره

 دستش را جلو برد سینه ی آتش را نوازش کرد گفت:

 آماده ای؟-

 آتش چشم بست سر تکان داد گفت:

 آره-

پروا لبخند زد سر عقب برد و روی پنجه های پایش 

 ایستاد گونه ی آتش را بوسید گفت:

 لباس مناسب تنم کنم تو زنگ بزن که بیانمن تا -

آتش سر تکان داد و پروا به اتاق رفت، آتش گوشی را 

 روشن کرد تماس گرفت و دم گوشش گذاشت.

 داداشجانم -

 با مجید بیاین خونه ی پروا-
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 خبری شده؟-

 بیا می فهمی-

 اومدیم-

  

همان جور که دکمه های لباسش را می بست لبخند به 

ه اش اطمینان داشت، با روشن لب داشت، به نقش

 شدن گوشی روی تخت.

دست پیش برد برش داشت، با دیدن ایمیل سریع 

 بازش کرد:

نرسه اما آتش این همه تالش کردم که به این جا -

همه چیزو خراب کرد، تمام تالشمو دارم واسه پیدا 

کردن آسو می کنم، تو و آتش جدا بشید، جفتتون نابود 

به درد اونا نمی خوره، متوجه ای می شید، آتش دیگه 

که تو برگ برنده ی اونا هستی، اونا با استفاده از تو 
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آتش دیوونه می کنن، با تو کل محلرو از چنگش در 

ن، هم به خواسته ی خودشون میرسن هم یه آدمی میار

مثل تورو واسه خودشون می کنن، جدا نشید، این 

و پیدا جدایی فقط فاجعس، کژوان اینو میدونه، آسور

کنید اما نذارید این فاجعه رخ بده، اسیر دستشون 

 میشی

 

پروا پوفی کرد و سر باال برد، همیشه پیام های ابد را به 

می دانست آن پیام را برساند، آتش می رساند، اما 

 فقط آتش را دیوانه تر می کند.

 برای ابد نوشت:

نمی دونم کی هستی اما مطمئنم می دونی آسو رو -

پیدا کنیم، اگر قصدت کمکه االن وقتشه  نمی تونیم

خودتو نشون بدی و به جای دور بودن کمک رسوندن، 
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کنارمون باشی کمک کنی تا به چیزی که می خوایم 

 برسیم

پیام را فرستاد، با صدای زنگ اف اف سریع گوشی را 

کنار گذاشت و شلوارش را پا کرد، موهای آزادش را 

ه ایستاد، نفس کامل باال سرش جمع کرد، جلوی آین

 عمیفی کشید و گفت:

وقتشه هممون یه زندگی عادی داشته باشیم، کافیه -

 این زندگی مزخرف و پر از استرس

ق بیرون رفت، آتش در را باز با صدای در چرخید از اتا

 کرد، پروا به کیل و مجید سالم کرد:

 سالم خوش اومدید-

 سالم آبجی-
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حالش خوش هر دو وارد خانه شدند به آتش که اصال 

نبود نگاه کردند، پروا سریع سمت آشپزخانه رفت 

 گفت:

 بشینید، منم یه شربت میارم بخوریم-

 کیا دست روی شانه ی آتش گذاشت گفت:

 ؟خوبی-

 سوال مزخرفیه، بشینید-

مجید سر تکان داد و هر سه سمت مبل ها رفتند، کیا و 

مجید به میز شکسته و تیوی خورد شده گوشه ی 

 نگاهی انداختند و روی مبل نشستند.سالن 

پروا با سینی شربت از آشپزخانه بیرون آمد سمتشان 

 رفت و گفت:

 خب اینم شربت خنک-
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دستش گرفت و جلوی آنش کالفه ایستاد سینی را از 

دوستانش گرفت، پروا ذوی مبل تکی نشست به کیا که 

 نگرتن له آتش نگاه می کرد نگاهی کرد و گفت:

 ، اما ماها مجبوریم کنار بیایمآتش بهم ریختس-

 مجید نگاهش کرد گفت:

 قرار چی بشه؟-

 پروا سر تکان داد گفت:

چون وقت کم هست و نمیشه حرفارو پیچوند واضح -

 نیمحرف می ز

 خب-

 پروا به آتش نگاه کرد و گفت:

قبل که شروع کنم، قول بدید تا پایان حرفام نه حرف -

 بزنید نه داد فریاد راه بندازید
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 خشمگین نگاهش کرد و پروا سر تکان داد گفت: آتش

فقط گوش کن آتش، اگر بخوای دیوونه بازی در -

 بیاری، اتفاقایی می افته که جبران کردنش غیر ممکنه

و کیا به آتش خشمگین نگاه می کردند، اما آتش  مجبد

 عصبی رو چرخاند گفت:

 شروع کن-

 ..پروا زبان روی لبش کشید و سر تکان داد شروع کرد.

** 

 سه روز بعد

پروا به مشت های آتش نگاه کرد، کامل سمتش 

چرخید، ماهک به مجید و کیا نگاه کرد عقب رفت و 

 پروا آرام گفت:

 دمو می بازمااین جوری برم تو خو--
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آتش به چشمانش نگاه نمی کرد، دستان پروا پیش 

 رفت و دستان مشت شده اش را گرفت گفت:

ور جداشدیم، اما کی ببین رو اون برگه به درد نخ-

 میتونه بگن نامحرمیم

 چطوری احازه دادم بری تو این خونه!-

 آتش لطفا-

اتش عصبی یک دستش را عقب کشید و روی ریشش 

 لی آرام گفت:کشید، پروا خی

بهم اعتماد کردی که تا این جا پیش اومدی، از این -

 جا به بعدشم اعتماد کن

 آتش نگاهش کرد و پروا لبخند زد گفت:

 نگرانم نباش آقای آهنگر-
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آتش خیره نگاهش می کرد و پروا متوجه بود سکوت 

آتش برای همان چشمان پر شده اش بود که اگر 

که تا چه حد حالش حرفی می زد همه متوجه می شدند 

 بد است.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_بیست_صد_پارت#

 

 پروا سر جلو برد و دم گوشش گفت:

بشم، دوستاتو کور میکنی یا می خوام یکم بی حیا -

 روش دیگه ای بلدی؟

 آتش چشم بست غرید:

 حواستون به اطراف باشه-
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مجید و کیا هر دو چرخیدند، چند قدم دور شدند، ماهک 

ه آن دو نفر که دور شدند نگاه کرد و متعجب متعجب ب

خواست از پروا بپرسد چه خبر است، اما همان موقع 

 لب پروا به لب آتش چسبید.

 وی ماهک باال رفت.ابر

 اوپس!-

 او هم چرخید سمت ان دو مرد رفت و آرام گفت:

 خوب همه چیو می دونیدا-

مجید نگاهش کرد و ماهک سر باال برد به چشمانش 

 فت:زل زد گ

 به منم یه اشاره می کردی خب-

 خودت باید بفهمی-

 ماهک سر تکان داد گفت:
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 ممنون-

 بابت؟-

 ه نبود اما تو...دور کردنم از این خونه، جز نقش-

 سکوت کرد و مجید رو چرخاند گفت:

 کار خاصی نبود-

 به قول آبجیم مردونگی بود-

 مجید دوباره نگاهش کرد و ماهک لبخند زد گفت:

 ه، اما...اما واقعا مهربونیچهرت خشن-

 

پروا به اجبار سر عقب برد اما لب آتش به پیشانی اش 

اختیار اشک ریخت و چسبید، پروا نمی خواست اما بی 

 آرام گفت:

 صبور باش همین -
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عقب رفت و از چسمان سرخ آتش نگاه دزدید و بلند 

 گفت:

 ماهک بریم-

دستی پشت کمرش کشید، اسلحه را لمس کرد و 

 گفت:

فقط تا پونزده دقیقه دیگه آسو این جاست، اگر نبود -

 کاریو که باید بکنید می کنید

ابسناد و در باز شد، چرخید و در زد، ماهک کنار پروا 

پروا نچرخید به آتش نگاه کند سریع وارد باغ شد و از 

 پله ها باال رفت.

 ماهک آرام که آدم های پدرش نشنوند گفت:

 این جا؟مطمئنی االن آسورو اوردن -

 مطمئنم-
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یعنی فکر کردی چیزی که از بهادر یک ساعت پیش -

 خواستی، اجرا میکنه؟

 می کنه چون من برگ برندشم-

با دیدن بهادر و کژوان در باالی پله ها، نیش خند زد 

 گفت:

 دو کفتار اومدن استقبالمون-

ماهک ترسبد اما پروا با لبخند آخرین پله را باال رفت، 

 فت:بهادر لبخند رد گ

 خوش اومدید-

 پروا خیره به کژوان جلوتر رفت و گفت:

 آسو کجاست؟-

 بهادر خندید گفت:

 عجله ن...-
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 حرفش رفت گفت: پروا عصبی میان

 عجله دارم، باید همین االن ببینمش-

 کژوان رو به بهادر سر تکان داد و بهادر گفت:

 بریم تو-

 پروا بی توجه به ان دو وارد عمارت شد به اطراف نگاه

 کرد گفت:

 کجاست؟-

چه عجله داری تو دختر؟ زنگ زدی باید وقتی اومدی -

 ببیتیش، ما هم اوردیم، این کارا یعنی چی؟!

 زود باش باید ببینمش-

 دختررو بیارید-

پروا دید دو مرد سمت اتاقی رفتند، بهادر دست به 

 سینه ایستاد گفت:
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 مجرد شدنتو تبریک میگم-

اما هیچ نگفت و همان  پروا چرخید به آن دو نگاه کرد

موقع صدای گریه شنید، با شتاب چرخید با دیدن آسو 

 آغوش گرفت.سمتش دوید و تن دختر ترسیده را در 

 آسو در آغوشش می لرزید.

 زن...داداش!-

 عزیزم آروم باش، همه چی تموم شد-

 صورت آسو را قاب گرفت گفت:

 اذیتت کردن؟-

ا نگران و آسو سرش را به چپ و راست تکان داد، پرو

 آرام گفت:

 دست بهت زدن؟-

 نه زن داداش-
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 پروا نفس آسوده ای کشید و سرش را بوسید گفت:

م، همه چی تموم شد، االن میری پیش باشه خوشگل-

 مامان

 کژوان غرید:

 اون االن جایی نمیره-

 پروا دیت آسو را گرفت و خودش چرخید گفت:

 آسو همین االن از این عمارت بیرون میره-

 سمتش رفت گفت: بهادر

 نه نمیره، آتش به این زودیا خیالش راحت نمیشه-

 آسو همین االن میره-

 فریاد زد:با تاکید کالمش کژوان 

 این چیزا به تو مربوط نیست-
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پروا با فریاد کژوان سریع دست پشت کمرش برد 

اسلحه را بیرون آورد، آن دو مرد سریع اسلحه هایشان 

 ر فریاد رد:را سمت پروا گرفتند اما بهاد

 نه بندازید-

 پروا سر اسلحه را کنار سر خودش گذاشت گفت:

سیاهیم واسم من اگر این جام یعنی ته خطم، باالتر -

رنگی نیست، جدا شدیم به ضرر خودت شد چون جونم 

 واسه خودمم ارزشی نداره

 بهادر ترسیده بود و کژوان غرید:

 آسو رو بگیرید-

 گفت: پروا سریع آسو را در آغوشش گرفت

 برگه برنده ی طالیتون از دستتون میره-

 عمارت در سکوت فرو رفت و پروا خندید گفت:
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 نقشه هاتون دود میشهبا مرگ من همه -

 روبه بهادر ادامه داد:

دیگه باید شناخته باشینم که به خاطر دیگران از جون -

 خودمم می گذرم

 کژوان فریاد زد:

 گفتم آسو بگیرید-

تند، صدای شلیک باال رفت، آسو تا دو مرد قدم برداش

جیغ زد در آغوش پروا تنش به شدت می لرزید، بهادر 

شده خیره بود، کژوان هم بهت زدن به دیوار خراب 

بهت زده به دختری که از کنار سرش شلیک کرده بود 

 خیره بود.

 بهادر سریع گفت:

 باشه...باشه آروم باش، می ذاریم بره-
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 پروا رو به ماهک گفت:

 ستشو بگیر تا جلوی در ببرشبیا د-

 ماهک جلو رفت اما آسو به تن پروا بیشتر چسبید گفت:

 زن داداش!-

 و مامان و آتش دارن دیوونه میشهبرو آسو، بر-

 تو!-

 به من کاری نداشته باش فقط برو-

ماهک دست آسو را گرفت و هر سه سمت در سالن 

بزرگ رفتند ، پروا لخظه ای سر اسلحه را از کنار 

برنداشت، ایستاد و ماهک آسو را کشید از سرش 

 عمارت بیرون برد.

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_هفت_بیست_صد_پارت#

 

آسو به پروا نگاه می کرد دور میشد، پروا به بهادر و 

 کژوان نگاه کرد گفت:

 بگید کسی جلو نره-

 بهادر جلو رفت بلند گفت:

 بذارید برن-

 پروا نیش خند زد گفت:

 دارید نه اون دخترشما به من نیاز -

دوباره به ماهک و آسو نگاه کرد که پایین رسیده بودند، 

سریع آسو را بیرون هل داد اما ماهک در را باز کرد و 

همان که کمی در باز شد باعث شد آتش پروا را ببیند، 

پروا چشم بست و آتش با تمام خشمش سمت در 
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دوید اما ماهک سریع در را بست و صدای عربده ی 

 سر کژوان و بهادر را سمت باغ کشاند. آتش،

 پروا چشم باز کرد رو به آن دو نفر گفت:

 تموم شد-

سمت کژوان گرفت که کژوان ترسید قدمی  اسلحه را

 به عقب برداشت اما پروا خندید گفت:

نترس، من اهل کُشتن نیستم، یعنی ترجیح میدم آدما -

به خاطر کارایی که کردن زجر بکشن بعد هر وقت خدا 

خواست بمیرن، هیچ وقت همچین لطفی در حقت نمی 

 کنم پدربزرگ مهربون

ت باال آورد اسلحه را جلو تر رفت و دست کژوان را گرف

 کف دستش گذاست گفت:

این چند روز خیلی خسته شدم، چون همش تو دادگاه -

 و محضر بودم، االن می خوام بخوابم همین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نگاه کرد ماهک وارد عمارت شد و پروا چرخید به بهادر 

 گفت:

محضری که آدرس دادی، آمار طالقمو بهت داده، -

کثیفتو ادامه  خیالت راحت باشه دیگه، می دونی بازی

 بدی پدر نمونه

راه افتاد و ماهک هم به دنبالش رفت، کژوان و بهادر به 

هم نگاه کردند و هر دو ترسیده نفسشان را بیرون 

 دادند.

 ماهک آرام گفت:

 خوبی؟-

 خوبم؟!-

 خند زد گفت: نیش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نفیم در نمیاد...پشت در همین مکان جا -

 گذاشتمش...دارم خفه میشم...آتش...

اتاق چشم بست و ماهک بازویش را گرفت جلوی در 

 گفت:

 آروم عزیزم-

این جدایی هر چند که قبولش ندارم اما...از پا  در -

 اومدیم

 سمش چرخید گفت:

 سعی کردم جلوی آتش نشون ندم، اما اون چشمای-

منو از حفظه، خبر داشت با چه حالی از دیشب تا االن 

 گذروندم

 ماهک ناراحت بود و پروا عصبی گفت:

 االن می خوام تنها باشم همین-
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از ماهک دور شد به اتاقش رفت، در را بست سمت 

تخت رفت، خیره به تخت ماند و به یک باره بغضش 

 ترکید و تن لرزانش روی تخت رها شد.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_بیست_صد_رتپا#

 

** 

آسو آرام از آغوش مادرش بیرون آمد، مادرش با 

 چرخید سمت آتش گفت:خوشحالی ایستاد و 

 خدا خیرت بده-

آتش نگاهش پایین برود، مادرش با لبخند چشم 

 چرخاند در خانه و گفت:
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 پروا کجاست؟ خبرش نکردی!-

د کیا کالفه به مجید نگاه کرد، آسکی اشکش را پاک کر

 و مادرش چشم ریز کرد گفت:

 آهیر چرا ناراحتی؟ خواهرتو پیدا کردی که!-

آن زن به کیا و مجید که سر به  آسکی سر به زیر برد و

زیر بودند نگاه کرد و همان موقع آسو ایستاد با زاری و 

 زبان کردی گفت:

زن داداش اومد منو از اون خونه بیرون کشید اما -

 خودش اون جا موند

 شت زده به آتش نگاه کرد گفت:مادرش وح

 یعنی چی؟! آتش چرا پروارو نیاوردی؟!-
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، همان موقع پدرش و چشمان آتش با درد بسته شد

آمیار وارد خانه شدند اما مادرش سمت آتش رفت و 

 آرام گفت:

 چرا پروارو نیاوردی؟ حرف بزن-

آتش به یک باره عقب رفت، عربده اش باال رفت 

هایش گذاشت و  جوری که آیو دست روی گوش

آسکی به هق هق افتاد، اما آتش پشت هم عربده می 

ه عربده اش صندلی زد، چرخید صندلی برداست و همرا

 را به دیوار کوبید.

مادرش خشکش زده بود و کیا مجید سمت او دویدند، 

آرام نمی گرفت که هر دو را به عقب هل داد و میز 

 بید.تزئینی کوچیک را برداشت وسط میز شیشه ای کو

 آهیر بابا-
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آمیار سمت آتش دوید و از پشت محکم گرفتش، اشک 

 ریخت گفت:

 آهیر...آرومآروم باش -

آتش نفس نفس میزد و صورتش از عرق خیس بود، 

 همان جور خیره به مادرش گفت:

گفتی نکُش...گفتی نکُش...ببین وضعیتمو...ببین زنمو -

 گرفتن...واسه اینکه نکُشتم...واسه اینکه...

تیر کشید، چشمانش را با درد بست، مادرش  سرش

 سریع سمتش رفت اما آتش چشم باز کرد گفت:

یگه به من نگو چی کار کنم...می کشمش...دست د-

 شمشٓ  گذاشت رو نفسم...به امام حسین می ک

 آهیر-
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آتش آمیار را پس زد، دستش را کنار سرش فشرد و رو 

 به پدرش گفت:

نرید...نذار...تو این از این خونه واسه هیچی...بیرون -

 وضعیت به فکر شماهم باشم

 سمت در رفت گفت:

 بریم-

 آرام گفت:مادرش 

 پروارو بر می گردونی؟-

 آتش ایستاد، سر تکان داد گفت:

 برنگردونم دیگه منم نمی بینی-

اشک مادرش چکید و آتش چرخید به آمیار نگاه کرد، 

 ابرو در هم کشید گفت:

 مشو برو پیش زنو بچتاگر آدم شدی بیا، اگر نه گ-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آمیار سمتش رفت و هر چهار نفر رفتند، با بسته شدن 

 و سریع گفت:در آس

نمی خواستن منو آزاد کنن، زن داداش اسلحه -

خودش، واقعا قصد داشت بزنه، حتی  گذاشت رو سر

 شلیک کرد به دیوار، اونا ترسیدن ولم کردن

 مادرش بی حال روی مبل افتاد گفت:

 ای خدا!-

سمت مادرش دوید و پدر آتش به در بسته نگاه آسکی 

 ا روشن کرد.کرد خشمگین سمت اتاق رفت و گوشی ر

** 

با صدای فریاد، سراسیمه از جا پرید، نفهمیده بود چه 

موقع به خواب رفته است، با شنیدن فریاد دیگری، 

 سمت در دوید و با شتاب بازش کرد بیرون پرید.
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د، همان سمت دوید با با دیدن در اتاق ماهک که باز بو

دیدن بهادر و کمربندی که در دستش بود فریادش باال 

 رفت:

 چه غلطی می کنی!-

 سمت ماهک دوید اما بهادر فریاد زد:

 سزای خیانت به من، از این بدتره-

با فرود آمدن کمربند در کمر ماهک، پروا بهادر را هل 

 داد و با خشم غرید:

 کثافت بی رحم-

 م فشرد گفت:بهادر دندان روی ه

 گمشو کنار تا تو هم نزدم-
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ند را روی سر پروا را به عقب پرت کرد و دوباره کمرب

ماهک فرود آورد، فریاد ماهک مساوی شد با فریاد 

 پروا:

 نکن بی رحم-

اما بهادر با بی رحمی کمربندش را باال برد و پروا 

سریع خودش را سمت ماهک کشید در آغوش گرفتش 

 ر کمر او فرود آمد.و این بار کمربند د

از درد چهره در هم کشید، بهادر نیش خند زد و این بار 

م تر کمربند را کوبید، جوری که سر پروا از درد به محک

 عقب خم شد و نالید:

 خدا لعنتت کنه-

ماهک از درد می لرزید و با ضربه ی سوم در کمر پروا، 

 صدای آخش باال رفت، بهادر خندید گفت:

 خوبه دخترماز خود گذشتگی -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 عقب رفت و فریاد زد:

 بیاین-

مرد وارد حس می کرد کمرش بی حس شده است، دو 

 اتاق شدند، بهادر نگاهشان کرد گفت:

همه وسایل اتاق جفتشون جز تخت بیرون بره، همه -

جارو خوب بگردید، حتی یه سیم کارت کوچیکم نباید 

 تو اتاق جفتشون باشه

ا تن لرزانش پروا ماهک را در آغوشش می فشرد ت

 آرام بگیرد.

دقایق طوالنی آن دو خواهر در آغوش هم بودند، 

خره اتاق خالی شد و فقط آن دو ماندند، با بسته باال

شدن در پروا کمی عقب رفت، به اطراف نگاه کرد، اتاق 

 خیلی تاریک بود.
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ماهک با صورت خیس از اشک نگاهش کرد، چانه اش 

 لرزید و پروا سریع گفت:

 وم عزیزمهیش...آر-

بد...بدبخت شدیم...بهادر...روز خوش برامون...نمی -

 ذاره

اری به اطراف نگاه کرد و ماهک نیش خند زد پروا با ز

 گفت:

 شبیه زندانه...دیگه پنجره ای وجود نداره-

پروا با شتاب به پنجره ای که از پشت کامل پوشیده 

 شده بود نگاه کرد و ماهک دست پروا گرفت گفت:

 .حتی آتشم نمی تونه کمکمون کنهته خطیم..-

می کرد، پروا به سختی ایستاد، کمرش به شدت درد 

 نفس عمیقی کشید و چشم بست گفت:
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 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_نه_بیست_صد_پارت#

 

نمی دونم چی می خوان...اما دیر یا زود مشخص -

 میشه

خم شد زیر بازوی ماهک را گرفت بلندش کرد، ماهک 

 از درد فریاد زد.

 یش...بیا این جا بشینه-

 ماهک را لب تخت نشاند، به چشمانش نگاه کرد گفت:

 همه چی درست میشه عزیزم...همه چی-

 به گریه افتاد، زانوهایش لرزید و به زمین افتاد.

 درست...میشه-
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 در آغوش هم فرو رفتند گریه کردند.

* 

کژوان عصبی عصایش را زمین می زد، بهادر چشم ریز 

 کرد و گفت:

 ، از وقتی گوشیت زنگ خورد بهم ریختیچته-

 کژوان نگاهش کرد گفت:

 هست که خیلی چیا می دونهیه نفر -

 مثال؟-

 به بهادر خیره شد و گفت:

انقدری می دونه که هر چی پرونده ی قدیمیه رو بشه -

 و نابودمون کنه

 چطور تا حاال ازش حرفی نزدی؟!-

 چون مطمئن بودم صداش در نمیاد-
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 رسیدی؟پس چرا االن ت-

 چون زده به سیم آخر-

 کسی میدونه اون چه چیزایی میدونه؟-

 چ کسهی-

 چی ازت می خواد؟-

 کژوان ایستاد سمت پنجره رفت و گفت:

 اون دخترو-

 بهادر نیش خند زد گفت:

خودت حلش کن من االن کلی کار دارم، موادایی که -

 خواستم آماده کردن، فردا کارشونو میکنن

 هادر غرید:کژوان نگاهش کرد و ب

حوصله ی مشکالت تورو ندارم، خودت حلش کن، -

 طرفو خفه کن
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عصای کژوان در دستش فشرده شد و بهادر سمت 

 اتاقش رفت گفت:

حاال که همه چیز داره خوب پیش میره، موی دماغ -

 نمی خوام

بهادر رفت و کژوان عصبی یک چشم سالمش را بست 

 و فکر کرد که باید چه کار کند.

حکم بود و یک لحظه آرام و قرار نداشت، قدم هایش م

ر انگشتش تاب می داد مجید در حالی که زنجیر را دو

 گفت:

درسته فکر خوبی کرده بود، اما از یه طرفم خبر -

نداشت اونا دقیقا می خوان چی کار کنن، رفتنش به 

 اون جا ریسک بزرگی بود

کیا چپ چپ نگاهش کرد و آتش وسط حیاط ایستاد 

 گفت:
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بگذره، اگر خبری ازش نشد میریم اون  شبفقط ام-

 جا

 گفت:آمیار چشم ریز کرد 

 یعنی نمی تونی ازش خبر بگیری؟-

آتش عصبی سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و 

 گفت:

نه، راهی که من می تونستم برم اون عمارت کوفتی -

بسته، کل آدماشو فرستاده رفته آدمای جدید اورده، آدم 

 ود اما دیگه اون جا نیستما هم جز قدیمیا ب

چند قدم دور  آمیار نفسش را عصبی بیرون داد، چرخید

 شد اما یه باره ایستاد و گفت:

 وقتشه فرید بیاری پیش خودت-

 چرخید و ادامه داد:
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 کژوان تو این مورد سسته، کافیه فرید رو کنار تو ببینه-

 به چه درد می خوره؟-

ده، از فرید شبیه کژوان نیست، متفاوت بزرگ ش-

میکنه بهادر کینه داره، سال ها زندانی شده، اون کمکت 

 پروارو از دست اون  عوضی نجات بدی

 می تونه چی کار کنه؟-

کژوان ببینه اون کنار دستته، هر چقدرم خوددار باشه -

 باز میاد سراغش

 آتش در فکر فرو رفت و مجید جلو رفت گفت:

ن اینجوریم میشه که فرید خودشو طرفدار کژوا-

 نشون بده اما آدم ما بشه بهشون نزدیک بشه

 فت:کیا سریع گ
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این نظر خوبیه، چون کژوان فکرشم نمی کنه فرید -

 هم طرف تو باشه

 آتش دستی روی ریشش کشید و غرید:

 مبین پیداش نیست-

 نکنه بهادر سرشو کرده زیر آب!-

 از اینا هیچی بعید نیست-

 به آمیار نگاه کرد گفت:

 ا اولین پرواز بیارن تهرانزنگ بزن فرید ب-

 باشه-

** 

 گفت: پروا سمت در رفت و

 باید برم دم پنجره-

 ماهک دل نگران گفت:
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 واقعیت رو بگو پروا-

 پروا چرخید نگاهش کرد و گفت:

اومدنش به این عمارت امکان نداره، وضعیتمون -

بفهمه و کاری نتونه بکنه دیوونه میشه، بذار فعال بفهمه 

 همه چیز مرتبه

روا از درد کمرت صاف نمیشه، اون وقت بگی همه پ-

 مرتبه؟ فکر کردی کار االنش دیگه تکرار نمیشه؟چیز 

 پروا چشم بست چرخید بیرون رفت و ماهک غرید:

 یه دنده-

به اتاقش رفت، به اطراف نگاه کرد با دیدن بالشت، 

سمتش رفت و رو بالشتی را جدا کرد سمت پنجره 

ینی که در خیابان پارک رفت، بازش کرد با دیدن ماش

ند بار رو بالشتی سفید را بود، آب دهان قورت داد و چ

 تکان داد.
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مرد با دیدن آن حرکت سریع با دوربینش دقیق نگاه 

کرد، گوشی را روشن کرد و با آتش تماس گرفت و 

 همان بوق اول آتش پاسخ داد:

 چی شد؟-

همین االن پروا خانم اومد دم پنجره و همون پارچه -

 سفید نشون دادی 

 آتش چشم بست و گفت:

 مرتبهیعنی همه چیز -

 حواسم فقط به پنجرس آقا-

 دمتگرم-

 تماس را قطع کرد گفت:

 پروا نشونه داده همه چیز مرتبه-

 خدارو شکر-
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* 

لباسش را که در آورده بود روی زمین رها کرد، دست 

پشت کمرش برد، از درد چهره در هم کشید و به 

 ش را باز کرد و از تن در آورد.سختی قزن لباس زیر

به آینه ایستاد، کمی سر چرخاند از آرام چرخید و پشت 

درون آینه که کمرش را دید، نفسش برید و بغض 

گلویش را چنگ زد، جای کمربند ها کبود کرده بود و 

 ورم شدید داشت.

 صورتش را با دستانش پنهان کرد و نالید:

 خدا نکن...این کارو باهامون نکن-

خید و در آینه نگاه کرد، خیره شد به پالک چر

ش، دندان روی هم سایید و سریع تیشرت را گردنبند

برداشت تنش کرد از اتاق بیرون رفت و خودش را به 
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باالی پله ها رساند تا پایین برود اما با صدای کژوان 

 خودش را عقب کشید.

تا حاال خفه شدی از این جا به بعدم خفه میشی، اگر -

بیاد جسد اون دختر تحویل آتش میدم که یه  صدات در

 زهعمر بسو

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سی_صد_پارت#

 

پروا چشم ریز کرد و گوش هایش تیز تر شد، نفسش 

 حبس بود تا حتی نفس خودش باعث نشنیدنش نشود.

ساکت شو، دهن باز کنی به ضررت تموم میشه، اون -

بد  دختر دیگه پیش آتش بر نمی گرده، آتش به من
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بفهمه بد کرد اما من با همین دختر آتیشش می زنم تا 

کردن یعنی چی، تو هم مثل همیشه خفه میمونی باید 

 بمونی

دیگر صدایی نشنید، نگران به راهرو نگاه کرد، حدس 

میزد می خواهند از طریق او آتش را از پا در بیاورند، 

 راه آمده را برگشت به اتاقش رفت و در را بست.

نداشت، نگاه کرد، هیچ راه ارتباطی با بیرون به اطراف 

حتی یک گوشی ساده هم نداشت، لب زیر دندان 

 کشید گفت:

 مبین تو کجایی؟!-

** 

از سوزش کمر وضعفش نمی توانست بخوابد، از صبح 

هیچ نخورده بود، غذاها در سینی جلوی در بود، کمر 

درد شدید داشت، در اتاق را باز کرد بیرون رفت و 
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دیدن  سمت اتاق ماهک رفت، در را باز کرد بامستقیم 

 ماهک که خواب بود آرام گفت:

 خوابی؟-

با جواب نشنیدن لبش کج شد و متوجه شد که ماهک 

خوابش برده است، در را بست چرخید وسمت پله ها 

رفت، هیچ کس پایین نبود اما دوست نداشت پایین 

 برود و با کسی روبه رو شود.

با لباس خواب داشت سمت اما با دیدن دختری که 

 رفت ابرویی باال انداخت و گفت:دیگر سالن می 

 این همون معشوقه ی بهادره!-

 سریع از چند پله پایین رفت و گفت:

 فکر نمی کردم دوباره ببینمت-

 دختر چرخید با دیدن پروا لبخند زد و گفت:
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 عه سالم-

 پروا پایین رسید به اطراف نگاه کرد و گفت:

 ومدی تو این زندان زندگی کنیپس باالخره ا-

 دید و پروا کمی سر کج کرد گفت:دختر خن

 فراموش کردم اسمت چی بود؟-

 دختر خندید گفت:

خودمم یادم نیست چی بهت گفتم اما اسم اصلی من -

 زهراس

 پروا خندید و سر تکان داد و گفت:

 خوبه حداقل صداقت داری-

ت کی، بهادر گفته بود دخترشو قراره بیاره، اما نگف-

 االن دیدمت جا خوردم

 در باهات راحتهچقدر بها-
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 هر دو خندیدن و پروا گفت:

چی شد از بغلش در اومدی عین روح سرگردان داری -

 می چرخی!

 دختر شانه باال انداخت و گفت:

 چون نیستش-

 نیست!-

نه سر شب رفت بیرون هنوز برنگشته، منم گشنم -

 شد اومدم برم ببینم چی هست بخورم

 کمی مکث کرد و گفت:پروا 

 خیلی جوونی-

 زهرا خندید گفت:

 واسه همینه که من بگم بمیر بهادر، میمیره -
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پروا بلند خندید و سرش را به نشانه ی تاسف تکان 

 داد گفت:

پس تو این مدت هنوز نشناختیش، حاال بی خیال برو -

 یه چیزی بخور

 تو باباتو دوست نداری؟ -

برگردم به ماه ها قبل  دوست ندارم؟ تنها آرزوم اینه-

پرورشگاهی بودم و این مردو نمی شناختم،  که یه بچه

پدری که به بچه هاش رحم نکنه انسان نیست حتی 

 حیوونم نیست، از خودِ خود شیطانه

 زهرا فقط نگاهش می کرد و پروا سریع گفت:

 امیدوارم به تو رحم کنه-

زهرا خندید سر به زیر برد و موهایش را پشت گوشش 

 داد گفت: جا
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 بهادر که جای خود دارهبابام بهم رحم نکرد، -

چراغی در کورسوی قلب پروا روشن شد و انگار 

مغزش داشت هشدار می داد وقت استفاده از موقعیتت 

 است.

 زبان روی لبش کشید و گفت:

 انگار تو هم از بابات زخم خوردی-

 زهرا بی اختیار بغض کرد سر باال آورد گفت:

 شب بخیر-

ندان روی چرخید سمت آشپزخانه رفت، پروا د سریع

 هم فشرد و دست روی شکمش گذاشت نالید:

برو هم یه کوفتی بخور هم ببین این میتونه برات امید -

 بشه یا نه

 سریع به دنبالش رفت گفت:
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 منم لج کردم غذا نخوردم اما واقعا حالم بده-

 با زهرا وارد آشپزخانه شد و گفت:

 ستمن غذام از اینا جدا-

 آشپزخانه رفت و گفت:سمت یخچال کوچک کنار 

امیدوارم تو این چند روز که نبودم این جارو خالی -

 نکرده باشن

بازش کرد با دیدن تخم مرغ و قالب پنیر لبش کج شد 

 و گفت:

تو همون جا یه چیزی بخور من یه تخم مرغ نیمرو -

 میکنم میخورم

 د گفت:بسته نانی از فریز باالی یخچال در آورد چرخی

 همیشه زیاد درست میکننغذا حتما هست -

 زهرا سمت یخچال بزرگ رفت گفت:
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 چرا خوراکتم جداست؟-

پروا نیش خند زد و تابه را روی گاز گذاشت در کابینت 

 را باز کرد و از ته کمد روغن خودش را برداشت گفت:

چون تمام اینایی که می خورید حرومه، تو عمرم -

 خورمحروم نخوردم االنم نمی 

 رداشت متعجب چرخید و گفت:زهرا قابلمه را ب

 واقعا واسه همین غذات جداس؟!-

 آره-

تخم مرغ را شکست و صدای جلز ولزش در روغن داغ 

 بلند شد و پروا چرخید گفت:

 فردا پول میدم بازم برام خرید کنن یخچالو پرکنن-

 من...من به این چیزا توجه ندارم-

 وریم، خیلی هم راضیمخیلیا ندارن اما خب من اینج-
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ان را در ماکروفر گذاشت و تابه را برداشت روی میز ن

 وسط گذاشت و گفت:

 بیا داغ کن دیگه-

 زهرا قابلمه را روی گاز گذاشت و گفت:

بهادر می گفت تو فرق داری، اصال نمی فهمیدم اما -

 االن

پروا خندید و با صدای آالرم ماکروفر درش را باز کرد 

 ت:ت و پشت میز نشست و گفنان ها را برداش

 تو واقعا عاشقی؟-

زهرا چرخید قاشقی برداشت کمی برنج را زیر و رو کرد 

 گفت:

 

 آتش _آغوش#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 دوم_جلد_یک_سی_صد_پارت#

 

 اوهوم-

 واقعا عاشق یه مرد همسن پدربزرگتی؟ -

 خندید و گفت:

میگم پدربزرگ چون بهادر کال دیر ازدواج کرد و بچه -

ببین، نوه که ه تقریبا همسنشه دار شد، همین کژوان ک

 داره هیچ نتیجه هم داره

 زهرا نفس عمیقی کشید چرخید سر به زیر گفت:

 من به این زندگی عادت کردم-

به اینکه یه پیرمرد شب تا صبح رو تن ظریفت -

 بخوابه؟
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زهرا چشم بست و پروا لقمه ای گرفت در دهان 

 گذاشت با دهان پر گفت:

 کنمصورشم نمی تونم بنمی دونم، اما من یکی ت-

زهرا به یخچال پروا نگاه انداخت، در ذهنش یک 

تفاوت بزرگ با کل خانواده بود، به نیم رخ پروا نگاهی 

 انداخت و گفت:

 شنیدم عاشق یه مرد بودی-

 هستم، از کی شنیدی؟-

خدمتکارا می گفتن، گفتن بهادر مجبورت کرده ازش -

 جدا بشی

 رد گفت:پروا متعجب گوشه ی لبش را پاک ک

 ادر حرفی نزده بهت؟یعنی به-

 زهرا نیش خندی زد و گفت:
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وقتی فقط به چشم زیر خوابی و ارضا شدنش نگاهم -

 می کنه، توقع داری بشینه چی تعریف کنه

 پروا چشم بست رو چرخاند گفت:

حدس می زدم، تو اینارو می دونستی، اما به خاطر -

 پول او...

 کرد گفت:زهرا عصبی چرخید و گاز را خاموش 

 پول به چه دردم میخوره -

 پروا لبخند زد که زهرا را به حرف در آورده بود.

زهرا با قابلمه پشت میز نشست به پروا نگاه کرد و 

 گفت:

بابات منو خریده، به باالترین قیمت، البته نه که فکر -

کنی بگه پول میدم بدینش به من، نه، یه میلیارد از 
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شت بده، گفت هیچی ندا بابام می خواست، بابامم که

 دخترتو جای قرضم بر میدارم

پروا خشکش زد و زهرا با چشمان پر شده خندید 

 گفت:

بابام همچین گفت باشه که دلم کنده شد، حتی یک -

 بارم نگفت نه

 من...من متاس...-

نیاز نیست چیزی بگی، دارم روزو شبامو می گذرونم، -

بابات  هیچی برام مهم نیست، بی خود با ماشینی که

ر پام انداخته میگردم، آرایشگاهای خوب میرم به زی

خودم میرسم، که زندگی سگیمو بگذرونم، که شبارو و 

 روزارو که بابات میخواد بگذرونم

 پروا چشم بست سر به زیر برد و زهرا سریع گفت:
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انگار خیلی زیاد با اعتقادی، پس تو و به همچین -

 و میدونیخدایی که قبولش داری نشون نده اینار

 خیالت راحت-

به سختی قاشقی از برنج در دهان گذاشت، پروا نفس 

 عمیقی کشید و گفت:

 یعنی میگی تا آخر عمرت با بهادر بمونی؟-

 زهرا نیش خند رد گفت:

تا آخر عمر من؟! به قول خودت یه پدربزرگ مگه -

 چقدر می تونه عمر کنه؟

 پروا خندید گفت:

جوونیتو داغون اره راست میگی اما بهادر جون سگ د-

 میکنی

 کاری نمی تونم بکنم، سرنوشت من یعنی این-
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 بهادر خالف کار بزرگیه، اینو میدونی؟-

 از کاراش سر در نمیارم-

خالف کاره، قاچاقچیه، اما تنها چیزی که نیست -

 مدرکه، اگر مدرک باشه، هزار بار اعدامش می کنن

 زهرا خیره ی پروا ماند و پروا چشمکی زد گفت:

مدرک باشه، وگرنه که هیچ، یعنی مدرک جور  اگر-

بشه، منو تو ماهک و مبین و مادرم از دست این 

 شیطان راحت میشیم

 م...مبین-

 پروا چشم ریز کرد و گفت:

 مبین چی؟-

 هیچی-

 تو مبینو ندیدی؟-
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 زهرا دست پاچه رو چرخاند و پروا نگران گفت:

 مبین کجاست؟-

 نمی دونم-

 ی هستچیز زهرا اون برادرمه یه-

 زهرا چشم بست با بغض گفت:

 نمی دونم از کجا فهمید-

 کی؟-

 بهادر-

 چیو؟!-

منو...منو مبین قبال همو می شناختیم، یعنی...یه بار با -

سیامک اومدن خونه ی ما واسه همون پولی که گفتم، 

مبین سر به زیر بود،حرف نمی زد اما سیامک خونمون 

بین مدام م، مگذاشت رو سرش، من خیلی گریه میکرد
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نگاهم می کرد، یک سال از اون روز می گذره، 

مبین...مبین شمارمو گیر آورد، بهم زنگ زد گفت نگران 

 نباشم هر جوریه پول جور میکنه به باباش میده

پروا بهت زده نگاهش می کرد و قطره اشک زهرا 

 چکید گفت:

دیوونه وار عاشق هم شدیم، مبین پول جمع میکرد، -

می خواست بفروشه، نمی خواست  ماشینشمحتی 

سیامک دیگه بیاد ناراحتم کنه...اما بهادر خودش اومد 

با اون پیشنهادی که داد همه چی تموم شد، وقتی رفت 

بابام گفته خفه شو، مبین به دردمون نمیخوره وقتی 

باباش پول در مقابل با تو می بخشه، پسرشو می 

 بهادر بزنیرفی به خوایم چی کار، گفت از مبین نباید ح

پروا دست جلوی دهانش گذاشت، زهرا به هق هق 

 افتاد گفت:
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هردومون حالمون خراب بود، اما بهادر بود دیگه -

نمیشد کاری کرد، اما دو روز قبل بهادر یهو اومد تو 

 خونه فریاد میزد، تو با این دختر رابطه داری

 داشتید؟-

دست نه، اما نگاهمون دست خودمون نبود، حسمون -

مون نبود، اما خدا شاهده با هم نبودیم، اما خود

بهادر...گفت من دختر نبودم وقتی ازدواج کردم، یعنی 

 با تو بوده

 پروا متعجب گفت:

 بودی؟!-

 زهرا لبخند زد و گفت:

بودم و پشیمون نیستم، قبل حرف بهادر نه، اما بعدش -

که مجبور بودم زنش بشم پا گذاشتم رو همه چیز رفتم 

هم بودیم، بابت اون جریان هرگز  بین، باپیش م
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پشیمون نیستم تا اینکه بابای پیرت می خواست با یه 

 دختر همسن نوش لذت ببره

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_دو_سی_صد_پارت#

 

 پروا چشم بست گفت:

 وای چه ماجراهایی!-

 نگران مبینم، از اون روز پیداش نیست-

 پروا نگران تابه را عقب زد گفت:

 ه تو گفتی منم نگران کردیاین چیزایی ک-

 مبین...مبین خیلی تنهاس...اون فقط منو داشت که...-

 سکوت کرد و پروا آرام گفت:
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همتونو از دست این شیطان نجات میدم، کاری میکنم -

 مبین تا آخر عمرش کنار تو باشه

 زهرا خشکش زد و پروا ایستاد گفت:

 اول باید بفهمم مبین کجاست-

 فت:یع ایستاد و گزهرا سر

 میخوای چی کار کنی؟-

 بعد می فهمی-

 واقعا...واقعا میشه که بهادر نابود بشه؟-

 اگه همه هماهنگ باشیم میشه-

من االن فقط نگران مبینم، شبایی که بهادر می اومد -

سراغم اون میرد بیرون دم صبح آشو الشو مست بر 

 می گشت خونه

 حق داره، فعال شب بخیر-
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 نگفتی میخوای چی کار کنی-

 بعد حرف می زنیم، بهادر از رابطمون چیزی نفهمه -

 از آشپزخانه بیرون رفت و آرام گفت:

تا کامل بهت اطمینان نکنم حرفی بهت نمیزنم، اول -

 باید ببینم چیزایی که گفتی درسته یا نه

به طبقه ی باال رفت و سمت پنجره رفت، بازش کرد به 

 ند زد و گفت:دیدن آن ماشین لبخ

 یکی همین طرفاسخدارو شکر -

سمت میز تحریر رفت ماژیک براشت و چند کاغذ، 

جلوی پنجره ایستاد چند بار دست تکان داد، با روشن 

شدن دو نور از دور لبخند زد و فهمید او توجه اش به او 

 است.

 روی یک کاغذ بزرگ نوشت:
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 زهرا زن بهادر-

 روی برگه ی بعدی نوشت:

 ببین کیه-

 روی برگه بعدی نوشت:

 اش بدهکار بودهباب-

 و روی برگه ی آخر نوشت:

 زود بهم برسون-

هر یک کاغذ را که باال می گرفت منتظر یک نور بود تا 

برگه ی بعدی را نشان دهد، با آخرین برگه دو نور در 

چشمش نشست و پروا با خیال راحت، کاغذ ها را پاره 

ت و سیفون را کرد به سرویس رفت و درون توالت ریخ

 کشید.

** 
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 اس را برقرار کرد گوشی را دم گوشش گذاشت:تم

 چی شده-

 با صدای ترسیده ی آتش سریع گفت:

چیزی نیست آقا، همین االن پروا خانم اومد دم -

 پنجره، یه درخواستی داشت

 چی؟-

گفت در مورد زن بهادر زهرا تحقیق کنید، باباش -

 ود بهش برسونیمبدهکار بهادر بوده انگار، بعدم گفت ز

 ان داد گفت:آتش سر تک

 باشه-

تماس را قطع کرد به حیاط خانه ی کیا رفت و تماس 

 گرفت، صدای خواب آلود مرد را که شنید گفت:

 زن بهادر دیده بودی؟-
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 آره آقا-

 می شناختیش؟-

من نه اما بچه ها میگفتن دختر یکی از زیر دستای -

 بهادر بوده

 برام پیدا کنیمی تونی آدرس باباشو -

 آره سه سوته-

 ود باش میخوام صبح نشده از همه چیزش بفهممز-

 چشم االن آدرس گیر میارم می فرستم-

 آتش تماس را قطع کرد و صدای مجید را شنید:

 چه خبره؟-

منم نمی دونم پروا خواسته راجع به زن جدید بهادر -

 تحقیق کنیم

 پس داره یه کارایی میکنه-
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 ره، همینه که بیشتر می ترسونتمپروا آروم نمی گی-

 قبول کن االن آروم نشستن فایده نداره-

 آتش سیگاری آتش زد گفت:

 نداره-

میگم داداش نمی خوام موش بدوئونما، اما میگم به -

 این داداشت اعتماد داری؟

 نه-

 پس چرا؟-

اعتماد ندام اما احتمال میدم طرف ماس، آخرین -

 زش متنفر نباشمفرصتو بهش میدم که تا آخر عمرم ا

 حانهیه جورایی امت-

 آتش سر تکان داد و مجید خندید گفت:
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از امتحانای آتش سر بلند بیرون اومدن از هر کسی -

 بر نمیاد

آتش نیش خند زد و مجید دست روی شانه اش 

 گذاشت گفت:

نگران زن داداشمون نباش، بهش اعتماد دارم کارارو -

قد و عروسیت درست میکنه باز میاد کنارت این بار ع

 باهم هست

 یی سرش نیاد همینفقط بال-

کجای کاری داداش ، دمار کسی که بخواد بالسرش -

 بیاره، در میاره

آتش با یاد اوری خانه ی شمران لبخند زد با تایید سر 

 تکان داد گفت:

 همینجوره، گاهی حریف منم میشه-
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 داداش حریف توشدن خیلی حرفه ها-

صبح بیدار ماندند که با روشن هر دو بلند خندیدند و تا 

ن هوا به همان آدرسی که به دستشان رسیده بود شد

 بروند.

** 

پروا از خیابان نگاه گرفت به ماهک که روی تخت دراز 

 کشیده بود نگاه کرد گفت:

 مسکن جواب نداد؟-

 ماهک چشم بست گفت:

نه، اما این که بهادر پیداش نیست جای تعجب -

 نداره؟

 ما مبین مهمه باید بفهمیم کجاستاون مهم نیست، ا-

 از زهرا که فهمیدی چرا پنج روزه کاری نمی کنی؟-
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 به وقتش-

 دیر نشه-

 پروا دوباره به خیابان نگاه کرد گفت:

 زهرا باید اول به ما اعتماد کنه خودش بیاد سراغمون -

در اتاق زده شد، پروا سریع از لبه ی پنجره دور شد و 

 گفت:

 بیا تو-

 زنی وارد اتاق شد گفت: در باز شد و

ریدایی که گفتید انجام دادم و جا دادم تو خانم خ-

 یخچال و کمد، اینم کارتتون

 ممنون-

 خانم، آقا کژوانم گفتن برید پایین-
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پروا و ماهک به یکدیگر نگاه کردند و پروا سر تکان 

 داد گفت:

 باشه، کارتم بذار رو میز برو-

 گفت: زن از اتاق بیرون رفت و پروا کالفه

 م اما اینو واقعا نمی تونمبهادر به زور تحمل می کن-

 یعنی چی کارت داره اونم بعد پنج روز؟-

 هر چیه پشتش شر هست شک کن-

 سمت در رفت گفت:

 تو نیای پایین، حتی اگر صدای منو شنیدی-

پروا کله شق بازی در نیار، این جا کسی نیست به -

 دادمون برسه

بست و دور شد، از باالی پله ها پروا بی توجه در را 

 و کژوان را دید، نیش خند زد و بلند گفت: بهادر
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گفتن کژوان کارم داره، تعجب کردم چطوری میشه -

 رفیق عزیزش نباشه!

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_سی_صد_پارت#

 

هر دو نگاهش کردند و پروا پایین رفت دست به سینه 

 ایستاد گفت:

 خب می شنوم-

 نان با همان عصایش سمتش رفت گفت:کژوان قدم ز

ا شدید اما هنوز انقدری دوستش داری که نمی جد-

 خوای بالیی سرش بیاد
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پروا چشم ریز کرد نیم نگاهی به بهادر لبخند به لب 

 انداخت و کژوان کنارش ایستاد گفت:

دختر عاقلی هستی، شغلتم جوری بوده که بدونی -

 داشتن سه کیلو شیشه حکمش چیه

 شتاب نگاهش کرد و بهادر گفت:پروا با 

 بهش بگی باید چی کار کنهکافیه -

 چی می گید شما دوتا؟!-

 کژوان گوشی را سمت او گرفت گفت:

ببین شوهر سابقت زیر کمدش سه کیلو شیشه -

 جاساز کرده

پروا بهت زد گوشی را گرفت، انگار یک نفر از آن 

جاساز فیلم گرفته بود، سر باال آورد و گوشی را پرت 

 کرد فریاد زد:
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 خدا لعنتتون کنه-

 ن خندید و گفت:کژوا

از اینکه زنیو اذیت کنم بدم میاد، هیچ وقتم این کارو -

 نکردم، اما متاسفانه تو فرق داری دختر

 بهادر به یک باره فریاد زد:

 بیاین-

پروا کمی ترسید، چهار مرد قوی هیکل وارد عمارت 

مرد  شدند، پروا قدمی به عقب برداشت اما چهار

ش دفاع کرد، کتک سمتش حمله ور شدند، پروا از خود

زد مبارزه کرد اما چهار نفر کجا و او دختر تک و تنها 

کجا! با لگدی که به پشت پایش خورد، با زانو به زمین 

 افتاد و دو نفر دستانش را سریع گرفتند.

 پروا نفس زنان به کژوان و بهادر نگاه کرد گفت:
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ارید...باید تو...شاهنامه ثبت غیرتی...که شماها...د-

 کنن

مشتی که از بغل در صورتش نشست، سرش چرخید  با

 و پاره شدن لپش از درون، خون از دهانش خارج شد.

حس کرد چشم چپش دیگر نمی بیند، بهادر جلو رفت 

 گفت:

 پلیس تو راهه، تا پونزده دقیقه دیگه اون جا هستن-

 بهادر کمی خم شد گفت:پروا به سختی سر باال آورد و 

می کنن بعدم آتش پیدا  می رسن اون جا ساز پیدا-

 می کنن و تموم

آن قدر محکم گرفته بودنش، انگار داشت هر دو 

کتفش می شکست، ورم شدید یک طرف صورتش را 

حس می کرد و چشمی که به خاطر ورم شدید کامل 

 بسته شده بود.
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 کژوان با عصا به پای پروا کوبید و گفت:

 داری جون آتشو میگیری-

 ادر گفت:پروا سر به زیر برد و به

االن آتش با خبر شده دارن یه معامله می کنن، با -

 دوستاش داره میره اون جا

پروا به سرفه افتاد و باز خون از دهانش بیرون ریخت 

 و بهادر گفت:

زنگ می زنی نره، از حال االنت بگو از زجری که داری -

 جا بدتر اینا سرت میاریم بره اون می کشی، بگو

با خشم مشتی در همان طرف پروا خندید و بهادر 

 صورتش کوبید و با تهدید گفت:
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اگر آتش بره، ما چیز زیادی از دست نمی دیم اما -

جون آتشو میگیری، کافیه جاساز پیدا بشه، پلیس تو 

 راهه

 پروا از درد ناله کرد و کژوان غرید:

 اشه، کار ما پیش میرهبه درک همین که آتش دیگه نب-

 پروا نگاهش کرد و نالید:

 زنگ...می زنم-

 بهادر خندید و گفت:

 دختر من عاقله کژوان-

 شرط...دارم-

 بهادر چشم ریز کرد و پروا بی جان گفت:

 اول...اول جنسارو...بردارن-

 هی دختر تو فقط باید کار...-
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این...معامله...براتون مهم جنسارو...بردارید...انقدر -

 هست...که دست به این کار زدید

یکدیگر نگاه کردند و پروا از درد  کژوان و بهادر به

 دستانش مشت شد گفت:

موقع برداشتنش...فیلم بگیره...تماس -

 تصویری...باید...ببینم

بهادر عصبی گوشی را روشن کرد و تماس گرفت، پروا 

 چشم بست و صدایش را شنید:

 ، برو تو مغازه تصویری زنگ بزن، موادارو بردار اصغر-

 ان نگاه کرد و گفت:پروا کمی سر کج کرد به کژو

بهتر این بهادر...می دونی...آتش بفهمه...بالیی سرم -

 اوردید...باید دنبال...سوراخ موش...باشید

 بهادر صفحه ی گوشی را جلوی پروا گرفت گفت:
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 زود باش ببین...دیره-

 مرد وارد مغاره شد گفت:پروا دید که 

 هی پسر بپر برو دوتا چایی بگیر بیار، تا اوسات بیاد-

 خسته شدم

 چشم آقا-

صدای جواد را شنید، با رفتنش مرد سریع سمت میز 

رفت و از زیر میز بسته ها ره بیرون کشید در کیفش 

 انداخت، پروا چشم بست و بهادر گفت:

نرسیده  یکم دورشو اگر کارمون نشه باید تا پلیس-

 دوباره بذاری همون جا

 چشم آقا-

ها سر تکان  فیلم قطع شد و بهادر برای یکی از مرد

داد و به یک باره دو طرف شانه ی پروا درست جای 
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حساسش گرفته شد، پروا از درد عربده اش باال رفت و 

 سرش از پشت تا حد امکان خم شد.

ماهک باالی پله زمین افتاد و صدای هق هقش باال 

، رهرا از الی در نگاهشان می کرد، صورتش از رفت

 ش می فشرد.اشک خیس بود و دستش را جلوی دهان

با فشار دیگری پروا با فریادش دل هر کسی جز کژوان 

 و بهادر را ریش کرد.

 بهادر گوشی را دم گوش پروا گذاشت گفت:

 با همین درد بگو نره سراغ اونا-

 صدای آتش در گوشش نشست:

 بله-

 از بی خالی کمی خم شد به سختی گفت: باال تنش

 آتش-
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 آتش به یک باره ثابت ماند و گفت:

 پروا، پروا تویی؟!-

اشک ریخت و با فشار شانه اش نفسش برید و بر 

خالف میلش عربده ی دخترانه اش باال رفت، آتس با 

 شنیدن آن صدا چشمانش درشت شد فریاد زد:

 پروا چی شده...پروا!-

 گفت: نفس زنان و به سختی

 نرو...نرو...بذار...معامله کنن-

باهات چی  پروا چی شده؟! بالیی سرت اوردن؟ دارن-

 کار می کنن؟!

 نرو...نذار...معاملشون...بهم بخوره...نرو آتش-

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_چهار_سی_صد_پارت#

 

 آتش چرخی خورد ناباور فریاد رد:

 دارن باهات چی کار میکنن؟!-

 بست و گفت:پروا از درد چشم 

 چیزی نیست من خو...-

کژوان نگذاشت حرف پروا کامل شود و سریع سر 

ی مرد تکان داد و همان موقع آن مرد زانواش را در برا

کمر پروا کوبید، جوری که درد در کل بدن پروا پیچید و 

صورتش کبود شد صدای فریادش، عربده ی آتش را 

 باال برد:

 حروم زاده نکنید، کثافتا!-
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وا کج شد و بهادر تماس را قطع کرد، با لبخند سر پر

 سر تکان داد گفت:

 و االن پیداش میشهخوب شد، برو بگ-

 باشه آقا-

 کژوان روی مبل نشست و گفت:

 ببریدش اتاقش-

پروای بی جان را بلند کردند، ماهک سریع به اتاق 

خودش رفت و پروا را از پله ها باال بردند و وارد اتاق 

 تخت رهایش کردند از اتاق بیرون رفتند.شدند، روی 

ید، پروا رو تختی را چنگ زد از درد به خود می پیچ

 حس خیلی بدی داشت.

** 

 کژوان نیش خند زد و گفت:
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این معامله که خوبه، صدتا معامله باالتر آتش دخالت -

 دیگه نمی کنه چون حرف دخترت وسطه

 منهضعفش عالیه از اون عالی تر اینه که دختر نقطه-

 هر دو خندیدند و کژوان با کینه گفت:

یشو آتش پشت کرد به من، بزرگ ترین اشتباه زندگ-

 کرد، باالخره به پام میوفته میگه گوه خوردم

 بد زدیمش، تلف نشه!-

 نگران نباش، دخترت مثل آتش قویه-

 زهرا عصبی در را بست غرید:

آدمای بی رحم، ماها از دست شما دوتا باید نجات -

 نیم، این جوری نمیشهپیدا ک

سمت کمد رفت از بین لباس ها اسلحه ای که پنهان 

عقل بهادر به آن جا نمی رسید را  کرده بود و هرگز
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برداشت و زیر لباسش پنهان کرد اما صدای 

وحشتناکی که شنید با شتاب چرخید و سمت در اتاق 

 دوید و سریع بازش کرد.

ز چندین بهادر و کژوان سمت پنجره هجوم بردند و با

 بار صدای شلیک شنید، بهادر با بهت گفت:

 تو خیابون داره شلیک میکنه؟!-

 آرام گفت: کژوان

االن دیگه هیچی براش مهم نیست فقط می خواد -

 وارد این جا بشه

 بهادر سمت در دوید و بازش کرد فریاد زد:

 اصال نباید وارد باغ بشه-

 باشه آقا-

 کنیدهر کی وارد شد بی استثنا شلیک -
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 چشم-

 

 پروا با درد نالید:

 نه آتش...نکن-

ش تیر سعی کرد از جایش بلند شود اما کمرش و شکم

می کشید، به زور دست روی تخت فشرد نیم خیز شد 

 و از درد نالید.

دست به تاج تخت گرفت، نفس زنان برگه ای 

نگران -برداشت و ماژیک را چنگ زد رویش نوشت: 

 نباش، خوبم

ره رفت و بازش کرد، ماشین و آن با سختی سمت پنج

مرد را دید، برگه را باال گرفت، اما با صدای شلیک از 

 پرید و به گریه افتاد. جا
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به پایین نگاه کرد، آدما های باغ همه انگار آماده باش 

 بودند براش شلیک به کسی که وارد شود.

دوباره به ماشین نگاه کرد که همان موقع مرد آتش را 

 ع به آن جا برود.صدا زد که سری

آتش تا ماشین آن مرد دوید و با دیدن پروا پشت 

د نگاهش کرد، اول نوشته را پنجره، دوربین را چنگ ز

خواند اما تا خواست صورتش را ببیند، پروا چرخید نیم 

رخ ایستاد تا آتش آن طرف صورت پروا که نابود شده 

 بود را نبیند.

ل و کمرش اشک ریخت، زانونایش توان نداشت، درد د

 شدید شده بود.

در اتاق باز شد و پروا وحشت زده رو چرخاند، اما با 

نش رها شد روی زمین افتاد و ماهک دیدن ماهک ت
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سمتش دوید، اما چشمان پروا بسته شد و ماهک در 

 آغوش گرفتش اسمش را فریاد زد:

 پروا!-

در اتاق باز شد ماهک روچرخاند و زهرا سمتشان دوید 

 گفت:

 !چی شده؟-

 نمی دونم یهو بیهوش شد-

 بیا بذاریمشرو تخت-

گرفت زهرا پاهای پروا را گرفت و ماهک کمرش را 

بلندش کردند روی تخت گذاشتنش و زهرا نگران 

 گفت:

 االن چی کار کنیم؟!-
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ماهک به گریه افتاد سمت پنجره رفت تا به آتش 

 درخواست کمک بدهد، صدای عربده ی آتش را شنید:

 کن این دروحروم زاده باز -

زهرا خواست سمت دیگر تخت برود اما لحظه ای با 

هک سمت میز دوید دیدن دستانش چشم ریز کرد و ما

 تا برای آتش چیزی بنویسد.

 خون...خون ریزی داره!-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_سی_صد_پارت#

 

 ماهک با شتاب چرخید و نگران گفت:

 کجاش؟!-
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 گفت:زهرا به صورت پروا نگاه کرد 

 بد زد تو کمرش، یه چیریش شده که خون ریزی داره-

 ماهک وحشت زده گفت:

 خون ریزی داخلی!-

من...من که سر در نمیارم اما ببین دستای من که -

 پاهاشو گرفتم خونیه

 ماهک سمت در اتاق دوید فریاد زد:

 کمک کنید...تورو خدا کمک کنید-

 غرید: بهادر به باالی پله ها نگاه کرد، کژوان عصبی

 چی میگه؟-

بهادر از پله ها باال رفت، ماهک سمتش دوید ملتمس 

 گفت:

 ته...کمکش کندخترته...بخدا دختر-
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 دستتو بکش، چه مرگشه؟!-

 خون ریزی شدید داره، شلوارش از خون خیسه-

 بهادر کمی مکث کرد و ماهک با زاری گفت:

 ...تلف میشه...تورو خ-

ی زنم دکتر بیاد، خفه شو انقدر التماس نکن، زنگ م-

دعا کن این وحشی از این جا بره، وگرنه نه دکتر می 

 هتونه بیاد، هم این میمیر

 بابا!-

 مرگ، االن شدم بابا؟-

چرخید و همان جور که تماس می گرفت پایین رفت، 

ماهک با گریه به اتاق رفت سریع کاغذ برداشت و 

 نوشت:

 آتش برو، به خاطر پروا برو-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کاغذ را باال نگه داشت، زهرا سمت پنجره رفت و 

 کنجکاو جلو رفت به ماشین و آن مرد نگاه کرد گفت:

 تون منو یاد فیلما می ندازهچه عجیب! کارا-

 متهک رو چرخاند به پروا نگاه کرد و زهرا گفت:

 این آتشه؟-

ماهک سریع رو چرخاند با دیدن آتش که دوربین را 

جلوی داشت، کاغذ را رها کرد و دستانش را ملتمس 

 خودش گرفت لب زد:

 برو، التماست می کنم برو-

 آتش غرید:

 ه چیزی هست!اتفاق بدی افتاده، پروا نیستش، ی-

آقا بهتر نیست فعال برید؟، دارن خواهش می کنن، -

 شاید صالحه که برید
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 کیا جلورفت گفت:

آتش، شاید این جوری بیشتر جون پروا به خطر -

 بیوفته

ه دردی داد زده؟ اما اون چه جوری برم؟ پروا کی واس-

عربده زد، چه بالیی سرش اوردن؟! بگید چه جوری ول 

 کنم برم؟!

 رفت گفت: مجید جلو

 داداش یه چیزی هست که دارن می فهمونن بریم-

پوت ماشین کوبید و آتش عصبی دوربین را روی کا

چرخید، دستانش روی صورتش نشست، داشت دیوانه 

 س مجید غرید:می شد، با صدای آژیر ماشین پلی

 دیگه اصال نمیشه موند، بپرید بریم-

** 
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 باید حتما ببرینش بیمارستان-

 جا چی کاره ای مرتیکهپس تو این -

من با یه گوشیو دستگاه فشار خون چی میتونم بگم، -

نمی تونم بفهمم خون ریزیش بر اثر چیه، شاید با اون 

ضربه دندش شکسته یا یه استخون دیگه، یا چیز 

ور کنید نمیشه تشخیص داد، فشار خیلی دیگه، با

 پایینه، خطرناکه فقط باید ببرید بیمارستان

اتاق بیرون رفت باالی پله ها ایستاد  بهادر عصبی از

 گفت:

آدم نفهم گفتم این دختره مثل مردا نیست که -

بزنیمش، اما ببین چی کار کردی، اگر بمیره بتمرگ فکر 

 کن چه غلطی کنی 

 چی شده؟-
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وشه، خون ریزی داره، فشارش پایینه، باید هنوز بیه-

 ببرنش بیمارستان

 کژوان عصبی غرید:

که گفتم چطور بزننش، االن  دخترتو می شناختم-

چطور انقدر نازک نارنجی شده که با دوتا مشت لگد 

 داره جون میده!

حرف مفت نزن بی عقل، بگو بیا بی صدا ببرنش -

ونن ببرنش بذارنش تو ماشین، اون دوتا دختره که بیر

 بیمارستان

 منم میرم-

 بهادر با خشم چرخید غرید:

می خوره که خفه شو ماهک، اونکه می بینی بدردم -

دارم نجاتش می دم، اما تو بدردم نمی خوری، دهن باز 

 کنی می کشمت عین خیالمم نیست
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زهرا عصبی به بهادر نگاه می کرد و ماهک با بغض 

 گفت:چرخید به اتاق پروا رفت، بهادر 

 پلیس رفت؟-

 بله-

اون آتش کمین کرده نباید بذاریم بفهمه موژان داریم -

 می بریم بیمارستان

 تم میری؟خود-

 آره-

 خوبه-

 از پله ها پایین رفت و بلند گفت:

 ون بیارید، بی سر و صدا بذارینش تو ماشین-

 چشم آقا-
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بگو چک کنن اصال تو این خیابون نباشه، اگر نبود بگو -

 بریمسوار بشیم 

 بله االن میگم چک کنن-

 هر دو روبه روی هم ایستادن و کژوان گفت:

 زمش داریمخوبش کن، تا رسیدن به تهش ال-

غیر ممکنه بذارم چیزیش بشه، تا نوتو نندازم گوشه -

 ی تیمارستان راضی نمیشم

 کژوان لبخند زد و مردی وارد عمارت شد گفت:

پلیسم  آقا ون اوردن تو باغ، آتش و آدماشم رفتن،-

 نیست

 خوبه بگو بیان ببرنش بذارن تو ون-

 چشم-

 می خوای من بیام؟-
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کرد، می دانست زهرا بی بهادر چرخید به زهرا نگاه 

طرف است و ممکن بود آن جا به یک زن نیاز داشته 

 باشد، برای همان سر تکان داد گفت:

 آره بیا بریم-

 زهرا با عجله سمت اتاق دوید تا مانتو تنش کند.

 

 آتش _وشآغ#

 دوم _جلد_شش_سی_صد_پارت#

 

چشمانش آهسته باز شد، نگاهش روی سقف سفید 

باال سرش، پلک زد با حس  چرخید تا رسید به سرم

 درد شدید سمت چپ صورتش، آخ آرامی گفت.

 زهرا با شنیدن صدایش سریع سمتش رفت گفت:
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 پروا-

 پروا نگاهش کرد و آرام گفت:

 بیمارستانیم؟-

 آره-

همان موقع در اتاق باز شد، زهرا به چشم بست و 

 بهادر نگاه کرد و زهرا با خوشحالی سریع گفت:

 بیدار شد-

 بخند زد سمت تخت رفت و گفت:بهادر ل

 ترسوندیمون دختر-

 پروا نیش خند زد و چشم باز کرد گفت:

 ترسیدی برگ برندتو از دست بدی؟-

 بهادر بلند خندید و گفت:

 ن شدمنه من واقعا واسه دخترم نگرا-
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 زهرا با لبخند گفت:

 خدارو شکر خطر هم رفع شده، حالت خوبه-

 بهادر سر تکان داد گفت:

 یم خونهاالن میر-

 سمت در رفت و گفت:

 به بچه ها میگم ویلچر بیارن-

 با رفتن بهادر پروا سریع به زهرا نگاه کرد گفت:

 گوشی...یه گوشی می خوام-

 نگران نباشگوشیمو خونه جا گذاشتم، اما پروا -

آتش االن دیوونه شده باید بهش زنگ بزنم بگم -

 خوبم

د یه چیزایی باشه خبر میدی، اما بذار برسیم خونه، بای-

 بهت بگم
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 اینم ویلچر-

پرستار وارد اتاق شد سمت پروا رفت همان جور که 

 سوزن سرم را ازدستش بیرون میکشید گفت:

 داشته باشخیلی مراقب باش، فعال استراحت مطلق -

 پروا هیچ نگفت و بهادر جلو رفت به زهرا گفت:

 کمک کن آروم روی این بشینه-

ر پتو را چنگ زد و آخ پروا صاف نشست اما از درد کم

 بلندی کرد 

 زهرا سریع دستش را روی کمر پروا کشید، گفت:

 بهتر میشی، نگران نباش-

 پروا پتو را کنار زد و گفت:

بشم و بازیچه ی دست  ترجیح میدم بمیرم تا بهتر-

 اینورفیق بی رحمش بشم
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با کمک زهرا و به سختی روی ویلچر نشست و آدم 

رکت در آوردند، اما زهرا های بهادر ویلچر را به ح

 سریع شالی روی سر پروا انداخت.

پروا با چشمانش از او تشکر کرد، آن لحظه فقط دلش 

هوای آتش را کرده بود، دوست داشت در آغوشش 

 او مثل همیشه آرامش کند.برود و 

بغض بزرگی راه گلویش را سد کرد، اما لحظه ای با 

اما دیدن سرگرد در آن طرف راهرو تعحب کرد، 

 سرگرد اشاره ی ریزی کرد که پروا طبیعی رفتار کند.

پروا به بهادر که بی خیال قدم بر می داشت نگاهی کرد 

و نزدیک در ورودی به یک باره دو مرد با هم درگیر 

 شدند و صدای فریادشان باال رفت.

 بهادر سریع دستش را جلوی ویلچر گرفت و گفت:

 زننعقب برید، نمیبینی دارن همدیگرو می-
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 بهادر غرید: کمی ویلچر را عقب کشیدند، و

 برید جداشون کنید زودتر بریم-

دو مرد رفتند و بهادر عصبی به آن ها نگاه می کرد، 

د و بهادر رو به زهرا لحظه ای جلوی در بسیار شلوغ ش

 غرید:

 موژانو ببر عقب تر زود باش-

زهرا ویلچر را عقب کشید و لحظه ای زنی کنار ویلچر 

ایستاد، بهادر نگاهش کرد اما وقتی دید یک زن پروا 

است که نگران به جمعیت نگاه می کند بی خیال نگاه 

گرفت، همان موقع کاغذی روی پای پروا افتاد و پروا 

 د در آستین لباسش پنهانش کرد.سریع چنگش ز

آن کارها از چشم زهرا دور نماند و زهرا سریع به بهادر 

وا کمی سر چرخاند به نگاه کرد تا متوجه نشود، پر
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سرگرد نگاه کرد، سرگرد با ناراحتی و شرمندگی سر به 

 زیر برد.

نمی توانست پروا را در آن وضعیت ببیند، باالخره کمی 

های بهادر سریع پروا را از  جلوی در خلوت شد و آدم

 آن جا دور کردند.

** 

با ایستادن وَن ماهک سمت در پرید و با شتاب بازش 

روا به گریه افتاد، پروا لبخند زوری زد و کرد با دیدن پ

 دست پیش برد دست سر ماهک را گرفت و گفت:

 خوبم عزیزم، نگران نباش-

 بهادر هم پایین رفت و گفت:

چر تا تو اتاقش ببریدش، یک آروم بذاریدش رو ویل-

 قدمم نمی خوام برداره
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 ماهک نیش خند زد چرخید و گفت:

رشی؟! تو چه بعد اون همه کتک زدن االن به فک-

 موجودی هستی که خدا هم تو خلق تو متعجبه

 ببند دهنتو-

خدا به دادت برسه بهادر، خدا به داد اون پیرمرد -

 کردیبرسه که اینجوری خشم آتشو شعله ور 

 گمشو کنار-

 پروا به کمک زهرا روی ویلچر نشست و با درد گفت:

 ماهک...بحث نکن، لطفا-

اهک عصبی از بهادر ویلچر را به حرکت در آوردند، م

 نگاه گرفت به دنبالشان رفت.
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آن دو مرد جلوی پله های طبقه ی دوم ویلچر را به 

همراه پروا بلند کردند به باال بردند و ماهک نیش خند 

 د گفت:ز

معلوم نیست چه بالیی سرش آوردن که خودشونم -

 میدونن دارن این کارارو میکنن

ا باال رفت، زهرا نفس عمیقی کشید و ماهک از پله ه

وقتی پروا را روی تخت گذاشتند بهادر وارد اتاق شد 

 گفت:

از جات بلند نشو، هر چیزی که الزم داری بگو بقیه -

 برات بیارن

کرد و دست به سینه ایستاد و ماهک خنده ی پر حرص 

 گفت:

 شما بهتره دیگه نزنیدش، این کارا پیش کش-
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

هک بهادر چرخید و با خشم سیلی محکمی دم گوش ما

 نشاند، پروا سریع نیم خیز شد گفت:

 نز...-

با درد شدید کمر و دلش، آخ بلندی گفت و دست روی 

 شکمش گذاشت، بهادر سریع سمتش رفت گفت:

 خوابچرا بلند میشی، ب-

پروا با همان درد به ماهک نگاه کرد دست دیگرش را 

 سمتش گرفت و گفت:

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_هفت_سی_صد_پارت#

 

 بیا-
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هک اشک ریخت و دستش را در دست پروا گذاشت ما

کنارش روی تخت نشست و پروا به بقیه نگاه کرد و 

 گفت:

 برید بیرون، بسه...بسه دیگه-

 کرد، گفت:بهادر به زهرا نگاه 

 بیا بریم-

هر دو از اتاق بیرون رفتند، با بسته شدن در، آن دو 

خواهر به یکدیگر نگاه کردند، ماهک به هق هق افتاد 

 ا پروا آرام پیشانی اش را بوسید و گفت:ام

 تموم میشه عزیزم، گریه نکن-

 به در اتاق نگاه کرد و لبش را به گوش ماهک چسباند:

بچسبون به در اگر شنیدی کسی برو جلوی در گوشتو -

 داره میاد بگو
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 ماهک مشکوک نگاهش کرد و پروا با لبخند گفت:

 بدو-

از آستینش ماهک سریع سمت در فت و پروا کاغذ را 

 بیرون کشید و تایش را باز کرد.

پروا جان واقعا متاسفم این بال سرت اومد، یه پدر -

کار نباید بذاره دخترش این بالها سرش بیاد، اما چی 

 کنم که تو اون خونه دستم کوتاهه

اما پروا این روزا همه چیز تموم میشه، یه نفر به اسم 

ون مستعار ابد به سری مدارک از کژوان برام

فرستاده،بچه ها دارن روش کار میکنن تا کژوان 

دستگیر بشه، هر چند این مدارک واسه آدمی مثل اون 

اما همین  کمه و به سزای واقعی که باید برسه نمیرسه،

که از تو دورش کنم کافیه، میمونه بهادر کن اونم حلش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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میکنم، فقط تو آروم باش و سعی نکن کاری کنی که 

 اذیتت کنن.

تش نباش، حال بدی داشت و امشب پیش نگران آ

خودم هست، بهش نگفتم بیمارستانی چون می اومد و 

ممکن بود اتفاق بدتری رخ بده، سعی می کنم آرومش 

 هم شرمنده دخترم هستم، مراقب خودت باشکنم، باز 

پروا اشکش را پاک کرد و نامه را سمت ماهک گرفت 

 گفت:

 ببر بنداز تو دستشویی، سیفونم بکش-

هک سریع نامه را گرفت به سرویس رفت، پروا آرام ما

 روی تخت دراز کشید و آرام گفت:

 آروم باش پسر سرتق، آروم باش آتشم-

** 
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، سرگرد به پای آتش که پک دیگری به سیگارش زد

 تند تکان می خورد نگاهی کرد و گفت:

 آتش-

 آتش نگاهش نکرد و سرگرد کالفه گفت:

می تونی پروارو نجات با شلیک کردن تو خیابون که ن-

بدی، اما دردسر واسه خودت درست می کنی، اگر یه 

بار دیگه تکرار بشه می ندازنت زندان، اون وقت می 

 خوای چی کار کنی؟

 ارو میکشم بیرون، بقیش مهم نیستپرو-

نمی تونی آتش، تا وقتی اونا نخوان نمی تونی. -

 برعکس ممکنه بیشتر باعث بشی که پروا اذیت بشه

 پک دیگری به سیگارش زد و سرگرد آرام گفت:آتش 

 حال پروا خوبه-
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 آتش مشکوک نگاهش کرد و سرگرد گفت:

 فهمیدیم بردنش بیمارستان-

از جا پرید و سرگرد سریع  آتش مثل برق گرفته ها

 ایستاد،گفت:

 حالش خوب بود که مرخصش کردن-

 میدونست یه چیزیو بهم نگفتی؟!-

خراب می کردی،  میگفتم که می رفتی بیمارستان-

دردسرشم می شد واسه اون دختر، اما خودم اون جا 

 بودم، بردنش خونه

 اتش عصبی چرخید و با خنده غرید:

 دلمون به کی خوشه!-

آتش، تو اصال آروم نیستی، با این رفتارا فقط کارو -

 خراب میکنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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 آتش چند بار سر تکان داد گفت:

شینه نگاه آره، آره فقط موندم کدوم مرد بی غیرتی می-

 میکنه که من دومیش باشم

 چرخید و به یک باره فریاد زد:

کدوم بی غیرتی صدای پردرد زنشو میشنوه اما -

آدمه یا کفتار؟! من صدای  میشینه نگاه میکنه؟! اون

نفسو اون جوری بشنوم اما بشینم؟ من چیم؟ من کیم 

 که اینو ازم توقع داری؟

 گفت:دست باال برد با صدای دو رگه شده ای 

با این دست زدم تو گوشش، رگ سرم پاره شد، فکر -

کرد از حرفیه که بهم زد اما از فشار کاری بود که 

ینم تو محله بگم باهاش کردم، بعد با اون صداش بش

 چیزی نیست؟!

 سرگرد ناراحت چشم بست و آتش گفت:
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دکتر چی گفت، چی کارش کرده بودن که برده -

 بودنش بیمارستان؟

ش حرف بزنم، از پرستار هم بچه ها نشد با دکتر-

 پرسیدن گفتن چیز خاصی نبوده دارن مرخصش میکنن

یعنی چی چیز خاصی نبوده؟ واسه یه چیز معمولی -

 دو تا حیوون که نمی برنش بیمارستان!اون 

 گفتم که پرستار گفت-

 پس دکتر گاو کجا بود!-

نفهمیدم دکترش کیه، نمیشد زیاد سوال پرسید، -

به همه جا بود، میبینی که ساعت دو بهادر حواسش 

 شب هم مرخصش کردن

 آتش عصبی دست روی ریشش کشید و سرگرد گفت:

 نو دیدمن دیدمش حالش خوب بود، حتی اونم م-
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 خوب بود!-

فقط...فقط یک طرف صورتش ضربه خورده بود و...و -

 رو ویلچر نشسته بود

دست آتش که داشت روی ریشش می کشید لحظه 

 سرگرد سریع سمتش رفت، گفت: ای ثابت ماند،

 خوب بود آتش، بخدا حالش خوب بود آروم باش-

آتش با شتاب چرخید سمت در دوید، سرگرد به 

شت گرفتش، آتش عربده اش باال دنبالش دوید از پ

 رفت:

 ولم کن، ولم کن، ولم کن-

تقالیش چنان بود که سرگرد به عقب پرت شد، و 

اما سرگرد با درد آتش با شتاب در را باز کرد و دوید 

 فریاد زد:
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 بگیرینش-

سه نفر سمت آتش دویدند، سرگرد به زور ایستاد، 

ه صدای عربده های آتش در ساختمان آگاهی باال رفت

بود و همه از اتاق هایشان بیرون آمده بودند به آن مرد 

افسار گسیخته نگاه می کردند که هر کسی را جلوی 

 .راهش می آمد کنار میزد که فقط برود

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_هشت_سی_صد_پارت#

 

 ولم کنید...ولم کنید-

سرگرد بازویش را در دست گرفت، سمت آتش که 

بودنش رفت اما آتش باز هم با چهار نفر دیگر گرفته 
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تمام زورش به اطرافیانش مشت و لگد پرت می کرد 

 که فقط برود.

همان موقع مردی شوکر را پشت گردن آتش زد و 

 د زد:سرگرد فریا

 نه!-

آتش با زانو به زمین افتاد، سرگرد سمتش دوید و 

 کنارش زانو زد با شتاب در آغوش گرفتش و فریاد زد:

 چرا زدینش-

 ه سختی نالید:آتش ب

 نف...س-

 سرگرد بی اختیار به گریه افتاد گفت:

نکن پسرم، میارمش بیرون...حالش خوبه...بخدا -

 خوبه
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 با خشم سر باال برد و گفت:

 نش تو اتاقم بخوابونیدش رو مبلببری-

 سرگرد ایستاد، مردی گفت:

 سرگرد ما فکر کردیم یه شروره-

 چه شروری؟ یعنی شرور باشه من فقط میگم-

 بگیرینش؟ خودم بلد نیست از اینا استفاده کنم؟

مرد سر به زیر برد و آتش را که ال همان شوکر بی 

 جان شده بود به اتاق بردند و مرد دیگری گفت:

رگرد ده نفرو زد ببین صورت بچه هارو، نمیشد س-

 جلوشو بگیریم

 سرگرد کالفه غرید:

 خدا لعنتتون کنه که این پسر دیوونه کردید-

 سمت اتاق رفت گفت: چرخید 
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 برید سر کارتون-

 با رفتن سرگرد یکی سریع گفت:

 یعنی چی؟ این مرده کی بود، مگه مجرم نبود؟-

 سربازی سریع گفت:

بوط به یه پرونده مهمه که داره به مجرم نبود، مر-

سرگرد کمک میکنه، زنش دست یه خالفکار بزرگه، 

 دیوونگیشم واسه همینه

 ای بابا گند زدیم که-

 بریم سرکار تا سرگرد باز نیومده-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نه_سی_صد_پارت#
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با حس اینکه کسی درون اتاق است آرام چشم باز 

د که کنارش خوابیده کرد، اول از همه ماهک را دی

 است.

با دیدن آن زن خدمتکار، سر از بالشت جدا کردو دید 

باز لیوان آبمیوه را روی میز گذاشت و با دیدن چشمان 

 پروا گفت:

 صبح بخیر خانم، این قرصای شماست باید بخورید-

 قرص!-

 بله آقا گفتن دکترتون نوشته-

قع پروا تعجب کرد... زن از اتاق بیرون رفت، همان مو

 زهرا وارد اتاق شد و با سادگی گفت:

 شما دوتا هنوز خوابید که!-
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پروا متعجب نگاهش می کردو ماهک از الی پلک به 

 نگاه کرد و غرید:زهرا 

ما کی با تو صمیمی شدیم که کله ی سحر باال -

 سرمونی؟

زهرا خندید سمت پنجره رفت پرده را کنار زد و پنجره 

کرد و نفس عمیق کشید را باز کرد به آن ماشین نگاه 

 گفت:

 ببین چه بوی پاییز کل باغو گرفته-

 ماهک ادای عق زدن در آورد و به پهلو چرخید و گفت:

ین با ذوق جمع کنه، ما فقط بوی کثافت می یکی ا-

 فهمیم

زهرا خندید و چرخید به صورت متعجب پروا نگاه کرد 

 و گفت:
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بهادر برات گوشت تازه سفارش داده، قراره ظهر -

 رات کباب مخصوص درست کننب

 ماهک متعجب نیم خیز شد و پروا گیج گفت:

 واسه من؟!-

 زهرا خندید دست به سینه ایستاد و گفت:

ا ارزش بودی با ارزش تر شدی دختر، حتی دیگه ب-

نمی گن باالی چشمت ابرو وای به حال اینکه بخوان 

 انگشت بهت بزنن

 پروا نگران نیم خیز شد و گفت:

 ده؟آتش کاری کر-

 زهرا کمی فکر کرد و گفت:

 آره خب اون کاری کرده که االن یه بچه تو شکمته-
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پلکش پرید  و گیج دهان ماهک باز ماندو پروا گوشه ی 

 گفت:

 چی؟!-

 زهرا به باغ نگاه کرد و گفت:

 بچه ی سفتیه که تا دم سقط رفت اما برگشت-

 ماهک کالفه گفت:

 چی میگی تو؟-

 زهرا نگاهشان کرد و گفت:

واضح گفتم، پروا حاملس، خون ریزیشم واسه همین -

 بود اما انگار قصد موندن داره که هنوز تو شکمته 

چرخاند به پروا نگاه کرد، پروا  ماهک با شتاب رو

دستانش دو طرف صورتش نشست، میخواست بداند 

 کجای راه را اشتباه رفته است.
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شوکه بود به تمام شبهایی که با آتش بود را در ذهنش 

 ذراند، زهرا خندید و گفت:گ

 ماهک خواهرتو بگیر، غش نکنه-

پروا هنوز پلک هم نزده بود، نمی توانست هیچ چیز 

 ماهک شانه اش را گرفت و گفت:بفهمد، 

 پروا خوبی؟-

 پروا با شتاب به ماهک نگاه کرد و دست پاچه گفت:

 نه...نه...نمیشه...خدا نمیشه-

گرفت و زهرا سمتش رفت و ماهک دستان پروا را 

 گفت:

 پروا اروم-

 نمیشه، نباید باشه...نمیشه-
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فریادش باال رفت، می خواست از تخت پایین برود، 

 گرفتش، و زهرا شانه اش را گرفت گفت: ماهک به زور

 آروم باش-

 پروا وحشت زده به زهرا نگاه کرد گفت:

 نه...نباید بچه باشه...نباید-

رفته بودش فریادش اتاق را برداشته بود، زهرا محکم گ

 و ماهک با زاری گفت:

 پروا تورو خدا آروم باش-

 وای خدا...خدا با ما این کارو نکن...خدا-

 د و زهرا گفت:به گریه افتا

 پروا باید آروم باشی-

دستان پروا روی صورتش نشست و ناباور سرش را به 

 چپ و راست تکان داد و گفت:
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 نمیشه...نمیشه-

که با پروا حرف بزند، زهرا کالفه به ماهک اشاره کرد 

اما ماهک هم شوکه بود، شانه های پروا می لرزید و 

 نالید:

 وقتش نبود...بخدا نبود-

پروا جان از نظر تو وقتش نبود، شاید خدا صالح دیده -

که االن یه بچه بهت داده، ببین حتی با اون ضربه هنوز 

داره تو شکمت نبض می زنه، یکم آروم باش تا حرف 

 بزنیم

 وا سمت یقه اش رفت و چنگش زد گفت:دست پر

 نمیشه، باید بره...این بچه نباید بیاد-

ا را کنار زد سریع ماهک چشم بست و پروا دست زهر

 از تخت پایبن رفت گفت:
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 باید بره-

سمت سرویس رفت، ماهک و زهرا به دنبالش دویدند 

 و گرفتنش، پروا ملتمس نگاهشان کرد گفت:

 نید...این بچه نباید بیادولم کنید...تورو خدا ولم ک-

 ماهک با گریه گفت:

 پروا تورو خدا، حالت خوب نیست-

د و صدای هق هقش باال پروا ناتوان روی زمین افتا

رفت، زهرا کالفه موهایش را با دست باال داد و پروا 

 نالید:

آتشو نابود میکنن...منو نابود میکنن...صالح نیست، -

 این به صالح نیست، نمی خوامش خدا،

 بگیرش...بگیرش
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_چهل_صد_پارت#

 

** 

کباب  صدای خنده ی کژوان و بهادر باال رفته بود و بوی

در باغ پیچیده بود، ماهک که لب پنجره نشسته بود از 

 آن ها نگاه گرفت و گفت:

پروا بیدار بشه باز گریه زاریش شروع میشه، اونم با -

 شنیدن خوشحالی اینا

 آتش زد و پکی زد گفت: زهرا سیگاری

پروا خوب فهمید اونا چه خوابی براش دیدن، حق -

 داره

 ماهک با ناراحتی گفت:
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 گفت، این بچه عامل بدبختی آتشهدیدی -

زهرا به پروا که از بی جانی به خواب رفته بود نگاه کرد 

 و گفت:

چه شانسی هم داره، با اون ضربه و اون همه خون -

 ریزی بچه سالم موند!

 ک نیش خند زد و گفت:ماه

مامانم همیشه میگه حکمته، اما خدایا این چه حکمتی -

 داره!؟

 سیگارش زد و گفت:زهرا پک دیگری به 

 پروا نذاشت حرف بزنم، حرف زیاد دارم-

 ماهک نگاهش کرد و زهرا چشمکی زد و گفت:

کسی که به بچه هاش رحم نکنه، به منم رحم نمی -

یوفتم عین یه آشغال کنه، پس قبل این که از چشمش ب
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باهام رفتار نکرده، دستمو می خوام بذارم تو دست 

 خواهرت

در که صحبت می کرد بلند می ماهک رو چرخاند به بها

 خندید نگاه کرد و گفت:

آدم تیزیه، باید خیلی مراقب باشیم، اینو منی که از -

 بچگی کنارش بودم می دونم

 آی-

 :با صدای پروا ماهک سریع سمتش رفت و گفت

 عزیزم درد داری؟-

 پروا با چشمان بسته گفت:

 باید بچرو بندازم-

 پروا!-

 ا این بچه نابود کنمنباید باشه، نباید آتشو ب-
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 چشم باز کرد به سختی صاف نشست و گفت:

 زیاد نیست االن فقط یه لخته ی خونه-

 زهرا از روی مبل بلند شد و گفت:

 پس فهمیدی بچت چند وقتشه -

 بست و گفت: پروا ناراحت چشم

باید سه هفتش باشه، یه شب که آتش اومد این -

یشه جا...یعنی فکر می کنم همون باشه وگرنه هم

حواسم بود...خود...خود آتشم اصال بچه نمی خواست 

 واسه همین مراقب بود...اما اون شب...

سکوت کرد و زهرا سیگارش را بیرون پرت کرد و 

 سمت پروا رفت، کنارش نشست و گفت:

 ین من یه اس...بب-

 پروا با شتاب دست روی دهان زهرا گذاشت و گفت:
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 هیش-

 زهرا دستش را پس زد و گفت:

 تو اتاقت نه دوربینه نه میکروفن، من اینارو می دونم-

 مطمئنی؟!-

 آره عزیزم وگرنه که راحت حرف نمی زدم-

 پروا سر تکان داد و زهرا با لبخند گفت:

م تا بهادر از پا در اومدمم تو تیمت، من کمکت می کن-

 بیاری و هممون زندگی آرومی داشته باشیم

کردند، زهرا نچی کرد و پروا و ماهک به همدیگر نگاه 

 گفت:

 می دونم اعتماد بهم ندارید، اما بخدا من از خودتونم-
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آستین هایش را باال داد و هر دو دیدن آن دختر هر دو 

 رگ دستش را زده و جای بخیه ها تازه است، زهرا

 بغض کرد و گفت:

واقعا نگران مبین هستم، خسته ام از شبایی که بابات -

عدم که حالشو کرد عین دستمال نست به جونم میفته ب

کاغذی کثیف پرتم می کنه یه گوشه...من...من خواهر 

ندارم...اصال کسیو ندارم اما عادی زندگی کردن 

 آرزومه، بخدا از خودتونم

 فت و گفت:پروا کالفه دستش را به سرش گر

 باشه گریه نکن-

 دستش را روی گونه هایش کشید و گفت:

ا نمی دونید، من تو این یه چیزایی می دونم که شماه-

خونه آزادم، حتی راحت میرم بیرون، بهادر اصال به من 
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شک نمی کنه، چون منو یه دختر ساده و تو سری خور 

 میدونه

 زبان روی لبش کشید و گفت:

یکی آدماش کش رفتم اصال یه شبم یه اسلحه از -

 نفهمید کار منه

 پروا چشم ریز کرد و زهرا با لبخند گفت:

 خیلی کمک کنم، بهم اعتماد کنمی تونم -

این بچه بزرگ ترین تهدید آتش میشه، بودنش -

 دردسره

 حتی اگر زود اینارو از پا در بیاریم-

 پروا چشم بست و زهرا گفت:

م، حتما اون تا معامله ی بعدیش ده روز وقت داری-

موقع بازم قراره اذیتت کنن البته با این بچه، اما ده روز 
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مئنم تو این ده روز به آتش چیزی وقت داریم پروا، مط

 از بچه نمیگن

 آتش بفهمه غوغا می کنه-

 با حرف ماهک پروا کالفه گفت:

اصال نمی تونم تصور کنم چی میشه...خدایا این چه -

 کاری بود

کنار هم خوابیدید، خدا چی کار عزیزم تو و اون مرد -

 کنه

پروا خجالت زده چشم بست و زهرا همان موقع دست 

 پروا گذاشت گفت:روی شکم 

 خوشحال نیستی از عشقت یه بچه داری؟-

پروا بغض کرد و با حس این که حامله است اشک 

 ریخت و گفت:
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هیچ جای خوشحالی وجود نداره...نه من نه آتش االن -

 بچه نمی خوایم

 پوفی کرد و گفت: زهرا

حاال اومد، بدون کارت دعوتم اومد باید بندازیش؟ -

 الی اما نگرانینکن عزیزم مطمئنم خوشح

 پروا کالفه گفت:

 آتش نباید بفهمه، اصال نباید بفهمه-

 کسی نمیگه مطمئن باش-

** 

آتش به راهرو نگاه کرد و با آمیار سمت ایستگاه 

 پرستاری رفت و گفت:

 بیمارستان دیروز زنمو اوردن-

 بستری هستن؟-
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نه دیشب مرخص شده، می خوام دکتری که دیدشو -

 ببینم

 همسرتون بگیداسم -

آتش اسم پروا را گفت و به اطراف نگاه کرد، پرستار 

 چک کرد و گفت:

 آقای پارسایی دکترشون بودن-

 کجاست؟-

باال سر مریض هستن، منتظر باشید من خبر میدم تا -

 بیان

 قب رفت، آمیار آرام گفت:آتش سر تکان داد ع

 خوبی؟-

 آتش عصبی سر تکان داد و گفت:
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بوده که رو ویلچر بوده، خوب بفهمم دردش چی -

 میشم

 باشه داداش فقط آروم باش-

 آتش دست روی ریشش کشید و غرید:

 حتی خبر ندارم االن حالش چطوره!-

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_یک_چهل_صد_پارت#

 

آتش منتظر به اطراف  آمیار کالفه شد و هیچ نگفت،

 نگاه می کرد که پرستار کفت:

 این دو نفر هستن-

 ن مرد سفید پوش جلو رفت و گفت:آاش با دید
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 سالم-

 سالم بفرمایید-

 دیروز یه دختر اوردن این جا-

 اسمشون؟-

 پروا، یعنی موژان-

 دکتر چشم ریز کرد و آتش سریع کفت:

می خواستم بدونم مشکلش چی بود که با ویلچر -

 ردنش؟ب

یه مقدار صورتش ضربه خورده بود و خون ریزی -

 داشت

 خون ریزی!-
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اما چیزی نبود یعنی چیزی نبود که مرخصش بله -

کردم، ویلچر هم واسه این بود که باباش نگرانش بود 

 نمی خواست راه بره

 آتش چشم ریز کرد و کفت:

 شما که اون موقع بیمارستان نبودید!-

 کرد و گفت:دکتر به ساعت مچی اش نگاه 

بله اما پرستارا بهم خبر دادن، جای نگرانی وجود -

 ختر حالش خوب بودنداره اون د

 آتش مشکوک نگاهش می کرد، دکتر لبخند زد و گفت:

 ببخشید من باید برم-

 او رفت و آتش خیره ی رفتنش گفت:

 مشکوک بود-

 منم همین حسو داشتم-
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اره تلفن آتش زنگ خورد، از جیبش در آورد و دید شم

 ی غریبه است، تماس را برقرار کرد:

 بله-

 آتش-

 ت:چشمان آتش درشت شد و گف

 پروا!-

 آتش من خوبم-

 کجایی، این گوشی کیه؟-

 خونه هستم، این گوشی زهراس-

 پروا چی شده، تو چیزی...-

 نه آتش خوبم، نگران نباش-

 پسچرا با ویلچر بردنت؟-

 می تونستم راه برم بهادر این کارو کرد-
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 ا چیزیو پنهان نمی کنی؟پرو-

 پروا مکث کرد، آرام چشم بست و گفت:

 عزیزمنه -

 آتش کالفه گفت:

دارن اذیتت میکنن، گفتم نرو پروا، گفتم نقشت -

 کارساز نیست

آروم باش، زیاد وقت ندارم، تو اصال به زهرا زنگ -

 نزن، خودم بتونم زنگ میزنم، آتش باید مبین پیدا کنی

 مگه اون جا نیست؟-

 ، نمی دونم بهادر کجا بردتش اما باید بفهمینه-

 باشه-

 آتش؟-

 جانم-
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 واسه چیزی عجله نکن، بخدا اینا منو نمی کشن-

 پروا!-

یه لحظه بمون، وقت تنگه، حواست به خونه هایی که -

 داری،و مغازت باشه، همچنین خونه های مجید و کیا

 چرا؟!-

نا منو بهادر و کژوان اون جا مواد جاساز میکنن، با همو-

 تهدید میکنن، دیروز  پلیس می...

 گفت: آتش سریع و متعجب

جواد گفت دیروز پلیس ریخت اون جا، همه جارو -

 گشت!

پس راست گفتن پلیس داره میره اون جا، مواد اون -

جا بود برش داشتن چون من راضی شدم بهت زنگ 

 بزنم
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 حروم زاده ها-

فعال حواست به همه جایی که به تو و دوستان -

 مربوطه باشه

 پروا می تونم بی...-

 آتش نمیشه، االن نمیشه-

 می فهمی داری خودتو به کشتن میدی؟-

 پروا بغض کرد و آرام گفت:

 درد منو نمی کشه-

مشت آتش به دیوار نشست و پروا قطره اشکش چکید 

و به شکمش نگاه کرد، دست لرزانش روی شکمش 

 نشست گفت:

 دار میشیم این روزا تموم میشه، منو تو بچه-

 بچه دار نمیشیم اما دیگه کنار هم هستیم-
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 پروا لب زیر دندان کشید و آتش گفت:

 مطمئنی خوبی؟-

آره عزیزم، امشب بیا از پشت پنجره منو ببین خیالت -

 راحت بشه

 میام، ساعت سه-

 مبین پیدا کن، زهرا کمکمون میکنه-

 باشه،زود زنگ بزن-

 آتش-

 جانم-

 خیلی مراقب باش-

 قبم، تویی که باید مراقب باشیمن مرا-

 دوست دارم-

 رد و پروا آرام کفت:آتش سکوت ک
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 فعال-

تماس را سریع قطع کرد و دستش سریع جلوی 

 دهانش نشست و غرید:

نه موقعیتش بود نه بابات بچه می خواد، وقت اومدنت -

 نبود...بخدا نبود

 پروا-

با صدای ماهک از پشت در سرویس، ارام بلند شد جلو 

 و در را باز کرد، زهرا لبخند زد و ماهک گفت:رفت 

 ود؟آروم ب-

 به نظر آره، اما من می دونم اصال آروم نیست-

گوشی را در دست زهرا گذاشت همان جور آرام سمت 

 تخت رفت و دراز کشید گفت:

 اون می فهمه مبین کجاست-
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من برم تا بهادر نگفته من باهاتون جیک تو جیک -

 شدم

 ب تخت نشست گفت:زهرا رفت و ماهک ل

 نه نمی دونم بگم از بچه به آتش بگو یا-

نمی تونم بگم، درسته بچه دوست نداره اما باالخره -

 بفهمه حامله هستم بدتر دیوونه میشه

حالت عادی بود چقدر خوشحال میشدم دارم خاله 

 میشم

 پروا نیشخند زد و گفت:

خودم خوشحال که نشدم هیچ، ناراحتم شدم، اگر -

یرا بود دعوام میکرد می گفت، جای شکر مامان حم

 دختر؟گفتنته 

 اشک درون چشمانش جمع شد و گفت:
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نمی تونم کار خدارو درک کنم، این بچه چرا باید االن -

 بیاد؟

 ماهک دستش را گرفت و با ناراحتی گفت:

آروم باش از صبح انقدر گریه کردی، چشمات باد -

 کرده

 میخوام بخوابم-

 ی، ضعف میکنیپروا جان چیزی نخورد-

اذیتم میکنه، بوی گند نمی تونم، اصال نور اتاق داره -

 میده همه جا

 باشه یکم بخواب-

 پتو را رویش کشید و آهی کشید.

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_دو__چهل_صد_پارت#

 

پروا چشم بست، طول کشید اما باالخره به خواب فرو 

 رفت.

** 

 آتش سر تکان داد و گفت:

 ی بریخوبه فرید، می تون-

کی به فرید لبخند زد و همراه مجید رفت، آتش پ

 سیگارش زد و غرید:

 چرا خبر ندادن-

در خانه ی کیا بازشد، آتشو آمیار رو چرخاندند با دیدن 

 عمو پرویز تعجب کردند، آتش صاف ایستاد و گفت:

 چی شده عمو؟-
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لحظه ای با دیدن دستان به خون نشسته ی پرویز 

 یع سمتش رفت گفت:ابروهایش باال رفت و سر

 عمو چی شده؟!-

 و گیج گفت:پرویز مبهوت 

 پیداش...پیداش کردم-

 کیو؟-

 همون مرسدس بنز مشکوک-

 آتش چشم ریز،کرد و گفت:

همون که یکی از همسایه هات گفته بود اون اطراف -

 دیده؟!

 پرویز به سختی سر تکان داد و گفت:

 بعد این همه سال پیداش کردم-

 فت گفت:انیار نگران جلو ر
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 چی کار کردی عمو؟!-

 کرد و گفت:پرویز نگاهش 

 زن منو...زن منو...بابام کشته-

 آمیار خشکش زد و آتش عمویش را تکان داد گفت:

 عمو به خودت بیا-

 پرویز خیره شد به چشمان آتش و با بغض گفت:

زنم فقط شنید کژوان چی کار کرده...اون فقط شنید، -

ت...گفت...گفت بچه دیدنش کژوان گفت بگیرنش...گف

 داشت

اد، آتش کنارش نشست و پرویز با با زانو زمین افت

 چشمان اشکی گفت:

کژوان فهمید عروسش بچه داره...اما خودش -

 کشتش...کشت!
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 آتش سر به زیر چشم بست و آمیار مشکوک گفت:

 مگه زن عمو چی شنیده بود؟!-

پرویز به آن دو برادر نگاه کرد و نا امید سرش به زیر 

انه شد فتاد و شانه هایش لرزید، کیا سریع وارد خا

 گفت:

 داداش مبین برد...-

با دیدن آن سه نفر وسط حیاط، متعجب سر جایش 

 ایستاد و گفت:

 چی شده؟!-

** 

فرید جلوی در منتظر بود که در باز شد، مردی قوی 

 هیکل به او نگاه کرد و فرید گفت:

 باید کژوان ببینم-
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 اون این جا نیست-

 ، برو بگو فرید اومدههست-

 گفتم نیست، برو-

خواست در را ببندد اما فرید جلو رفت و در را گرفت 

 فریاد زد:

هی کژوان، بزدل شهر، من اومدم، همون نوه ای که -

چندین ساله دنبالشی، فرید اومده، همونی که سالها تو 

 دست دوست شفیقت جون داد...هی کژوان می شنوی

 برو بیرون تا نزدمت-

زور میزد  فرید را هول میداد و فرید همان جور که مرد

 بیرون نرود فریاد زد:

آره من فریدم، اما پشت داداشم آتشم، مردی که منو -

 نجات داد اما توی عوضی از بهادر بدتری
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پروا با ترس لب پنجره ایستاد به ان مردی که فریاد 

 می زد نگاه کرد و ماهک سریع گفت:

 فرید!-

 ه!این جا چرا اومد-

 داره میگه پشت داداشم آتشم!-

من نوه تم مثل آتش، هر دومون توی ظالمو  کژوان-

 آتیش می زنیم

 کژوان دو پله پایین رفت و فریاد زد:

 ولش کنید-

همان موقع مرد فرید را رها کرد و فرید به باال نگاه کرد 

 خیره به کژوان نیش خند زد و گفت:

 نامرداسر در این عمارت باید بنویسن، عمارت -

 فرید بابا-
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 د خندید و گفت:فرید به یک باره بلن

روت میشه بگی بابا؟ واسه کدوم از بچه هات پدری -

 کردی؟ کدوم نوه؟

 کژوان با ناراحتی یک پله پایین رفت گفت:

من نمی خواستم اینجوری بشه، بهادر با من بد کرد -

 که تورو دزدید

 فرید بلند خندید و از پله ها باال رفت گفت:

گمون تو بارها منو دیدی، درست وقتی که آتش -

میکرد تو چه مردی هستی، درست همون وقتی که 

منتظر نصیحتات بود، حرفای خوب خوبت بود، میدید 

مردم داری میکنی، اما دور از چشمش دست تو دست 

بهادر بودی و من به عنوان آدم بهادر تورو کنارش 

می میدیدم، من تو رو همون وقت شناختم فقط ن

 ارمدونستم من احمق باهات نسبت فامیلی د
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پروا همه چیز را می شنید، و دست به سینه ایستاده 

 بود، فرید با خشم فریاد زد:

تو و اون حیوون از بچه هاتونم می گذرید، مثل -

مرجان، نابودم کردید، بچمو کشتید، مرجانمو کشتید، 

اون فقط میخواست با من باشه، میخواست همه چیز به 

مون شب ش بگه و تموم بشه کارای کثیفتون، اما هآت

 کشتینش

پروا چشم بست و ماهک با ناراحتی رو چرخاند و آرام 

 کفت:

 شاهد بودم چقدر همدیگرو دوست داشتن.-

 فرید با تهدید دست باال آپرد و کفت:

کشتینش که آتش نفهمه، یه نفر نه حفتتون مرجان -

پای آتش جلو  کشتید، جفتتون، ازتون نمی گذرم، پا به
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نتون ببینم، میخوام زجر میام، میخوام به خاک کشید

 کشیدنتون ببینم

 فرید پ...-

خفه شما، این ننه من غریبه بازیا تا چند سال پیش -

که نمی دونستن چه گوهی هستی جواب میداد، همون 

موقع ها که آتش تورو یه مرد خوب و با خدا نی 

 اسه همهدونست، االن فقط یه حیوون بی رحمی، و

 پله پایین رفت گفت:دست کژوان مشت شد و فرید دو 

بد خوابی برات دیدیدم، از آتش بترس کژوان، بترس -

 که تشنه ی خونته، من جات بودم خودکشی می کردم

 سر باال برد با دیدن پروا لبخند زد و بلند گفت:

 خیلی مردی زن داداش-
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خیره پروا لبخند تلخی زد و کژوان سر باال برد هر دو 

ی کژوان حال در ی هم شدند، می دانست برگ برنده 

شکمش است، برگ برنده ای که پروا نمی توانست 

 تصور کند آتش برایش چه کار می کند.

فرید رفت و پروا از کژوان نگاه کرفت عقب رفت و 

 گفت:

این نقشه ی آتش بود که فرید کشید این جا، البته -

 فرید کینه داره، عشقشم از دست داده

یه جورایی  خیلی اذیت شدن، آخر هم بهم نرسیدن،-

 شبیه شما

 چی شبیه ما؟-

 

 آتش _آغوش#
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فرید آدم بابا بود، نمی ذاشت مرجان باهاش باشه، -

اما وقتی فهمید دیوونه وار هم دیگرو می خوان، به نفع 

خودش کار کرد، فرید پنهان کرد از طریق فرید از 

 ر کاری می خواست، فرید شکنجه میکرد ومرجان ه

مرجان جونشم براش می داد، تسلیم تک تک خواسته 

 های بهادر میشد چون عشقش داشت شکنجه میشد

 پروا ناراحت آهی کشید و ماهک ادامه داد:

آخرین خواستشم، نزدیک شدن مرجان به آتش بود، -

مرجان بارها گوش زد کرد که آتش آدم ساده ای 

ی خوره، از بهادر ناامید شد خواست نیست گول نم

ت به دامن آتش بشه، میخواست همه چیز به آتش دس
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بگه، تا با هم فرید نجات بدن، اما همون شب مرجان 

 تو لباس عروسش کشتن

 ماها قربانی این کثافتا شدیم-

 االنم داره تورو عذاب میده که آتش مطیع باشه-

 به کاهدون زده، آتش مرجان نیست، منم فرید-

 دارن پیش میرننیستم، بذار فعال فکر کنن درست 

 دست روی شکمش گذاشت و گفت:

 بذار فکر کنن-

کیا لیوان آب را به دست آتش داد و آتش کنار عمو 

 پرویز نشست گفت:

 عمو یکم آب بخور حالت جا بیاد-

 کجاست؟-

 عمو-
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 گفتم کجاست-

 عربده پرویز باال رفت و آتش عصبی گفت:

ق رفتن نداری چون جون زن من میگم کجاست اما ح-

 خطر میوفتهتو 

 پرویز گیج نگاهش کرد و آمیار سریع گفت:

عمو از خیلی چیزا بی خبری، زن داداش تو دست -

کژوان و بهادره، اگر ما بهشون فشار بیاریم اونا زن 

 داداشو اذیت می کنن

 پرویز به نیم رخ آتش نگاه کرد و گفت:

 چطور گذاشتی زنت بره پیش اونا؟-

 آمیار سریع گفت:صورت آتش از عصبانیت سرخ شد و 

 عمو یه دقیقه میای-
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دست پرویز را گرفت و به اتاق بردش، کیا جلو رفت و 

 گفت:

 داداش آروم باش، من فهمیدم مبین کجاست-

 آتش نگاهش کرد و کیا لبش کج شد و گفت:

به نظر من که نقشه ی بهادر و کژوان حساب شدس، -

 تو یه خونه نگه داشته چون مبین و مامانشو

 بروی آتش باال رفت و کیا گفت:یک تای ا

این نشونه ی خوبی نیست، به نظرم اومد واسه تحت -

فشار گذاشتن پروا اونارو نگه داشته، همیشه هم با 

کتک پیش نمیرن، با جون عزیزاشم پیش میره، مثل 

مادرش، برادرش، خواهرش، مثل کاری که با تو کردن 

 و پروا ترسید

 لعنتیا! میشه بیرونشون بیاریم؟-
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فکر نمی کنم، آدم زیاد بود محافظا همه مسلح بودن، -

 اینم از زیر زبون قدیمیا کشیدم

 این جوری بده-

 چی کار می کنی؟-

آتش به ساعتش نگاه کرد، یک نیمه شب بود، از 

 جایش بلند شد و گفت:

میرم پیش سرگردبعدم میرم سمت خونه بهادر، -

 ب پروا میاد لب پنجرهساعت سه نیمه ش

تلخی زد و همان موقع پرویز از اتاق بیرون  کیا لبخند

 آمد، با آتش چشم در چشم شد و سمتش رفت گفت:

 فکر نمی کردم این اتفاقا افتاده باشه-

 آتش هیچ نگفت و پرویز دندان روی هم فشرد غرید:

 اون بی رحم باید بمیره، زن منو کشت، االنم پر...-
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 پیش خودم پروارو میارم-

 گفت:پرویز سر تکان داد و 

البته که میاریش، من از اون عوضی نمی گذرم، زنمو، -

 بچمو، همه کسمو ازم گرفت

 اون راز چی بود که زن عمو شنید؟-

 پرویز به آمیار نگاه کرد و آتش چشم ریز کرد گفت:

 چرا حرف نمی زنی؟!-

 آمیار هم کنجکاو کنار آتش ایستاد و گفت:

 مو!قضیه چیه ع-

موهای جو گندمی اش کشید و پرویز کالفه دستی در 

 چشم بست، آتش سمتش رفت گفت:

 هنوز نگفتی، االن کسیو کشتی؟-

 نه، اما زدم خیلی زدم، زنده بودنش پای خودشه-
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 حاال رازو بگو، مطمئنم بهت گفته-

 گفت-

 خب؟-

 پرویز سر به زیر برد گفت:

 آکام-

آب دهانش را گوش های آمیار و آتش تیز شد، پرویز 

 قورت داد و با لکنت گفت:به سختی 

 آکامو اون عوضی با دستای خودش کشته-

صدای زنگ تیزی به یک باره در سر آتش صدا خورد، 

چشمانش تنگ شد و صدای فریاد آمیار باال رفت و 

 چرخید مشتش به دیوار نشست.
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آتش از صدای زنگ درون سرش تلو تلو خورد و تنه 

ای عربده کرد و از درد سرش صد اش به دیوار برخورد

 اش باال رفت.

کیا سمت آتش دوید و پرویز به گریه افتاد، سمتش 

 رفت گفت:

 عمو جان آروم باش-

آمیار به گریه افتاد و روی زمین رها شد و بار دیگر 

 صدای عربده ی آتش باال رفت.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_چهار_چهل_صد_پارت#
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وز خت سمت پنجره رفت، هنپتو را روی شانه اش اندا

نیم ساعت مانده بود تا آتش بیاید، با صدای ماشین، 

سر چرخاند به پایین نگاه کرد، دید که کژوان و بهادر 

 سوار ماشین شدند.

 نگاهش تیز شد و زیر لب گفت:

 این موقع شب کجا رفتن!-

با صدای در سرش سریع چرخید، زهرا با لبخند وارد 

 اتاق شد و گفت:

 فتن؟دیدی ر-

 کجا رفتن؟-

 زهرا سمتش رفت و گفت:

بگم نمی دونم که دروغ گفتم، چون صدای بهادر که -

 داشت با تلفن تو اتاق کارش حرف می زد شنیدم
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 خب-

عصبی بود، یکی به اسم نادر دستور داده کژوان و -

 بهادر برن پیشش

لب پروا کم کم کش آمد، جوری که چشم بسته اش 

 گفت:و سر تکان داد و درد گرفت اما بلند خندید 

 اون دوتا مثل سگ از نادر می ترسن-

 نادر کیه؟-

 دایی آتش، یعنی دایی پدر آتش-

 عجب! حتما آتش کاری کرده-

نمی دونم یعنی نگفت سراغ نادر میره، اما شاید نقشه -

 ی دختر دایی آتش باشه، آخه اونم ماموره

 چقدر همه بهم وصلن!-

 پروا رو چرخاند و گفت:
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ون، شاید جواب بده شاید حت فشار می ذارنشدارن ت-

 بلعکس

 خوابت نمیاد؟-

 نه-

 خوب نیست، زیاد سر پا نمون-

به قول خودت اگر قرار بود این بچه بره دیروز رفته -

 بود، پس این چیزا دیگه مهم نیست

 خودت بچه دوست نداری؟-

 پروا آهی کشید و گفت:

 من خیلی بچه دوست دارم، اما هر چیزی به وقتش-

ای که تو شکممه بدترین موقع قشنگه، این بچه 

ممکن اومده، جوری که من بچه دوست هم خوشحال 
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نشدم، آتش که بفهمه جای خود داره، که حق بهش 

 میدم

 دوست داشتم خالفشو بگم اما متاسفانه حق دارید-

 پروا به ساعت روی میز نگاه کرد و زهرا مشکوک گفت:

 تو انگار منتظر چیزی هستی!-

 :ا آهی کشید و گفتپرو

 آره قراره بیاد از دور ببینمش-

 زهرا تعجب کرد و گفت:

 ساعت چند؟-

 سه-

 زهرا نا مطمئن به در اتاق نگاه کرد و گفت:

اگر راهی پیدا بشه بتونی بری بیرون ببینیش، باز بر -

 میگردی؟
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 پروا نیش خند زدو گفت:

نزدیک بیست سی تا ادم ریخته اینجا، همه سوراخ و -

 عمارتو بستنهای این  سمبه

 حاال فرض کن یه راه باشه، بعدش بر می گردی؟-

 پروا آهی کشید و گفت:

اگر با فرارم همه چیز درست میشد، نه بر نمی گشتم، -

اما راهش فرار نیست، هر چند دیر اما باالخره خواهر 

بردارمو پیدا کردم، اگر برم اونا چی میشن، نه فرار راه 

 حل این ماجرا نیست

پروا...یه راه هست...یعنی یه راه که بهادر خبر یزه چ-

 داره، منم فهمیدم، یعنی االن فقط بهادر میدونه و من

 تو چرا؟!-
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اون شبی که جشن تولد تو بود، بهادر دست منو -

 گرفت فرار کرد، اون موقع فهمیدم

 خب!-

اون راهرو هیچ کدوم از این آدما بلد نیستن که حتی -

اما توجه کردی، بهادر منو برد نن، از اون جا نگهبانی ک

اون جا، یعنی اگر تو بری بر نگردی، بعدش منو میکشه 

 چون از اون راه فقط منو برده

 پروا سریع دستانش را گرفت و گفت:

بخدا بر می گردم، ماهک این جاست، مبین دست -

بهادره، حتی مادرمم باید زیر نظر بهادر باشه، من از 

ودمو راحت کنم، االنم قط خجون اینا نمی گذرم که ف

میگم هیچ وقت نمی ذارم به هاطر من بالیی سرت 

 بیاد، بهم اعتماد کن زهرا

 انقدر دوست داری از نزدیک ببینیش؟-
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پروا بغض کرد، چانه اش لرزید و با صدای مرتعشش 

 گفت:

ببینمش، دستشو بگیرم، بوش کنم، جون -

 رمبگیرم...خواهش میکنم زهرا...من به آتش نیاز دا

هرا به دستانش که در دست پروا فشرده می شد نگاه ز

 کرد و گفت:

 نمی دونم کی از پیش نادر بر می گردن، اما زود بیا-

 بخدا میام، زوده زود میام-

زهرا سریع عقب رفت سمت کمد رفت و در برابر نگاه 

متعجب پروا، لباس های درون کمد را روی تخت 

کرد، پتو را رتب ریخت، پتو را کنار زد و لباسا را م

 رویش کشید و همان جور که کارش را می کرد گفت:

اینجوری یه وقت اومد در اتاقو باز کرد فکر میکنه زیر -

 پتو خوابی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پروا لبخند زد وزهرا نگاهش کرد گفت:

چشمم آب نمی خوره دوتا عاشق همو ببینن، به این -

 زودیا از هم دل بکنن

الی برداشت و ش لبخند پروا پر رنگ شد و زهرا مانتو

 گفت:

 بیا بریم-

 اول به ماهک بگیم-

 بدو بریم-

با هم به اتاق ماهک رفتند و او را خبر کردند، هر چند 

امکان اینکه بهادر به اتاق پروا بیاید خیلی کم بود اما 

ممکن بود به خاطر باردار بودنش و ارزشمند بودن آن 

بچه سراغش برود، اما چون همیشه نیمه شب ها 

ود زیاد توجه نمی کرد و همان که میدید بمست 

 دخترش خواب است کافی بود.
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 از اتاق ماهک بیرون آمدندو پروا گفت:

 همه جای خونه که دوربینه-

 همش خاموشه-

 چرا؟-

اون سری که دوربین بود، روز جشن همه فیلمارو -

برداشته بودن، نمی دونم کار کی بود، از اون روز بهادر 

مارت قطع بشه که یه وقت عگفت دوربینای داخل 

کاری هم میکنه کسی به فیلما دسترسی پیدا کرد 

 چیزی نفهمه

پروا نیش خند زد و زهرا دستش را گرفت از پله ها 

پایین رفتند و زهرا ارام راهش را کج کرد و پروا با 

تعجب دید از پله های که به زیر زمین یعنی استخر 

 میخورد پایین رفتند، خیلی آرام گفت:

 این طرفه؟! زا-
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 سوال نپرس بیا-

پروا به اب استخری که پر شده بود نگاه کرد اما لحظه 

 ای با یاد قتل ان زن، چشم بست، زهرا ارام گفت:

چراغو روشن نمی کنم، چون پنجره های اون باال رو -

 به باغه

 می...می دونم-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_چهل_صد_پارت#
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در اتاقی را باز کرد، پروا به  به ته استخر رسیدن و زهرا

کمد ها نگاه کرد و زهرا سریع گوشی را سمت پروا 

 گرفت گفت:

 تو زنگ بزن بهش خبر بده-

پروا سریع گوشی را گرفت و تماس گرفت، زهرا در 

یکی از کمد ها را باز کرد و رخت آویز کوچک را 

چرخاند، یکدفعه دیواری تکان خورد، چشمان پروا 

 وقع صدای آتش را سنید:مدرشت شد و همان 

 پروا!-

 آتش من دارم میام بیرون-

 چی؟!-

 پروا گیج به زهرا گفت:

 این راه تهش کجاست؟-
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یه خونه قدیمی دوتا کوچه باالتر، یادمه درش آبی -

رنگ کوچیک بود، اجراش خیلی قدیمی بود، کال تاریکم 

 هست

 پرپا سریع گفت:

یک، خونه کوچبرو دو تا کوچه باالتر، یه در ابی رنگ -

 قدیمیه با آجرای قدیمی، خونع باید تاریک باشه

 چه خبره پروا؟-

 می فهمی، برو تو اون خونه منتظرم باش، همین االن-

 باشه، باشه نفسم-

پروا تماس را قطع کرد و گوشی را سمت زهرا گرفت، 

 اما زهرا دستش را پس زد و گفت:

این گوشی اصلیم نیست، این همراهت باشه، من -

 در تماسم باهات
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 پروا لبخند زد و یکدفعه زهرا را در آغوش گرفت گفت:

 ممنونم-

 زهرا لبخندزد و گفت:

 مبین برام پیدا کن، خواهش میکنم-

 حتما-

کمک کرد پروا مانتو را تنش کرد و شال را روی سرش 

 انداخت، دیوار را به سختی کمی عقب کشید و گفت:

 نمی ترسی که؟-

 ترسم من االن از هیچی نمی-

افرین، یکم راهش ترسناکه و باریک اما زیاد طوالنی -

 نیست

 کلید برق المپ های کم نور را فشرد و گفت:
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وقتی برگشتی این اهرم بکشی در باز میشه، هلش -

بده بیا بیرون، خوب درو ببند که بهادر نفهمه کسی این 

 جا بوده

 باشه-

 برو-

 ممنون-

آن جا دیدش پروا راه افتاد و زهرا تا وقتی که می

ایستاد، با رفتنش در را بست و نفس عمیقی کشید 

 گفت:

حاال که این دختر فرستادی منو نجات بده، خودت -

 مراقبش باش

سریع از ان جا بیرون رفت تا به اتاقش برود که اگر 

بهادر آمد خواست سراغ پروا برود با حقه های زنانه 

 اش جلوی آن مرد را بگیرد.
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 فت:صبی گپروا جلو می رفت و ع

آدم عوضی مثل تو بایدم همچین راهی واسه فرارش -

 بسازه

زهرا گفته بود راه طوالنی نیست، اما خیلی طوالنی بود 

 و در آن جای تنگ نفسش بند آمده بود.

ایستاد تکیه داد به دیوار، چشم بست چند نفس عمیق 

کشید، سر پایین برد به شکمش نگاه کرد، کالفه راه 

آهنی، سریع جلو رفت، سر باال  له هاافتاد، با دیدن پ

برد به انتهای پله های آهنی نگاه کرد، زیاد مشخص 

نبود اما راه دیگری هم ان جا نبود و انتهای راهرو همان 

 جا بود.

دستش را به نرده ها گرفت و آرام آرام باال رفت، اما 

نیمه های راه، کمرش تیر کشید و خود به خود دستش 

 سمت شکمش رفت.
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 به دندان گرفت غرید: درد لباز 

 اذیتم نکن...نکن-

به باال نگاه کرد، دوباره خودش را باال کشید، در آهنی 

 را به باال هل داد.

آتش با صدایی که در یکی از اتاق ها شنید، با شتاب 

سمت همان اتاق رفت و نور چراغ قوه اش را به اطراف 

 .اتاق انداخت اما هیچ نبود

د دیواری را باز کرد در کم با صدای سرفه متعجب

لحظه ای دید پروا دارد از کف کمد باال میاید، سریع 

 خم شد پروا را در آغوش گرفت و کامل باال کشیدش.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_چهل_صد_پارت#
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پروا تا باال آمد حتی فرصت نداد آتش درست ببینتش 

چنان با شتاب در آغوشش فرو رفت که آتش تعادلش 

د و قدمی به عقب برداشت و دستانش در دست دارا از 

 هوا خشک شد.

 

چنگ زد لباس آتش را و با صدای آرامش و لرزش 

 تنش در آغوشش اشک ریخت.

 

 دلم میخواد هر شبمو فقط کنارت باشمو

 صحبا به یادت پاشمو بپیچه تو گوشم صدات
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دستان آتش دورش حلقه شد، چشم بست و لبش روی 

روا در آغوشش گم ق هق پسر پروا نشست، صدای ه

 شده بود.

 آب دهانش را به سختی قورت داد و آرام گفت:

 نفس-

 

 خونه رو پر شمع کنی دلشوره هامو کم کنی

 کافیه تو لب تر کنی تا جونمو بدم برات

 

پروا با صورت خیس از اشک سر عقب برد، نگاه به 

خون نشسته ی آتش قفل یک طرف صورت او شد، 

داشت، کبودی یک طرف ل باد چشمش بسته بود و کام

 صورتش به قدری بود که تا چانه اش کشیده شده بود.
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 صدای مردانه اش لرزید:

 ص...صورتت!-

 

 و دار چشماته جفت اون دارم تورو یه دنیا دار از من

 ندارم

 حرفم یکیه وقتی که میگم تویی کس و کارم

 

چشم سالم پروا بسته شد و آتش با شتاب در آغوش 

ه اش روی دهانش نشست کشیدش، دست مشت شد

 و بین دندانش قرار گرفت.

تن سفت شده اش لرزید و دندان هایش بیشتر روی 

 دستش فشرد...
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 بگو مال منی از امشب باشه قدمت روی چشمم

 کسی نازکتر از گل گفت بهت دیگه با من طرفه عشقم

 

 پروا سر عقب برد با صدای گرفته ای گفت:

 بریم-

مچ دستش را گرفت و  اش سر تکان داد و آتش خیره

 با عجله کشیدش از اتاق بیرون برد.

پروا به خانه نگاهی کرد و با هم به حیاط رفتندو تا 

 جلوی در دویدند و بیرون رفتند.

ماشین آتش را دید و آتش در را باز کرد او سوار شد، 

آتش با همان عجله خودش سوار شدو ماشین را به 

 :وا نگاهش کردو گفتحرکت در آورد، پر

 قبل روشنایی هوا باید برگردم-
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 برگردی؟!-

 با فریاد آتش چشم بست و رو چرخاند گفت:

 بر نگردم، بهادر زهرا و ماهک می کشه-

 نمی ذارم برگردی، نمی ذارم پروا-

پروا ترجیح داد حرف نزند تا جایی مناسب با منطق 

 راضی اش کند، آتش سر چرخاند نگاهش کرد و گفت:

 ین راه مخف...ا-

 ه راه مخفی بهادره واسه فراراشآر-

 آتش نیش خند زد و سر تکان داد گفت:

 دارش می زنم-

 کجا میری؟-

 خونه-

 کدوم خونه؟-
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 آتش دوباره نگاهش کرد و گفت:

 محله-

 

 بگو مال منی از امشب باشه قدمت روی چشمم

 کسی نازکتر از گل گفت بهت دیگه با من طرفه عشقم

 

 

ش کشید، در پروا را گرفت سمت خودآتش دست 

 آغوش گرفتش و پیشانی اش را بوسید گفت:

 دیگه نمی ذارم ازم دور بشی-

پروا چشم بست و دستش را روی سینه ی آتش 

نشست عمیق بویش کرد و باز سکوت کرد، آتش بار 

 دیگر سرش را بوسید و به یک باره فریاد زد:
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 وقت مرگشونه-

ت آتش نشست و سر دست پروا باال رفت کنار صور

 کرد گونه اش را نرم بوسید گفت: بلند

 آروم باش-

 

 تو تپش های سینم تو خود قلب منی

 اتفاقی دیدمت اما االن پیشم همیم

 وقتی میسوزه دلم آب رو آتیش منی تو

 

آتش نیش خند زد و سرعتش را باال برد، پروا سر 

پایین برد روی پای او گذاشت و با خیال راحت چشم 

 گفت: ست آتش کنار سرش نشستبست، د

 ببخشید-
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 چرا؟-

منِ بی عرضه نتونستم ازت مواظبت کنم...منِ بی همه -

 چ...

با بوسه ی پروا روی رانش ساکت شد و پروا با آرامش 

 گفت:

تو همیشه مراقبم بودی، همیشه هوامو داشتی، منو -

 دور کردی اما خودِ نفهمم نفهمیدم 

 ا نفسی کشید گفت:آتش سر به صندلی تکیه داد و پرو

باید منو ببخشی که به خاطر کار درستت چند ماه  تو-

خودمو و خودتو از همدیگه محروم کردم، تو باید منو 

ببخشی که باعث شدم از ناراحتی اون بال سرت بیاد و 

 عمل کنی...

 بسه-
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بس نیست چون خودم با همین فکرا گذروندم، از -

ردم، از اینکه خودم بدم میاد، از اینکه اون کارارو ک

م تو چقدر به فکرم بودی که منو از هیوال دور نفهمید

 می کردی، ببخشید آتش، خیلی ببخشید

 

 بگو مال منی از امشب باشه قدمت روی چشمم

 کسی نازکتر از گل گفت بهت دیگه با من طرفه عشقم

 

آتش عصبی ماشین را به سمت راست راند و پا روی 

باال کشید و لب به لبش ترمز فشرد، با شتاب پروا را 

چسباند، دست پروا کنار صورتش نشست و او نرم 

همراهی کرد اما آتش با حرص و ولع می بوسیدش، 

دستش پشت گردن درد پروا نشست و بیشتر به خود 

 فشردش.
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 بگو مال منی از امشب باشه قدمت روی چشمم

 کسی نازکتر از گل گفت بهت دیگه با من طرفه عشقم

 

 آتش _آغوش#

 م دو_جلد_هفت_چهل_صد_پارت#

 

در باز شد و پروا آرام جلو رفت، خانه تاریک بود اما به 

 یک باره در اتاق باز شد.

 آهیر اومدی؟-

با صدای آن زن لبخند تلخی زد، اما آن زن با دیدن او 

 جلوی در مبهوت گفت:

 پروا!-
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با شتاب سمتش دوید وپروا قدمی به جلو برداشت، 

که نزدیکش شد با دیدن صورت پروا  مادر آنش

مانش درشت شد، سیلی بر گونه اش کوبید و به چش

 زبان کردی فریاد زد:

 خدا لعنتتون کنه!-

با شتاب تن بیمار آن دختر را در آغوش کشید، آتش 

کالفه چشم بست و همه به یک باره از اتاق ها بیرون 

 آمدند و لبا دیدن پروا تعجب کردند.

 ت:پروا به سختی گف

 خوبم مامان-

 د و با لبخند گفت:مادر به آتش نگاه کر

 اوردیش باالخره اوردیش پیشمون-
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پروا سر چرخاند به آتش سر به زیر نگاه کرد، مادر 

 دستش را گرفت سمت مبل ها کشیدش و گفت:

 بیا دخترم سرپا نمون-

 پدر آتش جلو رفت و گفت:

 کی این بالرو سرت اورده دخترم؟-

 برد و آرام گفت:پروا سر به زیر 

نیستن، هر کاری می کنن با هم دیگه اونا به نفر -

 هست

 مادرش عصبی به شوهرش نگاه کرد و گفت:

 پدرتو ظالمه، اون خود شیطانه، خدا ازش نمی گذره-

 شوهرش ناراحت سربه زیر برد و آسو با ناراحتی گفت:

 چه جوری دلشون اومد این جوری بزننت؟-
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اشاره کرد دیگر هیچ نگوید، می پروا آرام به آسو 

 یچ حال خوبی ندارد.دانست آتش ه

 آتش عصبی سمت اتاقش رفت و گفت:

 کم کم بریم خونه ی خودت-

 با رفتن آتش، مادرش با ناراحتی گفت:

 بچم داره دیوونه میشه-

 پروا سریع دیت آن زن را گرفت و گفت:

 یک دقیقه باید تنها باهاتون حرف بزنم-

سکی سریع دست آسو را گرفت به مادر ترسید و آ

و پدر آتش هم طرف دیگر سالن بزرگ  آشپزخانه برد

 رفت.

 مادر نگران گفت:

 چیزی ش...-
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نمی دونم خوبه یا بد، اما واسه من و آتش اصال خوب -

 نیست، به کسی چیزی نگفتم نمی خوام شما هم بگید

 چی؟!-

 من...من حامله ام-

چشمان دیت زن با شتاب روی دهانش نشست با 

اه به زیر برد و درشت خیره ی پروا شد، پروا کالفه نگ

 گفت:

 بچه دوست دارم اما تو این شرایط ظلم به حس...-

 با شتاب در آغوش زن فرو رفت.

 خدا جان! بچه ی عزیزم، بچه ی آتشم!-

 پروا کالفه عقب رفت و گفت:

 ازتون کمک می خوام-

 چه کمکی، چرا به آتش نگفتی که حامل...-
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د، اصال مامان، اگر آتش براتون مهمه چیزی نگینه -

این بچه بودنش ضرره، این بچه ذره ذره هم جون منو 

 میگیره هم باباشو، اونا آتش با این بچه عذاب میدن

 دیگه نمیتونن تو پیش مایی-

پروا چشم بست اما وقت تنگ بود و همه چیز را خیلی 

ی سریع برای مادر آتش توضیح داد، آن زن با ناراحت

 گفت:

 می خوای چی کار کنی؟-

ی لبش کشید و دید آتش از اتاق بیرون پروا زبان رو

آمد، خیره به آتش سر پیش برد چیزی دم گوش آن 

 زن گفت و باعث شد چشمان مادر درشت شود.

 پروا سر عقب برد لبخند تلخی زد و گفت:

 بازم میام لطفا کمکم کنید، به خاطر آتش به خاطر من-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 مشکوک جلو رفت و گفت:آتش 

 چی شد!-

 فت:پروا سریع ایستاد و گ

 چیزی نیست یه درد و دل مادر دختری بود-

آتش دستش را گرفت و گفت، میریم خونه ی پروا، 

 فردا ناهار یه چیز خوب درست کن پروا بخوره

مادرش با ناراحتی ایستاد و پروا کالفه با بقیه 

 ش رفت.خداحافظی کرد همراه آتش به خانه ی خود

 

ریکش، در که باز شد چشم چرخاند در خانه ی نیمه تا

 جلو رفت و با بغض گفت:

روزی که پا تو این خونه گذاشتم، حتی تصور نمی -

 کردم به این جاها برسم
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آتش در را بست و پروا به ساعت دیواری نگاه کرد، 

 وقت زیادی نداشت باید با آتش حرف می زد.

ت به تنش چسبید و تا خواست بچرخد تن آتش از پش

روی سر  دستان داغش دورش حلقه شد، بوسه اش

 پروا نشست و آرام گفت:

اونا دوتا کارشون تموم بشه می برمت، دورت می کنم -

از این شهر و آدماش، میریم جایی که چندین سال به 

دور از هر کسی زندگی کنیم، حتی تو فکر کار کردنم 

 نیستم، بسه هر چقدر کار کردم

 میریم-

 آره نفسم میریم-

کرد از روی شانه پروا اشک ریخت و آتش مانتو را باز 

های پروا پایین کشید روی زمین انداخت، دست 
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داغش بی وقفه زیر لباسش رفت روی شکمش 

 نشست.

نفس پروا حبس شد و با آتش همان جور که نوازشش 

 می کرد با لبخند گفت:

 کاری می کنم این روزارو یادت نیاد-

نبض می زد و بی اختیار دست آتش را چنگ شکم پروا 

مت او چرخید، آتش سریع لب به لبش زد با شتاب س

چسباند و دست زیر باسن پروا بردد از زمین بلندش 

 کرد سمت اتاق خواب بردش.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_چهل_صد_پارت#
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پروا می دانست وقت تنگ است، می دانست در آن 

 مکن بود، اما اعتراض نکرد.شرایط رابطه بدترین کار م

گیرد، آن گونه می می خواست آتش کمی آرام ب

 توانست راضی اش کند و او را برگرداند.

کمرش روی تخت تک نفره قرار گرفت، آتش کمی سر 

عقب برد خیره شد به چشم پروا، لبخند تلخی زد و 

پروا با لبخند نوک بینی اش را به نوک بینی او مالید و 

 آرام گفت:

 ن جفتمون آروم می گیریماال-

پروا با شتاب لباس را از چشمان آتش خمار شده بود و 

سر آتش بیرون کشید و تنش را چنگ زد نزدیک 

 خودش کشید.

** 

 نیم خیز شد، آتش چشم ریز کرد و گفت:
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 چیزی می خوای؟-

پروا از الی پرده به آسمان نگاه کرد، آن قدر غرق لذت 

داد، اما دل و کمرش به شدن که زمان را از دست 

 رد.شدت درد می کرد به روی خودش نمی آو

آتش هم نیم خیز شد دست روی کمر برهنه اش 

 گذاست و گفت:

 نفس بخو...-

 سر پروا سریع سمت اوچرخید و گفت:

 از او راه کسی خبر نداشت جز زهرا-

 خب؟-

 ماهک هنوز تو اتاقشه-

 خب می دونم-
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م چه بالیی سر اینم میدوتی صبح ببینن من نیست-

 ماهک و زهرا میاد؟

 گفت: ابروهای آتش در هم رفت و

 اینکه فکر کنی بذارم بر...-

 پروا سریع دست روی سینه ی او گذاشت و گفت:

بالیی سرشون بیاد، منو تو فرفی با بهادر و کژوان -

 نداریم، منو تو هم قتل انجام دادیم

 آتش با حرص نگاه  گرفت و پروا سر کج کرد گفت:

یه راه پیدا شده که منو تو مدام می تونیم در ارتباط -

 ، آتش نرفتن من واسه خیلیا خطرناکهباشیم

با صدای زنگ گوشی نا آشنا، سر هر دو چرخید و با 

 ترس گفت:

 زهرا!-
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با عجله کامل چرخید و گوشی را از روی میز برداشت و 

 تماس را متصل کرد:

 بله-

 کجایی دختر؟!-

 دا...دارم میام-

زود باش، بهادر مست بود اومد خونه، خواست -

شدم عین خر براش ناز کنم کنم سراغت بیاد مجبور 

 شهوتش بزنه باال بی خیال تو بشه

پروا چشم بست و آتش هم که می شنید عصبی دست 

 در موهایش کرد و پروا گفت:

 باشه دارم میام-
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حرفتش یکم دیگه هوا روشن میشه، اما بهادر تو -

گفت هفت صبح بیدارش کنم با کژوان باید جایی بره، 

 ما بیدار بشه میاد سراغتحاال دیشب نگهش داشتم ا

 باشه اومدم-

تماس قطع شد و پروا سریع از روی تخت پایین رفت 

 گفت:

 شنیدی آتش؟ من باید برم-

خم شد لباس زیرش را بردارد اما شکمش تیر کشید، 

ست روی شکمش آی بلندی گفت و کمی خم شد د

گذاشت، آتش نگران سمتش رفت و دست روی دست 

 پروا گذاست گفت:

 !چی شد؟-

 پروا به سختی لبخند زد و گفت:
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 هیچی یه آقایی دارم دلتنگ میشه تند پیش میره-

 آتش لبخند زد و پروا نفس عمیقی کشید گفت:

 خوبم بریم-

 آتش عصبی لگدش زیر صندلی نشست فریاد زد:

با دستای خودم تحویلت بدم به اون بازم باید خودم -

 عوضیا!

شت اما پروا دست روی کمرش کشید، درد عجیبی دا

نباید آتش می فهمید، سمت آتش رفت بازویش را 

 گرفت و گفت:

بخدا تند تند می بینیم همو، این جوری نقشه هامونم -

 خوب پیش میره؛ بپوش آتش دیر شد

کامل  هر دو لباس هایشان را تن کردن و با عصبانیت

 آتش از خونه بیرون رفتند.
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 درون ماشین پروا به آتش نگاه کرد و گفت:

 ن کجاست؟مبی-

 تو یه خونه نگهش داشتن-

 بهادر؟!-

 آره دیگه-

 چرا؟-

 نمی دونم اما کارای بهادر الکی نیست-

پروا ترسید و آتش از گوشه ی چشم نگاهش کرد و 

 گفت:

 تنها نبود-

 یعنی چی؟ با کی بود؟-

 ا آروم باشمیگم ام-
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 بگو آتش!-

 مامانت-

 پروا دهانش باز ماند و آتش گفت:

د می خوان با اونا تورو تحت فشار حدس کیا این بو-

 بذارن که از من هر کاری بخوای انجام بدم

 پروا چشم بست و آتش غرید:

 اما تو فکر بیرون اوردنشونم، بهت خبر میدم-

 میشه؟-

بیاری بیرون واسه سخته، چون بهناز و فرید تونستی -

مامانت و داداشت کلی محافظ و نگهبان گذاشتن، اما 

ه تا میارمشون بیرون، مهم اینه می نگران نباش، ما س

 دونیم کجاست

 ممنون-
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 گوشی را در دستش تکان داد و گفت:

این گوشی زهراس اما اصال زنگ نزن من خودم -

 بتونم زنگ میزنم

 باشه-

 تو با نادر حرف زدی؟-

 همه چیز با خبره، چطور؟ نادر از-

 دیروز باهاشون قرار داشتن-

 پیچید و گفت: آتش چشم ریز کرد در خیابان بعدی

 چرا؟!-

نمی دونم اما حدس میزنم به خاطر تو و من داره -

اونارو تحت فشار می ذاره، اما آتش االن کار اشتباهیه، 

اونا هر چقدر فشار بهشون بیاد از این طرف واسه من 

 خطرناک تره، بهم فشار میارن
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 مشت آتش روی فرمان نشست و غرید:

 یدصد بار گفتم بدون من قدم بر ندار-

 باهاش حرف بزن، االن نمی تونه بهمون کمک کنه-

 باشه-

 پروا به خیابان خلوت نگاه کرد و گفت:

 پریشب یه خواب دیدم-

 چه خوابی؟-

 مسخره بود-

 خب بگو-

شکمم بزرگ بود حامله خواب دیدم شرایط همینه اما -

 بودم

 آتش نیش خند زد و گفت:

 مزخرف بود-
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 پروا نگاهش کرد و گفت:

 زخرف ب...حاملگیم م-

نه، این که حامله باشی و اون جا باشی، تو فکر کن -

حامله باشی من بذارم تو دستای اونا باشی که تو و 

 بچم اذیت بشید

پروا با بغض و ذوق لبخند زد و آتش نگاهش کرد و 

 گفت:

حاال که خواب بود وگرنه یه پدرسوخته تو این شرایط -

 که نمی خواد بیاد

 مثال بیاد چی میشه؟-

 تش زل زد در چشمان پروا و این بار جدی گفت:آ

از جون خودم می گذرم اما و تو بچمو ازشون دور می -

 کنم
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نه_چهل_صد_پارت#

 

 

 

 لرزانی گفت:پروا سریع نگاه گرفت و با صدای 

 اوه...منو بگو بچه دوست نداری االن میگی بی خیال-

اگرم چنین چیزی بچه دوست دارم اما نه االن، ولی -

 بود حتی یه ثانیه از تو و اون بچه نمی گذرم

 حاال...که نیست-

خدارو شکر، چون اون موقع خودمم خودمو نمی -

 شناسم، از صدتا بهادر و کژوان بی رحم تر میشم
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وا مشت شد و ماشین ایستاد، پروا سریع به دست پر

 ان خانه نگاه کرد و آتش غرید:

 جا رهات کنمو برم پاشو بازم عین احمقا این-

پروا ناراحت از ماشین پایین رفت، آتش هم پیاده شد 

و از دیوار کوتاه خانه باال رفت درون حیاط پرید و در را 

 باز کرد.

دست آتش  پروا وارد خانه شددر را بست و دست در

 گذاشت هر دو وارد خانه شدند.

 آتش در آن راه را باز کرد و پروا گفت:

 زود بهت زنگ میزنم-

 برو منم میام-

 اما آتش...-

 چیزی نگو، تا جایی که هست میام-
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پروا چرخید و آرام پایین رفت، آتش هم به دنبالش 

رفت، هر دو به پایین رسیدند و پروا دو قدم جلوتر به 

 افتاد، آتش نیش خند زد و گفت:راه 

 ترس برادر مرگه، ببین چه راهی واسه خودش ساخته-

 واسه منم جالب بود-

 ات بز ترسهباب-

 پروا با خشم چرخید و به یک باره فریاد زد:

 اون بابای من نیست-

آتش تعجب کرد و دستانش دو طرف صورت پروا 

 نشست و گفت:

 باشه نفسم آروم باش-

 م بابام نیست...من اصال بابا ندارماون...اون بی رح-

 آتش در آغوش کشیدش، سرش را بوسید گفت:
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 آروم عزیزم-

نیتش دست خودش نبود و سر چشمه پروا که آن عصبا

اش جدا شدن از آتش بود، اشک ریخت و لب به 

 گردن آتش چسباند آرام گفت:

 دلم...دلم تنگ میشه-

بوسید، آتش آتش کالفه چشم بست و پروا گردنش را 

 محکم در آغوشش فشردش،و سرش را بوسید غرید:

 زود تموم میشه-

یگه تنم خستس...روحم خستس...دنبال آرامشم...د-

 این ارامشای چند ساعته آرومم نمی کنه

پروا با درد چشمانش را روی هم فشرد و پروا مالفه 

عقب رفت و چرخید، این بار با قدم های آرام تری 

 پیش می رفت.
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دن در دلش فرو ریخت، هر دو جلوی در ایستادند با دی

 و پروا چرخید سر به زیر گفت:

 حواست به همه چیز هست؟-

 همه چی-

باشه چون اونا هر کاری می کنن که من نگرانت  باید-

 بشم به خواسته هاشون تن بدم

 باشه نفسم-

 من...من برم خیلی دیر شد-

سر جلو برد آرام لب آتش را بوسید، قطره اشکش 

چکید اما سریع چرخید اهرم را کشید و در کمی باز 

شد، آتش بیشتر در را باز کردو پروا بیرون رفت، 

 ه کرد، لبخند تلخی زد و گفت:چرخید به آتش نگا

 منتظرم باش-
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 هستم-

پروا در را هل داد وسریع بستش، دست آتش با خسم 

 روی آن در نشست و نفس زنان سر به زیر برد.

سمت پله ها رفت، دست روی شکم پروا با عجله 

دردش گذاشت و از پله ها باال رفت، به اطراف نگاهی 

ا باال رفت و انداخت وبا ندیدن  کسی سریع از پله ه

 خودش را به اتاقش رساند.

لباس هایش را با عجله در آورد، سمت تخت رفت همه 

لباس ها را برداشت درون کمد ریخت و مستقیم به 

 ست.حمام رفت و در را ب

دست روی قلبش گذاشت و گوشی را در کمد روشویی 

گذاشت، لباس هایش را در آورد و زیر دوش ایستاد، 

نوازش وار روی شکمش چشم بست و دستش را 

 کشید، اشک ریخت و سر به زیر برد آرام گفت:
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بد موقع اومدی...اما چرا از وقتی فهمیدم انقدر -

ت یهو دوستت دارم؟! چرا بابات که بچه دوست نداش

 این حرفارو زد؟ اون واسه تو جون میده...

به هق هق افتاد و دست دیگرش را به دیوار گرفت و 

 نالید:

تو میگیرن...به خاطر تو و من بابات اذیت اما جون بابا-

 میشه، این حقش نیست...بخدا نیست

** 

ظهر بود و پروا در خواب عمیقی بود، ماهک و زهرا می 

ابیده است برای همان دانستند شب قبل اصال نخو

 بیدارش نمی کردند.

بهادر با شتاب در اتاق را باز کرد، زهرا پشت سرش 

 ادر با خشم غریذ:نگران به پروا نگاه کرد، به

 بیدار شو-
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پروا وحشت زده از جا پرید با چشمان درشت به آن 

 مرد زل زد، بهادر عصبی سمتش رفت و گفت:

ون جارو فهمید، اون عوضی فهمید، غروب نشده ا-

 آتیش می زنه

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنجاه_صد_پارت#

 

 پروا گیج نگاهش می کرد و بهادر کمی خم شد و گفت:

ی خوای مثل اون روز کتک بخوری مثل آدم اگر نم-

 زنگ بزن بگو نره سراغ اون خونه

 چه...چه خونه ای؟!-

 آشپزخونمون-
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اره پروا پلک زد و بی اختیار لبخند زد، بهادر به یک ب

 چرخید زهرا را پس زد سمت در اتاق رفت و فریاد زد:

 بیاریدش-

به پروا ترسید به زهرا نگاه کرد، اما او با ناراحتی سر 

 زیر برد، همان موقع بهادر چرخید و گفت:

 حاال ببینم چقدر خواهرتو دوست داری-

مرد در خالی که ماهک را داشتند وارد همان موقع دو

 اد زد:اتاق شدند و بهادر فری

 تو برو بیرون-

زهرا با آن فریاد ترسید و سریع بیرون رفت، پروا با 

ادر دیدن ماهک با شتاب از تخت پایین رفت اما به

 سریع روبه رویش ایستاد و گفت:

 هی کجا، تو فقط بشین تماشا کن-
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کمی سر چرخاند و به عالمت مثبت تکان داد، همان 

تنش در آورد، موقع آن دو مرد تیشرت ماهک را از 

فریاد ماهک باال رفت و پروا با چشمان درشت و بهت 

 زده به بهادر نکاه کرد گفت:

 داری چه غلطی می کنی؟!-

دیدم ماهک زیادی پاک و دست نخورده هیچی -

 مونده، وقتشه مثل اون وقتا لذت ب...

با صدای سیلی درون اتاق، نفس آن دو مرد حبس شد 

با دیدن کار پروا  و ماهکی که داشت تقال می کرد

 خشکش زد.

 تو یه بی غیرتی کقافت، تو اصال آدم نیستی حیوون-

ادر جوری فریاد می زد که تن و بدنش می لرزید، به

دندان روی هم سایید دستش برای سیلی زدن باال 
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رفت اما پروا سریع دستش را گرفت از الی دندان 

 هایش غرید.

و چشمات قبل آاش باید نگران من باشی، همین جا ت-

 نگاه میکتم بهت قول میدم قاتل توی کثافت خودمم

 بهادر با تمام خشم فریاد زد:

 شروع کنید-

و پروا سریع بهادر را هل لباس زیر ماهک را کشیدند 

داد سمت پنجره دوبد بازش کرد لبه اش نشست و 

 پاهایش را از ان طرف آویزان کرد.

پروا بهادر وحشت زده قدمی سمتش برداشت اما 

 سریع گفت:

این دنیا داشته باشم، ببین پدر نمونه، صدتا امیدم تو-

 در برابر ظلم سکوت نمیکنم حتی از جونم می گذرم
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 بهادر نگاه کذد و گفت: به آدم های

خواهرمو ول کنید برید، من خودمو پرت کنم کسایی -

که پشت من به درک میرن شما دوتایید، چون این 

 ی کنهحیوون به شما هم رحم نم

 پروا بیا این طرف-

جای من خوبه، بهشون بگو خواهرمو ول کنن، می -

 دونی که بی شک برگ برندت از بین میره

 و پروا فریاد زد:بهادر عصبی چشم بست 

بگو ولش کنن، من زنگ میزنم آتش اما فقط بگو -

 ولش کنن

بهادر سر تکان داد و آن دو مرد سریع ماهک را رها 

ه ان ماشین نگاه کرد، مرد با کردند رفتند، پروا ب

 دوربینش به آن ها نگاه می کرد.
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 پروا با صدای مرتعشی گفت:

 بی غیرت یه پتو بده ماهک دور خودش بگیره-

بهادر عصبی پتوی روی تخت را چنگ زد طرف ماهک 

 پرت کردو پروادست جلو برد و گفت:

 گوشی-

بهادر شماره ی آتش را گرفت سمت پروا رفت اما پروا 

 گفت: سریع

 جلوتر نیا-

 گوشی را چنگ زد گفت:

 برو عقب-

بهادر دستانش را به حالت تسلیم باال برد چند قدم 

 ش گذاشت.عقب رفت و پروا گوشی را دم گوش

 گوشی را دم گوشش گذاشت و صدای آتش را شنید:
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 بله-

 با آشپزخونش کاری نداشته باش-

 پروا!-

بمونه واسه آتش، اون آشپزخونه نرو آتیش نزن، بذار -

 این کثافتا کار کنه

 پروا خوبی؟!-

 پروا لبخند زد و گفت:

 خوبم، یعنی عالیم ، فقط کاریو که گفتم بکن-

 ت:آتش با ترس و آرام گف

 ز...زدنت؟!-

 نه-

 تماس را قطع کرد و سمت بهادر پرت کرد گفت:

 برو آشپزخونت سالم میمونه با غیرت-
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کوچیک می جواب کارتو پس میدی، منو جلوی آدمام -

 کنی؟!

 پروا نیش خند زد و گفت:

کوچیک شدنت کاری به من نداره، کسی که به بچش -

د رحم نکنه جلوی همه کوچیکه، تو و رفیقت خر هستی

نمی فهمید وگرنه که دید همه بهتون یه آدمای پست و 

 کوچیکه

 بهادر چرخید سمت در رفت و گفت:

 به موقع نشونت میدم-

رفت، پروا چرخید پایین رفت و تا در را باز،کرد بیرون 

سمت ماهک دوید زانو زد و در آغوش گرفتش، سرش 

 را بوسید گفت:

 آروم باش عزیز دلم، تموم شد قربونت برم-
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 و...تو خودتو به خطر انداختیت-

 مهم نیست، آروم باش عزیزم-

ماهک اشک ریخت و پروا در حال که در آغوشش می 

 کرد.فشرد، با کینه به در اتاق نگاه می 

زهرا وارد اتاق شد و اول به ان دو نگاه کرد و به یک 

 باره سمت پنجره دوید و کفت:

 یه خبرایی هست-

 پروا گیج سر چرخاند گفت:

 ده؟چی ش-

 یه ون اوردن تو باغ، نمی دونم کی توشه-

پرپا از حایش بلند شد سمت پنجره رفت، چشم ریز 

کشید، با دو کرد و همان موقع بهادر در ون را عقب 
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نفری که پیاده کردند. وشم آن دو درشت شد و زهرا با 

 ترس گفت:

 مبین!-

 مامان!-

پروا دستش را به پنجره گرفت، فهمید قرار است 

ر بیشتری قرار بگیرد، بهادر با اذیت کردن تحت فشا

 تک تک عزیزانش او را وادار به هر کاری می کرد

 زهرا با شتاب نگاهش کرد و گفت:

 وردن!مبین ا-

 هیش-

 بهادر داره چی کار میکنه؟!-

پروا سر چرخاند به چشمان اشکی ماهک نگاه کردو 

 گفت:
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قراره همین کاری که امروز کرد به روشای مختلف -

 ام بده که من هر کاری بخواد انجام بدمانج

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_یک_پنجاه_صد_پارت#

 

 

 سریع از پنجره دور شد سمت حمام رفت و گفت:

گر کسی تو اتاق اومد واسه این که بفهمم اسم ا-

 رمزیمون این باشه که پروا بیا مهمون داری

 می خوای چی کار کنی؟-

 باید زنگ بزنم-
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د و در را بست قفل را چرخاند، سریع وارد سرویس ش

گوشی را از درون کمد برداشت قبل از این که با آتش 

تماس بگیرد شماره دیگری گرفت و سه گوش دیوار 

 یستاد و دست جلوی دهانش و گوشی گرفت.ا

 

 زهرا به ماهک نگاه کرد و گفت:

 تو خوبی؟-

 ماهک نیش خند زد و گفت:

نیم پرواس، اونا من به این چیزا عادت دارم، تنها نگرا-

 خوب میدونن چطور اذیتش کنن

 من برم مبین ببینم-

 شر نشه-

 نه میدونم، جلو نمیرم از دور می بینمش-
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ماهک نفس عمیقی کشید نگران به در زهرا رفت و 

 حمام نگاه کرد.

پروا چشم بست سر تکیه داد به دیوار، صدای نگران 

 آتش را شنید:

 پروا بگو خوبی-

 خوبم عزیزم، خوبم-

 این چی میگه؟! تو لب پن...-

چیزی نیست آتش من کامال خوبم برات توضیح میدم -

 آروم باش

 جا گذاشتم لعنت بهشون، لعنت به من که تو رو اون-

 پروا اشک ریخت اما آرام گفت:

 خوبم قربونت برم-

 آتش چسم بست و پروا نفس عمیقی کشید و گفت:
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 اون جارو آتیش می زنی؟-

 اون جا باشی این کارو کنم؟! انقدر احمقم که تو-

 حدس می زدم اما اینا از فهمیدنت ترسیدن-

 چون حیوونن-

 آتش-

 جانم-

 مامانمو اوردن این جا دیگه دنبال مبین نرو، مبین و-

 واقعا؟!-

آره اما اصال خوب نیست، حس می کنم دارن کارای -

جدیدی می کنن که قراره من و تو رو تحت فشار 

 بذارن

 د از اون خونه بیای بیرونپروا دیگه بای-
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آتش، کشتن آدما واسه اینا کمترین کاره، با اومدن -

 من جون خیلیا به خطر میوفته، تو اینو می خوای؟

 اونارم میاریم بیرون-

این فکر اساسی نیست، من یکم بهم ریختم بهم -

فرصت بده، منتظر تماسم باش، امشب که نه اما فردا 

 شب میام می بینمت

 باش، این جا دارم دیوونه میشم خیلی مراقب-

 هستم، یه جورایی دستم اومده چی کار باید بکنم-

 باشه-

 دوستت دارم-

 دیگه دیوونه ترم نکن-

 پروا سر به زیر برد و آتش خیلی آرام گفت:

 عمرمی-
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 پروا بغض کرد و گفت:

 فعال-

سریع تماس را قطع کرد. دست روی شکمش فشرد و 

 غرید:

این دنیا نیست، باید بری  ببخشید اما تو جات تو-

 وگرنه ماها نابود میشیم

در سرویس را باز کرد بیرون رفت، به ماهک نگاه کرد 

 و گفت:

 انو ببینممن برم مام-

 تو رو خدا مراقب باش-

 هستم، این گوشی بگیر-

گوشی را به دست ماهک داد و از اتاق بیرون رفت، 

 زهرا را باالی پله ها دید و نزدیکش شد گفت:
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 ین دیدی؟مب-

 انگار اذیتش کردن خیلی داغونه-

 مهم اینه که زندس-

 کجا هستن؟-

 بردنشون تو یه اتاق-

 نپس فعال نمیشه برم ببینمشو-

 نه، تو برو استراحت کن-

 هر جوریه باید مبین ببینم-

 چیزی تو فکرته؟-

 پروا سر تکان داد و گفت:

 بذار اول ببینمش-

 زهرا سر تکان داد گفت:

 ایینفعال میرم پ-
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 برو-

** 

هک از جا پرید و پروا لبخند زد چشم با صدای فریاد ما

بست، بار دیگر صدای فریاد کژوان باال رفت و ماهک 

 ت زده گفت:وحش

 چی شده؟!-

 بشین-

 اما ص...-

 گفتم بشین-

ماهک لب تخت نشست، شب شده بود و ماهک هنوز 

 کنار پروا بود.

 صدای عربده ی بهادر بلند شد:

 موژان-
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ک وحشت زده دوباره ایستاد و پروا دستش را به ماه

 تاج تخت گرفت ایستاد گفت:

 بیرون نیا-

 اما پر...-

 ماهک بحث نکن -

 در اتاق را باز کرد بیرون رفت.

 موژان-

پروا باالی پله ها ایستاد، به آن دو مرد نگاه کرد و 

 گفت:

 چی شده که این عمارت گذاشتید رو سرتون؟!-

 همه چیز خراب شد-

 

 آتش _آغوش#
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 دوم_جلد_دو _پنجاه_صد_پارت#

 

پروا آرام از پله ها پایین می رفت و بهادر هر دو  

دستش را روی سرش گذاشت همان جور که مدام 

 قدم بر می داشت گفت:

 همه جنسا پرید، همه جنسا-

 پروا دست به سینه ایستاد و گفت:

به من چه، آتشم مطمئنم کاری نمی کنه، چون بر -

 خیلی براش مهممعکس شما من 

 اپلیس...پلیس ریخت اون ج-

 پروا زبان روی لبش کشید و گفت:

 خب پس انگار دشمن زیاد دارید-

 بهادر با خشم جلو رفت و پروا خندید و گفت:
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میخوای بزنی؟ بزن اما جوری بزن برگ برندم از بین -

 بره

 بهادر دندان روی هم فشرد و کژوان غرید:

 اینم کار آتشه-

 کرد و گفت:پروا نگاهش 

جون اطرافیان به خاطر آتش شبیه شما نیست که -

 کارای خودش به خطر بندازه

 سمت کژوان رفت و آرام گفت:

یادته آتش بازداشت بود، یادته که به جرم قتل گرفته -

بودنش، همون وقتی که منو نجات داده بود، با نوت 

 امیار اومده بودی

 فت:کژوان چشم ریز کرد و پروا سر کج کرد و گ

 که پنهانه اما هستش یه نفر به من کمک کرد، یه نفر-
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بهادر مشکوک جلو رفت و پروا به هر دو نگاه کرد و 

 گفت:

یه نفر به نام ابد، البته این یه اسم فیکه، خودشو نمی -

شناسم، اما ممکنه شما بشناسید، البته چون اون موقع 

نمی خواستید آتش زندان بیوفته دارم میگم، هر چی 

 شه تیرتون به سنگ خوردنبا

 وان خیره شد و گفت:در چشمان کژ

خدمتکار یه خونه که فیلمای دوربینش می تونست -

کمک مون کنه و این که یه راه از اون خونه خرابه به 

 اون جا داشت

کژوان و بهادر متعجب به یکدیگر نگاه کردند و پروا 

 خندید و گفت:
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بازه و همه اینارو نمی دونید چون این پرونده هنوز -

قتش، اما برسید سر اصل چیز مخفی مونده تا به و

 مطلب

 سر تکان داد و ادامه داد:

حتما بین شماها یکی بوده که سال ها قبل یه مردی -

که زنشو تو شمال کشته بوده اورده تهران و کار هم 

 بهش داده

کژوان جوری جا خورد که ابروهای پر پشتش باال رفت 

 و پروا لبخند زد گفت:

بد باشه که تو پس شناختینش، اون آدم باید همون ا-

خیلی چیزا کمکم کرد و هنوزم می کنه، اصال از کجا 

 معلوم شاید این کار هم کار همون آقا یا خانم ابد باشه

کژوان عصبی چرخید و پروا چرخید سمت پله ها رفت 

 و گفت:
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 شبتون بخیر-

بهادر از پله باال رفت، اما سریع پشت دیوار پنهان شد، 

سمت خودش چرخاند بازوی کژوان را گرفت و سریع 

 گفت:

 مار تو آستینت پرورش دادی؟-

 امکان نداره!-

چی امکان نداره، مگه اون نبود اون پیرمرد برد به اون -

 خونه؟!

 نمیشه...نمیشه اون به من خیانت نمیکنه-

گوش های پروا تیز شده بود و حتی نفس هم نمی 

 کشید.

هست، توی احمق فکر کردی با تو اون برادر آتشه -

 همه سال دشمن کنار خودت داشتی این
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چشمان پروا تنگ شد و تمام تنش انگار می خواستند 

 بشنوند، بهادر دست روی سرش گذاشت و گفت:

 نه نه...آمیار این کار با من نمی کنه!-

دست پروا با شتاب روی دهانش نشست که صدای 

امکان درشت  متعجبش باال نرود، چشمانش تا حد

 شده بود.

احمق، اون به راحتی هر بار فروختت، تو می احمق -

خواستی آتش نابود کنی، هر بار نشد، چون یکی بود که 

حواسش به همه چی بود، معلومه که تو به دست 

 راستت شک نمی کنی

دست پروا چنگ شد به سینه اش، ناباور پلک زد، همه 

پیام های ابد  چیز را به یاد می آورد، حرف های آتش،

ید، نقش بازی کردن آمیار که کنار دست به مرجان و فر

 کژوان است.
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شبیه کژوان بودنش و کمک های ریز و درشتش، اصرار 

به جدا نشدن پروا و آتش، همه چیز در سر پروا می 

 چرخید اما هیچ وقت فکر نمی کرد به آمیار برسد.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_پنجاه_صد_پارت#

 

ت زده ایستاد، اق با شتاب باز شد، ماهک وحشدر ات

 پروا سریع سمتش رفت و گفت:

 بده من گوشیو-

 چی شده؟!-

 بده من وقت نیست-
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ماهک سریع گوشی را به دست پروا داد و پروا وارد 

حمام شد در را قفل کرد و با آتش تماس گرفت، آتش 

که توقع نداشت پروا آن شب باز هم تماس بگیرد، 

 واب داد:نگران سریع ج

 پروا-

 اما باید یه کاری کنیخوبم آتش -

 من نمی فهمم کی به پلیس خبر داد ریخت...-

 من-

 پروا!-

 االن این مهم نیست-

چی مهم نیست! داری جون خودتو به خطر می ندازی -

 واسه کی؟!

 آتش وقت نیست خوب گوش کن-
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 چی شده؟-

 آمیار پیشته؟-

 آره، با کیا و مجید تو انبارن-

 ید حواست به آمیار باشهآتش با-

 ش چشم ریز کرد و گفت:آت

 کاری کرده؟!-

نه وقت نیست توضیح بدم، فردا شب می بینمت -

 میگم، فقط از االن تا فردا شب نذار آمیار ازت دور بشه

 چرا؟-

پروا کالفه لب روی هم فشرد، نفس عمیقی کشید و 

 گفت:

 چون کژوان ممکنه بخواد بالیی سرش بیاره-

 چرا؟-
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 گفت:تا دهان باز کرد آتش  پروا

آره خب معلومه، یه روز دست راست خودش بوده -

 االن کنار ماست

 آره مطمئنم میان سراغش، حواست هست؟-

 آره-

 فردا شب حرف می زنیم االن باید برم-

 مراقب باش-

 آتش همه حواست به آمیار باشه-

 هست، آکامو ازم گرفتن نمیذارم آمیارم بگیرن-

 گفت: پروا لبخند زد و

 فعال-

طع کرد و نفس راحتی کشید، از حمام تماس را ق

 بیرون رفت و رو به ماهک گفت:
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فعال سرگرم شدن، یعنی هم کلی سرمایه از دست -

 دادن هم فهمیدن از خودی خوردن

 االن چی میشه-

امیدوارم بهادر نخواد مامان و مبینو تو این خونه -

 زندانی کنه، البته بعیده

 اتاق نمیذاره در بیانپس چرا برده تو -

 شاید تهدید و گوشزد اما اینجوری نگهشون نمیداره-

 امیدوارم-

من تو مبین و زهرا کنار هم باشیم، زمین زدن بهادر و -

 اون عوضی کاری نداره، فقط باید با همه حرف بزنم

 باشه-

** 
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در اتاق باز شد، تکان نخورد، بهادر نگاهش کرد و 

ند و عقب رفت در را لبخند زد، چشم در اتاق چرخا

 ت.بس

با بسته شدن در پروا چشم باز کرد، ساعت دو نیمه 

شب بود و سه با آتش در همان خانه قرار داشت، زهرا 

 و ماهک در جریان بودند.

زهرا از بین در دید که کژوان آهسته وارد اتاقش شد و 

در را بست، نفس عمیقی کشید عقب رفت و زیر لب 

 گفت:

بیهوش بهادر که تا نه صبح جوری خستت میکنم -

 بشی

همان موقع در اتاق باز شد، زهرا دستش را زیر 

موهایش برد، بهادر نگاه سرتا پایی به او انداخت و با 

 یک ابروی باال رفته گفت:
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 خوشگل شدی؟-

 شدم؟ یعنی نبودم؟-

 بهادر خندید و سر تکان داد گفت:

بودی، همیشه بودی، اما میخوای از این کارا کنی -

 زی بخورملش یه خبر بده یه چیقب

زهرا سمتش رفت، سر انگشت اشاره اش را کنار 

 گردنش کشید و گفت:

 یعنی واسه خوردن دیره؟-

بهادر خیره به لب های سرخش بود و زهرا سر جلو برد 

 گفت:

 همه چیز برات آماده کردم-

بهادر به روی میز و بساطی که پهن بود نگاه کرد با 

 گفت:تحسین سر تکان داد و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 عالیه دخترکارت -

زهرا پشت سرش ایستاد به تتش چسبید و دم 

 گوشش گفت:

 پس یکم خودتو گرم کن که شروع کنیم-

 تو هم که مثل همیشه نمی خوری-

 من نخورده گرمم بهادر جان، اینو که خوب میدونی-

 بهادر قهقهه زد و گفت:

 خیلی خوب-

ه، زهرا قدم برداشت و بهادر هم مجبور شد قدم بردار

هلش داد و چشمکی به بهادر زد، خم شد در روی مبل 

بطری را باز کرد و پیک را باال آورد با عشوه ی خاصی 

 از محتویات مشروب درون پیک ریخت.
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بطری را پایین گذاشت جلو رفت، رو به بهادر که 

چشمانش نشان میداد تا چه حد حالش دگرگون شده 

ست و پیک بود نگاه کرد و رو به او روی یک پایش نش

 نزدیک لبش کرد. را

بهادر با شتاب دست زهرا را گرفت و پیک را سر 

 کشید.

زهرا بلند خندید و دستش را درون موهای بهادر کرد 

 سر جلو برد گفت:

 چه شبی بشه امشب-

بغض خاصی در صدایش بود اما بهادر اصال متوجه 

نبود، اما زهرا برای رهایی از آن موقعیت چه کارها که 

 هد.بود انجام دمجبور 

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_چهار_پنجاه_صد_پارت#

 

* 

پروا به اطراف نگاه کرد، و بی صدا از پله ها پایین 

رفت، به راهروی اتاق بهادر نگاه کرد و سریع از پله ها 

 پایین رفت وارد سالن استخر شد.

از کنار دیوار در حالی که کمی کمرش خم شد بود 

همه جا نگاه کرد دقیق به  سمت آن اتاق رفت، چرخید

و وارد اتاق شد، نفس راحتی کشید و پالتویی که زهرا 

به او داده بود را تنش کرد و شال را روی سرش 

 انداخت.

 در کمد را باز کرد و رخت آویز را چرخاند.
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در را سریع بست و جلو رفت، دیوار را که فکر می کرد 

نش سخت باز می شود عقب کشید اما با راحت باز شد

 رد.تعجب ک

همان لحظه دستی یقه اش را گرفت درون راهرو 

کشیدش، پروا خواست جیغ بزند اما با دیدن آتش 

چشمانش درشت شد و به یک باره خندید، دستانش را 

دور گردن آتش حلقه کرد و گونه اش را بوسید آرام 

 گفت:

 غافلگیرم کردی، مرد جوون-

 جوون چاره داشتم تا دم اتاقت می اومدم بانوی-

ا خندید و آتش در را کشید با بسته شدن در پروا پرو

 چشم چرخاند بین دو چشم آتش و کفت:

گفتی کاری میکنم بدون من نتونی نفس بکشی، -

 نفهمیدم اون حرفت تهدید بود یا منظورت عشق بود؟
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 حاال چی بود؟-

 پروا لبخند زد و سر جلو برد لبش را بوسید و گفت:

 بریم-

و را گرفت و راه شید دست اآتش نفس عمیقی ک

افتادند، پروا در حالی که نگاهش به آتش بود و قدم بر 

 می داشت گفت:

 آمیارو با خودت اوردی؟-

 بله به دستور شما که نگفتی دلیلت چیه؟-

 می فهمی-

 وای به حالش اگر کاری کرده باشه-

 نکرده، مثل پیرمردا غر نزن-

 تو این راه واقعا پیر شدم-

 نمیخواماشوهر پیر پیر نشو من -
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 جذاب تر میشم که-

 پروا بلند خندید و گفت:

جذابیتت کافیه عزیزم، بیشتر از این دهنمونو -

 سرویس میکنی

 آتش سر چرخاند و گفت:

زن مارو باش، به جای تربیت کردن شوهرش، دهن -

 خودش ول شده

 اثر بند شدن نفسم به نفسته-

 روا ترسیدآتش به یک باره ایستاد و با شتاب چرخید، پ

به دیوار راهروی باریک چسبید، دست آتش روی ریوار 

 نشست و سرش جلو رفت گفت:

 توی پدرسگ چرا تو هر حالتی عشوه میای-

 ...من؟!م-
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 نن بابای سگ پدر حروم زادت-

 پروا با لب بسته خندید و گفت:

 مسخره، ترسون...-

لب آتش به لبش چسبید، با کام اول، چشمان پروا 

همراهی کرد، دست دیگر آتش پشت بسته شد و 

کمرش رفت محکم به تن خودش فشرد، کام های 

 آتش عمیق بود و بی تاب، پروا همان را می خواست.

 به سختی سر عقب برد نفس زنان گفت:

 آتش وقت تنگه-

چشمان اتش بسته بود با آن حرف عقب که نرفت 

هیچ، سر در گردن پروا فرو برد، با کامی که از گردنش 

 ، دل پروا فرو ریخت و زانوهایش سست شد.گرفت

 لباس آتش را چنگ زد و آرام اسمش را صدا کرد.
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 آتش-

کام بعدی زانویش را تا کرد اما آتش محکم گرفتش و 

باال کشید، کنار گردنش را مکید و پروا چنگ زد 

 موهایش را و سر آتش را بیشتر سمت خودش فشرد.

کوبیده مشت آتش با حرص به دیوار پشت سر پروا 

 شد و عصبی عقب رفت غرید:

 زود بریم خونه-

پروا آب دهان قورت داد به سختی قدم بر میداشت، 

 اگر آتش دستش را نمیکشید همان هم نمی توانست.

به پایین پله ها رسیدند و آتش ایستاد پروا جلوتر 

رفت، هر دو باال رفتند و سریع آن خانه را ترک کردند و 

فنی از آتش داشت، باید اول به با درخواستی که پروا تل

خانه آتش می رفتند تا پروا هم اآمیار را ببیند هم مادر 

 آتش را که قرار بود کاری برایش انجام دهد.
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** 

با باز شدن در آمیار سریع ایستاد، پروا با لبخند به همه 

 نگاه کرد و سر تکان داد سالم کرد.

 سالم دخترم خوش اومدی-

بینیمت خیالمون کمی جمع زن داداش چه خوبه می -

 میشه

پروا با لبخند به آمیار نگاه کرد، دست آتش که در 

 دستش بود را فشرد و بلند کفت:

وقت تنگه و حرف زیاد اما االن بهترین کار خالصه -

 گفتن یهه ماجرایی هست

آمیار مشکوک نگاهش میکرد و پروا سر چرخاند به 

 آتش نگاه کرد و کفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مدت از پشت پرده همیشه یه آدمی هست که این -

 کمکمون کرده، یعنی در اصل کمک تو

 آتش چشم ریز کرد.

 کل خانواده گیج به پروا نگاه می کردند و پروا ادامه داد:

نمی دونم از کی اما حتما از وقتی بوده که چهره ی -

واقعی کژوانو دیده و خواسته به تو کمک کنه، با کنار تو 

د و کیا، اون دوتا بودن نمیشد، میشد یکی شبیه مجی

خیلی کمکت کردن اما هیچ وقت نشد بهت بگن کژوان 

 چی کارا میکنه، نمی تونستن بگن 

 دخترم منظورت از این حرفا چیه؟-

 االن میگم مامان-

 به آمیار که سر به زیر بود نگاه کرد و گفت:
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نقش بازی کردن اونم نقش منفی واقعا سخت بود اما -

خانوادش براش مهم برادرش و آمیار تونست چون 

هستن، بد شد از چشم همه افتاد اما با یه اسم جعلی 

 به نام ابد سال ها به آتش کمک کرد

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_پنجاه_صد_پارت#

 

چشمان آتش درشت شد و به آمیار نگاه کرد، پروا 

 خندید گفت:

انقدر کمک کرده که شمارش از دستمون در رفته، -

ن به آتش، کمک کردن به آتش، زدن مرجا اجبار حرف

جور کردن مدارک، نجاتش از اتهام قتل، کمکای وقت 

و بی وقتش به من، اعالم راه درست به من، جای 
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خیلیارو لو دادن، که حاال میفهمم چرا هیچ وقت خودشو 

نشون نداد، چون با همین پنهون بودنش چند سال 

ش با خبر تونست کنار دست اون بمونه و از همه کارا

 بشه که االن بتونه یه پرونده بفرسته واسه سرگرد

 آتش بهت زده کفت:

 آمیار!-

بله برادرت همه این کمکارو به تو کرده و سخت -

ترین کارش این بوده آدم بدی باشه، دشمنت باشه، با 

 زنت بد باشه

دست آتش را رها کرد و خودش را عقب کشید، آمیار 

تش رفت اب زده سمبی اختیار اشک ریخت و آتش شت

 در آغوش گرفتش.

پروا با بغض سر چرخاند و دیدد مادر و دختر هایش 

چطور اشک می ریزند، اما از موقعیت استفاده کرد 
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سریع سمت مادر آتش رفت، دستش را گرفت سمت 

 اتاق کشیدش.

مادر آتش نگران به دنبالش رفت و با بسته شدن در 

 پروا ملتمس گفت:

 جور کردید؟-

 ری بچه ی آتشمو بکشم؟ن، من چطوپروا جا-

بین بچتون و نوتون کیو انتخاب میکنید، اونم بچه ای -

 که یکم ماهش نشده، مامان جون آتش تو خطره، لطفا

 مادرش اشک ریخت و پروا با بغض گفت:

شما وی میدونید، من خودم عاشق بچه هستم اما -

 جون آتش برام مهم تره

 گفت:در آورد وآن زن دست زیر لباسش برد شیشه ای 

 نصف قاشق و-
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چایی خوذی بریز تو آب بخور، بیشتر نشه خطرناکه 

 برات

 سریع هست؟-

آن زن اشک ریخت و سر تکان داد، پروا گونه اش را 

 بوسید و گفت:

تموم میشه، منو آتش بچه دار میشیم، اما این بچه -

 جون آتش منو تو خطر میندازه

 منو میبخشه نهامیدوارم آتش هیچ وقت نفهمه، نه -

 تورو

 نمی فهمه-

سریع شیشه را در جیب شلوارش گذاشت و در اتاق را 

 باز کرد بلند گفت:
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خب دیگه من وقتی ندارم، یکمم دوتا برادری به من -

 وقت بدید

 آمیار سر به زیر خندید و پروا کنار آتش ایستاد و گفت:

شوهرمو دو ساعت می خوام بعدش مال خودتون تا -

 دوباره برگردموقتی 

ندید و پرواسر باال برد به لبخند آتش نگاه آسکی خ

 کرد و گفت:

شک کرده بودم ابد یکی از خودمونه، یکی که به -

کژوان نزدیکه، مخصوصا وقتی پروندرو فرستادن واسه 

سرگرد، دیشب به کژوان یه چیزایی گفتم، باید می 

فهمیدم ابد کیه، قصد به خطر انداختن جون آمیار 

 شتمندا

 نگاه گرفتو گفت:
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کژوان خیلی زود فهمید ابد همون آمیاره چون اون -

مردی که تو اون باغ پشت اون خونه خرابه که منو 

دزدیده بودن کار می کرد آمیار برده بود و فقط اون خبر 

 داشت

 آمیار سر تکان داد و گفت:

 درسته-

 االن کژوان بدجور کینه داره، باید مواظب باشی-

 ت:آتش سریع گف

 درستی کردینگران نباش، کار -

منم میخواستم بگم اما گفتم تو این موقعیت چطوری -

 بگم من کیم

 منم با روش بدی فهمیدم، بازم ببخشید-

 اتفاقی واسه من نمی افته-
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 من نمی ذارم نفس تو نگران نباش-

 پرپا سر تکان داد دوباره به آتش نگاه کرد و آرام گفت:

 بریم؟ وقت کمه-

 ش آمد و گفت:لب آتش ک

 بریم-

 روا به آن زن نگران نگاه کرد و گفت:پ

 دوباره می بینمتون-

 چرخید برود اما پدر آتش گفت:

من نمی دونستم آمیار چی کارا کرده اما روزی که با -

 تو یعنی زن داداشش اون کارو کرد، خیلی عصبی شدم

 آمیار به آتش نگاه کرد و گفت:

 بابا منو به خاطر عروسش زد-

 گاه کرد و آمیار گفت:ا خجالت زده به آتش نپرو
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دیدم بابا انقدر عصبیه که حتی ممکنه منو بکشه، -

مجبور شدم بگم یه پرونده از کژوان دارم مجبور شدم 

اون کارو کنم که کژوان شک نکنه، وگرنه سرمو می 

 برید می ذاشت رو سینم

 آتش خندید و پدرش گفت:

به آمیار گفتم، دیگه وقتی پروارو تحویل بهادر دادی -

یه، مهم نیست اون پرونده تکمیل نیست، تحویلش کاف

 بده

هر دو کار درستی کردید، اما دیره من با پروا کار -

 دارم، بعد حرف می زنیم

در را باز کرد و پروا را بیرون کشید، پروا با عجله از 

همه خداخافظی کرد و آتش سریع درون آسانسور 

 گفت: کشیدش، پروا نگاهش کرد و

 را انقدر عجله داری؟یعنی نفهمیدن توچ-
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بفهمن، اصال میخوای برم بگم عجله دارم چون -

 میخوام زنم...

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_پنجاه_صد_پارت#

 

 پروا سریع دست جلوی دهان آتش گذاشت غرید:

 دیوونه آروم!-

 آتش سر عقب کشید و گفت:-

 دیگهانگار مهمه بفهمن یا نه، یه چیز طبیعیه -

 یرون رفتند و پروا گفت:آسانسور ایستاد و ب

 آدمی به بی حیایی تو ندیدم-
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یکم دیگه حرف میزدن، دستتو میگرفتم می رفتم -

 همون اتاقم میگفتم ببخشید من دیگه طاقت ندارم

 شانس بزرگی اوردم، خدایا شکر-

آتش بلند خندید و وارد پارکینگ خانه ی پروا شدند و 

تش آسانسور رفتند، با بسته شدن آسانسور آدرون 

شانه ی پروا را چنگ زد جلو کشید و لبش را با ولع 

 بوسید، پروا خندید و تا آسانسور بایستد همراهی کرد.

با ایستادن آسانسور سریع عقب رفت و بلند خندید 

 گفت:

خدارو شکر میکنم پایین شهریم آسانسورامون -

ایی که برات مهم دوربین نداره، وگرنه توی بی حی

 چیزایی ظبط می کردننیست این دوربینا چه 
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آتش سریع دستش را گرفت بیرون کشیدش،و در 

خانه را با کلید باز کرد، با همان عجله پروا را درون 

 خانه کشید در را بست و شال را از روی سرش کشید.

با شتاب صورت پروا را قاب گرفت و دوباره بوسیدش 

ی کشیدش و پروا سریع پالتو همان جور سمت اتاق م

در اورد روی زمین رها کرد و تند دکمه های را از تنش،

پیراهن آتش را باز می کرد و با همان سرعت لباس را 

 از تنش در آورد و روی تخت رها شدن.

** 

چشم بسته بود و با نوازش سر انگشتان آتش مست 

شده بود، کتف و سر آتش به تاج تخت تکیه داده بود، 

 جود غر زدن پروا داشت سیگار می کشید.با و

از باالی سر پروا به چشمان بسته اش نگاه کرد و 

 گفت:
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آمیار با اینکه دست راست کژوان بوده اما از خیلی -

 چیزا بی خبر بوده

 پروا سر باال برد نگاهش کرد و گفت:

 مثل چی؟-

 قتل زن عموم، قتل آکام-

 پروا با شتاب نیم خیز شدو گفت:

 چی؟!-

آکام زن عموم کُشت چون اتفاقی شنید که کژوان -

کشته، زن بیچاررو با یه بچه تو شکمش دستور میده 

 بکشن

 وای! این چرا انقدر بی رحمه!-
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وقتی فهمیدیم آکام اون کشته منو آمیار داغون -

شدیم، واسه همین میگم خیلی چیارو کژوان نذاشته که 

 بفهمه

 من...من واقعا متاسفم!-

 تازه عاشق شده بود آکام-

را در آغوش گرفت، پروا کمی جلو رفت و تن آتش 

 آتش نفس عمیقی کشید و گفت:

 هر چقدر زجر بکشه کمه براش، کژوان جانیه-

 پروا کنار صورتش را بوسیدو گفت:

 هممون به تماشای زجر کشیدنش می شینیم-

اون وقت من راحت می ذارم تو بری تو دهن اون -

 دوتا

 ری دیوونم می کنی، این راحتته؟راحت؟! هر س-
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 د و گفت:عقب رفت چشمکی ر

 بریم، تا برسیم ساعت شش شده-

 آتش نفس عمیقی کشید و سر تکان داد.

 بریم-

پروا لبخند زد سریع گونه اش را بوسید از تخت پایین 

رفت، لباس زیرش را تنش کرد پشت به آتش لب 

 تخت نشست.

 گفت: آتش همان جور که قزن را برایش می بست

 اون روز کتکت زدن؟-

 نه بخدا-

 از من پنهان نکنیا پروا چیزیو-

 پروا ساکت ماند و آتش کتفش را بوسید و گفت:
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هر چی که باشه حتی اگر ضرر باشه یا هر چی، بهم -

 بگو

 با...باشه-

 سریع از جایش بلند شد و گفت:

 از فردا شب محرم شروع میشه؟-

 آره-

داشت لباس تنش می کرد با خنده ی آتش پروا که 

 متعجب چرخید و گفت:

 ندی؟به چی می خ-

 پریشب رفتم پروچمارو نصب کردم-

 ایول-
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تا برگشتم خونه ساعت سه نیم بود، اولش خوابم -

نمی برد اما بعدشم که خوابم برد، یه خواب مسخره اما 

 باحالی دیدم

 چه خوابی؟-

اما رفته بودم تو دسته کنار مجید و کیا طبل می زدم، -

یه پسر بچه هم با تیپ مشکی جذاب جلوم ایستاده 

 طبل کوچیک می زد بود

 پروا وسط اتاق خیره ی آتش بود و آتش خندید گفت:

همین جوری مثل تو تخس زل زده بود بهم، خم شدم -

 گفتم هان چیه؟! گفت بابا دستمو بگیر 

 لباس از دست پروا رها شد و آتش بلند خندید گفت:

یهو از خواب پریدم، از بچه خوشم نمیادا اما گفت بابا -

ه بعد خواب چند ساعت هی یادش یه ذوقی کردم ک
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ن خودت می افتادم می خندیدم، پدرسگ چشماش عی

 بود، همین دیوونم کرد

 پروا سریع خم شد لباس را برداشت و گفت:

 دیر شدا-

آتش نفس عنیقی کشید صاف نشست دست پشت 

 گردنش برد و گفت:

بریم که باز جونمو، نفسمو بذارم تو اون خونه ی -

 کوفتی

بیرون رفت و شیشه ی کوچک درون پروا از اتاق 

 جیبس را لمس کرد و بلند گفت:

 نکن آتششروع -
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آتش نیش خند زد و لباسش را تن کرد از اتاق بیرون 

رفت، روبه روی او ایستاد، پروا با لبخند همان جور که 

 دکمه هایش را برایش می بست گفت:

 چیزی نمونده این روزا تموم بشه-

 تو درد داری؟-

 چه دردی!-

 تش چانه اش را گرفت و گفت:آ

قت اینو چند بار دیدم چهره تو هم کشیدی، هیچ و-

 نمی دیدم، واسه همین میگم

نه...یعنی یکم هیجان زده شده بودی، تند پیش می -

 رفتی...

 مگه بار اوله که این جوری بوده؟-

 نه...نمی دونم شاید واسه اینه رابطمون کم شده-
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یگی، الزمه ببرمت نه انگار خودتم نمی فهمی چی م-

 دکتر

 نه...آخه واسه چی؟!-

لذت ببرم تو اذیت بشی، باید من که نمی خوام من -

 فهمید دردت چیه

 درد نداشتم آتش، منم لذت می ب...-

 داشتی خودم متوجه شدم-

 از پروا دور شد و پروا با زاری چرخید گفت:

 من خوبم، دردی ندارم دکتر الزم نیست-

 ث نکن، بیا بریمهمونی که من میگم، بح-

 پروا پوفی کرد همراه آتش از خانه بیرون رفتند.

 سوار ماشین شدند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هفت_پنجاه_صد_پارت#

 

 

 

 

 آتش موزیک را روشن کرد و گفت:

دفعه ی بعد که داری میای با یه دکتر هماهنگ می -

 کنم که نصف شب ببرمت چکاب

 آتش!-

دکتر، االن اذیت  بحث نکن، این مدتم نشد ببرمت-

 شدنتم دیدم باید بفهمم چه مشکلی داری

 یگم حرف خودتو میزنیهر چی م-
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 پس بگو چشم-

پروا هیچ نگفت دست به سینه نشست، دردش برای 

رابطه نبود، دردش برای همان ضربه ای بود که به 

کمرش زده بودند اما آتش تیز تر آن بود که حتی در 

 د.اوج لذت به آن چیز ها توجه نکن

 دست پروا را گرفت و گفت:

 عقد کنیم؟-

 پروا خندید و گفت:

 دو هفته نیست جدا شدیم-

 آتش ابرو در هم کشید و پروا دست پاچه گفت:

منظورم اینه که بعد عقد می کنیم، خب االن هم -

محرم هم هستیم چه فرقی داره، بعدم این بار می 

 خوام عقد و عروسیم باهم باشه
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 به چشم بانو-

 

هم باز هم آتش او را تا آخر راه زیر زمین آن شب 

بی صدا و با احتیاط به اتاقش  همراهی کرد، پروا

برگشت، گوشی را پنهان کرد و به حمام رفت، بعد از 

 حمام خسته و بی جان به خواب عمیقی فرو رفت.

★ 

 پروا، پروا جان-

با صدای مردی الی پلکش را باز کرد با دیدن مبین با 

جوری که درد در دل و کمرش  شتاب نیم خیز شد

 مبین غرید:پیچید، دستش روی شکمش نشست و 

 آروم-

 ...تو...ت-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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آره از امروز حکم آزادیم تو خونه صادر شد، ماهک -

 گفت تو می خواستی منو ببینی

 مامان...مامانم!-

 اونم خوبه، پایینه برو ببینش-

 خوبید؟-

 ظاهرا آره-

 پروا چشم بست و گفت:

 خدارو شکر-

 باز کرد و سریع گفت: چشم

 زهرارو دیدی؟-

 ا دست مبین را گرفتو گفت:مبین هیچ نگفت و پرو

 خیلی نگرانت بود-

 آره دیشبم صدای عشقو حالشو با بابام شنیدم-
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 پروا لب زیر دندان کشید و مبین ایستاد گفت:

 بی خیال-

زهرا به من کمک کرد، اون حالش از بهادر بهم می -

ن آتش، اون بیچاره مجبوره خوره، من شبا میرم دید

 بهادر سرگرم کنه

 بست و گفت: مبین عصبی چشم

بهادر عوضی این دختر فقط واسه همین می خواد -

وگرنه که عقدش می کرد، یا که چه میدونم محرم 

 خودش می کرد

 چشمان پروا درشت شد و گفت:

 محرم که هس...-

 نیستن، بهادر اعتقادی نداره به این چیزا-

 وای! -
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م دیوونه میشم، کسی چی می فهمه دارم چی می دار-

صداشو شنیدم به جون خودم می کشم، دیشب 

خواستم خودمو بکشم که دیگه نه بشنوم نه ببینم، اما 

 آتش راست گفت، من خیلی بی غیرتم

 این جوری نگو، نمیشه شرایط آدمارو درک کرد-

 شنیدم خیلی اذیتت کردن-

کنه بیشتر هم آره اما اگر دست رو دست بذاریم مم-

 بشه

 باید چی کار کنی؟-

 ه، باید قبل از فاجعه کاری کنیممیگم اما االن ن-

 چه فاجعه ای؟-
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کژوان و بهادر قراره یه کار بزرگ بکنن، مطمئنم می -

خوان آتش تو دردسر بندازن، بعدم ما آشغاالیی 

 میشیم که یکی یکیمون رو با کشتمون می ندازه دور

 دارم من یکی توانایی کشتنشو-

 پروا لبخند زد و گفت:

 فعال برو-

 شتی سریع بگوباشه، کاری دا-

پروا سر تکان دا و مبین از اتاق بیرون رفت، پروا نفس 

عمیقی کشید اما با احساس تهوع دست جلوی دهانش 

 گرفت و با عجله سمت دستشویی دوید.

باال که آورد بی حال دست روی شکمش گذاشت و 

 گفت:

 ی می کنیتازه داری خودنمای-
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 چشم بست و در را باز کرد بیرون رفت، کش مویی

برداشت و کل موهایش را باال سرش جمع کرد، بی 

 حال لب تخت نشست و آرام گفت:

 تا بیشتر این خودنمایی نکردی باید بری...باید بری-

به گریه افتاد و دستش روی چشمانش نشست و 

 دست دیگرش روی شکمش بود.

** 

 آروم باش آتش-

 چیزی شده که سه روزه نیومدی ببینمتیه -

ن مدت بهادر همه حواسش به منه، نه عزیزم، فقط ای-

شبا تو سالن پایین تا صبح با کژوان می شینه و زر 

 میزنن،، من چه جوری از جلوشون بلند بشم بیام

 دروغی که در کار نیست؟-
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 نه به جون خودت هر چیزی گفتم حقیقته-

 تخوب نیستم پروا بذار ببینم-

امشب اگر خوابیدن و زهرا موفق شد، بهت پیام -

 میدم، تو گوش به زنگ باش

 باشه-

 من برم فعال-

 مراقب خودت باش-

پروا گوشی را پنهان کرد از حمام بیرون رفت، دیت به 

 پهلویش زد جلوی آینه ایستاد و غرید:

چرا دلم نمیاد بکشمت؟ چرا انقدر دارم دست دست -

 می کنم؟!
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 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شت روز به روز بهتر می شد نگاه از صورتش که دا

رفت، بازش کرد و هوای تازه را با گرفت سمت پنجره 

 نفس عمیق بلعید.

* 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_پنجاه_صد_پارت#

 

 نه بازم قصد رفتن به اتاقشون ندارن-

 پروا با ناراحتی و آرام گفت:

 باشه قطع کن تا نفهمیدن-

برن هم وقتی  توام بخواب دیگه نزدیک چهار صبحه،-

 نداری بری و برگردی
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 باشه-

 اما واقعا نتونستم ببخشید-

 می دونم عزیزم ممنون-

 تماس را قطع کرد و برای آتش پیام نوشت:

 نخوابیدن، نمی تونم بیام، شب بخیر عزیزم-

پیام را فرستاد و گوشی را پنهان کرد از اتاق بیرون 

 رفت.

** 

ندن پیام با لرزیدن گوشی سریع روشنش کرد با خوا

 و چرخاند.عصبی چرخید، با دیدن مادرش پوفی کرد ر

 مادرش جلو رفت و گفت:

 حالش خوبه؟-

 نمی تونه بیاد، دارم دیوونه میشم-
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 مادرش ناراحت دست روی بازویش گذاشت و گفت:

 این روزا کی تموم میشه؟-

نمی دونم، کاش می دونستم، جونم تو دست اوناس -

 دارم دیوونه میشم

بست و آتش لب مبل نشست، دست  مادرش چشم

 گفت:روی ریشش کشید و 

 به مو از سرش کم بشه از هیچ کس نمی گذرم-

مادرش لب زیر دندان کشید، آتش نگاهش کرد و 

 ادامه داد:

 پروا نباید چیزیش بشه-

 گفتی حالش خوب بود؟-

 آتش چشم ریز کرد و گفت:

 مگه باید بد باشه؟-
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 نه...فقط نگران...-

 تاد و گفت:آتش سریع ایس

 بی جهت چیزی نمی پرسی!-

 قط می خواس...نه پسرم ف-

حواسم بود اون دو شبی که پروا اومد چند دقیقه -

باهات خلوت کرد، اون شبم که من با ةمیار حرف 

 میزدم، فهمیدم پروا بردت تو اتاق

 مادرش نگاه دزدید و آتش مشکوک گفت:

 چرا نگاه می دزدی، پروا بهت چی گفت؟!-

 قط نگرانت بودهیچی ف-

 ت:آتش چشم بست و دست باال آورد گف
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دروغ بگی می گذرم، اما اگر بابت دروغت بالیی سر -

پروا بیاد، تا ثانیه آخر عمرت نمی بخشمت، میدونی که 

 حرفم حرفه

مادرش اشک ریخت سر به زیر برد، آتش نگران 

 بازوهای مادرش را گرفت و گفت:

 ی؟!چی بهت گفته که این جوری بهم ریخت-

 مادرش سر باال آورد و گفت:

تو هست، واسه اینکه بیشتر اذیت نشی، اون به فکر -

 واسه حفظ جونت

 خب!-

 مادرش باز اشک ریخت و گفت:

گفت میشه بالی جونت، گفت هم خودش اذیت میشه -

 هم تو، گفت تو دیوونه میشی
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 یعنی چی؟!-

دروغ نگفت، همه حرفاش درست بود، التماسم کرد -

 ر تو، به خاطر جون تو و خودشگفت به خاط

 تکانش داد و فریاد زد:آتش عصبی 

 یعنی چی؟!-

 مادرش به هق هق افتاد و در میان هق هقش گفت:

 پروا حاملس-

دور چشمان چین خورد و کمی چشمانش تنگ شد 

 گفت:

 چی؟!-

شب اول...گفت حاملس...خوشحال نبود...نگرانت -

ی که بالی بود...گفت این بچه بالی جون آتشه، بچه ا

 جون آتش باشه نمی خوام...
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تان آتش از بازوی مادرش جدا شد کنار تنش افتاد، دس

نگاهش به پنجره ماند، حتی صدای گریه ی مادرش او 

 را از بهت بیرون نیاورد.

با به یاد آوردن دردهایش دستانش مشت شد و 

 مادرش گفت:

 التماسم کرد آتش...گفت بچه باید از بین بره-

 اب به آن زن نگاه کرد و گفت:آتش با شت

هیچ وقت نباید چیزیش بشه، نه خودش  هیچ وقت،-

 نه اون بچه

نفس مادرش حبس شد و صدای گریه اش قطع شد، 

وحشت کرد از ادامه ی حرفش، آتش سرش را به چپ 

 و راست تکان داد و گفت:

 زنمو با همون بچه ی تو شکمش میارم بیرون-
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آتش نگاهش  دست مادرش چنگ شد به گونه اش،

 کرد و مشکوک پرسید:

 !چی شد؟-

 مادرش وحشت زده قدمی به عقب برداشت و گفت:

گفت...گفت اون بچه باید...جون تو رو قسم -

داد...گفت به فکر تو باشیم...گفت دارو براش جور کنم 

 که بچه از بین ب...

 آتش لبخند زد و گفت:

 اون به فکر منه، اما همچین چیزی که نمیشه، تو هم-

ه که بچمو که همچین کاری نمی کنی، چیزی بدی بخور

 از بین ببره؟!

مادرش دست به صندلی گرفت و آتش با دیدن 

 سکوتش گردنش کمی چرخید و گفت:
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 همچین کاری نکردی دیگه، درسته؟-

 مادرش دامنش را چنگ زد با زانو به زمین افتاد نالید:

دشو بخدا به فکر تو بودم...نگرانت بودم...گفت با خو-

 بچه تورو تحت فشار می ذارن...

خشکش زده بود و مادرش با زاری دست روی آتش 

 سرش گذاشت گفت:

 اون شب اومد داررو ازم...گرفت-

آتش لبش کش آمد و به یک باره قهقه زد، جوری که 

همه از اتاق هایشان بیرون آمدند، آتش هنوز می 

 خندید و مادرش نگران صدایش زد:

 آهیر!-

ره رفت و دست سمت مادرش گرفت آتش سمت پنج

 خواهرهایش گفت:رو به 
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 میگه دارو داده...که زنم...بچمو بکشه-

آسکی با شتاب به مادرش نگاه کرد و آتش باز قهقهه 

 زد و بلند تر گفت:

 میگه دارو داده...بچم بمیره-

 پدرس با ترس گفت:

 ...بابا جان آه-

 :به یک باره آتش دندان روی هم فشرد و فریاد زد

 دارو داده بچمو بکشن!-

شتاب در شیشه کوبید، صدای جیغ آسکی سرش را با 

و آسو بلند شد، آمیار سمت آتش که سریع صورتش از 

پیشانی اش به خون نشست دوید اما آتش باز خون 

 فریاد زد:

 گفته بچمو بکش!-
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بار دیگر سرش را کوبید و اگر آن شیشه نشکن نبود به 

اما فقط سر آتش بود که هزار قسمت تقسیم می شد، 

 اشت.شکاف بر می د

 مادرش با گریه و با فریاد اسمش را صدای زد:

 آهیر-

آمیار از پشت سریع گرفتش سعی کرد عقب بکشتش، 

 اما آتش تقال کرد عربده زد:

 مامانم دارو داد بچمو بکشه!-

آسکی و آسو با ترس گریه می کردند، پارکت   با خون 

همچان عربده می زد اگر  سر آتش تزئین می شد و او

 نبود با همان چند ضربه خودش را کشته بود.آمیار 

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_نه_پنجاه_صد_پارت#

 

 

 پدرش ملتمس شانه هاش را گرفت گفت:

 آروم باش بابا...تو رو خدا-

آتش بی جان چشمانش که درونش خون جمع شده 

 بود را بست و نالید:

 نمی گذرم بچم بمیره...از هیچ کدومتون-

 د زد:آمیار وحشت زده فریا

 زنگ بزن کیا-

آسکی دست پاچه به اتاق رفت و آتش با زانو زمین 

افتاد، سر به زیر بود، خون از صورتش چکه می کرد و 

 او با همان حال روی زمین نشست عربده زد:
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 با من چی کار کردید...همتون...دشمنم هستید-

 آمیار رو به آسو غرید:

ریزی می کنی، نمی بینی چقدر خون نشستی نگاه -

 داره، پارچه تمیز بیار

آسو دوید سمت اشپزخانه و پدر آتش زانو زد، 

دستانش را دو طرف سر پسرش گذاشت باال آوردش و 

 گفت:

 آروم باش پسر...زنت این کارو نمی کنه-

 آتش بی حال گفت:

قبال آره...اما اون االن...از جون خودشم واسه...من -

 می گذره

گذرن اما مطمئن باش ره مادرا از جون خودشون می آ-

 از جون بچش نمی گذره
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آتش ساکت بود و پدرش جلو تر رفت در آغوش 

 گرفتش گفت:

پروا عاقله، جون کسیو نمی گیره، اونم جون بچه ای -

 که از تو هست، یعنی عشقش همه زندگیش

 اگر بگ...-

گر نمی گیره، قول مردونه میدم، رگ گردنمو  میذارم ا-

 این کارو کرده باشه

 ر در ادامه ی حرف پدرش گفت:آمیا

اون پروایی که من می شناسم هیچ وقت کاری نمی -

کنه داداش، تو براش خیلی مهمی اینو منی که پیاماشو 

می خوندم بهتر هر کسی می دونم، جونشو به خاطر تو 

هزار بار به خطر انداخت، اما مطمئن باش جون بچه ی 

 ی گیرهخودش و تو رو نم

 پدرش نگران گفت:
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 لی خون ریزی داره، یه کاری کن آمیار!خی-

 باید برم...ولم کن...باید پروارو ببینم-

 آتش-

 ولم کن-

فریادش باال رفت اما آمیار به زور گرفتش،  آتش چون 

جانی نداشت کامل روی زمین افتاد، یقه ی آمیار را 

 گرفت و غرید:

 ولم کن...باید ب...-

آمیار به  ر خانه، آیکی دوید سمت در وبا صدای زنگ د

 شکاف سرش نگاه کرد با گریه فریاد زد:

 کیا بیا-

تا در باز شد، کیا با دیدن آتش و فریاد آمیار سمتشان 

 دوید.
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* 

 پروا با لبخند از سر جایش بلند شد و گفت:

 این جوری بهتره-

سمت در اتاقش رفت و بازش کرد، به اتاق ماهک رفت 

 گفت:روی مبل نشسته بود آرام و با دیدنش که 

 یه جوری به زهرا بگو بیاد-

 میگم مبین بهت گفت زهرا زن بهادر نیست؟-

 گفت-

 این چقدر بیشعوره-

 زهرا گفت به زور گرفتتش به جای بدهکاری باباش-

 مبین چقدر دوستش داره-

 برو به زهرا بگو دختر-

 آهان باشه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پروا خندید و به اتاق خودش رفت، دست روی 

 کمش گذاشت و گفت:ش

 جراتشو پیدا نکردمهنوز -

به حمام رفت در را قغل کرد و گوشی را بیرون اورد 

تماس گرفت، تکیه به دیوار ایستاد، بر خالف همیشه 

که با بوق اول صدای اچآتش را می شنید، خیلی زنگ 

 خورد تا باالخره صدای آرام آتش را شنید:

 پروا-

 پروا لبخند زد و گفت:

 یسالم خوب-

زمین نخورد را پس زد و دور شد کیا که مواظبش بود 

 بی جان گفت:

 فقط بگو آره یا نه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پروا نگران از دیوار تکیه گرفت و گفت:

 چرا صدات گرفته، خوبی؟-

 بچمون خوبه؟-

نفس پروا حبس شد، هم داغ شد هم یخ بست، قلبش 

 به هیاهو بر خواست و فریاد آتش از جا پراندش.

 حرف بزن-

 جرات داد و گفت: به خودش

 ..ت...ت.-

فقط بگو آره یا نه، واسه اولین بار التماست می کنم -

 .بگو بالیی سر بچمون نیووردینفس..

 پروا اشک ریخت سر به زیر برد و گفت:

 نتونستم...نمی تونم آتش-
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لب آتش به لبخند باز شد و چشمانش بسته شد، نفس 

 عمیقی کشید و گفت:

 گفتی؟قربونت برم...چرا بهم ن-

 اذیتت می کننبا بچمون -

 باید می گفتی-

 تو از همه برام مهم تری-

 آخ...چقدر ترسیدم!-

 چانه ی پروا لرزید و گفت:

 از بابا شدنت...خوشحال شدی؟-

چرا نشم، این دختر فضول زشت داره بهم به بچه -

 میده

 پروا در میان گریه خندید و گفت:

 خوابشم که دیدی، پسره-
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 ویه پدسگ شبیه ت-

 می ترسم-

 اما از این جا به بعد جور دیگه قدم بر می دارم نترس-

 اونا تو رو با من و بچمون تحت فشار می ذارن-

 چیزی نمونده، زود میای پیشم-

 قول بده بالیی سرت نمیاد-

نمیاد، من می خوام اون پدسگ تربیت کنم، چه -

 بالیی!

 پروا باز هم اشک ریخت و گفت:

 ابابچمونم بهترین ب تو بهترین مردی، واسه-

 پدسگ چه زبونی می ریزه-

 پروا خندید و آرام گلت:

 خیلی دوستت دارم-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شصت_صد_پارت#

 

 کجای کاری، دوست داشتنت دیوونم کرد رفت-

 بازم زنگ میزنم-

 مواظب خودت و اون فسقل باش-

 هست-

با آتش خداحافظی کرد و گوشی را پنهان کرد بیرون 

بازش کرد، کژوان و بهادر را  سمت پنجره رفت ورفت، 

 در باغ دید.

همان موقع در با شتاب باز شد، با ترس رو چرخاند با 

 دیدن زهرا کامل چرخید و گفت:
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 چی شده؟!-

 داشتن حرف می زدن شنیدم-

 خب-

پنج روز دیگه انگار بزرگ ترین کارشون می خوان -

 انجام بذن

 ت:پروا چشم ریز کرد و نزدیکش شد گف

 کاری؟چه -

نفهمیدم اما اینو فهمیدم که با استفاده از تو می خوان -

 آتش مجبور کنن تو این راه کنارشون باشه

 پروا ساکت بود و زهرا دستش را گرفت و گفت:

اگر آنش همکاری نکنه بد بالیی سر تو وبچت میارن، -

 واسه همینه همه حواسشون به تو هست

 رانی گفت:ا با نگپروا چشم بست تا تمرکز کند، زهر
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اگر گیر بیوفتن پلیس آتشو می گیره، این جوری آتش -

نابود میشه، یعنی از یه طرف تو و بچش از به طرفم 

خودش، مجبوره همکاری کنه و کارشو درست انجام 

 بده

 پروا دست کنار سرش گذاشت و گفت:

 همینارو فهمیدی؟-

 آره-

 باشه برو باید تنها باشم-

 تو کارم داشتی-

ل کن، االن باید فکر کنم، وقت نداریم، برو کارو و اون-

 زهرا

 زهرا سمت در رفت اما چرخید و گفت:
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اینم فهمیدم که فردا پس فردا کارشون با تو و آتش -

 شروع میکنن تا اون روز همه چیز مرتب باشه

 خیلی وقت ندارم، برو زهرا برو-

زهرا بیرون رفت و در را بست، سمت پله ها رفت 

اما با ظاهر شدن مبین درست رو به  ین برودخوایت پای

رویش ترسید، مبین نگاه چرخاند روی صورتش و 

 گفت:

 پروا نجاتت میده-

 فکر میکنی این کمکا فقط واسه خاطر خودمه؟-

 مبین رو چرخاند و گفت:

 دیگه هیچی برام مهم نیست-

 واقعا نیست؟ -

 نیست-
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من خجالت کشیدم به خواهرت بگم به جای یک بار -

 با برادرت بودم، اما انگار باید بگمار ها ب

که چی بشه، تو که خوب زیر پرو بالش هستی، -

 همچین تپل مپلم شدی، بهادر بهت ساخته

 زهرا دستش مشت شد و گفت:

عوض شدی مبین، انگار دیگه من اون زهرا عشقت -

 نیستم

 مبین هیچ نگفت و زهرا گفت:

خاصش  من به پروا نگفتم چون با کاراش و اعتقاد-

 خجالت کشیدم، اما یه چیزی هست که باید بهت بگم

 مبین نگاهش کرد و زهرا گفت:

فقط یک ماهه که بابات منو به زور اورد تو این خونه، -

 خوب یادته؟
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 چیه میخوای بیشتر عذابم بدی؟-

 زهرا عصبی دستش را گرفت و گفت:

نه می خوام بگم من دارم زجر می کشم، دارم جون -

 میدم

 د و زهرا سر کج کرد گفت:اهش کرمبین نگ

همیشه اذیتم می کنه، می دونه نمی خوام...بخدا که -

وفتی نمی خوتگام بیشتر خوشش میاد، گریه میکننم 

التماس میکنم ببشتر خوشش میاد، اصال می دونی چند 

 بار داشتم خودکشی می کردم؟

 مبین چشم بست و زهرا گفت:

ده ی یه بر اذیتم نکن مبین، من زن بابات نیستم،-

جنسیم براش، خودت شاهد همه چی بودی، شاهد اون 

زورگوییا، شاهد کتک خوردنم، منو با اون عوضی 

 نسوزون
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 مبین سر به زیر ساکت بود و زهرا آرام گفت:

نرو پیش پروا، داره فکر می کنه، راحتش بذار، وقت -

 کمه

از کنارش گذشت از پله ها پایین رفت، مشت مبین 

 غرید:شیت و روی حفاظ پله ن

بهادر عوضی، تو می دونستی با همیم، می دونستی -

 رابطه داریم، از عمد این کارو کردی

* 

 پروا دستس را روی میز گذاشت و گفت:

 فهمیدید؟-

 مبین سر تکان داد و گفت:

 آره-

 باید همه چیز مرتب باشه-
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 هست-

مبین گوش کن، اگر کارمون درست نباشه فقط یه -

 فاتحه هممون خوندسجارو اشتباه بریم، 

 زهرا سریع گفت:

 نه هممون حواسمون هست، از االن شروع می کنیم-

خوبه چیزایی که کفتم دقیق بهشون بگید، باید بهتون -

 اعتماد کنن

 باشه-

 برید، همه چیز هماهنگ شده-

مبین از جایشان بلند شدند، کژوان و بهادر زهرا و

دور هم  بیرون رفته بودند و بهترین موقع برای برای

 جمع شدنشان بود.

 با رفتن آن دو پروا سریع گفت:
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 آتش اومدن اون پایین باید برم-

 زود بیا پروا-

میام، از دیروز که خبر دار شده حامله هستم آروم قرار -

 نداره، حاال هم که از نقسه بهش گفتم الزمه ببینمش

 زود برو-

و پروا با عجله از اتاق بیرون رفت، به اطراف نگاه کرد 

به سالن استخر رفت، .وارد آنن اتاق شد و اهرم را 

 چرخاند.

جلو رفت لتش با دیدنش سریع در آغوش کشیدش، 

 پروا با ترس گفت:

 سرت چی شد؟!-

 هیش بذار آروم بشم-

 دست پروا روی کمرش نشست و آتش آرام گفت:
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 نفسم-

پروا لبخند زد و آتش عقب رفت به شکم پروا نگاه کرد 

 فت:و خنده ای کرد گ

 یعنی این تو بچس؟!-

 بله-

 پروا جلو رفت و در را بست گفت:

 سرت چی شده؟-

 چیزی نیست-

 باز بال سر خودت اوردی میگی چیزی نیست-

 پروا از این نقشه مطمئنی؟-

بهترین راه همینه، وگرنه سرگرد می خواست امروز -

کژوان دستگیر کنه، به خاطر همین نقشه دست نگه 

 داشت
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 سرت بیاد بالیینمی خوام -

 با این نقشه بالیی سر کسی نمیاد-

آتش نفسش را بیرون داد و پروا دستانش را گرفت 

 گفت:

فکر کنم اینا کارشون فردا شروع کنن، ازت می خوام -

 از کوره در نری

همه آماده هستن، اچآمیار همه چیز آماده کرده، -

 پرویزم کمکمون می کنه

 خیلی خوبه-

 فت:ت و گدست آتش روب شکمش نشس

 دیگه درد نداری؟-

 :�🌺🌺�آغوش آتش

 آتش آغوش#
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 دوم _جلد_یک_شصت_صد_پارت#

 

 

پروا لبخند زد با وجود لکه ای که شب قبل دیده بود 

 گفت:

 نه درد ندارم-

 اول از همه مواظب خودت باش، بعدم این بچه-

 باشه-

عمیق بوسیدش، پروا لبخند  لب آتش به لبش چسبید و

 ت:باز کرد گفزد، در را 

 می بینمت-

 دوست دارم زشتم-
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پروا خندید بیرون رفت و در را بست، با لبخند سریع از 

سالن بیرون رفت به ساعت مچی اش نگاه کرد و 

 گفت:

 مبین امیدوارم قبل اومدنشون همه چیزو تموم کنید-

از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد، ماهک نفس 

 آسوده ای کشید و گفت:

 زود اومدی خوب شد-

 پروا لب تخت نشیت و کفت:

ماهک بخدا اگر چهار روز دیگه همه چی تموم بشه -

 کلی نذر دارم باید انجام بدم

 ماهک خندید و گفت:

 مامان هم امروز همینو می گفت-

 تموم میشه، دیگه تموم میشه-
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 این فسقل خاله هم به جمعمون اضاف میشه-

 پروا خندید و گفت:

 عزیزمه-

** 

دانست صبح شده است، دست درد داشت، می کمی 

روی شکمش گذاشت اما همان لحظه در با شتاب باز 

 شد.

 پروا وحشت زده نیم خیز شد و بهادر گفت:

 برید بگیرینش بیاریدش پایین-

 دو مرد سریع سمت پروا رفتند، پروا فریاد زد:

 بهم دست نزنید، بهادر عوضی بگو بهم دست نزنن-
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د های پروا هیچ کردند و فریا اما ان دو مرد بلندش

فایده ای نداشت، پروا را پایین بردند روی صندلی 

 نشاندند.

پروا با ترس به کژوان نگاه کرد بهادر پشت سرش   

 ایستاد گفت:

 بچتو دوست داری؟-

سر پروا با شتاب سمتش چرخید و بهادر به یک باره 

 جلو رفت سر اسلحه را روی شکم پروا گذاشت و گفت:

 انجام بدی اصی الزم نیستکار خ-

نفس پروا حبس شد و با دهان باز وحشت زده به بهادر 

نگاه می کرد، بهادر لبخند رد و کفت:فقط زنگ میزنی، 

قراره یه خبر خوب  آتشو به این جا دعوت می کنی، بگو

 بهت بدم

 پروا نگران دست روی اسلحه گذاشت و گلت:
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 اینو بگیر اون ور-

 اخی! دوستش داری؟-

 مین کوبید و گفت:ان عصایش را زکژو

اگر دوستش داری رنگ بزن اتش بیاد، هر چی نباشه -

 باباشه باید بفهمه پروا ملتمس نگاهش،کرد و گفت:

 آتش بفهمه آروم نمی گیره-

همین دیگه، آتش که نمی خواد عشقش با بچش -

 اذیت بشن

 گوشی را سمت پروا گرفت و گفت:

 دعوتش کن همین االن بیاد این جا-

 ام را نوشت:زهرا سریع پی

پروارو دارن وادار میکنن بهت زنگ بزنه بیای اینجا، -

 آماده باش
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پیام را فرستاد و نفس عمیق کشید، پروا با دست 

لرزان گوشی را گرفت و شماره اتش را گرفت دم 

 گوشش گذاشت، با بوق دوم صدای آتش را شنید:

 آ...آتش-

 پروا...پروا تویی؟ حالت خوبه؟-

شکمش فشرد و پروا به گریه اسلحه راکمی به سر 

 افتاد گفت:

 آتش...آتش من خوبم...اما بیا اینجا-

 خونه ی بهادر؟!-

 آره...بیا فقط بیا لطفا-

 بهادر گوشی را کشید و گفت:

 خوبه-

 کژوان رو چرخاند و گفت:
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 بیاید-

 دو مرد نزدیک پروا شدند و پروا با ترس گفت:

 کنید؟!می خواین چی کار -

 زور بلندش کرد و بهادر گفت:یکی از مرد ها به 

 لباس خوشگل تنت می کنیم، آقا اتش فیض ببرن-

به یک باره کمربندی دور شکم پروا بسته شد و پروا با 

 ترس گفت:

 این چیه؟! این دیگه چیه!-

مرد پست کمربند را پلمپ کرد و عقب رفت، دستان 

د عجیب نگاه پروا در هوا خشک شده بود به آن کمربن

 وان گفت:می کرد که کژ

چیزی نیست اون خوشگال اگر بترکن اطرافیان -

 چیزیشون نمیشه اما تو و بچت نابود میشید
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پروا با چشمان درشت به کژوان نگاه کرد و بهادر 

 خندید گفت:

چند روز فقط باهاش بساز بعدش باز میکنم، البته اگر -

 رکونیمبچه ی خوبی باشید و مجبور نشیم اینو بت

 پستی هستیدشما...شما آدمای -

بشین دخترم تا اتش بیاد خسته میشی، نوه ی عزیزم -

 خسته میشه

صورت پروا از اشک خیس شد و زهرا پیام بعدی را 

 فرستاد:

همون جور که اون مرده به مبین گفت، کمربند بمب -

 بستن به کمر پروا

 پیام را فرستاد و در را بست گفت:

 خوبه، کارت حرف نداره دختر!همه چیز -
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استکان چایش را برداشت کمی از آن خورد،  کژوان

 بهادر سرش را خاراند و بلند گفت:

 آب میوه بیارید واسه دخترم-

 اگر بالیی سر ما بیاد آتش زندتون نمی ذاره-

عزیزم تو دخترمی نمی خوام بالیی سرت بیارم که، -

یکم اذیت فقط اگر آتش غیر قابل کنترل باشه ممکنه 

 بشی

 خدا لعنتت کنه-

می خواست لعنت کنه خیلی وقت بود باید می  خدا-

 کرد

پروا چشم بست رو چرخاند، کژوان خندید به بهادر 

 نگاه کرد و گفت:

 همکاری خوبی زن-
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ماهک آن باال با ترس مدام قدم می زد، بیشتر از همه 

 ترسیده بود خیلی نگران پروا بود.

ش بیرون آمد، با دیدن پروا همان موقع مبین از اتاق

 دلی چشم ریز کرد و بهادر با لبخند گفت:روی صن

 بیا این جا بشین تو هم خواهرتو تماشا کن-

 مبین با ترس جلو رفت و گفت:

 این جا چه خبره، این چیه بستید به شکمش؟!-

این چیزیه که نه فقط آتش بلکه هر کدوم از شماها -

 بچش برن تو هواخدایی نکرده اشتباه کرد خواهرتو 

بهادر نگاه کرد و بهادر بلند خندید مبین وحشت زده به 

 گفت:

 

 آتش آغوش#
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 دوم _جلد_دو_شصت_صد_پارت#

 

چیزی نیست، این دختر انقدر واسه همه عزیزه -

 اشتباهی نمی کنهمطمئنم کسی هیچ

 پروا اشک ریخت و مبین فریاد زد:

 چقدر بی رحمی، اون از مرجان بیچاره اینم این-

 دخترت، جنست از چیه تو؟!

ی خیال خندید اما صدای کوبیده شدن در کمی بهادر ب

ترساندش و همان روی مبل کمی چرخید، کژوان هم 

 چرخید و با ترس گفت:

 اومد!-

 مبین نیش خندزد و گفت:
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با وجود برگ برنده ی به این قدرت مندی اما هنوزم -

 عین سگ ازش می ترسید

دداری کرد، بهادر با خشم پروا خنده اش گرفت اما خو

 :فریاد زد

 سرت میشونم ببند دهنتو مبین، وگرنه یه تیر تو-

پروا به مبین اخم کرد و اشاره کرد ساکت باشد، صدای 

دویدن در باغ شنیده شد و آن دو مرد سریع ایستادند، 

در با شتاب باز شد و صدای عربده ی اتش در عمارت 

 پیچید:

 پروا!-

در دستش فشرد و قدمی به عقب بهادر ریموت را 

آتش سر چرخاند اول از همه آن دو مرد را برداشت، 

دید و با دیدن پروا سمتش دوید، کژوان با عصایش 

عقب رفت و پروا هم از جایش بلند سد دو قدم جلو 
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رفت با شتاب در آغوش آتش فرو رفت و صدای هق 

 هقش باال رفت.

 هیش آروم عریزم، من اینجام قربونت برم-

 کفت:پروا لب به گردنش فشرد و خیلی ارام 

 همه چیز مرتبه-

آتش با ترس عقب رفت وحشت زده به آن کمربند 

نگاه کرد و کمی خم شد خواست لمسش کند اما بهادر 

 فریاد زد:

 اگر می خوای زنده بمونه دست نزن-

 آتش چرخید و با ترس گفت:

 این...این چیه؟!-

 عاقلی خوب میدونی چیه-

 ب...بمب!-
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، دست بهادر بهادر لبخند زد و آتش سمتش هجوم برد

 سریع باال رفت و کژوان عقب تر رفت:

کار اشتباه کنی فقط یه دکمه کافیه، که هم زنت -

 هم...بچت برن تو هوا

آتش سر جایش ایستاد، کمی در سکوت گذشت و گیج 

 گفت:

 ب...بچه!-

 کژوان جرات پیدا کرد و گفت:

 دی حاملستزنی که طالقش دا-

ا گریه سر آتش با شتاب سمت پروا چرخید، پروا ب

تکان داد، دست آتش روی سرش نشست و کژوان 

 گفت:

 انقدری برات مهم هستن که دست از پا خطا نکنی-
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بهادر دید دستان آتش چطور مشت شد، زبان روی 

لبش کشید خودش را پشت تکیه گاه مبل رساند و 

 گفت:

 فقط یه دکمه کافیه-

 ا ترس گفت:مبین ب

 اهرم باشآتش تورو خدا آروم باش، به فکر خو-

آتش چشم بست و کژوان به بهادر نگاه کرد و اشاره 

کرد که آتش کاری نمی کند، آتش سمت آن ها چرخید، 

 گردنی چپ و راست کرد و گفت:

بنال، بنال چی میخوای که به جون همون دختر جون -

 هممون با هم میگیرم

همه می دونن تو نمی خوای یه آروم باش آتش جان، -

 پس تهدید نکن مو از سرش کم بشه،
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 آتش نیش خند زد به کژوان نگاه کرد، اما بهادر کفت:

 تو آرامش حرف بزنیم، بشین تا بگیم چی می خوایم-

 آتش سر چرخاند به پروا نگاه کرد و کژوان بلند گفت:

 بچتو می تونی نجات بدی یا نهببینیم زن و-

 زیر اشک ریخت و کژوان گفت:پروا سر به 

 بابا شدنت مبارک-

دندان قروچه ای کرد و رو چرخاند سمت آن دو  آتش

 نفر و فریاد رد:

 حرف بزنید-

 عاشورا، همون روزی که پارسال گند زدی-

 آتش چشم ریز کرد و بهادر سر تکان داد و گفت:

همون روز یه محموله ی ده برابر بزرگ تر پارسال -

 بار به رهبری تو، کنار ماداریم، اما این 
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 ن عصا بر زمین کوبید گفت:آتش نیش خند زد و کژوا

یا قبول می کنی یا همین االن سر می چرخونی واسه -

 آخرین بار اون دخترو می بینی

 مبین ترسید و ملتمس صدایش زد:

 آتش!-

 پروا فریاد زذ:

 نه آتش قبول نکن...آتش قبول ن...-

 ساکت شو-

به یک باره سمتش هجوم برد  با فریاد بهادر آتش

 فریاد زد:

 زن حروم زادهسرش داد ن-

 پروا و مبین وحشت زده فریاد زدند:

 آتش-
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آتش با فریاد پروا سر جایش ایستاد، دستانش پشت 

گردنش نشست، با دندان کلید شده به سقف بلند خیره 

 شد و گفت:

 خودم می کشمتون، می کشم-

 سر تکان داد و با حرص گفت:

.باشه حروم زاده ها، چاقو رو شاه رگم گذاشتید باشه..-

 ول میکنم اما یه روزی خودم می کشمتونقب

بهادر لبخند زد و پروا نا توان روی صندلی نشست و 

صورتش را با دستانش پوشاند، کژوان سر تکان داد و 

 گفت:

 از کُرد با غیرت کمتر این بر نمی اومد-

 آتش نیش خند زد و گلت:

 کدوم قبرستونی گم شده؟پس غیرت تو -
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 و کفت: بر پیشانی بسته شده اش کوبید

آخ ببخشید یادم نبود تو اصال نداشتی که بخوای -

 گمش کنی

 کژوان عصبی رو چرخاند و بهادر بلند گفت:

 شربت دخترم چی شد، گفتم بیارید واسه بچش خوبه-

آتش نگران رو چرخاند نگاهش کرد تا سمتش قدم 

 برداشت بهادر گفت:

چ نچ، یه بار گذاشتم قرار نیست دیگه بهش نزدیک ن-

 از دور لذت ببر داماد جان بشی،

 

 پروا

 آتش_آغوش#
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 آتش آغوش#

 دوم _جلد_سه_شصت_صد_پارت#

 

* 

کار خاصی الزم نیست بکنی، فقط تو و آدمات کنار ما -

هستید، باید حواست به همه جا باشه مشکلی پیش 

خیلی راحت می نیاد، یعنی پیش بیاد جون اون دختر 

 گیریم

روا از گوشه ی آتش فک منقبضش را تکانی داد و پ

 چشم به مبین نگاه کرد، کژوان بلند گفت:

 خیلی سادس، قبوله؟-

اگر حرف پروا نبود که می دونستم چی کار کنم، اما -

 االن...
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 عصبی چشم بست و گفت:

 باشه-

 بهادر لبخند زد سر تکان داد و گفت:

 وایم خودت جلو باشی ما پشتتتا کامیونه، می خدو-

 فت:آتش هیچ نگفت و کژوان گ

فکر هیچ حیله ای نباش، چون من یکی به اون دختر -

 هیچ رحمی نمی کنم

 آتش خشمگین نگاهش کرد و گفت:

از حیوونی مثل تو توقعی نیست، بعدم رو خوب کسی -

دست گذاشتید، خوب می دونستید واسه این دختر از 

 جون مایه می ذارم

 پروا سر به زیر برد و نفس آرامی کشید.
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هر کار اشتباهی میخوای انجام بدی  می تونی بری اما-

 قبلش خوب فکر کن

آتش سر چرخاند به پروا نگاه کرد، پروا با ناراحتی 

 چشم بست و آتش عصبی ایستاد گفت:

 بر می گردم-

برو به رفیقات خبر بده اونا هم آماده باشن، که یه -

 نکنن زن داداشون به کشتن بدن وقت کار اشتباه

کرد چند قدم سمتش آتش دوباره به پروا نگاه 

 برداشت و گفت:

از هیچی نترس، این کارشون که تموم بشه تورو -

 میارم پیش خودم

پروا این بار واقعا قطره اشکش چکید و سر تکان داد، 

آتش عصبی چرخید بی توجه به آن دو از عمارت بیرون 

 د و گفت:رفت، بهادر لبخند ز
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 قدر این مردو بدون خیلی دوستت داره-

 فریاد زد: پروا عصبی

 مطمئن باش اون تو رو نکشه من می کشم-

 آروم دخترم، یه بچه تو شکمته به آرامش نیاز داره-

 مبین عصبی جلو رفت و کفت:

 آتش که رفت چرا اینو باز نمی کنید؟!-

قرار نیست باز بشه، این تا آخر کارمون همین جور -

 بهش بسته شده

ر عقلتو از دست دادی؟ چطوری چند روز این دو-

 کمرش باشه، حاملس!

تو نگران نباش، سنگین نیست، بذار دور کمرش -

 باشه یه وقت خودشم نخواد دست از پا خطا کنه

 پروا از سر جایش بلند شد و گفت:
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 با اینا بحث نکن، بویی از انسانیت نبردن-

د، چشم بست و سمت پله ها رفت، کمرش تیر کشی

 دست روی کمرش گذاشت:

 پروا خوبی؟!-

 سر تکان داد و گفت:با درد 

 خوبم-

آرام از پله ها باال رفت با دیدن ماهک دست روی بینی 

اش گذاشت و با ابرو به پایین اشاره کرد، ماهک 

بازویش را گرفت و به اتاق بردش، پروا دست زیر 

 شکمش گذاشت و گفت:

 بدی تو کمر و دلم می پیچهعصبی که میشم درد -

 خیلی نگرانم پروا-

 د تمومش کنیمخودمم اما بای-
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 اگر این بمب کار کنه چی؟-

 نگران نباش چیزی نیست-

 رنگت پریده-

 خوبم، یعنی یکم استراحت کنم خوب میشم-

ماهک کمک کرد روی تخت دراز کشید، پروا دست 

 روی چشمانش گذاشت و گفت:

اتاقم حتی با وجود آماده بودنم، بند وقتی یهو میان تو -

 دلم پاره میشه

 م کسی بیدارت کنهبخواب، نمی ذار-

 بیدار بشم به آتش زنگ بزنم-

 باشه بخواب قربونت برم-
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پروا چشم بست و ماهک پشت دستش را آرام نوازش 

کرد تا او به خواب رفت، انگار واقعا حالش خوب نبود و 

 به خواب نیاز داشت.

* 

حه با شتاب به پنجره نگاه کرد، دست روی با صدای نو

مرش بسته شده بود آن کمربند که چهار روز به ک

گرفت و از جایش بلند شد سمت پنجره رفت و بازش 

 کرد.

دید در خیابان دسته ی زنجیر زنی رد می شود، بغض 

 کرد و آرام کفت:

 ...باالخره دیدم...بال-

سته پلک زد مجید و آمیار در وسط دبا دیدن آتش، کیا و

و یادش آمد به شب قبل که تلفنی با آتش صحبت 

 کرده بود.
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آتش امسال نشد عزاداری ببینم، نمی دونم چرا -

 امسال انقدر دلم هواشو کرده...

دست جلوی دهانش گرفت به گریه افتاد، آتش از 

همان دور خیره اش بود و سنج را بهم می کوبید، مجید 

 کیا طبل می کوبیدند.هم مثل او سنج میزد و آمیار و 

 دستش را روی شکمش گذاشت و آرام گفت:

 وم بشه، همه خسته ایم، یا امام حسینخدایا تم-

زهرا و ماهک سریع کنار او ایستادند، ماهک با دیدن 

 مجید لبخند زد، زهرا پلک زد و گفت:

 یا امام حسین خودت کمکمون کن-

خت با فریادی که از پایین شنیده شد، دل پروا فرو ری

 با شتاب چرخید، ماهک نگران گفت:

 صدای یه زن بود!-
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ویدند، پروا قدم برداشت اما دلش ماهک و زهرا د

گواهی بدی داد که سر جایش ایستاد، پشت گردنش 

 تیر کشید، صدای نوحه خون در گوشش بود.

به سختی قدم برداشت از اتاق بیرون رفت، سمت پله 

جیغ ماهک  ها قدم بر می داشت که همان لحظه صدای

پرده ی گوشش را لرزاند و بی اختیار زانوهایش تا شد، 

 ر را چنگ زد و آرام گفت:دیوا

 خدا!-

باز صدای فریاد ماهک را شنید، نفسش بند آمد و دیوار 

را گرفت ایستاد، جلو رفت و بی جان از پله ها پایین 

رفت، سر چرخاند، دو خدمتکار بهت زده جلوی در اتاق 

 ودند.مادرش ایستاده ب

 دستش سمت قلبش رفت و سینه اش را چنگ زد.

 مامان-
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 ک سر جایش ایستاد، شد و آرام گفت:با فریاد ماه

 مامان-

پروا چشم بست و قدم برداشت جلوتر رفت، جلوی در 

اتاق چرخید و درون اتاق را دید زد اما نگاهش به زنی 

که وسط اتاق از سقف آویزان بود ماند، سرش کامل 

آن زن آرام تکان می خورد، چشمانش باز کج شد، تن 

صحنه را جای دیگری و درشت شده به روبه رو بود، آن 

 هم دیده بود.

 

 آتشآغوش#

 دوم_جلد_چهار_شصت_صد_پارت#
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ساغر را به همان شکل دیده بود اما او مادرش بود، زن 

 بی آزاری که فقط نگران بچه هایش بود.

 لب خشکش را تکان داد:

 مامان!-

ک با شتاب سمت در چرخید با دیدن پروا با سر ماه

 ترس نیم خیز شد و گفت:

 پروا-

اما چشمان پروا خمار شد و تنش به یک باره شل شد، 

 روی زمین افتاد.

* 

 چی کار کنم چی جواب پیام آتش بدم، خیلی نگرانه-

 ماهک بینی باال کشبد و گفت:
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خودمم نمی دونم حالش چطوره، دیدی که فقط یکیو -

اورد براش سرم زدن، حتی چک نکرد ببینه حالش 

 چطوره، بچش چطوره

 شه!آتش دیوونه ن-

 ماهک باز اشک ریخت و گفت:

 مامانم مرد، تازه می خواستیم زندگی کنیم-

 زهرا ناراحت شانه هایش را مالید و گفت:

 خیلی بهش فشار اومده که خودکشی کرده-

پیدا کرده مامانم اهل خودکشی نبود، اون تازه پروارو -

 بود

بابات به پلیس مدارک دیوونگی و افسردگیشو نشون -

 داد!

 بلد بود چطور بکشتش که شک نکننآره...-
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 زهرا آب دهان قورت داد و گفت:

 چرا کُشتش؟-

مامان خیلی چیا ازش می دونست...شاید تهدیدش -

 کرده پروارو ول کنه، اونم دیده بهتره کشته بشه 

 مامانمو کشت-

آرام پروا هر دو سمت تخت دویدند، پروا با صدای 

 خیره به سقف بود و با صدای گرفته گفت:

مامانم دیشب باهام حرف زد، گفت می خوام تو -

عروسیت برقصم...گفت با خدا حرف زدم جون بچه 

 هام حفظ بشه

 لبخند زد و گفت:

ببین موهامو دیشب گیس کرد، گفت چقدر موهات -

 نرمه، آتش چه عروسی داره
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 اشک می ریخت و زهرا با ناراحتی گفت: ماهک

 آروم باش عزیزم-

ره اشک هم نریخت، اما پروا چشم بست، حتی یک قط

 با صدای مرتعش گفت:

ساغرم همین جوری کشتن، با بچه ی تو شکمش، -

 بدون هیچ رحمی...مامانمم کشت مثل مامان حمیرا

ماهک کنار تخت افتاد و صدای هق هقش باال رفت، 

 کرد گفت: پروا چشم باز

 مامانمم گرفتن...تموم شد-

 کجاست-

با ترس چرخید و  با صدای فریاد از طبقه پایین، زهرا

 گفت:

 صدای آتشه!-
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ماهک هم ترسید اما پروا بدون عکس العمل خیره بود 

 به سقف.

 بهادر جلوی آتش ایستاد و گفت:

 از حدت نگذر، نذار بگم بیرونت کنن-

 آتش هولش داد و فریاد زد:

 پروا-

 سمت پله ها دوید و بهادر فریاد زد:

 میه قدم دیگه برداری این دکمه رو فشار مید-

 آتش نیش خند زد سریع باال رفت، کژوان غرید:

اون میدونه االن ما با اون دختر کاری نداریم، بیخود -

 تهدیدش نکن

 بهادر عصبی چرخید و کژوان غرید:

 فقط یه روز طاقت می اوردی احمق-
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 الت نکنتو کار من دخ-

پلیس زوم شده روت االن باز باید بری اداره پلیس، -

 بازداشتت می کنن احمقیک درصد بهت شک کنن 

بعد این همه سال تجربه نمی خواد این چیزارو به من -

 بگی، بشین چاییتو بخور خودتو آماده کن واسه فردا

آتش باشتاب در را باز کرد، زهرا و ماهک کنار رفتند و 

دیدن دختر روی تخت سمتش دوید، در آغوش آتش با 

 کشیدش و تن بی جانش را به خود فشرد.

 ...کشتش آتشمثل ساغر-

 پروا-

نمی خوام...نمی خوام پروا باشم...نمی خوام موژان -

 باشم...می خوام نباشم

 هیش، آروم عزیزم-
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پروا چشم بست و آتش آرام سرش را نوازش می کرد، 

 ماهک نگاهش کرد و آرام گفت:

 می ترسم...چرا گریه نمی کنه؟-

دستان آتش قاب شد دو طرف سر پروا به چشمانش 

 و گفت:نگاه کرد 

 نفسم با مریم حرف می زنی؟-

 پروا لبخند زد و گفت:

مریم؟ وای نغمه! نغمه کجاست؟! بچش چی شد؟ به -

 دنیا اومد؟! من خاله شدم؟

 نگران دست آتش را پس زد و گفت:

 نهال...نهال چی کار میکنه؟ -

 ماهک ترسیده بود اما آتش سر تکان داد و گفت:

 همی آروم باشباشه پروا، باشه همه اینارو می ف-
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 من قرار بود موقع زایمان نغمه پیشش باشم!-

 به دنیا نیومدن پروا، آروم باش-

 می ذاری برم آتش؟ ما که به جز هم کسیو نداریم-

 خودم می برمت-

 د زد سر تکان داد و گفت:پروا لبخن

حامد خوشحال میشه، گفت با آتش بیا خونمون، نهال -

 رفت سیسمونیشو خرید

دهانش گرفت به گریه افتاد و آتش  ماهک دست جلوی

 سر تکان داد گفت:

 یکم آروم باش نفسم-

 من آرومم، فقط...فقط...-

سکوت کرد به اطراف نگاه کرد و به یک باره در آغوش 

 لتمس گفت:آتش فرو رفت م
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بریم خونمون...اون خونه بزرگه که قرار بود براش -

 وسایل بخریم...باید وسایل بچه هم بخریم

 را بوسید و گفت:آتش سرش 

 باشه میریم-

پروا سر باال برد نگاهش کرد دستش را کنار صورتش 

 گذاشت و گفت:

 چقدر الغر شدی!-

 چون ماکارونیای تورو نخوردم-

چرخاند روی صورتش آرام پروا لبخند زد و چشم 

 گفت:

 دلم برات تنگ شده-

آتس لبخند تلخی زد و پروا با حالی که اصال دست 

را کش آورد و لب به لبش  خودش نبود گردنش
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چسباند، زهرا سریع چرخید و دست ماهک را گرفت از 

 اتاق بیرون برد و در را بست گفت:

 پروا خیلی حالش بده!-

ا صبح که بهش نیاز االن چی کار کنیم، دقیقا فرد-

 داریم چرا این جوری شده؟

 شوک...-

 با صدای فریاد و ضجه ی پروا، زهرا ناراحت گفت:

 آتش بلده چی کار کنه، باالخره گریه کرد! انگار فقط-

باز صدای فرباد پروا بلند شد و مادرش را صدا زد، ان 

هم در آغوش آتش و دستان نوازش گرش، بوسه 

ت و پروا چنگ میزد هایش روی موهایش می نشس

 کمرش را مادرش را صدا می کرد.

 �😍�تخفیف ویژمون از دست ندید
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vcs03MmI0-https://t.me/+I1iSGx 

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_شصت_صد_پارت#

 

صدای در زدن لحظه ای آرام نمی گرفت، مرد متعجب 

یدن آن زن نا آشنای جلوی در چشم در را باز کرد با د

 ریز کرد و گفت:

 بفرمایید-

د، آن زن با ابرو های در هم مرد را کنار زد وارد باغ ش

 مرد سریع گفت:

 خانم کجا؟!-
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مادر آتش با عجله از پله ها باال رفت، مرد سریع 

اسلحه را سمتش گرفت تا دهان باز کرد کژوان باالی 

 پله ها متعجب گفت:

 جا چی کار میکنی؟!تو این -

 مادر آتش نیش خند زد روبه رویش ایستاد و گفت:

 مرد خوش غیرت ما هم که این جاست!-

 ون تا نگفتم بندازنت بیرونخودت برو بیر-

 بگو بندازن، از توی بی غیرت هر چیزی بر میاد-

 کژوان دندان روی هم فشرد و آن زن با کینه گفت:

دیدس بریم بهش ما رسم داریم وقتی یکی داغ -

دلداری بدیم، عروسم داغ دیده، غمگینه، من مادرشم 

 باید کنارش باشم

 اون عروست نیست-
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تو نبوده، جدایشونم به  ازدواج اونا به خواست-

 خواست تو نبوده، اون عروسمه 

 برو بیرون تا خو...-

 چیه نکنه میخوای منو هم بکشی؟-

ی متاسفی نگاه سرتاپایی به آن مرد انداخت و با چهره 

 گفت:

می دونستم خیلی پستی اما ندیده بودم واضح نشون -

 بدی

 زبون پسرت به خودت رفته-

 اما بی رحمیش به تو رفته-

 ژوان جا خورد و آن زن از کنارش گذشت گفت:ک

بوی مرگ میدی، امیدوارم هیچ وقت خدا به کسی -

 مثل تو رحم نکنه
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ل وارد عمارت شد سر چرخاند، دید که مبین روی مب

نشسته است و بی صدا اشک می ریزد، ناراحت 

 سمتش رفت و گفت:

 تسلیت میگم پسرم-

گاه کرد و مبین آرام تشکر کرد و مادر آتش به اطراف ن

 گفت:

 پروا کجاست؟-

 مبین به پله ها نگاه کرد و گفت:

باالست، حالش خوب نیست...آتشو به زور بیرون -

 کردن...حالش بدتر شده

اره می اومد، راضیش کردم من آتشو دیدم داشت دوب-

 بیام

 باالست، ماهک پیششه-
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 آروم باش پسرم، خدا بهتون صبر بده-

پله ها باال رفت، به مبین هیچ نگفت و مادر آتش از 

اتاق ها نگاه کرد جلو رفت، در اتاق پردا نیمه باز بود و 

 با دیدن ماهک آرام در زد.

 ماهک چرخید و در باز شد با دیدن مادر آتش بغض

 کرد.

آن زن حلو رفت و آن دختر را در آغوش کشید. به 

پروایی که روی تخت دراز کشیده بود آرام اشک می 

 :ریخت نگاه کرد و گفت

 خدا صبر بهت بده ماهکم-

 چه خوب که اومدید-

عقب رفت و آن زن جلو رفت لب تخت نشست، دست 

 روی بازوی پروا گذاشت و گفت:
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 عزیزم، پروا جان-

کال...سرنوشتشون بده...انگار سرنوشت من بعضیا -

همیشه بی مادری بوده...این همه سال با فکر مادر 

مش، فقط چند گذروندم، اما فقط چند ماه تونستم ببین

 ماه تونستم بگم مامان

مادر آتش اشک ریخت و آرام شانه ی پردا را بوسید 

 گفت:

 جان آتش انقدر خودتو اذیت نکن دخترم-

ید سر روی پاهای آن زن گذاشت و پروا به پهلو چرخ

باز هم اشک ریخت، مادر آتش نوازشش می کرد و پا 

 به پایش اشک می ریخت.

* 

 ارت شد با دیدن مبین گفت:بهادر با لبخند وارد عم
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 فردا می تونید مامانتونو خاک کنید-

 مبین نگاهش کرد، چشم ریز کرد و گفت:

 کشتیش که ذوق زده اومدی خونه؟ نفهمیدن تو-

کشتن چیه، مامانت خودش فهمید اضافیه دید بره -

 بهتره

دست مبین مشت شد و بهادر به اطراف نگاه کرد 

 گفت:

 مدهکژوان گفت مامان آتش او-

 مبین ایستاد و گفت:

 امروز یادت باشه، بی مادر کردن مارو یادت باشه-

 االن این تهدیده-

گرفتیم تهدید کردن کار شماس که ترسویید، ما یاد -

 عمل کنیم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_شصت_صد_پارت#

 

 تحت تاثیر قرار گرفتم، اما چی کار کنم؟-

 ت بدیبه این فکر کن چطوری میخوای خودتو نجا-

 بهادر بلند خندید و گفت:

برو بچه، هنوز خرف زدن بلد نیست وایساده جلو داره -

 قد قد میکنه صداش وا شه

 غرید:مبین نیش خند زد و بهادر 

فردا شلوغش نکنید، ما فردا کلی کار داریم پسر فردا -

صبح باید همه چیز مرتب باشه، همین که میذارم به 
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ید لطف بزرگیه، با مراسم کوچیک واسه خودتون بگیر

 اون مامان دیوونتون

 مبین تا دهان باز کرد کژوان وارد عمارت شد و گفت:

 بهادر باید حرف بزنیم-

 بریم اتاق من-

 دو رفتند و مبین با کینه گفت:هر 

 ازت نمی گذرم عوضی-

 مبین-

 به زهرا نگاه کرد، زهرا ناراحت جلو رفت و گفت؛

 واقعا متاسفم-

 حمه، واسه تو هم همینهنمیبینی  چقدر بی ر-
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آره شایدم بدتر...مامان تو زنش بود ازش بچه -

داشت، اما من چی؟ زنش نیستم حتی  محرمشم 

 د به من داشته باشه؟ نیستم، چه رحمی میخوا

 مبین رو چرخاند و گفت:

 مراقبتم-

اون مارو حریفه، فکر کردی نمی دونست من با تو -

 هستم؟ می دونست اما اهمیت نداد

 خودم گفتمچون -

 چی؟-

گفتم دوستش دارم ما با هم هستیم، میخوام عقدش -

 کنم اما انگار بدتر شد

 زهرا چشم بست و مبین گفت:

 ما وقتی دید تو ساکتی معلو...من تالشمو کردم ا-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 من ساکت بودم؟ -

 خندید و با بغض گفت:

 آره ساکت بودم...ببین این آثار سکوت شب اولمه-

ی روی گردن زهرا نگاه کرد مبین به جای کبودی قدیم

 و گفت:

اما زود رسید نذاشت راحت بشم، گفتم دلش به رحم -

وز میاد اما میدونی چی شد، با همین حال بدم بهم تجا

 کرد

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هفت_شصت_صد_پارت#

 

 مبین چرخید فریاد زد:
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 کافیه-

دیگه نگو کاری نکردم، بابای توست که گناه کاره ما -

 یم، اون با اجبار مارو تا اینجا کشوندبا هم بود

 تموم میشه، تو رو از دستش نجات میدم-

 زهرا بغض کرد و مبین نگاهش کرد گفت:

 گریه نکن-

 باید به چیزی بهت بگم-

 

 مبین چشم ریز کرد و زهرا سر به زیر گفت:

همون شب حالم بد شد مجبور شد منو ببره -

 بیمارستان

 ش زل زد و گفت:مبین حلو رفت و زهرا به چشمان
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خون ریزی شدید داشتم، اون شب روحم مرد وقتی -

 دکتر گفت بچم سقط شده

 مبین گیج گفت:

 بچه!-

 اهو نیمش بودبچه ی منو تو، یک م-

چشمان مبین درشت شد، زهرا سریع دستانش را 

 گرفت و گفت:

 بابات قاتل بچه ی ما هم هست-

وش هر دو به یک باره به گریه افتادند و زهرا در آغ

 مبین فرو رفت با هق هق گفت:

کاش من رفته بودم...نمی خواستم بچه ی منو تو از -

 دست بره

 زد کمرش را. چنگشانه های مبین می لرزید و زهرا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 مبین!-

 

 با صدای ماهک زهرا سریع عقب رغت و ماهک غر زد:

 عقلتونو از دست دادید وسط سالن!-

 زهرا سر به زیر بود و ماهک کالفه گفت:

مامانش یه سری دارو گیاهی  هرا زنگ بزن اتش بگوز-

 گفته بخره بیاره، میخواد دم کنه پروا بخوره آروم بشه

 باشه-

 این کاغذ-

 غذ را گرفت ماهک رو به مبین گفت:کا

 اومدش؟-

 آره-

 پس ثابت نشد کشتتش-
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 مبین هیچ نگفت اما مبین گفت:

 صبح مامان خاک می کنیم-

از پله ها باال رفت و با  سریع چرخید ماهک بغض کرد و

شتاب وارد اتاق خودش شد در را بست، وسط اتاق 

نشست با یاد آوری مظلومیت مادرش صدای هق هقش 

 باال رفت و نالید:

 ببخشید مامان...ببخشید-

* 

 روی صندلی نشاندش و عصبی غرید:

 پروا آروم باش لطفا، داری با خودت چی کار می کنی؟-

 د و با حرص گفت:ناتوان دست آتش را چنگ ز

 مامانمو خاک کردید، آتش مامان بدبختمو خاک کردید-

 "نهال شانه اش را فشرد و گفت
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 وم باشپروا قربونت برم آر-

آسو با لیوان آب سمتشان دوید و آتش سریع آب را 

 گرفت سمت دهان پروا برد و گفت:

 یکم بخور-

 نمی خوام-

 پروا تورو خدا این کارو نکن-

 گاه کرد و با بغض بزرگش گفت:پروا به جمعیت ن

ببین چقدر واسه مراسم مامانم شلوغ شده، مامان -

 مظلومم

را در آغوش به هق هق افتاد و آتش کالفه سرش 

گرفت به نهال نگاه کرد، نهال آتش را پاک کرد و 

 گفت:
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پروا داری خودتو اذیت می کنی، تو حامله ای ببین -

 چقدر درد کشیدی تا حاال

دش می خواد واسه بچم سیسمونی مامانم گفت خو-

 بگیره، گفت می خوام بیام اتاقشو بچینم

ر آسو دست جلوی دهانش گرفت تا بلند گریه نکند، ماد

آتش جلو رفت در حالی که لیوان دستش بود کنار پروا 

 ایستاد و گفت:

 آتش اینو بده بخوره آرومش می کنه-

صدای جیغ آسکی باعث شد پروا وحشت زده رو 

ماهک غش کرده بود، دست آتش را کنار زد بچرخاند، 

با شتاب خواست بلند شود اما آتش سریع گرفتش و 

 گفت:

 پروا بمون-

 خواهرم-
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 آسو دویدند رفتند و آتش گفت: نهال و

 تو نمی تونی کاری کنی ببین همه رفتن پیشش-

 پروا سر کج کرد نگاهش کرد چانه اش لرزید و گفت:

 دارم آتیش می گیرم آتش-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_شصت_صد_پارت#

 

در آغوش گرفتش و سرش را بوسید، مبین گوشه ای 

ریخت، زهرا از دور ایستاده بود بی صدا اشک می 

نگاهش می کرد اما نمی توانست جلو برود آرامش کند، 

غوغایی سر خاک برپا بود، مجید که کنار ماهک زانو 
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 زده بود کف دست آسکی آب میریخت تا به صورتش

 بزند، گفت:

 ببرمش بیمارستان؟-

 آسگی بینی باال کشید و گفت:

بهوش بهوش میاد، فقط به پروا چیزی نگید بگید -

 اومده

مجید دست ماهک را گرفت با انگشتش نبض دستش 

 را نوازش کرد و آرام گفت:

 چشماتو باز کند دختر-

آسکی مادر بازم آب بزن به صورتش یکم بزن تو -

 گوشش

د به چشمان خشمگین آتش نگاه کرد پروا سر عقب بر

 با با کینه گفت:
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 فردا نابودشون می کنیم-

 آره نفسم-

 رو ازشون می گیریم فردا انتقام همه-

 می گیریم-

 مامان حمیرام، مامانم...-

 سرش گیج رفت آتش سریع گرفتش و گفت:

 پروا تورو خدا آروم باش-

 روی صندلی نشاندش و لیوان را برداشت گفت:

 ر یکم بخو-

 ماهک-

 آسو سریع سمتش رفت و گفت:

 بهوش اومده تو بغل آسکیه تو آروم باش-

 ره ایستاد و گفت:شانه ی آتش را چنگ زد دوبا
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 میخوام برم پیشش-

 پروا-

 آتش منو ببر پیشش-

آتش کالفه دستش را گرفت و آرام پروا را سمت 

جمعیت برد، ماهک بهوش آمده بود در آغوش آسکی 

با دیدن پروا که آتش کمک می  اشک می ریخت، مبین

کرد راه برود، از درخت تکیه گرفت و او هم سمتشان 

ماهک چانه اش لرزید و آرام روی رفت، پروا با دیدن 

 زمین زانو زد آرام گفت:

 ماهک-

ماهک سریع تنش چرخید با دیدن پروا با شتاب در 

آغوشش فرو رفت، صدای گریه ی هر دو باال رفت، 

سرش کشیده شد و همان دست آتش عصبی روی 

موقع مبین کنارشان رسید، مثل خواهر هایش زانو زد و 
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این بار صدای گریه ی هر هر دو را در آغوش گرفت و 

 سه باال رفت.

همه گریه می کردند، آتش کمر پروا را نوازش می کرد 

و به کیا اشاره زد که زودتر مراسم را تمام کنند، کیا سر 

د، نهال به محمد نگاه کرد تکان داد و از جمعیت دور ش

 و گفت:

 اصال باورم نمیشه-

 این همه اتفاق افتاد و ما بی خبر بودیم-

 ی آتش گفت پروا حاملس باورم نمی شدوقت-

وای خدا چقدر بال سر این دختر اومده، از کجا به کجا -

 رسید!

محمد چشم ریز کرد نهال نگاهش کرد و متعجب 

 ترسید و گفت: نگاهش را دنبال کرد با دیدن بهادر
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 بهادر!-

مجید با دیدن بهادر ابرو در هم کشید و خم شد دم 

 گوش آتش گفت:

 مداین شغال او-

آتش سر چرخاند با دیدن بهادر کمر پروا را فشرد و 

 گفت:

 پروا بریم-

مبین با صورت خیس سر چرخاند با دیدن بهادر عصبی 

 گفت:

 عوضی قاتل-

ر هم کشید پروا سریع رو چرخاند با دیدنش ابرو د

دست در دست آتش گذاشت و با کمک او از جایش 

 بلند شد، بهادر روبه رویش ایستاد و گفت:
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 تم یه مراسم کوچیک این چه وضعشهگف-

 پروا با کینه نگاهش می کرد، آتش عصبی گفت:

 به تو چه-

دامادم عصبی نشو، انگار نمی دونی دخترام نباید از -

 خونه بیرون بیان

 گمشو برو-

کمربند سنگینی بهش وصله، نا سالمتی  دخترم-

شوهرشی نگرانش نیستی با این شکم حامله و کمربند 

 مونه؟باید رو پا ب

پروا به یک باره آب دهانش را در صورت بهادر پاشید، 

 بهادر چشم بست و پروا با خشم گفت:

 تف به شرفت نامرد-
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آتش او را عقب کشید و بهادر پشت دستش را روی 

 فت:صورتش کشید و گ

کاری نکن داغ یکی یکی از عزیزاتو رو دلت بذارم -

 دختر جون

آتش محکم دستش پروا با خشم خواست جلو برود اما 

 را گرفت و رو به بهادر گفت:

حواست باشه کی هستی و کجا هستی، یه نگاه -

بندازی می فهمی باید دمتو بذاری رو کولتو بری، وگرنه 

 ارهکه قتل دست جمعی حتی یه روز حبسم ند

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نه_شصت_صد_پارت#
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بهادر به اطراف نگاه کرد، همه خشمگین نگاهش می 

ند، خصوصا مجید که انگار آماده باش بود تا آتش کرد

 ندا بدهد و او بهادر را بدرد، به آتش نگاه کرد و غرید:

زود بیارشون خونه، کاری نکن هم بی خیال فردا بشم -

 هم بی خیال زنت

 ش منقبض شد و بهادر به پروا نگاه کرد گفت:فک آت

 جواب این کار کثیفت باشه واسه بعد-

 تش سمت او چرخید گفت:چرخید دور شد، آ

 خوبی؟-

 پروا سر تکان داد و مادر آتش جلو رفت گفت:

 بهتره بریم، این جا واست خوب نیست پروا-

پروا سر چرخاند به خاک تازه ی مادرش نگاه کرد، 

 صورتش را قاب گرفت و گفت: دستان گرم آتش
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 نفسم، بریم-

 ماهک جلو رفت و گفت:

 نشه بریم بهتره روز آخر همه چیز خراب-

 پروا سر تکان داد و گفت:

 بریم همه باید واسه فردا آماده باشیم-

* 

خیره بود به آسمان سیاه و دستش روی شکمش بود، 

آتش پایین بود مثال داشت کارهای فردا را با بهادر و 

ن بررسی می کرد، ساعت از سه نیمه شب گذشته کژوا

از  بود، ماهک باالخره به خواب رفته بود اما انگار خواب

 چشمای او گریخته بود.

 نفس عمیقی کشید سر پایین برد و آرام گفت:
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دوست دارم فردا همه چیز تموم بشه، نمی خوام -

 اتفاق تازه ای بیوفته

برای مادر  ساعت ها پشت پنجره خیره به آسمان ماند،

دعا می خواند، بی صدا اشک می ریخت، با بستن قرآن 

اه کرد، لبخند سر باال برد به آسمان روشن شده نگ

 تلخی زد و گفت:

امروز روزیه که سال پیش به آتش کمک کردم، -

امسالم نه فقط به اون می خوام به همه کمک کنم، 

 پشتمون باش

اتاق شد و  با باز شدن  در اتاق رو چرخاند بهادر وارد

 گفت:

 آتش رفته آدماشو جمع کنه، بیا جلو-

 قرآن را روی تخت گذاشت و گفت:

 کار داری؟با من چی -
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 بیا جلو-

پروا کمی ترسید و جلو رفت، بهادر زانو زد، چشمان 

پروا درشت شد و بهادر به یک باره جسم مشکی به 

 دور مچ پایش بست و قفلش کرد.

 این چیه؟!-

تاد و پروا پایش را باال آورد با دیدن بهادر با لبخند ایس

شمارشگر که هشت ساعت تنظیم شده بود وحشت 

 بهادر نگاه کرد گفت: کرد و سریع به

 این...این چیه؟-

این چند روز انقدر دورت شلوغ بوده و بیرون رفتی که -

منو کژوان زیاد به اون کمربند دور شکمت اطمینان 

یز قوی تر بهت نداریم، ترجیح دادم خیلی یهویی یه چ

 وصل کنم
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دل پروا فرو ریخت، سرش گیج رفت و بهادر با لبخند 

 گفت:

 نکن دختردست از پا خطا -

 چرا شمارشگر داره-

که شوهرت یهو نخواد بالیی سرمون بیاره، این کلید -

کوچیک میبنی میره جایی که فقط من می دونم و 

کژوان،اگر بالیی سرمون بیاد این کلیدم پیدا نمیشه و 

 تو هم...

بلند خندید و سر پروا تیر کشید، دستش را به سرش 

 گرفت و گفت:

ودم شخصا رفتم گرفتم خیلی قویه همین االن خ-

اوردمش، بچه های خوبی باشید تا جون سالم به در 

 ببری، ممکنه بخوایم بعد این باهم کار کنیم

 چرخید سمت در رفت و گفت:
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تا ظهر  می تونی دو سه ساعت استراحت کنی، هنوز-

مونده، آتش محله رو آماده میکنه واسه ما، فکرشو کن 

بدبخت کنه، اما پارسال محله رو آماده کرد که منو 

امسال داره آماده میکنه که کارمون پیش بره، میگن یه 

سیب بندازی باال هزار تا چرخ می خوره تا برگرده 

 پایین، قضیه همین آتش خانه

جان لب تخت نشست باز خندید بیرون رفت و پروا بی 

به آن بمب ساعتی مچ پایش نگاه کرد، هیچ کدام از 

ش نداشتند که مثل آن آدم های بهادر خبر از آن کار

بمب دور شکمش خنثی باشد، این بار یک بمب واقعی 

به او وصل بود که خطرناک بود و آن تایمر با گذشتن 

 هر ثانیه اش نفسش را بند می اورد.

 در ضمن-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هفتاد_صد_پارت#

 

با شتاب به بهادر جلوی در نگاه کرد و بهادر چشمکی 

 زد و گفت:

 داره بخوای بازش کنی دود میشیسنسور -

پروا پلک زد و بهادر بی خیال رفت، دستانش کنار 

 صورتش نشست و وحشت زده گفت:

باید چی کار کنم؟ آتش کنار اومد چون مطمئن بود -

 این بمب... این بمب خنثی هست اما

دستش جلوی دهان بازش نشست، نمی دانست باید 

اتاق او نیامده بود و چه کار کند، هنوز هیچ کس هم به 
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خودش هم برای شک بهادر نباید از اتاقش بیرون می 

 رفت.

* 

 آمیار فهمیدی؟-

 آره داداش-

 پرویز به آتش نگاه کرد و گفت:

به  من از خدامه بال سر اون کژوان عوضی بیارم اما-

 نظرت انقدر دیر پلیس قراره برسه خطرناک نیست؟

تعداد ادمو دارن، که نیست، بهادر و کژوان همین -

 همشونو اوکی کردیم

 فرید چشم ریز کرد و گفت:

این پیشنهاد کی بود که وسط مراسم این کارو بکنید -

 نه بعدش؟
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 پروا پیشنهاد داد و من بهش فکر کردم-

 خودشون چی می خواستن-

راسم اما من گفتم بعد مراسم جوونا پخش بعد م-

کرد و میشن ممکنه برن سمت صحرا، کژوان تایید 

 قبول کردن همون موقع مراسم باشه

 آمیار با تایید سر تکان داد و گفت:

 اینجوری بهتره-

 پرویز نفس عمیقی کشید و گفت:

 امیدوارم واسه کسی اتفاقی نیوفته-

 :مجید و کیا وارد خانه شدند و کیا گفت

داداش همه چی آمادست، تا یک ساعت و نیم دیگه -

 هم دسته حرکت می کنه

 ادامه گفت:مجید در 
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اسلحه ها رو ببریم خونه ناجی همون خونه اولی کنار -

 صحرا

 خوبه-

 سمت در رفت و گفت:

همه چیز مرتبه من یه خبر از پروا بگیرم، بعد میریم -

 سر خیابون

وا تماس گرفت، آتش بیرون رفت و با گوشی پنهانی پر

اما پروا جواب نداد، نگران شد اما نمی توانست به زهرا 

بدهد ممکن بود بهادر کنارش باشد، کالفه هم پیام 

 برای پروا نوشت:

سریع بهم زنگ بزن به اندازه ی کافی نگران هستم -

 نفس

پیام را فرستاد به ساعت نگاه کرد، سیگاری آتش زد 

 د و آرام گفت:وارد انبار شد، به اطراف نگاه کر
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امروز همه چیز تموم میشه، دیگه این محله به بزرگ -

 هتر نیاز ندار

 سر تکان داد و پکی به سیگارش زد.

* 

ماهک و زهرا خیره بودند به آن بمب و زهرا نگران 

 گفت:

 این خیلی خطرناکه-

 ماهک با ترس ایستاد و گفت:

 باید کاری کرد-

 پروا کالفه دستش را گرفت و گفت:

نداریم ماهک، یکم دیگه کارشون شروع میشه،  وقتی-

دارن با خودشون می مطمئن باش منو این جا نگه نمی 

 برن
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 وای چی کار کنیم، اگ...-

آروم باش ماهک خودم به اندازه ی کافی ترسیدم، -

 برو هر جوریه به مبین بگو بیاد اتاقم

 چرا؟-

 بگو بیاد-

غ بهادر و کژوان هیچ استرسی ندارن، راحت تو با-

 نشستند دارن صبحونه کوفت می کنن

 :�🌺🌺�آغوش آتش

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_یک_هفتاد_صد_پارت#

 

 پس وقت خوبیه برو مبینو بگو بیاد- 

 ماهک سریع دوید بیرون رفت و پروا آرام گفت:
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آتش بفهمه یه بمب واقعی بهم وصله همه چیز بهم -

 میریزه، کارایی که باید انجام نمیده

 نفهمه اما نمیشه که-

این بار نباید بفهمه، حاال که یه قدمی موفقیتیم نباید -

 بفهمه، نباید همه چیز خراب بشه

 پروا خطرناکه-

می دونم اما نمیشه گفت زهرا، بذار اونارو به درک -

 بفرستیم، اینم...یه جوری حل می کنیم

 هفت ساعتو ده دقیقه دیگه زمان داره-

ریع سمتش رفت در اتاق باز شد پروا با دیدن مبین س

 و گفت:

 باید یه کاری کنی-

 چی کار؟-
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جدید بهم وصل کردن این بار واقعی و یه بمب -

 خطرناک

 مبین برآشفت اما پروا دستش را گرفت و گفت:

نترس االن باید یه عکس از این بگیری بدی یکی از -

 این ادما برسونه به سرگرد 

 می تونه کاری کنه؟-

 تو برسون حتما می تونه-

 آتش گف...به -

نه خوب سه تاتون گوش کنید، حاال که فقط چند -

عت مونده به آزادی هممون نباید چیزی بهمش سا

بریزه، آتش بفهمه یه بمب واقعی به من وصله طبق 

 نقشه پیش نمیره

 اما بفهمه...-
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تا ما چهار نفر نگیم نمی فهمه مبین لطفا خرابش -

 نکنید

می دیونی  پلیس دیر میرسه پروا اینو خودتم خوب-

 شما هماهنگ کردید خیلی دیرتر اون وقتی که الزمه

 برسه

 انقدر نه نیارید تو این کار، میرسه نگران نباشید-

 مبین عصبی عقب رفت و پروا با بغض گفت:

 قسمتون میدم، جون من به آتش حرفی نزنید-

 ماهک سر تکان داد و گفت:

 باشه تو آروم باش نمیگیم-

هم کشید و دست روی کمرش تیر کشید چهره در 

 کمرش گذاشت گفت:
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س بگیر، اگر شد به همین مبین با گوشی زهرا عک-

 گوشی بفرست اگر نه همون کاریو بکن که گفتم

 باشه-

لب تخت نشست و دستش را روی شکمش گذاشت با 

 درد گفت:

 تو اذیت نکن بچه-

نفس عمیقی کشید و مبین از آن بمب عکس گرفت 

 شاره کرد و گفت:سریع رفت، پروا به ماهک ا

ن گوشیو برو پشت پنجره مراقب باش، زهرا تو هم او-

بده زنگ بزنم آتش، اون االن نگرانه فقط منتظر زنگ 

 منه

ماهک سمت پنجره رفت و زهرا به سرویس رفت 

گوشی را پیدا کرد برای پروا آورد، پروا تماس را برقرار 

 کرد و گوشی را دم گوشش گذاشت؛
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 الو پروا-

 زد و گفت: پروا لبخند

 زنگ نخورده جواب دادی-

 خوبی؟-

 عزیزم، تازه بیدار شدمخوبم -

 ترسوندیم دختر-

 چیزی واسه ترس وجود نداره-

یک ساعت دیگه بهادر و کژوان میان، فکر نمی کنم -

 بذارن شماها خونه بمونید

 آره منم این فکرو نمی کنم، همه ی مارو میارن-

 پس می بینمت-

 مرتبه؟ باشه عزیزم، همه چیز-

 آره بچه ها همه چیزو مرتب کردن و آمادس-
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 خیلی خوبه-

 مراقب خودت باش نفس-

 تو هم-

 تماس قطع شد و پروا نفس عمیقی کشید و گفت:

 همه چیز مرتبه-

 ماهک نزدیکش شد و گفت:

 فقط این بمب از پات در بیاد همه چیز تموم میشه-

 اینم درست میشه نگران نباشید-

 گفت: به زهرا نگاه کرد و

 خیلی تشنمه، آب خنک می خوام-

 برات عزیزممیارم -

 زهرا سریع رفت و پروا به تاج تخت تکیه داد و گفت:

 نگران نباش عزیز دلم-
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 کاش می شد-

 تموم میشه ماهک، همه چی تموم میشه-

 اگر درد داری بگم بهشون تا دکتر بیاد-

 خوبم، این دردارو هر روز دارم جای نگرانی نیست-

 می ترسم، اگر بفهمه! از آتش-

 نمی فهمهتا آخر نقشمون چیزی -

زهرا با عجله با لیوان آب خنک وارد اتاق شد سمت 

 پروا رفت و گفت:

 حسابی خنکه-

لیوان را گرفت و یک نفس سر کشید، نفس عمیقی 

 کشید چشم بست و آرام گفت:

 یا حسین-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_دو_هفتاد_صد_پارت#

 

 

 ت و گفت:زهرا لب تخت نشس

 خودشون؟میگم یعنی همه ی مارو میبرن با -

آره یعنی واسه تحت فشار گذاشتن من و آتش حتما -

 شماهارو میارن، اما نگران نباشید

نه نگران این چیزا نیستم، اما راستش با کار بهادر -

خیلی نگرانت شدم، این بمب دیگه شوخی نیست، 

 سورپرایز لحظه ی آخرش هممون غافلگیر کرده

 ر به زیربردو گفت:س
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بودم، اصال دوست ندارم  شاهد عشق بین تو و آتش-

 اتفاقی واسه یکی از شماها بیوفته

 پروا لبخند زد و دست زهرا را گرفت گفت:

 ما خدارو داریم، چیزی نمیشه، نگران نباش-

از منم خدارو داشتم، اما ببین کجا هستم، هم عشقمو-

افتادم، چرا دست دادم هم تو دستای یه شیطان گیر 

 خدا نبود؟

هوای تورو هم داره، جواب ظالم  این جوری نگو، خدا-

 هم میده

 از جاشون بلند شدند-

پروا به ماهک که پشت پنجره بود نگاه کرد، نفس 

 عمیقی کشید و گفت:

 کم کم وقت رفتنه-
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 سریع به زهرا نگاه کرد و گفت:

 اسلحه رو بیار-

 نفهمه-

 بیار زهرا زود باش-

و پروا از جایش بلند شد، دست روی زهرا رفت 

 شت و گفت:شکمش گذا

امروز همه چی تموم میشه مامانی...امروز واسه -

همیشه همه چی تموم میشه، هم مامانت هم بابات و 

 هم تو به آرامش می رسیم

 رو چرخاند سمت ماهک و گفت:

 برو تو اتاقت تا بیان سراغت-

 پر...-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تو جمع کن، بسه، انقدر استرس نداشته باش، خود-

خواهرتم چقدر شجاع بودی؟ االن قلل اینکه بفهمی که 

میخوام همون که چشماش همون ماهک شجاع رو

دریده بود، ماهک امروز مهمه ضعیف نباش خواهرم، 

 همه باید قوی باشیم تا درست پیش بره

 باشه-

 برو تو اتاق-

ماهم از اتاق بیرون رفت و پروا سمت کمدش رفت در 

بیرون آورد، کیف کوچکی از درون کمد  را باز کرد و 

زیپش را باز کرد و پالک زنجیر طالی اهلل را از درونش 

 بیرون آورد باال گرفت.

بغض کرد، آن گردنبند را با نهال و نغمه برای حمیرا 

خریده بودند، او هم همیشه گردنش بود، حال به دست 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

او رسیده بود، با لبخند و بغض گردنبند را به گردنش 

 خت.آوی

چرخید زهرا سمتش رفت و سریع  در اتاق باز شد و او

 گفت:

 حواست باشه پره-

 باشه-

 من برم بهادر انگار میخواد همرو جمع کنه-

 برو-

زهرا رفت و پروا اسلحه را در همان کمربند دور گمرش 

پنهان کرد و لباسش را مرتب کرد، دست لرزانش روی 

 قلبش نشست و آرام روی مبل نشست.

د، به بهادر نگاه ه گذشت و در اتاقش باز شده دقیق

 کرد، بهادر با لبخند گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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 وقت رفتنه، همه پایین منتظر تو هستن-

 از جایش بلند شد و گفت:

 لباس تنم کنم-

 بدو دخترم-

با انزجار رو چرخاند، سمت کمد رفت مانتوی ضخبم 

مشکی تن کرد به همراه شنل مشکی، چرخید رو به 

 بهادر گفت:

چرا اون زن اشتی به آرزوت میرسیدی، تو که د-

 بیچاررو کشتی

 بهادر خندید و گفت:

اون زن واسه شما بیچاره بود، واسه من به مار زهر -

دار بود که هر لحظه تو تنهایی نیش میزد، خب باید یه 

 مار خطرناک کشت دیگه
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 سر پروا گیج رفت و بهادر بلند خندید گفت:

 راه بیوفت سوال نپرس که حالت این شکلی بشه،-

فت به دنبال خودش کشیداما پروا با بازویش را گر

 خشم خودش را عقب کشید فریاد زد:

 دست به من نزن عوضی-

 بهادر ابرو در هم کشید اما پروا راه افتاد گفت:

 تویی که به کمک نیاز داری نه من-

 از بهادر دور شد و بهادر غرید:

 دختره ی گستاخ-

نگاه ه مبین زهرا و ماهک پروا از پله ها پایین رفت ب

 کرد، نیش خند زد به کژوان نگاه کرد و گفت:

انقدر می ترسید که قراره با اینا هم مارو تحت فشار -

 بذارید؟
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 بهادر پشت سرش ابستاد و گفت:

تو اسمشو بذار ترس اما من بهش میگم، از سر راه -

 برداشتن مهره های سوخته، درست مثل مامانت

 پروا چشم بست و گفت:

ته نبستن وگرنه تا االن زنده اینا مهره های سوخ-

نبودن، اینا ترسای تو ودوستتن، ترسایی که هر چقدرم 

بخواین نشون بدید بی خیالید اما تو رفتاراتون کامال 

مشخصه و من چقدر لذت می برم از این ترس توی 

 وجودتون

بهادر با خشم چرخاندش و به یک باره گلویش را 

ا سه مرد سمت اندو دویدند ام گرفت، ماهک و مبین

قوی هیکل جلوی ان دو را گرفتند و پروا داشت زیر 

دست بهادر جان میداد که بهادر از الی دندان های 

 کلید شده اش غرید:
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کارم یه ترسی وجود نداره چون رحمی وجود نداره، تو-

گره باشه از تو که سر دستشونی نمی گذرم وای به 

 حال اون جوجه ها

 لش کنکشتیش و-

 د شده بود، و بهادر لبخند زد گفت:صورت پروا کبو

 بگو ببینم مرگی که االن داری می بینی چه رنگیه؟-

دست مشت شده ی پروا چنان غافلگیرانه در صورت 

بهادر نشست که بهادر به عقب پرت شد و پایش به 

 میز گیر کرد از پشت روی زمین افتاد.

 

 آتش _آغوش#

 وم د_جلد_سه_هفتاد_صد_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فتاد و اشکش چکید اما به چشمان بهت پروا به سرفه ا

 زده ی بهادر خیره شد و گفت:

 مرگ همرنگ توئه...خود تویی-

ان سه مرد با دیدن رئیسشان که پخش زمین شده 

بود مبهوت مانده بودند، بهادر با خشم خواست بلند 

شود اما نتوانست برای همان دستش را به میز گرفت و 

 دید گفن:پروا بلند خن

یطان، بببن استخون لگنت نشکسته پیر شدی ش-

 باشه

بهادر سمت پروا هجوم برد اما کژوان عصایش را بر 

 زمین کوبید و غرید:

 وقت رفتنه بهادر-

بهادر با کینه به پروا نگاه می کرد اما پروا نیش خندزد 

 چرخبد کمی شالش را جلو کشید گفت:
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قب نیوفتی وقت رفتنه بهادر، بجنب از حرص پول ع-

 ر داشته باشی کمه براتونکه هر چقد

 مبین زیر لب غرید:

 کله خراب -

 ماهک چشم بست و گفت:

 دیوونه هیچ ترسی نداره-

 زهرا با لبخنددست به سینه ایستاد و گفت:

گونه ی بابای عوضیتون ببینید چه کبود شد! عحب -

ضربه شصتی داره این دختر، شانس اوردن حاملس 

 تارو می کشتا دو حرکت این دو وگرنه فکر کنم ب

مبین وماهک چپ چپ نگاهش کردند اما زهرا ریز ریز 

خندید و چرخید به دنبال پروا رفت، مبین سرش را به 
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نشانه تاسف تکان داد و دست ماهک را گرفت با هم 

 رفتند.

* 

آتش محکم سنج را بهم می کوفت و نگاهش در 

یستاد و جمعیت می چرخید، کیا که طبل می زد کنارش ا

 گفت:

 ی داداش؟خوب-

همه چیز مرتبه، اما من تا حاال تو عمرم نمی دونستم -

 دلشوره یعنی چی، خوب نیستم کیا اصال خوب نیستم

 پروا دستشونه واسه همینه-

 دور شد و مجید سر نزدیک گوش آتش کرد و گفت:

 پرویز و آمیار رفتن-

 آتش سر تکان داد و گفت:
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 ما هم یکم دیگه میریم-

 شه داداشبا-

دور شد و آتش در میان سنج زدنش به مجید هم 

 آسمان نگاه کرد، زیر لب گفت:

فقط میخوام اون سالم باشه، مثل همیشه مردونگی -

 کن پشتم باش، این بار نه واسه خودم، واسه نفسم

جلو رفت و سنج را دست طاهر سپرد، مجید و کبا سنج 

، هر کدام و طبل را تحویل دادند و به دنبال آتش رفتند

 ه سوار موتورهایشان شدند و راه افتادند.جدا گان

هر چه حلو تر می رفتند تعدا موتور ها ببشتر می شدو 

نزدیک صحرا نزدیک سی موتور دو پشته به دنبال ان 

 سه نفر جلو می رفتند.

 امیار با دیدنشان لبخند زد و گفت:
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 اومدن-

 پرویز ته سیگارش را پرت کرد و گفت:

 وقتشه-

شتش نشست، پرویز هم پشت ایستاد و امیار پ آتش

مجید نشست و به راه افتادند به صخرا رفتند، اتش 

دست باال برد و اشاره زد، چند موتور به سمت راست 

رفتند و چند موتور به سمت چپ و مابقی به دنبال آتش 

 رفتند.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_چهار_هفتاد_صد_پارت#

 

 کرد و گفت:آتش ایستاد به اطراف نگاه 
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 همین جا باید بمونیم-

آمیار و او از موتور پایین رفتند، آتش به ساعتش نگاه 

 کرد و گوشی را از جیبش در آورد، پیام زهرا را خواند:

ماهارو سوار ون کردن االن یه جا نگه داشتند فکر -

 کنم دارن کامیونارو میارن

 سر باال برد و گفت:

 دیگه نزدیکن-

* 

کرد، ماهک سر نزدیکش  راف نگاه میپروا نگران به اط

 برد و گفت:

 نردیکیم-

 سر تکان داد و گفت:

 آروم باش ماهک-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 تورو خدا تو آروم باش انقدر با بهادر کل کل نکن-

 اون حقشه نگران نباش-

 تو باید احتیاط کنی، یه بچه تو شکمته-

دستش را روی شکمش گذاشت از پشت شیشه های 

ی کشید و نفس عمیق دودی تیره به صحرا نگاه کرد

 گفت:

مواظبم، مواظب این فسقل که نیومده دل باباشو برده، -

 به قول خودش پدرسوختس این فسقل تازه نفس

ماهک لبخند زد و دستش را روی دست پروا گذاشت و 

 نفس عمیقی کشید.

 آتش-
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با حرف مبین تن پروا کج شد از شیشه ی جلوی 

ش را دید ماشین به صحرا نگاه کرد، آتش و آدم های

 خند زد و زیر لب گفت:لب

 خوش تیپ مهربونم-

 با دیدن کامیون ها زیر لب گفت:

 خدایا هوامون داری دیگه؟-

چشم بست و ماشین ها یکی یکی ایستادند، در ون باز 

شد و ماهک سریع دست پروا را گرفت، با دیدن بهادر 

 ترسید اما بهادر جلو رفت و گفت:

 بیاین پایین-

پایین رفت، آتش با دیدنشان ا اول از همه پرو

سمتشان رفت، ماهک و مبین زهرا کنار پروا ایستادند و 

 بهادر چرخید به آتش نگاه کرد اما آرام گفت:
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دست از پا خطا نکن، نذار واسه دیدنت بیاد سینه ی -

 قبرستون

دست پروا مست شد و آتش از کنار بهادر گذشت روبه 

 روی پروا ایستاد و گفت:

 خوبی؟-

 لبخند زد و گفت: پروا

 خوبم -

 اگر اشتباهی نکنید تا آخرشم خوبه-

آتش سر چرخاند خشمگین نگاهش کرد اما بهادر 

 لبخند زد چرخید همان جور که دور می شد گفت:

 داماد خوبی باش، مراقب پای زنت باش-
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

آتش چشم ریز کرد و پروا سریع چشم بست، آتش 

زیر بودند به  اول به پروا و بعد به ان سه نفر که سر

 نگاه کرد و گفت:

 این چی گفت؟-

پروا چشم باز کرد، لعنت فرستاد بر بهادر که از عمد آن 

حرف را زد تا آتش بفهمد بمب دیگری به او وصل 

 است.

 این چه گوهی خورد؟-

با فریادش ماهک از جا پرید، پروا سریع دست آتش را 

 گرفت و گفت:

 آروم باش آتش-

ی او نگاه کرد، زهرا آرام به پاهاآتش سر پایبن برد به 

 مبین گفت:
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 نفهمه اسم من زهرا نیست-

چشمان آتش تنگ شد و جوری چنان زانو زد که پروا 

 سریع عقب رفت و گفت:

 آتش یه لحظه آروم باش تا بگم-

اما آتش پاچه ی شلواری که حس می کرد چیزی 

زیرش است را با شتاب کمی باال داد با دیدن آن بمب 

 کش زد.ر خشتایمر دا

دستان پروا دو طرف صورتش نشست به کژوان و 

بهادر که دور بودند و با لبخند نگاهشان میکرد نگاه 

 کرد، مبین نفس عمیقی کشید و کالفه دو قدم دور شد.

 آتش سر باال برد به پ وا نگاه کرد و گفت:

 این چیه؟!-

 ماهک آرام اشک ریخت و عربده ی آتش باال رفت:
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 !میگم این چیه؟-

 خدا چیزی نیست آتش، یعنی فقط سعی دارن بت...ب-

 اینم خنثی هست دیگه، نه؟-

پروا سکوت کرد و آتش سریع ایستاد به ان سه نفر 

 نگاه کرد گفت:

 اینم هماهنگ شده، خنثی شده؟-

مبین سر به زیر برد اما آتش با یک دست تخت سینه 

 اش کوبید فریاد زد:

 خنثی هست؟-

 صدای گرفته گفت: و بامبین تکان محکمی خورد 

 نه-

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_پنج_هفتاد_صد_پارت#

 

آن نه آرام مثل تیری بود در وسط سرش که آن چنان 

تیر کشید و دستش را سمت سرش کشید، پروا 

 وحشت زده سمتش رفت و گفت:

 آتش...آتش خوبی؟!-

 با چشمان پر دردی که بسته بود گفت:

 بازیم دادید-

 ما مثل تو غافلگیر شدیم آتش همه یبازی نیست -

چشمان سرخ آتش باز شد از الی دندان های کلید 

 شده اش غرید:

 دیگه نمی خوام حرف بزنی-
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آتش ببین همه چی تمومه، این بمب خنثی میشه، -

 تموم میشه

 ساکت شو-

 آتش بهمش نزن خواهش میکنم-

 دست اتش باال آمد با تهدید گفت:

 نداره نقشه ای وجودفقط ساکت میشی، دیگه -

 پروا ملتمس سر کج کرد و گفت:

 نکن آتش، بذار همه چی تموم بشه-

 آتش کمی از خودش دورش کرد با همان خشم گفت:

 هیچی نگو-

چرخید با شتاب برود اما پروا سریع دستش را گرفت، 

به گریه افتاد و آرام روی زمین افتاد، پیشانی به پشت 

 دست آتش چسباند گفت:
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

تماست میکنم آتش...بذار تموم م نمیشه...المن چیزی-

 بشه

آتش با درد چشم بسته بود، زهرا بیصدا اشک می 

 ریخت و پروا آرام گفت:

زود تموم میشه، میرسن بمب خنثی میکنن...جون من -

 خرابش نکن

 دستان آتش مشت شد و سر به آسمان برد گفت:

 دارید با من چی کار می کنید؟!-

..امروز چیزی آرامش کنارت.من کنارتم سال ها با -

 نمیشه، قول میدم

 با جونت بازی کنم؟-

نیست، بخدا چیزی نمیشه، هنوز چهار ساعت دیکه -

 زمان هست، زود تمومش کنیم
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آتش خم شد زیر بازوی او را گرفت بلندش کرد، خیره 

 به چشمان پروا گفت:

بابت این قضیه هیچ وقت نمی بخشمت، بابت -

هیچ وقت نمی دونستیو نگفتی، سکوتت که از صبح می 

 بخشمت

 پروا خجالت زده نگاه به زیر برد و گفت:

 تو همه چیو خراب می کردی-

 باید خراب میشد، چون هیچی مهم تر از تو نیست-

فیلم هندی تموم کنید، بیا این جا چهل دقیفه دیگه -

 اونا با پوالشون میرسن

با صدای بهادر فک آتش منقبض شد اما پروا سریع 

 و گفت:زوهایش را گرفت با
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

لطفا آتش، درست پیش برو، طبق نقشه به خاطر من -

 و این بچه و آرامش زندگیمون

آتش کالفه چرخید و دور شد، پروا چرخید به آن سه 

 نفر که صورتشان خیس از اشک بود نگاه کرد و گفت:

خودتون جمع کنید، آتش نگاهش به ما هست، ببینه -

 خودمون رو باختیم کم میاره

 اد، گردنش را صاف کرد و آرام گفت:کنار ماهک ایست

 همه چی تموم میشه-

* 

 بهادر به اطراف نگاه کرد و گفت:

 خوبه همه چیز مرتبه-

 آتش سیگاری روشن کرد و گفت:

 جای شما دو تا اون جاست، جلوی اون کامیون-
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 کژوان نگاهش کرد و گفت:

 چرا پرویز اوردی؟-

 :ی پروا شد و گفتپک به سیگارش زد از دور خیره 

 چون باید می اومد، باید کنارم باشه-

 چرا انقدر با کینه نگام میکنه؟-

کوری مرتیکه؟! به فرید نگاه کن،به امیار نگاه کن به -

 مجید نگاه کن، به نظرت همه نگاه ها شبیه هم نیست؟

عصا در دست کژوان فشرده شد و بهادر ریز ریز 

 حندید و گفت:

 ی تو ترسیدمده کژوان، من جادشمنای فامیلیت زیا-

کژوان خشمگین نگاهش کرد وآتش نیش خند زد 

 گفت:

 بیاین -
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 EXCHANGE GROUP   از یکار

هر دو به دنبال آتش رفت و همان جایی که او گفت 

 ایستادند، آتش به همه نگاه کرد و گفت:

اینا از شما محافظت میکنن، منو بقیه بچه ها پوالرو -

 می گیریم جنسارو نشون میدم و تحویل

و تحویل بدی پوالرو می خوبه، فقط قبل اینکه جنسار-

 ذاری تو ماشین من

می دونم، اما قبل اینکه اون پوال برن تو ماشینت باید -

 اون بمب خنثی بشه

 بهادر به کژوان نگاه کرد و کژوان گفت:

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_هفتاد_صد_پارت#
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 تا آخرش اون بمب خنثی نمیشه-

 میشه-

 سریع دست باال برد و گفت:بهادر 

کنید، تو نگران چی هستی آتش، کافیه همه بحث ن-

چی خوب پیش بره اون وقت اون بمب از پاش باز 

میشه و همه چی تموم، اما تا وقتی که ما تو اون ماشین 

پول نشینیم و مطمئن نخوایم حرکت کنیم اون بمب 

 همون جاست

ای آتش در سکوت فقط سیگار می کشید و کژوان بر

را تایید کرد ادامه حرف بهادر سر تکان دادو حرفش 

 داد:

 همین قدر ساده-

 باشه-
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 بهادر لبخند زدو گفت:

آفرین، می دونیم عاقلی و نمی خوای بالیی سر اون -

دختر بیاد، االنم برو به همه تاکید کن که اشتباهی 

ازشون سر نزنه هم خودشون کشته میشن هم دختر 

آماده هستن تا یکی اشتباه من،میدونی که آدمای من 

سوراخ سوراخش کنن، اما خب ما تورو اوردیم کنه و 

که این مشکال پیش نیادو طرف مقابل نترس راحت 

 پولشو بیاره جلو

 آتش راه افتاد و گفت:

 نگران نباشید-

 با رفتن آتش، کژوان کالفه گفت:

 نباید پرویز و آمیار می اومدن-

 والرو میگیریمول کن به این فکر کن یکم دیگه پ-
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 نادر چی شد؟-

ر االن دربدره، آتشم که نمی تونه کمکش کنه، ناد-

حرف دختر کوچیکش وسطه فکر کرده ما نمی فهمیم 

 یه دختر کوچیک دیگه داره

 االن چکارو میاره؟-

 آره داره میبره چکارو تحویل بده که دخترشو بگیره-

 زودتر از این جا بریم-

آتش میمونه و زن دم مرگش میریم، لحظه ی آخر که -

 قشنگه

 به اطراف نگاه کردو گفت:کژوان 

آتش یا باید بمیره یا اگر زنده بمونه باید بی قدرت -

ترین باشه، با گرفتن اون دختر ازش دیگه چیزی از 

 آتش باقی نمی مونه که بخواد دنبال ما بیاد
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 بهادر به پروا نگاه کرد و نیش خند زد گفت:

 خت اما واسه این اصالدلم واسه مرجان سو-

 د گفت:سر چرخاند و بلن

برید اونارو بیارید نزدیک، خیلی دور هستن، به اون -

 دختر اصال اعتماد ندارم

 چند نفر به دستور بهادر سمت آن ها رفتند.

مجبد با شنیدن حرف آتش بر آشفت و امیار نگران 

 گفت:

 وای این خیلی خطرناکه!-

 پرویز عصبی غرید:

 حم ندارناین عوضیا ر-

 ت و گفت:کیا دست روی شانه ی آتش گذاش
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داداش به فکر چیزی نباش، هر کاری بگی می کنیم، -

 به بچه ها بگم کاری نکنن؟

 آتش نفس عمیقی کشید و گفت:

 باید همین کارو می کردم اما...-

 پرویز عصبی چرخید کمی دور شد و گفت:

 پروا نذاشته-

 امیار سریع گفت:

 پروا، جونش تو خطره داداش بی خیال حرف -

 ت:مجید با تایید گف

 باید بی خیال بشیم، این دیگه شوخی نیست-

 کیا به آتش نگاه کرد و گفت:

 چی کار کنیم؟-
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آتش سر چرخاند و دید پروا و بقیه را دارند نزدیک ان 

دو بی رحم میبرند، پروا هم نگاهش کرد و خیره به او 

 گفت:

رد، خسته شده هیچ وقت التماس نکرده، اما االن ک-

 میخواد همه چی تموم بشه

 اما د...-

 زود همه چی تموم کنیم، اون بمب خنثی می کنیم-

آمیار چشم بست و مجید خشمگین کامال دور شد، 

 آتش سر چرخاند وگفت:

 آماده باشید به وقتش کارایی که بایدرو انجام بدید-

 باشه داداش-

رفت، آتش بطری آب را از دست کیا گرفت سمت پروا 

 بطری آب را سمتش گرفت و گفت:
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 بخور-

پروا با ناراحتی بطری را گرفت، اتش سر چرخاند و 

 بلند گفت:

 یه چیزی بیارید بشینه-

 بهادر خنده ای کرد و بلند گفت:

 دخترم ببین چقدر به فکرته-

 اتش بی توجه به حرف بهادر نزدیک پروا شد و گفت:

 حالت خوبه؟ درد نداری؟-

 خوبم-

 گرمای این ساعت زیاده آب بخور-

 آتش من نم...-

 از نیست االن حرف بزنینی-
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با خشم صدای آتش چشم بست سر به زیر برد، کیا 

سریع با صندلی تاشو سمتشان دوید و اتش صندلی را 

گرفت باز کرد پشت پای پروا گذاشت، شانه هایش را 

گرفت روی صندلی نشاندش، خودش هم زانو زد و پای 

دور مچش بود را بلند کرد روی ران پروا که بمب به 

 اشت.پایش گذ

 بهادر چشمانش گرد شد و گفت:

 داره چی کار میکنه-

آرام پاچه ی شلوار را باال برد، کمی سر کج کرد 

 نگاهش کرد.

من عکس گرفتم فرستادم واسه سرگرد حتما دارن -

 میان فهمیدن این چجوری خنثی میشه

 با حرف مبین سر تکان داد و گفت:

 ه یه کار مثبت انجام دادیخوب-
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 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هفت_هفتاد_صد_ارتپ#

 

 انگشتش را روی پوست پای پروا کشید و آرام گفت:

 دیوونم کردی نفس-

 پروا بغض کرد و آتش نگاهش کرد گفت:

 رنگت پریده، خوبی؟-

پروا ساکت بود و اتش کالفه آرام پایش را زمین 

 چرخید فریاد زد:گذاشت از سر جایش بلند شد و 

 ل دقیقه شدپس کدوم قبرستونی هستن؟! چه-

 میان عجله نکن-

 بهادر رو به کژوان آرام گفت:
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خبر نداره یک ساعت دیگه باید منتطر بمونه، -

طرفمون بگه االن میام باید یک ساعت بعدش منتطر 

 باشیم چون اول میخواد مطمئن بشه

ه ولش کن از ترس اون بمبه که عجله داره وگرن-

 خودش بهتر میدونه

زد، زهرا عصبی کنار  بهادر خندید و سیگاری آتش

 گوش ماهک گفت:

 آتش نگرانه اما از ژست بابات معلومه اونا االن نمیان-

از ترس دستشوییم گرفته، من اون سری این جا یه -

 نفر مهم بودم، ترسی وجود نداشت اما االن...

 چشم بست و گفت:

 رک نمی کنمدلیل این همه ترس خودمم د-

 آروم باش-
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** 

ر رفت به یک باره یقه اش اتش خشمگین سمت بهاد

 را گرفت فریاپ زد:

کثافت حروم زاده، دو ساعت گذشته، کدوم -

 قبرستونی هستن؟!

اروم باش، دیدی که داشتم با تلفن حرف میزدم -

 نزدیکن

حیوون می دونستی دیر میان اون بمب رو اون تایم -

 گذاشتی

نیستی که با گستاخی یقه ی منو  انگار به فکرش-

ای که او دوساعت خورده ای باقی گرفتی، نمی خو

 مونده به یه ثانیه تبدیل کنی

 می کشمت، مطمئن باش می کشمت-
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 کژوان عصایش را زمین کوبید و غرید:

 برو عقب پسر به فکر اون دختر باش-

تو یکی خفه شو که کشتن تو کاری نداره، این -

اراحت نمیشه چون کل سود مرتیکه هم یک ذره ن

باز نکن که خودتو اون  خودش می بره پس دهنتو

 زبونتو به گ...ندی

بهادر از گوشه ی چشم به کژوان نگاه کرد، و همان 

 موقع کسی که دوربین را داشت بلند گفت:

 رسیدن-

آتش با شتاب چرخید به ماشین هایی که از دور نزدیک 

 گفت:می شدند نگاه کرد و بهادر لبخند زد 

 گفتم که نگران نباش پسر-
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ا دور شد دست باال برد و به کیا آتش سریع از پرو

 اشاره زد، پروا چشم بست و سر به زیر برد.

 خدایا کمکمون کن-

 دست ماهک روی شانه اش نشست و گفت:

 یکم آب بخور-

 نگران آتشم-

 نب...-

هستم، نگاهش یه جور خاص شده، من از این نگاه -

 می ترسم

ماهک سر باال برد به مجید و کیا که دوطرف آتش 

 بودند نگاه کرد و گفت: ایستاده

نگران نباش، آتش هر کاری بخواد بکنه اول به تو -

 فکر میکنه بعدم اون بچه
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پروا نفس عمیقی کشید به ان تعداد ماشین که یکی 

 یکی می ایستادند نگاه کرد.

مردی میان سال از ماشین پایین رفت، سه مرد 

 طرافش را گرفتند و آتش آرام گفت:ا

 جاشون تکون نمی خورنخوبه این دو تا از -

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_هفتاد_صد_پارت#

 

 دهنشون سرویسه داداش-

یکی از مرد ها جلو رفت، بهادر سریع به آتش نگاه کرد 

 و آتش جلو رفت،کژوان به اطراف نگاه کرد و گفت:

 هوای دخترتو داشته باش-
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 نشستهاون -

بترسه، آتش امید داره اون بمب باز میکنه، باید بیشتر -

 کاریو که باید بکنی سریع انجام بده

بهادر رو چرخاند و باسر اشاره زد، سه مرد نزدیک پروا 

 شدند.

 پروا با ترس نگاهشان کرد و گفت:

 مبین اینا چرا نزدیک میشن؟!-

 مبین چشم ریز کرد و وحشت زده گفت:

 وای!-

 ر به مبین نگاه کردند و مبین با ترس گفت:هر سه دخت

جدید اورده، مثل این بمب غافلگیرمون  این ادمارو-

 کر...
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دو مرد زیر بازوهای پروا را گرفتند، ماهک دست پروا را 

 گرفت و غرید:

 دارید چه غلطی می کنید؟!-

پروا را کشیدند، مبین جلو رفت اما مرد دیگری جلوی او 

 باره فریاد زد:را گرفت و ماهک به یک 

 آتش-

که ان دو مرد می آتش سریع سر چرخاند با دیدن پروا 

کشیدنش چشمانش درشت شد تا چرخید که بدود 

 بهادر سریع گفت:

 اگر نگرانشی فقط کارتو انجام بده-

 آتش با خشم به او نگاه کرد اما این بار کژوان گفت:

 اون بهتره کنار ما باشه، تو بهتر کارتو انجام بدی-

 ش دوباره به پروا نگاه کرد و مجید بلند گفت:آت
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 داداش-

 ه نگاهش کردند و مجید نیش خند زد و گفت:هم

یه خار بره تو پای این دختر من خودم این دوتارو جر -

میدم میارم واسه شغاالی این صحرا، تو به کارت 

 برس

پروا که تقال می کرد را نزدیک بهادر نگه داشتند و 

 بهادر با لبخند گفت:

 بذار این آتش بفهمه تا چه حد جونت تو خطره-

ویدن کسی، بهادر سر کج کرد دید که با صدای د

ماهک سمتشان می دود، ادم های بهادر سر اسلحه 

هایشان را سمت ماهک گرفتند اما بهادر اشاره کرد 

 کاری نکنند.

 ماهک نفس زمان ایستادو گفت:
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 پروا هر جا باشه منم هستم-

قل این دختر بخواد کاری کنه می خوبه تو باش، حدا-

رم، میدونی شبیه چیه؟ دونه اول جون تورو میگی

 اکوسیستم

 بلند خندید به آتش نگاه کرد و گفت:

منتطرشون نذار، وقت طالست، ساعت دوازده ظهره، -

ساعت دو ساعت خوبی نیست بهتره دست به کار 

 بشی

 اتس خشمگین و نگران به مرد نگاه کرد و گفت:

 بیارن،میگم در کامیونارو باز کننبگو -

اند اشاره زد، آتش سر مرد سر تکان داد و سر چرخ

چرخاند به امیار و پرویز اشاره کرد، ان دو در کامیون ها 

 را باز کردند.
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اتش به یک چمدان بزرگی که سه مرد می آوردند نگاه 

 کرد و راه افتاد سمت کامیون ها رفت.

ا را چک می کرد و دو همه ان جا ایستادند، کیا پول ه

ک می کردند، مرد در کامیون ها رفتند و جنس ها را چ

 آتش به پروا که صورتش خیس از عرق بود نگاه کرد.

 عصبی به ساعتش نگاه می کرد و با خشم غرید:

 کیا سریع باش-

 بهادر لبخند زد آرام گفت:

نوه ی عزیزت خیلی نگرانه انگار خبر نداره چک -

 پوال نیم ساعت زمان میبرهکردن جنسا و 

 ولش کن-

 

 آتش _آغوش#
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 دوم _جلد_نه_هفتاد_صد_پارت#

 

 مجید کنار پرویز ایستاد و آرام گفت:

یه تعداد از این ادما جدید هستن، ادمای بهادرن، -

 برسون بهشون

 خیالت راحت-

 مرد از کامیون پایین پرید و گفت:

 درسته -

 کیا هم ایستاد و گفت:

 پوال هم درسته-

 تش کالفه گفت:ا

 زود کامیونتون بیارید بار بزنید، سریع باشید-
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دست باال برد اشاره زد تا کامیون ها را نزدیک مرد 

 بیاوردند.

پروا بی اختیار به ساعت مچی اش نگاه کرد وآرام 

 گفت:

برنامه ریزی کردند...تایم این بمب با تموم شدن این -

 معامله یکیه

وا دستش را گرفت ماهک وحشت زده نگاهش کرد و پر

 گفت:

 گرمه...خیلی گرمه-

 پروا!-

اهک با ترس به اتش نگاه کرد که پروا چشم بست و م

خودش هم دست به کار شده بود تا هر چه زودتر 

 جنس ها را انتقال بدهند.
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پنجاه دقیقه گذشته بود تا باالخره جنس ها را بار زدند، 

داد بهادر سر چرخاند برای آن مرد میان سال سر تکان 

 و او برای تشکر سر تکان داد.

با لبخند سر تکان داد  کامیون ها را عقب بردند و بهادر

 گفت:

 کارت خوب بود-

 با دور شدن ان گروه کژوان سریع گفت:

 پوالرو بذارید تو ماشین-

سه مرد نزدیک چمدان های پول شدند اما آتش شیشه 

ی آب معدنی که درونش بنزین بود را از دست کیا 

 گرفت و به یک باره بازش کرد روی چمدان ها ریخت:

 چه غلطی می کنی!-

 نیش خند زد و گفت:اتش 
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 کارای خوب-

 بهادر با ترس فریاد زد:

 بیان چمدونارو بردارید-

یکدفعه یک عده جلو دویدند و قبل اینکه ادم های 

بهادر دست به اسلحه شوند سر اسلحه های ان ها 

 روی سرشان نشست.

شفت و بهادر تازه متوجه شد ادم های کژوان بر آ

د و بهادر خودش بر علیه خودش هستند، آتش خندی

 سریع گفت:

 خطا کنی اون بمب منفجر میشه-

آتش لبخند زد و نخ سیگاری آتش زد، پرویز 

 نزدیکشان شد و کژوان فریاد زد:

 آتش به فکر پروا باش-
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 آتش نیم نگاهی به پروای بی جان انداخت و بلند گفت:

بین تو که این پوالرو از دست میدی، مهم هم نیستا ب-

 اما یه چیزی مهمه

در با ترس نگاهش می کردو با صدای انفجار کژوان بها

و بهادر وحشت زده کمرشان خم شد و آتش سر تکان 

 داد و گفت:

 این مهمه-

بهادر رو چرخاند به دودی که در هوا راه گرفت نگاه 

 کرد و چشمانش درشت شد.

 خنده ای کرد و گفت:وحید 

جنسا دود شد اگر از این جا جون سالم به در ببرید، -

 ا زندتون نمی ذارناون
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بهادر و کژوان با ترس به یکدیگر نگاه کردند، کژوان 

 به یک باره فریاد زد:

 یه قدم دیگه کسی سمت ما بیاد، اون بمب می ترکه-

پرویز در برابر ترس ان دو به همراه امیار سوار موتور 

شدند و آتش همان موقع سیگارش را روی چمدان 

اتش بهادر فریاد  های پول پرت کرد با شعله ور شدن

 زد و همان موقع موتور آمیار و پرویز حرکت کرد.

 :�🌺🌺�آغوش آتش

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشتاد_صد_پارت#

 

به یک بار خاک زیر پای بهادر و کژوان بلند شد دو 

یده شد و قبل اینکه ان دو طناب از زیر خاک بیرون کش
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مرد بفهمند قضیه از چه قرار است، جفت پایش بین 

ناب گرفتار شد و به یک باره روی زمین کشیده ط

 شدند.

فریاد هر دو بلند شد و همان موقع پروا با زانو زمین 

ماهک سریع دستش را  افتاد، اتش سمتش دوید و

 گرفت:

 پروا!-

مردی،که روی زمین کشیده پروا رو چرخاند به آن دو 

می شدند نگاه کرد، لبخند بی جانی زد، اتش مثل او 

 فریاد زد:زانو زدو 

 کیا زنگ بزن سرگرد ببین کجا هستند-

 دست های پروا را گرفت و گفت:

 خوبی؟-
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 صدای عربده ی پرویز باعث شد همه رو برگردانند.

 خدا لعنتت کنه-

د سمت ان پروا چشم بست و سر به زیر برد، فرید دوی

 دو موتور و ارتش صورت پروا را قاب گرفت و گفت:

 نگام کن-

 د نگاهش کرد و گفت:چشمان پروا باز ش

 تموم شد-

 اتش رو چرخاند فریاد زد:

 کیا چی شد؟!-

 نزدیکن-

با قطع شدن صدای موتور ها سر پروا چرخید، دید که 

امیار پرویز و وخید به جان ان دو نفر افتاده بودند، 

 زدند که او از آن دور بدنش به درد آمد. چنان می
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 مجید زیر لب غرید:

شونم تو کله ی اون کژوان نمی ذاری برم یه تیر ب-

 شغال...نمی ذاری انتقام...

تمومش کن، اونارو که می بینی میخوان بعدش -

زندگی کنن وگرنه دست به اسلحشون خیلی خوبه، تو 

بودی، به فکر نیستی اگر بودی این همه سال زندان ن

 تا قتل دیگه می افته گردنتمیری دو

 به درک-

 نگاهش کرد و گفت:با فریاد مجید ماهک سر باال برد 

ازاولش پروا گفت نباید کسی تو دردسر بیوفته، -

اینجوری هم انتقام گرفتید هم دیگه قانون پدرشون در 

 میاره

 مجید کالفه چشم بست و پروا آرام گفت:
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یشه، اما زجر با مرگش چون دل ما خنک نم-

 کشیدنشون قشنگه...دلمون خنک میشه، مثل االن

 کیا نکاهشان کردو گفت:

 گر زیر دست اینا زنده بیرون بیان، خصوصا پرویزا-

 آتش عصبی غرید:

قول پرویز بیخود نیست، اونم زجر گشیدنشون -

 میخواد نه مرگ راحت

به ساعتش نگاه کرد فقط چهل دقیقه فرصت داشتند، 

 زهرا نگاه کرد لبخند زد و گفت:پروا به 

 تموم شد-

ی زهرا اشک ریخت سر تکان داد و با صدای عربده ها

 پر درد بهادر و کژوان نگاهشان کردگفت:

 کاش می شد ما هم بریم بزنیم-
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 ماهک نگران به آتش نگاه کرد گفت:

 وقت کمه-

پروا خشمگین نگاهش کرد تا او ساکت شود اما ماهک 

 با بغض گفت:

 می ترسم یه کاری کنیدمن -

 مجید نشست و گفت:

 من ببینم-

ه ی پروا روی زمین نشست و مجید دستش برد پاچ

 شلوار را باال برد، به بمب نگاه کرد و کالفه گفت:

 کاش یکیموم سر در می اورد-

آتش لحظه ای نگاهش افتاد به نگاه هراسان پروا، 

و  جلو رفت شانه های پروا را گرفتمجید را کنار زد و

 گفت:
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 نترس نفسم، االن میرسن اینو باز میکنن-

 پروا به زور سر تکان داد و گفت:

 نمی ترسمتو هستی -

 ماهک اشک ریختو اتش به یک باره فریاد زد:

 ماهک تمومش کن-

مجید سریع بازوی ماهک را گرفت و بلندش کرد 

 دورش کرد گفت:

 اروم باش-

 جون خواهرم...تو...-

 چیزی نمیشه-

 ش کردو مجید گفت:ماهک نگاه

 گریه ی تو باعث میشه پروا بیشتر بترسه-
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 و گفت: بطری آب را جلوی دهان پروا گرفت

 بخور نفسم-

پروا کمی آب خورد و دوباره به آن ها نگاه کرد، پرویز 

 روی زمین افتاد به کژوان بیهوش شده نگاه کرد گفت:

 باید می کشتمت...مثل همه اونایی که کشتی-

 شکست و پروا آرام گفت:بغضش 

 تونست بدون عشقش زندگی کنه-

 آتش ابرو در هم کشید غرید:

 کنبیشتر این عصبیم ن-

 داداش رسیدن-

آتش با شتاب ایستاد، ماشین های پلیس نزدیک می 

شدند، امیار دست پرویز را گر فت از جا بلندش کرد و 

 هر سه دست در دست سمت آن ها رفتند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_یک_هشتاد_صد_پارت#

 

 سرگرد با دیدن ان ها با عجله گفت:

 زود باش-

ده شد سمت ان ها با ایستادن ماشین خودش زودتر پیا

 دوید، کنار پروا زانو زد به بمب نگاه کردو فریلد زد:

 این جارو کامل خلوت کنید، سریع-

چند مرد که لباس های مخصوص تنشان بود سمتشان 

 دویدند، پروا آرام گفت:

 همه چیز خوبه سرگرد؟-

 سرگرد لبخند زدو گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

به لطف تو همه چیز خوبه، اونارو دستگیر کردند، اون -

 خودش یکی بود شبیه بهادر

سر چرخاند و دید که همکارهایش باال سر کژوان و 

 بهادر هستند.

به لطف شماها امروز سه نفر از بزرگ ترین خالف -

 کارا دستگیر شدند

کرد به مردی که داشت دقیق  آتش پوفی کرد و نگاه

 بمب را بررسی می کرد.

، پروا آرام به سرگرد اشاره کرد که آتش را دور کند

 سرگرد به اتش نگاه کردو گفت:

 که این جایی، گفتم خل...تو-

 من بقیه نیستم که بهم دستور میدید-
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با خشم آتش پروا لب روی هم فشرد و سرگرد سر 

 تکان داد رو به آن مرد گفت:

 خب؟-

نمیشه بازش کرد، یعنی به محض باز شدنش می -

 ترکه

 یعنی باید خنثی بشه؟-

 تنها راه حله-

دست روی ریشش کشید و سرگرد عصبی  آتش کالفه

 گفت:

 نمی خوام اشتباهی پیش بیاد-

کشید، باال مرد سر تکان داد و آتش خودش را کنار او

تنه اش را در آغوش گرفت، سرگرد سریع ایستاد و 

 بلندتر کفت:
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 دور بشید، سریع-

کس این تمام سعی ما همینه، اما همه دور بشن، هیچ-

 جا نباشه

ب دهانش را به سختی قورت داد و پروا نفس زد، آ

 سرگرد فریاد زد:

 دور بشید، سریع باشید-

ماهک اشک میریخت و پروا رو چرخاند به آتش نگاه 

 کرد و گفت:

 برو-

گاه پروا فهمید چه آتش فقط نگاهش کرد، با همان ن

 می گوید، بغض کرد و آرام گفت:

 جون من برو-

 هیچی نمیشه، هر چی باشه من پیشتم-
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 آتش-

ت آتش کنار صورت داغش نشست و سرگرد دس

 نگران زانو زد و گفت:

 چیز خاصی نداره که با اون خنثی بشه؟-

 نه، کنترل از راه دور نیست، فقط همین تایمره-

مرد نگاه کرد، نگاهش آتش به صورت عر ق کرده 

کشیده شد به آن بمب که فقط نه دقیقه زمان باقی 

 مانده را نشان می داد.

خشکش کشید و سر چرخاند به پروا زبان روی لب 

 نگاه کرد و گفت:

 وسایل خونه رو تکمیل کردم-

 پروا با همان بغض با لکنت گفت:

 کدوم...خونه؟-
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همه  خونه ی منوتو که همیشه میگفتی وسایلش کمه،-

 اتاقا پر شدن سالن پر شد حتی توی کابینتا هم پر شد

آن دختر لبخند تلخی زد، دستش پشت گردن او 

 و آرام گفت:نشست 

 آتش-

 جان آتش-

 باید تماس بگیرم-

 سرگرد با نگرانی به آن مرد نگاه کرد و گفت:

 چی شده؟!-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_دو_هشتاد_صد_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آتش وحشت زده به آن مرد که کاله مخصوص سرش 

بود وصورتش سرخ شده بود نگاه کرد اما مرد بی توجه 

 گوشی را روشن کرد و تماس گرفت.

 ش به سرگرد نگاه کرد، سرگرد سریع گفت:آت

 چیزی نیست آروم باش-

 دست پروا چنگ شد به گردن آتش و بغضش ترکید:

 ...برو...تورو خدا بروبرو آتش-

 تا آتش دهان باز کرد آن مرد گفت:

پیچیدس، االن که روکش رو برداشتم متوجه شدم، -

 انگار عمدی این کارو کردن

حکم روی دهانش نفس آتش حبس شد، دست پروا م

 نشست و مرد دوربین روی سرش را روشن کرد گفت:

 تصویر دارید-
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 صدای مرد دیگر که پشت خط را شنیدند:

 رهآ-

ببینید از هر سیم رنگی سه تا هست در صورتی که -

 باید یکی باشه

تن پروا در آغوش آتش فشرده می شد، سرگرد به 

 .نمایشگر تایمر نگاه کرد فقط شش دقیقه مانده بود

 آتش-

آتش از آن مرد نگاه گرفت به چشمان خیس پروا نگاه 

 کرد با صدای دو رگه شده ای گفت:

 نترس نفسم، نترس-

 برو-

 نمیرم، از این جا تکون نمی خورم، آروم باش-

 آتش...تو نباید به خاطر من...-
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آتش با شتاب سرش را به سینه اش فشرد، با دید تار 

 به آن مرد نگاه کرد و آرام گفت:

 یا با هم زندگی می کنیم، یا می میریم-

مرد جوانی کنار آن مرد نشست و با دستمال عرق 

نفس عمیقی کشید به  صورتش را پاک کرد، مرد

 سرگرد نگاه کرد و گفت:

شما هم برید، چاشنی این بمب فشردس، نزدیک -

 باشید آسیب می بینید

 ام...-

 برید سرگرد وقت تنگه-

و پروا از درد کمر و دلش سرگرد کالفه کمی عقب رفت 

بازوی آتش را چنگ زد، نفس هایش تند و پر صدا بود، 

 سوزاند.داغی نفسش سینه ی آتش را می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

لب آتش به سرش چسبید و مرد به آتش نگاه کرد و 

 گفت:

 نمیری؟-

آتش سرش را به چپ و راست تکان داد و مرد سیم 

 چین را در دست شتاب داد گفت:

بترکه ممکنه هم نترکه، اما اگر  این اولین سیمه ممکنه-

 نترکید پنج سیم دیگه به غیر سیم اصلی باقی مونده

دست به کار شد، آتش تن او  آتش سر تکان داد و مرد

را بیشتر در آغوشش فشرد، همه از دور نفس هایشان 

حبس شده بود و آتش به آسمان آبی نگاه کرد ومرد به 

 یک باره سیم را قطع کرد.

روا را فرو ریخت اما لبخند به لب آتش با صدایش دل پ

 آورد و آرام گفت:

 آروم باش نفسم، زود تموم میشه-
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ن لباس مشکی آتش را و از درد پروا چنگ زد آستی

 شکمش لب روی هم فشرد.

مرد سیم بعدی را در دست گرفت و آتش زیر لب 

 گفت:

 خدایا-

 سیم بعد قطع شد و مرد لبخند زد گفت:

 قطع کردم اون دوتایی که گفتید-

خوبه، االن دستکشتو در بیار، انگشتتو روی سیما -

 بکش، ببین متوجه میشی ببینی کدوم داغ تره

 

 آتش _غوشآ#

 دوم _جلد_سه_هشتاد_صد_پارت#
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مرد سریع دستکش را در آورد و انگشت اشاره اش  را 

 روی سیم ها کشید و غرید:

 لعنتی این جا خیلی داغه، متوجه نمیشم-

وب گوش کن، سه دقیقه وقت داری، آروم باش، خ-

 سه تا سیم اصلی باید باقی بمونه، تمرکز کن

کرد و نا مطمئن مرد چشم بست و سیم ها را لمس 

 گفت:

 فکر میکنم این داغ تره-

 خوبه، اینو بذار کنار دوتای دیگرو پیدا کن-

آتش با شتاب دست پیش برد، مرد متعجب نگاهش 

، با همان کرد و آتش با لمس سیم ها چشم بست

چشمان بسته دو سیم را در بین انگشتانش گرفت و 

 گفت:
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 این دوتا داغ تره-

 مرد پشت خط گفت:مرد سیم ها را گرفت و 

بمب چون تایمر داره و سیم ها نازک هستن داغ -

میشه، اینجوری تونستی سیم های اصلی رو پیدا کنی، 

اما با احتیاط بقیه سیم های باقی مونده رو قطع کن 

کار شک داشتی دست نگه دار، اما سریع باش، وسط 

 دو دقیقه سی ثانیه

 مرد دوباره سیم ها را لمس کرد.

 ال برد به آتش نگاه کرد و گفت:پروا سر با

 آتش-

 جانم-

فکر نمی کردم یه روزی...یه کسیو بیشتر خودم -

 دوست داشته باشم
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آتش لبخند زد با سر انگشت شصتش کنار لب او را 

 وا خیره به چشمان سرخش گفت:نوازش کرد و پر

عاشق بزرگ محله شدم...عاشق مرد مشکوک -

م خونشو چک می آپارتمان روبه رو که مدام با دوربین

کردم...عاشق مردی که از سگ اخالقیش هر چی بگم 

 کمه

 آتش خندید و گفت:

 واسه تو که نبودم پدرسگ-

بعدش نبودی اما بودی...آتش منو بابت کارای غلطم -

 ببخش

شیدنی تو کار نیست، من با تنبیه حال میکنم، اصال بخ-

 آدم دل رحمی نیستم

 فت:پروا خندید و آتش لبش را لمس کرد گ
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 نمی بخشم-

 قطره اشک پروا چکید و گفت:

 خیلی دوستت دارم...حتی اگر نبخشی-

 عالیه پسر همه سیما قطع شدند-

سر اپآتش سمت مرد چرخید همه ی سیم ها به غیر از 

 ی قطع شده بودند.سه سیم اصل

نادری، از این جا به بعدش خودت بلدی اما بین این -

قطع بشه بمب سه تا سیم یکیش سیم تایمره، اگر 

هنوز کار میکنه، با قطع کردن سیم اصلی تایمر روشنه 

 اما استپ میکنه

 بله-

 سریع باش-

 مرد سر بلند کرد به آتش نگاه کرد و گفت:
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 دیگه برو-

 نمیرم-

یما باعث میشه بمب بترکه، هیچ یکی از این س-

عالمتی وجود نداره که متوجه بشم کدوم سیمه، فکر 

اشنی میتونم اما این بمب فرق میکردم با اختالل تو چ

 داره، این سیما بر اساس گمان بریده میشه، پس برو

نمیرم لعنتی فقط یک دقیقه فرصت داری، سریع -

 باش

 آی-

که سرش از با فریاد پروا همه بهت زده به دختری 

 پشت رها شد نگاه کردند و آتش فریادزد:

 چی شد؟! پروا-

 پروا با درد دوباره فریاد زد:
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 خداآخ -

 ماهک دوید اما مجید سریع گرفتش و ماهک فریاد زد:

 پروا-

آتش به دست پروا که روی شکمش نشسته بود نگاه 

 کرد و با ترس گفت:

 پروا!-

 آتش-

رداشت برود اما با جیغ پروا مبین قلبش گرفت قدم ب

 زهرا با گریه جلوی او ایستاد گفت:

 طاقت بیار-

 دست آتش روی دست پروا نشست و گفت:

 .آروم عزیز دلماشه باشه..ب-

 به مرد نگاه کرد با دیدن وحشت مرد فریاد زد:
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 یه کاری کن-

به تایمر نگاه کرد فقط سی ثانیه وقت داشت و مرد سر 

به نشانه ی چرخاند به سرگرد نگاه کرد سرش را 

تاسف تکان داد، سر گرد بر آشفت و دستش روی 

 سرش نشست.

شد و  آتش با دیدن حرکت مرد چشمانش درشت

 عربده اش باال رفت:

 بجنب-

 نمیشه-

 عربده ی پروا به همراه آتش باال رفت.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_چهار_هشتاد_صد_پارت#
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 مرد از جایش بلند شد و گفت:

 تمام تالشمو کردم-

تش با چشمان پرشت نگاهش می کرد و به یک باره آ

سیم چین را از دستش کشید خودش را پایین پای پروا 

، به پروا نگاه کرد، مرد عقب رفت و آتش به آن کشید

 سه سیم و تایمر نگاه کرد.

آب دهانش را قورت دادو دست لرزانش جلو رفت، 

 سرگرد یقه ی مرد را گرفت فریاد زد:

 چرا کاری نکردی-

نشد سرگرد، من بابد تا همین االن تالش می کردم، -

 که کردم

 سرگرد  با وحشت سر چرخاند گفت:
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 نه...نه پروا نه-

آتش دوباره به پروا که از درد در خودش می پیچید 

 نگاه کرد و آرام گفت:

 اگر نشد...منو ببخش-

با همان درد نگاه هر دو در هم گره خورد، قطره اشک 

د که بین سیم چین بود به یک آتش چکید و آن سیم زر

 باره با فشار دست آتش قطع شد.

حبس بود و آتش با تن پروا تکانی خورد، نفس همه 

شتاب سر پایین برد با دیدن تایمری که روی ثانیه دو 

 ایستاده بود نگاه کرد.

لبش کش آمد و به یک باره قهقهه زد، کیا دست روی 

 سرش گذاشت و فریاد زد:

 خدایا شکرت-
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سمتشان می دویدند و آتش هنوز قهقهه میزد، همه 

حال پروا لبخند زد اما سرش بی جان کج شد و از 

 رفت.

 پروا...نفسم تموم شد...تموم شد قربونت ب...-

به پروایی که تکان نمی خورد نگاه کرد و وحشت زده با 

 زانو سمتش رفت تنش را در آغوش گرفت و فریاد زد:

 کیا ماشین-

 شکرپسرم، پسرم خدارو-

اتش همان جور که سر پروا را در آغوش داشت سریع 

 به سرگرد نگاه کرد و فریاد زد:

 ماشین بیارید سریع باشید-

 چی شد؟-

 زود باش-
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 سرگرد دست پاچه چرخید و بلند گفت:

 بگو آمبوالنس بیاد جلو-

 کنار آتش زانو زدو گفت:

امبوالنس اومده نگران نباش، حتما از ترس از حال -

 رفته

سر پروا را بوسید، همه یکی یکی می رسیدند، اتش 

نبود که ماهک از ذوق بلند بلند گریه می کرد، کسی 

اشک شوق نریزد، مبین دیگر تحمل نداشت روی زمین 

 افتاد فریاد زد:

 خدایا شکرت-

 سرگرد با دیدن امبوالنس سریع ایستاد و گفت:

 یکم برید عقب-
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زانو زد و دو نفر دویدند سمت آنها، مردی کنار پروا 

 آتش بی حال گفت:

 حاملس-

 مرد نبض پروا را گرفت و گفت:

 نبضش ضعیفه، خون ریزی داره؟بدنش سرده، -

آتش سرش را به چپ و راست تکان داد که یعنی نمی 

داند، مرد به همکارش اشاره زد که پروا را ببرند 

 آمبوالنس ببرند.

آتش با همان بی حالی خودش تن پروا را بلند کرد 

برانکارد گذاشت  با دیدن زیر پای پروا که از روی 

 هرا چشم بست.خون خیس بود، ماهک فریاد زد و ز

 اتش با وجود دیدن خون به مرد نگاه کرد و گفت:

 هیچی مهم نیست جز حال خودش-
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 نگران نباشید-

با عجله پروا را بردند اتش هم پا به پایشان می رفت و 

 چ چیز نبود.واقعا جز نگرانی برای پروا نگران هی

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_پنج_هشتاد_صد_پارت#

 

* 

 ش کشید و گفت:کژال دست زیر چشمان

خودتون جمع کنید، اتش ببینه اینجوری گریه می -

 کنیم عصبی میشه

داداش که خوشحال بود حال خود پروا خوبه،وقتی -

 گفتن بچه افتاده فقط سر تکون داد
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 چون جون پروا مهم بوده-

 چی شد؟-

 صدای آتش آسکی چرخید و گفت:با 

 هنوز نیووردنش بخش-

 آتش سر تکان داد و گفت:

 ارو باز کردن تحویل پلیس دادنبمب-

 کژال با لبخند گفت:

 آمیار کجاست؟-

با بابا رفتن محله، همه نگران بودن رفتن جو آروم -

 کنن

 خدارو هزار بار شکر-

 او دوتا بیمارستانن، کژوان میگن دم مرگه-

 وضی نباید اینجوری بمیرهنه اون ع-
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اینو باید به پرویز بگید که معلوم نیست چطوری -

 زدتش

 حق داره زنو بچشو کشتن-

اما زنده میمونه باید زجر بکشه، باید بارها منو ببینه -

 بگه گوه خوردم، بگه ببخشید

 کژال لبخند زد و دست پسرش را گرفت و گفت:

می گذره، خیلی خوشحالم مادر، اتفاق بدی افتاد اما -

بچه بازم میاد، مهم حال دخترمه که خوب میشه، یعنی 

 میشهبا تو خوب 

 آتش لبخند رد و گفت:

 خوب میشه، نفسم حالش خوب میشه-

 لبخند تلخی زد و گفت:
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اون لحظه بین اون سه تا سیم خواستم آبی ببرم، اما -

نمی دونم انگار یکی بود بهم می گفت نه، به والی علی 

ومد که اون نه، اما سیم زرد که گرفتم تو گوشم صدا می

 ردم به خداهیچی نبود جز صدای نفسای نفس، سپ

آسو و آسکی اشک ریختن و آتش سر به زیر نفس 

 عمیقی کشید گفت:

تموم شد، می خوام واسه نفسم گلستون بسازم، می -

 خوام همرو جبران کنم

 مادرش در اغوش کشیدش و آرام گفت:

همیشه باهاته، چون نیتت خدا عمرت بده مادر، خدا -

 صافه

خت، آتش با باز شدن در آسانسور و دیدن پروا روی ت

 با عجله سمتشان رفت و پرستار گفت:

 خوابه یکم دیگه بیدار میشه، جای نگرانی نیست-
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آتش به صورت رنگ پریده ی پروا نگاه کرد و پرستار 

 گفت:

 االن دکتر میاد باهاتون کار داره-

ت پروا را وارد اتاق کردند ان آتش سر تکان دادو تخ

اش سه زن وارد اتاق شدند، آتش به ساعت مچی 

 نگاه کرد همان موقع تلفنش زنگ خورد.

گوشی را از جیبش در آوردو با دیدن اسم سرگرد 

 جواب داد:  

 بله-

 بهادر بهوش اومده، یه چیزی میگه-

 چی؟-

میگه دختر نادر دست منه، تا نگم کجاست پیداش -

 نمی کنید
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 تش چشم ریز کرد و سرگرد گفت:آ

ه چمدتا دختر نادر که مامور خودمنه! این کیو میگ-

 دختر داره؟

 کثافت تا لحظه ی آخر فکر کرده-

 کیو میگه پسرم؟-

خبر نداره بچه ی برادر خودشه که پیش نادر بوده، -

 خواهر سیامک

 چرا پیش نادر؟!-

دلش سوخته از اینا دورش کرده و بزرگش کرده اونا -

 ر کردن اون بچه مُردهفک

 االن چی کار کنیم؟-

 بیمارستانمن یکم دیگه میام اون -

 باشه-
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 تماس را قطع کرد با دیدن دکتر سمتش رفت و گفت:

 با من کاری داشتید؟-

 شوهرشی؟-

 آره-

 دکتر سرتکان داد و گفت:

 خانمتون درد زیادی تحمل کردن-

 اره امروز خ...-

 که دارهنه این درد تقریبا یک هفته هست -

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_شش_هشتاد_صد_پارت#

 

 دو مرد گفت:آتش چشم ریز کر
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خودتون گفته بودید یک بار ضربه به کمرش وارد -

 شده وخون ریزی داشته

 آره-

این بچه به یک مو وصل بوده، یعنی استراحت مطلق -

اما از نظر من با همون استراحت مطلق این بچه نمی 

در یک هفتس که مرده اما خون مونده، بچه تو شکم ما

 ریزی نداشته

 ه داد:آتش خشکش زد و دکتر ادام

باید این بچه از رحم بیرون می اومده، اما امروز -

 خودش سقط شد

 آتش چشم بست و دکار گفت:

عفونت زیاد تو تن خانمتون هست به خاطر اون یک -

هفته ای که بچه تو رحم مرده بوده، اما درمانش زیاد 
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، و خوشبختانه چون بچه خودش سقط طول نمیکشه

 شده نیاز به کورتاژ نبود

 سر تکان داد و گفت:آتش 

ممنون، یه مدت باید تقویت بشه، یه سری امپول -

هست که واسه عفونت تا هفت روز باید تزریق بشه و 

 حداقل تا یک سال از بچه دار شدن جلوگیری کنید

 خیالتون راحت-

د و وارد اتاق شد، با رفتن دکتر آنش نفس عمیقی کشی

 کژال با لبخند گفت:

 بیا پیشش-

 بیمارستانی که اونا بستری هستنباید برم -

 بیدار بشه تو رو می خواد-

 زود بر میگردم، تا قبل بیدار شدنش-
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 چیزی شده؟-

 بعد میگم، میرم که زود بیام-

 باشه-

آتش سمت تخت رفت و خم شد پیشانی داغ پروا را 

 خاند روی صورتشو گفت:بوسید، با لبخند چشم چر

 زود میام نفسم-

 فت:به مادرش نگاه کرد و گ

 تنهاش نذارید-

 نگران نباش-

آتش سریع رفت، وارد محوطه بیمارستان شد و با کیا 

 تماس گرفت، سوار ماشین شدو صدای کیا را شنید:

 جانم داداش-

 بیا بریم همون بیمارستانی که این دوتارو بردن-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 چیزی شده؟-

 میبیا می فه-

باشه، ماهک بهتر شده با مبین و زهرا دارن میام -

 ن دیدن پروابیمارستا

 اون فعال خوابه، با مجید بیا-

 باشه-

تماس را قطع کردو ماشینش را به حرکت در آورد، نخ 

سیگاری آتش زد، بی اختیار لبخند زد، نفس عمیقی 

 کشید و گفت:

 دیگه تموم شد-

تماس را وصل  تلفنش زنگ خورد و با دیدن اسم آمیار

 کرد:

 داداش-
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 سالم امیار، چه خبر؟-

 سالمتی، همه خوشحالنخبر که -

 بگو دیگه تموم شد-

 منتظرن ببیننت-

 پرویز چطوره؟-

 زیاد خوب نیست، اما از قبال بهتره، یکم بهتر شده-

 حق داره-

 پروا چطوره؟-

 خوبه، یعنی خوب میشه-

 باشه-

 ردهمن دارم میرم بیمارستان، بهادر تهدید ک-

 چی شده؟!-

 بعد میگم االن نمیشه-
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 هباشه پس زود خبر بد-

 تماس را قطع کرد و کالفه غرید:

 فکر نکنم به بچه برادرتم رحم کنی-

** 

با عجله خواست وارد بیمارستان شود با صدای نادر 

 چرخید:

 پسرم-

چرخید با دیدن نادر بهم ریخته و دخترش، سمتشان 

 رفت و گفن:

 دیدینش؟-

 نه نذاشتن-

 بدار ببینم من چی کار می تونم بکنم-
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نیست اما...خدا شاهده عین دختر خودم دختر خودم -

 دوستش دارم

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_هفت_هشتاد_صد_پارت#

 

می دونم چی میگی، اما االن مجبوریم بگیم دختر تو - 

 نیست، شاید دختر برادرشه یکم دلش رحم بیاد

 صبا نگران گفت:

 بدتر نشه-

این چی داره بشه، اما شما یه کاری کنید،  بدتر از-

برید سراغ ادمای بهادر باالخره یه نشون از خودش 

گذاشته که اون دختر کجا برده، و اینکه اون عمارت 
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خوب بگردید، سوراخ زیاد داره مطمئن باشید، شاید تو 

 یکی از سوراخای اون جا نگهش داشته

 من...من االن ترتیبشو میدم-

 منم میرم باال-

فت، صبا نادر با ناراحتی چشم بست و اتش با عجله ر

 دست پدرش را گرفتو گفت:

 پیداش می کنیم بابا، نگران نباشید-

 

 آتش با دیدن سرگرد سریع سمتش رفت و گفت:

 چی شد؟-

 سرگردبا عجله سمتش رفت گفت:

 حرف نزدم تا خودت بیای-

 اون یکی حروم زاده چی؟-
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 هنوز بیهوشه-

 بریم-

فت و اتش به دنبالش وارد اتاقی شد که سرگرد جلو ر

ر آن جا بود، بهادر رو چرخاند با دیدنشان، با آن بهاد

 صورت که جای سالم نداشت لبخندزدو گفت:

 به به ببین کی این جاست!-

اتش نیش خند زد به دست و پاهای شکسته اش نگاه 

 کردو گفت:

 دم مرگی-

 نیستم، تا وقتی برگ برنده دارم دم مرگ نیستم-

 آتش کنار تخت ایستاد و گفت:
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برگ برندتو اشتباه انتخاب کردی، یعنی آخه این بار -

برگ برندت بود و نبودش فایده نداره، یعنی باشه هم 

 واسه خودش زندگی میکنه

 نادر جونشو میده براش-

 آتش خندید و در میتن خنده گفت:

ادعای زرنگیت میشه اما خنگی نمی فهمی اگر واسه -

 االن این بیمارستان زیرورو می کرد نادر مهم بود

 بهادر ریزشد و آتش گفت:چشمان 

 چون اون بچه ی نادر نیست که-

 ابروهای بهادر باال پرید و گفت:

 هست خودم می د...-

نمی دونی شغال، نمی دونی که اون بچه ی بهرامه، -

 خواهر سیامک
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 بهادر خشکش زد و آتش سر کج کردگفت:

واسه اون بچه سوخت برد  وقتی بهرام مرد نادر دلش-

 نادر فقط یه دختر دارهبزرگش کرد، 

 دروغ میگی-

حیف رو تختی وگرنه می رفتی از اون دختر آزمایش -

می گرفتی اما حیف نمیشه، ما هم نالشمون می کنیم 

ون دختر پیدا کنیم، باالخره یه انسانه اما انقدر آدم ا

اونو مهم نیست که بابتش بخوایم تو رو آزاد کنیم تا 

 نجات بدیم

 حرو...-

شتاب روی گلویش نشست، سرگرد دست اتش با،

سمتشان دوید اما اتش همان جور گلویش را فسرد و 

 غرید:
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اگر زنده ای به لطف منه، وگرنه کشتن تو برام کاری -

نداره، دهنتوباز کنی کشتنت سادس، مطمئن باش فقط 

چند سال زندانی میکشم بعدم تموم، بچه هات از 

 ه بری به درکخداشون

 زبانش از دهان بیرون آمده بود.بهادر کبود شده بود و 

 آتش، آتش پسرم ولش کن...آتش داره میمیره-

 به درک-

فریاد زد وبه یک باره رهایش کرد، بهادر به سرفه افتاد 

 وآتش با تهدید گفت:

با هیچ تهدیدی نجات پیدا نمی کنی، االنم به کاهدون -

 زدی اوسگول

 ن سرفه خندید و گفت:بهادر در میا
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میخواد...باشه...همه می خوان نجاتش هر کی -

 بدن...باید با من راه بیاین

 آتش نیش خند زد و آرام گفت:

 با همبن خیال این روزارو بگذرون-

 سمت در رفت و بلند گفت:

برادرشو که نابود کردی االن انداختیش گوشه ی -

ید بهزیستی، خواهرشم یه جای دیگه، توی حیوون با

 هزار بار اعدام کرد

صه ی دیگران نخور، خدارو شکر کن با اون بمب تو غ-

 پروا زنده موند

 آتش چرخید، سرگردسریع گفت:

 داره تحریکت میکنه-
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تحریک نشدم، فقط میخوام بهش بگم پر وارو از -

اون بمب نجات دادم، اون دخترم پیدا میکنم،تو به فکر 

 روز شمار اعدامت باش

 و غرید:فت، بهادر با خشم رو چرخاند نیش خند زد و ر

 همه چی بهم ریخت...همه چی-

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_هشت_هشتاد_صد_پارت#

 

** 

االن من بیشتر همه نظرم رو خونه ی خود بهادره، -

 خوب اون جارو بگردید

 باشه ما همه جارو می گردیم-
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جاهایی نگهش داشته که فکر میکنه ما بهش فکر -

 نمی کنیم

 میری پیش پروا؟االن -

 آره-

 منم بعد میام ببینمش-

 باشه فعال-

آتش با عجله دور شد با دیدن کیان و مجید سمتشان 

 رفت و گفت:

 با من بیاین بریم-

 مجیدو کیا دوطرف آتش راه افتادند و آتش گفت:

اگر پیداش کردن که کردن، بهادر باید خدارو شکر -

بعدشم  کنه، اما اگر نکردن یه فکری دارم، اینجوری

 میره به جهنم
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 کیا چشم ریز کرد و مجیدسریع گفت:

 می کشیش؟!-

 خودش خودشو می کشه-

مجید و کیا متعجب به یکدیگر نگاه کردند و اتش 

 جلوی ماشین خودش ایستاد و گفت:

فقط پروا حال خوبی نداره، ما هم وقت زیادی نداریم، -

حداکثر یک روزه، نباید اون چیزی بفهمه تا این یک 

 ایان برسهو تمام اتفاقاش به پ روز

 ما که چیزی نمیگیم-

 آتش چپ چپ به کیا نگاه کرد و گفت:

 فقط ما سه تا-

حله داداش اصال نگران نباش تو فقط بگو ما -

 مقدماتشو بچینیم
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چیز زیادی نیست، یه پیت بنزین سه تا اسلحه و -

 تمام

 مجید دست پشت گردنش برد و گفت:

م ته اما هر چیه می دونمن که نمی دونم چی تو سر-

 که رو دستش نیست

 در ماشین را باز کرد و گفت:

 گوش به زنگ باشید-

 باشه-

سوار ماشین شد و سریع حرکت کرد رفت، کیا نگران 

 گفت:

به خاطر پروا می ترسید کاری کنه حاال که خیالش از -

پروا راحت شده تا بهادر به درک نفرسته دست بردار 

 نیست
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اوردن، دیدی مگه کم بالیی سرش کار آتش درسته، -

ماهک و مبین می گفتن اونا قصدشون نابود کردن پروا 

و روانی کردن آتش بوده، اگر زرنگی این خواهر پروا و 

آتش نبود االن اونا به مقصودشون رسیده بودن، اگر 

 بمب امروز خنثی نمی شده اتفاقی می افتاد؟

 کیا چشم بست و گفت:

 حتی تصورشم نمیشه کرد-

 روز قراره بهادر بره ته ته جهنم پس حق داره، تو یک-

کیا خندید و مجید قری به کمرش داد دور خودش 

 چرخید با ریتم خواند:

 چی بهتر از کشتن شغال،چی بهتر از کشتن یه انگل-

 کیا بلند خندید گفت:
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بزن بریم محل که غوغاس، اگر شام غریبان نبود -

 جشن گرفته بودن

جون سالم به در مردم که همه بخدا از دعای همین -

 بردیم

 واقعا-

** 

 آهسته به جمعیت اتاق نگاه کرد و گفت:

 برید بیرون-

 ماهک تا دهان باز کرد آتش گفت:

 بیدار بشه نمی خوام کسی این جا باشه، همه برید-

مبین رو به ماهک سر تکان داد و کژال رو به پیرش 

 گفت:
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شام  باشه پسرم، بچه ها هم شام نخوردن، اسکی-

 یریم تو حیاط این جا شامشون بخورناورده م

 آتش سر تکان داد و گفت:

 خوبه همه برید-

یکی یکی همه از اتاق پروا بیرون می رفتند، آتش 

 کشید با بسته شدن در سمت تخت رفت.نفس عمیقی

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نه_هشتاد_صد_پارت#
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و در  کفش هایش را در آورد و آرام کنار او دراز کشید

آغوش گرفتش، موهایش را عمیق بوئید و لبخندی 

 مهمان لبش شد.

 

 میخوام وقتی میای بچینم همه شمعارو دور و ورت

 درو وا کنی و بریزن یه بغل رز رو سرت

 

پلک پروا تکانی خورد و آتش خیره به صورتش، با سر 

 انگشت شصتش لبش را نوازش کرد و گفت:

 نفس آتش-

 

 چشماتو تر بکنه بخواد میرم تو دل هر کسی مه

 انقد اسمتو داد میزنم گوش دنیارو کر بکنه
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پلکش را به زور کمی باز کرد، چهره ی آتش که لبخند 

به لب داشت را دید، با نوازش سر انگشتش نفس 

 عمیقی کشید و آتش سر جلو برد گفت:

 تموم شد-

 

 میشه دست بکشی رو پرم میشه وصله بشی به تنم

 م و از بغلت بپرمتو باشنمیشه که کبور جلد 

 

 آتش-

 جان آتش-

 می خوام...برم رو تختم...می خوام...چند روز بخوابم-

 اجازه میدی منم چند روز پیشت بخوابم؟-
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آرام الی پلکش را باز گرد خیره شد به چشمان شاد 

 آتش...

 

 دور خیلیا خط کشیدم من کنار تو قد کشیدم

 مل نمیدشدم عاشق ماه و به چشمک ریزه ستاره ها د

 

 آتش دسته ای از موهایش را گرفت و با شیطنت گفت:

 بربم یه جایی، دوره دور فقط بخوابیم؟-

 پروا به زور لبخند زد و گفت:

 منحرف-

تازه راحت شدیم، اون قبل و خواسته هام سوتفاهم -

 بود، االن تازه شروع شده
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 دور خیلیا خط کشیدم من کنار تو قد کشیدم

 شمک ریزه ستاره ها دل نمیدمچشدم عاشق ماه و به 

 

پروا خندید اما درد شکم و کمرش، نفسش حبس شد 

و لب زیر دندان کشید، اتش سریع دست روی 

 شکمش گذاشت گفت:

 باشه، باشه عزیزم آروم باش-

 قطره اشک پروا چکید و گفت:

 رفت؟-

 

 میشه بهم بتابی از رو زمین بلند شم

 زبون اون چشای خوشگلتو بلد شم
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طوالنی کرد و پیشانی به پیشانی تب دارش  ثآتش مک

 چسباند گفت:

 رفت-

 چانه ی پروا لرزید اما اتش سریع گفت:

هیش هیش، اصال غصه نخور، اره حیف شدکه رفت -

 اما منو تو تا دلت بخواد فرصت داریم

 

 تو ساقه هامو نشکن بذار بهت بپیچم

 که گل کنم تو دستات که جون بگیره ریشم

 

یه پسر بچه...که داشت کنارم بازی رفت...دیدم که -

 می کرد...یهو بلند شد گفت...من میرم...گفتم کجا

 باز اشک ریخت و با گریه گفت:
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گفت...من دیگه بابد برم...یک هفتس خوابشو دیدم -

 اما هیچی نگفتم...گفتم خوابه بیخوده

 

 میشه دست بکشی رو پرم میشه وصله بشی به تنم

 و از بغلت بپرمتو باشم نمیشه که کبور جلد 

 

باشه نفسم آروم، حتما وقت بچه دار شدنمون نبوده، -

اصال بهش فکر نکن، مهم اینه تو سالمی تو بغل کنی، 

 بچه پدرسوخته هم میاد

 آتش-

 جان آتش-

 خیلی خسته ام...خیلی-
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 دور خیلیا خط کشیدم من کنار تو قد کشیدم

 نمیدمشدم عاشق ماه و به چشمک ریزه ستاره ها دل 

 

می خوام ببرمت به جایی که فقط خستگی بدر کنی، -

 ماساژ اختصاصی آتش هم داریم

پروا در میان گریه خندید در اغوشش فرو رفت، آتش 

 هم خندید سرش را بوسید گفت:

وقت اینه کال خارجیش کنیم، تو باشیو من دورت -

 بگردم

 خداروشکر سالمی...خداروشکر گذشت-

چشمانش و  خاند بینسر عقب بردو آتش چشم چر

 آرام گفت:
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از این جا به بعد فقط اتفافایی میوفته که تو الیقشی، -

بچه مچه هم یه چند سال بعد عشق و حال مامان 

 باباش میاد، االن کسی نباید دو نفرمون بهم بریزه

 هرچی تو بگ...-

با بوسیده شدن لبش چشم بست و همراهی کرد،پریتار 

دیذن ان دو تعجب  د اما بادر را باز کرد وارذ اتاق شو

کردو عقب رفت، لبخند زد سرش را به چپ وراست 

 تکان دادگفت:

 ده دقیقه دیگه میام-

از اتاق دور شد و انگار او هم فهمید نباید مزاحم خلوت 

 ان دو نفر که آن همه عذاب کشیدند بشود.

آتش فقط بوسیدش و نوازشش کرد، پروا فقط به 

چه اتفاق هایی  که بشنودهمان ها نیاز داشت، نه این
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افتاده است، دیگر هیچ نمی خواست بشنود، فقط آتش 

 و آرامش وجودش را می خواست.

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_نود_صد_پارت#

 

** 

 آروم عزیزم-

 پروا آب میوه را کنار زد و گفت:

 گوشی می خوام-

 واسه چی عزیزم-

می خوام با آتش حرف بزنم، حس کردم عجله داره -

 م کجاست؟بره، باید بدون
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جایی که نیست مادر، مردم محل منتظرش بودن، -

 رفت به اونا برسه

نه یه چیزی بود از چشماش خوندم، لطفا یه گوشی -

 بدید

 میدم اما داری فکر ناجور میکنی-

 گوشی خودش را دست پروا داد و گفت:

 بفرما عزیزم-

پروا نگران گوشی را گرفت و با آتش تماس گرفت، 

ذاشت، چشم بست و لحظه ای ی را دم گوشش گگوش

 صدای آتش را شنید:

 الو-

 کجایی-

 آتش لبخند زد و گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 سالمت کو دختر کولی-

 حالت خوبه؟ کجایی؟-

 حالم عالیه نفسم، االنم پیش سرگردم-

 چرا؟-

 چرا نداره عزیزم، اومدم ببینم چه خبره-

 همه چیز مرتبه-

 نداری؟همه چیز مرتبه، تو خوبی؟ درد که -

 این جا بودی خوبم، کاش-

 دیدی که پرستار گفت یه خانم پیشت باشه-

 پروا نفس عمیق کشید و آتش گفت:

آروم باش نفسم، صبح دکتر گفت مرخص میشی -

 دیگه، میای خونه

 نمی دونم چرا نگرانم-
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 شایدم دلت واسه شویت تنگ شده -

 پروا لبخند زد و گفت:

 شاید نه، حتما-

 پیشت چادر سرم کنم بیامشیطونه میگه یه -

 پروا خندید و گفت:

 مردمو دیدی؟-

دیدم، همه دعای خوب می کردن برات، بهم میگفتن -

 عجب دختر خوش شانسی که تو شوهرش شدی

 پروا بی اختیار بلند خندید گفت:

 دیوونه-

 فردا شب خونه خودمونیم از االن بگم بهت-

 از خدامه-
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تو تنها تو خونه ی خدا هم گفته واجبه فردا شب منو -

 دمون باشیمخو

 پروا بغض کرد و آتش ادامه داد:

االن بخواب قربونت برم، هیچ اتفاقی قرار نیست -

بیوفته، صبح زود پیشتم تا مرخصت کنم نفسم، بیای تو 

 بغلم جون بدم برات

 پروا به کژال نگاه کرد و خجالت زده گفت:

 خیلی دوستت دارم-

 تشمنم بیشتر دوستت دارم نفس آ-

 شب بخیر-

 م بخیرشب تو ه-

 تماس قطع شد و آتش نفس عمیقی کشید و گفت:
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همه حسات درسته، اما زود تموم میشه دیگه نیاز -

 نیست ناراحت بشی

 سمت سرگرد رفت و گفت:

 قبوله؟-

 خطرناکه آتش-

چاره ای نیست، اون دختر پیدا نشده، نمیشه دست -

 رو دست گذاشت؟

 نه بدترین راه باشهبهادر خطرناکه، این راه ممک-

 راه دیگه ای داریم؟-

 سرگرد عصبی رو چرخاند و گفت:

 نه-

 پس شروع کنیم سرگرد، دیر میشه-

 سرگرد سر تکان داد و گفت:
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 بذار مشورت کنم-

از آتش دور شد و آتش چرخید سمت کیا و مجید رفت 

 گفت:

 چاره ای جز قبول کردن ندارن-

 خب-

کنید پلیس نتونن شما آماده باشید، باید کاری -

 کنه تعقیبشون

 حله داداش کاری که گفتی می کنیم-

 :�🌺🌺�آغوش آتش

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_یک_نود_صد_پارت#

 

 برید تو همون وانت بشینید، باهاتون در تماسم-
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 باشه داداش-

آن دو رفتند و آتش چرخید منتظر سرگرد ماند، ده 

 دقیقه گذشت تا سرگرد آمد، کالفه غرید:

 ن کارو کنیمچی کار کنیم، انگار باید همی-

 شروع کنیم تا دیر نشده-

 بریم-

خودشان را به جلوی در اتاق بهادر رساندند، سرگرد به 

 مانیتور لپتاپ نگاه کرد و گفت:

 بیداره-

 خوبه-

 به در اتاق نگاه کرد و گفت:

 شروع کنیم-
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سرگرد سر تکان داد و آتش هجوم برد سمت اتاق و 

 د فریاد زد:اد اما دو پلیس گرفتنش و سرگردر را هول د

 چی کار می کنی-

 ولم کنید تا این حروم زادرو بکشم، ولم کنید-

بهادر وحشت زده به در اتاق نگاه می کرد و سرگرد 

 فریاد زد:

 نکن آتش، باید بهادرو سالم تحویل بدم-

یه دختر داره میمیره چرا نمی فهمید، من بلدم ازش -

 دحرف بکشم، ولم کنی

ید جواب پس بدم، تمومش کن، همین جوری هم با-

سه تا از آدمای بهادر فرار کردن نشد بگیریمشون، 

 االنم اگر بهادر چیزیش بشه من نابود میشم

 بهادر چشم ریز کرد و آتش فریاد زد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 من ازش حرف میمکشم، ولم کنید-

تمومش کن آتش، من درگیر پیدا کردن اون سه -

 گرفتار نکننفرم، آروم باش منو 

 همتون لعنت بهتون، لعنت به-

 بهادر عصبی غرید:

سه نفر فرار کردن اما هیچ کس عرضه نداشت منو -

 نجات بده، حیف نون که دادم بهتون

 آتش سر تکان داد و آرام گفت:

 حله، اون دو نفرو دارن میارن؟-

 آره، هماهنگ شده-

 باشه پس من برم-

 برو پایین-

 ند گفت:آتش سریع رفت و سرگرد بل
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م اون سه نفرو میشه پیدا من آماده باشم برم ببین-

 کرد، شما دو نفر این جا باشید آتش نیاد

 بله قربان-

 سرگرد دست را به سینه ی آن دو نفر زد و گفت:

 نقشتونو خوب بازی کنید تا اون باور کنه-

 باشه-

** 

آتش به آن دو نفر که آماده بودند نگاه کرد و به سرگرد 

نگاه بود و با همکارهایش صحبت می کرد که دورتر 

کرد، جلو رفت و به دور از چشم او با آن دو نفر حرف 

زد، کیا چشمش به سرگرد بود و با چرخیدنش آرام 

 گفت:

 آتش اومد-
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 آتش عقب رفت و گفت:

 ببینم چی کار می کنید-

آن دو نفر به هم نگاه کردند و به حرف های آتش که 

 د فکر کردند.حسابی ذهنشان را درگیر کر

 راه بیوفتید-

ف سرگرد آن دو نفر راه افتادند و سرگرد رو به با حر

 آتش گفت:

 شما هم پنهان بشید-

 باشه-

 سرگرد رفت و آتش آذام گفت:

نمی تونن قبول نکنن، آزادیشون فقط به حرف ماها -

هست، کافیه بگیم اینا تو گروه بهادر آدمای ما بودند، از 
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همچین چیزی عمرا بگذرن، االن کاریو می کنن که من 

 خب آماده اید؟  گفتم؛

 آره داداش-

برو مجید، طبقه ی دو، تماس از همین االن برقرار -

 کن، اصال قطع نشو

 و آتش به ساعتش نگاه کرد گفت: مجید دوید رفت

 سلعت سه هست بدو بریم زیر زمین-

 بریم-

 

 آتش _آغوش#

 دوم_جلد_دو_نود_صد_پارت#
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آن دو نفر که که رو پوش دکتر تنشان بود رو به  

رد ایستادند و سرگرد هر دو اسلحه را به دستشان سرگ

 داد و گفت:

 دیگه می دونید چی کار کنید-

 بله-

اید پیش بیاد، کامال طبیعی، نباید اصال اشتباهی نب-

 شک کنه

 متوجه ایم-

 برید-

سرگرد دوید رفت و آن دو نفر جلو رفتند، یکی از پلیس 

 ها گفت:

 ید؟االن یه دکتر اومد، چه خبره بازم اومد-
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با آن حرف بهادر مشکوک به زور نیم خیز شد، لحظه 

ای صدای شلیک شنید با وجود آن صدا خفه کن 

رید و در سریع باز شد آن دو نفر دو اسلحه، از جا پ

پلیسی که به آن ها شلیک کرده بودند را درون اتاق 

 کشیدند و رهایشان کردند.

 بهادر با ترس گفت:

 شم...-

 ک باره لبخند زد و گفت:با دیدن چهره شان، به ی

 می دونستم میاین-

یکی از آن ها سریع بیرون رفت ویلچری برداشت 

 درون اتاق برد و گفت:

 سریع باید بریم آقا-
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 زود باشید-

هر دو بهادر را بلند کردند، بهادر از درد فریاد زد تا روی 

ویلچر نشست، با عجله سمت آسانسور می رفتند، 

 بهادر غرید:

 ید من صورتمو پنهون کنمیه چیزی بد-

یکی از آن ها دستمالی به بهادر داد و او دهان و بینی 

 اش را پوشاند

 آسانسور شدند و در بسته شد، بهادر سریع گفت:وارد 

 چه جوری بریم بیرون؟-

 شما نگران نباشید آقا-

 نگرانم، این جا پر از پلیسه-

 ِِآسانسور طبقه ی دوم ایستاد و بهادر متعجب گفت:

 ن جا؟ای-
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 سریع بیرون رفتند و مجید از پشت دیوار آرام گفت:

 در اومدن، دارن میرن اون طرف راهرو-

 مطمئن شدی وارد آسانسور شدن بیا پایین خوبه-

 باشه-

مجید سرک کشید و با دیدنشان که وارد آسانسور 

 شدند سریع دوید سمت پله ها رفت.

 سرگرد بیسیم را جلوی دهانش گرفت و گفت:

ر داره میرسه، حواستون باشه نباید بفهمه زیر آسانسو-

 نظره

 بله قربان-

سرگرد از جا  با باز شدن در آسانسور و خالی بودنش

 پرید و سمت اسانسور دوید گفت:

 نیستن، نیستن!-
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* 

آتش دستش را روی دنده گذاشت و خیره به ماشینی 

 که داشتند بهادر را درونش می نشاندند گفت:

 زنهسرگرد االن زنگ می-

ماشین جلویی به حرکت در آمد و آتش هم ماشین را 

 به حرکت در آورد، مجید با هیجان گفت:

 بریم که نفلش کنیم-

 کیا به آتش نگاه کرد گفت:

 سرگرد اگر بفهمه دورش زدیم چی؟-

کاری نکردیم، فقط به جای شلوغ کاری که صد در -

صد بهادر می فهمید ، حاال سه نفری داریم میریم، از 

شم باید باشه، وگرنه بهادر آدمی نیست نفهمه خدا
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ریم، تحت تعقیبه، االنم که ما مثال داریم بار می ب

مطمئن باش بهادر فکرشم نمیکنه با یه ماشین بار و 

این همه بار با سرو شکل شما دو نفر که عین خود زنا 

 هستید داریم تعقیبش می کنیم

 مجید ریز ریز خندید و کیا عصبی گفت:

سر گذاشتنمون کم بود که آتش ین چادر رونخند هم-

 اینو هم سرمون کرد

بهادر خودش می گفت از در اما به این فکر کردید اگر -

اصلی نریم از راه دیگه بریم و ما هم همراه پلیسا تو 

 اون طبقه منتظر بودیم چی می شد؟

 کیا سر تکان داد و گفت:

 بهادر واسه همیشه از دستمون در رفته بود-

 که نه اما خب یه مدت ناپدید می شد همیشه-
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 االن مطمئنی میره سراغ اون دختر؟-

بچه ی برادرشه و ممکنه یه برگ  االن که فهمیده-

 برنده ی دیگه باشه، آره حتما میره

 با زنگ گوشی آتش، کیا سریع گفت:

 اوه زنگ زد-

 آتش دست روی گوشی کشید و دم گوشش گذاشت:

 بله سرگرد-

 فرار کردن نیستن اتش، نیستن،-

 چی میگی سرگرد؟ ما جلوی در هستیم-

 نیستن، کل بیمارستان گشتیم نیستن-

 در دیگه ای این جا داره؟ وای،-

 داره اما بچه ها بودن، از اون جا هم نرفتن-

 وای سرگرد!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 آتش _آغوش#

 دوم _جلد_سه_نود_صد_پارت#

 

 

 کمی مکث کرد و گفت:

 کنیمهمین اطرافن ما میریم بگردیم پیداشون -

 آتش...-

 آتش تماس را قطع کرد و گفت:

 یعنی ردیابی چیزی به اینا وصل نبوده؟-

 بوده-

کیا و مجید با شتاب نگاهش کردند و آتش خونسرد 

 گفت:
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چتونه، خب االن جلوی همون پنجره ای هست که در -

 اومدن

 مجید با چشمان درشت گفت:

 تو می دونستی؟-

عد اون وقت به چطور تو ابان پرسبدی ردیاب دارن، ب-

 ذهن من نرسیده که ردیاب دارن؟

 بهادرن!اینجوری که سرگرد میگه اینا ادمای -

 آتش خنده ای کرد و گفت:

 اونش با من-

 داره می پیچه تو اون خیابون-

سرعتشان زیاد بود و ساعت نزدیک پنج صبح بود، 

 آتش چشم ریز کرد و گفت:

 سرعتشون کم شده!-
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 :کیا با دقت نگاه کرد و گفت

 شاید می خواد نگه داره-

ان ها که خیلی به ماشین بهادر فاصله داشتند 

کم کردند، باالخره ماشین بهادر ایستاد و  سرعتشان را

 آتش به اطراف نگاه کرد گفت:

 حروم زاده این جاهارو داره واسه گند کاریاش-

 دو مرد پایین رفتند، بهادر عصبی گفت:

 درد دارم...آروم-

 د و گفت:به اطراف نگاه کر

.زودتر منو االن پلیس عین مور ملخ میریزه تو خیابونا..-

 ببرید

 دروچطور باز کنیم آقا؟-

 منو ببرید جلو-
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ان دو بهادر را روی ویلچر نشاند و سمت خانه ای که 

خیابان خلوت بخادر نشان داد بردند، بهادر به اطراف و

 نگاه کرد و گفت:

بر کن دوباره دو بار پشت هم در بزن، سه ثانیه ص-

 دوبار در بزن، پنج ثانیه صبر کن و یه ضربه بزن

داد و هر کاری که بهادر خواسته بود را مرد سر تکان 

انجام داد، طولی نکشید در سریع باز شد، بهادر با 

دیدن آن مرد لبخند زد و مرد جوان با چشمان درشت 

 شده گفت:

 باورم نمیشه!-

ی تونه منو چرا نشه، به من شک داری که کسی نم-

 گیر بندازه؟

 االن دیگه باور کردم!-

 ببرینم تو-
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ویلچر را به حرکت در آوردند و بهادر را وارد ان دو مرد 

 حیاط قدیمی کردند، با بسته شدن در بهادر گفت:

 دختره که زندس-

 آره زندس-

 خوبه، یه خبرایی برات دارم-

 رو به آن دو گفت:

 شما بیرون باشید-

 بله آقا-

ر چشم ریز کرد و به سختی نگاهشان کرد و اما بهاد

 گفت:

یه وقت تعقیبتون نکرده  مطمئنید پیداتون نکردن؟-

 باشن
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نه آقا تو همون صحرا تو شلوغیا سه نفرمون فرار -

 کردیم اما سعید ترسید از ما جدا شد

 بهادر نفس عمیقی کشید و گفت:

خوبه یکیتون بره اون ماشین گم و گور کنه بیاد، ما -

 داریم ماشین

 باشه آقا-

 بهادر به ان مرد جواب اشاره زد و گفت:

 بریم تو-

ویلچر را به حرکت در آورد و هر دو وارد خانه  مرد

 شدند، بهادر به اطراف نگاه کرد گفت:

 اذیتش که نکردی؟-

 نه، خیلی جیغ میزد، چندتا سیلی خورد همین-

 بهادر زبان روی لبش کشید و گفت:
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 باید سه نفرمون بریم-

 سه نفر!-

 اون دختر هم باید ببریم-

 ما که دیگه با اون کاری نداریم!-

 اریم، خیلی هم داریمد-

** 

 آتش با دیدن مردی که سوتر ماشین شد سریع گفت:

 بدو برو جلو تا مارو ببینه-

کیا جلو رفت و دست تکان داد، مرد با دیدن کیا سریع 

ماشین را گوشه ی خیابان کشید، اتش در را باز کرد 

 سوار شد گفت:

 چی شد؟-

 مرد که رنگش پریده بود دست پاچه گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 من...نمی دونم-

 اتش متعجب غرید:

 مگه روح دیدی، زود حرف بزن-

اون دختره اون جاست...یعنی گفت اون جاست ما -

 ندیدیم...اما بود

 خب-

آقا آتش...یه نفر بود که...که همه ما می دونیم حالش -

 ود، بخدا چیزیش نبودبده...اما خوب بود...سرپا ب

 کیو میگی؟! -

 سیامک-

رفت و مجید که جلوی در بود یک ابروی اتش جلو 

 نیش خند زد گفت:

 دو دقه رفتی تو چی زدی؟!-
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 آتش سر چرخاند از دور به آن خانه نگاه کرد.

 نه بخدا، ما هم تعجب کردیم اما بخدا خودش بود-

 آتش به او نگاه کرد گفت:

 دیگه کی بود؟-

 منم اومدم ماشین گم و گور کنم برگردمهمین، -

 کیا گیج گفت:

 این چی میگه، سیامک که...آتش -

 آتش مجید را کنار زد و از ماشین پایبن رفت گفت:

 بریزیم تو-

 آتش داره میگه س...-

هر خری، این جا ته خطه بهادره، بریم باید تا سه -

 ساعت دیگه نفسمو مرخص کنم بیارمش خونه

 با سرگرد تماس گرفت: گوشی را روشن کرد
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 الو آتش-

 تعقیبشون کردیمسرگرد ما پیداشون کردیم -

 سرگرد بر اشفت و با صدای بلند گفت:

 چرا خبر ندادی؟!-

نشد ، یعنی ترسیدم گمشون کنم ، االن تو یه خونه -

 هستن 

 سریع آدرس بده -

 لوکیشن می فرستم -

 باشه -

 آتش به کیا و مجید نگاه کرد و گفت : 

  بیاین-

مجید سریع باک های بنزین را برداشت به دنبال کیا و 

 آتش دوید ، کیا متعجب گفت : 
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 آتش قضیه سیامک چیه ؟ -

 مجید نفس زنان غرید : 

خودم اون عوضیو نابود کردم ، خودم اون الشیو به گا -

 دادم ، زر میزنه 

آتش به اطراف نگاه کرد با مطمئن شدن این که اطراف 

 ده گفت : نشخانه دوربینی نصب 

یه چیزی این وسط هست که ما نمی دونیم ، وگرنه _

 سیامک به فنا رفته 

 پس این حروم زاده کیه ؟ _

 می فهمیم_

هر سه جلوی در خانه ایستادند ، آتش به مردی که از 

آن ها دور بود اشاره کرد که بیاید ، مرد سمتشان دوید 

 و آتش به ساعتش نگاه کرد گفت : 
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 ر بزن د پنج دقیقه دیگه_

 چشم مجید آرام گفت : -

 ال ... -

االن میریم تو ؛ تو بیرون باش این بنزین ببر یکیشم -

 من می برم تو رو . 

 به کیا گفت : 

وقتی دختررو دیدی معطل نمی کنی می بریش بیرون -

 که بهادری از –این جوری تو اون جا تنها می مونی 

  کنه کاری نداری توقع که نداره سالم جای

 ن مرتیکه که میگن سیامکه چی؟ زیا_

از پسش بر میام فقط کارایی که ازت خواستمو انجام _

 بده

 باشه -
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 به مجید نگاه کرد و گفت : 

 کارتون درست انجام بدید ، می خوام زود تموم بشه -

 خیالت راحت -

 آتش به آن مرد نگاه کرد و گفت : 

 برو جلو _

در سریع رو مرد جلو رفت و چند ضربه به در زد ، بها

 چرخاند و گفت : 

 تو برو ببین کیه -

مرد سر تکان داد سریع در را باز کرد با دیدن آن مرد 

 که می خواست در را باز کند سریع گفت :  

 بمون خودم بیام _

مرد عقب رفت و او اسلحه اش را کنار سرش گرفت 

 سمت در رفت و گفت : 
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 ؟ کیه _

 آقا ماشین گم و گور کردم اومدم-

باز شد اما همان لحظه سر اسلحه وسط پیشانی او در 

 نشست ، کیا جلو رفت و گفت : 

 این خود حروم زادشه که ! _

 آتش نیش خند زد و گفت : 

 نه این خودش نیست _

 سر کج کرد و گفت : 

 اما حتما برادر حروم زادشه ، نه ؟ -

 آتش با خشم غرید : اسلحه را از دستش کشید و 

 ت ببینم کیا سریع راه بیوف_

 همه وارد خانه شدند و مجید غرید : 

 دیوثا چه جاییم واسه خودشون کنار گذاشتن ! -
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 آتش آن مرد را به جلو هل داد و گفت : 

 اسم نحست چیه ؟ -

 مرد عصبی گفت :

 این جا آخرشه آتش _

آتش نیش خند زد بیشتر سمت خانه هلش داد و گفت 

:  

خرشه اما نه چشم بسته غیب گفتی ، دقیقا این جا آ-

  حرومت تخم عموی –واسه من ، واسه تو و او

کیا یک باک بنزین را از دست مجید گرفت و همراه 

آتش رفت ، بهادر با دیدن آتش چشمانش گرد شد و 

 آتش به کل خانه نگاه کرد گفت : 

 عمارتت چی شد بهادر خ ... -

 مرد را هل داد و گفت : 
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 بیشتر پسوند ... می خواستم بگم خان اما دیدم به تو _

متفکر گفت  سر اسلحه را کنار سرش کشید و به حالت

 : 

 میگم کیا اون چیه که تو خالیه اما حال آدمو بد می کنه -

 گوز داداش -

آهان این خوبه این به پسوندت می خوره ، تو دقیقا -

 همون قدر حال بهم زنی 

 اینا همه نقشه بود ؟!-

لب زیرینش را زیر آتش لبش را جلو داد و به یک باره 

 دندان کشید و گفت : 

 ع نداشتم انقدر دیگه خنگ باشیا عه بهادر ! توق_

 به کیا نگاه کرد و گفت : 

 برو بگرد پیداش کن -
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کیا سریع بنزین را زمین گذاشت و همان جور که سر 

اسلحه اش سمت آن ها بود سمت اتاق ها رفت ، بهادر 

ری بیرون آورد به باک بنزین نگاه کرد و آتش نخ سیگا

ک بین لب هایش گذاشت با فندکش روشنش کرد پ

 محکمی به سیگارش زد و گفت : 

 چیزی نیست هدیه خونه جدیدته _

 تو با چه جراتی منو بازی دادی آتش -

 قهقهه زد و گفت : 

اوسگولی یا ادا در میاری ؟ خدایی یه عمره داری از -

ت من بازی می خوری بعد داری زر می زنی چطور جرا

 دارم ؟! 

 د و گفت :به مردی که کنار بهادر ایستاده بود نگاه کر
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اینم بازی دادی ؟ داداشت خبر داشت دو قلو داره یا -

اینم ازش پنهون کردی ؛ چون مطمئنم سیامک بی خبر 

 بود 

بازی تموم نشده آتش تا تو رو نکشم هیچی تموم -

 نمیشه پاشو ! 

چقدر خ ... الی د پاشو منو بکش ببینم ، پاشو ببینم _

 پاته حروم زاده 

ر ترسیده از اتاق بیرون آمد ، کیا سریع همراه یک دخت

 آتش لبش کج شد سمت آن دختر رفت و گفت : 

 نترس ، همه چی توم شد ، االن میری پیش خانوادت -

دختر اشک ریخت و آتش با غضب به بهادر نگاه کرد و 

 گفت : 

گفتی این  به این مرتیکه که نمی دونم اسمش چیه_

 دختری که گروگان گرفتی ، خواهرشه ؟ 
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 سر آن مرد با شتاب سمت بهادر چرخید و گفت : 

 چی میگه این ؟! _

دروغ میگه سیاوش اینا دشمنن جز این حرفای مفت -

 . چی داره بزنه 

 پس اسمش سیاوشه

 دست باال برد و در هوا تکان داد و گفت : 

 خاک تو سرت سیاوش -

خنده اش گرفت و آتش سرش را کیا با حرکت آتش 

 به چپ و راست تکان داد گفت : 

یعنی خاکا ... هر چی خاک عالمه تو سر توی بدبخت _

زیر دست آدمی به حروم زادگی این هستی که حتی که 

االن دم مرگتونم داره بهت دروغ میگه ، اصال دلم برات 

 سوخت سیاوش بیچاره 
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 سیاوش به یک باره فریاد زد : 

 یگه عمو ! این چی م-

هوی دیوث صداتو بیار پایین ، جلوی آتش چطور -

جرات می کنی داد بزنی ؟ مگه خبر نداری من اعصابمو 

 درخت آلبالو گم کردم بعد اومدم این جا  زیر

 کیا خندید و آتش گفت : 

برو داداش برو این دختر هم ببر ، به لیوان آبم بده -

 دست خواهر سیاوش خان تا یکم آروم بگیره

 یا آرام گفت : ک

 بیا بریم -

دختر چند قدم برداشت اما به یک باره ایستاد و آرام 

 گفت : 

 مه ؟! وا ... واقعا این برادر-
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آتش نگاهش کرد و کالفه پکی به سیگارش زد و گفت 

 : 

 نه دختر جون _

 اما تو گف ... -

 کیا ببرش -

کیا بازوی دختر را گرفت و به دنبال خودش برد ، آتش 

سمتشان رفت و به یک باره سر اسلحه را  با حرص

 روی سر سیامک گذاشت غرید : 

گی کنه می دونی چرا گفتم نه ؟ واسه اینکه بره زند_

هرگز فکر نکنه داداشای حروم زاده ای مثل شماها داره 

، و عموی الشی مثل این ، بره حداقل به دور از شنیدن 

 هرچی با نادر زندگی کنه 

 اون خواهرم نیست -
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از بد روزگار هست ، البته به جون نادر دعا کن که  -

دلش به حال اون دختر نوزاد سوخت به دور از چشم 

رگش کرد و اجازه نداد تو تمام این سال بقیه برد و بز

ها کسی متوجه بشه ، البته اون کفتار کنار دستتم خبر 

نداشت این دختر همون برادرزادشه ، فکر می کرد 

 دختر نادره 

م بست و آتش عقب رفت ته سیگارش را سیاوش چش

 روی سرامیک ها انداخت و گفت : 

هم حاال اشکال نداره ، آخر عمرتون این راز رو -

 فهمیدید 

بنزین را برداشت و درش را باز کرد ، همان جور که 

 روی پرده ها و مبل ها و می پاشید گفت : 

بهادر دم رفتن چیزی نداری بگی ؟ مثال نفرینی ناله -

 یزی ای چ
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 سمت بهادر رفت خم شد و گفت : 

نمی خوای بگی غلط کردم که رو نقطه ضعفت دست -

گذاشتم ، نمی خوای التماس کنی ، آقا آتش منو ببخش 

 ؟ 

 ادامه داره -

آتش نیش خند زد و به یک باره بنزین را روی بهادر 

 ریخت و فریاد زد : 

 آره ادامه داره ، زنده زنده سوختنت ادامه داره -

 گفت :ادر وحشت زده چشم بست و سیاوش آرام به

 نمیشه -

 آتش نگاهش کرد و گفت : 

 چی نمیشه عزیزم ؟ دو کلوم از ننه ی عروس _

 نمی تونی مارو بکشی _
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آتش لبخند زد ، خودش را جلوی سیاوش کشید و 

 گفت : 

 چرا ؟ خونتون رنگیه یا چی ؟ -

 سیاوش لبخند زد گفت : 

یدم پنجاه ، شایدم صد چون ممکنه جون بیست ، شا_

 نفرو بگیری 

تش چشم ریز کرد و سیاوش دست در جیب شلوارش آ

 کرد و گفت : 

درگیر کارای بهادر بودی و نمی دونستی سیاوشی -

وجود داره ، پس ممکنه یهو رکب بخوری ، دلخوری 

 نداره 

 آتش فقط نگاهش می کرد و بهادر گفت : 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خره واسه این ما که نمیایم همه راه رو ببندیم ، باال-

کردیم آتش به او نگاه کرد اما  روزامونم برنامه ریزی

 سیاوش گفت : 

 ہمحله ای که تو بزرگشونی تو خطر-

 زر بزنید ببینم چه گوهی خوردید ! _

بهادر بلند خندید و سیاوش چرخید چند قدم دور شد و 

 گفت :  

نزدیک هیئتتون هست ، همونی که هنوز پا برجاست -

ن خونه هایی که نزدیکشونه ، یکی از جمع نشده،همو

اون ساختمونا هم واسه توئه ، اون جا کار خاصی هم 

 نکردیم فقط یه کوچولو بمب گذاری کردیم 

 آتش خشکش زد و بهادر قهقهه زد و گفت : 

یال جا خوردی ؟ انتظار نداشتی که من انقدر بی خ-

 باشم ؟ 
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 دست آتش مشت شد و سیاوش گفت : 

نیست بکنی ، فقط ترتیب میدی ما از کار خاصی الزم -

این کشور بریم ، این جوری اتفاقی واسه کسی 

نمیوفته ، البته من از جون تو یکی نمی گذرم اما میشه 

 از جون اون همه آدم گذشت ، البته با کار تو 

کارتو زود شروع - گوشی را از جیبش در آورد و گفت :

تو این می کنی ، چون ما باید بریم حوصله ی موندن 

 کشورو دیگه ندارم 

 گوشی را در دستش سمت آتش گرفت و گفت : 

دمش گرم این برنامرو ریخت تو گوشیم ، ببین این -

قرمزو لمس کنم بمبا یکی یکی منفجر میشن ، بوم بوم 

 بوم بوم بوم

 

 سیاوش خندید و گفت : 
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سعی نکن سمتم بیای با اون اسلحه ی زپرتیت -

ی اگر بهمم شلیک کنی بخوای گوشی رو بگیری ، حت

فقط یه لمس کوچیکه ، به خودت رحم نداری به اون 

 بیچاره ها که بزرگشونی رحم کن ؛ 

 آتش خان آتش هنوز هم ساکت بود و سیاوش غرید : 

اده کن ، خودت شروع کن ، برامون همه چیز آم-

 باهامون باید بیای ، پا به پای ما 

 سر آتش سمت پنجره چرخید و گفت : 

 زمه ؟ چی ال_

به سرگردت زنگ می زنی میگی هواپیمارو اوکی کنه ، -

 همین امروز ، بدون هیچ کلکی که اصال رحم ندارم 

 آتش نیش خند زد و گفت : 
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خوشم اومد ازت ، سیامک خیلی بز بود اما تو -

 رتت زیاده ، به در بخوری جسا

مثل کلنگ نگاهش کرد و سر تکان داد گوشی را از 

اس گرفت و دم گوشش گذاشت جیبش در آورد و تم

 منتظر ماند . 

 بله-

الو سرگرد باید به کاری بکنید ، یعنی باید یه کاری -

کنید بهادر و یه نفر دیگه البته همراه من از این کشور 

 بیرون برن 

 چی شده ؟! _

ون ... جون مردم محله تو خطره اون جا بمب ج-

 گذاری شده اگر این کارو انجام ندید اونا میمیرن 

 سیاوش لبخند زد و آتش گفت : 
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کشورش مهم نیست فقط می خوان از این کشور -

 بیرون برن 

 سیاوش به یک باره بلند گفت : 

 با تو ، بی تو دل رفتن نداریم عزیزم _

 آتش آرام گفت : 

 د باهاشون برم که خیالشون راحت بشه منم بای-

 ببینم چی کار می کنم _

 هر کاری می کنید فقط سریع _

 شی را از گوشش پایین آورد و گفت : گو

چه طور نزدیک هیئت شدین و اطراف اون جارو بمب _

گذاری کردید که ما نفهمیدیم ، جوری که ممکنه تا 

 ساختمون خونه ی منم بترکه !

 گفت :  سیاوش نیش خند زد و
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زیادی تو شور حسین بودید متوجه نشدید ، پشت _

شهرداری یهو برزنتای هیئت چه خبره ، یا مثال چرا 

 اومده به درختای تو کوچتون کود بده 

 ایول کارت قشنگ بود یعنی فکم افتاد -

 بهادر چشم ریز کرد و بی اختبار مشکوک شد و گفت :

 تو هر وقت ریلکسی یعنی باید ازت ترسید ! -

 نه بابا ترس واسه چی _

 روی مبل نشست و پا روی پا انداخت گفت : 

عنی قبل که بیام خبر دادم باید بگم پلیس تو راهه ی-

بیان ، البته واسه اینکه وقت کم نیارم که شمارو 

بفرستم جهنم آدرس یه خیابون باالتر دادم ، تا 

ز زیاد وقت داریم اما اگرم اومدن پیدامون کنن هنو

 اصال نگران نباشید من شمارو می برم یه کشور دیگه 
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بهادر هنوز مشکوک نگاهش می کرد ةتش دست در 

 کرد و گفت : جیبش 

ببخشید من کال بچه ی آرومی نیستم نمی تونم یه جا -

 بی کار بشینم ، یه سیگار می کشم 

 نزین ...خفه شو ، سیگار روشن کنی با این بوی ب-

نه بابا نترس خودمم این جام نمیام که خودمم آتیش _

 بزنم ، بچه ای ؟ 

نخ سیگار را بین لب هایش گذاشت و فندکش را 

 ر سیگار گرفت همان جور گفت : روشن کرد زی

 فقط کاش امروز واسه این کار انتخاب نمی کردید -

 مگه مهمه ؟ -

آره که مهمه نفسم بیمارستان منتظرمه تا برم -

 مرخصش کنم 
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 دود سیگار را بیرون داد به بهادر نگاه کرد و گفت : 

آخه نفسم حالش خوب نیست ، بچمون از دست -

 دادیم 

 ش نگاه کرد و گفت : بهادر سریع به سیاو

من اینو می شناسم از خونسردی این بترس میگه -

 می بینی خون سرده ! بچمو از دست دادم ، کوری ن

 آتش بلند خندید و سر تکیه داد به مبل و گفت : 

نه نترس بهادر قراره با هم سفر بریم یه کشور دیگه -

از کجا معلوم شایدم واسه اینکه نمی تونم شکستت 

 ه شدم مگه همینو نمی خواستی ؟بدم دیوون

 سر صاف کرد و گفت : 

ی شد تو راستی حاال که دور هم نشستیم برام بگو چ-

 کژوان دوباره دست گذاشتید تو دست هم 
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کژوان داشت تورو تربیت می کرد که آدمش بشی اما -

یهو یه چیز دیگه شدی ترجیح داد به رفیق قدیمیش 

ی احمقش که همیشه برگرده و با اون کنار بیاد تا نوه 

 نگران مردم بوده 

جنایتای دیگتون بگید ، مثال دیگه کسی هست کشته -

ندونیم ، راستی پگاه رو کی کشت ؟ تو یا  باشید ما

 کژوان ؟ 

معلومه که کژوان ، پگاه همه چیز می دونست ، اگر _

گیرت می افتاد کژوان لو می داد .. کژوانم راحتش کرد 

 ن دختر خوشم نمی اومد البته حق داشت منم از او

 آتش پکی به سیگارش زد و گفت : 

مرجان ، کی خب حاال از شب عروسی بگو ، از دخترت _

 کشتش ؟ 
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سیاوش به بهادر نگاه کرد و او هم کنجکاو بود تا بداند 

 جواب بهادر چیست ، بهادر ابرو در هم کشید و گفت : 

 کژوان اما با دستور من  -

 

 )گذشته:

 

 نگاه کرد و گفت : عصبی به پگاه 

به زور باید برم ، به زور با یه شناسنامه ی جعلی باید _

زنش بشم ، چرا نباید قبل اینکه برم تو اون عروسی 

 کوفتی همه چیز بهش بگم ؟ 

 آروم باش -

نیستم پگاه عصبی هستم ، نگران فریدم ، این چه -

 دامی بود که بهادر احمق واسه من پهن کرد ؟ 
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 گفت :  ی تاسف تکان داد و سرش را به نشانه

آهیر بفهمه این ابراز عالقه های من دروغی بوده ، -

 سرمو می بره کادو می فرسته واسه بهادر 

نمی خوام تو دلتو خالی کنم اما آهیر به این تیزی که -

عالمو آدم ازش می ترسن از جمله بابای تو ، چه طور 

 میشه نفهمه تو با نقشه سمتش رفتی ؟ می دونی یکم

 اد ، من باور نمی کنم !با عقل جور در نمی

 

 مرجان چشم بست و گفت : 

بارها بهش فکر کردم ، خودمم نمی دونم ، شایدم ما -

همه بازیچه ی دست اونیم ، اخالقای خاصش باعث 

میشه هیچ وقت نفهمی حرکت بعدیش چیه غیر قابل 

 پیش بینی و ترسناک.

 این مدت ابراز عالقه کرده ؟ _
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یش که آرایشگر خند زد به ناخن ها مرجان نیش

 داشت درست می کرد نگاه کرد و گفت : 

بزرگ ترین ابراز عالقش اینه که میگه من پشتتم -

نگران نباش ، هنوزم نمی فهمم چرا اسمش آهیره اما 

رفیقاش آتش صداش می کنن منم حوصله ندارم ادای 

 خانوادشو در میارم آهیر صداش می کنم 

ت خودم می ترسم مرجان ، دسمن از آهیر خیلی -

 نیست ، چشماش انگار می خواد آدمو جر بده 

من با این همه سال زندگی با بهادر و اون همه خالف -

و زجر دادن یه سری آدم ازش می ترسم وای به حال 

تو ، وقتی کنارمه می گم هر آن گردنمو می شکونه اما 

زیادی خون سرده ، بیشتر مواقع ساکته ، مطمئن باش 

سش سکته می کنم ، اینا منو تو نو نکشه حتما از ترم
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دهن شیر انداختن فقط به خاطر خودشون که به 

 خواسته هاشون برسن 

 پگاه چشم ریز کرد و گفت : 

 مگه بهادر بهت نگفته ؟ منظورت از اینا کی ؟! -

 مرجان زبان روی لبش کشید و آهسته گفت : 

 کژوان-

 چشمان پگاه درشت شد و گفت : 

 بزرگ آمیر ؟ ! پدر_

ان نیش خند زد و سرش را به نشانه ی مثبت مرج

 تکان داد گفت : 

آره رفیق فاب بابامه ، درست نمی دونم اما واسه -

اتحادشون و راحت بودنشون تو این محله ، میگن من 
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سمتش برم آهیر بعد عروسی عاشقت شده هر چی ما 

 بگیم مجبوره قبول کنه 

اسه ش با بابات تو یه کباورم نمیشه پدربزرگشم دست-

 هست ! وای آهیر بفهمه به هیچ کس رحم نمی کنه ! 

 مرجان به یک باره قهقهه زد و در میان خنده گفت : 

باورت نمیشه ، مگه حرف رفاقت اینا واسه امسال و -

پارساله ، اینا از سن من بیشتر هست که رفیقن ، از 

دوران مجردیشون و گندکاریاشون از کشتن داداش 

 وان تا کشتن داداش آهیر و زن عموش با هم هستن کژ

پگاه خشکش زده بود و مرجان نفس عمیقی کشید 

 ادامه داد : 

که یه وقت بزرگ محله نشه ،  داداش کژوان کشتن-

 حاال بعد آکام کی موند ؟ 
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کژوان خان که محله رو دست گرفت و بهادرم با عموم 

وانم حالشو بردن تو همون سال ها به عرش رسیدن کژ

نذاشت کسی بفهمه ، یا اگرم فهمید به به نحوی 

خفشون کرده و تا این جا با هم بودن ، انگار موفق تر 

 دا نشدن هم شدند که از هم ج

 اوه اینارو آهیر بفهمه که غوغا به پا میشه ! -

قراره این غوغارو من به پا کنم ، قراره به خاطر فرید -

 امشب همه چیز به آهیر بگم 

 مرجان -

 مرجان فلشی سمت پگاه گرفت و گفت : 

نمی دونم امشب چی میشه نمی دونم آهیر ممکنه چی -

کار کنه ، اصال از خیلی چیزایی که قراره پیش بیاد بی 

خبرم اما مجبورم همه چیز به آهیر بگم ، این فلش 
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پیشت امانت باشه ، وقتی تونستم آهیر آروم کنم باید 

 اینو بهم بدی تا بدم بهش 

 آن فلش را گرفت و گفت : پگاه 

ین تو هست خیلیاشم اون ابد بهم داده ، همه چیز ا-

 همه رو جمع کردم 

 این جوری بابات نابود میشه _

به درک ، بسه هر چی سلطنت کرده ، وقت زندگی _

کردن ما هست ، خسته هستم ، نه مبین می بینم نه 

ماهک ، ماهکی که بچس باید حواسم بهش باشه اما 

 ون اون نمی خوادنیست ، چ

 ه تورو هم نابود می کنه اما بهادر نابود بش -

نمی تونه ، آهیر دیگه نمی ذاره ، کافیه همه چیز بفهمه _

 ، اونا میشن جن اینم میشه بسم اهلل 
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 عزیزم ناخنت تموم شد ، بلند شو بیا واسه میکاپت -

 مرجان از جایش بلند شد و گفت : _

  از این فلش عین جونت مراقبت کن-

 خیالت راحت _

اراحت بشه اما حتما براش همه فرید ممکنه بفهمه ن-

 چیزو توضیح میدم 

 برو عزیزم ، منم ناخنم درست کنم -

مرجان رفت و پگاه پشت میز نشست ، آب دهان قورت 

 داد و گفت : 

 احمق می خوای همه چیز خراب کنی -

 به فلش نگاه کرد و گفت : 
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قابل بابات که وقتی این میشه برگ برنده ی من در م_

نو هم میکشه ، اما در عوضش االن به دردش نخورم م

 عزیزتر میشم 

گوشی را روشن کرد و با بهادر تماس گرفت ، بوق دوم 

 صدای بهادر را شنید ، به اطراف نگاه کرد و آرام گفت :

 سالم بهادر خان -

 چی شده ؟ _

 مرجان یه چیزایی گفت که باید بدونید -

 ه آرایشگاه واسه امشب ؟ مگه اون نرفت-

 بله رفته اما االن یه چیزایی گفت که حتما باید بدونید -

 بگو -

پگاه باز به اطراف نگاه کرد و خیلی آرام حرف های 

 مرجان را برای بهادر گفت ، بهادر با خشم غرید : 
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 از جونش سیر شده این کثافت ! -

 پگاه ساکت بود اما بهادر عصبی گفت : 

 زن راضیش کن این کارو نکنه باهاش حرف ب-

 اما ... -

به من اما نگو ، مدام باهاش حرف بزن ، انقدر بگو تا _

راضی بشه منم االن زنگ میزنم بیشتر با فرید 

تهدیدش می کنم ، انقدر بگو تا آخر شب نخواد دهن 

 باز کنه 

 باشه-

 

اگر کارتو درست انجام بدی پاداش خوبی پیش من _

حظه به من خبر بدی ، تا لحظه ی اما باید هر لداری ، 

 آخری که پیشش هستی 
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 بله چشم _

 ببینم چی کار می کنی -

پگاه تماس را قطع کرد و فلش را در لباس زیرش 

 پنهان کرد گفت : 

 قرار نیست حاال حاالها کسی از این فلش با خبر بشه -

## 

با دور شدن آهیر از مرجان و رفتنش کنار کژوان ، او 

یش بلند شد سمت مرجان رفت و گفت هم سریع از جا

 : 

 خوبی ؟ -

 مرجان با لبخند سر تکان داد و گفت : 

عجیب حالم خوبه ، باورم نمیشه عروسی کردها انقدر -

قشنگ باشه ، رقصشون دیدی ؟ بخدا که با تموم 

 ترسام محو تماشا بودم ! 
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آره خیلی قشنگه ، میگم مرجان چیزه ... یعنی میگم -

 کردی ؟ به حرفام فکر که

 آره اما نمیشه پگاه ، باید یه جا تموم بشه -

مگه نمیگی بابات زنگ زد گفت کارتو درست انجام -

بده وگرنه فرید ، می کشه ، به فکر فرید نیستی که 

 ! ؟ ہجونش تو خطر

امیدم به ابده بعد هم آهیر ، نمی گذرم پگاه ، حاال که -

 این فرصت دارم از دستش نمی دم 

ال . عروسیم نیست اما بذار لذت ببریم ، ام ... بی خی-

نگاهای عاشقونه بندازم به آهیر که حداقل این چند 

 ساعت باقی مونده رو بهم شک نکنه 

 باشه -

فقط یه فیلم می خوام ازم بگیری ، می خوام بعدا -

 خودم بدم به فرید 
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 مرجان گوشی را روشن کرد و عقب رفت گفت : 

، آب دهانش را به  شروع شد مرجان لبخند تلخی زد-

 سختی قورت داد و گفت : 

فرید ، من عاشقتم ، اما به خاطر جون تو مجبور شدم -

مردی باشم که  امروز این لباس عروس تنم کنم ، کنار

به واقع مثل سگ ازش می ترسم ، چون اونا خواستن 

نه من ، بی رحمن مثل این همه سال ، بچمونو کشتن 

ن می خوام همه چیو تموم بارها جدامون کردن ، اما اال

کنم ، امشب شب آخریه که می خوام دروغا تموم بشه 

، چون می خوام زندگی کنم ، می خوام ... می خوام 

ی اشتباهم هزار بار از خدا عذر بخوام و کنار بابت کارا

 تو باشم ، خیلی دوستت دارم 

 اشکش چکید و پگاه جلو رفت گفت : 

 آروم باش -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 نم چرا انقدر آرومم ! هستم ، یعنی نمی دو-

 پگاه به کژوان نگاه کرد و گفت : 

 این آهیر هم خیلی با کژوان جوره -

کژوان پیش آره چون از کثافت کاریاش خبر نداره ، -

اون یه مرد خوب و با خداست که به فکر مردمه ، از 

بچگی اینو تو سرش کرده ، اینم باورش کرده ، از 

 ر دار می شه پشت پرده خبر نداره اما امشب خب

با چرخیدن آهیر و آمدنش سمت آن ها ، پگاه عقب 

 رفت و گفت : 

 اومدش من برم ؛ واال از نزدیکی باهاشم می ترسم -

لند خندید و پگاه دور شد ، عروسی خیلی مرجان ب

شلوغ بود ، ده دقیقه گذشته بود و پگاه آرام آرام سمت 

کژوان رفت ، همان جور که دست میزد پشت کژوان 

 یستاد و به بقیه نگاه کرد و گفت : ا
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 راضی نشد ، میگه امشب همه چیز به آهیر میگه_

 دست کژوان مشت شد کمی گردنش چرخید و گفت : 

 هادر خبر بده به ب_

 پگاه عقب رفت و پیام برای بهادر داد : 

اصال راضی نمیشه ، یه فیلم هم ازش گرفتم که بعد -

 نشون فرید بده ، می فرستم براتون 

پیام و فیلم را فرستاد و چرخید به مرجان و آهیر نگاه 

 کرد ، لبش کج شد و و گفت : 

نمی دونم باهات چی کار می کنن اما خدا به دادت -

 برسه 

## 

ترتیب دزدیدنش با من ، وقتی بردنش پارک میری -

بهش میگی آدم باشه کارشو انجام بده ، اما اگر خیره 
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ن چون هممون نابود سر بازی در آورد ... بهش رحم نک

 می کنه 

 باشه -

کژوان اون نوه ی تو نباید چیزی بفهمه که اگر بفهمه -

 همه چیز خراب میشه 

 ن نگرانم پس حواسم هست می دونم بیشتر از تو م_

سریع خودتو برسون به پارک وقتی رفتن توی خونه -

 من سریع میرم پارک ، بگو بیارنش 

 باشه -

اشین را نگه داشت ، کژوان تماس را قطع کرد و م

صدای بوق ماشین ها در کوچه پیچیده بود ، آهیر و 

مرجان از ماشین پایین رفتند ، مرجان استرس داشت 

و سر به زیر بود ، کژال گمان می کرد از خجالت آن 

شب است که می خواهد با آهیر بگذراند ، همه آهیر و 
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 ه خانه شان بروند ، اما سهمرجان را بدرقه کردند تا ب

خواهر آهیر و مادرش می خواستند آن دو را تا خانه 

 ببرند . با بسته شدن در کژوان چرخید و گفت : 

 من خسته شدم ، بهتره برم خونه _

 بابا بمون ما هم باید بیایم -

 من زودتر میرم شما جوونید خودتون دیر تر بیاید _

آورد و تقریبا  سریع سوار ماشینش شد ، به حرکت در

کوچه گذشت و وارد خیابان پشتی شد  با سرعت از

ماشینش را دور تر پارک کرد و آرام وارد پارک شد ، با 

دیدن آن دو نفر که آن دختر را در لباس عروس می 

 آوردند .

پشت درخت پنهان شد و با نزدیک شدنشان به آن 

درخت ، کژوان اسلحه اش را آماده کرد ، مرجان سعی 
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اما لحظه ای صدای  رد جیغ بکشد و تقال می کردمی ک

 کژوان را شنید : 

ساکت باش خوب گوش کن ، اگر بخوای به آهیر -

حرفی بزنی به جونت رحم نمی کنیم دختر ، باید خفه 

 بشی و فقط کاریو بکنی که می می خوایم 

 مرجان _

با صدای فریاد آهیر اشک مرجان چکید ، سر اسلحه 

 ان گفت : پشت کمرش بود و کژو

لیک می کنیم که انگار دشمنای اون االن به آهیر ش-

تورو دزدیدن ، بعدشم میری به نقشت ادامه میدی و 

 هیچ غلطی نمی کنی 

 مرجان-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

باز صدای آهیر را شنید چشم چرخاند تا او را ببیند ، با 

دیدنش سعی کرد فریاد بزند و او را صدا کند مردی که 

 گرفته بودش غرید : 

 بگیر دختر آروم -

 ه کرد و گفت : کژوان دقیق نگا

 االن وقتشه-

مرجان وحشت کرد ، انگار می خواستند همان لحظه 

فرید را برای همیشه از او بگیرند ، پاهایش جان گرفت 

و باال رفت با پاشنه ی کفشش به ساق پای مرد کوبید 

، مرد از درد فریاد زد و سریع عقب رفت مرجان از 

دی رد و بی معطلی دوید سمت مرموقعیت استفاده ک

که می توانست نجاتش بدهد ، نفس زنان صدایش 

 کرد : 

 آهیر -
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با فرار مرجان کژوان فهمید او همچنان می خواهد همه 

 چیز را به آهیر بگوید ، با خشم غرید : 

 بزنش نذار فرار کنه -

 مرد نشانه گرفت و در آن تاریکی گفت : 

 بکشم ؟ -

لحه بکش تا دهن باز نکرده مردی که کنار آن مرد اس-

به دست بود و متوجه شد مرد به دستور کژوان شلیک 

 نمی کند ، فریاد زد : 

 بزنش عوضی -

کژوان نگاهشان می کرد مرجان با شتاب خودش را در 

آغوش آهیر رها کرد ، آهیر از درون خشم داشت اما با 

 حرص غرید :

 این جا ؟! جانم مرجان چرا اومدی -
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 کژوان زیر لب گفت : 

قع اسلحه ی بی صدا شلیک شد ، تن حاال همان مو-

مرجان تکانی خورد و وحشت زده به چشمان آهیر 

خیره شد حتی توان نداشت کالمی حرف بزند و به یک 

باره تنش در آغوش آهیر سمت زمین کشیده شد و 

 فریاد آهیر باال رفت . 

 مرجان ... ( -

 

 آتش چشم ریز کرد و بهادر گفت : 

واست همه چیو بهت د به سرش می خمرجان زده بو-

بگه ، می خواست بگه کژوان و من برنامه ریختیم تا 

مرجان نزدیکت بشه ، می خواست کل گذشته ی 

کژوان رو بهت بگه ، نقشه هامون بهم می ریخت ، 

 دقیقا همین چیزایی که تعریف کردم 
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 لذت بخش بود کشتن دختر خودت ؟ -

 یت نمی دیمتو این وقتا ما به بچه هامون اهم_

ین که البته ، نمی گفتی هم می دونستم ، با این که از ا_

مرجان بدم می اومد اما اون لحظه دلم براش سوخت ، 

می دونی چرا ، چون تا لحظه ی آخر می خواست همه 

چیز به من بگه تا برسه به فرید ، کسی که نذاشتید 

باهاش بره و خوش بخت بشه ، دلم براش سوخت 

، امیدش به ابدی بود دست شماها شد چون بازیچه ی 

که گفته بود حقایقو به آتش بگو تا ببرمت پیش فرید ، 

اما مرجان هیچ وقت بهش نرسید ، سرنوشت گندی 

داشت ، گندی که شماها زدید ، منم مجبور بودم تو هر 

لحظه واسه دخترت نقش بازی کنم که چقدر عاشقشم 

م که از ، بعدم واسه ماهکت باید نقش بازی می کرد

 مرجان حالم بده دوری 
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چوب اشتباهشو خورد هم مرجان هم ماهک که دو بار -

 تورو سر قبر خواهرش دید خامت شد 

کی میشه تو چوب اشتباهتو بخوری ، مثال بوی _

سوختن گوشتای تنت تو دماغم بیاد بگم آه چه بوی 

 گند اما شیرینی ! 

 بهادر خشمگین به سیاوش نگاه کرد و غرید : 

رده ، االن این سرگرده باید پشت یبن چه غلطی کبب-

سر هم به این زنگ بزنه پس چرا خبری نیست آتش 

 گوشی را باال آود و گفت :

باشه آروم االن زنگ میزنم گوشی هم می ذارم رو -

 بلندگو تا خیالتون راحت باشه 

با دیدن پیام لبش کج شد و با سرگرد تماس گرفت و 

 :  گوشی را روی بلندگو گذاشت

 الو آتش -
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 سرگرد چی کار کردید ؟ -

 داریم هماهنگ می کنیم ، حال تو خوبه ؟ -

خوبم عالیم ، داریم صحبت می کنیم ، از گذشته ها -

 یاد می کنیم 

تمام تالشمو دارم می کنم آتش عصبیشون نکن ، من -

 حلش می کنم 

نه بابا من مثل یه بچه ی خوب نشستم دارم سیگار _

جور می کنی ،  هواپیمایی که می کشم فقط سرگرد

 ناهارم بدن ، گشنمه دو روزه کوفتم نخوردم 

 سرگرد زیر لب غرید : 

 از دست تو _

 تماس را قطع کرد و گفت : 

 خیالتون راحت شد ؟_
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 از جایش بلند شد و گفت :  

خالصه که هر چیزی یه پایانی داره ، قطعا پایان تو -

 زندان نیست 

که در حیاط ه کیا و مجید جلوی در ورودی ایستاد و ب

 منتظر بودند نگاه کرد و گفت : 

 قطعا پایان شماها یه کشور دیگس ، مثله ته ته جهنم -

چرخید سمتشان و به یک باره ته سیگارش را در هوا 

به سمت آن ها پرت کرد ، چشمان سیاوش وحشت 

زده درشت شد و فریاد بهادر باال رفت ، با آتش گرفتن 

رود ، سیاوش فریاد قالی ، بهادر سعی می کرد عقب ب

 زد : 

 به خاطر تو همه میمیرن _

 گوشی را لمس کرد و همان موقع شعله ی آتش باال

 رفت و آتش قهقه زد گفت : 
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 بوم چرخید و گفت : -

 خوب بسوزید_

بهادر فریاد زد و ریموت کوچک درون دستش را فشرد 

، تا آتش خواست بیرون برود در به یک باره با شتاب 

فریاد زد سمت در دوید و مجید فریاد زد  بسته شد ، کیا

 : 

 داداش ! -

ترس آتش سریع به بهادر نگاه کرد و بهادر میان 

 فریاد زد : 

 تو هم با ما بسوز -

آتش سمتش دوید یقه اش را گرفت از مبل بلندش 

 کرد فریاد زد : 
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کثافت به یک باره وسط آتش پرتش کرد عربده های -

یاوش به این طرف آن بهادر کل خانه را پر کرد و س

طرف می دوید تا راهی برای نجات پیدا کند اما می 

ه راه ها را بسته بود ، دانست راهی ندارد ، خودش هم

خودش همه چیز را برنامه ریزی کرده بود . با ترس 

کنار دیوار به سوختن بهادر نگاه می کرد ، مجید و کیا 

یا شیشه ها را شکستند ، پرده ها آتش گرفته بود و ک

 فریاد زد : 

 آتش-

 

آتش دست جلوی دهانش گرفت به اطراف نگاه کرد 

ید ، سمت جایی که صدای ماشین های پلیس را می شن

حس کرد آشپزخانه است دوید و با عجله دستمالی 

برداشت و خیسش کرد جلوی دهانش گرفت ، با دیدن 
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سیاوش که به این طرف آن طرف می دوید تا راهی 

نگاه کرد و با خشم سمتش هجوم  برای فرار پیدا کند

 برد ، مشتش در صورت سیاوش نشست و فریاد زد : 

 حروم زاده تو هم بمیر کثافت _

مشت دیگری به او زد و به عقب پرتش کرد ، پاهای 

سیاوش در آتش رفت و فریادش باال رفت ، آتش به 

 سرفه افتاد و کیا مجید وحشت زده فریاد زدند : 

 داداش ! -

ش سمت اتاق رفت اما از شدت دود داشت به سرفه آت

خفه می شد،به سرفه افتاده بود ، شعله های آتش 

را می سوزاند ، از شدت سرفه به زانو  داشت کل خانه

 در آمد و به دیوار چنگ زد . 

 داداش یه چیزی بگو -
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صدای فریاد های مجید و کیا را می شنید ، سیاوش می 

در میان بی  سوخت این طرف آن طرف می دوید ، آتش

جانی لبخند زد به تن بهادر که داشت می سوخت نگاه 

 کرد و گفت :

 برو به درک ... حروم زاده _

به یک باره آتش شعله گرفت ، سیاوش در میان آتش 

گم شد و تن آتش کامل روی زمین افتاد ، کیا و مجید 

هر دو میله های دزدگیر پنجره را گرفته بودند تکان می 

 دادند : 

 ش آتش دادا-

## 

جیغش باال رفت و سراسیمه از جا پرید ، کژال وحشت 

به پروایی که روی تخت سیخ نشسته  زده از جا پرید

 بود نگاه کرد و گفت : 
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 چی شده مادر ؟ چی شده ؟!  _

پروا وحشت زده به کژال نگاه کرد و با صورت خیس از 

 عرق گفت : 

 آ ... آتش ! -

 سریع دست کژال را گرفت و گفت : 

 گوشی تورو خدا گوشی -

 آروم باش -

 التماس می کنم گوشیو بدید-

کژال سریع چرخید گوشی را از روی میز برداشت به 

دست پروا داد ، پروا با آتش تماس گرفت و گوشی را 

دم گوشش گذاشت انتظار سخت ترین کار در آن 

لحظه بود اما بوق های بی جواب داشت دیوانه اش می 

 کرد . 
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ی چشم به گوشی که زنگ می خورد آتش از گوشه 

ی دیگر نمی توانست نگاه کرد ، لبخند تلخی زد ، حت

سرفه کند ، تنش داشت از حرارت آتشی که نزدیکش 

شده بود می سوخت ، کیا و مجید هنوز فریاد می زدند 

و آن میله ها را با تمام توانشان تکان می دادند . پروا 

 وحشت زده به کژال نگاه کرد و گفت : 

 جواب نمیده -

 خب خونس مادر می ... -

 کیا با کیا تماس بگیرم -

سریع شماره کیا را گرفت ، دستش روی قلب پر 

تپشش گذاشت اما کیا هم جواب نمی داد ، نفس زنان 

 نالید : 

 یه چیزی شده ، خدایا یه چیزی شده ! _
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پتو را کنار زد خواست پایین برود کژال سریع بازویش 

 را گرفت و گفت : 

 پروا چرا این جوری می کنی آتش خوبه !-

یه چیزی شده ، به خدا یه نیست مطمئنم نیست ، _

 چیزی شده 

با چشمان خمارش خیره بود به پنجره با سوختن پای 

 راستش فرش را چنگ زد ، به سختی لب زد : 

 نفس -

اما دیگر نتوانست و چشمانش بسته شد . کژال سعی 

ما لحظه ای نفس پروا داشت نگذارد پروا جایی برود ا

حبس شد ، دستش چنگ شد به سینه اش کژال 

 حشت زده فریاد زد : و

 پروا چی شد ؟ پروا ؟! -
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 چرخاند فریاد زد : 

 کمک ... یکی کمک کنه -

تن پروا به یک باره کج شد وسط اتاق در آغوش کژال 

 روی زمین افتاد . 

## 

اره این پرونده بسته شده ، کژوان محکوم به اعدامه د_

 لحظه شماری می کنه

 سرگرد سر تکان داد و گفت : 

 ه نباشید همگی خست-

از اتاق بیرون رفت و با لبخند برای همکار هایش سر 

تکان داد از ساختمان آگاهی بیرون رفت ، نفس عمیقی 

 کشید به آسمان نگاه کرد و گفت : 

بعد از این پرونده ی سنگین هزار بار تا پای مرگ -

دیگه وقت بازنشستگی ، انقدر خسته  رفتن و برگشتن
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گوشه ی خونه کنار هستم که بخوام تا آخر عمر 

 خانوادم باشم . 

راه افتاد و باز هم برای همکارهایش لبخند زد و سمت 

ماشینش رفت ، درون ماشین نشست و به حرکت در 

آوردش ، به پرونده ی روی صندلی نگاه کرد ، پرونده 

اما باالخره به اتمام ای که جان خیلی ها را گرفت 

 رسیده بود . 

ماشین را نگه داشت و پایین رفت ، جعبه ی شیرینی و 

رید دوباره درون ماشین نشست ، لبخند از دسته گل خ

 لبش کنار نمی رفت . 

## 

 با صدای زنگ پروا رو چرخاند و رو به نهال گفت :  

 درو باز کن ، فکر کنم سرگرده ، گفت دارم میام_
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ن داد از جایش بلند شد ، پروا نفس نهال سر تکا

عمیقی کشید به آشپزخانه رفت ، گوشی را برداشت با 

 اهک لبخند زد : دیدن پایم م

خواهرم چی کار می کنه ، دلم برات تنگ شده ، -

 غروب میام ببینمت 

 پروا با لبخند نوشت : 

 بیا مبین رو هم بیار -

را باز  پیام را فرستاد و سماور را روشن کرد ، نهال در

 کرد با دیدن سرگرد لبخند زد و گفت : 

 سالم سرگرد -

 سالم دخترم _

 خوش اومدید -
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جعبه ی شیرینی و گل را از از دست سرگرد گرفت و 

 سرگرد گفت : 

 محمد خوبه ؟ -

بله خوبه ، سرکاره ، منم از راه مدرسه اومدم یه سر _

 به پروا بزنم 

 سالم سرگرد -

 بخند زد و گفت : رو چرخاند با دیدن پروا ل

 سالم دخترم_

 خوش اومدید ، چرا زحمت کشیدید _

 ه ؟ حالت بهتر-

خوبم یعنی به لطف مریم انگار دارم به روزای عادی -

 بر می گردم 

 خدارو شکر -
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 بفرمایید -

 سرگرد جلو رفت و گفت :  

 تو اتاقه ؟ _

 بله -_

 میرم پیشش_

 

 خوابه اما بیدارش کنید اشکال نداره -

سر تکان داد و سمت اتاق رفت ، آرام در را باز سرگرد 

 کرد جلو رفت و گفت : 

بزرگ محله رو باش ، دنیارو آب ببره آقارو خواب -

 میبره ! 

آتش چشم باز کرد روی چرخاند ، با دیدن سرگرد 

 لبخند زد نیم خیز شد و گفت : 
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 خوش اومدید-

حق داری پسر جون تو از همه ی ما خسته تری ، _

 ابی دم بخوبای

 لب تخت نشست و گفت : 

 اوضاع چطوره ؟ -

 خوبم یعنی همه چیز خوب شده اما ... -

 حق بده بهش _

 آتش کالفه دستی روی ریشش کشید و گفت : 

چهل روزه گذشته ، هم صدام در اومده هم نفسم -

درست شده ، این پا هم که تقریبا خوب شده بس که 

 خودش رسیده بهش 
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ت گفته پروا یه لحظه ی ؟ بهتو حرفای مو شنید-

قلبش ایست کرده پرستارا با شوک دستی به دادش 

 رسیدن ، فقط به خاطر نگرانی واسه حال تو 

می دونم اما طاقت دیدن این حالشو ندارم ، کم حرف _

می زنه ، حتى ... حتی پیشم زیاد نمی مونه ، از یه 

طرفم نمی ذاره از این جا بیرون برم ، رعایت حالشو 

وگرنه بیرون رفتن که برام کاری نداره ، اما کنم ، می 

 من همه ی نگرانیم پرواست 

 باهاش حرف زدی ؟ -

نمی ذاره ، تا می خوام حرف بزنم به بهونه ی یه _

 چیزی میره

اما تو خوب بلدیا ، نمی خوای از دانسته هات استفاده _

 کنی ؟ 
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آتش به سرگرد نگاه می کرد و سرگرد با ناراحتی گفت 

 : 

هوشی تو با پروا کاری کرد که همه بیشتر روز بی -

اینکه نگران تو باشن نگران اون بودن ، ریخت و 

قیافش از گدای سر کوچه بدتر شده بود ، پشت در 

اتاقت روی زمین روی زمین نشسته بود ، پروا 

واقعا اون چند روز یه دیوونه ی واقعی شده بود ، 

ا بهش حق بده این روزا هم درست میشه ، شم

 تر از اینارو گذروندید این که چیزی نیست سخت 

آتش نفس عمیقی کشید و سرگرد به پاهای بسته شده 

 اش نگاه کرد و گفت : 

 پروا می گفت پاهات خیلی بهتر شده -

آره یعنی با این میزان از رسیدگیش کل تنمم سوخته -

 بود خوب شده بود 
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 سرگرد ریز ریز خندید و گفت : 

گ به محله حسابی از تش بزرکی باورش میشه آ-

 زنش حساب ببره ! 

 آتش پوفی کرد و سرگرد با لذت گفت : 

 خیلی دوستت داره اینو به همه ثابت کرد-

منم انقدری دوستش دارم که فقط دارم باهاش راه -

میام ، اونم من که اصال آدم آرومی نیستم و انقدر صبور 

 هم نیستم 

 شایدم مشکل همین جاست ، بهتره خود واقعیت-

 باشی ، تا اینکه یه مرد آروم و حرف گوش کن 

آن ها را نهال که با سینی چای وارد اتاق شده بود گفت 

 ردند و نهال جلو رفت گفت : ، هر دو نگاهش ک

 ببخشید فقط حرف آتش شنیدم گفتم نظرمو بگم -
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 آتش آرام گفت :  

 منظورت چیه ؟ -

منظورم واضحه ، ماها هیچ کدوم توقع آتش آروم -

اریم اما تو به خاطر پروا سعی داری آروم باشی و هر ند

چی باشه سکوت کنی ، البته این جای تحسین داره که 

فکرشی و از خیلی چیزا می گذری ، اما از نظر انقدر به 

من همون آتش بودن واسه پروا بهتره ، یعنی پروا حتما 

به خودش میاد ، یادمه تو خیلی مواقع کار خودتو می 

گفتی یا زوری جایی می بردیش ، با  کردی زور می

روشای خودت راضیش می کردی ، بهتره همون آتش 

 که باید خودش باشهباشی ، حتما پروا هم یادش میاد 

 سرگرد سر تکان داد و گفت : 

با نهال موافقم ، واال ما به این آتش عادت نکردیم _

 اون که جای خود داره 
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اد و نهال آتش کالفه سرش را به چپ و راست تکان د

 با لبخند گفت : 

 فعال من دیگه باید برم خونه برو دختر -

رف میوه نهال از آن دو خداحافظی کرد و رفت ، پروا ظ

 را برداشت به اتاق رفت ، به آتش نگاه کرد و گفت : 

خوبم پروا چرا باید بعد چهل روز درد -درد نداری ؟ -

 داشته باشم ! 

ظرف میوه را  پروا بی توجه به سرگرد و حرف آتش

روی میز گذاشت و پایین تخت ایستاد آرام دو پای 

آتش را بلند کرد و بالشت را زیر پاهایش گذاشت و 

 فت : گ

وقتی با اون شدت مچ هر دو پات سوخته بعد چهل _

 روز باید درد داشته باشی 
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آتش عصبی دست روی ریشش کشید و سرگرد اشاره 

 کرد آن لحظه هیچ نگوید .

ا پرونده کامال بسته شد ، یعنی کژوان میگم بچه ه-

هنوز دادگاه داره اما مشخصه که اعدام میشه ، اون دو 

دوستاش امروز آزاد شدند که  نفرم با شهادت آتش و

آدمای بهادر نبودند و از طرف شما بودن آتش سر 

 تکان داد و گفت : 

 خوبه -

 پروا لب تخت نشست و گفت : 

 سوندن تموم شد باالخره بعد از سال ها آزار ر-

 راستی تو خبر داشتی اموال بهادر به نام مادرت بوده -

 واقعا ؟! -
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یی ضرر کرد اموالشو آره بهادر واسه اینکه اگر جا-

ازش نگیرن همه چیزو به نام مادرت زده بود ، االنم 

 اون اموال توقیف نیستن میشه واسه شما 

 پروا سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و گفت : 

به هر حال واسه اون بوده و پول حروم نه من نه _

خواهر برادرم چیزی نمی خوایم ، با خونه ای که آتش 

دگیشون خوبه ، مبینم که خدارو شکر بهشون داده زن

 میره سر کار به پول نیاز ندارن 

 شما باید خودتون با اون اموال کاری کنید -

 پروا به آتش نگاه کرد و گفت :

 

 بهش فکر می کنم -
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سرگرد کمی دیگر آنجا ماند و پروا هر چه اصرار کرد 

برای ناهار بماند قبول نکرد و قول گرفت او و آتش یک 

شب به خانه ی آن ها بروند ، پروا تا جلوی در او را 

بدرقه کرد ، در را بست تا چرخید به آشپزخانه برود با 

 دیدن آتش جیغش باال رفت : 

 چرا بدون کمک بلند شدی ؟! -

 له سمتش رفت اما آتش به یک باره فریاد زد : جبا ع

 تمومش کن پروا -

 وسط خانه خشکش زد و آتش با خشم غرید : 

 من خوبم ، هیچ مرگیم نیست _

با قدم های محکم جلو رفت و از عمد و بدون هیچ 

 مشکلی پاهایش را روی زمین کوبید و گفت : 
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ببین نه درد دارم نه مشکل ، چرا تمومش نمی کنی -

 ن نگرانیارو ؟ یا

پروا چشم بست و آتش عصبی سمتش رفت 

 بازوهایش را گرفت تکانش داد و گفت : 

تو چت شده ، حاال که همه چی تموم شده دیگه واسه _

 چی باید نگران باشی ؟

نگاه پروا باال آمد و آتش عصبی از آن چشمهای 

 ناراحت غرید : 

داری عصبیم می کنی داری کاری می کنی بعد از -

 روز باز هوار بزنم بگم پروا بسه ، نفسم بسه  لچه

 اشک پروا چکید و گفت : 

 برو بشین برات غذا بیارم خواست برود -

 اما آتش محکم تر گرفتش و گفت : 
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چرا وقتی که باید خوشحال باشیم و زندگی کنیم  -

اما این شکلی بگذرونیم ، انگار صد تا دیوار فاصله 

چیزی نگم  مافتاده بین منو تو ، همش مراقب

 ناراحت بشی ، مراقبم مراقبم مراقبم 

 دندان روی هم سایید و گفت : 

اما دیگه نیستم ، دیگه بسه ، چهل روز گذشته االن -

می خوام زندگی کنم ، می خوام شادت کنم می خوای 

 ببرمت سفر ؟ 

 ابرو باال انداخت و گفت : 

 می خوام باهات دکتر بازی کنم ، از نوع هالیوودیش ؟ _

 پروا خنده اش گرفت و رو چرخاند گفت : 

 ماکارانی می سوزه-
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دستانش را پس زد خواست برود اما آتش به یک باره 

 فکش را گرفت و گفت:

ماکارانی می خوام چی کار ؟ گشنگیمو بلدم رفع کنم -

 نفسم 

با شتاب لب پروا را بین لبهایش گرفت و با اولین 

، دستش چنگ کامش ، پروا از درد چهره در هم کشید 

شد به کمر آتش و با کام دومش انگار داشت 

مجبورش می کرد که همراهی کند چون آن درد را تا 

آخرش به همراه داشت . با همراهی اش آتش سریع 

ه اش کشید لباسش را باال زد دستش را روی کمر برهن

و به یک باره سر در گودی گردنش فرو برد و با اولین 

وشش نشست ، انگار موفق بوسه اش صدای پروا در گ

شده بود ، لب باز کرد و کامی از گردنش گرفت ، پاهای 
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پروا بی جان شد و اگر دست آتش دورش شک سمت 

 زمین کشیده می نبود بی شد . 

پروا را  قزن لباس زیرش را باز کرد و سریع تن

 چرخاند ... 

## 

 ساالد الویه را در یخچال گذاشت و گفت : 

 کن اون کاهوهارو خرد -

 میگم پروا_

 جانم -

چیزه ، یعنی مجید می گفت آتش گفت اونا هم شام -

 بیان این جا 

 پروا چپ چپ نگاهش کرد و گفت : 

 بیستو ی داری باهاش حرف می زنیا -
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 نه ... یعنی اون خیلی پیام میده خب -

میگم گفت نگم اما ... اما مجید گفت حاال که امشب -

 ری کنه همه دعوت هستن می خواد خواستگا

 ابروهای پروا باال رفت و گفت : 

شما مگه چند روزه حرف زدید که االنم خواستگاری -

 کنه 

خب ... خب ما همه چیز راجع به هم می دونیم ، اون -

رد من و اشتباهاتم و منم در مورد اون ، اخالقمونم در مو

 با هم جوره و در ضمن ... 

 سر به زیر برد و گفت : 

دوست داریم ، شرایط ازدواج هم خیلی هم همدیگرو _

 که داریم ، خب دیگه چی می خوایم
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نمی دونم چی بگم یعنی نمی تونم تریپ نصیحت _

آتشو بردارم بگم باید همو بشناسید چون منم اصال 

 نمی شناختم اما خب دوست داشتنش معجزه کرد 

 یعنی آتش اجازه میده ؟ _

بت پروا سر چرخاند به آتش که با پدرش و آمیار صح

 می کرد نگاه کرد و گفت : 

نمی دونم اما خب فکر نکنم مخالفت کنه ، مجید یکم -

الت هست اما از مرام و معرفت چیزی کم نداره بعدم 

رفیق عاشق شدناشون شبیه  فکر می کنم این سه تا

 هم باشه ماهک لبخند زد و پروا گفت : 

به نظرم همون غافلگیرانه باشه بهتره تا اینکه از قبل _

 ه آتش بگیم ب

 خانواده آتشم میان ؟ -
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نمی دونم اما فکر کنم دارن میرن کردستان ، اما -

 آسکی و کیا هستن دیگه 

 چرا کردستان ؟ -

ون جا زندگی میکنن ، بعد نمی دونم ، اما باالخره ا-

 چند ماه می خوان برن دیگه

 ناهار چی داشتید ؟ -

 ماکارانی البته زیاد خورده نشد ، می خوری ؟ -

 آره گشنمه -

 پروا زیر ماکارانی را روشن کرد و گفت : 

اما من می خوام درس بخونی با وجود ازدواج ،می -

خوام درس بخونی در کنار شوهرت کار کنی ، می خوام 

 قوی باشی ماهک ، نه اون ماهکی که بهادر بزرگ کرد 

 چرخید سمت ماهک و گفت : 
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هر می خوام شبیه من بشی ، می خوام با وجود شو_

داشتن اما مستقل باشی ، تو هر شرایط قوی باشی 

ه بدی به شوهرت با شوهرت هر روز زندگیتون روحی

 قشنگ تر کنید 

 نمی دونم مجید می ذ ... -

نه تو این مورد دخالت نمی کنی ، این به عهده ی من _

 و آتشه 

 ماهک لبخند زد و گفت : 

 چشم -

 پروا خندید و سینی شیرینی را برداشت گفت :

 

 ن تو غذاتو بخور تا من برم ببینم این خانواده چی میگ_

 از آشپزخانه بیرون رفت و گفت : 
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 چرا مامان اینا نیومدن -

دارن چمدون جمع میکنن ، تا دو ساعت دیگه باید -

 بریم 

 چرا انقدر یکدفعه ای ، آتش چیزی گفته ؟ -

 آتش نگاهش کرد و پدرش خندید و گفت : 

 شادیه ، پس نگران نباش اگرم چیزی گفته فقط -

 پروا کنار آتش نشست و گفت : 

 نگران که نمیشه نباشم ، باالخره شوهرم آتشه -

 آمیار بلند خندید و آتش چپ چپ نگاهش کرد و گفت : 

 خوشت اومد ؟ تا بگم بیشتر بگه -

 پروا دست آتش را گرفت و گفت : 

 آتش گفته ما کی بیایم اون جا ؟ -

 گرفت :  آتش نگاهش کرد و پدرش
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 هر وقت بیاین خانه آمادست_

 پروا با لبخند گفت : 

قراره بیایم ، من می خوام اسبمو ببینم ، می خوام اون -

 شهرو ببینم 

 قدمتان سر چشم دخترم -

 آمیار ایستاد و گفت : 

 منم برم ، دلم واسه بچه هام تنگ شده -

همه ایستادند و آتش دست پشت کمر آمیار گذاشت و 

 گفت : 

 گه همیشه کنارشون باش دی-

آمیار با لبخند سر تکان داد و هر دو آن ها را بدرقه 

کردند ، پروا در را بست تا آتش خواست برود پروا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مریم روح پرور                                                                                                       (جلد دوم)آغوش آتش

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خودش را جلوی او کشید دست به سینه ایستاد و گفت 

 : 

 باز چی تو سرته ؟ _

چانه اش را گرفت سر پایین برد و  آتش چشم ریز کرد

 گفت : 

وری خشن میشی خیلی سکسی میگم وقتی این ج-

 میشیا 

چشمان پروا درشت شد و او بوسه ی آرامی روی لبش 

 کاشت و گفت : 

 ماهکو بپیچونیم بریم تو اتاق ؟ -

 پروا سریع عقب رفت و گفت :

تو دیگه کی هستی ! نیم ساعتم نشده از اتاق بیرون _

 ! شیطونه میگه باز برو تو الک خودت  اومدیم
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 دم رفته پی کارش شیطونه رو من جر دا-

 پروا خندید و از کنارش گذشت گفت :

باشه حواسم پرت شد کمتر از این حرفا بزن این -

 دختر می شنوه زشته 

آتش چرخید و به یک باره دستش پشت باسنش 

 نشست پروا سریع چرخید و با حرص گفت : 

 بینه ! نکن زشته می -

نی ببینه من تازه از تحریم در اومدم ، عقده های درو_

 یک آتش زیر خاکستره 

پروا به یک باره قهقهه زدو ماهک سریع از آشپزخانه 

 بیرون آمد و گفت : 

 چی میگید انقدر می خندید ! _
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هیچی شوهر خواهرت زده به سرش ، یکم خوابش -

 میاد 

 آتش روی مبل نشست و گفت : 

 د اما نه تنها خوابم میا-

شت پروا لب زیر دندان کشید و آتش شیرینی بردا

 گفت :

 از اینا خوردی ؟ خوشمزستا _

 تو بخور اصال همشو بخور اما یه سکوت کن -

تو این شرایط سخته میگم می خوای منو تنبیه کنی -

 ببریم تو اتاق گوشمو بپیچونی ؟ 

 ماهک بلند خندید و پروا بر پیشانی اش کوبید و غرید : 

نه این درست بشو نیست هر چی بگم بدتر میگه حیا _

 کال نداره  هم که
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 ماهک به دنبالش رفت و گفت : 

برعکس -_آتش خیلی باحاله ، باهاش پیر نمیشی -

گفتی خواهرم ، با این مرد بی حیا من مطمئنم با هر بار 

سال پیر میشم ، آخه المصب نه  خجالت جلوی بقیه ده

 پدر حالیشه نه مادر نه دوست آشنا 

 یعنی مجیدم میشه این ... -

 ابرو در هم کشید و گفت :  پروا به یک باره

مقایسه ممنوع ، هیچ وقت آدما شبیه هم نیستن ، -

 دیگه نمی خوام به این چیزا فکر کنی 

اوه بابا ترسوندیم ، آتش چی میکشه از دست تو -

 ی یهو جدی میشی !وقت

 آتش به یک باره بلند گفت : 

 قلق خواهرت دست منه ، واسه من اخم نمی کنه -
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 ون داد و گفت : پروا نفسش را بیر

 خدایا صبر ، فقط صبر بده -

## 

بشقاب میوه را به دست آتش داد و سمت مبین رفت ، 

 کنارش نشست و گفت : 

 خوبی ؟ -

 عالی -

 کارت خوبه ؟ -

 آره راضیم -

 پروا زبان روی لبش کشید و گفت : زه ...

بی خیال منو زهرا به خاطر خاطره های بدی که _

باشیم ، نه من تحمل داشتم داشتیم دیگه نمی شد هم 

نه خودش ، خودشم راضی بود از هم دور بشیم ، منم 
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حالم خوبه به تصمیمت احترام می ذارم ، خودت بهتر 

نیست ازدواج کنید و اذیت می دونی ، باالخره قرار 

 بشید ، وقتی نمیشه پس باید سپرد دست خدا 

از زندگی االنم انقدر راضی هستم که تو این بیست و -

 سال انگار زندگی نکردم  نه

 پروا لبخند زد به آتش.نگاه کرد و گفت : 

 منم حس می کنم حالت خیلی بهتره -

آره خیلی بهترم ، هم مریم کمکم کرد هم آتش مثل -

 همیشه شده 

تو حرفاش انگار داشت می گفت می خواد ببرتت -

 مسافرت 

آره تصمیمش بود اما با سوختن پاش و مشکلی که -

ش پیش اومد نشد ، اما االن انگار وقت واسه ریه ا

 رفتنه ، به قول آتش وقت عشق و حاله 
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دمش گرم خیلی مرده ، با وجود حال بدش ، سر یک -

 د عقد کنید هفته بعد مرخص شدنش زور کر

 پروا خندید و سر تکان داد گفت :

خیلی عصبی بود سر این موضوع اما عقد که کردیم _

م عروسی نباشه اما خیلی آروم شد ، من اصرار کرد

 خانوادش میگن باید باشه ، منم چیزی نگفتم

 پس یه عروسی افتادیم _

آسکی گفت عروسیمون با هم باشه ، بازم واسه من -

فرقی نداره ، انقدر از این وضعیت خوشحالم که این 

 چیزا اهمیت آن چنانی برام نداره 

با اینکه آتش گفته دیگه بزرگ محل تموم شد اما خبر _

ی هنوز همه میگن آتش بزرگ محلس ، همه جا دار

 حرفشه و بهش احترام می ذارن ؟
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ل دوستش دارن ، هزار بارم بگه دیگه مردم این مح-

بزرگ محل نیستم اونا باز می گن هستی ، منم ناراحت 

نمیشم ، باالخره اونا حق دارن ، کارایی که آتش واسه 

این محل و جوون هاشون کرده هیچ کس نکرده ، پس 

 حق دارن 

 میگم این کیکه چقدر خوش مزست _

 پروا به کیا نگاه کرد و با لبخند گفت : 

 وش جان ن-

 آسکی سریع گفت :

زن داداش تو اصال کنجکاو نیستی ببینی اون روز _

 داداشم چی کارا کرد و چی شد ؟ 

پروا به آتش نگاه کرد که داشت چپ چپ به آسکی 

 نگاه می کرد ، نگاه گرفت و گفت : 
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اگر نگفتن مطمئنم واسه این بوده که یاد آوری نشه ، -

ره بفهمیم اون روز اما خب دیگه همه کنار اومدیم بهت

 دقیق چی شد 

 کیا و مجید به آتش نگاه کردند و آتش کالفه گفت : 

 خودت بگو کیا -

 کیا سر تکان داد و گفت : 

سرگرد که گفت نقشه کشیده شد که مثال سه تا از -

رار کردند و دو نفرشون پنهانی میرن که آدمای بهادر ف

ونه بهادرو فراری بدن ، اما آتش کاری کرد پلیس نت

دنبالشون بره و فقط ما سه نفر بریم ، به دستور خود 

آتش بنزین هم برده بودیم ، وقتی رفتیم فهمیدیم یه 

نفر هست شبیه سیامک ، اولش من فکر کردم خود 

تما داداش سیامکه اما آتش گفت اون نفله شده ح

دوقلو داره ، خالصه ریختیم تو خونه ، البته قبلش آتش 
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می خواست تا ما کارو تموم می  به سرگرد گفت بیاد ،

 کنیم اونا هم برسن

 پروا گیج گفت : 

اون دو نفر چطوری واسه شما کار کردن ؟ مگه با -

 پلیس هماهنگ نبودن ؟ 

 آتش آرام گفت : 

می کنم زود آزاد یه جایی خفتشون کردم گفتم کاری _

بشن ، اونا هم کمک کردن ، حتی موقع فراری دادن 

 آوردن بهادر ردیابشونم در 

 پروا لبش کج شد و کیا ادامه داد : 

خالصه ریختیم تو خونه ، دختر نادر هم پیدا کردیم ، -

من دختر نادر بردم بیرون منتظر بودیم آتش بیاد اما 

زید تعجب طول کشید ، تو حیاط بودم یهو گوشیم لر

کردم آخه نوشته بود آتش ، سریع جواب دادم ، آتش 
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ه ، گفت اونا می خوان بهم گفت سرگرد فهمیدم خبری

 برن یه کشور دیگه ، باید براشون هواپیما جور کنم 

 آتش نیش خند زد و گفت : 

دیوثا فکر کردن وسط آمریکا هستن ، درخواستای تخ -

 ... 

 آتش ! -

کالفه سکوت کرد و کیا  با صدای اعتراض پروا آتش

 خندید ادامه داد :

به قول داداش درخواست هالیوودی داد اما تماسو قطع 

نکرد ، از حرفش فهمیدم تو محله نزدیکای هیئت بمب 

گذاری شده ، منم سریع دست به کار شدم زنگ زدم 

سرگرد و بچه ها ، دمش گرم آتش خوب طولش داد ، 

گوشی وصل بود ، با بچه ها بمبا پیدا شد اما به یک 

د اتصالش به اون گوشیو سرگرد سریع آدم فرستاده بو
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قطع کردن ، بعدم داداش زنگ زد سرگرد ، سرگردم 

 جوری حرف زد که انگار قبلشم با سرگرد حرف زده 

 کیا ساکت شد و کالفه به مجید نگاه کرد و گفت : 

اما به جای نقشه از کنترل خارج شد ، وقتی داداش -

اخت تا خواست بیاد بیرون در بسته شد ، آتیش راه اند

 هیچی باز نمیشد خیلی شلیک کردیم اما باز نمی شد با 

دستان پروا مشت شد و آتش نگاهش کرد متوجه بود 

دوباره حالش بد است ، کیا دستی در موهایش کشید و 

 گفت : 

از داخل خونه صدای داد و فریاد می اومد جز صدای _

دم اما اتیش زیاد شده بود آتش ، ما شیشه هارو شکونی

م توی خونه رو ببینیم ، پلیسم رسید اصال نمی تونستی

منو مجید میله ها رو گرفته بودیم تکون می دادیم بلکه 

بتونیم بکنیمشون ، پلیسم رسید کمک کرد تا باالخره 
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کنده شد ، منو مجید رفتیم تو خونه ، آتشو دیدیم 

 آوردیمش بیرون

یا نگاه کرد ، پروا با شتاب آسکی به بازوی سوخته ی ک

 ند شد و با لکنت گفت :  از سر جایش بل

 من ... من میز شام بچ ... نه یعنی ... -

بغضش گرفت و سریع به اتاق رفت ، ماهک نگران 

 خواست به دنبالش برود اما آتش ایستاد و گفت : 

 خودم هستم _

 جلوی در اتاق ایستاد و گفت : 

 هم میایم آسکی میز شامو بچینید ما -

 باشه داداش -
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دستگیره ی در را پایین داد و در را باز کرد ، با دیدن 

پروا که دم رو روی تخت بود لبخند زد در را بست و 

 جلو رفت گفت : 

 پدسگ ، انقدر دل نازکی بهت نمیادا -

کنارش روی تخت نشست و دست روی کمرش کشید 

 گفت :

 نفسم -

 ید و گفت : کت بود و آتش نفس عمیقی کشپروا سا

 االن که خوبم ، همه چی هم تموم شده -

 پروا به یک باره چرخید و عصبی نشست گفت : 

این هیکلو می بینی ، این مرد با ابهتو می بینی ، یهو _

دیدمش روی یه تخت که داشتن می آوردنش ، پاهاش 

  سوخته بود صورتش سیاه بود ... نفس ... نفس نداشت
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 پروا -

 ت عفونت کرده آب آورده وقتی گفتن ریه ا_

دست سمت گردن آتش برد و جای زخمش را لمس 

 کرد و گفت : 

وقتی گفتن باید گلوش سوراخ بشه تا اکسیژن بهش -

برسونیم ... هزار بار مردم بعد می گی تموم شد ، من 

یادم نمیره ؟ درداتو یادم میره ؟ ناله هاتو یادم میره ؟ 

اون صدای  تو یادم میره ؟ خس خسخساتوزخمای پا

 آرومت که به زور در می اومد یادم میره ؟ 

آتش لبخند زد و دستانش را دو طرف صورت او 

 گذاشت و گفت :

 

یادت میره من کاری کنم یادت بره ، بابا هر چی بوده _

رفته به درک ، االن خوبم همچین عربده میزنم ستونای 
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این ساختمون بلرزه ، پاهام انقدر خوبه که تو دو 

جهانم اول میشم ، ریه هم انقدری خوبه که به  میدانی

دکتر گفتم سیگار بکشم گفت داداش بکش تو از منم 

 سالم تری 

 میان گریه خندید و آتش آرام گفت :  پروا در

دیدی چیزی نبود داداشام به دادم رسیدن ، عین شیر -

بدون هیچی اومدن وسط آتیش منو بیرون کشیدن ، 

ش سوخت اما ببین کیا دستش سوخت مجید رون پا

االن همه سالم هستیم ، ببخشید اون روزا انقدر 

 نگرانت کردم 

 یادم میاد قلبم میسوزه -

دت نیاد ، اینم کیا تعریف کرد که کنجکاوی دیگه یا-

 همه برطرف بشه و دیگه تموم شد 
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پروا نفس عمیق کشید و آتش سر جلو برد آرام لبش را 

 بوسید و گفت : 

 فردا بریم ؟ -

 ؟  کجا-

 بوسه ی دیگری روی لبش زد و گفت : 

 یک هفته فشم ، دو هفته شمال _

 دوباره بوسه کاشت و پروا با لبخند گفت : 

 میشه دو هفته فشم باشیم و دو هفته شمال_

 آتش دوباره بوسه زد و گفت : 

 نه _

ابروهای پروا باال رفت و آتش خندید این بار کام 

 گرفت از لبش و گفت : 
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یم چند روز کجا باشیم ، هر چند روز که دیگه نمی گ-

 دوست داری هر جا باشیم 

روا پروا خندید و آتش دوباره کام گرفت عقب نرفت ، پ

کامل در آغوشش رفت ، صدای خنده و شادی بقیه از 

 بیرون به گوش می رسید ، پروا سر عقب برد و گفت : 

مسافرتو دوست دارم اما با تو این سال ها کار کردم ، -

خوام چندین ماه کار نکنم می خوام فقط بگردم و می 

 کنارت باشم پروا چشمکی زد و گفت : 

 دمت گرم -

ن تخت پایین بریما اما چون ظهر دوست ندارم از ای-

 غذا نخوردم االن گشنمه بریم بریم نفسم

پروا از تخت پایین رفت رژ را برداشت کمی روی لبش 

یرون کشید و دست در دست آتش گذاشت از اتاق ب
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رفت ، ماهک و آسکی میز را آماده کردن بودند ، پروا 

 سریع گفت : 

 معذرت می خوام بفرمایید شام -

ز رفتند ، مجید نیم نگاهی به ماهک همه سمت می

انداخت و کنار کیا نشست ، غذاهای پروا باز هم مثل 

همیشه خوش مزه بود و همه لذت می بردند ، مجید 

 تش بود گفت : همان جور که تکه نانی در دس

می دونم این جوری رسمش نیست ، اما باالخره _

خانواده ها هستن ما کس دیگه ای نداریم که بخوایم 

می تر پیش بریم آتش نگاهش کرد و با چشمان رس

 ریز شده گفت : 

 یعنی چی ؟! _

 مجید دست پاچه شده بود و پروا با لبخند گفت : 

 راحت باش قرار نیست اتفاق بدی بیوفته -
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آتش متعجب به پروا نگاه کرد فهمید او انگار خبر دارد 

 ، مجید زبان روی لبش کشید و گفت :

راستش ما همدیگرو خوب می شناسیم ، از همه چیز -

با خبریم و چیزی پنهانی وجود نداره و از همه مهم تر 

همدیگرو دوست داریم و می دونیم کنار هم زوج خوش 

 بختی میشیم 

 کرد و گفت : به آتش و مبین نگاه 

 ماهکو ازتون خواستگاری می کنم -

آتش لبش کج شد و فلفل درون دستش را وسط میز 

پرت کرد ، همه جا خوردند و پروا نگاهش کرد اما آتش 

 به یک باره بلند خندید در میان خنده گفت : 

دهنت سرویس با این خواستگاری کردنت ، هیچیت -

 به آدم نرفته نفهم ! 

 باال رفت و پروا بلند گفت :  صدای خنده ی همه
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 این خنده پس مبارکه با این جواب و _

 آسکی سریع کل کشید اما پروا سریع گفت : 

این خواستگاری بله شد اما خب منو آتش شرطارو _

 بعد بهت میگیم 

 مجید خشکش زد و کیا پغی زیر خنده زد و گفت : 

 قیافشو نه فکر کردی هلو برو تو گلوئه ؟ می دونی این-

بار  آقا آتش چقدر شرط برام گذاشت ، هنوز کمرم زیر

 شرطاش صاف نشده

آسکی خندید و آتش فلفل دیگری برداشت به آن گاز 

 زد و گفت : 

تازه من رعایت می کنم اما زن داداشتون از اون -

سخت گیراس ، مجید از االن برات آرزوی موفقیت می 

 کنم ، امیدوارم پیروز از این میدان در بیای 
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ی دای قهقهه ی همه بلند شد و پروا به همه نگاه مص

کرد ، چقدر آن جمع را ، صدای خنده های از ته دلشان 

را دوست داشت ، برای این جمع و خنده هایش لحظه 

شماری می کرد ، رویا بافی می کرد و حال به 

آرزوهایش رسیده بود و لحظه ای نبود خدارا شکر نکند 

انگار همه چیز به یک باره ، دیگر هیچ نگرانی نداشت و 

ر دوره ی خوب زندگی گذاشته اند تمام شده بود و پا د

 . فنجان چای را در دستش فشرد و گفت : 

 تمام اموال بهادر به نام مادرم بوده -

 همه به پروا نگاه کردند ، پروا سر به زیر برد و گفت : 

این موضوع چیزی از اصل ماجرا کم نمی کنه ، پول _

 حروم 

 باال آورد به ماهک و مبین نگاه کرد و گفت : سر 
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شاید با این اموال تا آخر عمرتون محتاج نشید و -

بهترین زندگی رو داشته باشید اما بازم حرومه بازم 

کثیفه ، دل خوش براتون نمی ذاره ، من حتی قرونی از 

این پول نمی خوام ، دوست ندارم شما هم بخواین اما 

 خودتون باز می ذارم به عهده ی 

 مبین سرش را به چپ و راست تکان داد 

من این زندگیو بیشتر دوست دارم به آتش نگاه کرد -

 و گفت : 

 تازه معنی مرد بودنو حس کردم -

 ماهک لبخند زد و گفتم : 

 منم نمی خوام-
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پس پولو میدیم به پرورشگاهایی -پروا با لبخند گفت : 

م می خوام یه که نیاز دارن ، اون عمارتم ... اون جا ه

 این کارو انجام بدم پرورشگاه بزنم ... می خوام خودم 

 به آتش نگاه کرد و گفت : 

 البته اگر آتش قبو ... -

 مشکلی نیست وقتی خوشحالت می کنه انجام بده-

من خودم یه دختر پرورشگاهی هستم ، می دونم بچه _

هایی که میان چه حسی دارن ، دوست دارم کنارشون 

نگاری یکی از عالقه هامه اما دوست دارم باشم ، خبر

 ادامه ی زندگیمو صرف این کار بکنم 

 لبخند تلخی زد و گفت : 

نهال و نغمه همیشه بهم می گفتن تو باالخره یه -

، می گفتم الکی که نیست کلی پول  پرورشگاه می زنی

 می خواد ، اما االن شد 
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 کیا سریع شیرینی را برداشت و گفت : 

، شیرینی که واسه خواستگاری نخوردیم پس مبارکه _

 حداقل واسه این با چایی بخوریم 

 اما -

 با آن کلمه همه به آتش نگاه کردند و آتش گفت : 

نمی خوام  من نمی خوام اون عمارت بشه پرورشگاه ،-

جایی مدام راه بری که اتفاقی بدی برات افتاده ، اون 

که  جارو یا خراب می کنیم خودم برات می سازم یا

 بفروشیم یه جای دیگه بگیریم آسکی با تایید گفت : 

راست میگه زن داداش ، این جوری اذیت میشی ، با _

 کاری که داداش میگه بکنید دیگه مشکلی نیست

 و گفت :  پروا سر تکان داد
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درسته ، اینو بعد با هم تصمیم می گیریم ، به قول کیا -

 االن وقت شیرینی خوردنه . 

## 

روی زمین راه گرفته بود خیره بود ، در آن  به خونی که

سرما دست داغ آتش بود که گرمش می کرد ، صدای 

شادی و کل تمام آن باغ را فرا گرفته بود ، سر باال برد 

ه کرد ، صدایش را دم گوشش به خانه ی بزرگ نگا

 شنید : 

 به خونه ی پدری خوش اومدی _

 با لبخند به آتش نگاه کرد و گفت :  

با صفاس ، اما انقدر سرده که باورم نمیشه خیلی _

 همچین سرمایی وجود داره 

آتش راه افتاد تا آن دختر را زودتر به خانه ببرد فامیل 

وی برای ورود آتش سنگ تمام گذاشته بودند جل
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پایشان دو گوسفند سر بریده بودند و دست از شادی 

بر نمی داشتند باالخره قسمت شده بود به شهری که 

آتش بود بیایند و از وقتی وارد آن شهر شده اصالت 

بود با وجود سرمای زیادش اما بسیار به دلش نشسته 

بود . کژال اسپند را روی آتش ریخت و ظرف زغال را 

 خاند و با لبخند گفت : دور سر آتش و پروا چر

 به خونه ی خودتان خوش آمدید _

پروا با لبخند تشکر کرد و باالخره وارد خانه ی گرم 

شدند ، آتش او را سمت شومینه برد و روی مبل 

 نشاندش گفت : 

 اینم جای دنجی که می دونم عاشقش میشی -

 از االن شدم _

 آتش خندید و چرخید بلند گفت : 

 رمه بگو بیان تو این دوتا کلشون گ-
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 ولشون کن داشتن می رقصیدن -

 آتش خنده ای کرد روی مبل روبه رویش نشست 

این مسافرت شش نفره اولین  دیوونه هستن بخدا-

 تجربمونه اما قشنگه 

 خنده ای کرد به آتش نگاه کرد و گفت :

ولی باید بگم باالخره دلم واسه خونمون تنگ شده ، _

سه ماهه درست حسابی نرفتیم اون جا ، همش تو 

 سفریم 

 به آتش نگاه کرد و گفت : 

دیگه کافیه بعد از این جا می خوام خونه باشم می -

کار کردن شروع کنم ، یعنی من تا یه جایی خوام 

ری استراحت دوست دارم ، همیشه کار کردم از بی کا

 خسته میشم 
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 خانم االن سفرمون الکی نیستا ، مثال عروسیمونه -

 پروا بلند خندید و گفت : 

 بعد از عروسی گفتم دیوونه -

 خوش آمدید خوش آمدید -

روا آگرین با سینی چای سمتشان رفت اول جلوی پ

 گرفت و گفت : 

 بخور گرم بشی زن داداش -

 پروا سریع صاف نشست فنجان چای را برداشت و

 گفت : 

 ممنون -

انقدر ما از آمدنتان خوشحالیم بخدا که یک ماه باید -

 پایکوبی کنیم 

 چرخید سمت برادرش و گفت :
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 همتان خوش آمدید -

 وروجکای دایی کجا هستن ؟ -

 صن دارن با کیا و مجید می رق-

 آتش بلند خندید و فنجان چای را برداشت گفت : 

 آمیار کجاست ؟ -

داره میاد ، آخه خانه پدر زنش تو راهه با خانمش -

 بودند 

 آتش سر تکان داد و گفت : 

بگو بیان تو ؛ نمی خوام تو عروسی همه فین فین کنن -

 ، سرمای این جا مثل تهران نیست 

 آیند داخل چشم داداش االن همه می-

با لبخند به پروا نگاه کرد و سریع رفت ، آتش به چای 

 پروا اشاره کرد و گفت : 
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 ور بسوزه بره پایین داغ بخ-

بچگیتو این جا گذروندی این جارو بیشتر دوست -

 داری یا تهران ؟ 

 هالیوودیش بکنم ؟-

پروا مشکوک نگاهش کرد و آتش کمی خودش را جلو 

 کشید و گفت : 

 بیشتر دوست دارم نمی خندی ؟  بگم هر جا تو باشیو_

پروا به یک باره قهقهه زد و آتش لبش کج شد و گفت 

 : 

 چقدرم نخندیدی -

 پروا دست جلوی دهانش گرفت و گفت : 

خیلی مسخره ای یعنی بخدا نمی فهمم کی شوخی -

 می کنی کی جدی هستی 
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 االن جدی هستم -

پروا لبخند زد و فنجانش را روی میز گذاشت او هم 

گذاشت و جلو رفت دستش را پشت دست آتش  کمی

 آرام گفت : 

 کجا خوش است ؟ آن جا که دل خوش است -

راست گفتن ، چه شهری باشی مهم _پلک زد و گفت : 

نیست این چند وقت انقدر شمال و جنوب منو 

چرخوندی که دیگه مهم نیست کجا بودم چی کار 

  کردم ، هر جایی بودم دلم خوش بود پس همه جا خوبه

حرفاش لوندی می پدسگ تو این شلوغی چطور با -

 کنه !

 پروا چپ چپ نگاهش کرد و گفت : 

نه ، من هر چی تالش کنم نمی تونم ادبت کنم تو -

 همون آتش بد دهنی ! 
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 آتش بلند خندید و گفت :

 

 پروا امینی عاشق همین مرد بی ادبه -

 پروا باز هم خندید و فنجانش را برداشت گفت : 

نفره ی  دیگه عروسیمونه ، یه عروسی سه یک هفته_

تاریخی سه تا عروس سه تا داماد به قول تو هالیوودی 

 میشه ! 

 کمی از چایش را خورد و گفت : 

باالخره این سه تا دوستی که جونشون واسه هم در -

میره و تو هر شرایطی کنار هم بودن ، دارن ازدواج می 

قشنگه و  کنن اونم با هم تو یه روز به نظرم خیلی

 وب بود پیشنهاد آسکی واقعا خ

 ووی چقدر سرده _
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همه یکی یکی وارد خانه می شدند پروا و آتش 

نگاهشان می کرد ، آتش ابرو در هم کشید و بلند گفت 

 : 

یکیتون سرما بخوره میبرمش تو برف می ندازمش که _

 کال یخ کنه بمیره 

 پروا خندید و رو به ماهک گفت :

 خوش می گذره ؟ -

 وای عالیه ، چه زود اومدید تو _

 تو این سرما کله باید داغ باشه اون بیرون بمونی -

 با حرف آتش مجید دستانش را بهم مالید و گفت : 

من که می دونم این با پروا میره بیرون ببینم کله ی _

 این دوتا هم داغه یا ما 

 پروا ریز ریز خندید و گفت : 
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 قراره بریم اسبمو ببینیم -

 اره خانه تان هم ببینی و قر_

با حرف کژال پروا گیج به آتش نگاه کرد و آتش از سر 

 جایش بلند شد گفت : 

 نگاه می کنه ، گفت خانه دیگه -

 مگه خونه داریم ؟! -

 پدر آتش لبخند زد و گفت : 

بله که خانه دارید ، یک خانه بعد از نامزدی تان آتش _

 به نامت زد خرید ،

 متعجب گفت : پروا سریع ایستاد و 

 آتش ! -

 آگرین سریع جلو رفت و گفت : 
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این که چیزی نیست زن داداش همه ی ثروت داداش _

 واسه شماست 

پروا به زور لبخند زد دستش را کنار پیشانی اش کشید 

باز هم آتش غافلگیرش کرده بود ، بغضش را قورت 

 داد و آسو با ذوق گفت : 

کرده ، انقدر رفتم دیدم داداش همه چیز آماده  من_

 خوشگله پروا 

به آتش نگاه کرد و خجالت زده نگاه گرفت ، کژال 

 سریع گفت : 

دخترا ، زود باشید سفره پهن کنید از راه رسیدند -

گرسنه هستند خواهرهای آتش رفتند و پروا آرام کنار 

 آتش ایستاد و گفت : 

 چرا این کارو می کنی ؟ -

 نگاهش کرد و متعجب گفت: آتش
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 ؟!  چی کار_

نبای ... من که االن این کارو نکردم همون وقتی که -

نامزد شدیم به بابام گفتم یه خونه بخره ، چند وقت 

پیشم به یه شرکت سپردم که آمادش کنن بعدم مگه 

چی کار کردم ، اصال مگه منو تو داریم ؟ خودتم که 

ودمون بود یعنی دیدی ثروت کژوان اونایی که واسه خ

ژوان حاال بین ما تقسیم شد اون جدمون داده بود ک

حروماشم که به پیشنهاد تو وقف کردیم ، حاال چندتا 

 چیزم به نام تو باشه این حرفا چیه 

 این وسط پروا نگاه به زیر برد و آتش خندید گفت : 

حسابی گرم شو بعد ناهار راهی میشیم اول میریم -

 ید بریم روستا ، تو همون باغی کهخونه رو ببین بعدم با

 اسبت اون جاست 

 باغ کیه ؟ -
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 آتش نفس عمیقی کشید و گفت : 

باغ پدربزرگ بابام بوده بعد که مرد رسید به کژوان ، -

حاال هم واسه منه ، همون باغی که اسلحه گذاشت تو 

 دستم گفت شلیک کن 

 پروا کالفه گفت : 

 اون جا باید سرد تر باشه ؟ -

 م برفه فکر کن-

 نه ! -

 : آتش خندید و گفت 

 آره-

## 

در اتاق خواب را باز کرد با دیدن تخت چوبی و حریر 

های آویزان اطرافش دلش فرو ریخت و جلو رفت ، به 
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بقیه وسایل اتاق نگاه کرد و دستش را روی حریر ها 

 کشید : 

 چه طوره ؟ _

 پروا چرخید به آتش نگاه کرد و گفت : 

 انقدر عالیه نمی دونم چی بگم -

 گفت :  نگاه کرد و آتش جلو رفت به تخت

 نه خوشم نیومد _

 وا ! -

 آتش نگاهش کرد و گفت : 

 از تختش خوشم نیومد _

 چرا ؟! -

شایدم خوب باشه ، بیا یه دور روش بخوابیم ببینم -

 خوبه یا نه 
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پروا بلند خندید و به یک باره هلش داد سریع از اتاق 

 بیرون رفت و گفت :

بریم خونمونم که انگار می خواد بچه گول بزنه ، بیا -

 دیدیم می خوام اسبمو ببینم 

 آتش زیر لب غرید : 

 این دیگه چه مسخره بازیه -

به دنبال پروا رفت و هر دو از خانه بیرون رفتند ، درون 

 ماشین که نشستند آتش گفت : 

 میگم یه پیشنهاد -

 بفرما -

 فت : ماشین را به حرکت در آورد و گ

هم عیده به نظر من کار سه ماه گذشته ، سه ماه دیگه _

 کردن از بعد عید شروع کن 
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 چرا ؟ -

 این سه ماهم این جا بمونیم _

 پروا لبخند زد نگاهش کرد و گفت : 

 پیشنهادت خوبه ولی ... -

 سکوت کرد و آتش چشم ریز کرد و گفت :

 ولی چی ؟ _

 پروا دو طرف لبش را پایین داد و گفت : 

ه خوب نیست تو این سه ماه چه جوری رو تختی ک_

 بخوابیم ؟ 

دست آتش به یک باره حلقه شد دور گردن پروا سمت 

خودش کشید و همچین فشردش که جیغ پروا باال 

 رفت و آتش غرید : 
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کارت به جایی رسیده که شوهرتو را مسخره می کنی -

 ؟ 

 ن درد قهقهه زد و گفت : پروا در میا

 حقته _

 سرت را بزنم خیره سر ؟ -

 نگاهش کرد و گفت : پروا سر کج کرد 

 چقدر راهه شوهرم ؟ -

 آتش دستش شل شد و سر پروا کمی باال آمد :

 یک ساعت _

پروا چشمکی زد و به یک باره گونه ی آتش را بوسید و 

 گفت : 

 ممنون -

 انداخت و گفت :آتش نگاهش کرد و پروا ابرویی باال 
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واسه همه چی که بخوام یکی یکی بگم یک شبانه -

بره نکن ، یعنی خرم نکن جاده ماده روز وقت می 

 حالیم نیست نفسا 

 پروا سریع عقب رفت گلویی صاف کرد و غرید : 

بی جنبه ... نمی ذاره دو دقیقه نزدیکش بشم سریع _

 میره جاده خاکی 

خاکیه پروا خندید و نمیرم جاده خاکی کال راهم جاده -

 سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد . 

گرمه با اون بچه ، باید بریم نغمه حسابی سرش -

پیششون اونم به چشم ، با نهال و محمد میریم تا به 

روستا برسند با هم صحبت کردند ، صحبت هایی که 

تمامی نداشت و هیچ وقت خسته نمی شدند . پروا 

 شید و گفت : دستش را روی موهای اسب ک
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تو این مدت مشتاق دیدنت بودم ، فکرشم نمی کردم -

 قدر خوشگل تر باشی از نزدیک ان

سر چرخاند به آتش که داشت با نگهبان باغ صحبت 

 می کرد نگاه کرد و گفت :

اونو که می شناسی ؟ اون نفسمه ، اون شده همه -

 کسم 

 خلوت کردید -

 با صدای آتش سر چرخاند و گفت : 

 سوارش شد ؟  نمیشه-

االن نه ، باید این چند وقت که هستیم بیام پیشش ، -

 صاحبش شبیه آخه –عادت کرد سوار بشیم  بهمون که

  سرکشه

 پروا خندید و گفت : 
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 پس سرکش مهربونه _

 آتش اسب را نوازش کرد و گفت : 

از بعد عروسی هر روز میایم پیشش هم اسب سواری _

 یاد میگیری هم با هم رفیق میشیم ، هنوز بچس 

 چشماش خیلی خوشگله -

 آتش لبخند زد و گفت : 

 زشت  مثل چشمای توی-

 پروا مشتش را به بازوی آتش کوبید غرید : 

 هنوز آدم نش ..._

 بریم _

 انقدر زود ؟ -

 بریم یه جایی قراره هالیوودیش کنیم -

 کجا ؟ -
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بیا بریم ، می خوام بهت نشون بدم وقتی نمی -

خواستم کژوان ببینم کجا می رفتم ، هیچ کس تا حاال 

جا بودم پیدام  اون جا نرفته ، یه بار دو شبانه روز اون

نکردن ، از گشنگی برگشتم مامانم عزا گرفته بود فکر 

 می کرد گرگا خوردنم 

 بچه ی سرتقی بودی دیگه -

 بزن بریم -

پروا بار دیگر اسب را نوازش کرد و همراه آتش از باغ 

 بیرون رفتند ، درون ماشین نشستند و آتش گفت : 

 تا به جایی با ماشینه بعدم پیاده _

به حرکت در آورد و پروا به اطراف و زمین  ماشین را

 های سفید پوش نگاه کرد گفت : 

 نگه خیلی این جا قش_
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 خیلی ، یعنی برف که اومده قشنگ تر شده-

پنج دقیقه ای گذشت و آتش ماشین را نگه داشت 

 گفت : 

 بزن بریم _

پروا کالهش را از روی گوشش پایین تر کشید و از 

فید پوش بود حتی روی ماشین پایین رفت همه جا س

درخت ها ، آتش نزدیکش شد دستش را گرفت ، در 

رفتند آتش نگاهش کرد و  برف قدم می زدند پیش می

 گفت : 

 سردته ؟ -

 نه ، باید باشه اما نیست _

 خوبه -

 جلوتر رفتند و آتش ایستاد گفت : 
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 این جا بودم _

پروا به اطراف نگاه کرد ، فقط برف بود و درخت ، به 

 نگاه کرد و گفت : آتش 

دو شبانه روز اذیت نشدی ؟ نه اتفاقا خوش می -

گذشت ، تیرکمون درست کردم کلی بازی کردم ، هیچ 

 کسم نبود ، از اون اژدهای تو خالی هم دور بودم 

 پروا گوشی را باال برد و گفت :

 عکس بگیریم ؟ -

 م بگیری-

چندین عکس با هم گرفتند ، در عکس آخر آتش پشت 

ستاد و دستش را دور او حلقه کرد ، عکس که سرش ای

 گرفته شد لب آتش به گوشش چسبید و گفت : 

 تو برف تجربه کنیم ؟ -
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پروا چسم چرخاند در آن جا که پرنده هم پر نمی زد ، 

کمی سر چرخاند نگاهش کرد ، آتش منتظر جوابش 

پروا به لبش چسبید و کامل سمتش چرخید بود اما لب 

کاپشن آتش را پایین کشید ، آتش ، به یک باره زیپ 

خندید و سریع کاله پروا را از روی سرش کشید روی 

زمین انداخت ، سر در موهای بازش فرو بر و با عجله 

کاپشن را از تن پروا در آورد . یکی یکی لباس هایشان 

غشان که در هم آمیخته روی زمین می افتاد ، اما تن دا

ن است و زمین از شد انگار نه انگار که آن جا زمستا

برف پوشیده شده است ، دستان داغ آتش و آغوش 

آتش کاری کرده بود تا او و سرما را هرگز حس نکند . 

 نفس به نفس تا ابد 

 

 پایان#
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