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یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 
 شوم ی: َمن عاِشق ِنمرمان

 یا: آرام همانند درنویسند

 یی: طنز / عاشقانه / معماژانر

 

 :خالصه

 !...اره

پولدار بودن   ین... اما از االن بگم ایگوشهدختر پولدار و باز یهبازم حرف از  اینجا
با اصالت... به   یو البته سرکش.. از خاندان   یطونششر و    ی! دختریارهدووم نم  یادز

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/
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تان,پس  قصه و داس یگیم.. بهش میزنیمنم یواقع ینام خاندان کاوه! حرف از زندگ 
 باشه  یتبه واقع  نزدیک  یدداستان نبا یهانتظارمون از 

 یرهم یشپ یخوشبخت  یر مس یخوبه و تو  یز چ همه

 خوشبخت بود و موند, درسته؟  یشهکه نم  یشههم اما

 ..باال داره  ینپائ یزندگ  یعتابط

! یکنیم..که با کمک هم بازشون میوفتهقصه م یدختر تنها یزندگ  یگره تو  چندین
... اما یکنهم یکنار اومده.. از عشق به خاطر ترساش دور  ییاشکه با تنها  یدختر

پسر   یه به پائه! بازم  یخب خودش خبر نداره تو قلبش از کمبود عشق چه اشوب 
از تصورات من و امثالم  غروره؟چرا همش طرف م یگیناالن حتما م ..یممغرور دار

 ...که  یشه م یمعن ینطوریا

... چون  یستن یاحساسات آبک  ی.. از رویستن یمغرور نگاه گرمشون الک  ادمای
 ی.. و چ یکننم یمشنفر تقد یکتنها به  یکننپرستن.. چون اگر محبت م یکتا
به وجود   یالک  یهمقدس یز باشه؟ عشق چ ر یباتز ین ساله از ا٢٢قلب  یه  یبرا یتونهم
که قبول کنن    یشنم یراض بختینفر هم با بددو ینبره! ا ینهم از ب یکه الک   یادنم

... معما پشت یباتربهم ز یدنشون.. رسیباستعاشقن... اما عشقشون ز
 ....عشق و عشق و عشق  یت... و درنهایهپشت گر  یهمعما....خنده پشت خنده...گر

 ((خوش یانااز شروع تا پ))
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 :مقدمه

 !َمـــن

 یخ دارم از  قلبی

 بتابد  یخی ینسرزم ینرا که بر ا یآن تابستان  یدانمم محال

 از سنگ یدار یتو قلب و

 ات نفوذ کند یرا که بر دل سنگ  یآن آب زالل یدانمم محال

 من بگو  به

 کنم  یقانون شکن میخواهم

 تمام محال هارا ممکن کنم میخواهم

 قلبت عبور کنم  یها از خط قرمز  میخواهم

 به مرکز احساسات سرکوب شده ات برسم

 سنگ را؟  یسخت  ینزنم ا یانبر م چگونه

 مگر؟ یشوددر صخره قلبت جابه جام یا یزهسنگر یتو نخواه  تا

 تو یاز همه و محتاج دست نوازش ازسو  رانده

 به وجود تو  یکینزد یازمنداز همه و ن گریخته

  اری

 یازمندیم به هم ن ما
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 یادر یبراب آ  همچون

 سنگ  یخاک برا همچون

 یزندگ  ینفس برا همچون

 من  یتو برا همچون

  راه ینا یاندر پا یدانمم ولیکن

 یشود خاک م سنگ

 یشود آب م یخ

 پر درد هم یروزها این

 ...شود یم تمام

*** 

 ...خالق عشق یادنام و  با•

 

  یخبر امده ا یچشم ما روشن عشق ب -

  یاز سفر امده ا یدور یعمر بعد

 ما روشن عشق  چشم

 ینجاییعجب ا چه

 یی همه تنها  یناز ا یدپوس دلمان
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 زمستانم را برفو پارو کردم من

  پات اب و جارو کردم یشرا پ خانه

  دم کردم تا چای

 یدر بکن ی خستگ  ینیمن بنش یش پ یتر بکن یلب تو

  است یرانام و خانه

 ات ابادش خانه

 ...یخواهمتورا م من

 !بادابادش هرچه

 یشیم یچشم ها یمشک  یها زلف

 ین تو روشن شد ا با

 ...یشیدرو کلبه

 (چشم ما روشن-یونحامد هما) 

رو که دوست داشتم صداشو  یکم کردم.. اهنگشو دوست داشتم و هر اهنگ   ضبطو
  .پشت چراغ قرمز توقف کردمیکردمم یادتا اخر ز

 ....ینگد-

 .بهش انداختم ینظرمو جلب کرد, نگاه  یمگوش  یجمس صدای

 .بود یفرهاد سپهر یامپ ی فرستنده
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تا من خودم رو   ینیدبش یشگیهم یز م یرو یستن ی: اگر زحمت یفرهاد سپهر)
 (!برسونم, باعرض پوزش

ِسمج, فقط دو بار اونم بعد از کار, منو با   یپسره  ینزدم ...از دست ا پوزخندی
که به قول خودش   یرستوران  یه یمدعوت کرد رفت یکارفرما و مهندس شجاع 

و انکار از   یاصرار از طرف سپهر ی! بعد از کلیشگیهم یز م یگهبعد االن م پاتوقشه.
 !شدم دعوتشو قبول کنم یطرف من, باالخره امروز راض

در رستوران مورد نظر پارک کردم.    ی رد کردم جلو  یابونارو سبز شد با سرعت خ  چراغ
 .حرکت کردم یرو برداشتم و به سمت ورود یفمشدم و ک یادهپ

احترام کرد و در رو برام باز کرد تشکر    یبود ادا  یستادهدر رستوران ا  یکه جلو  مردی
 .کردم و وارد رستوران شدم  یرلبیز

که طرف   یبهداشت   یسبشم اول رفتم سمت سرو  یاصل  یوارد محوطه    ینکه ا  بدون
سرد از جمله  یستوران با رنگ هابود. ر  یسالن بزرگ  یو انتها یراسِت در ورود

درختچه  یسر یکبامبو و  یها یاهشده بود. از گ اتینتزئ یطوس یدسف یمشک 
. سقف یدادانتقال م  ینندهمثبت رو به ب  یمخصوص استفاده شده بود که انرژ  یها

 .اونقدر ارتفاع داشت که فضارو بزرگ تر و باشکوه تر جلوه بده

به خودم  ینهآئ یاز تو یبق عادتم نگاه زنونه شدم, ط یبهداشت  یسسرو وارد
 :که  ینطوریهاز ظاهرم ا مفیانداختم...توص

  یلی موهام که خ یجلو  یکمرمه.و مدل چتر  یتارو یش لخت بلند که بلند موهای
  ی شده بود و دودسته مو  یختهصورتم ر یدوستشون داشتم ,صاف و مرتب رو

 .رو قشنگتر جلوه بده یامشده بود تا چتر یزوناز دوطرف موهام او یکبار یلیخ
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بلند و پرپشت که به قول سارا بدون   یو مژه ها  یدهکش  یعسل  یطوس چشمای
که اخر چشم  یکنمباز م یخودم ِپپس ی..)انقدر برایکردم یدلبر یحساب  یار اخت
 (کنه؟واال  یفتعر  ینکنم ک  یف..اصال خودم تعر یخورمم

که صد البته به لطف  یعمل ینیلبام نشست, ب یرو یافکار لبخند محو ینا با
و خوش فرم بود!  یکبار یهمون بچگ  مجبور به عمل شدم واگرنه از  یششکستگ

صورتمو قشنگ    یبود و حساب   یعروسک   یومدعمل کردم.خودم بدم نم  یشسه سال پ
 یید! لبابو ربیبود و به قول خاله مثل صورت با یچون حالت صورتم قلب یکردم

و صافم   یدسف  یو در اخر دندونا  یککوچ  یلیبزرگ نه خ  یلیمتناسب با صورتم نه خ
کم نداشتم و البته اعتماد به    یزیچ یاز خود باشه از خوشگل یفخالصه که تعر

 .یکردرو صد برابر م یخوشگل ینا یادمنفس ز

که من عاشق ست کردنم! امروز    ینهوسط نکته ا  ینبگم؟ کامال مد روز بود و ا   یپمت  از 
و خاص ترش   یومدجور درم   یلیکه با چشمام خ  یبلند به رنگ طوس  یمانتو  یههم  

باال داده   یحدوِد کم  یهکه پاچه هاشو تا    یخیبودم همراه شلوار    یدهکرده بود پوش
 یو کتون  یکردمم یتشلوار هدا  یر شو زین که طبق عادتم پائ  ی مشک  یشرتبودم ت

دوست   یشه! همیمشک  یککوچ یفو ک یاخر هم شال مشک  همرنگ مانتوم,در 
وع موض ین رو ا یلیخودم کم نذارم و خ یبرا یزیچ یپو ت یداشتم از نظر ظاهر

 .ساس بودمح

 یح ترج یشتر کنم..ب  یشکامل ارا  یوفتادکم اتفاق م  یلینبودم و خ یشاهل ارا زیاد
مواد مخصوص تمرکز کنم  یسر یکاجزام با ماسک و  یهپوست و بق یرو یدادمم

مختصر زده   یو رژ سرخاب  یمل ر یهباشم..امروز هم  یبا ز یعتاتا به قول معروف طب 
 !نداشت به کرم یاز بودم..پوستمم اصال ن
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از کالس    یباگفت تقر  یشهم  ی.از بچگ یدادمم  یحبودن رو ترج  یباحال ز  یندر ع  ساده
ادامش دادم و  رستانیدب یتو یجهشدم و در نت یمعمار ی یفتهش ییابتدا یشمش
 یموفق باشم.بعد از کنکور هم معمار  یلیو باال تونستم خ  یرشتم با نمرات عال  یتو

 یالتتعط یم.در حال حاضر تاخوندم یسانسل دانشگاه تهران رو قبول شدم و تا 
 یکسب تجربه مشغول شم تو شرکت   یدادم برا یحهستش که ترج یمونتابستون

.هدفم تنها موفق یکردکار م  یداخل یوندکوراس و ینقشه کش یکه سارا اونجا برا
شکست  یهمنم مثل بق یدیدمنم یا یگهد یز چ یرممس یشدن بود و جز هدفم تو

از   یشتر بهره هارو بردم...راستش شکست هامو ب رینزشون بهتداشتم اما ا ییها
  یداش موفق شدن پ یوقت تو یچ دادن که ه یدوست دارم!اونا بهم درس یتامموفق

 ی یهتر بلند شدمو ادامه دادم روح یخوردم از قبلش قو یننکردم..هر بار که زم
 .حد منو موفق کرده بود ینجنگجوم و پر ارادم تا ا

 یدممات خر  یپورش مشک   یهبابا    یر کث  یخوشگلم و کمک ها  یها  لطف پس انداز   به
و البته  یشنبه اجسام م یلدنبالش بودم...از نظر من افکار تبد یکه از بچگ   یزیچ
 یکنمکه فکر م  یزیشدم..به هر چ یفتشجذبه که من ش یاز قانون ها  یکی ینا

 !پر قدرت یلیخ یکنمجذبش م

 یادن ینمدت ها سکوت کنم و تو ا یشهمباعث  ینا یکنمم یافکارم زندگ  یتو من
  یشه حالم رو دوست دارم چون باعث م ینا یکنم گاه   ینباشم اما تو مغزم زندگ 

قدر من   یچکسه یکنمحس م یشمخسته و کالفه م یما گاه دور بشم ا ینجاازا
کتاب  یلی!خازههمونجا بس یشوکه زندگ یجوریتو افکارش غرق بشه  یتونهنم
فقط قلمو برگه   یکنمبه خوندن و نوشتن دارم حس م یدیشد یعالقه  یخونموم

 ...منو درک کنن یقحسو حال عم یتونن ها هستن که م
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داداش  یهبود!بابا تو کار تجارت فرش و کاال بود. یعال یمونخانوادگ یمال وضع
بابا بود و   یهمپا یباباحال و بامعرفت دارم که اونم کارش صادراتو تجارته.تقر

به گفته  ییجورا  یهبود  یکار ماهر و حرفه ا  ینتو ا یلیخ هیگ.بابا دیکردکمکش م
  ی دااسمش :خ ی)معنیس.اما ِارمدکرده بو یدکار سف ینخودش موهاشو تو ا ی

 .(داداشم,هنوزم کامل کاربلد نشده بود و تازه اولش بودیونانی

و   یومدن ی,خوب شد کسینهست زل زدم به آئ یقهچند دق یدمخودم اومدم د به
 ی!عطرمو از تویکردواگرنه به عقلم شک م   ینهکه سه ساعت زل زدم به آئ  ینه منو بب

و قرار نبود    یومدم نمخوش  یکردم ,درسته از سپهر  یخودم خال  یدرآوردم و رو  یفمک
همه جا ظاهر  یباخب طبق عادتم گفتم دوست دارم اراسته و ز یقبولش کنم ول

 یز م یرو یسپهر یرستوران رفتم و برخالف خواسته  یبشم.به سمت محوطه 
  یشتر ب یگهد یزه؟ولی منظورش کدوم م یدونستمخوب م ینکهنشستم با ا  یا یگهد

بودم و از  یطونشرو ش ینکها یندر ع ی.از همون بچگ یشدپرو م یدادمرو م یناز ا
فکر  یشناسنکه منو نم ییو تخس بودم, کسا امغرور ام یرفتمراست باال م یوار د
از احساسات  یزیدارم که چ یسرد حس و یب  یتشخص یاز نظر عاطف  یکننم

  یه؟تاحاال چه خبر یدونستیم م یهغرورم خودم و بق ین!اما پشت ایشهسرش نم
 ی حصار رو خودم برا ینبودا یومدههم خوشم ن یاز کس یودم حت عاشق نشده ب

خودم دوستش داشتم و قانونم  یبود ول  یمیهرچند قد یدمخودم درست کردم عق
که قراره باهاش ازدواج کنم داشته باشم.و   یبا کسرو  ها  یناول  یبود که تجربه    ینا

نبودو منم از خدا خواسته منتظرش نبودم.دلم  یداشهنوزم اون فرد مورد نظر پ
 یدونم م خوبدارم با وجود عشق بهم بخوره  ییتنها یکه تو  یارامش ینا یخوادنم

ونا  و ا یدمد یادو هم سنوسال هامو ز یانمداره اطراف ییعاشق شدن چه دردسرا
 ی دوست ندارم خودم درس عبرت کس یچوقترس عبرت من..هشدن د
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 یادز یلیخ یدوست  یازدواج و حت  یشنهادالگو باشم.پ یکنمم یسع یشهباشم!هم
خانوادم بودم  قنکردن.عاش یافتاز من در یزیداشتم اما جز اخم و جواب رد چ

درم م ما..اسیکنمخداروشکر م یشهبابتم هم ینازا یذاشتنبرام کم نم یچیه یتو
جوون به  ِی دوست داشتن یبابا یهمادر جوون و خوشگلو سرحال,و  یه یاستارم

 یطون اونم ش یطونازش نگم,من ش یزیکه اصال چ  یطونمش یسنام ارسالن...ارم
 یسارم  ینکه ا  یشه؟با هم  یرهخونه تا چه حد به سمت انفجار م  یدخودتون فرض کن

 یفهمیدساله م١٢ازه بچه .اما اند ساله٢٢ساله و من ٢۴ازم دوسال بزرگتر بود اون 

دوستام    یبودم و با توجه به تجربه    یدهنداشتم چون ند   یاعتقاد  یادبه عشق ز  کال
هم به رخ دادنش  یلیتما یچکه براشون افتاده بود ه یو اتفاقات  یر مس ینتو ا

اول با تعجب   یشنیدو جوابام رو م یپرسیدهم ازم راجبش سوال م ینداشتم,هر ک 
که من باشم تاحاال    یدختر  یکنه فکرشم نم  یحت   یچکس.هیومدار کنار مبعد هم ناچ 

..چون  یدر ارتباط نبوده و انقدر دور باشه از همه چ  یجنس مخالف  یچبا ه
 !ییم.. به غرور وتنهاینمعموالدخترا به قلبو احساساتشون معروفن اما من...ِال

 خانوم کاوه؟؟؟ -فرهاد

سردو خشک نگاه    یشههم  ینن فرهاد عموه  یا  یموگرفتم و به سپهرنگاه  ازپنجره
بودم مخصوصا  یسردو جد یشهچون کنارش هم یدیدکردم.معموال لبخند منو نم

 .زد  یلبخند یدکار.نگاهمو که د  یتو

 .سالم-الین

 ید؟ نرفت یشگیهم یز سالم خانم مهندس!پس چرا سر م-فرهاد

 .ردم و رو بهش گفتمابرومو باال ب یتا یه ینشستکه م  همونطور 
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 .یمداشته باش یشگیهم یز ما م یادنم یادم-الین

به خودش اومد دستپاچه  یهاول با تعجب نگاهم کرد بعد از گذر چند ثان فرهاد
با قرار گذاشتن اصال موافق نبودم و به اصرار خودشه  یدونستزد م یلبخند محو

 .ینجامکه ا

هم  خانم کاوه,منظور من یداوه بله...حق با شماست جسارت من رو ببخش-فرهاد
 .ینشستیمروش م ینابا مهندس یشپ یها یبود که سر یزیاون م

( باال انداختم.به تکون دادن سرم اکتفا یدم) اهان االن فهمیبه معن ابروهامو
کردم و    یلب یر از ِمنوهارو برداشت و به سمت من گرفت تشکر ز یکیکردم.فرهاد 

ناچار و عدم   یما از روبه غذا نداشتم ا یلم یادگرفتم .ز  یِمنورو از دستش به اروم
از  یریناچار و جلوگ یاز رو یکنماصالح م دلفظ قلم بو یلیاوه اوه خ یادب  یبروز ب 

غذاها انتخاب کردم.داشتم به پسر روبروم    ینز برو ا  یکو سوتفاهم ها استِ   یادب   یب 
بود از    یعال یاز نظر مال ی.فرهاد سپهریکنهوقتشو داره تلف م  ی که الک   یکردمفکر م

 تریمطمئنا دل هر دخ  یو چشم عسل  یپسر مو مشک   یهکم نداشت    یزیهم چ  یافهق
 !البته نه من رو یبردرو م

 یاخالقا یسر یکو  یکردبود که با همه خوش و بش م یننظرم مشکلش ا به
جرئت نکنه    یمغرور باشه تا کس  ید.بنظر من مرد بایپسندیدمکه من اصال نم  یگهد

بدتر و مغرورتر بهتر..لبخند  یهر چ م البته مثل خود یکیلبخند بزنه!  یبه روش حت 
ال بهونه  معلوم نباشه.ک ندمصورتم گرفتم که لبخ یجلو یزدم و ِمنورو جور یمحو

بود برام  یهبق ین.چراشم معلوم بود!ع ینشست!! فرهاد به دل نمیگهداشتم د
 یوسط بکشه.منم اماده بودم تا اب پاک   یخوادحرفارو م  ینا  یامروزم پا   یدونستمم
ماجراها خبر داشتن چون دوست  ینا یاز همه  ینا.مامانیزمدستش بر یرو رو
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عادت  یی هم به تنها یچگ خودم خواستم!از ب یعنی نداشتم  یادز یمیصم
موضوعات   ینمورد ا ی؟در به خاطر چ  یابخاطر غرورمه  یمروح ینا یدونمداشتم.نم

خانواده    یشهانتخاب هم  یننظر درست بهم بدن پس بهتر  یتونستنهم دوستام نم
هم منو   یاز طرف  یکردننم یریسختگ یادروشن فکر بودن و ز یلیبود.اوناهم خ

اونقدر فضول هست   یسارم یدونستمراحت بود.م یالشونتن و خیشناخخوب م
االن هم   ینرو از اول خودش بدونه هم یه قض یاز پ یرتاکه ادم دنبالم بفرسته و س
خارج   یمسافرتا یکه تو   یاتیربدوروربرائن.طبق تج ین مطمئنم ادم فرستاده و هم

اخرم   انتخاب اول و  یکغذاهارو دوباره خوندم.همون است یِمنو یماز کشور داشت
  یره خ  ینگاه ها  یر شد.گارسون باالخره اومد و سفارشات رو گرفت و ِمنوهارو برد..ز

خاص و   یک.موزیشدنم یدهد ییریتغ یچظاهرم ه یتو یفرهاد معذب بودم,ول ی
 .چشماش زل زدم یتو یبا سردخش بود...در حال پ یکالمیب

  ی برا یفشارهمه پا یندعوت امروز و ا ینلطفا بگ یستن یخب...اگر زحمت -الین
 اومدن من به چه مناسبت بود؟ 

پا و اون پا کرد صداشو صاف کرد.خب اونم مهندس بودو اقتدار   ینا یکم فرهاد
 !خودش رو داشت

که بعد از چند ماه....)مکث کرد و   جاینخب خانم کاوه امروز دعوتتون کردم ا-فرهاد
 .( حرف دلمو بگمیدکش  یقینفس عم

 ... یفهمکارمه ح ی؟حیفبگ  یخواستیم یچ  یگفتینم ینوزدم ا یمحو پوزخند

 .یشنومم-الین
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هست به شما دارم,اما مطمئن  یحسو چند وقت  ینمتوجه شدم ا یبه تازگ -فرهاد
 یخدمتتون برا یامخانوادم باگر بشه و امکانش هست با  یخواستمنبودم ازش...م

 ..یرامر خ

اون  یحس یچ!هیخاستگار یمو مختصر نه گذاشت نه برداشت مستق یعسر چه
 .یو نه ناراحت  ینه خوشحال یجانلحظه نداشتم نه ه

پاک کرد معلوم بود سختشه.خب    یشونیشوپ  ی رو  یو عرق ها  یدکش  یقیعم  نفس
که با عرقات دوش   یجور میکنمن االن برات سخت َتِرش هم م یزمنداره عز یبع
و   یایننه!و جلو  یعنینگرفتم  یصدبار نخ داد یوقت  یبفهم ی!..تا تو باشیریبگ

 .یریوقت منم نگ

من نه قصد ازدواج دارم و نه به شما   ی,منتهیسپهر یاقا ینشما مت یشفرما-الین
خب مجبورم خودم بگم!متاسفانه ما   یول  یدخودتون بفهم  یدواربودمدارم ام  یحس
 یبرا  یگاهتونشما نباشه,شما در جا  یتبه شعورو شخص  ینتوه  یخوریمبهم نم  اصال

دعوتتون رو قبول   ید هست ارمهمک  ینکهاالن هم بخاطر ا  ینهم یدمن محترم هست
هم برم..البته درحال حاضر خانوادمم   یرونب  یحت   یندارم با کس  یلیکردم واگرنه تما

 ی اما برا  یهبق  یبرا  یدشا  یخوریممقرار هستن.ما از همه نظر به هم ن  ینا  یاندر جر
 ..من نه

رو از حرکات کالفه و صورت    ین بود ا  یعصب  یلیو خبه شدت شوکه شده بود    فرهاد
بهش اما الزمش  یدمتوپ یلیبدم.حس کردم خ یصتشخ یتونستمُسرخشم م

نگاه ها   یشدهاش باعث م یکهمحل کارمم با نگاهاش و توجه هاش و ت یبود.تو
  یز رو جا وندن م یگهبودم .د یت نظر اذ ین بود ازا یچند وقت به سمت من باشه و 

 .رو برداشتم که برم با صداش متوقفم کرد یفمندونستم ک
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 !یتو گفت  یمنم حرفامو بزنم بعدش هر چ  ینلحظه بش یه ینال-فرهاد

تو تعارف نکن توروخدا. با  یا....چه زود پسر خاله شد!نه بابا دم در َبده بعجبااااا
 ش به یدمحرص توپ

 !!!خانم کاوه-الین

 .بله همون خانم کاوه-کالفه گفت  فرهاد

 سرجام و منتظر نگاهش کردم نشستم

 ی؟به عشق تو نگاه اول اعتقاد دار-فرهاد

کالفه  یشتر زدم که از چشم فرهاد دور نموند باعث شد ب یصدادار پوزخند
 ادامه داد یبشه..عصب

انقدر  ی؟دخترمنرم باش میک یخوایدوست دارم؟؟چرا نم یفهمیچرا خب نم-فرهاد
پرده جوابمو    یجمله بهت بگم شماهم که ب   یهت و سخت؟بخدا عرقم درومد تا  سف

برات کم   یچیه  یریزمبه پات م  یارو..مگه خالف کردم؟بابا بخدا من دنیقشنگ داد
 .با تو یقههم سل یخوایکه تو م  یاون  یشمم یذارمنم

که    یکس  یهشب یتونهم یکنهم کر ف  یه؟؟چراعشق ساختن یکنه... چرا فکر میاخدا وای
اون شخص چه صفاتو   یدونمخودمم نم  ی قراره دوستش داشته باشم باشه؟من حت 

عشق عشق عشق...اونم تو نگاه اول ..هه   یداره ها!!!ه  یداره چه انتظارات  یاخالق 
 ادامه داد یدو!فرهاد سکوتم رو د

  یگه بود د یت منف !بعد اگر بازم جوابینخودت بب یممدت کنارهم باش یه  یا ب-فرهاد
 !حس من نه هوسه نه زوگذر من واقعا دوستت دارم  ین.ایامدوروبرت نم
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 گفتم  یشدمهمونطور که بلند م یبردحوصلم رو داشت سر م دیگه

شما ندارم به عشق مخصوصا  یصحبتا یادامه  یدنبه شن یلی من تما یول-الین
  ید ت نکشحمز  یخود یب  یکنمهش مندارم خوا ینگاه اول هم اصال اعتقاد یتو

اما راجب   یهبدم در هر صورت جواب من منف  یحتوض  یناز ا  یشتر ب  یبینمنم  یلوزوم
 یدوارمبشه ام یکار  حیطم یباعث اختالف ما تو یدنبا یهقض ینبگم که ا یدکار با

 .یسپهر ی.روز خوش اقایدباش ی!و ادم منطق ید نکن  یشونباهم قاط

ا پشه نره کردم خواستم بگم بپبه دهن بازش نگاه    یگذشتمکه از جلوش م  همونطور 
زدم,سوار  یرونب ییخودمو گرفتم.از اون رستوران کذا یجلو یعخب سر یتوش ول

  یلیم شدم و به سمت خونه راه افتادم.اعصابم اصال خورد نبود برعکس خ ینماش
 .حالم خوب بود

 جوابش رو دادم یشدخاموش روشن م یمگوش  یرو  یسارم ی شماره

 جانم-الین

 .یشترکوند یزد یکه حساب   یبینمل گالبم مخواهر گبه به -ارمیس

 یشتر که ب  یینگاه کردم ...و بعد با صدا یگوش  یلحظه با تعجب به صفحه  چند
 بود بلند گفتم یغج یهشب

 یـــــسارم-الین

 ید خند سرخوش

  جـــونم-ارمیس

 ...یدنکردم به خند   شروع
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 خانواده یطونشر و ش ینال شدم همون  دوباره

 نه؟؟؟ یستیبچه؟تو ادم بشو ن یخواهرتو کرد یلبازم فضو-الین

دلت بخواد پشتت ادم راه بندازم حاال انگار خانم   یلیمکه هست,خ  ینههم-ارمیس
ذوق  یدبه راه باشه االن تو با یگاردپشتش باد یزیهچ یریدختر وز یاشاهزادست 

 (یگفتم  یناروا  ینچ نچ نچ)با حالت با مزه ا  قتییال  یچرا انقدر ب   یدونمنم  یزده باش

 یدنکردم به خند   شروع

  یداز شما ممنونم که انقدر سر ما منت گذاشت  یلی خ  یلیحق با شماست ارباب خ-الین
به   ینموقع خبرها انال یهتا  یدپشت ما فضولچه فرستاد یدلطف عالم رو کرد

....پادشاه یزهچ یعنیحضرت ِاممم.... یادستتون نرسه اره اره حق با شماست اول
 ..بزرگ فضول ها

 .پرو رو یکردم...پسره    یشبلند شروع کرد به قهقه زدن.همراه ارمیس

  یغاتو ج یغج ینکن صدا یکار  یز انقدر زبون نر یمخب باشه بابا تسل یلیخ-ارمیس
 هااا یهک  یادکه جلوش کالس م  یبفرستم بفهمه اون  یفرهاد سپهر یضبط کنم برا

 ..مگه دستم بهت نرسه یــــسارم-الین

 ید خند بلند

 یباشگاه سوارکار١١فردا ساعت  ی...راست ینافر ینخوشم اومد افر ینه ول-ارمیس
 .یمرینره خانم الزا یادت یمادار

 یزمعز یمرس یانداخت  یادمعه خوب شد -الین

 یجون فعلن یفدات خواهر گلم مراقب خودت باش ال-ارمیس
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 ی کوفت ...فعلن-الین

 یبرا  یسمت گوش  به خودم زحمت ندادم دست ببرم  یگهرو قطع کرد منم د  گوشی
 .قطع کردنش

  ی ترک  ی یشه..درواقع اسمم ریاداسمم رو مخفف کنه خوشم نم ینکه از ا میدونست
  یباترین نور و ز  یگلستان به معنان  یهمخون هم نژاد و تو ولز  ی داشت به معن  یاذر

اسم  ینشمال بود.ا یمادرم برا یول یمبود یدختر ثبت شده بود...ما اصالتا تهران 
 .اما خب بابا دوستش داشت داشتکاوه ن  یبه اصالت خانواده  یهم اصال ربط 

نبود    یچکسپارک کردم طبق معمول ه  ینگپارک  یرو تو  ینماش  یدمخونه که رس  به
 ..و باباهم سرکارشون بودن یسو ارم یالرمامان رفته بود گ

که    یو مشک  ید,زرد,سفی اتاق با ست طوس یهپله ها باالرفتم در اتاقمو باز کردم  از 
 یتوجه به همه  یاتاق و رنگ بودم...ب  ینبا خودم بود عاشق ا یونشاسر دکور کا
و  یدمتخت دراز کش یمختصرمو پاک کردم رو یشلباس هامو درآوردم و ارا ینهاا

 ****خوابم برد یک   یدمنفهم یاز خستگ 

شدم  یدار در گوشم از خواب ب یز و یز خواب بودم که با حس و یحالت اغما تو
 یزنه داره حرف م یسارم یدمردم دباز ک یمهچشممو ن

 ...اه یکمبذار بخوابم  یکنیم یز و یز چقدر و یوااااا-الین

  یروز از د یکهپاشو زنجات!؟ یامبرو من م یگفت   یپاشو بابااا به خرس قطب-ارمیس
 یگمااانم یچیه یه  یغروبه خواب 

 یدم از خواب پر سریع
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 ؟؟؟ ی؟؟نکرد یدارمخوابم؟؟؟چرا ب  یروز من از د ییــــیه-الین

 ید خند یطونش ارمیس

  یی به جا یانجام بد یرتر د یکمبذار  یموقع ممکنه کار داشته باش یهگفتم -ارمیس
  بخوابه خانم طلبکاره بازم یمدلمونم سوخت گذاشت یاب یخورهکه بر نم

 تا َلتو پارت نکردم  یرونب ی؟؟بروواسه من بکن یاره جون عمت تو دلسوز-الین

دهنش پرت شد سمت من   یکرد و ُتف ها  یتمسخر پوف محکم یاز رو ارمیس
 .برم یسهکه باعث شد از خنده ر

  یز و ز ی؟هه خانومو!بلند شو انقدر و یساکت...بعدم تو منو لتو پار کن یهو-ارمیس
 !بحث اه یبحث ه  ینکن در گوشم ه 

تا صبح    یدونستمحوصله نداشتم جوابشو بدم م  یگهاصال د  یدنکردم به خند  شروع
 یگه وقت د یه یراپس گذاشتم ب جواب پس بده یخوادم

 یها یزیرفت..بعد از خوردن صبحونه و خنده و نمک ر یرونو از اتاق ب خندید 
  یکی منو بابا دست به  یگفتم یکردممامان لوس  یخودش رو برا یکه ه   یسارم
 یبه باشگاه سوار کار یسهمراه بابا و ارم یمکن یستشسر به ن یمکرد
  ین درستش هم بازمقائل نبودن اما  یتفاوت  یچه سیمنو ارم  ین..مامانوبابا بیمرفت

رو بلد    یسوارکار  یاز بچگ   یبا...تقریسبود که بابا طرف من باشه و مامان طرف ارم
 .که بتونم با افسار اسبو کامال کنترل کنم  ی!در حدیبودم اما نه حرفه ا

شکل  یلمستط یصندل یرفتم رو یمرختکن باشگاه مشغول حاضر شدن بود توی
 یسارم ینا یدونمنم ینمبب ینهآئ یتا خودمو بهتر تو یستادملن رختکن اوسط سا
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))بووووووم(( یینم بپرم پاتا اومد یستادمن وا یشد جلو یداشاز کجا پ یشعور ب
 ...افتادم

خدا رحم کنه به من    یگهد یچیشده ه ینپخش زم یدمبهش انداخام که د نگاهی
 .سوسولو تحمل کنم  ینا یکه قراره غرغرا

که پسر دست    یاپسرت ناکام شد مامااان ب ینیکه بب  ییمامان کجا یوااااا-ارمیس
 ...من(به فنا رفت )اشاره کرد بهیتهعفر یدختره  ینا یدستا یر گلت ز

 .البته فقط حالتش رو گرفته بود یریختو اشک تمساح م یکرد غرغر م همینطور 

 شده بود  و الحمدهلل موفق هم یارهحرص منو با کاراش درب یخوادم میدونستم

 ...با لگد زدم تو پهلوش که دادش رفت هوا محکم

چلغوز   یپسره  یبریاالن ابرومونو م یکنــیدهنتو ببند چقدر عرعر م یوا-الین
 (!؟!..)ُعـــقیسوسول اه اه پسرم انقدر مامان 

  یت و در واقع  یهکاراش الک  ینا  یهمه    یدونستمحالت قهر روشو ازم گرفت خوب م  با
 !!!کاسه بوده   یناشو هم  ین هم  یکرد از بچگ   یشهه اما چه مار د  یی اقا  یتچه شخص

کرد و با حالت مثال قهر رومو با اکراه    گرفتم جلوش که بلندش کنم نگاهم  دستمو
فکر  یدیدم یبود هر ک  یاوضاع خنده دار یلیکرد خ ینکاروازش گرفتم اونم هم 

 !َتختمون کمه  یهما واقعا  یکردم

 .یَکنهشد که گفتم االن دستم از جاش م  د و بلندفشار دا یجور یهگرفت و   دستمو

 گفتم  ی ساختگ  تیبا اخم و عصبان یدادمکه شونمو ماساژ م  همونطور 

 !کردم  یه؟خوبچ یدونیاصال م-الین
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 ..تا ته براش درآوردم  زبونمو

  ین سر منه بدبخت بعدم ع یختیمثل تپه ر یاره جون خودت خوب کرد-ارمیس
 ...یاالغ لگد زد

 ....یدنبه خند یمکردحرفش شروع  تموم شدن  بعد

بلند کردم    رختکن.سرمو  یپشتش به در بود و من روبه روش مقابل در ورود  ارمیس
 . یختملحظه حس کردم از خجالت فرور  یک یو برا

کوبونده ساخته پشت    یو قد بلند ازونا که معلوم بود حساب   یکلیچهارشونه ه  مردی
مغرورو   یتنها ینگاه ب  یشد هم م ینهآئ یبود.از تو یستادها ینه به  ما و رو به آئ
که دوست داشتم   یکردبا پوزخند مسخرش نگاهمون م  یجور  یه سردشو حس کرد  

 ....دهن باز کنه برم توش ینزم

 که اونجاست  یادیهبود مدت ز معلوم

  ی بود برا یزیتنش بود هر چ یچه لباس یدونمداشتم.نم ید پشت بهش د از 
, همونطور  یسپل  یلباسا   یسریمثل    یگهد   یزایبه چ  یشد نبود و مربوط م  یسوارکار

 .نداشتم یاطالع  یچمخصوص!من که ه

 ...حدس بزنم یتونستماصال نم حتی

سربازا بود اما   یبه چکمه ها  یهپاش چکمه بود بازم شب  یبهش انداختم تو  نگاهی
 یکرد فکر م  یدونستنم  یخفن داشت هر ک   یپت  یهفقط شباهت داشت.خالصه که  

دستکشش  یدنتا باال داده بود و ظاهرا مشغول پوش یناشوستبرا خودش.ا یسیهپل
  یت هدا  یبا حالت خاص   بود و به باال  یرنگ شب که از دور خال   یمشک   ی!موهابود

 .باشه یسپل یتونستنم ینشده بود ا
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  یبیل س یشوبود و فقط ر یز کامال برعکس تصورات من بود صورتش تم  یارو این
  ینکه آن احساس ترس کردم با ا یه..وحشتناک ترش کرده بود یلیداشت که خ

 (ها در اثر چند لحظه اتفاق افتاد یز انال ینا ی)همه یشدنم  یدهخوب د یافشق

با تعجب به من نگاه کرد و برگشت سمت اون مرد وحشتناکه البته من  ارمیس
)اره جون  یبرادر یجذاب و خفن بود جا یلیموحشتناک واگرنه خ یگمبهش م
 (خودم

وقت بود که اون نگاه  یلیشاش بود و خول بستن دستکهمونطور مشغ  یارو
 ینینب ییمصحنه ها ینکه همچ  یایسر زده ن یو ازمون گرفته بود خواست مسخرش

 .غول محترم یاقا

 !ید وارد شد یشرمنده من حواسم نبود اصال...ک  ینجاییدعه شما ا-ارمیس

به   یو خشننگاه سرد ینه همون آئ یکه حاال دستکشاشو کامل بسته بود از تو  مرد
 !سرشو تکون دادیدونمنم یگهزدم اونو د یخانداخت من که جاش  یسارم

  گفت  ینداختازونا که تن ادمو به لرزه م یرابم و گ یتنها یب  یبا صدا و

 .یستن یمشکل-مرد

کرده بودم همونطور طلبکارانه دست به کمر    یدااز کجا پ  یوجرئت لعنت  ینا  نمیدونم
 شدم و گفتم

 باشه؟  یممشکل یتونهمگه م-الین
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 یتنها  یابروشو باال برد اما هنوز همون حالت خشن رو داشت و نگاهش ب   یتا  یه
زد و سرشو تکون    یبود انگار نه انگار که من زدم تو پرش پوزخند صدادار  یزمستون 

 .رفت  یروننگاه ما کنه از اتاق ب  ینکهداد,بدون ا

 ....یروانــــ مردک

  دادم یرونحبس شدمو ب نفس

دراکوال بود فکر کنم  یهبود؟!؟!شب یک   یگهد ینبودا بابا ا یف عجب غولــوهـ-الین
 .یسشد ارم یسشلوارم خ

 کرد  یتک خنده ا ارمیس

. انگار اومده بود  یزیهچ یفکر کردم مجسمه سردار یدمشلحظه د یه ینال-ارمیس
  ین برج زهرمار بود نه به من که ع ینکه ع  ینپادگان..خاک تو سرت کنم نه به ا

 توئه  یر .عه عه عه...همش تقصیووردملوس ادااطفار در م یها چهب نیا

 گرد شده گفتم  یچشما با

 .یابرومونو اخر برد یواااا به من چههه خاک تو سر خودت کنم انقدر لوس-الین

بود  یسادهوا یخسربازا س ینکه ع  یارودربرابر اون  یسافکار خندم گرفت ارم ازین
پسر   یهدهن باز کنه...  یومددنم زورش مف ز حر   یبرا  یو اخم به چهره داشت و حت 

 ...بود یمامان  یِورِورو یکوچولو

 .تو بود تپه جان یر خاک تو سر تو ...چون تقص یر نه خ-ارمیس

 نگاهش کردم تیز 
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 ین شدم و دنبالش تا خود زم ی...منم حرص یرونب یداز اتاق دوئ یعگفتو سر  اینو
 ردم. با داد گفتمولش کاخر  یدمکردم بهش نرس  یهرکار یدمدوئ یرسوار کا

 یرسیمبهم م-الین

 .با داد گفت ینمونب یو به خاطر فاصله   یدسرخوش خند ارمیس

  یاگر به تو باشه عمرا به من برس-ارمیس

  کوبوندم  ینحرص پامو روزم با

 یارمم یرتگ-الین

 یبرا  یحرفه ا  یکه توش  سوارکارا  ینیازم دور شد رفت سمت زم  یدوخند  ارمیس
 ..یکردنم ینمسابقه تمر

****** 

نذار احساس خطر کنه بعد رم کنه!حواست به  یر افسارشو سفت بگ ینال-ارمیس
 یدونیخودت م یشمحرکت گوشاش باشه..مابق

 ..ینهبابا چند ساله کارم هم یدونمم-الین

زم برات تکرار کنم خنگول که به مغزت شک دارم مجبورم هر بار با  ییاز اونجا-ارمیس
 .خانم

 .یپلکیاصال برو به کارت برس همش دور من م یغلط کرد-الین

بهم رفت و بعد خنده کنان ازم دور شد.کم داره  یمسخره ا یچشم غره  ارمیس
 ...داداش ما بخدا ینا
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َرخش رو اروم نوازش کردم...رخش اسم  یالشدم... یدماسب خوشگلو سف سوار 
ها  حساس اسب  ی یهانتخاب کرده بودم..به خاطر روح بود که براش یقشنگ 

و بعد با خواست   یبرقرار کن  یباهاشون ارتباط عاطف  ید نژاد...اول با  ینامخصوصا 
شهرک   ی  دورمحوطه..اروم اروم بارخش  یریبگ  یخودشون ازشون سوار  یو اجازه  

 ی...بوهوا گرم بودو معلوم بود تازه اب داده بودن به درختا یم در حال گردش بود
نفس   یقفضا..اروم و عم ینبا ا دیشرطوبت همه جارو گرفته بود حالم خوب م

 یبود اما برا ینسخت مشغول تمر یبخاطر مسابقات سوارکار یس..ارمیکشیدمم
موضوع   ینهم  یعالقم بود رخش هم برا  مورد  یو کارا  یحاتجزو تفر  یمن سوارکار

که البته من   یاییار ینبود.بابا همراه اقا یبه من واگذار شد چون اسب مسابقه ا
از  یکی  ینبودن ..عمو ام یمشغول باز یلیارد سالن ب یتو ینعمو ام یگمبهش م
ما هر هفته باهم بودن.ارامش   ِی سوارکار  یبابا بود..که به بهونه    یمیصم  یدوستا

دفعه   یکزدن بودم که  یدبود مشغول دبهم ساخته  یحساب  ینجاا ینشدن  صفو
اسب   یوقت   یسوارکار  ی)تویدماسب رو از پشت شن  یه  ینگوحشتناک تروت  یصدا

 یگنحالت م ینبه ا یکنهمسابقه م یبرا ینو تمر یدنشروع به دوئ یمسابقه ا
 (ینگتروت

با   یدونمکه نم  ی!!!اون اسب وحشیترسهخودت کمکم کن االن رخش م یاخدا وای
شهرک شده بود از کنارم به سرعت   یادهعابرپ یوارد محوطه  یچه اجازه ا

 ...زدم  یغگذشت.بلند ج

 یروااانــــ-الین

بلند کنه..بزور    یبلند بکشه وخودشو ه   ی  یههحرکت اسب باعث شد رخش ش  ینا 
 ی تو یشدنشده بود حداقل اگر هم م ینطوریخودمو بهش چسبوندم تاحاال ا
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  ی بودم ول یدهترس ی..حساب یکردکمکم م  ینبود و عمو ام یاصل  ینزم یمحوطه 
  مسیر و  یکشیدم یههش ینطور خودمو نباختم االن وقت ترس نبود!رخش هم

بدنم  یتک تک سلوال یبا حرکاتش ترس تو یبردور به اونور م ینحرکتش رو از ا
گردنش حلقه کردم و اروم   یخودمو بهش چسبوندم و دستامو رو یکردرخنه م

که جهت   یکشیدمهم افسارشو اروم م  یاز طرف   یزدمدم و باهاش حرف منوازشش کر 
..بعد از حدودا پنج  یمکن  خوردبر  یبه کس یا یوار تو د یمموقع نر یهاشتباه نره و 

گرفته بودم باالخره تونستم به حالت    یادچند سال  ینکه ا  ییباترفند ها یقهدق
رجام صاف شدم...و و س یدمکش یقیو ارومش کنم...نفس عم یارمدرش ب یهاول

 ...یچیدمافسارشو محکم دور دستم پ

وسط منو  بلند بشه و اون  یخواستم یگه چند بار د یشدنبود اگر اروم نم معلوم
 لهم کنه  بندازه و

 ...به اون اسب مزاحم لعنت

 ی فرهنگ حت  ی..ب یدماز دور د یگهسوارکار د یهبلند کردم اون اسبو همراه  سرمو
 ...رفت ینو سرشو انداخت پائ یچ  ینع ینطوریزده..هم یچه گند ینهبب ینسادوا

 یشهمجونم بود...ه  یهنوزم تو  یشپ  یقههم ترس چند دق  یبودم...از طرف   عصبانی
ترسام رخ داد و من   یناز بزرگتر  یکیرخش کنترلشو از دست بده امروز    یترسیدمم

با دوتا جهت هم خوشحال بودم... ینحلش کنم..از ا یکمک   یچتونستم بدون ه
کرد    یشتر راه رفتنشو ب عتسر  یکمافسار به رخش وارد کردم  یقکه از طر  یضربه ا
 یاوهــــــــه چ  م یدیبود رس یسادهوا ی که اون اسب وحش ییبه جا

رختکن بود....حس  یکه سوار اون اسب بود همون اقا غوله  تو  یبینم؟؟؟مردیم
 ..کرده...دارم واست  یتالف  یکنمم
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و   یدشهرک کرد یاسب مسابقه رو وارد محوطه  یچه اجازه ا شما واقعا با-الین
رش بدم  باشگاه گزا  یر رو به مد  ینحتما ا  ید!!!من باید؟خودتون مسابقه گذاشت  یبرا

 .رو وارد باشگاه نکنن یتجربه ا یافراد ب  ینمچکه ه

طرز نشستنش   یبرگشت سمتم...حت  یحالت خاص  یه وحشتناک با  یبا اخما یارو
بود که  یچه حرف مسخره ا ین.. ایهحرفه ا یلیخ یداداسب هم نشون م یرو

 زدم!؟

 بمش گفت یبا اخم و با صدا همونطور 

با تک شاخش   یتازه وارد دنبال باز  یوچولووم کخان  یهوسط    ینا  یکردمفکر نم- یارو
 !باشه

مرا مخصوص خودم بهش نگاه کردم ع یزد..با همون سرد یپوزخند صدادار و
 متقابال پوزخند بهش زدم ینیحرص خوردنمو بب یبتون 

که  یبا گند یکنمم یده ساله دارم سوار کار یستمونزدیک اوالتازه وارد ن-الین
به صالح    ی!!اقایدادینم  َیمود  ید گرنه االن با اروم کردم وابزور اسبمو    ینزد  ی جنابعال
 .محترم

اون   یریحناق بگ ی...اتاسف تکون داد یسرد پوزخند زد وسرشو ازرو همونطور 
 .طلبکارم هست یروان  یکهدماغت مرت یسوراخا یپوزخندو از پهنا بکنم تو

رو عصاب   یناز ا یشتر بحث با بچه هارو ندارم راهتو بکش و برو!ب یحوصله -یارو
 .نباش خانم

گفت االن؟؟؟انقدر حرصم گرفته بود که مطمئنم کل صورتم   یچ  ین... ایاخدا وای
 بهش بدم که یدهن بازکنم و جواب سوزنده ا یخواستمسرخ شده بود م
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ازونجا دور شد...خون   یعو سر   یداسب کوب  یگفت و افسارو محکم رو  ی(بلندیهِ )
نکرده بود…دلم  یاحترام یبهم ب  یادم یچه هانداز  ین تاحاال به ا یخوردخونمو م

 دور از روش رد بشم یهبا رخش  یخواستم

 ینمش بب یگهبار د یک یخواستدلم م فقط 

 ی!مغروریعقده ا  ی...پسره    یستمن  یناگرم زندت بذارم ال  یذارمکنم زندت نم  پیدات
 ی.سع.یشناام  یداپ  ییهم بلد نبود...عجب ادما  یمعذرت خواه   یهکه به درک!واال....

 *****....کمتر حرص بخورم سرش  ماجرارو به کل فراموش کنم که ینکردم ا

بابا   یدونم...نمیمهفته به باشگاه نرفت  ین...ایگذرهاز اون روز م یهفته ا  یک  حدودا
...مدام یستخوب ن  یشمعلوم بود اصال حال روح  یاز اول هفته چش شده بود ول

 ی خسته ول  ی  یافهبا ق  یوقت   یشدمز مچشماش قر   یادز  یالفکر بود و از فکرو خ  یتو
درداشو تو خودم حل   یو همه  غلش بپرم ب یخواستدلم م یکردمهربون نگاهم م
مرد مقتدر و محکم  یه من  ی..باباینمبب ینطوریبابارو ا یخواستکنم..اصال دلم نم

قهرمان من  یخواستهمه پر ابهت و محترم بود....دلم نم یبرا یشهبود..و هم
ا نداشت انگار اونم از مشکل از باب  ی..مامان هم دست کمد باشه.حالش ب  ینطوریا

 یکردن م یسع یرسیدنبه من که م یزدننم یحرف  یچکدومه یول شتبابا خبر دا
ما   یخانواده    یچوقتموضوع بود ه  ینا  یر فکرم درگ  یلیبخندن...خ  یمصنوع   یحت 

.و رش.کا یهم از همون اول هفته رفت بندر برا یس...ارمیریختانقدر بهم نم
 گرمه  یزیچ  یه باشه انگار پشتم به    ی..وقت یشدمتنهاتر م  یسنبود ارم  یمتاسفانه تو

 یگهاجرا کنم..د  یتونستمنم  یاز کارام تمرکز نداشتم نقشهامو به خوب   یچکدومه  روی
جواب  یپرسیدمازشون م یمهرچ یالخسته شده بودم صبح تاشب فکرو خ

تاق  ا ی...اون روز هم از تویهکار  ییردرگ یه یستون یچیه یگفتنو م یدادنسرباالم
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که به   یدمشن قشنگ داشت ارومش کنه  یو بابا سع یومدم یهگر یمامان صدا
متوجه نشه..استرس تموم جونمو خورده   ینمامان گفت اروم باشه تا ال

 ......******چند روز بعدیدادافتاده بود!دلم گواه بد م یبود...مطمئنم اتفاق بد

 یگه داشم چشماش غم داره ددا  یدمبار د  یناول  یرگشت...براامروز از بندر ب  ارمیس
 یخواب   یسکوت کردم دوهفتست دارم استرس و ب   یتحمل کنم بسه هر چ   یتونمنم

  یک ..نزدیزنمجوابگو باشه!امشب با همشون حرف م یدبا یکی...یکشمو ضعف م
  نبود  یادبابا ز یشدنم یده خونمون شن یتو یگه بلند د یخندها یدوهفته بود صدا

  یرون ب  یا و کاراش همش    یگالر  یمامان به بهونه    یکردصحبت نم  یومدهم م  یوقت 
برم  یتونستمنم ی..ولیکنهم یهداره گر یدیدمم یماتاقش ..َگه گاه یتو یابود 

 یکنهنداره و ازم فرار م یا یدهفا یدونستمجلو...م

ه  سر سفر   یچوقتسکوت غرق شده بود .. خانواده ما که ه  یخوردنمون هم تو  شام
,حاال همه فقط محض غذاخوردن سر سفره یشدنهم ساکت نملحظه  یک یحت 
...اب دهنمو محکم قورت یکردهم امشب اصال صحبت نم یسارم ی...حت یومدنم

 ...بستم یلحظه ا یدادم و چشمامو برا

 .....یسمامان...بابا....ارم-الین

 ...ازم بشنون یبد یز با تعجب نگاهم کردن و انگار منتظر بودن چ همه

 یفهممم یانمودو سالمه! حال اطراف یستوب یستم..واقعا بچه نیستمنمن بچه -الین
خانواده بزرگ شدم   ین چون منم تو ا یفهممهم مشکل داشته باشه بازم م یکس

سادست  یریدرگ یهو همش  یوفتادهن  یاتفاق بد یچ باور کنم ه ید ازم نخوا
 خندونمون؟   ی  نوادهخو اون    یشد...چیبینمدارم م  یول  یگمنم  یچیدوهفتست که ه
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 و ادامه دادم یکردنگاهم م یبه بابا کردم که با ناراحت  رو

از در رد   یمنو بغل کن ینکهبدون ا یومدیکه از سرکار م  ییاون روزا یشدبابا چ-الین
تحمل ندارم خسته شدم   یگهمن د  ینبهم بگ  یکنمخواهش م  ینبگ  یشدی؟؟بهمنم

 !!!کردم  یالک  یال انقدر فکرو خ

 ی قشنگش بارون  یچشما  یدمهم به مامان افتاد که دنگابودم..کرده  بغض
برامون افتاده فقط خدا رحم کنه..!  یبد یلیاتفاق خ یهمطمئن شدم  یگهشدن..د
 یزدگنجشک م   ینقلبم ع

و نفسشو فوت کرد....بعد از چندلحظه سرشو بلند کرد با    یینسرشو انداخت پا   بابا
سرکه   یرو س ینده...دلم عبغض کر با با یشدسرخ بهم نگاه کرد باورم نم یچشما

 .منتظر نگاهش کردم اونقدر مشتاقانه که فکر کنم نتونست بهم نه بگه یجوشیدم

 ...یشهافتاده که ما خودمون هم باورمون نم  یاتفاقات   یه...راستش  یندخترم بب-بابا

و ادامه نداد...مامان وارد  یینانگار سختش بود حرف بزنه سرشو انداخت پا  بابا
 ..دعمل ش

تاجر بزرگه   یهدخترم...بابا  ینتو اروم باش....بب یزمعز یگمارسالن خودم م-مامان
 یبرا یتونهم یتموفق ینچقدر وضعش خوبه و خب ا یدونیخودتم خوب م

شد....)مامان   یبدبخت   ینباعث ا  یخبر  ی کدوم از خدا ب   یدونمدشمناش بد باشه!نم
 یداش و پ  یمم دنبالش بگردوایخیپاک کرد و بغضشو قورت داد(..ما ماشکاشو اروم  

سر  یخواستم..اون باعث شد بابات ورشکست بشه....راستش خودم بعدا میمکن
..ما یزمجان عز  ین...الیحق توئه که زودتر بدون   ینا  یدمفرصت بهت بگم امااالن د

 یدتجارت جد  ینا  و ضرر   یمبفروش  یمونومدت مطمئنا کوتاه زندگ  یه  یبرا  یممجبور
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 یواگرنه سر و کارمون با قانونه ول یمندار ین از ا یر غ یا چاره چون ...یمبابات رو بد 
بهترشو   یحت   یزندگ  ینمثل هم  یدیممنو بابات بهتون قول م  یعنی   یدمبهت قول م

 ی خوب   یط بابات اصال تو شرا  یدمارو درک کن  یخوادزمان م  یکم,فقط  یمبراتون سرپا کن
 !یستن

  یک   یتونه....چطور ادم میچ   یعنیرو..  یز باشن همه چ   یدهگوشام به دروغ شن  کاش
بابا حاال  ینع ی رو از دست بده من چطور باور کنم تاجر بزرگ  یشزندگ  یشبه همه 

 ...یارمبه زبون ب یخوامنم ی....نه نه...حت یدبا

بعد از فروختن   ی...تصور زندگ یشدنم یر از چشمام سراز ینطور اشک هم قطرهای
نازو   یبهش فکر کنم من تو یخواستمنم ی!!حت یلیسخت بود خ یلی خ یه چ هم

 یچوقتکنم..من ه یزندگ  یا یگهنعمت بزرگ شدم اما حاال مجبورم جور د
زبونزد   مشبشم! بابا ماهرانه کارش رو بلد بود و اس یبدبخت  یمتسل یخواستمنم

کرده بود    یشرفتپ یلی خوب اقاجون بابامم خ یتهمه تهران بود. به خاطر موقع
  کارش  یتو

فکرم نکرده   یموضوع حت  ینبه ا یموقت تو زندگ یچه اشتند  یفیاصال تعر حالم
نبودن که وضعمون قرار بود   ین ا یاشکا برا ین شدت گرفته بود اما ا َیمبودم...ِگر

حاضر   ینمبب  ینخانوادمو غمگ  ینطوریا  یخواستمبود که نم  ینا  یکنه برا  یداپ  ییر تغ
 ...برگرده همه جونمو بدم تا اون جمع شاد و خندونمون یموبودم همه زندگ

موضوع   ینبعد از ا یدونمنم یاز عرش به فرش برس یهو یکه بخوا  یهبزرگ ی ضربه
بابا اونقدر حواسش هست که   یدونمبشه...فقط م یچه طور یمونقراره زندگ

سوخت...خانواده  یلیوادم خاب تو دلمون تکون بخوره...دلم به حال خان یذارهنم
  ین ..خب مسلما حقش اودنکرده ب  یارک  یانشبه خودمون و اطراف  یکه جز خوب   یا
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هم خوشحالم که همشونو دارم...من دارم تموم ترسامو تجربه   ینبود! از جهت 
  ینکه به فکر ا یاز ترسام بود...درواقع اصال به فکر خودم نبودم حت  یکی ینم..ایکنمم
 ...بشه هم نبودم یخوادم یچ   یندها

 ...ینشونغمگ یذهنم پر شده بود از چشما تموم

حالش بد بود اما خب خوددارتر از    یلیخ  یسمکردم..ارم  یهتا خود صبح گر  باونش
...کارش شده یسوختبه حال قهرمانم م   یبدلم عج  یکردمن بود!و فقط صحبت نم

ارسالن کاوه  یکبارهکه   ینجا؟چیشدبه ا یدبود روز و شب تالش کردن اما چرا رس
!؟مگه ضرر اون تجارت  ردک  وطسق  ینطوریپسر اتابک خان کاوه ا   یتاجر بزرگ تهران 

 ****....چقدر بود؟

گرفته تا   ینامونهامونو از ماش ییباورش سخته!!! تو دو هفته تموم دارا هنوزم 
 ..یم تجارت بابارو بد ی...تا بده یمفروخت ینامونوو زم یالخونه و و

من اصال مهم نبود!خوب  یکه پورشمو نفروشم اما برا یکرداول اصرار م بابا
که تونستم چند درصد کمکشون    ینکمکش کنه هم  یتونهچقدر مپولش    یدونستمم

 ..یدارز یصدتا پورش م یکنم برام اندازه 

 ینا  یهر ادم  یبزرگ نشده بودم!اما خب برا  ریینطونبودم...ا  ییگرا  یادم ماد  من
 ... واقعاسخته یط شرا

تا تخت گرفته رحم   یصندل یزواتاقم از م یلبه وسا ی.. حت یمکه فروخت  خونمونو
به بابا کمک   یتوننچهارتا تخته هم م ین ا یکردمچرا فکر م یدونمکردم..نمن

 !حاضر بودم جونمو بذارم وسط  یکنن..حت 
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 یکارم و کتابا  یومعمار یلمجلل و خوب...فقط چند تا چمدونو وسا یاون زندگ  از 
 !...پوچه پوچم یدمبه خودم اومدم د یخودم مونده بود..درواقع وقت 

تونستن از شر   ینا ا ی هفته صاف شد و خداروشکر همه  یکبابا در عرض  بدهی
بود که به بابا   یچه ضربه ا ین ا یدونمهنوزم نمبعدش مارو نجات بدن.. یدردسرا

شکسته   یلیداروندارشو بفروشه!بابا و مامان هردو خ  یوزدن؟که باعث شد کل زندگ
 !میدفه یشدم  یشونشونماز حال پر  ینوتر شده بودن..و ا

کنارشه   یوقت   یکردفکر بود که خود به خود ادم رو وادار م  یتو  یهم به قدر  ارمیس
 سکوت کنه

 !یایمآقاجون ماهم شب م یببرخونه   یلتو دخترم اژانس دم دره وسا ینلا-مامان

  ین بودم اخر یستادهخونه ا  یاطح یزدم و سرمو تکون دادم تو ینیغمگ لبخند
 ...مدوخت بودم یدهند  یرنگ  یکه توش جز خوشبخت   ینگاهمو به خونه ا

 لب زمزمه کردم زیر 

 !خوبم یخداحافظ روزا-الین

قراره چه   یستاز درخارج بشم معلوم ن ینکه بعد از انگاه کردم  ی در خروج  به
 .داشته باشم ییو چه تجربه ها یوفتهب یاتفاقات 

  خونه اقاجون یمبود فعال بر قرار 

  یم ش تصمزمان خودش بود اما بعد یمعروف تو  یاز تاجرا یکی( ی)پدراقاجون
برسه اونقدر مال و اموال داشت که تااخر عمر   یشگرفت بازنشست بشه و به زندگ
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بخاطر   یشترشداشت ب یروزم کار بکنه!درواقع باباهم هر چ  یک  ینباشه حت  یاز ن
 .اقاجون بود

بابا   یگفتبود م  یاز دست بابا ناراحت و عصبان   یمونجون سر مسئله ورشکستگ  اقا
پس   وریینطتقاصشو ا یدن و نبانا بهش ضربه بزنکرده گذاشته او یعرضگ  یب 
  ی خونه رو برا  یه یمحداقل ما بتون یکردکهکمک بابا م  یکم..کاش اقاجون یدادم

 یمخودمون داشته باش

  یچ حرفا بود...اصال به بابا کمک نکرد که ه  ینُقد ترو مغرور تر از ا  یلیاقاجون خ  اما
کمک   یکردم.من اولش فکر مرو کامل بده.. یانضرر و ز یدتازه گفت خودش با 

..دلخور یادبر م  یزیقعا نکرد!هر چند از اون مرد مغرور و پر ابهت هر چ اما وا  یکنهم
به ما کمک برسونه..اما بابا هم پسرش   کهاون نبود   ی یفهازش چون وظ یستمن

اقاجون   یخونه  یمکه به جا مونده رو ببر  یو لوازم یلبود...امشب قرار شد وسا
 یشدحاضر نم  یااسون  ین)مامان بابام(بود واگرنه اقاجون به ایمان رار مابه اص  ینم...ا

 یشتر ب شکار   ینبود...خب حقم داشت بابا با ا یاز بابا عصبان  ی.حساب ینهبابارو بب
 تموم زحمات خودش رو هدر داد

مساعد نبود قرار بود من زودتر برم اونجا که امشب   یمو جسم یحال روح  چون
 یرنبگ یجهنن و نتصحبت ک یااقض  ینتموم ا یدرباره 

در    ی...چمدون ها جلویومدبوق اژانس از پشت در م  ی...صدایدمکش  یقیعم  نفس
  بودن

تموم چمدون هاو   یکمک به سمتم اومد...وقت   یرو بازکردم و راننده برا یورود در 
 ...جا داد حرکت کرد ینماش یرو تو یلوسا
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 ..با ما فاصله نداشت یاداقاجون ز عمارت

عمارت  یهعاشقش بودم!توش  یو قشنگ بود که من از بچگ  غ بزرگه باخون یه
 ...بزرگ ساخته شده بود...که سه طبقه بود

  ینکه باره بدون ا ینو االنم اول یومدمم ینجابار به ا یک یاز شانس خوبم سال ولی
 یامبرگزار بشه خودم تنها م یمهم یدورهم یا یمهمون 

  اب کردم و زنگ خونه رو زدمنس رو حسپول اژا یدیماقاجون که رس یخونه  به

اقاجون(دروبرام باز   یخونه  یساله  یچند  یدار سرا ییجورا یهاقا)باغبون و  علی
 کرد

قدم روچشم ما   یزمتو عز یاب یخوش اومد یلیبه به سالم دختر گلم خ-اقا علی
 ..وقته منتظرته یلیاقا اتابک خان خ یگذاشت 

 ...دم بودقاجون خو از اتابک خان همون ا منظورش

 زدم یکم جون   لبخند

 ...اقا یممنونم عل-الین

رو هم  یهبلند کردم و به داخل بردم بق یواماز ارش یکیاز چمدون هارو همراه  یکی
 یداقا زحمتش روکش یعل

اقاجون کار  یمهربونو دلسوز بود!و واقعا با تموم جونش برا یلیکه خ  یریپ مرد
از   یکیاقاهم  یخودش داشت..عل یابر  رو یادیز ی...اقاجون دوستا و ادمایکردم

 یدمشعمارت د یتو یادم یادمچشممو باز کردم و   ی همونا بود که از وقت 
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..پر یشهبه باغ بزرگ و پرطراوت اقاجون انداختم..هنوزم مثل قبال و مثل هم  نگاهی
 .یدمکش  یقیابهت و سرسبز..نفس عم

به عمارت بزرگ و   یدیرسجاده م یو انتها یخوردپهن م یباجاده تقر یهباغ  وسط 
 اقاجون یدسف

 یچکه اقاجون ه  یکیبود و سمت چپ استخر کوچ ینگراست عمارت پارک سمت
قرار داشت..البته اگر  یدونمرو  نم یلشپرش کنه.و اصال دل یکس   یذاشتوقت نم
دختر سرت تو کار خودت    یومدهها به تو ن  یفضول  ین بگه ا  یخواستم  یپرسیدمهم م

 شهبا

بود که   یو با شکوه  یککوچ یباتقر یسنگ  ی م ابنمارت هعما  یو روبرو وسط 
 داشت یاناب توش جر  یشههم

 یآورد و باشکوه بودن عمارت ادم رو به وجد م  یسمت عمارت حرکت کردم..بزرگ   به

 یدم اقا رو از پشت شن یعل صدای

ت برو  اتاق یتو یبرمشمن خودم م ینرو بذار زم یلت دخترم چمدونو وسا -اقا  علی
 .نتظرنباال که اقا م

 .اقاجونه یکنم سرو کارم با اخما  یر تاخ یناز ا یشتر اگر ب یعنی این

  چشم-الین

 .عمارت رفتم و وارد شدم یهارو همونجا رها کردم و به سمت در ورود چمدون

 .به درآوردن کفش نبود نیازی
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بزرگ و  ینهاول قسمت کفشکن بود که آئ یشدیماقاجون از در که وارد م ی خونه
کردن    یزوناو یبرا ییوصل شده بود و کنارش کمد ها  یوار ت د سمت راس یقد

 کفشها بود  یبود..و سمت چپ هم جا یفچترو ک یالباس 

  یبا .کف خونه تمامش تقریبش  یتا وارد سالن اصل  یخوردتا پله به سمت باال م  سه
  یی طال  یقسمت هاش هم طرح ها  یعضب  ی(بود و رویناصدفی)ش  یها  یکاز سرام

 .ه بودرنگ و نازک کار شد

و هال   یراییبه دوقسمت پذ یاصل یسالن ها یرفتیمسه تا پله ها که باال م از 
  ی ماشاهلل اونقدر بزرگ بودن که انتها نداشتن!مبلمان فوق سلطنت  یشدنم یمتقس
قسمت   یراب  ییطال  یدو سف  یبود و مبلمان راحت   یراییقسمت پذ  یبرا  یدسف  یصدف 

 ...هال بود

خونه رو چند برابر  یبودن قشنگ  یزونوکه از سقف ا یباشکوه  لوسترای
و بزرگ گرفته تا گلدون ها   یدسف یخونه هم از مجسمه ها ینات...تزئیکردنم

 .یشدم یداتوش پ یهمه چ  یککوچ  یومجسمه ها

 یشدباال ختم م یکه از دوطرف سالن ها شروع و به طبقه   یمنحن یها پله

  یه تابلوفرش با شکوه د کبو یوار د یه یده متر  یتو فاصله  ی در ورود یبه رو رو
مخصوصش ساخته شده بود.و اقاجون    یازعکس اقاجون همراه عصاش و انگشترا

 نگاه کرده بود ینبه دورب یهم با غرور خاص

 دباشکوه بو یتنها یعکسش ب  قاب

 به کار رفته بود  یار چند ع یطال یبود و فکر کنم داخلشم حت  ییطال رنگش

  وقت استراحت خدمتکاراست یدادمتو سکوت غرق شده بود که نشون  خونه
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 یسر  یه  یومدی!دلت تنگ شده بود م  یزنیم  یدبسه دختر چقدر خونه رو د-اقاجون
 !یزدیبه بابابزرگت م

 یگفتبا اخم و تحکم م  اینارو

اخم و َتخم چه خبره!!معلوم بود  ینپشت ا یدونمقربونش برم که خودم م الهی
بابا و اقاجون    ینکه ب  یو اختالف   یمرکا  یخودم و مشغله    یط دلخوره...به خاطر شرا

 ...یایمو سال به سال خونشون ب  یر به د یر د یمبود..مجبور بود یشههم

 ...یکردروزا درد م ینکه جاش ا  یزدم ...لبخند لبخندی

 .دلم براتون تنگ شده بود یلیاقاجون....خ یدببخش-الین

مونطور  و مخصوص خودش نشسته بود و ه  یسلطنت   یصندل  ینگاه کردم رو  بهش
 .یکردبا اقتدار عصاش رو به دستش گرفته بود.و به من نگاه م یشههم ینع

 که اونم  یشبداخالق بود جدا از  یخوب  یلیمرد خ اقاجون

 ی مهربون و مهمون نواز بود..ومنواز نوه ها یتنها یدست خودم بود ب  قلقش
 .داشت  یشتردوستب یَگشد

  یکم کارو کردم تا   ین...الش بغ یدمپر یز سمتش رفتم...بدون توجه به همه چ  به
کدوم از نوه ها جرئت    یچنکرد ه  یاولش شوک زده شدو حرکت   یادنرم بشه و کوتاه ب

  یکی ...فکر کنم فقط من انقدر نترس بودم..بعد از چند لحظه  یانسمتش ب  ردنیکنم
 ی همراه  یتبه ن یککوچ  ی ربهکمرم گذاشت و چند تا ض  یاز دستاشو اروم رو

 ..روش زد
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 ینمحبت کنه!؟!؟مطمئنا هم یکم یادمرد چرا انقدر مغروره زورش م یناخدااا  ای
 کرده  یشتر غرورشه که ابهتشو ب

 .یاریاز دلم در ب یتونیکارا م  ینخب بسه دختر فکر نکن با ا یلیخ-اقاجون

 یشههم یجور یه..یتو امن یتداشتم امن یبغلش درآومدم..کنارش حس خوب  از 
بود که بدون  یبار یناول ین...ایامبچگ یاد به خاطر داشتنش پشتم گرم بود .به

.اومده بودم .یرونب یایمخونه ب ینقراره از ا یک  یمبدون ینکه و بدون ا یلدل
 ..برام داشت یندی..اونم تنها! حس خوشایششپ

)منظور خر یاینم  یینپا  یدتاز اسب سف   یاآسون  یندورت بگردم توبه ا  یدونمم-الین
 ..(..منو ببخش اقاجونیطونش

سوخت    یدلش حساب   یافمق  یدنشرک کردم که مطمئنم با د  یشکل گربه    دموخو  و
چشمش   ی...از گوشه یارهمظلوم دووم ب یچشما ینبتونه در مقابل ا یعمرا کس

 نگاهم کرد و با همون اخمش خشک گفت

  ی معرفتت...واگرنه نوه  یب  یبه حساب اون بابا یذاریمخب باشه م یلیخ-اقاجون
قانع   یلیدل یچه ینکه!..با ایشهز پدربزرگش دور باشه همدر اانق  یدخاندان کاوه نبا

 !یست کننده ن

که پشت   یاییدلسوز یتو یشدننگفتم...محبتاش خالصه م یچیو ه یدمخند
دربارش حرف   یچوقتو ه یدادعمل نشون م یتو یشتر ..بیکرداخماش پنهون م

 ..یزدنم
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دلش از بابا    تمیدونسمبل بهش نشستم و منتظر نگاهش کردم.م  ین تر  یکنزد  روی
  یکی از  یکی اما یشدهم تنگ م یباشه پسرشه هردوشون دلشون برا یمپره هر چ

 .ُقد تر

 .برات امادست  یکه خودت دوستش داشت   یسوم همون اتاق   یاتاق طبقه  -اقاجون

  زده نگاهش کردم ذوق

  یدمدستامو بهم کوب و

 ...اقا جـــون جونـــم یچه خــوب مرس یـــــیوا-الین

خودشو  یلباشو جمع کرد و جلو یعسر یبخنده ول یخواستلحنم م نازشنید
 ..یدنحرکتش شروع کردم به خند ینگرفت..با ا

 کرد   یتصنع اخم

 دختر عه یگهبسه د-اقاجون

 بزور قورت دادم خندمو

 چشم چشم-الین

 چهرم معلوم بود یهنوزم اثرات خنده رو ولی

 م به لرزه افتاد داد زدستون بدنکه چهار   یبهم کرد و بلند جور یینگاه گذرا  اقاجون

 !دختر ییکجا  یسو...گیسوگ-اقاجون

 اومد  یراییبود شتاب زده به سمت پذ  یسوکه ظاهرا اسمش گ  یخانوم یه

 بله اقا جانم -گیسو
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 به من اشاره کرد و گفت اقاجون

 .کن  ییرو به اتاقش راهنما  ینال-اقاجون

 چشم اقا -گیسو

جون هنوزم تو   و به سمتش رفتم اقا کرد و منم بلند شدم   یبه من نگاه  گیسو
 ده بودهمون حالت مون 

کال   یدمنشست؟؟حاال فهم یخاز بس با عصاش س یشهمرد خشک نم ینا یعنی 
 یکنهم یتانقدر رعا یامهمون یفقط تو یکردمفکر م ینجوریهذاتا ا

 به اقاجون گفتم رو

 کجاست اقاجون؟   یمامان -الین

 .ت کن و ناهارتو بخورستراحتو ا یرسهاونم تا بعد از ظهر م-اقاجون

 ید؟ شما ناهار خورد-الین

 .دخترجون ساعت سه ظهره یر روزبخ-اقاجون

 یخوره ظهر ناهارشو م یکراس ساعت  یشهافتاد اقاجون هم یادم

 .یداهان بله بله ببخش-الین

 .یمبه طبقه باال رفت یراییپذ یاز سمت پله ها یسوگ  همراه

 .دوم یطبقه   یرو یبه نردها خوردیم یمنحن یدوتا پله   ینا انتهای

و   یدست مبلمان راحت  یهکه   یینطبقه پا  ینع یراییپذ یهدوم هم شامل  ی طبقه
شده بود.و از سمت چپ و راست به هشت تا اتاق ختم   یدههم توش چ یکش
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هم بودن..و همونطور   ی..چهار تا سمت راست که هر کدوم دوتا دوتا روبرویشدم
 ...چهارتا سمت چپ

که من دوستش   ییسوم..جا یبه طبقه  یخوردطبقه م ینا یرایی پذ سالن انتهای
خودمون حق رفتن به اون طبقه رو داشتن   یها فقط خانواده    یمهمون   یداشتم..تو

باال   یسو ..از پله ها همراه گیانب یتونستندوم م یو مهمون ها فقط تا طبقه 
  تاق بزرگچهارتاا املدوم بود که ش یاز طبقه  یکتر سوم کوچ ی.طبقه یمرفت
  ی داشت که من عاشقش بودم برا یاز اتاق هائم بالکن بزرگ و قشنگ  یکی..یشدم

 .کدوم اتاق چشمم رو گرفته بود و اونو بهم داد  یدونستاقاجون م ینهم

خونه  ِی بزرگ بالکن اصل یبه دروازه  یشدم یسوم منته یطبقه  یپله ها روبروی
 یشده بود...پرده  یدهچ ز یو م یبود...توش صندل ییاخودش ج یکه اونم برا

  یش باعث قشنگ یسادگ  ینو بدون طرح بود که هم یدسف یپرده  یه یشورود
 .یشدم

 ..اتاق بود ین...اتاق من از سمت راست دومیموارد اتاق شد یسوگ  همراه

 .نکرده بود ییر تغ هنوزم

 .من برم  یدندار یخانم اگر با من امر-گیسو

 ..ممنون یبر یتونیم زمینه عز-الین

 اتاقتون..با اجازه یارمم یگهد یقهدق یستناهارتون رو تا ب-سوگی

 ...رفت  یروناز اتاق ب یسوتکون دادم و گ سرمو
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 ی مدت نامعلوم یهکه درحال حاضر و تا  یاتاقم نگاه کردم ..اتاق  یوندکوراس به
 چند روز  یدماه شا یک یددستم بمونه..شا یخواستم

 ...یدو سف یاسیاتاق بزرگ با تم   یه

جلو تر سمت راست   یکمنصب شده بود  یدسف یواریکمد د  یچِپ در ورود سمت
  ینه جدا بود قاب آئ ینه و از آئ یدکه کنسولش به رنگ سف  یرنگ  یدسف یشارا یز م

که سه    یطرفش هم شمعدون   یک بود    یاسی  یشمارا  یز م  یرنگ بود صندل  یاسیهم  
توشم   یاع ه شم یبود گذاشته شده بود..حت  ید شمع داشت و به رنگ سف یتا جا
رنگ بود و   یدبود..که اون هم سف یر تحر یز در اتاق انتها..م یبودن!روبرو یاسی
 !بود  یلهم تکم  یزشداشت...چراغ مطالعه و همه چ   یرنگ   یاسیمخصوص    یصندل

تخت گذاشته شده بود...تخت به رنگ   یواریاز کمد د  یادز  یچپ با فاصله    سمت
 یکیکوچ  یز د!کنار تخت هم مطرح بو  و بدون  یدسف  یاسیو به رنگ    یو روتخت   یدسف

از عکس  یکه خال  یاسیقاب  یهکه دوتا کشو داشت گذاشته شده بود همراه با 
 ...بود

  یدسف یواریها..کاغذ دیکرداتاق ست بود!حالمو خود به خود خوب م ینا یز چ همه
 نقش بسته بود  یرنگ  یاسیگل   یطرف تخت طرح ها یوار د یوبودن  ر 

 یبالکن سالن طبقه  یاونم مثل پرده ها یدر بود..پرده  یاتاق هم روبرو  بالکن
 ..و ساده بود یدسوم سف

لختم خورد...باعث   یبه موها   یخنک   یمسمتش رفتم و در بالکن رو باز کردم..نس  به
 ..بکشم یقیشد نفس عم

 ...من بود یپا یر ن کردم که حاال زبه باغ اقاجو  نگاهی
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  یلکس تاب ر یهعمارت(.. یل نماداشت )مث یدیسف یسنگ  یاتاقم نردها بالکن
 ..انتهاش گذاشته شده بود یشدرنگ هم سمت راست بالکن که م یاسی

اونم   ینجاا یومدیمها م یمهمون  یتنگ شده بود...معموال برا ینجاا یدلم برا چقدر 
 یستن یکشخاندان کاوه نره و نگن چرا پسر کوچ یابرو  ینکها یفقط برا

و عمه ارغوان بودن...که به  یوشعمو داراقاجون شامل عموکوروش و  یها بچه
اقاجون بود و   یکبابا که پسر کوچ  یتو درنها  یوشعمو کوروش عمو دار یبترت

 ..بعد از باباهم عمه ارغوان بود

دختر)آوا( داشت  یهاد, بهراد( و بابک ,شهر  یکوروش سه تا پسر)به اسم ها  عمو
  ی و گاه  یکردنم یندگ که همشون مجرد بودن و شهراد و بهراد خارج از کشور ز 

 .یرانا یومدنها م یموقع مهمون 

( همسنو سال  یراد)ه یکپسر کوچ یههم دوتا دختر)برکه و باران( و  یوشدار عمو
 .داشتنمن داشت ..که دوتا از دختراش ازدواج کرده بودن و اوناهم بچه 

(و مجرد داشت..خالصه که یارماز یار کام  یار ارغوان هم سه تا پسر بزرگ)سام عمه
 ینیمرو بب  یگههمد یومدم یشکه کم پ  یمبود یتیمعا خانواده پر جمعج

 اقا وارد شد   یاجازه دادم عل  یزدن باغ بودم که در اتاق زده شد و وقت   یدد  مشغول

 ...خسته شده یلیبه اتاق اورد..معلوم بود خ یلموچمدون هاو وسا و

 .اقا واقعا ممنون یعل یدلطف کرد یلیخ-الین

 .یفستدخترم وظ میکنخواهش م-اقا علی

 ..به روش زدم و بعد از اتاق خارج شد یمهربون  لبخند
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 بزرگو پر از مخلفات اورد ینیناهار رو با س یسوبودم که گ یلموسا  یجاساز مشغول

 ..از غذا انداختم شکمم به صدا در اومد!..ناهارجوجه بود پر  ینیبه س نگاهی

 

گشنم کرده   یبم حساب جوجه کبا یچندوقت خوب غذا نخورده بودم ...بو این
 ..از عذا درآوردم یتخت و دل یبود...نشستم رو

خانواده منشا و مرکز محبت   ین که تو ا  یبود...فکر کنم تنها کس  یومدههنوز ن  مامانی
 .قطب برعکس اقاجون یقا!دقیرفتقربون صدقمون م یلیود..خب یبود فقط مامان 

اروم در اتاقو    یکردحبت مبلند ص  یکه با کس  یدمدوم شن  یاقاجونو از طبقه    صدای
 .دستش تلفن بود یباز کردم و رفتم سمت نرده ها تا وتضح بشنوم انگار تو

و ازم دور کنه  نوه هام  یذارممن از خون منن از خاندان کاوه ان...نم  ینوه ها-اقاجون
  ی کرده که اال بکنه؟ک   یمن پسر یبرا یبره ک  یخوادم یبذار خودش هر قبرستون 

 بخوام کنارش باشم؟؟ کنارم بوده که االن

حرفاش بابائه...هوف بابا از دست تو کاش   ین ا یمخاطب همه  میدونستم
همه  یکردیاز کجا اومده بودرو تموم م یدونمکه نم  یمیقد ی ینهک  ینا یومدیم
 یشدن نم یت..انقدر هم خودش و هم اقاجون اذیشدحل م  یخوش یروبه خ یز چ

هم   یپاپاس یه من  یبکنم.از ج  یبه اون پسر کمک  یتونممن نم یوشدار-اقاجون
خودمو دارم که اوناهم حق  ینوه ها ی!گفته باشم!!!من فقط هوایادبراش در نم

رو هم خودش  ینوقته که از کنار ما خط خورده ا یلیمنن...ارسالن خ
بتونن    یامار  نو خواست...حاالم حرصشو نخور من حواسم به نوه هام هست تا ارسال

 .یادازم برنم یکمک   یچه یاز نظر مال یبرگردونن...ول یشونوزندگ
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 .........باشه خداحافظ یدونمنه.......نم-اقاجون

 خونه رو قطع کرد یگوش  و

 بودم یستادهبرگشتم به اتاقم تا نفهمه فالگوش ا سریع

بود مقصر بابا بوده که کنار   یزی...هر چیگرفتکدورت از کجا نشئت م  ینا  نمیدونم
بابا انقدر  یارم؟کاشخانواده سر در نم یناز یچ یمن چرا از ه یا ..هوف خدایدهکش

بگه از  ینطوریاقاجون انقدر غرور نداشت..دوست ندارم راجب بابا ا یاقد نبود 
 بشه  یادز ینشونهم دوست ندارم فاصله ب یطرف 

اومده    یشپ  یکه به تازگ   یاییمشکالت و بدبخت  ینتخت دراز شدم و به تموم ا  روی
رو به اون رو شد؟و من   یناز ا یز ماه همه چ یک در عرض  یبود فکر کردم...چطور

 ...ئمینجااالن ا

بشه...؟(تو  یخوادم ی به بعد چ  یناز ا یعنیسوال) ین مغزم پر شده بود از ا بیشتر 
 ******خوابم برد یک   یدمفکرا بودم که نفهم ینا

 ؟   ینیباالخره مامانبزرگتو بب  یمن...اومد  یدختر گلم.....عروسکم.....َته َتغار-مامانی

خسته چشمامو  یا حالت ....بیکردصورتم رو نوازش م یو رو یگفتم یناروا مامانی
 .بهم زل زده بود یباز کردم و بهش نگاه کردم با مهربون 

 .خوشرنگت بگردم که دلم لک زده بود براشون یدور اون چشما یاله-مامانی

کارو   یناونم هم یدمبغلش و محکم در اغوشش کش یدمبلند شدم و پر سریع
حالم خوب بود هر    یشهمهربون بود..کنارش هم  یتنها  یزن فرشته بود ب   یناکرد...

 ...نداشتمش یادچند که ز
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باعث   ین!ایکاوه بودم!و به قول خودشون ته تغار  یخانواده  یکدختر کوچ من
 تر جلوه بدم منم که از خدا خواسته یدوست داشتن یشدم

 ....واال 

ت  صورتم به حرک  یتک تک اجزا   ینشو بو چشما   یدموهام کش  یرو  یدست   مامانی
 .درآورد

 .یاونقدر دلم برات تنگ شده بود که اصال حد نداره مامان -الین

چقدر دوست  یدونیخوشگلم نم ینبرات تنگ شده بود ال یلیدل منم خ-مامانی
 ...از اومدنت خوشحاله یلیاتابکم خ یچه خوبه که اومد ینمتداشتم بب

هم   یهقض ینفکر کنم سر هم یشناختنو خوب مبود که اقاجو یتنها کس مامانی
اقاجون بداخالق   یشدنم یداپ یزن  یچواگرنه ه یکردنم یهمه سال باهم زندگ  ینا

 ....منو تحمل کنه..واالااا

 یباییسال..صورت ز۵۵هنوزم جوون بود حولوحوش  ی..مامان یدملپشو بوس محکم
لپاش  دیشسردش م یا یکشیدخجالت م یداشت که وقت  یدیداشت پوست سف

خوب    یهم نبود ول  یامروز  ینه الغر...اهل قروقمزه ها...نه چاق بود  یشدنقرمز م
بود االن خودش    یمامان   یجا  یخوش پوش بود...هرک   یو حساب   یرسیدبه خودش م

 یلینبود...وخ ینطوریاصال ا یاما مامان  یکردپر م ی رو تا خرخره ازطال و همه چ 
 !بود یخاک 

 دخترم یرسنم ینانتماما االن ینپائ یمبر یاب-مامانی

 تعجب نگاهش کردم با
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 مگه ساعت چندهــه؟-الین

 گفت  یکردو با شوخ   یز ر چشماشو

 ..بچه...ساعت هشت شبه یبتتو ج یواال شما که کواالرو گذاشت -مامانی

 سرم  یاروم زدم تو یدونه

 !!!من یدمچقدر خواب یــــیوا یا یــــیه-الین

 خندید 

 .ینپائ یاکن ب  تو عوض لباسا یزمسرت عز یفدا-مامانی

 .....چشمم بانو یبرو-الین

 و گفت خندید 

 ...زبون تو بچه یناز دست ا-مامانی

  رفت.سمت چمدونم رفتم یروناتاق ب از 

نوشته شده  یو فونت خاص یکه روش با مشک  یکوتاه زرد قنار یشرتت یه
ردمم  فلت ز   ی!صندل هایدمو قد َنود پوش  یمشک   ینهمراه با شلوار ج(babygirl)بود
هامو مرتب کردمو دوتا   یموهامو جمع کردم و باال بستم و چتر ی...همه یدموشپ

لبمم برق لب  یرها کردم...رو یاماطراف چتر یشگیمطبق عادت هم یکدسته بار
نبودم  یشاهل ارا یادمنم که ز یادخوشش نم یشاقاجون از ارا یدونستمزدم..م

 ..نبود یاز پس االنم ن

 ...یینپا یطبقه برداشتم و رفتم  گوشیمو
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 یبود..وگاه   یونمخصوص تلوز   یککوچ  یباقسمت تقر  یهاقاجون    یسالن خونه    ته
 .یدیدم یوناونجا و تلوز یرفتاقاجون از سر شب م

سمت راستش نشستم.و زل   یمبل راحت   یکه اقاجون اونجا بود رو  یبه قسمت   رفتم
 .یکردمنگاه م یونظاهرا تلوز یبود ول  یگهد یفکرم جا ینکه..با ایونزدم به تلوز

  یشتر راجب خانوادم ب  یمهامون ناراحت بودم اما ناراحت  ییاز دست دادن دارا  بتبا
 یه,در مقابل یریختمقطره اشک هم نم  یکحال هنوزم خود دار بودم و  ینبود..با ا

  یگرفترو م یهبار گر ینچند یکه جا  یکردمم یخودخور یجور

من نشست.و لبخند   یروبرو یعنیمبل سمت چپ اقاجون  یاومد رو مامانی
  بهم زد منم با لبخند جوابش رو دادم یمهربون 

 یان؟م یک   ینااتابک جان ارسالن-مامانی

  بابارو کرده بود یدلش هوا یمعلوم بود حساب  مامانی

خوب  یباتقر یباباهم رابطش با مامان  یپرسیدو حالشو م یزدزنگ م  یشههم چون
 یفهمید...چون اگر میشدنجام ماجون اهمش به دور از چشم اق ینابود..البته ا

هم ما   ینهم ی...برایکردرو سرزنش م یمامان  یکارتباط نزد ین مطمئنا به خاطر ا
 ...یمدر ارتباط بود یاوقات با مامان  یشتر ب

 .همونطور خشک جواب داد یرهبگ  یوننگاهشو از تلوز ینکهبدون ا اقاجون

 .یدونمنم-اقاجون
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از خدمتکارا سه تا ظرف    یکی...یدند  یونبه تلوز  ( گفت و شروع کردی)اهان   مامانی
 یز م  یشده برامون اورد و همراه شربت پرتقال رو  یکهو ت  یتابستون   یها  یوهپر از م

 .ها یوهگذاشت و رفت...اروم اروم شروع کردم به خوردن م

 .دادم.که همونلحظه جوابم رو داد یامپ یسارم به

 یسارم ییدکجا-الین

 یابج  یکیمنزد-ارمیس

تو سرنوشت ما قراره    یشهم  یامشب چ   ینمبهش جواب ندادم منتظر بودم بب  گهدی
 !...یسپارمشرقم بخوره ..فقط به خدا م یچه اتفاقات 

از خدمتکارا    یکیبلند شد.  یفونزنگ ا  یکردم صدا  یرو خال  یوهبشقاب م   ینکه از ا  بعد 
  و رو به اقاجون گفت یددوئ یفونبه سمت ا یعسر

 .اقا پسرتونن-ارخدمتک

 .در رو باز کنه یتونهم یعنیبا سر اشاره داد که  اقاجون

 ...رفت یدرو باز کرد و به سمت ورود خدمتکار 

بابا هم از دست  یکردمحس م یادب یشپ یقراره چ  یدونستمداشتم نم استرس
.در باز شد و مامان بابا یهو سرزنشاش عصبان یادنده باز یک یناقاجون به خاطر ا

 ...شدن یوارد سالن اصل یسو ارم

رفت که   یبه سمت سالن اصل ییشطال یبلند شد  همراه عصا یبه اروم اقاجون
 ...متوجه ما نشده بودن یناما بود...انگار مامان یروبرو یقادق
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  یی یراتا وارد پذ  یمو با فاصله دنبالش رفت  یمهم بلند شد  یرفتن اقاجون منو مامان   با
 .یمبش یاصل

رو همراه  یشگیشمون ژست هممخصوصش نشست و ه یصندل یرو اقاجون
 .شد یرهعصاش گرفت و به روبروش خ

مبل کنار اقاجون   یهمه رو از جمله بابا بغل کرد رو  یحساب   ینکههم بعد از ا  مامانی
 .نشست

 ینشستم...خونه سکوت بد یسسالم دادم کنار ارم یینابه بابا ینکهبعد از ا منم
 .ع بشهاالنه که بحثا شرو یکردمگرفته بود..هرلحظه حس م

 صداشو صاف کرد اقاجون

 ...جان یسجان و ارم یا..مارینخوش اومد -اقاجون

به بابا بگه نسبت   یخواست....همه جوره میومد؟؟عجبااابابا خوش ن یعنی  این
 توجهه یبهش ب 

 .از اون نداشت یبابا سرد نگاهش کرد باباهم دست کم روبه

و   یخونه رفت   ینکه از در ا  یروز  یدونیخودت م  ینکهپسر با ا  ینطور توم هم-اقاجون
من مثل تو  یبه اسم ارسالن ندارم !منته یپسر یگهتمومه باخودم گفتم د یگفت 
 !یرفت  ی!به ک یبار اومد  ینطوریتو چرا ا یدونمنم یستمن

خودشو کنترل کنه تا  یخواستنگفت انگار م یچیو ه یینداخت پاسرشو ان بابا
 .نزنه یحرف بد
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کنار..اتابک جان ارسالن پسرته...ارسالن پسرم..ما  یدکدورتارو بذار یگهد-مامانی
  یکنید؟بس م یچرا انقدر شما پدرو پسر لجباز یمتو و خانوادتو  دوست دار یلیخ
 ...یـد یدکن

 یدپر یجون وسط حرف مامان  اقا

 ..منو ارسالنه ینمسئله ب ینالهه جان لطفا شما دخالت نکن ا-اقاجون

حق دخالت  یچکسه یکال نه فقط مامان   یینانداخت پا یسرشو با ناراحت  مامانی
 یمرو حرفش حرف بزن یمنداشت..جدا از اون جرئت هم نداشت

 اقاجون روبه مامانم کرد و گفت یزدنم یهنوزم حرف  بابا

سکوت گرفته!شما بگو  یپسر که روزه  ینخب عروس خاندان کاوه..ا-اقاجون
 !یممشخص کنرو ها ینکه ا  ینجاییما ید؟امشبکن  یکار چ یشد؟قرارهچ یمتونتصم

خوب   یلیخ  ین..ایکردبهتر برخورد م  یلیبا مامانم بر عکس رفتارش با بابا خ   اقاجون
 ... شکل فقط از بابائهم یدادبودو نشون م

 گفتنش  یپا واون پا کرد انگار تردبد داشت برا ینا یکم مامان

  کردن  یداپ یبا بچه ها برا یمگرفت یمراستش پدرجان....منو ارسالن تصم-مامان
  یداصادر شدن پس احتمال پ یهاونور..چون کاالها به ترک یمماجرا بر یاصل مقصر 

 .یمبذار یانشماهم در جر ایمیگفتم ب  ینهم یهست...برا یدار شدن خر

  ی چهره داشت عصا یشده بودو اخم رو یره خ ینهمونطور که به زم اقاجون
 جابه جا کرد و به مامان نگاه کرد یکم ییشوطال

 درسته؟ یسهم ارم ینهم ال یعنیبا بچه هات؟ ی!گفت یهبخو  یمتصم-اقاجون
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  بله-ماریا

 با تحکم گفت یلیخ اقاجون

کاراتونو انجام   یریدشماهم م یموننم ینجاا ینو ال یسبچه ارم یبچه ب -اقاجون
..!)با یرننم  یرونب  یران! اما بچه ها از ایستمهم ن  یدتا هرموقع که طول کش  یدیدم

 ارسالن!!؟!؟ یدیگفت (شن  یدلرزکه تن همه مون   یبلند یصدا

 ... یکشیدمبستم و اروم نفس م چشمامو

 ی...برایمرفت یحتفر یبه خارج از کشور برا بار  یننمبدونست تا االن چند  اقاجون
 یدونستم نشه کاش لج نکنه..م یبار اولمونه...کاش بابا عصبان  یکردفکر م ینهم

ول   یااسون یناس بود به احس ما یاما بابا رو یدارهنگه م یشهاحترام اقاجونو هم
 اوضاع قرمز تر  یدادم یو لجباز هدیدت یحرف اقاجون هم که بو ین..با ایکردنم

 شده بود 

 باالخره به حرف اومد  بابا

 یخواموکه نم  ییکارا  یدبابا!لطفا مجبورم نکن یانمن هر جا من برم م یبچه ها-بابا
 !یددور نکن یقمبکنم!انقدر منو از عال

کنجکاو   یلیکرده بود قبال ؟خ  یکار ..مگه اقاجون چیددور نکن  یقماز عال  انقدر   یچ   یعنی
اگر  یبپرسم حت  یبه خودم قول دادم از مامان   یهشون چ یهبودم..که بدونم قض

 ...یدادنم یجواب درست حساب  یچکسچند سال ه یننگفت التماسش کنم..ا

 هم رفت  یتو یشتر اخماش ب اقاجون
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اگر اونم   یدونی!!!میکنمز ارث محرومتون مواگرنه اارسالن!   یدیکه شن  ینهم-اقاجون
..بچه یوفتیدم  ی!به چه روزیوفتهم  یچه اتفاقات   یگهاوضاعت د  ین با ا  ینداشته باش

باشن پس دوباره شروع  یط شرا یندارن در بهتر یاز هستن که ن یهات االن تو سن
 !نکن

رو   یچه درد مونیدبابا م یبرا یرم..بمیزدحرفارو به بابام نم ین....کاش ایوا ای
خارج رفتن از ارث محرومش  یه سر  ید...چرا بایکنهما تحمل م یهمه  یداره جلو
  یکن...دوست نداشتم بابا فکر کنه جلو  یر خودت بخ یااصال!...خدا یفهممکنه...نم

  دار شده یحهما غرورش جر

 با ینبابا چشماش از خشم قرمز شده بود اول یکردنبه بابا نگاه م یبا نگران  همه
  یگهد ی ول ینداختم  یکهتبهش  ی..درسته اقاجون گاه یدیدمشم ینطورید ابو

 !یمهم ما خبر نداشت ید..شایکرد همه خوردش نم یجلو یمانقدر مستق

از استرس اروم   یسارم یدنشن یجواب  یرو به بابا اروم اسمشو صدا زد ول  مامان
از   یغدر یحت  یولهم طلبکارانه به اقاجون زل زده بود  ی.مامان یدادپاهاشو تکون م

 ! نگاه از سمت اقاجون یه

 ین..کم کم ایمخونه قالب شده بود..هر لحظه منتظر انفجار بود یبه فضا یبد جو
 استرس به منم منتقل شد

بذار کنار به حرف  یولجباز یدوست دار یپسرم ارسالن ..تورو جون هر کس-مامانی
 ینیضرر نب یدمپدرت گوش بده بهت قول م

  زد یپوزخند اقاجون

 ینه؟ ضرر بب یخواستم یشتر ب  یناز ا یگهد-اقاجون
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 صداشو کنترل کنه تا باال نره گفت  یکردم  یاز جاش بلند شد...همونطور که سع بابا

کارم    یتا ک   یستاز بچه هام دورباشم معلوم ن  یو خورده ا  یکسال  یتونممن نم-بابا
منو    ید نشدحاضر    یکبارم   یحت   یکردیدمنو درک م  یکمفقط    یکم!کاش  یکشهطول م
از بچه هامم دور باشم جونم به جونشون    یتونمنم  یمبد اوضائ  یبابا!!!!من تو  یدبفهم

!به خودم قول دادم بعد از اون ماجرا  میکنمبسته!دارم بعد از چند سال بازم التماس  
اومد   یشاوضاع هم برامون پ ینکه ا  یسر  یناز شما خواهشم نکنم ا  یحت  یگهد
رو  یمنت کس فروختم تا یمودگکردم و به جاش زنازتون درخواست ن یپول یچه

!اگر یریدبگ  یدهمنو ناد  ییاتونبا زورگو   یخوامنم  یگهبچه هام نه...د  یسرم نباشه ...ول
 .....نبود شما یناالن اوضام ا یدیدد یمنو م یکماون ساال   وت

..قلبم یدیمکش  یبلند  یــــنگوش بابا زد همه ه  یر که اقاجون ز  یا  یدهکش  یصدا  با
 که حد نداشت   یدکوب  یم ینمس یم به قفسه ونقد محکا

 یا یگهکار د  یتونستیمنه م یمو مخالفت کن یوفتیمبا اقاجون در ب یتونستیمم نه
 .یمکن

به بابا   یهم با بهت و ناباور یاقلبش گذاشته بود مامان مار یدستشو رو مامانی
 ...شده بود یرهبه اقاجون خ یعصب یسارم یکردنگاه م

 یکرد بود و با اخم به بابا نگاه م یستادها سرپاهم  اجوناق

دهنم گذاشته   یخورده بود....دستمو رو  یلیبود که س  یهنوز سرش همون جهت   بابا
اوضاع  یشتر ب یناز ا یخواستم..نمیادصدا ازم درب یا یزماشک بر یخواستمبودم...نم

 ..خراب بشه

 لرزون بلند گفت ییبا صدا مامانی
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 !!!!کن  اتابک بس-مامانی

  یکرد م یسع یکارو بکنه ول  ینا یخواستعقب رفت انگار خودشم نم یکم  اقاجون
 .بروز نده یمونیشوپش

 رو به مامان کرد یعسر بابا

 !یمبر ید بلند ش-بابا

جز تو حق خروج   یچکسصورت ه  ینا  یر در غ  یاداگر خواست باهات م  یامار-اقاجون
 ...!بسالمتیبر یتونیخونه رو نداره حاالم م یناز ا

راحت   یالشبه ما انداخت چشمامو اروم بازو بسته کردم که خ ینگاه نگران  بابا
 دنبال دردسر نبود  یناز ا یشتر بشه..انگار اونم ب

هنوز صداش   یساز خونه خارج شدن..ارم یحرف  یچه یبا مامان بلندشد و ب  
 ..یومددرنم

  یشمون از پ ینطوریا یخواست...دلم نمیذاشتنون نمکاش تنهام یرفتننم کاش
به قول خودش از   یتونهاون چطور نم یکردمهربونتر رفتار م یکم..کاش اقاجون رنب

 یاز بچه هاش دور بشه!مگه خواسته  یتونه منم نم ینوه هاش دور بشه خب بابا
ست دادم سکوت کنم..اقاجونو دو یحترج یومدصدا ازم در ن یداشت...!!!!ول یادیز

اصال    یلاون دل  یداره ول  یکممح  یلکارش هم حتما دل  ینپشت ا  یدونستمداشتم م
 منطق عمل کردن یتند رفتن و ب  یلیمعلوم نبود...به نظرم االنم خ

 یچشماشو بست..حساب   یدسرش دست کش  ینشست و رو  یشصندل  یرو  اقاجون
 ...کالفه و ناراحت بود
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 .اونم حالش مثل ما بود انگار 

 ...یاراب ب یوانل یهاتابک  یبدو برا  یسوگ-مامانی

  یرایی بزرگ وارد پذ یوانل یه و  یکبشقاب کوچ یههمراه  یسوحظه گاز چند ل بعد 
 ...گرفت   یشد و اون رو به طرف مامان  یاصل

نفس سر   یه ابو  یوانبرداشت و به دست اقاجون داد...اقاجون ل یوانول مامامی
  یدکش

 اتابک؟ یخوب -مامانی

 ...خوبم-اقاجون

  به سمت پله ها رفت   یامان ...و بلند شدو همراه میدکش  یقچند تا نفس عم  اقاجون

 گفت  یسوبه ما کرد و خطاب به گ رو

منو   یالزم داشتن بهشون بده غذا یو هر چ  یار بچه ها غذا ب یبرا یسوگ-اقاجون
 .اتاقم یار ب یگهساعت د یمالهه رو هم ن

 خطاب به ما گفت و

تا فردا شب پدرتون وقت داره فکراشو بکنه اگر عاقل   یدشماهم نگران نباش-اقاجون
 ...!کنه  یکار چ یدونهباشه م

اتابک حالش   یکمبرم تا  یگردممن برم ید ...شما غذاتونو بخوریسارم ینال-مامانی
 .خوب بشه مراقبش باشم

 ت بشهبگه که اروم به پاش زدم تا ساک یزیخواست چ ارمیس
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 ..باال رفتن  یبه طبقه  یهمراه مامان  اقاجون

 فکره  یتو یدمنگاه کردم که د یسارم به

 یشه؟ م ی چ االح-الین

 .یدونمنم-ارمیس

 یاد؟بنظرت بابا کنار م-الین

 .یمندار یچیکال ه  یگهد یمنداره اگر از ارثم محروم بش یکه چاره ا  یدید-ارمیس

سخت بود..اما اگر قرار بود  یلیادم خاز خانو یدور یینسرمو انداختم پا ناراحت
!....درحالذحاضر یالبته بازم با سخت  یامکنار ب یتونستمکنه م ینتضم یندمونوا

از  یتونمنه نم یگفت..اما دلم میهعاقالنه ا یمبود مطمئن بودم تصم ینا یممتصم
 که جونم به جونشون بسته دور بشم  یمادر و پدر

 یسارم یمو به سمت اتاقامون رفت یمخورد یز م یشاممون رو رو یسارم همراه
 بغل اتاق من بود یقااتاقش دق

 وقف شدما صداش مترفت که ب یرهبه سمت دستگ دستم

 یم اتاقم حرف بزن یاب-ارمیس

 باشه-الین

 یموارد اتاق شد باهم

 یرشتحر یز م یصندل یتخت نشسته بود و منم رو  یرو ارمیس
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جالب  یلیو سبز بود.خ یموییل یکم  یمشک  یرنگا یتهتونالاتاقش تو  یوندکوراس 
 یبراد واگرنه بهمون دا یسواتاق رو هم گ ینبود کامال معلوم بود اسپرته.البته ا

 یکردنم یفرق  یسارم

چهار   یستونرم بابا ب ییجا  یچخونه اقاجون ه ینمانگار من بچه ام که بش-ارمیس
 یم ده دوازده ساله ا یما بچه ها یکنهدست خودمه اقاجون فکر م یارمسالمه اخت

که   یمنگ یزیوسط ما چ ینبهتره ا یا!!!ثانیروناوال اروم باش...صدامون نره ب-الین
 یهبدبخت یهر حرکت اشتباه ما مصادف کل یدونینشه م برامون بدبعدا 

  یرون ب یرانبود که از ا ین.پس فعال سکوت کن بعدم اقاجون منظورش ایَگستد
 .نه از خونه و شهر که یمنر

 بهم انداخت یا یهنگاه عاقل اندر سف ارمیس

 !زد تو گوش بابا یچطور یدینکن ند یشوخب حاال توم طرفدار-ارمیس

اقاجونو دوست   یلیواگرنه اونم خ یگهم یداره چ  یدونهنم یه عصب ستممیدون
 ...یکرداقاجون با پسرا محکمتر و خشک تر برخورد م ینکهداشت...با ا

  یداره باباهم احترامشو نگه م یباشه حت  ی بابا بزرگمونه هر چ  یسزشته ارم-الین
 ...کنن  یکار چ یدوننخودشون خوب م ینا!حرص نخور مامان

 !با توئه  یدحق...شایدونم..نمهوف.-ارمیس

 .چشمش یتخت و ساعدشو گذاشت رو یرو یدکش  دراز 

 ...ینگد-

 (بود یمگوش  یامپ یصدا)
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 ...انداختم از طرف مامان بود ینگاه  بهش

  یدارید و ب یدمن کنار باباتون هستم..اگر هست یدنباش یچینگران ه یزمعز-مامان
 !بهم خبر بده زنگ بزنم کارتون دارم

 دادمجواب  سریع

  یداریمب-الین

 یمو!گوشیممنتظر نشسته بود یستخت کنار ارم یگفتم...رو  یسرو به ارم قضیه
مامان  بعد از چند لحظه زنگ زد دکمه سبز رو لمس گذاشته بودم..  یلنتسا یرو

  کردم

 الو-مامان

 ؟بابا حالش خوبه؟؟؟  یخوب  یسالم مامان -الین

 اوضاعمون بهتر از سر شبه  یمخوب  باباهم حالش خوبه هردومون  یزدلماره عز-مامان
! 

 نگفتم و سکوت کردم هیچی

 یشته؟پ یسمارم-مامان

 .کرهیاسپ یرو یگوش  ینجاستاره اونم ا-الین

 ...سوال بپرسم یهازتون  یخواستمبچه ها م-مامان

 .یمکرد  یز و گوشامونو ت یگوش  یبه صفحه  یمکنجکاو زل زد  هردو
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تو  ید..شا یمشمارو تنها بذار یمجبور باشم و یهترک یمبر یماگر منو بابا بخوا-مامان
  ید؟؟کنار هست یکمتر ...شما راض یلیخ ی حت  یا یو خورده ا یکسالمدت زمان 

به اقاجون کار نداره و با    یگهنه باباتون د  یدخدا اگر بگ  ید؟بهاونجا راحت  یاید؟اصالم
 ..یبریمتونخودمون م

 یچ ن..به هه بودگرفت یمشونوو چشممو بستم...پس تصم یدمکش یقیعم نفس
و   یزندگ  یجلو ی وابستگ  یه یبرا یتونستممخالفت کرد..نم یشد عنوان نم

  ینده هم تو ا یکردهم اقاجون باهامون برخورد م  طوریین..ایرمبگ یشرفتشونوپ
  ی مشکل یمبگ ینکه جز ا  ی..چاره ایشدم یچ  یمونمعلوم نبودزندگ

روزا مطمئنا  ز ا یلیو خ یکردخودش کار م یکه برا یس..ارمیم...نداشتیستن
بگم مامان  یتونستمبودم..!آه....کاش م ینجاوقتمو ا یشتر اما من ب یادب یتونستنم
..اما یدتنهاست تنها ترش نکن یلی...دخترکوچولوتون خید ..منوتنها نذاریدنر
که داشتمشون   یکردمرقم خورده بود خداروشکر م یی.سرنوشت من با تنهایشدنم

همدم داشتم که اونم خانوادم بود...!حاال  هیبه  یاز ن یشهلحظهام هم یاما تو
توش  یکه همگ   یریمس ینا یدونممن یسال ازشون دور بمونم...حت  یکمجبورم 

..کاش از اول   یشدنم ینطوری!؟کاش ایاهیس یا یهتهش خوشبخت یمقدم گذاشت
  ی کاش هنوزم همون خانواده  یمخونمون بود یدرست بودواالن تو یهمه چ 

روشو ازمون  ی....کاش خوشبخت یمودخندونو شادو خوشبخت ب
 ی مختلف   یدلم بودو جمله ها  یکلمه تو  ین....کاش کاش کاش...انقدر ایگردوندبرنم

 !بگم کاش یخواستدلم نم یگهکه د  یومدپشت بندش م

  ینارو اگر ا یدونمبودن..نم یناگاه االن منم جز پدرو مادرم فقط اقاجون یهتک تنها
دوتا فرشته   یندوستمون داره که ا یلیخدا خ...یمکن  یکار چ یخواستیمم یمنداشت
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تو  یحساب  یسممامان از پشت خط اومد انگار ارم ینجاتو برامون گذاشته!...صدا
 فکر بود 

بهتون   یمهر وقت که بتون  ینیمتونسال کال نب  یککه    یریمبچه هااااااا!!!!ما نم-مامان
 یانه؟  یدهست ید..فقط بگیزنیمسر م

اخرش  یشههم یمنک  یطونیش ینابا مامان واستیمخیزدم...هروقت م یتلخ  پوزخند
 !نه یا  یدهست یهپا یگفتم

خودم   یتحمل کنم تو  یتونوخوبم...مجبورم دور  یمامان خوبم مجبورم بابا  محبورم
که ته دلم جز    یدر حال یممانع راهتون باشم مجبورم بگم اره راض یخوامنم یزمبر

 ....ندارم یا یگهمجبورم سکوت کنم چون راه د یستن یچیه یتینارضا

اقاجون حواسش به ما  ینجاتازه ا یدشما نگران ما نباش یممان گلم راضاره ما-الین
...فقط شما حالتون خوب باشه ینجاهم یادکه شبا بعد از کارش م  یسمهست...ارم

 .یهکاف

...بعد از من یدشن یشدصداش رو به وضوح م یبود.بغض تو ینانگار غمگ مامان
رفتن    یبرا  یگهداد قرار شد چند روز د  یشصحبت کرد و دلدار  یبا مامان کل  یسارم

 ینداشتن اگر معطل مبکردن ممکن بود فرصتارو برا  یخودشونو اماده کنن..چاره ا
  ی شکست  از دست بدن و از طرف  ینا یقتماجرا و حق یکردن مقصر اصل  یداپ

 جلودارش نبود یچیه یگهد یکرداقاجون هم اگر لج م

اصرار کرد  یسکمکشون کنه!...ارم  یخواستم یک   یهترک یتو یزندگ  یبرا نمیدونم
بود  یاد ز یرانشا یتو  یکار و مشغله  یباهاشون بره اما چون از طرف 

 ...یتونست...نم
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در بزنه بهم سر   ینکهچندبار بدون ا  یمامان   یدمتختم دراز کش  یاتاقم شدم و رو   وارد
که اخرسر خوابم  متیخاشک ر یرپتوخوابم رفت انقدر اروم ز یدد یزد اماوقت 

 *******برد

اونقدر منو  یمفرودگاه بدرقشون کرد یتو یو مامان  یسرفتن...با ارم ینامامان امروز 
سخت بود دلکندن از  یلیتا اخر بابا کالفه شد بزور بردش...خ یمکرد  یهمامان گر

..از همه مهمتر یکه همه جا کنارت بودن و وابستشون بود  یی..کسایناتبهتر
 یسپر یرو به خوش شونکه لحظه به لحظه کنار  یواده اخانوادت!خان

 ...ینغمگ یلیبودم خ ین...غمگیکرد

 یکر اسپ ی هم تو یگینی..اهنگ غمیکردمنگاه م  یروناتاقم نشسته بودم و به ب توی
 ..کرده بودم  یپل

 .گرفتم  یدشد یافسردگ  یکردم...حس میکردمملب حرفامو زمزمه  یر ز اروم

..اما یارنحال و هوا درب ینداشتن منو از ا یسع یلیو اقاجون خ مامانی
 یهخودش نبود.... ی سرجا یگه د یز چ یچبود!که ه ینجامشکل هم یعتا...طبیشدنم

دست به دست هم مثل روز اول   ید شده و ما با یختهکه دوباره بهم ر  یپازل مرتب
 یممرتبش کن

  یم چمدون ببنده چند روز بر یخواستموضوع هم اقاجون م ینسر هم حتی
...به اصرار یشمخوب م یمن بزور جلوشونو گرفتم و گفتم بعد از مدت  یلل..وشما

و به قول    یامدانشگاهم شروع شد برمو ب  یقرار شد فقط وقت   یرفتماقاجون سرکار نم
  ین موقتا ا یدونستمم هاضافه نکنم و دور کار کردنو خط بکشم!البت یخودش غلطا
جز ممکن  یچاره ا.چون بود. یکنم..خب سخت اما شدن  یدتحملاوضاع رو با
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اقاجون باشم چون فعال دستشون   یکردنش نداشتم من مجبور بودم طابع حرفا
 *****..ساس بودموضوعات ح ین رو ا یامانت بودم و اقاجون هم حساب 

 :ماه بعد یک

 یهبابا و مامان هم  یشدبهترو بهتر م یس,و حال منو ارمیگذشتم ینطور هم روزها
  ین برنگردن سر ا  ین دست خال و بهمون قول دادجور کرده بودن  ییسر نخ ها

 یندلم جوونه زده بود!فکر کنم ا  یتو  یدواریخوشحال بودم و ام  یلیموضوع منم خ
  ی قبل  یزیو با برنامه ر   اشتهت کرد از قبل باهامون مشکل دکه بابارو ورشکس  یکس
هم  یا یگهاش رو کس د یهبق یدونمم ینجااقدامو انجام داده..البته من تا هم ینا

از سرگرد  یکیبه  یرانا یرو تو یهقض ینخودش ا یخبر نداره.اقاجون به گفته 
 یس طرف پل ینکهو کارش هم حرف نداشته سپرده...مثل ا یشناختهکه م ییها

 .اد دارهیز یو راه نفوذ یهمخف

با   یچند وقت حساب  ینبشه.ا یر ختم بخ یکنمبه هرحال دعا م یارممن که سردر نم
برخورد   یلی!اقاجون اولش خیدماقاجونو ترکون یخونه  نیطونیاموو ش یسارم
  یرسه زورش نم یداما بعدا که د یخوردماز نرده ها سر م  یمخصوصا وقت  یکردم
پاشه..واال!به   ورهبخوره پاشه نخ یگهگفت...خب آش کشکه د  ینم یچیه یگهد

تر دخ  یهبا    یستحملمون کنه.امروز ارم  ید با  یمخاندان کاوه ا  یقول خودش نوه ها
قرار شد من   یمبد یش تا فرار یمکرد یکینچسب قرار داشت و باهم دست به 

دت فعال  به ش  یزیمکرم ر  ی یهحاضر کنم..و نقشه ها داشتم براش..روح یسوارم
 ..شده بود

 یپوئن مثبت بود برا یه ینظهره خواب بود..و خب ا١١تا االن که ساعت  ارمیس
  یارممن که دخلشو ب
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تختش انداختم...به به تور شکار   یبه پارچ باال یکردم نگاه   در اتاقش رو باز  اروم
 !هم که جوره

 ..و امروز نوبت من بود یکردم یدار ب یا یانهمنو به طرز وحش یسروز ارم هر 

تختش    یبمونه!اروم رفتم باال  یتالف   یجنازه من رد بشه بذارم کاراش ب   یاز رو  مگه
  یغ مونطور با جم چپ کردم و هروش اروم ارو ی.و پارچ رو با مهارت خاصیستادما

 و داد گفتم

 ..یبرهـــــهخونه رو داره آب م یدنشـــو لوله ها ترک یدار ب یـــــسارم-الین

  ین دل منم براش سوخت بلند شد و تو اتاق ع یکه حت   یشونیبا حالت پر یسارم
  یدخنگوال دوئ ینا

  داد زد یجانو با ه  بلند

 کجا؟  کوه؟ید....لوله...اب ...ترک یشدهچ -ارمیس

 یره خندم بگ  یشتر من ب  یشد و باعث م  یشدندهنش خارج م  ینا مفهوم از تو  کلمات

  ی نگاهش به من افتاد و به پارچ تو یهبعد از گذشت چند ثان  یزدنفس م نفس
 دستم نگاه کرد

 تو؟؟؟  یکرد  یچه غلط -ارمیس

د شد...اوه اوه اوضاع ب یانهموذ یخنده  یهبه  یلکرد و کم کم  اخمش تبد  اخمی
 !یتهخ

شد و منم اروم اروم از سمت    یکگرگ به طعمه)که من باشم(نزد  یه  یناروم ع  اروم
به    یدموکش  یبنفش  یغکرد و منم ج  یادشدتو ز  یهو راست شروع کردم فاصله گرفتن  
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بود با مخ برم تو    یکشدم چند بار هم نزد  یر سمت در حمله کردم ....از پله ها سراز
پشت هم   یسمارم یزدمم یغ ج یدمو دیخنتم..مبه زور خودمو نگه داش یول ینزم
 یاره پدرمو درم ینسماگر وا که  یکردم یدمتهد

سر خوردم دعا   ییندوم نشستم و با سرعت به سمت پا  یطبقه  ینرده ها یرو 
 ...نباشه که فاتحه هممون خوندست ییناون پا یادم یاخدمتکار  یکردمدعا م

  از شانس خوشگل منم که

 ((بوووووووووووووم))

ردو حس کنم اول به د  ینکه برخورد کردم و افتادم روش... قبل از ا یشخص یه  با
 !!! من نفله شده یر ز ینجاباشه که ا یخواستم یفکر کردم که ک  ینا

  اروم سرمو بلند کردم اروم

درهِم اقاجون روبه رو شدم.....بگم   یدشد  یکه قاجــــونـــه با اخما  ینا  هیــــن
که گفتم االنه که   یکردنگاهم م یغضبناک  یجور نگفتم....کردم دروغ   یسشلوارمو خ

 !اشو از پهنا بکنه تو حلقمعص

 یخندیدنم یز ر یز شدم که ر یسو ارم یمتوجه مامان  یستادمبلند شدم و ا سریع
  یر همش تقص یشعـــور ب یرو اب بخند یس..ارمیومدصداشون در نم یول

  یخوندمداشتم اشهدمو م یگهمسخره ...د یتوئه...پسره 

که داشتم   یشده بودن...منم درحال یرههم منتظر به اقاجون خ  یسو ارم مامانی
  دور از نظر گذروندم یههمه رو   یکندمپوست دستمو م
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قرمزشو تکوند...و  ی یجامهعصا به دست بلند شد و پ یهبعد از چند ثان اقاجون
 ...دستش جابه جا کرد ی تو ییشو طال یعصا

 یفرستادمصلوات مخودت رحم کننن..تو دلم  خدایا

 گفت  ی سکوتو شکست همونطور عصبان  باالخره

انقدر ورجه وورجه   ی.خسته نشدی؟بزرگ ش  یخوایم ی دختر تو ک -اقاجون
سرت    ییچه بال  ین؟اونوقتتو زم  یرفتینبودم با مغز م  ینجااگر من ا  ی؟میدونیکرد
تو مخصوصا  یستمهد کودک ن ینجاا یدنکن  یخونه دنبال باز ینتو ا یومد؟انقدر م
 ......ینال

 شد  ینطوریچرا ا  یدونمبود اصال نم یچشم اقاجون چشم بخدا شانس-الین

اروم   یگهد  یدادبهش گوش م  یکس  یاما وقت   یشدحالش بدتر م  یبا نافرمان   اقاجون
 ...یشدمم  یخیالموقع ها غرور مرورو ب ینمنم قلقشو بلد بودمو ا یشدم

 مظلوم کردم و لوس گفتم قیافمو

داشته   ینوه ات افسردگ  یخوایخـــب ؟؟؟تو که نم یدخشونم...ببـــاجـــاق-الین
 ..؟؟؟ یخوایگفتم(م  یباشه ...)با حالت ناراحت 

نکرد البته    یداپ  ییریتغ  یچ اما لباش ه  یخندیدنکم اخماش باز شد ..چشماش م  کم
 ...لبو لوچه بودو گرفته بودن یهر چ  یکلفتشم جلو  یبیالیقربونش برم اون س

 ...برو دنبال کارت  یز خب مزه نر یلیخب خ  یلیخ-اقاجون

 هوا و کف دستامو به هم زدم  یدمپر همونجا

 ..یداخــجــون بخشــ-الین
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  یدم گونشو بوس  یمهلت بهش بدم محکـــم رو یا یرماجازه بگ یحت  ینکهبدون ا 
 ..برام یاد...اوه اوه االنه که بیزدم یدیلبام رو گونهاش به سف یکه جا  یجوری

غرغراش  یتگرد شدش دهنشو باز کنه و مورد عنا  یبا اون چشما ینکهقبل از ا تا
  گفتم  یرفتمسمت پله ها و همونطور که م یدمقرارم بده  دوئ

 ...یمما رفت یبا یبا-الین

به   یبرنگشتم و همونطور یگه..دیومدم ین از پائ یسو ارم یمامان  یخنده  صدای
 ..برداشتم یز اتاقم خ سمت

نشست تا   یشمارا یز م ِی صندل یاقم اومد و روات به یساز خوردن ناهار ارم بعد
 ...امادش کنم

اقا   یکمربند پوسته پوسته شده که از عل  یهگشــــــاد همراه   یشلوار طوس یه
 گرفته بودم

هم از اقاجون کش  یدسف یمردونه  یرهن پ یه بهش دادم تابپوشه قرار شد  
  ی اومد تو یدو پوش...خالصه که اونار یرمرداست..قشنگ معلوم بود مختص پبره.

حرص   یخودش هم ه   یختمرفتم و اشک ر  یسهاز خنده ر  یحساب   ینکه اتاق بعد از ا
 ....دست به کار شدم یکردم یتمبا حرفاش مثال اذ یخوردوم

حرکت   ینو فرق سرش رو باز کردم اونقدر با ا یدمژل مال یموهاش کل یرو اول
 .یکردتحمل م یچطور مونیدنم یچارهحال خودم بهم خورد که چندبار عق زدم...ب

,صورتشو  ینه نب ینهاماده نشده خودشو تو آئ یو قرار شد تا وقت  یخندیدمم یز ر ریز 
 ...صورتش گذاشتم یزشت  رو یار بس یکردم و چند تا خال قهوه ا  یاهس یکم
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 ..پرپشت تر کردم یکم  هاشوبامدادابرو

دستش  سبز به یحتسب یهبستم و  یجیابس یناش رو هم ع یقه یدکمه  اخرین
 .ادمد

 .بکشم  یانفس  یزماشک بر  یدونستمنم  یگهکه چقدر داغون شده بود...از خنده د  اخ

 ینگهش داشتم,بعد از شمردن سه شماره دستمو از رو  ینهگرفتم و روبه آئ  چشماشو
 یکردبه خودش نگاه م یشتم....با بهت و ناباورچشماش بردا

 ساختم؟؟؟  یچ  یحال کرد-الین

منو  یاگر کس یــه؟ا یافهچه ق ینسر ا یرهخ یختره خفه شو د یــیوا-ارمیس
منه که خودمو  یر نگاه کن..تقص یاخدا یوا یزمتوسرم بر یکه چه خاک   ییشناسا
عقل تو سرت   یبگه تو جا یست ن یکیسپردم..اخه  یبچه مهد کودک  یهدست 

  یا  ینهبب همدمنو ی...کسیارهبالها م ینسر خودش از ا یکدوم ادم عاقل  یه؟اخهچ
 !پارکم یبه ساق  یا یکنهملم شک به عق

 یستادما ینهو دست به س  یدمتوجه به غر غراش خند بی

 ....یسَمش ارم یاالن شد-الین

تاد به جونم وچند بار زد  اف یح خودمم بلند شد و با تسب یتو حال و هوا یدد وقتی
  یزدمم یغتو کمرم...منم ج

 بود یپشتش به مامان  یسارم یدمدرگاه د یرو تو یدر اتاق باز شد و مامان  یهو

 یکردنگاه م یسارم یدهگرد به قامت خم  یبا چشما مامانی

  تعجب گفت با
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 اقــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟  یعل-مامانی

اقا اشتباه گرفته   یبا عل  یسوافتاد که ارم  یم از تعجب شاخ در اوردم  بعد دوهزار  اول
  کرده بود  یسصورتمو خ یکه اشکام همه   یجوریشروع کردم قهقهه زدن 

محکم زد تو  ی...مامان   یبود برگشت سمت مامان  یدهکه انگار تازه فهم  ارمیسم
 گفت  یصورتش و با حالت خنده دار

خدا مرگم بده   یپســـر وا یخودت درست کرد یبرا یختیهر چه سرو ینا-مامانی
 کرده؟؟؟   ینطوریتا یک   یــیچقدر زشت شد یوا ینگاهش کن ...وا

 دطلبکارانه به من اشاره کر  ارمیس

 ...بال رو سرم اورده ینبفرما دختر دست گلت ا-ارمیس

 باال رفته نگاهم کرد یبا ابروها مامانی

 قورت دادم و طلبکار گفتم خندمو

منو درست کن   یجوری یاگفت ب  یبود م یم؟کیعه نه بابا حاال مقصرم شد-الین
 .......یگفتبود م یستاره بپـــره هااا ک 

 ..لوش بدم یع داشت سرت انتظار ندهنم گذاش یدستشو رو یعسر ارمیس

خودم بود.خودم ازش  یر تقص یمامان  یگیتو م یباشه بابا باشه هر چ -ارمیس
 خواستم

 ...براش باال انداختم ییدهنم برداشت...منم ابرو یدستشو از رو و

 .تا اون لحظه بزور خندشو نگه داشته بود..شروع کرد به قهقه زدن مامانی
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.....قشنگ ....طرفو...... ی....مسخره......شد....یلیخ یسارم یوا-مامانی
 (یزدو حرف م یخندید.......)میپرونیم

 ...یدنشروع کرد به خند یمامان   یدنهم با د ارمیس

رد   یاز در خروج  یسوو ارم یمرفت ییناز طبقه ها پا یباز یسپل  یبا کل ینکهاز ا بعد
 ..به خونه یمبرگشت یمکرد

در  یمورد عالقم بودم...که صدا یالسر یدنمبل نشسته بودم و مشغول د روی
 ..برگشته یسموقع خواب بود..مطمئنا ارم ینخونه اومد...اقاجون ا

اومد سمتم ..انگاراصال  یدم که خندون بود با خوشحالبه سر و وضعش کر  نگاهی
منو بلند کرد و چند   یبا خوشحال یستادمنبود..بلند شدم و روبروش ا یا دن ینتو ا

 دور چرخوند 

 ...اخجـــان یـــدگلم پر  یابج  یدپر-ارمیس

 !پس نقشه م گرفته بود یدمخبر خوبش سرخوش خند  یدنشن با

 یست ن معلوم

 یچکاریانقدر َپخمست ه  یسمارم  ین.. ایه ه انقدر ازش فراردختره چکارش کرده ک 
 ...گفتن  یگفتن..!َجنم  یباالخره مرد یکنهنم

 گفتم  یچرخوندهوا منو م یکه رو  همونطور 

 ی؟ گفت   یبه دختره چ  ی..راست ینبذارم زم یوونهد یگهد بسه-الین

 گفت   یلبخند پهن با
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 یخوام به بعد م ین...گفتم از اینزم یذارمتشم بعد م یبذار خال یر نه خ-ارمیس
بدم اونم دوتا پا   یقو جامعه م تطب یاهداف اله یر رو در مس یرمعوض بشم مس

 قرض گرفت در رفت  یگهد یداشت دوتا

  که  یخوردکم کم داشت حالم به هم م  یگه..دیدنخند  شروع کردم به بلند

 ینبذاره زم  منو   یعسر   یسپله ها اومد که باعث شد ارم  یداد اقاجون از باال  صدای

 یکنی؟؟؟؟ م یچه غلط  یاقــــا دار یعل-اقاجون

 ...زده بود  یرونچشمامون از حدقه ب یسارم منو

 یه چه طور یسافتاد سر و وضع ارم یادمتازه  وایـــــی

 اقا اشتباه گرفته بود یبا عل یسواقاجونم ارم 

 واقعا مگه چقدر شباهت دارن؟؟؟  

... اقاجون انگار یممثل بمب منفجر شد  یسارم  یوحرف منو مامان  ینکه با ا  خالصه
ما نگاه   یبده با تعجب به خنده ها یشاز دور تشخص یسوهنوز نتونسته بودارم 

 یکردم

 .... جلوهمونطور با عصاش و ژست محکمش اومد  

 یتو یمدست کرد یفهمهم یبینهم یستن ارم یمیشوقد یرهن اوه االن پ اوه
 ...حساب ینبا ا میکمداش..بدبخت شد

 یاقاجون که حاال روبرو  یعصبان   یبا صدا  یزدیمگاز م  ینواز خنده زم  یمداشت  همچنان
 .یمساکت شد یموما بود بهش نگاه کرد
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!؟؟مغزتو  یهچه سر و وضع  ینا  یدیبه خودت مال  یهچه کوفت  یس؟؟؟اینارم-اقاجون
 ...یکنی؟تو پسرفت م یکننم یشرفتمردم پ یپسر؟بچه ها یاز دست داد

برو تو حموم خودتو بشور جلو چشمم نباش  یاتوروخدا سرو وضعشو...ب نگاه
 ....ی...حالمو بد کردینطوریا

 یشدو از خنده به هق هق افتاده بودم..مامان  یشتر اقاجون شدت خندم ب یحرفا با
 از من نداشتن یدست کم یسمو ارم

 یشانس از کدوم ور طلوع کرده بود ول نمیدونم

 یچبدون ه یس....ارمیسهتن ارم یمیشقد  یرهناقاجون متوجه نشده بود پ انگار 
 باال رفت  یبا سرعت به طبقه  یحرف 

 یمنشست یراحت  یمبال یرو  یدیمخند  یحساب  ینکههم بعد از ا یمامان  منو

 ...باال برگشت یاخم و َتخم به طبقه   یبعد از کل اقاجون

 .یمحرف هردو مشغول فکر کردن بود یلحظه ب  دچن

  کردم  یبه مامان  رو

اقاجونو بابامو برام   ینکدورت ب یوقت بود قرار بود ماجرا یلی....خیمامان -الین
  یمالن م  یرهسرم ش  یشهخودمم که هم  یبخدا.مامان بابا  یمردم از فضول  یکن  یفتعر
 ...بچه م هنوز یکننفکر م یگنم یچیزی یالک 

 ...پاهاش بذارم یکرد..اشاره کرد دراز بکشم و سرمو رو   یمهربون  یخنده  مامانی

دست کنه  یکیبودم که  ینشروع کرد به نوازش کردن موهام...من عاشق ا اروم
 ...یشدمهم اروم م یگرفتموهام...هم خوابم م یتو
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  ی که تو برا  یا یافهق ینبا ا باشه دخترم انقدر حرص و جوش نزن..مگه-مامانی
نبود   یتشموقع یشماه پ یکبهت... یگمم یارم؟نه ب یتونمم یخودت درست کرد

 !یاالن هست..و مطمئنا حقته توهم بدون  یول

 یفو شروع کرد به تعر یدکش یقنفس عم یه ینگاهش کردم....مامان  مشتاقانه
 ...کردن

دست اتابک بود و    یر رده بود...زکه بابات جوون بود و هنوز ازدواج نک   یوقت -مامانی
  یی جورا  یه کار بهتر بود و    ینداداشاش تو ا  یهاز بق  یدونست م  یچیزاییاز کار تجارت  

حداقل   یگفتبود م  یاوضاع راض  یناز ا  یلیدست راست اقاجونت بود..اقاجونت خ
 ...پسرمو ببرم تو راه خودم  یکی یناون دوتا که نشد ا یبرا

 یدوست نداشت بجاش عاشق پزشک  یادز  از بود تجارتوپسر بلند پرو یهبابات  اما
ماجرا باعث   ین!ایرههم بگ یهبورس یتونستم یخوب بود..حت  یلیبود!درسَشم خ
رو به   یهقض ینا یبره...وقت  یلادامه تحص یبرا یراناز ا یرهبگ یمشد بابات تصم

م راه خود  یدبا  ارسالن فقط   لشد و گفت شغ  یعصبان   یاقاجونت گفت...اقاجونت کل
 یچاره.بیکنهم یمونشبزنه واگرنه پش یدنبا یا یگهحرف د ینماز ا یر تمام !غباشه و

  یرون به هزاران بار قهر کرد و از خونه ب یکرفت و اومد نزد یلیارسالن پسرم خ
بابات استعداد   یگفتپا داشت..ِاال و بال فقط تجارت....م  یهزداما اقاجونت مرغش  

کوروش   یوشودار یگفت..میشهو پولدار مفق مو یلیاره و خد ینه زم ین تو ا یخوب 
خاندان کاوه رو حفظ نکردن به جاش از بابات انتظار داشت...بابات هم  یابرو
 یی خودش ارزوها  یبرادراشو بده..اونم برا یهتقاص کم کار یخواستنم

  ی رو ز شد و ا یمداشت.خالصه که اونقدر کش مکش کردن تا اخر سر ارسالن تسل
بابت  یناز ا یلیو ادامه داد..اقاجونت خباالجبار راه اقاجونتناچار کوتاه اومد و 
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 یکیارسالن    یگفتاز همه دوست داشت و م  یشتر ارسالنو ب  یشهخوشحال بود ..هم
  یگه اما بابات د یذاشتبابات م یبه الال یل یل یلی..خالصه خیشهخودش م ینع

 یابا ماربخشه بعد از ازدواجش ب نتواقاجو یتونستقلبش شکسته شده بود و نم
قسم خورد   یمفصل خانوادگ  یدعوا یهکم کم از ما سرد شد و تو   یهقض ینسر هم
  یحفظ ابرو ی...بعد از اونم برایادن یچکاریه یسمت اقاجونت برا یگهکه د

...که خودت بهتر خبر یرفتبعدش م یکردوشرکت م یهامهمون یاقاجونت تو
 ....یدار

 یتبابام...چقدر اذ یچارهم..بکه از چشمم اومده بودن رو پاک کرد اشکایی
 یگه د یو به زور جا یکردناگر منو از عالقه م جدا م یکنمشده...دارم فکر م

 ییها  یزیبرنامه ر  یندشا  یبرا  یبشم !هر کس  ینغمگ  یخواستمچقدر م  یفرستادنم
 ..کرده  یخودخواه  وعموض ینجوونا...اما اقاجون تو ا یه بق ینداره باباهم ع

 ..و پاکشون کرد یدرد اشکام کش یاروم دستشو جا مامانی

 ید راهشو ادامه بده شا یکرددخترم,اگر اقاجونت به بابات اصرار نم یدونیم-مامانی
وضعش  ید االن شا یکردبرعکس..اگر اصرار نم یشدبابات اونقدر پولدار و موفق نم

 یدونیمخوب م  یکنیم..به هرحال ما پدرتو درک میشدنبود و ورشکست نمانقدر بد  
از دست بده چقدر داغونو شکسته    لشوکه ورشکست بشه و کل مال و اموا  یتاجر  یه
عرضه    ی...من مطمئنم پسرم اونقدر ب یشهوارد م  ی..و چقدر بهش فشار روح   یشهم
  ی حرکت  یه .باالخره ..یرناموالشو ازش بگ یهمه  یاسون  ینکه بذاره به هم  یستن
.فقط با دل پاکت  یتونهکه مبه اقاجونتم ثابت کنه    یددارم بهش..با  یمانمن ا  یزنهم

 ..یزدلمبراشون دعا کن عز

 ..موهام کاشت یرو یبوسه ا اروم
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خدا کمک  یکردم...تو دلم دعا میدمکش  یقی....نفس عمیدمگرفتم و بوس   دستشو
با دستاش موهامونوازش کرد که   یمامان  کنه...تا زودتر سرپا بشن..اونقدر   ینابابائ

 ******!خوابم برد

  یومد و م یرفتم یاداقاجون ز یخونه  یمهمون تو  یمبود ینجاچند وقت که ا این
صرف شام خونشون   یاقاجون برا یمیقد یاز همکارا یکیامشب هم قرار بود 

غروب   یش..ساعت شیکردمبودم و به لوستر اتاق نگاه م  یدهتختم دراز کش  ی..رویادب
مسنو  ا ه اق  یهخانم و    یه اقاجون    ی.به گفته  یرسیدنبود مهمونا تا ساعت هشت م

به سمت حموم   یآن  یمتصم یه...تو یومدنسال اقاجون همراه دوتا پسر بزرگ م
ه موهام و با شامپو مدل دادن ب یکف باز  یرفتم و وان رو پر از آب کردم بعد از کل

...و بازشون یدم...موهامو سشوار کشیامب یرونشدم خودمو بشورم و ب یراض
  یشون و پرپشت یَلخت  یکشیدمم شوار و س یومدمم بیرون از حموم  یگذاشتم...وقت 
 .یشدصدبرابر م

سنگ    ینشس  یبودن و رو  یپور گ  یناشکه است  یدمپوش  یبلند مشک   یناست  یکتون  یه
 ..شده بود یقشنگ  یها یکار

رنگ جذابم و   یفلت مشک  ی,وبا صندل ها ٩۰قد  یدسف یشلوار پارچه ا یه  همراه
 ...کامل کردم  یپموت یدشال سف

بزنم و   یپام الک مشک  یناخن ها یگرفتم رو  یمم تصمعطرخنکم دوش گرفت با
کنم..دستمم با همون مدل الک زدم..ناخن هام   یدپام رو سف یناخن انگشت دوم

 !کاور کنم  یحت   یانبود بکارم   یاز بودن که ن بلند یبه قدر

 ین و رنگ ینداشتم مورد پسند اقاجون باشم.به قول خودش سنگ دوست
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 .یومدبه صورتم م یلیخملوسم زدم که  یرژ کالباس یه

بود اما خب    یدد  یتو  یبلندم از پشت شال حساب   یسرم انداختم موها  یرو  شالمو
 ...مهم نبود

 رفتم یسمت بالکن اصل اتاق رو باز کردم و به  در 

همزمان از بالکن خارج شد و درش رو بست و نگاهش به من افتاد...سر  اقاجون
 .یدیدمچشماش م یتو ینوتا پامو از نظر گذروند...برق تحس

 ...و با وقار ینخوبه...!سنگ-اقاجون

 .نشون نداد و از کنارم رد شد یعکس العمل یچبه روش زدم که ه یمهربون  لبخند

 !یشمم یر من اخر پ یاشاقاجون و بداخالق یندست ا از 

رو   یبالکن نشستم و اهنگ  یتو یز م یها یاز صندل یکی یسمت بالکن رفتم رو به
 !به هشت بود یکبه ساعت انداختم...نزد ینگاه کردم..  یپل یمبا گوش

 یدمرو د  یسوزمان چقدر گذشته بود که در بالکن باز شد و گ نمیدونم

 ..یاطنح یتو یدنمهمون ها رس ینپائ ینخانم اقا گفتن بر-گیسو

 .یامممنونم االن م-الین

  یدونستم رفتم م یینپا  یقطع کردم و با سرعت به سمت طبقه  یموگوش  اهنگ
 .یماستقبال مهمون نباش یادبرایبدش ماقاجون 

 یناز ا  یگه..د  یممنتظر مهمونا بود  یشهبودم مثل هم  یستادها  یاقاجون و مامان   کنار 
 !که چقدر خسته کنندست  یخسته شده بودم...وا یون دارهمه مهمون و مهم
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 ..شدن  یراییپذ یها وارد سالن اصل مهمون

.پشتشون هم دوتا پسر  یشلوارو کت  یر پ یاقا یهخوشپوش همراه  یر خانم پ یه
  یموییل  یرهن..هردو پیاومده بودن مهمون   یمثال دختر کش  یپایدوقلو بودن که با ت

داده   یتهم به باال هدا ینبه تن داشتن.و موهاشونم ع یمشک  ینو شلوار ج
 .رو داشته باشن٢۴ یخوردبودن..بهشون م

که ظاهرا    یدادن خانمکردم و اوناهم متقابال گرم جوابم رو   یهمشون سالم گرم  با
و به به و چه چه راه   ید بود اومد جلو و رومو بوس یمادر اون دوتا افسانه ا
جا به مبل اقاجون  ینتر یکنزد یکرد... رو یفک یانداخت...اقاجونم حساب 

حس کردم سرمو بلند کردم   مخود یاز اون دوقلوهارو رو یکی یرهنشستم...نگاه خ
 !دوندم...بچه پرومو برگر سرد رو یلیبهم زد خ یشخندیکه ن

هم از اومدنشون گذشته بود    یساعت   یک کم کم حوصلم سر رفته بود و حدودا    دیگه
نشستم    یاطح  یسنگ  یابنما  یبه سمت باغ اقاجون رفتم...روگفتم و   ی..با اجازه ا

 یدوار ...امیشددانشگاه شروع م یدترم جد یگهو به اسمون نگاه کردم دو هفته د
هنوز  یسمخونه موندم...ارم تویانقدر  یدم ه بگذره پوسهفتدو  ینبودم زودتر ا

 ...بود قرار بود تا ساعت ُنه خودش رو برسونه یومدهن

 !هست اجازه یدببخش-

 یتونستماز همون دوقلوها بود که اصال نم یکیبه صاحب صدا انداختم  نگاهی
 ...بدم یصشونمتشخ

 .گفتم  سرد

 !یکنمخواهش م-الین
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 ...م شده بودانگار َفکش تازه گر  فاصله کنارم نشست و با

 دارم؟ یوبا ک ییخوشبختم من اسمم شهرامه افتخار اشنا ییتوناز اشنا-

...به ینکردم ارامشو حفظ کنم...بخاطر اقاجون ال  یبا حرص فوت کردم..سع  نفسمو
 خاطر اقاجون 

 .خوشوقتم ییتونمهستم.از اشنا ینال-الین

  زد یلبخند شهرام

 !خوشوقتم-شهرام

کردم. با   یدا!باالخره راه فرارو پیدرس  یساومد اخجون ارم   یاطشدن در ح   از ب  صدای
بغلش اونم محکم  یدم و پر یستم سمت ارمازکنارش بلند شدم  و رف یدببخش یه

 .ینمنو تو بغلش چلوند و گذاشت زم

 !هـــوف ینجاتم داد یعنی-الین

 ید تعحب پرس با

 چـرا؟؟ -ارمیس

 .با من یدنبال خوشوقت  یاطحاومده بود تو دوست اقاجون  ینبابا پسره ا-الین

 خندم گرفت  یانماز طرز ب خودمم

فرار قرار داده گفتم  یله نگو خانم مارو وسبغلم  یدیدوئ یپس بگو اونطور-ارمیس
 یغش ت یمداره بر یههست ما یطرف ک  ینا ینمبب یسا!!اصال وایستیاکارا بلد ن  یناز
 یم؟؟؟ بزن
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 ...رفت هواتو پهلوش که آخش  یدمارنجم کوب با

 ...یکردبه من نگاه م یمالوند و با حالت طلبکارانه ا پهلوشو

غلطا   ین از یبش یرتی غ ینکها یتو جا یکشی؟خجالت نم یهها چ-الین
 ...یکنی؟بیحیام

 یسارم یکردم یمبندهاش تقس ین ب یرتوکه داشت غ  یخداوند متعال موقع البته
 !بود ییدستشو

 یدو لپمو کش یدنخند ارمیس

 یه خودش  یگفته بعدم خواهرم برا  یحاال انگار پسره چ  یابابا حال دار یا-ارمیس
 .که  یستبه من ن یازین یگهپا داداشه د

خندمو کنترل کنم  یتونمنم یدمخنده اول با اخم نگاهش کردم که د یر بعد زد ز و
 .یدمهمراهش خند

ا لباسشو  کرد رفت باال ت  یکبا مهمونا سالم عل  ینکهبعد از ا  یسارم  یمخونه شد  وارد
 یاز دستش عصبان   یمهمون   یتو  یسارم  یر به خاطر تاخ  یه .اقاجون حساب عوض کن
شادو خندون قسر در رفت.پسره   یسمنگفت و ارم یچیمهمونا ه یجلو یبود..ول

عزم رفتن  حظهخرشانس..حاال اگر شانس من بود مهمونا همون ل ی
 یــــش.ایکردنم

 ...بود یاگر شانس داشتم که اسمم شانسعل من

و متنوع اقاجون باالخره بلند شدن و مزاحمتو    ی رنگ   یها  یوهاز خوردن شام و م  بعد
 !!!ین....مودب باش الیکردنداشتن مراحمتو کم م یعنیکم کردن..اممم 
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  یای از رفتن مهمونا به سمت اتاقم هجوم بردم و به مامان زنگ زدم و جو بعد
 ی..مامان گفت سرگردیمیکردهر روز صحبت م یبارفتن تقر یحالشون شدم.از وقت 

کمکشون کرده و هر لحظه    یلیکار رو بهش سپرده خ  ینا یرانا یکه اقاجون تو
فعال ندارن..معلومه طرف    یمدرک   یچه  یول  یشنم  یکدارن به هدفشون نزد  یشتر ب

صحبت   ی با اقاجون تلفن  یگاه   یسهاقا پل  یاخوب بلده..همون سرگرد    یلیکارشو خ
  ی ..معلوم بود اقاجونم حساب  یشنیدم متشون رو ماوقات هم مکال یو بعض یکردنم

 ..کمکمون کنه  ینطوریتا اخرش هم یدوارمبه کارش اعتماد داره و قبولش داره! ام

  ی عدد خرس قطب  یکو مثل  یدمتخت دراز کش یتلفنو قطع کردم رو  ینکهبعد از ا 
 *****رفتم یمزمستون یقبه خواب عم

 !!!یامنم   یروناتاقم ب صالاز من ا یــــخواماقــــاجــــــون نم-الین

 یاقا  یخانواده    یشیکه گفت شب حاضر م  ینعصاب من نرو هم  یرو  ینال-اقاجون
  یست قرار ن یکنیم یدا مراسم حضور پ یمن محترمن فقط تو یبرا یلیخ یلواسان 

باش  ی!فقط دختر خوب یهخواستت چ یگممن بهشون م یوفتهب یبعدش اتفاق 
 ...ینهم

 ...ادمیستبااخم ا ینهبه س دست

 یانداده بودن ب یر گ  یر واگ یر هاگ ین مهمونا تو ا ینا یادبا یب  ینادب تر یاز ب  یکی
  یچ   یاصال برا  یچ   یعنی بهشون بگم..  یپسرشون...اخه من چ   یمن برا  یخاستگار

.!!؟؟؟چرا انقدر  ینابدون حضور مامان یوفتهاتفاق ب یناقاجون ا ی خونه  یدبا
منفجر بشم  یتواستم ازعصبانیخحظه معصابم خورد بود و هرل یهولن!!؟؟حساب 

خانواده   یدونستممراسم هم حضور داشته باشم خوب م یاصال دوست نداشتم تو
  یعنی !!! یبشگذاشته تو ج  یسوداره که ارم یپسر لوس و مامان  یه...یانک  یلواسان 
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مامانش آبم نخورد..و همش چشمش به    یبدون اجازه    ینجااون شب که اومدن ا
عرضه؟؟اون وقت با چه   یانقدر ب  نکنه...پسرم خطا  یموقع مامان جونش بود که

  ینه من؟اصال اون سرشو باال گرفت منو بب یخاستگار یادب یخوادم یاعتماد به نفس
مگه من اونشب جلوشون بودم که خانوادشم منو  یاد؟اصالکه خوششم ب
  ع یضا یتونستن...واقعا مگه چقدر میگهسالم کردم و رفتم اتاقم د یه بپسندن؟فقط 

 ؟باشن! 

من بشم دوماد   یعنیعوض بشه    یدعروسو دومادم با  یگاهجا  یریمار بگکنار هم قر   ما
کرده  یز به خاطر مالو منال اقاجون دندون ت یدونستماون بشه عروس واال!!!!!!م

  ین ا یت..اونقدر هم نیدونستنم یموضوع رو هم اقاجون هم مامان  ینبودن... ا
... اما من اصال لجم گرفته بود و اشتند یشتر ب به تفکر  یاز کارشون معلوم بود که ن

 ...حاضر بشم امشب یخواستمنم

  یدبه کمرم کش یدست  مامانی

مراسم  یه یانفقط م یلواسان  یخانواده  ین...بب یزمدختر خوشگلم... عز-مامانی
 یبهشون بد یاصال جواب مثبت  یستتوهم قرار ن یوفتهاتفاق م یرسم یکوچولو

 !زشته یلیخ یایدن یمبهشون بگ یتونیمنماقاجونت منو که   ینه..فقط مسئله ا

ذهنم جرقه زد ابروهامو باال انداختم و چشمامو با حالت   یکه ناگهان تو  یفکر با
و منتظر   یدفهم یزاییچ یههم از برق چشمام  یگرد کردم فکر کنم مامان   یجانه

 نگاهم کرد

 شباااا یه ینفقط هم یبه خاطر شما!ول ینمخب باشه..باشه ا یلیخ-الین
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اقاجون  یارمکه کم ب یستمنگاهم کرد..هه...من بابام ن یروزمندانه پ قاجونا
 !نبردههه ینا یروز پ یک   یدد یمجونم...خواه

 ...خودم ی یدهقربون دختر فهم-مامانی

 ...هم نفهمم فقط رو نکرده بودم یلیمن خ یدونستنم یدلم سوخت...مامان  اخی

 ...باال رفتم یو به طبقه  دور شدمازشون  یدببخش یهزدم و با   لبخندی

 یس نقشه رو هم با ارم  ینگرفتم ا  یمدر رو باز کنم تصم  ینکه...قبل از ایدماتاقم رس  به
 ...بذارم..خداروشکر امروز جمعه بود و اونم خونه مونده بود یاندر جر

ر  شدنم و انکا  یخیالب یبرا یسحرف زدنو اصرار ارم یاتاقش رفتم و بعد از کل به
 یزیم به نقشه روع کردبمن شر 

 نبودن  یکه تموم شدن   یجانه یمن از رو یغایج یغکنار ج  در 

من گوش ندادم و   یزشته ول یلیخ یگفتکرد منصرفم کنه م  یسع یلیخ ارمیس
 یخواستماما نم یستکارم درست ن یدونستمکفش خودمم م یهپامو کردم تو 

وادار  یخواستمکه نم  ییامنو به کاره یناز ا  یشتر ب ینجاییمکه ا  یمدت  ین اقاجون ا
 ...نداختهوخانواده ا یمنو از کار و زندگ  یکنه ... به اندازه کاف 

تا   یکردمم یادداغشو ز یاز پ یکمامشب...!البته اگر به من بود  یمشد گل بکار قرار 
  یشدم یزیابرور یلیخ یگهاونموقع د یول یمبخند یشتر ب

 گفت  یاب به مامان رف اومد و خطکه اقاجون به ح   یمناهار بود یز م سر 

چند تا   یه که راجب سنِد   یمدارک  ینجاا یاد سر م یهامشب احتماال هاکانم -اقاجون
 .یخورهبدردش م ینکهبهش بدم مثل ا یداز قراردادهامونه رو با 
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 چشم...خانوادش چطورن هنوزم المانن؟  یباشه قدمش رو-مامانی

 گفت  یکردمهمونطور که داشت قاشقشو پر از برنج  اقاجون

 .اره-وناجاق

  یارو همون  یزدمحدس م یبود؟ول یک   یزدنکه ازش حرف م  یاسم ینا نمیدونم
داره  یم...چه اسمیکنهپرونده کار م ینسرگرده باشه که چند ماهه داره رو ا

 یه...البته گفتن جوونه...پس یادنم یاسم ینمرد شکم گنده همچ یه!هاکان...به 
 ....شکم گندست ینکیپسر چاق و ع

!؟عجب دوره زمونه  یشناصال پسراهم سرگرد م یگم؟؟مگهم یهتا چو پر چرت ینا اه
 ...رفته یناز ب یمانتظام یرویشده ها..حرمت ن یا

همه با تعجب  یدمکردم..سرمو که بلند کردم د  یزیر یخنده  ینابه ا بافکرکردن
 ...یکنننگاهم م

 منظورش  یدمسمت من..خوب فهملبش زمزمه کرد و فوت کرد  یر ز یزیچ ارمیس
  ی محکم کوبوندم به پاش که اخ بلند  یز م یر کنم...از ز  یداشفا پ یشاالا یعنی...یهچ

 ...گفت

 با تشر گفت اقاجون

 ...کارا  ینا یجا  ید!!!غذاتونو بخوریـــنبسه ال-اقاجون

نگم   یچیزد و اشاره کرد ه  یبهم چشمک   یخندیدهم که تا اون لحظه اروم م  مامانی
 و غذامو تموم کنم زودتر
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سوزوندم   یشخونه و ات ینکه من اومدم تو ا  یاز اون موقع یمامان  ی گفته  به
  یطونیامبه همه...فکر کنم باالخره ش  یدهم  یر گ  یر به د  یر اقاجون کم کم نرم تر شده و د

 کارساز بودن...و اقاجون به تله افتاد

 !!!گفتن...واال  یگفتن...ته تغار  یگفتن...دسته گل  ینیهرحال ال به

شب  یبرا یحرکت اقاجونو سکته نده فقط!حساب  ین ب امشا یکردمدعا م دعا
 ی شورو شوق خاص  یهکارو انجام بدم    ینا  یخواستمبار بود م  ینزده بودم..اول  یجانه

 یشناختمگان سر از پا نمداشتم...به قول بزر 

بهشون بر   یادیز یترسیدمم یادبانه بود از طرف  یب  یتنها یحرکت ب  یه چون
امونمو   یگههم گل کرده بود و د یهو لجباز یطنتهش ین..ابخوره...اما برام مهم نبود

 یتونستمبود که م یقطر ین....فقط از همیشدمم یهتخل یجور یه یدبود..با یدهبر
 کرده باشم  یحیتفر یهون کنم و خودمم منصرفش یشههم یبرا

 ی ..تا برایمبه سمت اتاقمون رفت یسبا ارم ینا از خوردن شام و تشکر از اقاجون بعد
 ... یمت کنستراحشب ا

نخندم..چون  یکردمم یسع یدبا یلیذهنم مرور کردم خ یدور نقشم رو تو چند
تخت  یکردم که رو  یال...انقدر فکر و خیشدم یر تو ش یر اوضاع ش یگهاونوقت د
 ****خوابم برد

انداختم اوه اوه هفت بود!!ظاهرا وقت حاضر شدن   یبه ساعت نگاه  یخستگ  با
  یبه خرس قطب  یس!به قول ارم یدم؟که چرا انقدر خواب  هنیا  یبود....فقط سوال اصل

 ...گفتم پخ
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در اتاقو زد   یسو...گاتاقم یاومد تو یقهتک زنگ زدم که بعد از چند دق یسبه ارم 
 ....یمو گفت که اقاجون فرمودن حاضر ش

  یزم شوَور عز یخوشگلمو برا ی...!! شروع کردم لباسایشیمبه چشم حاضر هم م ای
 یدمپوش

خواب ازش استفاده  ی...که معموال برایپاچه گشـــاد خرس یردار کشلو یه
  یلی خ یهم هارمون  چهارخونه از لباس هام که در کنار  یمانتو یه...همراه یکردنم
 ..داده بودن یلتشک یکیش

 !اره جون خودم هه

متاسفانه مجبور شدم  یدماقاجون بودو پوش یراه راه که برا یدجوراب سف دوجفت
 ...یدمااکش برم..البته بعدا بهش م  یسارم یرهنثل پرو م یکی ینا

 یدن... بود..اخ اخ چه شود!!!!با دیزدنپاهام زار م یدراز بودن و تو یلیجورابا خ 
 رفتم  یسهدور از خنده ر یهاون شلوار و جوراب 

...حناق یخندیدم یکردوعر عر م یچ  ینافتاد و ع ینزم یرو یدمنو د یوقت  ارمیس
 ....یبفهمـــ یادب ی واست خاستگار زورک  یشاالبچه...ا یریبگ

زرد کردم....با کمک   یمدرست کردم و دندونامم ک  یوندیابروهامو پ  یممگر  یلوسا  با
توش  یخط مشک  یهکنار دماغم گذاشتم و   یمخصوصم خال بزرگ  یمداد قهوه ا

 .زائد بود یمو  یکه نشونه   یدمکش

 ....قرمز کردم  یا  یرهحالت دا  گونهامو به  یخودم حالم بهم خورد!کم  یدنبا د  خودم
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مرغش   ین..ال یستبابام ن یریایاز اون تو بم یگهد یریتو بم ینجون جونم..ا اقا
 !..فلجه کال پا نداره

تا اون   یسمطالعه اقاجونم زدم...ارم  یدور مشک   ینک پسر کشم ع  یپت  یلتکم  برای
 کردم نگاه  بهش    ینهبرگشتم و دست به س   ینهآئ  ی...از جلویخندیدوقفه م  یلحظه ب 

 چطورم؟؟؟؟ -الین

  یزد م یه به سرخ انگار داغ دلش تازه تر شد همونطور که رنگش از خند ارمیس
به سرفه افتاده بود خب حقم  یگهاواخر د ین..ایدندوباره شروع کرد به خند

که   ییچه کارا ییاتزورگو  ینبود.. اقاجون بب یدهداشت!تاحاال انقدر منو داغون ند
 .یکننبا ادم نم

خندشو    یکردم  یسع  ی.. در حالیستادتازه کرد بلند شد و روبروم ا  ینفس  ینکه از  ا  بعد 
 .کنه گفتکنترل  

رو دستمون لعنت   یوفتهم یزنه..در جا سکته میپرهنم یکی ین...اینال یوا-ارمیس
 ...بهت دختر

 یدن باز شروع کرد به خند و

 ...یتتمامور  یبسه برو تو یخب مزه پرون  یلیخ-الین

  یدن مهمونا رس  یرفت..قرار شد وقت   یرونبا خنده از اتاق ب   ون داد وسرشو تک  ارمیس
 ... یینبهم بگه و منم همون موقع برم پا
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  یشد م  یین بدنم باال پا  ینآدرنال  یجور  یهکل وجودمو فرا گرفته بود...  یجانحس ه 
ربع که همش صرف عکس  یککه انگار قصد جونمو کرده بود!!!بعد از گذشت 

 ...یین داد که اومدن و برم پا یجمس یس.ارمگرفتن از خودم شد..

به  یشاقاجونو تو ذهنم تصور کردم.... پ یعصب ی یافه...قیدمکش یقیعم نفس
 !...یمعظ یدردسرها یسو

 !یبچه درس خون مثبت و صدالبته دهات  یدختر ها یهشده بود شب یقادق قیافم

  یواشکی کردم و   یمدوم خودمو قا  یطبقه  یرفتم و کنار نرده ها یین پله ها پا از 
 .نگاه کردم ینوپائ

از مبال نشسته بود و پشتش به   یکی هم رو  یکلی ه لییپسرخ یه از اقاجون  جدا
معلوم بود قدش انقدر بلند بود که تا سر مبل   یشمشک یمن بود...و فقط موها

 یخیال...بیدم؟ها به خونه مجاز شد من نفهم یلورود گور ی.. کِ یرسیدم یسلطنت 
بودن و اقاجونم   یستادهها ا هپل یکنزد یسوو ارم ی..مامان نداختم باال ا یشونه ا
 داده بود یه به عصاش تک یشسلطنت  یصندل یجلو

 ..یگرفتمروبروش قرار م یرفتمم ییناگر پا که

ماغم    ی..انگشت اشارمو رویکردنباال باحالت شوک منو نگاه م  یطبقه    خدمتکارای
  زرد خوشگلم گفتم یبردم و با دندونا

 یــــــسه-الین

  ی خنده..منم بزور جلو  یر اروم بزنن ز بود که همشون یمن کاف  یسه ینهم انگار 
 .خندمو گرفتم
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کفشکن باال اومدن و مشغول سالم   یمهمونا وارد شدن و از سه تا پله  باالخره
 بودن  یکعل

 یدم اهسته اقاجون رو شن صدای

 یست موقعش ن هم نکنه...االن یلجباز  یادبگو ب ینبرو به ال یسارم-اقاجون

  چشم اقاجون -ارمیس

 ..یمنو نبخش یچوقته  یدشا یهموقع چ  ینیبب ی... وقت یون جون اقاج یرمبم الهی

 ید باال انداخت و منو د یبه طبقه  ینگاه  ارمیس

 .)االن وقتشه(باز و بسته کرد یچشماشو اروم به معن 

 ...عه اقاجون خودشم اومد-ارمیس

  یعنیها)  یباییله ها رفتم و باالخره ملکه زحاال نوبت خودم بودم...به سمت پ  خب
  یروی به پ ی رفتم و حت  یین خودم(وارد صحنه شد... و مثل پرنسس ها از پله ها پا

همون دامن پف   یتشلوار خوشگل و گشادمو گرفتم که به ن  یقصر گوشه    یناز قوان
سالن  غرق در سکوت  یلحظه ا ایبر شد.. یدهدار بود... همه نگاها به سمتم کش

...اب دهنمو با صدا قورت دادم که البته فقط یومددر نم یچکس...صدا از هشد
خودمو ببازم و گند  یدقورت دادنش چقدر سخت بود...نبا یدمخودم فهم

نگاهم   ی سرخ اقاجون حت  ی یافه رفتم اصال به ق یین به طبقه پا یی بزنم!باکمال پرو
 ...نکردم به جون شما
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وقت نکردم حواسمو  جمع کنم و    یادز  ردنکیبا دهن باز نگاهم م  یسبجز ارم  ههم
 ی روبه خانواده لواسان  ی..رفتم تو نقشم...با ناز و عشوه خرک ینمخوب بب یافهاشونوق

 کردم

 که اصال توش ماهر نبودم گفتم  یلهجه شمال با

 به به ِسالم خاِنم,ِسالم آقا شما خوب ِهستن؟ -الین

رف معارف ِنداشته دتاَنه,تعا..خاِنه خویدرو تخم چشم ما گذاشتقدم  بوَفرمایید
  ها ینباش

,رفتم یکردنشده بود داشتن نگاهم م  یدهچسب   ینکه به زم  ییبا َفکا  یلواسان   خانواده
 ترشون و ادامه دادم یکنزد

 !ها... َپ گل ِپسرتان کو؟؟؟ یدخاِنم جان... ناراحت نش-الین

  ی چشما! که داشت با یدازشون گرفتم و به پسرش نگاه کردم همون ام نگاهمو
زدم..البته که حرف و  یچیزی یکردناالن فکر م یکردگشـــــادتر نگاهم م

 .اصال نبود  یثاشونحد

  یش زردمو به نما  یزدم که دندونا  یدبه ام  ییرفتم جلوتر و لبخند دندون نما  یکمی
دندونم   یرو  یهاز ثان یکسر  یاهشو براگشاد نگ  یهمونطور با چشما یدگذاشت ام

 ادامه دادم یع.سرت زده نگاهم کرد.و بعد دوباره به یدکش

 گل اقا  یبین,بینِکه اورد  ِیمناز مامان یهااا پس ع -الین

 

  ِبدو ِبدو یجوِپسر ا َیکواس خاطر   یادم یشَکم پ  ِم 
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 !!!!َپ قدر ِبدان ُکِنم

 بهش نگاه کنم  یناز ا یشتر نکردم ب رغبت

 نقشه رو اجرا کنم که یهبق خواستم

که باعث شد همه با همون دهن باز به   یدکوب  نیزم یمحکم عصاشو رو اقاجون
 ....بشن یرهاقاجون خ

هم از زور خنده و شرم  یو مامان  یزدم ی صورتش به سرخ  یت جون از عصبان اقا
 یدگز  یم یگند زد  یکامال قرمز شده بود و مدام لبشو به معن

 اومد یگهاون حالش چطوره...خوبه د ینمسرگرد کنم بب یارونکردم نگاه اون  وقت
 ...یدد یممجان یخونگ  یشنما یه

 سرم داد زد یبلند و محکم یبا صدا اقاجون

 یلواسان   یاالن از خانواده    ینهم  ینمسخره رو تمومش کن ال  یشنما   ینا-اقاجون
 ! به اتاقت یگردیو برم یکنیم یعذرخواه 

واکنش هم انتظار نداشتم..همه   ینگند زدم...البته کمتر از ا  یجد   یظاهرا جد  اوف
داشتن    یو سع  یخندیدنم  یز ر  یز ر  یدو مادر ام  یسو ارم  یا همراه مامان تکار خدم  ی

 ..یرنخندشونو به احترام اقاجون بگ یجلو

 یلواسان  یسمت خانواده  گشتمبر 

 !خالِصه َکه خوش گِذشت ِبرا امشب بِستانه-الین
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 !!!یمزدم و ِد برو که رفت یفیخف یغبرداشت همونجا ج یز به سمتم خ اقاجون

اتاقم...بلند شروع کردم به قهقهه  یتو یدم باال رفتم و رس یکی دوتا هارو  پله
خنده نگه   یذهنم دوره کردم و خالصه هر چ  یزدن....از اول ماجرا همه رو تو

 ...کردم  یداشته بودمو خال

اومدم   یروناز حموم ب یو کفباز یدوش حساب  یهسمت حموم رفتم و بعد از  به
 یمگوش  به ساعت یساعت چند بود...نگاه  اقیدق یدونمنم یدمموهامو سشوار کش

بعد از رفتن من چخبر شد؟؟من    ییناون پا  یعنیبود...  یمانداختم اوه...ساعت دهو ن
نقطه   یبشم....دست گذاشته بودم رو  یچشم اقاجون افتاب   یکه عمرا حاال حاال جلو 

 آبروش یعنیضعفش..

ن به .خودت رحم کخود خدا .. یادر اتاقم زده شد... یدمشد که د یازده ساعت
 ...قاجون کشته بشـــم یبه دستا یخوامنم یمجوون

 یه؟ک  ینمدر نگاه کردم بب یدرو بازکردم و از ال اروم

در رفتم کنار و گذاشتم   یاز جلو  یکردخندون داشت نگاهم م  یافهبود که با ق  ارمیس
 ...وارد اتاق بشه بعد درو پشتش قفل کردم

بچه   یاتو چل بودا....انگار ما ذاتا با خلق  خل  پا  یهخودمون    ینداداش ماهم ع  این
 ...یریمم یاو همونطور هم از دن  یماومد یاگونه به دن

کنه و    یدامناسب پ ی تا جا یزدغلت م یتخت دونفَرم و ه  یپهن شد رو  ارمیس
 راحت دراز بکشه 

 !!!!یشــــدچ ینمکن بب  یفتعر یسارم یریکوفت نگ-الین
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 یقی عبوسم نفس عم  یافهق  یدنو در اخر بعد از د  نیدداز حرفم شروع کرد به خن  بعد
داداش ماهم هر  ینبابا ا یبکشه...ا یدنشد دست از خند یو باالخره راض  یدکش
 !خوش خندست ینباشه حساب  یچ 

 .کردن  یفماجرا رو تعر یادکرد با آبو تاب ز  شروع

ون  اقاج یافه ق یوارد شد ی وقت  یدونی..نمیوا ی...وایدونینم  ینال یوا-ارمیس
 ....!باشکوه انجام شد اخه یلی...وارد شدنتم خیدهبود انگار جن د یرچطو

 یشتو نما  یهبعدش که بق  یصورتش ول  یاروم زد تو  یدتاز همون لحظه که د  مامانی
اقاجون دهنشون    ینع  یدمام  یکه اشکاش در اومد!مامان بابا  ید انقدر اروم خند  یدد

  ی ....اخ اخ وقت یزدنپلکم نم  یحت   شده بودن  یرهَعلنا باز شده بود وبا تعحب بهت خ
همه   یاقاجون در رفت  یعصا یر از ز اونطوری یوگفت  ینااون جمله اخرتو روبه لواسان

 ...همه بجز اقاجونو اون سرگرده  یدنبمب منفجر شدن و شروع کردن به خند  ینع

  ی بودمش...باالخره ابرو شو جلو یده ند ینطوری تاحاال ابود  ی عصب یلی خ اقاجون
کنه   یکرد کارتو ماست مال  یسع ی!مامان یبرده بود یبه ظاهر محترم یخانواده 

انگار   یبود براشون. ول یاحترام یب  ینکهخودشون هم با ا یاما خانواده لواسان 
 ..رفتیحرکتت حال کردن و تو دلشون جا گ ینبا ا یحساب 

 ینهمهن ازشته براشون واال...!م یلیموقع ...خ یهاز رو نرنا  یااااالعنت یــــیوا-الین
 سرم یر بشن خ یخیالکه ب  یدمکش  یبدبخت 

همه خوشوبش   یگهگوش کن بابا ..بعد از رفتن سرگرده د  یشوبق یــسه-ارمیس
نگاه   ینبرج زهرمار نشسته بود و به زم ینفقط اقاجون دور از جونش ع یکردنم
  ید اورده و با یبابا در م ینلج تورو ع یددر گوشش گفت نبا  یدمشن یم..مامانیکردم
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 یچیاقاجون ه یباورت نشه ول یدشا یکردهبه حرف و خواستت گوش م
رو دستشون  یخترو ر یآب پاک  یفکر بود....اخر سر هم مامان  ینگفت...مدام تو

حساب ناراحت نشدن انگار به جواب رد   ینجالب بود با ا هی و گفت جوابت منف
  ی بابا  تنیرفهم که داشتن م یخنده(و موقع یر ز یمعادت داشتن)هردو زد یدنشن
و ازش   یتو دلش جا گرفت   یو حساب   باشهمراقب تو    یلیروبه اقاجون گفت خ  یدام

 ..کار امشبت  یخواهش کرد سرزنشت نکنه برا

بازم خوب   ی!ولیکنهاونا نداره وکارخودشو م یبه حرفا یاقاجون توجه میدونستم
و خودمو   نیروبزور از اتاقم انداختم ب یسوکرد,ارم  یتازم حما یلواسان  یبود که اقا

 !یاد باال سرم ن یگهد یزدم به خواب که کس

 خوابم اروم با خنده گفت  یدفهم یدر اتاقو باز کرد وقت  یربع مامان  یکاز  بعد

 ...یباباتم از پشت بست  یایپاره دست جوون یشات یاز دست تو دختره -مامانی

 هم کنم  یهر کار یمامان  یدونستمزدم....م یقیدروبست و رفت...لبخند عم و
 یمیستهر مهربون پشتم واهمونطو

 ******شدن و خوابم برد ینپلکام سنگ کمکم

دانشگاهم شروع  ید شنبه ترم جد یگذره م ییذاک  یهفته از اون شب خاستگار یک
خروج از خونه رو بهم نداده ...هر  یماه اجازه  یک یهمتنب ی,اقاجون برایشهم

 !...کردم فقط گفت نه نه نه  یو زار یهچقدرم گر

  یهو تنب ینشلوغ کنم ا یادی..تازه گفت اگر زیکردم یهمو فقط تنب یگفتنم هیچی
 افتم یدانشگاه کال م از درس و یدوماه و اونطور یکنهم
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!گوش یوفتماز دانشگاهمو درسم م  ینطوریرفتن به درک ا  یرونبهش گفتم ب  یچ   هر 
با  یهم هر چ  یبود مامان  یر فکرم درگ یلینکرد و فقط با اخم از کنارم گذشت..خ

  ید با  یزنم زورمو م  یناقاجون صحبت کرد گوشش شنوا نبود که نبود!اما امشب اخر
بشه..فقط کار  یکه راض مانمباهاش صحبت کنه نه ما یتونهبذاره! نه بابام م
قرمز    یکگذاشتم...و تک به تک توشون رو با ماژ  یز م  یرو روA4 یخودمه...برگه ها

  مورد نظرم رو نوشتم یجمله ها

 پاک تر از گلت به دانشگاه برود  یر نوه :بگذایاول)

  بزرگوار ی:نوه ات را ببخش ادومی

  یدارددوست م یلی:نوه ات تو را خسومی

 ناراحت است بگذار برود دانشگاه  یلی:نوه ات خچهارمی

 :توروخدا بذار برم دانشگاه غلط کردمپنجمی

 بذاررررررر یگه:اقا جون جونم بذار دششمی

 یدمقول زنونه م یشمام یبرم دختر خوب  ی:اقاجونم اگر بذارهفتمی

 یااا ننداز ین:رومو زمهشتمی

 یشماااتر خانم مهندس م یر د یمونم:اگر نرم از درسم جا منهمی

خوشگلت ازشما اقاجون جذاب و مهربون خودش تقاضا   یجانب نوه  ین:ادهمی
 .خروج از خانه را صادر کند نقطه یکه اجازه   یکنهم

 (کاوه  یانواده خ یته تغار  ینتشکر:ال با
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رفتم, از در اتاق اقاجون    یرونبرداشتم..و از اتاقم ب  یهاروهمراه با چسب کاغذ  برگه
و سمت    یومدم  یرونشروع کردم به چسبوندن کاغذا, اقاجون وقت ناهار از اتاقش ب

هم   یامتداد دادم...حساب   یز م  یبرگه ها تا رو  یر مس  ین بنابر  یرفتم  یغذا خورد  یز م
 بدم  قرارشونکجا   یدونستمن مبودن..چو یدد یتو

 !!!!کنم  ینخب حاال وقتشه کم خب

  بود   یقهساعت دوازدهو پنجاهو نه دق  یستادماتاقش بود ا  یککه نزد  یستون   پشت

غذاخوردن   یچقدرم برا یومدحرف زدنش م یاتاق اقاجون باز شد صدا در 
 .نکرد یر هم د یقهدق یک یحت  یعنی! یمهآنتا

بود انگار داشت با دقت به   یستادها یهارشونه ا بلند و چ اقاجون مرد قد  کنار 
بود   یه؟ممکنک  یارونتونستم خودمو بکشم اونور تر تا بفهمم  یدادحرفاش گوش م

...انگار داشتن راجب مشکوک بودن  یرفتبه فنا م یز معلوم بشم واونموقع همه چ
 ..یزدنم  حرفشمال  یها ینزم یسند خاک خورده درباره  یسر یک

پشتشون   یدمکردم که د  یمتوقف شد و سکوت کرد نگاه  یه ا لحظ یبرا اقاجون
 ..یرسماشناستااا..حاال بعدا به خدمت اونم م یارو ینبه منه. چقدر ا

هم انگار غرق خوندن   یارواون  یخوندکاغذو م یبا دقت داشت رو اقاجون
  ی خال دستام یخودمو تو یکمییی دهنمو گرفتم و  یبود...خندم گرفته بود جلو

 یهست بازم آبروم جلوش رفت ...از طرف  یهر ک  یول یهک  یارو یدمهمکردم...نف
 ...ناراحت نشه قط کارم به فنا رفت..خداکنه ف  ینمطمئنا اقاجون هم آبروش با ا

تاسف اروم تکون داد...برگه رو از جاش کند و   یسرشو بلند کرد و از رو اقاجون
به سمت پله   یحرف  یچ بود بدون ه لییکدستاش....با اون اقاهه که ه یگرفت تو
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کاغذارو    یرو  یاستادن و با دقت نوشته ها  یم  یهر کاغذ  یجلو  ینطور ها رفتن...هم
 یداشتو نگه م  یداشتبرگه رو برم  یخوندم  ینکه....و اقاجون هم بعد از ایخوندنم
 ...دستش یتو

وقت    یچهانگار    یکردخنده دار شده بود..ُبهت زده به نوشته هانگاه م  یلیخ  قیافش
 .از جانب من نداشت یزاروچ ینا یدندانتظار 

بودم    یستادهپله ها ا  ی!روینمهاشونو بب  یافهق  یتونستمنم  یغذاخور  یز سر م  رسیدن
  ی برگه رو کند و همه رو رو ین...اخریکردماقاجونو نگاه م یوار از پشت د یمکیو قا
 یکار داره چ یفهمیدمنکرد چون پشتش به من بود نم  یحرکت  یچگذاشت...و ه  یز م
 صدا زد یسورو...گهیکنم

 !ینجاا یاب یسوگ-اقاجون

 بله اقا -گیسو

 ...یارسرگرد هم جدا غذا ب ی..برایزسر م یانو الهه رو صدا کن ب ینبرو ال-اقاجون

 چشم اقا -گیسو

د...پس ازاقاجون جدا ش  یک   یدمسرگرده االن کوش؟؟؟نفهم یارو اوه پس اون  اوه
 ...ینها یگنسرگرد سرگرد که م

هم قرض   یگه ت پله ها اومد دوتا پا داشتم دوتا داروم به سم حرکت کرد و  گیسو
 .....گرفتم و الفراررررر

غول   یه  ی ینهمحکم با مخ رفتم تو س یدمدوم که رس یطبقه  یپله ها وسط 
 ...انگار سرم به کوه خورده بود انقدر درد گرفت...تعادلموحفظ کردمیسنگ 
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چقدر اشناست   یـــــیوااه کردم...روبروم نگ  یر بلند کردم با دهن باز به تصو   سرمو
که اون   ین... ایدمرو کجا د یخی یچشم ها یناومد ا یادمفکر کردم و  ی...کمینا

خدا   یــــــیوا  یدر افتادم...ا  باهاش  یباشگاه سوارکار  یدراکوالهست که تو  یارو
 !را انقدر شانس من خوشگله؟ یــــم؟؟؟چبدترررر مگه دار یناز ا

  یدم پسش زدم و دوئ  یعبدم سر  یزشوامزخند و نگاه تمسخر  فرصت نکردم جواب پو
 .سوم یبه سمت طبقه 

تخت نشستم و   یپرنسس رو  یهتوش مثل  یدماتاقمو با شدت باز کردم و پر در 
 ..اون راه خودمو زدم به

  در اتاق اومد یاز چند لحظه صدا بعد

 یید بفرما-الین

بهتون بگم سرگرد هم فتن و گ یز سر م ید ببر یفناهار تشر یاقا گفتن برا-گیسو
 ..ناهار امروز یمهمونه برا

 تکون دادم سرمو

 ..یامباشه ممنون االن م-الین

 ...رفت  یرونسرشو تکون داد و از اتاق ب گیسو

مگه من چه   یاشده سرگرد خانواده ما..و داغ دلم تازه شد..خدا  ید ک افتا  یادمتازه   
اون    یعنی مامان بابا!؟  یته وضعبه درگاهت کردم؟؟؟نکنه لج کنه گند بزنه ب  یگناه 

 ید؟؟ اون َگند بزرگمو د یشب خاستگار
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اون برگه هارم امروزبا اقاجون  یهمه  یعنی یـــــیوا هیــــی
شده بودم و داشتم استراق  یمقا یوار پشت د یعنی یوا یــــــیخوند؟؟؟؟؟؟وا
 یـــد؟؟؟ منو د یکردم(میستادنسمع)گوش وا

 ...یخوردمحرص م یگفتموم یفخف یغایبا ج  اینارو

تخت   یبالشتم و چند بار هم در حالت نِشسته باشدت رو یتا مشت زدم تو  چند
 .....یدمپر

بدبخت  ییزدم...وا یبنفش یـــغدهنم گرفتم و از ته دلم ج یجلو بالشتو
حق به جانبو جلوش   ی یافهاون ق یتونمنم یگهو جمعش کن...د یاشدم...!حاال ب

سرگرد   یدبا ینهمه ادم!چرا ا ینا یا.....هوف خدارمیادرب یو بداخالق باز  یرمبگ
خوبه حاال طرف اصال   لخنگو  ینزدم ال یبمنتخب اقاجون باشه؟؟؟؟به خودم نه

داره من   ی...به اون چه ربط ید..اصال خوب شد دیخورینداره انقدر حرص م  یتکار
 یهل نداره که نگران ابروم باشم...االنم مث یماون کار یکنم؟اصالرفتار م یچطور

 یلو غذامو در کمال ارامش م یینپا یطبقه  یرمم ینو رنگ ینسنگ یلیپرنسس خ
 !...واالاااایفرمایمم

  ی طرح ماه مشک  یهکوتاه که روش   یدسف یشرتت یهبه لباسم انداختم ... نگاهی
زاپ  ییشم جاها یه....که قد نود بود و یرهت یاب  ینداشت....همراه شلوار ج

 !!!!...نبودم ینبدتر از ا یده؟خوبهسر و وضع د ین ا او بمن یعنی یوااااا یداشت..ا

سرم   یرو یمو..و شال مشکیدمکوتاه پوش یمشک  یدسف یچارخونه  یرهن پ یه
 ین زدم تا از ا یماز اتاق ج یعو سر یدمفلت خوشگلمم پوش یانداختم.. صندل ها

 .تر نشه یر د
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ودتر به مقصد  طبقه دوم رفتم و روشون نشستم تا ز  ی سرعت به سمت نرده ها با
 ...برسم

 .........یوهـــــو

 یشدم اقاجون پشتش به پله ها بود...ول  یادهنرده ها پ  یانتها  یکم و نزدخورد  سر 
 .یکرداون دراکوال با پوزخند و تمسخر داشت به رفتار من نگاه م

َنمه آبروم    یهجلوش آبرو داشتم االنم اون    یلیاراسته شد نه خ  یز بود به سبزه ن  گل
 یلیبلندت...سرگرد خ یتارموها یه یفدا یخیالب ینبابا ال ینابود شد.ا  توسیکال ن

تاسف تکون داد و به خوردن غذاش مشغول شد.به   ینامحسوس سرشو از رو
مشغول شده بودن بلند سالم کردم که   یشدم اقاجون و مامان   یکنزد  یزغذاخوریم

رش جوابمو داد و جوابمو داد و اقاجون هم با تکون دادن س یبا مهربون  یمامان 
کلمه سالم هم   یه اون سرگردم که انگار الله  ینمبش یان مام یاشاره کرد کنار صندل 

  یلیماونموقع حرف زد خ یادمه...نه بابا  ینواقعا الله ال یدواقعا که!شا یست بلد ن
واگرنه اشتهام کور  یزنه و خشن بود...پس همون بهتر حرف نم بمصداش 

 ...یــــش...ایشدم

  ی نفر  یس  یهبزرگ و دراز بود فکر کنم    یلیخ  یصدف   یز م  یه   ینااقاجون  یورغذاخ  میز 
 .یشدنروش جا م

ها بزرگتر بود و سمت عرض  یصندل یهاز بق ینشستکه اقاجون روش م  صندلی
پر از  یز نبود بجاش طول م یصندل یچاقاجونم ه  یگذاشته شده بود...روبرو  یز م

 ...بود یصندل

 ...یمبود سکوت مشغول غذا خوردن یتو همه
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از اون سرگرد هم بلند شد...عه   یت غذاش رو تموم کرد و بلند شد به تبع اقاجون
 بداخالق یکهمرت یشهاز احترام سرش م یزاییچ یهپس 

 یدماقاجونو شن صدای

 .اتاق من باش یتو یگهربع د  یکغذات تموم شد تا  ینال-اقاجون

  یارو   ینا  باال رفتن...اصال  یمنتظر جواب من باشه با سرگرد به طبقه    ینکهبدون ا  و
  یده خانمان ند یسرگرد ب  ین؟؟؟؟اخینداره ا یپالسه؟؟؟خونه زندگ  ینجاچرا انقدر ا

 ...یدیمکه د  یمبود

 گفتم  یغذامو تموم کردم رو به مامان  ینکه از ا بعد

 .یمرفت یماگر نامهربان بود یمرفت یماگر بار گران بود-الین

  یدخند مامانی

 دخترم...؟ یوندوز س یشیباز چه ات-مامانی

 مظلوم کردم خودمو

 ...بخدا فقط خواستم بذاره برم دانشگاه یچیه-الین

 یزدکه توش خنده موج م  ییو با صدا یز م یرو یاشاره کرد به برگه ها مامانی

 یاگل کاشت  یحساب   ینا؟؟؟ولیبا ا-مامانی

 چراااااا؟؟ -الین

 قرارگرفته  یر فکر کنم اقاجونت تحت تاث-مامانی

 ...یدمهم کوبتامو بزده دس ذوق
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 واقعاااا؟؟؟  یــــیوا-الین

 چشماشو نرم بازو بسته کرد مامانی

 فکر بود یتو یاره اتابک حساب -مامانی

 یدم خند سرخوش

 اخجــــونم-الین

 حاال بدو برو تا نظرش عوض نشده -مامانی

 ...که قربون صدقم رفت  یدمبوس یولپ مامان محکم

 .سرعت به سمت اتاق اقاجون رفتم با

اقاجون حکم   یدر اتاقو زدم..که با صدا یدمکش  یقیو نفس عم یستادمادر  تشپ
 .ورودم صادر شد

درو باز کردم و وارد اتاق باشکوه اقاجون شدم.در رو پشت سرم بستم اقاجون    اروم
 یصحبت بودن...وااا  یغرق تو  یبرگه ها بود...و حساب   یو اون سرگرده سرشون تو

ن به کارشون برسن؟؟؟اتاق کار اقاجون  خودشو  ینجاحوصلم سر رفت منو اوردن ا
بود....کمدها و کتابخونه ها و  یکش یلیخ یاتاق بزرگ با ست قرمز و قهوه ا یه
  یره قرمز ت ی تا صندل یواریاز کاغذ د یزاچ یهبودن و بق یها به رنگ قهوه ا یز م

 ...بود یوسلطنت 

 سرشو بلند کردو به من نگاه کرد اقاجون

 .عجله نکن یدلصن  یرو  ینبش-اقاجون
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 .چشم-الین

هم   یها دوتا دوتا رو برو یاتاق نشستم...صندل یها یاز چهارتا صندل یکی روی
  یمننش یعرض فضا یقرار داشت...و تو یا یشهش ی عسل یز م ینشون بودن و ب

 ...شده بودبزرگ و با شکوه اقاجون با فاصله گذاشته  یزوصندلیم

  یون به نحو احسنت دکوراس هاروفضا یحرف نداشت همه  یشونمعمار داخل کار 
استفاده کنه؟البته  یرنگ  یتهاز چه تونال ییتو چه فضا یدونستکرده بود و خوب م

 ..یذاشتم ینابهتر یدست رو یشههم نداشت اقاجون هم یتعجب

 خطاب به سرگرد گفت اقاجون

رو  یخوایکه م یمن برم از گاوصندوق مدارک  تا ینهاکان جان شما بش-اقاجون
 !یارمب

 زده رو مدارک اقاجون یمهاومده خ یسرگرد هم از وقت  یبابا ا ای

نشست و سرش   یااز صندل یکی یمن رو یسرشو تکون داد ..و اومد روبرو سرگرد
 یاقاجون بود...اخ  یز به م یصندل یکترینما نزد یها ی... صندلیینرو انداخت پا
حبت  ون ازش صکه اقاج  یمامور مخف  یعنی.. یه؟مثال االن پسر خوب یر چه سر به ز

 ...زرنگه یمعلومه حساب  ینه؟پسا یکردم

 .مشغول اتاقو ترک کرد یبا فکر یقهبعد از چند دق اقاجون

 .به سرگرد انداختم نگاهی

 ...بود که انگار اومده بود عذا یدهپوش  یسرتا پا مشک  لباس
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 یاز !واال نیَکننتنگ بود براش که گفتم االن دکمه هاش م یجوریمردونش  پیرهن
 ...داره  ی! هر ادمیدنه ببخش  یوا  ی...ایکه هر خر   ینونه ک عضله داره..اجار بز نبود  

کنار   یسکار کرده بود ارم  یلیبدنش خ یمعلوم بود رو  ینا یمخودمون ییخدا ولی
 .یشدتازه وارد محسوب م یه غولتشن  ینا

 باشه  ینگمدل یبرا یدحذف نداشت حس کردم شا یکلشه یبرادر جای

و   یشداده شده بود..ته ر یت به باال هدا حالت خاص باهمون  یشمشک موهای
متناسب با   یدماغ و لبها یکردجذابترش م یبرادر یکه بازم جا  یشمشک یبیلس

 یو زمستون  یدهکش یما..چشیکردم یشتر رو ب یشصورتش که ابهت و مردونگ
...من بخدا...خوشبحالشون یدهکش  یبلند و در اخر ابروها یمشک  یهمراه مژه ها

 ی!!!صورت استخون یزدموقت دست بهشون نم یچه یگهوهارو داشتم دبر ا یناگر ا
  یشد م  یسپل  یدمرد همه جوره با  ینا  یکنمداشت....االن که فکر م  یدار  یه و َفک زاو

 ..بود یوودیهال یسپل یگرایباز ین...عیکردادم شک م یشداصال اگر نم

 یکردر من فک...االیدتبدبخت...خوب شد اقاجون ند یکنیچقدر نگاه م ینال وااای
 یتا پسر مردمو با چشمات قورت بد یفقط منتظر فرصت بود

  یکیم  ینچه دختر چه پسر ا یکنمم یز ادمارو آنال یهمه  یستدست خودم ن خب
 !روش

برگه  یدن... مشغول دیکردبهم نم یتوجه ینحواسش به من نبود و کوچکتر اصال
 ...چهرش داشت یرو یدستش بود.. و اخم یتو یها

 یمو نگاه کنم؟؟؟اصال ولش کن بذار گوش  یگهد یوحوصلم سر رفت ک یلیخ خب
 ..کنم  یباز یکمدرارم 
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م نبود صدا  کردم حواس  یرو پل یدخترونه ا یدرآوردم و باز یبم ج یاز تو گوشیمو
  یتا باز شد..شروع کرد به خوندن اهنگ بارب  یدرجه اخره...باز یرو

Im a barbie girl,in the Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic..!!! 

 (,فوق العاده ستیکیپالست ی,زندگ یبارب  یایدن ی....تویمدختر بارب یهمن )

 .. خدا مرگم بدهــــــهیـــــیوا ای

رو در جا خاموش    یصدا نده و گوش   یشتر ب   ین گرفتم تا از ا  یکر اسپ  یدستمو رو  سریع
 صداش قطع شد یعکردم....که خداروشکر سر

برگه ها بلند کرده    یم و به سرگرد نگاه کردم..اونم سرشو از رولند کردسرمو ب  سریع
 ...شده بود  یرهه من خباال رفته همونطور سرد و خشک ب یبودو با ابروها

 کردم و اروم گفتم  یمصلحت  ی سرفه

 ..نبود صداشو کم کنم یادم-الین

 !!!نکردم یخب معذرت خواه  اما

  یماتبه تنظ  یدنگاه با  یهنم  ن داد....فکر کزد و سرشو تکو  یپوزخند صدا دار  سرگرد
 ...یدهکرده و ِارور م  یر پوزخند و سر تکون دادن گ یمغزش بندازم رو

 گفتم  یزنمحرفو م ینا یواشکیکه مثال دارم   یجور اروم

 .ادب یچه ب -الین
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  ینبا جذبه بود که گفتم اگر الل شدن بهتر  ینگاهم کرد,به قدر  یز بلند کردو ت  سرشو
 .انتخابه

 گفت  یراشبمش و گ یاون صدا اب

ادب کس  یپس ب نه من... ینشما بود یکردم یمعذرت خواه  یدکه با  یاون -سرگرد
 !یها یگهد

 .زدم و سرمو تکون دادم  یاز رفتار خودش پوزخند صدادار  یدندادم و به تقل  محلش

سرد شد...دومرتبه سرشو   یهاز ثان یرنگ تعجب گرفت ودوباره تو کسر چشماش
  دوباره َکلشو بکنه تو برگه ها ینکهداد قبل از ا تکون تاسف یاز رو

 ...خودشو درآوردم..و مثل خودش سرمو تکون دادم ادای

خندم گرفته بود اما کامال خشک و سرد رفتار   یدامتعجب نگاهم کرد..شد  یچشما  با
 .یکردمم

خبرا   یناز ا ینجاهما یشنکرده چون سرگرده و همه جا براش خمو راست م  فکر 
 !وبشاز نوع مرغ رشـــک اونمهست!ز 

 .دوباره خودشو مشغول خوندن برگه هاکرد یا یگهحرف د یچ ه بدون

داره کار   یهرکس  یدد   یبه ما انداخت..وقت   یباالخره وارد اتاق شد اول نگاه   اقاجون
 رفت  یزشبه سمت م یکنهخودشو م

 .من گفت روبه

 ..کار بابات  یردم براسرگرد خوب انتخاب ک یههمونطور که قبال گفته بودم -اقاجون
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 کرد به سرگرد و ادامه داد  شارها

و منتخبو قابل اعتماد من!خودتم  یمیسرگرد هاکان راد پسر همکار قد-اقاجون
از  یکیشک  ی..هاکانم ب یذارمها م ینبهتر یدست رو یشهمن هم یدونیم

 .یگمفقط من نم  ینو!البته ایناستبهتر

 .مچکرم جناب کاوه-سرگرد

  ن دادسرشو تکو اقاجون

 یدبه خانوادتم اطالع داده گفتم شا یناروالبته ا یدهفهم یزاییچ یه هاکان -اقاجون
باند معروفو    یه که پدرتو ورشکست کرده از    ی,اون کسیدبد نباشه تو و برادرتم بدون

باند هستش    ین به دنبال ا  یهکه هاکان هستش هم چند ماه  یبزرگ بوده... اداره ا
  یدا پ ییسرنخا یهافتاده تونستن باالخره  تونکه برا  یو اتفاق  کار پدرت  یقاز طر

باند  ینا یارسالن کار کنه!تو یپرونده  یمن شخصا خواستم رو ینهم یکنن..برا
  یت با ما داره!اما هنوز نتونستن هو یهست که ظاهرا خصومت شخص یمرد یه

 کنن و بدونن موضوع از چه قراره؟   یدااون مرد رو پ

 یلیو ازت بخوام که خ یمبذار یانتا تورو هم درجر جاینا یایب  ازم خواست  سرگرد
ظاهرا اون مرد فقط کارش با ورشکست شدن بابات تموم  ی مراقب خودت باش

  یادی خالِف ز  یباند کارا  ینداره..ا  یا  یگهد  یزیایچه برنامه ر  یست نشده ومعلوم ن
بچه  یگه... دیمبفهم تیمبودن هاکان تونس یهم به لطف نفوذ یناروا یکنهم
و فروش ممنوع تا مواد   یدبدم!از قاچاق و خر یحکامل بهت توض  یتونم!میستین

 .حواسمون به هم باشه یهمگ  یدمخدر!پس خوب با
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 یحساب   یخوامبر عهده گرفته..!پس ازت م  یرو تا حدود  یفهوظ  ینسرگرد هم ا  البته
 ینر یی جاو هر  یروانجام ند یدقت کار یاطرافت باشه...و ب  یحواست به ادما

 !ینال

 ینهم  یسخت بود...برا  یحرفا و هضمشون حساب   ینا  یدن...شنیدسوت کش  مغزم
  یشونیش پ یبه اقاجون و اخم رو یرهگفتمو همونطور خ  یلب یر باالجبار )چشِم( ز

 ....شدم

هم هست...اون چه   یی...تازه جنایشهم یاوضاع داره خطر یکنمحس م واقعا 
مراقب   یدبا یچ  یه؟؟...برا اواره کن ینطورداره که حاضر شده مارو اب یخصومت 
 ...بشه  یادز  یازداغشانقدر پ  ید!اصال چرا بایاد؟سر منم ب  ییممکنه بال  یعنیباشم....

که با    یپرسیدمشونمغزم پر شده بود از سوال و منم پشت سرهم از خودم م  تو
  اقاجون به خودم اومدم یصدا

با اون   یریمگیمطمئن از شنبه م  یشخص  ینماش  یهخوبه!راجب دانشگاهتم  -اقاجون
 !یایم یریوم

 .گذاشت گذاشت گذاااشت  اخجــــونم

 صدام مشهود بود گفتم یکه تو  یذوق  با

 اقــاجــون یدکه قبول کرد  یمرســـ یوااااا-الین

 قبول نکنم؟ یتونمتو م یمگه با اون کارا-اقاجون

 .زد یا یمهن یخنده  و

 ..ید..اقاجون خندیشـــه..باورم نمیدخند واااای
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 اقاجون نگاه کردم   یخنده به  زده ذوق

  ی هرکس یببارم نص یک یسال یمتهغن ینمنداره هم یبجمعش کرد...ع یعسر که
 یه قض ین! و چقدر خوشانس بودم من تو ایشهنم

 !بگو یسمشب به ارم ینارو!ایبر یتونیخب م  یلیخ-اقاجون

 گفتم  یشدمکه بلند م  همونطور 

 .چشم ممنونم اقاجون-الین

 .یماز سرگرد ممنون باش یدمن که نه با -اقاجون

ممنون باشم؟نگاهمو دوختم به سرگرد   ینا  یهاقاجون؟از چ  یحرف بود زد   ینما  وای
ازت تشکر کنم چاقال!)البته اصال چاق  ینیکه منتظر وسرد نگاهم کرد..تو خواب بب

 (نبود

سرگرد پوزخند زد!حدس   یدمبود که د  ینیسنگ  یاکت مونده بودم فضاس  همونطور 
به   یاز ن  یر نکردنم باشه...خواستم بگم تو خودت از خودمتشکرطر تشکبه خا  یزدمم

 ....واالیستمن ن

خودکار   یعاومده بود سر یادش یزیازش گرفتم به اقاجون نگاه کردم انگار چ رومو
 گذاشت و گفت  یزشم یرو یو کاغذ

 .یسکاغذ بنو   ینباباتو رو ا یدجد یشماره  یراست -اقاجون

 یخودت نجاتم داد ی...خودت با دستااخییشششش
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بابارو داشتن اال اقاجون...اونم  یدرفته بودن همه شماره جد  ینا اونموقع که بابائ از 
  یش بگه من که کار یخواستم یگفتیمبه خاطر غرورش بود که اگر بهش م

 ماجرا گرفته باشه  ینا یبرا یزدمندارم...االنم حدس م

 .نگاه کنم یمگوش  یاز تو یدبا یستمچشم.حفظ ن-الین

 .یهرطور که راحت -وناجاق

خونده شد و    یبارب   یهمون اهنگ باز  یبلند  یبا صدا  یهوروشن کردم که    گوشیمو
 سکوت اتاقو شکست 

Im a Barbie girl,in the Barbie world 

Life in plastic, it's.... 

 یرونکمش کردمو از برنامه زدم ب  سریع

 یه ها  یخودت نذار یبرا یثیتنمه ابرو ح یه یننکنه ال یکارتخدا بگم چ وااااای
 ...موقع

 یش...ایشمناراحت م یکنیابرومندانه رفتار م ینمخدا اگه بب به

 .برنامه خاموش کرده بودم  ینرو ا یو رفته بود گوش یادم 

 یا؟؟؟ اخه اونم جلو ک یارم ب یبدشانس یدچرا من انقدر با ااااخدای

رو لبشه..اقاجون زخند  و پو  یکنهسرگرد به برگه ها نگاه م  یدمبلند کردم که د  سرمو
 ی قربون اون اخما ی...الهیخندیداما چشماش وضوح م یکردهم با اخم نگاهم م

 ی شماره  یعپک دار شده.سر یکسس یشونیتپ یچروکت برم که انقدر اخم کرد
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از شخـــص قاجون( تشکر   یداز شخص قاجون)دقت کن  ینکهبابارو نوشتم و بعد از ا
 *******یادبه بار ن ییرسوا یشتر ب نیکردم از اتاق خارج شدم تا از ا

 .یگشتمدانشگاه دنبال سارا م یمحوطه  توی

 شونم زد برگشتم طرفش که  یاز پشت رو کسی

 .یمرو بغل کرد یگهبغلش و محکم همد یدمساراست..پر یدمد 

 .ولش کردم یمهمو چلوند  یحساب  ینکه از ا بعد

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود ینال یوااااا-سارا

 .خانوم معلوم بود هه یدر پ یپ یزنگاز ا-الین

 .دمو به حالت قهر رومو ازش برگردون یستادما ینهبه س دست

َعقدم بودم جون  یر درگ یدکنم عشقم ببخش یمعرفت  یمن غلط بکنم ب  یوا-سارا
 ببخش خــــب؟؟؟  یسار

 یشتر خودشو مظلوم کرده..حال نداشتم ب یدمچشمم نگاهش کردم که د یهگوش  از 
 .زدم یینم..از حالت قهر دراومدم و لبخند دندون نما ر کقه یناز ا

 ....باراااا یه ینهم یبخشمخب باشه م یلیخ-الین

 ...ی...مهربونمیاخجون جونم-سارا

از پشتم اومدکه باعث شد برگردم  ینچسبو سوسول پسر یلحظه صدا همون
 .سمتش و اخم کنم

 .بدها یر گ  ینابه احراست  یفهخوشگلتو ببر تو ح یعروســـک اون موها-پسره 
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  .گفت  یشنداره که بغل یربط  یچبگم به تو ه  خواستم

 ...یهکه بد سگ  یچکه اون دختره کاوه ست  به پروپاش نپ  یناوه اوه ا -یش بغل پسر 

  یپرو ِبرو ِبر داره تو رو  ی..پسره  یکردمگرد شده بود و متعجب نگاهشون م  چشمام
 ...سگ یگهبهم م یکنهمن نگاه م

به شما چه   ینمجواب گذاشتمتون؟؟؟اصال بذار بب  ینشده ب التون  خوشبح  یلیخ-الین
 ....دا یربط 

 .یمبه سمتش برگشت یهمگ  یدیجاستاد م یصدا با

 ید؟خانم کاوه ساعت اول با من کالس دار-استادمجیدی

از   یچکسکنه ه  یریکه در حال رخ دادن بود جلوگ  یاز جنگ جهان   یخواستم  انگار 
 یحساب   یدونستن!چون میپیچیده به پرو پام نمانشگا تو د  یشناختنکه منو م  ییاونا
چان...چون  یخواهر جک  یگفتن....بهم میشناختنهمه منوم یگهبهشون..د یتوپمم
 ...افتادم به جونش یچان م یخواهر جک  ینبهم ع یدادم یر پسر گ یهتا 

  ین نگم اوناهم توا یچیکردم به احترام استاد به اون دوتا چلغوز فعال ه  یمنم سع
 .اه فلنگو بستنه کوتفاصل

 بله استاد-الین

  زد یلبخند مردونه ا مجیدی

 .یگمم یکبهتون تبر یدووبه!شروع ترم جدخ-استادمجیدی

 .ممنون استاد یمسارا همزمان گفت منو
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 ..رفت یشمونتکون داد و از پ سرشو

اعصاب   یبسوزونمو الک  یچرب  ین از ا یشتر ب یخواستمبده واگرنه م یرش خداخ خب
 .کنمخودموخراب  

 .فرهنگ یب  یشعور سگ....ب یگهپرووووو برگشته علنا م  یعه عه پسره -الین

 ید خند یر دل س یه یدیدکه داشت حرص خوردنمو م  سارا

 !یچارهب یگهد یگهخب راست م-سارا

 وفا دوستم یمن که با توعه  ب  یفح یشعوررر ب-الین

هم حق  خب اونا  ی....ولیدوست بش یگهجز من با کس د یعه تو غلط مبکن -سارا
نحو   ینبه بدتر یندازهرو م یکهت یکترینبهت کوچ یقبول کن...هر ک  یگهرن ددا

 .یدیجوابشو م

 ...حقشونه یکنمخوب م-الین

 ید خند سارا

اگر بگمم مگه تو درست  یست؟اصالحقشون ن یگممگه من م یزمخب عز-سارا
 ...یبشوئ 

 یمکالس شدنگفتم...با سارا وارد   یچیه یدمو,خندیدماخمالو بودن دست کش از 
  یاضیا معلم ر  ینا  ینع کرد...عدرس دادنو شرو  یومده هم وارد شد و ن  یدیاستاد مج

تو اصال شروع   یزم...خب عزیمعقب یلیکتابا باز که خ  یگنم یانکه اول سال از در م
 *********......ی؟؟؟ُهوووول یکه عقب باشـــ  یکرد
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س و مشق  تو در سرم  یو حساب  یگذشتاز شروع دانشگاه م یماهوخورده ا یک
اومدن خونه   یهاز ترک  یشدوروز پ  یناننبود که خرخون دانشگاه بودم!!ماما  یبود..الک 

شبم  یحت  یخوردمدلم براشون تنگ شده بود و از کنارشون ُجم نم  یلیاقاجون...خ
فقط در   یکردصحبت نم  یادز  م ..اقاجون با بابایدمتخت وسطشون گرفتم خواب  یرو

  ی موندن...امشبم رفتن خونه  ینجادوشب ا یر مامان به اصرا یحد چند کلمه...ول
 ...خالم

 یکردمرفتو برگشت حس م  یر مس  یتو  یَگه ُگدار  یرفتمچند وقت که دانشگاه م  این
 یفهمیدمکه نم  یهک  ینمبب یکردمنگاه م ی..چند بارم علنا ه یکنهم یبمونتعق یکس

 .یکرددنبالم م ینیماش یهانگار هر دفعه با 

 ....مسئله رو بگم ینبه اقاجون ا باید

اقاجون نسبت به قبال کمتر   یدم چند وقت اصال ند ینخداروشکر ا راکوالروهمد
به    یینانظر راحت بودم..ظاهرا سرگرِد هم بعد ازبرگشتن بابا  ینمهمون داشت و از ا

 یشتر !..و تونسته بیتمامور یههمون باند رفته ترک ی, درخصوص ماجرایرانا
 !نفوذ کنه ینشونب

 ی..و حساب یخونمداشتم که دوروزه بکوب دارم مسخت    یلیامتحان خ  یهصبح    فردا
 .فول شدم

گفت و  یوار صحبت کردو از درو د یز ر یه اتاقم و  یاومد تو١١از ساعت  ارمیس
 .یدیمخند یحساب 
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  ی ...کتابو دفترارو جمع کردم و تویدادشبو نشون م یکبه ساعت کردم که  نگاهی
 یقهدر عرض چند دق یادز یبخاطر خستگ  مودیتختم دراز کش یگذاشتم و رو  یفمک

 ******خوابم برد

 !بوداا یهــــوف عجب امتحان سخت -سارا

که سخت نباشه خوبه همشو بهت    یخوندیم ینشستیم یزنیچقدر غر م یوا-الین
 .رسوندمااا

 ازار بذارمش یب  یومددلم ن یول یادحرف بدش م ینچقدر از ا یدونستمم خوب

 نازک کرد یچشم پشت

 .یفتهکه وظ  یمنشد یقکه باخرخون کالس رف  یه...الک خف-سارا

 ارنجم کوبوندم به پهلوش که اخش رفت هوا  با

 کــــوفت مفت باشه کوفت باشه؟ -الین

 یاخ گفت -سارا

 .خنده یر ز یمزد هردومون

  یکلی رفتم و سوار شدم..راننده مرد ه ینکردم و به سمت ماش  یسارا خداحافظ  از 
  یلیبود اقاجون کرد!خ  یچه کار  ینا  یدونممن نم  یخوردم  ایگاردبه باد  یشتر بود که ب

و  یرمم یگاردبا باد یم؟کهادم مهم یا یریمن دختر وز یکننمسخرست االن فکر م
اون شر  یکردمخبره..فقط دعا دعا م هچ یفهمیدم یدیدراننده رو م ی..هر کسیامم

 ...یشنم یچمکه بد پاپ  ینن دانشگاه منو موقع رفتن نب یطونایوش

 .جواب داد ی خشک و رسم یشهراننده اروم سالم کردم که اونم مثل هم به
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 خانم؟  یدیدند  یچند وقت مورد مشکوک  ینا-راننده 

 بود به راننده هم بگم وقتش

و نگاه   یگردمتا برم ی دنبالمونه ول یمشکوک  ینماش یکنمحس م یچرا گاه -الین
 یزنهم یبشغ یکنمم

 سرشو تکون داد راننده

گفتم.لطفا از   یشبه اقا چند وقت پ ینهم یاشده بودم بر  خودمم مشکوک-راننده 
 .دانشگاهتون.تا من برسم یمحوطه  یتو یدکردم برگرد  یر به بعد اگر د ینا

 .بله حتما ممنونم -الین

 ...یستن یاز نگم ن یاخداروشکر به اقاجون گفته منم اگر بگم  خب

 کرد و رفت   یادهکنار آبنما پ  یاطح یتو منو

 !یگهکنه د  یادهدر اتاقم پ یجلومونده ببره  همین

 روبروم ینخورد به ماش  چشمم

 یبینم؟؟؟؟؟ م یمن چ  خدای

 ین ماش ینانقدر ا یبینه؟؟چرامات!!!!!چشمام درست م یمشک  یاتور گالد  یپج یه
 سوت و یمچقدر زندگ یدیقربونت بشم خودت فهم یاخدا یخفـــــــنه...وا

 ...برام یکوره...شکار فرستاد

 یدمدوئ یعاونقدر ذوق زده شده بودم..سر ینماش یه  یدنبا د  باربود که اولین
 .سمتش فقط خدا کنه واسه اقاجون باشه
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خفه    یغ باشه؟ج  یتونهم  یک   یبرا  یعنیداشته باشه؟؟  یپج  یداصال اقاجون چرا با   اه
 یدمکش  یا

خوش   ینماش ینراننده و نشستم پشت فرمون...چقدر ا یسمت صندل  یدمپر و
 !!!!!!داره یزاتیدسته....عجب تجه

  یچ سوئ ی!ولیهبه چ ی چ  یدونستمپر بود از دکمه و َدمو دستگاه که اصال نم جلوم
 ...فرمون بود یرو

  حکم پروازم صادر شده یعنی ینا و

روشن   ینوماشجمع کردم و  یعاشک شوق بودم که خودمو سر یختندر مرز ر دیگه
 ..خفه موتورش روشن شد یلیخ یکردم..استارت خورد وبا صدا

بود که اونم به لطف  ییصحرا یپج یهسوار شدم  یناماش ینکه از ا  یبار نریاخ
  یی...عجب روزایهم بهمون خوش گذشت..هع یو کل یمکرد  یهمصر کرا یبابا تو
 ...یربخ یادشبودنا! 

 یعنی  یاتوماته...وااااا یدمکردم که د به گاز و ترمزش یخودم اومدم ونگاه  به
 مدله!!!؟؟؟؟  یناخر

 ....شکــــرت یا....خدایکوبیدم ینمبه س نیجااز ه قلبم

به حرکت   ینگاز گذاشتم که ماش  یکردم و پامو اروم رو  یمتنظ یک یرو رو دنده
با  یکردم..چقدرم بزرگــه!!!حس میکنمدراومد..اخ اخ انگار دارم اژدها جابه جا م

 !!!..ینماش ینراننده ا یکنهم یعجب عشق  یامو م یرمتراکتور دارم م
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 یو گاه   یدادمگاز م  یو گاه   یزدمدور م  ینهم داره.کل باغ رو با ماش  ییواحالو ه  چه
...خالصه که پدر یزدمدور م یا یگرفتمم دنده عقب یاترمز.. یرو یزدمم یهوهم 
 اوردم یرو داشتم در م ینماش

توجه بهش کارمو انجام دادم.انقدر   یاقا بهم گفت مراقب باشم که ب   یبارم عل  چند
 .نفس نداشتم یگهکردم که د  یبدنمو خال یننالکردمو آدر   یغج یغج

 که  یشدمدر عمارت رد م یهفتم بودم از جلو دور 

 سمت شاگرد و نشست  یدنفر پر یه خورد و  یوحشتناک تکون  ینماش یهو 

 یترسیدمبود م یرانندگ  یتمرکزم رو یبرگردم و نگاهش کنم حساب  نتونستم
 !و جمعش کن یاحاال باقاجونو ناقص کنم  یاطح یاسربرگردونم بزنم باغ  

  یکردمدنده رو جا به جا م داشتم

و محکم   یچیدپ یکمو کوچ یفدور مچ ظر یدست بزرگ و مردونه و بزرگ  یکهو که
 یکه حس کردم استخونم خورد شد و حرکت خون تو  یجور  یهمچ دستمو گرفت  
 ..رگم متوقف شد

 زدم  یبلند جیغ

 ...ولم کـــن بابا-الین

 !یخارید؟بود که تنش م یاحمق وم کد  یریتو ش یر ش ینا تو

حرکت باعث شد هردومون باشدت به سمت جلو پرت   ینترمز که ا  یزدم رو  سریع
 .سرجامون یموبرگرد یمبش
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نگاه   یگند زد به اوقات خوشم با اخم بد  یانه وحش  ینطوریکه ا  یبه اون روان   سریع
 .کردم

و کم اخمام باز شد  مامــــان.....کم یـــــیتموم حضرتا...وا یاخود خدا.... یا
 .زور اب دهنمو قورت دادم  رنگ ترس گرفت و به یافمق

قرمز جلوش گرفتن  زل زده بود   یپارچه  یهکه انگار  ی گاو وحش یه عین
 ی که نگاهش حساب   ییپر از خشم و سرخ...همراه چشما یبهم..همونطور با چهره 

رگ متورم شده   ینچن...همیشدم  یدهتوش د  یاز قرمز  ییُبرنده بود...و رگه ها  یزوت
 .به من زل زده بود یشونیشپ یرو

و  یپسر رو با بداخالق  ینخودت کمکم کن َرم نکنه فقط....اصال بند ناف ا خدایا
 .پوزخند بستن

  یشگون تحملم تموم شد و ن یگهدستش فشار داد که د یدستمو اونقدر تو مچ
ت دستش وسپ یناخنامو رو یدستش گرفتم...به قدر یبا ناخنام از رو یمحکم

 .خون مرده شدفشاردادم که فکر کنم 

به دستش نگاه کرد و دستمو پرت کرد  یعحرکتو نداشت چون سر ینانتظار ا انگار 
 .سمت خودم

شروع کردم به ماساژ دادن مچ دستم.و اهو ناله هام شروع شد..نگاه  بالفاصله
ب ناخنام  به دستش کرد انگار نه انگار که بهش چنگال ببر خورده بود..خ یمعمول

زده بود.واگرنه   یحس یبود...ظاهرا ب  یاد ستمم روش زبلند بود فشار د یلیخ
 !اره یچنگوال راحت دووم ب یندربرابر ا یتونستنم یچکسه
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ها   یوونهد ینو ع ینماش یتو یدیپر یهو یچ  ی؟برایروان  یلیخ یدونستیم-ینال
حرفارو    ینا  یگه د  ینهماش  یهتوئه؟؟؟   ینماش  ینا  یبگ   یخوایهان؟؟م  یدستمو گرفت 

 !یس نداره که؟خس

 لب زمزمه کردم  یر ز و

 .فشار داد یاوحش ینع یزمودست عز ینگاه کن چطور -الین

...و قرمز شده  یکردم ییدستم خودنما یکمچ کوچ یبزرگش رو یرد انگشتا جای
 !بود...خداکنه کبود نشه فقط 

رد م..سچشما یدوباره زل زد تو یع به دستم گرفت...و سر یهچند ثان  یبرا نگاهشو 
 !یروح و صدالبته عصب یب 

 .رم نبود یاماده  یشپ یهمثل چند ثان یگهد ولی

بلندش زد...اووو چقدرم   یبا و تقر یمشک  ی به موها یو چنگ  یدکش  یقیعم نفس
 !لخت بودن

 یو اونطور ینماش یتو یدترسناک شده بود اون لحظه که پر یلیخ ییخدا ولی
 .بست یهچند ثان یرالب خوندم.چشماشو ب یر نگاهم کرد فاتحمو ز

 ...از احساس یچشمام طبق معمول سرد و عار  یدوباره زل زد تو و

اقا صدات   یبار با عل  ی؟ده!مگه تو چند سالته که انقدر بچه ایوونهد  یدختره  -سرگرد
  ی باغ پدربزرگت جا یکنمشده بود..فکر نم ینخداروشکر گوشاتم سنگ ی..ول یمکرد
!هه)پوزخند پرصدا و یستیکه بلد ن  یزاهمچ نیباشه!اصال اجازه و ا یباز ینماش
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نداشته   یممدوروبرم نپلک کار میکنمسکوت ن یانتاطراف ینزد(!من ع یسوزنده ا
 !اخطاره  یه ینباش ا

 .تر کرد یبا نگاه سردش قلبمو زمستون  و

داشتم که  ینو...هرلحظه امکان ایکشیدمنفس م ی...به سخت یخوردخونمو م خون
 ی حرفاتو ب  یستمن ین.الیدم!...االن نشونت میتزمقو یرو سرش اوار بشم!پسره 

به من صبر بده..اروم باش  یاخودخواه!هوف خدا یاز ادما یادجواب بذارم!بدم م
 ..اروم ینال

 ...سرتاپاشو نگاه کردم  یحالت مسخره ا با

به  ینجاهماالن چشم گفتنا ا یدچون سرگرد یدکرد  ی؟فکر چ  یگهنه بابابزرگ د-الین
!اوال که من یستخبرا ن  ین!از ایسبه ظاهر پل  یکردم(نه اقا  یتصنع   یراهه؟)خنده  

گنده(ماله  ین)به زبون من :ماشینگاوماش یناز کجا شصتم خبردار بشه که ا
فکر  یشدماه سوارش نمیماله شماست صدسال س یدونستمشماست؟دوما اگر م

  ین ا یبرا یکردمفکر نم واقعا هم یاقاجونه)درسته که دروغ گفتم ول یکردم برا
پس    یگه د  یچه هرجا  ینجاچه ا  یکنمم  یباشه(درضمن,من هرجا که دلم بخواد باز

به  ینره من اصال کار یادتونم! یایدن یممباز ینزم یو تو ید لطفا مزاحمم نش
!پس لطفا شما دوروبر من  یدهست یداره جنابعال ر که به من کا  یشماندارم و اون 

 (ار از تمسخر گفتمبا لحن خاص و سرش یسوپل ی)اقا یسپل ینپلک اقا

 .یکردمدت با دقت و پوزخند داشت منو نگاه م تموم

خانومانه برگشتم سمت    یلیشدم و خ  یادهپ  یناز ماش  یعندونستم سر  یز جا  موندنو
 .عمارت یدر ورود
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 ی غر ها یلس یتبه اقاجون سالم دادمو مورد عنا ینکهخونه شدم و بعد از ا وارد
گفت   یستگوشم شنوا ن  یدد  یو در اخر وقت قرار گرفتم    یمسوار  ینقشنگش سر ماش

  برم تو اتاقم

 .از خدا خواسته رفتم تا استراحت کنم منم

سرگرده رو فوش بارون   یبودمو کل ینهآئ یچند ساعت گذشته بود جلو نمیدونم
تا دلم  یگرفتمازش م یشگونبود چند تا ن ینجاشدم..کاش ا یخال یکردم..و کم
  یشه تپه عسلم نم یه...با ی؟دار یهده ابن چه ین...ایا...اخه خدایشدخنک م

مچ دستمو  طوریاون  یخوردش..به درک...من که جوابشو خوب دادم تازه وقت 
دستش تاتو کردم....حاال اگر جاش مونده   یناخنامو رو یگرفت به جاش منم جا
براش تا اون باشه    یشهدرس عبرت م  و  یوفتهمن م  یاد  یدنشباشه,تا چند وقت با د

 !یوفته نه در کاو  ینبا ال

 .وارد شد یسومن گ یاتاق زده شدو بعد از اجازه  در 

 .یینپا یدصرف ناهار بر یاقا گفتن برا-گیسو

 !یامبله ممنون م-الین

 .از اتاق خارج شد یا یگهحرف د یچ ه بدون

..حاال یگیرهاقاجون ناهارخوردنش م ینا یشهچوَنمون گرم م یکمماهم تا  هوف
غولَتشنم اون   ینبخورم؟ نکنه ا م و ساعت سهناهار نخور  یکمن ساعت  یشهنم
 یشههنوز؟!ه اه اون باشه که کوفتم م یینهپا
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  ی داره که ه  ینابه خونه اقاجون یچه ربط  یباز یساصال پل ینجاا یادچرا م نمیدونم
به بعد شتر   ینو از ا  یینپا  یرمتم..االنم مباال انداخ  یشونه ا  یالخ  ینجا؟؟؟بیا  یادم
 !یدیند یدید

جلوش حداقل پوشش مناسب داشته باشم تا   ید..بایدنبه لباس پوشدم کر   شروع
 .رسوا نشم یناز ا یشتر ب

 ..یدمقد نود پوش یخیشلوار  یه

 ....ینمباش ست کنم؟؟؟اوووم بذار بب یچ  خب

 !!!یناهااااشا اهان

بزرگ عکس  یبامربع تقر یهکه پشتش اندازه   ید قنارکوتاه زر   یدکمه ا یرهنپ یه
 یههم  یرشزانوم بود.ز یینتا پا یش...بلند یدمبود پوش شده چاپ یاب  یایدر
همش  ینجاکردم.خب ا  یتبه داخل شلوارم هدا  یینشوو پا یدمپوش یدسف یشرتت
 یدم فلت زردمم پوش یصندال  یجهکفش پات باشه پس در نت  ییوصندل و دمپا یدبا

 .یرسیدمچ پام م  یکه بندشون تا باال

 .سرم انداختم یرو  یشال زرد دراخر 

  بلند شده بود یلیخ چتریهام

 خارج شده بود  یاز حالت چتر درکل

 ...یبهتر بود...خودمم خسته شده بودم از چتر اینطوری
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بندمشون  ب یکش  یا یرهبا گ ینکهو بدون ا یختمبا حالت کج کنار صورتم ر موهامو
  ی بود و تا رو یومدشالم در م یر رهاشون کردم..از پشت هم موهام کامال باز بود,از ز

 ..یزدچشم م یتو یکه حساب   یرسیدکمرم م

نور افتاب   یر ز یمعسل یطوس ینبود...صورتم خوب بود..چشما ینا ا یشو به ارا نیاز 
 .یدرخشیدم

شدم و سر   یر دوم سراز یطبقه  یرفتم و طبق معمول از نرده ها یینسمت پا به
 ....اول یخوردم تااا طبقه 

 یکنزد یش...اخیستمو بافظ کنمپام ح یتونستم تعادلمو رو یو به سخت  پریدم
 !بودا

بود و داشت   یینسرگردم سرش پا یمشغول غذاخوردن بودن...حت  یز م یرو همه
 .یفرماییدنم یلاشونو مداشتن غذ یعنیاممم  یکردغذا کوفت م

واقعا   ینا یاخدا ی..وایومدتنش بود که بدون شک بهش م  یدسف یشرتت یه
 ...که  اقعایل؟وهم کال تعط یام یاح یکشه؟خجالت نم

اقاجون با تکون داد  یبا مهربون  یو سالم کردم طبق معمول مامان  یز سمت م رفتم
 یفبلند کنه.به درک!حَسر جوابمو دادن و اون غولتشنم اصال رغبت نکرد سرشو 

خفن   یو ا یهترک ی یافه ق ینا یا داده؟اخه خدا ین نبود که خدا به ا یتجذاب ینهمها
دوست داشتن زودتر از دستش   اخانوادش حتم  یچارهکجا اون اخالق سگش کجا؟ب

 یخوب  یلیحرکت خ یزادواقعا دست مر ینخالص بشن پناه بردن به المان...افر
فرار  یریختب یناز دست ا یداشتموزدن منم جاشون بودم جونمو برم

 !...واالاایکردمم
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من نشسته   یو شروع کردم به غذاخوردن...سرگرد درست روبرو یز سر م نشستم
  بود

 ی خب!سع یشهتو اشتهام کور م ی یافهق یدنبچه من االن با د یریحناق بگ ای
 کردم به دستش کهنگاه   یچشم یر .زیارمکردم اصال سرمو باال ن

دستش   یچنگوالم رو  یگااااد جا  ی. اوه مایدآبش و سرکش  یوانبرد سمت ل  دست
اقاجون   یجلو یضیداخل رفته بودو قرمز شده بود.خب مر ی معلوم بود و حساب 

خودشه    یر کار خودمه...همش تقص  یفهمهرو هوا م  ینه بب  یکه؟؟اگر مرت  یاریدستتو م
خوردم...من   یزموعز  تیکموضوعات اس  ینا  یتوجه به همه    ی!ب یگهکرم از درخته د

از   یبودمو تعداد کم یزار ب یجاتبودم و برعکس ,از سبز ینعاشق گوشتو پروتئ
گوشتش با کارد بود و   یدن.اقاجون همونطور که مشغول بر یخوردمانواعشونو م

 .بود خطاب به من گفت یینسرش پا

 .یبینیتو راه رفتو برگشتت از دانشگاه م  یمشکوک   ینماش  ییروزا  یه  یدمشن-اقاجون

 .و لقممو بزور قورت دادم یدمدست کش یغذا خوردن لحظه ا  از 

واضحو  یز چون چ یکنمبهتون بگم..البته فقط حس م یخواستمبله اقاجون م-الین
 .یدمند یممعلو

 سرشو تکون داد اقاجونو

 .سالن  ی...بعد از ناهار بمون تویدونمم-اقاجون

 .چشم-الین

 نفهمه گفت یکه کس  یدر گوشم اروم جور مامانی
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کار داره مراقب   ییجا یمبر یخوایمدنبالم م یادبعد از ناهار م یسگلم ارم-مامانی
 ...یاماخودت باش اقاجونتم حرص نده تا ب

 تمو گف  یدمخند ریز 

 .من یچشمم بانو یبه رو-الین

 ...هم زدب یو چشمک  خندید 

 یرون منتظرش بود رفتن ب  یاطح  یکه ظاهرا تو  یسبا ارم  یاز خوردن غذا مامان   بعد

 یگهد یبردیدداره..خب منم م یکتر خواهر کوچ یهانگار نه انگار  یسمارم این
بچه  مسیخب ارم یکنهم یدتو خونه..انگار خطر فقط منو تهد یدمنامردا.پوس

 ...مراقب باشه یدبابامه...اونم با

اقاجون منتظر نشسته بودم..اقاجونو سرگرد غولتشن   یکمبل نزد یسالن رو توی
من    یو سرگرد روبرو  یشگیهم  یشدن...اقاجون سرجا  یسلطنت   یمن وارد سالن نش

 ...نشست

..اونوقت من زور بزنم  یرسهمبل قدش م ینشسته تا کجا یزرافه..نگاه کن وقت  ای
  یلی هوا و خ یرو یرههم بدم پاهام م یهازه اگر تکت ینممبال بش یقط بتونم روف

 .یشهم یعضا

...بهتر بذار اصال یزنیاخر چشمش م یکنیاالن پسر مردمو فلج م یگهبسه د الین
 !سه نقطه یفلج شه پسره 

 دستش جابه جا کرد.روبه من گفت یتو یعصاشو کم  ینکهبعد از ا اقاجون
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  ینارو که ا ی!گفتم بمون ینالکنم  یسکر یتونمموضوع نم نی من راجب ا -اقاجون
 یممستق  یدید  یمشکوک   یز هرموقع از روز هر چ  یر هاکانو ازش بگ  ی...شماره  یبشنو

  ی الک   یتونیمنگو ما نم  یچیبه بعدم به رانندت ه  ینبهش زنگ بزن و گزارش بده!از ا
رگرد به س ! فقط یدیفهم موضوع ینراجب ا یهر اطالع  یماعتماد کن یبه هر کس

 مفهومه؟ یگیم

چرا همه  یاو راه به راه بهش گزارش بدم...خدا یرمبگ ینومونده شماره ا همینم
اصال…من  یکردنانتخاب م یگهسرگرد د یهمن باشه؟کاش  یبرا یدبا یابدبخت
 جوب بره؟  یهتو  ینآبم با ا یچطور

مثال ه که رشوبداون وقت شما یممثل ادم حرف بزن یتونیمام نم یقهباهم دو دق ما
همو داشته  یمونده بود شماره  ینم!همی؟تو مواقع ضرور یرمباهاش تماس بگ

 اخم کرد و گفت یدمنم یجواب  یدد  ی.اقاجون وقت یمباش

 بلند گفت(چشم؟؟؟؟  ی!)با صدایبا من طرف  یکن  یلجباز ینال-اقاجون

 .ریایپام به لرزه افتاد اخه قربونت برم من نگم چشم که چشمامو از کاسه درم  دستو

 حرص گفتم با

 .چشــــم اقاجون-الین

 تکون داد  سرشو

 !خوبه -اقاجون

 به سرگرد کرد رو

 .پسرم یمرخص یداد ینشمارتو به ال  ینکه بعد از ا-اقاجون
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 چشم جناب کاوه -سرگرد

  کرد  یز چشماشو ر اقاجون

 !همون عمو بگو  یستمتو جناب کاوه ن یپدرتم برا یمیمن دوست صم-اقاجون

 باشه تکون داد یمعنسرشو به ناچارا  سرگردهم

 !چشم عمو جان-سرگرد

 !منو...عموجان یرهبگ یکی..اوهوع

سالن رو ترک کردو رفت   یحرف  یچ بهش زد...و بدون ه یلبخند یمچهن اقاجون
بازم    یول  یرفتنو م  یومدنالبته خدمتکارا متنها گذاشت؟  ینباال...واقعا چرا منو با ا

  یال سرم از فکرو خ یامروز به اندازه کاف  یاخودش بود!....هوف خدا یاقاجون جا
 ...منفجر شد خواهشا بدترش نکن

براش رفتم و   یتوپ  یبهم انداخت که منم چشم غره    یبلند شد و نگاه سرد  سرگرد
 ی هنوزم کل یرفتم..ول یکشزدشد و منم چند قدم ن یکبلند شدم....چند قدم نزد

جلوتر   یگه!..دیشترب   یدمقدم شا  بگم اندازه ده پونزده  یقفاصله بود بخوام دق  ینمونب
  یدونم ینخنده دار شده بود ع اعمونقدمم جا به جا نشدم..اوض یکمنم  یومدون

 .یستادیمهم ا یو روبرو یمکرد  یجنگ انگار لشکر کش 

 .برم یخوامکن م  یادداشت-سرگرد

 خودش گفتم ینسردو خشک ع همونطور 

 !جناب یکنمحفظ م-الین

 .درستش کردم یم؟ولیص مفرد شدهم اول شخ  یما برا یک   نمیدونم
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 زد یصدادار پوزخند

 !یخورهکارا بهت نم  ینا-سرگرد

 خودش پوزخند زدم مثل

 !یخورهنم یبه شمائم فضول -الین

  یچ ودن بدون هسرد سرد ب یشمشک یبا اخم نگاهم کرد اما هنوزم اون چشما  
 !یلرزوندکه اعماقش تن ادمو از سرما م  ی..جوریحس

 لب زمزمه کرد  زیر 

 !یکنمزبونتم به موقعش کوتاه م-دسرگر 

  رو بهش کردم یتعصبان یکم  با

 یاز زندگ  یدراز جنابعال یکوتاه بشه پا  یدکه با  یزی..اون چینگفت  یچ  یدمشن-الین
 !ید گفتم که فراموش نکن  ینمبندست.ا

چشماش رنگ   یلحظه ا یاداشو درآوردم...برا یعمعمول پوزخند زد...که سر طبق
نشد....  یاننما ییریتغ یچصورتش ه یچشماش و تو خنده گرفت..البته فقط 

 .برگشت یه دوباره به حالت اول

  یا با شخص شماهم اصال کار    ینجاهستمعموجان ا   یمن فقط طبق خواسته  -سرگرد
 .یدبا خودتون حلش کن یتونیدم یددار یندارم شماهم اگر مشکل یلمشک

ان عمو جان به پرووووووو....چه حرف گوش کَنم شده واسه من عمو ج ی پسره
 .راه انداخته
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که بخوام باشما   یدباش یگاهیاخه در چه جا یداهست یر درگ یلیاوف شما خ-الین
تازه   یدنتونهر دفعه با د دارم که یداشته باشم؟اونقدر مشغله و گرفتار یمشکل
 .()اره جون عممیدهست یک   یادم یادم

 یفشورد یدوسف یا بار دندون یناول یزد که برا ییسوزنده و دندون نما نیشخند
  ی نگاه کردن به صورتش سرمو کل  ی...قدش اونقدر بلند بود که مجبور بودم برایدمد

 ...سردو خشک نگاهم کرد یشه.هرکوِل بدبخت...مثل همیرمباال بگ

ظاهرا   یریدو وقت منم نگ یدخانم پر مشغله!حفظ کن یهم عال یلیخ-سرگرد
 .یدپس زودتر تمومش کن  یمهردومون کار دار

 گفتم  خشک

 یشنومم-الین

 *****0912-سرگرد

 موقع..؟ یهنباشه  یادشچه رندم بود...ز اوهو

از کنارش   یحرف  یچمغزم جا دادم بدون ه یشماره رو تو یحساب  ینکه از ا بعد 
 یکنهپشت سرمو نگاه نکردم...واقعا فکر م یگذشتم و از پله ها باال رفتم و حت 

 ....خشن بدبخت ی!؟؟؟خودخواه خودپرست...عصبیهک

نره   یادمتا شماره از ذهنم پره و    یمهجوم بردم سمت گوش  یعبه اتاقم و سر   رسیدم
کردم   یمزخند سرگرد رو بار کن...شماره رو وارد گوشو پو  یار خر ب  یگهچون اونموقع د

 .کردم  یوو اسمشو )غولتشن(س
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 ی.. فقط از روینهعکسامو نب یموقعتلگرامو واتسپم بالکش کردم که  یو از تو رفتم
 َیموسا  ینهم  ی...برا  یشمهاونم عاشق پ  یلیواگرنه برام مهم نبود....البته نه که خج  ل

در حقش نکرده  یبالکش کردم که کمو کسر ینانمحض اطم ی...!ولیزنهم یر با ت
 ....مونه!واالیباشم..به هرحال حق الناسه!گردنم م

ه بود... باال گرفته شد   یفیتک  یعکاس  ینهمش با دورب  یداشت لعنت   ییمعجب عکسا
 یهتلگرامش که فقط  یلپروفا یعکس داشت رو یههمشونم اخم داشت... یتو

  ی خاص یبودو با اخم و جذبه  یساو صورتش خطرف صورتش معلوم بود و موه 
  یدو سف یاه...عکسشم سیکردنگاه کرده بود.و اب از سرو روش چکه م ینبه دورب

باشه  یادمحال کردم!  ییک  ینانصافا با ا یبوده اون!!!نه ول یبود..عجب عکاس
بفهمه  یخوادکجا م  یه؟از به ک ی..ک یرمبگ ینمعکسا با دورب یندونه از ا یهخودمم 
 ی عکساش با لباسا  یکردم؟همه    یدهست که از روش تقل  یمتو گوش  یعکس  ینهمچ

 یبرا یهخرپول ینممختلف گرفته شده بود..پس ا یخارج  ینایمارک و ماش
صحرا   یگرفته شده بود که تو  یاتورشگالد  یپاز عکساشم با همون ج  یکیخودش! 

اخم کرده بودو به روبروش   یخفن یمشک  یافتاب  ینک با ع ینهبودو و دست به س
همه   ینکهازش عکس گرفته بود.خالصه بعد از ا ییناز پا ینشده بود..و دورب یرهخ
کنار  یونثارش کردم گوش یابدار یو هربار فوشا یدمدخترکششو د یعکسا ی

 یندورش براش به به و چه چه کردن که تا ا یدخترا ینم اونقدر اگذاشتم,فکر کن
مارمولک با تخت   یت رفته..خوشبحالش واال...حکاحد اعتماد به نفسش باال

 ******کنم و فقط بخوابم  یاز هر فکرمنف  یکردم مغزمو خال  ی...سعیهپادشاه

  یک اردو  یدانشگاه تموم شده بودن و بچه ها برا یترم یانم یامتحان ها تقریبا
که من خوش شانس   ییبه شمال برن...و خوشبختانه از اونجا یخواستنهفته م

 یگهاقاجون نذاشت من باهاشون برم..اونقدر محکم گفت نه که د  یامدختر دن  ینتر
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خوردن    یخوراک   شغولنشسته بودم و م  یمنسالن نش  یصحبت نذاشت...تو  یجا
امروز گفت  یستن یداش پ هم اصال یدهند یر خ یسارم ینبودم..ا یدند یلم و ف

از  یکنه حالو احولم نم یه یکهبراش دارم!!!مرت یحساب  یگهخونه...امروز د یادزودترم
خونه انقدر خستست که فقط  یرسهم یمشغله داره و وقت  یلیادم؟حاال درسته خ
انتظار دارم  یکنمهمون قدر که من اونو درک م ادمماما منم  یبینهتخت خوابشو م
 !اونم منو درک کنه

سر تاسف تکون  دویکر نچ نچ م یشدبار از جلوم رد م یه یقهچند دق یه  اقاجون
 گفتم  یغج یغ.با جیدادم

 ....اه ینمبب یلمموف یبابااااا اقــــــاجون اگه گذاشت  یا-الین

 !یسرت مهندس جامعه ا یر مثال خ یدیپوش یهلباس جک جونورا چ ینا-اقاجون

کرد...و رفت پله    ییلباسمو نگاه گذرا  یینا پا اخم کردو سر تکون داد و باال ت  دوباره
 ..ها

  یاد قبضش در خونشون نم یدم بارم لباس مورد عالقمو پوش یه حاال خدا  ای
 ...که...!انگار مهندسا دل ندارن

نقش  یونیبرنامه کودک تلوز یکه تو  ییاونا  یهبود شب یعروسک  یسرهم یه لباسم
نداشت و به جاش کاله تک   شوونیوتفاوت که َسِر ح ین با ا یکنن م یعروسکو باز

 ...یشرتسوئ ین!عیومدموهام م  یشاخش فقط تا رو

  یلیاژدها خ یپا ینکمرنگ بود...کفشاشم ع  یو رنگشم صورت  یحوله ا جنسش
 !!!َین همه خود یستخونه اقاجون ن یگنده بود...خب کس
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  یلممو مخصوص اقاجون و با دقت ف  یمبل راحت   یهمونطور لم داده بودم رو  خالصه
به صدا در اومد و خدمتکار به   یفونچقدر گذشت که زنگ ا یدونم...نمیکردممه گان

 !یسراغ آب باز یماومده..اخجاااان بر یساقاجون گفت ارم

 ینکفکالش  یه که اندازه   یممهارو کنار گذاشتم و تفنگ اب پاش عظ یخوراک  سریع
 یهاشد س...در باز یستادممنتظر ا یدر ورود یبودو برداشتم و پشت ستون جلو

...به من یومدنکفشکن افتاد..داشتن از پله ها باال م  یجلو  ینزم  یقامت دونفر رو
..حدس یشهماجرا م ینا یو قربان  یسبه هر حال اونم خ یهکه کنارشه ک   یچه اون 

 ... اقا باشه چه بهتر یعل یزدمم

سرم انداختم و تفنگو    یرو  ی؟؟؟کالهموحاضـــر  ین..خب الیشدنم  یکنزد  داشتن
 .دستم گرفتم یتو محکم

 یــــک

 دووووو 

 ســــــــــــه

تفنگ جون داشت فشارش دادم  و  یو تا ماشه  یرونب یدمپشت ستون پر از 
 یسخ یسهخ یکردکه آب از سرو روش چکه م  یجور یهاب کردم... یسخ یسوارم
 .بود

 لند خفن نداشتفاق ب یکفشا  یناون از ا یستن یسارم یکه کفشا  ینا ِاوا

 چرا انقدر لنگاش دراز شده پس؟؟؟  یدم..واتر بر باال نگاهمو

 باالتر و نگاه کردم بازم
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شده   یرهپکاش رشد کردن خبر نداشتم؟؟؟اصال پوستش چرا ت یکسانقدر س کی
 بود؟؟ یدسف یسارم

 یاسم یهذهنم مدام  یقورت دادم تو یباال تر نگاه کردم و اب دهنمو به سخت  به
 (.......ردهرگ)سینال یبدبخت شد یگفتو م یشدِاکو م

 ....امام زاده ها یهمه  یاصورتش قفل شدم.... یبه باال تر بردم و تو نگاهمو

 یشرتت یشده بود حت  یسو همه جوره خ یچکیدسرو روش و موهاش اب م از 
 شده بود و تا ناکجا ابادش معلوم بود  یِتشتنشم کامال ف یجذب سورمه ا

 ..؟ییکنم خدا  یسخ یبیالشموقت کردم س یک   من

 ....یکردغضب بهم نگاه م با

 یحرفارو نداره که...ب   ینا  یگهد  یاب باز  یهخــــان ......  یرغضبم  یاددرب  چشمات
 !جنبه

 .کنه  یوندیابروهاشوپ یخواستاخم کرده بود که انگار م یجور یه

 ...یزدنفس نفس م یتپر از خشم بود..و از زور عصبان چشماش

 !ید نگم شلوار الزم شدم شد دروغ

  یم خودت به جوون یاانگار ارث باباشو خوردم...خدا یکردبهم نگاه م راکایتجنا عین
 ...رحم کن

 یوبود و از خنده صندل  یستادهکه پشتش ا  یسپر از ترسمو ازش گرفتم و به ارم  نگاه
 ..نگاه کردم یجوییدم
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 !ینکارت تمومه ال  یعنیکه   یدکش  یخط صاف فرض یهگلوش   یدستش رو با

 .یکردنصحنه نگاه م ینا همه با ُبهت به خدمتکارا

کردم صدامو صاف کنم    یچاقال اه!سع یکهمرت یگه حرف بزن د یریخدا الل بم ای
 .تا نلرزه اما چندان موفق نبودم با تته پته رو بهش کردم و گفتم

...ف...فکر ینجاا یاید..ب.. بیکردم...اصال فکر نمین؟؟اص ش...شما بود-الین
 ...یسه..ک..کردم ارم

بهم رفت که غلط   یوحشتناک  ی...چشم غره یکشیدخطو نشون مچشماش برام  با
 .ینمنکنم شب کابوس بب

 یشی خشک م یسیوا یکم یگهآب بود د یه... بابا یهمرد عصــــب ینانقدر ا چرا

 یبهم زد که کم ینامحسوس یتنه  یههمونجا از کنارم رد شد و  یحرف  یچه بدون
 .تکون خوردم

همه؟انگار اگر زبونش   یپول نشم جلو  یه  یسکه    ینطوریا  یبگ   یزیچ  یه  میمردی
 !یشهتموم م یشاستفاده کنه باتر

 به سمتم اومد یریختهمونطور که اشک م سارمی

 یابرو جلو  یگهتو د  یختیه؟بخداچه سرو ر  ینکه. ا  یبازم گند زد  ینال  یواااا-ارمیس
زده  دوا یبچه  یه یاندازه  یکنهمملکت!!!االن فکر م یس..اونم پلیاندار یارو  ینا

 یفهمینم یشتر ساله ب

اقاجون از پله ها   یبزنم که صدا  یبه بازوش زدم...و خواستم حرف  یمحکم مشت
 اومد و باعث شد متوقف شم



 

 
136

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 کو؟  ی؟هاکاناومد  یسارم-اقاجون

 یشد م یدهچهرش خنده به وضوح د یکرد خندشو قورت بده اما تو   یسع ارمیس

 !کار داشت اقاجون  یاطفکر کنم رفت ح-ارمیس

رفت و  یشاومد,به سمت مبل سلطنت یینتکون داد و از پله ها پا یسر اقاجون
 .روش نشست

خشک بشه دعا کن با اون سر و وضع  یاطرفت ح یاااکرد  یسشخ یحساب -ارمیس
 ..یگمتو خونه...اگر اقاجون بفهمه َکلت کندست من که به شخصه االن بهش م  یادن

 .دادمجا  یشونیمپ یرو یبهش نگاه کردم و اخم محکم حرصی

تورو ابکش کنم   یخواستمچلغوز م یپسره  رســـــمیاالن به حســـــابت م-الین
 !کف دســــتت  یذارمحقتو م ینطوریهکرد اما حاال که ا  یاون اومد جلو فداکار 

سالن پشتش    یتو  یدناوضاع خرابه فلنگو بست و شروع کرد به دوئ  یدکه د  ارمیس
 .پپاشم فنگم آب سمتشبشم تا با ت یکشنزد یخواستمو م یدوییدمم

 .رو به اقاجون گفت یجاناقاجون و با ه یبا داد رفت پشت صندل ارمیس

 ......خان حمله کرد یز چنگ یر اقاجوووون پناه بگ-ارمیس

کرد و نظاره گر ما بود...همونجا سرجام خشکم زد و محو   یتک خنده ا  اقاجون
 یفبا خنده...ح  هیشقربونش برم چقدر خوشگل م  یاله  یاقاجون شدم..اخ   یخنده  

 .خنده ها که همش پنهونن ینا

شمرد و به اصطالح نونو چسبوند    یمتفرصتو غن  یسارم  ینکهلحظه مثل ا  ینهم  تو
 !به تنور 
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و   ید و تا جون داشتم روم اب پاش ید ز دستم قاپجهش تفنگو ا یهسمتم و با  اومد
 کرد  یسسر تا پامو خ

من از   یسرماخوردگ  یبرا یمامان  یها یاقاجون و نگران  یاخر سر هم با غرغرا که
 زدم یبنفش یغ.جیددست کش یآب پاش

 یــــسارم یکشــــــــمتم-الین

افتادم...انقدر زدمش که به غلط کردن افتاده  یسبا مشتو لگد به جون ارم و
 نوش جان کرده ولش کردم  یحساب  یدمد یبود...منم وقت 

 !حاال دلم خنک شد اخیش

 .فرهنگ یادب ب  یاورده ب  ینمناس ناز سر لب یینگاه کن چه بال-الین

پشت   یدونستخودشم م یسکنم اما ارم  یترعا یکماقاجون مجبور بودم  جلوی
و اقاجونم   ییدندون نما یبا خنده  یَنم ته دلم چه خبره!مامان با ادبا یفحشا ینا

 .به ما نشون بده یخواداما نم یادخندش م یدونستمم یکردنگاهمون م یمعمول

 !خانم یگیریدر پس م یناز ا یدیاز اون در م یگهاره د-ارمیس

  ییچه بال  یدونست نم یسبجز منو ارم یچکس...چون هیدمفقط من فهم  تیکشو
 .ا تفنگ اب پاشم اوردمسر سرگرد ب

 ....بودن متنفر بودم یسبهش رفتم...از خ یتوپ یغره  چشم

تا سر و وضع  ینکه با ا  یخواینم یتا خشک ش یساوا یاطبدو برو تو ح -ارمیس
 .که عمرا کولت کنم  ی؟منمسوم بر یطبقه 

 .بهم زد یشخندین و
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 !!!!.....یس...دارم برات اقا ارمبیشعور

 پسره کوش پس  ینا یسارم-اقاجون

 به اقاجون نگاه کرد  یعسر ارمیس

 !اونم یادم یدداره عجله نکن یاقاجون حتما تلفن مهم-ارمیس

 ینطورکه ا-اقاجون

 ...یسبده ارم یرتا خاقاجون قانع شده بود..خد انگار 

 .پنگوئنا شروع کردم به راه رفتن عین

 .یومداز پشت م یمامان  یسوارم یخنده  صدای

از  یکی)یمتا من بگم مر یخودت باش سرما نخورگلم مراقب -مامانی
 .یارهخدمتکارا(برات لباس ب

سرگردم اگر   ینسرما نخورم؟اوه اوه ا یچطور  ییز پا یسرما ینمادر من تو ا اخه
که مقصر    یوفتهبراش ن یاتفاق  یکردم!!دعا دعا میشهم خوره به خونم تشنه سرماب
 .نشم

 !یهخب خداروشکر هوا افتاباز عمارت رفتم.. یرونبود به ب یهر بدبخت  با

عمارت نشسته و دور خودش پتو  یروبرو یمکتن یکه رو یدمد سرگردو
بود    یهوا افتاب   ینکها ااقا بوده.ب  یاورد؟؟؟حتما کار عل  یر پتورو از کجا گ  ین...ایچیدهپ

 . بلرزم یتوش داشت که باعث شد لحظه ا ییسوز سرما یهاما 
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  یشد فاصله پوزخندشو م ین ..به وضوح از ایدسرشو بلند کرد و منو از دور د سرگرد
 .مغرورو خودخواهش ی  یافهق ینعادت کرده بودم به ا یگه!دیدد

 !ادم مغروره از پشت بسته یدست هر چ  یعنی

 .یبشج یشته تومنم گذا حتی

 .زدم به اون راه و اصال رغبت نکردم نگاهش کنم خودمو

  یاد نسبتا ز یباغ نشستم که سرگرد با فاصله  یجلو یمکتایاز ن یکیو سمت  رفتم
 .روبه روم قرار داشت

محوطه نبود و همه جا ساکت بود صداشو    یتو  یچکسزنگ خورد چون ه  تلفنش
 .یشنیدمم یبه خوب 

کردم االن دارم روش   یگیری..درسته منم پن....بله قربان ممنوسالم.........-سرگرد
 !........چشم قربان.......روز خوشیکنمکار م

 ....چقدر خشـکیکردقطع کرد..انگار داشت با مافوقش صحبت م و

کالفه بود!موهاش انگار   یبه ساعتش کرد...حساب   ی,نگاه یپاییَدمشچشمم م  یر ز  از 
 .ودننب یسخ یلیخ یگهد ینم داشتن ول

 .گذاشت  یصندل یشد پتورو تا کرد و رو بلند

 ..اقاجون که فاتحه م خوندست یجلو یسر و وضع نر ینجون مادرت با ا وای

 !نه یشپ یقهچند دق یسیبه خ یبود ول یسهنوزم خ لباساش
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  یره خ یگه د یو به جا یمنگاهمو دزد یع به من کرد که قبلش سر ییگذرا نگاه
 !چپ یوچه عله کزدم ب خودمو یرانیشدم..به اصطالح ا

 .به سمت عمارت رفت یا یگهحرکت د یچبدون ه و

 بلند شدم و هجوم بردم سمتش یچطور نمیدونم

 جلوشو گرفتم و دستامو از هم باز کردم سریع

درجه به سمت باال بردم تا خوب ٩۰و اخم زل زدم و گردنمو  یی با پرو توچشماش
 ینمش بب

 کجاااا؟؟؟؟-الین

 گفت  یراشَبمو گ یبه جانب با همون صدابرد و حق ابروشو باال  یتا یه

 به سرکار خانم جواب پس بدم؟  یدبا-سرگرد

 .به سرو وضعش کردم یپرو......با انگشتم اشاره ا ی پسره

 ینطوری؟؟؟ ا-الین

 .گفت  یبا ژست قبل  همونطور 

 !یکه خودت به اب داد  یهدست ُگل-سرگرد

 گفتم  یتر شد...و با لحن دستور یدشد اخمم

  ی جلو یبر ینطوریبعدبرو تو,ا یسرجات تاخشک بش ین زود برگردبش-الین
 !یمونهاقاجون..سر به تنم نم
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  ین اگر بدتر یلبش نشوند...فکر کنم حت  یپوزخند رو یهصورتش برگشت و حالت
 ییزبراش چ یت...بس که خدا تو جذابیومداورد باز بهش م یَادا اصوال روهم ر م

  یافه ق  ینا  یفاش ساخته شده..خوشبحالش واال!حکم نذاشته...اصال انگار پوزخند بر 
آدمش کنم و به صالبه  یچطور یدونستم..میگرفتمشواقعا کاش پسر بودم م
 .یریختبکشمش..تا ادب بشه!ب

 ...اهیــــنال یگیم یچ  یرمبگ یتونسمخاک به سرم اگر پسرم بودَمم که نم اوا

 .هب برام نذاشتچاقاله اعصا ینا یر رد داده..همش تقصمطمئن شدم مخم  دیگه

 باشه؟ یگهامر د-سرگرد

 .چونم گذاشتم یگرفتم و انگشت اشارمو رو  یتفکرانه ا حالت

 .یستن یگهاممممم بذار فکر کنم.....خب نه د-الین

شب  ینگاهش جز سرما یزد و همونطور سرد نگاهم کرد..تو یصدادار پوزخند
 !یچینبود ه یچیه

درستت   یچطور  یدونستمعمو بودم م  یاگر من جا  یپرو و زبون دراز  یلیخ-سرگرد
 .کنم

بود    یدهبا من هم عق  ینم...فکر کنم ایرونکم مونده بود چشمام از حدقه بزنه ب  دیگه
 !دستمون بسته بود یول یمهمو ادب کن یچطور یدونستیمهردومون م

  ی غلط  یچه یهم هست  یخودت که سرگرد باش یجا ی؟توچ  یگهنه بابا د-الین
 !ون..!حدتو بدیبکن یتونینم
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که اداشو در   ییتاسف تکون داد که متقابال اداشو درآوردم...موقع ها یاز رو سرشو
 یننداشت..هم یتخب اهم ی..ولیدیدمچشماش م یآوردم رنگ خنده رو تو یم

 .بود یمخم نباشه و دردسر برام درست نکنه کاف  یکه رو

پوزخند   داخت و بالباسم ان  ییناز باال تا پا  یر......)نگاه از سر راهم برو کنا-سرگرد
 !ادامه داد(دلقک کوچولو یصدادار

و از   یکننمحکم گرفته بودم که گفتم االن ناخنام دستمو سوراخ م یبه قدر مشتمو
 !یرونب یزنناون ورش م

 .......مطمئنم االن چهرم قرمز شدهیکشیدسووووت م یتاز عصبان مغزم

 یقعم اش..نفساروم ب ینسر تاپامو نگاه کرد...اروم باش ال یز ام تمسخر 
  ادامه دادم یغج یغ.........با جیــــق...نفس عمینبکش...افر

بعد    ی تا خشک بش  یمکترو ن  ینهاااااا بهت گفتم برو بش  یخارهتنت م  یلیخ-الین
 یپوشمدلقکا لباس م  یهنداره من شب  یربط   یچتو هبرو!به    یکه خواست   یهر قبرستون 

 یـــــدی؟؟؟؟؟؟ !فهمیچ  یا

 .بهش دستور بده یکی یومدزورش م انگار 

  یش خونسرد ینخونسرد بود از ا یلیهمونطور سرد نگاهم کرد...خ یدیاخم شد با
 .یشدم م یعصب یشتر ب

 یکنه؟م یکارتبرم داخل اقاجونت چ ینطوریاگر ا یگفت -سرگرد

خدا لعنتت کنه پسر.....کاش نقطه ضعفمو بهش   یبود...ا نهیثاخب نگاهش
 ......َاهههه یگفتمنم
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نبود به جاش با ترس نگاهش  یشمچند لحظه پ یتاون عصبانز ا یخبر دیگه
اقاجون   یسر و وضع بره جلو ینبا ا یستن یشعور اونقدراهم ب ین.نه بابا الیکردمم

 .تو بد بشه یتا برا

 یرفت...حت  یحرکت منو هول داد وکنارم زد... با سرعت به سمت در ورود یه تو
  ین تر از ا یشعور ب یلیخ ینکهمثل ا یر بهش بزنم....نه خ یمهلت نداد دوباره حرف 

 .حرفاست

بنفش زدم....چند بارم محکم  یغدهنم و تا تونستم ج یمحکم گرفتم جلو دستمو
 .کردم  یخال یچارمب یپاها یو حرصمو تو یدمپر  یینباال پا

 یخوادم یا  یکنهم یهمهمه باز تنب یبرم داخل..االن اقاجون جلو یشد روم نم دیگه
دارم...من  ینفهم..انگار باهاش شوخ  یکن..پسره  یبگه ازش معذرت خواه 

 یهم نباشه اما رفتارا یلجو لجباز یچادم باهاش رفتار کنم ه  ینع یخواستمم
 !!!...خواستجام...خودش نسر  ینمدختر خانم بش یهمثل  یذارهخودش نم

تا سکته  یدهکارش با ما تموم بشه انقدر حرصم م ینکه ا یتا روز یدونمم من
اقا از   ینبسوزونم ا یشات یخواماز شانس خوشگلم هر دفعه که م نمیدوکنم....نم
  یاه از همه نظر...اون طرف س  یمضد هم بود  یقاهردومون دق  یشه؟مام  یداشکجا پ

تفاوت که  ین..با ایانگو  یینعالمت  ینماجرا..درست ع یدماجرا و من طرف سف
 یگه!...واال!!!اگر دیخورهبهم م یشهبدتر از هم ینتعادل زم یمما اگر کنار هم باش

 ی باهاش لجباز ینممحل سگ بهش دادم...فکر کرده مثل خودش وقت دارم بش 
 .کنم

 یبدون طرح و حوله ا یصورت  یپتو یهبا  یمهمون مر یالحظه بعد خدمتکار  چند
 .به سمتم اومد
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 یچیدپتوهم دور خودتون بپ  ینمن بشورم ا  یدبد  یاریدخانم گفتن لباستونو درب-مریم
 .اتاقتون یوت  یدو بر

 .حداقل شلوارک و تاب داشتم یَسِرهم  ینا یر بود که ز خوب

اروشکر ..خدیچیدمپتورو دور خودم پ یعلحظه لرز کردم و سر یکدرآوردم.. لباسو
 .تامچ پام بود یش بلند

 لباسمو گرفت  مریم

 .یاممن خودم م ید ممنون شما بر-الین

 به پام کرد یاشاره ا مریم

 .!؟من براتون صندل اوردمیدونم بدکفشات  یخواینخانم م-مریم

بزرگ مردونه و چرم که مطمئن  ییدمپا یهدستش انداختم  ی به صندل تو نگاهی
 .یشهبودم پاهام توش گم م

 تعجب بهش گفتم با

 یه؟؟؟ چقدر بزرگن ماله ک یوااا-الین

 ید خند مریم

  فعال   یناروو خانم فرمودن هم  یدمد  ینوفقط هم  یجاکفش  یمهمونه!تو  ییدمپا-مریم
 .یارماتون ببر 

شانسم   یلینه که خبرم!!! یتونم..پابه رهنه هم که نمیاکم داشتم خدا  ینوهم وای
 ...خوشگلترم شد یگهخوشگل بود..حاال د
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 .یدممردونه رو ازش گرفتم و پوش یناچار صندال به

 .یزدنتوشون زاااار م یزمعز یدسف یاهههه! پاها اه

 زده بود  یرونا نصفه ازجلوش بجلوش گنده و باز بود که پاهام ت یقدر به

 خنده  یر صحنه زد ز ینا یدنبا د مریم

 .خانم یدبامزه شد یلیجسارت نباشه خ-مریم

 خودم خنده م گرفته بود یدنبا د خودمم

  ی جا   یهداخل خونه    ینداشت خودمو سرش اوار کنم..مجرم اصل  یگناه   یچارهب  اون
 !!!!...گرمو نرم نشسته..که منم دارم براش

چادر   ینو ع یدمسرم کش یو منم بعد از چند لحظه..پتورو روداخل رفت  مریم
 .که پاهام معلوم نشه  یدمسفت چسب یینشمومو گرفتم و پاگل  یجلو

 .رفتم و وارد شدم یسمت در ورود به

بود و طبق معمول   یشصندل یانداختم اقاجون هنوز رو یراییبه سالن پذ نگاهی
 .دیکر نگاه م ییشطال یبااخم مخصوصش به عصا

 یچ  کوش؟هر   یالگودز  ینخوردن بودن..پس ا یوهمشغول م یسهم با ارم مامانی
هم  ینزم یکه از رو  یشاال زد ا یبشخداروشکر غ یستشن یدمچشم چشم کردم د

 .ینام ی...الهیشهمحو م

  یسو دفعه ارم  یکسمت پله ها رفتم...که    یناتوجه به اقاجون  یشدم و ب   یراییپذ  وارد
از  یکشمم یکه هر چ   یشعور ب یسارم یدن!رو اب بخنداز خنده منفجر ش یمامان 

 !دست توئه 
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داشت نگاهم   یبودم,برگشتم سمتشون. اقاجون با لبخند محو  یستادهپله ها ا  روی
 .تر شده یادروزا لبخندت ز ین قربونت بشه که ا ینال ی..الهیکردم

ش ستد  یاز اناناس تو  یا  یکهلپاش از خنده قرمز شده بود و همونطور که ت  مامانی
که دلشو گرفته بود,خم شده بودو از   یسم..ارمیخندیدبود چشماشو بسته بود و م

اومد به خاطر سرو   یزورم م ینکهبخندن..با ا یشه....کاش همیکردخنده سرفه م
بود...کاش  یند خوشا امبر  یلیخندهاشون خ یدن اما د یکننوضعم مسخرم م

و قدر اون خنده    یکردمنگاه م  از ته دل بابا و مامان  یبه خنده ها  یشتر ب  ینطوریهم
 .بازم شکرت یاخدا ی..هع.یدونستمهارو م

 تو هم یدمکش  اخمامو

 گفتم  یسبه ارم خطاب

 خنده داره؟؟  یها چ -الین

  با خنده گفت ارمیس

 ی..آخــــ یکوچولو شد  یخاله قز  یهشب-ارمیس

توجه بهش   یب  یسارم یبا چشماش بهش اشاره کرد که تمومش کنه..ول مامانی
 .یدخندفقط 

 .لباساتو عوض کن یزمبرو عز-مامانی

 چشـــم-الین

 !یمصحبت کن یکه سر سرگرد اورد  یافتضاح  ینتا راجب ا یین پا  یابعد ب-اقاجون
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 یدع یلبا س یشاال...ایشعوربه اقاجون نگاه کردم پس کار خودشو کرد  حرصی
 ...امسال بره

 گفتم  یز ق با

  چـــــشـــــم-الین

...البته یینسرشو انداخت پا  یحرکت   یچبدون ه  یخورمم  دارم حرص   یدفهم  اقاجون
برگشته    یشواگرنه به همون حالت قبل  یینچون من باال بودم از نظر من انداخت پا

 ..بود

صندل    ینباال رفتم ..ا  ی..به سمت طبقه  یکردنبا لبخند بهم نگاه م  یسارم  یومامان 
به  ینزم یرم توا مخ ببود ب یکهم انقدر بزرگ بودن چند بار نزد یدهند یر خ یها
..تند تند به سمت اتاقم رفتم یهخداروشکر اونم خال یدمکه د  یدمسوم رس یقه طب

 دفعه  یه...که یدادنصندل ها تاالپ تاالپ صدا م

 ((بوووووووووووم))

سرمو نگه داشتم ....اخ  یناز زم یلی!تو فاصله چند م ینخوردم زم باالخره
ادم...برگشتم و صاف دراز شدم و ارنجمو  فتا یبه چه روز ینمـــامـــان......بب

 یکبه سرام  یملباس کوتاه تنم بود مستق  ینکه..بخاطر ایکردماساژ دادم زانومم درد م
شده بود و من  ینبوده...پتو پهن زم مپتوهم سر  ینخورده بودم..انگار نه انگار ا

 ..یزدمغر م یز ر یه یکردموکش افتاده بودم..و آهو ناله مروش دراز  

که   یخدااا نکنه اون  یاروم افتاد.. یقامت بلند مرد یه باز شد وسا یسق ارمتاا در 
 ینه؟؟؟ا یواقع یسبود جن بوده ارم یینپا

 !!!!خدا یاباال سرمو نگاه کردم.. سریع
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ردهم مونده بود که مو یه ینشده بود....خداروشکر هم یرهبا ُبهت بهم خ سرگرد
بود من با اون   یبد یلیخ یتد..وضعنور عال نور ش یگهد ینهوضع بب ین منو با ا

بودو   یستادهسرم ا  یافتاده بودم و سرگرد درست باال  ینزم  یرو   یدهلباسا و دراز کش
رو از چشمم گرفت داشت   گاهشن یه...در عرض چند ثان یکردمتعجب نگاهم م

و  یچیدمپتورو دورم پ یگم یگم ینسمت وضع داغونم که بلند شدمو ع یبردم
  یم تصم یه تو  ینهمنو تو اون وضع بب یناز ا تر یشبهش فرصت ندادم ب

از پاهامو باال بردم تا محکم بکوبونم تو ساق پاش که  یکی...همونطور نشسته یآن 
پام   ینکهشتر از من مشتاق بودن و قبل از ایپام ب یتو یخوشبختانه صندل ها

 ساق پاش پرت شدن وخوردن بهش  یرو یادمحکم فرود ب

 ینوضربه سهمگ یننتظار ادو پاهاشو گرفت انگار اسرگرد باال رفت و خم ش آخ
 .داشتا تا صندل خورد بهش برگشت  یسفت   ینداشت و دردش اومده بود...عجب پا

 یره برداشتم و خواست منو بگ یز سمتم خ به

 یمدو که رفتپام روجمع کردم و ِد ب سریع

از   یق ولاتا یتو یومدقفلش کردم..البته نم یع در اتاقمو باز کردم و سر یاوحش مثل
نشه و به   یکردم تا وحش  ینکاروا یناننبود...محض اطم یدبع  یچیبوفالو ه ینا

 .ضربمو جبران کنه یادسرش نزنه ب

بنفش و شال   یو شلوار جذب ورزش  یشرتدست سوئ  یه  یدنکه بعد از پوش   خالصه
 ی رفتم.. بعد از غرغرا  یینپا  یبه طبقه    یمجذاب مشک  یورزش  یها  یو کتون   یمشک 

 حاالهم که هوا خوبه چه بهتر یچسبهقط ورزش م اقاجون ف
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مبل نشسته بود..انقدر هول    یرو  یسارم  یرفتم...سرگرد با لباسا  یین پا  یطبقه    به
 !بهش لباس داده بود یستنشه...پس ارم یچ  ینمبودم وقت نکردم بب

 یسبا ارم یوهجمع نشستم و بعد از خوردن م ینگاهش کنم تو یگهد ینکها بدون
 شروع به صحبت کردم.سرگرد هم بلند شد که بره  اینراجب مامان

 ینکهاز دور به همه خداحافظ گفت که من اصال سرمو بلند نکردم چه برسه به ا 
که جلوش   ییاتفاقا ین من با ا یستن مهم یگهادبم د یبدرقش کنم..بذار فکر کنه ب 
 افتاده اب از سرم گذشته

 یجلو س باوقارم..اون وقتمغرور و خانم مهند ینال یهپسرا  یهمه  یجلو کال
فقط مسخره   یمکه همو شناخت  یبه قول خودش دلقک کوچولو باشم..از اول  یدبا  ینا

 ..یدهد یاموباز

  ید که انقدر با  یهچه حکمت نمیدوبود..نم یده ند یسجز ارم یپسر  یچ که ه  چیزایی
بهم غرزد و گوشزد کرد بار   یاقاجون حساب  ینکهجلوش ابروم بره.اون روز بعد از ا

ساعت مدام تو  یک  یک...باالخره ولم کرد...نزدیکنمم یکه تو خونه اب باز  یهاخر
 یتونمنم  یستر کنم دست خودم نیکا.خب چیخوندم  یاسینگوش خر)که من باشم(

گوش  یپس چرا از بچگ  یتونستمنباشم و حرف گوش کن باشم!اگر م یطونش
شتم اقاجونو  دا من یکرد سرزنشم م یزدوکه اقاجون غر م  یینکردم؟؟اون لحظه ها

سمتش رو    یادم  یهر ک   ییشطال  یکه داره با عصا  یکردملباس عروس تصور م  یتو
دنبالم  اخم و تشر بدو بدو با اون لباس  باکه  یخندم...و منم بهش میزنهم
 یکردجمع کردم اقاجونم فکر م یعلبمو سر یبود بخندم ول یک..چند بار نزدیکنهم

شدم تا  یر ...خالصه که پیدادادامه م ویشدم یبدتر عصب یکنمدارم مسخره ش م
 ********تموم بشه غرغراش
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 :هفته بعد یک

ده  رانن یدانشگاه منتظر اقا یاطح ی!تویمدوره هم داد ینامتحان ا یناخر باالخره
 ییاقا  یه...یرسیدنم یر خراب شده و د  ینشونمن ماش  یبایبودم ظاهرا از شانس ز

نگاه    یاطوح  ی,تویشددر دانشگاه رد م  یوبار از جل  یک  یقهکه هر چند دق  یدیدمرو م
گفتم بذار  ی!!دلشوره داشتم..ه بودمشکوک  ی..حساب یرفتم یدیدو ,منو میکردم

بار که به اقاجون گفت   ینباز لجم گرفته بود از اخر یدراکوال.ول ین زنگ بزنم به ا
  یدم چند روز بعدش شن ی..ولیدمشند یگهکردمو اون همه غر خوردم...د  یکارشچ

  یاون لحظه کل یادمهمن بوده... یو مطمئنا به خاطر اب بازخورده...که سرما
 ...گرفتم  یتو دلم عروس وخوشحال شدم 

...مرد یدمرو د  یدار غرغر کردم...که سرا  نشستم و  یمکتن  یهمونطور رو  یقهدق  چند
که  ی..درحالیکردبود کار م یدانشگاه چند سال یکه دلسوزانه برا یریپ

 .یکمد نزدشت اوملب دا یرو یلبخندمهربون 

 دخترم؟ ییکاوه تو  ینال-سرایدار

 بله -الین

 در یاشاره کرد به جلو سرایدار 

 .منتظرتونن ینماش یدر تو یشمائن جلو یکه ظاهرا راننده   ییاقا یه-سرایدار

 ...تشکر کردم و اونم رفت یشدمکه بلند م  درحال

چقدر دلم  آوردن....گفتم اسب یفتشر یدشونجناب راننده با اسب سف باالخره
  ی برم باشگاه...وقت  یسباشه جمعه با ارم یادمرخش تنگ شده بود... یبرا
داستان رستم قرار گرفتم و فکر کردم   یر کنم تحت تاثبراش اسم انتخاب   یخواستمم
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اسمشم خوشم  ز مثل اسب رستم باشه...تازه ا یکی یتونهاسب منم م یدشا
 ... شد رخش ینهم ی..برایومدم

  یچند بارم بهم زنگ زد که برم باشگاه ول یدمند ینوعمو ام یگهداز اون ماجرا  بعد
 .سر بزنمسرم شلوغ بود نتونستم بهشون  ینکه به خاطر ا

 .یدمدر دانشگاه رس یجلو به

 ....درست نشده ینشچرا عوض کرده؟؟؟..حتما ماش ینوماش ِاوا

 مینماش ین...اون مرده مشکوک بود اینبود...نه صبر کن ال یدسف یایپرش یه
 !یرماره پس نم یسترانندش هم معلوم ن  یافهمشکوکه!تازه ق

 یکنکردم...  یرفتم راننده چند بار بوق زد که توجه  یا  یگهو از طرف د  یدمکش  راهمو
 نفر دهنو دستامو گرفت  یهدفعه از پشت  

 زدم یخفه ا جیغ

 ولــــــــــم کــــــــن-الین

 یغ... جیکردمم یه.گرکه رفتمو برگردوند. یکشون کشون راه  یوکش دستمو
 یناییا امیخونه...خودت کمکم کن..نم یا!خدایکردمتقال م یازاد ی..وبرایکشیدمم

 یدهترس ی..حساب یارنسرم ب ییو از قصدشون خبر ندارم بال یشناسمشون که نم
  ی هرغلط  ینابشمو ا یهوشاالنه که از ترس ب یکردمبودم ....هرلحظه حس م

 .یزدمصدا مخواستن بکنن...تو دلم فقط خدارو 

  ید کش  یدستو پا زدن من و اون حالت َمرد اول داد بلند یدنمدرسه با د سرایدار 
  شروع کرد به تماس گرفتن یشوبا گوش
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اومدن منو از  ینطوریخورده بودن که تو روز روشن ا یمغز چ  یناا یدونمنم واقعا
 ...ببرن یتجمع ینهمها یجلو

گرفت و گفت    یدار سمت سرا تفنگشوشد و  یادهبود پ ینماش یاز مردا که تو یکی
انداخت   یشوبه ناچار گوش یدواز ترس رنگش پر یدارمبندازه..سرا یشوگوش  یعسر

...حس ترس داشت قلبمو  یکردنفرار م  یکشیدنوم  یغکه اون اطراف بودن ج  یمردم
 یلرزوند م

دهنم بودو   یدستاش محکم رو یاون عوض ی...ولیکردمم یهو گر یزدمداد م بلند 
 .کنه  یمنم انقدر دستو پا زدم که نتونست کار یادصدام در ب اددیاجازه نم

 دهنم برداشتش یاز رو یعلحظه دستشو محکم گاز گرفتم که سر یک برای

 یرهم  یابونکه گفتم االن صداش تاده تا خ  یدمکش  یبنفش یغج فورا  

 .یدکمکم کنــــه توروخدا کمکم کن  یکیکــمـــک ســــرگــــرد -الین

 یماجن  یکیدارم که    یاز ن  یدونستملحظه سرگردو صدا زدم!!!فقط م  اون  چرا  نمیدونم
 ..ینبشه هم

 یهبود نتونستم حدس بزنم ک یدهپوش یافشاومد طرفم چون ق یعاز مردا سر یکی
 .انداخت ی داشت که ناخداگاه تو دلم ترس بد یگنده ا  یلیخ یکله یول

ــرد انقدرم دستش زد که خفه خون گرفتم..نامـ یلیطرف صورتم س یهبه  محکم
  ی بود حس کردم صورتم پاره شد از وسط....دستت بشکنه اله ینسنگ

کمک   یرو که برا یو هر کس یبردنم ینسوختم!!!!داشتن بزور منو داخل ماش
از  خداروبار  یناخر ی...برایکردنبه کشتن م یدطرفم با تفنگ تهد یادب یخواستم

 ته دلم صدا زدم
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 گفت  یکیروبه اون  از مرداکه منو گرفته بود کیی

 .کن  یهوششب یاب ینبذارمش تو ماش یذارهنم یخورهوول م یلیخ-

 یکی  اون

 یکنمم یشاالن حال یخورهغلط کرده وول م-

 .زدم یغیبرداشت سمتم که ناخداگاه ج خیز 

از پشتش  یکیشل یصورتم صدا یتو یاد فرود ب ینکهباال برد و قبل از ا مشتشو
 رفت ملت باال  یغج یشد و صدا دهیشن

گفتو    یبه پاهاش انداخت و اخ بلند  یبه سمت پاهاش بود چون نگاه   یک شل  انگار 
 .ینخورد زم

 دهن من بود گفت یکه دستش رو  ی..پسریداکردپ یانجر ینزم یرو خونش

 یمبدبخت شد یوا ی؟؟؟ایخوب  یامک...سیــــاااس-

و  بود گرفتم  یامکخورده بود و ظاهرا اسمش س ینکه زم  یاز اون مرد نگاهمو
 .شدم یرهکردم با تعجب به مرد روبروم خ  سرمو بلند

 !!!!!!!سرگرد

تفنگ    یسیشپل  یزاتتجه  یهضدگلوگه و بق  ی  یقهو جل  یبا لباس سرتاپا مشک   سرگرد
نگاه   یادز  یادکه دهن منو گرفته بود با خشم ز  یبه دست گارد گرفته بود و به پسر

 .یکردم
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بار بود که ممنونش بودم...چقدر  یناول!!! یسخفـــن...بابا کشــــن...بابا پل اباب
 .یادقرار بود سرم ب ییچه بال یومدمعلوم نبود اگر نم یدخوب که به موقع رس 

 .بود برام یواقع  یغولتشن ناج  یدراکوال  ینبار امروز ا  یناول یبرا یجورایی

از   یکیبلندگو  یو از تو یشدن م یکو به ما نزد یکشیدنم یر اژ یسپل ماشینای
 گفتن  یناماش

و  دستاتونو اروم پشت سرتو   ید,خلع سالح کنیدهست یسشما در محاصره پل-
 !یدبذار

نگفتن  یچیه یلحظه ا یشوک شده بودن چون برا یلیاون دوتا مرد هم خ انگار 
 منم از فرصت استفاده کردمو از دستش دراومدم

منو گرفت و تفنگو   یعسر یهره اون مرد قبلدوبا  یشد چ یدملحظه نفهم یک تو
 .راستم یقهت کنار شقگذاش

هر لحظه ممکن   ینکه...استرس ایریختمو اشک م  یزدمزور ترس نفس نفس م از 
 یکردمدلم به خدا التماس م  ی...تویخوردبود ماشه روبکشه و َخالصم کنه جونمو م

 .که کمکم کنه

 کنار گوشم داد زد  بلند

 یکنمم یگلوله تو مغزش خال  یهجلو   یایدب یگهقدم د  یک-

خون شده بود و با اخم و غضب  یبود که چشماش کاسه  یعصب یبه حد سرگرد
 یشهتفنگو سفت گرفته بود گفتم االن خوردم یجوریو   یکردبه پسره نگاه م
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حرکات پسره تمرکز   یهمه رو یکردننم یحرکت  یچکدومهمه مسلح بود ه پلیسا
 .کرده بودن

 گفت  هیناسمش ارم یدمرو به پسره که حاال فهم ینکه افتاده بود زم  کسی

 یس..رئ ینارم یمبدبخت شد یادنچقدر ز یبینی...مگه نمیخیالب ینارم-سیامک
 یم...بدبخت شدیکنهم یکمونت یکهت

 .نشد یمتسل ینارم ولی

 !یانم یبفهمم از سمت ک  یتونستم....کاش میهک  یگنکه م  یسرئ ینا اصال

 یت ح یکردنگاه م ینبه ارم یندم با همون تفنگش جلو اومد و خشمگق یه سرگرد
 یزنه تا جون داره کتکش م  یرهبگ  ینواگر ارم  یدونستم  یدیدشم  ی...هر ک یزدپلکم نم

 یگرفتنم  یلمازمون ف  یا  یادهعابر پ  یبسته بودن و مردم تو  یابونوبود خ  یبد  اوضاع
 .یشدندور م یغبا ج یا

 یه جد یدمتهد یاجلو ن-ارمین

ندمو پلکمو  فشار داد که باعث شد چشممو بب یقمشق یتفنگو رو یعصب یلیخ و
هم منو هم خودشو   ینجا بود ممکن بود هم یعصب یلیم خروهم فشار بدم..اون

 .بکشه

مرد   یه  یحالم بهم خورد...دوست نداشتم انقدر در برابر قدرت بدن   یفیضع  ینهمها  از 
 !باشم یفضع

با  یا یکنیبا زبون خوش ولش م یاچالت نکردم  نجایتا هم یر دهنتو ِگل بگ-سرگرد
 .شرف یب  یکشمم یشبه ات یتودگزبون ناخوش زن
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!دمت گرم سرگرد غولتشن یچه خشن!!!چقدر اکشن شده بود همه چ   وووویــــی
 یلمایی ف  یاد...یمبود  یتو هردو هم ن  یمافتاد  یگه جا تو لشکر همد  یهبار    یه باالخره  
عشقشو از چنگال    ینکه ا  یبود برا  یسپسره که پل  یلماز فا  یکیافتادم...تو    یدمکه د

  یا   یکنمم  یحرکت   یه  یاگرفتم ..  یمد...تصمیکر م  یدشونتهد  ینطوریهم  یارهبدزدا در  
  ین نجاتم بده...که البته من ال یکیتا  یمیسمتو برف و وا یکنمکبک سرمو م  ینع

 یه همه جا    یدصحنه رو ترک کنم!با  ینا  یجانه  یب   یشهنم  یکاوه هستم ودلم راض
 به خودم کمک کنم ماستیخواز خودم به جا بذارم.االنم فقط م یاثر موندگار

از  یکیحرکتو ازم نداره... ینبود اصال انتظار ا ینطرف که اسمش ارم میدونستم
 یلیمحکم زدم تو زانوش که داد خ یــــتنها یپاهامو از پشت باال بردم و ب 

 ..زد...فکر کنم ناقص شد رفت یوحشتناک 

کش رفتم لحظه برگشتمو تفنگو از دستش    یکدستاش شل شد و تو  یحلقه    سریع
 !!!یمو ِد بدو که رفت

 ..یریختپروا اشک م یخم شده بود رو دلش وب  ارمین

 یدمکه دسرمو برگردوندم   یستادما یالطرف مخالفش و کنار گودز دوییدم

بودن با دهن باز به من نگاه   یستادهکه دور ا  یمردم  یحت   یساوپل  یو همه    سرگرد
 .یکردنم

بود بخندم و گند   یکلحظه نزد یکشوک حرکت من بودن که  یهمه تو یقدر به
 .َاکشنم یلمبزنم به ف
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 یامکو س  ینبه خودشون اومدن و با سرعت به سمت ارم  یسااز چند لحظه پل  بعد
انقدر ازش خون رفته بود  یامکهرفتن وبهشون دستبند زدن و بلندشون کردن...س

 .بود یحالب یحالکه ب

 یچیچشمام وه یوگرد زل زده بود ت یبا چشما یهنوزم همونطور سرگرد
  ی ترس سع یکردم؟؟؟من فقط برعکس همه بجا  یکار ...خب حاال انگار چیگفتنم

  ی مقابل همه    یکردمم  یسع  یشههم  یگمزند   یکه تو  ی..کارینکردم تالش کنم هم
 .مشکالتم انجامش بدم

 یدی؟ادم ند یهها چ-الین

 متعجب اما سرد گفت همونطور 

 .رمادم بودنت شک دا ی؟بهواقعا تو ادم-سرگرد

 کردم و حق به جانب گفتم  اخمی

 .فرشته ام ونمید...میگیم یممستق یر که حرفتو غ  یمرس-الین

 نگاهم کرد  یسرگردبه خودش اومد و خشکو عصب باالخره

 .بردن ینیماش  یهرو هرکدوم به داخل  یامکو س ارمین

در دانشگاه   یدانشجو جلو یلا یه یدمسوتودست اومد..برگشتم د یدفعه صدا یه
 .یزننو دست و سوت م یکننو به منو سرگرد نگاه م ادنیستوا

 بلند داد زد  یکیشون

بابا دست   یول ا یشیم یکاره ا یهتو باالخره  یدونستمچان م یخواهر جک -
 !ید محکم تر بزن یندفعه...بچه ها دست قشنگه رو به افتخارش ایزادمر
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ن و  که اونجا بودن شروع کردن به دست زد یدانشگاه و مردم یهمه  یکهو
 .یکردنم ینمو دمت گرم تحس یولا یبا کلمه  یکشیدنووسطاش سوتم م

 یناز ا یشهنم یواقع یایتو دن یکردمکاشتم!فکر م  یبزرگ  ینگل به ا  یشدنم باورم
  یخوره جا م  یهاز    یر ت  یه شد!با خودم گفنم االن    یندر کمال تعجب هم  یحرکتا زد ول

 !سالم موندم یول یمونهاکشنم نصفه م یلمتو پام ف

بهم منتقل شد که حد نداشت اماخودمو نباختم لبخند   یلحظه انقدرحس خوب   اون
 .زدم و دستمو براشون بلند کردم ییدندون نما

 ممنونم بچه هاا یلیخ-الین

ومطمئنشون کردم حالم خوبه..بهم آب  یمحرف زد یکمرفتم جلوشون, ینکهاز ا بعد
 گرده و شکالت دادن تا به قول خودشون رنگو روم بر  یمعدن 

بهم دست داد و صد درجه حالم بهتر شده بود..از  یاس سبک خوردم احس  اوناروکه
ازفرماندهاش   یکیداره با  یدمهمشون تشکر کردم و برگشتم سمت سرگرد که د

فرمانده برگشت سمتم و اشاره کرد برم   یدم..نگاهشون کردم..که دیزنهحرف م
 یستادمبا فاصله ا ینشون,رفتم و بیششونپ

لباسش خوندم سرهنگه رو کرد بهم    یکه از رو  یکلدرشت ه  یول   یر پ  یسه پلاقا    اون
 وخشکو محترم گفت

 یدوارمماهستش!ام یاداره  یپرونده بر عهده  ینا یتخانم کاوه مسئول-سرهنگ 
 ینجز ماش ینیماش یچحواستون به خودتون باشه!و سوار ه یشتر به بعد ب یناز ا

 .یدنش یکننم یینکه براتون تع  یشخص
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 یاتعمل  ینتو ا  ییجورا  یههم کرد(کارت خوب بود! ب  یزیام  ین...)نگاه تحسندرضم
 !...ممنونیبهمون کرد یکمک خوب 

بند وجودم پر شده بود از ذوق...که چه عرض کنم شترذوق شده بودم)دومرحله    بند
که جاش   یفح  یبپرم بغلش و ماچش کنم ول  یخواستمبعد از خرذوق و گاوذوق( م

 .نبود

تاحاال   یهدردش چ  یدمسرگرد چهارتاشد....اهان فهم  یه چشمام کزد  یحیمل  لبخند
 !!!!بود یدهمنوخانم و اروم ند

 .یفتونممنونم از تعر-الین

 یچیز ...انگار یبریپرو االن ابرومو م یپسره  یر اون چشماتو بگ یجلو مـــــرض 
از من  یحاضر جواب  یونداشت بجز لجباز ی....واال!!!البته تعجبیدهد یعیطب یر غ
 .بود یدهند یزیچ

خشک و   یشگیما رفت ...سرگرد به جلد هم یشسرشو تکون داد و ازپ سرهنگ 
 .شدم وطلبکارانه نگاهش کردم ینهسردش برگشت دست به س

 (!؟یخوایم یحرکت سرش بهم فهموند که )چ  با

 .ی؟منتظرمهنوز تشکر نکرد -الین

 .یدهم کش یمتعجب نگاهم کرد و بعد اخماشو تو  اول

 ازت ممنون باشم؟؟  یدچرا با یادت ددتو نجاجون خو-سرگرد

برم خودمو پرت کنم   یگهم  یطونهدست که نمک نداره...ش  ینپــــــرو..بشکنه ا  ای
 ...از دستشاااا یناماش یجلو
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خودخواه خودمو  یالیگودز  یه یحرفا بزنه من برا ینغلط کرده از ا یطونهش البته
 !یبازمنم

 .شدم حرصی

منم لطف کردم بهتون  ید شما بودکه انجام بد یفهوظ یناعه نه بابا؟به نظرم -الین
 .و انجامش دادم!حداقل کارم بهتر از تو بود

 ین؟؟؟ ارم یگمبود که دادم مگه پسر خالمه م یچه سوت  ینا وااای

 یدابروشو باال برد و حق به جانب پرس یتا یه

 یه؟ک  ینارم-سرگرد

 بهش رفتم یدیشد یغره  چشم

 .منو بُکشه یخواسته مد کبو یارومنظورم اون -نالی

 .من بود ی همونطور نگاهش رو  یفکر فرو رفت ول ی چند لحظه تو برای

 ...یجی؟غولتشنبس ی؟برادر سرگرد؟هست  الو

 چشماش به حرکت درآوردم یجلو دستمو

 هپروت؟  ینسرگرد رفت-الین

 فکر درومد و بهم اخم کرد یتو از 

 !...درررررد ای

 بود؟  یچ   یکین اسم او-سرگرد



 

 
161

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 گفت  طلبکار 

 یپرسی؟مگه من ثبت احوالم که از من م-الین

 بهم نگاه کرد یانهموذ سرگرد

 یقه؟ چند دق ینتو ا یدینفهم یکیوفضول اسم اون یتو یبگ  یخوایم یعنی-سرگرد

 فضول  یگهبهش نگاه کردم...پرو پرو بهم م متعجب

ن اال یچون دار یفضول  یماولنِدش که اگر قرار باشه من فضول باشم جنابعال-الین
فکر کنم   یکرد  یککه تو پاهاش شل  یبعدشم اسم اون غول یپرسیماشونو ازم ماس
 .ینشونکه گرفت  یکار؟شماچ یخوایبود...اصال م یامکس

 یش مشک یچشما ی تو یشهخونسرد و سرد نگاهم کرد...مثل هم یلیخ سرگرد
توهم   یکشم بار یدهو کش  یمردونه  ینبود و ابروها یسرما و نگاه عادجز  یچیه

 ..بودن

اطالعات داشته باشم   یزاچ  یسر  یهاولندش که من َبسته به کارم مجبورم از  -سرگرد
اسمشو   ینجاپس هم یکنه اعتراف م یچ  یک  ینمکه بب یرمدوما من به اداره نم

موقع سرکار  یهدادم تا  یحبهت توض ینارمالزم به گشتَنم نباشه ا یگهتا د یدمپرس
 !یدمنم  یحتوض اسیناحدو یچخانم هوا برش نداره وگرنه من به ه

 یدمپرس گیج

 !هوا برم نداره؟!؟-الین

 ..یکنهم یر که کال تو باغ پوزخند ِس   ینمزد و از کنارم گذشت...ا پوزخند

 .رفتن یسمپل ینایکم همه جا خلوت شد و ماش  کم
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 ینام ازهم  یکی  یکردممخصوصش که دعا دعا م  یا پا مشک با همون لباس سرت  سرگرد
 یلما ف یتو ینبود ع فنخ یلیخ ییخدا یادمن ب یر گ

 رو اورده بود  یاتوره همون گالد یشمشک ینسمتم و اشاره کرد به ماش اومد

 یامتا ب ینتو ماش ینبش-سرگرد

رفتمو سمت شاگرد نشستم..اول خواستم برم  یحرف  یچه یتکون دادم و ب  سرمو
ژست    یقشقرق بپا کنه و ابرو  یابونتو خ یادب  یخواداالن م  یدمت فرمون بعد دپش
 .زدم  یدشوبه خودم گرفتمو ببره..ق یشپ یقهکه چند دق  یسیپل

و ده  یاز اقاجونو مامان  یسکالچهل تا م یکنزد یدمدرآوردم که د یفماز ک گوشیمو
 یکه تا االن چقدر نگرانم شدن!پس ت  یستخدا معلوم ن  یادارم...  یساز ارم  یجتا مس

گذاشتم   یوم؟؟؟گوشبزرگم گوشمه...اصال به من چه مگه من گفتم اون غوال بدزدنَ 
و اصال جرئت نکردم بهشون زنگ بزنم واگرنه پدرم پشت تلفن   یفمک یتو

 ...خونه جواب پس بدم یدادم تو یح..ترجیومددروم

 شست پشت فرمون تلفن به دست اومد و ن یقهبعد از چند دق  سرگرد

حل شد....درسته....بله دارم  یگه...االن دیدبله عمو جان نگران نباش-سرگرد
 یده رس یر رانندش رو پنچر کردن و د ینماش یقبل ی...نه ظاهرا با نقشه مشیار م

 !خوبه یدحالششمانگران نباش

 ...یدونمحالم خوب بود؟!خودمم نم یجد یجد من

 .....قربان شما.....خداحافظ یرسیمم یگهت د ساع یمتا ن یمبله سمت خونه ا-سرگرد

 .زد و استارت رو یوانیجال یقطع کرد و انداخت تو گوشیشو
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  یدونه بشه اصال قدر نم  یتو جعبه طال نگه دار  یداالن با  یبه اون گرون   یگوش  اوووو
 !خانم یندرسته ال یترفتارت با گوش یلیها....نه که خودت خ

دلم هزاران بار خداروشکر کردم!اگر اون اتفاق   ی..تویکردمفکر م  یشپ  یقهچند دق  به
  یکنن م ینکارو ا یچ  ید؟اصال برادر انتظارم بو یچ  یرسیدنم یر د یسا و پل یوفتادم

حد حاضرن جون    ینکه تا ا  ینا دارن با بابائ  یکردم؟چه خصومت   یمگه من چه گناه 
ترس ..همش با اسیشهم ین به بعد چ یاز ا  یعنیادمارو واسش به خطر بندازن؟

بدون ارامشو   یخوامدوست ندارم....نم ینطوریوا ی...من اصال زندگ یام؟برمو ب یدبا
اون  یادشدن باشم...  یده...دوست ندارم هرلحظه نگران دزدنمک  یحس خطر زندگ 

ترسناک بود..کاش  یلیافته....خ ی, تنم به رعشه میکنمبغض م یوفتملحظه م
..کاش بابا بود و با حرفاش بهم به اغوش گرمش یبردمپناه م ودب ینجامامانم ا

 یشدبهم  باشم...منم دلم گرم  یچینگران ه  یستکوه پشتمه والزم ن  ینع  یفهموندم
باالخره    ی..قطره اشک سمج یناروکردهمامان  ی..چقدر دلم هوایشدمحرفاش و اروم م

ال خان دور  یدست بردم و پاکش کردم تا از چشم گودز یعاز چشمم افتاد..سر
رو که تا به    یزاییچ  یتونستم...اما نمیدادمنشون م  یبودم و قو  یبمونه...درسته قو

 نگم یچیم تا کام هش کنم و الخودم تجرب  یدمجا با چشم ند یچحال ه

  ی حرف  یچبهم انداخت و همونطور با اخم و بدون ه ینگاه  یچشم یر ز سرگرد
  یپ ج  یتو  یالییو روشنش کرد...اخه کدوم گودز  ینشبرد سمت ضبط ماشدستشو  

به جنگ  یرنسر باز فقط م یاژدها ین ا  یذاره؟؟؟باضبط م یخفن ینبه ا
 ....دشمن...واال
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 یگهاالن د یکه گذاشت   یاهنگ  یننده با ا یرتخدا خ ی..واضبطو بلند کرد. صدای
 یخوام...نه نمیشدتر م یهرلحظه قو یرم؟بغضم اشکامو بگ یجلو یمن چطور
 ...کنم نـــه  یهجلوش گر

.....خدا بگم یرحمسنگدل ب یپسره  ینهمنو بب یگذاشته اشکا ینوا یدونمم من
 ییو تنها یس ناامنقدر احساعمرم ان یحالم بد بودتاحاال تو  یلینکنه...خ یکارتچ
بهشون زنگ   یتونستم,نمیخواستم یناروهم دلم بدجور مامان ی...از طرف یکردمنم

 ...حالم ینبزنم و بدتر نگرانشون کنم تو ا

کردم و به اشکام    یابوننگاه به خ  ینه که چهرمو نب  یسپردم به اهنگ و جور  گوشمو
 :دادم یختنر یاجازه 

 یرسیکه ماند از تو به دادم نم  یدرد بعد از تو به یلعنت به شبها)

 یکس  یلعنت به ب  یبانهآواره شد خانه ماندم غر رفتی

 ید ارز ینم یشعشقت اما به غمها یلرزیدآسان نم ینچن ین من ا بهقل

 یغم شد مگر تو چند نفر بود یادن یهمراهت به نابود یرا برد دنیا

 ...بعد از تو یبه شبها لعنت

 ید ارز ینم یشعشقت اما به غمها رزیدلیآسان نم ینچن ین من ا قلبه

-.....'رضا بهرامی؟غم شد مگر تو چند نفر بود  یادن  یهمراهت به نابود  یرا برد  دنیا
 ('بعد از تو یلعنت به شبها
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بد   یبرام مهم نبود حالم به قدر یگهد یدکه فکر کنم فهم  یریختماشک م یجور یه
صورتم    ینداشتم...دوتا دستامو رو  یوکار  یچه  یار اهنگ بدتر شد که اخت  ینبود و با ا

 یختمو اشک رگذاشتمو خم شدم..و تا تونستم هق هق کردم

 یبرد کنار جاده و برگشت سمتم...تو ینوضبطو خاموش کرد و ماش یعسر سرگرد
 یدمواقعا همونقدر که نشون م یکردشد!متعجب بود....فکر م یرهسکوت بهم خ

  یچی همه درد و ترس بکشم وه ین ا نمیتودخترم نم یه نه واقعا من  ی...ولیخیالمب
 .نگم

 یم؟بعدشبرام مهم نبود کنار ک یگهال د..اصیریختمبا هق هق اشک م همونطور 
 ینم از دست اشکامو بغض سنگ یخواستمبارم کنه...اون لحظه فقط م یاچ یخوادم

 .ازاد بشم

 ممنون یکردم که کم کم اروم شدم..از طرف   یهچقدر گذشته بود..انقدر گر نمیدونم
 یگه کار د  یچهم ه  ینجز ا  ینکهنگفت!با ا  یچیکنمو ه  یهبودم که گذاشت گر  سرگرد

 .بکنه یتونستنم یا

 یادز ینهم ینداشت برا یشهسقف و ش ینشچشمم بود ماش یرو یممستق افتاب
خوب  یتونستمکرده بودم هم افتاب زده بود به چشمم نم  یهراحت نبودم...هم گر

 یبا ز یتنها یاالن چشمام ب  ینکه م اونم ان بودمطمئ یزیچ یهاز  یبازشون کنم ول
خودشو  یشتر چشمام ب یطوس یشدم یسو مژهام خ یکردمم یهگر یشدن!وقت 
جلوم گرفته شد...از  یدستمال کاغذ ی!جعبه یچیافتابم که ه یر ...زیدادنشون م

صورت  ینکهکردم...بعد از ا  یلب یر برداشتم و تشکر ز یتوش چند تا دستمال کاغذ
  یکردم برگشتم سمت سرگرد اخمالو و نگران نگاهم مکرد  پاک یسموخ
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دختره  یگهالبته حقم داره االن م یدیدمم یچشماش نگران  یار بود توب یناول برای
 .ینشدانشگاهم نه به زار زدنم تو ماش یاکشن جلو یلم..نه به فیوونستد

 اهمنگ  یقرفت محو وعم  یشونیشپ  یاخم از رو  یچند لحظه ا  یبرا  یدچشمامو د  تا
 !آشناهم نبود یچرا معذب شدم...نگاهش بد نبود ول یدونمکرد....نم

 .شد یرهاخم کرد و به روبرو خ یددماغ قرمزمو د  وقتی

 گفت  یاز هر احساس خالی

 ی؟ شد یخال-سرگرد

 بهش نگاه کردم یضغ با

 .به لطف اهنگ شما بله-الین

د سمت خونه  استارت رو زد و حرکت کر   یا  یگه حرف د  یچه  یتکون داد و ب   سرشو
 .ناقاجو ی

  یازی ...خب به درک من که نیستن یچیپسر جز سنگ ه ینا  ی ینهکنم تو س  فکر 
بابامو مامانمو عممو    یسوارم  یواون نداشتم!من خودمو دارم اقاجونو مامان  یبه دلدار

دختر خاله و  ییاموعمومو خالمو پسر خالمو پسر عموهامو پسر عمه هامو دختر دا
 ونو..خالصه همه رو دارم..واالااابقال سرکوچم امونوهیعمه وعموهامو,همسا 

 .یکردطول و عرض سالنو با عصاش متر م  ینطور هم یتبا استرس و عصبان اقاجون

 دوباره بلند گفت  یعصب خیلی

 ینشاگر ماش  یمگه بهش نگفتم حت   یکردهم  یعرضه داشته چه غلط   یاون ب -اقاجون
 خراب شد با اژانس بره دنبالش!؟ 
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 سرد رو به اقاجون گفتونخ یلیخ سرگرد

 .یدخداروشکر خطر رفع شد راننده رو هم عوض کن-سرگرد

 که صداش تو سالن اکو شد   یپر تحکم بلند جور اقاجون

 .اعتماد ندارم یچکسبه ه یگهنه!!!د-اقاجون

رفت انقدر که با نگاهم   یجسرم گ یرفت و اومد...واااا یگهدو سه دور د  دوباره
  یقه دم به دق  یا  یرفتقربون صدقم م  یهبا گر  یمامان   یا   دموما  یدنبالش کردم..از وقت 

به    ینااز ا  یشتر که چرا حواسم ب  یزدبهم غر م  ی حالت چطوره و عصب  یگفتاقاجون م
کنه و منه  یخال یتونهچ جاخودشو نمیو ه یهعصبان یدونستمخودم نبوده...م
  ی د رو بوه کالف  یلیخ یسمنگفتم...ارم یچیه ینهم یاورده..برا یر بدبختو فقط گ

دستش گرفته بودو مدام پاهاشو تکون   یمبل روبروم نشسته بودو سرشو تو
تا نگران نشن و بتونن با ارامش تو   یمنگ یناماجرارو به مامان ین...قرار شد ایدادم

 .انجام بدن شونوکارا  یهترک

اروم شد و رفت   یکمسرمون غر غر کردو حرص خورد  یحساب  ینکه بعد از ا اقاجون
قربونت   یرو گرفت...اله  یشگیشست و همون ژست همصوصش نشمبل مخ  یرو

 .خوبه یتشونحس حما ین..چقدر ایبرم که همش نگرانم 

 هاکان -اقاجون

فکرش    یو حساب   یکردنگاه م  یناقاجون نشسته بود و به زم  یکمبل نزد  یرو  سرگرد
 اقاجون سرشو به سمتش چرخوند  یصدا یدنمشغول بود با شن

 ! بله-سرگرد
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راننده و محافظ   یبرا یخوامخوب ادارتونو م یگاردایو باد یسا از پل یکی-اقاجون
 !ینال یشخص

  ینارو هستم...تا قبل از امروز همش اقاجون یادم مهم یلیلحظه حس کردم خ یه
اما امروز  یوفتهنم یو اتفاق  یستن یاز ن یزاچ ینواقعا به ا یگفتمم یکردمومسخره م

ون بودم که همه جوره حواسش اجون ممن!و از اقیازهن یلیمکه چرا اتفاقا خ  یدمد
 .بهم هست

 فکر کرد یکم  سرگرد

روزا تا ساعت    یتونهبشناسم که به دردتون بخوره...!اما فقط م  یکیوفکر کنم  -سرگرد
 !اداره هستش یسر پستش تو َیشظهر کار کنه و بق١

  ی رفت تو یشد و حساب  یره خ ینامعلوم یحرف سرگرد به نقطه  ینبا ا اقاجون
 ....فکر

 از چند لحظه رو به سرگرد کرد بعد

دانشگاه از   یبوده فقط برا ینجاچند وقتم که ا ینا یره نم یرونب یادز ینال-اقاجون
 ی رفته!پس تو هاکان!)سرگرد کنجکاو سرشو بلند کرد و به چشما یرونخونه ب

باهاش  یناناطم یرا بره ب یرونخواست ب ینبه بعد اگر ال یناقاجون زل زد(از ا
!در ازائش یندازینم  ینرومو زم  که  یدونمجز تو اعتماد ندارم!م  یچکسه  برو!من به
  یبره م ینوفقط ال یهم که گفت  یگاردی!اون باد یدمبهت م یخواست  یمهر مبلغ

 ..اگر الزم بود تو باهاش برو یگهد یدانشگاه. اما جاها

 یلو تحل  یهتو ذهنش داره تجزمعلوم بود    ی اول متعجب نگاه اقاجون کرد ول  سرگرد
 .یکنهم
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 ملتمسانه رو به سرگرد گفت مامانی

  یه نکرده  ییمن اگر خدا ینننداز!ال ینمارو زم یرو یکنمپسرم خواهش م-مامانی
خانوادمون  یموضوع برا ینا یبخشهخودشو نم یچکستار مو ازش کم بشه ه

 !مهمه یلیخ

ااا خدا یبندازه..ا یناوضاع زم یناونم تو ا یواقاجونو مامان یبتونه رو  یکس  عمرا
بشنا!فقط  یعضا یبندازه...نه که بخوام اقاجونو مامان  ینمعجزه کن روشونو زم

 یدخر یلیزهرمارم کنه!دلم خ یادوغولتشن ب ینا یرمم یرونب  یدوست ندارم وقت 
خوش  رفتمویم یرونب یسارم یا که با سارا  ییموقع ها  ی...دلم برایخواستم
 یدمکشته دلم   یتنگ شده بود...آه پر حسرت  یگذروندممم

 یمو بهش نگاه کن یمسرمونو بلند کن یسرگرد باعث شد همگ  صدای

 ین شمارو زم یرو یچوقت ه یتونم...من که نمیستن یباشه....مشکل-سرگرد
 !یستن یازیکه ن  یدونیدخودتون م یدبندازم!حرف مبلغم اصالنزن

 زد  یا ندانهیروزملبخند پ اقاجون

 جاااااان ای

 !یرفتانتظار نم ینمکاووس کمتر از اه از  البت یتترب یناحسنت به ا-اقاجون

 گفت  خشک

 مچکر یلیخ-سرگرد

طاووس و   یاسم کاووس رو با کلمه  یشه کاووس اسم پدرسرگرد بود,هم  ظاهرا
 یکردمم یکابوس قاط 



 

 
170

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

رو نگاه    یگههم اصال همد  یعزم رفتن کرد موقع خداحافظ   یقهبعد از چند دق   سرگرد
راجب امروزم ازش   یه بودن!حت عادت کردکار ما   ینهمه به ا یگهانگار د یمنکرد

 یذارمتشکر نکردم,هروقت مثل ادم رفتار کرد اون وقت منم بهش احترام م

قرص مسکن  یم..بعد از خوردن ناهار از مریکردخسته بودمو سرم درد م حسابی
 *****تختم خوابم برد یرفتمو خوردم..و رو گ

 !بهم ساخته بود یشبدسرحال بودم انگار خواب  یشدم حساب  یدار صبح که ب از 

خوردم که باعث شد همه حالشون   یادز یو ورجه وورجه  یرو با انرژ صبحونه
 .بخندن یخوب شه و کم

راره بعد از امروز پنجشنبه هستش و ق  یه؟؟افریننچه روز  یامروز اگر گفت   ینال  خب
بدم  ی..از همه مهمتر قراره غولتشنو فراریرووونبرم ب یدنعالمه حبس کش یه

 مباکارا

درو باز کردم..هنوز کامل   ییدشبفرما  یپشت در اتاق اقاجون و در زدم با صدا  رفتم
 نرفته بودم داخل که شروع کردم

 ...اقـــــــــــاجـــــــونم-الین

کنار کتاب خونه ش نشسته بود و درحال خوندن کتاب   یصندل یکه رو  همونطور 
 د ابروشو باال بر  یتا یهجابه جا کردو  یکم  ینکشوبود ع

 باز؟ یخوایم یچ -اقاجون

 یدناقال!فهم یخندمو گرفتم..ا یجلو بزور 
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رفتم و  یکشنزد یکردم خندمو کنترل کنم و مظلوم باشم...به سمت صندل  سعی
 .یکردروش نشستم تموم مدت اقاجون حق به جانب و با اخم نگاهم م

 بگم یتونمخب اخم نکن نم یــــیا-الین

 !لبهاش نه ی....ولیدخند چشماش

 باز کرد اشواخم

  بگو دخترم-اقاجون

 اخیـــش

 ردم به صحبتشروع ک یالکپشت  یلیسرعت خ با

سرعت   یدمکه رس ینجاش..)به ایزه...چیعنیکه...اوومممم.....من.. یگمم-الین
نکردم تازه    یدوقته خر  یلی؟خ  ید امروز برم خر  یذاریشد(م  یگم  یگم  ینصحبتم ع

دلم براش  یدمماهه رخشو ند ندچ یبرم سوارکار یسفرداهم دوست دارم با ارم
 .ینتنگ شده هم

خندم گرفته   یمبچه باز ینهمهکه تموم شد نفس نفس زدم...خودمم از ا حرفم
...چون رگ خوابش یشدمکرم داشتم و بدتر لوس م  یشهاقاجون هم  یجلو  یبود.ول

 دستم بود

 یاز خوشحال یدنشرو لبش ظاهر شد که فشارم با د یلبخند یمچهن اقاجون
 یزنه م داره برق منگفتم که تمومش نکنه..مطمئن بودم چشما یچیه ی.ولافتاد.

نوه ها بهتره که   یهتو از بق  یهچ یدونم..نمیطونش یاز دست تو دختره -اقاجون
 یانقدر دور دونه شد
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لوس کردمو چند بار پشت سر هم پلک زدم...در مرز پرواز بودم که اقاجون   خودمو
 گفت

 یادباهات ب یگمن موس نکن...به هاکاخب حاال خودتو ل  یلیخ-اقاجون

 هم  یمد اخمام رفت توسرگرد او اسم

 یشد؟ چ-اقاجون

تحملش  یتونماصال نم یفرستادیاقاجون کاش اون بداخالقو با من نم یییا-الین
 .کنم

  ی خندها  ینا یگهخدااا منو زنده نگه دار هزار بار د یزد...ا یمحو یخنده  اقاجون
  ینمقشنگشو بب

هاکان با    یا!ثانیمارند  یا  یگه...!اوال که جز هاکان انتخاب دینتو ال   از دست-اقاجون
 ینمثل توئه!هم یدمشند یدختر یچو تاحاال کنار ه ینطوریههمه جنس مونثا ا

 یشناسمشم  یشاز بچگ  یره سر به ز  یهبهش اعتماد کنم..پسر خوب  یشتر باعث شده ب
افتخار  یتشترب ینبه ا همیشهاز همون موقع هم ُقد و مغرور و محکم بود! 

مدت عادت    ینخودشه البته اون رفتارش گرمتره...توم ا  ین!کاووس,پدرشم عیکنمم
  یک  یست...در شان توهم نیسهپل یکن به رفتارش باهاش کل کل نکن ناسالمت 

 رفتارها  یسر

 ..ها یهسرگردم عجب سنگ ین...ایدادماقاجون گوش م یدقت به حرفا با

 .چشم اقاجون به خاطر شما فقط -الین

 .بودم یختهسرگرد ر یگفتنم هزاران نقشه و کلک برا  چشم ینپشت ا البته
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 یتم اذ یشاشر ینکهاز لپش گرفتم با ا یبوس محکم یبغلشو از خوشحال پریدم
که گفتم   یدادممحکم فشارش م ی !به قدریچسبیدم یاقاجون  یاما بوس زور یکردم

 یگکنه مثل م یراضبتونه اعت ینکهدهنش...قبل از ا یتو یریزهاالن دندوناش م
 .یروناز اتاقش زدم ب  یگم

..خودمو با نقشه ها سرگرم یومدمن یرونطرف اتاقم رفتم و تا وقت ناهار ب به
و پرونده    یوارش  یکردم و گذاشتم تو  یلرو تکم  یمعمار  یژوژمان برا  یسر  یهکردم...

 هام

م..و رفتم نرده ها سر خورد  یوقت ناهارو اعالم کرد با سرعت رو  یسوگ  ینکهاز ا  بعد
 کنارش نشستم  یصندل ی...رویدمد یسو..ارمزیسمت م

 .یممشغول خوردن غذا شد همگی

 ی؟به خواهرت بگ  یخواینم یسارم-اقاجون

فکر کرد..متعجب به  یو کم یینبه اقاجون کرد سرشو انداخت پا ینگاه  ارمیس
 یکردم نگاه م یافشق

 یتم ظرف  یگهد  من که  نباشه  یبهم بگه؟..خداکنه خبر بد  یخوادم   یشده؟چ   یچ   یعنی
  پر شده

 صداشو صاف کرد کمی

 ...بعد از ناهاریگمچرا اقاجون م-ارمیس

 غذاش مشغول شد  یهمونطور با اخم سرشو تکون و به ادامه  اقاجون

 چه خبر؟ یایینااز مار یزمجان عز ینال-مامانی
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  یشه بود که احوال بابا و مامانمو هم  یخونه فقط مامان   ینبه روش زدم..تو ا  لبخندی
 یپرسیدم

 یز جونم..صبح باهاشون صحبت کردم....خداروشکر همه چ یخوبن مامان -الین
 خوبه 

 یشد لباش بودو باعث م یرو یشهکه هم  یمهربونش و لبخند یبا چهره  مامانی
 سرحال بشم بهم نگاه کرد

 .خداروشکر-مامانی

و مشغول غذاخوردن شدم...فکرم  یینسرمو انداختم پا زدم, یجوابش لبخند در 
 .چرا استرس داشتم  یدونمبگه,نم یبهم چ  یخوادم یسبود که ارم ینا یر مدام درگ

 راجب مامان باباست صبحم بهم نگفتن و ازم پنهون کردن؟؟؟  نکنه

 ..یگذرننم  یلعنت  یها یقهدق ین چرا ا یاخدا واااای

 !!!یگذشتم یر و د یشدبرعکسش انجام م ایقزود بگذره دق یخواستموقت که م هر 

هم  یاستراحت به اتاقش رفت مامان  ین تموم شد...اقاجون برا ارموناه باالخره
 نشست یمنسالن نش  یتو یسکنارمنو ارم

 یگفتنم یچیناهار هم ه یز فکر بود سر م یتو یحساب  ارمیس

 کنارم بود  یمن نشسته بود و مامان  یبه رو رو

 حرف بزن یسارم یکه جون به لبم کرد  یوا-الین

 کرد  یتک خنده ا 
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 یشد جذاب تر م یخندیدم یوقت  صورتش

کوتاه تر  یهفت سانت  یشش یهداشت البته از سرگرد  یقد بلند ارمیس
  ین بود ا یی...خالصه هلویدشبور همراه پوست سف یو موها یعسل یبود..چشما

 یشون صورتش پر یو رو بود  یاز دور خال یشهلختش هم یداداش ماهم...موها
و   یعروس ی,تویشدنم دختر پشتش امبوالنس الزم ی..که کلیشدم یختهر
با دهن  یشه..که منم همیچسبیدنبهش م یدخترا حساب  یلیمونمفام مونیایمه
 یدادمجواب همه رو م یکج 

 ......که  یدادمپاسپورتمو انجام م یمن چند وقته داشتم کارا ینراستش ال-ارمیس

 (مکث کرد یدحرفش رس ینجایبه ا)

 بگه یخوادم یچ  یزدمم حدس

دارن اما  یاز ..دست تنهائن مطمئنم به کمک من نیینااباکمک ب  یهبرم ترک-ارمیس
دلشون   ینااز تو مطمئن بشم..البته اونا به اقاجون یدقبلش مامان گفت حتما با

جا همه  که همه   یبهم قول بد یخوامخودمو دارم برات!م یبازم من جا یقرصه ول
  سه روز   بار,دو  یهماه    یکم هر  یکار  یط !من به خاطر شرایجوره مراقب خودت هست 

حواست به خودت باشه انگار   یلیخ  یخواد...اما دلم میشتپ  یامو م  یرانا  یگردمبرم
 !ما دستته ِی که امانت 

 یبتنهام بذاره....ع یخواستم یسمبه روش زدم....پس ارم ینیغمگ لبخند
ناراحتش کنم  یانگران  یدخواب بود...نبا یاسرکار بود  اینداره..اون که همش 
راهه تحمل    ین که تو ا  یبه خودم قول دادم هر سخت   یناستمانموضوع مربوط به ما

که   ینتنها تر باشم....هم ین... پس مجبورم از ایریمرو بگ یجهنت ینکنم تا بهتر
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کردم جو رو عوض کنم   یبزرگه برام..سع  یهدلگرم  یههستن خودش    یاقاجونو مامان 
خب چه  یول...خب اونا حق داشتن...منم حق داشتم! یکردننگاهم م ینهمه غمگ

بذارم از جمله قلبم    یزاچ  یلیخ  یپا رو  یکرد؟!مجبورم!مجبورم به خاطر زندگ   یشهم
 زدم  یقیخوشحال نشون دادم و لبخندعم یافموو احساساتم...ق

مراقب خودم باشم تو فقط   یدم...قولم میادترمیشهمن زچه بهتررررر جا واسه  -الین
 ...من بازکن بعد یبرو جارو برا

حالم  یخندنم ی...وقت یشخنده,اخ یر زدن ز یسهم ارم یمامان  حرفم هم ینا با
 !یشهچه خوب م

 با خنده گفت مامانی

...خداروشکــــر...انگار یکنیم یو زار یه! من گفتم االن گریناز دست تو ال -مامانی
 یدوشم برداشت  ی از رو ینیبار سنگ یه

به   ی خند تلخ نگفتم...لب یچیاما ه یکنمم یه درواقع از درون دارم گر نمیدونست 
 !یهطعمش چ یدزدم که خداروشکر نفهم یمامان 

باالخره..تازه با دست پر خودشون بهم قول   یگردنکه برم ینهاره بابا مهم ا-الین
چند تا  یهسکرت  یکتوریامن از و یسنره ارم یادتکردم( یسارم دادن!...)روبه

 ...یاراااب یاروچ یگمم یزنمبهت زنگ م یخواملباس م

برندا   یهبود که لباساشو نسبت به بق یهمعروف ترک یاز برندا یکی ت سکر  ویکتوریا
 یزیما بره اونجا و برام چ  یاز خانواده    یممکن بود کس   یر دوست داشتم و غ  یشتر ب
 !یچیه یگهکه د  یرفتمخودمم م ی..البته وقت یارهن

 زد یلبخند مهربون  ارمیس
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 ی؟ چ  یگهبرات د یارمبه چشم.....لباسم م یا-ارمیس

 .یارب ینارو بعدشم خودتو مامان یچیمممم بذار فکر کنم....همما-الین

 نگفت یچیزد و ه یمهربون  لبخند

 ی؟ز دارپروا یک   یسارم یراست -الین

 .اوم....فکر کنم شنبه صبح-ارمیس

...تو  ینپسش زدم....نه ال یعصورتم و چشمام شد که سر یچاشن  یناراحت  کمی
 یخوای...بعدم میاقاجونو دار  یومامان  تییستنها ن  ینجا..تازه ایهست   یتو قو  یتونیم

 یهنوز..کل  یکن  یطونیخونه اقاجون ش  یخوایعالمه هم م  یه  یحساب سرگردو برس 
 !یگذرهم یروزا چطور نفهمیکه   یجور یه یشی...مشغول میکار و برنامه دار

 .ینعمو ام یشپ یباشگاه سوار کار یمفردا بر یااخجون پس ب-الین

  یسمنتظر به ارم یدمکردم که د  یبه مامان  ی رد نگاه متعجب سرشو بلند ک ارمیس
 یکنهنگاه م

 فکر کرد کمی

!چه یکردم یقرار یب  یلیرخشت خ یومدیقت که نچند و ین..ایهنظر خوب-ارمیس
 ..افتاد یادشعجب خانم 

 رفتم که خفه شد یسبه ارم یغره ا چشم

 ...که  یدیبودم د یر درگ-الین
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  یوبا مامان ینکهنگفت... بعد از ا یچیهاره تکون داد و  یسرشو به معن ارمیسو
 ...بلند شدم یدیمخند  یکل  یموخورد یرینیو ش یوهم یسارم

به اجبار با دراکوال برم   یخواماقاجون تازشم االن م یشبرم پ یگه خب من د-الین
 ...یدخر

 یادداره با اصرار من م یدفکر کن یونیدبگم مد خواستم

داااااااادم......اومدم  ی بد یاوه چه سوت متعجب نگاهم کرد....اوه  یسارم مامانیو
 جمعش کنم

 ین؟؟ ال یهدراکوال ک-مامانی

 ...یگاردهباد یارو ین...همیزهام...منظورم چ-ینال

 یگی؟؟؟ نکنه هاکانو م یوا یا-مامانی

 تکون دادم  ییدتا  یبه معن سرمو

 .خنده یر زدن ز یسهم ارم یهم مامان  یهو که

که    یکنهبارش م یراهکنه انقدر لقب و بدو بج  ل  یبا هر ک  ینال ینا یمامان -ارمیس
 .یاددهخداهم از پِس ترجمه هاش برنم یلغتنامه 

 کردم و چشم غره بهش رفتم  اخم

 ...کـــــــــوفــــــت-الین

اونم   یتو اگر سر به سرش نذار ینطوریهبا همه ا یشهدخترم هاکان هم-مامانی
 یزیاال از زبون چ.توهم که ماشقبولش داره. یلی,اتابکم خیهنداره پسر خوب یتکار
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که چقدر تو سر و    یدمتون..دیدیبزنه جوابشو همون لحظه م  یماگر حرف یکم ندار
 یزنیدکله هم م

خندم گرفت...همه هم قبولش داشتناااا...خوشبحالش واال..االن  یحرف مامان  از 
 یگهن شدم..دحال اقا رو کنه م یترعا یدکه با  یادم بده داستان من شدم...اون 

 !!!!یچ 

 .یقربونت بشم که قشنگ منو شناخت -الین

 زد  یچشمک  مامانی

باال رفتم...پشت در اتاق   یبه سمت طبقه    یدمبوس  یسوارم  یولپ مامان  ینکهاز ا  بعد
 ...و در زدمیستادمخواب اقاجون ا

 تو  یاب-اقاجون

 باز کردم و وارد اتاقش شدم  درو

ُگنَدش وسط   یه خت دونفر بود...ت یطنت قرمز سل یدست سف یهاتاق اقاجون  ست
اتاقش  یاز گلدون تا قاب عکس گرفته تو یقهعت ی...و کلیگرفتاتاق خواب قرار م

 بود

 گفت  بااخم

 ؟ یبه اتاقم عرض ادب کن یاومد-اقاجون

 حرفش خندم گرفت از 

 ید؟اقاجون اومدم بگم به اون سرگرده گفت یرمنخ-الین
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 .ر زد و نشستوشو کنابود پت یدهتختش دراز کش یهمونطور که رو اقاجون

 ِی صراف  یرمدارم م یسدنبالت..من با ارم یادم یگه اره گفتم تا دو ساعت د-اقاجون
,توهم مراقب خودت باش خواستم الهه رو باهاتون  یهتا پوالشو حواله کنه ترک
ت به رفتارت  حواس  یلیبره مزون دوستش پس خ  یخوادبفرستم که الهه خودشم م

...من مثل چشمام ینکن ال  رفتار  ین..با وقار و سنگیاکرده باش  یطونیش ینمباشه نب
 !رفتار و منش تو  یمونهوسر اعتماد دارم فقط م ینبه ا

   چشم چشم مراقبم-الین

 سرشو تکون داد اقاجون

 یبر یتونیخوبه م-اقاجون

دراکوالرو    ینا  یدرهواشد که انق  یمگفتم و از اتاقش خارج شدم,حسود  یاجازه ا  با
 بکنه؟وااالا  یتونهم یکار چ ینمکنم بب  یتشنکن..اصال بذار اذ شیتاذ یگنم یدارن ه 

 یکردمتخت نشسته بودم و داشتم به امروز فکر م یاتاقم رو توی

با  یرهکنم؟؟؟؟اوممم....اقاجون گفت م یتاذ یکمدراکوالرو  ین کنم ا یکار چ خب
 .... که  یم..مامانیصراف  یسارم

 اتاق زده شد  در 

 یید بفرما-الین

 باز کرداق رو در ات مامانی

مزوِن دوستم تازه افتتاح شده مراقب خودت   یرمچند ساعت م یهگلم من -مامانی
 ..بهم زنگ بزن یکارم داشت   یا یداشت  یاز ن یزیباش چ
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 زدم یچشمک  بهش

 یاحضرتچشم اول-الین

 ...رفت  یدوخند مهربون

  ی از توترقه هامو    ی....!جعبه  یدمکه رفت مزون,اهاااان فهمــــ  یاز مامان   ینما  خب
درآوردم..البته جزو جاسازام بود..در مواقع حساس مثل امروز  یشمارا یز م یکشو

امروز...کف دستامو  ینیمسرگرد ترسو رو بب یکم.. خب بذار یکردمازش استفاده م
برم بگم اقاجون فندک طالت  ؟االنیارمب اهم مالوندم...فندک از کج یرو یثانهخب

 !.دنبالم یوفتهرو بده,با عصاش م

 یذارمم یارممجبورم از اشپزخونه کش برم بعد م یدخداجونم ببخش بخ
 ....سرجاشاااا

رفتار کردن  یاومد عاد یادم ییناز پله ها رفتم پا یعاد یلیرفتم و خ یرون اتاق ب از 
نرده ها و تا   ینشستم رو یع!سریمعاد یر من از نرده ها سر خوردنه...پس االن غ

 ...همکف سر خوردم یخود طبقه 

  ی مثل خوشدست,برگرفته از لغتنامه  یهاااا....)کلمه ا ینهخوش ِنش ماشوننرده
 (ینال

  ین ثم ینبابا ا یاستراحت خدمتکارا رو به اتمام بود..وارد اشپزخونه شدم...ا وقت
 کنم؟؟  یکار چ یکنمخانومم که داره ظرف خشک م

 کردم   یدافکر کردم و راه حل رو پ کم
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روش بود که محکم بهش زدم و   یوانیل یمن سالن نش یتو یعسل  یز سمت م رفتم
  ین اقاجون ا یها یی,دربرابر دارایگهد یوانهل یه ید افتاد شکست...خداجونم ببخش

فقط ضرر   یعمارت شد  ینز اونموقع که وارد اا  ینخاک تو سرت ال  ی...وایونهِاشانت
 ...یزد

 خانوم هراسون وارد سالن شد  ثمین

 زد بهم زل

 خانم؟؟؟؟  یشدچ-ثمین

 دلش بسوزه  یکمردم که هش کنگا مظلوم

 !شکست یوان..دستم خورد به لیدببخش یوا-الین

 یدکش  یانداخت ونفس راحت  یوانبه ل نگاهی

 یشده...فدا یزیتوننکرده چ ییشکسته,فکر کردم خدا یوانخداروشکرل -ثمین
 یکنمسرتون االن جمعش م

 ذوق کردم الکی

 جونم ینیدستت درد نکنه ثم یوا-الین

 د ز  یمهربون  لبخند

  خانم یفستوظ-ثمین

برم   یتونمم  یکردداشت جمعش م  یوقت   ینطوری..خب خوبه..ایارهرفت که جارو ب  و
 .اشپزخونه و فندکو کش برم
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خونه خوش برخورد و مهربون بودن...البته منم باهاشون  ینا یتکاراخدم ی همه
اس خودش مورد احترامه برام...منم اگر لب یگاهدر جا ی..هر ادمیکردمخوب رفتار م

!درواقع هممون  یمباهم ندار یفرق  یچه یریماونارو بپوشم و در کنار هم قرار بگ
 ...یستن ونهاارزش ا یانگر ادما ب یشغل یگاه...جایمانسان

 ...یینپا یامحرف زدم ...بذار از ِممَبر ب یفلسف  یلیخ خب

  یکه خانم با جارو و خاک انداز وارد سالن شد و شروع کرد به جمع کردن ت ثمین
...به سمت یکنهولم نم  یچوقت...خداکنه دستش نبره که عذاب وجدان هیوانل  یها

  یکی رو تو  یکیکوچهمه جارو با سرعت گشتم فندک   ینکهاشپزخونه رفتم,بعد از ا
 کردم  یدااز کشوها پ

 با ذوق گفتم اروم

 ....اخجااااان-الین

  یرون زخونه باوضاع امنه از اشپ یدمد یانداختم وقت  ینگاه  یاطبرم رو با احت دورو
دوتا باال رفتم,در اتاقم رو باز کردم و پشتش   یکیاومدم و با سرعت پله هارو 

بچه ها محکم تو دستم گرفته  نیو فندک رو هم ع یزدم,نفس نفس میستادما
 !!یدمبودم...حاال انگار طال دزد

به ساعت انداختم..خب اگر بخوام  یکشو گذاشتم...نگاه   یو ترقه هارو تو فندک
..تازه یکنمشروع به حاضر شدن م یگهساعت د یکمعطلش کنم, ویییکوچول

 کردمیمسدودش م  یعغرغر کنه اگرم داشت سر  یتونهشمارمو نداره نم  ینها  یشخوب

 ..کردن  یتابم رو روشن کردم و شروع کردم عکس ها و خاطرات گذشتمونو تداع   لپ

 .. شدم یکردم تا خال  یه...انقدر گریومدنخود به خود م اشکام
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شدن و کنترل خودشونو از   یقرار چشما ب ین چرا و از کدوم عکس به بعد ا یدمهمنف
که تنهائن   یی...ادمایکردمبا خودم صحبت م ییمتنها یدست دادن..همونطور تو

 یشن..میشنمحرم و مرهم راز خودشون م یجهندارن درنت یچکسوجز خودشون ه
 یتونهم یاسون  ینهم...به یکننهم صحبت م یشنونزبون و دوتا گوش...هم م یه

 یداپ یچکسبه ه یاز ن یگهد ینطوریکنه..ا  یهخودشو تخل ییشتنها یتو یهرکس
 یشهو حال خوبش وابسته به وجود خودش م یکنهنم

  یشهسفر باعث م  ینمهربونم...اگر ا  یبراتون تنگ شده مامان....بابا  یلیدلم خ-الین
خودم   یوغصه هارو ت ینا ی,پس من همه یمن برگرد یشگیمثل قهرمان هم

 ..یدارو بفهمه  یناز یذره ا یشما حت  یذارمو نم یریزمم

 ساعتو ربع گذشته؟؟؟  یک یدمغزم سوت کش یبه ساعت انداختم..واااا نگاهی

 ..یَکنهربعه گرفتم...اوه اوه سرگرد َکلمو م یکدوش  یهحموم و  یتو یدمپر سریع

رتم که افتادم به جون صو یسهپف چشمام بخوابه...با ک یشد باعث م حموم
 .برگشت یحالت قبل خداروشکربه

اصال!به درک که معطل   ینمسمت سشوار صبر کن بب یدمحموم در اومدم و دوئ از 
 ....زحمت بندازم واسش؟واال ی بشه!چرا خودمو تو

کنسولم نشستم و شروع کردم به خشک کردن  یصندل یرو یکمال خونسرد با
 .وارو خاموش کردملخت شد سش یحساب  یموهام...وقت 

 !!!یعجب فکر یـــــــولکنم!!! ا  یکار چ یدمبه کمدم انداختم..اهان فهم نگاهی

دانشگاهم..که  یرسم یاز مانتوها یکی...همراه با یدمپوش ینج یشلوار مشک  یه
 یشد ,جلوش هم با دکمه بسته میومدزانوم م یرنگ بود و تا رو ینسکافه ا



 

 
185

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 !یاناسالمت یرونب یرمم یجیبرادر بس برداشتم...دارم با یمممشک ی مقنعه

 برو بدتره...واال یخودش..از صدتا پارت  یجیهبرادرمون بس یلیکه خ  نه

 ...یادبهم م یلیخ ینکهواو نه مثل ا  یدمسرمو باز کردم که د فرق

پنج سانت فرق سرم معلوم بود...خب  یسرم کردم که اندازه  یرو جور مقنعه
مواقع   یرو که برا یمدر مشکباشم!...چا یتونمکنم باحجاِب باحجاب که نم  یکار چ

 !چادر ساده  یهدانشگاه گرفته بودم سرم کردم  یضرور

 یممطمئن شدم گون یگهبه خودم نگاه کردم...اوووووووه نه بابا االن د ینهآئ جلوی
 ...یاااز شدم خداچقدر نا ی...وایادبپوشم بهم م

 ...یشمم یبه بعد چادر یناز ا اصال

افکار خودمم خندم گرفته    ینداره نه لذت....با اخاک تو سرت چادر حرمت    ینال  عه
 بود

برق  یرگیساده و چادر و مقنعه تو اون همه ت یبا اون مدل مو یدمسف صورت
 ...یالواو یگه!چشمامم که دیزدم

 یدور اون چشما یاله یشیم یفح یتو دار ینجاخوشگلم,ا ینبشم من ال قربونت 
بسه  یگهدباز کردن  یخوشگلت بگردم..,خب پپس یعسل یطوس

 ید !!بایجی...فکر کن خواهر بسی....خشکو جدین!!!مغرور....باوقاااار...سرسنگینال
 ...یمردمو ارشاد کن یبر

 ...ملوسم کرده بود یچادر حساب  یماخودمون ولی
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که شامل ترقه ها و    یازمو سالح مورد ن یلبرداشتم و وسا یمومشک یشون  کیف
 رو گذاشتم داخلش یشدنفندک م

 ی...ایدمرو هم پوش یمفاق بلند نسکافه ا یها یچادرم بردم...کتون  ر یرو ز یفک  و
 ..شدم یا یکهجان عجب ت یجان ا

  مثل اون  یکیبذارم  یدکنه؟نکنه با   یفتعر ینکنم ک  یف!!خودم تعرینمبذار بب اصال
 ....کنه؟واال  یفدانشگاه ازم تعر  یتو یتقزم یپسره 

  ی از قرمز یاثرات  یهدماغمم  یروگونهامو قرمز کردم و  یقرمزم کم یرژگونه  با
 ...و اروم شدم یر سربه ز یها یدخترچادر یهگذاشتم...اخ اخ قشنگ شب

داره و تو مغزش  یاچ یفشک  یتو یر اروم و سربه ز یهدخترچادر ینبماند که ا البته
 یگذره؟ م یچ 

 ی جلو  یرفتمو م  یشدمحاضر م  ید با  یشساعت پ  یک به ساعت کردم قشنگ    نگاهی
 ..در

  سرم یفدا خب

 در اتاق اومد صدای

 یید بفرما-الین

  ی بود و چهارچشم  یدهچسب  ینظاهرم َفِکش به زم  یدنمضطرب وارد شد با د  گیسو
 .یدادداشت قورتم م

 ...یکنهم ینطوریچرا ا ینا وا

 .یسوگ  ینهسوگند....امـــــم منظورم ا یشدهچ-الین
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 یکردمم یباهم قاط  یسوروهم سوگند و گ یبابا از همون بچگ  ای

 خودش اومد  هب

 !!!یدکرد  ییر خا....خانم...چ...چقدر تغ-گیسو

 خندیدم 

 .یافهق ییر تغ یموقته بابا برا-الین

 شدنم  یدهدزد یهمون مسئله   یگفتم که فکر کنم گذاشت به پا  یالک  یزیچ یه

 ید خند گیسو

 خانم  یدناز شد یلیخ یول-گیسو

 بهش زدم چشمکی

 فدات برم -الین

 انگار بهش برق سه فاز وصل شد با سرعت گفت یهوکه   یکردلبخند نگاهم م با

  ین بانهم عص  یلیمنتظرتونن خ  یینخانم اومدم بهتون بگم اقا هاکان پا  یوا-گیسو
 .یاندنبالتون نم  یگهو د  یرنم  ینجا..ازیینپا   یدنر  یقهگفتن بهتون بگم اگر تا پنج دق

اال پرنسس   دنبال پرنسس...البته  یایدلت بخواد م  یلیم..خیییآمازون   یپسره    وااای
 یجیمبس

 یامخب تو برو االن م یلیخ-الین

 چشم -گیسو
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کنم   یترقه باز یخوامه مک  یفرفت نگاه اخرمو به خودم انداختم ح یرون اتاق ب از 
 ...پات جنگل سبز بشه یر که ز  یذاشتمانقدر منتظرت م یینواگرنه همون پا

 ینسخته ادر  چق  یاسرم مرتب کردم...هوووف خدا  یرفتم چادرمو رو  یروناتاق ب  از 
 ..چادراا

 زده  یبشکه باز غ  ینمکجاست ا  ینمرفتم چشم چرخوندم که بب  یینپله ها پا  از 

 گفتم  یمبه مر رو

 راد کو؟  یاقا-الین

خواست    ینطوریچون اقاجون ا  یمسرگرد صداش نکن  یاد خونه ز  یتو  یکردیمم  سعی
 ..یدادمم یسوت  ییموقع ها  یهالبته منم 

 گفت  یعبعد سرگاهم کرد و من متعجب ن یدناول با د مریم

 .منتظرتونن یاطح یخانم گفتن تو-مریم

کفشکن نگاه اخِر اخرمو به   ی نهیآئ یرفتم..تو یگفتم و سمت در ورود  یا باشه
خوب شدم....در رو باز کردم و از عمارت خارج   یلیخ یولخودم انداختم..ا
 ینیجب ماشداده...ع  یهتک  ینشو پشت به ماش  یاطکه رو به ح  یدمشدم..سرگردو د

 ...هست اصال؟ یاورده چ 

  ید با  یکیشتو تهران هست که    ینیمگه چند تا المبورگ  یالمبوئه؟؟لعنت   وایــــــی
پروانه  ینع یچطور ینندست خودم بب یدادنش...میوفتهب یاقتل یب  یندست ا
 !...واالیچرخمدورش م
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م خلشدا  یایقرمز...اونطور که معلوم بودست صندل  ینگاشبود و ر  یمشک   ماشینش
 یزدم خودم حدس م ی بودن ول یدود یلیخ ینماش یها یشهچرم قرمز بودن..ش

 ...ینهباشه چون مدل شرکت المبو هم ینطوریکه ا

نگاه  یشبود و با اخم به گوش یینبهش سرش پا یدمرس یدمخودم اومدم د به
 ...یمبزن  یدپسر مردم رو د یکمخب بذار  یکردم

 .بود  یدهنگ پوشمردونه و قش یراه راه مشک   یرهنپ یه 

شلوار  یهه بود..انداخت ییطال یر باز بود و زنج یرهنشمپ یقهباال  یتا دکمه  سه
کفش فاق    یهداشت همراه با  ییکه سگک طال  یو کمربند یجذب مشک  یلیییخ

...مگه اومده یازده بود خدا یپیبود..عجب ت یده ساده پوش ی بلند مشک 
که   یپت  ینا  حیف  یدمند  یپیخوشت  ینتو عمرم پسر به ا  یکنم...اعتراف می؟؟عروس

 ....تن توئه غولتشن باشه اه اه

تضاد    یشه...کال همه جوره همیپت  ینخوبه من با چادر اونم با المبو و ا  ینهم  ولی
 ..یخواستمم ینو...اصال همیمدار

 یکنه؟؟ چرا سرشو بلند نم این

 اهــــــــــم اهـــــــم-الین

افتاد به من  م بلند کرد نگاهش کهگذاشت و سرشو با اخ  یبشج یتو گوشیشو
 کرد  یز گرد سرتا پامو انال  یاخماش محو شد وبا چشما

 به وضوح باز مونده بود  دهنش

 ....بپا پشه نره توش برادر وااای
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 یکردگرد نگاهم م  یبا چشم ها  یقهدق یکبه   نزدیک

 یس؟ پل یاسَکِنت تموم شد اقا-الین

 بمش گفت یبا صدا اد و جا د یشونیشرو پ یاخم یعخودش اومد و سر به

 یه؟؟؟؟ چه سر و وضع ینا-سرگرد

 ابرومو باال بردم طلبکارانه گفتم یتا یه

 مگه چشه؟؟؟؟ -الین

به موهاش زد و دستاشو پشت گردنش نگه   یو چنگ  یدکش  یکالفگ   یاز رو پوفی
 داشت

 یه؟ چ یامسخره باز ین...ایدستم انداخت  یدونمم-سرگرد

 خودش اخم کردم مثل

نداره پوشش من    یبخوام دستتون بندازم؟به شما ربط   یدباش  ی ک   ماش  یدببخش-الین
به   یخواماعذر م یلیاز خداتونم باشه با حجاب اومدم...البته خ یدتازه با  یهچطور

 ...یسیداپل یناسالمت  یامب ینطوریمجبور شدم ا یخاطر جنابعال

 ..بهش زدم یپوزخند و

 .ردتاسف تکون داد و دوباره سرد نگاهم ک یاز رو سرشو

 !یاومد ینطوریبودن من ا یسس به خاطر پلپ-سرگرد

 به جانب گفتم حق

 بله -الین
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 .اومدم  ینطوریحرصتو درارم ا ینکه برادر به خاطر ا یر بگم نه خ خواستم

! یتشخص یب  یشد...ا ینشرفت و سوار ماش یحرف  یچه یتکون داد و ب  سرشو
براش باز  ینوماشر د  یدبا یرهم یرونخانم محترم ب یهبا  ی ادم وقت  یادنگرفته

 ..کنه؟واقعا که

مشکل   یشدن که به سمت باال باز م  ییباز کردم...متاسفانه با درها ینوعقب ماش در 
 .بود بستمش یبا هر بدبخت  یداشتم ول

 !یشیمگه رانندتم که عقب م-سرگرد

 .یدلطفا حرکت کن یستیدن ینماز ا یشتر فعال که ب-الین

صحبت   ینطوریا یمخف  یسپل هیخندم گرفته بود....داشتم با  خودمم
 !؟یکنمبرخورد م ینطوریالمبو سواره اونوقت ا یکردم؟طرفم

برگشت سمتم و اخم وحشتناکش رو به رخم  یضبود بهش برخورده با غ معلوم
احساس   یانقدر ب   یتونهنبود واقعا چطور م  یچیچشماش جز خشم ه  ی...تویدکش

 و همه کس!؟ یز چباشه نسبت به همه  

 ..عه؟باش-سرگرد

 ..دارم برات!خب به درک منم دارم برات چاقال یعنی ینا یدونستمم خوب

 یباد از جلو  ینکه ع  یروندم  یجور  یهسرعتشو تا اخر برد و    یمزد  یروندر باغ که ب  از 
پنجره برام چند تا خط صاف شده بود..چخبرشه    یتو  یر تصو   یگهد  یشدیممردم رد م

 یروانــــــــــ

 یدم چون صورتش مشخص نبود ند ی..ولنهکیم یفمعلوم بود داره ک خودش
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 یول یگمنم یچیدوست داشتم اولش با خودم گفتم ه ییجا یه سرعت رو تا  من
  د یش که باعث م  یکردم  یآف وحشتناک   یکتِ   یچ دهنمه..سر هر پ  یاالن واقعا قلبم تو

 یرواااااااان  یکهمرت یدهاخر االن به کشتنمون م یم...زده بودم به سیزههربار قلبم بر
 زدم  یغ. بلند جیده رنگمم پر نداشتمشک  یلرزیدو صدام م یزددهنم م یتوبم قل

 !!!یگند زد  یمملکت  یسسرت پل ی؟؟؟؟خیر روان  یهچه طرز رانندگ ینا-الین

که غلط نکنم گوشام کر شدن داد   یبلند جور یرفت همونطور که با سرعت م سرگرد
 زد

رانندتم؟پس بذار   یفت گ یتو نبود ینرانندتم؟هاااان؟مگه هم یمگه نگفت -سرگرد
 .نشونت بدم یمورانندگ

 ادامه دادم یغج با

..بعد یشیم  یمهخودته..خودتم جر  ینماش  یاداصال انقدر تند برو تا جونت درب-الین
محل   یابونخ  ینقوان  یوقت   یهست   یاقا اسم خودشو گذاشته سرگرد اصال چه سرگرد

 ی؟ کن  یت کشورتو رعا  ینقوان یخوایم یکنینم یترعا یتمزندگ

 نگاهم کرد یز جلو,ت ی ینهآئ یزدم که از تو یپوزخند و

و خونسرد کارشو   یگفتنم یچی..هیانیستب یینپا یطوناز خر ش ینکهمثل ا نخیر 
 .یدونستفکر کنم خوب م یکردم یمعصب یشتر رفتارش ب ین..ایکردم

  یمو کردم ارامش خودمو حفظ کنم با دست لرزونم گوش  یاروم جلوه دادم سع  خودمو
 یکنمم یترو گرفتم..االن حال١١۰ یدرآوردم و شماره  میفک  یازتو
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زد و   یفکر کرد اقاجونه چون پوزخند صدادار یزنمدارم زنگ م یبه ک  نمیدونست 
 ..نگفت و منتظر سکوت کرد یچیه

 صدامو بغض دار کردم الکی

 باالخره پشت تلفن جواب داد یکی

 یید بله بفرما-

هستش و   یکه ظاهرا روان   ییاقا یه..تخلفو بدم یهگزارش  یخواستمالو اقااا..م_
  ی مجاز تو یر .(و با سرعت غ).. یتو منطقه  ینیتعادل اعصاب ندارن با المبورگ

  یکه کل  ید..بخدا من بچه دارم اونقدرترسیکشنآف م یکو ت یدن م یراژ و  یابوناخ
 ..کرد  یهگر

 ید؟به خاطر دار ینوخانم پالک اون ماش یدارامش خودتونو حفظ کن-

 قرمزهسش  ینگایبا ر یمشک  یالمبو یه یدونمم قط ف یر خ-الین

 !متوقف کنن ینشوتا ماش یدیمخبر م ن یگاهموپا  ینتر یکاالن به نزد  ینما هم-

 ...بده اقا یرتونخدا خ یوا-الین

 ینو ماش یدمبه سرگرد انداختم که د یحرفم تموم شد قطع کردم نگاه  ینکهاز ا بعد
برگشته سمت عقب و   یادز یتنها یگوشه پارک کرده و با خشـــــــــــم ب   یه

 .یکنهداره بهم نگاه م

 شدش گفت یدکل  یدندونا یتر شد,از ال یزدم که حرص پوزخندی

 ی؟؟؟؟هااااان؟؟؟ کرد  یچه غلط   یقاتو االن دق-سرگرد
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 یدمکش  ینیهوا و ه یدمداد زد که سه متر پر یهان' رو جور'

 ی؟؟؟ د حرف بزن!!!الل شد-سرگرد

 به دادم نرسه؟ یچکسمنزنه منو بکشه ه یا...خدامیدترس یادز یلیخ راستش

 ...که  یستنبابا قاتل  نه

  ی کردم واب دهنمو به زور قورت دادم سع  یاخم یکردنگاهم م یعصب همونطور 
 .یدمکردم نشون بدم ازش نترس

اونوقت از من شهروند   یدشهر تخلف کن ینا یابونایشما تو خ یدببخش یلیخ-الین
کار شما ادا نکنم؟واقعا براتون متاسفم جناب   یندر قبال ا یتمومسئول یدانتظار دار

 .....سرتون یر د راد...خسرگر 

انقدر بهش   یکردمبلند داد زد که باعث شد دوباره سرجام سه متر بپرم..فکر نم  بازم
 بربخوره 

کردن    یتاگر رعا  یلی!!!تو خیارچشم من ن  یجلو  یوکوفت  ی  یفهوظ  ینانقدر ا-سرگرد
 .ودتو درست کناول رفتار خ یتهحال

  بچه پروووووووو واااااااای

 خودش نگاه کردم یناخم و غضب تو چشماش ع با

چارچوب خانواده و خونه    یداره من تو  ی شما و جامعه چه ربط   ید؟؟؟بهببخش-الین
 دارم؟؟؟  یچه رفتار یههر ادم یشخص یمکه حر

 !!!سرگرد؟؟؟نوش جونت ی....خورداخیش
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 بود ینجاا یس...مطمئنم اگر ارمیکنمرم رفتار مو قانونمند دا یاسیس یگهد خیلی
 یرفت م یسه از خنده ر یکل

 !خودم استفاده نکنه  یهبرعل ینارو بعدا هم یالگودز  ینا امیدوارم

 ی..اخ یکشیدم یقبرگشت و صاف نشست سرجاش..پشت سرهم نفس عم سرگرد
 ؟شدم؟  یلانقدر َبخ  ی..واقعا چرا!؟کِ یبینمحرص خوردنشو م  یشهچقدر دلم خنک م

 یرفتی نم یورتمهتو اگه رو مخ من ...ِد اخه یسبه پل یزنهواسه من زنگ م-سرگرد
 !یدکه االن مثل ادم برده بودمت خر

 برم؟؟؟   یورتمهمگه من االغم که  واااا

 .نه من ییدشما یرهم یورتمهکه   یاون  یول یدببخش یلیواقعا خ-الین

..واقعاااااا امروز .یدمبه فرمونش زد...دوباره سرجام پر یدفعه مشت محکم یک
 !یهمطمئن شدم که وحش

 استارت زد و اروم شروع کرد به حرکت  ینوماش یحرف  یچه بی

 یگفتکه م  یومداز پشت م یسپل ینماش یو بلندگو  یر اژ صدای

 .راننده توقف کن  یکنمبه پالک)...(سرجات توقف کن...تکرار م  یراننده المبو مشک -

 .یدنرس یمانتظا یز عز یروهایجانان ن اخجاااااان

بود برداشت   یشکه فکر کنم کارت نظام  یداشبورد کارت   یزد بغل از تو  یعسر  سرگرد
 بشه همونطور که زل زده بود به روبروش گفت یادهپ ینکه و قبل از ا

 !یدخر یب  یدخر-سرگرد
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 بلندگفتم

 !!!!؟؟؟؟ یچـــــــ-الین

 داد زد سرم یهو

 !یدخر یب  یدامروز خر ینه؟گفتمگوشات سنگ-سرگرد

 یرون سرش ِبَکنم رفت ب یاز رو ینمهلت نداد تک تک موهاشو با موچ و

احترام کردن,با   یدست داد وبراش ادا  یسااز پل  یکیبا    یدمسمت عقب که د  برگشتم
فرستادم تا ادمت کنن..نگو    ینارو...ایریدرد بگ  یخنده شروع کردن به حرف زدن..ا

 ...یَننخودشون ادم ا یناا

 نم حرفاشونو خوب بشنوم بتو م تاداد  یینسمتمو پا شیشه

 ...یرممورد مشکوک بود مجبور شدم سرعت بگ یهنه -سرگرد

 یزیتعجب کردم اصال...پس خداروشکر چ یدمتونبله قربان من د-یسااز پل یکی
 !نبوده

 .دادم باال یعرو سر یشهکه قسر در رفت...ش  ینا یاخدا وااای

 ..بود ید کاف افتادسر در  یکه تو  ینمنداره هم یبشانس....ع یبه خشک  ای

به درک اون ترقه هارو    یدا...خریاااا...خدایدخر  یب   یدافتاد گفت خر  یادمتازه    وااای
فکر  ینال یشهنم ینطوری!ایگیرمپاهاش نندازم اروم نم یر کنم؟؟من تا ترقه ز  یکار چ

 ...کن... فکر کن

 !!!!!!یدمذهنم زد...فهم یتو یا جرقه
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شد  ینکه از برج زهرمار بدتر بود...وارد ماش  یا یافهسرگرد با ق یقهاز چند دق بعد
 .و نشست

 یکردم یتماذ یاستارت رو زد...سکوت بدجور یحرف  یچ ه بدون

 یبرید؟ نم یدخر یدگفت-الین

گفت..االن   یچ  یدیمگه نشن یبود زد یچه حرف مسخره ا ینخنگ ا ینال وای
 ..یدیباره پرس یندوم

 محکم گفت سرگرد

 نه -سرگرد

 یکمتا من  یسید)..(وا یفروش یبستن ی...حداقل جلویستن باشه اصال مهم-الین
 !بخرم یبستن

حرف هزار    ینپشت ا  یدونستم  یشناختاگر منو م  یعنیخندم گرفته بود...  خودمم
 ..تا فلسفه نشسته

 گفت  خشک

 .باشه-سرگرد

 یکرد..اخجون برا  یترقه باز یشه..و میهخلوت  یجا یفروش یاون بستن  میدونستم
 ..زده ام یجانه یلیاتفاق افتادنش خ

 یدمربع باالخره صداشو شن  یک بعد از  یکردمنگاه م یرونپنجره به ب از 
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  ی رو برا یگهد یکی یگمبه عمو م یستخبرا ن ین از یگهبه بعدم د یناز ا-سرگرد
االنم   بچه!!اگر   یهبردن    یرونب  یکه وقتمو بذارم برا  یستمن  یکار بردنت جور کنه من ب 

 یدی؟موئه فقط عمو!فهمطر عبخا یگمبهت نم یچیه ینجاموا

 گفتم  یخودش خشک و عصب مثل

 یشتر کردم که ب  یتو گوشم!)تک خنده ا ید بخوابون یاید کم مونده ب  یگهشما د-الین
!اگر شما یدباش یفانقدر در برابر من ضع یکردممسخره کردن بود(فکر نم یهشب
ت  مراقب ازش  یا  یریدبچه رو بپذ یه یتبه قول خودتون مسئول  یتونیدنم یسیدو پل
که نتونه از   یچون ادم یدنکن ولرو قب یز چ یچه یت...همون بهتر اصال مسئولیدکن

سست بودن شمارو    ین....ایادبر ب  یتونهجامعه هم نم   یهاز پس    یادبچه برب  یهپس  
..هر یگهد یکی چه ید چه شما باش یکنهنم  یمن که فرق  ی.به هرحال برایرسونهم

 ...در برابر رفتارش یکردمکارو م  ینبود امروز هم یما یگهکسه د

 یفهمهاگر بره به اقاجون بگه...اقاجون م یشمگرفتم سمت پنجره..بدبخت م  رومو
...تازه اون موقع اقاجون گفت جز سرگرد یرونبرم ب یذارهنم یگه سوزوندم د یشات

نههه غلط کردم  ی....وایچکسه یا سرگرد  یا  یعنی یمندار یا یگهانتخاب د
 ...یکردمنم یباز...کاش با شغلش یاااخدا

 فکره  یسکوت کرده بود..معلوم بود تو سرگرد

 بود یهنوزم عصب  مطمئنم

  ین عمورو زم یرو یتونممن نم ی!ولیذاریدهن به دهنم م یلی خ ینکهبا ا-سرگرد
دخترکوچولو...از مادر   یکنم!واگرنه خودم ادمت میوفتمنو!...با من در ن  ینبندازم!بب

 ...یسهمن وا یتو رو ینشده کس یدهزائ
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 .داشتم یشونیمپ یرو یظی...اخم غلیدادمدستم فشار م یانگشتامو تو عصبی

االن وقتش نبود....خواستم بگم فعال که از مادر  یبتوپم بهش ول یخواستم دلم
 ئت نداشتم جر یقتاحق یول  یسادهشدهدو جلوت وا یدهزائ

 زد یو پوزخند صدا دار یدد یافموق ینهاز آئ سرگرد

 گفتم  یلحن ارومتر با

  یوفتم که با شما درم یستممن ن ینا یکنیدفکر م یخودتون چ  یشواقعا پ-الین
  یدید که منو د  ی...از همون لحظه ایپیچیدمن م  یهمش به پرو پا  یدکه دار  ییدشما

 ...ندارم جناااب  یمن با شما کار  یددادن لطفا حد خودتونو بدون  یر به گ  یدشروع کرد

 ..پوزخند یهنگفت جز  یزیچ سرگرد

 !یکنمم یتالح االن

 یفروش  یبستن  یانداختن ترقه ها فکر کنم..جلو  یکردم اروم باشم و به لحظه    سعی
  یستادبا فاصله مورد نظر ا

 .یریبگ یتوبستن یبر یتونیم-سرگرد

 !یشمکه نقش بر آب م  ینطوریون اج یالخب گودز وای

  یگه؟اژانس د یدچرا شما اومد یرم؟پسبگ ی برم بستن ییمن تنها یعنی-الین
 .رفتمگیم

 یادهپ  یحرف   یچه  یموهاش زد...ب   یتو  یو چنگ   یدکش  ینگاهش کردم...پوف   منتظر 
 شد
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 اخجــــــون

از ترقه هارو که اماده گذاشته بودم همراه فندک   یکی یفمک یاز تو سریع
  ی پرت کردم جلو  ینماش  یر از ز  یشدمم  یادهداشتم پ  یبرداشتم,روشنش کردم و وقت 

 پاهاش

  یز چ یه انگار دنبال  ینداخت ا دقت نگاه مو اطرافو بداشت دور  یستادمصاف ا,
 .مشکوک بود

 گفت  یادو بافر  یدترقه سه متر باال پر یبا صدا یهو که

 ینبپر تو ماشــــــ-رگردس

نشستم سر جام و اونم با سرعت نشست و استارت  یعهول زده سر منم
 ..یرونداز جاش َکند...با سرعت م ینوماش یچطور یدمزد....نفهم

 یراندازی خنگول فکر کرده ت ینا ی...وایشدماز خنده منفجر م مداشت
  یک بهش نزد یلیخ یده؟البتهواقعا فرق صداشونو نفهم یعنیکردن!!!!!!...

ها پشت سرشو چک   ینهو از آئ یکردم یرانندگ  یعبود...همونطور که سر
 کردم خندمو کنترل کنم   ی...سعیکردم

  یه جمع بود که    ینبه پشت ماش  اسشحو  یترقه هارو اماده کردم...سرگرد حساب   و
 ...موقع پشتمون نباشن 

 یین اوردم پا یکم  ینوماش ی یشهش اروم

 ..که همونجا منفجر شد  یرونمرز انفجار بودو انداختم ب یاز ترقه هاکه تو یکی و

  هراسون داد زد سرگرد
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 یـــــنسرتو بنداز پــــائ-سرگرد

 تمومش کنم یشونما ینا یخواستدلم نم یول یوفتادمخنده داشتم پس م از 

 یرون انداختم ب یعسر یگهد یکی همونجا

 داد زد سرگرد

  یلی!؟؟؟خیکننم یراندازیاز کدوم ور دارن ت یستمعلوم ن یااااالعنت-سرگرد
 !!!مشکوکن

 .....رو گرفت یبرداشت,و شماره ا یشوگوش  سریع

 کرد؟؟؟   یرو جد یهچرا قض ینا ی..وایکردمزده نگاهش م ُبهت

 ی انداز یر ت یناز کجا دارن به ماش یدونمقرمزه.....نم یتن وضعقربا-سرگرد
 یفعال نخورده...)نگاه   یضربه ا  ینهماش  یکنزد  یدازان  یر ت  ی.....نه فقط صدایکننم

......قربان پشتمم ینهقربان تعجب منم از ا یدونمبه پشت انداخت(..نم ینهاز آئ
 ...یدونم......نمیستن یچکسه

هم دلو   یترسیدمم  یعنی؟؟؟؟همکار منن    یناا ی  ..همهبود.  یخوب   یتچه موقع  وای
 !ِچمه یدونستمجرئت داشتم واقعا نم

  ی به خشک  ینداره ا یشات یدمبرداشتم و فندکو زدم که د یگه ترقه د یه  سریع
 شاااانس

 .زدم..سرگردهمون لحظه برگشت عقب و مچمو گرفت یگهد یکی

دستم کج گرفته   یکیبا اون    ترقه دست راستم بود و فندک هم  یهبودم که    یحال  در 
 .بودم
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 ......ن.....! فاتحم خوندستم یوا ای

 ..یکردگشااااد داشت نگاهم م  یچشما با

 یست ن  یزیاوضاع امنه....نه چ  ینکهمثل ا  یگیرمقربان من باهاتون تماس م-سرگرد
 ......خداحافظ یگمبعدا بهتون م

ورداشته   یستم نمعلو  نبود یچیه یابونی....دوروبرمو نگاه کردم جز بیاخدا وای
 !ردهاو یمنو کدوم قبرستون 

 لب اشهدمو خوندم زیر 

 .....حالل کن یدید یبد یخوب  خدایا

پرت کرد  یشونمونده بود و همش سرخ بود...گوش یچیچشماش ه یدیسف از 
 ...بغلش  یسمت صندل

 متوقف کرد ینوماش همونجا

 اروم گفت خیلی

 ..شو یادهپ-سرگرد

 یدمترس یلحن ارومش حساب  ینا از 

نه....؟!!!حاال  یشیادم نم ینخودته ال یر شدم..همش تقص یادهپ ینشلرز از ماش با
 ....بِکش

 ...سرم مرتب کردم یشدم چادرمو رو یادهپ ینماش از 
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دختر بچه  ین..درست عیینبهش و سرمو انداختم پا یدمبستم چسب ینودر ماش و
 ...یموننکار بد کردن و حاال پش  یهکه   ییها

...اخم یستادا  ینهله روبروم دست به سبلند اومد سمتم و با فاص  یام هقد  سرگردبا
 .صورتش بود یرو یبد

 سرتو بلند کن-سرگرد

کل کل نداشتم اروم و با ترس سرمو بلند کردم   یحوصله    یگهبه سرم داره؟د   چیکار 
 یزم؟؟؟؟ صورِت عز یبخوابونه تو یخوادنکنه م

 ی...خالیگهد یز چ یچ نه ه یچشماش زل زدم...نه سرد بود نه عصبان  توی
 !...پوچیبود...ُته

 چند سالته؟ -سرگرد

 ..کرد  یز تعجب نگاهش کردم که چشماشو ر با

 ٢٢-الین

دوباره  یتر کرد که باعث شد بترسم و برم عقب تر...ول یکسرشو نزد یکم سرگرد
.....با یکردصورتمو نوازش م  یرو  یشداغ و عصب  یکه نفسا  یفاصله رو کم کرد جور 

 چشماش زل زده بودم  یترس تو

 یفهمی؟بچه دوساله هم نم یه یاندازه  یدونستیم یول-سرگرد

 .یستادبا اخم ا ینهرفت عقب...دست به س و

 ...معلوم بود یستادنشم از طرز ا یخشن بودن حت  خیلی
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 نگفتم یچیه یشاحترام یبه ب  یول کردم  اخمی

 

 یمقنعه ام کم  یکه حت   یجور  یدحرکت دستشو اورد جلو و چادرو از سرم کش  یه  تو
 یش..و من مات و مبهوت زل زده بودم به چهره عصبینعقب رفت...چادر افتاد زم

چنگ    ینفسشو فوت کرد و چشماشو بست همونطور به موهاش عصب  یتعصبان  با
 ..زد...هنوزم چشماش بسته بود

 االنه که از ترس غش کنم یکردمنگم حس م دروغ

 شمرده گفت  ل کنه شمردهخشمشو کنتر یکردم یچشم بسته سع همونطور 

 یا..  یمنو دست بنداز  یا...یکارتو تکرار کن  ینا  یگهبار د  یه  یخوادفقط دلم م-سرگرد
که    یارمبه سرت م  یی!بالیریبگو مسخره    یخطر بنداز  یتو  یتموموقع  یاز نظر شغل

 (غلط کردم سرگرد..مفهومه؟؟؟؟)مفهومه رو داد زد یتا اخر عمرت فقط بگ 

..معلوم نبود  یابونب ین مخصوصا االن تو ا یترسیدمم.ازش بگم. یزیچ نمیتونستم
شب حمله    یووناولم کنه تا ح  ینجاهم  یاچقدر منو ِبزنه    یخواستم  یشدم  یاگر عصب

 .یلرزونهفکر کردن بهشم تنمو م یحت  ییکنن بهم...واااااا

 باز کرد هنوزم چشماش از  خشم سرخ بود  چشماشو

 رحمانه بود  یسرد و ب  یتنها یکه ب   یو خشک نگاهم کرد..با لحن سرد

 داد ادامه



 

 
205

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

حوصلت سر رفت   یکه وقت   یگمم ینومن وقت ندارم با تو سر و کله بزنم...ا-هاکان
 یبکنم...حوصله هر کار یتتورعا یکنمم ی دارم سع ی...به اندازه کاف یدور من نپلک 

 ...با بچه هارو ندارم!پس بکش کنار یهم داشته باشم حوصله باز

امروز    یحساب   یشهم  ینطوریا  یدونستمکرده بودم نم  یرو  یادهمن زبا اون بود...  حق
 یادمازش بر  یز کنه اما همه چ ینکردم دوست نداشتم بهم توه یبا شغلش باز

 ...کشش بدم  یناز ا یشتر ب یخواستمنم

 .باهام کم بود عرق کرده بودم فاصلش

زل   یت حرک  یچه  یبود و ب   یبشج  یدستاش تو  یمقدم باهم فاصله داشت  یک  اندازه
 چشمام  یزده بود تو

 و دستپاچه گفتم  یینانداختم پا سرمو

تکرارش   گهیخوش گذشت تازه د  یحساب   یباشه قبول دارم کارم اشتباه بود!ول-الین
 .یمپس بر یکنمنم

 ..زد پوزخندی

 باز کردم و سوار شدم  ینوتو چشماش نگاه کنم دِر سمت عقب ماش  یگهد  ینکه ا  بدون

 راننده رو باز کرد و نشست پشت فرمون  در سمترفتو  یحرف  یچبدون ه اونم

کتکم ازش نوش جان  یهانقدر اروم برخورد کنه...گفتم االن  یکردمنم فکر 
  یکرد اونم از من کتک نوش جان م  یکردم...البته من که صاف صاف نگاهش نمیکنمم

 .یزدیمهم م یسرو کله   یخالصه که فکر کنم تا صبح تو
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..دلم براش یچارهشد ب یر دم فکر کنم پش داحرص یلیامروز خ یماخودمون ولی
  امروز بسشه یبرا یگهلحظه...د یهسوخت 

 سرگرد-الین

 بود گفت یرانندگ  ینگاهم کنه همونطور که تمرکزش رو ینکه ا بدون

 بله -سرگرد

همون   یشپ یدلطفا بر یکنمنم یهم کار یگهد یخوادم یمن واقعا دلم بستن-الین
 .یهفروش یبستن

دم فکر کنم قانع شد...خب بهش زل ز  یگاهم کرد که جد وک نمشک ینه آئ یتو از 
 .کرده بودم  یهوس بستن  یکم شده بود..حساب   یمهمه دعوا و بحث انرژ  ین بعد از ا

 .یستادا یفروش یبستن یحرکت کرد...و جلو یحرف  یچه بی

  گفت  یجد خیلی

 شو یادهپ یکنیبارونمون نم یر اگر ت-سرگرد

 یدم خند  یکم  ینکهخندم گرفت بعد از ا  یش حساب شد..از حرف  یادهخودش زودتر پ  و
زد و حرکت کرد به سمت  ینوماش یموت..ریستادمشدم و کنارش ا یادهپ یناز ماش
کنارش شونه به    یکردمسرم مرتب م  ی..منم همونطور که چادرمو رویفروش  یبستن

 میرسیدم..البته من تا شونه هاش هم بزور یرفتمشونش راه م

  اشاره کرد یزیسمت م به

 یاماونجا...تا ب ینبش-سرگرد
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 یخوام؟م یچ  یپرسهپس چرا نم وااا

 باشه  ییکاکائو-الین

چهرش بود سرشو تکون داد و   یبود و اخم رو یا یگهکه سرش طرف د  همونطور 
 رفت 

  ی از دخترا گوشه سالن بستن یپی..اک یستادمنشسته بودم و منتظرش ا یز م روی
  یزنن حرف م  یافشب سرگردو ق ارن راجبود که د  یعنشسته بودن و کامال ضا  یفروش

به   یعو سر ید نگاه منو د یکیشونذوق کردن داره؟ ینم...هه اخه ایکننو ذوق م
 گفت  یشونبق

 .یسه  یکنهاوه بچه ها خواهرش داره نگاه م-

که   یهمنو سرگرد بهم شب  یهفکر کردن من خواهرشم؟؟خندم گرفته بود..چ  یناا  واااای
مادرش   یامثال زنش  یتونیسرت که نم یچادر رو  ین خودم خبر نداشتم؟؟؟اخه با ا

لحظه فکر کن سرگرد داداشم  یه یخوبه!وااا یننداره هم یبفرزندم...ع یباش
 .خونه یتو یکسانیمباشه...با خاک 

 ییکاکائو  یگرفته!بستن  یلاومد..چه خودشم تحو  یز به طرف م  یبا دوتا بستن  سرگرد
  ین ع یقشسل یش..آخ ودخ  یرو جلو یُسنت  یمن گذاشت و بستن یرو جلو

  ..!!!چقدر دلم براش تنگ شدهیسهارم

و اصال سرشو بلند نکرد..منم با   یششروع کرد به خوردن بستن یحرف  یچ ه بدون
خوردن.بعد از چند   یشدو شروع کردم به بستن یشتر اشتهام ب یبستن یافهق یدند
 یدمنرو از پشت سرم ش یخانم یصدا یقهدق

 یزم؟ عز-خانم



 

 
208

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 شتم سمتشرگب یحالت سوال با

 جانم-الین

 هم خوش برخورده یبود و معلوم بود حساب  یخانم قد کوتاه و مسن که چادر یه

 ازت بپرسم؟ یتونمسوال م یه-خانم

و با تعجب    یدهخوردن دست کش  یاز بستن  یدمو به سرگرد نگاه کردم که د  برگشتم
 یکنهبه اون خانم نگاه م

 سمت زنه  برگشتم

 یید بفرما-الین

 سرگرد  کرد به  اشاره

 شوهرته؟؟  یشونا-خانم

 !یمدوتا قطب مقابل هم بود ی؟عینروان  کـــــی؟؟سرگــــرد؟عـــــــق؟این

 تعجب گفتم با

 نه چطور؟؟؟ -الین

 راحت شده بود  یالشانگار خ زنه

..ماشاهلل چقدر یکنمدارم نگاهت م  یخب خداروشکر ...من از اونموقع که اومد-الین
دکتر!خواستم  یپسر دارم شاخ شمشاد اقا یهن ...می...چقدر خوشگلیخانم یبونج
باهات اشنا بشم ماشاهلل از جلو چقدر ناز  یشتر ب یرمشماره خونتونو بگ یامب
 ...ینهنظرش هم ینته بباگ م..!!مهرت به دلم نشسته مادر...مطمئنم آرشیتر
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 یرهمنو بگ یکی واااااای

پوزخند سرگرد   یساکتم؟؟؟صدا ینقدر و هم یچادر یجد یفکر کرده من جد ینا 
 یدم رو شن

به من  یبه اون خانم و بعد نگاه  یسمتش که با تمسخر اول نگاه  برگشتم
..البته حق دخالتم نداره  یالخ یخورد...چه ب  یشوو بستن یینکرد,سرشو انداخت پا 

 ...بشه یرتیرمانا غ یتو یپسرا ینع یتونستم یها...ول

ککشم   یچشمشم ازدواج کن  یاالن اگر جلو  ینخانم!!!هم  ینال  یالیچه خوش خ  هه
 ..یگزهنم

خندم گرفته بود   یدست به سرش کنم...حساب  یدبگم؟با یزنه چ  ینحاال به ا وای
 ......متفاوت دارم واال یستگارابا چادرهم خا یدونستمنم یهقض یناز ا

 زدم لبخندی

  مادر اما من نامزد دارم یدببخش-الین

 بود گفتم؟؟؟؟  یچه چرتو پرت  ینا ایـــی

 .که انگار بهش برخورده بود و ناراحت شد به ناچار گفت  خانمه

 ی خوشبخت بش یمونه؟ایشاالم ینمگه رو زم یجواهر ینهمچ یگهاره د-خانم
 .نداشتم یکه مزاحمت شدم قصد بد  یددخترم ببخش

 .زدم لبخندی

 ... یهچه حرف ینا-الین
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 .از کنارم رفت یعوسر  یدخند مصنوعی

کال دهنش   ین...ایکنهلبخند کج داره نگاهم م یهبا  یدمسمت سرگرد که د برگشتم
 یحس کردم کم  یخالص بود...ول  یچشماش سرد  یبه لبخند کامل عادت نداره..تو

 یزنهموج م ییطون ش

 یه؟چ-الین

 گفت  خشک

 !یچیه-سرگرد

  ین و سوار ماش یماومد یروناز مغازه ب یابعد از خوردن بستن یین انداخت پا سرشو
 .یمشد

 یشدمم یادههم داشتم پ یردو بدل نشد و وقت  ینمونب یحرف  یچخوِد خونه ه تا
بعد   ی نگه واگرنه دفعه  یچیامروز ه یبهش گفتم اصال به اقاجون راجب اتفاقا 

...انگار یروان  یکهداد...مرت یلم....اونم فقط پوزخند تحویارمبدترشو سرش م
 !!!!مسخرشم

 یس ارم یواماننگاها به سمتم برگشت اقاجونو م یهمه  یدمخونه شدم که د وارد
 !..؟یکنننگاه م ینطوریچشونه!؟؟؟چرا ا ینا..وا ایکردنبا تعجب نگاهم م

 افتاد یادماالن  هان

 !یدنچادرمو سرو وضعمو د 

 خنده  یر زد ز یزودتر به خودش اومد و پق  ارمیس

 .یَبستفکر کردم دختر غر یا یافهچه ق ینا ینعــــه ال-ارمیس
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 یستادمبه جانب ا حق

از همون  یکی ینا یدونستهم م یط تعجب بود مامان ون فقاقاج  یچشما توی
 یخندید اشت مد یس,مثل ارمیکنمکارا نم  ینواگرنه من از ا یطنتامهش

 گفتم  یسبه ارم رو

و باوقارو   ینو با وقااااررررر)سنگ ییییندستور اقاجون بود گفتن سنگ یداببخش-الین
 (کش دادم

..چون یخندیدم  یساز ارم  یتتبع  هم به  یبه قهقهه شد..مامان   یلتبد  یسارم  خنده
 یگیره خندشون م یدنشو همه با د یخندهبامزه م یلیخ یسارم

...اقاجون هنوزم  یستادممخصوص اقاجون ا یصندل یسمتشون و روبه رو رفتم
 یکردو فقط ظاهر منو نگاه م یگفتنم یچیه

 .یناز شد یلی!!!خینال یادچقدر چادر بهت م-مامانی

 لوس کردم یکم  خودمو

 ...یمامان  یمرس یوا-الین

 اقاجون کردم روبه

 یدی؟؟؟ اقاجون پسند-الین

چادر رو هم   یدونستمم ینبود ول یظاهر یتکال اهل حجاب و محدود اقاجون
 دوست داره

 تکون داد ینتحس یسرشو از رو اقاجون
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 .....خوشم اومد...فقط -اقاجون

 یممنتظر نگاهش کرد همگی

 دختر یبپوش یدل  ید چادر رو با-اقاجون

 خنده و شمرده شمرده گفتم یر ز مزد

 نه؟ یا....یادبهم م ینمخب اقاجون.....خواستم..بب-الین

  یع شدن...اونم سر  یرههمه ساکت شدن و بهش خ  یهوزد که    یلبخند محو  وناقاج
 اخم کرد

 ینیمخنده شو بب یقهدو دق یذارهاقاجون چقدر تخسه...نم ینبابا ا ای

 ره اقاجون قسر در بره کنه و بذا  بحث و عوض  یخواستانگار نم یمامان  ولی

خونه,هم حال منو هم  ینتو ا یداز اون موقع که شما دوتا وروجک اومد-مامانی
 .یدحال اقاجونتونو خوب کرد

 !خوبه یلیباشه که خ ینطوریلبخند نگاهش کردم...واقعا اگر ا با

 یگفتنم یچیه اقاجون

 ..یسوارکار یریمصبح م١۰فردا ساعت  یراست  ینال-ارمیس

 و با ذوق گفتم یسسمت ارم گشتمر ب

 یرخش باز یماخجــــــــون بر-الین

سمتش و منتظر  یمبرگرد یسمحکم اقاجون باعث شد هم من هم ارم صدای
 یمنگاهش کن



 

 
213

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 !نه ییتنها-اقاجون

 یمبر  یدبا یوا..اقاجون پس با ک -ارمیس

  ین که هم تمر  یدبلده,همتون بر ی,هاکان خودش سوارکاریریدبا هاکان م-اقاجون
 .تون باشهمراقب یدهمکن

 با حالت زار گفتم من

خوش   یی دوتا یخوایمم یگهد یماقاااااجوووون....توروخدا بذار ما راحت باش-الین
 .یمبگذرون

 برگشت سمتشو نگاهش کرد یسارم یکرد که با صدا  یاخم اقاجون

 به اومدن هاکان  یاز که من خودم مراقبشم ن  ینهال  یهاقاجون اگر منظورت قض-ارمیس
 .یستن

 با اخم و تحکم گفت اقاجون

  ی حرف اضافه نباشه,زندگ  یسشخصا مراقب خودت باشه ارم ید با یکی-اقاجون
 !یست ن  یسکشماها ر

 یکرد متعجب به اقاجون نگاه م ارمیس

خندم چشم غره بهم  یدنبا د یسبخندم که ارم یز کردم ر  یگرفته بود...سع  خندم
 ..رفت

 یخواستمفقط م  ی,ول یه,پسر خوبیستال بد نبطم با هاکان اصاقاجون من را-ارمیس
 .راحت باشه ینال
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 سرشو تکون داد اقاجون

  ی ,اون خودشم کلیدهاکانو کنار خودتون نگه دار یدفعال با ی!ولیدونمم-اقاجون
!!!دلم ین!)برگشت و نگاه من کرد(مخصوصا تو الیدنکن یتشمشغله و کار داره...اذ

بگذره...درضمن اونجاهم هر   یخوب ه ب یدکنار هم هستچند وقت که   ینا یخوادم
 !ریدبه هاکان دا یکار کار خودش رو انجام بده چ  یکس

 (یه!اجباریگهد یمچه کن یعنینگاه کردم...ناچارا سرشو تکون داد) یسارم به

 .ندارم یباشه اقاجون من که حرف -ارمیس

 یگهد یسوارکار یریم یقتبا رف یجان فکر کن دار یسارم-مامانی

ندارم...هاکانو دوست دارم پسر   یمن باهاش مشکل جون بخدا نه مامان-ارمیس
 گفتم فقط  ینال ی!برایهبامعرفت

بچه با همه مشکل داره خودش خوب   یننباش..ا ینپسر گلم نگران ال-مامانی
 ..یشهم

 یستادما  ینهکردم و دست به س  یخنده...اخم تصنع  یر زدن ز  یسهم ارم  یمامان   هم

 شام یبرا یابعد ب عوض کن استراحت کنبرو باال لباستو  یزمعز-مامانی

 چشم-الین

  یورجه وورجه رو یو کل یدوش حساب  یه باال رفتم و بعد از  یسمت طبقه  به
 تخت  نشستم

 اومد  یمگوش  یجمس صدای
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 ....ینگد-

 روش انداختم یبه صفحه  نگاهی

 !!!از غولتشن بود یج....مسوااااااای

 یت اذ یبخوا ینکهبکن,فکر ا یتواردختر خوب سوارک یه ینفردا ع ی)واسه غولتشن
 یچکسو ه یبندمچشممو م یگهکن!اونموقع د یرونرو از کلت ب یکن
 (!شبخوشیبینمنم

اقاجون بهش    یشه؟؟؟پستو مگه شب ماهم خوش م  یحرفا  ین.....برادر با اوااااااا
 منو از کجا اورده؟؟؟؟؟  یشماره  یارو ینا ینمگفته...اصال صبر کن بب

 ....یارمبال سرش ب یخوامم تیدونساز کجا م اصال

 ذهنمو بخونه یتونهچقدر مشکوکه..نکنه م وای

 تو اتاقمه  ینجاکمک دهنده داره االن ا  ینکنه از اون ِجنا  وای

 .اوردم یبیموکمدم قرآن ج  یو رفتم و ازتو یدمکش  یفیخف یغ ج ینافکر ا با

 غولتشن  یپسره  ینسراغ ا یمدر امنو امانم!!بر نطورییا خب

 کردم  یپتا براش

 (ی؟؟منو از کجا اورد ی(شماره الین

 از چند لحظه جوابش اومد  بعد

 کردم  بازش

 پوزخند فرستاده بود و نوشته بود یاموج  یه
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بگم   یدهوا برت نداره با ینکها ی....دوما برایومدهبهت ن یافضول ین(اوال اغولتشن
 (امروز عمو بهم داد

خودمو توش   یغبا ج  گرفتم وصورتم    یتختمو جلو  ی..از حرصم  بالشت رووایـــی
 ...کردم  یخال

 اروم باش ...اروم باش ینال خب

 کنار بذاره   یتونهنم یچوقتپوزخند مسخرشو ه این

 کردم  تایپ

نه هوا,شبتون خوش با   داره یشبانه برم ی(واال با شما... مارو فقط کابوساالین
 (ید من نش ییمزاحم اوقات طال یجاتونمس

 .....دلم خنک شداخیــــش

..پس حتما دهنش بسته یومدن یجیمس  یدممنتظر موندم د یقهدق چند
 .نداشتم واقعا یکیو ینا یشده....خداروشکر!حوصله 

دم و  نرده ها سر خور  یاومد و وقت شام رو اعالم کرد...طبق معمول از رو گیسو
 یغذاخور یز رفتم سر م

 نشستم یمامان  یو روبرو  یسارم کنار 

 یم مشغول غذاخوردن شد همگی

 خطاب به من گفت ناقاجو
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 یش بگم ات ینفردا,گفت به ال یسوارکار یبه هاکان که زنگ زدم برا-اقاجون
  یکارش امروز مگه چ  ی کن  یطونیش  یدنبا  ین؟یعنیال  یدینسوزونه...)با اخم گفت(فهم

 ...یگمبار چندمه بهت م یننگفت!بب یزیچ یدمازش پرس یچ  ی؟هر کرد

 رو به اقاجون گفتم طلبکارانه

نکردم اصال)اره جون عمم(بعدم من اصال با اون  یامروز کار!!!!!من اقاجون! -الین
ازش فرار کنم بس که برج زهرماره اون خودش   یخوامندارم اتفاقا همش م یکار

 ...یپیچهمن م یبه پرو پا

 اخم کرد اقاجون

 یخوردتا م یخواستلبش داشت...دلم م یرو یهم لبخند ارمیس
 داداش خان؟کجا رفته خان   یرتت...واقعاغیزدمشم

  ی !منو اتابک از بچگ یاهاکانو در اورد ین حرص ا یمعلومه حساب  ینال-مامانی
..معموال دخترا  یشدنم یشیانقدر ات یدختر یچتاحاال نسبت به ه یشناختیمشم

هاکانم صداش   ینکه ا  یکرد  یکارشچ  ینرد بشن!بب  یشاز ده متر  یتونستناصال نم
 ..در اومده

 خنده  یر زدن ز یسارم مامانیو

 ین...اینصورت اقاجون بود و سرشو انداخته بود پائ یهمون لبخند محو رو زماب
 .حواسش نبود منم محو تماشاش بودم یچکسدفعه ه

نتونسته  یکس یهکال موجود ناشناخته ا ینال یننداره واال....ا یتعجب-ارمیس
 ..کشفش کنه
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 یدخند مامانی

 هاکان چند سالش هست؟  ینا یراست -ارمیس

  ردر کفک یکم  مامانی

 ...مفکر کن٢٧-مامانی

 باال انداخت ییابرو ارمیس

خرس گنده رو   ینداره ا  یزه خاله ر  ینسالشه؟بعد اون وقت ا ٢٧جااان...-ارمیس
 یکنه؟م یشیات

 کرد به قهقهه زدن  شروع

 ازش یدهکش   یچ  ینبب-ارمیس

 ...یدخند یخوردکرد و همونطور که لقمشو م  ییدتا یسوبا سر حرف ارم مامانی

سکوت   یتو ینگفتم...همگ  یچیرد و بدل نشد و منم ه ینمون ب یف حر  دیگه
کل کل کنه؟..ُدمشو   یوفتهم یادشتازه  یرسهبه من م ی...چرا هر کسیخوردیمغذام

ادم کل کل کنه و به اقاجون راجب   یمثل بچه  یااگر دورم بپلکه... یکنمکوتاه م
اعصاب اون  به خاطر  میتوننداشته باشه...من که نم یماصال کار یانگه... یناهیچیا
 !!!کنار بذارم...واال  یطنتاموش

کردم   یکردم و سع  یپل  یریرو با هندزف  ی از خوردن شام به اتاقم برگشتم,اهنگ   بعد
 ******....فکر نکنم واروم بخوابم یچیبه ه

 چشمامو باز کردم یسارم یها یادفر یصدا با
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 !!!!!!پاره یشدخترک ات یبــــــلند شو ا-ارمیس

 یدارمب یایمثل ادم ب یبار  یتونیکردنت,نم  یدار ب ینبا ا یسارم لعنت بهت  یا-الین
 نه؟  یکن

 زد یشخندین ارمیس

!....بلند شو بدو برو یعادت کن  ید...توهم بایدهحال م  یشتر ب  ینطوریا  یر نخ-ارمیس
 یاد ب یگهساعت د یک تا  یخواددراکوال م ی...اقایمصبحونتو بخور تا بر
 یردنبالمون...صبحتم بخ

شدن    یدار ب  یروان   یهتوسط    یانه که با اسم دراکوال و وحش  یصبح   ی...چطورییا-ینال
 .یامتا من ب یرونباشه؟؟؟اه....برو ب یر بخ ید با یشهشروع م

 یرونرفت ب یحرف  یچه یو ب   یدخند ارمیس

 اتاق دستوصورتمو شستم ییدستشو یتو ینکه از ا بعد

 اتاقش بود  یتو یسمم...ار یرونرفته بود ب یامان رفتم م  ینپائ یطبقه  به

 اقاجون صبحونه خوردم کنار 

 بهش گفتم رو

 یماقاجون ما رفع زحمت کن یگهخب د-الین

 یستادمکه برم با صداش ا  برگشتم

 یطونی؟؟؟؟؟ ش ینال-اقاجون

 ....کنم  ین م-الین
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 سرشو تکون داد اقاجون

 .یبر یتونیم-اقاجون

 ...دوتا باال رفتم...و وارد اتاقم شدم یکیهارو  پله

  یگه هام بلند شدن د  یباال بستم,از اون موقع که چتر  یموهامو با زور و بدبخت   وممت
 .یکردمم یسال مدام چتر یک یکبهشون بدم..نزد یتونمبخوام م یهرمدل

 یدهبه خودم انداختم واوووو چقدر جذااااب شدم..چشمام کش  ینهآئ  یاز تو  نگاهی
 .چهرمو باز کرده بود یود..و حساب تر شده ب

 ...زدم یلیبرق لب اکل یهدادم..در اخر  یتکردم و به باال هدا  یفل وابروهام

 یدم پوش یمومخصوص سوارکار یها لباس

,و دکمه یرسیدرونم م یکه تا رو  ی..کت کوتاه مشک  ی شامل :شلوار تنگ مشک  که
و دستکشَمم برداشتم و ...کالهیمسوارکار  یداشت...همراه با چکمه ها  ییطال  یها
 .شتممخصوصش گذا یفک  یتو

 .خوبمون یاون روزا ی...برا ینابابائ یکه چقدر دلم لک زد برا  اخ

 ...انداختم یپمبه ت نگاهی

 !!!یستب یستهاووووم..ب-الین

 .فرستادم ینهآئ یخودم از تو یبرا بوسی

 یناگرفتم به مامان  یمربع وقت داشتم..تصم یکتخت منتظر نشستم هنوزم  وروی
 ..زنگ بزنم
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 ..شدم تا جواب بدن رو گرفتم و منتظر  شماره

براشون فرستادم قطع   یکردمو بوس مجاز یابراز دلتنگ  یحساب  ینکه از ا بعد
مثل ادم   یمبارم خواست  یه  یا....بینساعت گذشت پس کجاست ا  یمن  یکردم...وااااا

 !خودش نخواست یمرفتار کن

 ...شدم یسدر بزنم وارد اتاق ارم ینکهاتاقم خارج شدم و بدون ا از 

  لب تاپ بود با وارد شدنم متعجب سرشو باال گرفت   یش توبود وسر نشسته    حاضر 

 چاقال کجاست؟؟  یپسره   ینپس ا-الین

 لحنم خندش گرفته بود از 

 سهیر م  یگهد  یقهاومده تا ده دق  یشبراش پ  ی...گفت کاریاوووو چقدر هول-ارمیس

 ..یدمکش  پوفی

  ی و تو یرمگب یساز خودم و ارم یگرفتم چند تا سلف   یمتخت نشستم و تصم روی
 .بذارم ینستاگراما یاستور

 زنگ خورد یسارم گوشی

 .یمجانم......باشه اومد-ارمیس

 من گفت روبه

 ید پاشو که اقا غوله رس-ارمیس

 یمعمارت رفت  یاطبه ح یس رو برداشتم و همراه ارم یفماکراه ک با

 گفتم  یسرو به ارم ینشماش یدند با



 

 
222

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 داره؟؟ ینچند تا ماش ینا یسواااا ارم-الین

 بنز ماکانه  یکی ینفکر کنم ا-ارمیس

 گفتم  گیج

 بنز ماکان؟؟ -الین

ها از برند    ینماش  یکیاومد بنزماکان    یادمفکر کردم ماکان داداششه..بعد تازه    اول
 .نزه... خاک تو سرم واقعاب

 خرپولن  یلیاره..ظاهرا خ -ارمیس

 باال انداختم  یا شونه

 یبه سالمت -الین

 یرنگ....ول یدبنز ماکان سف یه...یمرفت ینششنگفت...به سمت ما یچیه خندیدو
 ..باال بره یناش, کم مونده از کوه ماشییداشت خدا یچه ابهت 

 .یسجلو سمت شاگرد نشست و من عقب پشت ارم ارمیس

برگردوند و بهش سالم  یسو سرگرد سرش رو به سمت ارم یمسالم کرد هردو
 !داد...به درک که جواب منو نداد

 نگفتن یچیکردو تا خود باشگاه ه  یپل یکالم  یو ب  یممال اهنگ یحرف  یچ ه بدون

 خطاب به سرگرد گفت یسارم یدیمرس وقتی

 !یایی؟ار یاقا یشپ یایمچند وقته -ارمیس

 گفت  یو نگاهش به روبرو بود معمول یکردپارک م ینوهمونطور که ماش سرگرد
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 گیرمدبیا ینجاا یاممجبور شدم ب یتمامور یه  یهست!اولش برا یچند سال-سرگرد
 .بعدش عالقه مند شدم یول

 سرشو تکون داد ارمیس

 ی؟ معمول یا ی؟حرفه ا یخوبه!تا چه حد بلد-ارمیس

بار..چندان عالقه به مسابقه دادن  یک ی!مسابقه هم رفتم منتهیرفه اح-سرگرد
 .ندارم

 وار گفت ینتحس ارمیس

 !....خوبه یلیخ-ارمیس

  سرشو تکون داد سرگرد

 !؟ یتو چ -سرگرد

 .یرم...مسابقه هم م یمن...که کامال حرفه ا-ارمیس

 ...پسر یموفق باش-سرگرد

همونقدر مغرور و خشک و سرده...انگار  یکنههم صحبت م یس با ارم یوقت  حتی
  یافش تو همه اگرم نباشه ق یشهچهارکلمه حرف بزنه...اخمام که هم یادزورش م

 ..یدهخشن نشون م

 یادههامو برداشتم پ یلهوس ینکه عداز اشدن..منم ب یادهپارک کرد و هردو پ باالخره
 !!!!!سرد بود یلیشدم...هوا خ
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بهم  یپمکت,پالتو بپوشم؟کل ت یرو یشدگه منبود پالتو بپوشم....م یادم اصال
 یخوردم

هم   یس, ارمیکردبودن سرگرد با تلفنش صحبت م یستادهسرگرد کنار هم ا ارمیسو
 ..هردو پشتشون به من بودیزدم ید داشت اطرافو د

 سرگرد انداختم یپبه ت اهیگن

د خز  پالتو بلن یهساده...همراه  یبا همون کفش فاق بلند مردونه  یشلوار مشک  یه
 !هم زده بود یخفن یآفتاب  ینک....عیدار مشک 

 !؟ی؟نزن  یپت ینطوریبعد ا یبنز ماکان سوار ش البته

 تو رختکن منم اومدم  یدتا شما بر-سرگرد

سرد بود  ی...هوا حساب یمبر یعنیاره کرد که سرشو تکون داد و به من اش ارمیس
 !از برگ بودن یزمستون شده بود...درختا همه خال یکنزد

..وارد یکردرو بهم منتقل م یپاهامون حس خوب  یر خش خش برگ ها ز صدای
 یمباشگاه شد یسالن ورود

سمت چپ بود و کنارش ابدارخونه و اشپزخونه قرار داشت... و سمت  رختکن
 .بود یسوارکار ینبه زم یورود   یراست دروازه 

اف وسط قرار  یکمد ام د  یفبود,که دو رد یمتر یاتاق س هیرختکن شامل  اتاق
 بود  یدهچسب یوار هم به د یفداشت و دو رد

 یلمستط  یها  یها صندل  یفبود و وسِط رد  ینهبا فاصله آئ  یوار کنار د  یکمد ها  بین
 گذاشته شده بود   یشکل چرم
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منو    یهم کمد روبرو  یسرو توش گذاشتم,ارم   یلمدم و وسامورد نظر رو باز کر   کمد
 برداشته بود

 یممشغول حاضر شدن بود یصحبت  یچ ه بدون

بود که گردنم رو معلوم نکنه...دستکش  یپکتم اونقدر بلند و ک  ی یقه خداروشکر 
موهامو باال بسته بودم  ینکه...به خاطر ایدمچرم مخصوص و کالهم رو پوش یها
 ...یرسیدکمرم م  یموهام چون بلند و باز بود تا باال ی..انتهایکردم یتمکاله اذ  یکم

اون    یفبه ما بندازه رفت و سمت کمد رد  ینگاه   یمن  ینکه وارد شد و بدون ا  سرگرد
 ید ُدرس سف یهپالتوش  یر لباساش شد...ز یضو مشغول تعو  یستادا یوار طرف د

 .بود یدهجذب پوش

 یایم تا ماهم ب ینتو برو َرخشو بب-ارمیس

 دم و از رختکن خارج شدم تکون دا سرمو

 سمت اصطبل مخصوص رفتم به

 ..اورده بود یرونسرش رو از اتاقک ب رخش

 چقدر دلم براش تنگ شده بودااا  یدتسف یالقربون اون  ینخدا.... ال ای

 یدکش  یکوتاه   ی یههسمتش و گردنشو نوازش کردم..ش رفتم

 منو شناخته یعنی این

اسب  یحال و هوا ی.. اونقدر دلم برایمداوم یرونطبل برو گرفتم و از اص افسارش
کنارش قدم    یکم  ینکههم تنگ شده بود که ناخوداگاه لبخند زدم...بعد از ا یسوار
 رو محکم گرفتم و سوارش شدم ینشزدم ز
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مشغول گرم کردن   یمخصوص سوارکار  ینزم  یکه تو  یدمو سرگردو از دور د  ارمیس
 ..بودن

 حسم؟  یز ب چرا انقدر امرو نمیدونم

 ..کردم  یرو پل یدر اوردم و اهنگ  یبمج یاز تو یوو هندزفر گوشی

 !اوردم یپالتو م یهسرد بود کاش حداقل  یلیخ هوا

  بودم یعتگوش دادن به اهنگ و لذت بردن از طب  مشغول

 دراوردم و به پسر پشت سرم نگاه کردم  یو هندزفر   یعسر  یدماز پشتم شن  ییصدا  که

و سرتا پاش لباس چرم بود معلوم بود از اون ادم   ه بودنشست یسب قهوه اا روی
 یاستحساب

 ..چشمش بود یمردونه هم رو یمشک  ینکع یه

 !ینبسه ال یز انال یگهباشه..خب د یا یافهادم خوش ق یخوردم بهش

گذاشت...متعجب  یش به نما یفشورد ی زد که دندون ها ییدندون نما لبخند
 نگاهش کردم

 ید؟؟ ببخش-الین

 تگف  مودبانه

 عرض کردم سردتونه؟-

 بکنه؟؟  یخوادم یکار مثال سردمم باشه چ حاال

 گفتم  خشک
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 !چطور؟-الین

که تن   یاون   یهشب  یباخز دار تقر  یطوس  یپالتو  یهدستش اشاره کرد    یتو  یپالتو  به
 سرگرد بود

 نگاهش کردم سوالی

(به !)باخنده گفت یدو بپوش من ی..شماپالتویدبود یلبه پالتو ندارم!اگر ما یاز من ن-
 یهتر از سرماخوردگهرحال به

 یمو نگهش داشتم حاالبا اسب هامون کنار هم بود  یدمرخشو کش افسار 

 یوفتم هر لحظه پس ب  یترسیدم..سوزش سرما تا استخونم رفته بود و میگفتنم  َبدم

واقعا؟؟حواسم کجا بوده خدا  یسوارکار یرهزمستون لخت م یکادم نزد ینال اخه
 ونه؟ یدم

,با  یرمدوست نداشتم ازش بگ یاز طرف  یول یزدچشمک م لتو بهماون پا ینکه ا با
 .نگاهش کردم یدترد

 کرد  یکمرنگ   اخم

اگر باعث سوتفاهم شد   یگهد یز خانم محترم بنده فقط قصدم کمک هستش نه چ-
 ....براتون پس

  وسط حرفش  پریدم

 گفتم  محترم

 !سرده یلینبوده..ممنونم از کمکتون اره خ ینه...سوتفاهم-الین
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 زد و پالتورو گرفت سمتم یمردونه ا دخنلب

 از دستش گرفتم منم

 ممنونم-الین

 قبول کردم  ینمهم یبرا یدنبود که بخوام برداشت بد کنم شا یجور لحنش

شونه هام انداختم...اوه اوه چقدر  ینگفت پالتوش رو رو یچیتکون دادوه سرشو
 یدادرو بهم انتقال م یگرما حس خوب   ینگرمه!!!!ا

 .اومد ی درم یزدگ  یخسلوالم از  داشت تازه انگار 

 بود یستادهمن ا کنار 

امروز    ینوپالتو ا  یهبه خاطر    ید!!!االن حتما بایابد  یخواستیپالتو م  یه  یگهخب برو د 
 لنگه؟؟؟  یسنگه واسه پا  یر چ چرا ه یاکنار خودم تحمل کنم...خدا

دش رو  به رخش زدم که شروع به حرکت کرد اونم خو یکوتاه   یافسار ضربه  با
 بهم رسوند 

 .من اشکان بهداد هستم-

 نگاهش به رو به رو بود و لبخند به لب داشت یدمسمتش که د برگشتم

  یلی لحنش خ یدمد یول یکه اشکان بهداد هست  یبگم خب به سالمت  خواستم
 .َنست نتونستممحترما

 کاوه هستم  ینال-الین
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جنبه   یب   یخورههرش نم!نه بابا به ظایهپر رنگ تر شد...نکنه فکر کنه خبر  لبخندش
 باشه

مجموعه؟چون من تو   ینتو ا ینخوشبختم خانم کاوه شما تازه عضو شد-اشکان
 .یدمتونند ینجاا یر دوماه اخ ینا

باشگاه  ینساله که تو ا ینبودم واگرنه چند یومدههست ن ی,چند وقت یرخ-الین
 .یکنمم یسوارکار

 تکون داد  سرشو

 .فتنتون واضح بوددرسته!از طرز نشستن و افسار گر -اشکان

 زد یلبخند مردونه ا و

 یادداره با اسبش سمت ما م ی که با اخم وحشتناک   یدمدور سرگردو د از 

 اومد  یرغضبم ینباز ا واااای

 !ده بود,فکر کنم قورتش دادش یرهخشم به اشکان خ  با

 لبش بود یبه اشکان کردم که پوزخند رو نگاهی

 !یهخبر ینجا,ایکنمکه دارم حس م  یاتیتجرب با

 ..چشمش برداشت یاز رو  ینکشوع اشکان

  یلی مطمئن شدم که خ یگه داشته باشه د یآب  ی چشما یخوردبهش نم اوووووه 
 یاَفست خوش ق

 که ته دلم رو لرزوند   یقنگاه عم یهبه من انداخت, نگاهی
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  هم سنو سال سرگرد باشه  یخوردم بهش

 آشناتونه!؟ -اشکان

 به سرگرد کردم ییگذرا  نگاه

 بله -الین

 .نگفت یچیه دوخندی

 بهمون  یدباالخره رس سرگرد

شونه هام نگاه   یاشکان برداشت و با غضب به من و کت رو ینگاهشو از رو 
 گردنش متورم شده بودن   یکرد...رگها

 شدم  یرهبه رفتارش خ متعجب

 چشه؟  ینا خدایا

 ید خشم غر با

 !!!!!!یکنیم یچه غلط  ینجاتو ا-سرگرد

 هست  یناا ینب یزیچ یهگفتم   دیدی

 پوزخند زد و با طعنه گفت اشکان

  !..تو اسمونا دنبالت یمیدوست قد ینمتبب ینجاا یکردمفکر نم-اشکان
 ...کردم  یداتورا پ ین..همیگشتمم

 !یشداخمو تر نم ینفکر کنم صورتش از ا یگهاخم کرد..د یشتر ب سرگرد



 

 
231

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 !ینکن دورو بر قلمروئه من بپلک  یسع-سرگرد

 گفت  یشخند ا نابروشو باال برد و ب یبه تا اشکان

 تو؟  یقلمرو-اشکان

 به من کرد یاشاره ا و

 !یهمنظورم چ یدونیخودت بهتر م-سرگرد

 .یکردمنگاهشون م یجو گ یهمنظورش چ یدمبه شخصه که اصال نفهم من

 با اخم گفت سرگرد

 رو شونه هات؟؟؟  یهاون چ-سرگرد

 یعنی رو شونه هات؟؟ یهاون چ یچ  یعنی..یشدگشاد تر نم  یناز ا یگههام د چشم
 پالتوئه؟؟ یبینهکوره نم

 یدکرد وبا خشم توپ  اخم

 ..زود باشبده بهش  یار درش ب-سرگرد

 رفت  یا یگه جهت د یهاسبشو گرفت و به  افسار 

 زل زده بود به من  یبرگشتم سمت اشکان که با لبخند محو یحرف  یچه بی

از دختر   یشناختمشکه م ییتا اونجا ی...ولینهنداره اخالقش هم یبع-اشکان
 ....ینب یزینکنه چ ینمبود...بب یاعت فرارجم

 وسط حرفش  پریدم
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  ی دوست خانوادگ  یشونفقط ا یستن یشونمنو ا ینب یزیبهداد چ یاقا یر خ-الین
 .ما هستن

 ید تکون داد و خند سرشو

 !خوبه-اشکان

 سمتمون یومدداشت م یاده پ یکه با اخم وحشتناک   یدمرو د سرگرد

 یستنه ول کن  منو نبر  یتا آبرو ینا یاخدا واااای

 ندونستم یز جا یشتر ب ینموندن رو از ا دیگه

 و به سمتش گرفتم دراوردم پالتوشو

 ممنونم بابتش -الین

 زد و پالتورو از دستم گرفت یلبخند اشکان

سرمو انداختم   ینهم  یمعذب شدم برا  یکمیزل زد...راستش    یماتو چشمام مستق 
 یین پا

بازهم   ینبعد از ا یدوارمنم کاوه!اممن سعادت بود خا یباشما برا ییاشنا-اشکان
 ..بتونم مالقتتون کنم

بود  یالبرعکس اون گودز یقا,دقیذاشتنم یشک  یجا یزدحرف م محترمانه خیلی
 !باهم دوست بودن؟ یچطور ینااصال ا

 زدم  یکردم و لبخند رسم  نگاهش

 !ممنونم-الین
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 .تکون داد و ازم دور شد سرشو

 یکرد کنار رخش و با اخم منو نگاه م  ودب  یدهسمت سرگرد که حاال رس برگشتم

 یه؟چ-الین

 ید کش  یو پوف  یین انداخت پا سرشو

 شو  یادهپ-سرگرد

 !ول کنم که ینطوریرخشو هم یتونموااا نم-الین

 یله افسارشو ببند به اون م-سرگرد

 ی؟دار یکار چ-الین

 تحکم گفت با

 شو یادهگفتم پ  یکنیسوال م  یلیخ-سرگرد

بعدا   ی...ولیمردمداشتم م یهم از فضول یم از طرف شدن نداشت یادهجز پ یا چاره
 کجاست؟؟؟  یگوربه گور  یسارم ین!اصال ایدمم یشولحن دستور ینا جواب

 ..شدم که افسار رخشو گرفت پیاده

 اونطرف تر  کمی

 ینکنار زم  ی یلهبستش به م محکم

 یا دنبالم ب-سرگرد

 ...بودن یعاد یر غ رفتاراش
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  یندر کنار ا ییت بهش نگاه کردم..خداز پش...ایمرفتم وارد رختکن شد دنبالش
 ..مورچه هم نبودم

 !!!!...یشخانم لطفا درو الین

 ..رو دراورد و سمتم پرت کرد یشمشک  یسمت کمدش رفت و از توش پالتو به

 گرفتمش  روهوا

 نگاهش کردم سوالی

 یارو شونه هات!ب یننداخته بود  یواون عوض یمگه سردت نبود؟مگه پالتو-سرگرد
 !یریمثل همون پالتو!که بهونه سرمارو نگ یکی منیا هیگد

 یدمبهش توپ ی...عصبیهمنظورش چ فهمیم

!اوال تو اصال انگار  یکنیغلط م یفکرا ینکه راجب من از ا  یکنیم یجاب یلیخ-الین
طلبکار    ینطوریا  یکنههم م  یُلطف   یادم وقت   یخانم رفتار کن  یهبا    یچطور  یستیبلد ن
 ی,سمتش پرت کنیبد یبه کس یزیوچ یخوایم یوقت  یدبگم نبا ینم!ایشهنم

بهداد هم مثل   ی!اقایستیدارو بلد نینخانم محترم!!! البته شما که ا یه مخصوصا به 
 ید متوجه شدن من سردمه خودشون اومدن پالتورو بهم دادن!انتظار نداشت ینکها

عورشون از شما  باشه ش  ی!؟؟هر چ یخیالنبزنم؟مگه همه مثل شما ب  یخکه تو سرما  
 ...بود تر شیب

 کردم  یافشبه ق نگاهی

 ....تموم صورتش سرخ شده بود یخوردماماننن...غلط کردم....خون خونشو م وای

 !یومد دندوناش هم م یر ج یر ج یصدا حتی
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 !َفکش منقبض شده بود,گفتم االن که بشکنه یحد به

 گفت  و پشتم بهش بود یگذشتبهم زد همونطور که از کنار م یتنه ا محکم

 !نمبه جه-سرگرد

 ...یروناز رختکن رفت ب 

 !دکتر روانشناس خوب یهبراش بگردم دنبال  باید

عطر تلخو سردش   یفاصله هم بو  ینکردم...از ا  یدستم نگاه   یتو   یمشک   یپالتو  به
 یهامو از عطرش پر کردم..عجب بو یهحرکت چشمامو بستم و ر یه...تو یومدم

 ...داشت یخوب 

چون با پسره لج بود   یگممن م ی؟؟حاالالک  بشه  یرتیرو من غ یدبا  یچ  یبرا واقعا
 ینکه...ایهرفتار معمول یه رفتارش فرا تر از  یکزدمخب حس م یکرد...ول  ینطوریا

 ی دختر  یچو مطمئنا با ه  یدهم  یتموضوع اهم  ینبه ا  یول  یتهاهم  یسرگرد انقدر ب 
 ش لبخند زدمکار   ینبه ا لم....ته دیهعاد یر غ ینانبوده...ا ینطوریا

کرد حاال براش لبخند ژکوند  ینبهت توه ینهمه!ایابخند ینمنب یگه.ددرد..  ای
 !یزنی؟م

 .گرفتم پالتورو بذارم سرجاش  تصمیم

 .شدم یکسرد بودن هوا کوچ یامروز برا یاندازه کاف  به

 ...اونو یا یرمبگ   ینوا یپالتو  یدبا یا

 ین...اسالش باشه.٢٧  یخورهسرگرد؟اصال بهش نم  ینا  یکنهمثل بچه ها رفتار م  چرا
 سالست٢۰ یرفتارا ماله پسرا
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 !!!!نه که خودم رفتارام با سَنم جوره  اخه

 ...باز کردم و پالتوشو با شدت پرت کردم ته کمد کمدشو

  یستادماز کمد ا  یادز  یدوباره پالتورو برداشتم,با فاصله    یشمنم  یخال  ینطوریا  نخیر 

 شد  کمد که فکر کنم پاره  یپالتورو محکم پرت کردم تو یجوری و

 ...سرعت رفتم سمتش و چکش کردم با

 !خداروشکر سالم بود  

حتما بره  یخواداالنم م یذارهمن نم یذره با رفتاراش اعصاب برا یه یروان  مرتیکه
 .به اقاجون بگه مقصر من بودم

 .بستم یادکمدش رو با شدت ز  در 

 نک شد دلم خ یداد ول یبد صدای

 گفتم  اروم

 ...مسخره یحقته پسره -الین

 !بکنم یاحوال پرس  یه باشه برم  یادم یدمامروز ند ینوام عمو 

 !یگشتمرختکن که کاش برنم یسمت در ورود برگشتم

لبش    یرو  یداده بود و پوزخند مسخره ا  یه به چهارچوب تک  ینهدست به س  سرگرد
 .بود

 یدیدمخنده رو م یشبراق مشک یچشما یتو ولی
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 !!!ی اجل معلق همه جا هست  ینلعنت بهت که ع اههههه

 تته پته گفتم با

 ینجایید؟؟ ا یش...شما از ک -الین

 زد یصدادار پوزخند

 !یَرم کرد یاز وقت -سرگرد

 یهطعنه هاش عادت کرده بودم و  ینبه ا یگهوقت؟؟؟د یه یارهکردم...کم ن  اخمی
 یخوردمکمتر از قبل حرص م  ییجورا

 ابروشو باال برد  یتا یهزدم که  یا یانهموذ لبخند

کارش   یتو  یلیروانشناس خوب رو دارم..خ  یهادرس    رگرد,منجناب س  یراست -الین
 !ماهره

 بود یدههنوز منظورمو نفهم انگار 

 خب ؟؟؟ -سرگرد

مطمئنم جزو   یدبش یزیتو یه.. یخورهبه درد خودتون م یگهوااا خب د-الین
 !یدهست یشوناورژانس یموردها

 زدم  یشخندن و

 یکردخونسرد با همون پوزخندش نگاهم م خیلی

  ی اورژانس یدم که من امروز د  یزاییدختر !با چ یاعتماد به نفس دار یلیخ-سرگرد
 ی رو هم رد کرد
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 رفت  یعزدو سر یشخندین و

 یاااااپرو....خدا ی...پسره یجوییدمو محکم پوست لبمو م یخوردمحرص م داشتم
خوش برخورد و با ادب به   یواقعا؟؟؟اصال تاحاال کلمه  یتو دار یهچه بنده ا ینا

 !؟؟شک دارم واال گوشش خورده

منو    یرو  یخوادم  یکلشبا اون ه  یکشهخجالتم نم  یمگذاشت  یمسابقه رو کم کن  انگار 
 !کم کنه

  یکشکه تورو حرص بده پس به هدفش نزد  ینهحرص نخور....اون هدفش ا الین
 نکن

 ..یدمخودم خند با

 !یحرصم بد یذارمنم یکور خوند-الین

 نبود یوارکارمثل قبل حس س یگهاومدم...د یرونرختکن ب از 

 ییمن و چا  یسفارش هات چاکلت برا  ینکهرفتم..بعد از ا  ینسمت اتاق عمو ام  به
 ..خودش رو داد نشست و همش احوال بابارو ازم گرفت یبرا

باشگاه رو   یحت  یخواستهبابا ورشکست شده م یدهفهم یخودش هم وقت  گفت
 .براش خرج کنه  هزار تومن هم  یبابا اصال نذاشته کس  یبفروشه تا کمکش کنه..ول

 حرفا بود  ینمغرور تر از ا باباخیلی

  به ساعت انداختم نگاهی

 ..!چقدر زود گذشتیمهون یکمن ساعت  یخدا اوه
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چند وقت    ینکردم و بهش قول دادم هروقت تونستم تو ا  یخداحافظ   ینعمو ام  از 
بتونه    یالگودز  ینبا وجود ا  یدونم م  ید و بهشون سربزنم...البته بع  یبرم سوارکار  بازم

 ..یشدمم  ینو من تنها تر از ا  یرفتم یسبهم خوش بگذره..از فردا ارم

 یستادما ینهآئ یرختکن شدم...رو به رو واد

  ینطوری عمو ا  یسه ساعت جلو  یعنیسرمه؟؟  یکاله هنوز رو  ینخاک تو سرم ا  -الین
 .ینکنه سرگرد,اعصاب و حواس واسمون نذاشت  یکارتخدا بگم چ نشستم؟؟

غولتشن   ین بابا ورشکست بشه ا ینکه درست قبل از ا یشاهه پاومد چند م یادم
از خود   یافهق  ین...همون موقع هم با همیدمبار د  یناول  یبرا  ینه آئ  ینهم  یرو جلو
,من از کجا یدادمجوابشو نم یشدماومده بود....کاش اون روز الل م یشراض
 من؟؟  یگاردبشه باد یادب یخوادم ینا یدونستمم

 یُبره م یختاب یخ رو ب ینجاسرم هم یگاردبادبهش بگم   یهکاف   اوه

 یگرفتافکار مسخرم خودمم خندم م ینا با

 .سمت کمدم رفتم ولباسامو عوض کردم به

 وارد رختکن شد شده بود  یدهکه موهاش به خاطر کاله کامال ژول  یدرحال ارمیس

 یه؟ ا یافهچه ق ینا یوااا-الین

 گفت  یحالب ارمیس

 دارما اصال حال ن ینال یخیالشب-ارمیس

 یوفتهتا اخر پس م یکنهنگفتم..انقدر خودشو خسته م یچیو ه  خندیدم
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 هم بعد از چند لحظه وارد شد منم اصال برنگشتم نگاهش کنم سرگرد

 یمشد ینو سوار ماش یماومد یرونب ازباشگاه

  سرگرد مشغول صحبت کردن بودن یسوارم 

بودم   یرونب  یو تماشادادم..انقدر مح  یهتک  یشهساکت و اروم سرمو به ش  یلیخ  منم
 *****...خوابم برد یک   یدمکه نفهم

 ...چشمامو باز کردم یکنهداره صدام م یکس  ینکهحس ا با

من نبود فقط سمت راننده   یجلو یسارم یگه د یبودم ول ینماش یتو هنوزم 
 یدم سرگردو د

 یکردسمتم برگشته بودو داشت صدام م به

خارج   یکم  یا از حالت خوابالودگ به بدنم دادم و چشمامو مالوندم ت یو قوس کش
 بشم

تورو ببره که ظاهرا تونستم  یادهاشو بذاره ب یلهرفت باال تا وس یسارم-سرگرد
 !ینهخوابت سنگ یلیکنم...)با تمسخر گفت(خ  یدارتب

 کردم  اخم

 چشمامو باز کنم بعد منو به رگبار زخم زبونات ببند  یقهبذار دو دق بابا

 داش متوقفم کردکه صشم   یادهخواستم پ یحرف  یچه بی

 اشکان که بهت شماره نداد!؟-سرگرد

 تعجب نگاهش کردم و ابروهامو باال بردم با
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باشم   یزاچ یناهل ا یخواستم!؟من اگر مینفکر کرد یچ  خودتون یشواقعا پ-الین
 .....یدبا یش وقت پ یلیکه خ

 بدم؟؟؟  یحتوض  ینبه ا یدحرفمو خوردم..اصال چرا با بقیه

 زد یصدادار پوزخند

دورت    یگهبار د  یکبه حالت اگر بفهمم    یوا   ی!ولینباشه اصال تو پاکدامن تر-سرگرد
  یت امن  ینتضم  یو برا  یستن  یپسر ادم درست   ین!ایبشه و تو بهش راه بد  یداشپ

 !تو کامال ضرره

 یچیمن ه یمحترم باهات صحبت کنما ه  یذارینداره نم یربط  یچبه تو ه-الین
نکنه االنم  یه..چیکنمبخواد رفتار م ر که دلم!من هرطویدهبدتر دستور م یگمنم
رفمو با حرص َاداشو دراوردم و صدامو  ح  ینجایبه اقاجون)ا  یزنگ بزن   یبر  یخوایم

کرد..عموجان   یتمامروز اذ بگیر پاره رو  یشات یدختره  ینکلفت کردم(عموجااان ا
 یم(ه بهش بگو فالن نکنه...)صدامو صاف کرد یکنهم یتماذ یلینوه ت خ  ینامروز ا

 یوفتیبا من درم یکنیم یخودب یعمو جان عموجان....تو که اصال جنبه بحث ندار
بحث   یا  یگزارش بد  یعسر یشهم یزیچ یه تا  یانقدر بچه ننه باش یکردممفکر ن
 ی منتظر جوابم باش!االنم نگران نباش من خودمو قاط  میکنیاگر بحث  یانکن 
برداشت   یدوست دار یطورتوهم هر  یکنمنم یمیت تو و اون دوست قد یدعواها

 ..و نبوده خدافظ  یستکن برام اصال مهم ن

  یدم شدم و دوئ یادهپ ینشبزنه با سرعت از ماش یا یگهمهلت ندادم حرف د بهش
 سمت عمارت

 چقدر دلم خنک شد  اخیش
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 داد گفتم با

 سالااام گل گلدون خونه اومد..چشمو چراغ خونه اومد -الین

 میدکفشکن شن  یاقاجونو از جلو  صدای

  !یخب بچه اروم... خوش اومد یلیخ-اقاجون

بره بغلش   یدوست نداره کس یچوقته یدونستم..مبغلش. یدمسمتشو پر رفتم
 کنه اما من برام مهم نبود 

 اخم کرد اقاجون

 خنده گفتم با

گشنمه  یلیخ یمدار یناهار چ  یدلت برام تنگ شده بود مگه نه؟؟؟راست -الین
 یاقاجون 

 یدهاخماش جواب نم  یگهمن د  یبرا  یدههماد فکر کنم فتاسف تکون د  یاز رو  سرشو

 براتون ناهار بذاره  یگمم یسو برو لباساتو عوض کن به گ یاب-اقاجون

 ...به چشم یا-الین

 !یمو ِد برو که رفت یدملپشو بوس یادگردنشو گرفتم و با فشار ز  محکم

 یدمدادشو شن یصدا یپله ها با سرعت باال رفتم ول از 

 !یبرام لپ نذاشت  یگه!!!!تو ددختر بسه-اقاجون

 .....اقاجوِن ُقد ینخدا از دست ا ی....ایدمراه خند  بین
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 از خوردن ناهار به اتاقم برگشتم بعد

 .یمدوباره شروع کن یونقشه کش ید اوه از فردا با اوه

 ...شدم ینترنتا یتو یچک کردن چند تا طرح معمار مشغول

 ِاتود بزنم یموله معبرگ یبه خرج بدم و رو یتخالق یکمکردم   سعی

 گذشت  یزمان چطور میدخود شب مشغول بودمو نفهم تا

 از شاَمم دوباره به اتاق پناه بردم  بعد

شربت خوشمزه همراه با پتو برداشتم و   یوانل یهو  یخسته بودم...گوش حسابی
 بالکن نشستم یلکستاب ر یرو

بود با   اومد,بازش کردم..شماره ناشناس یمگوش یجمس یساعت صدا یمن بعد
 م چهارتا شدن خوندن متِن توش چشم ها

اصرار   یباشگاه با کل یریت (سالم,خانم کاوه...راستش شمارتونو از مدناشناس
راجب   ید..بایماشنا ش  یشتر ب  یدیدباهاتون دارم...اگر افتخار م  یگرفتم,گفتم کار مهم

 باهاتون صحبت کنم یزیچ یه

 ('اشکان بهداد' 

 یحرکت  ینهمچ یتتصور کنم به اون شخص میتونمزخرف...اصال نم ی پسره
 !!!نگفتم یچیه یبسه ه  یگه!دیادب

 یامبه من پ یگهبه بعد د ین(سالم کارتون اصال درست نبوده و لطفا از االین
با شما   یستمن  یل!اصال از اول هم اشتباه کردم پالتورو ازتون قبول کردم..من مایدند
 (!یمکن  یخداحافظ  هیشهم یبرا ینجاهم یشمم ممنون ماشنا ش یشتر ب
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 یافراد مسدود گذاشتمش...پسره  یستل یتو یعرو فرستادم و سر مسیج
 .کرد  یگیریهم پ یعپرو.....چقدر ُهوله! سر

 ی پرونده داده بهش؟واقعا جا یشماره منو از تو یچطور ینموندم عمو ام من
 !تعجب داره

 زنگ خورد یملحظه بعد گوش چند

 انداختم یگوش  یبه صفحه  نگاهی

 (لتشنوغ)

 ؟  یرهمچمو بگ یشهجن فرستاده تا هم  ینجانکنه واقعا ا یترسمدارم م یگه....دوااا

 ....سبز رو زدم ی دکمه

 گفتم  یدترد با

 بله؟؟ -الین

 یکردیمبار بود پشت تلفن صحبت م اولین

 َبِمش گفت یو با صدا یدکش  یقینفس عم سرگرد

 !مسال-سرگرد

 !!!چه عجب سالم کرد واااااو

 متعجب گفت با

 ید؟ بار سالم کرد یهچه عجب شما -الین
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 یدمپوزخندشو شن  صدای

 جواب نداره؟ -سرگرد

 ید وقت ندارم لطفا کارتونو بگ ید؟منجواب بشنو یدسالم بگ  یدزنگ زد یوااا-الین

 یشهکه انگار هم  یکنموانمود م  یجوریخندمو نشنوه...  یدهنمو گرفتم تا صدا  جلوی
  ی تو  یعتطب  یدنراحت دارم از د  یلیخ  تاب نشستم و   یکه رو  یسرم شلوغه درحال

 سرش شلوغ باشه نه من یدبا یسه...مسلما اون که پلیبرمشب لذت م

 !ی پروئ  یلیخ-سرگرد

 گفتم  الکی

 یدم؟؟بله؟؟؟؟؟؟نشن-الین

 بلند گفت  یصدا با

 !ییپرو یلیگفتم خ-سرگرد

 یگه؟؟؟ بار د یه یدمنشن ی؟؟؟ چ -الین

  خنده بود بلند تر گفت یصداش چاشن توی

 !!! تو دختر ییپرو یلیخ یلیخ-دگر سر 

 یدمدهنم وخند یدستمو گرفتم جلو دوباره

 یمسکوت کرده بود هردو

 از چند لحظه گفت بعد
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 !؟ یدیند  یمشکوک  یز چ-سرگرد

 گفتم  متعجب

 !نه-الین

 یست؟ ن یخبر-سرگرد

 یبهش بگم که بعدا نگه خودت کرم داشت   ید!!!!!...باواقعا جن داره  ینکهمثل ا  یر خ  نه
  یو نگفت 

زده    یجمس  یمیتوناون دوست قد  یشاووووم بذار فکر کنم...چرا چند لحظه پ-الین
 یختمدستش ر یرو رو  یگفت و منم آب پاک   یزاییچ یهبود! 

تونسته    یششغل  یتاگر جن هم نفرستاده باشه حداقل به خاطر موقع  یکردمم  حس
 خطمو هک کنه 

 گفت!؟  یچ -سرگرد

 گفتم  کالفه

 منم گفتم نه یناا یموا ششنا یشتر بابا گفت ب یچیه-الین

 بهش یشمارتو نداد یتو که گفت -سرگرد

از باشگاه   ینکهندادن به من,مثل ا یشماره ا یشونممن شمارمو ندادم بهش ا-الین
که چرا شمارمو   یپرسمو ازش م  یزنمزنگ م  ینگرفتن البته من فردا خودم به عمو ام

 ...یرکا  ینهمچ یده بع ین!واقعا از عمو امیبهغر یهداده به 

 لحظه سکوت کرد چند
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 تموم شد؟  ییتونالو سرگرد؟بازجو -الین

 !یخوبه...امتحانتو خوب رد کرد-سرگرد

 یدم تعجب پرس با

 ی؟؟؟؟؟ چه امتحان -الین

 یهبرخوردت چ ینمداد من بودم خواستم بب یاماون شماره که بهت پ-سرگرد

هم دم  بو  یفراموش کردم کجا نشستم..هم عصب  یلحظه ا  ی..برایدسوت کش  مغزم
 !متعجب

 کرد  یبار تک خنده ا یناول یبرا سرگرد

 !خانوم کوچولو یرو دست خورد-سرگرد

 .حسمو پس زدم یعسر یشدم..ول یجور یهکه بهم داد   یلقب یندلم با ا ته

 گفتم  عصبی

به   یرتونت یدیدجناب سرگرد نه من..د ییدکه رو دست خورده شما  یهه!!!اون -الین
بر    یزاییچ  ینسرگرد همچ  یهاز    یکردمفکر نم  یدسته  یکاریسنگ خورد؟واقعا ادم ب

 یادب

 کرده بودم...بلند گفت  یشعصب انگار 

که دم   یمن مهم  یتو انقدر برا   یکرد  یکنی؟فکر بد برداشت م  و یز چرا همه چ-سرگرد
نه!؟تو  یا ی هست  یبا کس ینمچکت کنم و هزار بار امتحانت کنم بب ینمبش یقهبه دق

که در قبال تو    یهکوفت  یفهوظ ینکه مهمه ا  یزیچ تنها یستیمن مهم ن یاصال برا
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 یبینمنم یازی...االنم نیکردمنم ولقب یچوقته یشدموقبول کردم..که کاش الل م
 یهاشکان بهداد ادم خطرناک  ینحد بدون که ا  ینبهت بدم تا هم  یاضافه ا  یحتوض

 ........یچ  یدی!فهمیادسمت تو ب ید و اصال نبا

صبر کن بذارمش  و تاب...نه نه  محکم پرتش کردم ر روش قطع کردم و    یوگوش  سریع
 !مزاحمم نشه یگهکه د  یلنتسا یرو

  ی ..هر کسیکنهدلش بخواد داره از من مراقبت م  یلیمچاقال...خ  یریختب  گودزیالی
 !!!سعادتشو نداره ...واال

اون حق نداشت    یکردم.ول  یرو  یادهاز خودم ز  یفتعر  یالبته قبول دارم االن تو  خب
 صحبت کنه من با ینطوریا

 ..داد یجه زنگ زد نه مسن  یگهاز اون د بعد

 *****مشغول خوابم برد یسمت تختم رفتم و با فکر به

  یگه از اون روز مسخره که  غولتشن هم صبحش هم شبش رو زهرمارم کرد د بعد 
و اعصابمو   یوفتهنرم که باز دنبالم راه ن یرونکردم اصال ب  یخودمم سع یدمشند

 یخودم ازش فرار ییجورا یهبدم اما االن  یو فراراومدم اون نکنه..اول یخط خط 
اونم  یول یارمکم نم لوشج یچوقتزننَدست البته منم ه یلیبودم..رفتاراش خ

 !اعصابه...اصال انگار من دشمنشم یخشن و ب  یادیز

...همون قدر یدمشاقاجون که از دور د یاون موقع فقط دو سه روز اومد خونه  از 
 یکردیمسرد بهم نگاه م
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روشو  یگهد یکردمنگاهش م یوقت  ینکهشده بود اونم ا یبوسط عج ینا یچیزی
 یعسر  یوفتادتانگاهمون بهم م  یشههم  یادمه...یزدبهم زل م  یمو مستق  یگردوندبرنم
 یدزدیدیمش م

 ...فرار کردنامو بفهمه ینا یلدل یخواستهم حتما

 !یستمهم ن خب

سال برگزار  بزرگ مثل هر  یون همم یه یلداشب  یبرا یگهد یگفت هفته   اقاجون
تا قبل از امسال سرگرد شرکت   ینکهو متاسفانه سرگرد هم هست..مثل ا یکنهم
 .رابطش با اقاجون بهتر شده دعوت رو قبول کرده ینکهاما به خاطر ا یکردهنم

به  یهوس مهمون  یگه ازش درارم که د ی پدر یکخودم قرار گذاشتم اون شب  با
 !سرش نزنه

 ....یروان  یکهمرت یطرف  یبا ک  یکنمم حالیت

  ی سرگرد اومده تموم قانونا  ینا  ینشدم!!!!!!....اصال از اون موقع که ا  یا  ینهچقدر ک 
به  یتونه..میکنمو بحث م یزنمراحت باهاش حرف م یلیبهم خورده..خ یمزندگ
 یمیتصم  ین به ا  یسجز ارم  یپسر  یچبا حرفاش حرصم بده...تو عمرم با ه  یراحت 

رفتارام   یرو  یگهکرده د  یخان کار  چاقالشدنه...  یروان   ینه  نشو  ینام انبودم!فکر کن
 ..کنترل نداشته باشم و راحت حرص بخورمو واکنش نشون بدم

همه   یماون همه ثروت..!خودمون  ینواون ماش  یفدختر کش....ح  ی  یافه اون ق  حیف
 اخالق گندش بنظر کامال صفره ینبا ا  یول یله جوره تکم

از مزون برامون اورد    یاطخ  یه  یمامان   یروز ,دیدخر  یمدنبالم بر  یادقرار بود ب  امروزهم
برام  یدلباس فوق العاده محشر و طرح جد  یه یگهد یو قرارشد تا هفته 
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 یچه  یفهمیدمموقع ها تازه م  ینذوق زده بودم!از شانس خوشگلم ا  یبدوزه...حساب 
 !ندارم جز سارا یدوست 

گفتم غولتشنم به عنوان    یکرد اما وقت ول  قب  یاددارم باهام ب یاز بهش گفتم ن وقتی
 یادب یتونهنم یجهو درنت  یذارهنم یریختشگفت که اون نامزد ب  یادمحافظ باهام م

 یدونمخودم خوب م یغولتشَنم هستش ول ینا یم؟درستهدوسته ما دار ینما اخه
را که شوهر کار نداره!مخصوصا سا  یدختر یچو با ه یستن یاز اون نظر ادم بد

 داشت

منطق اوردم که  یلودل یدنبالم کل یادبهم گفت خودم به سرگرد بگم ب یوقت  جوناقا
باهاش صحبت کنم اونم باالجبار قبول کرد که خودش باهاش  یخوامو نم یتونمنم

 صحبت کنه

 دوختم  ینهاخرمو به آئ نگاه

وم بود و از باال  زان  یر که َقدش تا ز  یمشک   ی...همراه بوت هایرهت  یآب   ینشلوار ج  یه
  یه روش  یجهتنم بود ودرنت یبلنِد مشک  ین بلوز بافت است یه, یخوردبند م ینپائ تا

قشنگ   یلیهاش خز داشت و مدلش خ یقه یکه رو  یدمپوش یبلند مشک  یپالتو
 !!خانم مهندسم کرده بود یبود...حساب 

سرم گذاشته بودم که روش به   یرو یمممشک یزمستون  کاله
 نوشته بود(babygirl)یخارج 

بود...به  یرونکرده بودم و از پشت تموم موهام ب  یتداخل هدا هامو بهجلو مو از 
 ...کردم و انداختم جلوم  یمشدودسته تقس

 .مهمون لبام نکنم یرژ سرخاب  یه یفه!حیزمستون  یپبه به عجب ت-الین
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...او یدملبام کش  یرو  یرحمیل برداشتم و با بکنسو  یز م  یکشو  یاز تو  یموسرخاب  رژ 
 !کردم  ییر ذره رژ چقدر تغ یه ینگاد با هم  یما

رو   یمتوش انداختم...اقاجون کارت بانک  یلمو رو برداشتم و وسا  یممشک  یدست   کیف
 .کنم  یشپر کرده بود منم اماده بودم که تا ته خال یحساب 

 ...عطر زنونه خنک و تلخم دوش گرفتم با

 اومد  یمگوش  یجمس صدای

 (در عمارتم ی( جلوغولتشن

  کردم  تایپ

 (یمت (خب به سالالین

 (!یگهد یرینم یدپس خر ی(اوک غولتشن

افتاد که اومده دنبال من...واقعا حواسم کجا رفته؟انقدر  یمتازه دوهزار یوااااا ای
 !رفت یادمخودم بودم که اصال  یمحو تماشا

 کردم  تایپ

 ((اومدم باباالین

  یو نرده ها سرخوردم,اقاجون و مامان یبقه همکف رفتم طبق معمول روسمت ط به
  یدمن دالس یتو

 ..با لبخند برگشت سمتم مامانی

 یزم عز یگردیبرم یک -مامانی
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 خوب بگردم احتماال تا ساعت هفت خونه ام  یدچون با یمامان  یدونمنم-الین

 نگفت و سرشو تکون داد یچیه اقاجون

 کردم  یاقاجون خداحافظ  یومامان از 

سرگرم شدم اما بعدش خودمو  ینغمگ یلیرفت,اولش خ یسکه ارم  یاون روز از 
هم بود   یگذشت...درسته کال نبود..اما وقت   یزمان چطور  یدمنفهم  دانشگاه کردم و

 دارم  ینامحکم تر از اقاجون یپشتوانه ا  یه یکردم,حس میشدخوب م یلیحالم خ

 ...عمارتو باز کردم وخارج شدم درِ 

 با همون بنز ماکان خودش اومده بود سرگرد

 رو زد و نذاشت سوار بشم   یقفل مرکز  یعدر سمت عقب رو باز کنم که سر  خواستم

 و بلند گفت یینسمت شاگردو داد پا ی شیشه

 !جلو -سرگرد

 و در سمت جلو رو باز کردم و نشستم  یدمکش  پوفی

 چرا؟ -الین

ها سرکار خانم کاوه..بنده راننده و غالم شما   یگذره ت خوش مبه یلیخ-سرگرد
 !یبرمتنم ییجا ینیبه بعدم اگر عقب بش ین...از ایستمن

ناراحت   یعسر  ی... سره همه چ یهجنبه ا  یحرص رومو ازش گرفتم...عجب ادم ب   با
 !یرهانتظار نم یناز ا  یشتر البته تک بچه هم هست ب یشهم

 !!کنم  یطونیش میکبه سرم زد..... بذار  فکری



 

 
253

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ..یشینمباشه جلو م-الین

 !!!هاا یشناسهداره منو م ینما یکنمنگاهم کرد..حس م یدبا ترد یکم  اول

 یمرو زد و راه افتاد تارتسا

 ..کردم  یزشانال یشهنگاه کردم و مثل هم یپشت به

حرف نداره   یپاشنه اقازاده...ت یسهپل یهکه کنارم نشسته  ینیا یشهنم باورم
 !شرکته برنده   یهواقعا..انگار مدل 

هم تا خورده   یرو یادهاش با عرض ز یقهبود که  یدهپوش یلباس بافت مشک  یه
 بود

  یی طال یبلند مردونه  یر زنج یهبود....و  یدهخز دار پوش یدسف یتوالپ  یهروش  و
 !هم انداخته بود

 ..یزنه؟؟م یپچرا انقدر خفن ت واقعا

 یکنید؟ بطو روشن نماوووم..چرا ض-الین

بهم انداخت و دستشو برد سمت ضبط و روشنش کرد...چقدر دستاش  ینگاه  نیم
 من بزرگه یدِ سف یکوچولو  ینسبت به دستا

 !واقعا لقب غولتشن مناسبشه  انگار 

  کرد  یرو پل اهنگی

 کردم  یادشمنم دستمو بردم و تا اخر ز و

 یدمگفت که نشن  یچیزی
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 ید؟؟؟ گفت  یچ -الین

 م کرد و با اخم گفتضبطو ک سریع

 نکن یادشگفتم ز-سرگرد

 نگفتم یچیکردم و ه  یادضبطو ز دوباره

 کم کرد  ضبطو

 !نکن یادشها!گفتم ز ینهسنگ یلیانگار گوشات خ-سرگرد

  یاد جلو باشم و اهنگو ز  ینم؟؟منجلو و مثل ماست بش یامب یدنکنه انتظار دار-الین
 ...!؟یشهمگه م یمنکنم؟اصال مگه دار

 یبود که دارن حساب  یی پسر بچه ها ینهع  یافش..قیرمخندمو بگ یکردم جلو  سعی
 .یکنمم یدارم تالف  ید,فهمیخورنحرص م

 گفت  تهدیدانه

 !باااااااشه-سرگرد

و من   یزدکرد...باند پشت بوم بوم م  یادچند تا اهنگ رد کرد و ضبطو کامال ز یه
 ودبازم مهم نب ی...ولیخورهقلبمم باهاش تکون م یکردمحس م

حساب  ینبشه!با ا یمهممکن بود جر یحت  یشهم یتمهم بود که سرگرد اذ این
 ندادم یتیاهم

 شد  یداغون پل یلــــیاهنگ خ یه تموم شد و  اهنگ
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از  یکی!....یارمصداش وحشتناک و رو مخ بود,حس کردم االنه که باال ب اونقدر 
به خاطر   یدونستمکردن بود..خوب م  یر ج یر ج یصدا یشترشکه ب  یسکود یاهنگا

 جلوروهم باز کرد و صدا صدبرابر شد  یمن گذاشته چون باندا

 که خودم گفتم صداشو بلند کنه   یفح  یول یساالن زنگ بزنم پل ینهم حقشه

  یمون پش  یطنتامکه هردفعه منو از ش  یهتنها کس  یالگودز  ینشدم...ا  یمونم پشکار   از 
کنه...چه دعوا   یمونپش یزیاز چ ینوونست التابه حال نت یچکس!واگرنه هیکنهم

 یاره جلوم کم نم یچوقتکه ه  یهکس  یناول ینا یدم!حاال فهمیهچه تنب

شب از  یترسیدمم یکردم یتماذ یلیصدا خ ی,ولیمتا برس یِشسَتمم بایدهمینطوری
 راه مونده بود یگهساعت د یمسردرد نتونم بخوابم!تا پاساژ مورد نظر هم ن

 یکردم یشوم که با اخم رانندگبهش انداخت نگاهی

 بردم و طلبکارانه ضبطو خاموش کردم دستمو

 !!!!!!!!!!!!!! سکوت چقدر خوبهاخیش

 زد  پوزخند

 ی؟شد کم اورد یچ -سرگرد

 .شدم کال یمونانتخاب اهنگ پش یتو ینهست یقهسل یب  یلیخ-الین

من تو   ی یقهمخصوص خودت گذاشتم واگرنه سل ینو!ایگیتو که راست م-سرگرد
 !یستهانتخاب اهنگ ب

 ...بهش زدم...ماشاهلل اعتماد به فضا پوزخندی
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؟ول-الین  هستش  یگهد یز به چ یانگر پوشه هاتون ب  یناهنگ مسخره ب ین ا یجدا 

 زدو سرشو تکون داد پوزخند

 چاقال خان   یآب پوزخند بزن  رو

 برد سمت ضبط  دستشو

 !!!!!!!ه نه دوبار  یاخدا وای

 یگمبار م  یناول  ی....برایشکرد و صداشم کم کرد...اخ  یرو پل  ی و فارس  یممال  اهنگ
 یدادمااز دست م ییموداشتم حس شنوا یگهبده.....د یرتخداخ

 :سپردم به اهنگ گوشمو

  سرد نکن ینجوریا یگهد بد نکن دل منو  ینجوریا یگهحال منو د-

 …خستم به تو وابستم یدونیکه م  تو

 حرف اگه پشتت باشه  یمیرمدل من با تو خوشه م آخه

 !!!منم حواست باشه به منم حواست باشه به

 حال خرابمو بخر یاجمع کن دلمو ببر تو ب یاب پاشو

 بفهم ینودست خودته ا یچ  همه

 بخررابمو حال خ یاجمع کن دلمو ببر تو ب یاب یعسر میگم

 … مبفه ینودست خودته ا یچ  همه

 یشمم یوونهآخ د یشمپ یشینیکه م  تو



 

 
257

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 …شهر ینکس تو ا  یچجاتو به ه نمیدم

 دستتو یکس  یرهحواسم هست به تو نگ خودم

 بچه خب یندلم ع یریزهاسمتو م یارنجا ب هر 

 حال خرابمو بخر یاجمع کن دلمو ببر تو ب یاب پاشو

 بفهم ینودست خودته ا یچ  همه

  حال خرابمو بخر ایجمع کن دلمو ببر تو ب یاب یعسر میگم

 بفهم ینودست خودته ا یچ  همه

 از دستت دلو دادم رفتش مونده فقط دردش وای

 …بسه یهمه دور  ینرسمش ا نبود

  از دستت یعکسه وا یه یادگاریمون تنها

 …حال خرابمو بخر یاجمع کن دلمو ببر تو ب یاب پاشو

 … بفهم ینودست خودته ا یچ  همه

 ..حال خرابمو بخر یاجمع کن دلمو ببر تو ب یاب یعسر میگم

 … بفهم ینودست خودته ا یچ  همه

 (یاپاشو ب-یاز دستت.....)شهاب مظفر وای

 ینا یاهنگو گذاشته...ول یناز قصد ا یگفتمبود م یگهسرگرد هر کس د یجا اگر 
 !!!!....ه!واالهم داشت یفکر نکنم اصال تاحاال تو عمرش اهنگاش مخاطب یالگودز
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زنگ   ینخودمه!با دخترجماعت کار نداره و اهل ا ینع یکینظر مطمئنم که  نیا از 
اون معلوم نبود!...به   یلبود اما دل  یمشخص  یز چ  یهمن    یل...البته دلیستن  یحاتفر

امکاناتو    ینخوبه که با ا  یلیخ  ینا  یکنمهرحال کنار اون همه اخالق بدش اعتراف م
هستش که  یو غن یکه اونقدر قو  یده!و نشون میپلکهنم دوروبرش یدختر یافهق

 خودم ینبذاره...ع یزاچ یلیخ یبتونه پا رو

افتاد   یادش  یچیزیشم انگار    یادهخواستم پ  ی...وقت یمنزد  یحرف   یچخود پاساژ ه  تا
 بااخم برگشت سمتم

 !فقط  یبه رگبارمون نبند-سرگرد

 بهش رفتم یخندمو گرفتم و چشم غره ا جلوی

 ندارم یترس کانتر -الین

خودش اخمو باشم..امروز اصال   ینع  یدشد...خندمو قورت دادم با  یادهزدو پ  پوزخند
نصفه   یدامو خر یرهو بخواد بهونه برگشتن بگ یوفتهب یاتفاق  یهحوصله ندارم باز 

 بمونه 

با  ی...عده ایکردبهمون نگاه م یشداز کنارمون رد م ی...هر کسیمپاساژ شد وارد
 ینگاه ها چ  ینا یلدل یدونمبا تعجب...نم یبا حسرت..عده ا یا ...عدهینتحس

 !بودن یببود عج یبود...هر چ 

 ین.....بابا ایدهو مردونه پوش یدبوت سف یمن یه یدمکفشاش نگاه کردم که د  به
  یسا تصورم از پل یشهخوشپوشه..چرا من هم یگهد یلیخ یزنهم یپت یلیخ یگهد

 بوده؟  یقهسل یب  یمردا

 !حرفارو نداره که  ینا  یگهد یرونهب یه..واقعا؟؟. چخبرشه
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 شد و کنار گوشم با حرص گفت یکنزد بهم

 !کنما گفته باشم  یینباال پا   یبکن من حوصله ندارم پاساژو ه   یدتو خر  یعسر-سرگرد

 برگشتم و بهش نگاه کردم متعجب

 تمیتونستهش بود که اصال نم  یچیزیسرد بود..اما    یشهمثل هم  یشمشک  چشمای
عجب  یبرادر یتفاوت داره...جا یلیکه با قبلنش خ  یدونستمط محدس بزنم..فق

 ...هم داره یو جذاب  یدهکش  یچشما

 یه...خب راستشو بگم شبیکردم؟م یفتعر یدادمونظر م یکیمن انقدر راجب  کی
 ...شدم ینطوریکه ا  ینههم یبرا یعتا! طبیدمش اصال ند

تجربه   یانقدر ب  یخورهنم نه؟)پوزخند زدم(بهت ی نرفت  یدخانم خر یهتاحاال با -الین
 !یسه چهارتا باهم تور کرده باش یدکه معلومه االن با   ینطوری...ایباش

  ی ول  یستاهل دوست دختر ن  یدونستمم  ینکهدوست دختراش بودن....با ا  منظورم
 بزنم یشخودش بهش ن ینع یومدبدم نم

ونقدر شد....ا یرهچشمام خ یو تو یستادا یلحظه ا یپوزخند زد...و برا متقابال
 یگاه   یکردمحس م  یبفهمم داخلش چخبره!حت   یتونستمماش نافذ بودن که نمچش
 یلدل یب  یلیبه چشماش نگاه کنم!خ یتونمنم

تور نکردم!وقت واسه    یدونشونمبگم برعکس تصوراتت من تاحاال    ید پس با-سرگرد
 !..ندارم یابچه باز ینا

 یمه شونه باهم راه رفترفتم کنارش و شونه بتو هم و راه افتاد...  یدکش  اخماشو

 ..تمسخر کردم یاز رو یا خنده
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تا اخر عمرت  یبگ  یخوایم یعنی! ی؟بچه باز یگیم یزاچ ینسنت به ا ینبا ا-الین
 یگهد یاونطور یازدواج کن یر د ی(تازه اگرم بخوایدم)خندیمجرد بمون  یخوایم
 یااالنشم پابابزرگ هست ینپدر!البته هم یهپدربزرگ نه  یشیبچت م یبرا

 خنده  یر زدم ز و

 نبود  یداصورتش پ یتو ییریتغ یچمدت نگاهش به روبرو بود و ه تموم

..اونوقت جشن  یادم  یابچه ت تازه بدن ی بازنشست بش یفکر کن وقت  یوااا-الین
 .....بابابزرگا ینا ین...عیگیرنبا تولد بچت م یتوبازنشستگ

 یستاداز حرکت ا یدمکه د  دنی کردم به خند   شروع

بود چشمام از حدقه   یک لبش نزد یرو یحیلبخند مل یدنم و با دبلند کرد سرمو
 !!!پاهاش یجلو یوفتهب

 ی واقعا تونستم بخندونمش؟؟؟او ماااا ید؟؟؟؟نه کرد االن؟واقعا خند یکار چ این
  یزه ...انگار بهم جایکردم  ییر تغ  یافششدم....چقدر با خنده ق  یدوار گاد.....به خودم ام

 یشد جذاب تر هم م یمگذرحق ن ...از یکنمدادن که انقدر ذوق م

 !نه خندشو که یسرگردو درار یهاالن گر  یدسرجات تو با ینبش ینال کوفت

 تاسف تکون دادو بازم راه افتاد  یمحو شد و سرشو از رو یهبعد از چند ثان خندش

 نگفتم یچیبه سمتش حرکت کردم و ه 

 یه قو یلیخ یلتقوه تخظاهرا -سرگرد

 !با اجازتون یکنمم یافکارم زندگ  یاره من تو-الین
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 تکون داد  سرشو

 ی پرداز یابافو رو  یالخ یلیپس خ-سرگرد

 اخم گفتم با

فکر کنم از نظر   یز راجب همه چ یشتر ب ی هر چ  یکنمنه اتفاقا اصال...!حس م-الین
خودش   یتو  یدبا  یشه؟ادماروم م  یواقع  یایدن  یاخه تو  یدارم!ک   یرشد بهتر  یعقل

 یدوست  یچموفق ه ی..ادمایادکنه و کنار ب  یگ دنبال ارامش بگرده...با خودش زند 
 یشه نم  یداارامش پ  یواقع   دنیای  یبه خودشون بودن...تو  یمتک   یشه نداشتن و هم

بشه که اونم )پوزخند صدا دار زدم(به نظرم  یداعشق پ یمگه به قول دوشتام تو
 یشهمن نم شامل حال امثال

  بهم انداخت ینگاه  نیم

  داشتم یا یگه..انتظار دین ا بز حرف یناز ا یخوره بهت نم-سرگرد

 .بسوزونم یشفقط آت یخورهنکنه بهم م-الین

  زد نیشخند

 !یقادق-سرگرد

 تاسف تکون دادم که از نگاهش دور نموند  یو سرمو از رو   خندیدم

 کوچولو؟؟   یبلد  یاچ یگهد-سرگرد

مثل   یول  یکنهخودم فکر کردم مثل ادم داره رفتار م  یکنه؟؟باره مداره منو مسخ  این
 .کردم  ی...اخمیمبچرخ تا بچرخ یکال سر جنگ داره...اوک   ینکها
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 ی بش یکنم که فرار  یتتاونقدر اذ یا یاریمثال بلدم اونقدر جوابتو بدم تا کم ب-الین
 ....اونقدر یا....

 برگشت سمتم که خفه خون گرفتم یظیاخم غل با

سرتاپامو   )با پوزخندی؟؟ بد یمنو فرار یتونیم یکرد ی؟؟؟فکر اونقدر چ  یا-سرگرد
 !یه فکر نکن خبر  یگمبهت نم  یچی!من هیخودتو دست باال گرفت   یلینگاه کرد(تو؟خ

 باال بردم ابروهامو

 ی؟؟ بهم بگ  یگهمونده د یواقعا چ -الین

 زد  نیشخند

 !یزاچ یلیخ-سرگرد

 !یریمشتو لگدت بگ یر منو ز یگهواال کم مونده د-نالی

 !یکردمو مکار   ینمطمئن باش تا االن هم یتونستماگر م-سرگرد

..واقعا یکردچشمام کنکاش م یتو یتبا تعجب نگاهش کردم داشت با جد اول
 !رحمه....سنگدل چاقال خان  یدست روم بلند کنه؟؟؟؟...چقدر ب  یاددلش م

 .به راه رفتن یمکرد  شروع

چشمت  یر بادمجون ز یه! یکردم؟؟نخیرنگاهت م یموندممنم م یفکر کرد-لینا
مثال انقدر گازت  یا..یکردمم یبا ناخنم خط خط مثال همه جاتو  یا...یذاشتمم
 !؟یخودت فکر کرد یشپ ی...واقعا چ یرونتا خون بپاشه ب یگرفتمم
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تکون   ی!! چون شونه هاش کمیخندیدگرفت طرف مخالفم..فکر کنم داشت م  روشو
 ...یدیمو خنده هاشم د یمحداقل..نمرد یدیدمشم یگشتخورد!کاش برم

 از چند لحظه برگشت سمتم بعد

 باش  یالخ ینباشه به هم-گردر س

 .هستم یتواقع ینبه هم-الین

 نگفت  یچیزد و ه یصدا دار پوزخند

 !بکنه  یتونهبخواد م یخان فکر کرده هر غلط  پرو

خودش  ینتا اخر ع یمدوم شخص مفرد قرار دادم؟انقدر بحث کرد ینوا یاز ک  من
بمونما!تموم   یواقع ینال یقهدو دق یذارهپسر نم ینا یعنیباهاش صحبت کردم...
  قانونامو خدشه دار کرده

 !یادتا جونش در ب یکنمم یتشانقدر اذ  ینطورهحاالکه ا اصال

 یگفتمو م یذاشتمم یفرو هر کفش و ک یرادیو ا یبع یه یرفتیمهر مغازه که م سر 
 یستنمورد نظرمم نگرفتم و گفتم خوب ن یشایلوازم ارا ی...حت یخوامشوننم

 .یدمنخر یچیکردم و ه  ینشاژ باال پائاسپ یتو یمبه دوساعت و ن نزدیک

 شدو لج کرد  یعصب یحساب  اونم

 یخوادم یچ  یبخر یخوایم یچ  یستهم نبرام م یگهاصال د-سرگرد
دلت خواست بکن!کارت تموم  یتوهم هر کار ینتو ماش یرمم یدی؟؟منبشه!!فهم

  .منتظرم یینشد پا
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 یاقا یکنمم ونتمی!پشیمرفت یشرفت...اخجااان طبق نقشم پ یحرف  یچبدون ه و
 ....سرگرد راد

رو   تیگرفکه تو هر مغازه چشمم م یلیها و وسا یفرفتم کفشو ک  سریع
برام سخت شده بود...با  یدستم بود و راه رفتن کم ی...چهار تا ساک کاغذیدمخر
 .یکردمتحمل م  یدحساب با ینا

  یستادمسرگرد ا ینو با فاصله پشت ماش رفتم

 درآوردم یموگوش  و

 یستادمتم و منتظر ارفگ  شمارشو

 !برات پختم سرگرد خان یچه اش ببین

 ..بره یشطبق نقشه پ یز همه چ یکردمدعا م دعا

 جواب داد باالخره

 یه؟؟؟ چ-سرگرد

 بغض دار کردم و مثال با لکنت گفتم صدامو

 س...رگرد...ک ...کمک-الین

 زد  یادفر  بلند

 افتاده یفاق چه اتبگو  ی؟بهمصحبت کن یی؟؟؟میتونیتو االن کجا یشدهچ-سرگرد

 ....پاساژ...تا ...م ...منو نبردن یتو یاس...سرگرد..ب-الین

 ...گفتم و قطع کردم  یوآخ بلند یهگر  یر زدم ز یلک ا 
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 ...بده یاخ چه حال اخ

شدو با سرعت   یادهپ ینکه هراسون از ماش  یدمسرگردو د یدمخند یحساب  وقتی
 سمت پاساژ یددوئ یادز

 یکیول کرده  یابونخ یتو یچو و سوئ ینماش هگیخنگول با خودش نم ینا اخه
 یدزده؟م

 !!!ینبچسب ال یتوحرفا موقع ینا بیخیال

عقب گذاشتم...وپشت فرمون نشستم    یصندل  یدامو خر  ینشرفتم سمت ماش  سریع
 ...و الفرار

 تو مرا خواهد کشت  یاهس چشماِن 

 ۵٧افسوِن نگاه تو مرا خواهد کشت...#پارت            

 ساژ دور شدمسرعت از پا با

 یکنهم  یکمت یکهشوم بوده ت ینقشه  یهبفهمه همش  یرونب یادب االن

 ...کردم  یبلند ی خنده

 خوب حالشو نگرفته بودماااا ینطوریچند وقت بود ا اخیش

 بودم یدرحال رانندگ  یقهبه ده دق نزدیک

 ..نگه داشتم یابونکنار خ  ینواومد ماش یمزنگ گوش صدای

 دمدروو یفمک  یاز تو گوشیمو

 ((غولتشن))
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 !تاجوابتو بدم ین!بشهه

درحال گوش دادن   یابونروشن کردم..کنار خ  ینشورو زدم و ضبط ماش  قرمز   ی  دکمه
 پشت سر هم برام اومد  یجچند تا مس یدماهنگ بودم که د

 ((بردارغولتشن

 باز کردم بعدیو

 (جواب بده یتوگوش  ی(اگر جرئت دارغولتشن

  یده رس یینره حاال کارت به جا یادت توقیچکه ه  یارمبه سرت م یی(بالغولتشن
 (یزنی؟که منو گول م

  یمبه س یزنمدر خونه عمو و م یرمم یاگر جواب نداد یزنمبار زنگ م ین(اغولتشن
 (اخر

 ...بچه ننه شروع کرد ینباز ا وااااای

 یف براش تعر  ینارواقاجون و ا  یشبذارم بره پ  یتونستماز چند لحظه زنگ زد..نم  بعد
 .....به ناچار جوابشو دادمیهضعفم چ نقطه نست یدوکنه!خوب م

 یارمکردم پرو و طلبکارانه باهاش صحبت کنم که کم ن  سعی

 ؟؟  یگیم یچ  یهچ-الین

 رو با فاصله از گوشم گرفتم یگوشمو لرزوند...گوش  یَعربدش پرده   صدای

 ...یکشمتتتتتتتتبههه خداااا قسم م ینال-سرگرد

 ...یستن یشحال یچیعلومه ه...میگفتبار بود که اسممو م یناوه اول اوه
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 گفتم  یحرص درار یخنده  با

 یدی؟؟فهم یبکن یتونینم  یغلط  یییییچه-الین

پشت تلفن خود  یول یکردمم یسبود شلوارمو خ ینجاعربده زد,مطمئنم اگر ا بازم
 ..کردم  یدابه خود جرئت پ

 یختمنر تا خوِنتو ینجاا یااحمق!!ب یدختره  ینجاا یار بردار ب  ینوماش-سرگرد

کردم تا ادب  ینکارو!ایبر یوسط پاساژ ولم نکن یچه مرگتهههه؟؟؟خواست -الین
االن   یهان؟فکر کرد یبه اقاجون بگ  یداشت  یچه جواب  یدزدین!اگر منو میبش
تو  یگفتمبه اقاجون م یرفتماقا!)اره جون عمم(من م ی؟نخیر بهش بگ  یبر یدمترس

 !یمنو وسط پاساژ ول کرد

 دداد ز  یعصب همونطور 

شد   یهر چ  یبندمچشمامو م ینباش ینجاا یگهد یقه!تا پنج دقیــــنبب-سرگرد
 !ینکاروکردیسرگرد چرا ا یشدااا!بعدا نگ 

خونه اقاجون جرئت  یبرمم ینتمماش یادب بش یدبابا!امشب با ینیمب یشینب-الین
 یکه تو  یدونیدردسر بندازمت..م  یطرف تو  ینربط بهش بزن تا از ا  یحرف ب   یدار

فرشته از مادر  یهبه خدممتون عرض کنم که  ید!...بایکمکردن درجه   یزنقش با
 یپوچت تهش به چ  یداینم تهد یبب یخوام..میسادهشده و حاال تو روت وا یدهزائ
 ...جناب سرگرد ی!!!فعال بایرسهم

 قطع کردم یوگوش  وسریع

 !!شه بچسبه گلوت....واالسرگرد؟؟نوش جونت زهر ب یخورد هاهاها
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  کردم و تا خونه اقاجون با سرعت رفتم  دایضبطو ز صدای

کردم...چندوقت بود پشت فرمون ننشسته    یو ذوقمو خال یزدن خوشحال  یغج با
 !تنگ شده بودا یرانندگ  یدلم برا یبودم...حساب 

  تو کوچه رسیدم

 یدمبلند کش یغموج اخرین

 !!!...سوزوندمت غولتشن یدید  یوهووووووووو-الین

 در عمارت یجلو یدمرس و

 یو قفل مرکز یدمهاروباال کش  یشهبه سرعت ش یدم رو کنار درختا د یمرد ی یهاس
 .رو زدم

 ی !؟سع  یخلوت   ین کوچه به ا  ینوقت شب اونم تو ا  ینباشه ا   یتونهم  یک   یعنی  خدایا
 مچشمش زد یتو ینوماش یروبه روش قرار بدم و نورباال  ینوکردم ماش

 چشماش  یگرفت رو  دستشو

 شد  ینماش یک نزد و

  ینجا سرعت ا ینتونست خودشو به ا یکه سرگرد خودمونه...اصال ک   ینا عههههه
َدخلم   یعنی جات!؟االن  یامگفته برو کنار من م یگم یگ برسونه؟؟؟به م

 ....اومده؟؟؟فاتحم خونده ست

 !ماش سوراخ شنگوش ندادم و رفتم جلو تر تا چش  یول یینکرد نورو بدم پا   اشاره

 رفت کنار  ینماش یاز جلو سریع
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 !یف...حیشداکور م  یموندم یگهد یکمشانس, یخشک ه ب ای

  یره نگاهش کنم به رو به رو خ  ینکهسمت من زد بدون ا  ی  یشهبه ش  یو تقه ا  اومد
 .شدم

 یشنیدم رو م صداش

 ...یینرو نشکوندم بده پا  یشهتا خودم ش-سرگرد

 ...یکنهانگار به اموال خودشم رحم نم این

  یینرو دادم پا یشهش کمی

 ؟ای؟یخوم یچ -الین

 چشمام زل زد  یقرمز و پر از خشمش تو باچشمای

مثل  یشههم یجرئتا ندار ین!هه..البته!تو از ایینپا یاب یاگر جرئت دار-سرگرد
 .یکنیم یمموش خودتو قا

 یرون کنه که برم ب  یکمتحر یخوادم میدونستم

 نداشتم یمجز تسل یکه چاره ا  منم

 !یدارز ینداشت به هرحال م یبع یدمکش  یقیعم نفس

 ...رو زدم یمرکز قفل

 رو با شتاب باز کرد و حمله کرد سمتم  در 

  از گوشامو محکم گرفت یکی و
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 ینکننننن...کور یولم کن.....اخ اخ.....واااا یروان  یکهمرت یاااااا-الین
 هاااا  یبینی؟؟گوشهنم

 یمزده بود به س  یلیخ  یگه..دیوفتهبه موهام زد که باعث شد کالهم از سرم ب  چنگی
 ...بخواد بزنتم یجد یانتظار نداشتم جد یکردمفقط نگاهش مبا ترس  اخر منم

سرم نگاهم   یباالو سرم با شدت به سمتش برگشت...از  یدمحکم کش موهامو
 یکردم

 !لحظه درد موهامو حس نکردم یه یکه برا  یو وحش یق...انقدر عمعمیق

شتن در اشکام دا یگه...دیکشیدم یرحمیگوشم کرد.. موهامو با ب یکنزد سرشو
 ...یترسیدکن بود م  یهم جا  ی...هر کسیترسیدمم  ی! راستش ازش مثل چ یومدنم

 ..یدشدش ُغر  یدکل  یدندونا یال از 

چه کار  ینزد(هاااااان؟؟؟؟؟ا یاد!؟؟)بلند فر یکرد یچه غلط  یوونهد یتو-دسرگر 
  یوفت من همسن توئم؟؟مگه بهت نگفتم بامن درن ی؟مگهبود تو کرد یخودیب
شم داد زد(هاااان؟مگه بهت نگفتم دورو بر من نپلک به پرو  اره تو گو!!!؟؟)دوبینال
 ی؟؟؟؟ تمومش کن...؟؟؟چرا همش دنبال َشر  یاتو مگه نگفتم بچه باز  یچمن نپ  یپا

حس شده  یچشماش زل زده بودم..سرم از درد ب  یمدت با ترس تو تموم
رو خوب  یزیچی ی....ولهوا بودم ینوکنم...انگار رو زم  یکار  یچه یتونستمبود..نم

  یاپر اشک شده بود..حاال از درد حرفاش بود    یچشمام حساب   ینکه اونم ا  یدونستمم
 ....یدونمسرم؟نم

 لحظه هم دلش نسوخت؟؟؟  یه یحت  یعنی یکردممدت مظلومانه نگاهش م تموم
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 تر شد یبه چشمام کرد و عصب یاخم نگاه  با

 یکنی؟؟؟ غلطا م  ینا  پس چرا از   یکه جرئتشو ندار  یدی؟؟؟؟تو!؟؟؟؟ترسیهچ-سرگرد

 چند تا ضربه زد  یشونیمپ یدستش رو  یکیاون  یانگشتا با

پاساژ  یبود جلو ی تو نه؟؟اون چه حرکت  یندار یه؟؟؟مغز خال ینجاا-سرگرد
  ین من هر بار با ا ی؟؟میدونیکرد  یباز ینقش الک  یچ  یبه درک!برا ی؟ماشینمزد

 یر کارات غ ینا یبکن!!ول یکنیم یباز یکشم؟؟؟بچهم یکارات چه عذاب 
گفت(انقدر  دبلن ی!!!!!)قسمت اخرشو با صدایفهمی؟؟؟چرا نم یدونم!!!نمیهانسان

 !!!!بفهم یکم یار درن ینفهم باز

رحمانه برخورد   ی..اصال انتظار نداشتم انقدر ب یکردمبغض بهش نگاه م با
تر بهم  تو عمرم از گل نازک یحرفارو بهم بزنه...کس ینکنه...انتظار نداشتم ا

 .یووردهکتک زدن من باال ن  یانگشتشم برا یحت  یچکس..هنگفته.

 شده بود  یش...سرم گوله اتیزدمزور درد نفس نفس م از 

  تونستم بگم فقط 

 .....یولم کن عوض-الین

موهام کم شد وباالخره   یفشار دستش از رو  ینزم  یحال تر از قبل نشستم رو  یب   و
 !در اومدن شهیموهام از ر یکردمولشون کرد...حس م

کرد؟اول با حرفاش منو خورد کرد بعدم   یکار امشب با من چ یعوض نیا
 ......ینطوریا
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محابا  یاما اشکام ب  ینه بب یموتحمل نداشتم...دوست نداشتم گر دیگه
...شروع کردم به هق هق...بعد از چند لحظه سرمو بلند کردم و نگاهش  یختنر

 .خم شده و با اخم زل زده بهم یدمکردم که د

که مطمئن بودم   یکردسرم  درد م یاروم سرم کردم...به قدر شتم وبردا کالهمو
 ..بخوابم ید امشب با مسکن با

 !رفتار کرده ینطوریباهام ا یشد نم باورم

فرض کنه و  یفمنو ضع یدمبهش اجازه نم یگه..دیستادمشدم و روبه روش ا بلند
 !خواست بکنه یهر غلط 

پر از بغضم به روش  یه صدا توجه ب یب  ینداختچنگ م یرحمیگلوم رو با ب  بغض
 کردم  یاخم

روم   یمتاحاال تو زندگ یچکس.....هیی..به تمام معنایروان  یهتو....واقعا ...-الین
تاحاال بهم تونگفته بود...چطور به خودت اجازه  یچکسد...هدست بلند نکرده بو 

بازوتو به رخم   ی؟زور هست  یک  ی!فکر کردیبا من رفتار کن ینطوریا یدیم
فقط تو   یدمتکه د ه؟از اون لحظ یهست  یچطور سرگرد ومحافظ  یکشی؟؟توم

تو  یداد یکه با کارات به من حس ناامن  ی!!فقط تو بودیکه حالمو بد کرد  یبود
)با انگشت  ی؟؟روان  یشنویم یناراحتم کرد یشتر ب یاکه با رفتارات از همه دن  یبود

 یکرد  یبلکه کار! یتو!!!نه تنها مراقبم نبود ین(اره همینشاشاره محکم زدم رو س
مثل ادم رفتار  یستی,تو اصال بلد نیدیدمتوقت نم یچهزار بار ارزو کنم که کاش ه

  یه شدن(من  یصورتم جار یشکام رونگاه به من بنداز)ا یه,احمق!! یکن
تنها تر بودم  یکه تو فکرشو بکن یاز اون  یتنها حت  یفهمی؟تنهایدخترم!تنهام!م

 دم خودم مرد بو یهم برا ییتنها ینم با ابزرگ شد ییتنها ینمن با ا ی!ولیشههم
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 ی تا از من مراقبت کن  ینجاییپشت خودم بودم!فکر نکن اگر ا  یشههم زن!خودم هم
  یاج احت  یاحدو ناس  یچ به ه  یگم!به من باشه م  یت بودنتو سرم بذارمن  ید همش با

تو   یتبه حما یازینه ن یعنی ینباال بردم(من خودمو دارم!ا یهندارم!!)صداموبا گر
خودش  ینع یبود!من با هرکس تو یر !!امشبم همش تقصیهبق یدلسوز ست نهه

...تو تصور منو راجب  یاد!...ازت بدم میزمکرم بر  یکه الک   یستمن  یضمر  یکنمرفتار م
هام شدت   یهدنبالم...!!!)گر یایب یخوامنم یگه...اصال دیعوض کرد یزاچ یلیخ

 یدستا یر نبود ز یاز ام بودم ننبود من اال تو بغل باب یکوفت   یتوضع ینگرفت(اگر ا
 یبینید ونه جون بدم از همتون خسته شدم همتون فقط خودتونو میود یتو
 یچکسوسط حواسش بهم نبود...ه ینا یچکسکم نکرد..همنو در  یچکسه

 ..یاد...از همتون بدم میداحساسات منو ند

 کردن  یهپاش زانو زدم...و شروع کردم به گر جلوی

 ...شدم  یکارم خال  یننترل نداشتم...انگار با ارفام و کارام کبد بود...رو ح  یلیخ  حالم

چرا اعتراف دلمو جلوش  ..یکردمباهاش صحبت م یچرا داشتم اونطور نمیدونم
 یط شرا  ینتو ا  یدارم از نظر احساس  یاز خودمم اعتراف نکردم که ن  یشگفتم....من پ

داشتم   یبه دلگرم  یاز ...اما من نی..مادیتی..حمایشدمدرک بشم..از همه نظر درک م
 بود کنارم باشن تهکه جونم به جونشون بس  یناییداشتم بابائ یاز ن

بار    ین اول  یتوچشماش برا  یکردبا بهت نگاهم م  یزدمکه حرف م  یتموم مدت   سرگرد
غم کهنه..انگار با  یهبود!  یمیغم قد یه یبود...ول ی چه غم یدونم....نمیدمغمو د
 ...من داغ دلش تازه شده بود یحرفا

 .بلند شدم ینزم یشدم...از رو یخال  یحساب  ینکه از ا دبع
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 فکر بود  یتو یبود و حساب  یینپا سرش

 هامو بردارم و برم خونه با صداش متوقف شدم یلهکه وس  ینت در ماشسم رفتم

 ینتو ماش ینبش-سرگرد

 چرا؟ -الین

 به چشمام کرد نگاهی

 ۵٨داخل خونه؟#پارت یبر یافهق ینبا ا یخوایم-سرگرد

  یاتو مگه نگفتم بچه باز یچمن نپ یتم دورو بر من نپلک به پرو پانگف بهت مگه
 ی؟؟؟؟ تمومش کن...؟؟؟چرا همش دنبال َشر

حس شده  یچشماش زل زده بودم..سرم از درد ب  یمدت با ترس تو تموم
رو خوب  یچیزی یهوا بودم....ول ینوکنم...انگار رو زم  یکار  یچه یتونستمبود..نم

  یاپر اشک شده بود..حاال از درد حرفاش بود    یام حساب شمچ  ینکه اونم ا  یدونستمم
 ....یدونمسرم؟نم

 لحظه هم دلش نسوخت؟؟؟  یه یحت  یعنی یکردممدت مظلومانه نگاهش م تموم

 تر شد یبه چشمام کرد و عصب یاخم نگاه  با

 یکنی؟؟؟ غلطا م  ینپس چرا از ا  یکه جرئتشو ندار  یدی؟؟؟؟تو!؟؟؟؟ترسیهچ-سرگرد

 چند تا ضربه زد  یشونیمپ یدستش رو  یکی اون یانگشتا با

پاساژ  یبود جلو ی تو نه؟؟اون چه حرکت  یارند یه؟؟؟مغز خال ینجاا-سرگرد
  ین من هر بار با ا ی؟؟میدونیکرد  یباز ینقش الک  یچ  یبه درک!برا ی؟ماشینمزد
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 یر کارات غ ینا یبکن!!ول یکنیم یباز یکشم؟؟؟بچهم یکارات چه عذاب 
گفت(انقدر  دبلن ی!!!!!)قسمت اخرشو با صدایفهمی؟؟؟مچرا ن یدونم!!!نمیهانسان

 !!!!بفهم یکم یار درن ینفهم باز

رحمانه برخورد   ی..اصال انتظار نداشتم انقدر ب یکردمبغض بهش نگاه م با
تو عمرم از گل نازک تر بهم  یحرفارو بهم بزنه...کس ینکنه...انتظار نداشتم ا

 .یووردهمن باال نکتک زدن   یانگشتشم برا یحت  یچکسنگفته...ه

 شده بود  یش...سرم گوله اتزدمیزور درد نفس نفس م از 

  تونستم بگم فقط 

 .....یولم کن عوض-الین

موهام کم شد وباالخره   یفشار دستش از رو  ینزم  یحال تر از قبل نشستم رو  یب   و
 !در اومدن یشهموهام از ر یکردمولشون کرد...حس م

منو خورد کرد بعدم  با حرفاش کرد؟اول  یکار امشب با من چ یعوض این
 ......ینطوریا

مهابا  یاما اشکام ب  ینهبب یموتحمل نداشتم...دوست نداشتم گر دیگه
...شروع کردم به هق هق...بعد از چند لحظه سرمو بلند کردم و نگاهش  یختنر

 .خم شده و با اخم زل زده بهم یدمکردم که د

که مطمئن بودم   یکردد مدر   سرم یبرداشتم و اروم سرم کردم...به قدر کالهمو
 ..بخوابم ید امشب با مسکن با

 !رفتار کرده ینطوریباهام ا یشد نم باورم
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فرض کنه و  یفمنو ضع یدمبهش اجازه نم یگه..دیستادمشدم و روبه روش ا بلند
 !خواست بکنه یهر غلط 

پر از بغضم به روش  یتوجه به صدا  یب  ینداختچنگ م یرحمیگلوم رو با ب  بغض
 مکرد  یاخم

روم   یمتاحاال تو زندگ یچکس.....هیی..به تمام معنایروان  یه..واقعا ...تو..-الین
تاحاال بهم تونگفته بود...چطور به خودت اجازه  یچکسدست بلند نکرده بود...ه

بازوتو به رخم   ی؟زور هست  یک  ی!فکر کردیبا من رفتار کن ینطوریا یدیم
فقط تو   تیدمکه د هحظ؟از اون ل یهست  یچطور سرگرد ومحافظ  یکشی؟؟توم

تو  یداد یکه با کارات به من حس ناامن  ی!!فقط تو بودیکه حالمو بد کرد  یبود
)با انگشت  ی؟؟روان  یشنویم یناراحتم کرد یشتر ب یاکه با رفتارات از همه دن  یبود

 یکرد  ی!بلکه کاریتو!!!نه تنها مراقبم نبود ین(اره همینشاشاره محکم زدم رو س
مثل ادم رفتار  یستی,تو اصال بلد نیدیدمتوقت نم یچکه کاش ههزار بار ارزو کنم  

  یه شدن(من  یصورتم جار ینگاه به من بنداز)اشکام رو یه,احمق!! یکن
تنها تر بودم  یکه تو فکرشو بکن یاز اون  یتنها حت  یفهمی؟تنهایدخترم!تنهام!م

 دم بوخودم مرد  یهم برا ییتنها ینبزرگ شدم با ا ییتنها ینمن با ا ی!ولیشههم
 ی تا از من مراقبت کن  ینجاییپشت خودم بودم!فکر نکن اگر ا  یشههم زن!خودم هم

  یاج احت  یاحدو ناس  یچ به ه  یگم!به من باشه م  یمنت بودنتو سرم بذار  ید همش با
تو   یتبه حما یازینه ن یعنی ینباال بردم(من خودمو دارم!ا یهندارم!!)صداموبا گر
خودش  ینع یبود!من با هرکس تو ر ی!!امشبم همش تقصیهقب  یهست نه دلسوز

...تو تصور منو راجب  یاد!...ازت بدم میزمکرم بر  یکه الک   یستمن  یضمر  یکنمرفتار م
هام شدت   یهدنبالم...!!!)گر یایب یخوامنم یگه...اصال دیعوض کرد یزاچ یلیخ

 یدستا یر نبود ز یاز نبود من اال تو بغل بابام بودم ن یکوفت   یتوضع ینگرفت(اگر ا
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 یبینید ونه جون بدم از همتون خسته شدم همتون فقط خودتونو میود یتو
 یچکسوسط حواسش بهم نبود...ه ینا یچکسمنو درکم نکرد..ه یچکسه

 ..یاد...از همتون بدم میداحساسات منو ند

 کردن  هیپاش زانو زدم...و شروع کردم به گر یجلو همونجا

 ...شدم  یکارم خال  ین..انگار با ابد بود...رو حرفام و کارام کنترل نداشتم.  یلیخ  حالم

..چرا اعتراف دلمو جلوش  یکردمباهاش صحبت م یچرا داشتم اونطور نمیدونم
 یط شرا  ینتو ا  یدارم از نظر احساس  یاز خودمم اعتراف نکردم که ن  یشگفتم....من پ

داشتم   یبه دلگرم  یاز ...اما من نی..مادیتی..حمامیشددرک بشم..از همه نظر درک م
 بود کنارم باشن تهکه جونم به جونشون بس  یناییبابائ داشتم یاز ن

بار    ین اول  یتوچشماش برا  یکردبا بهت نگاهم م  یزدمکه حرف م  یتموم مدت   سرگرد
غم کهنه..انگار با  یهبود!  یمیغم قد یه یبود...ول ی چه غم یدونم....نمیدمغمو د
 ...من داغ دلش تازه شده بود یحرفا

 .بلند شدم ینزم یرو..از شدم. یخال  یحساب  ینکه از ا بعد

 فکر بود  یتو یبود و حساب  یینپا سرش

 هامو بردارم و برم خونه با صداش متوقف شدم یلهکه وس  ینسمت در ماش رفتم

 ینتو ماش ینبش-سرگرد

 چرا؟ -الین

 گفت  یبا لحن ارومبه چشمام کرد.. نگاهی

 خونه؟  یبر یافهق ینبا ا یخوایم-سرگرد
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 ..خونه سروکارم با اقاجون بود یرفتموضع مو  سر  ینبا اون بود اگر با ا حق

چند وقت    ینا  یخونه رفتن نداشتم..انگار تازه تموم غم ها  یاصال حوصله    خودمم
 یکردمدلم سر باز کرده بودن و داشتم دردشونو حس م یتو

 نشستم  یشبغل یصندل یو رو رفتم

 بعد از چندلحظه اومد و پشت رل نشست  سرگرد

با   یدونستمفقط م  یریمم  یمکجا دار  یدونستم.نمیماومد  یرونب  ینااقاجون  یکوچه    از 
 !...دارم االن منو از خونه دور کنه یاز ن یناراحتم کرده ول یحساب  ینکها

دوتا دستمال برداشتم و  یحرف  یچه یسمتم گرفت ب  یودستمال کاغذ ی جعبه
 .پسش زدم

حال ازش  ا به که ت  یماروم و مال یتنها یب  یبم و لحن یاز چند لحظه با صدا بعد
 بودم شروع کرد به حرف زدن یدند

لحظه   یهحق با تو بود!...  یکارت اصال درست نبود ...ول  یگمهنوزم م  ینکهبا ا-سرگرد
کردم که    یالهزار بار فکرو خ در خونه عمو یبرس یکنترلمو از دست دادم!تا وقت 

  یدی رس یکرده باشم,وقت  یتیمسئول یو من ب  یوفتهب یراه برات اتفاق  یمبادا تو
 ..کردم  یکار م چیدکنترلم از دستم خارج شد...نفهم  یگهد

  یکنه؟؟؟چقدر م یاالن سرگرد داره معذرت خواه  یعنیبود... یدهچسب ینبه زم َفکم
من   یمه؟چراحرفشو بهم زد...چرا انقدر لحنش مال یممستق یر مغروره که انقدر غ

با  یعنیحتم....از رفتارش نارا  یکنمحس نم یاز دستش؟حت  یستمن یعصبان  یگهد
 یکنه!؟...احساسات خوب   یراض  وچند تا جمله سر و تهشو به هم اورد و تونست من

 !!!یرماحساس ارزش...و دلگ یندفعهدرونم شکل گرفت...ا
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 چشمام  یبرگشت سمتم و زل زد تو یلحظه ا یبرا یکردمتعجب نگاهش م با

 !یابونکف خدفعه َفکم بچسبه به اسفالت   ین زد که باعث شد ا یلبخند نیمچه

 مهربون باشم؟ یادبهم نم یهچ-سرگرد

 که دهنم باز مونده بود اروم گفتم  همونطور 

 !اصال-الین

 نگفت یچیزد و ه پوزخند

 ....حرفات فکرمو مشغول کرد-سرگرد

!البته اون به خاطر  یم شده بود  یبنگاهش کردم امشب هم من هم اون عج  منتظر 
 ...یشترعذاب وجدانش ب

داره از سنگ که  یپر از غمش و مطمئنا پشتش دل یاهس یازده بودم به چشم زل
 !کهنه هستش  یتوش حرفا یکل  یدمامشب فهم

 ..بود یرانندگ  یو تمرکزش رو یکردروبه رو نگاه م به

 منتظرم حرف بزنه ادامه داد ید د یبهم انداخت وقت  ینگاه  نیم

ن  اقاجوحرف  یادپسر بچه تخس و مغرور بودم!) یه هشت سالم بود, یباتقر-سرگرد
محبت کردن  یحساب تو ینبا ا یبوده(ول ینطوریهم یافتادم که گفت از بچگ 

..همه یذاشتنبرام کم نم یزیهرچند اوناهم چ یذاشتمخانوادم کم نم یبرا یزیچ
اختالف   مادرپدرم ینکه تا ا یرفتم یشخوب بود و طبق خواسته هممون پ  یز چ
 یدموقت نفهم  یچو بحث...ه  از اون به بعد هر روزشون شد دعوا  یگه...دیداکردنپ

شد..؟هردوشون   ینطوریا یسر چ  یکنن؟اصال..چرا هر روز دعوا میهدردشون چ
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باور   یشگیهم یاختالفات و دعواها ینا یدنعاشقانه همو دوست داشتن و د
 بود ینکردن 

 یشدم مطمئنا هزاران بار خورد م یکردنکه دعوا م  ییپسر بچه بودم...وقتا یه من

گرفتن باالخره بعد    یمکه مادر و پدرم تصم  ییزرگتر شد تا جامشکل بزرگ و ب  این
 .از سه سال از هم جدا بشن

شبامو تا صبح   یشتر دردارو تو سکوت تحمل کردم دروغ چرا ب یلیاون ساال خ من
 یچکستا از هم جدا نشن!اما خب ه  یکردمو به مادر و پدرم التماس م  یکردمم  یهگر

 یداشتم نه برادر  یش...نه خواهرکه بفهمت  و نخواست  یداون وسط منه تنهارو ند
المان بزرگ   یچکسو نداشتم...توی!من هیتگریحما  ینه عمو  یدلسوز  ی...نه خاله  

  یب تو کشور غر یماز خانوادهامون دور بود و ما مجبور بود یلومترهاشدم!اونجا ک
  ی دعوا یهپدرم  یساله بودم شب قبل اون صبح لعنت ١١ یبا...تقریمکن  یتنها زندگ 

  یدم از مدرسه برگشتم د یل با مادرم کردو از خونه رفت,فردا صبحش وقت فصم
اون نامه نوشته بود   یخودش گذاشته...تونامه کنار  یه و دهکر  یمادرم خودکش

ماجرا بگردم و ازش  ین!و از من خواسته بود تا دنبال مقصر ایبخشهپدرمو نم
 .من گذاشته بود  ییراهنما یاسم برا یهکنم...فقط   یتشکا

 بود!؟ یاون اسم چ -ینلا

لحظه   یفرمون فشار داد وبرا  یدستاشو محکم رو  یکرداخم به روبه روش نگاه م  با
 یدکش  یقیشماشو بست...انگار سختش بود بگه!نفس عمچ یا

 سرد گفت یتنها یب  ی ,مغرور و با لحنیشپ  یقهچند دق برعکس
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 ین!ایرمن بگکردم...و قراره انتقام مادرمو ازشو یداش....من پیستمهم ن-سرگرد
منم مثل تو   یگفتم که بدون   ینا یاز اون اتفاقات بود...برا یخالصه ا یهحرفا فقط 

جور ابراز   یهسنم درک نشدم!درواقع  ینتو هم  یجاها حت  یلیتنها بزرگ شدم و خ
بمونه!بجز   ینمونحرفا تا ابد ب  یندوارم ایتاحاال نکردم..!ام  یچکسکه با ه  یهمدرد
  ینارو َمَحکت بزنم!درضمن ا یخوامم یدمبر نداره!شاقات خاتفا یناز ا یچکسعمو ه

 یدونمبود...نم یبرات کاف  یدیحدم که شن ین..تا همنگفتم که دلت برام بسوزه.
 .........بدونم!فقط  یخوامم!؟نمی درک نشد یاچ یتو

 شد  یادهرو باز کردوپ ینو در ماش یدکش  پوفی

 معلوم نبود   یافشداده بودوق یهتک ینبه ماش پشت

 ...یمشمستق یر غ  یشوک حرفاش بودم,اول اون لحن اروم و معذرت خواه  یوت

 ..یشمادرش تو بچگ ی,خودکشبعد 

  ی چشمش وقت  یانتقام رو تو یشکه ازش گفت و اون ات ی,اون همه سخت بعد 
 !یدیدمم یکردراجب مادرش صحبت م

محکم سرپا    یلیحال خ  ین,تنهاست...با اینه غمگ  یتنها  یادم ب   ین ا  یدمفهم  امشب
 یساده خودش وا یامونده..رو پ

و   یمن نسبت به زندگ داره از خودشه؟...پس چقدر  یتموفق یهر چ  یعنی این
مامانو بابارو   یسوارم یخوشبخت بودم!!من اقاجون مامان  یشهاون هم یگذشته 
 یمجا دار یهرو هواست و درواقع ما هرکدوم  یمونزندگ یفعل یط شرا ینکهدارم با ا

 ...بهتره یلیخ یلیسرگرد خ یبه زندگ  نسبت بازم یول یکنیم یزندگ 
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  ینگاهش ...ارزو یبه حرفاش و حسرت تو رو دارم که سرگردبا توجه  یزاییچ من
 !داشتنشونو داره

 یمادرش خودکش  ینهپسر بچه سخته از راه برسه بب  یه  یشکرت....,چقدر برا  خدایا
 ینشونب یایکرده!چقدر سخته که مقصر مرگ مادرش و تموم اتفاقات و بدبخت

 ...کنه  یراحت زندگ  یالهنوزم زنده باشه و با خ

  یآلمان زندگ  یشکه پدر و نامادر  ینههم یکنه؟برایم یاالن سرگرد تنها زندگ  یعنی
 یشهنم یشاز زندگ یچیسرگرد اونقدر درونگراست که ه ینشدم...ا یجگ  یکنن؟اهم

 !بوده یمتگفت غن  ینارمکه ا  ین...مطمئنا همیدفهم

محکت   یخوامنگفتشون..پس چرا به من اعتماد کرد؟...گفت م  یستاحاال به ک  گفت
 بزنم...اصال چرا من!؟

 !جواب بود یب  ی پر از سوال ها مغزم

 ..یختو نفرتم فرور   ینهکرد تموم ک  یمعذرت خواه   یرمستقیمغ  یاز وقت   یکنمم  حس

 ی ول ُکنش نبودم چطور با چند تا جمله  ینداختمکه تا طرفو به غلط کردن نم  منی
 غولتشن اروم گرفتم؟ ینا

 !..یکنمکرده؟من که فکر نم  یمعذرت خواه  یتو عمرش تاحاال از کس یعنی

تنگ شده بود و امشب   یک   یرفت دلم برا یادمبه کل  یدمحرفاشو شن یوقت  اصال
 ...افتاد یچه اتفاقات 

تا  یشدم ینطوریهم یداصال با یدبود,شا ییشب استثنا یهامشب  یدونمم فقط 
 ..نهرو بز حرفا ینسرگردم ا
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 منتظر نشسته بودم ینماش یتو یقهدق چند

 .....اصال هر چه بادابادیمردمم یداشتم از فضول 

داده  یهتک ینشبه ماش ینهشدم و رفتم سمت سرگرد...دست به س یادهپ ینماش از 
 یکردبود و داشت به پارک روبه روش نگاه م

  یبا تقر یابون..خه بودبود و اسمون نور ماهو به خودش گرفت یکتار یکتار هوا
از  یسر یکبدونم.... یخواستمنم یساعت چنده...حت  یدونستمخلوت بود اصال نم

  یستقانونام بازم امشب شکسته شد..اما مهم ن

رها  یدنکه دور خودشون کش یا یلهدارن از پ یاز ادما ن یگاه  یدمفهم امشب
س برعک داشتم یاز داشتم نفس بکشم...ن یاز بشن..نفس بکشن...اره...من امشب ن

داشتم حرفامو با   یاز برگردم!من ن١١خونه باشم مثال ساعت  ٩ساعت    یدکه با  یشههم
 !همدم یه.. گرمیدل یهداشتم به  یاز بزنم...ن یکیداد تو صورت  یغوج

 ...که مجبورم سرگردو همدم خودم بدونم  ییهاز تنها یدمچرا؟شا نمیدونم

 ..نگفتم یچیو ه یندادم به ماش یهمثل خودش تک کنارش

 !بود یکداشت...زمستون نزد یسوز سرد هوا

 رخش انداختم یمبه ن نگاهی

 ...یشمشک یچشما  یتو یو سرد یشگی اخم هم همون

راجبش  یزاچ یلیخ یخواستسرگرد!امشب دلم م ینا یهکشف نشدن چقدر 
 !تره یجانیگنگ تر باشه برام ه  یبدونم,انگار هر چ 
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اون به من ربط نداشت   یزندگ  مه...چونفکر کنه فضولمو برام مه یخواستمنم ولی
گذشتش   یتو یابشه  یعصب یشدمو باعث م یپرسیدمجا م یب  یسواال یدپس نبا

 ...من یر غرق بشه و بعدش بندازه تقص

 !؟ ی!چرا به من اعتماد کردینگفت  یحرفاتو تاحاال به کس ینا یتوگفت -الین

صورتم   یچشمام نگاه کرد...و بعد نگاهشو تو تک تک اجزا یتو یلحظه ا برای
 کنه  یداپ ینانبود که اطم  ینشون  یهچرخوند انگار دنبال  

 یدونمپوزخند بود(نم یهشب یشتر کرد که ب یاروم ی...)تک خنده یدونمنم-سرگرد
فراموشش    ینجاهم  یدوارماصال چرا به تو اعتماد کردم و اون حرفارو بهت زدم...!ام

 .یکن

 !با خودش چند چنده یستن لوممع

با چه   یهاون چه ادم  یستمن مهم ن  یبشه برا  یمونپشکنم که  رفتار    یجوری  نباید
 یابونام!نگاهمو دوختم به خ یفکر کنه ادم بد یخوام...من نمیذات 

هستم!مطمئن   یادم راز نگه دار  یلیمغلط نکن راجبم..اتفاقا خ  یفکرا  یخودیب-الین
 ....یبش یمونپش یالک  یخواد,نمیارماسمشو نم یگهد یچوقتباش بعد از امشب ه 

کنارش    یوقت  یشهچرا هم یدونماروم بودم...خودمم به شدت اروم بودم..نم لحنم
ازش دور شو...حاال سوالم  یدادبودم قلبم اروم نبود انگار بهم اخطار م

 ....واقعاچرا؟ ینها

گرفتم امشب مثل ادم   یم...تصمیفموخف  یبغر  یباحساسات عج  ینتوجه به ا  بی
 یقهچند دق یحرفا یخواست...دلم نمیارهنسرم  ییبال یگهباهاش رفتار کنم تا د

بشه!فکر    یعصبان   یاو ناراحت    یکنموسط تا حس کنه دارم ترحم م  یارمهم ب  یششپ
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بود که اون    ینرفتارمون ا  تو فرقمون    ینشناخته بودمش...امشب بزرگتر  یباکنم تقر
 یعنی من نتونستم...  یول  ید بگه ببخش  یرمستقیمغ  یلی و خ  تونست از غرورش بگذره

 !کنم  یونم معذرت خواه ا بتعمر 

 سرگرد-الین

 خشک گفت  یشهکه نگاهش به روبه رو بود مثل هم  همونطور 

 بله -سرگرد

 یکنم؟م یتتاذ یلیخ-الین

چشمام سرگردون بود با   ینزد همونطور که نگاهش ب یسمتم و پوزخند برگشت
 گفت  یمیلحن مال

  یب  یچوقت م همن که  یدونیاشکال نداره..م ی...ولیرو هم رد کرد یلیتو خ-سرگرد
 !یذارمتجواب نم

 معلوم شد  یفشرد یدوسف یزد که دندونا یشخندین و

 یهبار چندم ینبچه خوب باهاش رفتار کنماااااا ا یهمثل  یذاره...خودش نمکوفت
 یذاره خوب باشم نم یخوامم یکه ه 

 یکردمم یفتکل یینبراش تع یدسرم اورد با ییچه بال یشپ یقهافتاد چند دق یادم

 مکرد  اخم

 ..دست روم یبخوا یگهد یاگر دفعه -الین

  وسط حرفم پرید
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 !یــــــسه-سرگرد

 شنگاهشو گرفت به رو به رو دوباره

مظلوم  یاد..درضمن بهت نم یشهاتفاق امشب تکرار نم یچوقته یگهد-سرگرد
 ی پشت اون چشما چ   یدونمم  یشناسمتتورو نشناسه من که خوب م  ی,هر ک یباش
 !یگذرهم

 یمنو بشناس یبتون عمرا  یر نخ-الین

 زد  پوزخند

 ...بشناسه یتونهاره خب تورو فقط خدا م-سرگرد

 گفتم  یدتهد با

 ...باهات بحث نکنمااا یذاریدهنم بسته بمونه ها...نم یذارینم-الین

که   یشناخت  ینا یدونمنم یتونسته بود منو بشناسه منته ییجورا یهفکر کنم  ولی
 !بود یراجب چ  یقادق یکردازش صحبت م

 .تاسف تکون داد یسرشو از رو یلبخند یمچهن با

 ی داره قانوناهم  یگهنفر د یه ینجاشده..فکر کنم بجز من ا یبامشب عج چقدر 
 !یذاره پا م یر خودشو ز

 بالبخندم جذابه  یگم..بازم مخودمونیما

 یکن باز شروع کرد  یشچشماتو درو ینال هوی

 .شرو یحد زوم کرد ین که تو تا ا  یکنهانقدر نگاهت نم پسره
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 سرزنشم نکنه یزموجدان عز یناز ا یشتر ازش برگردوندم تا ب رومو

 یظاهر گرفته تا حسا  یپواز ت  یکنموجه مت   یز به همه چ  یستمن دست خودم ن  بابا
 ...مردم یعمق چشما یمختلف تو

  ینکه از همون اول با ا ی...منتهیومدههم خوشم ن یکس  یپمن تا به حال از ت ولی
کردم کنارش اعتراف هم کردم که ظاهرش از   یبتغ  تیریخسرگرد ب  ینپشت ا  یکل

 !!به هرحال مبارک صاحبش...واالیلهنظرم تکم

 بهش گفتم رو

 ی؟سرما نگه دار ینمنه بنده خدارو تو ا یخوایم یتا ک  یسپل یاقا-الین

 زد و به طرفم برگشت  نیشخندی

 یاعتراف کن یکه مرتکب شد  یبه گناه  یتا وقت -سرگرد

 یدمپرس متعجب

 م گناه؟ دوک-الین

 !یوردیتو هنوزم از دلم درن یاز دلت درآوردم ,ول  ییجورا یهمن -سرگرد

 نگاهش کردم یضدرشت کردم و با غ چشمامو

بذار انقدر تو دلت    یکنم؟اصالم  یاالن ازت معذرت خواه   ی!!فکر کردیکور خوند-الین
 !...بمونه تا بپوسه
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کارو   ینم حاضر نشدم امر ع  کنم!اصال تو  یازش معذرت خواه   یتونم...من که نمواال
اون کار رو  یگفتمم یتشنها یگهد یشددعوامون م یناکه با مامان  ییوقتا یبکنم..حت 
 کارم اشتباه بوده   یا یدمانجام نم

 ابروشو برد باال  یتا یه سرگرد

 که من ازت ناراحت باشم؟   یستپس برات مهم ن-سرگرد

 اکراه گفتم با

 !!...که مهم باشه...واال  یباش ی...اصال شما ک یستمعلومه که مهم ن-الین

  تاسف تکون داد یاز رو سرشو

 یمکرد ناراحت  یته دلم دوست ندارم ازم دلخورباشه چون اون کار  یکنمحس م  ولی
که   ینه!!!!!..کار ی...ولیادبودن درب یشینابود بشه و قلبم از ات  یستونسبت بهش ن

 !ود!اصال عمرا دلم براش بسوزه بدتر ب  یلیاون کرد خ

تورو   ینتاحاال ع یقتش!حقیباش یبیانقدر ادم عج یخورهاصال بهت نم-دسرگر 
 ..سرتق کوچولو یه...یدمند

 یدمابرومو باال بردم و طلبکارانه پرس یتا یه

 بد؟ یاحاال خوبه -الین

 نگاه به سرتا پام انداخت  یه

 افتضاااااح -سرگرد
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 ی که هرچ   یریشتم انقدر بد ضدحال بزنه...کوفت بگچهارتا شد انتظار ندا چشمام
 از دست توئه یکشمم

که با تعجب نگاهم    یدمبه اسمون گرفتم و دستامو باال بردم به وضوح د نگاهمو
 یکنهم

اعتماد به فضاهاهم    ین از ا  یراست   یا!خداینخدااا... منو نجات بده از دست ا  یا-الین
 ...ما بفرست با تشکر یبرا

  یلی سگ خ یه  یدمد یهو که   یننگاهش کنم رفتم سمت ماش ینکهبدون ا یع سر و
سمتم  یادهار و گرسنست داره م یو بزرگ که معلوم بود حساب  یاه وحشتناک س

  یدم سمت سرگرد که از شانس خوبم د یدمبنفش زدم و پر یغج یچطور یدمنفهم
به سگ    یزدمم  یغکه داشتم ج  یو در حال  بغلشم! اما اون منو سفت گرفته بود  یتو

 ش چنگ زدم  یقهه چخه گفت و چند قدم رفت سمتش که ب

 یترسمسرگرد توروخدا نرو سمتش م-الین

 ...ناله زنان ازمون دور شد یدمسگه نگاه کردم که د به

 یزدمداشتم سکته رو م یگهد یدمکش  یراحت  نفس

داشت نگاهم    یشخندن  یهاونم با  به سرگرد که حاالسرش باال سرم بود نگاه کردم... 
 ...یکردم

 !یگذره؟خوش م-سرگرد

کتشو  یقهکه توش بودم ...هنوزم  یتیتازه حواسم رفت سمت موقع یوااااا ای
گرم  بود و   یبکرده بود...عج  یبغلش زندون   یگرفته بودم و اونم با دستش منو تو
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حالم بد   یکممرد نزد یهبه  ینکهاز ا یکنماعتراف م یمزندگ یبار تو یناول یبرا
 یاد اال چشمافتا یجا م مهاز بغلش در اومدم ...نگاهم به ه یعنشده...سر

 یه بار بود انقدر خجالت زده شده بودم.. ینگر گرفتم...اول یکردمسرگرد..حس م
کردم   یبود بد نبود..سع یداشتم...هر چ  یناهم کنار همه ا یو مبهم یبحس عج

داشتا...بزرگ و گرم...خاک   یعجب بغل  یراه...ولپسش بزنم و خودمو بزنم به اون  
 ی؟؟؟ جنبه بود یتو انقدر ب  ی...ک یشد ییبغل هوا یهکه با   ینتو سرت ال

 افکار پوچم شدم بیخیال

  ینبود رفتم سمت ماش ینکه سرم پائ   همونطور 

 یمبهتره بر-الین

...اونم بعد از چند لحظه سوار  یابوننشستم و رومو گرفتم به خ ینماش یتو 
 رو استارت زد و حرکت کرد  ینشد,ماش

 د زنگ خور  یشگوش  یدمگذشت که د  یا یقهدق چند

 اقاجونه  یدماسمش فهم یرو از 

,تا  یدطول کش یدشخر یکمنشده فقط  یزیچ یدجانم عمو...نه نگران نباش-سرگرد
کارا وپرونده    یسر یه برم خونه  ید ...نه ممنونم من بایگردهبرم یگهساعت د یمن

 .کنم فردا ببرم اداره....مچکرم...خداحافظ   یلهارو تکم

؟؟نه بابا من که چشمم اب بودنش دارهاز سرگرد  ینوهمه پول و ماش ینا یعنی
  ی خالفکارا یساخودشونانقدر توش پول باشه که االن پل یخواست!اگر میخورهنم

طمئن بودم اگر چون م  یرمبگ  یمو حس فضول  ینا  یکردم جلو  یبودن!سع  یک درجه  
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بود   یبارم کنه..به هر بدبخت  یکهت یخوادم یازش بپرسم درآمدت از کجاست کل
 ..کردم  رتپ یرونحواسمو به ب

 !یدکه به عمو گفتم کارت طول کش  یدیشن-سرگرد

 ..اوهوم-الین

شده  یر شب بود..چقدر د یمانداختم اوه اوه ساعت نه و ن یمبه ساعت گوش نگاهی
 !واقعا 

 !؟یخوریم یگرم چ   یدنینوش-سرگرد

 بله؟ -الین

 !یبخور یدوست دار یگرم چ   یدنیگفتم نوش-سرگرد

 یمپرس یچ  یبرا-الین

 .کالم جواب بده  یه یکنیسوال م چقدر -سرگرد

 گفتم  یبشر...حرص ین داره ا ییرو عجب

 االن!؟؟   یکن  یکار چ  یخوایمثال م  یخورم!هات چاکلت میاعصاب   یبابا چقدر ب   یا-الین

 یفهمیم-سرگرد

 یمن تا ک  یدی؟االنپرس یچ  یبرا یبگ  یمردینکنه خب م یکارتبگم خدا چ الهی
 .یدهکار دستم م  یهم فضول  یهروح ینکه بفهمم؟اخرا  ینمبش یدبا

...از اون کافه ها که تا صبح  یستادا یابونیکافه خ  یه  یجلو یدمخودم اومدم د به
 یم سفارش بد یشدنشستن نداشتن و فقط م یبازبودن و جا
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 .یومدیمم ینجاهاا یسبا ارم یلیخ یادمهجاها بودم!  ینطور اعاشق  من

بار مصرف   یک گ با دوتا ما  یقه شد وبعدچند دق یادهپ یحرف  یچ ه یب  سرگرد
 ..برگشت

 داد دستم یکیشونگاهم کنه  ینکهسوار شد بدون ا وقتی

 !مراقب باش داغه-سرگرد

 !االن محبت کرده؟؟هه محبتاشم مغرورانست ینا مثال

 را  یکه راز عاشق   یکوش  یم یهودهب))

 ((یداستکه در چشم تو پ  یاز من بپوشان        

 اروم از دستش گرفتم لیوانو

 ممنون-الین

..حس یمهامونوخورد یدنیسکوت نوش ینگفت...تو یچیتکون دادو ه وسرش
حس   ینمنشا ا  یدونستمنه م  یهچ  یدونستمتو قلبم داشتم...نه م  یقرار  یو ب   یبغر
 ..شدم یخیالشکامال ب  ینهم ی!برایقاکجاستدق

 !بود یبمعذبم..عج یکماز کنارش بودن  یکردمحس م ولی

عمارت  یجلو ینوماش ینکهبعد ازا فتیمینار به سمت خونه اقاجون یحرف  یچه بدون
 نگه داشت برگشت سمتم

 ی به سِرت نزنه بر یدوارمام یستمو ن یتمامور یرمهفته دارم م ین من ا-سرگرد
 یبر یتونیازت مراقبت کنه..حاالم م یستن یکس   یگهچون د یرونب
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 باشه-الین

 بحث کردن نداشتم ی حوصله

برداشتم و به سمت   ینشت ماشهارو از پش  یساک دست   یا  یگهحرف د  یچه  بدون
 ارت رفتمعم

 گازشو گرفت و رفت   سرگردم

مبل مخصوصش نشسته بود و   یرو یشگیشعمارت شدم اقاجون با اخم هم وارد
 یکردبود ونگران به من نگاه م یستادهکفشکن ا  یهم جلو یمامان 

 !دختر یایتا ب یکه جون به لبمون کرد  یوا-مامانی

 گفتم  ناراحت

 یشد نم یداپ یخوب  یز بخدا چ ین ماما یدببخش-الین

 !کردم  یدابه زور پ ینارمدستم(ا یتو یاشاره کردم به ساک ها)

 و برگردم سمتش یرمبگ یاقاجون باعث شد نگاهمو از مامان  صدای

 کارت دارم  یینپا یابرو لباساتو عوض کن ب-اقاجون

 اوه...فکر کنم باز پوستم کندست اوه

  لباسم یضتعو سرعت به سمت اتاقم رفتم و بعد از  به

 برگشتم  یینپا یطبقه  به

 اقاجون نشستم یشمبل پ ینتر یک نزد روی



 

 
294

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 کالَفست  یمعلوم بود حساب  اقاجون

 یدداشت یکارمجانم اقاجون چ-الین

باهات رک صحبت کنم چون  یخوامم یاز هرموقع یشتر دفعه ب ینا ینال-اقاجون
  ینگرفت  یجد زویچ یچهنوزم ه یکنمفکر م

کنم منظورش ساعت برگشتنم بوده..خب حق   گاه کردم فکر به اقاجون ن  متعجب
 بشه  یداشت عصبان 

استرس داشتم,کف دستام عرق کرده بود و مدام اب دهنمو قورت   یکمی
چند وقت هم به   ینا یدونستمباشن...م یاز دستم ناراض یخواست..دلم نمیدادمم

 اندازه 

 یشه...همونممیپش یلیکردم..دروغ چرا خ یتشونبچگانم اذ یبا رفتارا کافی
 !بخاطرش عذاب وجدان دارم

 یتو دو ساله که انقدر با شخص  یستودختر ب  یفهمی؟یهسالته....م٢٢تو...  ینال-اقاجون
ندارم که ارسالن چرا تا االن   یبچه ها رفتار کنه؟من کار ینع  ید با اصالته چرا با

  ینجا اچند وقت که    ینا  یدونیجلوتو نگرفته وبهت تذکر نداده...اما خودتم خوب م
باهات برخورد   یمتکردم با مال  یو من سع یسوزند یشات یبه اندازه کاف  یبود

 ی چشمام اعتماد دارم..ول ین!..من به هاکان عینگرفت  یکنم...اما انگار تو جد
هم  یلی!من خینال یباش یرونب یبهپسر غر یهموقع شب با  ینتا ا یستدرست ن

ازاد  یباتقر یخانواده  یه ماهم ی...خانواده یدونیروشن فکرم خودت خوب م
 یتو امانت ارسالن  ینکه..!اما ایستنبچه ها محدود ن ینجاکه ا  ین یدوهستش و م

ندارم    ی...!من کاریستن  یح اصال قابل توج  یرونیموقع شب ب  یندست من...و تا ا
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بوده...قانون خونه و   یکه همراهت بود پسر خوب   یو پسر یبود یدخر یر که درگ
مرد   یهدختر مجرد و تنها تا ده شب همراه  یهکه   یکنهمصدق  ینوجامعه ا یحت 
تکرار بشه و تو اگر   یاتفاق  ینهمچ یخوامنم یگه ,دیننباشه!ِمنَبعد از ا یرونب یبهغر
 یهست  ینجاکه ا  ی..حداقل تا زمان یخونه باش ٨تا قبل از ساعت یدبا یریم یرونب

 !؟ین..باشه ال ینهقانون هم

بود....حقو بهش  ینسنگ یلیاقاجون خ یفادهنمو با زور قورت دادم...حر  آب
زمان  یکه حت   یاقاجون  یپامو فراتر گذاشته بودم...اونم خونه  یلیمن خ یدادمم

بغض  یکم یشداجرا م یدودش باو قانون خ ینشام و ناهارش هم با قوان
 ..بود ی بد یلینگهش دارم تا برگردم به اتاق..امروز روز خ یدداشتم..با

 گفتم  اروم

 قاجونچشم ابله -الین

 و چهرش ناراحت بود  یکردنگاه م ینهم به زم یسرشو تکون داد...مامان  اقاجون

 یکرداروم و خونسرد صحبت م یصورتش اخم داشت ول  یرو ینکهبا ا اقاجون

خانواده   یبچگانتو جلو یش!من هنوزم نتونستم اون نمایبعد یمسئله -اقاجون
راه   یزیآبرور ینمچه یلبه چه دل یدونمهضم کنم...اصال نم یلواسان 
  یدونن م ینوتهران هم ا یهمه  یهبا اصالت یکاوه خانواده   ی...!خانواده یانداخت 

ندارم   ی!!من کاریادنم  ر بااصالت؟؟اصال جور د  یواده  خان   یهاز    ینوه ا  ین!همچینال
 یچهار نفره    یتجمع  یاون برا  یکردیرفتار م  یخودتون چطور  ی,خونه  ینقبل از ا
 یطنت ش  ی!براینفرق داره!..بزرگ شو ال  یز !همه چینجاا  بوده اماخودتون    یخانواده  

 یشپ یطنتاتبه وقتش!ش یز نکن!همه چ یگموقت هست من که نم یشههم
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تعادل!تو رفتارات   یگنم ینش مهمونا....به ایبودنت پ یمون و اروم و رسمخود
تم و خانم بودن  یبد  یصخوب و بدو از هم تشخ  یبلد  یدونمم  ینکه تعادل ندارن با ا

اصال درست  یبذار یزاچ یلیخ یپا رو یتبه خاطر لجباز ینکه...اما ایدمد
از دست بدن    یزاروچ  یسر  یهممکنه    یو لجباز  یتعصبان  ینره ادما تو  یادت! یستن

 ی لجباز یکه تا اخر عمرشون حسرت نبودنشو بخورن!پس بدون کجا و با ک 
ازم  ینهم یبرا ودب یده...بهروز هم فهمیمپول شد یه یشب ما سکه  یکنی؟اونم

 یکنم م ینرو تحس یتشوننداشته باشم...واقعا شعور و شخص یخواست با تو کار
 امیو احتر  یب  ین وقت ا یچ!و هیخوردبهم برم یب اگر من بودم به شخصه حسا

 یخوامبرات کارساز نبود!م یهکردم اما انگار تنب یهت...اولش فقط تنبیبخشیدمنم
که درکت باالست و    یدونممنظورمو...م یفهمیکه م  یدونمصحبت کنم..م یمنطق 

نوع   ینا یهست  ی....تو دختر با استعداد و خانم و با اصالت یهست  یادم منطق 
  یت !بعدهم تربیبرهسوال م یر خودتو ز یتبچگانه اول شخص یرفتارها
بچه هاشو خوب بار   یدونمم ی ندارم ول یاز ارسالن دل خوش ینکه...با ایتوخانوادگ
 یز رومردم فقط ا یعنی! یدونهنم یا یگهکسه د  ینال یدونمم فقط من ینواورده....ا

مردم خودم باشم و   یجلو یخوامحرفا که: م ین..پس ایکننعملت تورو قضاوت م
دور!!!از اول  یز دوست داشته باشن''رو بر یدهستم با هنقاب نزنم, منو هر طور ک

هم  یدار یباییهم ز یکم ندار  یچیهست!تو ه ینبوده و تا اخر هم هم ینهم
 یبه نوه  یخوادپس دلم نمدرست و سالم... یو هم خانواده  یتهنر هم موفق

خانم مهندس خوب رفتار  یهمثل  یخوادبزنن...دلم م یتیترب یدست گلم َانگ ب 
مقتدر باوقار   ینال یهچهارچوب  یناز ا یرونب یمنو الهه راحت باش ول یش...پیکن

با پدر مادرت  ینجاکه ا ییها...مثل تموم موقع یخوامرو م یشگیو مغرور هم
  ی جلو  ینکها  یبرا  ی!ولیپاره بود  یشات  یاز بچگ   یدونستم...من میومدیم  یمهمون 



 

 
297

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

که   یکنم...درک میکردمم  ینتتحس  یشههم  یکردیمردم انقدر خوب و خانم رفتار م
  ینجا !فکر نکن اییو هوا  ینکه براتون به وجود اومده هنوزم تو زم  یطیبه خاطر شرا

موها  ینا یفهممم یزوو کار خودشه..من همه چفقط سرش تکه   هست یرمردپ یه
....ازت انتظار دارم بهتر یخانواده کاوه هست   یثمره    یننشدن....تو اخر  یدسف  یالک 
کردم   یالهه باهام صحبت کرد سع ی وقت  ی شدم ول ید...اولش ناامیرفتار کن ینااز

قابل    یلواسان   وادهخان  یکار اون شبت جلو  یبرا  یحیتوض  یچدرکت کنم...هر چند ه
مسئله    ینا  یدونستیم  ینکهبا ا  یاون کارارو کرد  یلیبا چه دل  یدونم...نمیستقبول ن

گذشت به هرحال   یگمم  نمن اال  ی...ولیشنگرفت  یما مهمه...انگار جد  یبرا  یادیز
به بعد   ینهاکان هم از ا  یجلو  یخوامجمعش کرد...ازت م  یشهرو نم  یختهکه ر  یاب 

باهاش   یکه چطور  یدمبا اصالته...د یخانواده  یه  مثل تو از ...هاکان یکن  یترعا
مثل  ی با اصالت  یمثل تو از خانواده  یدختر یه رفتارا در شان  ین...ایکنیرفتار م
 ینال یها ی...نه بچگ یننرو بب یواقع ینبه بعد ال ینهمه از ا ار ....بذیستکاوه ن

اونقدر مغرور بود   ختمنایشکه من م  ینیکن...ال  یداش...پس پیرو!تو خودتو گم کرد
 ..یدادم یبایی از ظاهرش غرورش بهش ز یشتر که ب

 ...نکن یمپس داشته هاتو قا یدار یادز ی فرد یها ییدارا تو

از    یکی  یلدا !! شب    یدونیمهمه خودتم خوب م  یلیرومونه!خ  یشکه پ  یمهمون   این
 ین بزرگتر  یبا...تقریممهمون دار  یشتر نوروزم ب  یداز ع  یهاست حت   یدورهم  ینمهمتر
که دوست داره به قول    ینیال یباش یواقع ینال یخوامساله !پس ازت م یمهمون 

فکر  یرتاخ یو به رفتارا یبر یتونینگه داره!....االنم م یخودش منو راض
که   یدونم....میبذار یانمنو درجر یتونیم یدیرس یجه...هرموقع هم که به نتیکن
 !یکنینم یدمناام
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به سمت   ییشطال ی با عصا یحرف  یچه یشد و ب ند بل یشصندل  یاز رو قاجونا
 باال رفت  یطبقه 

بهم فشار   یلیقلبم..امشب از همه طرف خ یرو ینیعالمه سنگ یه موندم و  من
خودم خورد شدم!!فقط  یتو یکنماقاجون حس م یحرفا یدناومده بود..با شن

قبول  بودن و همه رو    یقتحق  یناقاجون ع  یچرا سر پام هنوز؟تموم حرفا  یدونمنم
,ازم یلواسان   یخانواده    یبزنم..حق با اون بود رفتارم جلو  یرشز  یتونستمداشتم...نم

 رسونده  یباس یمبود...فکر کنم واقعا نبوِد مامان بابا به همه چ یدبع

خودش بود    یر تقص  یکی   ینا  ی...ولیسترفتارم با سرگرد هم اصال درست ن   میدونم
 ...کرده بود  یر فکرمو درگ ی..اما حرفاش حساب یدونستنم ینارواقاجون ا

 انگار از حالم بهتر از خودم خبر داشت...حق با اون بود اقاجون

 ...کنم  یداشپ یدرو گم کرده بودم...و با یواقع ینمن ال 

 ...تره یدوست داشتن یلیخ یواقع الین

 یکردمم یطنترست شد یجا ید..من بایگفتم راست

 .از خجالت سرخ شدمادم افت یخانواده لواسان  یرفتار اون شبم جلو یاد

 یناون شب چم شده بود که همچ یدونم...نمینمشوننب یگهوقت د یچه کاش
 چشمامو کور کرده بود منطقمو خاموش یرو کردم!؟لجباز یرفتار

 یپول نشه...اما هم ابرو یه یمحترمانه بگم نه و اقاجونم سکه  یلیخ میتونستم
 ...ینارواقاجون یخودمو بردم هم ابرو 
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 یکردمفکر م یشهباشه هم یانتظار نداشتم اقاجون انقدر منطق  یکنمم اعتراف
من   یعنی  یابنشونه..خدا یبه کرس یقیهر طر یدبهزورگوئه...و حرف خودشو با

رفتارش   یگفتوبهم نم  یچیکه ه  یمامان   یچارهدم.....بهمه ناراحت کر   یناقاجونمو ا
 ...خوب بود یشههم

 یمناجور بود...تو زندگ  ی..حالم حساب مدوینم  یممگر  یحت   ی...ولیکردم  ینیسنگ  قلبم
  ی ول یکن  یقصر زندگ  یداره تو یدهنکرده بودم..چه فا ییتاحاال انقدر احساس تنها

 ی داشته باش یز داره همه چ یده نباشه؟؟چه فا یشتر خونه متروکه ب یهدلت انداره 
همه سال خوشبخت   ینکه منو ا  یزیچ  همیدماز ته دل نه؟....حاال ف  یخنده ها  یول

 ...یمونخانوادم بودن نه پول و زندگکرد درواقع وجود 

 ...یکردمم یدانقدر اقاجونو ناام یدنبا من

  یچکس ه ینکه شدم با ا یککوچ  یلیخ یکردمبود حس م ینفضا برام سنگ  تحمل
 اونجا نبود یجز مامان 

 ...بهم دست داده بود یحس بد اما

...و من دلم ننیکاالن چهل جفت چشم دارن با تاسف نگاهم م یکردمم فکر 
 ...دهن باز کنه تا برم توش ینزم یخواستم

  یی حرفا ینکنم...و همچ یرفتار یناز خودم انتظار نداشتم همچ هیچوقت
..نه انتقاد....انگار یکردنم  یفازم تعر  یشهکه هم بود    یمن در حد  یتبشنوم..شخص

 !تازه چشمم باز شده

 نه خفه شمهر لحظه ممک یکردمکم بود که حس م  یبرام به قدر هوا

 ...زدم یلبخند مصنوع  یکردنگاهم م یکه بانگران   یبلند کردم و به مامان  سرمو
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 !یفهمهخوب م ینو....و ایهاالن چشمام بارون مطمئنا

 یمامان -الین

 ....ینم؟صورتت..حالت خوبه الیزمجاندلم عز-مامانی

 بگه قرمز شدم  یخواستم میدونستم

  ینکه (منو ببخش به خاطر ایدمکش  یقیعم.........)نفس یگم....میخوبم مامان -الین
...من یدبودم...منو ببخش یزیکردم و باعث ابرور  یتتونهمه اذ ینچند وقت ا ینا

 ..کارام ندارم  یبرا یحیتوض یچ..هیخواستمنم ینوواقعا ا

 یجلو یخواستدلم نم یشدتر م ینبغضم هرلحظه سنگ یین انداختم پا سرمو
 یکنمناراحتش م َیمباِگر یدونستمکنم..م  یهگر  یمامان 

به لب داشت...منو بلند   یبا سرعت بلند شد و سمتم اومد..لبخند مهربون  مامانی
 یدکرد و به اغوش کش

 یمرهمم بود...به پا یلیچندوقت خ ینا ینبودم ول با اغوشش اشنا یادز ینکها با
 ...برام داشت یرینیارامش ش ی..ولیرسیداغوش مامان خودم نم

 فشردم  ینشس یو سرمو رومتقابال بغلش کردم  منم

 ..یزناشکام بر یذاشتمم ید..نبایدمکش  یقعم نفس

 یدخترکوچولو یناراحت  ینمچشمات بشم نب یمن قربون اون غم تو یاله-مامان
 یطونیات و منو اتابکو با ش یخندون و شاد باش یدبا یشهمن..تو هم

ته نم گذش...االینبود یزیابرور یهما ما یوقت برا  یچ...مطمئن باش توهیبخندون 
 .....یخوایمهارو فراموش کن به حرف پدربزرگت گوش بده ما صالحتو م
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تو   یرفتمبود م ینجاا یسنداشتم که بزنم کاش ارم یحرف  یعنینگفتم..... چیزی
 !پر بود ی..دلم حساب یزدمبغلش تا صبح زار م

ارومم  یتونهم یو من تنهام....چ  یستن یسم...ارمیستنن یناحاال که مامان خب
اتاقم بزرگ شدم    یتو  ییکه تو گذشته تنها  ییاون لحظه ها  یارمب  یادبه    ید؟باکنه؟
 ....یشدماروم م یبا چ 

 !!!!یقیموس 

 یشدم اروم م یقی...من با موساره

 در اومدم یاز بغل مامان  سریع

 گفتم  یکردکه منتظر نگاهم م  همونطور 

تو   یدمشومدم نداون موقع که ا ید؟از بزرگتونو دار یانوی..هنوز اون پیمامان -الین
 !!؟!؟ینش؟خونه...نکنه فروخت

 زد یلبخند مهربون  مامانی

 یبراش باارزشه...ول یلیت اتابکه خدوس یادگار اون  یمنفروخت یزدلمنه عز-مامانی
اتاق  یقاسوم دق یطبقه  یتو یمشفعال گذاشت یکنهازش استفاده نم یچون کس
 !اتاق خودته یروبه رو

  ی تو یشههم یانونکردم؟؟؟اون پ یفضول ینااقاجون یاتاقا یاصال من تاحاال تو چرا
 یکس یجلو یکردمجرئت نم یچوقتاما ه یزدبهم چشمک م یامهمون

 ..بزنم....راستش اصال اعتماد به نفسشو نداشتم
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کارم حرف نداره اما هنوزم    یگفتنم یینا...بابایدمآموزش د یچهارسال ُمتوال  فقط 
 ورژن خودمو نشون بدم   ینبهتر  یشههم  نبودم...دوست دارم  یاونقدر از خودم راض

قرضش    ساعت ازتون  یه  یتونمم  ی...ولیادیهز  یخواسته    یدشا  یمامان   یدونیم-الین
 ...؟یرمبگ

 و مظلومانه گفتم که عمرا بتونه نه بگه  یختمچشمام ر یغمامو تو یجوری

رو دوست داره!از  یانو پ یلی چرا نشه اخه؟اتفاقا اقاجونت خ یزدلماره عز-مامانی
و بتونم قطعه هاتو گوش   ینمت نشد که بب ی...ول یبزن  یبودم بلد یده بات شنبا

 یکردمکه من با ارسالن صحبت م  ییون موقع هاها!!!ا  یدونهاقاجونت نم  یبدم...ول
 (یدمنو نداره....)و خند طالعاتکدوم از ا  یچه ینهم یبرا یفهمیداقاجونت نم

 .روش لبخند زدم به

 ...جونم یمامان  یدونمم-الین

 تکون داد  سرشو

 ....باال یمبر یاب-مامانی

نبودم..غرق بودم تو  یادن ین...اصال تو ایمگرفت و باهم از پله ها باال رفت  دستمو
  ییاقاجون و تنها یسرگرد گرفته تا حرفا یاتفاقات امشب ..از رفتارا و حرفا
 ...ارومم کنه یتونستزدن م یانوخودم...فکر کنم فقط خوندن و پ

مغرورمو   ی یافه...که معموال مردم قیطوندختر شرو ش یه..بودم ینال من
 یکشف نشدن  یجورای...یشدرو نم یهر کس  ی....و اما باطنم برایدیدنم



 

 
303

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

داشت...و  یادیز یکه با سن کمش تجربه ها   یدختر یهخودم!  یبرا یبودم...حت 
 بود یشتر ب یلیااز خ یشههم یز هر چ یتو یشرفتپ یبرا یزشانگ

 ....یادسرم ب  ییبال ینهمچ یدموقت بهم گذشت...باندچ ینکه ا  یزاییچ با

 ...یستادیمگفت ا  یکه مامان   یدر اتاق  یجلو یدم خودم اومدم د به

 ...یکنهدر اتاقو باز م  یدداره با کل یسوگ  و

 باشه گلم؟  یادزدنت ب یانوپ یدرو باز بذار صدا یول یشممزاحم خلوتت نم-مامانی

 اروم بازو بسته کردم چشمامو

 مچش-الین

 ..نگفت یچیه یگهزد و د یمهربون  لبخند

 .دور شدم یو از مامان  یموارد اتاق شد یسوباز شد و منو گ در 

 !گوشه  یگوشه   یقادرست سمت چپ در اتاق بود..دق پیانو

 ..بود ی...که مطمئنا اکورداش حرفه ا یبزرگ و مشک  یلیخ یانویپ یه

 .قاب عکس بودن ا چند تاهمراه ب یمیسنتور قد یهو   یانوپ یهاون اتاق فقط  توی

 یداد به نوازنده انتقال م یشتریارامش ب یسادگ  ینساده بود...و ا یدِ ق سفاتا رنگ

رو با دستمال پاک کرد از من اجازه گرفت و   یانوپ یخاک رو ینکهبعد از ا گیسو
 رفت 



 

 
304

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

بغل در اتاق بود و حداقل    یانودر اتاق رو باز گذاشتم خداروشکر پ  یخواست مامان   به
  یدم کش  یرونب  یانوروپ  یچرم جلو  ی!صندلیدیدمنو نم  یشددر رد م  یاز جلو  یساگر ک

 و نشستم 

 ...که باعث شد چند تاشون صدا بدن  یدمکش  یدست  یانوپ یها یهکالو  یرو 

 ! شده بودن یمنوتاش قشنگ تنظ چقدر 

 ..بشم یصزدن حر یانوپ یبرا یشتر ب یشدباعث م این

ازش استفاده  ی...ولیمنازک و مال یاصد یهبود.. یهم عال یاز همون بچگ  صدام
..و یدادمحال دل خودم انجام م یزدن و خوندنو فقط برا یانو...راستش پیکردمنم

بهم گوشزد کردن  یو بابا کل  یسارم ینکهقدم بردارم با ا یرشقصد نداشتم تو مس
 .ندادم یتیاهم یول

 ...بار روش کار کرده بودم رو به خاطر اوردم ینکه چند   اهنگی

 کردم  یمها تنظ یهکالو  یرو امودست

 ....شروع کردم به خوندن و نواختن و

...که باعث یناروم و غمگ یقطعه  یه..یشدشروع م یانوپ یاولش با صدا ی تیکه
 چشمام جمع بشن..و بغضم باالخره سر باز کنه  یشد اشکام تو

 ....زود بارتو یبست -الین

 ...خواب خوب ماله تو ی ببند هر چ  چشماتو

 ....تو یبه نور جا یزنممم زل اروم من
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 ...از دور حالتو میپرسم

و من صدام هر لحظه  یومدنم یینچشمام به سرعت پا یاشک از رو یقطره ها)
 (...یشدبه بغض الوده تر م

 ....یابه در میسپرمت

 !نتابه تا فردا یدخورش اگه

 ...هرجا یمن هنوز زنده ا برا

 .............تنها یبمون  نمیذارم

...و کم کم اشکام یدادمبه نواختن ادامه م  ینطوریمن هم  یول  شده بودوم  تم  اهنگ
 ....شدن یلبه هق هق تبد

 ی بد ی....صدایرهم ی چ  یدستم رو یدونستمو نم یزدمرو با سرعت تمام م پیانو
 ..یدادممن همچنان چشمامو بسته بودم و ادامه م یشده بود...ول یجادا

وقت   یچکه ه  یجور یهغرق کنم... نویاو پ  یقیموس یخودمو تو یخواستم دلم
 ...!نشم یداپ

 یدمکش  یانوپ یدستمو از رو  باالخره

 ..کردم  یصورتم نگه داشتم و تا تونستم خودمو خال روی

 ...فرو رفتم ی تو اغوش گرم یدمشد که د یچ  نفهمیدم

  بلند کردم سرمو

 رو به رو شدم  یمامان  یاشک  یچشما با
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شه...دوست نداشتم بفهمه و دلش برام  ب  ینلعنت به من که باعث شدم غمگ...
 ..بسوزه

 دل نازکه یلیخ یمامان  یدونستمم ینمبب َیشوگر  یخواستدلم نم اصال

 یکردیمو هردو هق هق م یدتو اغوشش کش منو

 بود!؟ یچ  یهگر  یاون برا یلدل یدونستمنم ولی

 چشمام نگاه کرد یاز خودش جدا کرد و تو منو

برات   یارو مار یز خودت بدون..درسته جاراتوروخدا منو محرم  ینال-مامانی
  ی ...من شنونده یمن حساب کن یتا اون موقع رو یتونیم ی..ولیگیرمنم

..من اصال دلم یبینمتم ینطوریا یوقت  یشمزنده م یمیرمو...بخدا که میمخوب
اتابک   یحرفا یکردمکنه...فکر نم  یهگر  ینطوریا یطونمش یکوچولو  ینوه  یخوادنم

 ...انقدر

  حرفش  سط و پریدم

باعث   یناقاجون نبود...حق با اونه من خودمو گم کردم...ا  ی..حرفا  ینه مامان -الین
 ..ینشما درست کنم..منو ببخش یدردسر برا یشد کل

 م شدت گرفتم محکم بغلش کردم یهدوباره گر و

 یخال میدونفقط م یکردمم یهبغلش بودمو مدام گر یتو یقهتا چند دق نمیدونم
 ..و من چقدر ممنونش بودم یگفتنم یچیهم ه یشدم..مامان  یخال

 اغوش مادرانه یهداشتم به  یاز ن چقدر 
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  یشه کنم و هم یلهامو تکم  یهگر یذاشتننم یچوقتمامان و بابا....که ه یاد به
با  یکردمم یهگر  یبار وقت  یه یادمهبخندم... یکردنو مجبورم م یرسیدنوسطش م

  ی خوشحالم نکرد ول  ی....شهربازیر بازبرد شه  ییبابا منوتنها  ی بزرگ بودم ول  ینکها
  ی رو ی تلخ  یکنم ...خنده   فراموشغم داشتم  یکار بابا باعث شد اون روز هر چ 

 .لبام نشست

...من یخواممجلل نم ی...زندگ یخوامتموم شه...من پول نم یکسال ینزودتر ا کاش
 ..ز پول باال برما یخوامسوار پورش بشم...نم یخوامنم

 ..یخوام..اغوش گرمشون...وجود قشنگشونو میخوامم دموخو یفقط خانواده  من

 !یادما عشق  یه..نه مثل بقیدارم نه همدم یخستم...من نه دوست  ییاز تنها من

 !یشمکه از خودم دارم حاال حاالها من عاشق نم   یچند...با شناخت  هر 

 ینال ینکه خنده هاش از ته دل بودن!نه ا ینی..الیخوامگذشته رو م ینال من
 ...غماش از ته دِلَشن یگه...که حاال دیمصنوع 

ول کنم و برگردم   یومامان یعدر اومد که باعث شد سر یاقاجون از جلو صدای
 سمتش

 ..خب ابغوره گرفتن بسه یلیخ-اقاجون

 یدیدم رو م ی چشماش دلسوز تو

 که به خودش گرفته بود گفت  یاخم و حالت چندش با

 ..بچه یبرو دستو صورتتو بشور حالمو بد کرد-اقاجون

 ...یداز من خند یتهم به تبع یکردم...مامان   یخنده ا تک
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 چشم-الین

خاک خورده رو دراورد   یانویپ ینا یبود صدا یک   ینمبگو بب ینجا ا یا بعد ب-اقاجون
 پاره بود؟ یشخونه؟نکنه کار توئه ات ینتو ا

 لوس کردم ینگاه کردم و خودمو کم سقف به

 یاد؟؟بهم نم  یگهبله د-الین

 یکردخوب م ی...حالمو حساب یدیدمم ینوتحس چشماش توی

 !نه یا یاداصال بهت م ینمبزن بب یانوتوپ یاخب ب-اقاجون

دادن من اومده  یدلدار یقربونش برم که برا یخنده...اله یر ز یمزد یمامان  منو
حرفارو   ینحالم چرا بده...و ا ینهاومده بب یانوپ یبه بهونه  یدونستمبود..خوب م

 یدونمپدر فوق العاده بود..نم یه ..اقاجون از همه نظر یارهلبام ب یتا خنده رو یزدم
 ...چرا بابا قدرشو ندونست

 ..اتاق خارج شدم از 

دستو صورتمو خوب   ینکهاتاق خودم رفتم بعد از ا یبهداشت  یسبه طرف سرو و
 ...توش بودن یناکه اقاجون  یاتاق  یتم توشستم برگش

تازه براشون   یارو ودن..ظاهرا صندلته بنشس یصندل یکنار هم رو  یو مامان  اقاجون
 ..اورده بودن

 نشستم یانوزدم و رفتم وپشت پ یحیمل لبخند

 ...قطعمو براشون بزنم ینکردم بهتر  سعی
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برابر بهتر بشه...اگر باعث شد حالم صد    یقیموس  یکردن خسته بودم..از طرف   یهگر  از 
 ..!بهتر یگهکه د  یدادمدوتا فرشته ادامش م ینکنار ا

 بزن یمیسبک قد -ناقاجو

 چشم-الین

 اما یمما هر دو ان خاموش خاموش))

 ((گفتگوهاست  یچشمان ما را در خموش         

  بزنم یانواقاجون بخونمو پ یجلو یخواستمبار بود م یناول برای

 ...تو کارم خوبم!!!کاش گند نزنم  یعنی  یومدداشتم...اگر اقاجون خوشش م  استرس

دستامو    ینهم  یدوست داره برا  یلیرو خ  یِاب   یااقاجون اهنگ ه  یدونستمم  خوب
 ...اهنگاش یناز بهتر یکیکردم و شروع کردم به نواختِن   یمها تنظ یهکالو  یرو

اتاق رو برداشته   یانوپ  یوصدا  یشدنم  یینانگشتام باال پا  یر ها ز  یهکه کالو  همونطور 
 بود

  صاف کردم صدامو

 :حس اهنگ یتو رفتم

 یرمتو م از دست ِ یریدست ِ من م از 

 یمونیزنده م تو

 یمیرمکه م  منم

 یشم از پ یرفت  تو
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 و غم برداشت  یامدن 

  ما از عشق ِبرداشت

 تفاوت داشت باهم

 یخوامباره من ازت م ینآخر این

 به خونه  گردیبر 

 یخوامباره من ازت م ینآخر این

 یوونه د یش عاقل

 مرد ین ا ِ ییبزرگ ِ تنها اونقدر 

 یا تو در یحت  که

 غرقش کرد  نمیشه

 یفهمینم ینوعاشقت هستم ا من

 یدونم و م یز چ یه

 یرحمیب یلیخ که

 یگفتیم همیشه

 کن  ییگدا  یشاه  

 .بمون اماظالم

 کن  یینما مظلوم
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 یس  من بنو ِیپا یکرد  یبد هرچی

 عشق ین ا ِی نتیجه

 یست ن یمساو بازم

 یخوامباره من ازت م یناخر این

  به خونه برگردی

 یخوامباره من ازت م یناخر این

 .........یوونهد یش لعاق

 ..برداشتم یانوپ  یها اهنگو تموم کردم ودستمواز رو یهکالو  یدوتا ضربه رو با

 ...یناسمت اقاجون  برگشتم

 یو مامان   یدیدمچهرش م  یبار رو  یناول  ی که برا  یقیو لبخند عم  ینبا تحس  اقاجون
 یکردذوق زده نگاهم م

 ین...به ا یقیُنت موس ین.به اصدا. ینهنر..به ا ین.....احسنت به اینافر-اقاجون
 ...استعداد

 یلودلم ک ی!!!!!!!ذوق زده نگاهش کردم...تویکردم یفداشت از من تعر واااایییی
 ....یکنهم یفزدن من تعر  یانوداره از صدا و پ یشد....باورم نمیشدب مقند آ  یلوک

ون  بخوام براش  یو موندگار بشم..که حت   ینجا ا  یامب  یکردمفکرشم نم  یحت   هیچوقت
 بزنم  یانوهمپ

 کنه و لبخند بزنه  یفازم تعر ینطوریاقاجون اخمو و بداخالقم ا و
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بهت بگم,چقدر صدات ماشاهلل رفت    یادم...اون موقع هم  یزمعز  ینال  ینافر-مامانی
 خوشش اومده ها  یلینازه!!!!معلومه اتابک خ

 حق به جانب گفت اقاجون

 !یگهخودمه د ینوه -اقاجون

 ..خنده  یر ز یمقاجون زدن الح ینبا ا یمامان  منو

  یقشلبخند عم یدن..دیزنهوقفه لبخند م یمن ب  یاقاجون داره جلو یشدنم باورم
....حس یزمدرد و غم داشتم همه رو دور بر   یهر چ   یشپ  یقهتا چند دق  یشد باعث م

اقاجونو   یتونستنم یچکسرو گرفتم...چون ه ینُبلور یمرغس ی یزهجا یکردمم
 بخندونه 

خنده چقدر بهتون  یدونستید...اگر میخندینااقدر قشنگ من....چاقاجو یگمم-الین
 ...یخندیدینم یشههم یادم

 کرد  یکردم و اخم تصنع  لبخندشو جمع یعسر اقاجون

 یره خندم بگ  یشتر باعث شد ب که

 ..نزُدزدش یدمشد یگهعـــــه اقاجووون د-الین

 ..یگهخوشحال باشه د یقهوااا اتابک...بذار بچم دو دق-مامانی

 گفت  ی پر از شوخ  یطلبکارانه ول یبا لحن وناجاق

 دختر شاد بشه؟  ینمگه من دلقکم که بخندم تا ا یچ  یعنی-اقاجون
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 یعنی ..ینیماقاجونو بب یرو ینا یومدم یشخنده..کم پ یر ز یمهردو زد یمامان  منو
 یدم ند یادمن به شخصه که ز

 شاد اقاجون   یافهو من تا تونستم زل زدم به ق  یمخوش و بش کرد  یکم  ینکهاز ا  بعد

 شد و گفت یجد باالخره

  ینال-اقاجون

 جانم اقاجون -الین

  ی خودت انتخاب کن و تو  ی یقهاهنگ خوب به سل یه  یگههفته د یبرا-اقاجون
 !بزن یتجمع یجلو یمهمون 

 گفتم  یغتعجب و ج با

 یچــــــــــــ-الین

 !حرفو دوبار تکرار کنما یهعادت ندارم  -اقاجون

 .....مواعتماد به نفس یتونمنشدم هنوزم نم یقو  ن هنوز اونقدر اخه اقاجون م-الین

 وسط حرفم پرید

چشم!دلم   یگیفقط م  یعنی ..گفتم انجامش بده  یارن  یلمن بهونه و دل  یبرا-اقاجون
 !ینن همه استعدادتو بب یخوادم

  ینا اون همه ادم؟سرگرد و عموئ  یجلو  یعنیفکر کردم..  یو کم  یین انداختن پا  سرمو
 یه؟؟؟ و بق

 سرگرد افتادم یادچرا اول  الاح
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 ...یشهم یزیابرور یلی....خیاگر گند بزنم چ  یهکار سخت  خیلی

 .یدیخودتو ارائه م ینکه بهتر  یدونمدارم م یمانمن بهت ا-اقاجون

 ینا  یشکسترفت...اه کاش دستم م  یرونبلند شدو از اتاق ب  یصندل  یاز رو  اقاجون
 ...یزدمااااجلوشون نم یانوروپ

 کنم؟  یکار چ حاال

 یکنهداره نگاهم م یید دندون نمابا لبخن یمامان  یدمبلند کردم که د سرمو

 یتونیکن..مطمئنم که تو م  یدااهنگ اسون و خوب پ  یه! ینتو ال  یچقدر نگران -مامانی
  یدونم زدنت محشره دخترم نم یانو..صدات و پیر!انقدر خودتو دست کم نگیزمعز

  ی که خنده ها یدیخوشش اومد د ییل...اتابکم خیچرا تا االن رو نکرده بود
 ...ُگندشو

 خندم گرفت  یلحن مامان  از 

 یتو یچیزی یعنیهمه بزن و بخون  یجلو  یگهاتابک م یوقت  یگهواال.....د-مامانی
 .....نگران نباش دخترگلمیدهتو د

 به روشون زد یدستش اروم موهامو نوازش کرد و بوسه ا با

 یراست  یمامان -الین

 جانم-مامانی

 ..یدمشونوقته که ند یلی...؟خیانم یلداشب  یبرا  یناائباب-الین

 زد  یمحزون  لبخند
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 یانم یزماره عز-مامانی

!!باورم  ینمشون...باالخره قراره ببیارمبال در ب یخواستمم یاز خوشحال باشنیدنش
 برام ارزو شده  یدنشونمد یگهد یشهنم

 !مخوشحال تر از قبل یبینمشونم ینکها یدحاال با ام یکنمحس م چقدر 

  گفتم  یر شب بخ یبه مامان  ینکه از ا بعد

 سمت اتاقم رفتم به

اروم   یلیاتفاقات امروز که بد شروع شد و خوب تموم شد...خ یتوجه به همه  بی
 *******یدمخواب

وقفه  یهفته ب  یک...یکردمکار م  یانواهنگ مورد عالقم با پ یتمام رو  یهفته  یک
 !یخوندمو م یزدمم یانوپ

 ...ینورژن هنرمند ال ینشد بهتر یجشنت که

 پرواز داشتن یرانبه ا ینامامان امشب

 !حالم خوب بود و ذوق زده بودم که حد نداشت  انقدر 

 یه بودا  ینداشتم,عجب نامرد یبود و کال ازش خبر یتهفته سرگرد مامور این
 ..احوالم نگرفت

 یره؟؟ احوال منو بگ یدچرا اون چاقال با اصال

 !...دارم بخدا یانتظارات  چه
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ازشون   یم,هر چیرانا یادب یتونهنم یسبود که ارم ینا یدمشن یروز د یخبر َبد هی
چه   یتونهم یهتو ترک یسارم یدونمو گفتن کار داره من نم یچوندنپ یه  یدمپرس
 !کرده باشه  یر تجارت گ یداشته باشه؟..مگه راجب ماجرا یکار

اقاجون  یایمهمون یکدرجه  یهپا یسناراحت شدم,اخه ارم یلیخ یدِمش شن وقتی
...تموم یذاشتلحظه هم تنهام نم یه ی..حت یگذشتخوش م ی بود و باهاش کل

 ..کردنامون,مسخره کردنامون باهم بود  یطونیرقصامون,غذا خوردنامون,ش

 بستمش   یغ زنگ زدم بهش و تا تونستم به رگبار فحش و ج  یدمخبرو شن  ین ا  وقتی

برام  ینکه..با اینهمنو بب دیاتر بزود یدهکردو گفت قول م  یمعذرت خواه  یکل  اونم
 باالجبار قبول کردم ینبود ول یکاف 

 !یشترب یشهداشتم..از هم یجانه یلیبود و من خ یروز مهمون  فردا

استرس هم  یکنم باعث شده بود کم ییهمه هنرنما یجلو یخواستمم اینکه
 !یشهبره واقعا معرکه م یشاگر خوب پ ی...ولیرمبگ

شکار  یعکاس خوب برا یهکنم   یشره تونستم راضاصرار به اقاجون باالخ یکل  با
 یره هم بگ یمهمون  یلحظه ها

...خاندان کاوه فالنه  یمرسِممون ندار یما تو یارو سوسول باز ینا یگفتم همش
 ...یساره...خاندان کاوه ب

کردم بره باهاش صحبت    یراض  یو,باالخره مامانیرفتکه اصال حرف تو گوشم نم  منم
 شد یبود باالخره راض یضعفش مامان کنه...اقاجونم که نقطه 
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 یشنهادپ ینکه ا  یکنهتازه ازم تشکر م ینه پس فردا صبح که عکسارو بب مطمئنم
 !بهش دادم...واال یدو جد

 ید با  ی..ولیرهچند حالت داغون از سرگرد عکس بگ  یبه عکاسه بگم تو  یخوادم  دلم
 میکردکار رو م  ینا ینا دور از چشم اقاجون

  ی و خانم مثل هرسال مهمون   یرسم  یلینکنم..و خ  یطونیا شخودم قول دادم فرد  به
  رو دوباره به همه نشون بدم یاصل ینرو بگذرونم ...ال

 ین!وبه قول خودش قبل از ایدجد  ینال  یدناصال دهن سرگردهم باز بمونه از د  بذار 
 !یهک  یواقع ینال یدمدلقک کوچولو بودم..حاال نشونش م

 .....یکنمبابا چقدر سرگرد سرگرد م ای

 یبگه اونم ادمه وقت خودتو برا  یستن  یکیچرا همش تو فکرم هست؟؟اخه    واقعا 
 .یستکه ن  ی؟معلومهفکر کردن بهش صرف کن

...از ینماخرشبم بب ییخودم و هنرنما یدندوست داشتم واکنششو با د یطرف  از 
 ...یستکه اون مهم ن  یزدمم یبلج کرده بودم و به خودم نه یگهطرف د

 نسبت بهش همراهم بود  یشههم  حس متضاد دوتا

 یو نا امن  یتامن حس

 یقرار یارامش و ب  حس

 خوب و حس بد حس

 ...... تنفر و حس
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ازش  یواقعا از ته دلم باهاش دشمن نبودم....حت  ینه دوست داشتن که نه!ول نه
 !یومدبدمم نم

 که  ینجا,از شکستن قانونام گرفته تا ایریزنکنارش تموم تعادالتم بهم م  یکنمم  حس
 !یبهعج یز ,همه چیکنمراجبش فکر م یرم حت دا

که سرگرد   ینهبه خاطر ا  یدشا  یدونمفکر نکردم!نم  یپسر  یچبه ه  یمزندگ  یتو  تاحاال
 .شد یکبهم نزد یسهست که بعد ارم یتنها پسر

 ...یمحرفا!فردا شب رو بچسب ینا بیخیال

 گرفته بود  یشگاهوقت ارا یاماو مامان مار یفردا صبح برا  مامانی

  یدن؟اینطور م یهترک  یتو یشونو مامان و بابا چطور دارن مخارج زندگ یدونمنم ط فق
پاشونه!غلط نکنم   یر هم ز یخوب  ینشما یکننم یهم زندگ  یخوب  یجا یدمکه شن

 ...یکنهرو نم ی!ولیهکار,کاِر مامان

 ی باباهم دوستا  یدونمرفاه باشن...البته م  یبهتر من که از خدامه مامانو بابام تو  چه
 یکننبهش کمک م یچشم داشت  یچداره که بدون ه یادیز

 !غروب بود یشبه ساعت انداختم ش نگاهی

 اتاق زده شد  در 

 یید بفرما-الین

 ید اخرتونو هم انجام بد ینو تمر یقیتو اتاق موس ید!اقاگفتن بریدببخش-گیسو

 یامباشه االن م-الین
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 ...یموندم یشمو پ یومداقاجون م یکردمکار م  یانوهفته هرموقع که پ ینا تو

 یبردلذت م یزدمم یانورو من پ ینکهبود..و از ا یانوپ  یعاشق صدا ظاهرا

 یکردکارش حال منم خوب م  ینهر صورت با ا در 

 ...بود یدبع یممستق یر همه محبت غ یناقاجون ا از 

 به خودم انداختم ینهاز آئ نگاهی

مه  َمم ه,موهایکالباس  ی...و صندل هایدرنگ همراه شلوار سف یکالباس  یشرتت یه
 ..رو به سمت باال جمع کرده بودم

  ی شب و لباسا  باشم..البته از اخر  یپتو خونه هم خوشت یشهداشتم هم دوست
 یم خوابم بگذر

 ی بود...دست هر چ  یگشاد خرس یلیو شلوار خ یدکمه ا یرهن پ یه شامل : که
 ..!بود از پشت بسته بودم یپخوشت

که  یاستراحته!الک  اوضاع فرق داره و بحث خواب یگهاون موقع د خب
 !!!..والــایستن

 یو با عصا یشگیشرفتم اقاجون با همون ژست هم یقیسمت اتاق موس به
 ...نشسته بود یصندل  یرو ییشطال

که    ینههم یازعصاش واقعا از طال ساخته شده برا یادیدرصد ز یدممدت فهم این
 کنار خودشه  یقههر دق

  یکنه اصال ولش نم ی ش ولفرصت بودم تا برم دست بزنم به یه منتظر  همش
 هیبهش انگار چ یدهچسب یجوریکه...
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 ..حق داره دست از سرش برنداره یگهخنگول طالئه د ینال خب

 یرسهنم ییطال یبابا ظاهرا حاال حاالها دستم به اون عصا هعییی

 !!!دختر یهِ -اقاجون

 .شدم یرهخ یشونیش پ یاقاجون گرفتم و به اخم رو ینگاهمو از عصا  سریع

  فکر بد کنه یزدم؟نکنهم یدمن تا االن داشتم عصاشو د یعنی واااای

 کن گفته باشم  یروناز کلت ب یایومن ب یسمت عصا ینکهفکر ا-اقاجون

 خندم  یر زدم ز یهوحرفش  ینا با

 اقاجون..چقدر منو خوب شناخته ینخدا از دست ا ای

دست  مکی یذاریم یگمچــــشـــم فقط به خاطر شماها....حاال ...ِامممم م-الین
 بزنم بهش؟؟؟ 

 بلند گفت یتحکم و صدا با

 !!!!نـــه-اقاجون

 ادامه دادم خندون

 ..خودت یبخورمش که اصال برا یخواستمخب اقاجووون نم یلیخ-الین

 نشسته بود یحرف  یچه یازش گرفتم اونم ب  رومو

 ...زدم یانوکرده بودمو براش با پ  ینچند وقت تمر ینکه ا  زیی کردم و هر چ  شروع
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گذار شادمهر رو انتخاب  یر و تاث ینغمگ یاز اهنگ ها یکیب اقاجون تخاان به
 ..باهاش خاطره داشتم یلیکردم..که خودمم خ

 زدنم تموم شد برگشتم سمت اقاجون   یانوپ ینکه از ا بعد

 ...یکردنگاهم م ینبا تحس یشههم مثل

لن  ..فردا شب سایکنم!بهت افتخار مینال ین....افریخودم یحقا که نوه -اقاجون
 !توئه  یبرا

 ..کرد  یتک خنده ا و

خنده هاش نمرد؟کاش  ینا یبرا یشهخدا مگه م یخندش منم خندم گرفت,ا با
 ینمشخوشحال بب ینطوریتنش سالمت باشه و من هم یشههم

 منم به احترامش بلند شدم  یستادبلند شد و ا اقاجون

 ین..ایمدار کار   یلیکه خ  یدونی...م یاستراحت کن یفردا بر یبرا یتونیم-اقاجون
 یستن یاز ن یگه...توهم دیینپا یراییتو سالن پذ یبرنم یانهم دوتا کارگر م یانوپ

 ..تا فرداشب یکن  ینتمر

 بروش زدم لبخندی

 چــشــم-الین

 تکون داد و از اتاق خارج شد  سرشو

اقاجونم داره برام  یدارم از توئه..ول یتیشکرت...من که هرموفقع  یا....خدااخیش
 ه ار یذسنگ تموم م
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 یکار یهمشغول  یشده بود,هر کس یاداقاجون رفت و امد ز یخونه  امروز 
و اضافه کردن   یلوسا  ییکردن..کارگرا مشغول جابه جا  یز بود..خدمتکارا مشغول تم

سرو صدا   ینمن با ا یبود ول یاده سر و صدا زبه خونه...خالصه ک یدجد یاتتزئ
 یگرفتمم یو انرژ یشدحالم خوب م

 ...یرهبگ یاطفت مزون تا لباسارو از خاز ظهر ر از بعد  مامانی

طبقه    یبالکن اصل  یتنم کردم و تو  یدیسرد تر از قبل شده بود!بافت سف  یلی خ  هوا
 .سوم نشستم

 بهش انداختم یاومد نگاه  یمگوش  یجمس صدای

 یشه؟ شروع م یاشونباز یجبالکن مس یامبابا چرا هروقت م  ای

 کردم  بازش

 (مبارک یلدا)سالم...غولتشن

 یلدارو به من    یعنیاالن با من بود؟؟؟؟؟؟  ینهام با خوندنش چهار تا شدن...ا  چشم
به  یقهکارا بکنه؟؟؟متعجب تا چند دق  یناز ا یرسهگفت؟؟مگه شعورشم م  یکتبر

 یو شدم...حس خوشحال  یجوریچرا ته قلبم    یدونم..نمیکردمنگاه م  یگوش  یصفحه  
 !؟؟؟ یتعجب...؟اصال چرا خوشحال یاذوق بود 

 رو کنار گوشم نگه داشتم یگرفتم و گوش   رشوشما

بودم..از بس  یدهوقت بود صداشو نشن یلی انگار خ یهفَتست ول یکفقط  درواقع
 ...ازار قرار بدم یتومورد اذ یوک  یدونمنم یرهحوصله م سر م یستن

 یچیدتلفن پ یبمش تو یاز چند تا بوق صدا بعد
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 بله -سرگرد

 من فرستاده شده  یبرا یاشتباه  نیجتواوال سالم دوما فکر کنم مس-الین

 ...یگیرهرو م یَکمت یدونستمخندمو گرفتم خوب م جلوی

 یکردت مخشک صحب یشههم مثل

 یج کدوم مس-سرگرد

 یلدا یکتبر ینهم-الین

 !!!شروع کرد یومدهن یازد..ب یصدادار پوذخند

 ی؟نگرفت  یلدا یکتبر یاممگه تاحاال پ-سرگرد

 ...یدهکارا بع  ینا که از شما  ینهنه اخه مسئله ا-الین

 ..تمسخرکردن بود یهشب یشتر کردم که ب  یتک خنده ا و

هم   یهتو و بق  یبرا  یکنمنوشتم گفتم دارم به همکارام ارسال م  یامپ  یه  یگهد-سرگرد
 کردم؟  یبه رسم عادت و ادب بفرستم کار بد

که اون همه بال    یشدبگم تو اگر ادب سرت م ین؟خواستمانقدر با ادب شده ا چرا
 ...یاورد ینم سرم

 ییبود..ازونجا یندلنش یو کم یببرام عج یشحرکت رسم ینچرا ا یدونمنم ولی
بگه به خاطر غرورش   یکاگر مجبور باشه تبر یاونقدر مغروره که حت  یدونممکه 
 یهخودش مثل بق یبه گفته  یدمبود...خب شا یاریاالن اخت ی...ولیگهنم یزیچ
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  ین فکر کردن به ا یخیالب کال انداختم و  االب یمنم فرستاده..شونه ا یهمکاراش برا
 شدم  یهقض

 ی؟ الو؟کجا رفت -سرگرد

منم به رسم  ی!!!ولیابگ یکتبر یتونستیدرضمن فرداهم م امینجهم یچیه-الین
از کجا اومده بود  یدونمکه نم  یمیمکث کردم و با لحن مال ی...)کمیگمعادت م
 ....توم مبارک یلدایگفتم( 

 یشنیدم م یقشوعمنفس  یصدا یکرد ول  سکوت

 از چند لحظه گفت بعد

 ..االن گفتم ینهم ی,برایامب یتونممن فردا شب نم-سرگرد

 لعنت بهتتتتت واااااای

مفت   یهبهتر    یگهد  یادب  یخوادچه مرگته خب نم  ینپنچر شدم... ال  یهوچرا    نمیدونم
 ...خور کمتر

 ..یدرب یم  یختا ب یخ سرمو ب یشنیدمنو م یحرفا یناوه اگر اقاجون ا اوه

مراقبت   یدار  یشده و از ک   یبتبفهم سعادت نص  ینمنو بب  ییهنرنما   یاب  یلعنت   خب
 ...یمن فکر کنم چقدر از من باالتر یمنت بذار یاین ی..بعدا ه یگهد یکنیم

 بچه؟ یستیاالوووووو؟؟؟امروز کال ن-سرگرد

 و کالفه گفتم عصبی
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رجا  خوش بگذره ه ی!خب بسالمت یدرست حرف بزن بچه هم خودت -الین
 ی؟ندار ی...کاریهست 

پنچر شدم..اون که  یادنم ینکهاز لحنم شوکه شده بود....نکنه بفهمه بخاطر ا انگار 
عاشق   یکنهکنم..االن فکر م  یمتفاوت  ییبار هنرنما یناول یبرا یخوامفردا م یدونهنم

 ی؟که توش بمون   یکنیغلطا م یناز ا یچ  یبرا ینچشمو ابروشم اخه ال 

 گفت  یباریدم یکه ازش شوخ   یلحن با

 خدافظ  یدارم خانم وحشن ینه کار-سرگرد

 که بهم داد  یصفت  ینبکشم سرش بخاطر ا یغکردو مهلت نداد ج  قطع

و من   یانوپ یپا یشستیهفته م یک...توهم اگر ی...کوفتو خانم وحشبیشعـــوررر
!اصال به یگهد  یشدیم  یعصب  یُپزشو بد  یو نتون   یکنیم  یکار چ  یدار  ینمبب  یومدمنم

ازش  یخواستمکه م یشکار یون عکساا یف...حیچسبیممهمونارو م یهقدرک ب
 !یرمبگ

 ی چ  یبرا یممسخره باز ینا یدونمته دلم بازم دوس داشتم باشه.. اصال نم ولی
 یخواستمبهونه که م ینسرزنش کردم و با ا یخودمو کم ینکهبود؟بعد از ا

 ...گذشتم  کردم و از کنارش  یموضوع رو ماست مال ین ا ینهبب ییموهنرنما

 یاطچطور به سمت ح یدمنفهم ینامامان یدنکه با خبر رس  یچرخیدمخونه م توی
 ...بغلشون یدمپرواز کردم و پر

 و بابا مثل قبال هنوزم سر حال و شاد بودن مامان

 ...دوتا چمدون هم دستشون بود 
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کردو    اغوششو برام باز   زد و زودتر از مامان  ییدندون نما  یقومن لبخند عم  یدبا د  بابا
 ...اومد سمتم

 ...بغلش یتو یدمبا سرعت دوئ منم

از کنارش   یخواست..همه بهم هجوم اورده بودن دلم نمی,ارامش,دلتنگ یتامن  حس
 ..لحظه هم ُجم بخورم یک

  یکردم م یه...من اروم گریمتو همون حالت بود یقهبه چهار پنج دق یک کنم نزد  فکر 
 .یکرداروم موهامو نوازش م یف حر  یچه یباباهم ب ..یهاز دلتنگ یدونستنخوب م

 نگاه کرد یماشک یشدم دل بکنم...به چشما یراض  باالخره

 .....بابا  ینبرات تنگ شده بود ال  یلیکنه ها...دلم خ  یهگر  ینطوریدخترم ا  ینمنب-بابا

 ..یشترب یلی...خییبابا یشتر من ب-الین

 ..با بغض زل زده بهم یدمسمت مامان برگشتم..که د به

  ی هردومون ب  یقهبه پنج دق یک بغلش ..و نزد یدم..پریکردمم یهگرداشتم   هنوزم 
 ..یریختیمصدا اشک م

 شکر کردم یتپر مهر و امن یاغوش ها ینبه خاطر داشتن ا خدارو

ر توش داشتم..چقد  یازشن  یشهاغوش تنگ شده بود..چقدر هم  ینا  یدلم برا  چقدر 
 !!!...یکنمم یحس سبک 

 !زا داشتن یانرژ انگاری

 ..یکشیدمعطرشو بو م یودم و ه کرده ببغلش   محکم
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چقدر منو بابات    یدونیخوشرنگت...دختر قشنگم...م  یمن قربون اون چشما-مامان
 دلمون برات تنگ شده بود؟ 

 ...بخدا یشتر ب یلی..خ یمامان  یشتر ب یلیمن خ-الین

 نگفت هیچی

 بغلش بودم گفتم یکه تو  همونطور 

 یاممنم باهاتون ب  یذاشتکاش اقاجون م-الین

 یسارم یه...سر قضینمکه اقاجون اصال خارج رفتنو دوست نداره ال  یدونیم-مانام
از درسو   یچ  یخواستیم یبرا یالک  یهم به زور اجازه داد!توهم که دانشگاه دار

 !!؟ی؟ مشق خودتو بنداز

اومد اقاجون دوست نداره بچه هاش خارج    یادمان بود...نگفتم...حق با مام  چیزی
ازش خبر   یچکسکه ه  یهاون چ یداره!ول یبد یا خاطره چرا؟حتم یدونمبرن...نم
 نداره؟ 

 ...اومدم یرونبغل مامان ب از 

 ..چمدون هارو تا کفشکن بردم کمکشون

 ..کرد  ینا ئبا بابا  یگرم  یدر اومد,و سالم و احوال پرس  یاستقبال تا جلو  یبرا  مامانی

خشک   هیشبهش سالم کرد و اقاجون هم مثل هم یدبه اقاجون رس یوقت  باباهم
 جوابشو داد

 ...نبود یتموم شدن  ینهک  ینا ینکه...مثل ایکردیمعادت م یدبا دیگه
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مامان و بابا نشستم و از کنارشون ُجم   یناز خوردن شام که طبق معمول من ب بعد
  نخوردم

 .دادن  ینااتاق با تخت دونفره به مامان  یهسوم    یطبقه    ی..تویمباال رفت  یطبقه    به

 یبرا یکیشبود  یسارم یکه برا  یکیشاون طبقه بود.. یه توموند یاتاق باق  تنها
 !یقیهم موس  یکیمن و اون 

کردن    یفخاطره تعر ی بعد از کل وستیساعت به جمعمون پ یمهم بعد از ن مامانی
 یدن و خند 

که به آب دادم....که باباهم کم   ییسبد سبد دسته گل ها یفکردم به تعر  شروع
شد  یرتیاستگاره غجاهم به خاطر اون خ سرزنشم کرد و چند  ینذاشتو حساب 
کرد همشون نشستنو    یحتنص  یکل  ینکهاومد و بعد از ا  یینپا  یطونباالخره از خر ش

 یلیخ ینکهبا ا یرینش اطرهخ یهمن شده بود  ی...برایدنکار بِچگانم خندبه اون  
 ...بود یرینبازم ش یپس دادما...ول یلی بعدش تقاصشوخ

هم صبح بابا   یاز طرف  یمزود بخواب یمگرفت یمخسته بودن تصم ینامامان چون
کار  یلی...فردا خیشگاهارا یمبره دنبال کارش و ماهم هم بر یخواستم

بهشون نگفتم و  یزمم...سورپرایکردمخوب استراحت م یدبا ین..بنابرایمداشت
 ..یننگذاشتم خودشون بب

وز وز در  یمامان و بابا جا گرفتم و بعد از کل ینتخت ب یزور و فشار رو با
 *******..گوششون...باالخره خوابم برد

 یصدف توروخدا اروم موهامو َکند یواااا-الین
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 ینبش یقهدق ی؟دوغرغراتو ترک نکرد  ین....هنوز ایزنیاااغر م چقدر  ینال-صدف
 ...یارمهلو ِبَپر تو گلو در م یهسرجات دارم ازت 

 نگفتم یزیچ یگهلحنش خندم گرفت..د از 

خوب تهران و ثابت ما  یشگرایاز ارا یکی,صدف یشگاه ارا یمدصبح اوم ١۰ساعت  از 
تالششو  ینهم ی.برا...یهچ یشارا یمن تو ی یقهسل یدونستم یشهبود! هم

 ...بده  یلمرو تحو یجهنت ینبهتر یکردم

 یشد شروع م یمهمون ۶ساعت  از 

جور ضدحال   یههم نبود سرگرد  ی...از طرف یشهداشتم مثل هم یجانه خیلی
 یکنهرفتار م  یاونجا چطور  یادم  یگل کرده بود که بدونم چطور  یمولفض  یلیبود..خ
چمه؟! اما نامرد نه گذاشت نه  یدونستمخودمم نم یهمن واکنشش چ یدنو با د

 ..یامبرداشت راحت گفت نم

صدف   ینقارو قور شکمم در اومده بود..ا یصدا  یگهناهار هم نخورده بودم..د  حتی
 یدخ گفت اخرش نشونم م  یشهمثل هم  ینمبب ینهآئ ینذاشت خودمو تو یشعورمب

خوشگل شده  یلیخ یلیخ کامال اماده شده بود...ماشاهلل بزنم به تخته مامانی
 ..ماه یکهت یه ینبود...ع

 ..خودمم که کارش بعد از من بود یایمار مامان

و قربون   یکردننگاهم م یومدنبار م یک یقهچند دق یه  یاو مامان مار مامانی
 یرفتنصدقم م

 ...ینممشتاق بودم خودمو زودتر بب یکرده بودم ؟ول  ییر چقدر تغ مدوننمی
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 تموم نشد؟ساعت چنده؟؟  یواااا-الین

تحمل کن....اون تاج  یگهد یقهچند دق یهتو َسِرتا....!!ساعت دوئه  یزنمم-صدف
 موهات یبده بهم خودم بذارم رو یریتمزنج

 یارمش بذار برم ب یفمهک  یباشه تو-الین

 یزنمک مکل   یدفهم لعنتی

 ی دکر   ینی؟فکر خودتو بب یواشکی یبر یخوایاالن م یننه نه خواهشا تو بش-صدف
 خانم؟ یذارمم

 ..نگفتم یچیو ه یدمحرص باحالت زار خند یرو از 

باهام   یلی!...صدف خیشههم یشدمقدر کالفه م ینهم یشگاهارا یومدمم وقتی
به اصطالح  ایمرغا... یهم رفت قاط  یبود که به تازگ  یبود دختر خوب  یمیصم

 .ازدواج کرد

 دراوردم و دادم بهش یرموزنج یبمج یتو از 

 ...ینوا ینمده بب خـــب ب-صدف

 کردم سرش  یغج یغج یسرم فرو برد که کل یتو یرهچند تا گ یه همراهش

 یا یکهعجب ت ین...اوووووه بب یحاضر شد یادختر..ب یتو که کچلم کرد-صدف
 ..یدزدنت....امشب میاااااشد

 یلشمبودم و دل یدهبه خودم رس یشتر ب یگهد یامسال نسبت به ساال...یدمخند 
 !مشخص بود
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 اومد سمتم یعسر یابرسم مامان مار  ینهبه آئ ینکهشدم و قبل از ا بلند

صورت ماهت  ینقربون ا ی....الهیچقدر خوشگــل شد ینال یواااااااا-مامان
 ..یشیصد برابر قشنگتر م یکنیم یشارا یبشم...وقت 

 گفتم  یعسر ینهم  یبرا ینمدم که خودمو بباو بوکنجک  خیلی

 ..خوشگلم..برو توهم حاضر شو تا من ناخنامو درست کنم مامان یمرس-الین

 یزم باشه عز-مامان

 ..کنارم گذشت  از 

 .سالن یها ینهاز آئ  یکی یجلو رفتم

 ...واااااااااااای

 حبس شد  نفسم

 ؟؟ ر شدم؟؟خوشگلت یشهمنم؟؟؟؟؟واقعا خودمم؟؟؟چرا انقدر از هم این

 یشارا  ینهایتبود.. ب  یقتحق  ینواقعا ع  یکردمخودم باز م  ینبود که برا   یِپپس  اینا
 جذابم کرده بود یلیچهرم نشسته بود و خ یرو

پشت چشمم انجام داده بود که باعث شده بود چشمامو   یرهت  یبا تقر  یشی ,اراصدف
 ..تر نشون بده یدهکش

 روشن زده بود  یاقهوه  یملکرده بود و بهش ر  یفتل ابروهامو

 !!..نداشترژ گونه و کرمشم که حرف  یدنکش  طرز 

 َتِرش کرده بود یبود که قلوه ا  یدهلبام کش یسرخ و مات هم رو یتنها یرژ ب  یه
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 خوشم اومد  یاز همه چ  یشتر رِژش ب از 

موهامو با حالت ُشل به پشت سرم   یسرم رو باز کرده بود و هر دو دسته  فرق
 کرده بود  یتهدا

و   یوفتهصورتم ب یرو یجلوم با حالت هالل یشده بود دو دسته موهاعث با این
 چهرمو جذاب تر از حد معمول نشون بده 

 !یاهند ینقرمز انداخته بود....ع ینخودم با نگ یر فرق سرمم همون زنج بین

 حاال نسبت به قبال تو چشم تر بود یمعسل  یطوس چشمای

 !رش معرکستد..الحق که کاانجام شده بو یخواستمهمون طور که م یز چ همه

 یکنهصورت مامان کار م یداره رو یدمسمتش برگشتم که د به

 پشتش و محکم بغلش کردم رفتم

 برگشت سمتم سریع

 ...یکارت حرف نداشت صدف   یشهمثل هم-الین

  زد چشمکی

 قابل نداشت خوشگلم-صدف

 وساعت واقعا د ینکردم تو ا  یترو اذ یچارهبه روش زدم...چقدر ب لبخندی

 سمت اتاق ناخن رفتم هب

 ..ناخنام الک زدن یطرح مورد نظرمو به طراح دادم...اونم شروع کرد رو و
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 دستگاه در اوردم و به ناخنام نگاه کردم  یساعت دستمو از تو یکبعد از  باالخره

 ...تو دختر یکرد  یکار واوووووو...چ-الین

 گلم  یخوشحالم که دوستشون دار-پرنا

ناخن حرف  ی..کار اونم تویکرددف کار مد..و کنار صهمسن من بو بایتقر َپرنا
 ..نداشت

 یمونده به اخر یکیناخنامو قرمز کرده بود و فقط ناخِن انگشت اشاره و  ی همه
 نوشته بود   یلدا یبا فونت خارج  یکیشون یبودن و رو یدسف

 .بود  یدهکش  یکشده و کوچ یدهبر یهم هندونه ها  یکیاون  روی

درواقع   یکه کاشتم!ول یکردفکر م یدیدکه م یو هر کسبلند بودن  یلیخ ناخنام
 نبود  ینطور ا

 یشهپرنا جونم مثل هم یمرس-الین

 شد یزشم یرو یلزد و مشغول جمع کردن وسا یمهربون  لبخند

  اتاق ناخن خارج شدم از 

 خوشگل شده بود یلیخ یلیاخراش بود.....اونم خ یبامامان تقر کار 

 بود یمامان کامل طوس یتفاوت که چشما ینامامان بود...با  یهن شبم ی قیافه

 ...یبائهزن فوق العاده ز یه مامان

 ..یومدنبهم م ی...و حساب یخوردشک به بابا م یب  البته

 یمشاد بش یکم یمکه مردمو مسخره کن  یست...نیهخال یلیخ یسارم یاالن جا از 
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شور و شوق قبل   یکنمکنم ..حس م  یتشاذ یکم  یستن یالهمکه اون گودز  حیف
 یومدحالم بدم م ینندارم....از ا یومدنشو خبر ن

به  یمبرگشت یمرو حساب کرد یشگاهمامان کارش تموم شد و پول ارا ینکهاز ا بعد
 خونه اقاجون 

 یومدنم۶ یناساعتعمه ا  عموهامو

 بچه هاشون رابطم با آوا از همه بهتر بود بین

بچه دار  یبرا یمهمون  یناخر یادم یادم...یبینمشامشب بعد از چند ماه م اونم
 خونه اقاجون گرفته شد یوششدن برکه بود که به اصرار عمو دار

....باز شهراد و بهراد که  یزراحت نبودم مخصوصا اون بابک ه یاداوا ز یداداشا با
رفتارش برعکس سنش    یدوقلوئن نسبت به بابک بهترن...بابک از اونا بزرگتر بود ول

 !ه بودزَنند

 ...یگیرمحالشو م یحساب  یگهکه د  یپچهام نامشبم به پرو پ امیدوارم

مودب    یلیبودم پسر خ  یمیصم  یسارم  ینع  یباهمسن خودم بود..با اونم تقر  هیراد
 ..بود یو خوب 

 ..خونه یدیمبودکه رس یمچهار رو ن ساعت

 وقت نداشتم زیاد

 اتاقاشون تا حاضر بشن  یرفتن تو مامانینا

 یشدداشت حاضر م ینکههم مثل ا اقاجون
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 گرفته بود   یخوب  یلیخ یو بو نگر  خونه

,تموم یدنینوش یبرا ییها یوانو ل یوهپر بود از انواع دسر و م یغذاخور یز م روی
داشته  یدسترس یلرو برداشته بودن تا مهمونا راحت تر به وسا یز م یایصندل

 ...دنباشن...همه در تکاپو بو

با  د واگرنه ممنوع بو یدنیو نوش یاقاجون زهرمار یها یمهمون  یتو خداروشکر 
 یشد م  یو بار  بندیب   یبه خانه    یلتبد  ینجاا  یمدار  یامونمهمون  یکه تو  ییپسرا  ینا

 .واال

  ین تزئ یو کارامل ...هندونه  یکو ک ییکاکائو یانواع دسر گرفته تا دسر ها از 
 ..ِسرو شده بود  یخوراک خالصه که همه نوع  یلشده..اج

هفته چند روز دانشگاه    ینشکر ابودم!خدارو  یمهمون   ی  یکهت  ینمنم عاشق هم  خب
 .بشم یدار ب یتونستمکه اصال نم  یمهمون  ینداده واگرنه صبح ا یلیبهمون تعط

  یم بر  یمتا اخر مجبور شد  یمو هله هووله خورد  یخوراک   یسبار انقدر با ارم  یه  یادمه
 ..سرم یر ز

ار  مامان و بابا قر  یغر ها  یتو مورد عنا   یمدر اورد یجنبه باز یب  یشب حساب  اون
 یمگرفت

کاور مخصوص   یبه تخت انداختم چون لباسم تازه از مزون اومده بود تو نگاهی
 ..گذاشته شده بود

 !خودم دوخته شده بود  ی یقهبه سل ینکاور درش اوردم...ا  یو از تو رفتم

 یستادمگوشه اتاق ا  یقد ی ینهآئ یلوو ج یدمشبود پوش  یهر سخت  با
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 !یلداییبود...به قول معروف ِتم  یدقرمز و سف یپارچه با رنگا یکهاز دوتا ت لباسم

 :یزشلباس شروع کردم به آنال یباال از 

 !بودن  یدلباس کامال بلند و به رنگ سف آستینای

 بود  یغلباس هم به رنگ قرمز ج یباال قسمت

 ...شده بود یقشنگ  یها یسنگ کار ینشس یرو و

 ی چاک افق  یه وسطش ی..ولیومدگلوم م یر بود و تا ز یدههم کامال پوش یقش
 !یدادداشت...که البته َترُقوه هامو نشون نم

 خودم  یبه قسمت مورد عالقه  یرسیمم و

 ....یرنبود که ممکن بود امشب منو با عروس اشتباه بگ یادز یدامن به قدر پف

که به شکل گرد دورمو گرفته    یجور یهبود  یاد پفش زبود و  یدبه رنگ سف دامنش
 بود

 !کوتاه  یباتقر  یعنیام بود...پاه ساق یدامنش تا رو َقد

 ...یدخر یماون شب که با سرگرد رفت یادمه

 یعه ..چقدر ب  یومد؟؟عهن یدید یالگودز  یشعور افتادم باز...ب یادشسرگرد  گفتم
 .یبزرگ  ینبه ا ی...اونم مهمون یادبعد نم  یکنهادب واقعا!دعوت اقاجون و قبول م

 ..یمکه بگذر  یبتاز غ خب

 س گرفتمو ملو خوشگل یلیکفش خ  یه

 بود و صدالبته به رنگ قرمز  ی پنج سانت  یِف و پاشنه ظر یمجلس کفشم
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 !بود یمخمل بود اما کامال َبند جنسش

 یخورد بند م یمچ به صورت ضربدر یو از رو یخوردم یپور پاهام باز بود و گ جلوی
 ...ساق پاهام ادامه داشت یتـــا رو که

 !لباسم با کفشم ست بود یباال تنه  قسمت

 به خودم انداختم ینگاه  ینهآئ یاز تو یدمکه پوش  کفشامو

 شده بودم یگر من... واقعاااا ج یخدا اوه

 یتو  یپاهام الک قرمز ساده زده بودم..که اونم حساب   یانگشتا  یلطف خودم رو  به
 چشم بود

 ...یدادبه پاهام م یخوب  یتضاد داشت و جلوه  یدمپوست سفبا  یقرمز این

 یشخودم خال یتلخمو برداشتم و تا تونستم روطر خنک و کنسولم ع  یز م یرو از 
 کردم

 یها یرهکنه به گ  یر اگر گ یدم سرم بندازم که د یرو یقرمز یریشال حر میخواستم
 .شدم یخیالشب ینهم یپشت سرم فاتَحم خوندست..برا

 یدماقاجونو شن یصحبتا یپشت در صدا از 

فضولم پس خودش   ستونیدفضول بودم..اقاجونم م  یلیخودم نبود واقعا خ  دست
 !...بزنه..واال یپشت در اتاق من حرف خصوص یومدم یدنبا

 اروم گوشمو چسبوندم به در اتاق  رفتمو

 یزدحرف م یاداشت با مامان مار ظاهرا
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و    یدینشد یهترک یچند وقت تو   ینا یگهد خودتونم یهنه هاکان پسر خوب-اقاجون
  ینپرونده ا یتونهکه م  مونیددارم م ینانمن کامال بهش اطم ینباهاش حرف زد
 ببنده  یماجرارو به خوب 

به دادگاه  یازهکه ن  ییبه مدرک و سندا یدیمرس یبااخه پدر جان,ما تقر-یامار مامان
 تا به موقعش  یم...فقط هاکان گفت فعال دست نگه داریمبد یلتحو یرانا

 ید؟بهش اعتماد دار-اقاجون

 یستبحث اعتماد ن-یامار مامان

 ید؟ بهش اعتماد دارمنو بده..تو جواب -اقاجون

 ینا یماون تونست یچند ماهم به لطف تالشا ینا یممعلومه که دار-یامار مامان
 یشد؟ م یااسون ینواگرنه مگه به هم یمکن  یدامدرکارو پ

به هرحال بهتر   یهکارش حرفه ا  یپس بسپارش به خودش...اون بالغه و تو-اقاجون
 یدبکنه...بعد با دست کامال پر بر  یداپ  دویخوامدرک م  ی!بذار هر چ یدونهاز شماها م

 دادگاه

 یاد؟امشب م یچشم پدر جان..راست -یامار مامان

 ...اره اونم هست-اقاجون

  یدونه اقاجون نم ؟؟نکنه یام؟؟هست؟مگه به من نگفت نم یچ  یعنی واااااا
  یاد ..دوست دارم برم به اقاجون بگم نمیشهبراش زشت م  یلیکه خ  ینطوری..ایادنم
کردم خودمو بزنم به اون راه تا بعدا فکر نکنه   یسع یخنک شه ول لمد یکمتا 

 نبودنش برام مهمه 
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 یان؟ نم ینابده واقعا...پدرش یرشخدا خ-یامار مامان

 ...یادنم ینورانه کاووس فعال المانه ا-اقاجون

مخصوصا...)مکث کرد(مراقبتتون   یز باشه پدر جان ممنونم بابت همه چ-یامار  مامان
 !یناز ال

 ...نَومه ینال-جوناقا

 در اتاقم رفتن   یحرف زدناشون کمتر و کمتر شد...ظاهرا از جلو  یصدا  یگه د  بعدش

 !؟یشناختنمامان و بابا سرگردو م پس

چرا   یام...نه بابا قشنگ بهم گفت فردا نمیاداال انداختم..نکنه امشب بب یا شونه
 ون نگفتهکه چرا تا االن به اقاج  ینهکنه؟سوال ا  یعخودشو ضا یادپاشه ب

 ...یخیالبابا ب ای

 مختلف گرفتم یمدال یبه صدتا عکس از خودم تو یکو نزد  ینهآئ یجلو رفتم

بذارم   یدانداختم...با یمعکاس نیبا دورب یهتاهم عکس خفن به کمک سه پا چند
 یین بعد برم پا یانمهمونا ب

 ُهول زده ها از همون اول نرم  ینا عین

حدس   یومدسرو صدا م  یصدا  یینبود..ازپا  یمو ن  یشبه ساعت انداختم ش  نگاهی
 باشن  یدهرس ینا عمو و عمه ا یزدمم

 مامانه یدماومد رفتم بازش کردم که د یمگوش  یجمس صدای

 (...عموها و عمت اومدن یاپس ب یی)کجایامار مامان
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 کردم  تایپ

 (حاال یامم یشم:)بگو دارم حاضر مالین

 (یشیحاضر م یریم سالم کن بعدا یاحاال ب ینال ی)واایامار مامان

 ( مپرنسسا وارد بش ینع یخوامم یننبب یپمواالن ت یخواممامان نم ی:)وااالین

 ('خنده ی!'اموج ین:)از دست تو الیامار مامان

 ...نگفتم یز چ دیگه

شده بود..معلوم بود اکثر   یادتر ز  یینصدا از طبقه پا  یچقدر گذشته بود ول  نمیدونم
 .مهمونا اومدن

 !!!وقت رفتنه یگهد خب

  دوختم  ینهاخرمو به آئ نگاه

 که داشتم با عطرم دوش گرفتم  یوسواس یدوباره از رو و

 در اتاق اومد صدای

 ید بفرمائ-الین

 .......تو هنوز حاض  ینال-یامار مامان

 من شد یحرفشو خورد و محو تماشا بقیه

 صورتش تکون دادم یاز چند لحظه دستمو جلو بعد

 ییمامااااان کجا-الین
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بهم    یشتدختر...ماشاهلل...چقدر لباس و ارا  یچقدر خوشگل شد  ینال  -یامار  مامان
 ..یانم

 بغلش و محکم به خودم فشردمش رفتم

 !.....َنُدزَدِنتیاخوشگل شد یلی...توم خیفتمامان گلم بابت تعر یمرس-الین

  خندید 

 ...مزه یب -یامار مامان

 ...یگمم یجد-الین

صورتش   یرو  یشکرده بود و ارا  نیوینخوشگل شده بود...موهاشو ش  یلیخ  مامان
 یده بلند و پوش یناست ینکها ینچهرشو جذاب تر کرده بود..لباسشم در ع یحساب 
 .بود یکش یلیقرمز خ یماکس یهبود 

 در زد و وارد اتاق شد  مامانی

...هر یادلباس بهت م ینچقدر ا یناوف مادر و دختر چه کردن...اخ اخ ال-مامانی
 یدبگم کم گفتم...محشر ش یچ 

 ...یدانقدر خجالتم ند یقربونت بشم مامان -الین

 یینخجالت سرمو انداختم پا  یاز رو یالک  و

 یتونیاالن م یگهد یین پا یمبر یاب یطونش یخب باشه دختره  یلیخ-یامار مامان
 .یپرنسسا وارد ش  ینع

 به مامان نگاه کردم یخنده و من با اخم مصنوع  یر زدن ز هردوشون
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 مثل پرنسسا نه خوِد پرنسس...خوبه؟...حاالخب  یلیخ-یامار مامان

 نگفتم یچیو ه  خندیدم

 یا؟ ارسالن کو مار-مامانی

 .یزدداشت با هاکان حرف م یاطح یفکر کنم تو-یامار مامان

  یت منو اذ یخواستواقعا فقط م یعنیاومده؟؟؟؟؟ جــــــانم؟؟؟؟؟؟؟سرگرد
  ونستیدنم یتشخص یبوده...ب  یکارش چ   ین اصال!!؟؟؟قصدش از ا ی چ  یکنه؟برا

 یریختب  یالیبود همون اول راستشو نگفت!گودز  یخورم؟مریضمن انقدر حرص م
 ...چاقااال

 قلبمو فرا گرفت   یحال خوب  یهخبر اومدنش  یدنشن با

 یی...کجاینال-یامار مامان

 سرمو بلند کردم و به مامان نگاه کردم سریع

 جانم؟  یدببخش-الین

 ینمبزنم بب یسزنگ به ارم یهون درجما یبا گوش یرممن م یگمم-یامار مامان
 ...به مهمونا سالم کن یینکجاست!توهم باهاش برو پا

 چشم-الین

 زد و از اتاق خارج شد  لبخندی

 یزم؟عز یمبر-مامانی

 یگه؟؟ همه جوره خوبم د-الین
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 نه-مامانی

 تعجب گفتم با

 َبده؟؟؟ یمچ یوا-الین

 کرد  یمهربون  ی خنده

 !یلعا همه جوره   ینهمنظورم ا-مامانی

 خندیدم 

 ....یطونش یا-الین

  ی گوشه   یدشوقفل کردم..و کل یناناطم یاز اتاق خارج شدم و در اتاقو برا کنارش
 ینهنب یدر گذاشتم تا کس

 یمرفت یین از پله ها پا یهمراه مامان  به

 یدونم...نمیبینمجمعو م یندارم ا یشهمن هم یزددهنم م یچرا قلبم تو  نمیدونم
 ..استرس دارم چرا حاال که سرگردم هست

 یخمبذارم  یدنکردم,با یتشچون چند روزه اذ یددارم؟شا یواسترس چ اصال
 .ینه بازبشه!اره بابا هم

 ..طبقه دوم  یبه پله ها رسیدیم

کردم خندمو    ی...سعیینپرنسسا ازش برم پا ینع یدکه با  ییهمون پله ها یعنی
 قورت بدم 

 ی؟چرا مضطرب  ینال-مامانی
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 ..یشمم ینطوریسالم کنم هم یخوامهرموقع مشه..اول یمامان  یدونمنم-الین

 زد یبخش ینانلبخند اطم مامانی

 ...نگران نباش من کنارتم-مامانی

چرا انقدر کف دستام عرق کرده و  یدونستمنگفتم....خودمم نم یچیه لبخندزدمو
 ..زدم یخ

 رفتم  یینپرنسسا پا ینخودم ع یپله ها به گفته  از 

 فت بلند گ یسالن با صدا یتو یکی

 ....یـــــــنعـــــه ال-

 بودم آواست مطمئن

بود چند بار هول    یک...نزد  ینگاها برگشت سمت منو مامان   یهمه    یلحظه ا  برای
 باشم؟؟  ینطوریا یدشانس چرا من امشب با ینکنم..لعنت به ا

 !ید د یشدم ینوهمشون برق تحس ی..تو چشمایکردنبا دهن باز نگاهم م همه

 یکردنگاهم ممعمول با حرص ن از دخترا طبق  یا دسته

 یدیم پله ها رس  یینبه پا باالخره

  یع ,سریکردنکه هستن...اوناهم داشتن باتعجب بِهم نگاه م  یاملواسان ینا واااای
 نگاهمو ازشون گرفتم

 ..تو چشماشون زل بزنم یشدروم نم  واقعا

 و محکم بغلم کردبهم  یدبا سرعت رس اوا
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 به حالت اولش برگشت  جمعیت

 گفت  یاروم تر  یدابا ص اوا

تو....دهن   یدلم برات تنگ شده بود چقدر خوشگل شد  یلیبخدا خ  ینال  یواااا-اوا
 ..یدنتهمه باز موند با د

 بود یطونیمهربون و ش یلیدختر خ اوا

 تربودم  یطونخودم البته من نسبت بهش ش  ینع تقریبا

که   ودب یز فر ر یعیشطب یو موها یقهوه ا یداشت..چشما یگرد و با نمک   صورت
 من عاشقشون بودم

 داشت یو ناز  یککوچ  یباتقر  یمتناسب با صورتش بود و لبا دماغش

  یده قرمز کوتاه پوش یلباس دکلته  یه..یومدبهش م یلیامشبش هم خ ارایش
 فرشو کامال باز گذاشته بود یبود...و موها

 بود یدرکل دختر خوب  یکردن نبود..ول   یتو رعا اهل حجاب زیاد

 ... تو دختر یدلم برات تنگ شده بود!کجا بود یلیم خآوا من یوا-الین

  یدخند اوا

 ....معرفت یَورا ب  ینهم-اوا

 !کلک  یاتوهم چقدر خوشگل شد-الین

 ید زده خند خجالت

 ...یرسمتو که نم یباشم به پا  یهر چ -اوا
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  یموهاتم..باز که بازشون گذاشت  !!!!....من عاشقیوونهد-الین

 یختممش ربردم سمت موهاش و ِبهَ  دستمو

 یدکش  یفیخف جیغ

 !!!...یز بهمش نر یشور ب-اوا

 یدمو دستمو کش  خندیدم

 ..یامبکنم ب یر کث  یتجمع ینبه ا یسالم  یهمن برم -الین

 یخسته نباش یگماوه اوه از االن م-اوا

شده   یرهنگاه کردم که تا اون لحظه با لذت به ما خ یبه مامان  خندیدمو
 یمی قد  یو عمه گرفته تا دوستاو شرکا  یناموئبود...همراهش به تک تک مهمونا از ع

 ...اقاجون سالم کردم یو اشناها

برعکس تصورم مامانش  یول یینسرمو انداختم پا یدیمکه رس  یخانواده لواسان  به
 ...فراموش کنم یشههم یواسه   و گفت اون مسئله رو  یدبوس یشونیموپ

 !بودم یتشون شعور و شخص  ینچقدر ممنون ا و

 یدنهم در شروف رس  یج   یدرحال حرف زدن بودن..د  نبود...همهاز سرگرد    خبری
 بود

ترش کرده بود و   یپبا کت و شلوار مخصوص خودش که صد برابر خوشت اقاجون
مبل  یرو یشگیدار همبسته بود باهمون اقت یقشکه به   یدستمال قرمز مردونه ا

 ..دستاش نگه داشته بود یمخصوصش نشسته بودو عصاشو جلو
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شکار لحظه ها اومده بود مشغول عکس گرفتن از مهمونا بود چون   یاکه بر   عکاسی
 ینتشمن بب ِی به خوب  یتونستنم یبود کس یستاده پشت ستون ا

عکس گرفته   یواشکیامشب ازش  یکنهفکرشم نم یحت  یچکسه مطمئنم
  ین ...و قرار شد اقاجون اینداختحالتشون ازشون عکس م  ینبشه...درواقع تو بهتر 

 بده  یه اپ بهشون هدعکسارو بعد از چ

 ..یممبل نشسته بودم و مشغول خوردن دسر بود یاوا رو با

 بگم یزیوچ  یهبهت  ینمتبب یامخودمو نگه داشتم ب یعالمه  ینال یگمام-اوا

 شبرگشتم سمت یکنجکاو  با

 ی؟ چ -الین

 بست و با ذوق گفت چشماشو

 باالخره عاشق شدم-اوا

 و با ذوق گفتم یدمکش  یخفه ا یلیخ جیغ

 یه؟؟ک  ینمکن بب  یفزود باش تعر ییااااااو-الین

 خنده گفت  با

 یشناسیشم یستن یبه غر-اوا

 یاهه بگو جون به لبم کرد-الین

 یدکش  یقیعم نفس

 ....یراده-اوا
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 و بغلش کردم  یدمذوق محکم پر با

 نگو... نگو یوا یا-الین

 خنده گفت  با

 نگم  یاباالخره بگم -اوا

  توجه به حرفش ادامه دادم بی

 ...چقدر خوشحال شدم از خبر خوبت یلعنت  یایدبهم م  یلیا خدوت اخه-الین

 یدخجالت زده خند اوا

 .یشدم یکتر هم دوسال  کوچ یرادبود درواقع از ه یکتر من دوسال کوچ از 

 !یلیخوبه...خ یلیخوبه..اصال حالم خ یچقدر عاشق  ینال یدونینم-اوا

 ؟؟ یخداروشکر..حاال بهش گفت -الین

به بابام  یادب یگهتا سال د یخوادم یمت..فعال باهم دوستخودش اومد بهم گف-اوا
 ...بگه

 یدماز سر ذوق کش ییکوچولو  یغدهنمو با حالت شوک گرفتم و ج جلوی

باالخره توهم سرو   یشلم شما دوتا باهم.......اخچقدر خوشحا یاخدا یوا-الین
 ...یسامون گرفت 

 خندید 

 یومده؟ ن  به چشمت یهنوز؟کس یستن ی؟خبریعاشق شد  یتو چ -اوا
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 توجه بهش یهاکان جلوم ظاهر شد و منم ب  یچشما یر تصو یلحظه ا برای

 گفتم  یحالت مسخره ا با

توهم معلومه که   یالیا! خوش خیشممن؟عاشق بشم ؟من عاشق نم یک -الین
 ..یستن

 بدبخت یترشیرو دست عمو ارسالناا...م یمونیبابا م-اوا

 ...ام٢٢.تازه انگار مثال چند سالمه. یگیم یجوری یوااا-الین

ساله عاشق  ٢٢اونوقت تو هنوز  یگیرمدارم سروسامون م یکترممن از تو کوچ-اوا
 اخالقات ینبا ا یکنیم ی!ادمو روان یندست تو البابا از  یا ینشد

 یدم خوش خند سر 

....به موقعش یشمباشه بابا حاال حرص نخور نگفتم که کال عاشق نم-الین
 ..تو کار مسخره کردن یمبر یاحرفارو ولش کن ب ین..االنم ایشمم

 سر داد یقهقهه ا اوا

 یم؟مسخره کن یوام ک یه...پایمونهم یادم ی...ولیباشه باز خرم کرد-اوا

  ذوق گفتم با

 ....ینم اوووم بذار بب-الین

حبس شد    ینمس  ینفر ثابت موند...نفسم تو  یه  یسالن چرخوندم رو  یتو  چشمامو
 کردنچرا کف دستام شروع کرد به عرق   یدونمنم

 ....یزدبوم بوم م قلبم
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  یهویی و  یلدل یب  یلیکردم به خودم مسلط بشم خ  ی..سعیدمنفس کش یسخت  به
 ..یوفتمپس ب ینجاهم یدمشدم...ترس ینطوریا

 !!یدمد سرگردو

 ! یپیاومده بود....!اونم با چه ت یجد جدی

 یدادنسالن داشتن با چشماشون قورتش م یتو یدخترا یدمکردم د  نگاه

 یو مات زرشک  یکش یلیفاق بلند خ یکفش مردونه    یهو یشک جذب م شلوار  یه

  ی مردونه و مشک  یبدون دکمه  یرهنپ یه یرشم..و زیکت بلند زرشک   یه همراه
 ..بود یدهپوش

 ...لخت و رنگ شبش هم به باال داده بود  یکرده بود و موها  یغهت  یشش  صورتشو 

چرا حالم عوض   یفهممم....نیرهبگ یتونستم یو بگم نگاه هرکس یتونمجرئت م به
 .....استرس داشتمیدنششد با د

 یده اوا داره تکونم م یدم خودم اومدم د به

 !!!ی؟کجا رفت   ینال یواااا-ااو

 ...زدم یزور لبخند به

 لحظه حواسم پرت شد یه...یزمعز یدببخش-الین

 نگاهم کرد یانهموذ اوا

 جواب بده  یعشد؟؟؟هان؟سر یحواست پرت ک -اوا

 فتمبهش ر  یغره ا چشم
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 دنبال بابام یگشتمکوفت....داشتم م-الین

 یدم د یاطح یبار تو ین عمو رو من اخر-اوا

 یگردماالن برم یشش برم پ یقهدق یهگلم بذار   یمرس -الین

 راحت باش عشقم-اوا

 یکم  یتازاد پناه ببرم...و از جمع  یبه سمت هوا  یخواستمگفتم چون فقط م  دروغ
 دور بشم

اقاجون نشسته بود    یشپ  یدهوم بود هنوزم منو ندبلند شدم..سرگرد معل  یششپ  از 
 ی رو یکردکه جذابش م یشگیو سخت مشغول صحبت بودن همون اخم هم

معرکه بود...کت قشنگ جذب تنش بود...و به قدو  یپشبود... واقعا ت یشونیشپ
ته چهره   یهکم نداشت   یا یهترک یگرایاز باز یچیکه  ه  یافشم..قیومدم یکلشه
 تاشد یخانواز بال یا

 سمت کفشکن رفتم

خودمو  یو الک  یسمکفشکن باعث شد همونجا وا  یدوتا از دخترا جلو یصدا ولی
 ,کنم  ینهآئ یدنمشغول د

 خفنه یلیخ یوااا-یاول دختر 

 یدنبا چشاشون قورتش م یاره نگاش کن دخترا چطور-دومی

 بداخالقه  یدهبه نظرم اصال پا نم-اولی

 یکلششدم..چقدر ه یفتشنگاه ش یهبهتر...مال خودمه...من که با -دومی
 خفنه!!!معلومه از اون ورزشکاراستا
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 ....غلط نکن...مال خودمه-اولی

که   یاون ادم بداخالق   یگفتبهم م  یحس  یزدن؟؟؟؟یهحرف م  ی داشتن راجب ک   اینا
 ..همون سرگرده یگنم یناا

 صدا زد اونموقع؟؟  یاتابک خان اسمشو چ -دومی

 بهش گفت کانما یااوووم...فکر کنم هاکان -اولی

 بود یزاییچ ین همچ یهاره -دومی

چرا اون لحظه دلم  یدونم...نمیزدنراجب سرگرد حرف م یناا یدمتازه فهم 
 ..یکشیدمبرم ُپشتشون و تا جون داشتن موهاشونو م یخواستم

 !بدبخت یز ه دخترای

 ..یزننم یدمردمو د یبچه  ِنشستن

که من بخوام بخاطرش  ره  دا  یچ   یریختب  یخورم؟اونمن چرا دارم حرصشو م  اصال
 ...یرنحرص بخورم..بذار انقدر نگاهش کنن تا بم

 ..قرمز شده بودم ینگاه کردم کم یافمبه ق ینهآئ یتو از 

 داشتم یاز ازاد ن یهوا به

 یلشوقرار بودم که خودمم دل یب  یجور یهشده بودن.. یبهمه عج رفتارام
از درون داره منو  منستیدوبود م یسرگرد نبود..هر چ  یر تقص یدم..!شایدونستمنم

 یه؟بفهمم چ یتونمنم ینکه...کالفه بودم از ایکنهعوض م



 

 
353

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

نشونش  یخواستمم ینکه ا یبرا ید!شاینهامشب سرگرد فقط منو بب یخواستم دلم
درواقع کودک درونم بوده و ورژن   یدهکه تا االن د  یزیو هر چ  یهک  یواقع  ینبدم ال
 ...ینهمن ا یاصل

رو  یا یگهد یجا یکنهوقت م یمگه کس یلخت و َپت همه دختر  یناخه با ا ولی
 !هم نگاه کنه؟ 

 ...افکار پوچ دور کنم ینکردم خودمو از ا  یتکون دادم و سع سرمو

لحظه هم    یهاون  یجنگمتو ذهنم باهاش م یرمو...باور کن انقدر که من درگبیخیال
 ...یکنهبهم فکر نم

  رفتم یسمت در ورود به

 ..یکرداقا خوش و بش م یلبا عکه   یدمد یاطح یرو تو بابا

 .من به صحبتاش خاتمه داد و به سمتم اومد یدند با

من حاال حاالها   ینتو وروجک....بب یبه به پرنسس بابا...چقدر خوشگل شد-بابا
 ..ها گفته باشم یبر یدمتنم

 َسر دادم یا قهقهه

 ..عهه بابا...نگران نباش منم حاال حاالها ور دلتونم-الین

حالم بهتر   یمبا بابا صحبت کردم و چندتا از مهمونارو مسخره کرد  یکم  هینکاز ا  بعد
 شد و به سالن برگشتم

اوا   یغ ج یشد و با صدا یدهدستم از پشت کش یهوکه   یگشمچشمم دنبال اوا م  با
 به خودم اومدم 
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 ...یااابر یخواستیدم در م ی؟یهاومد یهتا ترک  یتو ؟رفت  یفت کجا ر   ین..الیواااااا-اوا

 نکن...چخبر؟؟ یغج یغ جاالح-الین

 یدی؟ اقاجونه رو تاحاال د یشتو اون پسره که پ ینال-اوا

 ...دستشو دنبال کردم رد

 یگفتسرگرد رو م فهمیدم

 اره چطور -الین

...فکر کنم یکننهمه دخترا دارن راجبش صحبت م  یدماصال؟شن  ینا  یهست   یک -اوا
 اقاجون یباره اومده مهمون  یناول

  ی توش از تو   یکه دختر پسرا  یمهمون   یادکنه ب  یپنقدر خوشت...خب مجبوره العنتیا
 یکهجلب توجه کنه....مرت یخوادحتما م یگهاز خودشه د یشترن؟؟کرمدانشگاهم ب

 یعقده ا

  بودمش یدهند یامونمهمون یاره منم تو-الین

 اهنگ بذاره  یخوادم یجید یمبرقص یمبر یاب یخیالشب-اوا

 مش کردنگاه  یطونو بعد ش  یستادملحظه ا چند

 یهمنظورم چ یدفهم که

 یم؟ بترکون-اوا

 !یمبترکون  یدقطعا با -الین

 ...یکنهبه من نگاه نم  یچکسه  یرقصیبا ناز و دلبر م  یلیتو خ  یستاقاااا...قبول ن-اوا
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 کردم  یمصنوع  اخم

 !یااااصاحب دار یگهکرده به تو نگاه کنه تو د  یخودب یکس-الین

 خنده  یر زد ز اوا

 یشعوراشته باشم بمگه سگم که صاحب د-اوا

 و با حالت اکراه گفتم  خندیدم

 ی حاال هر چ -الین

 ...انتخاب اهنگ با من یباشه باشه قانع شدم.ول-اوا

 ..قبوله-الین

 رفت  یجیبلند شد و به سمت د اوا

 یه بعد بق یکردیمبا رقصمون سالن رو منفجر م ید منو اوا اول با یسال تو مهمون  هر 
 که برقصن   یومدنم

رقصم   یبه قول خودش تو  ینکهمن به خاطر ا یبود..ول یعالمون رقص هردوتامون
 ..یرقصیدمداشتم قشنگ تر م یشتریب ینازو طناز

 ...چشم ِچرون ی..بدبختایکنمدخترارو صاف م یوسط دهن همه  یرماالن م اصال

 ....بچسب یومهمون ینال یخیالواقعا؟!؟ب یخورمدارم حرص م یمن سره چ  اصال

 سمتماومد  یبا خوشحال اوا

 یمنگه داره تا منو اون بر یسپرد وسطو خال یز به بابک ه و
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 یلیلحظه هم چشمشو از روم برنداشته خ یک یدهاز اون لحظه که منو د بابک
 معذبم کرده بود 

بار زل    یه  یقههر چند دق  یهو شهرام و بق  یدمثل ام  یگهد  یاز پسرا  یلیاز اونم خ  غیر 
 ....هم داشتم یادشتم....ظاهرا زبهم... بنده هم خاطر خواه کم ندا  یزدنم

 یشهاز هم یخوامم یندفعه ..ایمکه بترکون  یمبسه بر یگهباز کردن د یِپپس ینال خب
 ..بزنم ینفک سرگردو به زم یخوامبهتر باشم...م

 وسط  یمبه اوا اشاره کرد بر دیجی

 یستماست...پ  ییبازم وقت هنر نما  یدنگذاشته شد و همه مهموناهم فهم  اهنگ
 یکرداقاجون بود..و اقاجون مشتاقانه مارو نگاه م  یدد ی تورقص کامال

 ی.صدااومده.. یدمفکر کنه فهم یخواستمبرگردم و به سرگرد نگاه کنم نم نتونستم
 سوت و دستا باال رفت

 ...کف همرو ِبُبرم  یاماده کردم که حساب  خودمو

کدوم   یدمشده بود و هنوز خواننده شروع به خوندن نکرده بود فهم یپل اهنگ
شکل ارائه  ینکرده بودمو به بهتر  یکه روش طراح   یکردم رقص  یاهنگه...و سع

 ...بدم

 ....یبارودو خانم ز ییهنرنما یمکه داشته باش  یمبر-دیجی

 یکنن نگاهم م  ینمامان و بابا با ذوق و تحس  یدمزدم...چشم چرخوندم که د  لبخندی

 :...شدم غرق رقص واهنگ شدم و کال از سالن و مهموناش دور  دیگه

 یگرده,ساده میپوشهساده م-
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 کاراش, عاشقم کرده  ینهم با

 یگردهاخالقش،برنم خوبه

  عاشقم کرده یزاشچ ینهم با

 آل من  یدها یمال من تو؛ هست  شدی

  به قلبم یحاِل من، خوش اومد یبهتو عج با

 یاییدن یهواسه خودت؛  ییبه تنها تو

 به قلبم یخوش اومد ینجاییخوبه که ا چقد

 آِل من  یده ا ی من؛ تو… هست اِل م شدی

  به قلبم یحاِل من، خوش اومد یبهتو عج با

  یاییدن یهواسه خودت؛  ییبه تنها تو

 ینجاییخوبه که ا چقد

 به قلبم یاومد خوش

 ...و سوت سالن رو پر کرده بود یغدستو ج یصدا)

بوس رو هوا براش   یه زدم و برگشتم سمت اقاجون و از همون فاصله  چرخی
 یبشه, اقاجونم حساب  یشتر و سوتا ب یغج یحرکتم باعث شد صدا ینم و افرستاد

 یلحظه چشمم خورد به سرگرد که بغلش بود و محو تماشا یهخندون شد!فقط 
بود..نگاهش تنمو   یچشماش سرد ی تو یگه من بود..نه اخم داشت نه د
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التم  صورت و حا یتو  ییریتغ ینکهنبود بدون ا یادن ینا یلرزوند...انگار اصال تو
 (...پر حرف سرگرد بود  یتموم حواسم پرت چشما  یبشه برگشتم سمت اوا ول  یجادا

 با اون  یچسبهشهر م ینتو ا سهپر 

 کافه ست, عاشِق بارون   عاشق

 یره؛ هم سر به ز یرهنظ یب  هم

 یگیرهخنده اون خندم م با

 یعشق باز ی و دل بازه تو دست

 !یراض یمروزا راض ینازش ا 

پرت کرد سمت باال و تراول هاَئم    یدسته تراول پنجاه   یهو  عمو کوروش اومد جلو  )
,تو اون حالت هم من هم اوا ینخش شدن و افتادن زمسرمون پ  یرو  یباز  یباحالت 
 (داشت یقشنگ  یبه خاطر هم قد بودنمون رقصمون جلوه  یدیمدور چرخ ٢هردو 

 با عشق منو برد سمتش  سرنوشت

  آرامش یعنی یششپ بودنم

 آل من  یدها یهست مال من تو؛  شدی

  به قلبم یحاِل من، خوش اومد یبهتو عج با

  یاییدن یهواسه خودت؛  ییبه تنها تو

 ینجاییخوبه که ا چقد

 به قلبم یاومد خوش
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 آِل من  یده ا یماِل من؛ تو...هست  شدی

  به قلبم یحاِل من، خوش اومد یبهتو عج با

  یاییدن یهواسه خودت؛  ییبه تنها تو

 ییینجاخوبه که ا چقد

 (یلیسامان جل-یرنظ یبه قلبم.......)ب  یاومد خوش

دامنامونو مثل   یگوشه    یموبا حالت تعظ  یستادیمز حرکت اکه تموم شد ا  رقصمون
 یمخم شد یو کم یمهم گرفت

 دست و سوت باال رفت  صدای

 کردن  یفازمون تعر یشهپسر عموهامم مثل هم ینما ب اون

 ...یدترکوند یولبابا ا یولللا-

 یمو لبخند زد  یمرو نگاه کرد یگههمداوا  منو

 دستا هنوزم قطع نشده بود  صدای

نشون   یواکنش ینهمچ یکردمانداختم...فکر نم یینپا یخجالت سرمو کم از  من
 ....بودم یدهند یجانیه یتواندازه جمع ینبدن تا به حال به ا 

 ..دستا کم شدن یاز چند لحظه صدا بعد

و گرم کردن   یباتونز یمحترم از هنرمندممنونم از شما دوتا خانم  یلیخ-دیجی
شب سال رو   ینتر یطوالن  یمکه بر یدکف مرتب بزن  یه یخوامسالن.....حاال م

 !یمبترکون
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 ...یدنبلند دست و هورا کش همه

سر   یموشربت خنک برداشت یوانو دوتا ل یماردو رفت یز اوا هم به سمت م منو
 یدیمکش

 ....مردمااا یوااا-اوا

 کجاست  یموذ دیراه یناوا ا یمم شد!راست اره چقدر گر -الین

 کرد  یتک خنده ا اوا

 ...یارنرو ب یکفکر کنم با بهراد رفتن ک-اوا

..حاال    یبهم گفت   یدهنشد فکر کنم فهم  یداشپ  یکبعد از سالم عل  یگهاهااا اخه د-الین
 یکشهخجالت م

 یست ن یدازش بع ینمارع واال ا-اوا

 نگفتم یچیه خندیدمو 

داشت..طبق   یلداییبزرگ سفارش داده بود...که ِتم    یطبقه  ار  چه  یکک  یهجون    اقا
 یگرفت سه چهار طبقه م یکک  یه یشهعادت هر سال هم

 یشدازش م یاستقبال خوب  یشههم و

 یو دختر پسرا  یدادَجو م  یهم ه   یجیبلنِداهنگ تموم عمارتو برداشته بود د  صدای
 یشدن وسط بدتر م

مبل کنار  یرو یبود و با ژست خاص نییبه سرگرد انداختم سرش پا  یواشکی نگاه
 اقاجون نشسته بود 
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که وسط   یجمع  ینتو ا  یلیاخ  ینکهبا ا  یکردجوونا حساب نم  ینانگار خودشو ب  اصال
جدا بافته  یتافته  یخواستاون انگار خودش م یبودن..از سرگردم بزرگتر بودن ول

 باشه

 ...یادهم نم یکار  ینهمچ و ژستو اخالق  یپبه اون ت البته

فکر   یتو ینبود حساب  یادن ین..اصال تو ایکردمشک م یدوسط با یومدم ر اگ
بود چند جا با فکر    یک َپروا بهم زل زده بود و نزد  یهمون موقع هم که ب   یبود...حت 

 یدونم؟ رو نم یفکر بود..حاال به فکر چ  ی,توینکردن به نگاهش بخورم زم

 وسط یمتوجه بهش دست آوارو گرفتم و رفت بی

  ی که دست   یخندیدیمو م یدادیمبهداد و اوا هم وزن با اهنگ قر م رکه وبا ب داشتیم
 بچسبه  ینَفَکم به زم یدنش بود باد یکشونم نشست برگشتم سمتش که نزد یرو

 یکرد؟؟کار م  یچ  ینجابهداد ا اشکان

 گرد بهش نگاه کردم  یبا چشما متعجب

 ی تو برق یجور یهبراق براق بودن... یشاب یزد...چشما یکش دختر  لبخند
 شد  یته دلم از ترس خال یلحظه ا یبود که برا یادچشماش ز

 یکردم یپشخوشت یبود..که حساب  یدهپوش یو شلوار خوش دوخت و جذب  کت

 اومدجلو و در گوشم و گفت اروم

 هنرمند  یخانم کاوه  یبینمتونخوشحالم که م-اشکان

 ...برام  یهخطر  سرگرد گفت  ینکهبه خاطر ا  یدچرا..شا  یدونماسترس گرفتم..نم  دوباره
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 یکردمم یکداشتم سالمو عل یموقع رقصمم بوده؟پس چرا من وقت  یعنی این
 یدمش؟ ند

 و دستا باال تر رفت  یغج یشد صدا یسکوئید یباعوض شد و تقر اهنگ

  یرفتم موقع م ینا یشهدرست نتونم اطرافمو نگاه کنم..هم یشدنور باعث م رقص
 یشستمم

  یرون ب  یتتمو گرفت و منو از جمعده بود دسحال من ش  یناشکان هم متوجه ا  انگار 
 برد

 فرصت طلب  مرتیکه

 یدمکش  یروندستش ب یبا کمال احترام از تو دستمو

سالن بغل المپ ها روشن بود و اقاجون و دوستاش   یاردو...تو  یز به سمت م  رفتیم
 ه بودن اونجا نشست یژشو یو مهمونا

سمت من  یکیشول برداشت دار شربت پرتقا یهپا یوانو دوتا ل یستادا یز م کنار 
 گرفت 

 کردم  یلب یر ز تشکر 

 شوک اومدنش بودم  یتو هنوزم

خطاب به من  یکردبه مهمونا نگاه م ییکه با لبخند مردونه و دندون نما   همونطور 
 گفت

 یدید؟ منو د  یدتعجب کرد-اشکان
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 راحت باشه  یالمخ یکمی یشدباعث م ین و ا یبستمنو جمع م هنوزم

 ...یلیبله خ-الین

بود   ییاز اون دسته پسرا یخوب بود...ول یافشق یی...خدایدردونه خندم و  اروم
سرگرد    یبه پا  ینهبابا منظورم ا  یمردونه نبود!ا  یلیکه خوشگل بودن نه جذاب...خ

 یرسیدنم

 یدامشتاق یلیخ-اشکان

 یلییاره خ-الین

 نگاهم کرد شیطون

 ......یساوا یگمخببب باشه ....اوم....االن م-اشکان

 .یساوا یگماالن م یگفتم یه  یکردواوم اوم م یه   ینطور هملحظه  چند

  یکنهم یتمداره اذ فهمیدم

 ید؟ زودتر بگ یشهجون به لب شدم م یوااا-الین

 خنده  یر حرفم زد ز ینا با

بله چشم خانم!خالصه بگم پدر من با پدربزرگتون)اشاره کرد به اقاجون که -اشکان
  یرانبه اد از چند سال بودن...من بع یک شر یممشغول صحبت بود(از قد

...جالبه یمهمون   ینمنو دعوت کردن به ا  یشونما  یداکردیمبرگشتم...اتابک خان رو پ
 نه؟ 
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مجبور شدم  یبود !ول یبرام جالب بود..به هرحال تصادف مسخره ا یلیخ خیلی
 .به روش بزنم یلبخند رسم

 ازش چند قُلپ خوردم یتشربتش شد...منم به تبع یدننوش مشغول

از خشم قرمز شده و با چشماش برام خط و  یدمه سرگرد افتاد که دهم بنگا یهو
 ینداخت قلبمو به وحشت م یافشکارم تمومه!ق  یدمفهم یکشهنشون م

 حکم شروع کردم به سرفه کردنگلوم...و م  یتو یدشربت پر یهو

 یهو؟؟ ....چتون شد ید؟؟؟؟خانم کاوه.....خوب یشدچ-اشکان

  یبینی ...بابا مگه نمیکردم  یاعالم نگران   یز ر  یه  یشم ه اشکانم در گو  ینبابا ا  ایییییی
 بدم عجبا  یح..انتظار داره براش توضیشمدارم خفه م

اونم با سرعت رفتو در   یارهاب ب یوانل یهگفت برام   یشخدمتااز پ یکیبه  سریع
  یکردماب برگشت تا اون لحظه همش سرفه م یوانل یهبا  یهعرض چند ثان

 سرگرد یریکوفت بگ  ای

 از دست خدمه گرفت  یوانول نکااش

 یکردنگاهم م ینگران  با

 یبخور خوب بش ینوا یاب-اشکان

 که نذاشت   یرماز دستش بگ یوانول خواستم

 ....یاب  یستکارا ن  ین ااالن وقت  یکنیم یچقدر لجباز-اشکان
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 یتو یوانوحرف بزنم اگر جاش بود همون ل یتونستمدهنم...نم یگرفت جلو  لیوانو
 یارهب یرمسرگرد فقط منتظره تنها گ یدونستمم میکردسرش خورد م

 !کوفتمون شد  یمخوش بگذرون یمشب خواست یه بیا

 ...یچرخیدپروانه دورم م ینع یختمر یب  این

از دستش  یوانولبم کرد..و منم چند قُلپ ازش خوردمو ل یکباالجبار نزد لیوانو
 ...گرفتم

 ...ه کنمجرئت نداشتم سرمو بلند کنم و سرگردو نگا یگهد اصال

 گفت  یو اخم کمرنگ  ینگران  با

 ی؟؟؟؟ خوب -اشکان

 و خانمانه گفتم یرسم یدم؟؟؟خیلیپسر خاله شد نفهم یک   این

 نگرانتون کردم یدبله ممنون ...ببخش-الین

 !...دختر خوب یهچه حرف ینا-اشکان

 یشهسر من آوار م یادغولتشن م ینو دختر خوب!....االن ا کوفت

 سمتش یمستش اشاره کرد بربا دکه   یدماز دور د اقاجونو

 یماشکان به سمت اقاجون رفت یبه شونه  شونه

که   یرادهاون ه یر ...تقصیومدازده دنبالمم ن یبممن غ یدآواهم انگار اصال نفهم این
 ...حواسشو پرت کرده

 نگاهم به سرگرد افتاد ناخوداگاه
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که    یدیدمح م...به وضویکردنگاه م ینمبل نشسته بود و به زم یرو یظیاخم غل با
 ...َفکش منقبض شده

 کنار اشکانم  یلجباز یفکر کنه برا نمیخواستم

 ....به اقاجون رسیدیم

 جناب اشکان؟  یگذرهخوش م-اقاجون

 زد ییلبخند دندون نما اشکان

 خوش نگذره!؟   یشهمگه م  یدکه شما امشب برپا کرد  یبزرگ   یافتبه لطف ض-اشکان

 دزد و سرشو تکون دا یلبخند کمرنگ  اقاجون

 به من کرد  رو

 یشناختی؟؟؟ تو اشکانو م ینال-اقاجون

 من جواب داد یخواستم دهن باز کنم اشکان جا تا

 یدمشوند یباشگاه سوار کار یتو  یشبله با اجازتون!چند وقت پ-اشکان

 ...تکون داد یحرف  یچه یلبخندش پر رنگ تر شد و بازم سرشو ب  اقاجون

 یدی؟خوبه!ارسالنو د-اقاجون

 یشناخت؟از کجا م یگهمنو د یبابا واااا

 .یدمد یاطح یتو یشساعت پ یک یشونمبله ا-اشکان

 یمکرد  یدامعرفتتو پ یب  یاون تو و بابا یقطر باشه از  یبه هرحال هر چ -اقاجون
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 یدمردونه خند اشکان

 یدلطف دار-اشکان

 یشناسن؟ همه همو م ینجازد چرا ا یلبخند محو اقاجون

 سرگرد یروبه رو یقاشست دقمبل کناراقاجون ن  یرفت و رو اشکان

  یکه ت یکهدور و برشه رو ت یهم که اوه اوه...مطمئنم قادر بود هر کس سرگرد
 یکردبه اشکان نگاه م یزخم یوونح یه ینکنه..ع

 .اطراف بود یدزدنو خندون مشغول د یخیالاشکان ب اما

و    یوحش  یاشکان...و نگاه ها  یقو عم  یرهخ  ینگاه ها  یر ..زیبه سالن اصل  برگشتم
 ..سخت بود یلیو اون فضا خسرگرد, مطمئناموندن ت یدرنده 

 بود یوشکه مشغول صحبت با عمو دار  یستادمبابا ا یشپ رفتم

 من به طرفم برگشت  یدند با

 جانم -بابا

 یشناسیپسره اشکان بهدادو تو از کجا م ینبابا ا یگمم-الین

 متعجب گفت بابا

 یشناسیتو خودت ازکجا م-بابا

 تو بگو حاال  ولا یییوا یا-الین

 یمیرمم یتر بگه از کنجکاو یر اگر د میدونست
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  یعنی بابا )  یو گمشده    یمیقد  یکای..چون از شریدمپدرشو د  یهترک  یتو  یچیه-بابا
وسط   ینازم استقبال کرد و احوال بابارو گرفت و منم ا  یمن کل  یدناقاجون(بود با د
 یشناسیش؟کجا م  دوتا دوست...حاال تو بگو از  ینشدن ا  یداپ یشدم واسطه 

 یدمشاونجا د ینعمو ام یشپ یسبا ارم  یمرفته بود یشچند وقت پ یچیه-الین

 ...یستن یاهان پسر بد-بابا

 نگفتم یچیتکون دادم و ه سرمو

اهنگ رقص تانگورو بذاره...همه جفتا دست تو دست   یخواداعالم کرد که م دیجی
 هم اماده بودن

 ...وسط  یرفتمواگرنه با اون م یستن یسارم حیف

  یش آواهم که مشغول شوهر باز ین..ایزدمم یدنشسته بودم و مهمونارو د کناربابا
 یرقصیدنوسط م یرادبود...با ه

شربت البالو    یوانل  یهسالن و دستش    ینا  یبه سرگرد افتاد که اومده بود تو  نگاهم
 .بود

 یخواست...انگار مریختیهم کنارش داشت عشوه م یدختر وحشتناک زشت  یه
کرده بود که از حد معمول خارج بود...لباساشم که   یشتره انقدر ارازنه..دخمخشو ب

 یختهر یرونب یشهمه چ یینتر بود..از باال و پا  ینسنگ یپوشیداصال نگم...اگر نم
 ...بود

 بود یشدم...حس بد یجوریصحنه  ینا یدن چرا با د نمیدونم
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  ی تو یشم حساب ...اخمایکردنم یاورد و بهش توجه یسرشم باال نم یحت  سرگرد
 یستادهچلغوز زشتتتت...کنارش ا یدختره  ینهم بود معلوم بود کالفست..اما ا

 ..یکردبودو مدام براش ناز م

 یَکنِمشو م یرمدارم با پوست کنار ناخنم ور م یدم خودم اومدم د به

 یادسرگرد ب  یتو امشب...فقط خواست   ید ش  ینطوری!!!!!؟؟؟؟؟چرا اینچه مرگته ال  وا
 یه؟؟؟؟ اداها چ ینا یگهد یهک  یواقع ینال ینهبب

  یزدمم یببه خودم نه  همینطور 

  از اون بلند شدم یتمنم به تبع یستاد بلند شد و ا بابا

 اومد  یکه داشت به طرف بابا م  یدمد اشکانو

کورتو باز    یچشما  ینگاهمو دوختم به سرگرد انگار حواسش نبود...خب لعنت   سریع
 .سمتم یادخودش داره م ینکن بب

  گرم بهم دست دادن  یلیبه بابام خ یدرس نکااش

  از دور روم زوم کرده بود..با اکراه نگاهمو ازش گرفتم بابک

 از شما داشته باشم یدرخواست  یه یتونمجناب ارسالن م-اشکان

 یید بفرما -بابا

 کرد به من   اشاره

دور با دخترتون برقصم؟البته سوتفاهم   یهکه  یرمازتون اجازه بگ یتونمم-اشکان
 !یمعمول یفقط جهت دوست  یشناسمخانم رو م یننشه..من ال
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بگم طرفم   یخودت نجاتم بده..من به چه زبون   یانکنه...خدا  یکارتخدا بگم چ  واااای
قصد جونمو کرده؟اصال   ی؟نکنه چ  یگهبابا د  م؟نهیتانگو برقص یگهاومده م یا؟؟حاالن

 !!!....حساسه ینسرگرد چرا انقدر رو ا 

نظر منو بدونه..خوشبختانه  یخواستاخت انگار من اندبه م ینگاه  یمن بابا
  یح تفر یشتر دونفره براشون ب یرقصا ینطور خانوادمون اونقدر روشن فکر بودن که ا

بودم..با  یده دونفره نرقص یسبجز ارم سیچکساال با ه ینتموم ا یبود..اما من تو
 ن نخواستمراحت باشم اما م یاریکسبا پسر عموهام و  یتونمم یگفتبابا م ینکها

 !بگه ینال یهر چ -بابا

رقصمو توسط   یندرخواست اول ینهبب یخواستمشتاق نگاهم کرد باباهم م اشکان
 ی...من تویهخبر  یکنننه..چون اگر االن برم وسط همه فکر م  یا   یکنماشکان قبول م

  !بودم یهحاش یب   یلیساال خ ینتموم ا

 تته پته گفتم با

 ......یعنیاممم راستش من.....-الین

بود از تعجب   یککه زد نزد  یو با حرف   یدمشن  یبم و مردونه ا  یپشت سرم صدا  از 
 ..سنگ کوب کنم

ها قول رقص رو به من    ینخانم کاوه قبل از ا  یبهداد!ول  یاقا  ید ببخش  یلیخ-سرگرد
 یرم دادن...البته من االن اومدم از پدرشون اجازه بگ

 به من انداخت و ادامه داد ینگاه  و

 ...کردم  یر د یدببخش-سرگرد
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  ین ا  یعنی...یبینمبگو خواب نم  ی؟؟؟؟خدایابکن  یر د  یکه بخوا  یایب  یقرار بود  یک   تو
 با من برقصه؟؟حس ضعف داشتم یخوادم یگهغولتشن االن اومده م

قلبم انقدر بلنده که   یصدا یکردم....حس میزد..قلبم بوم بوم میومدباال نم نفسم
 ...یشنونهمه دارن م

 ...دمشکوک نگاهم کر  بابا

 سرگرد گفت  روبه

شده بود   هیر )رو به اشکان که حاال با پوزخند به سرگرد خینطوریهجدا؟پس اگر ا-بابا
 !یشهنم ینکهکرد(مثل ا

قابل قبول بود تا   یشتر با سرگرد برقصم براش ب ینکهانگار ا یبود ول یرتیغ ینکهبا ا 
 اشکان

 س گفتاز لبخندش کم بشه باهمون اعتماد به نف ینکهبدون ا اشکان

 جناب کاوه  یستن یمشکل-اشکان

شم خو یقشعم ینگاه ها ینانداخت..من از ا یقیبه من نگاه عم و
 نشدم یتاصال اذ ینگاهم کرد ول یقا..سرگردهم امشب عمیومدنم

 ازمون دور شد اشکان

 بابا اروم در گوشم گفت یگردبا اخم برگشته بود سمتش و نگاهش م سرگرد

اما مطمئنم کن که از قبل به هاکان   یزنمرو حدس م  یهقض  یجورایی  ینکهبا ا  ینال-بابا
 !یقول نداد
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شوک    یهنوزم تو  ینکهتعجب نگاهش کردم...چه خوب که بهم اعتماد داشت..با ا  با
 ..یامتونستم به حرف ب  یحرف سرگرد بودم..ول 

 ...مطمئن باش بابا..من اصال-الین

 وسط حرفم پرید

با    دونستمیاگرم نم  ینوپسره مشکل داره... ا  ینهاکان با ا  دونمی : من خودم مبابا
دوست ندارم    ینکهکرد( با ا  یا! )تک خنده فهمیدمیم یعشاخما و رفتار ضا  ینا

برقصه و مثل چشمام بهت اعتماد دارم...  یپسر یچه یشدختر دست گلم پ
 !با اشکان نه یول ی؛حاضرم با هاکان برقص

 شدم یرهبهش خ متعجب

 . ...نپرس یلشم: دلبابا

 :خم شد و در گوشم گفت سرگرد

 . ...یشهم یدا! باز سرو کلش پستیعوسط ضا یم: گر نر-سرگرد

 یتموناذ هاشیکهو ممکنه با ت یشهجلوش بد م یلیوسط خ یماگر نر دونستممی
 .یستلج... هرچند مهم ن یدنده  یاالنشم فکر کنم افتاد رو ینکنه!هم

 .به بابا نگاه کردم  یدترد با

بود،  یبعج یز همه به سرگرد اعتماد داشت. همه چ ینا چطور اباب دونمنمی
 !با اشکان نه  یبابا گفت حاضره با سرگرد برقصم ول ینکهخصوصا ا

 !...من کنار سرگرد؟ اونم تانگو یعنیداشتم... یبیحس عج یه
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 . ...یکمسخته  باورش

 یهچ یلشدل دونستمی نم یلبخند بزنم ول یکه ه   دادیقلقلکم م یچیزیقلبم  ته
 سرکوبش کردمـ ینهم یبرا

بود که با   یاجازه صادر شد بار اول یعنی یناروم چشماشو باز وبسته کرد...ا بابا
  ی نگاه ها رو  یهمه    یکردمحس م  یرقصیدمو تانگو م  یرفتمم  یساز ارم  یر غ  یپسر

 یست هست چون درواقع ن  یزیمنو سرگرد چ  ین فکر کنه ب  یکس  یخواستممائه...نم

 ..با سرعت رد شدم یتجمع یناز بشد و  یدهکش  ستمد

 ....سرمو بلند کردمیسادمسرگرد وا  یروبرو یک   نفهمیدم

مثل گاو....استغفرهلل....سرشو انداخت  ینطوریاصال اعصاب نداره ها...!هم اینم
پسر عموهام با تعجب و از جمله حرص خوردن    یوسط...نگاه ها  یدمنو کش  یینپا

 .دخترا با حسرت روم بود یهبابک و بق

 ..یکننام دارن مارو نگاه م یگهد یها یلیبودم خ مطمئن

  دستاشو آروم کنارم گذاشت دوتا

 !!!از خجالت یمردمداشتم م که

 یومدقلبم م یبار فقط صدا یناول برای

 ....بوم بوم

 ....بوم بوم

 ....بوم بوم
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 ......با هاکان.....روبه رومینجا...ا من

 بدتر کمه  یشههوا از هم یکردمم حس

 یگمبه بعد م ین....!اره از ایهرسم یلیسرگرد خ یگههاکان؟فکر کنم د یگمم چرا
 یدمنم یخودش سوت  یهاکان البته جلو

از  یدرحال پخش بود...برقا خاموش شدن..و فقط نور کم یاروم و خارج  اهنگ 
 ...یزدبه وسط م یسالن بغل

 ...ینمبب یتونستمرو خوب نم کسی

  سرشو خم کرده بود ازم فاصله داشت اما ینکهبا ا هاکان

سرمو بلند کنم..با  یشدروم نم یگم..به جرئت میدزدیدمنگاهمو از هاکان م همش
 یماون بود نه به خواست من...االن مجبور یرقص نه به خواست دل ینا ینکها

 یاریمسرو تهشو هم ب یجوری

 شد یم یدهاروم بود...انقدر که به زور شن یلیخ صداش

..اون ادم یگمکه م یه باره اخر ینسمتت...ااومد  اشکان یدممن خودم د-هاکان
 !سمتت یادخطرناکه نذار ب

 برگشتم و نگاهش کردم  یلحظه ا برای

 قلبم شروع شد  یحاکم شد......دوباره صدا ینمونب سکوت

 بوم  بوم

 بوم  بوم



 

 
375

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ... قبل  قرار تر از  یب  ایندفعه

 ...یمدهنوزم نگاهمونو از هم نگرفته بو یفاصلمون رو کم کرد...ول کمی

 !باهم داشتم یناروحس ترس....ا یهکنار    یرینحس ش یه

 یا دن ینچشمام زل زده بود که غلط نکنم اونم توا یو بدون اخم  تو یقعم اونقدر 
 نبود 

 اوضاع تموم بشه   ینکاش زودتر ا  یکوبیدم  ینهمحکم به س  یممبود...قلب لعنت  گرمم

 ...کرده بودم  یتباهاش رعا فاصلمو

 کنم  یشتر فاصله رو ب یکردمم یسع داشتم

 زد  پوزخند

مسخره نبود  یط شرا ین!اگر به خاطر ایتا ازم دور باش یتالش کن یخوادنم-هاکان
  ی ول یدمنرقص یدختر یچ..تو عمرم با هیدادم وقت بهت درخواست رقص نم یچه
 ...کـ  یذارینم

 حرفشو خورد  بقیه

 ...و نگاهشو از روم برداشت یدکش  یکالفک   یاز رو پوفی

 یدمبهش توپ ینهم یبهم برخورد...برا یکمی...راستش یتهونم اذگفت ابهم   رسما

تو نبود االن سرجام نشسته بودم...منم  یمسخره  یشنهادمنم اگر بخاطر پ-الین
 یرقصم تانگو م یساز ارم یر غ یکیبارمه با  ینمثل تو اول

 کرده بودم  یکمرنگ   اخم
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 یهنبود...بجاش    یشگیمه  یاون سرد  یگهچشماش د  یابروشو باال برد...تو  یتا  یه
 !گنگ  یلیحس ُگنگ بود..خ

 یدینرقص یحیمتانگوئه تفر یحت  یپسر یچ تاحاال با ه یبگ  یخوایم یعنی-هاکان

 تکون دادم سرمو

  یلی ساله خ ین معلومه که نه....)پوزخند زدم(االن تو خوشبحالته...چون چند-الین
  ازه ندادم هر من بهشون اج یتو باشن ول یجمع تالش کردن جا ینهم یاز پسرا

 ینفکر کنن ب  یهبق  یخواداجبار بود...دلم نم  یز چ  یهرقصم    ینچند )بازم پوزخند زدم(ا
شوک از روشون برداشته  ینتا ا یاین فماطرا ینپس بهتره بعد از ا یزیهمنو تو چ

 .بشه

 ینکرد!ا  یخ تموم شدن حرفم نگاهش سرد شد....انقدر سرد که حس کردم تنم  با
حرف نزنه!فکر کرده من از   ی! خواست اونطوریستم نبهش برخورد؟مه یعنی

 پشت خودم درارم یالک  یث وسط و حرف و حد ینا یامخدامه ب

هم سمتم اومد چشماش اجازه حرکتو  یحالت خاص یهبلند بود...با  یلیخ قدش
 ازم گرفته بود 

که   یهحس خاص یه ینمونب یکردمبود...تاب نگاهشو نداشتم...حس م یینپا سرم
 ...یکنهم یتاذ اونم داره

 صداش سرمو بلند کردم و دوباره قفل چشماش شدم  یدنشن با

 ینطوریهست..ا یزیمنو تو چ ینفکر کنه ب یکس یخوادمنم دلم نم-هاکان
 .یدماز دست م یگممد یتایموقع
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 زد  یشخندن و

تک  یخواستان؟ واقعااا براش متاسفم..دلم م یگهد یمنظورش دخترا ی؟چ  یعنی
 !لیاقتیب ..اصال به جهنم! هاشو بکنم.هتک مز 

اون از کجا  یگفته ول ینوحرص من ا یبرا یدونمبکنه..م یخوادم یهر کار بذار 
 خورم؟یچراحرص م خورم؟اصالیمحرص  یزاچ ینمن با ا یدونهم

 یگرفتم پاهامو محکم بکوبونم رو  یمکنم پس تصم  یخودمو کجا خال نمیدونستم
 پاهاش

 ((بوووم))

 آخش رفت هوا صدای

 ااااخخخخ-انهاک

 !جنگ یدونما م یبود برا یکهمه رمانت یگرفته بود..فضا برا  خندم

 یقه...خب دودقیهبه چ یبفهمم چ  یدادمعذب بودم...قلبمم َامون نم یییییلیخ..
 ی؟؟ چته لعنت  یر اروم بگ

از حال  یلحظه ا یکه وسط بودن برا  ییآخش باعث شد چند تا از زوجا  صدای
 و نگاه کننمار و  یانخودشون در ب یکرمانت

 یدد یشدهم م یکیشده بود..اخمشو تو اون تار یرهاخم و غضب بهم خ با

 و خونسرد گفتم یخیالب خیلی
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 ی ...ابرومونو بردیگهپات د یحواسم نبود پاهام رفت رو یچقدر سوسول یوا-الین
 !صدات...اه ینبا ا

 ..یادود درمدماغ و گوشاش داره د  یاز تو  یکردمبا اکراه رومو ازش گرفتم...حس م  و

 کردم قورتش بدم  یسع  یگرفته بود ول  خندم

و   ینزم یبود چپ شم رو یکخورد و نزد یچپام پ یکه پاشنه   یشدچ نفهمیدم
 یاد به بار ب ییرسوا

که دم دستم بودو گرفتم و تعادلمو با زور حفظ   یزیچ ینتر یکنزد ینهم برای
 نبود جز هاکان ی,کسیزچ  ینتر  یککردم و نزد

فاصله کم شد..  ینهم یبرا یفتملباسش گرفتم تا ن یقه دستامو از بر سرم.. خاک
 یفتمتا ن یرهکرد از من بگ  یاون هم سع

 بوم  بوم

  بوم بوم

 بوم  بوم

 بوم  بوم

کردم اون تپش   ی...سعیدادقلبم بود که قدرت کالم بهم نم یانه وحش یصدا بازم
 قلب مسخره رو پس بزنم 

 کردم  یتاش رعافاصلمو باه  یعسر یکردپوزخند نگاهم م با
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همه منو    یجلو  یخواستم  ینکردم...ا  یظی..اخم غلیالشهکار خوده گودز  میدونستم
 !!من فقط زدمش...چقدر نامرده یبندازه..ول

 اروم در گوشم گفت یزدتوش تمسخر موج م یتنها یکه ب   ییصدا با

 ی کنارم خودتو بنداز  یوفتیب ینکهنکن به خاطر ا یسع-هاکان

 یچلغووووز....به حد یم خودمو بندازم؟؟؟پسره استخو جانمممممم؟؟؟؟؟؟من
شکمش  یزدم رو یواشکی...با مشت یدمیکششده بودم که محکم نفس م یحرص

 یرهدردش بگ یرفتهم انتظار نم  یغول اهن ینکه انگار نه انگار....البته از ا

انداختنه کار خودش  ییپا یر ز یدونهم یدونستمخودش پوزخند زدم خوب م مثل
 ..یدمفهم ینوم ابوده و من

 یفتیب یو بنداز ییپا یر بهم ز یتر ش یکبه من نزد  ینکهنکن به خاطر ا یسع-الین
 کنارم

 ...نگفت و ساکت نگاهم کرد یچیه یلحظه ا یبراش باال انداختم...برا ییابرو  و

 هپروت؟؟؟  ی؟رفتیماک  الووو؟هاکی

 یست؟؟؟ن یاهنگ مسخره تموم شدن  یناهههه پس چرا ا-الین

 شد؟؟؟  ینچرا همچ ین...ایکردشت نگاهم مو دا نگفت چیزی

 یکینزد  یدونمامشب چه مرگش شده بود....فقط م  یدونم...نمیزدباز بوم بوم م  قلبم
مسخره و مبهم  یشهتپش قلب شده بود...مثل هم ینبه هاکان باعث ا

 ...بود...نگاهش تا استخونمو سوزوند
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  یرپائیش ز یر اختمش تقصندا یدونستمقرار...خوب م یهم ب  یلیقرار بودم...خ بی
 ..واگرنه خودم اعصاب نداشتم کال

 یکنی؟؟؟ فکر م  ی؟به چ الووو سرگرد؟؟؟ -الین

 !یهمه زبونو از کجا اورد ینتو ا ینکه به ا-هاکان

 بهش رفتم یغره ا چشم

من از   یگیگردن من و م  یندازیبعد تازه م یزد ییپا  یر بخدا ز ییپرو  یلیخ-الین
 یهتو....مگه ادم قحط  یشپ  یوفتمب  یاممونده ب  ی؟همینمچ   یگهقصد افتادم؟نه بابا د

 و با تحکم گفت سریع

 مگه من چمه؟؟؟؟ -هاکان

 کردم  اخم

من  یخیالبرقص ب یگتد یها یتبرو با موقع یا!؟اصال بیست؟بگو چت ن-الین
 ...شو

 نگفت یچیزد و ه پوزخند

  یستول کن ن دیدم

ولم کردو منم در رفتم....چشم   یعبه ساق پاش زدم که از هولش سر  یپام ضربه ا  با
حواسش به ما نبود..برگشتم  یچکسخداروشکر ه نگاه کردم یتوچرخوندم و جمع

 ...انگار اونم رفته بود یستوسط سالن ن  یگهسرگرد د یدمو د
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  یا از شرم بود؟ یدونم...نمیختمبودا...همش عرق ر یعجب لحظه ا یا خدا هوففف
  یدا نه مشکل پامشب چش شده؟نکقلب المصب من  ینبخاطر تپش قلبم؟اصال ا

 !یرمازش بگنوار قلب  یهباشه  یادمکرده 

بودن که داشتن با دستمال اشکاشونو پاک   یدهسمت مامانو بابا رفتم,انقدر خند به
 .یکردنم

 بهشون گفتم متعجب

 یخندین؟م یبه چ -الین

 .یکردهق هق م یگهتر شد و د یدخندش شد یدتا منو د بابا

 گفت  یدندیخهمونطور که م مامان

 ین؟؟ موش و گربه ا ین....شما دوتا چرا عینال یوا-یامار مامان

 ...خنده یر زد ز دوباره

 !!!!؟؟؟؟؟؟ یدننکنه همه مارو د یوااااااا ای

 یدم پرس ینگران  با

 یدن؟؟؟؟ ماماااااان!!!نکنه همه د-الین

  خندشو قورت داد یکم مامان

 یدیمن و پدرجون دنه بابا فکر نکنم فقط منو بابات و مادر جو-مامان

 !؟ یدینفقط شماها د یتجمع ینهمها یننگو!چطور ب یلک مامان ا-الین

 ..بود یرادحواسشون به اوا و ه یهخب بق-یامار مامان
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 یدم تعجب پرس با

 چرااا؟؟؟؟؟  یراداوا و ه-الین

 یدهگرد نگاهم کرد...باباهم باالخره خنده هاش به انتها رس  یاول با چشما مامان
 ..یخندیدوم مبود و داشت ار 

اوا زانو زد و بهش حلقه داد...تازه قبلشم   یجلو یدی؟؟؟هیرادمگه ند-یامار مامان
کتک زدن هم   یر !!انقدر درگیداکردن...البته شماهم حق دار ییباهم هنرنما یکل
 !یدیدکه نفهم  یدبود

مگه    یدم؟؟؟؟؟؟اصالکرده؟؟؟؟پس چرا من ند  یاز اوا خاستگار  چــــــی؟؟؟؟هیراد
 بگه؟؟؟ بره به عمو  یگهبود سال دقرار ن

 زانو نزد یچکیه یجلو یچکسمامان من وسط بودم بخدا ه-الین

 !!پدرجون!!!در حضور همه  یاز دست تو بابا بردش جلو یوا-یامار مامان

  یر صحنه رو از دست دادم؟؟؟همش تقص ینناراحت شدم.. اه.چرا من ا حسابی
باشه   دهیاشکان ند یدوارم..فقط ام.یدمارو ند یبود....باز خوبه کس یالاون گودز
 ...یرفتبه باد م یمبود یدهزحمت کش یهرچ  ینطوریچون ا

 ...بهم نگفتا یچیه یشور ب یشد....اوا یفپکر کنار بابا نشستم ...اه ح یحالت  با

 یدیم؟چطور ما نفهم ینهشده...فقط سوال ا یز خودشم ظاهرا سورپرا البته

  لند شدو رفتاز کنار ما ب یقهبعد از چند دق  مامان

 ید؟چرا انقدر با هاکان مشکل دار-بابا
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 ..بود یبهش انداختم جد ینگاه  نیم

 ()صورتمو کج کردمیه..پسر نچسبیدونمنم-الین

 .ینهم یساختیماصال نچسب نبود فقط....باهم نم ینکها با

 ید خند  بابا

 امشب باور کردم یدمو !تازه د یسازیدابهم گفته بود شما باهم نم یسارم-بابا

 نگفتم یچیو ه  دیدمنخ

 یهم ازش فرار یجوراییهاکان کجاست؟راستش  ینمسر بلند نکردم بب حتی
کرده بودم...ترس   یدا که پ  یبخاطر خجالتم...به خاطر حس ترس  یندفعهبودم...اما ا

  یعنی مراقب قلبت باش!  ینال یگفتاخطار بود...که م یه یهشب یشتر نبوپ..ب یبد
 یه ..اخه مراقب چبودمشخص ن برام یلشمدل ی...ولیکردمبرداشت م ینطوریمن ا

 ...دکتر یرمم یضهقلبم باشم؟؟خب اگه مر

 یدمند  یگهرو د اشکان

 یزیگرفتم اونم قسم خورد که چ یشگونشن یو کل یدمبه اوا رس ینکه از ا بعد 
کنه..ظاهرا   یزشتا امشب سورپرا یگهد  یکسالبهش گفته  یرادو ه یدونستهنم

 خبر داشتن  ینامعموئ

 .یومدنبود بَهم م یخوب  یلیپسر خ یراداوا خوشحال بودم..ه یالم بر ته د از 

 یزصرف شام دعوتمون کردن سر م برای
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ها بود..که روش پر از   یاردِو خوراک   یز م  یکنزد  یبابزرگ اون طرف سالن تقر  یز م  یه
گرسنم کرده    یحرص خوردنا و ورجه وورجه ها حساب  ینرنگارنگ بود..ا یغذاها
 بودن

 .یشمهم اومدن پ یرادو اوا و ه ینمهمه بش یداز د م دور کرد  سعی

بروش کردم که خودشو جمع  یظیبار اخم غل یکردچندبا اخم نگاهم م بابک
نابود شد بچه....خب اون تاحاال   یستواز اشکان نبود...فکر کنم ن یکنه...بازم خبر

  ی ن نمهاکا یتنکرده بود دوست نداشتم ناراحتش کنم..اما به عصبان یبه من بد
 ید ارز

که   یمخوشگلم قرار دادم وسط خنده بود  یحرفا  یتاوا رو مورد عنا  یرادوه  حسابی
 یدم بابکو شن یصدا

 اجازه هست؟ -بابک

  ینبش  یاب یاره داداش-اوا

 من نشست یرو به رو یصندل یهمراه بشقاب غذاش رو بابک

 !که اومده غذامو زهرم کنه  ینمبابا ا ای

 یدادنگاهش منو قورت م  بت بودن بابک باو آوا مشغول صح یرادکه ه  همونطور 

 یکارتبگم خدا چ یخوب غذامو بخورم...اله یتونستمموذب بودم...نم خیلی
 ید نکنه!همتون دست به دست هم امشبم رو زهر کرد

 ..بلند شدن و رفتن  یدفعه یرادکه اوا و ه  یشدچ نمیدونم

 کنارم  یبابک نشسته صندل  یدم خودم اومدم د به
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 ین ال-ابکب

 آوا....اه یکشمتکجا رفتن؟؟؟م  یهودوتا  ینبود..ا یع مسخره اجم چه این

 کردم حواسمو پرت بشقابم کنم  سعی

 بله -الین

 ..باهات صحبت کنم یچیزیراجب  یخواستمم-بابک

 ید شدم..اونقدر سرد که فکر کنم خودشم فهم  یرهچشماش خ  یتو   ی و معمول  خشک

 خب؟ -الین

 یدکش  یقیعم نفس

وقتشو کنارت   یشتر ب   یدیه...!بهش اجازه مت داشته باشواقعا دوست  یاگر کس-بابک
 بشناستت؟ یشتر بگذرونه؟و ب

اوا و   یهوییصحبت کنه..از رفتن  یزاچ ینراجب ا یخوادکه م یدمفهم خودمم
 یدونن مطمئن شدم که اوناهم م یرادمه

 ابرومو باال دادم یتا یه

رفم مم به طکه خود  ینهدوست داشتن ا یبابک...شرط اول من برا یدونیم-الین
 کنم مگه نه؟  یاز خودگذشتگ  یامکه ب  یستن ینحس داشته باشم!منظورت ا

 من اصال دوستش نداشتم گفت یکه به ظاهر دختر کش بود..ول  یخنده ا با
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  یتش موقع یدمبهت بگم..اما االن د یشاوقت پ یلیخ یخواستمراستش م- بابک
بدم..امشب به  دستتاز  یخوام..نمیباش یدهخودتم فهم یدکه شا  یدونم.مخوبه!..

 من از همون اولم عاشقت بودم ینبب یدموضوح حس کردم دارم از دستت م

 زدم  پوزخند

 کدوم اول؟ -الین

 یت سالگ١۶از -بابک

خودت به عنوان پسر عموم   یگاهتو جا یمن  یمنو ببخش بابک..تو پسر عمو-الین
 من انتظار نداشته باش بهت جواب مثبت بدم از  یدوست دارم!ول

 یقبلش فکر کن یخوام...فقط...ازت مینال نه-بابک

 به فکر کردن ندارم یازیمن ن-الین

 گفت  عصبی

 یره؟؟؟ گ  یکردیکه تو بغلش ناز م  یپههمون پسر خوشت یش نکنه دلت پ-بابک

 بار دومم باشه!؟ ینهاکان ناز کردم که ا یشپ یچهارتاشد...من ک  چشمام

 اخم گفتم با

  یومدهن یهبه تو و بق یشفضول-الین

 به رونش زد یمشت  بیعص

 هست  ینتونب یچیزی یدونستم..م یدونستمم-بابک
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  یست اگر بگم ن  یدونستمانگار کرم داشتم...م  یست ن  ینمونب  یزیبگم چ  نمیخواستم
 !یه دادم فکر کنه خبر یحترج ینهم یبرا یشهم یچمباز پاپ

 یشتر شد..موندنو ب  یره صورتم چرخوند و به چشمام خ  یتک تک اجزا  یوت   نگاهشو
 ندونستم یز جا ینااز 

که   ی!!من با هر ک یاریوسط ن  یوبحث  ینهمچ  یگهد  ینبعد از ا  یشمخوشحال م-الین
 یدکن  یفتکل یینمن تع یبرا یتونیدهم نم یه..تو و بقیکنمدلم بخواد ازدواج م

 مچ دستمو گرفت و فشار داد عصبی

بکشم که نذاشت به  یروندستش ب یکردم دستمو از تو  یدردم اومد سع یکمی
 ..موندم یتچار تو همون وضعنا

 یع ضا  یدطرفت رو با  یادم  ی..فکر نکن هر ک یهفکر نکن دوست داشتنم بچه باز- بابک
س  کاراتو پ ینتقاص ا یروزیخانم خودتم  ین..نه الیرهم یشه و تموم م یکن
 یچ  یفهممسالمه خوب م٢٩من  یستن ی!!دوست داشتن من بچه بازیدیم
 یستن تیحال یانگار تو هنوز داغ  ی!ولیگمم

 اکراه دستمو ول کرد با

دارن   ییپس بدم؟؟؟عجب رو ید با یو...تقاص چیستاحالش واقعا خوش ن این
 پس بدم حتما یدمن با ینممردم بخدا...تقاص دوست داشتن ا

 بلند شدم  یصندل یاز رو  یضاخم و غ با

 .....سرمو بلند کردمیستادما یقامت بلد مرد یدنباد یهوقدم برداشتم که  یک
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  یگه؟؟؟چرا چشه د  ینا  یکرد داشت نگاهم م  یعصب  ی  یافه ااااا.....هاکان! با قاااخد  یا
 امشب همه از من طلبکارن؟ 

 سرجاشون  یننم تا بشکن  یغج یغانقدر ج ینجاخواستم خانم باشما حقشونه ا یبار 

 ی برگشت و به بابک نگاه کرد...بابک پوزخند یوحشتناک  یبا اخم و جذبه  هاکان
 ...یینازد و سرشو انداخت پ

 ی؟ چ   یعنی ینا یبینم؟االندرست م جانم؟دارم

 که صدام به گوش بابک نرسه   یجور اروم

 یشده؟ چ-الین

چند نفر ممکنه    نمیدونم  یم مچ دستمو گرفت و از سالن خارج شد  یحرف   یچه  بدون
 .منو ببره  یابرو یخوادامشب م ینا یدونمباشنمون..فقط م یدهد

 !خلوت.خلوت نبود. یچکسعمارت...ه یاطسمت ح رفتیم

خوف داشتم..شب هاش وحشتناک تر بود...االنم که هوا  ینااز باغ اقاجون  همیشه
 سرد بود...بدتر شده بود  یلیخ

 یدمکش  یروندستش ب یباشدت از تو دستمو

 یدم و با اخم بهش توپ طلبکارانه

 !یستبهداد ن  یگهد یخوای؟؟؟اینکهم یچ  یهچ-الین

  یدخشم غر با

 یه؟ک  ینا ؟منظورت از واسه خودت یگیم یچ -الین
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 عمارت اومد یاز سمت در ورود یپسر صدای

 بود هیراد

  اقاجون کارت داره یابدو ب ینال-هیراد

 یامم یگهد یقهباشه بذار به چند دق-الین

 یاینه نه اقاجون گفت سربع ب-یراده

 چشه؟  یالگودز  ینا ینمبب یذاشتید...اخه االنم وقت صداکردن بود میدمکش  پوفی

 یکردم یسرم خال یتشو باز عصبان ین شانس اوردم واگرنه ا یطرف چند از  هر 

 اومدم-الین

ازدواج کرده ها...برگشتم  یبود...چقدر سمج شده از وقت  یستادهمنتظر ا هیراد
 سمت هاکان

نشده چرا   یرتی...خب اگر غیشپ یقهنه مثل چند دق  یبود ول یعصب هنوزم
 یکرد؟؟نگاه م یبه بابک اونطور  یه؟چراعصب

)پوزخند  یستظاهرا وقت ن یراجب اشکان باهات حرف بزنم ول یخواستمم-هاکان
 (زد

 یرون؟؟ ورد ب کشون کشون منو ا  ینهمهمسئله ا ینواسه هم اووووووو

 باشه بعدا-الین

 ...رفتم یرادسرعت به سمت ه  با

 یا دنبالم ب-هیراد
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 یرفتباالم یداشت به طبقه  یراده یول یدمسالن د یتو اقاجونو

 ن که اونجاستاجواق یراده-الین

 باهات داره یاوا کار مهم-هیراد

 گفتم  یرفتیماز پله ها باال م یاطکه با احت  همونطور 

  یذاشتیکردم واقعا اقاجون کارم داره م  یکشونی؟فکر منو م یضیمگه مر یوااا-الین
 !کارشو بگه بعد

 بود یجد یلیبرگشت سمتم و نگاهم کرد خ یلحظه ا یبرا هیراد

 ...اوردمت ینهم  یاتفاقا برا-هیراد

 ..شده بود یبعج یسکوت کردم..چقدر همه چ  دیگه

 یم ..و وارد اتاق شدیمدوم رفت یمهمان طبقه  یاز اتاق ها یکیسمت  به

 یدمتخت نشسته بود...انگار ناراحت بود..با تعجب پرس یرو اوا

 اوا..؟-الین

 سرشو بلند کرد چشماش قرمز شده بود اوا

 ...یدو منو به اغوش کش سمتم اومد یکردمنگاهش م یناباور با

 رفت  یرون از اتاق ب هیرادم

 شه؟تورخدا تا اخر حرفامو گوش بده با ینال-اوا

 ..بگه؟نکنه راجب بابک بود یخواستم ینگرانم کرده بود..مگه چ  خیلی
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 گفتم  یدترد با

 ....باشه-الین

 تخت یرو نشستیم

طرف اونو    یکر نکنالن ف...!ایشناسمشاوا...من چون بابک داداشمه واقعا م  ینبب-اوا
که باالخره حرفشو بهت گفت...باور کن من بابکو   یدونمم یرمبگ یخوامم
 ی حس قو   یهساله که متوجه شدم نسبت به تو حس داره...  ین..االن چند.یدیدمم

داغون   یلی...بخدا بابک خیرینگ یمعجوالنه تصم ینقدر ا یخوام...ازت میو واقع
 ی !ولیفهمیشنم یتو عاشق نشد  یدونم.....محالشو یدی!ندیافشوق یدیشده...ند

تو و اون   ینشک کردم..ب یبا بپرسم...چون خودمم تقر یزیازت چ یجد یخواستمم
 هست؟ یزیپسره....چ

 یدمکش  یقیعم نفس

راه   یناروکه داره کار مامانم  یههمون سرگرد یناوا....ا یستن یچینه واقعا ه-الین
 ..پروندشونه یگیر و پ یندازهم

 یدکش  یراحت  یرو از  ینفس اوا

...گفتم بذار از خودت خداروشکر......اولش با حرف بابک شوکه شدم-اوا
از سالن  ی...اخه وقت ینتونباهم نب یاوردمت باال که کس ینا یبپرسم...االنم برا

از جاش بلند شد و همه نگاها به سمت   یو عصب یشونبابک با حالت پر یدرفت
دو دنبالتون فرستادم یراه یعسر ینهم ی!برایدنبابک برگشت...فکر کنم شمارم د

 ..که شک نکنن
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  یده هم مارو د یکس  ینکهپسر ابرو برام نذاشته!!!....استرس ا ینم....اهوف گند زد
 نه رو گرفته بودم  یا

امشب   یدوست دار ی جون هرکس یانگفتم.. خدا یچیو ه یین انداختم پا سرمو
 .زودتر تموم بشه..خسته شدم

 سکوت کرده بود  اوا

 ...اوا-نالی

 جانم -اوا

دوست  یبهم نزد...ول یخوب  یمنو ببخش که بابکو...هوف...اخه اونم حرفا-الین
 خراب بشه  یکمم ی موضوع رابطمون حت  ینندارم به خاطر ا

 ...زد یبخش ینانلبخند اطم اوا

 یدمبخاطر جواب رد تو به داداشم باهات بد بشم...من د یاممن که نم  یوونهد-اوا
به بابک گفتم  ی,هرچ یشناختمتمهم که  ییاز اونجا یهست  ینطوریبا همه هم

 ...یخوشبخت بش یقهکه واقعا ال   یبا هر ک  یشاالبشه نشد..ا یخیالتب

 زدم  ییدندون نما لبخند

 !یکه انقدر خوب   یمرس-الین

رفتم...بهم گفت بابک انقدر حالش  یرون از اتاق ب یدمشتو اغوش کش ینکه از ا بعد 
ناراحت بودم که ناراحتش   یف بمونه!از طر  یمهمون  یتونتونسته  یگهبد بوده که د

  !ازیشترغولتشن دونفرو زدم داغون کردم....البته بابکو ب  ینکردم..امشب به خاطر ا
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....بابک یشهزهرمارم نم  یمهمون   یهبق  یستشهم خوشحال بودم که حداقل ن  طرفی
مثل دوتا بهش فکر کنم..منو اون  یحت  یتونستمبود..من اصال نم یادم دختر باز

 ...یرسیمبهم نم یچوقت...که هیمبود یخط مواز

رو   یدنبر یکاقاجون مراسم ک یقهرفتم...بعد از چند دق یینپا  یسمت طبقه  به
 ....گذاشتن و حافظ خوندن  یلداروشروع کرد....و اهنگ شب 

ال ککشم ...و اص یکردخوش و بش م یهبق  ییناو راحت داشت با عمو  یلیخ هاکان
منو با چشماش    یخواستم  یشساعت پ  یک بود که    ینهم  یشهرم نم...باویدگز  ینم
 .یرهمشت و لگد بگ یر ز

به   یزو ..انگار همه چیومدجمعمون ن یاصال تو یدیمبر یم یکک  یمهم داشت وقتی
 یگرفت مسخره م

به   یکردقلبم شروع م یدیدمشم یمن بهتر بود چون راحت تر بودم!وقت  یبرا خب
بود که سر   یبازم مربوط به همون خجالت   یا بود  اسمش ترس    یدونم تند تند زدن نم

 ..یدمرقصمون ازش کش

حس رقص    یگهکه البته د  یدیمرقص  یترکوند و ماهم کل  یحساب   یجید  ینکهاز ا  بعد
رو کنار   یکوبیبند و بساط پا یمشد ینبود!باالخره راض  یبرام مثل اول مهمون 

 ...یمبذار

  ام کرد..تا اماده بشمو دسر بودن...اقاجون صد یوهخوردن ممشغول  همه

 ید که منتظرش بودم رس  یباالخره لحظه ا 

 ..وسط سالن گذاشتن  یانورو از کارگرا پ دوتا
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 یکردمنو معلوم م یو صندل یانوکه پ  یچراغ ها خاموش شد و فقط نور ی همه
 روشن بود 

...مطمئنم تو ردنیکصحنه نگاه م ین..همه متعجب به ایدمکش یقیعم نفس
  ین حد همچ ین..در ایشینمم یانو پ ینمن پشت ا ینن بب نیتونستخوابشونم نم

 ..از من دور بود یریتصو

 یستاد همه ا یبا عصاش جلو اقاجون

که طبق   یشگیهم یو رسمو رسوم ها  ینقوان یخب امشب جدا از همه -اقاجون
از طرف منو نوه   یز جور سورپرا  یههم اضافه شده.. یدکار جد  یهرفت... یشروال پ

 ...مبارک یلدا! یدلذت ببر یباشکه از هنر ز  ارمیدو....امیزمعز ی

پاهام  یکردماسترس داشتم..حس م یلیدست سالن رو برداشت..خ صدای
 یتونیخودمو ارائه بدم...تو م ینبهتر یدبتونم..با یدباشم....با ی قو ید...بایلرزهم
فکر کن که هاکان االن دهنش باز  ین...!!!به ایکه تونست   ییم روزا..مثل تموینال
بهت افتخار  یشتر ب انوادت...خیمیرنم یبدتر از حسود یگهد ی...دخترایمونهم
 یکننم

 ...مامان و بابا...اقاجون بهم اشاره کرد برم جلو یمتعجب و منتظر بودن..حت  همه

 ی...تویگرفتت من قرار مپش یقاهاکان کجا نشسته دق ینمچرخوندم تا بب  چشم
 ...شده بود یرهخ  ینفکر بود و به زم

  ی تو یچکس.......فکر کن هینفکر نکن ال ینا از ا یچکدوم ازش گرفتم...به ه ونگاهم
 !..یانو...فقط تو و پییو خودت تنها یستسالن ن

 ...همَهمه بلند شد ی...صدایدمجلو کش یانوروپ یاروم رفتم وسط و صندل اروم
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 از وارد شدن من متعجب بودن همه

خم کردم سمت   یکروفنو ..مو حواسم پرت شه. ینم رو بب ینکردم کس یسع دیگه
 ...ها یهکالو

کردم و ژست خاصمو گرفتم...   یمها تنظ  یهکالو  ینشستم انگشتامو رو  یانوپ  پشت
 :....خوندنم غرق شدم یتو یشهبود که ناخداگاه مثل هم یاحساس  یفضا به قدر

 توام یایرو یر گ  در 

 دوباره خواب کن منو

 اگه تنهام گذاشت دنیا

 منو انتخاب کن تو

 من  یآرزوز ا دلت

 توام یایرو درگیر 

 خبر نبود یب  انگار 

 من یمایتو تصم حتی

 اثر نبود یب  چشمات

 نگم یزیبهت چ خواستم

 با چشام خواهش کنم تا

 رو بستم روت تا  ادر 
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 آرامش کنم احساس

 ی کنم ول  ینم باور 

 غرور من شکست انگار 

 یبر یخواددلت م اگه

 یدستفا یمن ب  اصرار 

 دلم یکنهم یکار  هر 

 نهون کنه مو پبغض تا

 فکر تو رو  یتونهم چی

 کنه  یرونسر من ب از 

 داغ رو دلم بذار  یا

 که از عشقت کم نکن  یا

 تو سهم منه تمام

 (شادمهر-کم قانعم نکن.....,)انتخاب  به

 یکردم بهتر از اونچه که فکرشو م یز بسته بود....خوب بود...همه چ چشمام
 ....یشرفتپ

 شد بلند  یتجمع ینسوت و دست و تحس صدای

 ..بمونم یهمون صندل یرو یخواستم دلم
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 ...برگشتم یتبه سمت جمع باالجبار 

 شد یبعدش عاد یکم کم روشن شد..اولش نگاه کردن برام سخت بود ول  برقا

 ..یزدنبرام دست م یستادها همه

هاکانو    یافهبرگردم ق  یتونستمکردم..کاش م  یمتعظ  یاحترامشون بلند شدم و کم  به
برگردم سمتشو واکنششو   یزدمم یانوکه پ یوم اون مدت .دوست داشتم تمینمبب
هاکان انقدر  ینخراب بود..چرا ا ی...حالم حساب یشدم یعضا یلیخ ی..ولینمبب

 !!!!من مهم شده بود.... چرا یامشب برا

 ...یکردموضوع کالفم م ینا...

 ید بوس یبه اروم  یشونیمواومد سمتم و پ یبا خوشحال بابا

 !!...ی...فوق العاده بود دخترم....عالی..باالخره انجامش داد.ین ال یشهباورم نم-بابا

 ...و اغوششت  یدمنو کش و

دادنو   یدواریبهم ام  یاومدن سمتم و کل  یه از اون هم عمو هام و عمه ارغوانو بق  بعد
  یشصندل ی..اقاجون رویادانقدر خوششون ب یکردمکردن..فکر نم یفازم تعر

که امشب   ی...واقعا هر چ یکردرو نگاه م  یتمعمنو ج  ینشسته بود و با لبخند کمرنگ 
 اقاجونم یوندارم و مد

...معلوم نبود قرار بود  یکرداگر چشمامو باز نم یزدون اون حرفارو بهم نماقاج اگر 
نکنم االن انقدر  ینتمر یانوپ یکرد...اگر زورم نمیوفتهامشب ب یا یگهچه اتفاقات د

 ...یشدنم یشرفتمخوشحال نبودم...باعث پ یهقض یناز ا

 ...افتخار نبودم یهاالن ما و
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ادما دوست دارن مورد توجه و   یپر شده بود از حس خوب ,مطمئنا همه  قلبم
 ..یرنقرار بگ یهبق ینتحس

 یکردنم ی ..طبق معمول حسودیومدنهم اصال سمتم ن یمهمون  دخترای

ان و  قربون صدقم رفت..بعد هم برکه و بار  یبغلمو با ذوق کل یداز همه اوا پر اول
 ..یلخوب فام یباتقر یچند تا از دخترا

 ..یستسالن ن یتو یدمبودم..که تازه فهم یچشمام دنبال کس  با

 .....رفته؟ یهاکان ک  یعنی

 ...شبم شده یاهیچشمانت س یمبگذار بگو))

 ))....برق نگاهت ماه تابان و

 دخترم ینال-مامان

 بله -الین

 یستیان ینجااصال ا-مامان

 تعجب گفتم با

 پس کجام؟-الین

 کرد  یتک خنده ا مامان

 !م حواستهمنظور -مامان

 بودم؟  یع....خاااک!!مگه چقدر ضایهافتاد که منظورش چ یمدوهزار تازه
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از صدات خوششون اومده بود تا االن منو گرفته بود به  یلیخانواده زند خ -مامان
 ......یدونینم یحرف وا

امشب هجوم  یفاقاوم ات...تمیشنیدمصداشو نم یگهد ی به مامان بود ول چشمم
بابک...دهن مامان تکون    یریاوردن به مغزم!از حال و احوال خودم گرفته تا حال گ

 من قادر نبودم بشنوم  یول یخوردم

صحبتاش   یزد و رفت...انگار اونم غرق تو  یمامان بهم لبخند  یدمخودم اومدم د  به
 ام؟کج  پس یستمن ینجامن بازم رفتم هپروت...اصال اگر ا یدبود و نفهم

 ...کجا رفت  یالگودز  ینا ینمکن بب  صبر 

بشم,اون  یخیالشکردم ب ی..سعیدمهاکانو ند یگهمن د یبعد از اجرا  اونشب
رو داد بهم تا  ینشدورب یهم که مسئول ثبت شکار لحظه ها بود ممور یعکاس

رو خواستم بدم چاپ کنن و اقاجون برسونه   یمهمون  یهرکدوم از عکس ها
  یع ضا  یها  کسم تازه شد که چرا نگفتم از هاکان عازه داغ دلدستشون,اون لحظه ت

رفت..اقاجون هم گفت با انتخاب خودم  یادمبودم که  یانقدر غرق مهمون  یرهبگ
 ....ینهخودشم بب یدچاپ البته قبلش با یعکس هارو بدم برا

هم  یاز رفتن مهمونا به سمت اتاقم حمله ور شدم البته بماند که قبلش کل بعد
 یشگی هم  ین,همون الیگفتتشکر کردن و اقاجونم م  یروازم تقد  یهم مامان   اقاجون

دوِش   یهگرفتم   یمبرم حموم...تصم یااول بخوابم  یدونستمنم یشدم...از خستگ 
 بکنم یکخواب ش یه و بعد  یرمِدبش بگ

کنسولم نشسته بودم و مشغول سشوار موهام بودم که در اتاق    یز م ی صندل روی
 زده شد 
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 د ییبفرما-الین

 وارد اتاق شد  یقیکه با لبخند عم  یدمد یارومار مامان

 نگاهش کردم متعجب

 شده مامان یزیچ-الین

 گفت  ینهتا روش بش یرفتکه به سمت تختم م  همونطور 

 نه چطور؟ -مامان

موهامو سشوار زدم و بعد دل   یگهد یکمم..نگفت یزیباال انداختم و چ یا شونه
 ..کندم

چقدر با رفتنشون بازم   یدونم...میکردنگاهم مسمت مامان که با محبت  برگشتم
هام  یهاز گر یگمهام نم یقرار ی..از ب یگمبهشون نم ی..ولیشهدلم تنگ م

 از  یمونوباشه....ما تموم زندگ یر فکرشون به من درگ یناز ا یشتر ب یخوام...نمیگمنم
که سرپا   َیستکمک اقاجون و بق ینجز خودمونو!درواقع ا یمدست داد

 !پوچ ترم  یشهاالن از هم ینه من هماگرن...ویستادیما

الزم   یدباهات صحبت کنم فکر کردم شا یموضوع  یه راجب  یخواستمم-مامان
 باشه...البته به خواست ارسالنم بود 

 و منتظربهش زل زدم متعجب

 یدکش  یقینفس عم مامان
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!به هر یشههم  یبود  ی..تو دختر بلند پروازیادمهکه    ییاز اونجا  ینال  یدونیم-مامان
رو هم در حد خودت  ی,هر کسیدیبا خودتو نم  یاجازه همصحبت  یکس
 .سر اصل مطلب یمراست بر یه...بذار یبینینم

 یتونستمبودم...اصال نم یدهنوع لحن حرف ند ینو با ا یمامانو انقدر جد تاحاال
 بگه یخوادم یچ حدس بزنم 

اول بابات   نی...ببیذاریمخودت م  یهمه جوره انتخابارو پا  یشهدرسته که هم-مامان
 ی...برا یبا من راحت تر باش یدخواست باهات صحبت کنه بعد فکر کرد که شا

  یچوقت ذاتا ه ینکهبا ا  یدم!راستش من امشب ارسالنو دیگمدارم بهت م ینهم
  یجورایی یبود یدهتو با هاکان رقص ینکهواقعا از ا یول  یمنبود یخانواده محدود
خودشو داره و حقم داره!بهم  یرتو غ بود خب اونم پدره!تعصب یته دلش ناراض

خوب کرده تا سکوت  یحالشو کم یننبوده و هم یخودشم راض ینگفت ال
دخترا ندارم که هر دفعه    یهبه بق  ی..کارییتبه تنها  یکنه....انگار هممونو عادت داد

  ی از همه نظر حت  یبابات فرق دار ین..انگار تو کال برایرقصم یکی با یمهمون  یوت
نفر اشکان بهداد ازش اجازه  ین!بهم گفت اولینهرسم ساده هم بب یه وینا یتونهنم

غلطا   ینگوشش تا از ا  یر ز یخوابوندمم یدهکش  یهاگر به من بود  یگفتخواسته..م
شروع  باعث بگه و  یزیبه اشکان چ اصال دوست نداشت یلینکنه!چون بنا به دال
خواد...بخاطر ش باز   یزیچ  یناشکان همچ  یخواستهم نم  یاختالف بشه و از طرف 

 یکنی م یکار تو چ ینهگفته که بب  ینومطمئنم ا یگفته که انتخاب با توئه ول  ینهم
هر    یدونمراحت شده!چون هر سال م  یالشخ  یدهِمن ِمن کردنتو د  یوقت   ینکهمثل ا

 ینباره با همچ یناول ینو ا یکرد  دپسرا بهت درخواست کردن رو خودت ر  یچ 
درخواستو اول از خانوادت دارن بعد    ینل احترام اکه در کما  یکنیبرخورد م  ییادما
چون   یکه بدون   یگمم   یناروبوده...به هرحال ا  یادب   یجورباگفت کار اشکانم    یشهتو!م
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  یده د یبهت بگم...ارسالن وقت  یممستق یلیخ یخوامالزم باشه!نم یدحس کردم شا
و    یوفتهم  یشدوهزار  یاون حرفو زده و گفته تو از قبل قول رقصو بهش داد  کانها
جنگ   یهمنتظر وقوع  یدیمشن یسکه از ارم  یفایی!چون ما با تعریشهنما یفهمهم
(شماهم کم یرخنده زد ز یدحرفش که رس یجا ینکه)به ا  یمتو و هاکان بود  ینب

 یلیبود خ یعصبان  یلیخ یرقصیدیاون لحظه ها که با هاکان م...بابات یدنذاشت
و بگه حق  یرهدستتو بگ یادد شه بلنب یتونستنم یط شرا یسر یهاما به خاطر  یادز

 یخوب بود که الک  ینبود...ول یر تاث یالبته اصرار منم ب  یبرقص  یبا کس یندار
  ی (بابات وقت یدو تاپ هم)دوباره خند  یپبه ت   یدو همونجاهم زد  یدنکرد  یکشرمانت

لحظه ترس رو   یه راحت تر شد..چپن  یالشخ یکم  یه یدد نصحنه هارو ازتو  ینا
منم   ینهم  ی...برایوفتهن  ینتونب  یاتفاق   ینکه اون ماب  ین...از ا  مدیچشماش د  یتو

هم   یخندش گرفت.وقت   یشتر و مسخره کردن شما دوتا که ب  یشروع کردم به شوخ 
کال شد همون ارسالن شوخ و شاد  یاز بغلش در اومدخودت  یدکه د
 .....بعد یدفعه   یدفعه استثنا بودول ینبهت بگم ا یخواستم...میشگیهم

 اروم باز وبسته کردم اموچشم

واکنش    یزاچ  ینوقت به ا  یچبابا ه  یکردم....فکر نمیشهتکرار نم  یدمطمئن باش-الین
 نشون بده 

ماهم تو  یچکسه یگفت   یدختر..از بس ه  یاره خب تو بد عادتمون کرد-مامان
اتفاق واسه بار اولو   ینا  ینهم  ی...برایکنیمکنارت تصور م  یچکسوذهنمون همون ه

سالن تورو   یتو ی,نه تنها بابات بلکه هر کسیکمبود  یبابات هضم نشدن  یاخر برا
که    یدونیم یرقصیم  یه ایگبا کس د یدار  یسبجر ارم یشدباورش نم  یشناختم
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چقدر روت  یبفهم یتونیبه هرحال باباتم مرده و خودت بهتر م یگم؟خبم یچ 
 .حساسه

 یدونستمشه...مار بتکر  یخواستنم یگهاتفاق که د  ینشده بود..خب ا یر درگ فکرم
که تونسته    یهظاهر خودشو حفظ کرده...واقعا چقدر قو  یول  یستن  یبابا اصال راض

باهام  یبخنده..و بعد هم مامانو بفرسته که منطق من  ینگه و فقط جلو یچیه
 انقدر خوب باشه؟ یتونهصحبت کنه...چطور م

 !یشد نم تکرار  ی بعد یدفعه  یگفتاگر بابا هم نم  یول یکنممن درکش م-الین

 زد یلبخند مهربون  مامان

 ...که   یکنیمما فقط فکر م یدونی,م یشناسم..من تورو میزمعز یدونمم-مامان

 سختش بود بگه انگار 

 ین...از ما ایکنهکه داره کمکمون م ینا ی هاکان برا یدکه شا یکنیمفکر م-مامان
ه من منت..البت ییجورا یه..یمنگ یچیه یشهم یکبه تو نزد یانتظارو داره وقت 

 ... یول یتهبا ادب و با شخص یلی!خیدماپسر ند یناز ا یزیچ

 وسط حرفش و محکم گفتم پریدم

مامان!ادامشو نگو...حاضرم قسم بخورم از سرگرد تاحاال   گییم یچ  یدونمم-الین
منو اون جز  ینب یستن یگیدکه شما م ینطوری...اصال ایدمند ییبارم خطا یک

 ...یستنبوده و ن یچیجنگو جدال ه

کنم,چون واقعا    یتشحما ینجانداشتم اما الزم دونستم ا یازش دل خوش ینکها با
 !بود و نه رفتارش اشتباه بود یز بودم نه ه  یدهازش ند یبد یز چ یچه
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که   یممجبورم..اگر خودمونم کنارت بود یستیمما ن ین؟چونمطمئن باشم ال-مامان
 ...داستانا نبود یناصال ا

 بهش زدم یبخش  یناناطم لبخند

دخترا  یسرگرده!نه فقط با من بلکه با همه  یهاصال شک نکن...اون واقعا -الین
 !ینطوریههم

..از یکنهمغروره و خشک با همه رفتار م یلیخ یدمبگم؟منم د ی  چ واال-مامان
 ین ال یهبهش اعتماد داره اما خب بازم نگران یلیکه خ یدمپدرجونم چند بار شن 

 ...جان

  یفهممم-الین

  یجوری و اوا حواس اقاجونتو پرت کردن واگرنه  یراده یس اوردانش یراست -مامان
 یبینه م یعیطب یر غ یچیز انگار داره  یکردبا شوک بهتون نگاه م

 .خنده یر گرد شده زدم ز  یحرفش و تصور اقاجون با چشما ینا با

  بوده یاون رقص اجبار  یدونستاون که نم-مامان

 خنده گفتم با

 اره -الین

 یباهام صحبت کرد, جو رو عوض کرد و کم یراجب مهمون  ینکهبعد از ا مامان
 ...رفت تا بخوابه یدیمخند

چشم  یتونستمشده بودن که نم ینافکارم انقدر سنگ یاز طرف  یومدخوابم م خیلی
 هم بذارم  یرو
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واقعا حس   یناکرده بود..ا  یرممامان درگ یحرفا یمهمون  یتو یاز تموم اتفاقا جدا
  یلی منو بابکه خ ینب یچیزی یکردنال اگه فکر مماست؟....مث ینب یچیزیکردن 
مدرک بودم که ثابت   بعدش هم دنبال  یدادمو واکنش نشون م یشدمم یعصبان 

 یتکردم؟من معموال اهم  یت..!چرا ازش حمایستمن یاالن اصال عصبان  یکنم...ول
  یی جورا یه و  یستحرفا ن ینهاکان اهل ا یدونمکه م  ینها یبرا یدم...شایدمنم

 ن و بابا منحرف بشه نسبت بهش ذهنم مامانخواستم 

 ...یستمنو هاکان ن ینب یزیچ واقعا

 یدونم کرده که خودمم نم  یر فکر منو درگ یامروز چطور  ینبب یریختب یالیگودز  ای
حتما به  یداز گوشه و کناراش با یکنمفکر م یچه مرگمه تو ذهنم به هر مسئله ا

 .بره یادم یافشمبه کل ق یشمم یدار فردا که ب یدوارمهاکان ختم بشه! ام

به قول معروف    منحرف کنم و   یکردم خودمو از مسئله اصل  یسع  ینا کردن به ا  بافکر 
 ******یچپ هوا خور یبرم کوچه عل

گل   یمفضول یاز خوردن ناهار به سمت تخت و لب تاپم هجوم اوردم,حساب  بعد
وژه  راره سوسط ق ینعکس گرفته..و چقدر ا ییاز چه لحظه ها ینمکرده بود که بب

 ...جمع کنم

 رو داخل لپ تاب گذاشتم و منتظر بودم تا اپلود شه ینودورب مموری

 ...یدماروم خند یا یثانهو با حالت خب یدمدستامو بهم مال فک

 یگرفت حرکاتم خندم م یدناز د خودمم

 یکردنبهم نگاه م یکش یلیبود که خ یعکس مربوط به اقاجون و مامان  اولین
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 !!!!یس...بابا عجب عکواو

 انتقالش دادم تو پوشه مورد نظر  سریع

 اوج خندش بود و ازش عکس گرفته بود   یباعکسم باز از اقاجون بود که تقر  دومین

 ....تو یبود یگرم بابا عجب عکاس  دمت

 انتقال دادم اونم

چند تا عکس قشنگ از مامان و بابا و عمه و عمو و بچه ها و خالصه همه رو   هر 
 ...چاپ یدارم برا پوشه تا نگهشون انتقال دادم تو یدمد

 ...عکسا ینا یدنبشن با د یر چقدر قراره غافلگ واقعا

 همه ذوق داشتم یشتراز ب خودم

گرفته بود,که    یهجوونا چند تا عکس و آتو و سوژه از بق  یبود به عکسا  یدهرس  حاال
 ..روز مبادا ینگه داشتم برا یگهد یبدرد بخور بودن..اونارو جا یحساب 

جا نگه داشتم تا ازشون  یهو آوا گرفته بود  یرادهم که از ه یدونفره ا یها عکس
حالتا ازشون عکس گرفته   ینکه نشون اقاجون ندم..تو بدتر یرمرشوه بگ
 یشدخوب شده بودن!م یلیون خعکساش ی...ولیدمخند یدنشبا د یبود..حساب 

 بزرگشون کنن  یحت 

 بودنانداخته بود که محشر شده  یمنم چند تا عکس تک  از 

 بود   یینسرم پا یومدموم ییناون لحظه که از پله ها پا یکی

 یزدمم یانوپ ی..دوتاهم وقت یچرخیدمتراوال با اوا داشتم م یر ز یهم وقت  یکی
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  یفشم تر از همه عکس انداخته بود خب البته وظ یاد که فکر کنم از من ز  خالصه
 یرهبگ یشتر بودا..چون به اقاجون سپرده بودم از من ب

 !تو اوج خنده کنار اوا بودم و واقعا شکار لحظه ها بود کسامماز ع یکی

 هاکان یبه عکسا رسیدم

 یستادقلبم از تپش ا یلحظه ا برای

 !!ازش گرفته بود ییخوشبحالش عجب عکسا یاخدا وااای

 از من گرفته؟؟؟  یادتر پنج تا عکس بودن!!!!!چرا انقدر ز درست

و جذابش انگار  یشگیا اخم هممبل کنار اقاجون نشسته بود و ب یرو یکیشون
 یداداقاجون گوش م یداشت به حرفا

شلوارش فرو   یبج ی از دستاشم تو یکیبود و  یستادهبه دست ا یوان هم ل یکیش
با اخم و اقتدار    یشت دستش افتاده بود,حساب پ  یبرده بود و کتش با حالت قشنگ 

 یکردم فکر  یدیدعکسو م ینا یحال هر کس ینفکر بود با ا یمخصوص خودش تو
هر حال حالت  هکه ذاتا همه حرکاتش ژست خفن داشت ب  یژست گرفته..درحال

 !بود یجذاب 

لبش    یخفن پوزخند رو  یلیو خ  یرفتکه وسط سالن راه م  یاز عکساش درحال  یکی
  یستاده المصب انگار وا  ی ,وایکردرشو برگردونده بود به عقب و پشتشو نگاه مبود س

 یرنتا ازش واقعا عکس بگ

 !جذابه ینقدر واقعا هم ین ا یا بوده  یحرفه ا  یلیسه خکاع ینا یا

 ی عکس بعد زدم
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  ینچرا همه عکساش انقدر قشنگ افتاده؟فکر کنم تو عمرش کال ع ینا خدااااایا
برعکس من که هر   یقاکرده که انقدر ژستاش همه جوره خفنه...دق  یمانکن زندگ 

 ..یگهماست د یها  ییاز توانا ینما یشمم یینوع موجود ماورا یهلحظه مشابه 

  ین ا  یلهم از حالت صورتم گرفت,و  یرادا  یکترینکوچ  یحت   یشدمن م  یعکسا  توی
  ی موها  یاز دستاشو برده بود ال یکیهمه جوره خوب افتاده بود!!واقعا خرشانسه!! 

به رو به   یقابهشون...و نگاهش دق یزد,مثل همون موقع ها که چنگ میشمشک
 یکرده مروش بود...انگارکه داشت افق رو نگا 

حد خوش عکس باشه؟؟واقعا   ینتا ا یتونهادم م یهمن چطور  خدای
انقدر   یکردمبه عکاسه..فکر نم  یگمم  یکشد بهش ..واقعا تبر  یمودخوشبحالش..حس
 یاره عکسارو خوب درب

  یعکس بعد زدم

صورتش بود که کم ازش  یلبخند دندون نما و دختر کش رو یهگاد  اومای
..صاف و یزدداشت حرف م ییناقع بود که با عمونمواو ی,فکر کنم واسه یدیدمم

 یزدمکه حدس م  یشکرده بود به سمت بغل دست  یلمردونه نشسته بود و سرشو ما
 باشه  یوشعمو دار

 جذاب بود  یلیعکسشم خ این

 و ُکپ کردم یعکس بعد زدم

 بود بهش یدهچسب یکبیریا یاون صحنه بود که اون دختره  دقیقا

 و هاکانم روشو با اخم گرفته بود اون ور ردیکبا ناز نگاهش م دختره
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 ی درحال یکننم یدارن نقش ُپز عکسو باز یکردفکر م یدید عکس رو م ینکس ا  هر 
 بود  یکه واقع

 یخوردمهم حرص م یگرفت و از طرف   خندم

 که زدم عکسو پاک کردم  یشدچ نمیدونم

 ..حاال بهتر شداخیش

از  ینهم ینشده بودن براز چند تا عکس اون وسط ها بود که با یهافتاد  یادم
 روشون رد شدم 

 از مهمونا بود یکسریاول مربوط به  یو چک کردم دو سه تا رفتم

 نبودن توشون  یشخدمتادور گرفته فکر کنم فقط پ یه عکاسه از همه  این

 رو لود کردم یعکس بعد زدم

 یرونچشمام از حدقه زد ب یلحظه ا برای

 ...من خدای

 بود ...واقعا...فوق العاده عکس....واقعا ...واقعا این

 نشسته بودم یانوپشت پ من

 بود یسادهمن وا یعکاس رو به رو ظاهرا

که من بودم   یقسمت   یهم بسته بودم و سرمو باال گرفته بودم ول  یچشمامو رو  من
 تار بود یکم
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قلبم از دوباره  یدنشبود..که باد یستادهکه پشت من ا   یادم یزوم کرده بود رو و
 یستادتپش ا

 ...انهاک

  یلیشلوارش بود...و با حالت خ یبج یبود و دوتا دستاش تو  یستادها سرجاش
عکس   ین....انگار عکاسه کرم داشت که همچیکردداشت منو نگاه م یخاص
 گرفته بود  یکیرمانت

معلوم   یبا که بودم روشن بود...هاکان هم تقر  یبود و فقط قسمت  یکفضا تار چون
 یشدم

شده   یی عکسا یناز بهتر یکیت قشنگش...حالو  یرشت یعکس بخاطر فضا این
 یدمبود که د

 بود  یدهند  یکیرمانت ینبه ا ی عکس یچعمرم ه تو

 خنده  یر فکر همونجا زدم ز ینا با

دستتن که ابرو برات  ییعکسا ین...اگر هاکان بفهمه همچیاشد یوونهد ینال وای
 ...یذارهنم

و اول از   یدند ینارواسرم خوب شد اقاجون  یخاک تو ی...وااااا یعکس بعد زدم
 واگرنه فاتحم خونده بود یدمهمه خودم د

از پشت گرفته شده بود هاکان دست منو گرفته بود و من دنبال خودش   عکس
ها المصب   یهعکاسه چقدر موذ ین...ایدوئیدیمباهم م یم..انگار داشتیکشیدم

نگ  قش   یلیعکسه هم خ  ین تش از شما چه پنهون؟ابوده...راس  یز حواسش به همه چ
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از ما  یجور یهبود  یعکساش چ  ینعکاسه هم از ا ینقصد ا یدونمشده بود...نم
 ...یهواقعا خبر  یکردفکر م یدیدم یعکس گرفته بود که اگر هر کس

 ناب رو شکار کرده بود  یلحظه ها دقیقا

بگم  یتونمسوژه گرفته؟فقط م یالگودز ینبود از منو ا یواقعا ادم قحط  یعنی
 ید عکسا نرس یندستش به ا یکسقبل از من   یاشکرتخدا

 ی سرگردو برا یکرمم...عکسا  یابود  یماز لجباز یدونمکردم نم  یوعکسارو س تموم
 یدادواقاجون با اخم گوش م یخودم نگه داشتم و فقط اون عکسش که به حرفا

 نگه داشتم تا براش چاپ کنن

بهش  یچکسلب تاپم گمو گور کردم که دست ه یاز پوشه ها یکی یتو بقیشم
  یداده بودن! همراه عکسا  یاون دسته از مهمونا که سوت   ی.عالوه بر اون,عکسانرسه.

عمرا    یبهشون بدم!ول  یهاصال خواستم به عنوان هد  یدو اوارو نگه داشتم..شا  یراده
 ...بفهمه یبذارم کس

 یخوب   یزایلب تاپ ارزشمند و گران بهام باشه چ  ینحواسم به ا  ید به بعدم با  ینا  از 
 تمتوش نگه داش

 فکر خندم گرفت ینا با

 یزمان برد..ول یاز عکسام شدم که حدودا دوساعت  یکی یتاتاق مشغول اد  توی
 ...قشنگ شده بود یلیخ

 برنداشت یسصبح دوبار زنگ زدم به ارم از 

 ...عت سه پرواز داشتنشب سا مامانینا
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...اما ونیر برم ب یاسارا  یدنمنو ببره د یادبه هاکان بگم ب  یتونستمگرفته بود!م  دلم
تو دلم بود    ی چه حس  یدونم..نمینمشدوست داشتم ازش فرار کنم و حاال حاالها نب

..منم از خدا خواسته  یکرداصال بهش فکر کنم و همش سرزنشم م یذاشتکه نم
 ...کنم...که موفق هم شدم  یگهد رایو کا یناو مشغول مامانکردم تموم ذهنم  یسع

 .بغلشون بودم یبرن تو یناامانکه م  یشب بعد از خوردن شام تا زمان  اون

 یکردنبود که دعوا نم  ینبهتر شده بود حداقلش ا  یکمینسبت به قبل با بابا    اقاجون
جواب بابارو   ی!تو حرف هاشونم اقاجون گاه یگهبهم د یگفتننم یچیفقط ه

هردوشون   یدونستمم ی..ولیدیدمم یوقرار یبابا و اقاجون ب  یچشما ی...تویدادم
 ..ه حاال حاال اعتراف نکنناونقدر قد هستن ک

 یخوب  یتنها یمرد ب  یهخودمم  یفوق العاده بود...بابا یبابا یه اقاجون
اقاجونم  یخواستم...نمیهمقصر ک بگم یتونستمبودن نم یبود....هردوشون عال 

 یمنطق   یلگفتم حتما اونم دل  یکار رو کردم ول  یناولش ا  یهقضاوت کنم سر اون قض
 ..خودش رو داره

ساخته شده بود که زورگوئه و حرفاشو چه خوب چه بد   ینطوریا اقاجونذهنم  تو
اروم  و  یاز اون شب به بعد که اونقدر منطق  یتو گوش بچه هاش فرو کنه..ول یدبا

صحبت کرد و بعدش هم چون بهش گوش دادم و ناراحت بودم رفتارش باهام 
  ی بابارو برا  یبوده که جلو  یاشمحکم پشت اون پافشار  یلدل  یه  یدمخوب شد..فهم

 .رفتن گرفته

شد و    یموناز رفتن پش  یلحظه ا  یکردم که مامان برا  یهانقدر گر  یخداحافظ   موقع
  یطنت ش  یکمحالشونو موقع رفتن خراب نکنم    ینکها  یعذاب وجدان گرفت...منم برا
 ....کردم که فکر کنن حالم بهتره
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رو تحمل  یبزرگ نگرانش بودم...بابا داشت درد  یلیهم بغض کرده بود....خ بابا
ظاهرش   یکردم  یبود,سع  یقبل سر حال و پر انرژ  ینع  یهنوز همونطور  یول  یکردم

  ی چهره  ینپشت ا یدونستیمهممون م یول یوفتادهن یکنه انگار که اتفاق رو حفظ  
عرض چند روز تموم   در و  یعمر تالش کن یکسخته  یگذره؟خیلیم یخندون چ 

فقط تو  یعنی ین..ایه داشته باشانوادکه خ  ی..اونم درحال یاز دست بد یتوزندگ
بابا جونش    یدونمم  که  ییشدن..و از اونجا  یباس  ینو خانوادتم دچار ا  یدیضربه ند

  ینکه ...بعد از شام به خاطر ایممائ یشناراحت ین علت ا یشتر ..بیذارههم واسه ما م
به مسئله رو  مامانم  یناصرار کردم که منو با خودشون ببرن ا بابه مامان با یکل

اصال   یرن؟یااونجا منم بپذ  یتونمم  یهچطور  یطشونمهم نبود شرا  اقاجون گفت!برام
اقاجون همون    ی...ولیدنرو م  یهترک  یتو  یدارن مخارج زندگ   یقیاز چه طر  یچطور

 ینفقط با تحکم گفت نه!البته نظر مامان هم هم یرفتطور که ازش انتظار م
..چون یستاونجا خوب ن یایم یزنیگفت از درس و دانشگاهت م یبود...م

بابا   یدونمم  یکردن؟فقط م  یکار چ  یقادق  یدمکاراشون بودن منم نفهم  یر خودشون درگ
  ی قرارداد تجارتش رو اونجا بسته بود وقت   ینکه اخر  ییرفته بود جا  یول  یکردکار م

اونا بشه و راحت    یکخواسته!تا بابا نزد  زشونگفت هاکان ا  یدمرو پرس  یلشازش دل
خودش هم   یگفتاوردم...مامان م  یشون برسن..من که سر در نمتر بتونن به هدف

 یشهم رفته...پ  یسارم  ی..از وقت یشهمشغول کارش م!و  یهمون ورا گالر  یرهروزا م
  یتمو امن یموندممن تنها م ینهم یمشغوله...برا یو اونم حساب  یکنهبابا کار م

برام محافظ ه  ک  یکه به وجود اومد تا حد  یاوضاع   یننبود..مخصوصا با ا  ضمینیت
 یدونستمنگفتم..م ینااون روز رو به بابائ یدزد یهنوزم ماجرا یگرفتن....ول

دلم  یلی...خیکشیدنکنن و بدتر عذاب م یشونو زندگ یتونننم یگهد یاونطور
 یکنم..چرا حس ممیشه  ی..اخرش چ یشهاتفاقا به کجا ختم م  ین بدونم ا  یخواستم
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کاوه   یبود که با کل خانواده    ییک هاکان    یمسخرست؟به گفته    یشنما  یههمش  
کارش به منم افتاده ؟!.....هوف بازم   یکه حت   یه؟کیهاون ادم ک  یمشکل داشت..ول

 ِی ..از دوریالفکر و خ ینهمهمغزم پر شده بود از افکار ُگنگ!خسته شدم..از ا
  یگه تنها..تنهاتر از هر وقت د یلی...خینجاو من ا یاخانوادم..اونا اون سر دن

 !...خودت مراقبمون باش یا...خدایا

نتونست تا فرودگاه بدرقشون کنه...چون هاکان  یچکسکه ه  ینااز رفتن مامان بعد
 ...یچیرو ببره..اقاجونم که ه  ینبود که منو مامان 

بود که با ترس و لرز تا ته باغ باهاشون برم  ینکه تونستم بکنم ا  یکار  یتنها من
 ...اقا برگردم سمت عمارت یو در رو پشتشون ببندم و اخر سر هم با عل

مسخره بود...باغ به با  یلی!خیترسیدمچرا انقدر از اون باغ تو شب م نمیدونم
اما  یرسیدبهش م یلیاقاهم خ یبود..عل یباهم ز یلیبودم..خ یدهاون ند یشکوه 

 یشدبرزخ م یهو شب یرفتم ینشب کال از ب یتو  یباییز ینامن  یبرا

عمارت اقاجون ساخته بشه خونه   ینکهقبل از ا ینزم ینتو ا یدونمکه م  ییاونجا تا
 ینجا ا یریشوو پ یو جوون  یاقاجون کل بچگ  یعنیاقاجون بوده.. یبابا ی

  فت یشر خونه بزرگ شده..بعد از فوت پدر مادرش و پ ینبا ا یباگذرونده...تقر
...درحال یرسیدهبهش م  یعمارت باشکوه ساخته..و هرسال از نظر معمار  یهخودش  

ساخته شده   یونو دکوراس یمصالح معمار یناقاجون از مدرن تر  ی  حاضر خونه
بود...بماند    ینقابل تحس  یلیاونم از جانب اقاجون خ  یباییهمه شکوه و ز  ینبود..ا

بود..و فقط پول و ارادشو اقاجون   یداخل یو معمارا یبا مامان  یونشکه دکوراس
 .داشت
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صحبت  یر دل س یهاتاقم و  یتو بخوابه اومد ینکهحالم بده قبل از ا یدفهم مامانی
 یکردبرایسرش درد م  ینکه...اقاجون هم مثل ایگفتم  یاش...و اونم از جوونیمکرد
 ...یدخواب ینهم

مامان  ینا یر !تقصیدهفقط نشون نم یستخوب ن یلیاونم حالش خ میدونستم
رو دوست   یگهانقدر همشون همد یچرا وقت  یدونمکردن...نم  ییباباست مارو هوا

منظورم    یقادق  یکنن؟ارهم  یو لجباز  یگیرنفاصله م  ینهمهقرارن ا  یهم ب   یرادارن و ب
 یراض  یومامان  یو دلقک باز  وردنقسم خ  یاقاجون و بابا بود...باالخره تونستم با کل

بهش فشار   یخواستم..نمیستاونم بهتر از من ن  یدونستمم  کنم که حالم خوبه..چون
بهش داشتم و  یاز اگر ن ینکها یدن من براو قسم دا یبروز نگران  ی...بعد از کلیارمب

 .کردم به اتاقش تا بخوابه  یشکنم,راه  یدارشنتونستم بخوابم برم ب

 ...بود یمپنج و ن  یکایشده بودم..ساعت نزد یرهلپ تابم خ یصفحه  به

گرفته شده بود پشتمون به اهرام ثالثه    ی عکاس ینعکس چهار نفره که با دورب یه
کولش سوار شده بودمو  یبابارو زده بودم رو یافتاب  ینککه ع یبود,من درحال

هم  یسبود...ارم یدنو در حال خند  یرهداشت منو بگ ی...باباهم سعیخندیدمم
مامان حلقه شده  گردندور   کیشیاز دستاش پشت بابا و من بود..و اون  یکی

 ...یکردنگاه م ینبه دورب یباییبود...و مامان هم با لبخند ز

به هوا   یغمگرفت که ج  یشگونماز پشت چند بار ن یسه ارماون لحظ یادم یادم
 ...رفت

 ...یدماون لحظه ها از ته دلم خند چقدر 



 

 
416

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

از ته ته دلم  ییروزا یهخوشبخت بودم... ییروزا یه یکاف   یکنم من به اندازه   فکر 
 !داشتم یز همه چ یی روزا  یه..و یدمخند

م داشت شروع کم ک  ..سرمیشدباز نم یگهکرده بودم که چشمام د  یهگر  یقدر به
 *****بود بخوابم یکردم به هر بدبخت   یسع ینهم یبه درد گرفتن برا یکردم

 ...هفته بعد یک

 یکنیم یغج یغچقدر ج ییییینال یوا-سارا

برم با  یخواستم یکرد؟دلموسط کالس نگاهم م یچطور یناخه خودت بب-الین
 یاد کفشام انقدر بزنمش تاجونش درب

 ..قهقهه زد سارا

 یخیالشانقدر حرص نخور ب ینبابا ال یا-سارا

 حرص ادامه دادم با

 ی خانم با فالن   یناستاد ا  یگهبرگشته م  یدمبهش محل نم  یدپرو د  یاخه پسره  -الین
به تو اومده   یشحنااق...به تو چه اصال فضول یکوفت ا یتقلب کردن...ا

و دم مر  یعنیبود استاد نمره کم کنه ازم.. یکنزد یاد؟دیدیمگه؟قبضش اونورا م
 ..زنده شدم

 باز قهقهه زد سارا

بود   یکنزد یبهت تقلب رسوندم به خاطر جنابعال یگهاره اره بخند...اگر د-الین
 ...بخند ژوژمانم کم بشه,بخند   یندونمره از ا

 دفعه خودمم خندم گرفته بود ینکرد خندشو با زور قورت بده ا  یسع سارا



 

 
417

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ممَحِلت داد یماگر روز عروس یشعوریب یلیخ-سارا

 در اومد یغشبازوش گرفتم که ج یاز رو نیشگونی

 یدستت نشکنه اله یییییا-سارا

 خندیدم 

 .یدهترش یکالس نذار  یتا تو باش-الین

  یره نامعلوم خ ینقطه  یهسارا به  یرفتیمدانشگاه م یاطکه به سمت ح  همونطور 
 شد و بعد از چند لحظه گفت

 یتو یخوادکه م  یپسر بدبخت  توهم با اون یمروز عروس یشهم  یچ  یناخ اخ ال-سارا
 یره عجوزه رو بگ

  محکم زدم بهش یمکول  یفک  با

 چته امروز یشعور ب ییییییاااااا-سارا

 نکن  ینمنو نفر ر یزبونتو گاز بگ-الین

 یرهآهم بگ یاصال اله-سارا

 و بخش بخش گفتم یلحن لجباز با

    یشممن    عاشق     نم-الین

 بخش بخش گفت ساراهم

 !یکنیم    یخودب     یلیتو    خ-سارا
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اومده    یکبیریشاون نامزد ا  یدونستمم  یدو با سرعت تا دم در دانشگاه دوئ   ید خند  و
اونم با دستش   یدمنخواستم دنبالش کنم از دور براش خط و نشون کش  ینهم  یبرا
 ..کرد و رفت  یبا  یخانمانه با یلیخ

  یعیپارسارف  یدممورد نظر رو د  ینبه سمت در دانشگاه رفتم,ماش  یقهاز چند دق  بعد
  یجورایی بود و    یکبود,ظاهرا به هاکان هم نزد   یناهاکان  یاداره    یاز استوارها  یکی

راه   یمدت هم تو ینو بامزه!تو ا ینبود سر سنگ یخوب  یلیپسر خدوست بودن...
 یخندیدم یشتر ...و اون بیکردیمم یبت باهم از هاکان غ یرفتو برگشت حساب 

 یگفت کردم پارساهم م  یفبودم رو براش تعر که سر هاکان اورده  ییهر بال منم
 یه  رد بشه و بعد یلومتریشجرئت نداشته تا قبل من از ده ک یحت  یدختر یچه

بود هاکان داشت   یچه دوست  ینا یدونمکن...نم  یتشاذ یشتر ب یگفتم یبا شوخ 
 ....از صدتا دشنم بدتر بود..واال

 شدم ینشماش سوار 

 سالم-الین

 سالم خانم مهندس-پارسا

بود  یجور یهرفتار خودش  یعنیبود  یسارم ینبرام ع یقازدم...پارسا دق دیخنلب
 داشت یو راحت  یتکنار احساس امن  یشدم یکردحس رو م ینکه ادم هم

 جناب استوار یدخسته نباش-الین

 یم؟خسته نباش یشهشما مگه م یبا زحمتا-پارسا

 خنده  یر حرفش زدم ز ینا با
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 ....ینطوریهه ا...اصال حاال کیچ  یگهعهه؟؟د-الین

  وسط حرف ید باال برد و پر یمبا حالت تسل دستاشو

 ..یممنم تسلخا یممنه نه نه!من غلط بکنم..تسل-پارسا

 .نگفتم یچیو ه  خندیدم

 ی...به گفته یدمند یگهزد د یبشغ یهو یلدا یمهمون  یکه تو  یرو از وقت  هاکان
 یکنهم یکار چ یهترک هر یم ینا یدونم...من نم یتپارسا انگار بازم رفته بود مامور

  یاره؟وایپسر خوبارو درم  یادا  ی الک   ینجاا  یادبعد م  یکنهاضافه م  یغلطا  یره ؟نکنه م
از همه پنهون کنه؟ذات بد رو که  یدچرا با هاصال اگرم بخواد غلط اضافه کن ینال
 پنهون کرد!اصال به من چه؟؟  یشهنم

دست  یناشه بهترهم عکساشونو براشون فرستاده بود..خوبه خبر ندار  اقاجون
م از درخته  چرا خودمم نگهشون داشتم!به قول معروف ِکر  یدونمخودمه..اصال نم

 ..یگهد

 یاداهنگ بذار از سکوت بدم م یهاستوار توروخدا  ییوا-الین

 دستشو برد سمت ضبط و روشنش کرد یحرف  یچو بدون ه  یدخند  پارسا

گفت ممکنه   یسرما یروز کردم چشمامو ببندم...د  یپخش شد..سع یمیمال اهنگ
خبر خوب    ینا  یدنشنبمونه,انقدر    یخوادماه م  یک  یادب  یوقت   یول   یرانا  یادب  یر د  یکم

بهش   ینا که بعد از رفتن مامان  یبود که خود به خود حالمو بهتر کرد و منو از افسردگ 
 یطونخانم مغرور و البته ش ینهمون ال یبادراورد و تقر ییجورا یهمبتال شدم 

کالس   یتو یاز پسرا یکی یمداشت یژوژمان نقشه کش یانیان پاشدم..امروز امتح
بهش چشم غره  یکردنگاه م یامروز هم هر چ  یشدم یچمپاپ یاز اول دانشگاه ه 
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 ی..منم طبق استعدادیماخر سر از حرصش به استاد گفت منو سارا تقلب کرد  یرفتمم
نمره کم مظلوم کردم و نذاشتم استاد ازم  یدارم خودمو کل زیگریبا یکه تو
 کنم  رشیکاچ یدونستمواگرنه م یدمپسررو ند یفکنه..ح

 ... دختر شجاع یدیمرس-پارسا

که   یگفت روز  یبار لقب دختر شجاع رو بهم داد تعجب کردم ول یناول یبرا وقتی
گفت   یادمهکردم...  یکار چ  ینبا آرم  یدهخواستن منو بدزدن با هاکان اومده بوده و د

از کارم شوکه   یو همه حساب مش صحبت از کار من بوده  اداره بعد از اون روز ه  یتو
  ی تو  ینو بار تحس یناول  یبرا یکردنراجب کار من صحبت م یودن...گفت  وقت ب

 یب   یحس ذوق داشتم ول  یهشدم    یجور  یه...راستش اون لحظه  یدهنگاه هاکان د
 !یلدل

 !؟؟؟؟  یخانم کاوه کجا رفت -پارسا

 یچیمپارسا و ه یها زل زدم تو چشما یدهپسر ند ینا ینع یدمخودم اومدم د به
 یگمنم

 !فکر بودم یاصال حواسم نبود تو  یدببخش یوااا-الین

 کرد  یمردونه ا یخنده  پارسا

که مثال داره خجالت   یو با حالت   یین...)سرشو انداخت پایدماره بابا خودم فهم-پارسا
بزن   شب زنگ یدخترا کرد و گفت(حاال اگر خواست  یناهسته تر صداشو ع یکشهم

 !..یهقض ینر اوناهم مهمه تو ابه هرحال نظ  یر نمون اجازمو از بابام بگخو

 یهمنظورش چ یدمافتاد و فهم یمبا ُبهت نگاهش کردم..بعد که دوهزار اول
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 یمحکم زدم پشتش که سرش دومتر رفت جلو و برگشت..فقط کاف  یکیکولم   با
الت خاندان کاوه رو بردم  تا باز بگه جلف شدم و اص  ینهصحنه رو بب  ینبود اقاجون ا

..حاال دو یمخاستگار یاپاشو ب یگهمنه پسره پرو م یر قصسوال....خب مگه ت یر ز
 یه حرفاش شوخ  ینا  ینستم همه  یدونگاهش کردم هوا برش داشتا....البته م  یقهدق

امازونم فرار  یجسارتا خواهرم عالوه بر شجاع و غرغرو بودن از جنگل ها-پارسا
 !یدکرد

 به فرمون یدمله ور شم که رفت جلو چسبمتش حبه س خواستم

 ...اصال من غلط کردم بابا-پارسا

 راحت نشستم سرجام یالبا خ بعد

 اون که بله -الین

اعتماد به نفس  یتکه با نها  یبه َقپ قپش داد و درحال ینشست و باد  صاف
 کرد  یلحنشو الت  یکردصحبت م

 یگفتن اقتدار  یگفتن زن   یردگفتن م  یسیگفتن پل  یاستوار یه یبابا ابج  یا-پارسا
نعره زن رو مرد دست بلند   یری؟خوبَیتبمون م یزنیم یایم ینطوریگفتن..هم

 ....یمقد یبابا!!!زناهم زنا یکنه..ا

خنده تو   یگهکه د  یدم...اونقدر خندیدیمتموم شدن حرفش هردو مثل بمب ترک  با
 ..دلم نموند

 ...یلاستوار زن ذل نکنه یکارتخدا بگم چ  یوا-الین

 خندید 
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از دستاشو   یکی)یلیمزن ذل  یگنم  یدیمنگاه کن توروخدا به حرفشونم گوش م-پارسا
 ...دست که نمک نداره یندستش(بشکنه ا یکیمحکم زد پشت اون 

 ادامه دادم یشدمم یادهپ ینشهمونطور که از ماش یشوخ  به

 .بشمهم مهمون  یا یوهکمپوت و ابم  یه یادتتع یامبشکنه ب یشاالاره برادر ا-الین

  یدمو خش دار هاکانو شن یعصب یاز کنار گوشم صدا یدفعه

  یژه و یخونتون که مهمونا یمبر یااگر هر هر کر کرت با پارسا تموم شد ب-هاکان
 !یددار

 ...به سمتش برگشتم متعجب

  یه؟جلل هم عصب یومده باز؟!ن یهبرگشته بود؟؟چرا انقدر عصب یک  یالگودز این
پروا   یدرنده تو چشمام ب  یوونح یه ینبود..و ع خالق!!!چشماش به کل قرمز شده 

دلم براش تنگ شده بود..البته  یبودمش اخ  یدههفته بود ند یکزل زده بود!...
 یهناگهان یشههم  یابشمحضور و غ یشهکال عوض نم  ینکردنشا!ا  یتاذ یفقط برا

سرد نگاهم کرد...واقعا برداشت و  یشاز چند لحظه دست از اون نگاه وحش بعد
 ...یهَمزاج یادم دم دم یکنم؟حس م یزنهم یچ  یقادق یدونمات نموقا یبعض

 یبیحس غر یهنرفت اما از کنارش بودن  یشخوب پ یادحضورش ز ینکها با
 ...داشتم

 ..انداختم یپشبه ت ینگاه  ناخوداگاه
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طبق  یرهنشپ یباال یتنش بود که دکمه ها  یریش یمردونه و دکمه ا یرهنپ یه
تا ارنج تا   یرهنشمپ ینای...استیشدخالدونش معلوم م اهیمعمول باز بودن و تا ف

 ..یومدبهش م یلیخ ییبه گردن داشت..خدا ینقر ا یر بار زنج ینخورده بود..ا

  یده هم پوش یدمردونه با طرح جد یکفش فاق بلند مشک  یه شلوار جذب و  یه
ب ..عجیزنهم یپت یرهتا سرکوچه هم م یکه وقت   ییهر کنم از اون ادمافک ینبود..ا
 یرمم  یشمگشادم پا م  یداره ها..به من باشه صبحا با همون لباس خرس  یصله احو

 ..دانشگاه

 ..به لب داشت یپوزخند یدمنگاه کردم که د بهش

دلش  یدمداد؟..شا یر منو پارسا گ یباز برگشت..!اصال چرا به خنده ها ینبابا ا ای
 پره  یگهد یاز جا

 اوال سالم -الین

 گفت  یپوزخند و لحن سرد با

 خونتونه؟ یک   ی..خبر داریخونهکبکت خروس م  یحساب -هاکان

 تعجب گفتم با

 یه؟نه!ک-الین

 یادهپ ینز ماشتفاوت به سوالم نگاهشو از من گرفت و رو به پارسا که حاال ا بی
 یمیشصم یقسرش رف یر داد...مثال خ یسالم سرد یکردشده بود و مارو نگاه م

 ..یشناسهنم کسوچیه یگهد یکنهم یقاط   یبود!فکرکنم کال وقت 
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خونه و زنگ زد..از پارسا که  یتوجه به من رفت سمت در ورود یب  هاکان
(باال یدونم)نم  یمعنبه    یبا سر اشاره داد که) چشه؟( منم شونه ا  یکردمم  یخداحافظ 

 شد و رفت  ینشسوار ماش یحرف  یچه یانداختم اونم ب 

 ی..وقت یماغ اقاجون گذشتاقا در رو برامون باز کرد و من همراه هاکان از وسط ب  علی
  یتونستم  یچ   یلشواقعا دل  یقلبم تو دهنمه ول  یکردمکنارم بود به وضوح حس م

 ....باشه؟

  ینکه و اخم به چهره داشت بدون ا یرفت مغرورانه راه م یشهکه مثل هم   همونطور 
 برگرده سمتم گفت

 عمو  یدناشکان و پدرش اومدن د-هاکان

بار زده بودم تو برجک اشکان روم   ینحرفش چشمام گرد شد...اخر یدنشن با
 ...چشم تو چشم بشم باهاش یشدنم

 یچکسوما هسمتت!د یادب ید!اوال اون کفتار نبا یگمبهت م ی نره چ  یادت-هاکان
پس حواست  یهمن شغلم چ یدونهخونه نم ینتو ا یگهجز عمو و تو و چند نفر د

 ...یدونمنم یگیم یدازت پرس یمباشه هر ک

 یابهم دستور بد یگهد منینب یباشه..ول-الین

 نگفتم یچیزد و ه یصدادار پوذخند

مدن  قرار گذاشتم خودمو از او یآن  یمتصم یه منتظر بودم برسم..تو  یحرف  یچه بی
 حرص بخوره دلم خنک شه  یکماشکان خوشحال نشون بدم تا 
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و   یینسرشو انداخت پا یتاشخص یب  ینا یندر عمارتو باز کرد و خودش ع هاکان
 !ادب یهم نکرد...غولتشن ب   یتعارف خشک و خال یه یرفت داخل حت 

 .بود یشنما یبه قسمت کفشکن...خب وقت اجرا رسیدیم

 یسا وا ینجالحظه هم یهسرگرد -الین

 دارم یکار چ  ینهو منتظر برگشت سمتم تا بب متعجب

 کردم  یز کفشکن...و خودمو انال  ی ینهسمت آئ رفتم

 ..که ماجرارو بهش بفهمونم  یکردمبا وسواس مقنعه و مانتومو صاف م یجور 

 یه یرش...زیومدبهم م یتا مچ پام تنم بود..که حساب  یبلند نسکافه ا یپالتو یه
 یو کوله    یمشک   یبودم..مقنعه    یدهو بوت همرنگ پالتوم پوش  یمشک   نیشلوار ج
کرده بودم    یتانداخته بودم..موهامو همه رو محکم به پشت سرم هدا یمممشک

لبم    ی..تنها برق لب رواشهداشته ب  یبهتر  یموهام جلوه    یکه باعث شده بود جلو
 یشهبودم...مثل هم یشینوع ارا یچ بود و بدون ه

بود نگاه کردم فکر    یستاده ا  یظیکه حاال پشت من با اخم غل  ینهآئ  یهاکان از تو  به
 ..یدکنم فهم

 غر غر کنان گفتم 

 .. یرسیدممبه خودم  یکم ینجااوردم هم یم یشموکاش لوازم ارا  یوااا-الین

  یکمی برداشت و مچ دستمو محکم گرفت و  یز جملم تموم شه به سمتم خ نذاشت
  یستاده جمع شده بود..همونطور که پشت من ا یفشرد خف...صورتم از دیچوندپ

 ید نگاهم کرد و کنار گوشم با حرص غر یز ت ینهآئ یبود  از تو



 

 
426

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

که   یاریالرو در باصو ادا یناز ا یگهد یدفعه  ینمنداره,نب یرنگ  یگهَحناب د-هاکان
 هنوز نرفته..بذار به زبون خودت بگم...)و با یکت,انگار تو مغز کوچیکنمم یبد قاط 

نرو   یزهپوزخند به لب ادامه داد(ِسرِتق کوچولو عمواشکان ج یحالت مسخره ا
 (گفت  بلند یبا صدا یکمطرفش افتاد؟؟)افتاد رو 

هر   یکردمنگاه م یشعصب ی یافهبه ق ینهاز آئ ینزدم و همونطور یکترسم ج از 
 یتعجبه که تا االن مامان  یننوضع بب ینمارو با ا یادلحظه ممکن بود اقاجون ب

 !در یجلو یومدهن

 ...مچم کمتر شد و کم کم ولش کرد یدستش رو فشار 

محض   یجواب بمونه برا  یکارش ب   ینا  یذارمکردم به ماساژ دادن دستم...نم  شروع
مبارکمو بلند کردم و با کف کفشم محکم  ینره پا یادمموقع بعدا  یهکه   یناناطم
 !اصالتکون نخورد رون پاش که اونم یرو یدمکوب

من  یشده بود و رد کفشا یبه شلوارش که حاال خاک  ینگاه  یم از رفتارم ن متعجب
 .روش بود افتاده بود

 ی واسه من زور بازوتو به رخ نکش یتا تو باش-الین

 شد  ینهدست به س  طلبکارانه

 یه؟ حرف یکشمدارم خوبشم دارم به ُرِختم م ور ز -هاکان

  شدم ینهخودش دست به س مثل

 یکشمنداره منم زور دارم خوبشم به رخت م ی عه خب اشکال-الین

 زد یصدا دار پوزخند
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 !یهزور داره ک ینجاکه ا  یاون  یدفهم یشهاز َقدو قوارتم م-هاکان

 یتوننم یکننکر ممردا ف ینچرا ا یکرد؟اصالکوفت...داشت قد منو مسخره م  ای
 گفتم  یامبچگ ینکردم و ع  ینگاه  یزور و قدرت از زنا بهتر باشن؟؟؟حرص  یتو

نظر  ینسرگرد راد..البته اگر بخوام از ا یبه عقل است نه به سال اقا  یبزرگ -الین
 بودم یمادر شما م یدحساب کنم که من االن با

 باال انداختم ییابرو  و

 ..یدیدمم یشمشک یچشما  یرو تو خنده

 پوزخند هم نبود  یگهد یبود حت ن یچیلباش ه یرو ولی

 یمبر-هاکان

بده رفت سمت سالن, منم پشت سرش وارد سالن    یبهم فرصت کار  ینکهبدون ا  و
 شدم

اقاجون و   ینشسته بود رو به رو ییشطال یبا عصا یشگیشمبل هم یرو اقاجون
 پشت به ما دوتا اقا نشسته بودن پس مامانش کو؟؟ 

  یکی باال داده بود معلوم بود اشکانه و اون  وهاشو بهتر بود و م که قد بلند  یکیش
دسته    یهپشت سرش بسته بود درواقع    یرو با حالت خاص   یشجوگندم  یهم موها

 ..ینمبب یافشوبود...کنجکاو بودم ق یدو سف یکبار یمو

  ی سالم خشک و خال ینکهاشکان رفت و بعد از ا ییبه سمت مبل رو به رو هاکان
 ..تمخصوصش نشس کرد با اخم

 ..شدم  یمننشست وارد سالن نش  ینکهبعد از ا  یرفتممن با فاصله از هاکان م  چون
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 سالم-الین

 دونفر همراه اقاجون برگشتن سمتم اون

تر   یینپا یلیمسن بود که فکر کنم از اقاجون سنش خ یبامرد تقر یهاشکان  بابای
  یت پشتش هداسمت  به    یشوگندمجو   ی,تموم موهایرسیدبود چون جوون به نظر م

 یو لبا یاشکان...دماغ عقاب  ینداشت درست ع یبراق  یاب  یکرده بود,چشما
از اقاجون   یخوردش میکل بود!ه  یبیلو س  یش و بدون ر   یز ..صورتشم کامال تمیکبار

چاق بود!و اما لباسش معلوم بود از اون گرون   یکمحال  ینکوتاه تر باشه با ا
و شلوار   یزمستون  ی مشک  ی یقهاه جلکوتاه همر  نیاست یدسف یرهن پ یه هاست,

اخر دوتا  یانگشتا یتنش بود که همشون مارک بودن...تو یو کفش مشک  یدسف
بهم  یانداخته بود...حس بد یگنده ا  ییمردونه و طال یدستاش هم ..انگشترا

  یده !انگار ُطعمشو دیعاد  یر بود هم غ  یز بد..هم ه  یلیدست داد نگاهش بد بود..خ
 ..بود

در مرز آب شدن بودم که با سرفه    یگه...دیکردکنکاش م  یقدق  یلیو خداشت من  اونم
 یمبه خودمون اومد یهاکان همگ  یمصلحت  ی

  یشدم یشورنگ ات یشاب یچشما یبازم تو یزد ول یاشکان لبخند مردونه ا بابای
 ده بوداز اندازه خوشحال ش یشب یلیمن خ یدن!انگار که با دیدد

 و خنده گفت  ییخوش رو با

 !سالم-

 اقاجون کرد روبه

 َنوته درسته؟ ینتر یکخانم کوچ  ین اتابک ا-
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  ین مرد عادت داشت و براش ع ینا یتکون داد انگار به برق چشما یسر اقاجون
 !نبود یبمن عج

نامحسوس  یلیسمت من و با اون لبخند مسخرش دوباره سر تا پامو خ برگشت
 !ِزوار در رفته  یرمردپ یبترک  ینگاه کرد...اله

 .زدم که از صدتا فحش بدتر بود یک زور  لبخند

 ...یدبهدادم...ظاهرا قبال با پسرم اشنا شد یسمن ُاوِ -

 !یهمنظورش چ یدمبه اشکان کرد که نفهم یزیام یننگاه تحس و

 سردو خشک گفتم خیلی

 بهداد یاقا ییتونخوشوقتم از اشنا-الین

 شد  یداو صافش پ یفرد یزد که دندونا  ییدندون نما لبخند

 گفت  یو پر معن یدیاکت یلحن با

 !!!!خوشوقتم یلیمنم خ-اویس

 یشگیشهم یبه اشکان که بغلش نشسته بود کردم...با لبخند مردونه  نگاهی
 یکردنگاهم م یقاداشت عم

 گفتم  یرسم یلیاونم خ به

 !ین خوش اومد-الین

 تکون داد  سرشو

 مچکرم یلیخ-اشکان
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که با    یمبل یرفتم رو رومو ازش گرفتم و  یواکنش یچبهم زد...بدون ه یلبخند و
 ..فاصله از هاکان بود نشستم

به اشکان و   یکه انگار دشمنش جلوش باشه با اخم وحشتناک   یجور  یعصب  هاکان
 ...یکردنگاه م یساو

 !بهداد داشت؟ یبا خانواده   یچه مشکل نمیدونم

اشکان هم  یبود روبه هاکان کرد...پس رفتارا یخیالب که خندون و  یدرحال اویس
 رفته بود   به پدرش

 معرفت!؟ یب   یداشت  ییعمو یه یگیتو پسر...؟!نم یتا االن کجا بود-اویس

بهش َنتوپه با پوزخند   یکردم یکه سع  یاروم شده بود...درحال یکه حاال کم  هاکان
 و طعنه  گفت

خوشحالم که بازم   یلیگفت( خ  یگذشته ها گذشته عمو جان!)با لحن خاص-هاکان
 ...یبینمتونم

دوست    یسبود...حتما او  یبعج  ینشونب  ی,رفتارایدداد و خند  سرشو تکون  اویس
 !هاکان و اقاجون بوده یمشترک بابا

 یسدونفر معذب بودم...اون او ینا ینگاها یر و من ز یزددائما بهم زل م اشکان
گرگ گرسنه بهم نگاه    یه  ینبراقش ع  یبار با همون چشما  یه  یقهر چند دقخرفَتم ه

 !اشتمحس بد بهشون دهم من انقدر  ید...شایکردم

 کجاست  یمامان  یستن معلوم

 .خوردن شدم یوهرو اوردن و منم مشغول م یراییپذ یلوسا خدمتکارا
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لبخند    یسکه او  یدمبه وضوح د  یدادرو م  یوهبشفاب م  یسداشت به او  یسوگ  وقتی
پشتش بهم بود نتونستم  یسوکرده...مشکوک بود!!اما چون گ  یز زده و چشماشو ر

 ...یهمرد یکنه؟عجبخدمتکارم رحم نم یهواقعا به  یعنی...منیاونو بب یافهق

...اقاجون هم مشغول  ییناروم و با اخم نشسته بود و سرشو انداخته بود پا  هاکان
 یا یکردبه هاکان نگاه م یابار  یه یقهر چند دقبود و اشکانم ه یسحرف زدن با او

متم م که نگاها به ساز جام بلند شد   یرفتکم کم حوصلم داشت سر م  یگهبه من...د
 ..شد یدهکش

 !من مرخص بشم  ید بهداد,اگر اجازه بد  یاقا  یدنتونخوشحال شدم از د  یلیخ-الین

 ..زدم و سرد بهش نگاه کردم  یلبخند رسم 

 ..بود یوردم راضانگار از برخ اقاجون

 سرشو تکون داد یشههم مثل

استراحت  یبر ییتون خسَتست از صبح دانشگاه بوده..م یندرسته....اره ال-اقاجون
 .یاتاقت تا راحت باش یارهناهارتو ب یگمم یسوبه گ یکن

 .یستماصال راحت ن یدونستبده اقاجون..انگار خودشم م یرتخدا خ اخیش

 .جان راحت باش  یننداره ال یاشکال-اویس

 بهم زد یلبخند َپهن و

شت به هاکان کردم که انگار دا  یمزخرفت...نگاه   یبا اون خنده ها  یریکوفت بگ  ای
 ..یهاز کارم راض یمعلوم بود حساب  یکردم یبا نگاهش ازم قدر دان 
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  یس به او یگهد ینکهکارو کرد و بدون ا   یناروم تکون دادم و اونم متقابال هم سرمو
 ..باال یگفتم و رفتم طبقه   یکنم با اجازه ا  و اشکان نگاه

  یش ته پزنگ زدم که گفت رف یلباس به مامان  یضبعد از تعو  یدماتاقم که رس به
تخت دراز   یپاش خونه...رو  یهپاش مزونه    یههم که همش    یمامان   یندوستش..ا

 ...یکردمبودم و به امروز فکر م یدهکش

 ردماومد رفتم سمتش و بازش ک یمگوش  یجمس صدای

 (!یهم بلد یزاییچ یه)نه خوشم اومد غولتشن

 یچهپرو پام نپاشکان به    ینکهفکر کرده به خاطر ا  یالهچه خوش خ  ینزدم...ا  پوزخند
 نشه اومدم باال  یو هاکان عصب

 (کارو نکردم خودم خسته بودم محض اطالع  ینا  ی)به خاطر کسالین

 جوابم رو داد و نوشت یزدکه پوزخند م  یاز چند لحظه با اموج  بعد

 (یستمهم ن یلتمنم اصال دل ی)براغولتشن

 یدارها دست از کل کل با منه بدبخت ور نم اینجاهم

 (فعال خداحافظ  یگیتو م یچ )باشه هر الین

 !یشخصیتجواب نده.. ب یدفعه جوابم رو نداد..عادتش بود  یگهد و

ذا وارد اتاق شد غ ینیهمراه س یقهبعد از چند دق یسوکه گ  یدمتخت دراز کش روی
 تخت رفت  یگذاشتش رو  ینکهو بعد از ا
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ق کار  گرفتم برم اتا  یمرو مناسب دونستم..تصم  یت از خوردن ناهارم چون موقع  بعد 
 !یگهد یهمهم یباشه جا یکنم..هر چ   یفضول یکماقاجون 

 .یادورا نم ینکه سرش با مهمونا گرمه پس ا  اقاجون

 انداختم  ینهبه خودم از آئ ینگاه  یه

  یشرت ت یهاسب تک شاخ همراه  یبا طرح ها یدسف یشمیشلوار جذب و ابر  یه
وضع    ینبا ا  نوم  یکس   یکردمکوتاه و جذب ست خودش تنم بود....فقط خدا خدا م

 یسوال...موهامو باز گذاشته بودم تا کم یر ز یرهبودنم م ینکه ال ینهبچگونه نب
 یی..و از اونجایرسیدکمرم م  ییناستراحت کنه...انقدر بلند و پر پشت بود که تا پا

  ی ال انگشت  ییدمپا یهامروز نبستم!  ی...ولیبندمشونحوصلم م یب  یشهکه هم
 .یدمملوسم پوش یصورت 

 یدمرو سنج یتدوم رفتم..موقع یطبقه سمت  به

 ینطور شن بودم ااک یلمای...من عاشق فیستن یخداروشکر از خدمه ها خبر خب
 یانهبا حرکات موزون و مثال مخف  یوارا..از پشت دیکردگل م  یمباز  یسموقع ها هم پل

باز بود   یمه به اتاق اقاجون..در اتاقش ن یدم تا رس یشدمم یمو قا یرفتمم یه  یا
 ...مشگذاشت  یدش شدم و به همون حالت قبل ار و یعسر

بودم که پشت کتاب   یضولزدن کتاب ها و ف ید کتاب خونه اقاجون مشغول د  توی
 ینهم یکه برا یی...از اونجایدمرو د یمیطبقه چهارمش قاب عکس قد یها

 یکس  یخواستاوردم..انگار که نم یرونقاب عکس رو ب یعاومده بودم..سر یفضول
  ینم من ال یستمان یکرده بود..البته من هر کس  یو مخف  ینهببقاب عکس رو  ینا

 !یناسالمت 
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مو بلند   یپسر بچه  یه اقاجون بود و بغلش  یایعکس توش نگاه کردم...جوون به
که    ییبود..تا اون جا یه به اقاجون شب یکم  یافشخوشگل بود...ق یلیخ ییو خرما
 ی تو ینبود..و حت  یکل ش یننبود و اصال ا ییخرما یبچگ  یبابا موهاش تو یادمه

 ی از بچه ها  یدمبودم....شاه  یدند  یعکس و بچه ا  ینهمچ  یمونخانوادگ  یالبوم ها
بغلش   یبا لبخند اون بچه رو تو یه؟؟؟اقاجونچرا انقدر بهش شب یدوستشه!ول

 یپ بود..چقدرم خوشت یاچه ..پشتشونم انگار دریکردنگه داشته بود و نگاهش م
 !اقاجون  ینبوده ا

هم زده    یرشنمک سال)...(ز  یاچهکردم..که نوشته بود در  رو نگاه  قاب عکس   پشت
منظورش از اون دوتا واژه   یدمکاف (دست خط خود اقاجون هم بود..نفهم-بود )الف

 از پشت گفت یکی  یهوفکرا بودم که  ینهم یالف کاف..؟؟تو یچ  یعنی...یهچ

 کنه ها   یفضول یهادم تو اتاق بق یستخوب ن-

 .. یدمکش  یبلند  ینباال و ه میدترسم سه متر پر از 

با پوذخند به من نگاه   ینهبرگشتم سمتش..هاکان تنها بود و دست به س یدترد با
 ..یکردم

 !!!!!یدمترس-الین

 که حس کردم معذبم  یجور یه!  یق..عمیکردنگاهم م ینطور نگفت و هم چیزی

 کردم  اخمی

 ی؟ فضول ینجاا  یتو خودت چرا اومد ینماصال بگو بب-الین

 !زل زد...نه سرد بود نه گرم  مامچش توی
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از    یداز اتاقش بردارم و برم خونه نکنه با  یچیزیعمو    یاومده بودم با اجازه  -هاکان
 یگرفتم؟شماهم اجازه م

 یزنهم یتخته ا یه یدر یهاتاقه  یتو یکی یبینهم یمعموال ادم وقت  یول یر نخ-الین
 ..یگهد

گذاشتم برگشتم سمتش   یشقبل  یسر جا  یعاکراه رومو ازش گرفتم و قاب رو سر  با
 یگه؟؟؟ چشه د ینبابا ا ی...ایکنهبا پوذخند نگاهم م یدمکه د

 یخورهبهت نم یار ادم بزرگارو در ن یبردار لطفا انقدرم ادا یلتوبرو وس یه؟بیاچ-الین

 بمش گفت یهمون پوذخند و صدا با

 ورهیخپس حتما به تو م-هاکان

 به جانب گفتم حق

 !صد در صد-الین

که انگار  یجورینظاره کرد  یعضا یلیدفعه خ  ینزد و سرتاپامو ا نیشخندی
 بهم بفهمونه یزیچ یخواستم

 !معلوم خانم بزرگ یدنتاره از طرز لباس پوش-هاکان

 زد  یلبخند کج  و

د زدم!!!!!! گن  یوااااااااااا یبود؟؟؟به خودم و لباسام نگاه کردم...ا  یمنظورش چ  این
سه ساله شده بودم موهامم که کال  یبچه هادختر  یه؟؟؟شبیهچه سر و وضع ینا

غولتشن بودم؟؟؟خاک تو سرت  ینا یجلو  ینطوریمن تا االن ا یعنیباز بود..
 !!!ها ینکن یا یگهکا د  یزی..خاک...جز ابرورینال
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کنم فقط زد به    یکار چ   یتتو اون موقع  یدونستمتا االن لپام قرمز شدن...نم  مطمئنم
 فرار کنم یعسرم که سر

که چشماش از تعجب گشـــاد  یجور یدمه سمتش دوئتمام بسرعت  با
خنده دار شده بود   یلیش خ یافهبزنم لهش کنم...ق یخوامشد...حتما فکر کرده م

خودمو گرفتم و با شدت َپِسش زدم و اونم که   یجلو ی ول یرهبود خندم بگ یکنزد
 سوم یسمت طبقه  یدم,باسرعت دوئیوارنتونست مقاومت کنه خورد به د

غولتشنو   ینکه ا  یاز اون روز یعنی..یزدمدادم و نفس نفس م   یهاتاقم تک در  پشت
 یباشگاه سوارکار یاز همون روز اول که تو  یقاندم..دق یبار سوت  یک نشد  یدمد

ون وضع افتضاح  منو با ا یبود بعدشم که شب خاستگار یستادها ینهآئ یجلو
داغون بودن  ینا یه  طهبه درگاهت کردم؟؟؟ادم قح یمن چه گناه  یا...خدایدد

 یریختبه اعصابم ب یزنیگند م یشهنکنه که هم یکارتبگم چ ینه؟خدامنو بب
 خان...کاش زودتر بره َاه

 یعنیاقاجون باالخره َشرشونو کم کردن....ِام...  یاتاقم موندم و مهمونا  یغروب تو  تا
 !رفع زحمت کردن

 قشه ها کردمسر بهم زد و رفت منم خودمو مشغول ن یهبرگشت  یوقت  مامانی

 هم سرد بود یشب شده بود و حساب  یساعت چند بود ول نمیدونم

 اومد یمگوش  یجمس یبه تنم دادم...صدا یقوس کشو

 انداختم یصفحش نگاه  به

رفتن به سرت  یرونهوس ب یستمتا دوهفته ن یتمامور یرمن دارم م)مغولتشن
 (یرشب بخ یزهخاله ر یستن ینزنه که حاال حاالها خبر
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طرز  یننشدم تازه خندمم گرفت....با ا یکه بهم داد عصبان   ی چرا از لقب نمیدونم
که خشک   ی!درحالیمهست  یمیصم  یلیما خ  یکنهفکر م  ینههم بب  یصحبتش اگر کس

 باهاش موندن!؟   یدوستاشم چطور   ینا  یدونمهاکان وجود نداره...اصال نم  ینتر از ا

 (عمو بزرگه شب خوش ی)به سالمت الین

 ...نداد!و منم منتظر نموندم یاب جو یگهمعمول د طبق

گذاشتم و شام نخورده    یز م  یسرمو رو  یک   یدمبودم که نفهم  یغرق نقشه کش   اونقدر 
 ********!خوابم برد

جا جز راه  یچهفتست ه یکخونه موندم  یخسته شدم انقدر تو یوااا یا-الین
 یمقدم بزن یکمباغ  یحداقل تو یمبر یاب یمامان  یبینمدانشگاه رو نم

 با خنده برگشت سمتم و مشکوک گفت نیماما

 !؟یری؟چرا خودت نم یزمخب عز-مامانی

 متته پته گفت با

 یترسمخب ِاممم...راستش م-الین

 خنده  یر حرفم زد ز ینا با

 اقا بگم مراقبت باشه؟  یبه عل یخوایترس نداره که گلم!اصال م-مامانی

 گفتم  یجانبه سرم زد و با ه یجرقه ا یدفعه

 کنه؟؟؟   یباز یبالباهام وال ینگبهش ب یشهم-الین
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ل کنه تازه من که روم  ازش گذشته فکر نکنم قبو یاقا سن یعل یزمعز ینال-مامانی
 بگم یشهنم

 جمع کردم و گفتم لبامو

 یگمخب خودم بهش م یلیخ-الین

 مبلش درحال روزنامه خوندن بود  ینگفت...اقاجون رو  یزیو چ یدخند مامانی

  یروندور ب یهخونه هم خودش  ینخونه؟ا یتو یشینینم یقهچرا دو دق-اقاجون
 یگه رفتنه د

 خنده  یر ز یمزد یهم من هم مامان  ینهم  یلحنش و حرفش خندم گرفت برا از 

 .یگهبابا اتابک ولش کن دخترمو راست م یا-مامانی

 نگفت یزیسرشو تکون داد و چ اقاجون

لباس  و سشوار شروع کردم به  یدوش حساب  یه سمت اتاقم رفتم و بعد از  به
 .یدنپوش

برم خوشگل  یخوامباغ هم م ین...تا همیدخونه بودم دلم پوس یانقدر تو 
 ..واقعا مغزم َرد دادهیکنمم

  ی که از جنس خز و پشم بود...و تا رو  یدمسف  یهمراه پالتو  ٩۰قد    یره ت  یشلوار ل  یه
گلوم   یر تا ز یقشکه   یدمبلند پوش ینبافت است یز بل یههم  یرش..زیرسیدرونم م

زانوم بود و از  یر تا ز یشکه بلند  یدمپوش یدممسف ی...بوت هایخوردو تا م دیومم
موهام حالت   ینکها یداشت!برا ی..و کِفش هم لژ قشنگ یخوردتا باال بند م یینپا
 یدسف یکاله زمستون   یهموهام  یپالتوم دادم و رو یر بازش گذاشتم و به ز یرهنگ
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ناخنام الک   یواستم رو.اول خدادم. یتهدا  یرشجلومو ز یو تموم موها  یدمپوش
بعد با خودم گفتم  ی ول یرمسرما بگ ینا یتو یزیچ یعکس هی بتونم  ید بزنم تا شا

بلندمو بدون الک گذاشتم...ابروهامو    یناخنا  ینهم  ی؟؟برایخوام برم عروسیمگه م
 یپوبه ت  یزیچ  یگهد  ینکه کردم و با عطرم دوش گرفتم و بدون ا  یفتبه سمت باال ل

 رفتمبرداشتم و به سمت باغ اقاجون  یبالمووپ والکنم ت  اضافه یافمق

 وسط باغ بگذرم   یکبار  یمجبور شدم از جاده    ینهم  یخونش بود برا  یاقا تو  علی

  ی شروع کردم با عل  ین کنه بنابرا  ینتونست مخالفت   ید منو د  یتذوق و مظلوم  وقتی
تا من حرکت   وندردیگوارد نبود فقط توپ رو بهم برم  یادکردن اون ز  یباز  یبال اقا وال
لحظه دلم   یهبکنه...  یکاراچ  یریپ  یبه خاطر من مجبور بود تو  یچارهب  یرمردبزنم..پ

گرفتم    یمو شاده تصم یخنده کارم اونم داره م  ین با ا یدمد یبراش سوخت اما وقت 
 !بهش خوش بگذره تا خودمم عذاب وجدان نداشته باشم واال  یشتر کنم ب  یکار

بلند در  اییوار از د یاسپک بلند زدم که حت  یه یم ددر بو یکچون نزد متاسفانه
اما   یارهاقا اول خواست بره توپ رو ب یکوچه..عل  یهم رد شد و رفت تو یورود
و اونم   یارمگفتم خودم م  یرسهبهش زحمت دادم و خسته بنظر م  یلیخ  یدمد  یوقت 

 با اصرارمن قبول کرد 

رنگ   یمشک  ینماش یهختم..به کوچه اندا ینگاه  یاطرو باز کردم,با احت یورود در 
  یدیدمش عمارت اقاجون م  یجلو یشدم  ی لش هم آِزرا بود چند وقت که فکر کنم مد

پارکه و ادم توش  یدم...شایگشتمکه از دانشگاه برم ییمخصوصا زمان ها
 انداختم باال یشونه ا یخیالبود..ب یدود یلیهاش خ یشه!چون شیستن

 افتاده بود  یک خا ینزم ی..تویدمد یابونرو اون طرف خ توپ
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 یکردداشت نگاهم م یاقا کردم که با لبخند مهربون  یبه عل رو

 یارم تا من برم توپ رو ب یستیددر با یجلو یایدشما ب یشهاقا م یعل-الین

  اقا اومد سمت در علی

 یشهزحمتتم م ینطوریکه ا  یذاریگفتم بذار خودم برم دخترم نم-اقا علی

 د گفتمکه هنوزم نگاهم به اطراف بو  همونطور 

 یدمنتظر باش ینجاشما فقط ا یارمم ی؟االناقا چه زحمت  ینه عل-الین

 ...راحت برو یالتباشه دخترم خ-اقا علی

 یستاددر ا یاقا جلو علی

 ینیگاز ماش  یگذشتم به طرف توپ رفتم و خم شدم تا َبرش دارم,صدا  یابونخ از 
  ی لند کنم مردکه خواستم سر ب  یتوپ رو برداشتم و لحظه ا یدمکوچه شن  یرو تو

  یاد اقا با داد و فر یکه عل   یچهار شونه و گنده با سرعت به سمتم اومد و درحال
 ینماش یکرد و انداخت تو  ددستاش مثل پر کاه بلن یمنو رو یزداسممو صدا م

شست و به  !کنارم نیکردمبود که شوک زده فقط نگاه م یحرکت ناگهان  ینا اونقدر 
 گفت گاز بده و بره   یوحشتناک  یبا صدا  ییشراننده جلو

 و دست و پا زدن یغو شروع کردم به ج یافتمرو در یتموقع تازه

 یگه ارث باباتونو مگه خوردم...شماها د یخوایدم ی از جونم چ  یدولم کن یالعنت-الین
 ..یدم کن...ولیدخستم کرد  یاعوض  یدمن ولم کن  یتو زندگ   یدافتاد  یدهست  یچه کوفت 

 یگفتمم  یهو گر یغبا ج  اینارو
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مشت حواله بازوم کرد و دادمو برد باال چشم   یه  ینکهنکردو بعد از ا ینامرد ماون
 شد  یکهمه جابرام تار یگهچشمام بست د یرو یبند

کردم که اخر سر   یمن چه گناه  یشنوی؟؟مگهم ی؟صداموهست  یامن!!خدا خدای
ز  رو  تو  یناواقعا ا  یعنی  یشهنم  یبرن؟باورممنو دارن کجا م  یوفتم؟یعنیب  یناا  یر گ  یدبا

شدم تا اخرم    یو آب خوردن؟چند ماهه زندون   یراحت   ینهم  یدن؟بهروشن منو دزد
در حد چند کلمه خودمو روشن   ط راجبش فکر کنم فق یتونستممنو بدزدن؟!اصال نم
 ''...ُبردن یکردم..''منو به راحت 

  یارو  یحصار دستا یتو یک   یدمال کردم که نفهمو تق یهزدمو گر یغبلند ج اونقدر 
  رفتم و

 یدمکنار گوشم شن  یشووحشتناک عصب یاخر صدا ی لحظه

 یقهدودق  یر بگ یِد اللمون -

 ********یدمنفهم یچیه  یگهدهنم گذاشت و د یرو رو یدستمال و

  ینملحظه نفس تو س یکتن و صورتم حس کردم  یرو یخیسطل اب  یختنر با
 ..کرد  یر گ

 یدم کش  یبلند هین

 ...یییییین_هالین

 بود  یک..همه جا تاریشدکه ازم دور م  یدمرو شن یکس  یقدم ها صدای

 ی بسته شده به صندل  یچیزیبا    یدمپام رو تکون دادم که د  یکه؟؟دستوانقدر تار  چرا
  منو بستن ینکهنشستم...متعجب بودم از ا یصندل  یو خودمم رو
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توپ افتاد  یکردمم یباز یبالم...داشتم والذهن یلحظه ها کم کم اومدن تو تموم
 .....منودزدنیارمشم ب..رفتیابونخ یتو

  یدهدزد یاور یادکابوس نبود؟تموم تنم با   یعنیخواب نبود؟  یدن؟؟؟یعنی دزد منو
 ..یدشدنم لرز

که تهش  یرومه..از اتفاقات  یشکه پ یزی..از چیترسیدمم یلیم..خمیترسیدم
از  یبشه!دور یخوادم یچ  یدونمنم یگهدکه حاال  ی..از سرنوشت یداستناپ

اومدن؟اره حتما اومدن مگه  یدن؟دنبالمفهم ینانقاجونالن اتا ا یعنیخانوادم....
 .یداقا منو د ینفهمن...عل یشهم

 گرم کنم فقط خودت کمکم کن  یمن دلمو به ک  یا..خدایستن  یرانهاکان که ا ولی

تنهام...مثل  ینجابه هق هق شد...من ا یلهام دوباره شروع شد....و تبد گریه
 رقم خورده  ییبا تنها(گفتم که سرنوشت من یی!)تنهایشههم

که انقدر  یاهستن؟کیائنتوش ک یخراب شده کجاست!؟ادما ینا یدونمنم حتی
 یا مملکت هم براشون قانون نداره؟خدا ینجا؟یعنیراحت تو روز روشن منو اوردن ا

بد برام  یاتفاقا یخوامنامردا باشم...نم ینا ینب یخواممن تحمل ندارم...من نم
 .........نه نهیوفتهب

 تکون دادم سرمو

 ..زدم  یغته دل و بلند ج از 

  ی خراب شده چ   ینا   ینکمکم کنه....چرا منو اورد  یادب  یکیکمککککککککک....-الین
 یا؟؟؟؟ لعنت  دیخوایاز جونم م
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 ...بدنم رخنه کرده بود یتک تک سلوال یکردم..ترس تو  یهبلند بلند گر و

 یکردمم یهو گر یزدمم یغ ج بلند

 یدمرو شن ار یوبه د یبرخورد در اهن  صدای

 !!!!یاعوض ینکورم کردن ا  یبینم؟نکنهنم یچیچرا ه پس

 ....یااکور بشم خدا  یخوامکردم....نه...من نم  یهبلند گر دوباره

 یدمرو شن یمرد یه صدای

 !یدوزمشدهنتو ببند واگرنه خودم م ی....خستمون کردیزنیبابا چقدر زر م یا-

 که سرم زد از ترسم خودبه خود الل شدم   یداد با

 یخوایدم ی!از جونم چ یدولم کن ی؟؟؟توروخداهست  یکجاست؟تو ک   ینجاا-الین

 سخره وار گفتخنده و م یر زد ز یبا حالت چندش  مرده

کارا باهات داره..اوه تازه کارمون باهات شروع    یلیخ ینکهاقا مثل ا یما که نه..ول-
 ...شده

 .هم خوردپشتش صدا داد و به  یخنده و ظاهرا رفت..چون در آهن  یر زد ز و

که با بابا   یهداره با من!؟نکنه همون ادم یه؟؟چیکار از اقا چ یه؟؟منظورشونک اقا
 ستمون کرده...؟مشکل داشته و ورشک

بدبخت   یجد ی...جدینال یفکرشم بکنم...بدبخت شد یخوامنه من اصال نم وای
  کارمو   یانب  یسا تا پل  ی؟؟نکنه به دادت برس  یتونهم  یکجاست و ک   ینجا...اصال ایشد

 یسپرم خودمو به تو م یاکنن....خداتموم  
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  یا دو    یدهمچقدر زمان گذشت...شا  یمکردم که نفهم  یه...اونقدر گریومدبند نم  گریم
 دوباره اومد  یدر اهن یر ج یر ج  یسه ساعت؟ صدا

 یشدمبدتر کالفه م یدیدمرو نم یزیچ ینکهبود از ا یکجا تار همه

  یه چه کار مسخره ا ین...ارمب ید بذار یکنم اونجاست؟..اقا خواهش م یک -الین
...مگه یدولم کنکردم؟لعنت به همتون   یگناه   ی؟چهچ  یبرا یاخه ادم دزد یکنیدم
 یکنیدم ینطوریکردم که ا  یکارتونچ

 نبود   یهظاهرا اون قبل یدمرو شن یمرد یخنده  صدای

باشم چون  یقو یدنبود با یدنمو کنترل کنم..االن وقت ترس یهکردم گر سعی
 ..تنهاممنه  ینجافقط ا

کم  یوونح ید؟از من خنده داره؟؟اصال شما انسان  یخندی؟وضعچرا م-الین
به    یرتون..هه تییندارم بهتون بدم نه پول نه دارا  یچیمن ه  یدولم کن  یا!!لعنتیدتر

 برم  یدسنگ خورد!حاال بذار 

 یدبه گوشم رس یراشگ  صدای

 ...!؟یخودتوچ -

  هم اشنا یلیصداش اشناست..خ یکردمم حس

باشه...نکنه  یتونهم یصاحب صدا ک  یومدن یادمبه مغزم فشار اوردم  یهر چ  اما
ام  یهکلفته...بق یلیبابکه؟نه بابا بابک صداش نازک تره...هاکانم که صداش خ

بچه   یهنه شهراد و بهراد و بق یرادنه ه یستن ینطوریمطمئنم اصال صداشون ا
...مغزم یچ  نیعیخودت  ز منظورت ا یفهمیدمچرا انقدر اشناست؟؟نم یها...ول
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  یکنم که بهش فکر م  یاون  یکردم...فقط دعا دعا میرفتبد م ییزاداشت سمت چ
 !!!نباشه

 یدم اروم تر شده بود...با تعجب پرس لحنم

 خودتو؟؟؟  یچ   یعنی-الین

 بود یهبه تلخ خند)خنده تلخ( شب یشتر کرد که ب  یخنده ا تک

چشمم   یرو  یبه پارچه  بودم و سرجام خشکم زده بود..  یدهشد...ترس  یکمنزد  انگار 
  ی ..تا اون لحظه اصال حس نکردم پارچه رویرفتدست زد و داشت باهاش ور م

راحت شد که   یالماز بس چشمام بسته بود سر شده بودم...خ ییجورا یهصورتمه 
 ...کور نشدم

 یکنیم یکار چ-الین

 بزنه..به کارش ادامه داد یحرف  ینکه ا بدون

 کم کم برداشته شد   شل شد وچشمام  یاز چند لحظه پارچه رو بعد

 ینمبب یتونستمجارو نم یچبستمشون...ه یعرحمانه به چشمام خورد,سر یب  نور 
 ...بود یادچشمم ز  ینورش برا

 چند ساعت بود چشمهام بسته بودن یدونمکرده بودم هم نم  یهگر  هم

م..هر چند تار  ..تالش کردم بازشون کنیومد و ازش اشک م یسوختم حسابی
 ...یدیدمم

 ینمواضح تر فضارو بب یکمزمان برد انقدر پلک زدم که تونستم  یقهدو سه دق شاید
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نه   یکجا رفت؟؟؟نکنه جن بوده؟؟؟وا یارو ینخداا ا یاجلوم نبود... هیچکس
 !!!!نه یکی ینتوروخدا ا

 انداختم   یشده از درد...به اتاقک نگاه   یکبار  یسر چرخوندم و با همون چشما  یکم

 ..هم نه..فقط پر از ترک و َنم بود یلیه بود..البته خروبمخ یانبار  یه یهشب بیشتر 

 ...هم رنگ و رو رفته بود یکل  و

و کهنه بودن زرد   یفیکه از کث  یوارید یهبود...جلوم   یوسط انبار  یقامن دق صندلی
 رنگ شده بود..قرار داشت

بود   یکشکل کوچ  یلمستط  یدوتا پنجره    یناز زم  یادز  یبا فاصله    ر یوااون د  باالی
 یبود...انگار هوا ابر یدپشت پنجره سف یر و تصو یدادروشن رو نشون م یاکه هو
 ..بود

گذاشته شده بود که  یمتوسط  یاتاق در آهن یپنجره با فاصله و گوشه  پایین
 م بترس یشدباعث م یشتر فضا ب ینهم زنگ زده بود...ا یحساب 

 ..خوب یجا یبرمتم یتحمل کن یکمنگران نباش..-

 زدم یبلند یغبود از ترس ج یهوییم اومدچون از کنار گوش صدا

 سرمو با دوتا دستاش نگه داشت یعخواستم به طرفش برگردم که سر و

 هنوزم تنم بودن یمقبل  یپالتو و لباسا یسرم نبود ول یرو کاله

 چرا انقدر صدات اشنائه؟ یهست  یتو ک -الین

 ...یدخند اروم
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 ....فکر کن ..فکر کن ینال یه؟؟اهک  ینبدم ا یصتشخ یتونمچرا نم خدایا

 تکون بخورم یتونستمبود..و نم یارو یدستا ی سرم تو همونطوری

 !آشنائم ی...درست حدس زدیاربه مغزت فشار ن-

  یع خانوادم سر  یول  االن چند ساعته گذشته  یدونمباش نم  یخوایم  یهر ک   ینبب-الین
 .یدبکن یغلط  یچتو و دارو دستت ه یذارندنبالم و نم یانم

!از یخنده؟قهقهه مانند بودن...چرا داره م یجوریخنده...خنده هاش  یر زد ز بلند
از قبل شده    یشتر زنگ خطره...استرسم ب  یمن نشونه    ی...برایترسمخنده ها م  ینا

به  یکردمم یسع یبگم گوش سپردم بهش..از طرف  یزیچ یگهد ینکهبود بدون ا
 یه؟ک  یصدا ینا یادب یادم  یارممغزم فشار ب

 امه دادصحبتشو اد باخنده

 یچ!خانوادت هیرانیهفتست خارج از ا یکچند ساعت؟؟دخترکوچولو تو االن -
من انقدر احمقم که  ینکن..فکر کرد یاالتخ ینکنن پس از ا  یداتپ یتوننجوره نم

 !کنن؟  یداتبذارم راحت پ

هفته؟؟؟؟خارج از   ی؟؟؟؟یک عوض ینا یگفتم چــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟چی
د..هضمش سخت بود..چند بار جمالتش رو کشورم؟؟...مغزم با حرفش قفل کر 

 ...ذهنم تکرار کردم یتو

چرا و سوال   یخارج از کشورم؟؟.....کل یهوشم؟؟؟کجایهفتست ب یکمن  یعنی
 ذهنم بود  یتو

 گفتم  یدیلرزکه صدام م  یحال در 
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 یم؟ک...کدوم کشور  یهوشم؟االنه..هفته ب ی؟یکچ  یعنی...ی-الین

  یه  یصدا برا یناشنائن..اشنا و ترسناک...ا یخنده ها حساب  ین....ایدخند دوباره
 !مرد جوون و آشنا یهمرد جوونه...

...و ینجاا یاریمتبدون سر و صدا ب یمتا بتون یمبهت امپول بزن یماره!مجبور شد-
 .یشنوینم یسوال نپرس چون جواب  یگهد یمکدوم کشور  ینکهراجب ا

  ی واکسن .اوه اوه نکنهباهام کردن.. یکاراچ یستبهم امپول زدن..معلوم ن لعنتیا
 یچ پشت پا بزن..ه ی افکار منف   ینبه ا ینروم امتحان کرده باشن....نه ال یزیچ

 ...خدا حواسش هست یوفتهنم یاتفاق 

 شدن یفذهنم رد  یسوال تو یکل  بازم

  یگن کدوم خراب شده ام؟چرا نم  یگننم  یالعنت  ینا  یام؟چرادن  یکجا  یگنچرا نم  پس
 یعنی افتادم؟!  یر گ  یخاک  یکره   ینا ی؟؟؟من کجامنو اوردن کجا که بدبختم کنن

 ...کنه؟؟نکنه تا اخر عمرم قراره  یدامپ یتونههاکان هم نم

 ...اره یکنمم یدانه...باالخره نجات پ نه

 !یکنمم یداجهنم نجات پ ینااز  من

خبر  یبه کس یتونم...من که نمیمبفهمم کدوم کشور یتونستمحداقل م کاش
...از یمردماز ترس م یگه؟؟داشتممبدم پس چرا نخودمو نجات  یتونمبدم..نم

  یارن سرم ب ییبال ینکه...کاش قبل از ایز..از شوک...از غربت....از همه چییتنها
 ..ندارم ی..چون من تحمل سخت یرمبم

 و با ناله گفتم اهسته
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 ..یخوایاز جونم م یچ -الین

 ...خودتو یزمگفتم که عز-

 ....و درد یزم!عزهوف

 یگیم یچ  مهمیفمن اصال نم-الین

 یکارم تمومه...نکنه همون   یعنی ین...ایهحرفش چ یمعن یدونستمخوب م ینکها با
خودمو ابرومو همه    یاکمکم کن...خداخودت    یانه خدا  یکه اقاجون گفت بشه...؟وا

 ...و رذل یفکث  یدست ادما یوفتمب یخوامبه تو مسپرم!نم یموچ

 تته پته ادامه دادم با

 ....ید...خوایخ...م...م...منویعنی...ی-الین

 وسط حرفم  ید به سرم داد و پر یدستاش تکون اروم با

 ...نفرم یه!من فقط یخوامنه!فقط م یخوایدآ آ...م-

 کرد   یتک خنده ا و

 حبس شده بود  ینمس یتو نفس

 !یزم...عجله نکن عزیفهمیحاال کم کم م-

 یریبم یفتیب ینجاهم یشاالو درد...ا یزمعز یکوفت...ا  یزموعز ای

 یترسیدم!میاز خواسته هاتم نرس یچکدومهه ب که

سرانجامش   یدونستمکه نم  یاز اتفاق   یرسمتهش به کجا م  یدونستمکه نم  یا  یندها  از 
 ..بود یامجهول دن  ینبدتر ین...و ایهچ
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 یدچشمم چک یاز گوشه  یاشک  ی قطره

 ...المپ کم بود اما چون روز بود اتاق روشن بود نور 

 گفتم  یمبغض  یهمون صدا با

 ....یگهد یهست  یتو ک -ینال

 ..باشم یک   یزنیمن؟حدس م-

 گفتم  یکالفگ   با

 !یهست  یاالن بدونم ک  یخوام...فقط میدونم..نمیدونمنم-الین

 زد یصدا دار پوزخند

 !..خب یلیخ-

 بزرگشو از دو طرف سرم برداشت یباالخره دستا و

 یستادمن ا یبا چند قدم اومد رو به رو و

که مطمئنم االن مردمک چشمام   یجور یهدم......نگاهش کر یشوک و ناباور با
 بزرگتر از حد معمولش شده 

 رف بزنمشد تونستم چند کلمه ح یهر زور با

 !ت...تو؟؟-الین

مثل  یکردچشمامو کنکاش م یبراقش تو یآب  یزد...با اون چشما یکج  لبخند
 یقعم یشههم
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داره؟چرا    یدب  یو معن  یبننگاه ها عج  ینا  یدمنفهم  یدم؟؟؟چرامنه احمق نفهم  چرا
 پشت گوش انداختم؟

 ینی؟؟ االن روبه روت منو بب یکردینه؟فکر نم یتعجب کرد-اشکان

فرو کرده بود و بهم  یبشبود و دستاشو داخل ج یستاهرو به روم ا یژست خاص با
هم  یلینداشت اما اصال ناراحت نبود..چشماش خ ی..صورتش لبخندیکردنگاه م

 ..خوشحال بود

 یانوس اق یهشب یشتر ب ین...ایترسمم یاستکه رنگ در یآب  یچشما یناز ا من
خودش پنهون کرده و فقط  یرحمانه همه خطرهارو تو یکه ب   ی...اقانوسیهطوفان

بود که سه چهار   ینا  یبتر ..عجیخواستم  یازم چ   یدونستمو ارومه..نم  یدر ظاهر آب 
 یدیمهمو ند  یشتر بار ب

  ی..چرا منو اوردیدیمند یاد رو ز یگه..چرا....ما که...همدیکارو کرد ینچرا ا-الین
 ینجا؟؟ ا

 یقحقا ی!به موقعش همه یشنوینم یجواب سوال نپرس...چون فعال  یادز-اشکان
 یدا جوابش پ یهم که دار ییچند سال!سواال ینا یق...تموم حقایشنرو م

من تا دلت بخواد مالقتت  یول یدی..درضمن تو فقط من رو چند بار دیشهم
 !کاوه  ینکردم...خانم ال

 یگهکجا د  ین..کدوم چند سال؟؟؟ایکردمبهم صحبت م یلیُگنگ بودن..خ  حرفاش
شده بودم و  یج...گیدجد یپر شده بود از سواال یق؟مغزمبود؟کدوم حقا یدهمنو د

زد انگار که   یی...بعد از چند لحظه لبخند دندون نمایکردمفقط ُبهت زده نگاهش م
 اومد یادش یزیچ
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 ...دییومم یدکه از اول با  ییبهتر!جا یجا یایامشب استراحت کن,فردا م-اشکان

 گفتم  یشدم و با اخم کمرنگ  یرهبهش خ متعجب

 کجا؟؟؟ -الین

 !قصر من-اشکان

 ی که پرده    یجور  یغهم راه انداخته!خواستم دهنمو باز کنم و با ج  یقصر قصر  چه
 ی  یلهطو ی...منم پامو تویلستاونجاهم طو یوونیح یهگوشش پاره بشه بگم تو 

  یناز اول قصر ا ید ...!چرا بایکردنم یاریزبونم  ی....ولیعوض ارمذیتو نم
تر  یببود و االن عج جیباز اول هم ع یه؟اشکان حرفا چ یناز ا یرفتم؟منظورشم

 ..یگرفتمرو ازش نم یکوفت   یشده...کاش از همون اول اون پالتو

که من نتونستم  یده..مگه کجاها منو دیدهمنو د یلیگفت خ ولی
 یپسرش نوه  یدونهم یشعورشبکنه؟اون پدر ب یخوادم یکار صالچ...اینمش؟بب

 ....یکنهاگر بفهمه خودش ادبش م یده؟مطمئنادزد  یمیشودوست قد

جواب  ی..و سواالروب یپرسیدماز خودم سوال م ینطور هم یدونستمنم هیچی
 ..اشکان رفته یدم...به خودم اومدم دیذاشتمم

 ی.من با کلبود.. یسخت  یتضعو پام از بس بسته بود خشک شده بودن!و دست
که   یکجاست...درحال  یدونمکه نم  یکشور  یهوسط    یانبار  یهترس..تو    یسوال و کل

 هفتست از خانوادم دور شدم یک

 در انتظارمه؟ یچ   یندها  یتو یستمعلوم ن و
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 ی..برا ییمتنها یبرا یه...گریکردمم یهگر ینطوریچند ساعت بود هم نمیدونم
 یبرا یه..گریترسیدمازش م یگهکه د  یا یندها یم..براکه حاال دچارش شد  یبدبخت 
داشتم...کاش بودش...کاش بود و  یاز االن هاکان رو هم ن یاز خانوادم..حت  یدور

نامردا منو   ینا میذاشتکاش بود و ن  یدادبهم دست م یتبا وجودش حس امن 
من  یاشکان برا یدونستبود خوب هم م یسببرن....حق با هاکان بود..اون پل

چرا  یاشد...خدا ینطوریچرا ا یگهن که به حرفش گوش دادم!پس دناکه..مخطر 
 یسال انقدر عوض شد؟چرا از اون خانواده فقط پراکندگ  یکدر عرض  یمزندگ

  ی؟چرا همه دور  ینموند؟؟چرا ا   یمخال  یجا   ط اونا فق  یاعضاش موند..چرا از من برا
کرده بود که انقدر   یارمن؟!مگه بابا چه ک...؟اصال چرا یکشمعذاب م ینطوریدارم ا
کرده بود؟؟اصال چرا اشکان...مگه پدر اشکان دوست  یداخطرناک پ یدشمنا
...کاش حداقل یدهم یمونوسط داره باز یناشکان ا یدمنبود؟چرا نفهم ینااقاجون
ازش اما  یادخوشم نم یچه ینکه...با ایرهگوششو بگ  یادخرفت بفهمه ب یساون او

 ...یدوارمام یوارهمد ی....االن من به ترک رورمیدواقاجونه بهش امچون دوست ا

انقدر قار و قور کرده   یگهگشنه بودم..شکمم د  یچقدر گذشته بود..حساب  نمیدونم
هفته غذا نخورده   یک  یناسالمت  یسوختم یبود ساکت شده بود..معدم حساب 

 یدمحال بودم که نفهم  یهام..اونقدر ب   یهبه خاطر گر  یشتر تشنم بود...ب  یلیبودم..خ
 داد کوتاه بگم بااخرمو  یصدامو تونستم باال ببرم و جمله   یچطور

  یمیرمکمک!دارم م-الین

 **********هم افتاد یپلکام رو و

صحبت   یچشمامو باز نکردم,صدا  یخوردم ول  یدستم تکون   یسوزش تو   بااحساس
 یدم اطرافمو شن یها
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  ین ا  یدبا  یی غذاداره از نظر    ینره چون کمخون   یادتون  خب ِسُرمشم تموم شد,فقط -
کرده که با خوردن   یداپ یدیشد یبشه ضعف بدن  یدگیچند وقت خوب بهش رس

 .یشهدرست م یمقو یغذاها

 یدماشکان رو شن صدای

 ..بله دکتر چشم-اشکان

 !که باالسرمه دکتره  ینی!پس ادکتر؟

 .یدمفهم یتموتازه موقع یهوشیمخاطرات قبل از ب یاداوری با

  یچوقت تا ابد خودمو بزنم به خواب و ه  یخواددلم م  رمیدابفهمه ب  یخوامکه نم  حیف
 ..نکنن یدارمب

 تخت باشم یرو یزدمنرمه..حدس م یلیخ یرمکردم ز  حس

 ..اروم پلکامو باز کردم یلیخ یدمبسته شدن در رو شن صدای

داخلش به رنگ قرمز بود و   ل یبزرگ حدودا چهل متر!که تموم وسا یلیاتاق خ یه
 ..بودن یدها سف یکها و سرام ها و لوستر  یواریکاغذ د

که من   یباشه؟!تخت  یتونه م یخونه چ  یگهد ینه مجلل,اگر اتاقشون ا  یلیاتاق خ یه
پتوئش گل   یرنگ و بزرگ بود که رو یدتخت دونفره سف یهبودم.. یدهروش خواب

 یشتر شده بود..که ب یده کش یسه بعد یها ینقاش یوار د یسرخ داشت,رو  یها
 یدوکنسول سف یز !مشهدختر با یهاتاق  یدقطعا بااق ات ینطرح گل سرخ بود...ا

فرش  یکهت یهمدرن  یها یکسرام یقرمز هم داشت,وسط اتاق رو  یکمدها
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اتاقو چند برابر    یو با شکوه   یباییهم به شکل گل رز گذاشته شده بود که ز  یککوچ
 یکردم

 یشد م یدهبود بزرگتر و روشن تر د یداتاق به رنگ سف چون

  ی قرمز با شکوه  ینصب شده بود که پرده  یدسف ی یلهر تا متخت چها یباال از 
 روش انداخته شده بود

 یرفتم ینزم یپرده تا رو ارتفاع

ِکلوزت   یاو حموم  ییدستشو یبرا یزدماتاق بود که حدس م ی سه تا هم َدر تو دو
داخلش  یدبا یخونه ا ینکه مخصوص ُپرِو لباسه(مطمئنا همچ  یی باشه)اتاقک ها

  یه  یدشک خارج از کشور بود...شا یشده باشه...و ب  یسبک طراح  ینبه مدرن تر 
 حدس بزنم یقدق یتونستم...نمیا یهمثل ترک ییجا

 یگفتکه اشکان م  یههمون خونه ا ینا نکنه

 و احساس ضعف داشتم یرفتم یجگ  یکم  سرم

 ..بغض راه گلومو بست دوباره

م بودن فقط پالتو و  تخت بلند شدم..خداروشکر لباسام هنوزم تن  یاز رو یاروم به
 !کفشم نبود

 ین...تو ایکردکالفم م ینبازم مثل ابشار دورم پخش شده بودن...و هم موهای
کنسول رفتم و خودمو    یز دلم بذارم؟اروم اروم سمت م  یباز رو کجا  یموها  یتوضع
 نگاه کردم  ینهآئ یتو

 ..سره حال و روزم اوردن ییکن توروخدا چه بال  نگاه
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رو   ییر حال تغ ینچشمام قرمز بود...با ا یر شده بود..و ز یوار صورتم مثل گچ د رنگ
 .یکردمفقط خودم حس م

 بود  یشهحاال خسته تز از هم یمعسل  یطوس چشمای

 بشه؟  یخوادم یاالن به بعد چ  ینکهاز حد...از ا یادز یلی!خیترسیدمم لیخی

 هقیدق یک یکمکم...من تحمل ندارم حت   یانکنه...کاش ب  یدامهاکان زودتر پ کاش
 !بمونم ینجاهم ا

زودتر از من  یکیبکشم که  ینرو پائ یرهسمت در اتاق رفتم و خواستم دست گ یه
کارو کرد و وارد شد..اروم رفتم عقب تر...و به قامت بلند اشکان    یناز اون طرف در ا

 نگاه کردم

 زل زده بود بهم ینگران  با

 ...ادم دزد یکهسرت..مرت یبخوره تو نگرانیت

 ون گفتش اما مهربهمون ابهت با

 .استراحت کن حالت هنوز خوب نشده ی؟؟بروچرا بلند شد-اشکان

شده بود   ینراه برم..بدنم سنگ یکه حق با اون بود و اصال جون نداشتم حت   درسته
 ..بهش گوش بدم یخواستمنم یداشتم..ول یهم حس خستگ  یو حساب 

 ی پارچه ا یالش یهکاش   یابازم...خدا یزل زده به موها  یدمکردم که د  نگاهش
ن اال ینزل نزنه بهم!کاش هم ینطوریا ینسرم ا یرو ینداختمبود من م یزیچ

 ...از نگاهش یومد...خوشم نمیادچشماش از کاسه در ب

 اروم گفتم یحس بودم با صدا یحال و ب  یچون ب  یکردم ول  اخمی
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 .یمیرمدارم م یخوای؟نمیبینیاز جونم م ینجا؟چیا یمنو اورد یچ  یبرا-الین

 یدم کش  یو پوف   یینانداختم پا سرمو

  رفتم عقب یعکه سر  یرهتر و خواست شونه هامو بگ یک نزد اومد

 غضب نگاهش کردم با

 !!!به من دست نزن-الین

 یدکش  یقیهم بست و نفس عم یرو چشماشو

 خشمشو کنترل کرد گفت ینکهبعد از ا و

 .تختت استراحت کن ی...برو رویزنمخب باشه...بهت دست نم یلیخ-اشکان

چرا به حرفش   یگفتبم اما مغزم معمر بخوا یهتخت و  یبرم رو یخواستم دلم
 یعمارت کجا ینا یستهم داشتم؟معلوم ن یگوش بدم...اصال مگه چاره ا

 ..از اتاقاشم یکی..که منم تو یائهدن

 رفتم عقب و همونطور با اخم نگاهش کردم یعقدم به سمتم برداشت که سر یه

 م کرداونم اخ یدواکشنمو د وقتی

 یکنی؟گوشم یحت کن دختر..چرا انقدر لجبازبرو استرا ینندارم ال یتکار-اشکان
 ..یگمکن به خاطر خودت م

صدامو بلند تر   یکمدلم.. یحرفا یختنر یرونب یبود برا یجملش استارت  ینا انگار 
 کردم و با بغضم رو بهش گفتم
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اون حتما من  س پ یپرسی؟ببخشیدسواله که م ین ا یکنم؟واقعام یچرا لجباز-الین
 یهوشتونهفته هم ب  یه  یدمدر خونتون دزد  یبودم اومدم شمارو تو روز روشن از جلو

...تو اگر هم نگران حال یارمنگرانو درم  یادما  یادا  یکردم اوردمتون نا کجا اباد و ه 
 !نبود ین,االن اوضائم ایمن بود

  یکنه ه فکر مونند  ی...هر ک یکردنگاهم م  یقفقط به چشمام زل زده بود و عم  اشکان
 !یشناختمشمارمولکو م ینخب من ا یعاشقمه...ول

 زد  یاروم لبخند

  یل ....واسه من لبخند ژکوند تحویوارسرمو از دستش بکوبونم د یخواستدلم م 
 یساده ادم دزد وا یناون وقت ا یمیرمکوفت..من دارم از ترس و غصه م  ی!ایدهم

  ی هاکان چ  یدمهمف ال..حایگرفتحرصم م یش..از خونسردیخندهواسه من م
 یکشیدم

 .گفت  یممال یلیخ یبا لحن یح همون لبخند مل با

 !یزنیمخب حق با توئه حاال استراحت کن..بعدا حرف م یلیخ-اشکان

 .دهن به دهن شدن نداشتم ی...حوصله یستن یاب ینپائ ینا ینکهمثل ا نخیر 

 ..تا من استراحت کنم  یرونباشه برو ب-الین

 یرونرفت ب یحرف  یچه ینگاهم کرد و ب  کمی

 یدمسمت تخت رفتم...و روش دراز کش به
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همه  ی...براییمتنها یم شروع شد..برا یهحال و اوضائم گر یاداوریبا  دوباره 
به اونه...اخه اون کارشو  یدمچرا ام یدونمنجاتم بده نم یاد...کاش هاکان بیچ 
 !کنه  یدامونش پ...فقط کایشناسهخوب بلده..تازه اشکانم م یلیخ

اتفاق   یه خونه خوف داشتم...هرلحظه منتظر  یناتاق و ا یناشکان از ا  ینا از  من
  ید بود که فقط بگه با یده!منو دزدیرفتمغزم نم یاشکان تو یبدتر بودم,حرفا
خودم بگه؟مطمئنم   یابه اقاجون    یتونستنم  یممستق  ینوواقعا ا  یعنیباهاش باشم؟

 یشهمن ختم نم شدن یدهماجرا فقط به دزد ینا

 ******شدن و خوابم برد ینپلکام سنگ یک   یدمکردم که نفهم  یهگر  انقدر 

 ....خانم...خانم-

  یاه خدمتکار مسن با لباس س یهپلکامو باز کردم.. یاروم ال یدست  یدشد یتکونا با
بود و به من نگاه   یستادهلباس فرم باشه کنار تخت ا یخوردکه بهش م  یدو سف

 یکردم

 نگاهش کردم سوالی

 .ینبر یاطصبحانه به ح یکنم برا  تونیدار اقا گفتن ب-

انگار   یدارشدنمبودم با ب یده به تنم دادم انگار که صد سال بود خواب یو قوس کش
 شد یر دوباره تموم غم ها و ترس هام به سمت دلم سراز

 ندارم یلم صبحونه ام یدبهشون بگ یادمن خوابم م یول-الین

  یدارتون ب یانفتن بشدن گ  نگران یشونا  ینخانم شما االن سه روزه خواب هست-
 .کنم  یچیسرپ یتونمکنم,نم
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 تعجب چشمامو باز کردم با

که انقدر  یاعوض ینکردن ا یقبهم تزر یروزه خوابم؟؟؟....چ  جانممممم؟؟؟سه
 !...؟یخوابمم

 یستادههنوز منتظر ا یدمو نگاهش کردم که د برگشتم

 ید شما بر یامباشه م-الین

 اتاق اشاره کرد  یسمت کمد تو به

 نجا براتون لباس اماده کردموا-

 بزنه از اتاق خارج شد  یحرف  ینکهنگفتم اونم بدون ا یچیتکون دادم و ه سرمو

 ..بودم یدهبهم مسکن زدن که انقدر خواب حتما

 بهتر شده بود یلیاما حالم نسبت به قبل خ یکردم ینیبدنم هنوز سنگ ینکها با

 مبه صورتم انداخت یکنسول رفتم و نگاه   یز سمت م به

  ی بهترم,اما روح  یاز نظر جسم  یدادنشون م ینداشت...ا یعیشوطب حالت
  ی هر چه زودتر مثل بمب سرش خراب بشم ول  یخواستمداغون بودم,م ی؟خیلیچ 

بخواد   ییدم و ممکن بود هر بالاون بو یمن االن تو دستا یترسیدماز واکنشش م
  رد بود که ادمو به ..اون قدر هم خونسیداشتمقدم اشتباه برم ید پس نبا یارهسرم ب
 ینداخت شک م

  سمت کمد رفتم به
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هم   ی..پالتوم و شال مشک یدمشونکردم و پوش  یداکمد پ  یینپا  یهامو طبقه    بوت
 کردم  یداکمد پ  یاز تو

حساب مجبور بودم    ینبا ا یکردنم یتمذدر دسترسم نبود موهام ا ییکش مو  هیچ
کدوم کشور و کدوم    ستمون یدم  یدتحملشون کنم...دوست داشتم فرار کنم اما اول با

 !منطقه ام

 .سمت در اتاق رفتن و بازش کردم به

و پر از   یطوالن  یلیسالن خ یهسالن بود.... ینا یاتاق تو یناتاق من اخر ظاهرا
 .اتاق

  ی ها با فاصله نقاش یوار د یپهن شده بود و رو یسالن فرش قرمز باشکوه  راهروی
رو چند برابر  با شکوه بودن سالننصب شده بود..که  یسلطنت  یبا چهره ها ییها
 ...نداشت ی...انگار واقعا با قصر فرق یکردم

 سالن نگاه کردم یاتاق رو بستم و به انتها در 

دَرندشت    یخونه    یننتظار داشتم االن تو اگذشتم..ا  یاتاق ها م  یزنان از جلو  قدم
 ..یدمند یزیچشم چشم کردم چ ینصب شده باشه اما هر چ  ینیدورب یهحداقل 

در جهت  یول ینشکل هم یقاسالن دق یه که ازش خارج شدم   یسالن یبه رو رو
 ...مخالف قرار داشت

 ..بود  یادکه وسعتش ز  یدمد یگرد  یمننش ی دوتا سالن,فضا بین

بزرگ الهه به رنگ    ی قرار داشت و اطرافش دوتا مجسمه    یبزرگ   چپ ساعت  سمت
 گذاشته بودن  ییطال
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  ی بزرگ  یپنجره  یدادبود که نشون م  شده نصب  ی بلند و سلطنت  یپشتش پرده  و
 .بود یدسف ییطال یپردها ینپشت ا

اقاجون هم بزرگتر بود...هر   یاز خونه    یکم نداشت حت   یز چ  یچه  یاز باشکوه   واقعا
اگر هم باشه  یا یستخونست مطمئنا کارش فقط تجارت ن ینکه صاحب ا  یکس
صبر   یدباشه!پس باجر  تا  یخوردموفقه...به اشکان شک داشتم بهش نم  یلیخ  یلیخ
 ..تا ماجرارو بفهمم یکردمم

  ی اصل  یبزرگ قرار داشت که نشونگر پله ها  یلیبا عرض خ  ییراست پله ها  سمت
 !عمارت کال دوطبقه بود ین ا یعنیونه بود...خ

 ...از الهه ها به همون رنگ گذاشته شده بود  یکوچکتر  یپله ها مجسمه ها  طرفین

 ها کرم رنگ و شفاف بودن یکگ...و سرامبزرِگ پله از جنس سن یها نرده

کنار پله حفظ   ینرده ا  یکردم تعادلمو با گرفتن سنگ ها  یرفتم..سع  ینپله ها پائ  از 
  بود یم...طوالن کن

 !بزرگ یتاالر ها  ینبلند بود...درست ع یتنها یب  یینسالن پا ارتفاع

 سالن بزرگ رو به روم متوقف شدم یدنباال با د همون

تفاوت که از   ین دوتا سالن خونه اقاجون بود با ا ین به اندازه الس یو پهنا عرض 
 هم جدا نشده بودن 

  یزدمسالن همونطور که حدس م توی
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دست    ینگذاشته شده بود,چند  یکرنگ از بزرگ تا کوچ  ییالهه و طال  یمجسمه ها 
  ییبودن...فقط از به رنگ طال یمدل سلطنت  یهسالن بود که هرکدوم  یمبلمان تو

 .شده بود استفادهو کرم 

ب شده  نص  یبلند و باشکوه   یلیخ  یمن از سقف تا کف پرده ها  یروبرو  یوار د  روی
عمارتشو   یاونوقت اومد یدنتسرت دزد یر خ ینزدن بسه ال یدد یگهبود,خب د

 یزنیم یدد

 اومد...جالب بود  یکه به سمتم م  یدمکرده بود رو د  یدارمکه ب  خدمتکاری

 یدم رو ند یکار کنن اما بجز دو سه نفر کس  ینجاه اخدم ینداشتم االن چند انتظار 

 اقا منتظرن یدبفرمائ-

 یهاز ثان یبه لباسم انداخت و در کسر یبود بگه اقادزده منتظره,نگاه متعجب  بهتر 
 چرا تعجب کرد یدمبرم نفهم ینروشو گرفت و منتظر موند تا از پله ها پائ

اشکان رو به رو   وست نداشتم بارفتم..اصال د یین سرعت از پله ها پا یناروم تر با
  یاط ,حیمهم نبود!پشتش قدم زدم و از عمارت خارج شد یظاهرا چاره ا یبشم.ول

 داشت یبزرگ  یلیخ

شده بود,درست رو به   یچیق  یباییداخل باغَچش با حالت ز  یها و بوته ها   درخت
و   یکبار یجاده  یهو صاف, یدسف یپله ها سنگ فرش ها ین در عمارت پائ یرو

 ..درست کرده بود یاطوسط حبلند  

 قرار داشت یدیسف بزرگ و یقاالچ یاطح انتهای

 ظاهرا اشکان هم اونجا بود که
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 .ینمدرخت ها نتونستم داخلشو بب یخاطر بلند به

 یرفتیمم یقخدمتکار به سمت االچ با

که حس کردم وسط   یتعجب داشت...جور یبرام جا ینگرم بود و ا  یلیخ هوا
 ..یدمتابستون پالتو پوش

 که انقدر هوا گرم شده وسط سرما؟   یمکدوم کشور  مگه

برام  یدیام یگهکه د یمو اون ورا نباش یادوره....خداکنه استرال یراناز ا معلومه
 یمونهنم

  ی انتظار داشتم همه خارج   یکردصحبت م  یبود که خدمتکارش به زبون فارس  جالب
 !لهجشون بتونم حدس بزنم کجام یباشن...تا حداقل از رو

 ..بزرگ شدم یقاالچ ردوا

 بهم نگاه کرد یرنگ نشسته بود و لبخند مردونه ا یطوس یشرتبا ت اشکان

 .فاصله نشستم یشترینبا ب ییشروبه رو یصندل یکردم و رو  اخمی

 خدمتکار اشاره کرد که بره به

 ...رو کردم بهش بااخم

 !!!یفهممتنم  ی؟واقعاباهام صبحونه بخور  ینی...بشینجاا  یمنو اورد  ی چ   یبرا-الین

اتشفشان فوران کنم..خوب  ینبود ع کیزد...نزد یاروم و خونسرد لبخند
 ..ادمو دق بده یچطور یدونستم



 

 
465

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

لذت  ی...انگار از بودن من و حرص خوردنم حساب یدیدمم یتوچشماش رضا توی
 یبردم

 یزمعجله نکن عز -اشکان

 وسط حرفش و با طعنه گفتم پریدم

 یستمتو ن یز من عز-الین

 زد نیشخندی

 !اره؟یهاکان  یز پس حتما عز-اشکان

 یزد؟حرفو م ینبه نگاه کردم..واقعا از چه جهت اتعجب  با

 یش حاالهم منو برگردون پ  ینطور خانوادمم اوناهم هم  یز معلومه که نه..من عز-الین
 .یزامعز

 گفت  یمو با لحن مال یکردنگاهم م یح همون لبخند مل با

 نباشم؟  یزمعز یشپ  یپس من چ -اشکان

 یهمنظورش چ یدمنگاهش کردم بعد فهم یجگ  اول

از اول به بابا و   یدبا یدوستم دار یلیتوهم اگر خ یستمتو ن یز گفتم من عز-الین
 !مسخرست یلیخ  ی؟ههکن  یاداکشنشو ز  یمثال خواست  یبادزد یگفتیاقاجونم م

نکرد...فکر کنم کال بلد  ییریلبش مونده بود و تغ یمردونش همونطور رو لبخند
 نبود بخنده برعکس هاکان...که اونم بلد  یقا!دقشهب ینبود عصب
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جمعش  یعلبم تو مرز باز شدن بود که سر یرو یخنده ا یاشبداخالق یاور یاد با
 بود  یدجد یبدبخت  یهاوضاع  ینتو ا  یدنکردم..واقعا خند

  ید خورد(با  ییشوقلپ از چا  یه کرد و    ی)مکث یستن  یگیکه م  یامراحت   ین به هم-اشکان
 !وقعشتا به م یصبر کن

 !من صبر ندارم..منو برگردون خونمون دست از سرم بردار-الین

تا  یکردمم یتشاذ یحساب  یدبود....با یدهمنو ند یوار بود...اون رو یدتهد لحنم
 بشه  یمونپش

 یکردنگفت و با لذت به حرص خوردنم نگاه م چیزی

 کردم خونسرد باشم  سعی

نا باهات خوب مطمئ یدیزدد یمیشودوست قد یتازه اگر پدرت بفهمه نوه -الین
 ..یکنهبرخورد نم

..چرا یترسیدمبه قهقهه شدن...م یلکه خنده هاش تبد ید...اونقدر خند خندید
,کم کم یهروان یفهمیدمم ید ژکوندش با  ی...اصال از اون لبخندا یهروان یخنده؟نکنهم

 خنده هاش تموم شد و ساکت با لبخند نگاهم کرد

 !!!!ینکنه,روان  یکارتبگم خدا چ الهی

 کردم  یظیغل اخم

 مگه من مسخره شمام؟-الین

 گفت  یهمون لبخند و لحن مهربون  با
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 !...خوشحالمیساله... تو سهم من شد ینطوفاِن چند  ین باالخره از ا-اشکان

 یدکش  یترضا یاز رو  یقینفس عم و

  یناروا یاز چه جهت  یادوستم داشت  یعنیبفهممش... یتونستمنم واقعا
 یا یگهد یخوشحال بود که کار یاده و بدست اور بود که من یگفت؟خوشحالم
 یکردمبکنه؟طوفان چند ساله چرا؟ با تعجب نگاهش م یخوادم

و    یوهو خامه و عسل و ابم  یر انواع و اقسام نون و پن  یز م  ی....رویزم  یکرد رو  اشاره
 !بود یپر بار یز خالصه که م

 وش جان...نیکن  یهتغذ یخوب نتونست  یچند روزه خواب -اشکان

 یشهزهر جونم م یشتر صبحونه کنار تو ب ینبگم ا ستمخوا

 ...لب به صبحونه نزدم یگرسنم بود ول   ینکها با

مشغول خوردن صبحونه بود و   یپر از ارامش یو چهره  یقهم با لبخند عم اشکان
 ...یکردمنو نگاه م

  یخنک  یمخوب بود و نس یلیشدم...هوا خ یرهخ یاط ازش گرفتم و به ح رومو
 یکار ...حاال اگر بفهمه سرگرده چیخندهره تو دلش به هاکان مشکان دا!حتما اومدیم
 .یدادملوش م ید بکنه!؟منم که نبا یخوادم

       سمتش برگشتم

بذارم   ینکهبه ظاهر اروم و لبخند نظاره گر من بود..بدون ا ِی با همون نگاه آب  هنوز 
 دوختم یز چشمام نفوذ کنه نگاهمو به م یچشماش تو

 !؟یمکدوم کشور  حداقل بگو-الین
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چونش   یر دوتا دستاشو بهم گره زده و ز یدمکرده بود سرمو بلند کردم که د  سکوت
 بود یبیادم عج یلی...خیکردم..اصال درکش نمیکردنگاهم م یاقگذاشته با اشت

 یشه؟سوال حل م ینمشکلت با جواب ا-اشکان

که اگر   بدونم کجائم یتونستمحداقل م یمعلومه که نه..ول یشد؟؟خبحل م واقعا
 ..کردم بهشون خبر بدم  یداپ یارتباط راه 

 ...همش که نه اما -الین

نداشتم که بگم...اونقدر اروم بود که   یچینگفتم..ه یزیو چ یینانداختم پا سرمو
 .باشم یعمط..و منم مجبور بودم یگرفترو از سمت من م یهر پرخاشگر  یاجازه 

بشه غوغا   یاگر عصبان  ی ول یشهم یکه کم عصبان  ییهکنم از اون دسته ادما فکر 
 ...یکنهم

خونه   ین...دور تا دور ایندار  یراه فرار  یچنداره...ه  یا  یدهفا  یول  یگمبهت م-اشکان
 ..یابوننقطه از شهر ساخته شده..وسط ب یندور تر یتو  یال و یننگهبانه!و ا

 و انقدر هوا خوب بود؟ یمبود یابونوسط ب جدی

که از دهنش در اومد چند    یبعد یه لمک  یدنباشه...باشن یتونستم یابونیب چه
 بهش نگاه کردم یممغزم قفل کرد و مستق یقهدق

 !یمهست یدب  یما تو-اشکان

گرد شده نگاهش    یند و من با چشما گذشته بود...اشکان با لبخ  یقهچند دق  نمیدونم
 یکردمم

 به حرف اومدم باالخره
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 ی؟؟ چ  یبرا ی؟؟دبید..دب -الین

ازش   یخوب  یخبرا یادنداشتم...ز یخودم عالقه ا ییعنبودم... یومده ن یدب  تاحاال
وا    یع هم با رشوه سر  یدب   یها  یس...و پلیشدم  یادخالف ز  یدب   یبودم..تو  یده نشن
  یتش نظر امن ینکرد..از ا  یداپ یشدرو توش م یبود که هر نوع خالف  ین...ایدادنم

   خریدرو  یز همه چ یشدصفر بود....چون با پول م

 ...یب جنو یکایامر ینع دقیقا

 داشته باشه  یمشکل ینجاستا یمخونه و زندگ ینکها یکنمفکر نم-اشکان

 یدی؟جواب سواالمو م یک -الین

 با لبخند گفت   ازم گرفت و همونطور خونسرد و  نگاهشو

 !گفتم که به موقعش-اشکان

 یه؟؟ موقعش کِ -الین

 ..صبور باش-اشکان

  یزد م ینقدر روا و یرماز موهاش سرشو بگ یخواستصبوره دلم م یگهد یلیخ ینا 
 .نمونه  یباق  یظرف سالم  یچبکوبونم که ه

 .یق...نفس عم یق..نفس عمیناروم باش ال هوف

 بودم گفت  یدهکه ازش ند  یلحن جد با

 یداشت  یاز ن یزیاگر چ یخوریاتاقت م یبه بعد ناهار و شامت رو تو  یناز ا-اشکان
گردو خاک به پا    باهات همراه شد,فعال ینجا که تا ا  ی,همون یبه آمنه بگ  یتونیم
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سوال  یادمز یفهمیرو م یز به موقعش همه چ یاگر صبر داشته باش یکنینم
  ی نجا استفاده از تلفن و گوشیکنن..ا  اتیدپ یتونن عنوان نم یچنکن,خانوادتم به ه

و هر   یهدب ینجاا یاداز دستشون بر نم یکار یممنوعه!تازه اگرم بهشون خبر بد
و دست و پاشون بستست..پس بذار    یرانهاز ا  قانون خودش رو داره خارج   یقلمروئ 

 .هم به من هم به تو خوش بگذره

 یر رفت..مس  یرونب  یقاالچ بلند شد و از    یشصندل  یاز رو  یا  یگهحرف د  یچ ه  بدون
 یکردمرفتنشو نگاه م

 یخوان..چقدر م  یسباباو ارم  یچارهمامان ب  یچارهدستم...ب  یرو  یخترو ر  یپاک   اب
از گوشه چشمم سر خورد...انقدر  یاشک  ی بشن!قطره  خبر نبودنم داغون یدنباشن
حاال   یگفتم یحس یهناتمومم بود.. یها یهتموم گر یکرده بودم که جوابگو  یهگر

که دور تا دورش   یعمارت  یه..تو یدب  یابونایاز ب یکی...وسط یرمگ ینجاحاالها ا
م با  کنم؟.....دوست نداشت یکار ...من چیشه نم یداتوش پ یتلفن  یچنگهبانه..و ه
 یکردمبود با اون اخالق گندش بازم جرئت م ینجاکنم اگر هاکان ا  یاشکان لجباز

به هاکان نداشت..من کنار هاکان  یشباهت  یچکنم اما اشکان,ه یجلوش سرکش
  یسه ...چرا دارم هاکانو اشکانو باهم مقایکردو سرکشم فوران م  یطنتش  یهتموم روح

 .تا اسمون تفاوت دارن یناز زم یکنم؟اینام

 یکه اشکان تو  یکردمهنوز زود بود.خداروشکر م یمردمم ید..نبا یسوختم معدم
راحت تر بودم!اما بازم  یکم طوریینباهام نداره ا یگفت کار  یممستق یر حرفاش غ

  ی ازش کم نشد...به ناچار برا یزیرو داشتم و چ یشگیهمون ترس و خوف هم
سنه  ع خوردم...اونقدر گر لقمه گرفتم و با ول یخودم با نون ُتست و خامه شکالت 
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و   یختمآب انبه ر یوانل یهشدم  یر س یحساب  یبودم که تازه حسش کردم وقت 
 یدمسرکش

صبحونه   یبعد نشست  ینتدزد ینبودا...واقعا که ال یعجب صبحونه دبش اخیش
 یخوری؟؟؟دبش م

 یدونمم یول یدونمرو نم یش...چطوریکنمم یداپ ینجااز ا یراه فرار یهباالخره  من
 .یستمر نوندگاکه م

بزرگش قدم زدم...و   یاطح  یتو  یاومدم..کم  یرونب  یقاز خوردن صبحونه از االچ  بعد
 ..کردم   یهغضم شکست و گرهم ب  یچند بار

که   یدمدر عمارت د یگذشته بود اشکان رو حاضر و اماده جلو  یساعت  یککنم   فکر 
 یپوشیدکان مکه ها  ییاونا  یندرست ع  یُاور کت قهوه ا  یهشده بود...  یرهبه من خ

اصال به   یماما از حق نگذر یافه بود هم خوش ق یپتنش بود..اشکان هم خوشت
 !اشتهاکان...که حرف ند یکل...مخصوصا هیرسیدهاکان نم

معدم   یبه جا  یکنمحس م   یکنم؟واقعام  یسهباهم مقا  یناروچرا من دارم باز ا  واااااای
ازم گرفت و رفت سمت  ...اشکان بعد از چند لحظه نگاهشو  یدهرس  یببه مغزم اس

خونه بود که    یاصل  یوار قسمت از عمارت و د  یه  یدمقت که کردم دراست عمارت..د
 یشدم لعمارت وص یشده بود و به قسمت پشت  یکتر چکو

 ...ییهاون طرفم خبرا  پس

  لحظه صبر کردم تا بره  چند

 که رفته  یدادنشون م یناومد ا ینشگاز ماش  یصدا باالخره
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  ست عمارت رفتماروم به طرف را  اروم

رو شکل  یکیبار یو صاف داشت که جاده  یدسف یسنگ فرش ها اونجاهم
 و از محدوده کنار عمارت خارج شدم ,جلوتر رفتمیدادنم

ظاهرا   یابودن...  یپشت   یاطح  یلوکس و خوش رنگ تو  یلیخ  ین...سه تا ماشوااااااو
 بود یاطح یعمارت انتها ی!چون دروازه اصلییجلو

 یکرداستفاده م ینگوان پارکعن  به ینجااز ا پس

 یدرخت و بوته اصال داخلش نبود باغچه با سنگ ها یو سبزه داشت ول چمن
 یو سنگ فرش بود...درست جلو  ینزم  یاطح  یشتر محدود شده بود و ب  یدبزرگ سف

توش  ینصب شده بود..که آب زالل یدو سف یککوچ  یآبنما یهها وسط  ینماش
  یباشه به رنگ نارنج  ینیالمبورگ یزدمحدس م ها که یناز ماش یکیداشت, یانجر
بهش انداختم,چقدر پولداره و رو نکرده بود   ی,به سمتش رفتم و نگاه بود یغج

اشکان بهش  یتاجر بود!ول یسبود؟؟او یسهمش از او ینا ا یعنیمارمولک. 
حد پولدار   ینتا ا یتوننکارش تجارت باشه...دکتر و مهندس هام که نم  یخوردنم

  ین اونائ  یکردمنه فکر مبفهمم اشکا  ینکها  از تا قبل  زد تا اختالسگر باشه ..باشن..مگه د
و مواد فروشن..اما االن اشکان اوضاعش فرق   یقاچاقچ  یگفتکه اقاجون م

  باال انداختم یشونه ا یخیال!بیکردم

  یگه ساعت د یک, ید اتاقتون بمون یدتویداخل اقا گفتن بر ییدخانم..بفرما-آمنه
 .مهمون دارن
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از اشکان حساب  یلیانگار خ یول یرسیدبه نظر نم یسمتش...زن بد مبرگشت
 ینکهپشتش حرکت کردم و به سمت اتاقم رفتم بعد از ا یحرف  یچ..بدون هیبردم

 .مطمئن شد در اتاق رو بست و رفت

چه   یست ...اصال معلوم نیکنهم یوونه اشکان با کاراش اخر منو د  ین ا یعنی
 ...یستن با خودش هم مشخص یفشمرگشه!؟؟تکل

 یرون بزنم ب یابونیب یناز ا یشدکنم کاش م  یداپ یراه ارتباط  یه یشدم کاش

 .....ینمکن بب  صبر 

 !که منو منصرف کنه  یابونگفته ب  یاشکان الک  شاید

شاخام در   یدمکه د یزیسرعت سمت پرده ها رفتم و کنارشون زدم..با چ به
...پس یشدنم  یداپ  یا  یگهد  یز چ  یچکه انتهاش نامعلوم بود ه  یابوناومد!واقعا جز ب

واسم اخر خط   ینجاسر خوردم انگار ا ینزم یه بود...همون جا رونگفت یالک 
 !یکردوونم میداشت د یدونستمنم یدنشاز هدف دزد یچیه ینکهبود...ا

 همه رو رد کنم یکردمم  یو سع یزدجور وا جور به سرم م فکرای

هام دوباره   یهگر  ینامامان یاور یادو به سقف زل زدم..با  یدمتخت دراز کش روی
 شروع شدن 

ممکنه   یگردن؟یادنبالم م  ین؟دارناالن تو چه حال  یعنیدلم براشون تنگ شده,  چقدر 
 یاد..نکنه دنبالم نیکنهم  یکار بهشون نگن تا خودشون اقدام کنن؟هاکان چ  ینااقاجون

اخه  ی..ولیستو جبران کنه...نه انقدراهم کم عقل ن یاملجباز یو بذاره به پا
هفته از خونه   یکباال بود که در عرض    نکنن؟انقدر سرعت عملشو   یدامنو پ  یچطور



 

 
474

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ی راه ارتباط  یچهم بلد بود ه یلیببره...خ ییبو یکس  ینکهاومدم بدون ا ینجابه ا
 یم دور افتاده بود یرهجز یهخونه نداشت درواقع انگار تو  یتو

 ...خودم مچاله شدم یگرفتم و تو  ینیجن حالت

 یشهبودنام...هم  یف..ضعیدنامترس  یبرا  یام بدشانس  یراب  ییامتنها  یراکردم..ب  گریه
باشم تا  یعازم ساخته نبود..مجبور بودم مط یکار  یچاونهمه ادعاداشتم و حاال ه

که اشکان    یحس  یدادم؟؟گناهپس م  یوداشتم تقاص گناه ک  ینجا!من ایادسرم ن  ییبال
کنه!؟برعکس اون    یدخواه ونه انقدر خویتم  یدوستش ندارم چطور  یبهم داره؟وقت 

ساکت و اروم  ینهمه...از ایترسمرحمه...ازش م یب  یتنها یمهربونش ب  یچهره 
 ین داره که ا یواقعا مشکل روان  یکنم...حس میشتراز هاکانم ب یبودنش..حت 

 یجه...حالم خوب نبود..احساس سرگیددزد ی...البته اگر نداشت منو نمیهمدل
 یده...چه فایشدمم یمدل ینا یشدمم یو عصب  یکردمم گریه  یادداشتم..هروقت ز

باال سرم...اصال کاش نبودم...کاش از اول   یاددکتر ب یحالم بد بشه ه  یداره؟ه  یا
دارم  یشتریب یتامن یکردمفکر م یران...من تو ایرفتمم یرانکال از ا  یکردمفرار م

از ه  ک  ینجاستهم  ماخرش جا  یدونستماز مامان و بابا جدا شدم..اگر م  ینهم  یبرا
 .یهترک یرفتمهمون اول م

 یدمکردم که نفهم  یهبودم..اونقدر گر  یدهتخت دراز کش  یهمون طور رو  ی ساعت   چند
 ...چقدر زمان گذشته

 .یومد م یینپا یچند تا زن و مرد از طبقه   یخنده  یصدا ولی

بازم انداختم...کاش   یموها  یمرتب کردم...شالم رو روشدم و سر و وضعم رو    بلند
 ندارم یفعال بهشون اعتماد یحموم برم!ول یه یتونستمم
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 ..رفتم یمناتاق خارج شدم و به سمت سالن نش از 

گفته بود   ینکه..با ایدمهمونارو د  یشدم  ینجاهماز هم  یستادمپله ها با فاصله ا  باالی
که   یکردم...مهمون ها شامل دوتا زن با لباس ها  یچیاما سرپ یان یروناز اتاق ب

و پارچه   یدسف یتا مرد عرب که از لباس هامراه با چهار عرب باشن...ه یخوردم
مشغول شربت    یداد..همگ   یصشونتشخ  یشدسرشون م  یچهارخونه رو  یدقرمز سف

 ...برگردم یدنشده با  یداش...تا پیستاز اشکان ن یبودن.. خبر یدنخوردن و خند

فتم برخورد کردم..دماغمو گر   یاتاقم که با جسم سخت   یکه برم سمت راهرو  برگشتم
 ماساژش دادم یو کم

 ....اخخخ-الین

خونسرد و خشک اشکان روبه رو   یاخم سرمو بلند کردم که با چهره  با
 یکردمشدم...متعجب بهش نگاه م

ز چند لحظه باالخره  گنگ زل زده بود به چشمام.بعدا  یلیو فقط خ  یگفتنم  هیچی
 به حرف اومدم

 یرم..ام..از امنه کش مو بگیخواستمم یدببخش-الین

 سرشو تکون داد یهمونطور جد  کانشا

 .یارهبرات ب یگماتاقت به امنه م یبرو تو-اشکان

 .شتافتم  یم  یباق   یار مطمئنا بعدش به د  یکردمبود که اگر گوش نم  یجور  یه  لحنش
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  ی نه به لبخندا  یهپسر روان ین گشتم,واقعا ابه سمت اتاقم بر  یحرف  یچ ه بدون
جعبه   یهمنه با بودم که ا تخت نشسته یبودن االنش,رو یصبحش نه به جد

 ..وارد اتاق شد یککوچ

 خانم  ییدبفرما-امنه

 ممنون-الین

چند رنگ   یتخت گذاشت و رفت,درش رو باز کردم چند تا کش مو یرو رو جعبه
 .مختلف سر بود یها  یرهبه همراه گ

گرفتم حاال که اشکان   یماز کش هارو برداشتم و باهاش موهامو بستم,تصم یکی
 وم مه برم حمو سرش گر  یستن

دونه   یهاتاق درندشت حداقل  ینا یتو یدوارم...امیارمحوله از کجا ب نمیدونستم
 بشه  یداحوله پ

 یجز زندگ  ...البتهینشدم و اومدم سفر و مهمون  یدهدزد یکنمحس م یگاه   واقعا 
بشم,تحمل   یهدوش تا اونجاهم تخل  یر برم ز  یدمم  یحندارم...ترج  یا  یگهکردن راه د

 ..یبه...ترسناکه!عجیبهغر یز ..همه چهینفضا سنگ ینا

 ...اتاق قرار داشت رفتم و بازش کردم یکه انتها  یسمت در به

 که دور تا دورش از انواع و اقسام شامپو و ماسک بود   یدوان سف یه.....واو

 ..با طرح گل رز سرخ گذاشته شده بود یدیسف یهم حوله  یی قسمت روشو توی

قبل از   یستن  یده؟؟معلومقرمز خر  یزوقدر همه چفکر همه جاشو کرده؟چرا ان  واقعا
 بوده که عاشق رنگ قرمز بوده ینجاا یمن ک 
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 ...قفل کردم یناناطم یداخل حموم رفتم و در رو برا به

  یم به ن یک وان استراحت دادم و نزد یبه خودم تو  یا یقهچهل و پنج دق حدودا
 کردم  یهدوش گر یر ساعت ز

 ذاشتمهش گکال  یر و موهامو ز یدمرو پوش حوله

روبه  ینبه خودم انداختم..به دختر غمگ ینهآئ یاز تو ینگاه  بابیحالی
 ...بدم یشدلدار ییجورا یه یخواستمروم!م

..همه رو یسگرد..بابا..ارم...اقاجون..سر یرسه...باالخره کمک مینباش ال قوی
و  یاری...تا اون موقع هم خدا کنارته!توئم کم نمیکننم یدات...باالخره پیدار
مثل تموم  یدمگذشته جنگ یکه تو یی..مثل تموم روزهایجنگم....اره!منگیجیم

تر از قبل شدم   یقو  یدموکه جنگ ییروزا ی...مثل همه یستادناما ییتنها
سرنوشت بشم..چه برسه به  یخواسته ها یمتسل نبودم که ی...من دختریجنگمم

 ی..ولیهش چاشکان از کارا ینقصد ا یدونم...نمیشمنم یم!من تسلیزندگ  یادما
تن به خواسته و اهداف اشکان  ی...حاضرم خودمو بکشم ولیستمن یاکوتاه ب
 شد یختهاشکامم ر یقطره ها  ینندم!اخر

 یلیخ  یط نشده بودم...شرا  ینطوریعمرم ا  یکردم که تاحاال تو  یهمدت انقدر گر  این
قول   یجنگم...من میترسمبرام حکم مرگ رو داشت..از ادما م یز بود همه چ یسخت 

 ..کردنم بجنگم  یداپاک بودنم و نجات پ یمبدست اوردن زندگ یبرا یدمم

 ..بعد از خشک کردن صورتمیدمکردم و به صورتم پاش   یخپر از اب  مشتمو

راحت شد   یالمخ ی..وقت یدماتاق سرک کش یباز کردم و تو یاطحموم رو با احت در 
 .اومدم و با سرعت به سمت کمد رفتم یرونب یستن یکس
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 یدمکردم و پوش  یدارو پ  یاز مورد ن یها لباس

تجربه  یاز رو یا ینو ا یشدم یدادختر پ یه یاز مورد ن یلوسا یاتاق همه  ینا توی
چند تا   یدونمبوده...نم ینجاا یگهد یقربان   یهقبل از من  ینکها  یااشکان بود  یادز ی

ماجرا   ینا یهستم که قربان  یکس ینو اخر ین. اما من اولیدهدختر تاحاال دزد
 !یشمنم

 ...یدم کردم و پوش  یداپ ی مشک  یز همراه شوم ی مشک  ینشلوار ج یه

  یکس لباس ها ف یقارا دقبود که  چ ینبود تعجبم از ا ٩۰و قد  یپارچه ا شلوارش
 تنم بودن؟ 

 !ارامش من ی...حت یبهعج یز خونه همه چ ینا تو

 .حرکتم تا طوفان به پا کنم یهمنتظر  شایدم

بسته بود و از باال تا    یَقش...یشدم  ا مچ دستم تنگ بلند بود و ت  یز شوم  یها  استین
بودم   یدوار ام یبود ول یکش یلی...خیخوردم یی تک و طال یدکمه ها ینهس یر ز

 یامن یچکسلباس هارو بپوشم تا به چشم ه ینزشت تر

  به خودم انداختم ی...در اخر نگاه اجمالیدمرو هم پوش یمشک  شال

 شده بود  یمشک  یز چ همه

هر    ینکه!از اییهمه تنها  ینشده بود...از ا  یقلبمم مشک   ی..حت ته بودم.عذا گرف  انگار 
مشکل  ییبشم..خسته شده بودم!با تنها رو به رو  ییتنها ینبا ا ید باالخره با  ییجا

 .با تنها بودن مشکل داشتم یط شرا یننداشتم اما تو ا
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امو  موه  یعسر  یلیکردم و خ  یدارو پ  یکمد سشوار  یبودن از تو  یسهنوزم خ  موهام
تر و چشمام   یدهباهاش خشک کردم..و همه رو با کش به باال بستم.صورتم کش

 !یومدپوچ بودم...به چشم نم  ینکهر ادر کنا یباییمتر شده بود....ز یکبار

 چرخدار به اتاق اومد  یراییپذ یز تخت نشسته بودم که امنه با م روی

 من قرارش داد و چرخ هاشو ثابت کرد گفت یجلو ینکه از ا بعد

 خانم  یدندار یاز ن یزیچ-امنه

 ...)نه(تکون دادم و اونم رفت یبه معن سرمو

 یشلیگ؟ نگاه کردم,ش یز م یرو یغذاها به

 یزهر بود تا غذا یهشب یشتر ب یگهبودم اما االن د یشلیگکه من عاشق ش  درسته
 مورد عالقم

باالجبار  یستمعدم ول کن ن ینکهمثل ا یر نخ یدمساعت گذشت و د یک  حدودا
  دنردم به ناهار خور شروع ک

 خوشمزه بود  یبغذاش عج یخونه ام بد بود ول ینا یز چ هر 

 *********خوابم برد یدهتخت دراز کش یناهار بازم همونطور رواز خوردن  بعد

شدم اما  یار هوش یکنهنوازش م یداره موهامو به اروم یکس ینکهاحساس ا با
 چشمامو باز نکردم 

بود رو   یکمکه نزد یکس ینسنگ ینفس ها یحاکم بود,و فقط صدا سکوت
 ...یشنیدمم
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تا مغزم بهم فرمان   یدل کشطو یقه..چند دقیکردموهامو نوازش م یحرف  یچه بی
 !ادم قطعا اشکانه ینبده ا

  بهم نخوره یفشکث  یدستا یناز ا یشتر ب ینکها برای

 چشمامو باز کردم و سرجام نشستم  سریع

 بهش نگاه کردم  یتعصبان با

 .بود یدهداده بود و دراز کش یهو خودشو بهش تکپر کرده بود از دستاشو س یکی

 نفهم یکهاجازه وارد اتاقم شده مرت بی

بود,پس   ی و مشک  یکراه راه بار یرهنپ  یهشلوار مردونه و جذب و  یه تنش  تو
 !مهموناش رفتن  یعنی

 لبش لبخند بود یو رو یکردنگاهم م یقاعم یش اب یاون چشما با

کردم لرزش دستامو کنترل کنم وصدامو  ی!سعیترسیدممبهش  یکینزد ینهمها از 
سرکش..همونطور مغرور و قد و   ینبشم ال ید...بایدمکش  یقیفس عمصاف کنم...ن

...من یشمم یملجباز!تا پاهاشو فراتر نذاره..فکر نکنه حاال که از خانوادم دورم تسل
 ...یمیرمم یا یرسمبه هدفم م یجنگمم یا

 و اخم گفتم  یتعصبان با

 ؟  یاجازه وارد اتاق شد یب  یچ  یبرا-نالی

 ابروشو باال برد یتا یهبه جانب  حق

 !خونمه ها  ینجاا یکنمبا اجازه خودم...فکر م-اشکان
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..همش یستادماومدم رو به روش طلبکارانه ا یینشدم واز تخت پا ینهبه س دست
 کنم  یشتر فاصلمو ازش ب یکردمم یسع

تخت  یرو یاومد یه اما با چه اجاز اتاق خونته!ا ینجاخب باشه...ا یلیخ-الین
 !!!! تو یاموقع ب یه دم در بد نباشه  یزنی؟واقعام متازه به من دست ینشست 

  یکنه نگاهم م یحهمونطور خونسرد و مل یدیدمم ی....وقت یگفتمبا تمسخر م اینارو
  یخوردمحرص م یحساب 

ال دراز کام  تخت  یسرش گذاشت و رو   یر عالم نبود...دوتا دستاشو ز  ینکال تو ا  انگار 
 .شد  یرهشدو به سقف خ

 کان بهداداش یبا شمام اقا-الین

 فکراش غرق شده گفت یکه معلوم بود کنارش تو  یکرد و همونطور با لحن  مکثی

 .یشهامر به همه ثابت م ینهم ا ی...به زودی توئم مال من-اشکان

 صدامو باال تر بردم یشده بودم..کم یکفر  دیگه

 یکنی؟؟چرا کاالئم؟!دست از سرم بردار چرا ولم نم  گهم  یستمن  یچکسمن مال ه-الین
که  یادم یه یبفهم یانقدرسخته بخوا یعنیبکنم؟ یموراحت زندگ یذارینم
 ! )بخش بخش گفتم(دو..ست...ن...دا...رمیدی؟اصال دوستت نداره؟شن یچشیپاپ

  یز چ یچشد..انگار که جز ارامش ه یرهبهم انداخت و دوباره به سقف خ ینگاه  نیم
 یکنم قلبش نبود..و اصال براش مهم نبود من دارم جلز و ولز م یتو یا گهید

  یعنی  یشمیکه االن پ ینهم یدونی..میکه دوستم ندار یستبرام مهم ن-اشکان
از دستت بدم اونم توسط   یخواستمبردم!نم  یعنی  یکه سهم هاکان نبود  ینبردم!هم
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داد و   یه تخت تک اج ت  .....)بالشت رو بهیرو ندار ی قلبت کس یهاکان...تو که تو
خودم  یقلبتو برا کهمن فرصت دارم   یعنی ینداد بهش(پس ا یهخودش هم تک

 زد(درسته؟ یبکنم...)لبخند کج 

...پس نقطه ضعفش هاکان یوارسرمو از دستش بکوبونم د یخواستم دلم
 !پروئه دزد یپسره  یدمبود....االن بهت نشون م

 زدم و مثل خودش اروم شدم  پوزخندی

 یدی؟رس یر د یکم  یکنینمفکر -الین

 رنگ باخت  یلحظه ا یبرا چشماش

 چطور؟؟ -اشکان

 گفتم  یزمهمون لحن تمسخر ام با

 یداهست صاحب پ یقلبم گذاشتم(چند وقت  یقلب) انگشت اشارمو رو ینا-الین
 ..کرده

 ابروشو باال بردا یتا یه

 ی؟ اونوقت ک -اشکان

 !رازه  یه-الین

 ..یرمهاشو بگ یالبافیخ یجلو ستموایخفقط م یگمم یدارم چ  یدونستمنم خودمم

 کرد  یتک خنده ا اشکان

 !از عشقه ی..خالیشناسمچشمارو خوب م ینمن ا-اشکان
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 از عشقه؟؟؟  یخال یچ  یعنیبهش نگاه کردم... متعجب

خودتم  ید...شایشناسمتتعجب نکن...چون دوستت دارم همه جوره م-اشکان
از خودم  یشتر من ب ی(ولید)خندیخوب نشناس ینطوریخودتو ا وقتیچه
رو  یکار  یعمل کنم,تا تو نخوا یقانون  یر تا غ ینجا,فکر نکن اوردمت ایشناسمتم
ک ماه ی یایتوهم بامن کنار ب یدم...وقت میشمهم نم یکبهت نزد یحت  یکنمنم

قرارا بمونم..و اونوقت مجبورم    ینسر هم  یدمماه قول نم  یکاما بعد از    یفرصت دار
 !از راه اجبار وارد بشم

 یبزور عاشق خودت بکن یتونیرو نم یعمر!کس یکتو بگو  -الین

 !جدا؟خب باشه امتحانش ضررنداره-اشکان

  یست ن ی!!!من دوستت ندارم عشق زوریوونگیهد ین..ا یا یوونه تو واقعا د-الین
 !یهمگه ادم قحط یادمن به وجود نم یحس تو ینا یچوقتممطمئنم ه

 کردچشمامو کنکاش   یتو یشاب یزد و با چشما لبخندی

 سرسخت بودنته که قشنگه یدونیم-اشکان

ها!من که  یشهم یچیزیشواقعا  ین,ایومدچشمام داشت از حدقه در م دیگه
!تا خواستم یهباز یهو  یهاز احساساتشو باور ندارم مطمئنم همش الک یچکدومه

دهن باز کنم و بتوپم بهش دوباره خشک شدو نگاهشو به اطراف اتاق چرخوند و  
 گفت

 ...ینجااز ا یریمم یگهروز د ند چ یه-اشکان

 نگاهش کردم سوالی
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 ...یری!بزرگتر و امن تر!..همونجا که قراره جواب سواالتو بگیگهعمارت د یه-اشکان

 رفت  یرونبلند شد و از اتاق ب تخت ی از رو یحرف  یچشده بودم...بدون ه گیج

  یشد چشد!؟ ینطوریبدونم چرا ا یخوامقراره به جواب سواالم برسم....فقط م پس
 یک ینتا ا یکشمخودمو م ی..بعدش اگر الزم باشه حت یدکش  ینجاکه کارمون به ا

 یتونهخودخواه واقعا فکر کرده به زور م یدلش !پسره  یهم بمونه رو ییماه کذا
 ین ..اگر نشونت ندادم الیدمم  نتهم داره!نشو  یچه اعتماد به نفسمنو عاشق کنه...

 .یستمن

حساب شده  یدکرد...با  یکار  یالک  یشهنم ینطوریهم یبه فکر چاره باشم...ول باید
 ....برسن یناخطرناک کنم هاکان یاقدام به کارا  ینکهقبل از ا یدوارمباشه...ام

 !؟ییاالن کجا یعنیهاکان  هعی

 !یگه؟د  یکیبسپره به  یتومامور ینممکنه براش مهم نباشم و ا یعنی

 ***********...؟یاددوست دارم خودش ب چرا

اتاق حبس بودم   یها فقط تو  یسه روز مثل زندان  ینو تو ا یگذرهوز مسه ر  حدودا
حموم!اشکان رو هم خداروشکر   یرفتمم یاو  یخوردمغذا م یا یخوابیدمم یا
 !الغر کرده باشم  یلوک١۰غصه خوردم حداقل اندازه ,فکرکنم انقدر که یدمند

 یر و ز امپ یتخت نشسته بودم و طبق معمول ماتم گرفته بودم....دستم رو روی
...تو افکارم غرق یداشتمسرم برنم  یلحظه هم شال رو از رو  یکچونم بود...از ترسم  

 به در خورد یتقه ا یهوبودم که 

  اومد داخل یقهه بعد از چند دقمنتظر جواب از جانب من باش ینکه ا بدون
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انداختم تا چشمم    یین..لبخند زد و من سرم رو پایدیدمرو بعد از چند روز م  اشکان
 یوفتهو چشمش نت

 ی اب بخند رو

 سالم-اشکان

 بودم یره خ ینندادم و همون طور به زم جوابشو

 کنه ادامه داد  ییر لحنش تغ ینکه ا بدون

 !یریمم یگهساعت د یکاماده باش تا -اشکان

عکس   یداصال نگاهش نکردم,بعد از چند لحظه که د یگهتکون دادم و د سرمو
 .رفت  یدمنشون نم یالعمل

خونه   یلباس ها یخواستمخودم!نم یپالتو و لباس ها  یدنپوشکردم به  شروع
به   یممنتظر بودم برس یصبرانه به هرحال صاحبش نبودم..ب یارم اشکانو باخودم ب

 یگهکه م  یاون عمارت 

 فکرا بودم که  ینا یقراره بده؟تو  یجواب سواالم رو ک  ینمبب تا

 در اتاق زده شد باالخره

 یشد..تو یانچهارچوب نما یمحافظن تو که معلوم بود  یکلیدوتا مرد ه قامت
گرد شده داشتم نگاهشون  یچشم بند و طناب بود..با چشما یکیشوندست 

 به سمتم اومد یکیشونکه   یکردمم

  نکردم به تقال کرد  شروع
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 ید؟؟؟ مگه دزد گرفت یکنیدم یکار چ-الین

دستامو از پشت   یکیشونه هامو گرفت و اون    یکیشوننکردن و    یحرفام توجه  به
  بست

 یبندمدهنتم م یحرف بزن  یادز-

 ید؟؟؟ منو ببر یتونیدادم نم ینع یضی؟؟؟یعنیواقعا مر-الین

 !نکن یبلبل زبون  یادمموقع هوا به سرت نزنه ز یهکه   ینانجهت اطم ینما-

 بلند گفتم یاخم و صدا با

بخواد بخوره به  یرسه؟کههم م ینورااخه مگه با شمادوتا نره غول هوا به ا-الین
 ...به من دست نزن یکه.دستتو بکش مرتسرم..

  یوفتمبود ب  یک بهم داد که نزد  یاز پشت ُهل محکم  یبست که داشت دستامو م  اونی

 یدمکش  جیغ

 یـــــدولم کن-الین

شد نگاهم کرد   یسشلوارم همراهش خ یقتشکه حق  یبرزخ  ی یافه با ق یکی اون
 ید غر یزمخت  یو با صدا

 !یگردیال شر مببندمش بچه؟؟دنبا یا یبندیدهنتو م-

 یدم بهش توپ یظیاخم غل با

 .یدظاهرا شما هست یول یستممن دنبال شر ن-الین

 یمبه سمتش برگشت یداد اشکان همگ  یه..با صدابهم بگ یزیباز کرد تا چ دهنشو
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 یکنید؟؟م یچه غلط  یددار-اشکان

اخم کرده بود و با غضب به اون دوتا غول نگاه   یدیدمشم یبار بود عصب اولین
 یذاشتگفتن نم  یبرا یبا جذبه بود!حرف  یلیخ یافشق یکردم

  یاید به راه بود؟گفتم ب یتونتا االن بلبل زبون ید؟چطور با شماهام الل شد-اشکان
!با یگذرمموضوع نم  یناز ا  یگهد  یدفعه    ید انجام بد  ید؟وظیفتونوباهاش کل کل کن

 ید غلط اضافه کرده باش ینم...نبیدباهاش برخورد کن یاطاحت

 و مظلوم گفت یینمن بود سرشو انداخت پا  یجلوکه   اونی

 .چشم اقا-

 ....دوتا ینبودن ا یمار هفت خط  عجب

  یکیشوندستام رو بستن  ی ,وقت یستاددر ا یسرشو تکون داد و منتظر جلو اشکان
 کردن  یو کشون کشون منو راه  یستادسمت چپم ا یگشوند  یکیسمت راستم و 

افتاد که ظاهرا راننده منتظر بود    یاهیچشمم به ون بزرگ و س  یدیمکه رس  یاطح  به
اشکان نشوندن و   یاشکان رفت و عقب نشست منم بردن روبه رو  یمما سوار بش

 ...چشمامو بستن

 بود  یینو سرم پا یگفتمنم یچیحرکت کرد ه ماشین

 یدماشکانو شن صدای

 !عمارت پدرمه یکن  یمدت توش زندگ  یهکه قراره     یخونه ا ینا-اشکان

 اونم خبر داره؟  نی پدرش؟؟اویس؟یع
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 بلند کردم سرم رو یدیدمرو نم  ییجا ینکها با

 پدرتم خبر داره؟  یعنی-الین

 زد  پوزخند

 سواالتت رو بذار خودش جواب بده  یادامه  یاره...ول-اشکان

 ...شد یدبه کل ناام یدممروزنه ام  یکذرهاون  ایوای

 !!!...یدونهپدرش نم یکردماحمقو باش فکر م منه

قدر  اقاجون که ان یچارهو همش تظاهره؟؟؟ب یستاقاجون ن یقرف یعنی ینا پس
 پسرش بوده   یسواو یدهکه منو دزد  یدوست داره..خبر نداره اون  یمیشوقد یقایرف

 !نامردا 

 ...پدرت یچ  یبرا-الین

 یده...گفتم همون جا جواب میــــــسه-اشکان

  یرمرد ه اون پفکر بودم...فکر ب ینگفتم...تو یچیه یگهو د یینرو انداختم پا سرم
..پس یفهمیدمم  یدبا  یزشه  ی..از اون نگاه هایزدخرفت که از اولش هم مشکوک م

 شک نکردم؟ یناا یچکدومنبودن!....چرا منه احمق به ه یاونا عاد

اگر از  یدوارمهم اقاجون هم بابام...ام یممطمئن شدم همه جوره دشمن دار دیگه
ان...چون   یقاچاقچ   یگنکه م  فتمویبابا ن  یدشمنا  یر خالص شدم حداقل گ  ینادست ا

  یهاونموقع بدبخت شدنم حتم
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  یک کردن....همه جا تار یادهتوقف کرد و منو پ ینساعت ماش یماز حدود ن بعد
 یکردم یمعصب ینمرو بب ییجا یتونستمنم ینکهبود..ا

 !بودن یچ  یدمگفت که نفهم  یزاییچ یه  یبه عرب  یا یگهخطاب به مرد د اشکان

 ؟؟ یداریدو برنمچشم بند ینا-الین

 مکث خطاب به نگهبانا گفت با

 !یدچشم بندشو بر دار-اشکان

اومد...بعد از چند لحظه چشم   یکه به طرفم م  یدمشن یکیشونو یقدم ها صدای
 چشمام برداشته شد یبند از رو

 چند بار پلک زدم تا چشمام به نور عادت کنه اول

 یهچ یزرنگ باز ینهمهاز اقصدشون  یست..معلوم نیکنناخرسر کورم م ینکاراا با

  ی و رنگ   یمشک   یها  ینبزرگ وپر از ماش  یلیخ  یلیخ  یاطح  یهاطرافم نگاه کردم    به
 هم وسطش قرار داشت  یبزرگ  یبود که ابنما

بزرگ رو به روم    یلیقصر خ  یهسمت راستم نگاه کردم..عمارت که چه عرض کنم    به
 !بود

 ...قرار داشت یالهه دوطرف در ورود یمجسمه  دوتا

 پدرم  یشداخل پ یاریدشب-اشکان

 نگاه کنم...دوتا بازوهامو گرفتن و منو به سمت داخل بردن   یزاروچ  یهنکردم بق  وقت
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ولش   یعکار رو نداشتن سر  ینچون انتظار ا  یدمکش  یروندستاشون ب  یاز تو  دستامو
 کردن

 یامخودم م یدبه من دست نزن -الین

 به سمتمون برگشتکرد و توقف   یکردکه تا اون موقع جلومون حرکت م  اشکان

 یادخودش ب یدبذار-اشکان

 !بگه هوامو داره و من زودتر نرم بشم و وا بدم؟  یخواستکاراش م  ینبا ا مثال

 ..چقدرم لطف داره به بنده..

 ی فضا  یهو وارد  یمباشه رد شد یسالن ورود یخوردکه م  یسالن بزرگ و بلند  از 

  ی بلند  ی,و لوستر هایخورده م پلباال  ی..که از چند جهت به طبقه  یمبزرگ شد  خیلی
بود..خونه از همه نظر به قصر شباهت داشت!واقعا اگر   یزونهم از سقفش او
 یقلمرو م  یهتا االن    یدتوش ثروت داشته باشه پس اقاجون با  یتونهتجارت انقدر م

 ساخت

سالن  یگوشه   یها ی از صندل یکی یکه رو  یزدن برداشتم و به مرد یداز د دست
 نگاه کردمنشسته بود 

بسته شدش حدس   یاز موها یکشیدم یگار به ما بود و انگار داشت س پشتش
 .باشه یشخوده عوض یزدمم

 از اون محافظا دستامو باز کرد یکی

...دستمو ماساژ دادم و به سمت یکردمچ دستم افتاده بود و درد م یطناب رو رد
 ..شسته بود رفتمن  یسکه او  یمبلمان 
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 .کنار وبهش اخم کردم  یدمکه خودمو کش  یره دستمو بگ  اومد طرفم و خواست  اشکان

...انگار که همشون ینیمبش  یساو  یمبل رو به رو  یمنگفت و اشاره کرد که بر  چیزی
 سکوت گرفته بودن یروزه 

  نشستم یساو یمبل روبه رو روی

به من و اشکان   یا  یروزمندانهو زنندشو روم انداخت و با لبخند پ  یفاون نگاه کث  باز 
 یکردمنگاه 

 یدونستم دوتائن واگرنه م ینطرف ا ینجاکه همه ا یفکنارم نشست...ح اشکان
 کنم  یکارشونچ

 ...یبه عروس گلم!خوش اومد-اویس

 ..نشوندم یشونیمپ یرو یکج کردم و اخم  قیافمو

 یدوزن؟ م یبافنوو عروس گلم چه راحت م کوفت

در حق  یدونستکه چطور ت  ینهبهداد تعجبم از ا یاقا یستمن یمن عروس کس -الین
 یقالب   یدوست   ینهمچ  ی!واقعا برایدکن  یبد  ینطوریا  یمیتونهاقاجون که دوست قد

 ..متاسفم

 با اخم نگاهش کردم و

بودن از پسرش هم   یروان   یتو  یدمکه فهم  یشگیشهم  یبا همون خونسرد  اویس
 َسر تره گفت

بود(کدوم  یطانیش یخنده ها یهشب یشتر زد که ب یدوست؟؟؟)قهقهه ا-اویس
 ی؟ست دو
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 بهش نگاه کردم متعجب

 یکدوم دوست   یچ   یعنی-الین

 گفت  یزدم یقپوک عم یگارشزد و همونطور که به س پوزخند

 !یبفهم یکه به زود  ینجااوردمت ا-اویس

 ادامه دادم یلجباز با

شازده   ینندارم درضمن من عمرا زن ا یدنشو نفهم یدنبه فهم یمن کار-الین
 !یدو دوخت  یدیدتا االن بر یفقط الک  پسرتون بشم!ازدواجم که دست خودمه! 

 و رو به اشکان گفت  یدخند  اویس

 !سر سخته نه؟پس پوستت کندست یلیخ-اویس

 نگفت یزیو چ  یدخند اشکان

 !سر هردوتون باهم پدر و پ یداب بخند رو

ظرف مخصوصش خاموشش کرد و رو به    یزد و تو  یگارشبه س  یقیپک عم  دوباره
 گفت  ی من با لبخند مرموذ

که ازدواج با اشکان رو تنها راه  یرسیم ییته...انتخاب با توئه!به جارسد-اویس
باشه هر حرکت اشتباه از سمت تو ممکنه باعث   یادت ینم...ایبینینجاتت م
مراقب رفتارت   ینجاییمدت که ا یناتابک بشه..پس تو ا یواسه  یادیمشکالت ز
 !زد (عروس گلم یشخندیباش..)ن
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دستم فشار دادم که فکر کنم خون مرده شده   یاز حرص ناخنامو تو اونقدر 
 کرده بودم  یسبه او یظیو اخم غل یشدم ییدههم سا یبود...دندونم رو

بود؟؟؟؟چرا  یچ  یشدرفتار من باعث مشکالت واسه اقاجون م ینکهازا منظورش
ماجرا فقط من  یکنمم یچیدست؟؟حسپ یز ..چرا انقدر همه چیبهعج ینجاانقدر ا

 ...یستمن

عروس گلم عروس گلم  ینکهنه ا یرمتا جواب سواالتم رو بگ ینجادم امن اوم-الین
 ..بشنوم

...جواب سواالتت رو هم  یاز دست بد یزتوزبون عز د یشا یصحبت کن یادز-اویس
نداره و با   یراه ارتباط  یچاشکان ه یهم مثل خونه  ینجابگم که ا ینم!!!ایگیریم
بچگانه به سرت  ینن پس فکرادوبرابر خونه اشکا ینجاا یتفاوت که نگهبانا ینا

 !گفت(عروس گلم  یشخندنزنه)دوباره با ن

منو حرص بده..منه احمقم مثل بچه ها اونو به هدفش   یکردم یسع داشت
برگشت    یافمق  یهاز ثان  یخودش رفتار کنم..تو کسر  یهگرفتم شب  یم...تصمیرسوندمم

تش ور ص یاما تو یدیدمچشماش م یلبم نشوندم..تعجب رو تو یو پوزخند رو
 .نبود  یاننما ییریتغ یچه

 گفت  یزیچ یاز خدمه به عرب  یکیبه   رو

 !ش بلد بودم..کایلعنت  اه

به خودش   یهم الزم داشت  یزیبرو تا اتاقت رو نشونت بده...هر چ یمبا نس-اویس
 یم تا نس یزنیاونو م یتخت هست کار داشت  یزنگ باال یه اتاقت  یبگو تو

معموال شب   ینجابگم که ا ینمصحبت کنه...ا یتونهنم یول یفهمهرو م ی!فارسیادب
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 یکه مهمون   یی!پس وقتایوشون شرکت کنت  یو تو حق ندار  یشهبرگزار م  یها مهمون 
الزم بود بهت   یزی!به موقعش هم چ یاینم یرون عنوان ب یچهست از اتاقت به ه 

 .برو تو اتاقت یگههم به سرت نزنه عروس گلم د یطونی,فکر فرار و شیگمم

و    یگارشبود هم ترسناک ,نگاهشو ازم گرفت و رفت سمت س  یهم دستور  لحنش
 !ش پشت به من نشست  یگهد یصندل یرو

 که گفته بود  یمینس اون

  از بازوهامو گرفت یکیسمتم و  اومد

 گفت  یعرب  به

 (یاهّيا بنا اآلن)حاال زود باش ب-نسیم

فت و اونم بهش گ  یزیچ  یاشکان به عرب   یگهم  ی چ   یدونستمنگاهش کردم نم   گیج
 کرد...اشکان رو به من گفت  ییدسر تکون داد و تا

 ..باهاش برو تا اتاقتو نشونت بده-اشکان

اقاجون    یخونه    ینع   ینجاهمظاهرا ا  یمشدم و پشتش رفتم...از دوطبقه رد شد  بلند 
 سه طبقه بود 

 ...اون عمارت و باغ ترسناکش یبرا یچقدر دلم براشون تنگ شده!حت  هعی

 یدیمسالن طبقه سوم رس ییهاانت یراه رو به

  از اتاق هارو باز کرد یکیجلوتر رفت و در  نسیم

 (انجا یاب یزدلمعزيزتـي تعـالي هنــا)عز-نسیم
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 یگید؟م یچ  یفهمممن نم یدببخش-الین

 ...تکون داد و با اشاره بهم گفت برم داخل اتاق سرشو

 اتاق شدم  وارد

شده   یدهچ ییو طال یدسف یلاتاقش چهل متر بود,همراه تخت و وسا تقریبا
جوره به چشم  یچه یقشنگ  ینمن ا یباشکوه و قشنگ بود اما برا  یز بود.همه چ

 !ینشستو به دل نم یومدنم

 ...تخت یرو ینماشاره کرد تا بش نسیم

 اتاق انداختم یدمانبه چ ینشستم در اتاق رو بست و رفت....نگاه  ینکه از ا بعد

اتاق    یند و تخت وسط اتاق قرار داشت و عشده بو  یواریطرف اتاق کامال کمد د  یه
 یز انداخته بودن,م یلهتخت با کمک م یرو  یرنگ  ییبار پرده طال ینخونه اشکان ا

اتاق هم  یاق...از دوتا دِر توات یدر ورود یکنسول سمت پنجره بود و رو به رو
 ...و حمومه ییدسشو یدمفهم

ازم   یکار  یچ..منم که هنیبردورو اون ور م ین عروسک داشتن منو به ا ینع دقیقا
گرفتم حاال که   یم,تصمیکردمنم  یا  یگهکار د  یدنمدت جز خواب  ینو ا  یستساخته ن

تخت دراز بکشم و فارغ از تموم اتفاقات,دوباره به عالم   یکار به کارم ندارن رو
 *******خواب پناه ببرم

راه بود   به  یهرشب مهمون   یبا...تقریگذرهخونه م   یناز اومدن من به ا   یهفته ا  یک
از   یکیکردم با  یرفت و امد داشتن دو سه بار سع  ینجاا  یادیز یو ادم ها

ظاهرا نه تنها من  یول  یرمگقرض ب یشونوخانماشون دوست بشم و ازشون گوش
 ین که ا  یزایی..با چشت عمارت رو ندا  ینبه داخل ا  یحق اوردن گوش  یچکسبلکه ه
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  یه و  یسترشون اصال تجارت نکا  یناکه ا  یدمرس یجهنت ینبه ا یدمچند وقت فهم
فروش گرفته تا هزار جور  یدوهستن از خر یدب  یکه تو  ییکسا  یهبق ینع ییجورا

برگزار  یاشونمهمون یمعامالت تو ینو تموم ا یدنرو انجام م یگهخالف د
 ین ا  یفشکال نبود انگار فقط وظ  یومدسمتم ن  دیگه ..اشکان از اون روز به بعد  یشهم

 یتو یزندان  یه ین!درکل عیدمخداروشکر ند یسم...اوینجاا رهیابود که منو بدزده ب
 یشباتاق نداشتم...د  یرونبا افراد ب  یا  یگهسلولم بودم و جز شام و ناهار ارتباط د

از  دخترا یسر یک یمهمون  ینا یبرگزار شده بود ظاهرا تو یمجلل یهم مهمون 
فروش  بودن به  یرانافغان و ا یهم برا یشترشونمختلف که ب یکشورها

 یدمم دبا چشما یشبرو د یبد و شکننده ا ی...لحظه هایرسیدنم

  یه  یهر کس یلهوس یه ینارزش بودن!ع یکه چقدر دختر و زن ها براشون ب   دیدم
بار حس کردم قلبم درد گرفت...تا   یناول  یبرا  یشبو باخودش برد...د  یدنفر رو خر

 ینطور ا یانشدن که م یر صبح هم نتونستم بخوابم..واقعا اون دخترا از جونشون س
...فقط یدونمنم یوفته؟اینمم براشوناتفاق  ینو باالجبار ا یشنم یدهدزد یاجاها؟

 ینسر منم همچ  یخوانم  یدشا  یکردم...!اولش فکر میهیهو کر  یفاوضاع کث  یدونمم
خبرا   ینکه فعال از ا  یدادبهم م  ینانواطم  یناشکان ا  یاما صحبت ها  یارنرو ب  ییبال
 ... یستن

سپرده   یر ها در انتظارمه,من خودمو به دست تقد ینهم بدتر از ا ید شا البته
 !یشدمنم یمتسل یبودم..ول

فرم  یبودمش...لباسا یدهوارد شد که تا به امروز ند یاتاق زده شد...خدمتکار در 
 ...زده بود  یرونب  یشروسر  یر از ز  یتونیشز  یبود موها  یمتنش بود جوون تر از نس

 سالم خانم-
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 گفتم  یمعمول یلیدر اومدم!!!خ یبیبلد بود از غر یفارس یکیعجب  چه

  سالم-الین

 یشهبرگزار م یبهتون خبر بدم که امشب هم مهمون  یامگفتن ب  یساو یخش-

 یچه یبود ول یدب  یها یخاز ش یکیاشکان بود..ظاهرا  یهمون بابا یساو شیخ
 یافمق یهبقاز زبون  یخبا اوردن اسم ش یشههم یادمه...یخوردنم یخهاجوره به ش

 یومدخوشم نم یخا...از همون اولم از شیشدجمع م

 وسط حرفش  پریدم

 یام نم یرونمنم از اتاق ب یدونماره م-الین

ها تا قبل   یمهاز ند  یکی! یدحضور داشته باش  یدمراسم با  یننه اتفاقا شما حتما تو ا-
 یاداماده کردن شما م یمهمونا برا  یدناز رس

مراسم حضور داشته باشم مشکوک   ینو ات یدبا نکهیا یلگرد شده بود...دل  چشمام
 !ساده نبود ی و دورهم یمهمون  یه...مطمئنا فقط یزدم

 یستادهمنتظر ا یدمبهش کردم که د رو

 هست؟؟  یمراسم چ  ی؟؟؟این چ  یبرا-الین

...من یدفرمودن شماهم شرکت کن یساو یخمراسمات....ش یهمراسم مثل بق یه-
 ..حد رو اطالع دارم ینفقط تا هم

حضورمم اجبار  ی...و حت یان یروننگفتن از اتاق ب یندفعهبود که ا یبو عج جالب
 !کردن
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منو   یفتکل یدلب ادامه دادم(با یر )زیاد؟ب  ی بگ  یدیاگر اشکانو د یشهباشه...م-الین
 !روشن کنه

 ین؟ندار ی..با من امریرسنفردا صبح م یستنن یخانم اقا دب -

زبون نفهم  یمنه بدبخت چند روز با اون نسکه م  یبگم تو تا االن کجا بود خواستم
 )نه( تکون دادم و اونم رفت یسر و کله نزنم...سرمو به معن

...اونقدر فکر کردم یکردمنامعلوم فکر م یتخت نشسته بودم و داشتم به فردا  روی
 عصابمن ا یجوابم رو یب  یاز همه سواال یشتر ...بیدهمغزم فرمان نم یگهکه د

قدم برداره فقط  یهجلوتر از بق یتونهکه م یشخص تنها یدونمحاضر م درحال
 ...هاکانه

کنه...واقعا خودم رو درک   یدامدوست دارم که اون زودتر از همه پ شایدم
دوست دارم   یاداسمش که م  یدونم...فقط میکنم...حال و احواالتمم درک نمیکنمنم

  که ازش فرار کردمو  یم همون راه هم دوست دار  یفرار کنم ازش...از طرف 
از خودم دورش  ریچطو یدونمکه افتاده به جونمو نم یپارادوکس ینبرگردم....ا

 !...کنم

 یکیباشم.. یکردم قورتش بدم چون به خودم قول دادم قو  یتازه شد...سع بغضم
  ینی پشت سرش بذارم....و االن وقت عقب نش یدکه با یمهزندگ یایاز سخت

 !..یدنه...وقت جنگیستن

.....با تعجب به یرمدر باعث شد سرم رو باال بگ   یکه صدا  یپروندماتاقم پشه م  توی
 که وارد شده بود نگاه کردم  یمرد

 نه؟  یگذره خوش م-اویس
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 از فرط تعجب باال انداختم با طعنه و پوزخند گفتم ابرویی

 ..غرق شدم یخرخره تو خوش  ی؟تا یبیناره نم-الین

 از صداش یدتنم لرز یقتاسر داد که حق یا قهقهه

دستشو برد  یکردست و چند قدم جلو اومد همونطور که اطرافشو نگاه ماتاقو ب در 
 یدششلوار سف یبج یتو

 ..خوشبخت ترت کنم یخوامخوبه...م-اویس

 دهنمو با صدا قورت دادم اب

 ...سرشه...فقط خدا به دادم برسه یقشه شوم تون یه  یعنی ینگرفتم...ا  منظورشو

مو خونسرد نشون بدم که کردم خود یسع  یحرفش استرس گرفتم ول ینا با
 خداروشکر موفق هم شدم

بود...و باعث شد همون   یدارانه که جنسش خر  یبهم انداخت....نگاه  یزیت نگاه
 یدر پ  یو پ  یقعم  ی...نفسایوفتهذره حفظ ظاهرمم از دست بدم و لرزه به تنم ب  یه
 یشد که اعصاب ادم خرد م  یکردحرفاش سکوت م ین...اونقدر مابیکشیدمم

 یستادگرفت و به سمت پنجره رفت و پشت و به من ا  ازم روشو

 بغضمو نشون نده گفتم یکردمم یکه سع  ییصدا با

 !؟یخوایاز جونم م یچ -الین

 ...یدخند سرخوش

 یشه غم بود هم یب  یپا عل یه کال
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 ...یفهمی....امشب میفهمیم-اویس

 !تا االن بفهمم نه بعدا یدمپرس-الین

درنده بود سرتا    یوونح  یه   یبه چشما  یهبش  یشتر سمتم و با چشماش که ب  برگشت
 ....یگذرهتو اون مخ کهنسالش م یحدس بزنم چ  یتونستمپامو نگاه کرد.. نم

رو حرف من حرف    یکس  ینجادختر....ا  یکنهزبونت حس اضافه بودن م  انگار -اویس
ازت  یبعدا..فکر نکن دلخوش یعنی یفهمیبعدا م یگمم ی....وقت یزنهنم

 یقپسرم با تو بدبخت بشه...تو ال یخوامتنت نباشه....نمسر به  یخوامدارم....م
(عشق مسخره گفت و به خاطر)با حرص   یده...حاال که گوش نمیستیاشکان من ن

 یشخندخودم دست به کار بشم...)ن یخوامکه بهت داره کور و کر شده...م یا
 ...یکنهم یدا...هم پسرم نجات پیبرمم یسود یههم  ینطوریزد(ا

 ی!!!تویلبا من لج باشه اونم بدون دل یدزده بود...چرا با یرونباز حدقه  چشمام
صحبت   یبفهمه وقت   یتونستم  یحرف زدناش نفرت به وضوح معلوم بود و هر کس

 ...یکنهم یر کجاها داره س  یکنهم

 ...یزدتند م یبوم بومش بلند شده بود....اروم ول ی...صدایکردم یتاب  یب  قلبم

عالئم مرگ بودن   ینام خشک شده بود....کاش ادستام عرق کرده بود و دهان کف
 .کنم  یداارامش پ یشههم یبرا یتونستمم ینجاتا هم

 !یشمخوشحالم که دارم زودتر از شرت خالص م-اویس

 شدم به چشماش   یرهاخم و نفرت خ با

 ازت متنفرم-الین
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 خندید 

 ...چقدر خوبه که احساساتمون مشترکه-اویس

شه اما نشد...با حرص نفس   یلکه حرصم خالمشت کردم و فشار دادم تا ب  دستمو
 ...بودم یزار ب یدنترس ینهمهابهامات خسته بودم...از ا ینهمه...از ایکشیدمم

 ...رفت  یروناز اتاق ب یک   یدمخوردن بودم که نفهم یرحرص درگ اونقدر 

 !بود  یز چ یه یانگر من ب ی...اون نفرت..اون حرفا فقط و فقط برایدارانهنگاه خر اون

بودم منو به دست اعراب    یده چند وقت د  ینکه ا  ییدخترا  ینع  یخوادم  که ینا  اونم
 ...بسپاره

 ...ندارم ییدارا یچمعامله ست...منم که جز خودم ه یعنی یکنهسود م گفت

 .....نه وای

 !!!!!!یخوام....اصال نمیخوامنم نه

به  یکیشتهش به اشکان ختم بشه  یکیشاگر دوتا راه مونده باشه که  حاضرم
 !!!!نتخاب کنمب....اشکانو ااعرا

 ....یکنهداره از نبود اشکان سو استفاده م مطمئنا

رذل چه   یر پ یفکر کردم که ممکنه بعد از فروش من به اون سگا ینبه ا وقتی
 تموم تنم مور مور شد  یادکه سرم ن  ییبالها

 ...اشک هام راه خودشونو باز کردن دوباره

 یدمنال یزدمو زجه م یکردمخفه مبالشت  یتخت صدامو تو یکه رو  همونطور 
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  یت از انسان  ییکه بو  یاشغال  یه...تو  یوون...ازت متنفرم حیرازت متنفرم سگ پ-الین
 گفتم(ازت متنفرررررررم   یغنبرده....)با ج

 یکارتونمگه من چ یا...لعنتیبینهنم یچیکه جز منافع خودش ه  یرحم یب  یه تو
 ینطوریمگه من چه قدرگناه کردم که ا  یا..خدا.یاریدبالرو سرم م  ینا  یدکردم که دار
 ....؟؟؟؟ یدمدارم تقاص م

از   یس که اشکان باشه...حداقل اگر اون بود او  یخواستمبار از ته دل م یناول برای
رفت....به جاش  ینبه کل از ب یدممام یاون کورسو یگه....دیکردغلطا نم ینا
 ...مطلق تو قلبم لونه کرد یاهیس

 یز چ یچ ه ینکهستشون بهم بخوره همون لحظه بدون ااگر د میخور خدا قسم م به
!!!!من دخترم و یذارم....داغ خودمو رو دلشون میکشمخودمو م یرمرو در نظر بگ

بهم نخورده....درسته   یادم نامرد و نامحرم  یچدست ه  یپاک...اونقدر پاک که حت 
  ی کجائم و چ  یدونمم شمام با یاما مسلمونم!هر چ  یستمن  یمانو ا یناهل د

  یت دختر با همه رعا یه یگاهدرجا یشهام باشم حدمو هم ی...!هر چ خوامیم
 یموننهام برام م  ییدارا  یابهشون بدم....  ییاموتموم دارا  یدو دست   یخوامکردم...نم

 !...تمامیریمم یاباهم از دن یا

ام ...با خودم اتمیباریدچند قطره اشک از چشمام م  یو گاه   یزدمافکارم پرسه م  توی
 ...ینبرام مرگه!هم یاهیدم..باال تر از سحجت کرده بو

 اتاق زده شد  در 

طوفان به پا کنه  یزشبا زبون تند و ت یادباز ب یسمنتظر بودم او یحرف  یچه بدون
ها بود با   یمهاز ند یکیو  یخوردساله م۴۰ یبا که تقر  یخانم یهاما برعکس انتظارم 
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زده بود...و رژ قرمزش   یرونب  یشروسر  ر یبلوندش از ز  یافاده وارد شد...موها  یکل
  یمه از ند  یکی  یدیدمبار بود م  ینبودن اول  سادههمه    ینجا...ایکردم   یخودنما  یلیخ

 گفت  یزدکه توش غرور موج م  یی...با صدایدهها انقدر به خودش رس

 حاضر کردنت یاومدم برا-

...دوم شخص قرارم داده بود...امروز یذاشتبهم احترام نم یهمثل بق یکی این
  ی برگرده به روال خسته کننده ول یم...حاضر بودم زندگیدیدمم یددج یزایچ

نداشتم که بگم..اول و اخر راهم جز   یزینگفتم....چ یزیاحساس خطر نکنم...چ
 ...دمعمارت بو ینکه تو ا  ینبود...حداقل تا زمان  یزیچ یمتسل

  یرون کاور شده رو ب یاز لباس ها یکی...اتاق رفت. یطرف کمد لباس تو به
 یهمعلوم بود مجلس یول یهچ ینمبب یتونستم بود نم ی...چون کاورش مشک اورد

 ...رو باز کرد و لباس رو از توش در اورد زیپش

 ی جا یچبودن...و دامنش بدون ه یپور گ یناششب به رنگ قرمز!است یرهن پ یه
 ی شکمش پر بود از سنگ ها یروازادانه رها بود...و از سرشونه هاش تا  یتنگ 

 ...بود یباییز درخشان....لباس

سرو    ی...فقط ب یهمدلش چطور  یدمسرپوش هم گذاشته بودن...که نفهم  همراهش
 یکردمنگاه م  یمهند یافسرده ها به کارها ینصدا ع

 ... تخت یرو انداخت رو  لباس

 گفت  یبه من با لحن دستور رو

 !یعبپوشش سر-
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  یگاهی جا داشت...درسته من یبا اخم نگاهشو گرفت...فکر کنم باهام مادرکشتگ  و
  ید ...چون حوصله دردسرو جر و بحث جد یدونستم ید نداشتم اما حدش رو با

  ی برا یگرفتم سکوت کنم....تموم افکارم پر بود از ترس و نگران  یمنداشتم تصم
 ....امشب

 کرد  یشوردن لوازم اراا یرونکنسول رفت و خودشو مشغول ب  یز سمت م به

 یرو بستم...نگاه  یخوردازبغل مکه   یپشو ز یدملباس رو پوش یصحبت  یچه بدون
  ی تا رو یشونیسرپوش قرمز درست از جنس لباس...از پ یهبه سرپوش انداختم.

  ی بزرگ خال یافق  یلمستط یهو قسمت چشم هاش به اندازه  یپوشوندرو م ینهس
تا پشت    یشونیکار شده بود...از پ  یدرخشان   یز ر  یهم سنگ ها  یلبود...دور مستط

 یقرمز یر دامن برسه حر ینتا پائ یزدمر که  حدس مبود و از پشت س یسر خال
 ...استفاده شده بود

 ینم بنش یصندل  یکرد رو  اشاره

 نشستم ینهآئ  یرفتم و روبه رو یصحبت  یچبدون ه بازم

صورتم بدون وقفه کار  یدوساعت!رو یا یک یدچند ساعت گذشت شا نمیدونم
 صورتم گذاشت یسرپوش رو رو یتکرد...در نها

الم تا کام  ینپائ یهم رفت  یو وقت  یزنهصدات م یادم یمد!!!!نسکارت تموم ش-
پس بدون  یخواناونجا از تو نظر نم یدیانجام نم یمخالفت  یچ..هیکنیصحبت نم

ازت خواستن ها صدات کردن و  یخ....هر کدوم از شیمونیمنتظر م یحرکت  یچه
ش  خوش   یچه  اویس  یخ...شیکنیاطاعت م  یمخالفت   یچه  یب   یسرپوشت رو بردار
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پس اگر دلت مردن خواست صدات  یوفتهمعامالتش اختالل ب یتو یادنم
 یدی؟.....فهمیاددرب

 زدم  یتلخ  پوزخند

 ......شدم عروسک دستتونیگهاره د-الین

 غضب نگاهم کرد با

 ...یزننصدات م یگهساعت د یم...تا نیرمم یگهمن د-

 ...یرونبهم انداخت و رفت ب ینگاه  نیم

 یخواستم...نمیینبندازم سرمو انداختم پا ینگاه  ینهئبه خودم در آ ینکها بدون
که دارن   ینمبا چشمم بب  یخواستمشدم!نم  یبااالن ز  یدونستم...مینمخورد شدنمو بب

که در   یکاوه!کس  ینال...من یکننباهام رفتار م یشب باز یمهعروسک خ یهمثل 
 چکس یش اونقدر باال بود که هیگاهکه جا  یهارو داشت...کس ینبهتر یطیهرشرا

کاال باهام    یه ینافتادم که ع یهم بهش نداشت...االن به روز ینحق توه یحت 
  ینارو دانشگاه ا یاز بچه ها یکیاونروز که  یادمه..ی... چه کابوس تلخ یکننرفتار م

 یناز ا  یستدلم هزار بار خداروشکر کردم که جام امنه...و قرار ن  یتو  یکردم  یفتعر
رو سرمون و َاه و اوه  یمبا سارا کالسو گذاشت یلک  یادمه..یوفتهمن ب برایاتفاقات 

از   یکیاتاق حاضر و اماده نشستم تا به دست  ینا یمنم که تو ین...حاال ایمکرد
نشون  یفضع یخواستمتباه بشه...نم یمو زندگ یوفتمب یفکث یهمون ادما

.... یرفتکتش نم وکه حرف زور ت  یزبون دراز ینبشم همون ال یخواستمبدم..م
 یاز قبل قو  یشزدم...ب  ی...پوزخند تلخ یکردمم  یدانجات پ  یا  یمردمم  یان  امشب م

که   یدمد یبعج یزایانقدر چ یمزندگ یپوست کلفت...!تو یو کم یشده بودم!قو
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  یچ روز بخوابم بدون ه  ینبالشت بذارم و چند  یفقط سرم رو رو  یخواددلم م  یگاه 
 ...روحم دوا بشه ستگیاز خ یکم  ید..تاشایشدن  یدار ب

 یجلو یا ساعت تموم شد؟خدا یمن یزود ین به هم یعنی..یدمدر اتاق رو شن  ایصد
 !به من رحم کن یکمی...حداقل تو یرساعتتو بگ یعقربه ها

 یم بر یدوارد شد و اشاره کرد که با نسیم

به خودم انداختم که باورم نشد اون   ینهاز آئ ینگاه  یمن یشدمکه بلند م  یا لحظه
 یچکدومبکنم تا ه  ی اونقدر بد رفتار  یداوضاع با  ینبا امن باشم...  ینهآئ  یدختر تو

 !....منو قبول نکنن

قرار گرفته  یرشهام زو مو یرسیدموهام خداروشکر تا قوزک پام م یقرمِز رو حریر 
روشو پوشونده بود...که همونم    ینازک   یر همه بود..و فقط حر   یدرسبود...البته تو د

 !بود یمتغن

  ین از باال به پائ ینگاه  یمرفت یمنسمت سالن نشارنجمو گرفت و باهم به  نسیم
سالن با لباس   یدختر تو ین چند یگهد یسالن انداختم..مثل تموم شب ها یتو
  یدارانه بودن..و عرب هائم خر یستادهمختلف ا یرنگارنگ و سرپوش ها یها

  یگه صورتا واگرنه د مبود ه یدهباز خوبه هم لباسا پوش یکردنسرتاپاشونو نگاه م
  ین صحنه بغض راه گلومو بست با ا ینا  یدنبا د یشه!مثل همیشدنور م نور عال

 یم  یکیشون دست کدوم    بودم...و معلوم نبود   ینا از ا  یکی تفاوت که امشب منم جز  
 !افتادم
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بودن   ینسالن پائ یکه تو  یی....همه کسایستادپله ها ا یچند لحظه باال  نسیم
ش مثل عقاب همه جا رو  چشم یسو انتخاب دخترا بودن..فقط او یدمشغول خر

 ...یدمکش  یقی..نفس عمینپائ یماشاره کرد که بر یمبه نس ید...منو که دیپائیدم

سربازا هنوزم ارنجمو گرفته بود و ولم    ینع  یمرفتم...نس  ینا پائاروم اروم از پله ه  و
 بهش بگم ولم کنه هم نداشتم ینکهحوصله ا ی..حت یکردنم

 !یشهم یتهش چ  ینمدادم برم جلو بب ترجیح

که نشسته بودن با فاصله   ییبشه پشت همون عرب ها یجلب توجه ینکه ا بدون
 ...یستادیما

مخصوص خودشون و  یبا لباس ها یاشونتا عرب چاق که بعض یشش حدودا
 یخوردنوم یوهمبل ها نشسته بودن  همونطور که م یبا کت و شلوار رو یاهمبعض

داشتم صحنه رو از  یندفعه ....ارفتنیگنظر م یر ها رو زتموم آدم یخندیدنمستانه م
ک به تک  هاشونم حال به هم زن بود!....دخترا ت یافهق ی.. حت یدیدمم یکنزد

 یکردنبهشون اشاره م یانو عرب ها با خنده و ماشاهلل گو یداشتن نقاباشونو برم

لب   یر ..زیزدم  یشمداشت از درون ات  یشدنوبت من م  یگهد  یقهتا چند دق  ینکها  فکر 
  یلی خ یکصحنه ها از نزد ین..ایدادمو خدارو به وجودش قسم م  یگفتمذکر م

بشم ...از  یکاتفاق شوم نزد ینحد به ا ینتا ا یکردموحشتناک تر بودن...فکر نم
صدا    یچعروسک بدون ه  یه  عینها  بسته بودم...اون  یخو    یلرزیداسترس دستام م

  یداشتن برم صورتشون ینقابارو از رو ی...وقت یکردنرفتار م یعانهمط یو حرف 
جرئت  یچکدومه یچقدر غم و ترس نشسته ول  یباشونچهره ز یکه تو  یدیدمم

 ...کرده بودن  یتاذ یتوخال یداینداشتن حرف بزنن...مطمئنا اوناروهم با تهد



 

 
508

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

همه عرب ها انتخاباشون کردن و دخترا   یباگذشت که تقر یقهچند دق نمیدونم
جنس زن از   یدیدمم ینکه.از ا...یومدداشت اشکم در م یگه..دیستادنکنارشون ا

کارو با خودشون   ینهم یشد!کاش میرمبم یخواستمارزشه م ینظرشون انقدر ب 
 ...کرد

 گفت  یظ غل یلیبلده اما با لهجه خ یاز عرب ها که معلوم بود فارس یکی

 ...تموم شده ینهبب یادها!ن یستاز گل مجلست ن یخبر یس ابو او-

 ...بود یگل مجلسش ک منظورش از   یدم...نفهمیدسرخوش خند و

 زده بود گفت ییهمونطور که لبخند دندونما  اویس

  یه اون هد  یبشه نگران نباش جاسم جان...برا  یداشهم پ  یدالنه که ابو سع ا-اویس
 ...دارم یژهو

داره باعث شد   یژهو یهحرفش که گفت هد ینمنو گوشه نگه داشته بود و ا اینکه
 !باشه یقصدش چ  یزدملحظه بلرزم...حدس م یه

خنده   یز چه چ یدونمخنده..نم یر اسمش جاسمه دوباره زد ز یدم عربه که فهم اون
  ین منم اگرده تا ده تا دختر کنارم بود ع  یگه..اره دیخندیدگفته بود که انقدر م  یدار

 ...یکردمخر ذوق م

 یو صحبت بودن...که در عمارت باز شد...صدا  یدنخوردن و خند  یوهمشغول م  عربا
سرم رو بلند کردم و برخالف   یع...سریرسیدبه گوش م یمحکم مرد یقدم ها
 یدم سال د٣۰ن حدودمرد جوو  یه تصوراتم 
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به  یخوشدوختش حساب  یرو فرم داشت..که کت شلوار مشک  یکلیبلند وه قدی
داشت که از همون دور ُبرنده به همه نگاه   یسبز و وحش ی....چشمایومدتنش م

 ...ینداختم

همرنگ موهاش که  یشداده شده بود...و ته ر  ت یکه به باال هدا  یقهوه ا موهای
بود که   یعرب  یناول ی عرب باشه ول یخورد...بهش مدیکر با جذبه م یشتر صورتشو ب

 ...کفتار بودن تا انسان  یهشب یشتر خوب بود!چون همه شون ب  یافشانقدر ق

  ی مبل ها روبه رو  یجلو یرفتو پر غرور راه م یذاشتکه محکم قدم م  همونطور 
 بلند شد و خنده کنان به سمتش رفت  یس..اوادیستاعراب ا

 ..یداومد یر بود اقا...چرا انقدر د  یرتونذکرخ-اویس

 یو زبونش هم فارس  یکردانقدر با احترام باهاش صحبت م یسبود که او یک   این
 بود؟؟؟؟ 

شد...اب دهنمو پر  یخکوبمن م یبه سالن کرد و نگاهش رو ینگاه اجمال سعید
مردمک چشماشو بزرگ و   یکرد و با حالت ترسناک   یز ر صدا قورت دادم...چشماشو

 .... یین..سرم رو انداختم پایکنهد...که حس کردم داره اسکنم مکر   یککوچ

 ...اون نگاه ترسناک به نگاهم گره بخوره نمیخواستم

رو هم روون   یفارس یکه از راه رفتنش محکمتر بود..حت   یی..صدایدمشن صداشو
 یزدحرف م

 ...یدکرد  یمنو هم خال یاومده بود...ظاهرا که جا شی برام پ یکار-سعید

 قهه زدقه اویس
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 !یکنار گذاشتم اقا...شاهماه   یبراتون شاهماه -اویس

مکالماتشون  یهبه بق یکردمبلند کردم و همونطور که با ترس نگاهشون م سرمو
 یگهد یاز عرب ها یکردم..حس میگهم یچ  یدسع ینمگوش دادم..منتظر بودم بب

 !...رحم تره یب 

 گفت  یبعد از مکث  یدچرخ یساو یرو  یتبا جد  نگاهش

 ی؟کرد  یکار چ ینمبب-سعید

هم معلوم بود ازش حساب  یساو یبلند تر بود...از طرف  یلیخ یساز او قدش
 گفت  ی...با دستپاچگ یبرهم

دونه خوبشونه اقا...اما خب قبلش خودتون    یه...یدکه منتظرش بود  یهمون -اویس
 ...یــچطور یاکه شاهماه  یدونیدم

 وسط حرفش و خشک گفت ید پر سعید

 !خارج بشم تو حسابته  ینجااز ا ینکهبه محض ا-سعید

 خبر بال در اورده بود ادامه داد ینا یدنکه انگار با شن  اویس

 .. یحقا که بزرگ مجلس-اویس

عرب  یهگرفت و به بق  یسصورتش روشو از او یتو ییریتغ  یچبازم بدون ه سعید
 ...ها نگاه کرد

 تا منو ببره جلو  اشاره کرد یمه نسب اویس
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رو براشون اجرا   یخوب  یشبود....اما قرار بود نما یدهنوبت من رس ینکها مثل
نه به هر   یزنده بودن بجنگم!ول یبرا یخواستمالاقل م یا..یرمبم یخواستمکنم..م

 ....!...زنده بودن با شرافتیمتیق

کردم پشتمو   ی..سعهمه . یددستمو گرفت و کشون کشون منو برد تو د نسیم
 !یادبلند خوششون م یچقدر از موها یدونستم...میننبهشون نکنم که موهامو نب

 ..یقبل یبرگشت به همون جا یمنس یستادما یه و بق  یدسع یو روبه رو  یس او کنار 

به شماره افتاده ...نفسام یشدمآب م یشات یرو یخ یننگاه هاشون داشتم ع زیر 
 ..یزنهنگاهاشون همه برق مکه   یدیدمبودن..از گوشه چشم م

 نگاه کنم  یدوسرمو بلند نکردم که سع اصال

 ....امشب اقا یپ  یا یاز و ینما-اویس

 گوشم با تشر گفت  زیر 

 ...یووردمبهش نگاه کن تا چشماتو در ن-اویس

 یدم فکر نکنن ترس  کهینشه فقط به خاطر ا  یواقع  یدشتهد  یساو  ینکهاز ترس ا  نه
 یبا خشم به چشماش زل زدم...چشما یش قبلسرک ینو بتونم بشم همون ال

...و پوزخند کنار  یدزدن..ابروهاش از تعجب باال پر  یبرق خاص یدنمکه با د  یسبز
 لبش جاخوش کرد 

با   ی...بعد از چند لحظه که حساب یکردممن همونطور با خشم نگاهش م ولی
 چشمام نفوذ کرد اشاره کرد به سرم ینگاهش تو

 ...برش دار-سعید
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 ...منظورش سرپوشمه میدونستم

او گفتن ها و   یصورتم برداشتم که باز صدا یو اروم سرپوش رو از رو باالجبار 
....احساس یشداز قبل فشرده م یشتر ماشاهلل عرب ها باال رفت...قلبم هر لحظه ب
  یل کم کم تبد  یدنمبا د  ید د...پوزخند سعحقارت و معذب بودن تموم جونمو گرفته بو

  یشد براقش هم م یچشما از  ینوبود..ا یراض یاب به لبخند شد انگار حس
 شد سمت موهام ..با تعجب لب زد یده..نگاهش کشیدفهم

 ینم؟؟ برگرد بب-سعید

  ین باشم...کاش زودتر از ا یعطوفان به پا کنم فقط مط ینکهتا قبل از ا میخواستم
 ..یامدر ب ییکذا  یط شرا

فکر    یدیدمم  یگهد  یاچهره عربه   یرو تو  یرتبرگشتم لحظه اخر ح  یحرف   یچ ه  بدون
هاشون معلوم بود   یافهاز ق یباشن ول یدهد یادمن ز ینتا االن دختر ع یکردمم
 ..بارشونه یناول

 یدم شن یدوسع یاز چند لحظه صدا بعد

 یبرگرد یتونیم-سعید

 یمسمتشون با همون اخم و نگاه وحش برگشتم

 گفت  یاعراب به عرب  یهبق روبه

 (نه؟مگه  یباستجميل أليس كذلك)ز-سعید

 و نعم گفتنشون به راه بود  یکردنم یدکه با سر حرفشو تائ  یدمد مردهارو

 ...و دوباره بهم نگاه کرد یدسرمست خند سعید
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هر چه زودتر از   یخواستدهن باز کنه و من بپرم توش!دلم م  ینزم  یخواستم  دلم
 !راحت بشم یهپست و فروما یادما ینفاسد ا یشر گاه ها

)زهذا لطيف، لطيٌف جد-سعید   (یباست..واقعا زیباستا 

 یس انداخت رو شونه او دستشو

 مشهود بود گفت یتو رضا یکه توش خوشحال  ییصدا با

...خوشم یساو یگل کاشت  حسابیی؟از کجا اورد یوشاهماه  ینا-سعید
 ...اومد...خوشم اومد

 خر ذوق کرده بود خندون گفت ینکه ع  اویس

 ...خب خدمت شما  یبه دست اوردنش سخت بود ول-اویس

خدمت  یگفتنبودم که م یلهدور نموند...انگار وس یدزدم که از نگاه سع پوزخند
 ...نداشتم ینهجز تنفر خشم و ک یحس یچشما!...ه

 ....فقط -سعید

 منتظر و مضطرب بهش نگاه کرد اویس

 نگاهشو از من برداره گفت یلحظه ا ینکهبدون ا سعید

 ...یرسهسرکش و گستاخ به نظر م یلیخ-سعید

 ید سرمست خند  اویس

 !رام کردنش کار خودتونه اقا -اویس

 کرد  یخنده کج  سعید



 

 
514

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ....درسته-سعید

ها حاضر کنن   یمهبگم ند ینرنگ و لعاب بدما  یشیبه سفره درو یمونیدم-اویس
 اقا؟؟ 

 گفت  یکردهمونطور که نگاهم م سعید

 ..یمکار دار  یکه کل  یمبر یدنه...ما با-سعید

 نبود  یانچهرم نما یتو ییریتغ یدهنمو با صدا قورت دادم ول اب

 !وقت طوفان بود االن

 از کجا اومده بود گفتم یدونمکه نم  یجرئت  با

 ین ....)اشاره کردم بهش(ببیامجا نم یچصابون نزن که من هبه دلت  یخودب-الین
!نه  یدنتو روز روشن منو از جلو در خونمون دزد یاعوض ینمنو!من خانواده دارم...ا
 یو در مقابل چهره ها یهه سرنوشتم...!)برگشتم سمت بقبه خواست خودم بوده ن

به   ینجاا ینکه اورد  یا یچارهب رایخت ینبهت زده همشون به دخترا اشاره کردم(ا
  ینع  یتونیدهم مثل من خانواده دارن...!چطورم  ینعنوان عروسک ازش استفاده کن

گرد و   یکه با چشما یو درحال یس)برگشتم سمت اوید؟کاال با زنا رفتار کن یه
 یکنم...ارزو میوونیاشغال ح  یه باال(تو صدامو بردم  یکردباال رفته نگاهم م یابروها

بذارم و   یمتبفروشم..روت ق یهبه بق یخونگ  یوونبتونم تورو به عنوان ح وز ر  یه
!)دوباره یارز  یهم نم  یونتفاله ردت کنم)پوزخند زدم(هرچند تو اشانت  یه  ینبعدم ع

صدامو بلند تر کردم و با   یکردنصدا بهم نگاه م یه ب عربها ک یهبرگشتم سمت بق
ارزش   ید...!تا بفهمید بش  یبرسه که همتون فروش  یروز  یدوارمداد صحبت کردم(ام

زناهم حق   یدخوب دار  یگاهو جا  ی...همونقدر که شما حق زندگ یستزن انقدر کم ن
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 یفتم(عرباگ  یکج کردم و با حالت چندش  یافمو )قیخورهدارن....حالم از همتون بهم م
!!اره من االن از  یکننصحبت م یشونجاهل یدارن درباره زندگ  یادن یاکه دن  یفیکث

رو  یفتونبارم نگاه کث یک  یول یرمر شدم که صدام در اومده...حاضرم بمیجونم س
 یرمبا امثال شماها...حاضرم بم  یارزه به زندگ   یخودم احساس نکنم!!!!مرگ م  یرو

 یروحم به خاطر ادمها یذارمکنم...نم  یا شرافت زندگ ب یمونماگر زنده م یاو نباشم! 
هر چه زودتر جمعتون    یدوارمبشه....ام  یدهمثل شماها به کثافط کش  یصفت   یوونح

و پاشون  یشنم یدهکه مثل من دزد  یا یچارهب یکنن... شما به جهنم اون دخترا
 که حاال با خشم و  یسکردن!؟؟)برگشتم سمت او  یچه گناه  یشهباز م ینجابه ا

 یا خونت حالله؟ب یادصدات درب یمگه نگفت (یکردچهره برافروخته نگاهم م
 !!!!؟؟؟یستادی..پس چرا هنوز ایگهد

با همون اخم و   یحرکت  یچ برداشت سمتم منم بدون ه یز خ یسهمون لحظه او
رو گرفت و متوقفش کرد   یساو  یبازو  یعسر  ید...سعیستادمحالت طلبکار سرجام ا

که فکش منقبض    یدمو به من دوخته بود به وضوح دهنوزم نگاه سرخش  یساما او
 شد

دستام خفه ش کنم...بهش رو دادم فکر کرده چه خبره...)با   ینبذار برم با هم-اویس
ابله....ابرو برام  ینباشه!دختره  یتسر به تن تو و خانواده عوض یخوامداد گفت(م

 !یکنمت م دستام خفه ین...!با همیکشمت...به خدا مینذاشت 

 اومد  یدو اروم سع یدج صدای

مطمئنم...بکش کنار از  یدمخر یخودت رو جمع کن...من هنوزم رو یس او-سعید
 ...رامش کنم یچطور یدونمدختر با منه....م ینلحظه ا ینا

 رفتم یبهم انداخت که بهش چشم غره توپ  یا یدارانهنگاه خر و
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 یدکش  یقحرف اروم شده بود عقب رفت و نفس عم ینا یدنکه انگار با شن  اویس

 غضب نگاهم کرد با

سرتو   ینجاهم یمعطل یبرو خدارو شکر کن اقا خوشش اومده..واگرنه ب -اویس
و گنده    یکنهدراز تر م  یمشکه پاشو از گل  یعاقبت کس  یننتا بب  یبریدمم  یهبق  یجلو

 !!!!یهچ یزنهتر از دهنش حرف م

 ادامه داد یاددخترا کرد و با تشر و فر یهبه بق رو

احمق رفتار کنه اونموقع   یدختره  ینا یناز شماها ع یکی یخوادمفقط دلم -اویس
 نه؟؟؟  یا یدید...فهمیذارمم یخاتونانتخاب ش یپا رو یگهد

 ...سرتکون داد همه

 !!!..خوبه-اویس

 یهگذشت و رفت سمت بق  یدمنو سع  یننثار من کرد و از ب یغره ا چشم

 یکردیمخم به هم نگاه مچند قدم جلو تر اومد و بازومو محکم گرفت...با ا سعید

توش    یتکه رضا  یی!)با لبخند و چشمایدونستمپروا..سرکش...م  یگستاخ...ب -سعید
 یلیکه خ  یا...بیخوری!به دردم میسرتا پامو از نظر گذروند(همه جوره خوب   یزدداد م

 ...یمکار ها دار

کردن....بازم زنده   یبهم رحم نکنن ول یخواستم....مرمیبم یخواستم....ملعنتی
کرد و منو کشون    یخداحافظ  یهبهم بده روبه بق یاجازه حرف  ینکهوندم!....بدون ام

 کشون از عمارت خارج کرد
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گونم سر   ی...!!!!!اشکام از ترس روی....نذار..نذار ببرتت لعنت یبر یدتو نبا ینال نه
 ..یخوردنم

جاخورد و برگشت سمتم...با  یماز حرکت ناگهان یستادمو سرجام ا یدمکش  دستمو
 که بغض توش مشهود بود گفتم  ییداص

 ....قسم ولم کن...توروخدا ولم کن یپرستیم یتورو به هرک -الین

 زد و اومد سمتم پوزخند

 ...معطلم نکن یوفتدخترجون راه ب یپرستمرو نم یمن کس-سعید

تر  یخطر یلیکافره؟؟؟اوضاع خ ینا یعنین م ینگاهش کردم...خدا یناباور با
 یستن یدیام یجا یچهحساب  ینشده بود...با ا

 ..افتادم گذاشتم هق هقام شروع بشن ینزم یرو همونجا

 صورتم نگه داشته بودم گفتم یکه دستمو رو  همونطور 

ان؟؟خسته   یک   یگهد ینابود من دچارش شدم...ا یچه سرنوشت  ینخدا...ا یا-الین
 اومدم؟؟؟؟  یامگه گناه کردم دختر به دن یدهمتون...بابا ولم کنشدم از دست 

 با خشم گفت یداومد سمتم و بازومو کش عیدس

شم  یموننکن پش یهدر نده...کار یوقت ارزشمندمم الک  یار بلند شو ادا در ن-سعید
 ..یهمرگت حتم یگهولت کنم اون وقت د ینجاهم

 !ذره ترحم یهاز  یغمظلوم نگاهش کردم اما در یتکردم با نها  سربلند

 که باعث شد بلند بشم  یدمحکمتر کش بازومو
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 زدم یغج

 ...یادازتون بدم م یولم کن عوض یفکث  یکهولم کن مرت-الین

خفه خون گرفتم..خواستم جوابشو    یواقع  یبه صورتم زد....به معنا  یلیو س  برگشت
نبود جز اشکان که االن شده    یو اون کس  یدم رو شن  ییاشنا  یدفعه صدا   یهبدم که  

 !بود فرشته نجاتم

کجا  ی؟؟؟دارین من بلند کردرو ز ی؟؟؟دستعوض یکرد یچه غلط -اشکان
 خبرا هست؟؟  ینراجب منم از ا  یبرهچون بابا ازت حساب م ی!!؟فکر کردیبریشم

سمت ما اگر بگم از ته  یادچمدونشو رها کرده و داره م یدممتش که دس برگشتم
 !دلم خوشحال شدم دروغ نگفتم

 شو گرفت یقهبرداشت و  یز خ یدسمت سع به

 ...دخترو به من فروخت ینپدرت خودش ا الدنگ... یخفه شو پسره  -سعید

  یرهن پ یقه یدستش از رو یلحظه ا یچشماش از تعجب گرد شد...برا اشکان
انگار  یکردمکه حاال با بغض نگاهش م  یشل شد و به من نگاه کرد...به من یدسع

 کنم   ییدبود که من تا ینفقط منتظر ا

 ین؟؟؟ ال یگهراست م-اشکان

 پس زد یدوسع یقه...اروم باز و بسته کردم چشمامو

بدون!پولتم    یدونیزن منه!نم  یست ن  یفروش  ین...الیرونخونه ب  ین گمشو از ا-اشکان
 !ونمیگردبرم
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پوزخند زد و به من نگاه   ید..سعیدکش  یقبه موهاش زد و نفس عم یچنگ  کالفه
 کرد

 !یفقط اتالف وقت بود  یدونستمم یدبا-سعید

 ...از کنار عمارت گذشت یحرف  یچبدون ه و

 سرشو باال برد و چشماشو بست ...همونطور با ارامش گفت اناشک

 ...بود از دستت بدم یکنزد-اشکان

 ینهم  یباز حرفاشو شروع کنه...برا  یخواستمنم  یفرشته نجاتم ول  شده بود  حاالکه
 گفتم

 ی تو برس  ینکه تا قبل از ا  یخواستبا من داره...م  ی چه پدر کشتگ   یدونمبابات نم-الین
 ...منو رد بکنه

  یا به خاطر خشم بود  یدونمقرمز نگاهم کرد..نم یسمتم برگشت و با چشما هب
 !بغض

 ....کنم  یکار چ یدونمم-اشکان

خرد شدن   یناز ا یشتر ب یخواستم..میمدستمو گرفت و باهم وارد عمارت شد مچ
همه شون مشغول    یدمکه د  یمکه نشسته بودن رفت  یی...به سمت جاینمرو بب  یساو

 بخنده!!!؟ ینخندن ک  ینا...ایگهد و صحبتن..اره  یدنخند

حواسشون   همه  یدکه د  یسها نگاهشون با تعجب به منو اشکان افتاد..او عرب
 ..ست بعد از چند لحظه برگشت سمتمون یگهد یجا

 منو اشکان در گردش بود ینتعجب نگاهش ب با
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 لب باز کنه حرف بزنه که اشکان زودتر دست به کار شد میخواست

 ین!...فقط بدون از ایستقانع کننده ن  یلیدل  یچنگو پدر...ه  ییچ ....هیچیه-اشکان
 ینطوری..اینپدر افر ین..افریدارمبرنم ینبارم چشمم رو از ال یکلحظه به بعد 

 !حواست به منه اره 

 یبلند  یباتقر  یبا خشم بلند شد..انگشت اشاره شو به سمتم گرفت و با صدا  اویس
 داد زد

شروع نکن   یگهسوزونده...تو د یشمشب اتدختر ا ینا یبه اندازه کاف -اویس
از   ینا  یشیدختر خوشبخت نم  ین ...تو با ایخواستماشکان...من فقط خوب تورو م

 !!!...یستجنس ما ن

 بودم گفت  یدهکه تاحاال ازش ند  یپوزخند زد با خشم اشکان

داره و درست   یجیاونقدر بزرگ شدم که بدونم انتخاباتم چه نتا یگهمن د-اشکان
دلم  یگها نداشتم من انتخابم رو کردم....دبه اظهار نظر شم یاز ...نیرمبگ یمتصم
 !..پدر یکنمم یدوکه نبا  یامشب تکرار بشه چون دفعه بعد کار یهقض یخوادنم

 شد و بعد برگشت سمت من یرهبه اشکان خ یتچند لحظه با عصبان اویس

ب به ...)خطایکنیدطوفان به پا م یشه!!!همیخانوادت نحس یندرست ع-اویس
راحت  یالتونبشه...خ یداتونپ ینجاهاامشب ا یخوامباال نم یدهردومون گفت(بر

 ...یدبه معامله امشبم... بر  یدگند زد

 یلحظه ا یو منو به سمت طبقه باال برد برا یددستمو کش یحرف  یچه یب  اشکان
رحم  یو ب  یز اونقدر ه ی...!حت یستن یسحس کردم اشکان از جنس او
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کردم...اونقدر خوشحال که اگر جاش   یدام که امشب نجات پ نبود....خوشحال بود
 ....کردن  یمدوباره بهم تقد یانگار زندگ  یگرفتم م  یهبود از خنده گر

هر چه زودتر   یدتو سرم!با  یزنشونکه انقدر م  یهبا خانوادم چ  یسمشکل او  نمیدونم
 ...بفهمم

 داخل اتاق باز کرد و منو هل داد به اشکان در رو  یستادیمدر اتاقم ا پشت

 ...یمکه صحبت کن  یام...فردا میندر رو از پشت قفل کن ال-اشکان

 ...سرمو تکون دادم و در رو بستم و قفل کردم یحرف  یچ ه بدون

...اونقدر راحت که حس کردم بعد از چند وقت از یدمکش یراحت  یاز رو نفسی
 یسست اوکه اشکان بوداز د  یزمان   ..حداقل تایمکه هرچند خوب نبود راض  یتیوضع

 *******رحم در امان بودم یب 

خندون    یافهرو صورتم به سرعت چشمامو باز کردم که با ق  یاحساس نوازش دست   با
بهتر بود فعال سکوت   یشبد  یاداوریبهش بتوپم با    یخواستماشکان روبه رو شدم..م

 یدشکردم و سرجام نشستم که اونم دستشو پس ک  یکنم...اخم کمرنگ 

 سالم-الین

 گفت  ییخوشرو  با

 !یزسالم خانم سحر خ-اشکان

نداشت چون    ی..تعجبیدهرو نشون م  یازده  یدمبه ساعت اتاقم انداختم که د  نگاهی
 ...یدموقت خواب یر د یشبد

 تخت ینشست رو اشکان
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 ...کنم  یخواهش یه اومدم ازت -اشکان

 گفتم  متعجب

 ی؟ چه خواهش-الین

 ..و نگاهشو دوخت به روبه روش یدکش  یقیعم نفس

 یشبه د یهربوط به قض م-اشکان

منتظرم حرف بزنه    یدفهم  یبهم انداخت وقت   ینگاه   یمبهش گوش سپردم ن  کنجکاو
 ادامه داد

  یشب د یداده...فقط به خاطر حرفا یببزرگ ترت  یمهمون  یهپدر فردا شب -اشکان
 یمون رسما نامزد  یمهمون   ینتو ا  یخوامشد(م  یرهمن)برگشت سمتم و به چشمام خ

 ی و فکرا  یادبه خودش اجازه نده سمتت ب  یبشر  یبن  یچه  یگهرو اعالم کنم....که د
  یت امن یخواسته من بلکه برا ایمراسم نه فقط بر  ین...اینال  یناشتباه بکنه...بب

...به خاطر من نه..به خاطر خودت  یکن  یو همکار   یایخودت الزمه...که باهام راه ب
 ...قبول کن

دخترباز در امان   یز دست عرب ها ا  یکردماون بود هم نبود...اگر قبول م  حق با  هم
 یشمنامزدش خطاب م  یمجبور بودم وقت   یاز طرف   یاز دست باباش...ول  یبودم...حت 

کنم..فقط خداکنه   یداقراره نجات پ   یمونقبل از عروس  یکنمتحمل کنم...هنوزم فکر م
 !بشه ینکه هم

ش به یتونستمبود...نم یادم خطرناک  یسبودن نداشتم...او یعجز مط یراه  فعال
به   ید با ین ...بعد از ایرفتباال م یتمامن یشدماعتماد کنم..اگر موقتا همسر اشکان م

 !فکر چاره باشم
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 !؟ی؟جوابتفکراتو کرد-اشکان

 یشاب یبلند کردم و نگاهمو دوختم به چشما سرمو

 ..قبوله یول یستعالقه من نبه خواست و  یزندگ  ینا یز چ  یچهر چند ه-الین

خودش رو جمع کرد همونطور که  یعشدن اما سر ینچشماش غمگ یلحظه ا برای
 گفت  یشدتخت بلند م یاز رو

  ی نباش  یدرسشکن تو د  یشده...سع یبا پدرم صحبت کردم که راض یکل-اشکان
تا اماده ت  یفرستمم یشگر ارا یه..فردا ینجاییکه ا ی..حداقل تا وقت ینال

 !کنه.....)مکث کرد(....ممنون

 من باشه از اتاق خارج شد منتظر جواب از جانب  ینکه ا بدون

 ...و گذشته به ذهنم حمله کردن یر سوال و اتفاقات اخ یکل  دوباره

 ی ....)لبخند تلخ یشناختیم یناروکه فقط ا یهاکان....تو بود یبود ینجاا کاش
 ...کل کل باهاتم تنگ شده  یدلم برا یزدم(حت 

******** 

  یشگر اومد و گفت ارا یمبه حمام رفتم و بعد از اون نس یازدهساعت ده تا  صبح
 یده زودتر رس

صورتم   یچهارساعته رو یداره چه غلط  یدونمکه ساعت چهار بعد از ظهره نم  االنم
عاده زن فوق ال یهو از اول ساخته.... یدهبرام کوب یحساب  یدونمم ی...ولیکنهم

  یرو  یجیخل  یشارا  یهباشه گفت    یماهر  یشگر ارا  یخوردبداخالق که به ظاهرش م
داشته باشه تا چشمامو   یباییز یتنها یخط چشم ب  ید ..که بایدهمصورتم انجام 
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  یشه از هم یباتر ز یدچشمم با یشارا ییجورا یهقشنگتر از حد معمول نشون بده..
 ..یکردنتابلو عمل م یو مثل قاب برا یکردنچشمامو محصور م

  یشب د یامتبعد از ق یبه(بوده..عجیسزوار در رفته)او یخِ دستور ش ینکها مثل
 بود یبخانواده عج ینا یز رد ادامه بده..کال همه چخونس

 ..یگذروندمامشب رو م  یه  ید کنم..فعال راه فرار نداشتم با  یمخالفت   یادز  نمیخواستم

 یشد دل بکنه و از رو  ینچسب راض  یکهطاقت فرسا زنبعد از چهل ساعت    باالخره
 ..صورتم بلند بشه

..البته مشتاق هم ینمو ببخودم یتونستمنم  یمکنسول بود ی ینهدور از آئ چون
 یکردمداشتم اتفاقات رو مرور م یشتر نبودم....ب

 یلی.. خیرسیدرونم م  یتا باال  یشو همه رو باز گذاشت که بلند  ید رو اتو کش  موهام
 !...کوتاهش کنم  یبهش بکشم...و کم یدست  یه یتونستمشده بود کاش مبلند 

سرم تاج  یزد...رو یرهن گسرم رو باز کرد و دوطرف رو به پشت برد و بهشو فرق
 ..افتاد یم یشونیمپ یگذاشت...که دراصل برعکس بود و رو  یو نقره ا یککوچ

 یذاری؟ که تاج م  یمهمگه عروس-الین

برت  یاالتخ یستن یتمعروس یخههمه دستوره ش ینادختر,ا یکنیسوال م یلیخ-
  ینه مدل لباس توهم هم  یشهم  یلبا تاج تکم  یعرب   یلباس ها  یسر  یکنداره مدل  

 !صحبت نکن تا کارمو بکنم  یگهحاال د

  ی بود ینگفتم...انگار باهام دعوا داشت!خب اگر ناراض یزیکردم و چ سکوت
 نکنم...واال ینیسنگ  ینبه ا یشمنم از خدام بود ارا یومدینم
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  ی شد تا ولم کنه..زنگ باال  یهم با موهام ور رفت و باالخره راض  یساعت   یمن  حدودا
زنگ   یدونست م یبودا همه جوره کارش رو بلد بود حت  یتختم رو زد...عجب ادم

 ..تابلو بود یر ز یبا و تقر یکردنم یداشپ یاتاق کجاست..چون به چشم کس ینا

 .داد یشگر بود وارد اتاق شد و اونو به ارا یکاور مشک   یکه تو  یبا لباس بلند نسیم

برداشت محو  کاور رو از روش  ی...وقت یارهمنتظر بودم لباس رو از کاور در ب کنجکاو
 ...جمال لباس شدم

که جنسش مخمل   یلباس ماکس  یهبود..  یدهو درخش  یبالباس فـــوق العاده ز  این
درخشان کار شده بود و کم کم تا  یپا سنگ نقره ا یگردن تا رو  یر قرمز بود و از ز

 یقهبود...  یر نظ  ی...درخشش ب یشدطرح ترام پخش و پراکنده م  ینع  یین قسمت پا
سر   یهاشم کامال بلند بود..رو  تینو اس  یومدم  یرگردنماشت که تا زد  یا  یدهپوش  ی

بودن به صورت  یبودن اما نقره ا یاز چه جنس ونمیدکه نم  یی شونه هاش نخ ها
 شده بود  یشر یشبودن و به اصطالح ر یختهر یدسته ا

 ...یکردرو دو چندان م یباییشز ینا و

 با تمسخر گفت یکنهنگاهم م یبا لبخند کج  یشگرهارا یدمخودم اومدم که د به

 خوشت اومده؟ -

 نگفتم و رومو ازش گرفتم هیچی

اقا اشکان   یینکارم تموم شده..زودتر حاضر شو برو پا  یگهدبپوشش من  یر بگ یاب-
 منتظره

 لب گفتم زیر 
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 !به جهنم-الین

 یگمو بهشون نم  یگیرمم یده دفعه رو نشن ینا-

  بهش رفتم یغره ا چشم

که ده سال از    یکیبا  یکشهواقعا خجالت نم یلش ساکرد به جمع کردن و  شروع
 یکنه؟؟ بحث م یکترهخودش کوچ

 ...بهم انداخت و رفت ینگاه  یمبا اکراه ن یلشاز جمع کردن وسا بعد

 !یافاده ا یکهزن ایــش

توش کفش   یزدمجعبه هم که حدس م  یهلباسم...کنار کاور    یدنکردم به پوش  شروع
حساب تونستم راحت   ینو با ا یخوردغل ملباسم از ب یپباشه قرار داشت...ز

 ...بپوشمش

 .ی..و پاشنه پنج سانت یبند یجفت کفش مشک  کیهارو از جعبه در اوردم.. کفش

 ...کنار حموم رفتم و به خودم نگاه کردم  یقد  ی ینهسمت آئ به

شده  یمدل عرب  یدخترها ینمنم؟؟؟درست ع ینمن...واقعا ا یخدا وااااااااو
انقدر خوب  یخواستممن نم یبود ساخته بود ازم؟؟؟؟لعنت  ییچه هلو  ینبودم....ا

چشممو   ی..مخصوصا خط چشمش که حساب ینو سنگ یبا ز یش بشم..!!با اون ارا
 ..یدرخشیدمکرده بود..و رژ سرخش,واقعا م  یباتر ز

 ...رو به خودش اختصاص داده بود یباییمهم که پنجاه درصد ز لباسش

 ...کشه!بذار انتظار بیینپا یرماالن نم از 
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خودم رو   یبار با ناباور یک  یقهاتاق...و هر چند دق یکردم به قدم زدن تو  شروع
که امشب قراره    یبههمه مرد غر ینا ینب یومد...خوشم نمیکردمنگاه م ینه آئ یتو
 ..ظاهر بشم  یباخوب و ز ینطوریا یانب

 بود که در اتاق زده شد  یمو ن یشش یطرفا ساعت

 گفتم  یکالفگ   با

 !بله؟!؟ -الین

 اورد گفت یم در رو باز کرد و وارد شد...همونطور که سرش رو باال اشکان

 ....عز یایپس چرا نم-اشکان

 دهنش بسته شد و با چشماش محو صورتم شد یدکه د  منو

 کردم  یز انال تیپشو

و کفش چرم قرمز تنش   یمشک  یرهنو قرمز همراه با شلوار و پ یکت مخمل  یه
بود   یپکردن بود...خوشت  یغت یشو صورتش رو ش بود...موهاشم به باال داده بود 

 !من نبود ی یقهسل یول

 کردن من بود...کالفه رومو ازش گرفتم  یز درحال انال اونم

 یخوای؟؟؟م یچ -الین

 داخل و در رو پشتش بست  اومد

فعال   ینکهکوچولو بهش اعتماد کرده بودم البته فقط از نظر ا  یهمدِت کم, ینا تو
 بابت راحت بود  یناز ا یالمخ نی..بنابرایادنم یکمنزد
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 یزد و پلک نم یکردطور نگاهم مشد همون یکماروم نزد اروم

 داره؟  یکردم چشم ازم برنم  یشواقعا انقدر زشت بودم که االن ارا یعنی

 ..خودمو به اون راه زدم ییجورا  یهبودم   یستادها یقد  ینهآئ جلوی

 ..بهم نگاه کرد یمردونه ا با لبخند  ینهآئ یو از تو یستادپشتم ا یقاو دق اومد

 کردم  یمشبا تاجم ور رفتم و تنظ  یو الک و سرد نگاهمو ازش گرفتم  خشک

 یشد  یباز یلیخ-اشکان

 منتظر جوابمه یدمکردم که د  نگاهش

 گفتم  یرسم خیلی

 ممنون-الین

 تنش کرد  یبه کت تو یا اشاره

 !منم باهات ست کردما یراست -اشکان

 ...پرو یاسکار بهت بدم؟؟پسره  یزهجا یدنکنه با یکه ست کرد  یبسالمت  خب

کوتاه بود   یباقدم تقر ینکهاز من بلند تر بود..البته من به خاطر ا یلیخ قدش
روزا   ینا یمخصوصا هاکان..هع یشدممتاسفانه خواه ناخواه از همه کوتاه تر م 

 ....یدمبراش تنگ شده شا یبدلمم عج

 فکر در اومدم یاشکان از تو یصدا با

 رو بفهمن یقراره مهمونا خبر مهم یهمنو پدرم شب مهم یب براامش-اشکان
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 نگاهش کردم یو سوال منتظر 

 زد یبخش  یناناطم لبخند

 یفهمیو م یبینیم ی...حاال خودت هم به زودیروزگفتم که د-اشکان

 و کالفه گفتم عصبی

 یبه زود  یمگه من مسخره شمائم ه   یدادمارو منتظر بذار  یدشما کال عادت دار-الین
  یکی  یدکن  یز منو سورپرا یدیخواانگار م یگیدم یاله؟؟یجوریاصال مگه سر یزود به

 !...ههید چقدر به من لطف دار یکنهندونه فکر م

 یکردمنگاهشو خوب حس م ینیسنگ  یزدم و نگاهمو ازش گرفتم ول پوزخندی

بذار به   یول ینکن پرنسس...منم دوست دارم زودتر بفهم ی انقدر بدخلق -اشکان
 ...وقتش

برگردم  یخواستبدبخت بودم....دلم م یندرالیس یهشب یشتر و پرنسس..ب فتکو
..به ینکردن....اروم باش ال  یمبابا باز عصب یچنگش بندازم...ا یتونمسمتش و تا م

 به نفع تو تموم بشه  یداخرش فکر کن...با

داشت نگاهم  یحرف  یچه یجمع کنم...اشکان ب  یثموکردم لبخند خب سعی
اشه و حرفاش درست باشه  اگر واقعا عاشقم ب یکردمدم فکر مبا خو ی..گاه یکردم

کنه و غرق نقشش   یانقدر خوب باز یتونهباشه؟؟چطور م ی برخوردم ممکنه چ 
  یعنی ه یشخرفت بلند م یرمرد از گور اون پ یشا ات ینا یهمه  یکنمبشه؟حس م

 باباش

 یزم؟ عز یمبر-اشکان
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بگم  یتونم..مگه اصال منگفتم....چقدر پرو. یزیبهش انداختم و چ ینگاه  نیم
حد   ینتا ا یس او یکردم...فکر نمیدحاضرمم کرد یندوخت یدینبر تون یم؟؟خودنر
 ..باشه یفکث

 .یامشما برو من بعدا م-الین

 کرد  یتک خنده ا اشکان

 اومدم که تورو با خودم ببرم -اشکان

 نگفتم یزیکردم و چ  یظیغل اخم

 یدمکش  یاز چند لحظه پوف  بعد

 ..م یهوف باشه بر-الین

 دستشو به طرفم گرفت متعجب گفتم ارنج

 یرمکه دستتو بگ  یانتظار ندار-الین

 کرد  یکمرنگ   اخم

 !چرا انتظار دارم-اشکان

سرعت از کنارش رد شدم که مچ دستمو گرفت و منو به سمت خودش   با
 یدمکش  یروندستش ب یمچمو از تو یعبرگردوند..سر

 گفتم بهم دست نزن چند بار بگم؟؟ -الین

 و خشک گفت  یبار جد ینا یول  خونسرد
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 یانو م یبدون صاحب یکننفکر م یگهد یخایش یریاولش اگر دستمو نگ-اشکان
کتم   ینچشماشو بست(توهم قراره است  یهچند ثان  یبرا  یو عصب  یدکش  یجلو...)پوف 

 خودته  یبرا ینرو بذار کنار ا ینه دستمو پس لجباز یریرو بگ

 یتمکه اشکان گفت امن  یزیاما باچ  یکنمنم  غلطا  ینوقت از ا  یچبه من باشه که ه  اگر 
بود...به ناچار با فاصله دستمو دور ارنجش حلقه کردم  یهاز بق یشتر اون ب یشپ

 تماسو با کتش داشته باشم ینکه کمتر  یجور

 زد یتمندیرضا لبخند

 دخترخوب ینافر-اشکان

 نگفتم و نگاهمو به رو به روم دادم یزیچ

 یباارزش  یز به قفل نبود..منم چ  یاز ش بست..ظاهرا نو در رو پشت  یماتاق خارج شد  از 
 .مهم نبود یشدهم وارد اتاق م یاونجا نداشتم و اگر کس

  یبا لبخند به عرب  یشدکه از کنارمون رد م  یهر خدمه ا یرفتیمم یینپله ها پا از 
بود که   ینا  یشخوب  یکردو تشکر م  یدادهم سرشو تکون م  و اشکان  یگفتم  یزیچ

 همیدمیفم یگه تشکر رو د

 از مهمون ها اومده بودن  یسر یک یدیمدوم رس یطبقه  به

 یی جا  یهتا  یمبر یا...به جاش بیریمنم یینپا یومدنمهمونا کامل ن یتا وقت -اشکان
 !رو نشونت بدم

طبقه   یاز سالن ها یکیمنتظر موندم تا ادامه بده...که  به سمت  یحرف  یچه بی
ارنجش بود باالجبار دنبالش   یستم رود ینکهدوم راه افتاد...و منم به خاطر ا ی
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جز فرار و نجات فکر  یز چ یچداشتم..و به ه یشدم...کنارش حس بد یدهکش
 یکردمنم

 برگشت سمت من یستادیما یدر اتاق  جلوی

که تا هفته   یاون عمارت   یدبگم,من قبل خر  ینوا  یدبا  یموارد بش  نکهیقبل از ا-اشکان
هم اتاق من بود  ین...ایکردمم یپدرم زندگ  یشپ ینجاا یتوش بود  یشپ ی
 یادخوشت ب یدوارمام

  یتونه که فکر کرده با اتاقش م  یه...چقدر ادم خنگیاداز اتاقش خوشم ب  یدچرا با   واقعا 
 !سرگرمم کنه

 در اورد و در اتاق رو باز کرد اول من وارد شدم یبشج یاز تو کلیدی

 !یاما سلطنت  یو نسکافه ا ید اتاق با ست سف یه

 سمت چپ افتاد که پشت در بود یوار به د چشمم

 !زد یروناز حدقه ب چشمام

 من خدای

اقاجون فکر کنم مربوط به   یدع یمهمون  یاز عکسام تو  یکیکه عکس من بود!!   این
چهرم داشتم و به روبه روم نگاه   یرو یحیاما لبخند ملپارسال بود..حواسم نبود 

که خودمم  یعکس از من گرفته شده درست زمان  ینا یشدباورم نم یکردمم
 یدونستم نم

 برگشتم سمت اشکان...بهم لبخند زد  یناباور با

 ... پس چرا!؟؟ ینبود یامهمون یتو...تو که تو-الین
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 ابروشو باال برد یتا یه

 !ام که بودنخودم نبودم ادم-اشکان

کارش نداشتم نه خوشحال بودم نه ناراحت    یناز ا  یحس  یچنگاهش کردم..ه  منتظر 
 ..اتاقش باشه یوار د یصال دوست نداشتم عکسم روفقط تعجب کردم تازه ا

 !یمیهمدرک بزرگ که ثابت کنه حس من به تو واقعا قد یه ینما-اشکان

 ..یگهداره راست م یشدشده بودم...داشت کم کم باورم م یرهبهش خ متعجب

 ..؟یارماز حرفات سر در نم یچیمن ه یدیمهمو ند  یچوقتما که ه-الین

 نگفت یچیزد و ه لبخندی

 یه؟موضوع چ یکالم بگ   یه یمیری!!!میاب بخند یرو بخ

چشمم به در خشک شد از بس   ی بابا لعنت  یهکدوم گور  یستسرگردم ملوم ن این
 یدکل یکردمبه اندازه هاکان نبودم...حس م یچکس...منتظر هیدمانتظارتو کش

و   یجهش  یزدمداشت و حدس م  یسن کم  ینکهنجاتم دست اونه چون سرگرده!با ا
هاهم   موقعکارش حرف نداشت....اون ی که داشت سرگرد شده ول یی ابا آشناه

باندشون نفوذ کنه!پس حتما  یو تونسته تو یهترک یرهم ییناکار بابا  یبرا یگفتم
 نفوذ کنه ینجاهمو ا یارهدرب یباز یمخف  یسپل یتونهم

  از خدمتکارا در اتاق رو زد یکی

 ...یخاقا...ش-

 ید نظورش رو فهمحرفش رو نزد و انگار اشکان م بقیه
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لجنزار   یاد یدمشن یم یاصال وقت  یخوردبهم م یخش یاز کلمه  حالم
 ...یشب...مخصوصا با اتفاقات دیوفتمم

 !از عکست خوشت اومده باشه  یدوارم..امیگهم  یچ   یمهند  ینا  ینممن برم بب-اشکان

با   یکرداز اتاق رفت...واقعا فکر م یحرف  یچه یسرد بهش نگاه کردم اونم ب  خیلی
 یوارد  یعکس از من رو هی

 ...یشم؟ابلهم ییهوا 

 یز چ  ینکوچکتر  یبا خودم ببرم و حت   بکنم و  یوار د  یعکسم رو از رو  یخواستم  دلم
 ...نمونه یباق  ینجااز من ا

  یدا و خودکار پ  یکبود که توش انواع و اقسام مداد و ماژ یجامداد یه  یزشم روی
 ...کل صورتمو رنگ کردم  قرمزو برداشتم و باهاش یها یکاز ماژ یکی..یشدم

 !!بهتره ینطوری...حاال ااخیش

رفتم همون   یروناتاق ب یاز تو یعلو نرم سر ینکها یخنده دار شده بود....برا خیلی
 یر لحظه اشکان اومد..با ترس بهش نگاه کردم اب دهنمو به زور قورت دادم خدا بخ

 ...کنه فعال نفهمه

 یزمعز یرونب ی اومد یشدچ-اشکان

 کردم قانعش کنم سمت اتاق نره   یزدم..و سع یمصنوع لبخند  یه

 ....خب....ام  یول یینبرم پا یخوامدارم م یاز ازاد ن یحس کردم به هوا-الین

 حرفمو بگم یچشمام زل زد تا ادامه  یمشتاقانه تو یدکه د  مکثمو
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  یینتنها برم پا یترسمم-الین

.که به گور هفت جد  وانمود کردم که انگار دوست دارم اونم کنارم باشه. یجوری
 کنم  یغلط  ینابادم بخندم اگر همچ

 ....زد یپهن لبخند

 !!!ـــتکوفـــ  ای

 ..حرفت ینبا ا یخوشحالم کرد یلیخ-اشکان

  یش تورو بخوام که با حرف بعد  یلب باز کنم بگم من غلط کنم خوشحال خواستم
 دادم سکوت کنم یحترج

و ما باهم از  یانمهمونا ب یدبا مینر یینساعت پا یمبابا گفته فعال تا ن یول-اشکان
 ..یمپله ها وارد سالن بش 

سرم نقشه   یکه تو یفاضافه..ح یکنن؟چه غلطا یاییشرو یخوانم یعنی اهان
  یدا ,و بعد نجات پیاموانمود کنم که فکر کنن دارم باهاشون راه م یجوری یددارم با
 کنم

بمونم,من   یوکردم ق  یداشتم سع یبینگفتم...حس غر یچیتکون دادم و ه سرمو
که  ینه..ایدونمم یکه از دب  یزاییاوردم... چ یجماعت کم م ینا یجلو یدنبا
  یعنی  ینهم نداره...ا یو قانون خاص یکنهنم یپشت شهرونداشو خال یچوقته
قدرت  دست   عالخطره پس همه جوره ف  یتو  یتمموقع  یستمن  یکه شهروند دب   یمن
 دار و دستش بود یسواو
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من بود و من هر لحظه  ی..اشکان محو تماشایمسته بودمبل سالن باال نش روی
 ..راه فرار از نگاهش بودمدنبال 

بود   یاد ز یکموز یها اومد سمت ما...چون صدا یمههمون ند یا از خدمه  یکی
  یمبلند حرف بزن یممجبور بود

 قرمزو نازک دستش بود...گرفت طرف من   یر شال حر یه

 خانم  یدبفرمائ-

 ی فرصت  ین...چه بهتر!خودمم دنبال همچیرمل رو ازش بگاشاره کرد تا شا اشکان
 ..موهامه یرو یپوشش  یههم باشه باالخره   یبودم...هر چ 

 که گفت  یرماز دستش بگ خواستم

 ید؟ طرز بستنش رو بلد-

 یخواست؟؟ مگه بلد بودن م وا

به طرفم اومد و شال رو   یستمبلد ن یدفهم یبهش نگاه کردم...اونم وقت  متعجب
من شده    یت باعث رضا  ینو ا  یرسیدارنجم م  یسرم عرض شال تا رو  یانداخت رو

 ..بود

 ...وصل کرد یگشبه طرف د یباییرو با سنجاق قرمز و ز یری طرف شاِل حر یه

 ..سرم اورد  یشال رو هم تا باال  یسر و تنم افتاد بود..جلو  یرو  یباییبا حالت ز  شال

  یگاه جا یو تو یدکرد  یسبا مهمون ها احوال پر  ینکهبعد از ا یتونیدرو م ینا-
 ..یاریددر ب یدنشست
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 ..یارمکال دِرش ن  یدادمم یحنگفتم ترج یچیون دادم وه تک سرمو

 رفت یحرف  یچه یب  اونم

حس   یته نگاهش بود که به خوب  ین برق تحس یهاشکان روم بود  نگاه
 یمبود یتهمون وضع یتو یا یقه...چند دقیکردمم

 ..یکردمبود و منم اطرافو نگاه م شده یگهمرد د یهمشغول صحبت با  اشکان

دلم هزاران بار خدارو صدا زدم که امشب به دادم برسه تا بتونم   ی لحظه ها تو  اون
 مخمصه خودمو نجات بدم یناز ا

 از خدمه شتاب زده به سمتمون اومد  یکیاز چند لحظه  بعد

  یایدب یگهد یقهگفتن تا دو دق  یخاقا..ش-

 د تا بره ه کر سرشو تکون داد و اشار  اشکان

 سمت من اومد  به

 ی؟اماده ا-اشکان

من چه   یکه اماده نباشم؟؟اصال امادگ   یهمهم  یمهمون   یا  یمهانگار مراسم عروس  حاال
 !...واالیکنیکار خودتو م  یواسه تو داره وقت  یفرق 

نگاهم   یچون وقت  یه ته چشمام چ یفهمیدسرد نگاهش کردم...فکر کنم م خیلی
 سیدیمالبس م یلبخند رو یکردم

 !زودتر  یمبر-الین
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 یاطو دستامو با احت یدمکش  ی..پوف یهمنظورش چ یدمگرفت سمتم..فهم  ارنجشو
برخورد رو باهاش داشته   ینکمتر  یشپ  یکردم مثل دفعه    یدورشون گذاشتم و سع

 باشم

  ینا یدونستممن م یخواسته هاش بشم ول یمتسل یداول و اخر با یکردفکر م اون
 ...یستها ن رییاز اون تو بم ینال یرِی تو بم

 گفت و اهنگ رو قطع کرد  یزیچ یبه عرب  یجید یستادیمپله ها ا سر 

 رو پخش کرد  یمیمال یاز چند لحظه اهنگ خارج  بعد

  پله ها افتاد یرو ییلحظه نور فضا کم شد و از سقف نور مستق همون

مثل  یداواقعا؟؟؟چرا ب یهچه کار یناداشتم...اخه ا یبد یلیمن....حس خ خدای
 ...تموم شه یامسخره باز ینزودتر ا یین؟کاشپا یمه و پرنسس برشاهزاد

نشست و نفسمو   یشونیمپ یرو یکنار اشکان اصال حالم خوب نبود عرق سرد  من
 حبس کردم ینهس یتو

 .باش ی...قوینباش ال قوی

  یص تشخ  یشدرو از لباساشون م  ینعرب بودن ا  یشترشونبودن و ب  یادها ز  مهمون
 .. داد

 ..یداشتمازش کنارش قدم برم یتد و من هم به تبعحرکت کر  اشکان

 پله  اولین

 کنم  یداخودت کمکم کن نجات پ خدایا
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 پله دومین

 !دارم  یدکنن...من هنوزم ام  یدامزودتر پ کاش

 پله سومین

 من یشتر منو اشکان و بود البته ب  یخنگاه ها م ی همه

 هپل چهارمین

 فوت کردم و اب دهنمو با زور قورت دادم نفسمو

 پله  جمینپن

که  معلوم نبود چه کارست و هدف   یاونم کس یا یبهکنار مرد غر ینکها تحمل
 !هنوزم برام معلوم نشده بود...سخت بود سخت  یتشکه هو  ی...کسیهچ  یشاصل

 پله  ششمین

م چشم دوخته  به یزشونبد و ه یعرب با نگاها ی..مردایدسالن چرخ یتو نگاهم
 ..بودن

 پله هفتمین

 !یکنیم یدانجات پ یمقتدر باش..تو بزود یشه..مثل همنیرالیباال بگ سرتو

 پله  هشتمین

کردم ردش کنم و نذارم به چشمام برسه...دلم   یبه گلوم چنگ زد...سع یبد بغض
تنگ    ینااقاجون  یشپ  یطنتام...شیسمامان اغوش امن بابا و خنده هام کنار ارم  یبرا

 !ودهاکان هم دلم تنگ شده ب یبرا ی...اره حت یشده بود..حت 
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 پله نهمین

موندگارم نکنه تا اخر    ینجاا  یبود قورت دادم,معلوم نبود تا ک   ی با هر بدبخت   بغضمو 
 یدم؟ م یدخودم ام دارم به یباشم و االنم الک  یناهم  یشر یخعمرم ب

 پله  دهمین

ممکنه ماه پشت ابر بمونه باالخره همه   یر ...خدا حواسش بهت هست..غینال نه
 از دست نده  تویدتوکل و ام یشهدرست م یز چ

 پله  یازدهمین

 !ها بجنگ  ینبه بهتر یدنرس یبرا یداشتن ازاد برای

 پله  دوازدهمین

 یدم !بهشون نشون میجنگم...من ماره

 پله  سیزدهمین

 یممهر طور که بخوان تنظ  یناهمدستاشونم ا  یتو  یعروسک کوک   یه  یندرست ع  من
 !یکننم

 پله  چهاردهمین

 یب  یول یخو گرفت  ییتچون از اولم با تنها ییاکاوه..تنه  ین...الینیکن تو ال  ثابت
 یستین یفضع یول یدختر کم سنو سال یستیاراده ن

  پله  پانزدهمین
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فرق داره...بخند و نشکن....کنارشون باش اما نذار  یز دفعه همه چ ینکن ا  ثابت
 ..صاحب جسم و روحت بشن

 پله  شانزدهمین

چه خبره!پس منم  ینجاا دونمینم یکنن..فکر میدنم یمسرو صدا باز یدارن ب  اونا
 یکنمم یسرو صدا باز یب 

 پله  هفدهمین

 ..در اخر اما

 پله  هجدهمین

 !...شک من خواهم بود یب  هیشم یباز ین ا یکه برنده   اونی

زمان مطلوب و  یاومدن تو  ینپائ ینشمارش پله ها از دستم در رفت...ا دیگه
 چند ساعت گذشت یمن اندازه  یبود اما برا یکوتاه 

 گفت  یزیچ یبه عرب  یکروفنپشت م یسبه مهمونا انداختم او یگذرا و سرد  نگاه

 یاعراب ادم ها ینکهعرب گرفته بود..نه ا یبود کال خو یرانیسرش اصالتش ا خیر 
 !یستنواقعا ادم ن یبینمکه من م  یناییا یباشن!ول یبد

 گفتن  یکصداسالن بودن  یکه تو  ییاونا یهمه  یساو یاز اتمام سخنران  بعد

 (هانينا)مبارک باشهت-

 کنار گوشم گفت  اشکان

 ..ینلبخند بزن ال یگنم یکدارن بهمون تبر-اشکان
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 ..گفتم  یبه جهنم زیرلب

 صحبت کردن یشروع کرد به فارس یکروفنپشت م یسلحظه او همون

پسرم و عروس گلم برگزار    یبرا  یبا شکوه   یعمارت عروس  یندر هم  یبه زود-اویس
 ..یشهم

 یکردمست زدن..و من مات و مبهوت بهشون نگاه مشروع کردن به د همه

گوشام داره درست   یا من و اشکان؟؟خدا جانــــم؟؟عروسی؟عروسی
 و دوختن؟؟   یدنواسه خودشون بر یناا یشنوه؟؟؟چرام

نشون بدم قرارمون   ی قراره واکنش بد یدونستبه سمت اشکان برگشتم م عصبی
 تساده بود همونطور لبخند به لب گف ینامزد یهفقط 

باهات نرم   یگهد یدمبذار بعدا واگرنه قول نم ینال یستاالن اصال وقتش ن-اشکان
 !تا کنم

 ....یبرخورد کرد یم!نه که تا االن مالهه

  یرت ذره غ  یه..واقعا  گفتنیم  یزاییچ  یهکه با خنده    یعرب   یمردا  یپسمت اک  رفت
 یستن  من زنش بشم اونوقت براش مهم  یخوادسرش مثال م  یر اشکان خ  یننداره ا

 ...ینال یالیچه خوش خ یکنه؟ههنگاهم م یچطور یک 

 !یذارمدلتون م یرو رو  یوسعر  ینداغ ا من

همه رو از کجا اوردن   یندارن بخدا ا  یی...عجب رویریدبگ  یبذارم عروس  یرمبم  مگه
..من اصال جواب سوال هامم یدن؟؟بیخیالکالم از من نظرمو پرس یه ینا؟اصالا

 از شرشون خالص شم زودتر  یخوامنخواستم فقط م
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  ی..سه تا صندلیمنشست یگاهجا روی

 بود و از همه بلند تر بود  یسمخصوص او یکیش که

 !اش هم مخصوص من و اشکان که خداروشکر از هم فاصله داشتن  یگهد  یدوتا  و

هم  یه...و بقیرقصیدنم یعده ا یخوردنم یدنینوش یمشغول بودن..عده ا همه
تفاوت که  ینبا ا یگهد یها یمهمون  ینست عو گرم صحبت بودن..در  یخندیدنم
 از معامله نبود  یفرق داشت و از همه مهمتر خبر ید و کممجلل بو یمهمون  ینا

 عادت نداشتم یبغر یفضاها ینا به

بودن..و   یدهدشداشه معروف پوش  یاز همون لباس ها  یقاتا مرد شکم گنده که دق  دو
 عقال هم گذاشته بودن یهسرشون همراه چف یرو

کان اومدن  به سمت من و اش  یکردنکه با نگاهشون داشتن حالمو خراب م  حالیدر 
 یکردبا افتخار و غرور بهشون نگاه م یسو او

به همه   یخواستم  ینطوریخوشحال بود وا  یلیمن کنار اشکانم خ  ینکهاز ا  انگارمثال
 بود یگهد یز چ  یهاوضاع  یشبکه د  ینشون بده..درحال

 گفت و باهم دست دادن  یزیچ یعرب از مردا رو به اشکان به  یکی

 .. رو کرد به من یبا لبخند چندش یکی اون

 کردم  یظیغل اخم

 گفت  یعرب  به

 (یباماشاهلل... ماشاهلل...حلو)ز-
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 !شکمش و بگم ماشاهلل و کوفت یبزنم تو یکیهمونجا  خواستم

...با غرور یدهم سر مست خند   یسدر گوشش گفت و او  یزیو چ  یسسمت او   رفت
محو صحبت بودن اشاره  چشم بچرخونه همونطور که  ینکهو بدون ا نگاهش کرد
 کرد به من

 !یکردنداشتن راجب من صحبت م پس

از  یکنمحس م یسالن سخت بود....اشکان هم که انگار نه انگار!گاه  یفضا تحمل
 ..ادم پخمه تر وجود نداره فقط بلد بود منو بدزده ینا

خودش نبود    یننجاتم بده؟مگه هم  یرهه خهمه نگا  ینچرا من انتظار دارم از ا  اصال
به  یخواستنقصدش هم جلب توجهه!..م یعنیجمع کرد؟پس  ینه منو وارد اک

همه نامرد و   ینا یمرکز توجه بشم و جلو یباییز ینظاهر من برسن که در ع
 نگاهاشون ذوبم کنن؟؟   یر تا ز ینمبش یوونح

 !به نفع من  دفعه ین....اما ایگردهنداره...ورق باالخره برم اشکال

گرفت ..شربت   یشربت  ینیها جلوم س یمهاز ند  کییسالن چرخوندم, یتو نگاهمو
 یوه اب پرتغال رو از توشون برداشتم..و جرئه جرئه شروع کردم به خوردن ابم

  رو حس کردم ینگاه  سنگینی

 مهمونا انجام دادم یرو یاسکن کل یهچشم هام  با

 یببر وحش  یهشلخته بود و داشت مثل    یتنها  یشد که ب   ینگاهم قفل مرد  یکهو  که
 یکرد منو نگاه م
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که به خاطر    یبار یناخر یادمهتو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن.. یدپر یوهابم 
بود که منو کنار اشکان   یلداشب    یمهمون   یتو گلوم هاکان تو  یدپر  یوهآبم  ینگاه کس

 ...ینداختهاکان م یادنگاه هم منو  ینبود..ا یدهد

 ی؟خوب   یزمعز دیشچ-اشکان

 کرد ماساژم بده تا راه نفسم باز بشه   یگذاشت پشتم و سع  دستشو

 پس زدم و صدامو صاف کردم یعسر دستشو

 یستن یزیخوبم چ-الین

برگشت سمت همون دوتا مرد عرب و  یا یگهحرف د یچه یتکون داد و ب  سرشو
 ..به خوش و بش مشغول شد

دماغ  یههمراه  یبیلو س یشر از رصورت پ یهنگاهم افتاد به اون مرد... دوباره
نگاهش    یدفهم  یشدکه زده بود هم م  یطب   ینکع  یر !زیسبز وحش  یو چشما  یعقاب 

 نافذ و براقه  یجوری

 !کردم االنه که منو با چشماش از وسط نصف کنه  حس

 ..هم بود یاخماش تو یداشت و حساب  یپر پشت  ابروهای

 !اه حالمو بهم زد اه

 یدنهفت تا شونه داشت...با د  یشه چه عرض کنم شبلند بود و چهارشونه ک  قدش
نبود واگرنه رسما شبا خوابم    یختیر  ینهاکان افتادم..خوب شد ا  یادبازم    یکلشه
 یبردنم
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دور  یاروزدم که از چشم اون  یکه سرش اوردم لبخند محو  ییبالها یاور یاد با
 نموند و با تعجب نگاهم کرد

 یفرق داشت..انگار برا  ینجاا یتموم مهمونامرد با  یکنه؟اینگاهم من ینطوریا چرا
بود و فقط با  یستادهگوشه ا  یهبود...چون تنها  یومدهن یو خوش گذرون  یمهمون 

دست کت و شلوار خوش دوخت بود و   یهتنش  یاخم نظاره گر من بود ...تو
  یز انال یوالرو ه ینکرده بود.اصال من چرا دارم ا  یتبه باال هدا یشمقهوه ا یموها

 مگه؟ یهقحط ادمیکنم؟م

 یکرداون همچنان به من نگاه م یرومو ازش گرفتم ول یظیاخم غل با

 یبود  اصال به ادما یجور یه یاقشفک نداشت...ق یهپر بود و زاو یباتقر صورتش
 یده؟..نکنه جنه و کالبد انسانو پوشییه..نکنه فضایخوردنم یعاد

 !یکشهنمها!فکرت به کجاها که  هیشم یچیزیتتو واقعا  ینال وای

خودم موز   یگرفتم برا  یمضعف کرده بودم تصم یباال انداختم,کم یشونه ا بیخیال
 ..کنم  یکهت

 توجه به اطراف رفت  یرو صدا زدن و اونم ب  اشکان

 زدن مهمونا بود  ید..که اونم مشغول دیمبود یساون قسمت فقط من و او تو

 !بود مرد  یومدهم م یو هر ک   دیومطرفم نم یزن  یچجالب بود ه خیلی

شروع کردن    یو باهم دست دادنو به عرب   یسمرد چشم سبزه رفت سمت او   همون
 ...به صحبت

 خوب بشنوم  یتونستمبود نم یاداهنگ ز یصدا چون
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 بود یراصداش بم و گ یباما عج یدمشن ینم یواضح  چیز 

 باهم خوبن چون اصال حضور منو حس نکردن یبود حساب  معلوم

 ...فضا دور باشم یناز ا یا یقهچند دق یگرفتم حداقل برا  تصمیم

 ...سمت طبقه باال رفتم و وارد اتاقم شدم به

 در بزنه وارد اتاق شد  ینکهقدم زدم که اشکان بدون ا یساعت  یمن حدودا

 نگران بود  قیافش

 چقدر دنبالت گشتم ینجایی؟؟؟میدونیا-اشکان

 ...بد نبود یزدیدر م یه-الین

  کرد  یکمرنگ   اخم

 .یارنم یگهساعت د یمشام رو تا ن ن ییپا یمبر یاب-اشکان

 یامباشه االن م-الین

 یا توام ب ینمسالن پائ یمن تو-اشکان

 رفت   یرونتکون دادم چند لحظه منتظر موندم که به خودش اومد و از اتاق ب  سرمو

 ''''اجبار بودیشهاما بازم مثل هم یخوردفضا و جمع بهم م یناز ا المح

خودمو با افکار مثبت  یخواستمندارم...م یراه نجات  یچه یدونستمخوب م خودم
 ..به حال خودم بکنم یفکر یهنشده  یر تا د یدگول بزنم...!با

  یزنهخداروشکر پرنده پر نم یدمسوم رفتم که د یسمت سالن طبقه  به
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 !یساده وا یینحتما رفته پا خب

 یزدمنو صدا م یکه به عرب   یدمرو از پشتم شن یمرد صدای

 (يا سيدتي)خانم؟-

 !یچ   یعنی یدتیس یدونستمم یگهد شکر خدارو

 ُکپ کردم  یدنشسمتش برگشتم..و با د به

 ..یکردم یکار چ ینجاا یریختب ینا اههه

 ...لنگه یاسنگه واسه پ یهر چ   واقعا

 اخم منتظر نگاهش کردم با

 یچرخوند صورتم نگاهشو م یتک تک اجزا  یتو یو جد یگفتنم چیزی

 بفهمم چه مرگته؟ یستیلد نکه ب  یخوای؟زبونممم یتو چ  یگیم یچ -الین

 بفهمه یدازش بپرسم تا شا یبود به خارج  ینزورم ا یتنها دیگه

 ?? What do you want-الین

 لبش نشست  یگوشه   یکج   لبخند

 ..یکنهتند کار م یشههنوزم زبونت مثل هم یباش یادن یکه هر جا  یبینمخوبه!م-

م قفل کرده زدن...مغز  یروندروغ نگم حس کردم چشمام از حدقه ب راستش
....اعتراف یباترینو اون لحظه ز ینآوارو داشت...اشناتر ینبود...صداش اشنا تر

 !صداش یدندلم لک زده بود براش شن یکنمم
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 زمزمه کردم یبا ناباور روما

 هاکان؟-الین

 یدا...نجات پ ید..امیخوشحال یچشمام حلقه زد..اشک از رو یتو اشک
با   یدارم چ  یفهمیدم!اونلحظه نمیزچ ..همه یکردن...حضورش..وجودش...دلتنگ 

 ینجافرار کنم ازش...هاکان ا یتونمنم یگهلحظه د  ین ا یدونستم..فقط میگمخودم م
 فاصله از من  یکترینتو نزد یقابود...دق

 ..پوزخند زد دوباره

 یخودشه!...انکار نباشه دلم برا یگهپوزخندش مطمئن شدم که د یدن د با
 تنگ شده بود یشتر پوزخندش ب

 ی؟ منو بزن  یخواستیکه م  یشپ یقهچرا زبونت بند اومده؟تا دو دق یهچ-انهاک

 یکردمنگاهش م متعجب

 به راه بود گفتم یشهتوجه به طعنه هاش که هم یلرزون ب  یهمون صدا با

 ی؟؟؟ شد  یشکل ینچرا ا-الین

  ی که به معن  یدمخند یز جبران کنم ر یشموپ یقهبودن چند دق یرهخ ینکها یبرا و
 ...کنه  تمسخر برداشت

 ید. امحس ارامش..  یه  یتحس امن  یه..یکشیدمم  یغداشتم ج  یدلم از خوشحال  ته
بار بود که از  ینشده بودن..اول یر قلبم سراز یتو یگهخوب د یحس ها یوکل

  یعنی کرده؟؟؟  یدا منو پ  ی...چطوریشدحد خوشحال بودم...باورم نم  ین وجودش تا ا
 !!!!مده دنبالاوم یزدم؟؟خودشمشغلش کمکش کرده؟؟درست حدس م
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 کرد  یاخم کمرنگ  هاکان

و   یین دست بزنم بهش!فعال برو پا یدو نبا یمهداستانش مفصله گر یــسه-هاکان
نگاه کردن هم  ی!!!حت یشناسیمانگار نه انگار ما همو م یار درن  یباز یعاصال ضا

 ..یادب  یکیممکن  یمباال بمون یدنبا یادموقوف...ز

بپرم بغلش و   یخواستکنم دلم م  یکار چ یدبا یدونستمذوق زده بودم که نم اونقدر 
 ..یشهکه نم  یفح یُلِپش بذارم..ول یگنده رو  ماچ یه

دِر قفسش   یمونهرو داشتم که حاال قفل قفسش باز شده....و فقط م  یپرنده ا  حس
 ...که باز بشه و پر بزنه بره

 ثمر نموند  یهام ب  یهنبود...گر یالک  یدهامبود!پس ام اینجا

 ...ی؟؟چطوریکرد  یداپ منو یچطور-الین

 وسط حرفم پرید

 ...تا اون اشکاِن   یینبرات فعال برو پا   یگم!گفتم مفصله سر فرصت مسیـــه-هاکان

 حرفشو ادامه نداد  یگهو د یدکش  یتعصبان یاز رو پوفی

 ..فرار کنم یخواستممن م-الین

 متعجب نگاهم کرد هاکان

سم بهت هست اتاقتم نکن...نگران نباش من حوا یاقدام یچنه!فعال ه-هاکان
!اخر شب یذارمکمدت م  یبسته تو  یهنداشت   ینیاگر دورب یکنمچک م یرم..میدمد

اتاقت   یتو یمخوب بود راس ساعت ده و ن یطتحتما بازش کن...اگر شرا یرفت 
 ....منتظرتم.....فعال برو زودباش
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کردم  یمونده بودم سعهولم داد به سمت پله ها..همونطور مات و مبهوت  و
بلند ازم   یخودش هم با قدم ها یرمحفظ کنم و دستمو به نرده ها بگ یمو ردخونس
 دور شد

 یدناام یدوموام یدونستم....مینجاشکرت!!!!هاکان اومده ا یا...خدایشدنم باورم
 ..یادباالخره م یدونستم..میکنهنم

مد سراغم...حس او  یداشتم..دوباره همون تپش قلب لعنت   یجانحس ه  یدنشد  با
چرا بودنش    یدونم..نمیارمادما کم نم  ینا  یجلو  یچوقت ه  یگهوجودش دبا    یکردمم
 ینو تا اخر ا یستمهمه با یجلو یخواستمبه قلبم داده بود که م یدلگرم یجور یه

حس  یدناشنا د یه ریبهمه ادم غ ینا ینبجنگم...ب یخستگ  یچه یراه رو ب 
اونم چه   یرینهش نید د یدروزنه ام یدیناام ینهمها ین!بیی..اونم چه اشنایرینیهش

 !یروزنه ا

لو  یدیمجنب یتر م یر د یکماگر  یعنیلحظه اشکان از پله ها اومد باال.. همون
 ...یرفتیمم

 !یگهد یا....بینتو ال ییپس کجا-اشکان

 ...اومدم-الین

که  ینهم یازش نبود...ول یاثر یچاخرمو به سالن خلوت باال انداختم ه نگاه
 !بود یدلگرم ینهست خودش بزرگتر وجود داره حواسش بهم یدونستمم

 ...از صرف شام دوباره بساطشون شروع شد بعد

 ینکه..با ایکنهاخم م  یهاکان چطور  یاداشکان سمت من م  یوقت   یدیدموضوح م  به
بدم..معلوم بود   یصرو تشخ  یشعصب  یچهره    یتونستمخوب م  یبود...ول  یمگر  یر ز
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  ی ول یستکارم ن  یچان که هعذابه....نه به هاک یتو یاز وجود من اونجا حساب 
 یمچهن یهاز  دریغ یول یدونهتعصب داره نه به اشکان که خودشو شوهرم م

 یدونستمه مک  ینمهم هاکان بود..!هم یگهمن مهم نبود االن د یتعصب..البته برا
کرده بود    یادم نما زندگ  یها یوونح ینا ینبود...اشکان هم چون ب یهست کاف 

 شده بود یرتغ یانقدر ب 

 ی شد چشم چرخوندم تو یمبود گذشت و ساعت ده و ن یبه هر بدبخت  خره باال
 ..رفته باشه باال یزدمنکردم حدس م یداشسالن وپ

و   یگفتم یهته بود و با بقمبل بغل من نشس یسمت اشکان که هنوزم رو برگشتم
چرا فقط اسم خانما   یدونملحظه هم سکوت نکرده نم  یک  ی..از اول مهمون یخندیدم

 ...بد در رفته

 شد  یکمنزد یدمو د  یرهنگاه خ وقتی

 جونم؟!؟ -اشکان

ادما من طعم ترس   ینجرئت نکردم...با ا یقتابگم جونت پر بال..که حق خواستم
 کنم  یباز یحاضر جواب  یه یبرا یمبا زندگ یتونستمبودم...نم یدهچش یوواقع

 یضی خودمو بزنم به مر یکردم الک   سعی

 من برم تو اتاقم استراحت کنم؟ شهیاشکان...م یکنهدرد م یلیسرم خ-الین

خصلتم در همه مواقع سو استفاده   یناز ا  یشه بود که نتونه نه بگه هم  یجور  لحنم
 یکردمم

 و ناچارا گفت یدکش  ینگاهش نگران شد..پوف  تعلل کرد و یکم  اشکان
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...فقط در رو از پشت قفل کن!حواست ی...مجبورم بذارم بر یگهکنم د  یکار چ-اشکان
 ی...اگر قرص خواست یزنمبهت سر م  یام...من خودم میباز نکن  یکس  یباشه درو رو

 ...یربگ یماز نس

 یم بهتر!اگر در قفل باشه راحت تر چه

 ی بپوشونمش و به جاش غم و درد رو به چاشن میکردم یکه سع  یخوشحال با
 صورت و صدام اضافه کنم گفتم

 ..بهتر شدم یدشا یذارم هم م یچشمامو رو یرمباشه...م-الین

  تکون داد وبازم نگران نگاهم کرد شوسر 

 یگه؟د یندار یاز ن ی؟چیزیخوب  یمطمئن-اشکان

 یکهمرت یگه...خب نه دیوارسرمو از دستش بکوبونم به د یخواستدلم م یوا ای
 یادیتز یترسمخانم م ینال ی...اوهوع!هاکانم!نچائ ینمولم کن برم هاکانمو بب

 ..ال بودخوشح یاز رو  یکنمخب باشه اعتراف م یلیشه...خ

 یشمهم خوب م ینه اشکان االن چشممو بذارم رو  یوا-الین

 ..یامباهات ب یخوایم-اشکان

درشت شد و دوباره به حالت اولش برگشت هم از زور   یلحظه ا یراب چشمام
 یمباال نقشه بر اب بش یادب ینکهتعجب هم ترس ا

 ..تنها باشم یخوامنه م-الین

شمردم و با سرعت  یمتم فرصت رو غننگفت..من یزیچ یگهتکون داد و د سرشو
 ..به سمت اتاقم پرواز کردم
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 یدمش..دیرفتور که انتظار مباز کردم همونط  یاطاتاق رو با احت در 

  تخت یبود رو نشسته

 فکر فرو رفته بود یتو یقابود و عم ینپائ سرش

خودش مخلوط کرده بود به  یرنگ سبز هم تو ینبار اتاق رو بستم نگاهش که ا در 
 شد یدهکشسمتم  

 یقفل شدنش بود... برا یانگر ''گفتنش بیک''ت یدر چرخوندم و صدا یرو تو کلید
ش   یافه ق  یدنابروشو باال انداخت از د  یه..متعجب  یزم  یگذاشتم رو  یدوکل  یاطاحت

 خندم گرفت همونطور با لبخند گفتم

 ..بخورمت یخوامنترس بابا نم-الین

 زد و بلند شد و به سمتم اومد نیشخند

به پوست   که نفساش  ی...جوریستادم ا ینهبه س ینهپر کرد و س ینمونوقدم ب چند
 یشده...ب  ینخودمم سنگ ی..حس کردم نفس هایکردصورتم برخورد م

  ی حدس بزنم پشت اون لنزا تو  یتونستم..میکردنگاهم م یق...و عمیپروا...وحش
 ...یگذرهم یشب چشماش چ  یاهیس

گذاشت    یوار د  یدستشو کنار صورتم رو  یه...یشدم  یینباال پا  یجاناز ه  ینمس  قفسه
 ..خم شد طرفم یکردو کم  یهو بهش تک

 یماهلل رحمان رح بسم

امپول وجود   ین..نکنه امپول عربارو بهش زدن..اصال ایاچه مرگش شده خدا این
 !!!!اون حرفا بودا ین؟از داره که بزنه ال
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پشتم برخورد  یوار عقب تر رفتم که با د یدهنمو پر صدا قورت دادم...کم اب
  یلی ؟از هم خ  یطنتگل کرده...واقعا هاکان و ش  یطنتشبود ش  کردم..اون اما معلوم

 ....دور بودن

  ی تابانه بزنه..جالب بود اگر تو یقلبم دوباره ب  یشد باعث م ینکم بود..ا  فاصلمون
 ...یگرفتمو نفرت نم یتجز عصبان یحس  یچکنار اشکان بودم ه  یط شرا ینهم

 بوم  بوم

 بوم  بوم

 بوم  مبو

اونم داره  یکردم..حس میکردنم ید که ابروداررحم من بو یقلب ب  یصدا این
 ...یشنوهصداشو م

 تر از قبل گفت یراو گ اروم

 !ی؟ضرر نداره فسقل یتواسه سالمت یمطمئن-هاکان

خودمو جمع کردم...از   یع سر  ی رفت ول  یلیو  یلیکه بهم داد ته دلم ق  یلقب  یدن شن  با
لحظه ها زودتر تموم شن    ینبلند کنم...دوست داشتم ا  سر   یتونستمزور خجالت نم
  یگه د یز چ یهمنحرف منظورمو  یکه..مرتیارمبتونم دووم ب یدادمواگرنه قول نم

 برداشت کرده بود 

 کردم بحث رو عوض کنم  سعی

 که لرزش توش مشهود بود گفتم  ییصدا با

 ...؟؟یکارم دار  ی...گفت یزهکه چـ..چ  یگمم-الین
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 د اومبه خودش  انگار 

همونطور زل زد بهم....با  یبرداشت..ول یوار د یعقب رفت و دستشو از رو کمی
 ..یدیدمرو م یهاکان اصل یر من تصو یبود ول یمصورتش گر یرو ینکها

خانم حواسم بهت هست  ینو جذابش گفت.....اوهو!جذاب...ال یراگ یصدا با
 یکنممحس خنگ...... ی!!تو که انقدر بچه نبودیاداد یامشب چند بار سوت 

 یجنبه و ب   یشده...ب   یده که تازه به سن بلوغ رس  یدختر بچه ا  یه  یهاحساساتم شب
 !!!ها یهما ینتو ا یز چ یه! یتظرف

..!االن به کجا یرهم یشپ یچند وقت...اوضاع چطور ینکن ا  یفتعر-هاکان
از من  ی...چه کمک یش یاتوارد جزئ یخواممهم بگو نم یزای...فقط چیدیرس
 !گو!...وقت کمهب ینارو...ایادبرم

  ی کردم..وقت   یفتعر  یروز ماجرا رو تا د  یدتکون دادم شروع کردم مختصر و مف  سرمو
 ..به اون قسمت سکوت کردم و من منم شروع شد یدمرس

 کالفه گفت  یکردنگاهم م یو جد یقکه تا اون لحظه دق  هاکان

 !!!!..ادامه بده زود باش-هاکان

 بستم یلحظه ا یو چشمامو برا یدمکش  یقیعم نفس

 یدونم استفاده کرد نم یتموقع ینهم از ا یساشکان رفته بود سفر..او-الین
...بعدش....بعدش)با یمیه هست قد ی...هر چ یهبا منو خانوادم چ یشدشمن

بود  یشد با تعجب هاکان..به هر بدبخت  یبغض کردم..که مساو یشبد یاداوری
هوف......منو حاضر کردن ...... ادامه دادم(منو حاضر کردن تا یینسرمو انداختم پا

و معامله به    یدخر  یاوقات برا  یشتر که ب  ییاز عرب ها بفروشن...عرب ها  یکیتا به  
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 یدادنکاال مبلغ م  یه  ینکه سر هر دختر ع  یدیدم...به وضوح میومدن م  یسخونه او
از حد مشخص شده   یشتر نتونه ب یتا کس یکردم یدامبلغ دادنا ادامه پ ینو انقدر ا

 یهپولو در قبالش داده.... یشترینکه ب  یبه کس  یشد فروخته م ه و دختر رو بپردازه..
اومد و   یشبد یکردو اقا اقا م یبردازش حساب م یلیخ یسهم که او  یمرد جوون 

  ی منظورش منم..مرده هم وقت   یدونستمکنار گذاشته م  یگفت براش شاهماه   یسماو
از دهنم در اومد   یچ   کردم و هر   یداداما من داد و ب...ظاهرا خوشش اومد..یدمنو د

صداتو بلند کن...منم  یشد یر از قبل گفته بود اگر از جونت س یسبهشون گفتم او
برام مهم نبود..بعد از  یچیه یگهشرافتمندانه..د یزندگ  یامرگ  یابا خودم گفتم 

زم جلوشو گرفت و گفت هنو  یدبه حرفش عمل کنه که سع یخواستم یساونم او
هم داشت منو با زور از عمارت   ینشده...وقت  یمونمطمئنه و پش یدشخر یرو
برات   یگهد  ینکها  یو منو از دستش نجات داد....امشبم گفت برا  یداشکان رس  یبردم

 یدم..اما من دیمنامزد یمو بگ یمبد یبترت یمهمون  یه یمنکنن مجبور یز دندون ت
...)با بغض ادامه دادم(توروخدا نذار  یرنهم بگ یگفت قراره عروس یسکه او

  ی زندگ  ینابه دست ا یخوام...نمیخوامم یزی چ یهباره که ازت  ین...اولمبخت بشبد
فقط نجاتم   ی...حاال که اومدیایم یدونستمم تباه بشه....من م ینده و ا

 !...فقط زودتر نجاتم بده...خسته شدمیخوامازت نم یگهد یچی..هینبده..هم

 پاکش کردم اومد دستمو بردم سمتش و یینقطره اشک از گوشه چشمم پا یه

 ...یکردمکاش بلند نم  ی..و سرمو اروم بلند کردم که ایدمکش  یاسودگ   یاز رو  نفسی

 یکردو چهره کبود از خشم...داشت نگاهم م یتسرخ از عصبان یبا چشما هاکان
دستش مشت شده بود...فرصت  یدمچشماش ترس یلنز تو یدناز ترک یلحظه ا

 نکردم لب باز کنم بگم اروم باشه 
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 فرود همون لحظه اومد نعره زد  یوار د یشتش کنار صورتم رودفعه م یک

 !!!!!!!!!!!!.......یلعـنت -هاکان

 ستون بدنم به لرزه افتاد  چهار 

 ینتونه صدا یبود که کس یاداهنگ اونقدر ز  ی...صدایزدمنفس نفس م ترسیده
 ...مارو بشنوه

  یق فس عمهمونطور که دوتا دستاشو پشت گردنش نگه داشته بود چند تا ن  هاکان
  یکنار تخت و با شدت پرتشون کرد رو  یوانبرداشت سمت پارچ و ل  یز اما خ  یدکش
 ...یدمکش  یکوتاه   یغشدن..از ترس ج یکهکه هزار ت  ینزم

 مشت زد  یوار تخت به د یبار باال چند

 ....دستام ین....با همایعوض یکشمتون..میکشمتونم-هاکان

...تاحاال یارهسر خودش ب ییهرلحظه بال یترسیدمبود...م یعصبان  یلیخ خیلی
راهشو بلد   یارومش کنم!ول یخواستمم یبودمش...از طرف  یدهند ینطوریا

برم جلوشو   یگهد یندفعهزد ا یگرفتم اگر حرکت اضافه ا یمنبودم....تصم
 یکم وامرو دستم...اگر بخ یوفته سکته کنه ب یت از عصبان یخواستم..نمیرمبگ

 یادهم ز یلیروراست باشم نگران حالش بودم...خ

اسمشو صدا زدم   یغبا ج یندفعههجوم برد ا یوار لحظه دوباره به سمت د همون
 ...رفتم از پشت گرفتمش یک   یدمونفهم

 ...توروخدا اروم باش هاکان  یـــــسه-الین

 ...بودم دستامو کامل باز کنم بزرگ بود که مجبور  یکلشه اونقدر 
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قلبشو   ی..صدایرمشو بگتونستم جلو یشد....باورم نم یزدیمنفس نفس م هردو
 یزدداشت م یانهوحش یلیکه اونم خ  یشنیدمم

 بوم بوم  بوم

 بوم بوم  بوم

 بوم بوم  بوم

کاره اون    یچکه ه  یمرد به خاطر من انقدر حساس شده بود؟من  ینبود...ا شیرین
 یکاوه...کس  ینبود..اونلحظه مهم نبود من ال یرینبرام ش یتبانعص ینبودم؟اره ا

 که در حق من نکرده؟   ییمرد چه کارها  ین ا  یدونه چه م  یاما کسکه پر از ادعاست..

قانونام و خودم بذارم؟اره حاضر  یپا رو یتشحاضر بودم به خاطر عصبان من
 ...نبود یتشبرام فقط عصبان یلشدل یدمبودم...شا

ازش...کم کم نفساش اروم شد...اونقدر اروم که تپش    یکشیدمخجالت م   ییجورا  یه
 ...م شده بودقلبش منظم منظ یها

 !چشماش نگاه کنم یتو یقراره چطور ینبعد از ا نمیدونستم

دستام که قفل شده بود و بازشون کرد...فکر  یحرکت دستشو گذاشت رو تویه
سمت    یدظه برگشت و منو کشمنو از خودش جدا کنه اما همون لح  یخوادم  یکردمم

 ...خودش

 ((در قعر شب یاهیدوستت دارم...همچون س))

 ....بوم بومبوم  بوم

 ....بوم بوم بوم بوم
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 ....بوم بوم بوم بوم

دروغ   یکردمدهنم دروغ نگفتم ..بگم داشتم سکته م  یحس کردم قلبم اومده تو  بگم
  یا  یکردفکر م یدونستمن ی بخورم، که هر ک  یاجازه بده تکون  ینکه نگفتم... بدون ا

 یلبه دل استمیخو..االن...نمیارناز چنگش درم ب یااز دستش فرار کنم  یخوامم
 ...کنارش بودن و بغل کردنش فکر کنم

....از یسیرودروا یچه ی..ب یلدل یچه یها لذت ببرم ب  یهاز اون ثان یخواستمم فقط 
پر از ارامش  یببود..عج یرینپنهون کنم! حضورش  گرم و ش یتونستمخودم نم
 یقه مثل چند دق یندفعهاومد..ا یبوم بوم قلب اون هم به وضوح م یبود...صدا

باور کنم اونم قلبش   یخواستماروم هم نبود...نم ینبود..صداش بلند نبود ول یشپ
  یق موهام گذاشت و نفس عم یرو ینیشومنه...حتما گوشام مشکل داشتن!!!ب ینع

 ی چشممو ببندم..از فرط خوشحال یکارش باعث شد لحظه ا ین..با ایدکش
 یناشتم..من ابود خوب بود...دوستش د یهر چ  یدونم...؟نمیجانبود؟ذوق؟ه

 ...رو نه لیلشو د یاحساسات رو دوست داشتم اما معن

 ینجمع کن دختر...!قرارمون ا ی؟خودتواحمق خر شد ین...الزدم یبخودم نه به
حال و   یننبود...من که هاکانو دوست نداشتم پس ا یننبود...!!اره قرارمون ا

و    یدمد تو جام پرکه به در خور   یبا صدا تقه ا  یگرفت؟؟؟نشعت م یاحواالتم از چ 
 داشت دماغش نگه یرو یسه یبا وحشت به هاکان نگاه کردم...دستشو به معن

دورش کن تا بعدا   ینجاحموم...اگر اشکان بود با خودت از ا یتو یرممن م-هاکان
 ...نره یادتبتونم برم.بسته رو  

در   یگرفتم...دوباره صدا  یینبهم انداخت که از شرم سرمو پا  یو خاص   یقنگاه عم  و
..هاکان با سرعت به  یزدبلند شد و وپشت بندش اشکان که اسمم رو مکرر صدا م
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به   ینکنه که گند زد یکارتموم رفت و اروم در رو بست...خدا بگم چسمت ح
  رفتم ر ...به سمت دیگرفتمکه داشتم بعد از مدتها م  یارامش

 یزنی؟؟انقدر در م یه؟چراک-الین

 ...بهت سر بزنم منم اشکان...اومدم  یندر رو باز کن ال -اشکان

  یل در و انقدر در رو روش باز و بسته کنم که تبد  یداشتم همونجا بذارمش ال  دوست
 ...!به کاغذ شه....بعدش هم باهاش موشک درست کنم

 ..شد یانبرداشتم و در رو بازکردم..قامت بلند اشکان نما یز م یاز رو کلیدو

 ...سمت وسط اتاقبه  یدچشمش چرخ یکهولبخند نگاهم کرد که  با

بود...با تعجب و   یختهوسط اتاق ر یقاقنبود دست گل هامان د  یادماوه اصال  اوه
 کرده بود گفت  ییر که لحنش از شوک تغ  یدر حال

 ....کار تو بوده؟ یهچ یناا-اشکان

 گفتم  دستپاچه

 !یدبود دستم خورد بهش...ببخش یکاره چشمام بسته بود اتاق تار-الین

شده بود جز پرت   ینکه پارچ پخش زم  یق داشت..اونطورنگاهم کرد..ح مشکوک
کرد خودشو بزنه به  ی...سعیشدنم یداشکستنش پ یبرا یا یگهد ینهگزکردن 

 یخیالیب

 سرت بهتره؟؟؟-اشکان

 زدم  یزورک  لبخند
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 اره خوبم -الین

 ..بهونه بودم که از اتاق دورش کنم خداروشکر خودش دستم داد دنبال

 ..بگه یکبهمون تبر یخوادبابا م یاز شرکا یکیو حاسق اب یین پا یمبر یاب-اشکان

 یادمسرمو تکون دادم و همراهش از اتاق خارج شدم...اونقدر هول بودم  باالجبار 
  یت وضع یگهبکنم...البته االن د یبحث حساب  یهباهاش  یرفت سر مراسم عروس

 اومده بود  یمنبود...ناج یشساعت پ یکمثل 

 یهمون باالخره م یمق مسخره به درد نخور سر و کله زدبا اون ابو حاس ینکهاز ا بعد
  تموم شد

خنده کنان به سمت اتاقش   یحرف  یچه یاونقدر خسته بود که ب  اویس
چهار بار قربون صدقه م رفت وپنج بار هم من اخم   ینکه رفت..اشکان هم بعد از ا

 ... کردم باالخره ولم کرد

به کف اتاق  ی...نگاه یدمکش  ییق اتاق شدم و در رو پشتم بستم...نفس عم وارد
افتادم که با هاکان   یشساعت پ  یک  یادها برداشته شده...  یشهش  یدمانداختم که د

فکر   یبرا یشه...همینده..برو سراغ ایناتاق بودم.....هوفففف ولش کن ال ینا یتو
 کردن به گذشته وقت هست 

 بهش انداختم یحموم رو باز کردم و نگاه اجمال در 

 !یگردهبرم یدونستمم ینکهدلم گرفت....با ا یست ن یدمد وقتی

 ...یحاال به وجود هاکان دلگرم شد یاز بس تنها بود ینتو سرت ال کخا

 زد  یادته قلبم فر یچیزی ولی
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 (...یستدو روز ن یکی ینگرما ُکهنست ماله ا  ین...ایستن ینطور نه ا)

به ارامش   یاز االن ن یدونستمبود...فقط م یجمله چ  ینمنظور ا یدمنفهم خودمم
 ...یدنو دوئ یدنجنگ ینهمهتنش بودن و من خسته بودم از ا ینادارم...ا

 سمت کمد لباس ها رفتم و بازش کردم به

 کمد گذاشته شده بود رو دراوردم   یکه انتها  یکیکوچ  جعبه

نداره واگرنه االن سر منو   یگهنداره؟اره د یناتاق دورب ینا ی تو یعنی ینا خب
سمت حموم رفتم    یممهمون  یلباس هابا همون    یناناطم  یرادار بود..ب  یهاکان باال

 .و واردش شدم..پشت سرم در رو بستم

هم توشون    یز کاغذ....دو سه تا دستگاه ر  یهاز    یر پاکت نامه بود..بازش کردم..به غ  یه
 ان؟ یچ  یدمبودن که نفهم

 ....نامه رو در اوردم و شروع کردم به خوندن یاطاحت با

 یزندگ  یمن عاد یدننکن و مثل قبل از د یاقدام یچ,هکنمینم یشطوالن یادز))
کنارت باشن...هر موقع   یدبا  یشهپاکته که هم  یو شنود تو  یابکن,دوتا دستگاه رد

رادارتو   ینجارو و بعد شنود رو روشن کن ما ا  یاباول رد  یبه کمک دار  یاز ن  یدیکه د
هم هرجا که  رو  یابو رد بچسبونگوشت   ی,شنود و پشت الله یکنیمم یافتدر
 یعاد یر و رفتارتم غ یار از من ن یاصال اسم یکنمم یداز چشم دوره,تاک ونییدم

 !یشناسیمما همو نم ی,ولیبینینکن...منو م

 ((..کن  یباز باهاشون

 کنم؟؟؟  یباز یخوانازم م پس
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از    یدیناام  یابه نجات...و    یدام  یخوشحال  یجانحس باهم داشتم..حس ه  چندین 
حس باهم تو قلبمه که منو دوباره دچار   چند تا  یدونستمکردن!فقط م  یدانجات پ

خودم رو   ین...و بهتریشمپارادوکس کرده..حاال که داستان عوض شده منم عوض م
 .یدمارائه م

کردم و پشت   یز ر یز اومدم نامه رو ر یرونطولش ندم از حموم ب یادکردم ز  سعی
ر دادم تا بعدا وصلشون  کشو قرا  یاز کمدها گذاشتم..دوتا دستگاه ها رو هم تو  یکی

داشتم هم  یجانهم ه  ینهم یکارا نکرده بودم برا ینکنم,تاحاال از ا
 یزدر رو باز کنه و گند بزنه به همه چ یکیهر لحظه  یترسیدماسترس....م

سرعت باد.. اومدم و به  یروندوش دبش از حموم ب یهلباس و  یض از تعو بعد
 تمموهامو خشک کردم...شنود رو پشت گوشم گذاش

پشتش  یطرفه قو یکچسب  یه..یشدو معلوم نم یرفتموهام م یر ز خداروشکر 
نبود  یدرسد یکه تو  ییجا یههم  یاب...رد یدبه پوستم چسب یعاداشت که سر
راحت   یال شب با خ یکچند وقت تونستم  ینبار بعد از ا یناول یوصل کردم,برا

 *************بالشت بذارم یروسر 

رو از  یساو یخ...البته فقط کلمه شیخگفت برم اتاق ش  با اشاره و شکسته نسیم
 حرفاش متوجه شدم ینب

 یامباشه م-الین

 تکون داد و رفت سرشو

 !یدهبرام د یچه خواب  یگهاالن د یدونهم خدا
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با من کار داشته   یسکه او  ینها  یبزرگ برا  یلدل  یه  ینو هم  یدمصبح اشکان رو ند   از 
 باشه

 یخی  ینهمراه با شلوار ج یبلند کالباس ینبلوز است یهبه لباسام انداختم... نگاهی
 .یکالباس  یرو فرش  یو صندل ها

بود  یجور یهکمد برداشتم..خداروشکر لباساش   یرنگ هم از تو یشال کالباس یه
 مختلف یوط رنگااز مخل یشدست کنم واگرنه مطمئنا حالم بد م یتونستمکه م

 یدمد یریرحال گردگ از خدمه رو د یکیسوم رفتم  یسمت سالن طبقه  به

 بهداد کجاست؟ یاتاق کار اقا یدببخش-الین

 یحو ترج یخوردکلمه بهم م  ینمن حالم از ا یول یخش یگفتنهمه بهش م اینجا
 اسم خودشو بگم یدادمم

 گفت  یسرشو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد بعد از مکث کوتاه  

 ...اتاق یندست راست اخر یینسالن پا-

 صحبت کنه...اما ظاهرا شانس اوردم ینداشتم فارس انتظار 

 سمت اتاق مورد نظر رفتم به

  ی هم بزرگه چون به جا یسالن قرار داشت و معلوم بود حساب  یاتاق که انتها یه
 ..دوتا دروازده داشت یکی

 و در اتاقش رو زدم  یدمکش  یقیعم نفس

 تو  یاب-اویس
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 که گفت  یدمشدم...از پشت صداشو شن وارد

 در رو ببند -اویس

 خودش در رو بستم یگفته   به

قرمز رنگ رو فشار   یز ر یگوشم و دکمه   یلحظه دستمو بردم سمت الله  همون
 یکردو دستگاه رو روشن م یرسوندم ینا رو به هاکان یگنالدکمه س یندادم..ا

 کرد  یداپ یفیخف لرزش دستگاه

 یاکشن یها یلماطالعات رو هم به خاطر ف ینروشن شده..البته ا یدادنشون م که
 !کارا؟  یندارم واگرنه منو چه به ا یدمکه د

  یس سمت ُاوِ  برگشتم

 .داشت یادیبزرگ بود و سقفش هم ارتفاع ز یلیخ اتاقش

  ی هم جلو   یقرار داشت و چند تا صندل  یدر ورود   یدرست روبه رو  یریتمد  یز م  یه
 بود یزشم

ر تا جلسات بود..و دو  یز م  یهشب  یشتر گذاشته شده بود که ب  یدراز  یز راست م  سمت
 ..بود یدورش صندل

  چپ هم پر از کمد و پرونده بود سمت

 نظرمو جلب کرد  یکه حساب   یبزرگ و پارچه ا یالبته تخته  و

 یکردمتعجب به تخته نگاه م با
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تا عکس از اشخاص مختلف همراه پونز قرمز روش زده شده بود..و با کمک   چند
 ..یهچ  هیاوردم قض ینخ بهم وصل شده بودن که من اصال سر در نم

 تخته عکس اقاجون وصل شده یباال یدمدقت کردم که د کمی

 به عکس من!؟؟؟ یشدم ینخ مرتبط با اون منته و

 ....حبس شد ینمتو س نفس

فشارم از ترس افتاده و   یکم  یکردمصالمنو اقاجون چرا؟ حس مچه خبره؟ا ینجاا 
 یده رنگ از رخم پر

 لبشه  یلبخند کج رو یه یدمکه د  یسمتعجبم برگشتم سمت او یچشما با

 که هاکان هم بشنوه   یکردمم یکار  یه باید

روش؟چرا عکس من و اقاجونمم    ینزد  یهمردم چ  یعکسا  یه؟اینتخته چ  ینا-الین
 یخواید؟؟ مون ماز جون یاونجاست؟چ 

 سر داد یمنتظر بود چون قهقهه ا انگار 

 !حناق ای

گفتم   یبزن  یدداون تخته رو  ینجاا یایدختر؟نگفتم ب یپرسیسوال م  یلیخ-اویس
چشماتو  یانب یمیناابراه یگمنکن واگرنه م یتا کارم رو بهت بگم..فضول یایب

 !در عمارت یجلو یببندن...همون نگهبانا 

 یگفتم یدبا تهد  اینارو

 !یداشتیدبرش م ینمتخته رو نب ینمن ا یخواستیدشما اگر م-الین
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اون تخته رو  حواسش نبوده که یعنیکه   یکنهم یداره نقش باز یدونستمم خوب
 کنه  یمقا

 نشست  یصندل یبرگشت رو یزشنگفت به سمت م یزیزد و چ پوزخند

 رو روشن کرد ییشطال یگار س یتوقف  یچه بی

 ین بش-اویس

 نشستم و اخمامو کردم توهم یزشاز م یصندل  یندورتر  یرو رفتم

پارت کنن   یکهسگا ت یجلو یندازمتم یتانها یهارتو پورت کن یادز-اویس
از تو و خانوادت طلب داشته   یدکه با  ی..اون یرطلبکارارو نگ  ی  یافهمن قبچه...واسه  

  ی گوشمال  یه  یدبا  یبه اب داد  یخاش  یکه اونشب جلو  یباشه منم....تازه با دست گل
  یت کرد(به خاطر پسرم کار تفو یگارشو...اما خب )دود سیدادمبهت م یحساب 

 !نداشتم

 حس کردم روح از تنم جدا شد جمالتش  یپاره تو یکهسگ و ت یاوردن کلمه  با

 نگاهش کردم یو سوال محو شدن اخمام

... یدردسر بود برام توهم نوه همون مرد  ی  یهما  یشهاون اتابک مزاحم...هم-اویس
 .....من یول

 !نداد...سکوت کرد ادامه

 شده بود  یعصب  یزاچ یسری یاداوریخون بود انگار با  یکاسه   چشماش

کنه  زودتر از اون چه که فکرشو ب یلی...خیدارممن از سر راهم برش م ی ول-اویس
(هنوزم نتونسته منو یدخودش بکشه کنار...)سرخوش خند یکنمم یکار



 

 
569

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

خود به   یخانوادشو...اونطور  یاعضا  یکی  یکی!نه خودشو! یکنمبشناسه...نابودش م
خالصش کنم...اما اصال بهم حال  یکشل یه با  یتونمم ی....به راحت یشهخود نابود م

 !یرهاز غصه دق کنه و خود به خود بم یدمم یحوزخند زد(ترج..)پیدهنم

 ....خنده یر از اتمام حرفش دوباره زد ز بعد

 !یو عصب یستریکه یخنده  یه

 !!!!یطانهش یهمرد  ینا یکردمشد....حس م یختنم س یخنده ش موها یصدا با

 !یدهوش مگ  یزاچ  ینهاکانم داره به ا  یدونستماعصابم از دستم در رفته بود..م  کنترل

  یس مهم نبود بعد از برخوردم او  یبرداشت کنه..حت   یخوادم  یمهم نبود چ برام    اصال
 کنه  یکار چ یخوادم

 ...یلرزیدو صدام از زور خشم م دستام

 !نداشت یاز سرخ  یمنم دست کم یچشما مطمئنم

  یده خودمم ند یمزندگ یتو یچوقتکه ه  یبلند و پر تحکم..صدا و لحن یصدا با
 ...بودم

 ...هم حساس یلیخانوادم حساس بودم!خ یرو من

به تو فروخته که  یتر یزمرذل!!!اقاجونم چه ه یکهحرف دهنتو بفهم مرت-الین
 یتونیم یخواست  یغلط  ی؟هر خودت فکر کرد یشپ یکنی؟چیجلزو ولز م ینطوریا

  ی هست  ی هر ک  یکنیم ین که به اقاجونم و خانوادم توه  یکرد  یجاب یلیخ ی؟تو بکن
خودتو  یاقته ل یهر چ  یدهن گشادتو باز کن یدمت اجازه نمه!بیباش با هر سن

بهت اجازه   یاشغال یه....تو یخوره!حالم ازت بهم میبار من و خانوادم بکن یتهزندگ
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بدون!نوه    یدونیکاوه نم  ین!الینم,من الیبکن   یبخوا  یهر غلط   یاراحت  ین به هم  یدمنم
 ینتزم یتونمنم مم یبرس ینجاکرد به ا یاتابک کاوه....همونطور که کار ی

گل کاشته   یزدم(معلومه حساب  یشبرزخ یبه چهره  ریبزنمت)پوزخند حرص درا
 ....یدار ینطوریکه ا

 دهنم موند  یکه به صورتم زد حرفم تو  یمحکم ی یدهکش  یصدا با

 یکردملبم حس م یخون رو رو یلبم پاره شد و گرما گوشه

 ....ینشدم زم رتپ یصندل یبود که از رو یهوییمحکم و  یدشکش  انقدر 

تاحاال جرئت  یچکسخشم!ه یدرد بلکه از رو ینه از رو ی..ولیزدمنفس م نفس
 من دست بلند کنه  ینکرده بود رو

 یستادمشدم و روبه روش ا بلند

 قدش از من بلند تر بود  یبود ول یر پ ینکها با

 .صورتش متورم شده بود ی...و رگایباریدچشماش خون م از 

 مقبلم گفت یهمون گستاخ  با

نکن احترام سنتو    ی؟؟فکر روان   یکنیمن بلند م  یرو  یفتودست کث  یبه چه جرئت -الین
...اولش یستخبرا ن  ینبهتون نگفتم اللم!نه از ا  یزی...فکر نکن تا االن چیدارمنگه م

 ینتر از ا یچیدهمسئله پ یبینماالن م ی....ولینجاماشکان ا یفکر کردم فقط برا
 .....یـکرد  ی؟فکر خواست بکن  یلط شهر هرته هر غ یحرفاست...فکرکرد

 نداد ادامه حرفمو بزنم مهلت

 شدم ینپهلوم زد نفسم حبس شد و پخش زم یکه تو  یلگد با
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 که حس کردم گلوم همراهش سوخت  یدماز ته دل کش یبنفش جیغ

گردنم و فشار داد انگار قصد خفه   یزانو زد و پنجهاشو با قدرت گذاشت رو کنارم
 کردنمو داشت

  ین تر از ا ی اون عصب یو بتونم نفس بکشم ول یامدستش در ب یر از ز نیکردم تقال
 حرفا بود 

 یمیرمکه حس کردم اگر ولم نکنه واقعا م  یبود...جور یاز حد عصب بیش

با اخم و  ینطوریاون هم یول ینداختمو به دستاش چنگ م یکردمخس م خس
 یدادارشو انجام محرص ک

 ..یدشدش غر  یدکل  یدندونا یال از 

 ین بهداد همچ  یسکه به من!!!او  یباش  یاشغال....تو ک   یهنتو ببند دختره  د-اویس
ندارم نه؟کور    یتبهت نگفتم کار  یچیتا االن ه  ی...فکر کردینسبت بد  یکیالفاظ رک
سر نبود تا االن دخلتو اورده  یرهخ ی...اگر به خاطر اشکان و عالقش به تویخوند

اتابک با   یکه نوه   یرینیهذت ش...لشیخودم خفه ب یدستا یر بودم...از خدامه ز
حرفاست    ینتر از ا  یچیدهپ  یلیخ  یه(قضید و اروم خند  ی...)عصبیرهخودم بم  یدستا

 ...دادم دور برت داشته یراحت  انگار بهت یطرف  یبا ک  یکنمم یتدختر جون....حال

...حس یشدم یننفسم کامال رفته بود.....چشمام داشت سنگ یکردمتقال نم دیگه
اطرافو   یتونستمم یبدنم سفت شده....به سخت  یجزاتموم ا یکردمم
 یخوندم داشتم اشهدمو م یگه...دیدیدمم یاهحاله س یشتریه...بینمبب

هم از جاش اصال تکون  یس...او یهک  یدمدر اتاق با شدت باز شد نفهم یهوکه  
 ..یکردگردنم بود و با تموم قدرت داشت خفه م م  یرو  یفشکث  ینخورد و هنوز دستا
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 ...بوم..................بوم.......بوم.................بوم........بوم... بوم

 به اهنگ شده بود  یهکه شب  یزدنامنظم قلبم بود...اونقدر اروم و کند م یها تپش

 اشکان اومد  یادفر صدای

  باباااا یکنیم یکار چ یدار-اشکان

 .... گلوم از حصار دستاش ازاد شد  یعلحظه سر همون

 دست از سرم برداشت یاهحاله سکه اون   انگار 

 یدم کش  یبلند هین

 ...ادم گرسنه یه ین....عیدمبلع یم یهامر یبا ولع تو  هوارو

 ..جون بود یمهو ن  یناماهنوزم جسمم سنگ یدمبار پشت سر هم نفس کش چند

 با شتاب به سمتم اومد... نگران بهم نگاه کرد اشکان

 ..یدادنجات م ر یبود که منو از دست اون سگ پ یبار یندوم این

 گونه هام   یپشت دستش اروم زد رو با

 یزم؟ .....حالت خوبه عز....ین.........ال ینال-اشکان

 یس برگشت سمت او یتاخم و عصبان با

 یرسیدنکرش ش به گوش م یو فقط صدا یدیدمنحسشو نم یرو خوشبختانه

 ییخواکنم...خب المصب اگر م یتحرک  یچه یتونستمحالم بد بود که نم اونقدر 
 ..یگیریجونمو م ی...چرا داریگهبشو د یبش یهوشب
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 اشکان اومد یادفر یصدا دوباره

 یبود کرد یچه کار ینبهت نگفتم مراقبش باش...ا ی؟؟؟مگهکرد  یکارشچ-اشکان
....د لعنت به اون   یکنیخستم م یدار  یکنی؟؟؟دیگهبابا؟چرا تمومش نم

گذشته تو   یوت ینقش  یچدختر بردار اون ه ینانتقامت...دست از سر ا
 .یاورد یسرش م ییواگرنه معلوم نبود چه بال یدمنداشته!.....خوب شد رس

 یکردنجام تکون خوردم...داشتن باهم بحث م یتو یکم  یس او یادفر یبا صدا

...از جلو یکردم یچه بلبل زبون  ینیبب یاحمق....نبود یدهنتو ببند پسره -اویس
 یکار به بعد باهاش چ  یناز ا  دونمی...مینمنحسشو بب   یختر  یخوامچشمام ببرش نم

 ...یرونب ینجااز ا یدکنم)با عربده گفت(گمش

 .که اشکان منو تو اتاق برو  یشدچ نفهمیدم

,اما االن واقعا  یشدمکارش رو سرش اوار م  ینا یاگر حالم خوب بود برا ینکها با
 ..نجات داده بود یطانممنونش بودم که منو از دست اون ش

 یکردمنکر بحث مو م یر داشتم با نک یاالن اون دنا یرسیدم یر د یکم اگر 

 ...تا حالم بهت بشه یکشیدمهنوزم کوتاه بودن...پشت سر هم نفس م نفسام

 ....تخت گذاشت یو منو اروم رو  یماتاقم شد وارد

 یبارید م یچهره ش نگران  از 

 یارنصبر کن تا بگم دکتر ب-اشکان

 گفتم  یومدکه از ته چاه م  ییصدا با
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 یستن یازین-الین

 ..یساچند لحظه وا یه یادتم در نمصدا یننکن بب یلجباز-اشکان

 تخت رو فشار داد یباال زنگ

بد بود..احساس  یلیشده بودن..قدرت نداشتم بازشون کنم..حالم خ ینسنگ پلکام
 یشدن ..کلمات به زور از گلوم خارج میکردم یدادتک تک سلوالم ب یضعف تو

 صحبت کنه وارد اتاق شد  یفارس یتونستبود و م یهاز خدمه که اسمش اس یکی

 ید نبا یچکسسرش تا برگردم!ه یبمون باال یار اب قند ب یوانل یه ینال یبرا-اشکان
 یدی؟اتاق بشه فهم ینوارد ا

 چشم اقا -اسیه

 یرونرفت ب یمعطل یسرشو تکون داد وب  اشکان

 ...هم بعد از چند لحظه بااب قند اومد طرفم و کمکم کرد کم کم بخورم اسیه

 ی....عوضیسوختم یکردوخس خس م ینمتر شده بود اما هنوزم سبه یکم  حالم
 دستاش از اهن ساخته شده بود 

 !!!!بختک افتاد به جونم عین

 مرد مسن وارد اتاق شد  یهساعت اشکان همراه  یماز ن بعد

 صورتش بود که مختص دکترا بود یرو ینازک  ینک...عیرانیهچهرش معلوم بود ا از 

 چهرم نگاه کرد و با دقت به طرفم اومد  به

 یزدموج م ینگران  یشاب یچشما یبود و تو یستادههم منتظر ا اشکان



 

 
575

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ...یهخب دخترم؟مشکلت االن چ-دکتر

بود که روز اول بهم سرم زده بود خونه  یهمون دکتر یهشب یقادق صداش
 !خودش باشه یزدماشکان..حدس م

 اروم گفتم یصدا با

 یسوزهخوب نفس بکشم.)سرفه کردم(م یتونمنم یکنهخس خس م ینمس-الین

نوشت بعد به    یزاییچ  یهدر اورد و روش    یفشک  یاز تو  یتکون داد و برگه ا  سرشو
 طرف اشکان گرفت 

 یارب یعکن سر  یهته یناروبرو ا-دکتر

 یامباشه االن م-اشکان

 رفت  یرونبرگه رو گرفت و با سرعت از اتاق ب  اشکان

 ...ورد و مشغول زدنش شدرو در ا یمخصوصش سرم یفک  یاز تو دکتر 

 کرد  یمدور آروم تنظ یتخت نگه داشت و قطرات سرم رو رو یرو باال سرم

 ..یشدتر م یماالن اوضائت وخ یرسیدم یر د یکممراقب خود باش...اگر  یلیخ-دکتر

 ...نگفتم یچیزدم و ه پوزخند

پر از قرص  یسهک  یهدستش  یکه تو  یسرمم تموم شد اشکان در حال ینکهاز ا بعد
 ..و دارو بود وارد اتاق شد

  اورده یژنمماسک اکس یه یدمانداختم که د یدستش نگاه  یتو یسهک  به

 دهنم گذاشتش یوصلش کرد و رو دکتر 
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 نفس بکش یقعم-دکتر

 ..یشههر لحظه داره حالم بهتر م  یکردمکارو کردم حس م  ینخودش هم  یگفته    به

  یگه حس کردم د که  یکشیدمم همون ماسک نفس یتو یا یقهدق یستب حدودا
 نفسام منظم شده

 بعد از سفارشات الزم و دادن استراحت مطلق باالخره رفت دکتر 

 رفتنش اشکان  با

 ...کرد  یرونرو هم ب یهاس 

 داده بودم یهبه تاج تخت تک 

 ...واقعا ببخش بخاطر رفتار پدرم-اشکان

 روبه روم نگاه کردم یوار ازش گرفتم و به د رومو

 ....انقدر یدهست نبا  یبا ما داره؟هر چ  یر کشتگ چه پد یدونممن نم-الین

 و سکوت کردم یدمکش  یقخوردم نفس عم حرفمو

 یسال قبل....االن حالت مهمه...کار یلیبه خ  یگرده برم یانشونجر یدونمم-اشکان
 ..یکن استراحت کن  یتختو بزن سع یزنگ باال یداشت 

 نگفتم یچیتکون دادم و ه سرمو

باور  یعنیاروم... یاب  یهرنگ چشماش شده بود  یگهچشمام نگاه کرد..االن د توی
لحظه هم  یه یتونمو واقعا دوستم داره؟پس چرا نم یستکنم از جنس پدرش ن
 دوستش داشته باشم؟ یتونمبهش فکر کنم..؟چرا نم
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 ...نگران نباش من مراقبتم-اشکان

 ...دبرام مهم نبو ی....ولیخوندمم ینانوچشماش اطم توی

 نگفتم یزیچزدم و   لبخندکمرنگی

 ..کنم  یباز قراربود

 برگشت سمتم و نگاهم کرد یرفتم یرونداشت از در ب وقتی

 بهش چشم دوختم منتظر 

 !دوست دارم یلیبدون که من خ ینوا-اشکان

 ...و در رو بست یرون بذاره جوابشو بدم رفت ب ینکه ا بدون

  درند کردم و پرت کردم سمت از اتاق دور شد بالشتو با شدت بل یدمد وقتی

 با داد گفتم و

دوست   ینا یخوره...اصال به چه دردم م یبه درکککککک که دوستم دار-الین
 ....داشتن..مرده شور خودتو عشقتو ببرن

 ......عوضیا

به زور جلوشو گرفته    یکردوکه تا اون لحظه داشت خفم م  یسر باز کرد...بغض  بغضم
 بودم

که خودمم دلم   ی..جوریدادمم  رونیو سوز ب  یههق هق افتادم...و کلماتم رو با گر  به
 خودم سوخت یبرا
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بودن...حبس  یهمه زندون  ین ازتون متنفرم...از تک تکتون..خسته شدم از ا-الین
...ازتون ی...کتک خوردن!..خورد شدن...خسته شدم از همه چ یدن..زور شنیدنکش
 ...!!!!یزارممممب

 ...به خود اروم شدم  خود  یک   یدمکردم که نفهم  یههام شدت گرفت...اونقدر گر  گریه

 یدکمه  یعو سر یدمبلند کش ینگوشم هنوز روشنه ه  یافتاد شنود رو یادم یهو
 ..خاموش رو زدم

 !نه پ َکره یعنی؟؟پ یدهصدامو شن یاااالعنت اهههه

 .....بشنوه..!!!!!!هوف یکسکردنمو    یهگر  یصدا یخواستممن نم ولی

 ..بالشت زدم یحرص چند تا مشت تو با

تخت خودمو پرت کردم و  یرو یبدنم نمونده بود..همونطور یوت یجون  دیگه
 ********هم گذاشتم یچشمامو رو

 .یگذشتم ییاز اون روز کذا یهفته ا یک

  یی جابه جا یبرا ید داشتو با یتمامور ینکهمثل ا یدممدت اشکانو کم د ین ا تو
 .امارات یرفتم یمحموله بزرگ 

هر بار که منو   ینشم ول یفتاب ا یسچشم او یجلو یادکردم ز  یمدت سع ینا تو
که مطمئن بودم اگر دهن باز کنم زندم   یجور یکردبا غصب نگاهم م یدیدم
 ...یذارهنم

 سرتاسر وجودمو گرفته بود یناامن احساس
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 یاومد,باهاش عرب  یساو یدنه به دک یدمهفته دو سه بار هاکان رو د ینا تو
 ینداختهم بهم نم ینگاه  یمن ی..و حت یکردصحبت م

  یرم خندمو بگ یجلو یکردمم یو تموم مدت سع یگرفتخندم م یدنشبا د یگاه 
 شک نکنه  یتا کس

 خودمو جمع کنم یفهموندو با ابرو و اشاره بهم م یشدمتوجه م خودشم

 ..هنوزم جذبه و غرورش حفظ شده بود یشلخته ول یماون گر توی

نقش  ین...ایمگر  ین!ایکنهکارارو م  یننجات من داره ا یهاکان برا یشدنم باورم
 کردنا  یباز

 اقاجون اومده دنبال من؟  یبه خاطر حرفا یاحد براش مهمم؟ ینواقعا در ا یعنی

 ی دارم.حت  یندینسبت بهش احساس خوشا یدونمهست فقط م یهر چ  نمیدونم
 !یلدل یب 

 بود یکیاعماق تار ینور تو یروزنه  یه ینبرام ع ینجاهاکان ا وجود

بالشت خط  یبا نوک انگشتام رو یحوصلگ  یتخت نشسته بودم و از فرط ب  روی
 ..یکشیدمدرهم م یفرض یها

 هراسون وارد شد  یهاتاق رو زدن و اس در 

 ید به اتاق کارشون بر یعگفتن سر  یخخانم...ش-اسیه

 ...ببرن یختونواون ش اه مردشور -الین

 ...یرونو رفت ب  یددر رو کش ی یرهدستگ یعتوجه به حرفم سر یب  اسیه
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 سر و وضعم انداختمبه  یاجمال نگاهی

 پوشوندمش  یمشال مشک یر تمام باال بسته بودم که ز موهامو

 ...تنم بود٩۰قد    یپارچه ا  یهمراه با شلوار مشک   یر بلند حر  ینو است  یدسف  یکتون  یه

 بودم یدههم پوش یدسف  یصندل رو فرش یه

 از فرش نبود,اما ممکن بود پاهام یبود و خبر یکسرتا سر سرام ینجاچند که ا هر 
 بزنه  یخ

 ..انداختم یجونم نگاه  یصورت ب  به

کدر   یشهتوشون نداشت و از هم یبرق  یچه  یگهچشمام حاال د یعسل یطوس رنگ
 ...تر شده بود

 !ینادست ا یر ز یشمسر افسرده م اخر  مطمئنا

 ( رفتمیس)اویرخرفتسمت اتاق کار پ به

 ورودم صادر شد یتو' گفتنش اجازه   یا'ب یدنزدم که با شن در 

 .شدم و در رو پشتم بستم وارد

 اتاق رو نگاه کردن یچرخوندم و تو  چشم

 متوقف شد یمشهاکان با گر یلحظه نگاهم رو همون

نفوذ   یتونستمم  ی..پشت اون لنزهائم به خوب   یکردنگاهم م  یبیبا حالت عج  داشت
 ...نگاهشو حس کنم

 گفت  یکه با حالت دستور  یدمشن یسواو صدای
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 !ین بش-اویس

  ید افتاد با یادمهاکان نشستم و رومو ازش گرفتم...تازه  یرو  روبه  یصندل روی
  ی بود که مارو رو به رو  یببرام عج  یندم...ول  ی کنم و آتو دست کس  یباهاشون باز

 استرس داشتم یهم قرار داده...کم

 !لو بره  یباشه و همه چ  یدهفهم میترسیدم

 مو بلند نکردم سر   یول   یدم دوختم که صداشو شن  یزشم  یقهوه رو  یوانبه ل  نگاهمو

رو متوجه   یفارس یخوب و قابل اعتماد منه,عربه ول  یاز شرکا یکیمحمد -اویس
 کنه  شکسته صحبت یتونهو م یشهم

 زد یبه هاکان با غرور نگاه کرد و لبخند رو

 یست؟ن ینطور ا-اویس

 یب  یمکه مطمئنم پشت اون گر یسرشو تکون داد و لبخند زد....لبخند هاکان
 ودشباهت با پوزخند نب 

 صحبت کرد یومدبهش م یتنها یکه ب   یعرب  یظ غل یصدا و لهجه  با

بتوانم زحماتشان را جبران   یدوارمدارد...من ام یار به ما لطف بس یخبله,ش-هاکان
 کنم

من  یبرا یتنها ی,لحنش ب یرمخندمو بگ یجلو یشهکردم مثل هم یسع خیلی
 ...یخورداداها نم ینمسخره بود,و اصال به هاکان قد و مغرور ا

 بود خندمو قورت دادم یبا هر بدبخت  باالخره
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نشسته   یخیال..بیدنشن  یاچگفتن و  یاچ  یدمصحبت کردن که نفهم  یباهم عرب   کمی
 بودم

 گفتم  یساخم روبه او با

 ینجا؟ا یامب یچرا گفت -الین

 ید خند  اویس

شازده پسر ماست,اگر به خاطر اشکان نبود   ی َابو محمد؟مثال سوگول یبینیم-اویس
 .بال رو سرش آورده بودم ینبدتر تا االن

 ید نگاهم کرد و خند  یثانهبا حالت خب و

  یت ,حرفش باعث شد از عصبانیزدبه گلوم چنگ م  یغض بد....بیدبا حرفش لرز   تنم
 یشتر ب  یناز ا  ی...چ یذاشتن م  یمتانسان ق  یرو  یااونشب افتادم...لعنت  یادداغ کنم..
 بود..؟ یز حقارت ام

صاحابم؟مگه کاالئم  یمگه من ب  یغلطا بکن ینه از اک  یکرد  یخودب یلیتو خ-الین
  یلتحو یوونا من خودتو به اون ح ی!به جایزنی؟که انقدر راحت راجبش حرف م

 !یهمه کرده باش یکه به زندگ   یکمک   یهبده تا با نبودت 

  یهقصدش چ یدونستمبلند شد م یشصندل یبا سرعت از رو  اویس

 تم عقببلند شدم و رف یصندل  یزدم و از رو جیغی

 به صورتم زد  یمحکم یلیس سمتم اومد و با خشم به

 ...راست صورتم از درد سوخت و ِسر شد سمت
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سر   یکی ینخوب نشده بود که ا یزخم قبل یلبم پاره شده بود..هنوزم جا دوباره
 !باز کرد

 زد  یادخشم فر با

داشته  ازت انتظار  یناز ا یشتر ب یدمسر,البته نبا  یره خ یدهنتو ببند دختره -اویس
!خوب بلدم به خاک  یزهمه چ ی...همون اتابک ب یشرف  یهمون ب  یباشم تو نوه 

همه سال سکوت کردم بستتون بود..اول  ین...ایدمبنشونمتون...نشونتون م یاهس
 یکن  یبلبل زبون   یتو!بخوا  سروقت  یامبعدم م  یکنمکار اون پدربزرگ ناکستو تموم م

 یاد بلند تر فر  ی...)با صدایرونب  کنمیو پرتت م  دمیبنانتخاب پسرم م  یچشمامو رو
 گفتم؟؟؟  یچ  یدیشن یکرتو باز کرد  ی(گوشایدکش

دست خودم نبود..ضرب دستش   یز چ  یچ... هیریختصورتم م  یمهابا رو  یب   اشکام
 گلوم خفه کردم  یدرد داشت!هق هقمو تو یلیبود...!خ یادز

.همونطور که داشتم. یخوش حال و روز  ینه از نظر روح  ینه از نظر جسم ینکها با
چشماش شعله   یاروم نشستم سرجام برگشتم سمتش و نگاهش کردم...خشم تو

 وسط که دامن منوگرفته بود  ینبود ا  یچ   یمیقد  ی  ینهک  ینا  یدونم ور شده بود..نم

 پرو تراز قبل ادامه دادم یلیپروا و خ بی

 یدار,اول بفهم  یارن  یفت,اسم اقاجون منو رو دهن کثیبکن  یتونینم  یغلط   یچه-الین
بهت   یاریاسم اقاجونمم ب یکه بخوا  یستین یدر حد یکنیصحبت م  یراجب ک 
 ....یاریسر خانوادم ب ییبال یکترینکوچ  یدماجازه نم

 سمت چپ صورتم نشست  یگهد  یلیس یهحرفم تموم نشده بود که  هنوز 

  یسوختحاال هردو طرف صورتم از درد م و
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 ...از چند لحظه دوباره سر شدن بعد

 زدمینفس م نفس

 شده بود  یرهخ یس به او یتبه هاکان انداختم که با اخم و عصبان نگاهی

مشتش   یلباسم چنگ انداخت و تو ی یقه به  یعبکنم سر یا یگهنداد کار د مهلت
 گرفتو چندبار محکم تکونم داد

  ی خودتو دست باال گرفت  یادی!؟دخترجون زیزنهم یداره حرف از چ  یک   ینبب-اویس
 ...سر جات  ینادم بش  یوشنم برات حسرت بکنم!مثل بچه  ر   یروزا  یدننکن د  یکار

 یستادمپاهام ا یدستش بود بلندم کرد رو یلباسم تو ی یقهکه   همونطور 

 ..نرسونده بود یببه جسمم اس ینطوریا یچکسبود تاحاال ه یبد وضعیت

لباسمو ول کرد و هولم   یقه یزدم یشماز چند لحظه که با چشماش داشت ات بعد
 ...داد

 ...ینمتونستم تعادلمو حفظ کنم و بنش یجام,جابه جا شدم ول یوت کمی

 یدم !مثل قبل بهش توپیووردمحال بازم کم ن ینا با

  یی کارا  یهمنم بلدم    یدمنشونت م  یروم بلند کن  یفتواون دست کث  یگهبار د  یه-الین
 !انجام بدم

 زد و فکش از حرص منقبض شد  پوزخند

  یدمو کش  یششمت تموم خانوادتو به اتچ  یجلو  ی!وقت یکنیغلط م  یلیتو خ-اویس
 ..یاداون وقت حساب کار دستت م یزار زد ینشست 
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 و کنترلمو از دست دادم یشدچ نفهمیدم

 یستادمروش ا روبه

 جابه جا شد و با غضب نگاهم کرد یکه کم  ینشس ی تو یدممشت کوب با

 ..یبینهپنه دونه م یادز یاالتشتو خ یکه تو باش  یبهت گفتم که!!!شتر-الین

 زدم یصدادار پوزخند

 یزد م یبه سرخ  یتاز عصبان چهرش

انتظار داشتم   یومدقدم جلو ن  یهگرفته..نامرد اصال    یهاکان اللمون   ینچرا ا  نمیدونم
 ...حداقل واسطه بشه

 یدرفت و در رو محکم بهم کوب یرونچند لحظه با شتاب از اتاق ب بعد از  اویس

سرخ داره صورت منو نگاه   یبا اخم و چهره  یدمبه هاکان کردم که د رو
داشت  ی..انگار سعید..خواستم لب باز کنم حرف بزنم که اون زودتر جنبیکنهم

 یره جلومو بگ

 گفت  یشهمون لهجه عرب با

  ینطوری ا یخبا ش یکنهجرئت نم یچکسختر...هد یخارهتنت م یلیانگار خ-هاکان
 !نمچطور باهات رفتار ک یدونستمم یدست خودم بود یر صحبت کنه...اگر ز

 کرد  یز متعجب نگاهش کردم...که مردمک چشماشو گشاد و بعد ر اول

 ..کنم  یبهم عالمت داد که نقش باز درواقع

 ....یدنکن یپس شماهم دخالت  یستمدستتون ن یر فعال که ز-الین
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 زمزمه کردم که بشنوه  یلب جور یر ز و

تو   ماست از  یه یعنی..ینقش ماست رو دار یشتر واقعا برات متاسفم که ب-الین
 ...داره یدفوا یشتر ب

 بهش رفتم و نگاهمو به در دوختم یغره ا چشم

  یر هست و حرکات ما ز یناتاق دورب ینا یتو یدماشاره داد فهم یوقت  از 
 یکردمم یکار اشتباه   یدظرشونه..پس نبان

دستش  یرو تو یصندل یدسته  یادیبا فشار ز  یدمدستاش نگاه کردم که د به
 زده بود  یروندستش ب  یشده بودن و تموم رگها  یدش سفدستا  یادگرفته و از زور ز

 ......داشتا ییرگا عجب

ه از  تموم صورتت قرمز شد یکه کتک خورد  یتوضع ینتو ا ینتو سرت ال خاک
 یزانال  یگفتممن بهش م  یکنی؟البتهکردناتو ول نم  یز انال  ینا  یدست همشونم عصبان 

 !چشم بودن یتو یگهد یلیکنم؟ خ  یکار چ خب

که هاکان خدمه هارو رو صدا زد...انگار   یمهمون حالت نشسته بود  یتولحظه    چند
 رو بلد بود  یز و بم همه چ  یر و ز یشناختکه همه رو م

  گفت و اونم رفت  یزیچ یبا زبان عرب  یمنس به

 اب برگشت و اون رو به هاکان داد یوانل یهاز چند لحظه با  بعد

اما  یرم..اول خواستم ازش نگ اب به سمتم اومد پوزخند زدم یوانهم با ل هاکان
خصومت   ینمونب یکننفکر م یمها چک بش ینبعد فکر کردم که اگر توسط دورب

 ..هست یزیچ یا یشخص
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افتاد که   یوانکنار ل  ی که نگاهم به پاکت کوچولو  یگرفتماز دستش م یوانول داشتم
 یرم بهم فهموند اونم ازش بگ  ینامحسوس  یشده بود..با اشاره    یدستش مخف   یتو

گذاشتمش و همون    یبمج ینامحسوس تو یلیپاکتو گرفتم خ یوانول ینکهاز ا بعد
 یدماب رو سر کش یوانلحظه ل

 ......اخیش

 بهتر شده بود  یلیحالم خ حاال

 در زد و وارد اتاق شد  اسیه

 ..کنم  ییگفتن شمارو به اتاقتون راهنما  یخش-اسیه

به هاکان انداختم که  ینگاه  یمراه ن ینبلند شدم و رفتم سمتش ب یحرف  یچه بی
برم   یششاز پ یخواست....دلم نمیدهپاهاشو تکون م یو عصب یینه سرش پا یدمد

 یداشاز کجا پ یهو ی حس لعنت  ینا یدونممنه!اصال نمکنارش جام ا  یکردمحس م
 یشدتاب م یو با حضورش قلبم ب  یدنششد...با د

هاکان تازه داغ   یدنو با د یکه دلتنگ خانوادت   ینها یبرا یدمخانم شا ینال خب
 یشه دلت تازه م

 !....باشه ینهم یدمبا یعنی..ینه..هماره

 ...از خوردن ناهار بعد

مشغول برگشتم   یم و افکارم استراحت دادم و بعد با فکردوش به خود  یر ربع ز  یک
 ...سمت تخت
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 یتم امن یبرا ینیتضم یچنداره واگرنه ه یناتاقم دورب یکه تو  یکردمم خداروشکر 
 !نبود

 تخت نشستم  یرو یسخ یو با همون موها یدمپوش ولباسام

 رو از پشت بالشت در اوردم و بازش کردم پاکت

 روش نوشته شده بود  یزیر یپیکاغذ هم توش بود که متن تا  یکهت یه

و صحبت   یباهامون ارتباط برقرار کن یتونیکه با کمکش م یهدستگاه ینا))
به دور و برت جمع   و حواستو خوب ی باشه به موقع روشنش کن یادت..یکن
 ((..و بعد صحبت کن یستت ناطراف ی....اول مطمئن شو کسیکن

 بود...؟ یچ  یکارا برا  ینا خب

سوراخ   یتو یزدمبند انگشتم بود..حدس م یبه دستگاه انداختم ..اندازه  نگاهی
 یره گوشم قرار بگ

 همون جاست یکسف یقادق یدمکردم که د  امتحانش

 همون صفحش بود یرو یا دکمه

 رو فشار دادم ونا

 یدمرو شن یمرد یاشنا یاز چند لحظه صدا بعد

  یدمترس اول

 !خب دختر شجاع اوضاع چطوره؟ یلیخ-

 پارسائه  یکنهکه داره صحبت م  ینیا یدمدختر شجاع تازه فهم یاوردن کلمه  با
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 که ذوق توش مشهود بود گفتم  ییصدا با

 ..پارسااااا یواااا-الین

 ید کن  یترعا یو مجاز یزد دارم لطفا فاصله اجتماع خانم محترم بنده نام-پارسا

کنه    یکنارم باشه و باهام شوخ   ینطوریا  یکی  یخواست....چقدر دلم میدمخند  اروم
که دورم افتاده بودن همه شون    ییادما ینکنه ...ا  یدار دوباره ب یطنتمو ش یهو روح

 ی...و ب خوشحال دور شده بودم یناز ال یلیخ ینامشت افسرده و بودن...با ا یه
 ینداخت م  یسارم  یادخوشحال بودم!منو    یتموقع  یناز وجود پارسا اونم تو ا  یتنها

 ...یاداوووهو برو کنار بذار باد ب-الین

هاکان  یزدمحدس م یدمرو از فاصله باهاش شن ییاشنا ی...صدایدخند  پارسال
 هم بود یباشه که عصب

روشن بشه نه    ید با  یروردستگاه مواقع ض  ینا  ییرفته کجا  یادت  ینکهمثل ا-هاکان
 ....هرهرکرکر یبرا

 به تو برخورده؟  یدبار خند یهحاال  یدپوس یچارهبابا توهم دختر ب یا-پارسا

 ...دمت گرم گفتم یهدلم  توی

 یدمبا تعجب و اروم پرس یومدن یگههاکان د صدای

 یستین یرانمگه تو ا-الین

 همون لحن شوخش گفت با
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شم و نقشه حضور داشته با یاتعمل ینا یخانم..بنده موظفم تو یر نخ-پارسا
شما  یالیکم از و  یو با فاصله  یمهست ی...االنم دب یرمشمارو بر عهده بگ یراپورتچ 

 یست؟ن یا یگهسوال د یممستقر یگهد یالیو  یهتو 

که چند وقت بود به سراغم    یخوشحال  یحت   یاو    یتارامش ....امن  ی....از روخندیدم
 !بود یومدهن

 ...در خوشحالم که شماحواستون بهم هستچق یدونیم-الین

 ید خند  پارسا

 ..هستم تا فقط و فقط از شما مراقبت کنم دختر شجاع  ینجابنده دربست هم-پارسا

 ی..برایگهمنظور م یب  ینارما یلحنش شوخه و همه  یدونستم...خوب مخندیدم
 یپبه دلم نشسته بود و برام ک یلدل یبودم!ب  یمیبود که باهاش گرم و صم ینمهم

 ...بود یسبرابر اصل ارم

 ...بهت یزنمکه من همش زنگ م  ینطوریهچقدر خوب اگه ا یوااا-الین

 یزیچ یا یانگار گوش یچیدگوشم پ  یهاکان تو یعصب یصدا یهو ..که یدخند پارسا
 رو از دست پارسا گرفته بود

فقط تماس رو   یدید  یررو ضرو یتفکرا نکن..هروقت موقع یناز ا یخودب-هاکان
 یدهرو انجام م یگهد یپارسا هم کارا یدم..معموال خودم جواب م یکنیم برقرار 

 ...یهخبر یکننفکر م  یشهنخند االن توجهشون جلب م یه  ی؟حاالمشد یرفهمش
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 یرتی غ یعنیکنم... یمعن یچطور یدونستمرو نم یشحرفا و حرکات عصب ینا 
  یکنم فکر م  یهر چ   یمن انقدر حساس باشه؟!..ول  یداره رو  یلیشده؟؟؟؟اخه چه دل

 نبود ینطوریاصال ا یل....اوایدمرفتارارو ازش د ینبه مرور زمان ا یبینمم

 بود..اصال من چرا خوشحال شدم!؟ یضرفتاراش ضد و نق ی همه

 یچیدگوشم پ  یو کالفش تو  یعصب یصدا دوباره

 یرونببند....برو ب یِشتواون ن-هاکان

تا صدام نره اون ور...واقعا چقدر دهنمو گرفتم    یجلو  ی...ول  یدمخند  یز ر  یز و راروم   
االن دست من افتاده   یدمو دستگاه حرفه ا ینکرده بود که همچ  یشرفتبشر پ

 یلماست ف یفقط برا یکردمبود!فکر م

 ی عصبان  یبرم اقا یگهخب من د-الین

  اروم شد یکم  صداش

 یاون عمارت و جاها یبه پارسا بگو...ضمنا ما تو یداشت  یاز ن یزیچ-هاکان
 .ین...فقط خواستم حواست باشه همیمنود کار گذاشتمختلفش ش

 زدم..خوشحال بودم که همه جوره حواسش بهم هست یبخش  یترضا لبخند

 !باشه..ممنون-الین

که دلمو به   یو جور یدمصداشو شن یدکهکش  یقیلحظه مکث کرد نفس عم چند
 ت لرزه بندازه گف

 ....مراقب خودت باش-هاکان
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 ..قطع کرده یداد..که نشون مصدا قطع شد. یحرف  یچبدون ه و

ازم بخواد مراقب خودم  یدبرداشت کنم؟؟چرا با یتونمم یمراقب باششو چ  معنی
 !باشم...اونم با اون لحن

 ...شدم و خودمم خبر ندارم یقچقدر روش دق هوف

  ید که از خودم دارم االن با  یشناخت  یکنم؟بانم یمثل قبل باهاش لجباز یگهد چرا
 یچیه ی....ولیذاشتمم یو سر ناسازگار یکردمد علم مق ییاش در برابر زورگو

 نگفتم...نسبت به قبل اروم تر شده بودم

 ..شده بود افتادم یو از دستم عاص یکردمم یطنتاون موقع ها که جلوش ش یاد

 لبم نقش بست یرو یقیخاطرات لبخند عم یتداع  با

....ببند اون یکنیامرفتار    ییجورا  یه  یدار  یاخانم تازگ  ینروشن ال  جانـــــم؟چشمم
 ...ادب یب  یشتون

 برگشتم یتا باالخره به حالت قبل یزدمم یبخودم نه به

دم و دستگاه باخودم  ینهمهمن ا یکردعمرا به ذهنشونم خطور م یسو او اشکان
 ...شههاکان با یناداشته باشم..و پشت ا

 کسم  یچبا ه))

 ..یکنول یستسخن ن یلم         

  ینتو خارج از ا  

 ((!ییقائده و فلسفه ها               
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 ....یالواو یگهبفهمن که د اگر 

 اتاق و بازش کردم یسر رفته بود رفتم سمت پنجره  یحساب  حوصلم

 یشد حفاظت م یاهن یها  یلهتوسط م پنجره

 !..فکر همه جاشو کرده بودن ینکهمثل ا نه

از قفس   یشتر بمن    یبود اما برا  یقشنگ   ی عمارت بود,جا  یمقابل باغ روبه رو  پنجره
 ..و زندان نبود

 کنم  یپر و خال یبه اروم یژنهامو با اکس یهکردم ر  ی..و سعیدمکش  یقیعم نفس

 یرمارامش بگ یشدکار باعث م  ینمکرر ا تکرار 

 گاه حس اهنگ خوندن بهم دست داد  ناخدا

 ی و هنوزم اونقدر صدامو قبول نداشتم که بخوام جلو یخوندمخلوتم م یتو فقط 
 بخونم یکس

 یهوچرا  یدونمکه نم  یاز حد بلند نباشه رفتم تو حس اهنگ  یشکه صدام ب  ریجو
 :مغزم و با احساس خوندمش یسر زده افتاد تو

 شه یته دلم خال یوباش یشهم مگه

 یشه رابطمون ورد زبونا م یدمم قول

 پرواز کرد  یشهم  ینمرو زم یتو حت  با

 .....ُمرد واسش یشهکه جذابه م  چهرتم

 ...پسش زدم یعاذهنم نقش بست...سر یهاکان تو یدفعه چهره  یک)
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 (...یلعنت  وای

 :کردم و ادامه دادم  ییاعتنا بی

 سردمو یدستا یر خودت بگ فقط 

 خنده هام فقط واسه عکسمه  نباشی

 ....از من یمونهم یتو مگه چ  ونبد

 یریبا حرفا..نداره تاث ادما

 !رو ما اصال

 یدیخوب بهم م حس

  او دردا با تو خوبه در ج زخما

 (مغزم اکو شد یاسم هاکان تو)

 سرمو گرفتم یدفعه عصب ینمتوقف شدم...ا دوباره

 لعنت بهت! چم شده من؟؟ -الین

مغز و قلب با من چه   ینا یدونم...نمیدمکش  یقبار پشت سر هم نفس عم چند
 یدنهست خوب دارن عذابم م یکردن...هر چ   یداپ یمشکل

 کوفتم شده بود  یب اصال اهنگ هم نخونم...حسا یگهدادم د ترجیح

 ...وقته که مبهم شده!حال دلم...افکارم...احساساتم یلیخ حالم

 بفهمم  یبه خوب  یتونمم اینو
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 یستمدر باعث شد برگردم سمتش و منتظر با صدای

 بله -الین

 وارد شد ولبخند به لب سرش رو بلند کرد  اشکان

 ده بود روز افتا  یناون پدر لندهورش به ا یلیصورت سرخم که از س یدند با

 زد و لبخندش رفته رفته محو شد خشکش

 پر بودن از سوال یشاب چشمای

 مت پنجره نگاهمو ازش گرفتم و برگشتم س یدلخور با

 در رو بست و قدم زنان اومد سمتم 

 حرکت نامحسوس شنود رو روشن کردم یه تو

 .......صورتتینال-اشکان

 زدم یپوزخند صدا دار یطور همون

 تونهدست گل پدر گرام-الین

 امروز؟  یدیشمگه د-اشکان

نوش    یالک   یالک   یلیبگم نه پس روحش پرواز کرد به سمت اتاقم و دوتا س   خواستم
 جانم کرد

 اره گفت برم اتاقش-الین

 و اونور رفت  ینور اتاق ا  یو قدم زنان تو یدکش  یشده بود بلند پوف  یعصب انگار 
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 یذارمنم یگهد ینجاااز  یبرمتخودم م یریمماه بگ ینبذار عقدمونو اخر ا-اشکان
 .دستش بهت برسه

برگشتم  یشهباز تر نم ینکردم چشمام از ا جــــــانم؟؟؟؟عقـــــد؟؟؟؟حس 
 گفتم  یباریدم یکه ازش گنگ   یسمتش و همون طور متعجب با لحن

 یگی؟ م یعقد؟ما؟منو تو؟؟چ -الین

 زد یلبخند مردونه ا اشکان

!تو قراره  ینجا؟اوردمت ا یچ  ی...پس برایکنیچقدر زود فراموش م یزمعز-اشکان
 .یمن بش  قصر  یملکه 

از   یدشا  یدونمکنه...نم  یکردم که باعث شد اخم کمرنگ   یحرفش تک خنده ا  ینا  با
 !بود که خنده م گرفته بود یتزور و عصبان

 باهاش ازدواج کنم  یخواممن که نم قطعا

..اما ادیدنشون م ینوبود...اخالقشم ا یستب یتو موقع یپو ت یافهاز نظر ق اشکان
 !من قلبم

 نداره یکس  یبرا ییجا یکنمم حس

 واردش بشه یا یگهکسه د  یذارهتوش هست و نم  یکی یانگار ینکها یا

 ..یمونهدنبالش فقط برام ناشناس م یگردمهم م یچ  هر 

 ی خودش چ  ینهکه پدرش ا  یعمرا با اشکان ازدواج کنم..اشکان  یرماگرهم بم تازه
 وادیخم یکنهم یمن باز یقشست که جلوهمش ن یناا یکنمبشه؟فکر م یخوادم

 .هنوز منو نشناخته یانگار یاعتمادمو جلب کنه..ول
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 .یکنمخفتو قبول نم ینا یرممجناب اشکان بهداد..من اگر بم یکورخوند-الین

داشتم از حرص  ینکهبا ا یارهحرصمو در ب یخواستزد...دوباره م یخونسرد لبخند
معلوم نبود..فقط   یچیچشماش ه  یتو..یستادممثل خودش خونسرد ا  یول  یمردمم
 یکنهداره نگاهم م یقابفهمم عم یتونستمم

 یینسرمو انداختم پا یلحظه ا برای

 یبش یممتسل یدکه اول و اخرش با  یدونیم-اشکان

ازدواج    یدونیخواسته ندم!انگار اصال نم  ینتن به ا  یول  یرمگفتم که حاضرم بم-الین
 ی؟؟؟یفهمدوستت ندارم چرا نم یگم!؟میچ  یعنی

  ی اقدام  ینا هاکان  ینکهقبل از ا  یترسیدمشده بودم م  ی..عصبیرفتباال م  داشت  صدام
 !کارشو بکنه   یعوض ینکنن ا

داشت که ارومم   ینوراستم..مصال قصد ا  یبازو  یاز دستاشو گذاشت رو  یکی  اشکان
 کنه

 شتاب پسش زدم با

 !!!!به من دست نزن-الین

 یکردل مخودشو کنتر یشهبست و اروم باز کرد..داشت مثل هم چشماشو

 ...خب باشه!اروم باش یلیخ-اشکان

 گرفته گفتم  یهمونطور با صدا یکردکم کم داشت سر باز م  بغضم

 تنها باشم یخوامبرو م ینجااز ا-الین
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 گرفتم سمت پنجره  رومو

  یستادلحظه منتظر ا چند

 یبه سوالم جواب بد  یداما قبلش با یرمباشه م-اشکان

 ی؟ا چ -الین

 ...فقط بهم بگو چرا یاتاقمو تو به اون روز انداخت  ینم عکس تومطمئ-اشکان

 ...کردم  یکار خوب   یلیماتفاقا خ  یمونمفکر کنه پش  یخواستم.....نمیداوه پس فهم  اوه

اتاقت باشه...عکس خودمه  یتو یدوست ندارم عکس من به اون بزرگ -الین
چون من هر    یکنارو نک  ینا  یگهد  یتونیم  یدست منه..شماهم اگر ناراض  یارشماخت

 .ینهدفعه رفتارم هم

 ید خند اروم

 !و لجباز یطونگستاخ ش-اشکان

 بهش انداختم ینگاه  یماخم ن با

 رفت  یروناز اتاق ب یحرف  یچ ه بدون

 یومدم یگوش  یبوق از تو یفضع یلیخ صدای

 روش ارتباط رو برقرار کردم یلمس دکمه  با

 یدهاکان به گوشم رس  یعصب یادفر صدای

 بکنه؟؟؟هـــان؟ یخوادم یچه غلط  یضـــــاون عو-هاکان
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گوشم از وسط پاره شد    یبلند بود پرده  یادشفر یحس کردم انقدر صدا راستش
 حسه  یو االن ب 

 اروم باشه گفتم یکردمم یکه سع  ییصدا با

عقدم منو    یخوادگفت؟؟گفت م  یچ   یدیارووووم بابا گوشم کر شد!!!خودت نشن-الین
 !کنه

به پا بود..اما  یشکه درونم ات یدرحال یزدمبهش م حرفارو ینخونسرد ا خیلی
....کرم ینمکنه و بازم حرص خوردنشو بب  یا  یگهخودش برداشت د  یشپ  یخواستمم

 !یگهداشتم د

!تو که خام حرفاش  یکنه؟م  یکارشاگه عمو بفهمه چ  یدونیاحمق؟م  یدختره  -هاکان
 ی؟ شد ینشد

 ؟  یگفت   یهوم؟چ -الین

 تر ادامه داد عصبی

 !!!!یـاراسگ منو باال ن یواون ر -هاکان

 یچیدگوشم پ  ی پارسا تو یصدا یهو

 یداد یگنالتوروخدا رو اعصابش راه نرو از اون موقع که س یابج -پارسا
 ....داره......آخخخخخخخ

 گفتم  ینگران  با

 !!؟یشـــد؟چ-الین
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 از درد بود گفت یگرفته که انگار ناش  ییبا صدا پارسا

من  یا یگی...هاکان تو میمش کن بگذربابا فلج شدم اصال ول یچیه-پارسا
 .بگم؟.....باشه برو.....نه حواسم هست داداش...خدافظ 

 خطاب به من گفت دوباره

دعوتن که  یمعروف دب  یخایاز ش یکی یخونه  یمهمون  یه ینا فردا بهداد-پارسا
 یم...من و هاکانم هستیارنبا خودشون م احتماال توروهم

 وسط حرفش با ذوق گفتم پریدم

 ی؟؟ توهم هست -نالی

 خندید 

 خانم شجاع یگهد یاریدر ن یباز یعاره هستم فقط مراقب باش ضا-پارسا

 یسکه از او  یزاییمنم ببرن..با اون چ یدوارمنه بابا حواسم هست فقط ام-الین
 تشنست  یفکر کنم به خونم حساب  یدمد

 ید خند  پارسا

اشکان قصد    پرس و جو کردم ظاهرا  یکمشدن از دستت همشونا!!من    یعاص-پارسا
 ...ازت بکنه ییرونما  یهو اونجاهم  یداره به قول خودش ملکشو ببره مهمون 

لبام    یرو  ینیهستن لبخند دلنش  یمهمون   یفردا پارسا و هاکان هم تو  ینکهفکر ا  با
 نشست 

 یابج  یستن یخب امر-پارسا
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 (یدمخند یز ....)ریاهاکان نکن یهشب یافتوتوروخدا ق یراست  یجی نه برادر بس-الین

 یدپرس متعجب

 !چرا؟-پارسا

 ...یبینمنگاهشم بکنم شبا دارم کابوس م یکنماصال همت نم-الین

که   یخنده ش گرفته بود در حال یخنده...پارسا که حساب  یر اروم زدم ز یبا صدا و
 داشت کنترلش کنه گفت یسع

 ...یحالشو ببر یامم یجور  یه نه بابا -ساپار 

 خندیدم 

 احسنت به تو پسر گلم-الین

 تاق زده شد اروم و هول زده گفتما در 

 .اومد من رفتم خداحافظ  یکی-الین

 کنه قطعش کردم  یمهلت بدم کار ینکهبدون ا و

 وارد اتاق شد  اسیه

 یین سالن پا یماقا گفتن بر-اسیه

 یاداونم همراه من م یعنی...یدمرو فهم یماز بر منظورش

تا   یدمرتم پاشصو ی بار رو ین شدم و مشتمو پر اب کردم و چند یی دستشو وارد
 صورتم بره  یاز رو یفشکث  یرد انگشتا یجا
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  یرایی به سمت سالن پذ یهصورتمو با دستمال خشک کردم همراه اس ینکهاز ا بعد
که قهوه    ی و درحال  مبل نشسته بود   ینبود..اشکان رو  یساز او  ی...خبریمرفت  یینپا

 ..ینمبه من اشاره کرد روبه روش بنش یکشیدش رو سر م

فقط من و تو!گفتم که  یعنی...یممهم دعوت یکار یمهمون  یه فردا -اشکان
 !یبخر یالزم داشت  یز هر چ یرونب  یم...االن هم برو حاضر شو باهم بریبدون 

 با تعجب باال انداختم ابروهامو

 !یام؟ن یمهمون  یشهنم-الین

 شانسمو امتحان کنم یخواستمم ی...ولیانداشتم بگه چشم ن انتظار 

 زد  یرد..و لبخند کمرنگ نگاهم ک یرهلحظه خ چند

 ید ...بایخونه موند یتو یاد!زیمشهر هم بگرد یتو یکمنه....برو حاضر شو -اشکان
 ...اشنات کنم ینجاکم کم با ا

 دلم گفتم ته

 !باش یالخ ینبده اش به هم صنار 

بودم و از    یده خونه پوک  یتو  یکنارش باشم...اما حساب   یومدال خوشم نماص  ینکه ا  با
موضوع    ینا  یاندر جر  ید بزنم!و صدالبته هاکان هم با  یگشت   یه  یدب   یخدام بود تو

 !یدادمقرار م

 زدم  یزورک  لبخند

 باشه-الین
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 تکون داد و به باال اشاره کرد  سرشو

 !باش یینپا یگهساعت د یمن-اشکان

چون    یزدکه با تلفن حرف م  یدمد  یسوراه او  یگفتم و از پله ها باال رفتم تو  یا  باشه
 ...وارد اتاق شدم و در رو بستمیگهم یوجه نشدم چ بود مت یزبونش عرب 

  ی و کفش همرنگ کت شال مشک  یو شلوار مشک  یرهکت سبز ت  یه یدناز پوش بعد
 خودمو چک کنم از اتاق خارج شدم  ینهآئ  یاز تو ینکه سرم انداختم و بدون ا یرو

 یامادم دن  ینحوصله تر یبودم اون لحظه ب  مطمئن

 رو روشن کردم یابمحسوس شنود و ردنا یلیرفتم خ یینپله ها پا  از 

  یدمرو د یهاس یدمپله ها که رس یینپا به

 !در منتظرن یاقا جلو-اسیه

 !باشه-الین

 شده خارج شدم  ینعمارت نفر ازاون

 ی حرف  یچ..بدون هیکردنشسته بود و منتظر به من نگاه م ینیرگالمبو  یتو اشکان
بود   یدوباره با هر زور یشدز مرو باز کردم..متاسفانه  به سمت باال با ینودر ماش

 ...بستمش

 یه یدمانداختم که د یپشبه ت ینگاه  یماستارت زد...ن یحرف  یچبدون ه اشکان
  یلی خ  یکلش ه  ینکه...با ایدهپوش  یو جذب همراه شلوار مشک   یدمردونه سف  یرهنپ

 ..یشستجوره به دل نم  یچ ه یخوب بود ول
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 ی؟دوست دار یچه طعم یبستن-اشکان

 نگاهش کردم یو سوالسمتش  برگشتم

 خنده  یر م رد ز  یافهق یدند با

  مهمونت کنم یبستن یخوامم-اشکان

 ییاهان...خب......کاکائو-الین

 ا لبخند گفتتکون داد و ب سرشو

 ...یدونستمم-اشکان

نگفتم..االن انتظار داشت  یچیابرومو باال بردم و سرجام صاف نشستم و ه یتا یه
 !اهوش؟پسرک ب  یدونستیکه م  ینبگم..افر

 ی بلند دب   یبرج ها  یقه...بعد از چند دقیمهارو رد کن  یابون ب  یدطول کش  یساعت   نیم
 ...یدمرو از دور د

 یام دوست نداشتم ب یچوقت بازم ه یفهوجود برج خل و یبا اون همه قشنگ  یادمه
 !یدب 

 یکردمنگاه م  یرونوداشتم ب یشهاما هنوزم از پشت ش یدماشکانو شن صدای

....)دنده رو جابه جا ینبشم ال یکبهت نزد یتا خودت نخوادوست ندارم -اشکان
 یگیرمکه دستاتو م  یبار   یناول  ی...حت یمرو شروع کن  یمونبا عشق زندگ  یخوامکرد(م

 ...یباش یخودت هم از ته دل مثل من راض یخوامم

 ...یجوئیدمنگفتم و فقط با دندون پوست لبم رو م هیچی
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 ادامه داد یدسکوتمو د وقتی

خوشبختت کنم  یجور  یه یدمپدرم....قول م ی...حت یشیمادما دور م ینااز -اشکان
 ...!دلت تنگ گذشته هات نشه  یگهکه د

 یکردمبود!من داشتم به فرار فکر م  یالدلم به حرفاش پوزخند زدم...واقعا خوشخ  تو
 ! اون به ازدواجمون

م  عجر  ی نانس یبایز یبزنه ضبط رو روشن کرد و صدا یا یگهحرف د ینکها بدون
 ...یچیدپ ینماش یتو

 یبرج تجار یه یربع جلو یک..باالخره بعد از یگذشتیمها با سرعت م یابونخ از 
 نگه داشت

 ..یخوریمم یزیچ  یه بعد  یملباست رو بخر یماول بر-اشکان

کرد؟اصال اگر مخالفت هم   یمخالفت  یشدنگفتم...مگه م یچیتکون دادم و ه سرمو
 .....جز اطاعت نداشتم!البته موقتا ی!چاره ایداد؟گوش م  یمگه کس یکردمم

م به لباس ها نگاه حوصله نداشت ی...حت یمبه شونه هم وارد برج شد شونه
و به   یپاساژ گرد یامبندازم....مگه مغزمو از دست داده بودم که با اشکان پاشم ب

 یریم؟باهم لباس بگ یافتخار مهمون 

 !ندنبود معلوم بود همه مغازه ها ِبرَ   یبزرگ و مدرن  پاساژ 

خوب  یقش...سلیگرفتمازش م یرادیو ا یبع یه  یذاشتدست م یهر لباس روی
حرف زور حداقل   ینهمها ینبرم...ب یشبه خواست اون پ  یخواستمنمبود اما من 

 !خودم نظر بدم یتونستمم یکی ینسر ا
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 !تن بزنم گفتم بخره ینکهرو انتخاب کردم و بدون ا یدهلباس پوش  یه باالجبار 

 یم واز مغازه خارج شد یدکارت کش  یحرف  یچبود!بدون ه یراض کهینمثل ا اونم

 یمنگاه بنداز یه یمبر یاداره...ب یمغازه ساعت فروش ینجااز دوستام ا یکی-اشکان
 !خوشت اومد یدشا

 یمنکردم..سرمو تکون دادم و حرکت کرد یمخالفت  بازم

من اونشب چه  !و یرونب یمافتادم که با هاکان رفته بود یاون روز یاد ناخوداگاه
 !یووردمکه سرش ن  ییبالها

 ...ینجاستمغازه ش ا-اشکان

انداختم...باهم وارد   یبه مغازه برند ساعت فروش ییبلند کردم و نگاه گذرا سرمو
اشکان خندون بلند    یدن نشسته بود با د  یز پشت م  یپسر جوون و عرب   یممغازه شد

بغل کردن اشکان رو  رو  یگهبا ارامش همد ینکهشد و به سمتش رفت...بعد از ا
 !هراجب من باش یزدمگفت...که حدس م  یزیچ یبهش به عرب 

زدم و به تکون دادن سرم اکتفا  یسرشو تکون داد و سالم کرد...لبخند کمرنگ  اونم
 کردم

 ...زدم  ید حوصله دور و بر رو د یشروع کردن به صحبت و من ب  باهم

 یاره رو ب نهادیشیشپ یتا ساعت ها ینیمها بش یصندل  ینا یرو یاب-اشکان

  یه بود امروز  یدهنشستم فکر کنم اونم فهم یشمبل کنار یرو  یحرف  یچه بدون
 !یز دردسر تموم شه همه چ یب  یخواستمهست...فقط م یزیمچ

 ...با جعبه جلومون گذاشت یمتچند مدل ساعت ست و گرون ق پسره
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 ...که در مغازه باز شد  یمزدن ساعت ها بود یدد مشغول

م حبس  ینهس قامت بلند و چهارشونه هاکان نفس تو یدنو با د بلند کردم سرمو
 ....شد

 !؟؟؟ یشدمانقدر دگرگون م  یاتازگ یدنشاز د چرا

بود لبخند بزنم    یک!!!ته دلم ضعف کردم!!..نزدینجاهاکان به خاطر من اومده بود ا 
 جمعش کردم یعکه سر

 رو به هاکان با لبخند گفت  پسره

 ال؟؟؟ آآآآ....محمد!!!!اهال و سه-

کردن....فکر   یداد و احوال پرس چهره ش باهاش دست یبا همون اخم رو هاکان
 عادت داشتن یشگیشبه چهره اخمو و عبوس هم یناهمکنم ا

 روبه هاکان گفت یبلند شد و به فارس اشکان

 !ینوراپسر...از ا یدایی...محمد!کم پینجاستا یک   ینبه بب-اشکان

 یظکه غل  یباشه ....با صدا یعصب زدمیبهم انداخت حدس م ینگاه  یمن هاکان
 گفت  یشده بود از لهجه عرب 

 !چطوره؟  یساو یخساعت بخرم...ش یه.... تولد دوستم ...یامدم برا-هاکان

هم اشکان تا االن به صداش   ینهم یبرا  یخوردلحن صحبت اصال بهش نم این
نم با  و اال یهمخف یسبدونه هاکان پل یخوادشک نکرده بود..حق هم داره!از کجا م

 !یستادها ینجاا یمگر
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 یاونم خوبه....)دستشو زد به شونه هاکان(موفق باش-اشکان

بندازه همراه پسر فروشنده   ینگاه  یگهد ینکهفقط سرشو تکون داد..بدون ا هاکان
 ازمون دور شد 

 سرجاش نشست اشکان

 خب بنظرت کدوم خوبه پرنسس؟ -اشکان

 یوباز صبر ا یحاصبر بده..ترج به من یاو درد...پرنسس و کوفت.....خدا پرنسس 
 !ریشتب

 ..بود هم قشنگ یکاز ساعتا دست گذاشتم...هم ش یکی روی

 خوبه ینبه نظرم ا-الین

  ی کنم که انگار از همه چ  یباز یوکردن..سخت بود نقش کس یبود باز سخت
 !یدارز ی...اما به تهش میهراض

 ....خوبه..خوشم اومد-اشکان

صداش زد...هم اون هم هاکان به سمتمون    ییرسا  یکرد به پسر جوونه و با صدا  رو
 ...برگشتن

 ...یدننگاه هاکانو حس کردم و قلبم شروع کرد به تند تپ ینیسنگ دوباره

گوشه مغازه    ی...پسره هم از پله هایارهاشکان گفته بود ست ساعت رو ب  ظاهرا
 رفت طبقه باال 

 نشست  اشکان ییمبل روبه رو یشد و رو یکمونبلند نزد یبا قدم ها هاکان
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 ....یدادتکون م یو پاهاشو عصب ینشده بود به زم یرهاخم خ با

کوه   ینمراقبمه پشتم ع  یطیدر هر شرا  یکردمبودم که هستش....حس م  خوشحال
  !یمیسهوا

 !یمهم بردار یگهمدل د یه یخوای...؟میاز انتخابت مطمئن ینمال-اشکان

 یر حقم لطف و مهربون نخوام داز کجا در اومد؟من  یگهد ینملعنت بهت....ال هوف
 !!!!؟؟؟ ینمبب یدبا یوکنه ک

 ...اره تکون دادم یکردم و سرمو به معن  یکمرنگ   اخم

شده بود..از استرس قلنج انگشتامو   یشتر هاکان ب یپا یتکون خوردنا  شدت
 ...سکوت مغازه بشکنه یشدکه باعث م  یشکوندمم

ت و به اشکان اشاره کرد رف یزشبعد از چند لحظه با دوتا جعبه به سمت م پسره
 تا بره اونجا

 ...یاممن برم حساب کنم ب-اشکان

 ...بلند ازم دور شد یگفتم که اشکان با قدم ها  یا باشه

پروا زل زد بهم....ته  یرو به روم....باالخره ب  یدوختم به هاکان عصب نگاهمو
 ....سیدیر هم ناراحت به نظر م یلیکه دلمو لرزوند!خ  یغم یهچشماش غم بود....

نگاهشو گرفت و اشاره   یعاز اون با چشمام قورتش بدم!سر یشتر نکردم ب فرصت
 ...باشم یکرد تا عاد

 حساب کرد به سمتم اومد  ینکهبعد از ا اشکان
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 یننتونستم نگاه اخرمو به هاکان بندازم....کاش ا  یحت   یمهم از مغازه خارج شد  با
چهارتا ادم  یبرا یمر نباش مجبو یگهتموم شن....که د یو لعنت  ییجدا یها یهثان

 ...یمکن  یباشک باز یمو قا یمکن  یگریهزار بار باز یدوهزار

 ینهارو تو صندوق عقب ماش یدخر ینکه...اشکان بعد از ایمشد ینسوار ماش باهم
 گذاشت پشت رل نشست 

 اشکان-الین

 جواب داد یزدکه استارت م  همونطور 

 !جانم؟-اشکان

 گفتم  یحوصلگ  یب  یتو با نها  یدمکش  پوفی

 ...یکنهسرم درد م یم؟یکمزودتر برگرد یشهم-الین

  ین..همیشدهاکان هم از ذهنم پاک نم  ینغمگ  یچشما  یر اما تصو  یکرددرد نم  سرم
 شده بود خوره جونم 

 مکث کرد کمی

 ...باشه یخوایم ینوخب اگر ا یلیخ-اشکان

  دادم یه تک یشهبه ش سرمو

سکوت کرده   ینکهوشحال بودم از ارد و بدل نشد.....خ  ینمونب  یخود عمارت حرف   تا
 ..یرهاروم بگ یو گذاشته مغزم کم

 گفت  یکردعمارت پارک کرد و همونطور که کمربندشو باز م یاطح توی
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 شو یادهپ-اشکان

بلند به سمت عمارت   یکه با قدم ها  ی....درحالیرمازش بگ یدارو نداشتم خر حال
در  یناشداره ساک هارو از پشت م یدمرگشتم سمتش که دب یرفتمم
 ************...یارهم

  به خودم انداختم ینهاز آئ ینگاه  یهقبل یشگر از رفتن همون ارا  بعد

 !!!ینجاروگاد...ا  یاوووووه ما 

 .و با کش محکم بسته شده بود  یتموهام به پشت سر هدا تموم

سرم مثل ابشار دورم پخش شده بود که   یاز باال  یبا حالت لخت و پف دار  موهام
 .اومد یارنجم م یرو تا یش بلند

چشمام   ینقاب بزنم رو  یدصورتمم که اصال حرف نداشت...چون گفته بود با  ارایش
 کار کرده بود  یشتر ب

 یکردم یش قلوه ا یرو هم به لب هام زده بود که حساب  یسرخاب  رژ 

 یدادنشونش م یباتر بود که ز یدهچشمم کش ارایش

 یه  پیراهنم

 جذاب بود  براق و  یلیخ ییشب به رنگ کهربا لباس

 بودم یدهبلند خر ینهم است  یکی ینا خداروشکر 

  ی به لباس پرنسس یشتر نبود و ب یاصال عرب  ی برعکس لباس قبل لباس
 نکرد یمخالفت  یچاشکان ه یدشم!..موقع خریخوردم
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 یکیچاک کوچ یقه یینپا یبود و کم یدهش پوش قهیداشت, ی بلند و تنگ  استینای
بود که البته    یهرکدوم خال  یککوچ  یضیب  یه  ی خورده بود...سر شونه هاش اندازه  

 ...یگذاشتنم یششونه هامو به نما یادز

 ....دامن هم که اصال نگم بهتره!کامال مشابه لباس عروس بود پف

 ...لباس ها ینکنم با ا  ییر انقدر بخوام تغ یشد نم باورم

با   امشبو بترکونه! نقابمم همرنگ  یزدمو درخشان بود که حدس م یلی.... اکللباس
 .گذاشته شده بود  یباییبنفش ز یدوطرفش پرها یلباس بود که تو

باز کردم   یشده بود..اوهو چه ِپپس  یشهتم چشمام دلرباتر از همنقاب رو گذاش  وقتی
 !خودم یبرا

 در اتاق اومد صدای

 !خودمون یمش یفضول خان باشه...همون اش یزدمم حدس

شد دل بکنه و راه   یالخره راضبا یفبه به و چه چه و تعر ی با کل یدمنو د وقتی
 یوفتیمب

********* 

 یدیماقا رس-راننده 

 یشد و در رو برا یادهاز همون محافظا از جلو پ یکیکون داد و سرش رو ت اشکان
 ما باز کرد

 ازش نشسته بودم یادیز یشد و بعد من که با فاصله  یادهاشکان پ اول
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 غره بهش رفتم چشم یو کل  یرهدستمو بگ یادزور زد ب  یکه کل  بماند

 !بود ینقزو یرو نبود که سنگ پا یعنی

 یساختمون دو طبقه و بزرگ با ظاهر  یهبار    ینبودم ا  یدهکه د  ییعمارت ها   برعکس
 .مرکز شهر قرار داشت یاز کوچه ها یکی یتو یکمدرن و ش

,اشکان نقاب همرنگ با کت و شلوارش رو به چشماش  یمشد  یال و  یاصل  یاطح  وارد
 زد

  ی نگاه ها برا   یاومده بودم..همه    یا  یگهشال د  یا  یر ظاهر و بدون حر  با همون  منم
شد...که اشکان باغرور ارنجشو سمتم گرفت    یدهه سمت منو اشکان کشب  یلحظه ا

حالم   یدم خودم د  یعرب هارو رو  ی  یرهنگاه خ  یکنم اما وقت   یعشاول خواستم ضا
 .کنم  تخاببد و بدتر ,بد رو ان یندادم ب یحبد شد و ترج

  و  یز م یو بزرگ که دور تا دور پر از صندل یکش یتنها یسالن ب  یه,یمشد یال و اردو
اردو غذا و   یز هم سر م یوسط مشغول رقص بودن و عده ا یمهمون بود عده ا

تفاوت که لباس  ینبا ا یگهد یای,مثل تموم مهمونیکردنو دسر سرو م یدنینوش
 یکت و شلوار بود تا لباس عرب   یشتر مهمونا ب

به سمتمون اومد و   ییباشه با خوش رو یرانیا یخوردکه بهش م  یشلوار کت  مرد
 یداشکانو در اغوش کش

 !تو ییپســر....کجا-

 ید جا مهندس شما کجا بود ینهم-اشکان
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برگشت  یلحظه ا یکه بهش گفت مهندس برا  یاروبغل هم در اومدن و اون  از 
 سمت من و با تعجب نگاهم کرد

 گفت  یلبخند چندش با

 !اشکان جان یکنینم یرو معرف  یبا نم زخا ینا-

  یلیدستشو گذاشت پشت کمرم که همون لحظه خ ییوش رو با خ اشکان
 !یوورد مبارکش ن ینامحسوس ازش فاصله گرفتم..که اونم به رو

هم)اشاره کرد به مرده(مهندس   یشونمن و ا  یبای,نامزد زینال  یکنمم  یمعرف -اشکان
 .من یرانیاز دوستان ا یاحسان فرج 

من بدون    یاورد ول  دستشو با همون لبخندش جلو   یهمون مهندس فرج   یا  ناحسا
 کنم  ییبهش اعتنا ینکها

 گفتم  یسرد و رسم یلیو با لحن خ یستادما ینهبه س دست

 !ی فرج   یخوشوقتم اقا-الین

 یمصنوع   یلیکرد لبخندشو خ  یسع  یدشد و دستشو که رو هوا مونده بودو کش  پنچر 
 چندان موفق نبود  یحفظ کنه ول

که   یطون؟میبینمش  ینامزد کرد  ی!ک یابانو,اشکان رو نکرده بود  ینطور منم هم-احسان
 !حرف نداره یقتمسل

 ینطوریبه من که مثال نامزدشم ا  یسادهوا  یارو  ینا  یخورهواقعا به اشکان بر نم  یعنی
 یکنه؟ حرف بلغور م

 !گذاشته  یر بگه فرهنگ غرب روش تاث یخوادم  یا یرتهغ یب  یلیخ یا
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 ...ن جانشد احسا یهوییر کن باو-اشکان

صداشونو    یگهبودم د  یستادههم همونجا سر پا ا  یچارهصحبت شدن و منه ب  مشغول
 زدن مهمونا شدم  یدچون گرم د یدمنشن

 تا دور سالن رو نگاه کردم با چشمم دنبالشون  دور 

برگشتم    یعخودم حس کردم سر  ی رو رو  ی و براق   یز از سالن نگاه ت  یگوشه ا  میگشتم
 خودشه یدمد سمتش که

ظاهر شده بود   یشهمثل هم یفوق العاده جذاب  یپاما با ت یم با همون گر هاکان
نامحسوس بهم  یلیپارسا باشه نشسته بود و خ  یزدمکه حدس م  یکنارش پسر

 یزدلبخند م

 ینگذاشته بود درست ع  یبیلو س یشدار کرده بود و ر یهفکش رو زاو یکم  پارسا
نبود..البته اون  یلنز یچچشماش ه یکان توه بود..برعکس هاعرب شد یپسر ها

 یاطاما خب احت یکردنم ییششناسا یچون کس یادهم ب یمبدون گر یتونستم
 ...شرط عقله

 نگاهمو ازشون گرفتم یعزدم و سر  یکمرنگ   لبخند

مرد    ین ا  یعنی  یکردمخودم حس م  یهاکان رو رو  یعصب  یواضح نگاه ها  یلیخ  اما
 ...یدنبر یاعصاب  یند نافشو با ب نباشه؟ب یعصب نهیتونم یقهدو دق

که در کنار سالن قرار    یزیدل کند و باهم به سمت م  یقششف  یقاشکان از رف  باالخره 
 یمو پشتش نشست یمداشت رفت

 بود  یوهو م یرینیو ش  یگردان که روش پر از خوراک   یز م یه
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اومد و دوباره کنار اشکان نشست و مشغول حرف   یقهمرد بعد از چند دق همون
اشکان  یامهمون ی..کال تویپیچههست اشکان به پرو پام نم ینشد..باز خوبه ازدن 

به نفع من  ینبود...البته ا یهو کال سرش گرم بق یبردمدل منو م یه فقط به عنوان 
 !یشدتموم م

 یکردمخودم حس م یهارو رو  یلیخ ی یرهخ نگاه

ائم بدون ه یلیمن نقاب داشتن اما خ ینع یاشونبعض ینجاا یهاها و زن  دختر 
 نقاب بودن

 یدماز اشکان پرس کنجکاو

 نقاب ندارن؟  یاچرا بعض-الین

 که در گوشم حرفشو بزنه گفت   یسمتم و جور  برگشت

 .یکننمتاهل از نقاب استفاده م یفقط مرد و زن ها-اشکان

فتم..اونم بدون حرف برگشت  گ یبه حالت تعجب باال انداختم و اهان  ابروهامو 
 سمت احسان

 .نقاب نداشت ینهم یااحسانم بر  پس

ظرف برداشتم و با کارد نصفش کردم و اروم شروع  یهارو از تو یرینیاز ش یکی
 کردم به خوردن

 .بودم یده ند یرانا یهستش چون تو  یخوشمزه بود معلوم بود مختص دب  خیلی

 ...هاکان و پارسا ثابت شدم یچرخوندم و رو نگاهمو
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 خاک عالم واااااای

 نقاب بود یههرکدوم  یدستا یو تو یعرب  یدختر با لباس ها دوتا

 تا اونا بزنن  یرناون نقاب هارو به طرف هاکان و پارسا بگ  یکردنم یسع داشتن

 ...یگهمخ بزنن د یخواستنم ییجورا یه کارشو   ین با ا یعنی

 !یکننم یکار دوتا چ ینا ینمزل زده بودم بب فقط 

توجه به    یپارسا هم ب و    یکردم  یدستش باز  یبود و با انگشتا  یینسرش پا  هاکان
 نگاهش به من افتاد و لبخند زد  یلحظه ا یبرا یزدم یداون دوتا اطراف رو د

چرا دروغ  یدادکردم لبخند بزنم اما نتونستم...وجود اون دوتا دختر ازارم م  سعی
 گم؟.....رومو گرفتم به سمت اون دوتا دلقکب

 یخورنبرم تا م ادیخو...دلم میاهاح ی...ب یدنهم م یکن توروخدا چه قر نگاه
 ...کنم  یبزنمشون...تموم بدن برنزشونو با ناخنام چنگ 

انگشت اشاره و  ینب یرینیش یدماکراه نگاهمو ازشون گرفتم به خودم اومدم د با
حرص خوردم که خودمم  ی...نگاه کن چطور یشصتم کامال پودر شده بود,لعنت 

 یدمنفهم

شدن دستم   یاز چسب یتانه یبه خودش گرفته بود و من ب  یحالت چسب دستم
 بودم یزار ب

 کجاست طبقه باال رو نشون داد  ییدستشو یدماز اشکان پرس وقتی

که بهش رفتم حساب کار دستش   یه ابعد با چشم غر  یادخواست باهام ب اولش
 اومد
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 یکردمکمتر کنارش حس خطر م  ییجورا یهداشت.. یازم حرف شنو یومدم خوشم
 !یخواستم ینوخودش هم یدمشا

  یر لباسم ز  یراه به خاطر درخشندگ  ینمجلل طبقه باال رفتم ب ییت دستشوسم به
 تر شد یادروم ز یرهخ یاون همه نور نگاه ها 

 ...یرونچک کردم اومدم ب ینهآئ یرو از تو یشمشستم و ارا دستمو ینکه از ا بعد

دهنمو گرفت   یجلو  یدست مردونه و قو یکهو که   یشدمسالن اتاق ها رد م ینب از 
 پشت کشوند و منو به 

 یزدمم یغتموم توانم ج با

بلند شدم و دهنم رو   ینزم یاز رو یاتاق و در رو بست به سخت  یپرت کرد تو منو
بارش کنم که با دوجفت چشم سبز نافذ رو به   یتونمم یاماده کرده بودم تا هر چ 

 رو شدم 

 !!!بود....هاکان خودش

 خودم رو نباختم با همون اخم گفتم ولی

 یام؟؟؟ خودم ب  یبگ  ی؟نمیتونستیگرفت   مگه مجرم-الین

 یتو یزیچ یه..صورتم چرخوند. یتموم اجزا ینو نگاهشو ب یدکش یپوف  کالفه
 ی؟ناراحتی؟عصبانیت؟کالفگی؟ قرار یبود!ب  یچ  یدونمنگاهش بود...نم

 بودن یشهاخر که هم یدوتا اون

 چشمام زل زد  یتو یشگیشهمون حالت اخم کرد و با غرور هم با
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 یه؟مگه عروس یهسر و وضع چه ینا-هاکان

 زده نگاهش کردم ُبهت

 !یممهمون یرفته تو دتیا ینکهبه تو چه که سر و وضعم چشه مثل ا-الین

قد و مغرور   یتنها یپسر ب  ینهمون غضب و غرور خاص خودش نگاهم کرد ا با
 ...بود

 ارییذ...چرا میگردیم  یدار  یارفته با ک  یادتتو    ینکهمثل ا  ینرفته ول  یادمنه! -هاکان
کن   یگفتم باز  ینعروسک درستت کنن وبعد دنبال خودشون بکشوننت...ال ینع

دستشو    یسگ منو...هووووووف)عصب  یاما نگفتم خودتو بسپر به دستشون اون رو
 (صورتش یرو یدکش

 یکردم....حس میلوس شد یاچرا انقدر تازگ ینبه گلوم چنگ زد..اه ال یبد بغض
 یر ز یتموبا حرفاش شخص یادم کنه واد خور مثل قبل بخ یگهتحمل ندارم هاکان د

 توش لرزش داشت گفتم یکه کم  ییسوال ببره با صدا

 یباهاشون باز  یرفته خودت گفت   یادت  ینکهمن کارمو خوب بلدم مثل ا  یر نه خ-الین
ندارم...مجبورم....!!!!دارم  یباهاشون کار یبینیکه م یزاییچ ینکن من جز ا
 ی؟ناراض یکنمم یباهاشون باز

 شد  یرهاز چشماش رفت و با تعجب به چشمام خ یتعصبان یدموضوح د به

از لنزه...اما  یگفتمقبل رو نداشت اولش توهم زدم م یهنوزم اون سرد نگاهش
چشماش    یتو  یبیغر  یز چ  یهاحساسم نبود..  یسرد نبود...خشک و ب   یگه نه!واقعا د

 یزکرده بود..همه چ  یداپ  ییر تغ ینمونب یز !همه چیبغر یلیبود خ
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 ....منظورم یکنهنم یتتاشکان که اذ-اکانه

  وسط حرفش یدمپر یدمفهم منظورشو

 .باهام کار نداره البته فعال ینه نگران نباش اونجا کس-الین

 ......یکــنـغلط م یاصال کس-هاکان

به موهاش زد که  یدوخت  چنگ  ینه به زمحرفش رو خورد و نگاهشو کالف بقیه
 ...ومدحس کردم دل و رودم به لرزه در ا

 !یجنبه شد یب  یاکه انقدر تازگ  ینال یریکوفت بگ  ای

از قبل تند زد و حس کردم االنه که  یشتر حرفش ضربان قلبم ب ینبا ا راستش
 .باصداش دوباره ابروم جلوش بره

  یدونم نم  یکوبیدم  ینمخودشو به قفسه س  نهیاو به طور وحش  یقرار   یبا ب   یملعنت  قلب
 چه مرگش شده بود 

نافذش...باالخره به حرف اومد از صداش هنوزم   یچشما یم تو دوخت نگاهمون
 یبارید م یکالفگ 

 هنوز یبه سوالم جواب نداد-هاکان

 کدوم سوال -الین

  ...با حرفاش خامت کرده؟ینگفت -هاکان

 یداد مرد بروز م ینا  یسرکشمو که جلو یهکنم و اون روح  یتشاذ یکم  ینکها برای
  کنم  یهتخل
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دستامو توهم گره  یکشمکه مثال دارم خجالت م  یحالت و با  یینانداختم پا سرمو
 زدم

 ....ام...خب....راستش-الین

 ی خون شده بود مثل سر  ی!چشماش کاسه  یدبلند کردم و رنگ از رخسارم پر   سرمو
 چشماش بترکه ینز توهر لحظه منتظر بودم ل یشپ

 ....به بازوم داد یکه فقط تنه زده باشه هول  یزور خشم اروم جور از 

!پس خانوادت ی؟قبول کن یخوایمعلوم هست چه مرگته؟نکنه م یچه-نهاکا
 ی؟..عقلتو از دست دادیچ 

مگه حرفت   یهمشکلت چ یگهد یکنمم ی تو نگران خانوادم نباش اونارم راض-الین
 یست؟ ن ینااقاجون

مردمک   یلنز رو یلحظه ا یکه برا یاز حد گشاد شد...جور یشب شچشما
 یشاصل یشت سر جاچشماش جابه جا شد و دوباره برگ

 !اورد یاون لنزارو در م  کاش

 !!!!منو  ینبب-هاکان

 باال اورد  یدبا حالت تهد انگشتشو

 یشمکن و ِاال خودم دست به کار م  یرونالقبارو از سرت ب   یه  یپسره    ینفکر ا-هاکان
.... مگه تو  یزنمشغلمم م یدکه بوده و نبوده...ق  یبه هر چ  یزنمگند م  یامم یشمپام

 !!!!یبذارم بهش برس یینخوابت بب
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رو بزنم و به غلط   یز همه چ یدق یخواستمم یلحظه ا یبود که برا یعصب اونقدر 
 یذاشتاما غرورمم نم یوفتمکردن ب

 گستاخانه ادامه دادم  همونطور 

 !چطور؟ یگهبا کسه د-الین

 ید تعجب پرس با

 ی؟؟؟ ک -هاکان

 !رو ولش کن   یو کجا و کِ  یک -الین

 ی کال رو  یااشکان داره    یرو فقط رو  یتحساس  ینکه ابفهمم    یخواستمم  یی جورا  یه
 به سنگ خورد یرممن حساسه..که متاسفانه دستمو خوند و ت

اشکان دستش بهت   یدارمنم  یشخص  یل!اونم به دالیهه فکر نکن برام مهم-هاکان
 ...برسه

  ی کال قصد ترش   ینمبب  یدمتوهم فکر نکن نظرت برام مهمه!محض اطالع پرس-الین
 ی؟ارانداختنمو د

  یس پل یهبود بهش گفتم اونم به  یچه چرتو پرت  ینباور نکرده..اخه ا میدونستم
 یمخف 

 'ی'خر خودت یگفتا که توش مبهم انداخت از اون نگاهی

 نباشه و بحثو عوض کنم گفتم یعضا ینکها برای
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عاشق چشم   یامخانواده ندارم که بخوام ب  یناز ا  یدل خوش  یچدرضمن من ه-الین
 .…یستخبرا ن ینبشم,نگران نباش از ا یششونیرپسر س یو ابرو

 کرد  اخم

 باشه  یدمنبا-هاکان

 تمگف  یو با لحن لجباز یستادما ینهبه س دست

 ی؟حاال اگر بود چ -الین

 !یریختماوضاع داشتم کرم م ینم گرفته بود..تو ا خنده

 یدیدمم یادگرمارو اواخر ازش ز  ینحس چشماش گرم شد و من ا یلحظه ا برای

 قدم به سمت عقب رفتم یهسمتم برداشت که قدم به  یه

جلوتر  یو اون ه  یرفتمقدم به سمتم برداشت و منم همونطور عقب م یه دوباره
  ینه حرص خوردنمو بب یخواستکردنمه م  یتقصدش فقط اذ یدونستم...میومدم
 !کور خونده   یول

 مشهود بود گفتم یطونیکه توش ش  یلحن با

  یگم کن واگرنه به نامزدم م  یتاصلت رو رعابه ظاهر محترم ف  یسپل  یاقا  یه -الین
 ...سرتو ببره یختا ب یخب یادب

دستش در اومدم و   یر از ز یفیخف یغبرداشت که با ج یز به سمتم خ یتعصبان با
  دامنمو باال گرفتم

 !یمِد برو که رفت و
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 ینبود واگرنه هر کس منو اونطور  یسالن کس  ی..خداروشکر تویدمپر  یروناتاق ب  از 
کردم   یباره سعخنده ودو یر راه چند بار زدم ز ی..تویکردشک م یدیدهراسون م
 .....نرمال بشم

 بشر؟ ینحرص دادن ا  یدهانقدر حال م چرا

  ینداخت سرو صدا راه م  ینمس  یاز قبل تو  یشتر قلبم با وجودش هر بار ب  یدمفهم  تازه
 !کنم  یدگیدر اسرع وقت بهش رس یدبا

  یدم له ها اشکان رو دپ یکه تو  یرفتمم یینپا  یسمت طبقه  به

 شد  یکمبا سرعت نزد یدکه د  منو

 ...یشدمبه موقع دست به کار م یشه هم خداروشکر 

 !؟یپس چرا انقدر طولش داد یکجا بود-اشکان

 .یکردمم ید تشد یشموکنم بعدم داشتم ارا  یداتا پ یدطول کش یکماولش -الین

 .کنم  یتتام معرفبه چند تا از دوس یدبا  یینپا یمبر یاخب ب یلیاهان خ-اشکان

 ین ا  یلفقط منو اورده بود تا به همه نشونم بده واقعا دل  یزدممکه حدس    همونطور 
  یکی  یرفتهمه دختر خب م ینبراشون داشت ؟ا یچه نفع یدونستمکاراشونو نم

 چرا من!؟ یکرداز اونارو انتخاب م

 یساب و ح یمکرد  یقلچماقش سالم و احوال پرس یبا چند تا از دوستا ینکهاز ا بعد
که   یمنشست یمونقبل  یسر جا یمقرار گرفتم رفت یزشونه ینگاه ها  یت مورد عنا

 یانما م یز پارسا و هاکان دارن به سمت م یدمد

 ازشون گرفتم و مشغول خوردن شربت پرتغالم شدم  نگاهمو
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که   یببره!من ییبود که مطمئن بودم عمرا اشکان بو یهاکان حرفه ا یمگر  انقدر 
 ینکه چند  یبرسه به اشکان  بودم نشناختمش چه یدهد یکزداونهمه هاکانو از ن

 !بودش یده تا االن ند یسال از بچگ 

 یناشکان سرشو تکون داد و باهاش دست داد که اونم متقابال هم  یفقط برا  هاکان
 کارو کرد

 یکردباهاش صحبت م یبه فارس پارساهم

 اشکان,پارسا یمن هاکان نشسته بود و سمت صندل یصندل سمت

 فاصلمون کم بود اتقریب

به   یی عرب که لباس عرب هارو هم به تن داشت با لبخند دندون نما  یدااز مر   یکی
گفت و اشکان هم با خنده و خوش   یزیچ  یما اومد و روبه اشکان به عرب   یز سمت م

 بلند شد و رفت سمتش ییرو

 یدمهاکان رو کنار گوشم شن صدای

 بطش با اشکان بهتر از پدرشهو خونست...را یمهمون  ینا یاروصاحب ینا-هاکان

 گفتم  اهانی

کرد که از چشم من دور نموند...چطور   یزیسمت موهام و اخم ر ید کش  نگاهشو
 تعصبش نذارم؟  یپا یناروا یتونمم

 به من و هاکان نگاه کرد که هاکان با تشر گفت یا یانهبا لبخند موذ پارسا

 !یدیچشم خودت د از  یدید یهر چ و  یشمبلند م یا یبندیم یشتواون ن-هاکان
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  دستاشو باال برد یم با حالت تسل پارسا

 یزنیباشه داداش چرا م-پارسا

با غضب    یواشکیمون  یمن و پارسا و عالمتا  یدنزد...هاکان با د  یبه من چشمک   و
 کار رفت  ینگاهشو ازمون گرفت و بلند شد و به بهونه 

 یابج  یگمام-پارسا

 بود یککوچ  یزشه نشنوم چون منبود ک یادر زسمتش..فاصلمون اونقد برگشتم

 ی؟بش یارو ینزن ا یخوایم یجد یجد-پارسا

 !پارسا؟مگه مغز نهنگ خوردم یشد  یوونهد یوا-الین

 ید خند سرخوش

 !خب خداروشکر-پارسا

 تاب گفتم بی

 ..حالشون چطوره؟ یپارسا از خانوادم خبر دار-الین

 زد یبخش  یناناطم لبخند

ما   یدوننتک تکشون خوبه واالنم محد خالصش کنم که حال  ینتا هم-پارسا
 !ییحواسمون بهت هست و تو کجا

سمت   یگردهاشکان داره برم یدمراجب اقاجون ازش بپرسم که د میخواستم
  برگشتم یمشده بودم دوباره به حالت قبل  یز خ یم..چون سمت پارسا نیزم

 یومدن  یارنشام رو ب یچرا هاکان تا وقت  نمیدونم
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هم بود و با چشماش به پارسا اشاره   یتو اخماش یهم اومد حساب  یوقت 
 نگفتم یزیاما چ یستاوضاع امن ن یکردم,حس میدادم

و منم متوجه   یکردناز خوردن شام که وسطاش پارسا واشکان باهم صحبت م  بعد
 خودم شده بودم  یگاه هاکان رو  یگاه و ب   یرهخ ینگاه ها

 رفتن  یشمون از پ یمیشونست قددو یدند یو هاکان به بهونه  پارسا

 ..مجبور بودم یازم دور باشن..ول یخواستدلم نم اصال

 یو شروع کرد به سخنران  یکروفناز همون عرب ها رفت سمت م یکی

 یکنهُقلقل م یکروفنبوقلمون داره پشت م یه یکردمکه فقط حس م  من

برم   ید با یدمهاکان فهم یکه با اشاره   یشدداشت تموم م یکم کم مهمون   دیگه
 ن یششوطبقه باال پ

 یچونماشکان رو بپ یدفعه با چه ترفند ینا نمیدونستم

  یعی غرغر طب یلباسم و با کل یرو یختمکردن شربت رو ر  یبا نقش باز ینهم برای
 کنم  یز تا لباسمو تم یرمجلوه دادم و گفتم م

  یر د یگهو دقبول کرد و گفت اگر کمک خواستم بهش بگم  یحرف  یچه یب  اونم
 برنگردم 

 ازش ممنون بودم یوفتادراه نم دم پشتم ینکه ع  همین

 باال رفتم یسمت طبقه  به

 باشن یسمت همون سالن قبل یزدمراه رو بود که حدس م دوتا
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 سمت راست شدم یراهرو وارد

 یدماتاق د یاز درگاه ها یکیپارسارو منتظر تو   که

 زد وبا سر به داخل اشاره کرد  یلبخند یدنمد با

 اختمبه اطراف اند یاتاق شدم...نگاه  وارد

 یه تک  ینهدست به س  یاتاق مهمان باشه,هاکان با ژست خاص و جذاب   یزدمم  حدس
 بود یناتاق..و سرش پائ  یانتها یوار داده بود به د

 وارد شدن من سرش رو باال اورد و بهم نگاه کرد با

 گفت  یشهو خشک مثل هم یجد لییخ یراشبم و گ یهمون صدا با

 یساو  ینکهمثل ا  یشمنم  یاون ورا افتاب   دیا به بعد من ز  ین,از ایدمکشش نم-هاکان
من اگه الزم   یبه جا  یبدم,ول  یحیتوض  یبینمنم  یلوزوم  یناز ا  یشتر شک کرده!ب  یکم

 یبرا  یدمپارسا انداخت که نفهم  یخشم به رو  یاز رو  ینگاه   یم...)نیادباشه پارسا م
راه   هر هر کرکر   ینمنب  یتبگو,وسط مامور  بهش  یداشت   یادامه داد(کار ضرور  و  یهچ

بهم گفت(افتاد   ی...)با حالت دستوریدا  یبهو غر  یشناسید !شما اصال همو نمیدبنداز
 ی؟ چ  یا

 یدید اخممو نم یادالبته من نقاب داشتم ز یستادما ینهاخم دست به س با

 ی؟ چ  یا-الین

 لجبازانه گفت یشهابروشو باال برد و مثل هم یتا یه

 خودم بندازمش یا-هاکان
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 !یکنی؟م یکار چ یخودت بنداز یبخوا اهان اون وقت مثال-الین

 به پارسا کرد  ینگاه معنادار هاکان

 یدمپارسا رو از پشتم شن یسرفه مصلحت  صدای

 .یادب ینسر اشکانو گرم کنم تا ال یکممن برم که -پارسا

  یعنی شو تکون داد و پارساهم رفت و پشتش در اتاقو بست..فقط سر  هاکان
 یاهرفت دنبال نخودس یجورایی

 ...زل زد به من یشا همون ژست قبلب هاکان

!البته قد بلندش  یشدمانکن م یدواقعا با ینکه ا  یرسمم یجهنت ینکم کم به ا  دارم
 یالهاستگودز  یهشب یشتر و ب یخورهنمه به مانکنا نم یه

 ...یریختب یالیگودز 

 ابروشو برد باال یتا یه یدم خودم اومدم د به

 بود؟؟  یبا ک  یریختوب یالیگودز-هاکان

 رفت  یثیتمرسما ابرو ح یعنیمامان..بازم مثل خنگوال بلند بلند فکر کردم...  ایواا

 گرسنه شده بود  یالیگودز  یه یندرست ع یافشبهش نگاه کردم..ق متعجب

 گفتم  باترس

 مـ...من-الین

 ساکت باش باال برد  یط حرفم و دستاشو به نشونه وس پرید
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ن خبر ندارم ازشو یکرد یدی؟فکر به من م یهالقاب چ ینا-هاکان
 !...غولتشن یریختب یالیکوچولو؟هه...گودز

غولتشن؟؟؟نکنه رفته سر  یگمبهش م یده...از کجا فهمیشدباز تر نم ین از ا چشمام
 !یلموقت موبا

 گفتم  یتعصبان با

 !؟ی؟من دست زد یلبه موبا  ی....تو رفت ینمصبر کن بب-الین

 زد  پوزخند

 یل,اوایمسنگم دنبالت گشت یر ,زیداونموقع که سرکار خانم ربوده شده بو-هاکان
و اسمم   یدمد یزتم  یرو یتواتاقت گوش یبهت زنگ زدم همزمان رفتم تو یوقت 

  ین تا اخر یتبه گوش یمقفل شکن بزن یم..درضمن ما مجبور شدیدمهمونجا د
م ...هرچند!به درد  یکن   یداپ یسرنخ  یه یمو بتون یمرو چک کن یاماتتماسات و پ

 ... یکارمون نخورد ول

 ..نگاهم کرد بیثانهخ

با سارا...اوه اوه دلنوشته هامو   یامامپ یوا یمنرفته باشه سر گالر یاخدا واااایییی
 یسحشام به ارمف  یدر اورده باشه..وا   یموو بم گوش  یر نکنه ز  ینگاه نکرده باشه..وااا

صورتش بود...استرس داشتم و بااضطراب قلنج دستامو  یرو یکج  لبخند
 یشکوندمم

 !هم داشت یا یگهخوب د ییزاچ-هاکان

 ..یختر یرو که گفت قلبم هر این
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 تمام هجوم بردم سمتش  یتعصبان با

 یمزده بودم به س  یمنم حساب   یاره حرصمو در ب  یخواستدست خودم نبود م  رفتارام
 اخر

جابه   یلیم یه یزدم که به نظر نه دردش اومد نه حت  ینشس یرو یمحکم مشت
 .بود یزه سنگ ر یغول اهن  ین ا مشت من دربرابر  یگهجا شد...اره د

 یدمتوپ بهش

 یفکر کرد  یو بمشو در اورد  یر من ز  یسر وقت گوش  یرفت   یکرد  یجاب  یلیتو خ-الین
  ی که ازاد شدم به جرم فضول  ینجابرات متاسفم از ا  واقعا  یدید  یموهمه چ  یدونمنم

 .یکنمم یتازت شکا یشخص یمو تجاوز به حر

 یعصب یاونم حساب  یکردیمنگاه م یز ت رو یگه..هردومون همد یزدمنفس م نفس
 یفهمیدمم یاز فک منقبض شدش به خوب  ینوشده بود ا

 برداشت و رو به روم قد علم کرد یوار شو از د تکیه

 اوه صاحبش اومد اوه

 درخت بود  یقد نبود تنه  ماشاال

 ینمش باال گرفتم تا بتونم خوب بب سرمو

 یگهخودشه د یر تقص یدمبهش م  یدلقب جد یهدراز خان!هرلحظه دارم  اه

نگاهش  یفهمیدمخوب م یچشمش بود ول یلنز تو ینکهچشمام زل زد..با ا توی
 یقبلو نداره...اون زمستون  یاون سرد یگهد یکنم..هنوزم اعتراف میقهعم یبدجور
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من تابستون شده..اما زمستون   یبرا  یگم..االن نمیزنهم  یخ  یدنشبا د  یکه هر کس
 !یستهم ن

از   یشب یداداقاجونم به خودش اجازه نم یحت  یه هر کسبود ک یپسر یه هاکان
مشخص  یگرانوب با دحد و مرزشو خ یعنیخوب رفتار کنه.. یاحد باهاش بد 

 حدشونو بدونن یکردرو خواسته ناخواسته اجبار م یهو بق یکردم

 یدونممن باهاش رفتار کردن...فقط م  یهچند تا دختر شب  یدونمهمه بجز من!نم  البته
  یلی مغرور و سنگه..از همه مهمتر خ  یتنها  یمرد ب   ین ,ایدمخودمو ند   یناطرافمون ع
 تا به حال صحبت کرده باشه یشراجب زندگ یبا کس یکنمفکر نم یدرونگرائه!حت 

 ....کشفش کنم اما  یخواستدلم م خیلی

 چرا زبونت بند اومد؟  یهچ-هاکان

هامون  رو با نگا یگهصورت همد یمدار یقستچند دق یدمخودم اومدم...د به
 یکنیمکنکاش م

 یکشیمهم خط و نشون م یبرا ییجورا یه یا

 ..موفق شدم یا حدودکه ت  یرمبگ یموکردم حالت قبل   سعی

 ی بگ  یدمن چرا جواب بدم؟تو با -الین

  یت بره از من شکا یبعد ازاد یخوادسرتق کوچولو م ین...که ای؟جواب چ -هاکان
 چک کردم؟  یشو کنه!؟چرا!چون به دستور سرهنگ گوش

قدم جلو اومدو منم   یهقدم جلو اومد..که باعث شد عقب برم..دوباره اون  یه
 ...یکردچشمام نگاه م یتو یز پلک بزنه ت ینکهون ا..بدیرفتمعقب م ینطور هم
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 یده چشمام د یترس رو تو میدونستم

,چند  یکوبیدم  ینمها خودشو به قفسه س  یوونهاروم و قرار نداشت,مثل د  یملعنت  قلب
و مشت کنم بکوبونم روش تا اروم بشه...هر چقدر هاکان بهم دستم یخواستمبار م
ترس هم  ین..ایترسیدم!میهاز چ یفهمیدمنم یشدقرار تر م یقلبم ب  یشدم یکتر نزد

 حالم بدتر از قبل بشه  یشدباعث م

به من بر  یتت..اما شکایکن یتشکا یاالنم بر ینهم یتونیم-هاکان
...چون دستور اون یگردهگ برمزد(به سرهن ی!)پوزخند صدا داریگردهنم

  یشه رو کنم مطمئن باش هم  یر تورو ز  یگوش  ینمبش  یستمن  یکار بوده...درضمن!من ب
 !دارم یمهمتر یکارا

 یاد ..فاصلشو باهام زیواربرم چون پشتم خورد به د  یتونستماز اون عقب تر نم  دیگه
 ...و روش نشست ی کرد و عقب گرد کرد و رفت سمت صندل

چه برسه    یکنهداره!منم الل م  یعجب جذبه ا  ی...لعنت یدمکش  یاسودگ   یاز رو  نفسی
 !یهبه بق

 !!!ندارم..خب به درک یتبگه اصال براش اهم یخواستاون حرفاش م با

هر   یکنهادم فکر م  یانقدر خودتو خوب ثابت کرد  ی,ولیستان  یه؟مهمچ  یدونیم-الین
 ..یادازت برم یزیچ

 بود اما انگار اروم شده بود  یینپا سرش

...وقت خاله یستبردار ن یشوخ  یهبچه بحث کنم!قض یهبا  یخوامنم یگهد-هاکان
کن کارتو درست انجام    ی نگرانتن سع  یلی...خوب گوش کن!خانوادت خیستن  یباز



 

 
634

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

دورت  یکنیمم یر دستگ یتادماشو با موفق ینکه در کمال ا یالو ین از ا یمتا بتون یبد
 ...,ضمنایمکن

 گرم نگاهم کرد   یشهدفعه برعکس هم ینباال گرفت و ا شوسر 

منو   یبه بعد فقط صدا  یناز ا  یارتباطم,پس اگر کارم داشت   یمن پشت گوش-هاکان
بود,فقط من رو با   ی پارسا جاش نبود راض ینکه...فقط من!)حس کردم از ایشنویم

بهم دست داد اسم تموم  یجانلحظه حس ه یکگفت که   یدیحالت خاص و تاک
اشکان برات    یدی...اگر دهک  ینهاخر ا  یته  احساسات برام مجهول بود هنوز(و نک  ینا

 یو با دستاش به موهاش چنگ زد انگار کم   یدکش  یو....)پوف   یکنهم  یجادمزاحمت ا
شنود و ارتباط رو روشن   یهفقط کاف یفهمیشده بود(خودت بهتر منظورمو م یعصب
  یذارم نم یول یات,شده اون خونه رو با ادماش بفرستم هوا و گند بزنم به عملیکن
 .......که

 مزاحما یندر اتاق اومد,اه لعنت به ا صدای

 بگه!؟ یخوادم یچ  ینمبب میذاشتید

 وارد شد یمهسراس پارسا

جز سوتفاهم    یتما تو اون وضع  یدن شد هاکان ازم فاصله گرفته بود واگرنه د  خوب
 همراه نداشتبه  یز چ یچه

 یگشتشده!فکر کنم اشکان با چشماش دنبالت م  یر د یمبر  یگهد-پارسا

 گفت  یلب حرص  یر ز هاکان

 !به جهنم-هاکان
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از   یحرف  یچ بهم انداخت بدون ه ینگاه  یمن ینکه گرفته بود...هاکان بعد از ا  خندم
 رفت  یروناتاق ب

 چه مرگش شده   یدونمهوف نم-پارسا

 !بهتر بود یشپ یقهاز چند دق یتمبرگشته بودم...حداقل وضع یحالت قبل به

 چه طور؟؟ -الین

 خنده گفت  با

 یچکسو ها!ه یمیسیتو روش وا یدار یعجب دل و جرئت  یگم...,میدونممن-پارسا
اما   یستبراش مهم ن یچیهاکانو حرص بده هاکان معموال ه ینطوریا یدم ند

دست   یهست  یخوب  یسوزنده  یعنی ینا یخورهحرص م یعنسبت به تو سر
 ...یزادمر

 یدمحرفش خند  ینا با

 پارسا ی...راست ینیمما ا یگهاره د-الین

 !...شد پارسایعیرف یاقا یابهش نگفتم استوار  یگهبه بعد د یاز ک  منمیدون

 نگاهم کرد منتظر 

خب چه   یشنویدباهاش صدامو م یدبهم داد یارتباط  یگوش  یه شما که  یگمم-الین
 شن کنم همزمان؟ که شنود هم رو  یازیهن

 کرد  یخنده ا تک
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  یصوت  یار هاو راد یکنه صدا رو ضبط م یز راستش اون شنود جدا از همه چ-پارسا
که بهت    یاون ماکت تلفن ارتباط  ی,ولیکنهم یافتمسافت در  یشتریناز ب یرو حت 
 یلی دوتا خ ینتوئه و درواقع ا یما برا یصدا یدنشن یاصحبت  یفقط برا یمداد

 ...باهم فرق دارن

 ..یچیدهچقدر سخت و پ  ینطور اهان که ا-الین

 حالت خنده گفت با

 ..ترش نکردن یچیدهتا اشکان و هاکان سخت و پ یینپا یمبر  یااره حاال ب-پارسا

 زدم  لبخند

شک   یخارج بشه که کس یگه در د یهبعد پارسا از  یینقرار شد اول من برم پا 
 ...نکنه

دارن براش   یسخت مشغول صحبت با دوتا دختر بود..معلوم بود حساب  اشکان
 .ندیدیخم ییتا بناگوش باز کرده بودو با خوش رو یششواونم ن یریزنزبون م

و   یشد من بهتر بود چون حواسش از من پرت م ی...البته برایدهدختر ند مرتیکه
 ..راحت باشم یتونستمم

قدر راحت با اون دوتا   ینان بود هماشک یاگر هاکان به جا یکردمفکر م داشتم
 یبرا یدم...شایخوردمهم حرص م یراستش نه!اتفاقا کل یومدم؟خبدختر کنار م

 یاشکان بود برام مهم نبود...ول ی...خب اگر پارسا هم جایمکه از اشکان فرار   ینها
 ...هاکان

 !؟یکنمم یهمزخرف چ یفکرا ین..ایشمم یوونهدارم د یگهخدا...د ای
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 یو راه  یمشد ینبه سمتم اومد و باهم سوار ماش  یبعد از خداحافظ  اشکان
مش کرد سر بحث رو باهام باز کنه ه  یسع  یراه اشکان هرچ   ی..تو یمعمارتشون شد

 ..ینمبب یتهاکانو تا اخر مامور یستبود که قرار ن ین ...فکرم مشغول ایرفتمدر م

..و یادم  یگهد  یهفته  مسافرت و    یرهگفت که داره م  یساو  یموارد عمارت شد   وقتی
راز ها برداره..اون  یلیحرفا باهام بزنه و پرده از خ یلیبعد از اون قراره باالخره خ

 ..فتمیگر وسط هم جواب سواالتم رو م

 تخت دراز شدم یگرفتم رو  یدوش حساب  یه  ینکهازا بعد

  و حرفاش باشه  یسفکرم مشغول او ینکها یجا به

 ...یکردمداشتم به نبود هاکان فکر م بازم

بهم  یاحساس ناامن یلدل یب  یلیخ یبینمشنم یگهد یدمفهم یچرا از وقت  نمیدونم
تماد داشتم و حضورش منو  از اونچه که فکرشو بکنم بهش اع  یشتر دست داد انگار ب

 ازش نداشتم یدل خوش یچه ینکه..با ایکرددلگرم م

 یجهبه نت یخوامردن بهشم  هر دفعه مسخت مشغول فکر ک یلیخ یهمدت مطمئنم
 یشهم یچ  یدونمکال نم  یا یکنمفرار م یابرسم 

 یرسمو بازم به انتهاش نم یکنمم یط  یشهفکر کردن رو هم یر مس ینا یدونمم فقط 

 !؟یهبدونم تهش چ میخواستم

برگرفته از    یکنمم  یداپ   یدنشکه با د  یبیحرف ها احساسات غر  ی؟این که چ   باالخره
 یه؟چ
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هاکان   ینشده بودم..از وقت   ینطوریا  یجنس مخالف   یچتاحاال نسبت به ه  یمگزند   تو
مغرور و   ینکال از ال  یلدل یکردم و با اون ب   ییر شد همه جوره منم تغ یموارد زندگ

 یشدمسر سخت جدا م

با فکر کردن به هاکان قلبم سرشار از   یفهمم,من میشدملجباز م یدختر بچه  یه
 یدونمفقط م یهچ یدونم که نم یبیحس غر یه یدحس جد یه..یشهم یجانه

 یشهم یخبدنم س یتموم موها یکنمبهش فکر م یخوبه!اونقدر خوبه که وقت 

کردم تمرکزمو بذارم   یسع  یرسمنم  یا  یجهبه نت  یدمکردم که اخر د  یالفکر و خ  کلی
 *****یدنخواب یرو

 یبینمش کاراشه و کمتر م  یر رفته سفر و اشکان هم درگ یسچهار روزه که او ادقیق
قصرش خطاب   یو منو ملکه  یرهقربون صدقم م یکل یبینههم منو م یوقت 
بخوام خوشحال    ینکهتا ا  یگیرمحس تهوع م  یشتر کاراش ب  ینا   یدن...منم با دیکنهم

 بشم

 !!!..ممکنه یر کنه و من خوشحال بشم؟..غ  یف!اشکان از من تعرمسخرست هه

اما هنوزم   یشمذوق مرگ م  یدونستمم  یکردم  یفکوچولو ازم تعر   یهاگر هاکان    مثال
 رو نه  یلشدل

چه مرگمه فقط  یدونمخودمم نم یگیرمچند روز دائم با هاکان تماس م  ین ا تو
  ی چون وقت  یستن یاراضکنم..اونم انگار ن  یتشباهاش صحبت کنم و اذ یخوامم
سر رفتن حوصلم   یمنم به بهونه  یگهبهم نم یچیه یست ن یکارم ضرور  یفهمهم

سر به سرش   وهزاران بار باهاش کل کل کردم  ی...پشت گوشیگیرمشبه حرف م
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اما  یشدمم یواشکیش یدادم و متوجه خنده ها یکلفت   یگذاشتم چند بار هم سوت 
 شدم تییاالخ یگفتمباخودم م یکردم یشچون مخف

 !یخندیدهم یگمدل خودمو گرم کنم م ینکها یبرا هنوزم

 پا دلقک شده بودم براش یهخودش  یبه گفته  واقعا

تخت نشسته بودم و طبق معمول بعد از ناهار با هاکان ارتباط برقرار   یاتاق رو  توی
 کردم

 نبود  یبه اون شدت خشک و جد یگهنرم تر از قبل شده بود د لحنش

 یگرده؟برم یک   یر گرگ پ-هاکان

 بود  یساو یر از گرگ پ منظورش

 یدونمنم یگهفکر کنم دو سه روز د-الین

که حس کردم قلبم    یاز چند لحظه جور یدبعدکش  یقکرد و نفس عم  یمکث  هاکان
 دهنم اسممو صدا زد  یاومد تو

 ...ینال-هاکان

  تورا عاشقانه دوست دارد یکس  یوقت ))

 استاو متفاوت  یاسم تو در صدا یانب ی شیوه

 (('' استیمناو ''ا یکه نامت در لب ها  انییدو تو م 

شده بودم البته    یجلوش خجالت   یلیخ  یاقورت دادم تازگ  یدهنمو با زور وبدبخت   اب
 جلوش اروم تر شده بودم  یکمیکمتر شده بود ..  یمنسبت به قبل از سرکش
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ادب  زدم و چند بار خوابوندم تو صورتم که یتبگم جانم که به خودم نه خواستم
 بشم

 بدم یونستم جوابشو عادت تا

 بله -الین

 که فقط حوصلت سر نره   یکنیبا من ارتباط برقرار م-هاکان

 متعجب شدم یهوییشسوال  از 

 خب اره چطور -الین

 حرص مانند فوت کرد نفسشو

بود و اوناهم به خاطر حوصله    یا  یگهشخص د  یامن پارسا    یاگر به جا  یعنی-هاکان
هر روز باهاشون   ینطوریهم ینداختنم یز کار و زندگ سرکارخانم خودشونو ا ی

 یکردی؟صحبت م

 باشن یده ...کاش گوشام درست شنیا.....خداوای

 یکنهم یحسود ییجورا یههاکان داره  یشدباورم نم 

 یارمگولم زد و خواستم حرصشو در ب  یطونطبق معمول ش متاسفانه

 !یگهد یکی یشدخب معلومه که اره حاال تو ن-الین

 یچیدگوشم پ  یتو یشعصب یظه سکوت کرد و بعد صدالح چند

دلقک کوچولو...حقته  یومدهن یبه تو خوب  ینطوریاست؟انگار عه پس ا-هاکان
 یبپوس یواریچهار د یقطع کنم تو  ینجاهم
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عادت  یدنا پوس ینبه ا ییتنها ین بگم بابا من عادت کردم...من به ا خواستم
 ..عادت کردم یتکرار یز به هر چ یه؟منا یغهچه ص یگهدکردم...حوصله سر رفتن 

 .بازگو کنم یمواصل یلخودم دل یشجرئت نداشتم پ حتی

 باشه ینا یتونهنه...نم نه

  ید هاکان هر روز باهاش صحبت کنم...نه نبا یصدا یدنبه خاطر شن یخوامنم من
 ...باشه ینا

 .....نباااااید

 ...کردم  ی,شوخ یاریخب چقدر زود جوش م یلیخ-الین

 کوت کردنگفت و س چیزی

 ی؟ندار یکار  یگهخب د-هاکان

 .....نه-الین

 !یمراقب خودت باش!تو دست خودت امانت -هاکان

 یدمپرس متعجب

 ام؟ یامانت ک -الین

 یشهاروم تر از هم یلیوخ یدکش  یقینفس عم هاکان

 !بنده خدا  یهتو فکر کن -هاکان

 هم به مغزم فشار اوردم نتونستم بفهمم یدم هر چ منظورش نش  متوجه
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دفعه بخواد َانگ خنگ بودن هم بهم   ینجلوش بگم که ا واستممنمیخ
 کنم  یراحت کار یتونماز ترسش نم یریختب یبچسبونه..پسره 

 یکنید؟ م یکار چ یالاون و یتو یقاشما دق یگمآ..اهان...باشه...م-الین

کشش بدم   یخواستم...نمیدیاحمق...زود باش قطعش کن چرا انقدر کشش م  الین
 یددست خودم نبود..حس کردم هاکان فهم یچکدومهاهم هحرف  یناما گفتن ا

  ی رادار و شنود ها یگنالواتاق مخصوص, س یکارا..من فقط تو  یلیخب خ-هاکان
مرتبط با  یکارا  یو نصف  یدنم یککش  یهم نصف  یه..بقیکنماون عمارتو کنترل م

 یگه؟ ,امر دیستن یکه گفتن  یتومامور

 ..ام....خب نه..فقط -الین

 موند منتظر 

 مراقب خودت باش...خدافظ -نالی

 قطع رو لمس کردم یدکمه  سریع

مراقب خودت   یگفتمبار بود بهش م  ینحبس شدم رو فوت کردم...فکر کنم اول  نفس
 *****رزوندهم برام سخت بود هم دل خودمو ل ییجورا یهباش چون گفتنش 

و اشکان   یس..از خانوادم تا اویکردمفکر م  یز اتاق بودم و به همه چ  یتمام تو  دوروز 
دو روز هر   ین...ایرفتنم یرون لحظه از سرم ب یک فکر هاکان که  یت گرفته و در نها

خراب  یهگوش  ینا یا جواب نداد  یکردم باهاش ارتباط برقرار کنم کس  یسع یچ 
و بهش   ینمفرصت بب  ینفقط منتظرم پارسارو تو اول  یشدهچ  یدونمواقعا نم  یاشده  
 بگم
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هم توش سود  یلیکرده که خ   یرا معامله ِهنگفت ظاه یگردهاز سفر برم یساو امروز 
 داشته

باغ قدم بزنم و حرف   یاز صبح چند بار ازم خواهش کرد باهاش برم و تو اشکان
 ..شدم یو منم باالخره بعد از ناهار راض یمبزن

  یمون...از ازدواجمون جشن عروسیگفتم  یاز هر در  یزدیمقدم م  یمشتهم دا  وقتی
 از عشقش نسبت به من

 یکردمرو باور نم یچکدومن هم اما

 باور کنم ونه دوست داشتم بشنوم  یخواستمم نه

 ینطوری !ایهشک کنه و فکر کنه که خبر  یخواستم,نمیدمهاکان هم ازش نپرس  درباره
 دستش یدادمنقطه ضعف م

 یومدچشمم م یهاکان جلو یو تعصب ی عصب یمدام چهره  یزدم که حرف   وقتی

 یدن نم یم اجازه راحت افکارش به یستخودش ن یوقت  انگاری

 چهارچوب ظاهر شد  یتو یهاتاق زده شد و آس  در 

 یرسنم یگهساعت د یمتا ن یخخانم ش-اسیه

 رفت یحرف  یچ ه بدون

فرش قرمز پهن کنم و جلوش خم و راست   یدبا یرسه؟نکنهبه من چه که م خب
 .یزمدلم براتون تنگ شده بود پدر شوهرعز یلیخ یبشم اخرشم بگم وااا

 یزنهکر کردن بهش حالمو بهم مف یاه حت  اه
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 جوابگو نبود یچکسکردم ارتباط رو برقرار کنم اما بازم ه  یسع یگهبار د یک

 استرس گرفته بودم دوباره

 یده؟ نمجواب  یگهچرا هاکان د خدایا

عالمت از خودش بهم بده که  یه یکردمو دعا دعا م یفرستادمدلم صلوات م توی
 بفهمم هست

 ها از سمت پنجره توجهم بهش جلب شد  گفتن  یخسالم و ش یصدا با

 جلو و پرده رو کنار زدم رفتم

شد    یادهپ  یمشک   یموزینبا عصا و کت شلوار و همون ژست مخصوصش از ل  اویس
 ابه جا کردرو ج یشافتاب ینکو ع

و   ید''سالم و خوش اومد یبودن و جمله ها یدهجلوش صف کش خدمتکاراهم
 یچرخید دهنشون م ی''رویرسفرتون بخ

 رو بغل کردن یگهشد و اشکان به سمتش رفت و با لبخند همد یادهکامل پ  ساوی

 !یادکارا اصال بهشون نم  ین!از ااوهو

کنم    یمفرصت نکردم خودمو قا یگههمون لحظه چشمش به من افتاد د اشکان
 یشد م یعچون ضا

 یینکرد که برم پا  اشاره

 .یدادنم یخوب  یگرفتم جلوشون که قطعا معن  یواشکی یلیانگشت مبارکمو خ منم
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به جد و   یتو خلوتم ه  ینمبش یتانها یرسهحد م ینکنم؟ زورم در هم  یکار چ خب
 یاداز من برنم یکار  یچم...هابادشون فحش و ناسزا بگ

 یترسیدمازم زهر چشم گرفته بود,ازش م  ییجورا یه

غلطا   یناز ا یندفعهنداشتم دوباره دستش روم بلند بشه اما قول دادم اگر ا دوست
 سکوت نکنمکرد 

 بشه یمارستانب یراه  یخوادتهش م یستهم برام مهم ن اصال

 هراسون وارد شد  یهاتاق زده شد و اس در 

 یینپا  یدبر یعانم..خانم...اقا گفتن سرخا-اسیه

 یست در انتظارم ن یخوب  یاتفاقا یین اون پا یعنیمضطرب بود پس  قیافش

 چون نرفتم استقبال بهشون بر خورده حتما

 !یگهحده د یندر هم یاقتشونل خب

و شروع   یششبرم پ یترسمهاکان باشه,همش م یکنمشنود روشن م یوقت  کاش
 نشده باشه  یداشکنه به حرف زدن و بازم هاکان پ

رو ندارم اگر اوناهم نباشن به    یکس  ینجاا  ینا!من جز هاکانیشمم  یوونه دارم د  دیگه
اج کنم..اگر هاکان با اشکان ازدو یخوام..نمیدمرو از دست م یمو همه چ یدکل ام
 یوفتهاتفاق برام ب ینا یذارهنم یچوقتباشه ه

 به خودم انداختم هیناز آئ نگاهی
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بده  یمهروقت حال روح یگفتبابا م یشههم یادمهبودم!  ی...سر تا پا مشک هه
 یشه م یمشک  یمناخداگاه همه چ

  یب موضوع هاکان و غ یزیاز هر چ یشتر اوضائم...ب ینهم یهم فکر کنم تو  االن
 یکنهم یتمنش اذشد

فلت    یشال و صندل ها  یمشک   یچهارخونه    یرهنهمراه با پ  یمشک   ینشلوار ج  یه
 .بود یزمشکیبودم..خالصه که همه چ یدهپوش یمممشک

 یگنالبار اخر واسه هاکان س  یرفتم برا  یینپا  یاتاق رو باز کردم و به سمت طبقه    در 
 یشداز قبل م یشتر پاسخگو نبود...استرسم ب یچکسفرستادم اما بازم ه

باشن تا   یگهد یهن کساحداقل جز هاکا یدوارمناچار شنودم رو روشن کردم ام به
 .مارو بشنون یصدا

 یخوردننشسته بودن و قهوه م یدوتا مبل سلطنت  یهمراه اشکان رو اویس

 و سرد گفتم خشک

 سالم-الین

پکر    ییلپام انداختم و خ  یکیاون    یمبل ازشون نشستم و پام رو رو  ین دور تر  روی
 زل زدم  ینبه زم

 یدمرو شن یساو صدای

 ..هم کرد عروسم یمهه...چه استقبال گر -اویس

 زدم و با خشم نگاهش کردم پوزخندی
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 از خانوادم یدوتاست...دور یناز دست ا یکشمم یچ  هر 

رو سرم همه   یختکه با اومدنشون ر   یاییبدبخت یشدنام و حت  یفهام  ضع گریه
 !دوتاست ینا یر شون تقص

 با اکراه روم رو ازش گرفتم یحرف  یچ ه بدون

  یخوب  ی,برات برنامه هاید چ یشهنم یاسادگ  ینکه ُدم تورو به ا یدونمم-اویس
 ...دارم

 یکندم استرس پوست کنار ناخنمو م از 

 یدم اشکان رو شن یعصب صدای

 یه؟پدر!منظورتون چ-اشکان

ب به  کارش سرم رو بلند کردم و با غض ینزد...با ا یپوزخند صدا دار اویس
 چشماش نگاه کردم

 یکشیدو مر  یگارشخونسرد داشت س خیلی

 که نگاهشو به چشمام دوخته بود خطاب به اشکان گفت  همونطور 

خون اون کثافط    یخورهدختر به درد تو نم  ین...صدبار گفتم ایفهمیخودت م-اویس
گوشت   ی)با اخم برگشت به طرف اشکان و بهش تشر زد( مگه حرف توینها  یتو رگا
 !؟!؟رفت؟! 

 گفت   یسه اوروب  یدیدمچهرش م یکه کمتر رو  یبا اخم اشکان

 !یدپدر قرار شد به انتخابم احترام بذار-اشکان
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 !بعد بگو نه  یناسد رو بب یخدختر ش یاهمه دختر خوب...اصال ب ینپسر ا -اویس

 ید توپ یعصب اشکان

 موضوع بشنوم  ینراجب ا یخوامکلمه هم نم  یک یگهد-اشکان

 به من کرد  رو

 ...اتاقت یتوهم برو تو ینال-ناشکا

 متوقف شدم یسخونسرد او یبلند شم برم که با صدا میخواستم

 !...باهاش کار دارمیرهنم ییجا-اویس

فردا که   ید بذار یدباهاش صحبت کن یخوایداگر راجب اون موضوع م-اشکان
 !یداستراحت کرده باش یخودتون هم کم

  اصال   یصبر کنم؟ول  یددوباره تا فردا با  بگه االن  یخوادم  یچ   ینمبب  یذاشتیم  یلعنت   اه
 .یاددرب یپسر ینهمچ یساز او یکردماشکان به پدرش نرفته ها,فکر نم ینا

 گفت(با عروسم تنها بذار  یهمنو)باکنا یبر یتونی!تو میدونمخودم بهتر م-اویس

سالن رو   یحرف  یچزل زد و بعد بدون ه  یسبه او  یتچند لحظه با عصبان اشکان
 ترک کرد

 راحت تره  یساز بابت او یالماگر اون باشه خ یازش ندارم ول یدل خوش نکهیا با

 ..خاموشش کرد  ییشطال  یرسیگاریز  یو تو  یدکش  یگارشبه س  یقیُپک عم  اویس

 کرد و با ژست خاص و پوزخند رو به من گفت  یسرفه ا تک
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دختر   یدونیمنه...م  یوقته تو دستا  یلیاتابک االن خ   ی تغار  یشه؟تهباورت م-اویس
دست   یر از ز  یدپسرم عاشقت شده..واگرنه االن با  که  یخوش شانس  یلیجون..تو خ
 !اوردن یو پا درت م

 ی...با اخم و صورت یلرزیدتموم تنم م یتکرد....از شدت عصبان   یستریکیه  ی خنده
ناخنام چشماشو در  ینبا هم یخواستشده بودم..دلم م یرهسرخ بهش خ

..هه شانس اوردم ..یدهدزد  ینا اقاجون  یشاز پمنو    ینکه..چقد هم خوشحاله از ایارمب
 !...؟یچ  یگهاشکان عاشقم شده؟د

 یکرداز اقاجون صحبت م ی..وقت یدیدمرو م ینهانتقام و ک یچشماش شعله  توی
 افتاد یم یزیچ یادانگار به  یشدصورتش متورم م یرگ ها

 داد ادامه

قدمم   ین...تو چندمیدهاتابک هم به موقعش تقاص کاراش رو پس م-اویس
 !یهست 

و   یستادمکنترلم رو از دست دادم بلند شدم و روبه روش ا  یشههم مثل هم باز 
 گفتم  یحرص

نکن...صدبار گفتم   یباف   یال!انقدر خیارن  یفتدهن کث  یانقدر اسم اقاجونمو رو-الین
 !یبکن یتونینم یغلط  یچتو ه یگماالن هم م

ت  وابوند سمت راسخ یده کش یه یزدو همون طور که نعره م یستادبه روم ا رو
طرف صورتم    یک  یافتادم حس کردم لبم دوباره پاره شد واز جهت   ینزم  یصورتم رو

 کامل ِسر شد
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سنت انقدر   ینا ی؟؟باطرف  یبا ک  یابله!!!فکر کرد یدهنتو ببند دختره -اویس
 ی؟گستاخ 

 یم که عصب ینشسته بودم با بغض ینزم یوسط حرفش همونطور که رو پریدم
 گفتم  یکردم

 ی؟؟دار یاز من چه انتظار ینیخودت با سنت ا ی...!وقت یوونیح یهو ت-الین

 !!!!یرگفتم اون دهن گشادتو گل بگ-اویس

 بهم زد یگهد  یدهکش  یه همزمان

 یداز پشت موهامو محکم کش و

همه خفت و  ینروحم و جسمم هر دو همزمان بهم هجوم اوردن...تحمل ا دردِ 
من   یدونهنم ی..ولیکردم ین خالرو سر م یز سخت بود..اون داشت همه چ یخار
 ندارم..خسته شدم یدنتوان کتک خوردن ندارم!توان حرف شن یگهد

موهامو    یزدقرمز شده بود و نفس نفس م  یت از عصبان  یهشکر  یکه چهره    همونطور 
 بکشم یبنفش یغکه باعث شد ج  یدکش  یشتر ب

 یارمکردم از چنگش در ب  یموهام گذاشتم و سع یدستامو رو 

که باعث شد چشمامو    ی)در گوشم جوری؟؟مشت احمق طرف   یه با    یردفکر ک-اویس
 زد(آاااااررررهــــه؟؟؟؟  یادهم فشار بدم فر  یرو

موهام برداره اما انگار نه   یدستشو از رو یکردمداشتم التماسش م یهزجر و گر با
 !یشنوهانگار که م

 گفتم  یادو فر یغزورمو جمع کردم و با ج تموم
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 یدرو پس بدم دست از سرم بردار  یکس  یتقاص گذشته    یستمن قرار ن  یلعنت -الین
 !!!!!!یدازتون متنفرممممم..ولم کن

 .زش نبودا یبار خبر یناشکان به دادم برسه اما انگار ا یدزدم تا شا  یغیج دوباره

 ین!!!به ایهخبر نداره عروسش چه عجوزه ا یدی؟اشکانهه تازه کجاشو د-اویس
 ...دختر یل باشانقدر زب یخورهنم یکلتوه یافهق

 تر کنار گوشم گفت یاورد و عصب یینپا صداشو

)با  یکنی؟ارتباط برقرار م یساپل یذاری؟باکار م  یابکه واسه من شنود و رد-اویس
 یاومد ی!فکر کردیعوضـــــــــــ یدختره  کشمتیتموم توانش نعره زد(م

ه ک یکس یبعدم خداحافظ؟ارههههه؟سزا یکنیم یخواست  یخونه خاله هر غلط 
  ی حرص درار وزخندبهداد فقط مرگه!)پ یخانواده  یلگد بزنه به محبتا ینطوریا

 یکرد یخوب نقشتوباز یدردسر افتاد...ول یزد(هر چند اون هاکان جونت تو
زار   یه؟چراهــان چ یلمم؟ف ینمن کارگردان ا ی احمق! خبر نداشت  یدختره 

 یند وقت هم سفرچ ینبفهمم نه؟خوب مچتون رو گرفتم!ا یکردینم یزنی؟؟فکر م
 کار بودم  یننرفته بودم دنبال هم 

 !!!!!یشنومم یچ  یاخدا واااااااااااااااای

 !!!!...کابوس بد باشه...کاش  یهفقط  ینا کاش

 یغو ج یدادمها خودمو تکون م یوونهد ینع یکردمترس سکته ماز  داشتم
 من چطور ممکن بود؟  یبرا یهو یحجم از بدبخت  ین..ایزدمم

 ..یکاموهامو رها کرد و پرتم کرد رو سرامباالخره  اویس



 

 
652

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

سرم ِسر شده و گوله   یکردماز همه جهت محاصرم کرده بودن...حس م دردام
  یجایی بود گر گرفته بود...خون کنار لبم تا که زده   یلی...صورتمم بخاطر سیشهات
 یعنیدرد نبودن...درد  یچکدومه یناپاکش کردم,اما ا ینماومده بود با آست یینپا

 رفته  بادشبه به   یک یو دلخوش یدبفهمم اون همه ام تازه

رغبت   یمجبور شم تن به خواسته ها یعنیکنم,  یدانتونم نجات پ یگهد یعنی درد
 ...ادما بدم ینا یز انگ

 یخواستمبه خانوادم..م یدنرس یمنتظر بودم برا یدتا االن پر بودم از ام دردیعنی
ترم شده!اما دردناک تر از همه    یادز  میدفاصله ها زودتر تموم شن اما حاال فهم   ینا
 سرشون اومده!!!؟  یی..خوبه؟سالمه؟چه بالیهندونم هاکان تو چه وضع یعنی یناا

 ....که َسراب بود  انگار 

 ..ازش دور شدم یشتر ب یدمدوئ یبه سمت ازاد یچ  هر 

 ...شدن یدناام یدامو پوچ شد...تموم ام یاهکامال س  یلحظه ا یبرا دنیام

 ..دور از خانواده؟؟ یگرگ..دور از ازاد  ینهمها ین...تنها بمن

....اون به یسوزونهفکر کردن بهش قلبمو م ی!.....حت ی؟همه به کنار..هاکان چ  اینا
 ......لعنت بهت اشکانیسخطر انداخت....لعنت به او  یخودشو تو خاطر من 

 !یمنزندگ یروزا ینروزا....که از سخت تر ینبه ا لعنت

 ...برسم ینجاشد من به اکه باعث   یبه هر چ  لعنت
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اما انگار با حفاظ   یرونبزنم ب یخوامتموم شدم,م یکنمصبر کردم که حس م انقدر 
صدام تا اسمون   یخوامبکشم...م  یغداد بزنم ج  یخواممنو نگه داشتن...م  یاهن  یها

 !بره اما انگار صدامم ازم گرفتن

راحت رد  لیااز روشون با خ یخوامادما..م ینبزنم تو گوش تک تک ا میخوام
 ..یستن یار بشم...اما!سرنوشت باهام 

 ..یکردمبا ناله هق هق م همونطور 

 ندارم یچیه یگهرو از دست دادم و د یز همه چ یکنملحظه حس م  ینا تو

 ...حال افتادم ینهاکان رو گرفتن به ا  یدمچون شن شایدم

 دفعه انگار اروم تر شده بود  ینا یدمشن صداشو

 ..یدهتو رس یه هابلند شو که وقت شکنج-اویس

 !از شکنجه ها بترسم نه ینکهشدت گرفت....نه ا  َیمحرفش گر ینا با

از دست  یبرا یچیلحظه ه  ینتو ا یگهکه من واقعا د   یکردممفکر  ینبه ا داشتم
کاوه    ینخودشون...!من پوِچ پوچ شدم!ال یتن و روح هم برا یندادن ندارم پس ا

 !یاسون  ینبه فرش...به هم یداز عرش رس

 ..و فحش و ناسزا برام موند یلیاون همه عزت و احترام فقط س ز ا

 !!!...یلیبودم خ یفضع یلیخ من

در چه   یدونمکه االن نم ییهمه تنگ شده..به خصوص مامان و بابا یبرا دلم
 یشونکه از دور  ییهواشونو کرده مثل تموم روزا یبدلم عج یدونمحالن...فقط م
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رو داشتم و حاال همه   یدنشونبه د یداالن امتفاوت که تا  ین..با ایخوردمغصه م
 ...بد برام تموم شد یلیخ یز چ

با من   یرفتار ینهمچ یدادبه خودش اجازه نم یچوقته یسبود او ینجابابا ا اگر 
 داشته باشه

 یدلدار یسوارم یاغوش گرمتو کرده...دلم برا یدلم هوا یمامان که حساب  کجایی
 یها یدلگرم یاقاجون...برا  یها تیحما یهاش تنگ شده..برا یدادناش شوخ 

که بهم داشت..اون   یاون همه توجه  یهاکان هم تنگ شده..برا  ی....دلم برایمامان 
 نش بود یکه در حقم کرد,برا  یهمه تعصب و اون همه کمک 

 نتونم بهشون برسم  یچوقته میترسم

به  یسنشستم...او ینزم یو رو یکنمهنوزم دارم هق هق م یدم خودم اومدم د به
نم اما اون زودتر کردم فرار ک  یو سع یدمکش  یبنفش یغبرداشت که ج یز تم خسم
 لباسمو تو دستش گرفت یقهو  یدجنب

 بهم تشر زد  یتعصبان با

 یست ن  یتکال زبون خوش حال  ینکهنگفتم بلند شو هااان؟؟مثل ا  ی؟؟؟مگهکر-اویس
 !خب باشه  یلینه؟خ

 زد  یادفر  بلند

 یـــم؟؟ ابراه-اویس

 وارد عمارت شد  یشکله گنده کت شلوار  ینااز اون نگهبا یکی

 بود گفت یبیلو س یشوحشتناکش که پر از ر  یافهزمختش و ق یبا اون صدا 
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 جانم اقا -ابراهیم

  بهم داد یبا دستش تکون  اویس

 !سروقتش یامتا بعدا ب یببر انبار ینوا-اویس

 ....یادبالهم مونده بود که سرم ب ین...همیاخدا ی!؟؟؟واانباری

کمک  یهو از بق یزدمو خدارو صدا م یزدمم یغبودم بلند ج یده رس جنون  به
 !یفنمرد کث ینا یهمه ادما یناا ی؟وقتی...اما چه کمک یخواستمم

منو مهار  ید د ی با سرعت به سمتم اومد و دوتا دستامو از پشت گرفت وقت  ابراهیم
 ...و منو از پشت بلند کرد یچیدگنَدشو دور بازوهام پ  یکرده دستا

 یرونب یماز عمارت زد یدادم و پاهامو با شتاب تکون یزدمم جیغ

 یرفتیمم یاطح ینفس کم اورده بودم...به سمت انتها یگهکردم که د  یهگر  انقدر 

 زدم یغو ج یووردمکم ن  بازم

 .....یاااااا....خداید...از همتون متنفرم....کمک....کمکم کنیالعنت یدولم کن-الین

بودم   یلبغل اون گور یاما چون تو یدمشنداد اشکان رو از پشتمون  صدای
 برگردم سمتش یتونستمنم

 !یم؟ابراه یکنیم یچه غلط  یدار-اشکان

 !!!یدهکه بازم به موقع رس  یکردمم خداروشکر 

 متوقف شد و به سمت اشکان برگشت ابراهیم
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بافته شدم که حاال   یخم شده بودم و موها یینحالم بد بود که به سمت پا انقدر 
بود...سرمو با عجز و التماس باال اوردم   یختهصورتم ر یده بودن روپخش و پال ش

بشه و  یداپ یکیوسط  ینا یداشکان دوختم تا شا یچشما یو نگاه ملتمسانمو تو 
 یس زد ..و به او یرونحدقه ب از من چشماش  یدن دلش برام بسوزه...!اشکان با د

 گفت  کردی نگاه م یتووضع ینعمارت داشت با پوزخند ا یپله ها یوکه ر 

گفتم تو   یکنی؟؟؟بهتکارارو تمومش نم  ینبابا؟؟چرا ا یکنیم یکار چ یدار-اشکان
!!چرا دست از سرمون یفهمی؟نداشته باش...چرا نم یکارتو انجام بده با ما کار

 !!!!!یداریبرنم

 یزدمهمونطور که حدس م یشدهم م یوقت  یبشه ول یاشکان عصب یدیدمم کم
 !جلودارش نبود یچکسه یگهد

 تند به سمت اشکان رفت یبا قدم ها ساوی

به اب داده؟؟دلبرت خونه  یچه دست گل یاحمق....تو خبر ندار یپسره -اویس
ها   ین زودتر از ا ید !بایسهپل یشرف خراب کن از آب در اومد...اون هاکان ب

برف   یکاسه بوده!ما سرمون تو یهباهم دستشون تو  ینا...ایفهمیدیمم
 !یکه گند زد  از انتخابت یبینی؟اینمبود!م

 یزدسرخ و ناباورانه به سمتم برگشت از سر خشم نفس نفس م یبا چشما اشکان

 از دست بدم  یبانموپشت  ینهم مونده بود که اخر ینهم خب

 بود ینجاا یاما بازم بهتر از ادم ها یبانپشت یبهش بگ   یشدنم هرچند 

 ساکت شد یساو یدهن باز کنه,که با صدا میخواست
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لحظه هم  یک یخوامبده..نم یکدر کش ی...خودتم جلویمببرش ابراه-اویس
 یچشمتو ازش بردار

 چشم اقا -ابراهیم

 ...نبودم یمون,من پشیکردمبه اشکان نگاه م یهگر  با

 ینجاشدن و منو به ا  یمو منطق وارد زندگ  یلدل  یرو انجام دادم..اونا ب   یدکه با  کاری
 ...مکارا زد  یننجات دادن خودم دست به ا یرسوندن..منم برا

و    یکتار   یوارد انبار  یاز کدوم راه مخف   یدمحال بودم که نفهم  یرمق و ب   یب   اونقدر 
 ..یمشد یکیکوچ

شدنم منو توش گذاشته  یدهکه روز اول دزد یبه همون اتاقک  یه اتاقک شب یه
 !یکم  یهتر بود..البته فقط  یز تم یتفاوت که کم ینبودن...با ا

  یزون هم به سقف او  یکیبود...و المپ کوچاتاق گذاشته شده    یتا کارتن گوشه    چند
 کرده بودن

 نم فضارو برداشته بود بوی

از درد  یکه لحظه ا یوسط انبار یچوب  یصندل یبا شدت پرتم کرد رو ابراهیم
 ..شمام بسته شدچ

بست و محکم گره  یدور تا دور بازوهامو به پشت صندل یطناب بزرگ و کلفت  با
 .بست یصندل یها هیهم پاهام رو به پا یینزد..از پا

صدا  یب  ینهم ی..برایرمنبود که بتونم مقاومت کنم و جلوشو بگ یاونطور حالم
 یکردمو به کاراش نگاه م یریختماشک م



 

 
658

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ...دهنم زد یاز کارتن ها در اورد و رو ییک  یاز تو یبزرگ  چسب

  یتونست بدتر م یناز ا ی!چ یارنسرم م ییچه بال یدیدمخودم داشتم م یچشما با
 باشه؟؟؟ 

 گفت  ینداختوحشتناکش که رعشه به تن م یهمون صدا با

سروقتت!پس  یامتا ب یگیرماز اقا اجازه م یرمم یاددر ب یکتج-ابراهیم
 ...!افتاد؟یاللمون 

 رفت  یرونب یزد و از انبار یشخندیترس و لرز سرمو تکون دادم و ن با

 یکردمم یچقدر گذشته بود که همش داشتم خودخور نمیدونم

 رو بارها و بارها با خودم تکرار کردمهمون حرفا و

 *****هم افتاد یپلکام رو یک   یدمکردم که نفهم  یهگر  انقدر 

و چشمامو با زور و   یدمکش  ینیرتم هصو یشدن سطل آب رو یخال بااحساس
 باز کردم یبدبخت 

چشمامو راحت بهش عادت   یتونستمبدبختانه نور اتاق کم بود و م یا خوشبختانه
 ته بودبدم..دهنم هنوز بس

عبوس و درهم اشکان  یخارج شد و با چهره  یچشمام از حالت تار یدِ کم د  کم
 روبه رو شدم 

پشتش رو   یچوب  یمون اخم کمرنگ صندل چشمام کامال باز شده با ه یدد وقتی
 من نشست یروبه رو یقاو دق یدجلوتر کش



 

 
659

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

  یه پاش انداخت و دست راستش رو بهش تک یکیاون  یاز پاهاشو رو یکی
 همونطور که با دستش چونش رو گرفته بود متفکر بهم نگاه کردداد...

رو از توشون   یزیچ یخواستدوتا چشمام در رفت و امد بود..انگار م ینب نگاهش
 ...بخونه

 به حرف اومد  یقهبعد از چند دق باالخره

به همه  یزد یمدت و چه گند ینا یکرد  یکار چ ینکهندارم به ا یمن کار-اشکان
 ....یزچ

 یدکش  یقیو نفس عم کرد  مکث

 بهم انداخت ینگاه معنادار همونطور 

 یلت؟!دلیبا من ازدواج کن یخوایچرا نمفقط بگو -اشکان

 بهت بگم اخه؟؟  یلشودل یخنگول جان من االن دهنم بستست چطور خب

 یام منتظر بود تا من به حرف ب ینبود چون همونطور  یادن یناصال تو ا انگار 

 .یشجفت چشم آبسرد نگاهمو دوختم تو دو خیلی

 ما من نها یکردبود االن با کله قبول م یا یگههر دختر د مطمئنم

نشونم بده    یشوواقع  یمن همش منتظرم تا اون رو  ینبود,ول  یاصال پسر بد  اشکان
خوک  یبابا ینبار هم انتظار داشتم ع ین...ایکنهم یرماما هربار با ارامشش غافلگ

ازم   یفقط منطق  یبینمبزنه اما حاال م کتکم  یخورمبه جونم و تا م یوفتهصفتش ب
بعد هم   یقهدق یکاز  یحت  ندارمازش  ی...در هرحال چون شناخت یپرسهم یلدل
 ...پر جذبست یارومه ول ینکه...با ایترسمم
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 یاونقدر خوب نبود که بتونم باهاش کل کل کنم...دهنمم بسته بود..از طرف  حالم
پوست   ی...مطمئنم رد طناب رویکردتموم بدنم کوفته بود و هنوزم سرم درد م

 یکنهم یتکه به دهنم زدن لبامو اذ  یچسب ینادست و پاهام مونده!و 

 ید پرس یاز مکث  بعد

 !؟ینال یرو دوست دار یا یگهکسه د-اشکان

 دوست داشتن اومد  اسم

 یکردکه وادارم م  یزیچ یه..ینشون  یهقلبم و ذهنم دنبال اسم بودم...دنبال  توی
 !جواب رو بدونم نکهیروش فکر کنم...نه ا

 !ندونستن رو ینا یل.و نه دل..یدونستمنه جواب رو م  درواقع

 !نگفتم نه یتبا قاطع یگهبرعکس تموم دفعات د یندفعه چرا ا نمیدونم

من تاحاال عاشق  یگفتمو م یدادمواکنش نشون م ید با یعموقع ها سر ینا معموال
 یست قلبم ن یتو  یچکسنشدم و ه

 یگفتمبهشون م معروفمو  یهمون جمله  یا

 !....یشمعاشق نم من

رو هم دوست   یکس  یکنم...خب اگر حس میکردفرق م یز بار واقعا همه چ ینا اما
 یلی...خی؟ا یجهبه نت یرسمنم یچوقتبفهمم؟چرا ه یتونمنم یه؟چرادارم اون ک

اتفاق  یمن چطور ی و تحول تو ییر دوست دارم بدونم چه مرگم شده...انقدر تغ
 افتاده؟

 شکان به خودم اومدما یصدا با
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 یخوب  یمن نشونه  یافکار...برا یغرق شدن تو ینث امک ین...ایدونیم-اشکان
گستاخانه    یشه,اون روز مثل همیدمسوالو پرس ینهم از ا یگهد یکبار  یادمه,یستن
  یگه تو د ینه!اما امروز چشما یو همون لحظه محکم گفت  یچشمام زل زد یتو

نه صداقتو    یگفت   وقتی  یادمه!خوب  یستساس ناز اح  ی...خالیستمثل اون روزها ن
از احساس بود)تک خنده    یچشمات خوندم,چون چشمات کامال سرد و عار  یاز تو
,من یشناسنکه عاشقن عشقشون خوب م  یینه؟کسا یکرد(تعجب کرد  یتلخ  ی

تا   ین..فرقش از زمیدونمخوب م یلیچشم هارو با اون چشم هارو خ ینفرق ا
...مجبورم به زور  یومدینبگم حاال که با زبون خوش راه اسمونه..به هرحال اومدم 

 یها قهقهه زد(اون کس یوونه..)مثل دیشمم یخیالتببرم..فکر نکن ب یش کارارو پ
  یدا جواب سوالم رو بدن پ یدبا ترد ینطوریچشم ها ا ینرو هم که باعث شده ا

 یکنمم

 خارج شد  یو از انبار  یستادسرپا ا یحرف  یچبدون ه و

 تکون دادم یصندل ی و روحرص خودم با

 !...لعنتی

 یشهاضافه م یشونبه مابق یگهد یبدبخت  یهلحظه داره  هر 

 رو دوست ندارم یداد بزنم بگم بابا جان من کس خواستم

 ینم...حتما دلتنگ خانوادمم ایرنگ یچشه....تو جد یمقلب لعنت ینا یفهممنم فقط 
 ...کرده  یقاط 

 یزنبر تنیخواسم یتا ک  یملعنت یاشکا ینا نمیدونم

 شد  یساعت بعدش اشکان دوباره وارد انبار یک تقریبا
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 انداختم یینجمع و جور کردم و سرم رو پا یکم  خودمو

 دهنم کند   یچسب رو از رو یشد و به اروم  نزدیکم

 دردم گرفت یلیحال بازم خ ینا با

 یدمکش  یراحت  نفس

 انداختم یینسرمو پا  بازهم

جلوشون ظاهر   یم بدون شال وروسر دوست نداشت  ینبودم ول یمذهب ینکه ا با
 شالم کجا افتاد یدمهم نفهم یریبشم..تو اون درگ

  یبزنه با همون ژست قبل یحرف  ینکهنشست و بدون ا یقبل یهمون صندل روی
 بهم زل زده بود 

 سربلند نکردم یگهد ینهم یمعذب بودم برا یرش خ ینگاه ها زیر 

 چشمام نگاه کن یتو-اشکان

 یدمشک  یم یدر پ یپ یها نفس

 خوف داشتم یشهچشماش هم یرو بلند نکردم از اون آب  سرم

جلو اومد و با دستش چونم رو   یکنمنم ی حرکت  یدد یلحظه منتظر موند وقت  چند
 گرفت و سرم رو باال برد

 ی حرکت  یچچشمام قفل شد...بدون ه یتو نگاهش

 یدمدستاش کش یخوردم و چونم رو از تو تکون

 ..شلوار مردونه و اسپرتش یبتاشو برد داخل جنخورد و فقط دس یاون تکون  ولی
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 زد پوزخندی

خودم  یفتکل یدقبلش با یباهات کار داره...ول یلیبابام فردا خ ینکهمثل ا-اشکان
 رو باهات کامل روشن کنم

 بندازم که با داد گفت  یینسرمو پا خواستم

 !!!! سر بالــــــا-اشکان

خودت کمکم  یا...خدایدمزخوردم و به خودم لر  یتکون  یهوییشترس داد  از 
 یاریبد ب ینهمهکن..خسته شدم از ا

 چشماش زل زدم یپروا تو یسرمو بلند کردم و ب  دوباره

 انداخت  ی جونم م یاروم و خونسرد شده بود که بازم ترس رو تو اونقدر 

  میدکرد(شن  ی!؟)تک خنده ایسهپل  یدیدفهم  یک   یشناسی؟از م  یهاکان رو از ک -اشکان
بابا گفت محمد   یوقت   یهدوست داشتم بدونم ک  یلیماجرا شده...خ  ینوارد ا  یمبا گر

که چرا از اول  یفرستادمبعدش به خودم لعنت م یبوده...اولش شوک شدم ول
بود...!اما االن خوشحالم   اکانو صدا فقط و فقط مختص ه  یکل..اون قد وهیدمنفهم

ته به موقعش  همه بهتره الب  یبرا  ینطوریپدرمن...ا  یدستا  یر که همشون تو چنگ ز
 ..از طرف من داره یدناشهم بخاطر سرک کش  یاساس یریحال گ یه

 .داد  یهتک یماومد و دوتا دستاشو به پشت صندل یمسمت صندل به

به چشمام زل زده بود و   یبیعذاب بودم اما اون به طرز عج یتو یط شرا ین ا با
 یگفتنم یچیه

 فاصلش رو کم کنه یکم  یدتا شا یینرو انداختم پا سرم
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 کنار گوشم گفت  یتر از قبل و البته صدبرابر وحشتناکتر از لحن قبل اروم

 یهمه کار در حق ما کرد ینا ینکه!از ایفرار یو اما تو عروس کوچولو-اشکان
 یبه حال روز  ینداشته باشم!فقط سپردم به پدرم..اما وا  یتکار  ینکه...نه ایگذرمم

 یازدواج دار یبرا یمخالفت  ینمکه بب

 یکردبا اخم نگاهم م یستادبلند شد و روبه روم ا یصندل یرو از 

 ین ا  یهو  یکدوم خر  یدونم منه احمق اون همه سال منتظر فرصت بودم و نم-اشکان
 .شد یداشوسط پ

 اتاق یخودش رو با شدت پرت کرد گوشه  یاز دست داد و صندل کنترلشو

 خودم جمع بشم  یبکشم و تو یغجکارش باعث شد    این

 دشده بو یروان   واقعا

 گفت  یادفر با

)بلند تر ی!بگو که عاشقش نشدیکنمکه اشتباه م  ین؟؟؟بگو ال یهاون کثافط ک-اشکان
 !ینعره زد( د بگو لعنت 

..منظورش از  یکردصحبت م یاز چ  یدونمهم بسته بودم..نم یمحکم رو چشمامو
 بود!؟؟ یاون چند سال چ 

 داد زدم یهگر  با

 یاگر روز یمطمئن باش ینما یولدست از سرم بردار اشکان من عاشق نشدم -الین
 ...( ازت متنفرمیدمکش  یغ)جیستیعاشق بشم اون ادم تو ن
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 سمت راست صورتم خورد خفه شدم یکه رو  یلیس با

 ید کش  یادفر یشهتر از هم یعصب اشکان

جز  یمنو!راه  یبه کجا رسوند  یبینی!مگه دست خودته؟؟میکنیو غلط مت-اشکان
تمومش کن چون  یارو بچه باز ینپس ا ینال یندار ینجاباشیتا اخرعمرت ا ینکها

..)تن صداش اروم تر شده بود(من کار خودم رو  یشههمش به ضرر خودت تموم م
برات جور  زور  به ی المثن ی..شناسنامه یکنیمهم عقد م یگهد یهفته  یکنمم

با بچه  یخواددلم نم یتالیاا یریمکردم..فکر همه جاشم کردم..بعد از عقدمون هم م
به جز با من    یچون راه   یایتو برنامه هام با من م  یسرکش بودنات گند بزن   یاتوباز

 !یدم اجازه مردنم بهت نم ی!حت یبودن ندار

 ...خارج شد یسرخ از انبار یچشما با

 ....کردن  یدااشکام راه خودشون رو پ دوباره

بهم  یعوض ینمن راحت بشم!فقط مونده بود ا یریدبم یشاالبه همتون..ا لعنت
 ..هبزن یلیس

جون نداره   یگهتن د ینخانواده کتک خوردم...ا ینکل عمرم به دست ا  ی اندازه
 ه یفهمکنم؟چرا نم  یزندگ   یواله  ینتحمل کنم کنار ا  ی!!!اخه من چطوریفهمنچرا نم

روز از  یک یول یرمبم  یه؟حاضرمقض ینبا ا یادکنار ب  یخواددوستش ندارم!!!چرا نم
 ...عمرمم کنارش نگذرونم

  ی وقت   یکننکه به ازدواج اجبارش م  یدهرس  ییارسالن کاوه حاال به جا..تک دختر  هه
  ین و تو بدتر یبه صندل یبندنش...میکننصورتشو سرخ م یلیبا س یکنهمخالفت م
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...با کاراشون یکننم  ی..با حرفاشون روحشو زخمیکننم یشانخونشون زند یجا
 ....یشکوننقلبشو م

!!!چرا یرسننم یلعنت  یسایپل ینا همه بال سر من اومده..چرا ین ا یشهنم باورم
  ین نداره ا ییشدن...؟!چرا انتها ی!!!چرا انقدر روزا طوالن یرسهبه دادم نم  یچکسه

 ...!اگر مرگ خودم باشه یحت  یهبدونم تهش چ  یخوام....زودتر می؟بدبخت 

 یکردمکه هق هق م  همونطور 

 داد زدم  بلند

؟؟؟تا نجاتم   ینینم تا منو ببصدات ک  یگهصدامو؟؟چقدر د   یشنوی...میااااااخداا-الین
 !!!!..بسمه...بسمه یکشمنم یگهتحمل ندارم من د یگهشدم خدا...د ی؟؟؟خستهبد

 ....بشن یورتم جاراجازه دادم اشکام مثل رود از ص و

 ی اصال خوب نبود با طناب دست و پاهام بسته بود و مونده بودم چطور وضعیتم
 مشده بود پاک کن یسصورتمو که حاال از اشک خ

 ...شدم یز همه چ بیخیال

...دارم تصور یارنسرش ب ییبال یترسم...اون االن کجاست؟در چه حاله...مهاکان
افکار قلبم فشرده   ین!با ایکنمم یداپ  یبشه چه حال یزیشاگر چ یکنمم
 ...یرانهاکان سالم برگرده به ا یول یارنسرم ب یخوانم یی...حاضرم هر بالیشدم

 ....یسوزوندنرو همزمان م مغزم یمگفت افکار منف  میشه

که    ینیشب شده باشه اشکان با س یزدمچند ساعت بعدش که حدس م حدودا
 یش که چند ساعت پ  یصندل یحرف  یچشد بدون ه یمحتواش غذا بود وارد انبار
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 ی رو هم رو  ینیمن گذاشت و روش نشست س  یجلو  یپرتش کرده بود گوشه انبار
  پاهاش گذاشت

 زد  یتلخ  لبخند

و چشمامو ببندم)اشاره کرد به   یرمبگ یدت رچقدر هم بخوام نادمن ه-اشکان
 ..یشهکه نم  یشهل نمکور و ال  یمقلب لعنت ینقلبش(ا

 دهنم یرو همزمان پر کرد از غذا و گرفت جلو قاشق

  یدم رو عقب کش سرم

 تحکم گفت با

خودته   یکار برا  ین...ایکنمباهات رفتار م ی ا یگهجور د یکن  یلجباز یبخوا-اشکان
 .مننه 

گرسنه بودم..از برخورد    یلی..خیدمشکمم رو شن یفقار و قور خف یصدا همزمان
 یترسیدمهم م  یشبعد

 دهنم گذاشت یباز کردم و اون هم قاشق پر از غذا رو تو  یناچار دهنم رو کم به

 زد  یحیمل لبخند

 .....یفدوست دارم ح یلیکه خ  یفح-اشکان

 ین...از اون الییدمغذام رو جو یومو به ار  ییننگفتم و سرم رو انداختم پا چیزی
 ...نبود یخبر سرکش جوابگو امروز 

 !چرا یدونستمخوب م خودمم
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  یچکس ه  یتحاال که حما  یدادمانقدر ضعف نشون م  یدشده بودم...نبا  ییترسو  ادم
باهام برخورد   یرحمانهبذارم انقدر ب یدمراقب خودم باشم!نبا ید رو نداشتم خودم با

که بخوان انقدر با حقارت باهام صحبت    یستنن گاهییکنن....خوشبختانه درجا
 کنن

 ...یزه چ یکسکوت تنها  یبرا یلمامروز دل اما

 !یحام نبود

 یتجربه کنم اگر هم سخت  یمرو تو زندگ یزینبودم که بخوام هر چ یدختر من
 ..حد نبوده ینتا ا یدمکش

رو دارم   یخت ,امتحان سیارهشکنجه ها دووم ب  ینا  یر ز  یتونهمن نم  ینع  یکی  مطمئنا
ماجرا سرتاسر   ینقبل از ا یمکل زندگ یفهممم یکنم...االن که فکر میدمپس م

  یچوقتخوب و بد ه  یز چ  یچ,و هیگهرو نم  ینا  یابود اما ظاهرا قانون دن  یخوشبخت 
 ...یشهموندگار نم

خودش رو به   یقانونمند یاافتاد تا دن یمن م یبرا یداتفاقات هم با ینا مطمئنا
 رخم بکشه 

 یشد..میارو یشدنبود..م یاسمش زندگ  یگه د ندمیموهمونطور خوشبخت م اگر 
 !بهشت

باز    یخم  یوقت   یگرفتو به سمت دهنم م  یکردقاشق رو پر از غذا م  یدر پ  یپ  اشکان
 یخوردمم یمخالفت  یچ غذارو با ولع و بدون ه یگهشد د

 اروم شده بود یکه حاال کم  یدمرو شن صداش
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پدرمن...)با طعنه   یمخف  یاز انبارا یکیتو  ظاهرا هاکان و دوستاش هم-اشکان
از  یمبه هرحال ما عادت ندار یگذرهداره بهشون خوش م یگفت(فکر کنم حساب 
از ته دل زد(خوشحالم  یو لبخند یدکش  یقی!)نفس عمیمکن  یراییمهمونامون بد پذ

کاراش   یدنبال دردسر بود...همه  یشهپسر هم یندردسر افتاد...ا یکه باالخره تو
 .بار اومد یمن برعکس ظاهرش عقده ابود و بنظر  یلدل یهم ب 

 یشدن بودم که از دهانش خارج م ی...محو کلمات یکردمبهش نگاه م متعجب

  یعنی  یدن؟وایهاکان هم مثل من دارن شکنجه م یگفت؟یعنی م یچ  ی لعنت  این
 پارساهم کنارشه؟ 

 ..یوفتندردسر ب یبه من که باعث شدم تو لعنت

 یکردهاکان راه گلومو سد م ییاداور چرا با   دونمیکه نم  یبه بغض لعنت

 !شدن یر کمکم کنن حاال خودشون اس  یخواستنمنه...اونا م یر تقص همش

 یشهختم م ینجاباور کنم داستان به ا نمیخوام

 ذهنم تکرار شد  یتو یکردبابا بهم گوشزد م  یشهکه هم  یا جمله

 ''...یستن یانشا هنوز پ یعنی,اگر هم بود یستتلخ ن یانشپا یداستان  یچه''

  یافه توجه به ق یو ب  یینچشمم نشست سرم رو انداختم پا یاشک گوشه  نم
 زدم  یمتعجب اشکان پوزخند تلخ 

 ی...کسیموندسرپا م ید با یشه هم ین...الینهرو بب ینشکستن ال نمیخواستم
 ...بزنه یناونو زم یتونستنم

 یست گذشته ن  یناون ال یگهد یبینمکه م  ینیال این
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 ی...مغزم به جایستبراق ن  یگه..چشماش دیرحم  یهمه ب   ینده از اخرد ش  قلبش
 بشه   یندهموضوعات آ  یر هم سنو ساالم درگ یهبق ینع ینکها

مرد گرگ  یهانتقام  یر کنه..درگ یدانجات پ ینجاازا یتونهم یکه چطور ینها درگیر 
 !!پسربه ظاهر مجنونه یه یایخودخواه یر صفته..درگ

 یرهکجائن؟اون از هاکان که مثل خودم پاش گ  یاشکه االن حام  ینها درگیر 

 یرسهبَهم نم یچکدوممونو دست ه یائناز خانوادم که اون سر دن اونم

  یقطعا پشت شهرونداشو خال یاقدام کنن دولت دب  یسپل یقاوناهم از طر اگر 
  یه اونموقع  یدبرسه..شا ینترپلبه ا یرانا یسپل یرسم ینامه  ینکه...مگر ایکنهنم

 شه ب یداپ یشانس

 درستش کنه یتونهخدا م یفقط معجزه  یبینمکه من م  ینیا اما

 کاملن  یتامن یکه حداقل خانوادم تو  خوشحالم

 ...از غصه واسه هاکان و پارسا یمیرمدارم م یزانبه همون م اما

شکستنمو  یداشکان نظرمو جلب کرد..بغضمو با زور پس زدم ..نبا یخنده  صدای
 یدید رو م یماشک یچشما ید..نبایدیدحد م ینتا ا

خانواده سرکوفت   ینا یحاال جلو یزدناز غرورش حرف م یاکه کل دن  ینیال من
 ...یکنهم یه...هزاران بار التماس و گریخوره..کتک میشهم

 دنبال راه چاره باشم باید

به فکر خودم باشم به فکر اون  ینکها یمغزم پر شده بود از اسم هاکان..به جا ولی
 !بودم
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 از خنده ارومش دست برداشت گفت ینکهبعد از ا اشکان

و   یدمکه ازت پرس  ی...اون روزیسوزونیکه واسه هاکان دل م  یه؟میبینمچ-اشکان
 .اومد یکارا نم  ینبهت ا یبرخورد کرد  یاونطور

حشت  زد و چشماش و  یرونکه رگ کنار گردنش ب  یشد...جور  یندفعه خشمگ  یک
 بود یرو بهم منتقل کرد..بخدا که روان 

بوده اون   یزیتو و هاکان چ ینبه حالت بفهمم ب ی...واینبه حالت ال یوا-اشکان
دستام  ین با هم یبندمخودم م ی ینده ا ی حت  یز همه چ یوقته که چشممو رو 

 یکشمشم

 در پنهون کردن لرزشش داشتم گفتم یکه سع  ییصدا با

نبوده!)پوزخند   یزیچ یچوقتمنو هاکان ه ینبرت نداره ب یاالتخ یالک -الین
مسائل دور هست که مطمئنا مغزش  ینزدم(هه!نگران نباش اونقدر از ا یصدادار

 فکر نکرده  یزاچ  یننبوده!و به ا یضتو مر  ینع یچوقته

 یغذارو پرت کرد گوشه انبار  ینیشدت س با

 هم فشردم یزدم و چشمامو رو یفیخف جیغ

 زد  یادفر  بلند

 یخوایممنم مثل اون بشم؟؟؟ یکنی؟؟میخوایم یه؟طرفداریشوهااان چ-اشکان
 یخـــوایببندم!؟؟)نعره زد(م یز همه چ یچشممو رو یخواینگاهتم نکنم؟؟م

 !!؟!؟یـــن؟ال

 یینانداخته بودم پا سرمو



 

 
672

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ...هقم دوباره شروع شده بود هق

اعصاب  یکن رون یهنکن....انقدر گر یهبه تو بگم دختر؟گر ید اخه من چ -اشکان
من از  یجلو ی...داریاریرو ب یاسم اون عوض یحق ندار یگهمن راه نرو!د یسگ 

(هاکان مــــرد یدکش  یادلحظه )فر ین....از همیکنیدفاع م یز همه چ یاون ب 
کمک   یبوده و برا ینام اکان...انگار نه انگار که هیکنیم یرونش!!!از ذهنت بینال

 یــــــدی؟؟؟؟؟ کارا کرده!!!فهم  یبهت چ 

سر   یومدا اسمش مبغض که ت   ینصحبت کنم...لعنت به ا  یدادنهام امون نم  گریه
 یکردباز م

 هام با عجز گفتم یهگر  میون

اون   ید!بذاریکنید....منو که ول نم ید...بهش نداشته باشیتوروخدا....کار-الین
من بسوزن...من بدبخت    ینکردن,که بخوان با بدبخت   یبره...اون و دوستاش گناه 

  ون یزیشتوروخدا نذار اونا چ یشدم...ول یچارهشدم..ب یاهبختشدم...من س
جهت    یهنکنه که من از    کیال   یالکه با خودش فکر و خ  یبستمبشه...)از قصد جمع م

  ی پر اشوبم چ  ِی تو قلب لعنت  یدونست فقط خدا م ینگران هاکانم...ول یگهد
 (!یگذرهم

 ..شد ادامه دادم یدااز کجا پ  یدونمکه نم  یجرئت و با   یبلندتر یصدا با

 ید !خستم کردیَنممشتو لگد گرفت  یر بس زاز    ید..از بس بهم زورگفتیدخستم کرد-الین
اشکان  یخوایم یدست شماها؟!؟!چ  یر کردن که افتادم ز  ی...من چه گناه یالعنت

  ید دور کرد یزاموقته ُمردم!همون لحظه که منو از عز یلیمن خ ینو؟؟؟باباهان؟ال
با ترس و دلهره گذروندم  تموارامش تموم لحظا یمردم..همون لحظه که بجا
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مردم!همون لحظه که تموم  یدکرد یدتا ابد ناام یدموحظه که اممردم..همون ل
پدرت    یدست و پا  یر مردم..اون لحظه که منو ز  یدبرد  یو پوچ   یاهیارزوهامو به س

هم   یااز دن  یانتظار  یچه  یگهمتحرکم د  یمرده    یهمردم..اره من االن    یاورد  یرونب
از  یچ  یگهد یدحمو کشت..شماها با رفتاراتون رویدبرام نذاشت یچیه یگهندارم..د
 یدتعا یچ  ینمببرش بب یا...بیربگ یاجونو؟ب یجسم ب  ینهان؟؟؟ا یخوایمن م

با شماها....تو با من  یدمکش به خدا قسم که اندازه کل عمرم من زجر  یشه؟م
 بدبختی  یناشکان...من قراره با تو بدبخت بشم مطمئن باش ا  یشیخوشبخت نم

 یشیبدبخت م تو ام بامن یشهتو هم م یر گ  یبانگر

 یین ..سرمو انداختم پایکردمامون ندادن ادامه بدم..هق هق م یگههام د گریه

 ..رفتن اشکان بود یانگر ب یشدن در انبار یدهکوب  صدای

 ی من موندم و باز هم پوچ  و

 اشکان هم امشب فقط اومده بود بشه فرشته عذابم  این

 یست در انتظارم ن یاتفاقات خوب  یدونستم...میترسیدمنامعلوم م  یفرداها از 

 یومدسرش م یی..اگر بالیرفتنم یرونلحظه هم از ذهنم ب یکهاکان  فکر 
 ********یبخشیدممن تا اخر عمر خودم رو نم ی؟اونوقتچ 

 !...با تو ام...پاشویخوابیدختر بلندشو چقدر م یه -

باز کردم و به دور و اطرافم    یچشمام رو به سخت   یمتوسط ابراه  یدشد  یتکون ها  با
  انداختم ینگاه 
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سر جام نشسته   یقبل  یت و با همون وضع یمبود یهمون انبار ی....هنوزم توآه
 بودم

رو داشتم که تازه   یطناب رو از دور بازوهام و پاهام باز کرد..حس پرنده ا ابراهیم
 از قفس ازاد شده

قفس  یکردم ی!؟چه فرق یکردنخونه حبسش م یبعدش تو ی؟وقتیچه قفس اما
 !خونه  یاباشه 

 ..یدادبود که عذاب م ید ازادنبو 

رگ   یتازه خون تو یکردمو خشک شده بود..حس م یکردبه شدت درد م دستام
 کرده   یداپ یانهام جر

 کف دستام بازوهام رو ماساژ دادم  با

 یمرفت یرونشده بود ب یمخف  یاطح یانتها یکه پشت بوته ها  یاز انبار همراهش
 یمو به سمت عمارت حرکت کرد

 تاد یسعمارت ا جلوی

 !ینجائماقا داخل منتظرن...منم ا-ابراهیم

  ین بگه برادر من تو ا یستن یکیضافه!اخه ا یفکرم نره به سمت غلطا یعنی این
من کجارو دارم که فرار  یبکشور غر  یه...و تو یابونیب یندرندشت وسط ا یخونه 
 کنم؟

 یدم دکنار سالن   یاز مبال یکی  یرو رو یسعمارت شدم...چشم چرخوندم و او وارد

 که به من افتاد اخم کرد و بلند شد  چشمش
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 یکنمردن شروع محساب روزم رو با کتک خو ینبا ا خب

 تا کتک زدن رو شروع کنه  یومدتصوراتم جلو ن برعکس

 کرد به طبقه باال با همون اخم و تحکم گفت  اشاره

 یا دنبالم ب-اویس

زه جون سالم به در با معج  ینکها یا یمردمم یااز اشکان نبود..ظاهرا امروز  خبری
 بردم یم

 کردم  یپشتش با فاصله پله هارو ط  از 

 سمت سالن سمت راست رفت  به

 از اتاق هارو باز کرد و واردش شد یکیسالن سمت چپ در  یانتها و

 یدم رو شن صداش

 در رو پشت سرت ببند -اویس

  ینجام االن ا ینکها یلبدونم دل یخواستکه گفت رو انجام دادم..دلم م  یکار  همون
و نفرت از خاندان کاوه از جانب  ینههمه ک نیزودتر بفهمم ا یخواستم!؟میهچ

 !یهخانواده بهداد چ

 به اتاق انداختم نگاهی

مختلف   یمتر باشه..دور تا دور پر شده بود از قاب عکس ادم ها  یس  یخوردم  بهش
 بودن یمیقد  یلیبدم ظاهرا خ یصرو تشخ یچکدومکه نتونستم ه
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تا البوم بزرگ گذاشته   اتاق بود و روش دو سه   یگوشه    یشکل  یلمستط  یکبار  میز 
 شده بود 

 !کرده   یلهوس یه..اتاق اضافه اورده هرکدوم رو مختص یساو ینا یهادم عجب

 و بلند  یچوب  ی عسل یز م یکو  یداخل اتاق نبود..فقط دوتا صندل یادیز چیز 

 تر کرده بود  یرهقرمز رنگ فضارو ت یها پرده

 یبخشیداتاق گرما مبه  یقهوه ا  یپارکت ها و

 ..کل انگار دکورش هم متناسب با ِتم اتاق بود  در 

شده   یگهبود که خواه ناخواه با البوم و قاب عکس ها مکمل همد یجور یه فضا
 بودن

  ینمها بنش یاز صندل یکی یکرد رو  اشاره

  یاز البوم ها دنبال عکس یکی یو ظاهرا تو یستادا یز هم اون طرف م خودش
 یگشتم

 داشت یشونیپ یها بود و اخم رو البوم عکس یکه سرش تو  همونطور 

 به حرف اومد  باالخره

 یشناسی؟اردالن رو م-اویس

 نگاهش کردم  ُگنگ

  ید سکوتمو د یبرگشت سمتم و منتظر جواب از جانب من بود وقت  یلحظه ا برای
 زد یپوزخند صدا دار
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 !یخبر ندار یچیحساب از ه ینپس با ا-اویس

 بود!؟ یک   یگهاردالن د دیز حرف م یراجب چ  داشت

 کردم  یانب یندفعهذهنم رو ا  یتو سوال

 هست؟ یاردالن ک -الین

زد و البوم رو  یا یروزمندانه کرد لبخند پ یدارو پ یخواستکه م یعکس باالخره
 سرجاش گذاشت

 یزمن نشست و عکس رو پرت کرد وسط م ییرو به رو  یصندل روی

 نگاه کردم یز م یعکس رو به

 چقدر اشنا بودبچه  ینمن ا خدای

 بودمش؟؟؟ یدهد اکج

نفر   یه یادو بلند تنها منو  ییخرما یموها ین..ایارمکردم به مغزم فشار ب  سعی
 ینداختم

  یمی قاب عکس قد   یه کتابخونه    یقفسه    یاومد خونه اقاجون پشت کتاب ها  یادم
  یناقاجون بود و لبخند به لب ا  یایاون قاب عکس جوون  یپنهون شده بود..که تو

 داشته بودبغلش نگه  یرو توبچه 

 نوزاد قرار گرفته بود یهعکس کنار  ینا یتو اما

  انگار از وجودش خوشحال بود یکردونگاه م ینبه لنز دورب بالبخند
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خودش هم رحم    یاتابک به همخون ها   ین ا  یه؟یعنیاردالن ک  یدونیپس نم-اویس
 ...خاندانش براش مهمه؟عجباا یحد ابرو ینا یکنه؟تانم

 کرد  یا خنده تک

 شده بودم!کدوم آبرو؟کدوم همخون!؟ یجکل گ  یزد؟بهحرف م یچ  از 

 باالخره دست از سکوت برداشت ید درهمم رو د ی یافه ق وقتی

از اون خانواده بود   یتنها عضو   یزنیمکه ازش حرف م  یاردالن   یندختر جون ا-اویس
من,باهاش   یبودم..اون پسر پر از منفعت بود برا یکه من از وجودش راض

  ین تو که ا ینکار روهم کردم!درست ع  یناتابک رو نابود کنم...و البته ا یتونستمم
 ینا یقربان  اردالناتابک!توهم مثل  ینابود یبرا یشد یا یلهوسط وس

دلباختت شد..واگرنه  ینطوریه پسرم ابود ک یار ..البته شانس باهات ییماجرا
 یشدسرنوشتت هم مثل اردالن م

 یدم !بدون وقفه پرسیکنهصحبت م یراجب چ  نمیفهمیدم

 یه؟ک  یزنیکه ازش حرف م  یاردالن -الین

 چشمام نگاه کرد..همون شعله انتقام باز هم پابرجا بود یتو اویس

 !عموته یعنیاردالن بچه قبل از پدرت..-اویس

 !!!بود یاز عموم چ  عموم؟منظورش

 شده بودم یجکل گ  به

غرق در افکارم  یقاه عم..همونطور کیکنهصحبت م یداره راجب چ  یفهمیدمنم اصال
 بودم گفتم
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 ........عموم؟کدوم عمو؟اردالنیچ   یعنی-الین

 پوزخند زد  یتوسط حرفم و با جد پرید

 یکار ک   یدن!فکر کردکه از شماها پنهونش کر   ییاره دختر جون عموت..عمو-اویس
به پسر ُمردش   ی...بخاطر آبروش حت یگیکه م   یباشه؟همون اقاجون اقاجون   یتونهم

 .کردهم رحم ن

 داد زدم یُبهت و ناباور با

 پسر ُمرده؟؟؟؟ -الین

 کرد  یخنده ا تک

 یراز هارو برا  ینا  یهمه    یخواماره دختر جون مرده...حاال حدس بزن چرا م-اویس
 پرده از راز بزرگ خاندانت بردارم!؟ یخواممتو برمال کنم..و چرا 

 نگاهش کردم منتظر 

رنگ اون خانواده رو   یگههم د یف و از طر  یماجرا شد ینا یچون تو قربان -اویس
گفتم که   ینوا یکنهنم یمن فرق  یماجرا به تو برا یننگفتن ا یاپس گفتن  یبینینم

 یمونیبا اشکان م  ینجاا  یا! یستاز برگشتت ن  ی...خبریبد بد به سرت راه ند  یفکرا
 یه یتانداره!نها یمن کار یتو برا شتنکه ک  یدونی...میمیریم یا یکنیدم یو زندگ 
مغزت کنم,شغل منم که  یاه بخوام حروم)اشاره کرد به قلبم و بعد سرم(قلب گلوگ

  ین من تو ا یبرا یز چ ینارزشتر ی!جون ادما ب یهچطور یدیچند وقت فهم ینا
 پس حواستوخوب جمع کن یهگزند 

 یزدمثل نبض گنجشگ م قلبم
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 !وقفه  یقدر تند و ب  همون

 و امد بود در رفت  یهوا برام کم شده بود نفسام به سخت  انگار 

  یرم؟دیگهبابارو تو اغوش بگ یتونمنم ینم؟دیگهمامانو بب یتونمنم یگهمن د یعنی
و اون  یاقاجون مامان  یتونمنم یگهداداشم با عشق نگاه کنم؟د یبه چشما یتونمنم

 ینم؟ و خانواده خوب رو بب یزندگ 

 ینم؟ هاکانو بب یتونمنم یگهمن...د یعنی

 یتنها یمرد ظالم...ب  یهاره! همش سنگه! ند ینهتو س یاصال قلب یسکنم او  فکر 
 !یزنهدرک کنم که چرا انقدر راحت از کشتن حرف م یتونمظالم!!!!نم

...از مواد گرفته تا هزارتا کوفت  یرههم انتظار نم یشتریب یز از خالفکارا چ یگهد رها
ادمارو به   یتجون و امن یبه راحت  یداره!؟وقت  یتی...براشون چه اهمیگهزهرمار د
 ..مطمئنا کشتن من براشون از آب خوردن هم راحت تره ندازنیخطر م

 سکوت کرد یستخوب ن یادبود حالم ز یدهکه فهم  اویس

 یدمکش  یقتا نفس عم چند

 یستمسرپا با میخواستم

 ینن بذارم بازم شکستنمو بب یدبخورم!نبا ینزم  یناا یجلو نباید

 ته شده؟ بوده چطور کش  ی..عمو اردالن من ک یهبدونم اون راز چ میخوام

منشا   یاز چ  یساو یچشما یتو ینههمه ک ینکرده؟ا  یشچرا از ما مخف اقاجون
 سراسر ذهنمو پر کرده بود یگهسوال د یداره؟و کل



 

 
681

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 که دچارش شدم فکر کنم  یاهیبه بخت س یداداجازه نم یحت  و

 یادامه بد یشهم-الین

  یی همون جا  از اوِل اولش,از   یرو بدون   یز همه چ   ید !چون تو بایشه البته که م-اویس
 یخاص  یتکه براش اهم  یدونمو م  یاتابک   ینوه    ینشروع شد!تو اخر  یباز  ینکه ا
توهم حس  یشووجود یب  یخوام!میهپدربزرگت چه ادم نامرد یون بد یخوام!میدار
به کثافط   یموزندگ  یر و مس  زدیدمنو د  یها  ییدارا  یچطور همه    یبفهم  یخوام!میکن
 یدکش

چشماش  یدینار گردنش متورم شده بود و سفرگ ک یشدرفته رفته بلند م صداش
 یزد م یبه سرخ 

 یدمترس کش ی' از رویینیکه 'ه  یز م یرو یداز دستاش کوب یکی با

کثـــافط دست و پا  یدارم تو یدونممن خودم نم یفکر کرد-اویس
شرف   یاون ب   ینکها  یلجنزار واسه خودم قصر ساختم!فقط برا  ینا  یزنم؟میبینی؟توم

هامم گرفت!اون    یهگر   ی..خنده هامو گرفت حت یمود..قلبمو زندگنابودم کر   یز همه چ
 !د ساختیکر ارومش نم یزیام چکه جز انتق  یروان   یه ازم  یاتابک عوض

! چرا  یخورهحرف ها اصال به اقاجونم نم یگه؟؟این م یبفهمم که داره چ  یتونستمنم
  یه و گر ,خنده یکرده بود...قلب,زندگ   یکار !؟مگه اقاجون چیکنهم یاد ز یششو داره ات

 !؟یشه؟هاشو گرفته بود؟مگه م

 یرسهبدونم تهش به کجا م یدکردم فقط گوش بدم با  سعی

حد   ینحرف اضافه بزنم و بهونه دعوا دستش بدم اونم االن که تا ا ستمنمیخوا
 صبرمم تموم شده بود  یاز طرف  یهعصب
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 روشنش کرد ییدر اورد و با فندک طال یبشج یاز تو یگاریس یدکش  پوفی

 هاش  یهر یسره شدو سوخت و دودش رفت تو ار یگس سر 

 رو فوت کرد یظ و غل یداز چند لحظه چشماشو بست و دود سف بعد

 تا بهم نخوره یدمکش  عقب

 یخوردبهم م یگار س یاز بو حالم

 حرفا بود ینتر از ا یچیدهبرسم,موضوع پ یهقض یتو دلم نبود به انتها دل

 ه شروع کردکرد ارامششو حفظ کن  یکه سع  یقهاز چند دق بعد

 یدونستم فت قسم خوردم نابودش کنم,مگر  یزموکه اتابک همه چ یروز-اویس
  یچ اتابک ه یآبرو و خانوادش,پسرا یپا یذارهاتابک خانواده دوسته!و جونشو م

نداشت!چون  یکدوم راهشو ادامه ندادن..اتابک با اردالن از همون اول رفتار خوب 
ببره و عاشق   یشت کار تجارت رو پش دوست نداش یگهد یاردالن هم مثل برادرا

,زرنگ  یزهوشبود و جسارتش همتا نداشت!ت  ی!پسر شجاع یادمهوب  بود!خ  یجانه
 و فرز 

تمسخر  یاز رو یاردالن کم کم از اتابک فاصله گرفت..)تک خنده ا ینهم برای
خودش بکنه!همون موقع ها بود که   یهنتونست پسراشو شب یچوقتکرد(اتابک ه

کار   یدستا یر از ز یکی ینهم یاتابک بود..برا یالن و زندگ حواسم به ارد یحساب 
 ی م ید...اردالن رو باردمبلدم رو فرستادم سمت اردالن و اعتمادشو کم کم جلب ک

 یتابود منم دنبال انتقام...پس راهامون نها  یجانخودم!اون دنبال ه  یر اوردم تو مس
 یشدبهم وصل م
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 اردالن کم کم وارد کار خالف شد -اویس

 یوشدار  ِی ون من از همون بچگ چ   یشناختخوب من!منو نم  یدستا  یر از ز  ییک   شد
 ینکرد...درحال یداازم پ یرد یچاتابکو ترک کردم و اونم ه یشههم یو کوروش برا
خونه ش هم نفوذ کرده  یتو یدنبالش بودم جاسوسام حت  یهبه سا یهکه من سا

ت لذ ویاز ر  یتک خنده ا یدمنو که د یگشاد شده  یبودن)چشما
 ؟بود یجاسوسم ک  یبدون  یه؟میخوایکرد(چ

  ی اخه ک  یخونه اقاجون جاسوس داشته؟ول یعنی...یچ  یعنیکرد...هوف  مکثی
 ..باشه یتونهم

  ی هم تو وارد اون عمارت شد  یماهر من بود از وقت   یدستا  یر از ز  یکی! یسوگ-اویس
 یدمابله نفه یچرا دختره  یدونمفقط نم یدادگزارش کارهاتو م یقهبه دق یقهدق

گاف    یکس  یخوب بلده...مطمئنا جلو  یلی!البته هاکان هم کارش رو خیسههاکان پل
 ...یم!بگذریدهنم

 یکردکار م  یشتر من ب  یکه برا  یدرواقع همون خدمتکار  یسوگ  یشهخدا باورم نم  وای
باشن و تا االن پرتش کرده باشن   یدهفهم یناباشه..خداکنه اقاجون یسجاسوس او

همه ادم بد دورش رو پر کرده بود و خبر   نیاقاجون که ا یابر  یرمبم ی...الهیرونب
 ...نداشت

بودم    یهماه ترک  یشببرم اون روزا ش   یشکارامو خوب پ  یرانا  یتو   یتونستمنم-اویس
 یاتعمل  ینداشتم اردالن هم باشه و خب ا  یاز ن  یاتاماز عمل  یکی  یتو  یرانماه ا  یشش
کنه   یزد تا اتابکو راض  یبه هر در  یدفهم  ی...اردالن هم وقت یشدانجام م  یهترک  یتو

کنه..اتابک هم   یاتابک رو راض یخواست...البته اون به بهونه کار میهترک یادبذاره ب
زد(اگر  یشخندی)نیهشد اردالن رو بفرسته ترک یهفته باالخره راض یکبعد از 
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مردن   ی...ولیمردو م  یکردهمونجا سکته م  یادب  یخوادم  یچ   یاردالن برا  یدونستم
که با   ییذره ذره نابودش کنم تا جا یدمم یح!ترجیچسبهاصال بهم نم شیهویی
 خودش از خدا طلب مرگ کنه  دستای

 ی..وقت یارنشد اخرش سپردم دخلشو ب  یراه   یاتعمل  یاردالن با ما تو  ینکهاز ا  بعد
  ید که همش تهد  یگهد یحرفا یلیکارش رو تموم کردن عکس جنازشو همراه با خ

  ید خبر به دستش رس  ینا  ی! وقت یرانفرستادم ا  یهپست ترک  قی اتابک از طر  یبود برا
که چقدر زار   یدمچشم هام د  ینشد!با هم  یر که خرد خاکش  یدمخودم د  یبا چشما
 یخانوادش چقدر ب  یکه تک تک اعضا  یدمپسر گناهکارش!با چشمام د یزد برا
خالفکاره درجه  یهپسرش  یدفهم یو شکسته شده بودن!اتابک وقت  یکردنم یقرار
  ی وسط به خاطر حفظ ابرو ینتازه شروع ماجرا بود!و ا ینبوده نابود شد...و ا یک

گنده    یها یاتاز عمل یکی  یخاندانش که معلوم نشه پسرش خالفکار بوده و تو
خبر داشت به همه دروغ  یهمواد توسط دشمن کشته شده,به جز الهه که از قض

سقوط کرده    یماتش با هواپبرگش  یر مس  ین تو وانمود کرد که اردال  یجور  یه گفت و  
 سمی ا  یگهد  یچکسو مرده!جنازش هم گم و گور شده..و از اون به بعد اجازه نداد ه

خاندانش حرف اول رو   ی پسرش مرده بود اما بازهم ابرو ینکهاز اردالن ببره با ا
تازه شروع ماجراست    یناون نامه بهش گوشزد کرده بودم که ا  ی!من تویزدبراش م

خانوادش باشه..بعد از اون هم خواستم  یتک تک اعضا یبود و قراره شاهد نا 
دنبال   یشتر بود و ب  یادم اروم  برادرشبکشونم...ارسالن برعکس    یهارسالن رو به ترک

  یه ترک  یدانشگاهش رو تو  یقبول  یباز  یپارت   یبا کل  یادمهبود...  یتو موفق  یلتحص
که از مرگ   یبک عوضباشه..اما اون اتا ی و نفربعد یهتا پاش برسه به ترک یمگرفت

ه  ینک ا  یخارج بشه وبرا  یراناجازه نداد ارسالن از ا  یگه بود د  یدهترس  یاردالن حساب 
از اموالش روبه نامش کرد و با زور   یدرس خوندن رو از سرش بپرونه نصف  یهوا
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ش باالخره تونست   یگه د یراتجارت سوقش داد...ارسالن برعکس براد یر به مس
کسب کنه,اما    یریچشم گ یها یتدامه بده و موفقتجارت ا یاتابک روتو یر مس

اومد و ارسالن از  یشموضوع پ ینارسالن و اتابک سر هم ینب یا ینهاون وسط ک
قلب اتابک   یتو یریبود که باالخره باز هم ت یبرام کاف  ینخانوادش دور شد هم

 رسالن رو موقتا زدما ید فرو رفته!به ناچار ق

ابک هزاران بار سنگ انداختم اما اون خوشانس  ات  یر مس  یچند سال باز هم تو  اون
 یبرداورد و جون سالم به در م یم  یشانس یهحرف ها بود هر بار  ینتر از ا

 !سال گذشت چندین

شدم به سردسته    یل..تبدیکردمتر م  یخودم و گروهم رو قو  یداتابک با   ینابود  برای
  یژه و یگاهاز جاها  یخش ینجا..ایکردنصدام م یخکه ش  یی!تا جایدب  یبزرگ ها ی
به کمکش تموم باعث   یتونستمکه م  یزی!چیدکه با  یزیشدم چ  یقابرخوردارن!دق  یا

کرد(هر   یبزرگ ساخت...)تک خنده ا کار خالف یهنابود کنم..!اتابک از من  یشوو بان
ممنون اتابکم  یمداشتم,اما از حق نگذر ییها یشهو ر رگ یهچند خودم هم از اول 

 رحم کرد  یحد قدرتمند و ب  ین ا اهاش منو ت یکه با نامرد

که فقط به بچه هاش    یبه اتابک بزنم..ضربه ا یبزرگ تر یضربه  یتونستمم حاال
چرا   یدونیاز نقشم!م  یفقط شد جزو  یشارسالن و زندگ  ی!نابودیکردنم  یداخاتمه پ

بهش افتخار  یشد!چون کارش تجارت بود و اتابک حساب  یربان ق ینپدرت دوم
و زحمات  تجربیاتارسالن تموم  یزندگ  یبزرگ تو یگ ورشکست یهپس  یکردم

بهشون اعتماد   یگهد  ی و هر کس  یبردسوال م  یر خودش و اتابک رو ز  یساله    ینچند
 یانقظه ضعفش چ یدونستماتابک!و من م ییابرو یب  یعنی ین!ایکردنم

تموم افراد   یتمرکزم رو بذارم رو یخواستمهمونا م یهستن!دست گذاشتم رو
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از بچه   یاتابک نوه هاش رو حت   ودمب  یدهنوه ها شروع کنم!...چون شنخانواده و از  
که   یشبهم انداخت(ته تغار  یدوست داره..و از همه مهمتر)نگاه خاص  یشتر هاش ب

وسط اشکان هم  ینکه ا  یمبرتر بود..البته بگذر نهیتک دختر ارسالن بود...کامال گز
ز تموم شدن ماجرا مال هم دلباخت!و از همون اول بهش قول دادم بعد ا  یدنتبا د
...اون وقت از یخوادتپسرم لب تر کنه که نم یهقولمم هستم..فقط کاف سر ..یدبش

 فیزد(.... نترس دخترجون...ح یشخندی)نیکنمخدا خواسته کار تورو هم تموم م
  ی ..اما بازم هر چ یعشقش رو ندار  یاقتکه اشکان واقعا عاشقته..و مطمئنا تو ل

شماها زدم   یزندگ   ه اون ضرر بزرگ رو ب  ینکهبعد از ا! یشهخودش خواست همون م
شکستن...شکست ارسالن درواقع شکست   یگههم پدرت هم اتابک هردو بار د

برده بود   یشتجارت پ  یاتابک هم بود!به هرحال فقط ارسالن بود که راهش رو تو
زد که تنم  یستریکیقهقهه ه یکدفعهبرادراش سر تر بود) یهاز بق یز همه چ یو تو
الدنگ   یرفتن ظاهرا اون پسره  یهکردن من به ترک  یداپ ی(پدر و مادرت برایدزلر 

 یدونستم نم ی ول یکنهداره کمکشون م یکی یدونستم...میدادبهشون سرنخ م
  ی که به راحت   یستمن  یهاکانه!..اونجا بود که اشکانو فرستادم سمت بابات....من ادم

باندمون نفوذ   یبا اسم محمد تو  جا بذارم!متاسفانه هاکان  یمعلوم  یاز خودم رد پا
شروع شد...هر  یهترک یبچه ها بود..از همونجا تو یهعرضگ یاز ب  ینمبود...ا کرده
رو    یکی  ید..بایفهمیدمم  ید..بایزدم  یبشو مشغله غ   بار هم به بهونه کار   یههفته    یه

 ینکهبودن..با ا  یهترک  یحماقت کردم!پدر و مادرت تو  ی..ولیفرستادمپشت سرش م
 یا یگهالم شنگه د یه رفتنشون هم اتابک  یهترک یبرا یدمفهم یسوگ  یفته هااز گ

بود   یکارش رو خوب بلد بود ده سال  یسوحال رفتن!گ ینبا ا یبه پا کرده بود...ول
اعتماد نداشت  یچکسکه به ه  یی...اما اتابک از اونجایکرددست خودم کار م یر ز

 یگفتم  یسوکنه...گ  یداش بروز پخدمتکارا  یجلو  یباز  یسپل  یه قض  یننذاشته بود ا
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که بتونن معامله رو    ینن رفتن...و دنبال ا  یهدوباره به ترک یکار و ساختن زندگ   رایب
اون خونه مثل الماس از دور  یکه تو  یزیبرام مهم نبود...چ ینازم راه بندازن...ابا
 ....یدرخشیدم

حال    ین.اما با ا..یادکش ن  یشتر زودتر بدزدمت تاماجراب  یخواستم!!!اولش میبود  تو
هم از   یامکو س ینکردن...ارم  یر و اون دوتا چلغوز رو دستگ یدن ها زود رس یسپل
کاش  یکار رو به عهده اونا گذاشته بودم که ا ینامن بودن که  یدستا یر ز
 یعمل شه و بتونه هم از طرف   رد!بعد از اون اشکان ازم خواست خودش وایکردمنم

  ی ور بکشونه..اما هم تو سرسخت بود  ینمت اتورو به س  یعاشقت کنه هم از طرف 
زمان مشخص   یسنگ انداخت و اشکان نتونست تو یادیهم هاکان اون وسط ز

گرفتم هر طور که شده از چنگ    یمتصم یشدم یر برسه!کم کم داشت د به هدفش
و اصال برام مهم  یشدجا شروع م یهعلنا از  باید یباز ین..ایارمت ب یروناتابک ب
خونه اتابک   یدستام روزها جلو  یر ...زیبش  یده خودشون دزد  یها چشم    ینبود جلو

راه رفت و برگشت دانشگاهتم که ظاهرا راننده و   ی...تویموندنمنتظر فرصت م
بهم  یعابچه ها سر یزد یرونب یاطگرفته بودن!اون روز که از ح  یمحافظ شخص

که شاهد رو اعالم کردم!بعد از اون هم    یاتو من همون لحظه شروع عمل  زدنزنگ  
ط  هم نتونست باهام ارتبا  یسونداشتم گ  یاز اتابک خبر  یگه...دیتموم اتفاقات بود

ضربه    یکی  ینبدونم اتابک با ا  یخوادسر فرصت برم دنبالش..!دلم م  یدبرقرار کنه با 
!مطمئنا ینوه دور دونش بود  یطرف   از دستش و    یبود  یتو امانت   یده؟چونبه کجا رس

رو هم  یگارشنخ س ین)پنجمیشدغون و نابود نمبه اندازه تو دا یچکسه یبرا
زد و سکوت  یشرو ات یبعد گار یخاموشش کرد...س یگاریجاس یتموم کرد و تو

 (کرد
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نداشت..امروز   ی,ضربان قلبم اونقدر باال رفته بود که حدیپر شده بود از ناباور  مغزم
ال بد  توجه بودم به ح یمن ب  ی..ولیگرفتنم یقلبمو به باز یادنوسان ها ز ینا

 !یکرددرد م یشتر ...روحم بیمجسم

  یشهمرد خوک صفت باشه...باورم نم ینسر ا یر ز یامونتموم بدبخت یشهنم باورم
خرفت تازه اولش   یر پ ینا یانقدر اقاجون بال سرش اومده باشه...و به گفته 

باشن...عمو اردالنم از همه   یدهخانوادمون انقدر زجر کش یشهباورم نم یباشه!حت 
ش باخبر نبودم اما االن دلم یو از وجود قبل یدمشند  یچوقته ینکها ا..بیشترب

شدم  یفکث  یباز ین..درواقع من هم مثل عمو اردالن به ناحق وارد ایسوزهبراش م
  یدنپرس ی....فعال وقت برایز..همه چیدونستمرو م یز همه چ یدشدم...با یو قربان 

 ..افکار نبود یو غرق شدن تو یجاب یسوال ها

 بغض رو توش پنهون کنم گفتم یکردمم یکه سع  ییصدا با

  ینحا ...حاال بگو چرا !!!چرا هممونو به ایت گف یناروا یتو....تو که همه -الین
 ...چرا..؟یرسوند

از غم و  یاییدن یلحظه ا یبرا یدمسرخش زل زد بهم...به وضوح د یچشما با
دم...امروز بهش نگاه کر  یچشماش رنگ گرفت و من باز هم با ناباور یحسرت تو
 یگذشتسال برام م یک یکه اندازه   یبود..روز یروز بزرگ 

 که لحن ارامش قبِل طوفان رو داشت گفت  ییصدا با

 !قدم اول قلبم رو ازم گرفت...عشقم رو یناول  یاتابک تو-اویس

 !یشد چشمام از اون درشت تر نم مطمئنم

 ی؟چـــ-الین
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 زد یادشد و جلوم فر  بلند

 !!!!!!رو گرفت...از من الهه رو گرفت یمیماون از من عشق قد-اویس

 ....یدسوت کش گوشم

 وباره داد زدمد یناباور با

 !!یچـــــــ-الین

به موهاش زد و  یبود..چنگ  یشهدفعه نااروم تر از هم ینا یستادشد و سر پا ا بلند
 رنگش گرفت  ییطال یسوبران  یگار از س یقیکام عم

ازش   یواقاجون مامان یعنی ؟بوده؟اما چطور!؟ یعاشق مامان  یساو  یعنی
 !!!!!!!؟؟امکاااان ندارهیدهدزد

 !!!ها به کنار  این

..اون همه یمو رفاهمونو از دست داد یشاسا یمونوکه ما زندگ  یتموم مدت  یعنی
بود؟؟!چطور  یعوض ینا یر شدن خانوادم تقص یت...اون همه اذیهو گر یدور
دبخت تر هم بکنه!ظاهرا وسط تازه منو ب ینحد بد باشه!!که ا ینتا ا یتونستم

رو ازم گرفتن حاالهم  یممن!اول,زندگ یاجون کمر بسته بودن به نابود قبل از اق
 ..یرنازم بگ یندموآ  یخوانم

صداش توجهم بهش جلب شد و برگشتم سمتش..که حاال پشت به من   یدنشن  با
 بود  یستادهو روبه پنجره ا

زن   یچتم بعد از اون به هکه نتونس  یاره الهه...عشق اول و اخر من...کس-اویس
مادر اشکان هم نتونست منو عاشق   یسافسونگر آل  یچشما  یفکر کنم..حت   یا  یگهد
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عاشقانه و  یوقت  یبفهم یتونی!نمیفهمیدختر جون..تو درد منو نم یدونیکنه...م
لگد به قلبت   یرفتنپذ  یادم و اون به جا یه یپا یریزیخالصانه تموم احساستو م

به خودت  یبفهم یتونی!نمیهطرفه ست چه حال یکساسات اح ینا یگهو م یزنهم
 !یهباشه چه حال  یستو قرار ن یستشن یگهد ینیبب یایب

 یکردنم یسمهابا صورتم رو خ یب  اشکام

اسون   یچکدومشونفشرد...باور ه یروحمو م یدنشونحجم از اتفاقات و شن این
 نو نابود کرده؟ هممو یزندگ  ینطوریعشق احمقانه ا یهبه خاطر  یساو یعنینبود..

  یکردمم  یهگرصدا یو ب  اروم

 پنجره فاصله گرفت از 

 یدم صداشو شن یوار شو داد به د یهبه سمت من برگشت و تک 

  یدمش د ی از وقت  یادمهپدرم با پدر الهه دوست بود,خوب  یماز همون بچگ-اویس
..اما یشداز دوست داشتن سرش نم یزیپسر بچه بودم که چ یه..من یددلم لرز
  ین و ا یم الهه بگذره,کم کم بزرگ شد یها برا ینحاضره از بهتر ونست یدخوب م
که عاشقش شدم..مطمئن بودم که عشقم   یدمتر شد به خودم اومدم د یحس قو

کردم و با خودش مطرح   یداروز جرئت پ یکهوا نبود...باالخره  ی!از رویهواقع
 یاسمون  الهه یهکه ازش  یکردم...اما اون برعکس تصوراتم...برعکس تصورات 

برادر  یگاهبراش جا یشهزد و گفت هم ینمساخته بودم با پرخاش دست رد به س
که   ییشدم...تا جا  یوونه د  یدنشمه با شنیادنه کمتر!   یشتر ودوست رو داشتم.. نه ب

سفر  یه یشنهادپ یدد  یشونموحال پر ی.پدرم وقت .یدیدمشب ها تا صبح کابوس م
 یم اون سفر با خودم تصم ی!توفتمیر نم یچوقترو داد..که کاش ه یدو هفته ا
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  ینکه کنم من عاشق الهه بودم تصور ا  یاز قبل پافشار  یشتر برگشتم ب ی گرفتم وقت 
و زمان   ین!حاضر بودم به خاطرش ادم بکشم..از زمیکردم یوونممن نشه د یبرا

..به خاطر شغل پدر الهه که اون هم تاجر بود منم به سمت تجارت رفته بگذرم
واسطه بود تا تاجر!اما  یشتر ها بود!اون ب یز چ ینمخالف ا یشهمبودم..اما پدرم ه

  ی بردم و کل  جارتت  یر مس  ی نظر خانوادش رو جلب کنم خودم رو تو  ینکه ا  یمن برا
خبر وصلت الهه با   یدنا شناز سفر برگشتم ب یهم توش پولدار و موفق شدم...وقت 

  یندم جونم و تموم آ سرم خراب شد..انگار که  یرو یاخاندان کاوِه معروف,تموم دن
 رو ازم گرفتن...اتابک ده سال از من بزرگتر بود

نبود که اسم کاوه رو   یچکس!و هیزدتجارت و تهران حرف اول رو م توی
بود  یپدرش هم سود داشت...هر چ  ینشناسه!وصلت الهه هم با خاندان کاوه برا

و همه  پخته بود  یاتابک حساب  یساله و کم تجربه بودم ول یست جوون ب یهمن 
  ی وونه ید یه! یوونهد یه شده بودم به  یل..تبدیادمه!خوب یشدسرش م یز چ

که   ینیاتابک برگزار شد..همون زم یبابا خونه باغ بزرگ یتو یشون...عروسیواقع
نداشتم الهه رو  یبودم حال خوش خودیب  یهنوز هم توش ساکنه!اون شب حساب 

  یو همه چ  یشدمزنده م  دمویمر و صدبار م  یدیدمم  یگهد  یکیلباس عروس کنار    یتو
متوجه حال خرابم و    ینا الهه ا  نوادهمشترک من و خا  یاز دوستا  یکی!!!! یادمهخوب  
 یکشمتم یجمالتم همش از کلمه  یمن تو ینفتن هام شد اون مابگ  یونهذ

 یدمشد!نفهم یز دفاع از اون ها باهام گالو ی...اومد و برایکردماتابک استفاده م
بودم و   خودیش کردم و سرش خورد به سنگ .. ب حرکت پرت یهکه تو  یشدچ
 ..نبود یم!حالیترسیدمم

..تنش سرد سرد بود!من اونشب دوست خودم رو هم یزدرو که گرفتم نم نبضش
مسئله برام ارزش  ینا یزیحاضرم قسم بخورم که پش یکشته بودم ول
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  عشق الهه به جنون  یمن تو یکردحال خراب منو اروم نم یز چ یچه یگهنداشت..د
و   گدرخت چنار بزر  یر باغ ز یبودم مجبور شدم همونجا خاکش کنم..تو یدهرس

دنبالش   یلیاون عمارته!چون بعد از اون خ  یطمئنم جنازش توتنومند...هنوز هم م
 یکه زندگ  یباغ عمارت  یدی؟تویزد(فهم ینکردن...)قهقهه ا یداشپ یگشتن ول

ه االن ازش فقط چهارتا بوده...البت یدهخروار خاک خواب یر جنازه ز یه یکردیم
 !مونده یدهاستخون پوس

 گوشم  یحرف ها دستمو گذاشتم رو ینا یدنشن با

سال جنازه    ینهمها  یشهنبوده...باورم نم  یترسام از اون باغ الک  یشهنه...باورم نم  هن
 ...بوده یدهاون باغ سرسبز و با شکوه خواب  یر ادم ز یه

 گفتم  یهزدم و با گر یغاز ته دل ج 

 یه ...تو یرحم نکرد یچکس!!!!به هی.....عوضـیطانیش یهتو -الین
 ...یررررربم  ی..لعنت یررررر...بمیچرا هنوز زنده ا یدونم...نمیوونیح

که حس   یجور یز م یرو یدزده به سمتم اومد و با دوتا دستاش محکم کوب شتاب
 ترک خورد یز م یر ز یهکردم چهار تا پا

 غضب بهم نگاه کرد با

ندم!!!من زندم که با چشم هام شاهد مرگ اتابک  ارهههههه..من ز -اویس
!!!حاال یستسراغم مهم ن  یادبعد از اون هر موقع مرگ ب  گهید  یرهکه بم  یباشم!!!روز

 !دهنتو ببند و تا اخرش گوش بده

که   ییشده بود..زخما یزخم ی..مطمئنم روحم امروز حساب یکردمم یهصدا گر بی
 !یشدفکر نکنم تا اخر عمر جاشون خوب م
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ماه   ینالهه و اتابک..تا چند یشب عروس یعنیمن بعد از اون شب نحس ! -ساوی
رو برگردونم..اونا فقط تونستن منو    یمقبل  یروان   ینظر روانپزشک بودم تا سالمت   یر ز

اتابک رو از نظر  یخواستمبده!؟م یاهموجواب قلب س  یتونستم یالل کنن..اما ک 
بهش  یکس  یگهبشه..تا د گیفند سرا یهبکشم..تا ما یینتجارت پا یتو یگاهشجا

 پدر الهه دومادم دومادم نکنه!بهش افتخار نکنه  یگهاعتماد نکنه..تا د

!اما یخواستقلبم الهه رو نم یگهشدم..د یک..به اتابک نزدیزیهزاران برنامه ر با
 !انتقام ازش رو چرا

 یشهکه هم یبمج یکه اون وسط هزاران بار دستم رفت سمت کلت تو  بماند
حس انتقامم شعله ور  خالص کنم..اما    یر ت   یه اتابک رو با    یخواستمو مهمراهم بود  

 یشد نم یدلم به مرگش راض یحرف ها شده بود..به اسون  ینتراز ا

اتفاق اون سال بود...هر کس که   ینتجارت..که جزو بزرگتر  یاز برنامه ها   یکی  توی
 یرو برا  یمندگبود..تموم ز   یباز  ینا  یبرنده    یکردعرضه م  یمرغوب تر و بهتر  یکاال

 ..شده اتابک ببازه  یهر طور  یخواستمبودم...متجارت وسط گذاشته    ینا  یبردن تو

تجارت   ینا  یهم تو  یقاشرف  یدونستکه م  یمختلف...درحال  یاتابک با ترفندا  اما
تجارت از   یتو  یتچشمشو گرفت موفق  ی اما حس رقابت جلو  یننبب  یبممکنه اس

 یها یتجارته!و با همون خوشانس ی هیوونبراش مهمتر بود..اون د یزیهر چ
 ..به ضرر من تموم شد یز ورق رو به نفع خودش برگردوند..و همه چ یشگیشهم

که به دست اورده بودم   یز شدن,من اون سال هر چ یگانیکاال ها و بارهام با  تموم
اتابک بود!پدرم به خاطر   یبدبخت  یناز دست دادم..و باز هم مقصر ا ی رو به راحت 

که برام افتاد منو از خانواده   یاتفاق   یدنماجرا بود..با شن  ینهم مخالف اول  از ا  ینکها
  ی ها اتابک بود..به ناچار دست به کارها ینا یطرد کرد..و باز هم مقصر همه 
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نداشتم!بازهم   یراه چاره ا یچکردن ه  یزندگ  یزنده موندن برا یخالف زدم برا
  یه  یر من االن با الهه ز یشدنم یداها اتابک بود!اگر سرو کلش پ ین ا یمقصر همه 

  یدمسال با عشقش خواب ینکه چند   ی..الهه ایکردمم یسقف داشتم مثل ادم زندگ 
شدم...روزم رو شب کردم..در عرض دوهفته از چنگم در اومد...حق من  یدار و ب

نبود..اتابک از راه  ینا یخواستمشکه اون همه سال عاشقانه م ینبود!حق من
 ینکه ...مطمئنم اون اندازه من عاشق الهه نبود..بعد از ازیچ گند زد به همه  یدهنرس

نکرد تا اون   یدامپ یچوقت ورشکست شدم به کل ازش فاصله گرفتم و اون هم ه
 ینم اومدم تا تورو بب یمیمروز که به بهونه مالقات دوست قد

بوده...و  یناخر خطه و گذشته تو و خانودات ا ینجاا یبهت گفتم تا بفهم اینارو 
 یا..ینیو خانوادت رو بب  یرانرنگ ا  یدماجازه نم  یچوقت!هیستن  یراه برگشت   یچه

 یتی اهم  یچاجبار هم به خاطر اشکانه واگرنه تو ه  ینبا مرگ! ا  یا  یشیبا ما همراه م
خانوادت   یمن..اگر تموم اعضا  یرو به رو  توهمو    ینجام....!اگر من ایمن ندار  یبرا

  یست هست و ن  ی...همه  یزهمه چ  یک ب ده که اون اتاب بو  ینا  یبدبخت شدن برا
پوچ کرد...از الهه   یموکرد!زندگ  یرانمنو و  یمنو گرفت و به نام خودش کرد...به عبارت 

 رو ازم گرفت یمگرفته تا خانوادم و تموم زندگ

 !نوبت اونه  حاال

 ..یگیرمرو ازش م یشزندگ تموم

 !زد یروناز اتاق ب یا یگهحرف د یچ ه بدون

 ال و ابهامات و شوک...تنها گذاشتاز سو یاییا دنب منو

 حس مختلف باهم داشتم  ینمعمول چند  طبق
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 !بود ی...همش منف ی...شوک....غم...ناراحت ی...ناباورتنفر

متنفر بودم و امروز صدبرابر   یشهمتنفرم...هم یسمرد متنفر بودم...من از او ینا از 
 !یا یگههر روز د

 یس به دنبال انتقام از او ید هم با بود!االن من یوونح ینسر ا یر ز یامبدبخت تموم
خدا خودش جوابشو   یکنمندارم...ارزو م یفباشم...اما من مثل اون ذات کث

بده...خودش کمکمون کنه!به من..اقاجون..هاکان و خانوادم...من حاضرم از خودم 
 و سالمت باشن یتامن یخانوادم تو یهمه  یبگذرم ول یندمو ا

 د هق هقم اتاق رو برداشته بو صدای

 ..یزدمو زجه م یفرستادملعنت م بهشون

 ...کم اورده بودم  نفس

تباه  ینطوریا یدعشق احمقانه با یهسرنوشت من به خاطر  یشهنم باورم
هم  یهعشق تباه شد...هاکان و بق ینشه...سرنوشت عمو اردالن هم به خاطر ا

خطرناک و   یدهچه که نشون ماز اون یشتر ب یس...اویشنماجرا م ینا یقربان 
مارو    یکه واقعا قصد نابود  یدم...امروز فهمیرهجلوشو بگ  یتونه...فقط خدا میرحمهب

 !یرحم یچداره...بدون ه

 ******!...عشق سوزنده و خطرناکه ینچقدر ا و

هفته شب هارو کابوس  یک ین...تموم ایگذشتاز اون روز نحس م یهفته ا یک
ن رو هم مثل خودش کردنشون م  یبا تداع   یسکه او  یی...کابوس صحنه هایدیدمم
حالم بده دوهفته بهم زمان داد تا سر پا بشم و بتونم    یدد  یکرد...اشکان وقت   یوونهد
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 ی در َحالج   یسع  یزدموار زل میساعت به د  ینبعدش باهاش عقد کنم...هر روز چند
 داشتم یس او یحرف ها

..اما بود  یخطرناک و بد  ی...بازیرمرو بپذ   یقتکنم و حقباالخره تونستم باورشون    تا
 !یرفتپذ یدبا

همراه   یسراحت بود که پل یالمخ یکم ینداشتم..از طرف  یدیام یندم به آ  دیگه
 برسه یببه خانوادش اس یناز ا یشتر بذاره ب یدکه نبا   یدونهخانوادمه و اقاجون م 

کشته    یعموم به راحت  حساب که ینشدم..با ا یوسط مثل عموم قربان  ین منم ا و
 !یرمبم دی هر روز با یگهمن د یشد ول

هر روز    ینکهندارن..و مثل ا  یخوب   یتکه هاکان و پارساهم وضع  یشنیدماشکان م  از 
 یدادناون محافظا جون م ی مشت و لگد ها یر ز

که داشتم   ییتموم ارزوها  یندمبا اشکان ازدواج کنم...حاضرم گند بزنم به آ  حاضرم
 هام بگذرم  یپا بذارم...حاضرم از تموم خوش یر رو ز

 ..یشزندگ یاد بشه!...بره پهاکان از  فقط 

هفته با خودم قرار   یک هنوز هم مخالف عقدم...امروز بعد از  یدونستم اشکان
 ...بود که هاکان رو سالم ازاد کنن ینعقد شرط بذارم اون هم ا ینا یگذاشتم...برا

براق و   یاون چشما یگهد ینبعد از ا یدونستم..میگذشتمم داشتم از خودم من
  ینشودلنش یاون صدا یگهد ینبعد از ا یدونستم..میدمیدرو نم یمشک  یوحش
 یبینم رو کنارش نم یترنگ ارامش و امن یگه د ینبعد از ا یدونستم...میشنومنم

 بود ینا یریامگ  یجهنت حاصل
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 !من

 کاوه  الین

 بود یفرار یشهکه از عشق واحساسات هم  کسی

  که جز  کسی

 یشمعاشق نم من

 ورد زبونش نبود  یا یگهد چیز 

 که  یکنمماه اعتراف م ینچنداز  بعد

 !عاشق هاکانم متاسفانه

دوستش  یادن یتو یزیاز هر چ یشتر !بیدم...قبول کردم..کنار اومدم..فهماره
 !..با قلبمیدمدارم....باالخره جنگ

برق  یبرا یمیرمموهاش..م یاون مشک  یبرا یمیرممن م یکنمم اعتراف
 ...اشاخم کردن یخنده هاش برا یبرا یدمچشماش...من جون م

 مرد جذابم ینعاشق ا من

قبول   یخواستمبودم..نم  یقلبم رخنه کرده..اما ازش فرار  یوقته تو  یلیعشق خ  این
 !کنم

  یشه مرد رو دوست دارم..حضورش همه جا هم ینا یها یتوار حما یوونهد من
 یکنهم ارومم

 شده یر د یلیکه خ  یدونمم اما
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 اعتراف کردم یر د خیلی

 یدم جنب یر د خیلی

 ....شد تموم وقتم

 خودم یراحت  یااون رو انتخاب کنم  یسالمت  یا مجبورم

 حاضرم از جونمم براش بگذرم  من

 !...که هاکان از دستم رفت  یبینممن دارم با چشمام م و

 ...یدمشکه د  یاول یهمون لحظه  از 

اخمالو و خشنش...جذب اون  ی یافهاون چشم ها...نگاه ها...جذب اون ق جذب
 .شدم  یشزورک  یخنده ها

 و خودم خبر نداشتم یزدمم یجلب توجه هاکان دست به هر کار یبرا من

 بال سرش اوردم هزاران

 فرق دارم  یهبهش بفهمونم من با بق یمتیبه هر ق میخواستم

 !یدب خودم لرزاون قل یبه جا یدمنفهم یناون ماب اما

 ...یدونمازش نم یلبه جز اسم و فام یز چ یچکه ه  یمرد برای

 !برام مبهم بود...جذاب بود همونقدر که هاکان

 ین...تا اخریدمد  یرختکن باشگاه سوارکار  ینهآئ  یاون لحظه که نگاه سردشو تو  از 
 نگاهم کرد یدب  یالیاتاق و یکه تو  یبار
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 یدمتابش بود!اما من نفهم یب  قلبم

 ... کردم  یرحم یباز هم در حق قلبم ب  من

 اه!کر شدم...خودم رو زدم به اون ر یدمقلبمو نشن یتپش ها صدای

 یشهها م یوونهمثل د یضم قلب مر یشهم یکمنزد یوقت  نفهمیدم

 !اسمش عشقه یدمنفهم من

 !کرده بودم از عشقه  یداکه با وجودش پ  یارامش نفهمیدم

 بودم  یرتشها خواهان تعصب و غ ینا یاز همه  یشتر ب من

 ...ذهنم حک شده بود ی..تا ابد تویشدم  یکماشکان نزد یوقت   یعصب یچهره  اون

 یبینی؟ م خدایا

 !اعتراف کردم که عاشق شدم من

 یهحسش نسبت به من چ یستاصال برام مهم ن اما

 نداره  یا یدهفا یگهد چون

 ...از دستش دادم یدمبه خودم اومدم که د یا موقع

 از دست دادم یووردهرو به دست ن یمعشق زندگ ینو اخر یناول من

 !باور کنم یخوامخنده داره!....هنوزم نم هه

 !یههاکان حسش نسبت به من چ یکنهم یفرق  چه

 یشهسهم من نم یچوقته وقتی



 

 
700

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 ...بوده و هست ییتنها یشهسهم من هم و

 !یزمشکالت...و همه چ یرفاقت...تو ی...تویزندگ  یعشق...تو یتو تنهایی

 کرده بودن  یسدوباره کل صورتم رو خ اشکام

گفتم نوبت  یدی..د.یخانم باالخره دل باخت  ینال یدیکه بگه د یسارا خال جای
 یشهتوهم م

 هم شد,سراسر اشتباه  یدل باختن چه

 بودم  یده هاکان ند  یاز عالقه تو ینشون  یچوقته یحت  من

 بگم اونم دوستم داره نمیتونستم

 برام مهم بود عشقش مهم نبود یشاونقدر که ازاد ولی

 یبکنم واسه  یتونمم یکار بکنم؟!چ یتونمکار م  یچ  یاز دستش بدم...ول نمیخوام
  یباهاش خداحافظ   ید..اما بایدمقلبمه و تازه صداشو شن  یوقته تو  یلیکه خ  یعشق 
 کنم؟

 یکنمکه ازش دور شدم دارم حسش م  حاال

 یکنمبه ته خط اعتراف م یدمکه رس  حاال

 عاشق بشم ینطوریا یکردمفکرش هم نم هیچوقت

 و غرور بود  یخکه سر تا سر کوه   یمرد عاشق

 یکرد زمستون چشماشو آب نم یتابستون  یچه یکه گرما  کسی

 ..نداشت یرادیا یچبود...و ه یلکه همه جوره تکم  کسی
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 ی و جذاب..همش خواستن  یبندهمردونه فر  یاون صدا و اون چهره    یکلقد و ه  اون
 بود

 نبودن  یتبرام الو یچکدوم ها ه ینا اما

 ...بود یمرد بود...غرورش ستودن  ینمغرورو عاشق کرد ذات ا ینکه ال  چیزی

 ..مرد تر بود یمردهر  از 

 تر بود  یرینش یاز احساسش برام از هر نگاه پر احساس ینگاه خال اون

تا ابد تو قلبم نگهش دارم...درسته سهم من   یخورمته قلبم دوستش دارم!قسم م  از 
 به خودم اومدم یر نبود...درسته د

 ....اما

با   یاهمس ی یندهکنم...حاضرم ا یمثل خودش از خودگذشتگ  یکنمم یسع حاال
 اشکان باشه

 هاکان رو از دست بدم اما سالم باشه و

 ...ینال بگو

 ..یرونب بریز 

 ...یلعنت  یرونب یز بر یکه اعتراف کرد  حاال

 یباخت  یتوزندگ یندتو!قلبتو آ یباخت  تو

  اره

 باختم من
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 هم بد باختم  خیلی

 کرده باشم  یگناه   ینکه ا بدون

 باشم یمقصرگناه  ینکه ا بدون

 .....رو باختم یزمچ همه

 ...بالشت با تموم وجودم زار زدم  یتو فرو کردم سرمو

 یکردمبا ناله بلند خطاب به هاکان با خودم صحبت م همونطور 

 یگهشد...ببخش که د ینطوریببخش منو هاکانم..ببخش که اخرش ا-الین
و   ینتو اول ی!منو ببخش........لعنت یدمقلبمو شن  یصدا یر ندارمت...ببخش که د

که دست نخورده مونده    یقلِب بکرم راهش دادم!قلب  یتو  که  یهست   یمرد  یناخر
قدرشو   چونعاشق شدن رو نداشتم.. یاقت من ل یول یرو داشت  یاقتشبود!تو ل

کرد دوستت   یفشکه نشه توص  یجور یهندونستم!با اعماق وجودم دوست دارم..
بدنم  یکه فقط مختص تو باشه دوستت دارم..با تک تک سلوال  یجور یهدارم...

دارم  یفهمیدی...ببخش که از دستت دادم..کاش میکنمحساس مقو اعش ینا
  ی اون چشما  یتو  یتونمنم  یگهد  یدونمم  ینکهاز ا  یمیرم..دارم میدور  یناز ا  یمیرمم

 ینمبار هزارم باال بره و خودشو به قفسه س یغرق بشم و تپش قلبم برا یمشک 
به  یوقت  یمیرمم...میشیما نم یچوقتمنو تو ه یبینمم یوقت  یمیرمبکوبونه..دارم م

که دارم تقاص  یدونم...میبش یکه بعد از من ممکنه سهم کس یکنمفکر م ینا
 ...شون یه..از فرهاد و بابک گرفته تا بقیدمم یموزندگ یشکوندن دل ادما

 ی طرفه چه درد یک عشق  یدم...تازه فهمیدهکش یچ  یساو یدمتازه فهم من
 حرف  یمعن یدمداره...تازه فهم
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بهش  ینگاه اول اعتقاد دار یبهم گفت به عشق تو ی..وقت بود یچ  فرهاد
 ی...ولیو سنگ  یهر چند پر از سرد ینهآئ ی..من از همون نگاه اولش از تویدمخند

 ....یفهمماشکانم االن م یظاهرا دل باختم!..من حت 

َبدش صحبت   یطرفه و حسا یکداشت از عشق  یسهمون موقع که او شاید
 یدنی راه رس یچطرفه بودنش ه یکعشق جدا از  ینا..تمیدونسهارو م ینا یکردم

 ...هم نداره

ازارم بده!...همونطور که  ینطوریقلب من و ا یتو یادب یخواستفقط م یعنی
 !عشق ینا یرحمهب  یقشنگ  ین!در عیکردمتصورش رو م

 یگفتمتو سر قلبمو م  یزدمم  یمبه خاطر غرور لعنت  یدیدمشهمون موقع ها که م  من
 یق شدن ندارخفه شو!تو حق عاش

 !داشت ولی

 حق عاشق شدن داشت قلبم

 کنه  یداشت با عشق زندگ  حق

 ...بسازه یندشوداشت با عشق ا حق

 بشه  یوونهد یاونطور یدیدشم یداشت وقت  حق

 یرهداشت کنارش ارامش بگ حق

 ...نشد یکنم!ول  یحق داشتم خوشبخت بشم..حق داشتم خوب زندگ  من

..و تا یزارماز خودش و خانوادش ب  یتنها  یب که    یبسپارم به کسخودمو    یدمن با  و
 ...ازدواج باشم ینا یاهپوشس یداخر عمرم با
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و وحشتناکه  یقتنفر اونقدر عم یننفسام متنفرم ا ینتا اخر یساز اشکان و او من
 !یترسونهکه خودمم م

 ...و عشقم رو گرفتن یندهارامش خانواده آ  یشاز من اسا اونا

دختر ساکت  یهکردن به   یلرو تبد یطونه مغرور ش...منیگذرمازشون نم یسادگ  به
 یر خسته و پ یتنم نه اما روحم حساب  یکنمخور!...حس م ی و افسرده و تو سر
همه اتفاقات شوم پشت سر هم!عاشق  ین...ایهوییدرد  ینهمهشده...از تحمل ا

 !زد یز رو به همه چ یخالص یر شدنمم ت

 طرف ماجرا بود  یکاز خانوادم  دوری

طرف    یکردم  یلک تازه کشفش کرده بودم و نبودش به قلبم دردو تحم  یاز عشق   دور 
 ..ماجرا یگهد

رو   یزمنامرد شنود و همه چ یمبودم اون ابراه یهوشب یانبار یکه تو  یوقت  حیف
 داشته بودمبر 

بگم چقدر  یخواستماعتراف کنم!م یخواستمم ینجاحاضرم قسم بخورم هم واگرنه
بگم   یخواستم..میدهدلم لرز   یدمت مون اول که دبگم از ه  یخواستمدوستش دارم...م

اونطرف   یدونمم یدفرصتمو از دست ندم!....هر چند که بع  ینبشم..اخر یکه خال
 !بتونه حرفامو بشنوه  یکس

 تموم شد  یگهد یود ولنشده ب شروع

  یدی ...که هر دفعه از جانب من لقب جدیریختب یالغولتشن گودز ی اقا همون
 یشدبهش اضافه م
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 خوابام یتو یدمسوار بر اسب سف ی..!شد شاهزاده یاماز رو ی شد جزو هیگد حاال

 چند من از خواب خوب هم محروم شده بودم هر 

 ها محروم شده بودم یز چ یلیداشتن خ از 

 !ینه؟زندم!؟سوالم ا چرا

 ...خدا یگیریجونمو نم چرا

  یوقت   ارومش کنه  یادبگم ب  یقرارمو کجا ببرم درمان کنم؟به ک   یقلب ب   یندرد ا  اخه
 یقهدق  یککه برام مونده رو بدم..فقط    یز ندارم!؟حاضرم هر چ   یگه رو د  ید که با  یاون 
 ...اه کنممغرور و سرد نگ یمشک  یاون چشما  یتو یگهد

 !انکار کنم یباییشونوغرق بشم...دوباره با خودم تو جنگ و جدال برم...ز دوباره

 ..گردمیبازم دنبال راه فرار از نگاهش م ینمشکه اگر بب  میدونم

 برسم یجهبه نت  یومدمتا م یشههم من

 ..یکردمفرار م   یتو از واقع یکردمهم قرض م یگهد یکیپا داشتم  دوتا

چسب   یهزد و من دور دهنش  یادشم از همون اول صادقانه فرکه قلب  یقتیحق از 
 ...گنده زدم تا ساکتش کنم چرا!چون از اول باهاش اتمام حجت کرده بودم

 یدونست که ناخواسته و ندونسته عاشق شد...چون نم  یمن حق من بود..حق این
 یه؟ ...نشونه هاش چیه؟چطوریه؟عشق چ

 تا ابد گرفتار شد  ییو جدا یو حاال به درد دور نفهمید

 !با اشکان صحبت کنم یدمطمئن بودم...با یممتصم روی
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 به خودم انداختم ینهآئ یاز تو نگاهی

 چشمام کامال قرمز شد بود یدیسف یو تو زیر 

منو   ی,هر کسیرسیدبه خاطر نم اشک شفاف به نظر م یشونعسل یرنگ طوس و
 کردم   یهب تا صبح رو گرحداقل ش یشدمطمئن م یدیدم

 خراب شده همراه و همدمم شدن  ینکه اومدم تو ا  یاز روز یقاها دق یهگر  این

 از تموم اتفاقات خسته

 موهام انداختم یرو یشال مشک   یه یگههر روز د مثل

 بودن یتموم لباسام مشک  معمول  طبق

 ی مدت الک  ینکه تو ا  یزاییچ یگرفته بودم..عذا  یاهموس ی یندهآ  یعذا مطمئنا
 از دست دادم یالک 

بار   یها برا یمهو ند  یخوابیدم یس موقع ها او ین رفتم ا یینپا  یسمت طبقه  به
 .یشدنم یریَصُدم مشغول گردگ

 یدمکش  یقینفس عم یستادمدر اتاقش منتظر ا پشت

 به در زدم یا تقه

 یید بفرما-اشکان

 فرستادم و در اتاقش رو باز کردم یرونحبس شدمو ب نفس

 برام سخت بود یلیخ یالتماس کردن و معذرت خواه  همیشه

 جز هاکان برام مهم نبود یز چ  یچه یگهاالن د اما



 

 
707

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 یه قض ین زجر بکشه تو ا یناز ا یشتر ب نمیخواستم

  ی که از من تو  یبه همون عکس به اتاق انداختم توجهم جلب شد ییگذرا  نگاه
 اتاقش بود 

 .شده مونده بود و انگار دست بهش نزدن  یخط خط  همونطور 

 یدمارومشو شن صدای

 !جانم؟-اشکان

 یم....منو از همه چیکبیریخودخواه ا  یپسره    یوفتهجونت ب  یمرض تو   یشاال ا  خب
 دور کرده فقط به خاطر عشق مسخرش

 زدم یبخودم نه به

 !ینال ییاز اونا یجزو یگهاالن د تو

 ..که دوستت نداره  یهست  یکس  یدلباخته  خودتم

 یدیرس یجهنت ین که تازه به ا  ینهبزرگ ا یبدبخت  و

 دردسر انداخت یفرار کردن ها اخر هم منو تو این

 !ین؟ال-اشکان

 یایی در یشهدوختم که از هم یشاب یاسمم از دهنش نگاهمو به چشما یدنشن با
 .تر و اروم تر بود

 تا حرفمو راحت تر بزنم  یدادش به من قدرت مارام این

 یقه؟چند دق یوقت دار-الین
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 زد یمحو لبخند

دستش بود رو گذاشت سر   یکه تو یشماست)کتاب  یمن تموم وقتم برا-اشکان
 !؟یشنوم(میستادمنتظر ا ینهجاش و کامل به سمتم برگشت دست به س

 سر اصل مطلب یرمم یستمن ینیاهل مقدمه چ-الین

  ی دفعه حساب  ینا ...اماینمچشماش همون ارامش رو بب یا از توکردم ت مکث
 ...کنجکاو شده بود

 زدم  یارو به در دلم

با زور   یظمو )بغض غلیدارم که اگر قبولش کن ی شرط  یهعقدمون  یمن برا-الین
 ....یمونم(تا اخر عمرم کنارت میدمکش  یققورت دادم و نفس عم

 شلوار مردونه و جذبش  یبداخل جزد و دوتا دستاشو برد   ییدندون نما لبخند

 !ی؟خب جالب شد....چه شرط -اشکان

 بستم و حرفمو شمرده گفتم چشمامو

 یاممنم م  یبرن بعدش هر جا رفت   ید..بذاریدهاکان و دوستاش رو سالم ازاد کن-الین
 ...یخورم..قسم میاعتراض یچ بدون ه

ز  شقم رو اخودم ع ی,دارم با دستایفرستمخودم هاکان رو م یدارم با دستا من
منو اون 'ما'   یگهد یستقرار ن یادن یجا  یچ اونم تا ابد...و ه یکنمخودم دور م

سرنوشت تلخ دچار  ین به ا یکردمفکرشم نم یحت  یچوقت.....هیچوقت..هیمبش
 ...بشم

 رو باز کردم یماشک چشمای
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 یکردبا اخم بهم نگاه م اشکان

 کنه گفت  ییمداشت باهاش بازجو یکه سع  یلحن با

 عشقشه درست حدس زدم اره؟  ی..شرط ازدواج خانم با من ازادینطوره اک-اشکان

 یین نگفتم و سرم رو انداختم پا چیزی

 عشق اشتباه بود ینا یز مهم نبود اگر بفهمه عاشقشم هر چند که همه چ برام

 شد  یرهزد...و به پنجره خ  یتلخ  پوزخند

دنبال اون...اونم حتما  ...بابام دنبال الهه...من دنبال تو...تویبیهعج یایدن-اشکان
و دلخورش زل زد  ینغمگ ی..)برگشت سمتم و با همون چهره یگهد یکیدنبال 

و    یین بشن..)سرشو انداخت پا  یگههمد  یعاشق برا  یقلبا  یستبهم(کال انگار قرار ن
اش کنار  باه ینهم ی...براریبهش دا ییحسا یه یدونستم(میدکش یقنفس عم

 ین...فکر ایهبرام کاف  ینو هم  یشیمن م  ی تو برا  مطمئنم  ینکهاومدم,فقط به خاطر ا 
 یتونسی نم یچوقتاگر من نبودم ه یکن...حت   یرونمزاحمم از ذهنت ب یپسره 

و از جنس زن متنفره...من   یستن  ی..چون اون اصال اهل عشق و عاشق یبهش برس
برات اومده فکر نکن عاشق چشم و   اینجشناسم!اگرم تا ایم ی اونو بهتر از هرکس

شد به پنجره همونطور اروم   یره خودش روانجام داده!)دوباره خ ی یفه...وظابروته
...نجات توهم براش  یفشهباند ما نفوذ کنه وظ یساله تو ینچند ینکهادامه داد(ا

 بوده یفهوظ   یناز ا یقسمت  یه

 یبرا  یلیدل  یچمن ه  یدمخودم اومده اما بعدش فهم  یبرا  یکردم...اولش فکر م  اره
  ینجا کنه تا ا یلتکم یتشو مامور ینکهفقط به خاطر ا ونستمیداومدنش نبودم..م

 یکه ه   ینبودم...جز کس یزیدلقک کوچولو چ یههاکان جز  یاومده...خب من برا



 

 
710

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

عاشق   یدونمنبودم..نم  هیچیکنه    یرشتحق  یطنتاشبکوبونه تو سرش و به خاطر ش
ال  هاکان شدم!عاشق اخالق گندش؟عاشق غر زدناش؟عاشق اخم کردنا و ضد ح  هیچ

 ینا یهعاشق چ یاش؟منکردناش؟لجباز  یراش؟کتکاش؟اذیتبودناش؟عاشق تحق
 مرد شده بود؟ 

 !نبود یعاد یعاشق شدنمم مثل ادما ی....حت هه

و سخت بودنش   ی با من نداشت و من عاشق سنگ  ی نرمش یچ ه اون
استفادست   یقلبم به وجود اومده نه تنها ب   یکه تو  یعشق   ینشدم...احمقانست..ا

 یقراره از دور داشته باشمش..حت   ینداره!نه قراره بهش برسم..و نه حت   مییبلکه انتها
....به قول  یشدعاشق من نم یچوقت...هاکان هیومدنم یشداستان هم پ یناگر ا

 ..یزارهاشکان اون از محبت و عشق ب

 !...قلبشو آب نکرد یمنم سرما یگرما  حتی

 ...که  من

 ..یدمم بهش نشون معمل یتو یدوستش دارم...ول یگمبهش نم هیچوقت

  یچوقته یدوارم..امیدنبودم و فهم یاگر روز یبفهمه..ول یماندارم مستق دوست
 ..منو فراموش نکنه

 خودش جا داد یعشقشو تو یضمبود که قلب مر یکس  ینو اخر یناول اون

 شدم یالگودز  ینبود که من عاشق ا یبابا انگار ادم قحط  ای

 یگهبودم...مطمئنا د ینما خوشبخت تراشکان بود..اونموقع حت یهاکان جا کاش
 یخوردمرو نم یکی ینغصه ا
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 ..شده بودم  یشغرور و خودخواه ینعاشق ا شایدهم

 یی؟؟کجا  ین..الین؟؟ال-اشکان

 اشکان دوختم یچشما یبرداشتم و به سرعت تو  ینرو از زم نگاهم

 کرد  یظیغل اخم

 ین...مرسک یرونگفتم فکرشو از ذهنت ب یشپ یقهچند دق ین خوبه هم-اشکان
  یرون برام سخته بخوام به عشقم بگم فکر عشقتو از ذهنت ب یلیسرعت عمل !خ

 ...کن اما من

با بغض   یچکیدکه اشکام قطره قطره از چشمام م  یوسط حرفش و درحال پریدم
 گفتم

و به دست اوردنش    یدن فقط رس  یشه؟انگار سرت م  یزیتو مگه از عشق هم چ-الین
 ی اشکان!!!تو اگر واقعا دوستم داشت   یستین   یشق واقع...تو عای!نه نگو عاشق یرو بلد

احمق   یبینی؟منهو روحم رو!منه خودمو!نه با اجبار جسم    یخواستیمنو م  یخوشحال
 یش به زندگ ینکهباشه به خاطر ا المس ینکهبه خاطر ا یعاشقشم...ول یدمتازه فهم

 یدارید  یگهد  یدونمم  ینکهقلبم براش زدم...با ا  یمواز زندگ  یندمبرگرده...از خودم از ا
با رفتنش    یدونمم  ینکهبا ا  یشهم  یا  یگهبعد من سهم کس د  یدونمم  ینکه..با ایمندار

جون بدم!اما........ازش  یممکنه حت  ی...از دلتنگ یشهم یکهقلبم هزار ت
 یشخوشحال یش......من از عشقم به خاطر خودش به خاطر خوشبختذشتمگ

  یی که تو ازش بو یزیبهش(چاشاره کردم  یهگذشتم...)همونطور با گر
قلبم با   یشهمعاشق نشدم!هنوزم باورم ن یمزندگ ی!!!من تاحاال تویت!انسانینبرد

متوجه   هما ینبعد از چند یشه...هنوزم باورم نمیتپهم یعاوردن اسمش انقدر سر



 

 
712

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 یگهازش فرار کنم...اما د یخوام...هنوزم میخوامشوقته م یلیشدم که خ
  یتز فرار..)صدامو بلند کردم و با بغض و عصبانخسته شدم ا یگه..دیتونمنم

کاوه!!دختر سرد   ینبفهمن من....الخودش  ی...حت یادن یگفتم(بذار هم تو و همه 
 یکه ادما  یبود...کس  یفرار  نکه از عشق و عاشق شد  یاحساس خانواده...کس  یو ب 

...حاال خودش دچار یکردطرفه رو قضاوت م یک یعشقا یکردعاشق رو مسخره م
  ی !من موقعیدن...نه از ِمهر و محبت دیه خبر یدنشده که نه توش از رس یحس
قرار  یچوقت...تو هیفهمینم ینارواز دستش دادم....تو ا دوستش دارم که یدمفهم
اول   ی؟؟میبینی؟از من چ  ی!ولیخودت منو دار قول...چون به یمنو بفهم یستن

شدن و گفتن   یلتبد  هام به هق هق  یهبه بعد هم ندارمش!!)گر  یننداشتمش و از ا
از دستش   یشههم یجمالت برام دشوار شد(دارم تو اوج خواستن برا

حالش خوب  یخوامفقط خوب باشه...چون م یخوام..چرا!؟؟چون میدمم
  یکی کنار    یباشمش حاضرم خوشحال باشه حت   نداشتهمن...من اگر    یب   یباشه...حت 

 یمن  یکنههم نمفکرش    یچوقت..اون اصال هیخواد!اره حق با توئه اون منو نمیگهد
 یزجه ها برا   ینبراش زجه بزنم..اما ا  ینطوریا  یومدمجوره باهاش کنار نم  یچکه ه

 یقرار یکه کنارش بودم و قلبم ب   ییحسرت روزا یخورمخودمه...دارم حسرت م
بهشون   یازاد یقفس و اجازه  یه تموم احساساتم رو انداختم تو  یول یکردم

 یبینی؟؟؟؟من اشکان؟؟؟بدبخت شدن منو م نییبیم(مداد زد یهندادم...)بلند با گر
  ی خونه زندگ  ینداشتم..محبت خانواده پول ماش یز همه چ یزمان  یمتو زندگ
با از دست دادن خونه   یشکل برام فراهم بود..حت   ینبه بهتر  یز ...همه چیخوشبخت 
 یتاشونوهم بازم بدبخت نشدم...چون هنوزم خانوادمو داشتم..حما یمونو زندگ
 یهنوز هم هاکان رو داشتم...ول یبودم!حت  ین..اونموقع هم خوشبخت ترداشتم.
منو نداشت...)با حرص و تنفر اشاره کردم بهش  یخنده ها یدنتحمل د یاانگار دن
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بود(تو!!!!!تو من شده  یمحو حرفا یکردنم  یکه خشکش زده بود و حرکت   یدر حال
..به یدمنو گرفت ز یمن...شماها همه چ یبه زندگ  یدگند زد یتو اون پدر عوض

رو از  یزموسط همه چ یناتفاقات نبودم..اما ا ینکدوم از ا  یچناحق!!من مقصر ه
م یست!نیســـتمن یمثل پدرت به فکر انتقام باشم....ول یددست دادم!االن منم با

!)با زانو  یدبرام نمونده...تموم جونمو ازم گرفت یتوان  یگه.....چون دیستماشکان ن
ادامه  یزدمکه از ته دل زار م  یدرحال یینرم رو انداختم پا و س ینزم ینشستم رو

ماجرا   ینا یقربان  یگه دادم(بذار هاکان بره اشکان بذار هاکان بره...بذار اون د
 که خودم و ...بذار حاالیادسرش ب ییبال یخواد...دلم نمیدنشه...توروخدا ولش کن

عذاب وجدان ولم نکنه  عمر    یککنم..نذار    یراحت زندگ   یالبهت سپردم با خ  یندموا
عشقت  یگینم ی؟مگهبمونه...مگه دوستم ندار یو تا ابد چشمام اشک 

  یهر چ  یگهدارم...بذار بره....بعد از اون د یازتن ینجا...؟ثابت کن اشکان..ایهواقع
 فقط بذار بره  یدم....قول مبگیتو 

 ...دردام نه یهق هقام نه!حرفام تموم شد ول یتموم شد..ول حرفام

  یتونست نم  یدستمال  یچو احتماال ه  یکردنم  یس صورتم رو خ  یانه وحش  هام   اشک
 ..خشکشون کنه

بشم..و قطعشون   ی اشکان ممنون بودم که گذاشت با حرف هام خال از 
بود  یچون تنها کس یگفتم؟شایددلمو به اون م یچرا داشتم حرفا یدونمنکرد..نم

 ..که باهاش صحبت کرد  یشدو م یشناختمشاطراف م ینکه ا

 !نبود یماما دردش به اندازه درد روح زخم یسوختم مقلب

 رو بلند کردم و بهش نگاه کردم سرم
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 خشکم زد  سرجام

 !!!...اشکان بغض کرده بودیشدنم باورم

از نم اشک روشون رو پوشونده    یا  یهحاال کامال قرمز شده بودن و ال  یشاب  چشمای
 ....بود

 هوا  یدمسه متر پر یادشفر یصدا یدنبزنم که با شن یلب باز کنم حرف  خواستم

 !یروووووونفقـــــط ب-اشکان

بغض   یترس و لرز از جام بلند شدم و همونطور که نگاه لرزونم رو به چشما با
 دارش دوخته بودم عقب عقب رفتم

 یزدبهم زل زده بود و نفس نفس م  یتعصبان با

راش  دلم ب یهچند ثان یشدم و برا یمونکه زدم پش  ییلحظه از حرفا یه راستش
 ..سوخت

 ستمیشکمطمئنا م یزدحرفارو به من م ینهاکان ا اگر 

 یرون هم قرض کردم و از اتاقش زدم ب یگهد یپا داشتم دو تا  دوتا

 به اتاقم و در رو محکم بستم یدمرس یچطور نفهمیدم

 هام شروع شدن یهدادم و دوباره گر یهدر تک به

 اروم همونجا نشستم اروم

 .دستام گرفتم یونم سرمو
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 یدست دادم و حرفاعمرا اشکان به حرفم گوش بده....کنترلمو از    یکار؟دیگهچ  حاال
اصال مراقب عشق و قلب اون  یکردمداشتم صحبت م یبهش نزدم...وقت  یخوب 

  نبودم

دوست ندارم اشکان هم  یگهقلب ادمارو شکوندم د یکردم...به اندازه کاف   اشتباه
 کنم  یراره باهاش زندگ عمر ق یککه معلومه   ینطوریاونا...ا یبره قاط 

 ...یکردمخوردش م ینطوریا نباید

 ینا نبودن که تورو بدبخت کردن؟!مگه هم  یناهم  ی؟مگهچرا عذاب وجدان گرفت   نالی
 !رسوندن؟  ینجانبودن که تورو به ا

 ...یکشیم یدار ی!بذار بفهمه حداقل چه دردیکرد  یکار درست   یلیمخ اتفاقا

 .یستادمدوش ا یر سمت حموم و ز رفتم

 ******!!!یشانس یچنجات هاکان نداشتم ه یبرا یشانس یچه یگهد

 یوار تختم کز کردم و به د  یگوشه تو  یه  یگهد  یشدم مثل تموم روزا  یدار صبح که ب  از 
 روبه روم زل زدم

 یدست  یچه یستفرو رفتم و قرار ن یماز زندگ یاهچالیس یتو یقاعم یکنمم حس
 یادنجاتم به سمتم ب یبرا

 یریزمبار چند قطره اشک م  یه یقهچند دق هر 

اشک هام  یبهعج یموضع جسم ینندارن؟!با ا یاشک ها تموم ینچرا ا نمیدونم
 مثل خودم خشک نشدن 

 اتاق زده شد  در 
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 بهم انداخت ینگاه  یمناهار وارد شد و جلوم گذاشت..ن ینیهمراه س نسیم

 (یدار یاز ن یزیهل تحتاج ألي شيء؟)چ-نسیم

 !یدمنو د یخونه اشکا ینتو ا یکیعجب  چه

 گرفته بودم  یادرو  یچندوقت در حد دو سه جمله عرب  ینلطف ا به

 (ال!شكرا جزيال)نه ممنونم-الین

 رفت   یرونب یحرف  یچه یتکون داد و ب  سرشو

 یب  یدنداشت...االن با یریغذا خوردنم چندان تاث یتو یشدکه حالم بد م   وقتایی
رو  حرص خوردنام درد  ی..چون معدم به اندازه کاف یستمن یباشم ول یلم
 خودمم به خودم ضرر بزنم یخوام!نمیکشهم

 بود یهوشیسر و کله م با ب یگهد یخوردماگر غذارو هم نم مطمئنا

بود و ادم رو گشنه تر   یذهم لذ یکه حساب   یکردم به خوردن جوجه کباب   شروع
 یکردم

 گذاشتم و نشستم سر جام   یز م یرو رو ینیاز اتمام غذا س بعد

  ودم که در اتاق زده شدافکارم ب  یتو غرق

 سرم ننداختم  یشالم رو رو یگهرو ببره د ینیاومده س یمنس  ینکها یالخ به

 یید بفرما-الین

 وارد شد و پشتش در رو بست  یخونگ  یبا اخم و لباس ها اشکان

 موهام انداختم یشالم رو رو  یعابود تو همون لحظه سر یینپا سرش
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 همسر من بشه   قراره یگهادم تا چند روز د یننبود ا مهم

 باهاش نداشتم یاحساس راحت  یچه من

 تخت گذاشت و با فاصله از تخت روش نشست  یکنسولو روبه رو  یز م صندلی

 ...شد یرهدلخور به چشمام خ یاخم و نگاه  با

 چشماش یاهس یایدر یهاکان بودن...کاش االن غرق بودم تو یچشما یناا کاش

 یزدم  اسممو صدا ینشدلنش یاالن صدا کاش

 باشه ینجاا یکنه ول  یتمحاضرم دوباره اذ یکه حت   یکنمم رافاعت

 یتشمحمد کنارم بود..کاش به همون بهونه مامور  یتهنوزم در قالب شخص  کاش
 ..یدیدمشبازم م

از کدوم شروع کنم و به کدوم   یدونستمبودن که نم  یادکاش گفتن ها ز  ینا انقدر 
 ...بدم یانشپا

 ب کار دستم اومدکرد...که حسا  یتک سرفه مصلحت  اشکان

 شده بود یو طوفان  یکه حاال ابر  یآب  یایچشماش نگاه کردم..در به

 .صحبت کنم یروزتد یاومدم راجب حرفا-اشکان

و هاکان هم   یستخبرا ن  ینخام!!نکنه بگه از ا یالخانم خ یناالن بگه ال نکنه
 ...پر...نکنه بگه نه

 !میرمیکه م  ینطوریبد تموم بشه..ا ز یانقدر همه چ  یدنبا نه

 نگاهش کردم کنجکاو
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بخوابم......)مکث  ینکهشبانه روز!بدون ا یکراجب حرفات فکر کردم..-اشکان
 !کرد(شرطت قبوله 

 یشدگشاد نم  یشتر ب ینچشمام از ا مطمئنا

 یشده هاکانو ول کنه؟؟؟پس حرفام ب  یواقعا راض  یعنیقبول کرده!!!  یشدنم باورم
 ...یختننر یهام الک  یه!!!گرنبودن یر تاث

 !اما-شکانا

 منتظر بهش چشم دوختم یحرف  یچ ه بدون

  یسقانون و پل یچهم بره با ه ینجابگم که مطمئن باش هاکان اگر از ا ینوا-اشکان
 یکردما صدق م یبرا یقانون کشورش تا وقت   یارهتورو از چنگ ما درب یتونهنم یباز

  ی خاطر عشق !فکر نکن به  یستن  یالک   یز چ  یچ ه  یران ...خارج از ایمباش  یرانا  یکه تو
ماهم   ی..با پدرم حرف زدم کشتن هاکان برایکنمدارم ازادش م  یکرد  یداکه بهش پ

که هاکان و   ییجا یریم!!امروز باهم میستیمنداره اما دنبال دردسر هم ن یسود
در اخر هم  یومارو بشن یحرفا یتونیگوشه فقط م  یه....یمدوستاش رو نگه داشت

بهش  یتونیم یقهنه در حد پنج دق که به خانوادت برسو یداشت  یاگر حرف 
رو هم  یقهپنج دق ینخودم کار کردم تا بتونم ا یرو یلی!؟من خینال ین....ببیبگ 

که بهم  یتالش کردم تا بتونم درکت کنم فقط به خاطر قول یلیبهت بدم...خ
  یگه قولت!اونوقت د  یر ز  یبه حالت اگر بزن   یتکون داد(وا  یدوار )انگشتشو تهدیداد

 نه تو!...قبوله!؟ اسمیشننه هاکان م

  یقه اون پنج دق  یبود؟!مطمئنم تو  یقهفقط پنج دق  یدارشد  ینسهم من از اخر  یعنی
 ...بخوام استفاده کنم ینکهتا ا یدمجون م یشتر ب
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 دهیاز یلیخ یقهبرام ارزو بود پنج دق یدنشملحظه د یککه   یمن یچند برا هر 

 دارم!؟ یا یگهقبول نکنم؟اصال مگه راه د یتونمم مگه

هم نخواه  یخوایبخواه نم یخوایکه هست م  ینههم یگنراه گذاشتن جلوم م یه
 !که به ضررته 

 یشه بد و بدتر هستش هم ینانتخاب از ب درواقع

 ...قبوله-الین

 زد یمحو لبخند

 یکنیمساعت چهار حرکت م-اشکان

 .رفت نیرواز اتاق ب یحرف  یچ ه بدون

 یدادرو نشون م یمبه ساعت کردم دو و ن نگاهی

  ی تا متوجه حرکات ُکند عقربه ها یرمدوش بگ یه یکاریب یگرفتم از رو  یمتصم
 ساعت نشم 

و با همون حوله    یدمرو پوش  یمضرور  یاومدم لباس ها  یروناز حموم ب  ینکهاز ا  بعد
 کنسول نشستم و مشغول خشک کردن موهام شدم  یز م یروبه رو

 .یومدپام م یبلند تا رو یناز قبل شده بود..ا بلندتر 

بلند بودم   یعاشق مو  یشههم  یادمهدوستشون داشتم...  یول  یکردنم  یت اذ  نکهیا  با
 بهشون دست نزنم یگهجا به بعد قسم خوردم د یهو از 
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محکم به  یلیجلوم خ یکه موها  یسرم با کش بستم جور ی موهام رو باال تموم
 یدادتر نشون م یدهعقب رفته بود و چشمام رو کش

 به ساعت انداختم نگاهی

 بود  یمگذشت!سه و ن  زود چقدر 

 کردم به حاضر شدن  شروع

 یدم پوش  یو مشک   یکش  یبلند و دکمه ا  ی,همراه مانتو٩۰قد    یمشک   ینشلوار ج  یه

 بشن یازهم مشک داشتم سرتا پاهام ب دوست

 رو کامل کردم یپمو شال همرنگشون ت  یکفش فاق بلند مشک   یهبا   بنابراین

 !!یزدمهم م یجاش بود الک و رژ مشک  اگر 

 بود دوش گرفتم یز م یخنک و سرد داشت و رو یحهکه را  یرعط با

 رو دوست داشتم بوش

 منتظره  یاطح یها خبر داد اشکان تو یمهاز ند یکیتختم منتظر بودم که  روی

که چند تا محافظ گردن کلفت هم   یدمد  یون مشک  یه  یاطح  ی تو یدمرس وقتی
 ..داخلش بودن

 اشاره کرد برم داخل یکیشون

 اشکان نشستم یرو  روبه یصندل روی

  ی مشک   ینکبود و ع  یدپوش  یتیهمراه با شلوار کبر  یمشک   یدکمه ا  یرهنپ  یه  اشکان
 !یافه ظاهر و ق ینا یفبه صورتش زده بود...ح یکرداب ترش مرو که مطمئنا جذ
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 یرونش راه افتاد..برعکس ب ینماش یحرف  یچ ه بدون

 .مجهز و بزرگ بود یلیخ داخل

باشه نگه  یمیقد یلیخ یخوردکه م یالییو یساعت جلو یماز حدود ن بعد
 ..باز شد یداشتن...چند بار بوق زدن و در ورود

  جا نگه داشتن یهرو  ینماش ینکه از ا بعد

 یمشد پیاده

 به اطراف انداختم نگاهی

بود..اطرافش   ینخراب شده وسط زم  یطبقه خونه متروکه که معلوم بود حساب   یه
جعبه ها و   یسر یهقرار داشت...و  یمودکه سوارش ب  یون  ینع ینهم چند تا ماش

 .بودن یچ  یبرا یدونمخرت و پرت که نم

 یید طرف بفرما ین قربان از ا-

زدن اطراف بود بعد از چند لحظه   یدبرندش مشغول د  ینکبا همون اخم و ع  اشکان
 گرفت و به سمت خونه رفت   یمچ دستم رو به اروم یحرف  یچه یب 

 ته باشهداش یبا من تماس ینداشتم جسم  دوست

 یدمکش  یروندستاش ب یتو دستمو از  ینهم برای

 ...و برگشت سمتم ایستاد

  حرکت در اورد یهرو تو  عینکش

 !قولت ها  یر ز یزنیاز االن م یدار-اشکان
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از  یدونمکه نم  یبهونه الک  یه ینهم یبگم....حق با اون بود....برا یچ  نمیدونستم
 به ذهنم بازگو کردم یدکجا رس

 ...اعتقادات خودشو داره یاز عقدمون...قبلش نه!خب هرکسبذار بعد -الین

 یریباطل..خواستم بگم اصال دوست ندارم دستمو بگ یالخ زهی

 ...نه تو یشدنهاکان م یدستا یدبا حصارشون

 کرد و سرشو تکون داد  یزیر اخم

 راهش ادامه داد..و منم پشتش حرکت کردم به

 در یجلو رسیدیم

 گفت  یومدنتمون مکه پش  ینفظاز محا یکیبه   رو

 !چند نفرشون باال؟ ییننچند نفرشون پا-اشکان

 !سر و صدا کردن یادز یهوشنب  یینپا یهباالهستن بق یقربان دونفر اصل-

  سرش رو تکون داد اشکان

 شون!؟ یهچند نفرن بق-اشکان

 ..فرار کردن اون روز یفکر کنم سه نفر قربان...چون مابق -

 ..یمه شدوارد خون یحرف  یچه بی

 یقرار داشت که منته ییطرف راهرو  یکداغون بود... یرونشهم مثل ب اخلشد
 ..اتاق یکبه  یشدم
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 بود یبیعج یلیخ یاتاق داشت؟درکل جا یدونهو  یراییفقط پذ یعنی

..دلم یدی..به حرفامون خوب گوش میمونیم یرونداخل تو ب یرممن م-اشکان
 ی!بفهمینیرو بب یاقع ..هاکان ویخاطرت ثبت کن یرو امروز تو یز همه چ یخوادم

 داره یگاهیعشق براش چه جا

 از اشک هام نبود ی...خبریدادزده نگاهش کردم...دلم گواه بد م بهت

نگاه   ینکه..اشکان بعد از ایزدنم یروناز چشمام ب یزیچ یول یکردخفم م بغض
 ..بهم انداخت اشاره کرد پشت سرش برم یقیدق

 !؟یان بگه و هاکان در جوابش چ به هاک یخوادم یبدونم چ  یخواستدلم م خیلی

 ی هاکان هم منو دوست داشته باشه و بزنه تو  یدداشتم که شا  یدذره ته دلم ام  یه
 !اشکان ی...حت ینادهن همه ا

 به من انداخت و وارد شد  ینگاه  نیم

  یک سالن درحال کش  یمحافظ هاهم تو  یهبودم...بق  یستادهباز اتاق ا  یمهدر ن  پشت
 .بودن

 یدماشکانو شن صدای

 !جناب سرگرد؟ یهوشهدوستت چرا ب -اشکان

 ...با هاکان بود ینکها مثل

 ...پارسائه  یعنیباشه  یهوشدوستش ب اگر 

 ..یدهدرد کش یلیبراش که اونم مطمئنا خ یرمبم الهی
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 با طعنه گفت اشکان

 کردن درسته!؟  یچیظاهرا بچه ها زبونتو ق-اشکان

 ...یدمشن یراشوبم و گ  یصدا باالخره

 ...قلبم رو اشوب کنه  ینطوریصداش بعد از چند وقت ا  یدنشن  یشهنمباورم    خدایا

 یشنومباالخره دارم صداشو م  یشهنم باورم

 !یزنیحرف م یدار یگهد یلیخ-هاکان

 کرد  یتک خنده ا اشکان

خبر خوب  یه...اومدم بهت یقشف یقرف ی بکن یتونینم یغلط  یچ فعال که ه-اشکان
 بدم

 یومداز هاکان ن صدایی

 !پرنده  یاز قفست ازاد ش قراره-اشکان

 ..هاکان شوکه شده بود ینکهلحظه سکوت افتاد..مثل ا چند

سر  یمومن تموم زندگ یدونیحرف بزن!!!بذار صداتو بشنوم تو که نم یشتر ب لعنتی
 ..قمار کردم و فروختم یقهچند دق ینهم

 ...ذلت دادم ینبه خاطر تو تن به ا یدونیکه نم  تو

پوزخنداشم   یصدا ی.مطمئنم خودش بود..من حت .یدمپوزخند هاکانو شن صدای
 .یشناختمم یبهتر از هرکس

 یدته حتما نقشه جد-هاکان
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 ید خند اشکان

 !وقته که تموم شده...اما شرط داره یلیخ  ینه پسر باز-اشکان

 !دامه بدها-هاکان

دست از   یچوقتتر شده واسم؟!چرا دوست دارم ه  یندلنش  یشهصداش از هم  چرا
 یدونم ...منم میدوننرو از دست ندن قدرش رو نم   یزیا تا چحرف زدن نکشه؟! ادم

دوست دارم تموم  ینهم یصدارو نشنوم..برا ینعمر ا یکتا  ینکه قراره بعد از ا
 !ساعت متوقف شه یک ینهم یتو یمزندگ

شغلتو   ی!واگرنه..چشممو روید...پشت سرتونم نگاه نکنیدرفت یوقت -اناشک
 !ینمال یها هیگر  ی..حت یبندمم  یز همه چ یگاهتوجا

 یگفتبهم دست داد...کاش هاکان م  یحس بد  یهشدم..  یجور  یه  ینمگفت ال  وقتی
 ..ینمال یگفتعشقم نم یحداقل کاش جلو یا....ینمال

 یومداز هاکان در ن صدایی

 یچوقتو ه یریاز خداتم باشه!م یدجناب سرگرد!؟البته که با یهنظرت چ-اشکان
 یناخر ا  ین..منو الی متوجه منظورم شده باش  یدوارم...امیگردینم  یندنبال ال  یگهد

زن طرفو   یتونینم  یاهمدن  یکجا  یچ!هیشهو رسما و قانونا زنم م  یکنیمهفته عقد م
  ی اضافه نکن یکه غلطا یگمم واینار ! یدونی..جرمه!توکه بهتر میاریاز چنگش درب

  یو رنگ زندگ  یگهد  یجناب سرگرد..تا لب مرز بچه ها همراهتونن دست از پا خطا کن 
 !یبینینم

 یرشکه آب ز  یخوابینم  یی.تو جایکن  یکار  ینهمچ  یخوایکه م  یبهبرام عج-هاکان
 !بره
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صدا بشم..اصال برام مهم نبود جمله هاشون   ینا یهزاران بار فدا یخواستم دلم
محوش  یخواستمقطعش نکنه ..م یچوقتتا صبح حرف بزنه و ه یخواستم..میهچ

 ....با ارزش تره برام یشهاز هم یقهچند دق ینداشتمش اما ا یادیز یبشم...زمانها

...تموم حرفاش یکنهم یپوزخند زد...معلوم بود داره همه جوره نقش باز اشکان
 ..ده بودحساب ش

عقدمون شرط    ی...صادقانه بگم..براینهبخاطر ال  ینا!همه ایدرست حدس زد-اشکان
اهارو  شم یداد و اسارت رو گرفت در عوض ازاد یشوگذاشته بود...اون زندگ

 یبرا یمیرم( من میزنه کرد و از لحنش معلوم بود داره لبخند م  یخواست...)مکث 
  ی ب   یچرا سر تو  یدونمنم  ی!منتهیهدختر همه جوره خواستن  ینقلب مهربونش!ا  ینا
به خاطر عذاب وجدانش   ینشرط گذاشت!مطمئنم هنوز خوب نشناختت!ال یاقتل
 یبرا ی..نگه داشتن توهم منفعت ینماشکاشو بب یخواستکارو کرد..منم دلم نم  ینا

راهتو   ینبعد از ا یخوام!فقط میشهنم یدم عا یچیمن نداره...جز اتالف وقت ه
  یشههم یو برا یاریرو بدست ب یتآزاد حاضری ینم!...خب بگو ببیو بر یبکش
!انگار یاین  ینسراغ ال  یلیدل  یچبه ه  یچوقته  یگد  یعنی! ی؟خط بکش   ینجارودور ا

 یکنمم یدنجاتش!...تاک یبرا یوجود داشته و تو مامور شد ی کاوه ا  یننه انگار ال
 ...یددوتاتون سالم بمون  یدمقول نم ینمبب  ینورات رو ا  یهاگر سا یحت 

 ینازاد باشه...بگو ال ینتا ال یدمم یمو...بگو من ازادیبگو نه....بگو نه لعنت  هاکان
 یلو ک  یشه...بگو ازادتو  یبرا ینال یذارم!بگو من نمیکنهغلط کرده داره با تو عقد م

 !!!چند

 ....یکنینم یدم..بگو که ناامیلعنت  یذاریتنها نم  ینجامنو ا بگو

 .........اما
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 ...نگفت 

 باشه قبوله -هاکان

به قلبم  یماحرفش مستق یر بخوره...ت یشهکه به ش یمن شکستم...مثل سنگ  و
 ...خورد

.....من یرهبه سرعت بپذقبول کنه...انتظار نداشتم انقدر  یعنداشتم انقدر سر انتظار 
 یح خودشو به من ترج یازاد یت رو براش گذاشتم و اون به راح یمکل زندگ

 !داد..جالب بود

 ...از منم نبرد  یاسم  ی...حت ید....نگفت حق نداریخوامنم  یذارمنه....نگفت نم  نگفت

 ارزش بودم که با کله قبول کرد!؟ یبراش ب  انقدر 

اورد...خوب  ییه....اشکان منو خوب جانداشتم انقدر راحت ازم رد بش  انتظار 
 ...!ارزشش از همه کمتره یوسط ک  ینتونست نشون بده ا

کرده   یداپ ییگرمش ته دلش جا یبه خاطر نگاه ها یکمیحداقل  یکردمم فکر 
 ..باشم

 یخواستمن داشت و نه م یبرا ییمرد همه جوره از سنگ بود...نه جا یننه!ا اما
 که داشته باشم

 ...یریختنگونه هام م  یرو یدر پ یاشکهام پ قطره

 ...هق هقمو نشنون یدهنم نگه داشتم تا صدا یرو دستامو

 اشکان اومد یخنده  صدای
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به   یلیتما یچه یدهنشون م ین...!ایهعاقالنه ا یم....خوبه..تصمیدونستمم-اشکان
 درسته!؟ یندار ینال

 سکوت افتاد  بینشون

 !بلند بگو حرفتو-اشکان

 داد زد هاکان

 !!!!نـــه!ندارم-هاکان

 ه بلند شد اشکان دوبار  یخنده ها صدای

 ...روشنت کنم ید...که با یسراغ مسائل بعد  یریمخوبه!حاال م-اشکان

 یدمصداشونو نشن دیگه

پسشون   یول یرنجلومو بگ یخواستنچند نفر از نگهبانا م یدمدوئ یاطسمت ح به
 ..زدم

 زانو زدم  یاطح وسط 

 ...ن برههام به اسمو یهگر  یگذاشتم صدا  و

مطمئن  یدیخانم د ینال یدی..دیبش یخیالانقدر راحت ب ی...چطور تونست لعنتی
جا باهم   یهقلبو غرورتو  یدیکرد..د  یرتخورد و خاک ش  یدیدوست نداره!د یشد

 .....َپِست زد یدیخرد کرد؟!؟د

 ...از اولم ی نداشت  یارزش براش
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  یچ شت براش همراقبت ازش دا یفهکه وظ یطونیدختر شر و ش یه به جز  تو
 ینداشت  یگاهیجا

 ...تورو داشتم که از دستت دادم یه یبکشور غر   ینبهت هاکان من تو ا لعنت

براش    یجون   یگهقلب عاشقم که د  ینکنم؟؟؟؟با ا  یکار من چ  یاکنم....خدا  یکار چ  حاال
 کنم؟؟  یکار چ یی!تنهایکس  یب  یننمونده..با ا

 داد زدم  بلند

  ی ده من بن یشنوی؟؟؟مگه!!چرا صدامو نمبس کن!  یکشمنم یگهمن د یاخدا-الین
  یدبا ینطوریکردم که ا یخدا؟!!؟ مگه چه گناه  یدینجاتم نم یستم؟؟؟چراتو ن

..حاال که نه خانوادم برام موند یخوامشمن نم  یر جونمو بگ  یاتقاصشو پس بدم!!!!ب
کردن بهونه  یزندگ  ؟خدایاداره زنده بمونم؟؟ یلیتو !چه دل ینه عشقم نه حت 

...توهم ینمونده....توهم روتو از من گرفت  یچیمن ه ی...برایخوادم یدام!! یخوادم
همه  ین...)از ته گلو بلند تر داد زدم(خسته شدم!!!من از ایتنهام گذاشت  یهمثل بق

خسته شدم!!!نجاتم بده...صدامو  یلدل یب  یدنایدرد کش ینهمهاز ا یاریبدب
 ....پناه ببرم یونم به ک یدنم یگهبشنو!!د

 ...مگذاشتم و کامل نشست  ینزم یور  دستامو

 !کردن هم خسته شده بودم  یه..از گریکردمبود و از ته دل هق هق م یینپا سرم

 !یدن و غصه و درد کش یهگر  یتو یشدنروزام خالصه م تموم

هاکان کاش  یدیدمتبودم...کاش نم ینموقع خوشبخت تر ینهم پارسال
 ...یشدنم یداسر و کلت پ یچوقته
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 یتن مسخرتو نخواستم!!!! ارزون ساخته شده!!!دوست داش یاز چ مگه قلبت  لعنتی
 ...یبکن یکار  یه یتونسیم  یسیتخودت!!!حداقل به خاطر وجدان پل

 ...نبرده یاز دلرحم ییاصال کال بو انگار 

 یشهذهنم اکو م ی'نه ندارم'گفتنش تو یصدا هنوزم

  یت قاطعبا    یداشکان ازش سوال پرس  یدوست داشتنتو پس زد؟وقت   یچطور  دیدی
 !!!گفت نه

 !اوردم یهم نداره...و من همه جوره بدشانس ی شک  یچه  یعنی این

از محافظ هارو   یکی یکردن بودم صدا  یهبود که درحال گر یقهچند دق نمیدونم
 یدمشن

 !داخل یداقا گفتن بر-

شده بودن رو   یبلند شدم...مانتو و لباسام که حاال خاک  یگفتم و به اروم  یا باشه
 تکوندم 

زودتر تموم    ییکذا  یلحظه ها  ینا  یدک کردم و به سمت خونه رفتم...باپا  امواشکه
که خودم   یهقول خودم بود...به قول معروف اش  یومدمباهاش کنار م  ید...بایشدنم

 !پختم

 یدمکش  یقینفس عم یستادمدر اتاق ا پشت

 در بزنم وارد شدم ینکه ا بدون

 به اتاق انداختم ییگذارا  نگاه
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 بود یستادهه پنجره او رو بپشت به در  اشکان

  یکی داد کدوم  یصتشخ یشدبسته شده بودن که م یبه روش دونفر به صندل رو
 ..پارسا یکیهاکانه و کدوم  

 بود  یهوشهنوزم ب پارسا

 پشتشون به من بود حضور منو احساس نکردن چون

 شد به چشمام یرهبرگشت سمتم و خ اشکان

 کرد  یزیکردم...اخم ر  یهشد که گر مطمئن

!....قولت یقه..)شمرده گفت(...فقط!پنج...دقیذارمتنهاتون م  یقهفقط پنج دق-شکانا
 !نره یادت

نگاه اشکان رو   یر هاج و واج سرش رو باال اورد و به اشکان نگاه کرد...مس هاکان
 به من بود 

 رفت یرونبهم انداخت ب ینگاه  یمن ینکهسمتم اومد و بعد از ا به

 گاه کنمنهاکان  یتو چشما یخواستنم دلم

به   ینجاا یامب ینکهباور کنم...قبل از ا یخواستمدوستم نداره..اما نم یدونستمم من
 !برام پوچ شد یز داشتم....اما امروز همه چ یدام یمعجزه اله

 یکردمنگاهشو حس م ینیبه وضوح سنگ یستادمو روبه روش ا رفتم

 ..ینشسنگ ینگاه ها یبرا یدلم تنگ شده بود حت  چقدر 

 ....ساسحا یب  هرچند 
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 ...یرشممدت درگ ینهمهجوره منو دوست نداشت و من ا  یچه اون

 !ناعادله واقعا  یادن ینا چقدر 

  بودم گفتم یرهخ ینسرمو بلند کنم همونطور که به زم ینکه ا بدون

 !که  یدیفرصت دارم شن یقهاومدم حرفامو بزنم و برم...در حد پنج دق-الین

گرم بود...انگار که توش   یلیکردم خکه باهاش صحبت    ییبرعکس تموم روزا  لحنم
 بودم یزیمحتاح چ

اماده نکرده بودم   یچی!؟ه یاخه چه حرف  یباهاش حرف دارم ول یقهپنج دق گفتم
 ...ینمشبگم فقط اومده بودم بب یچ  یدونستمنم

 !وقتمو از دست بدم نمیخواستم

مو به پنجره  ورت دادم و نگاهبگو...)بغضمو با زور ق  ینا...به مامانمیاگر برگشت -الین
 یاه س  یچشمم به اون دوتا گو  یخواستمنگاهش کنم...نم  یخواستمدوختم..هنوزم نم

محتاح  ینکهبزنم با ا یخ چشماش  یسرما یباز تو یخواستم...نمیوفتهب ییو جادو
  یرون ب یشونکردم ذهنمو از بحث چشماش و قشنگ  یبودم!!سع یتر از هر موقع

گ شده...نگران من نباشن من جام  براشون تن یلیخ بکشم ..ادامه دادم(دلم
  یا بگم نجاتم بدن  یدونمبگم..نم یچ  یدونمامنه...انتخاب خودم بوده....نم

طلب   ینهم  ی..برایادازشون برم  یهر کار  ینخطرناک  یادما  یناا  یدونم...فقط میچ 
 یگمد یزایچ یلیباختم...خ یموگفتم(...من زندگ  یو تلخ   زخند...)با پویکنمکمک نم

  ینارو ا یشههمه تنگ م ی...دلم برایشهم یچ  یستمهم ن یگه..درو هم باختم.
دنبالم نگردن...اصال  یگهخواسته بدم...د ینبهشون بگو...بگو مجبور بودم تن به ا

باالخره از  یاشک سمج  یهم بوده)قطره  ینی مرد!انگار نه انگار از اول ال ینبگو ال
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ختم به  پاکش کردم و نگاهمو دو یع اومد که سر یینگوشه چشمم پا
پوزخند و نگاه   یه  یمونهذهنم به جا م  یکه ازش تو  یاخر  یر تصو  یخواستم..نمینزم

گاه نگاهش فکر کنم    یگاه و ب   یفقط به گرما یاداوریشبا  یدمم یحسرد باشه!ترج
...که کاش ینهم یکشمندارم...فقط دارم نفس م یفرق  یچمرده ه یه(من واقعا با 

 !م نبودن نفسها ه ینا

 ..ینمش..رومو ازش گرفتم تا نبیداشک از چشمم چک یگهقطره د چند

 !!یگفتنم یچیچرا ه نمیدونم

...انگار یکوبیدمهابا بلند بلند م ی..قلبم ب یدم از چند لحظه باالخره صداشو شن بعد
 !شده بود یاح یب  یدنشقلبم با د

 ...به من نگاه کن-هاکان

گم کن دارم از   باشه حاال گورتو یگفت!کاش به جاش میخواستازم نم ینوا کاش
 یخواست رو ازم نم یسخت  ینکار به ا  یول یشمدستت راحت م

 ...بر  یدبا یگهد-الین

 که هنوزم پر جذبه و خاص بود با تحکم گفت  ییوسط حرفم و با همون صدا  پرید

 !!!گفتم به من نگاه کن-هاکان

 رارییققلبم ب  یراز دلمو بخونه..از طرف   بهش نگاه کنم و  یترسیدمنداشتم..م  یا  چاره
 ...و نافذش نگاه کنم  یمشک  یبه اون چشما  یگهبار د یهتا  یکردم

  ینکه نبرده بود با ا ییمن بود از دوست داشتن بو یکه روبه رو  یادم ینا ینکها با
 ..غرور و خشک بودنش شده بودم ینسرد بودنش هم ینمن عاشق هم
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 اروم ونرم نگاهمو باال بردم خیلی

  یرهن ...بعد به پیشش به شلوار جذب مشکو جذاب یفاق بلند مشک  یکفشا از 
 پاره شده بود  یکه کم  یمردونه مشک 

به  یدمداشته..در اخر رس یریدرگ یبود... معلوم بود مدت  یفهم کامال کث ظاهرش
 صورتش

 ...یدیدمرو نم یصورت زخم ینا یشدنچشمام کور م کاش

گونش کبود شده بود و دوطرف لب هاش زخم بود و خون روشون خشک    روی
 ده بود ش

بهشون    یحساب   یدادنشون م  یناهم چند تا خراش افتاده بود..همه ا  یشونیشپ  روی
 سخت گرفتن

 الفه رو نداشت..خسته بود و ک  یاون حالت قبل یگهخشک بود..صورتش د لباش

 هم بلند تر شده بودن  یشاششده بود و ر یده ژول موهاش

 !!!....هنوزم جذابه یمحق نگذر از 

فرق   یگمد ینگاهم با تموم نگاه ها ین..ایشمشک یدوختم به چشما نگاهمو
 !بود یشهقرار تر از هم یداشت..... ب 

 ییبینبزنم روش بگم بابا ساکت شو...نم یخواستمرم کرده بود م یشهمثل هم قلبم
  یوار ردت کرد؟چرا انقدر خودتو به در و د یخوادت؟ندیدینم یبینیدوست نداره؟نم

اخر عشقمو   یبکنم...بذارلحظه ها یموزندگساکت شو بذار منم  یقه!؟دودقیکوبیم
ذهنم حک  یناب و جذابش رو تو یچهره  یر با دقت نگاه کنم و تا ابد تصو
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که  یدونم..خوبم میدونمم یگه..د یدونمکنم...انقدر حواس منو پرت نکن!م
 ..یعاشقش

 من توهم زده بودم یدمپر از احساس بود...شا یشههاکان برعکس هم چشمای

 یستن تو ن یها برا ینگران  ینچشم ها ا ینبزنم..نه ا یبودم نهبه خ میخواستم

 !ممنونته ید..شایستن تو  ینگاهشه برا یکه تو  ییماون گرما حتی

 یشدم یداپ یز نگاهش همه چ  توی

 !عشق حتی

حرف اشکان افتادم که گفت  یاد....فکر کنم مغزم رد داده!...یخام یال...چه خهه
گفت از نگاهم عشقو  یادمه...نیشناسعاشق معشوقشونو خوب م یادما

 !یستمن یمن عاشق خوب  یدمخونده...شا

خبرا  یناونم عاشقم باشه...نه از ا یدا بافکر کرده چون منم عاشقم حتم چشمام
 ...یستن

 .طرفه بوده یک یدمعشق د یهر چ  من

چهرش اخمالو نبود..با حذبه نبود ...خشک   یحاضرم قسم بخورم..حت  ولی
  ینارو ا  یشدم  یداپ  یتو عصبان  یغم و ناراحت   یعشق دلتنگ   ین نگاهش نگرا  ینبود!تو

 ...یدیدم بار بود م یناول

لحظه  یهکه  یکردمنو کنکاش م یچشما یجور یه و نافذش  یمشک  یچشما 
 .از راز دلم باخبر بشه یدمترس

 ...یگشتمچشماش م یبود..همونطور که من دنبال اون حس تو یزیدنبال چ انگار 
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 !یدمد ی..دلتنگ یدمچشماش احساس د یبار تو یناول یبرا....یدمشونکه د  بخدا

 ...اکو شد ذهنم یاون لحظه که گفت 'نه ندارم'تو مدام

 ...براقم دوباره کدر شدن یکرد..چشما  یدباز ناام یدموتموم ام و

که چقدر سخت بود    یدونهنگاهمو ازش گرفتم..خدا م یاز غم و دلخور یاندوه  با
 چشم ازش بردارم 

 ...یکردیمهمو نگاه م یحرف  یچه یهردومون ب  یقهبه دودق یککنم نزد  فکر 

 به حرف اومد  باالخره

 .....مراقب خودت باشینجا...توهم ایگمباشه..م-هاکان

 ...بغض الودمو به چشماش دوختم نگاه

....حداقل ینگو....انقدر راحت ازم نگذر لعنت   یناروسرش داد بزنم و بگم ا  میخواستم
 ی اون جمله رو گفت تو یبگم وقت  یتونمباش...نمشرمنده  یکممکث کن  یکم

حد سنگدله!؟که راحت  ینتا ا یعنی..یدمبود..اتفاقا شوق رو د یچشماش ناراحت 
 منو ول کنه و بره؟ 

  یر پاکش نکردم و گذاشتم تا ز یگه د یندفعهاما ا یداز چشمام چک یاشک  ی قطره
 ...چونم بره

  ی بعد  یومدم یرونقطره اشک ب یه...تا یکردراه گلومو سد م یشتر هرلحظه ب بغض
 ..یکردجاشو پر م

 ..... )مکث کرد(مراقب خودت باشمراقب..-هاکان
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 .فوت کرد یقشوسرعت چشماشو بست و نفس عم به

 !یمنو بشکون  یتونیهم م  یتعاد یبا حرفا یبگم حت  میخواستم

 ((!...ات دلبر یازاد یاسارت من فدا))

 ...یموفق باش یهرجا هست  یدوارمام-الین

 ...هامو نگرفتم یهگر  یجلو گهدی

لحظه ها از مرگم دردناک  ینتحمل ندارم..ا یگه..دیشهداره وقتم تموم م خدایا
 !!ترن

 .....ینط توهم هم-هاکان

 ...بغلش  یحرفش تموم شه با سرعت به سمتم رفتم و خودمو انداختم تو  نذاشتم

بذار بفهمه  بذار بفهمه عاشقشم  یست.....اصال مهم نیستبرام مهم ن یچیه دیگه
 یکس  ی..مگه برایکردمبغلش م یدکه نبا  یست..برام مهم نیکنهم یکار داره باهام چ

 ی...حت یستبجز هاکان برام مهم ن  یچیلحظه ه  ینمهم بود بدبخت شدن من!!تو ا
حسش  یخوام...ممهمهلحظه حس کردنش  ینقلب تنهام...تو ا یغرورم حت 
 !..از ته دلیقاکنم..عم

بغلش گم شده   یاشتم..و از ته دل هق هق کردم...توشونه هاش گذ یرو سرمو
 ...بودم

 یداپ  یچگاهکه ه  یکاش در اغوش گرمت فرو روم....گمشده نام شوم....گمشده ا))
 ((!نشود

 ...یتپر از ارامش و امن یرینحس ش یه..یکردمحسو تجربه م ینبار بود ا اولین
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امش بود که ازش  اما فقط ار  یشدتر م یع قلبم هرلحظه سر یتپش ها ینکها با
مدت کنارم بوده و من تازه  ینهمه من ا یمنبع ارامش زندگ  یشد...باورم نمیگرفتمم

 !یکنم!تازه دارم ازش استفاده میدمفهم

تا  یخوادهامو پر کنم از عطرش...دلم م یهبکشم تا ر یقعم یکردم نفس ها   سعی
  رینیی...چه حس شاغوشش چه عطر تنش یاخر عمر تو خاطرم بمونه...چه گرما

 !که با بغل کردنش به دست اوردم...خارق العاده بود

..داشتم یکردمم  یه...داشتم خودمو تخلیحرف   یچبدون ه  یکردمهق هق م  همونطور 
 یگرفتمهمزمان ارامش م

 یحس ارامش ب  یهماه  ینپر بودم از درد اما اون لحظه ها بعد از چند ینکها با
 !همتارو تجربه کردم 

  ین بهتر بود که سکوت کنه..بذاره من تا ابد طعم ا ین...همیگفتنم یچیه هاکان
افتادم حالم خوب  یادش تک تک سلوالم نگه دارم و هروقت  یحالو هوارو رو تو

 بشه 

..پر از یتاغوش گرم و پر از امن یناز ا یخواستمازش جدا بشم..نم یخواستمنم من
 ..ارامش جدا بشم

که   یبغل خوب شده بود...من یه  حد حالم با ینعمرم تا ا یبار بود تو  یناول برای
باهام داشته باشن   یتماس ینمردا کوچکتر یذاشتمو نم یزدغرورم حرف اول رو م

اغوشامم   ی...هه حت   یندازمبغل هاکان م  یکه خودم,خودمو تو  یدمرس  ییحاال به جا
 !طرفه ست  یک

 !فکر کنم ینابه ا یخواستمنم یتموقع ینتو ا منتهی
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 آغوشش لذت ببرم  هیبه ثان یهاز ثان میخواستم

 !یرمبم ینجامن هم یامتوقف شه.. ینجازمان هم کاش

 ی حس کردم سر هاکان هم رو یکردم ول  یهبغلش گر یچند لحظه تو نفهمیدم
 !..سرمه

متقابال  یعنی!...یچ  یعنیکارش   ینا یدمحواسم پرت اغوشش بود که نفهم اونقدر 
دل نا اروممو   یچطور  تیدونسخوب م  یش بسته بود ول دست  ینکهبغل کرده؟....با ا

 اروم کنه 

که باعث    یدماشکانو شن یادفر یدفعه صدا یهاحساسات خودم غرق بودم که  توی
ولش کنم انگار  یخواستمجام بلرزم....اما تکون نخوردم ..هنوزم نم یتو یشد کم

 سرتا سر قلبمو پر کرده بود  یتکنارش حس امن

 !!!!یــــــنال یکنیم یچه غلط  یدار-اشکان

...هاکانو محکم تر گرفتم..تموم حرکاتم یشدم یکمونکه نزد  یدمقدماشو شن صدای
 ینهم یقا!دقیکنندختر بچه رو داشتن از پدرش جدا م یهبچگانه بود انگار که 

 وضعو داشتم

طرف خودش با زور و التماس از هاکان جدا  یدبه بازوم چنگ زد و منو کش اشکان
 اخر چشم دوختم به نگاهش یشدم لحظه 

 ...منو بدرقه کرد یزیتوشون نهفته بود و با اخم ر یغم بزرگ  که
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 یتکون ها ی...حت یدیدمبه جز هاکان نم یچکسوعذاب وجدان گرفته بود..ه حتما
نگاهم قفل شده بود  یکردمرو حس نم یشدم که توسط اشکان بهم وارد  یدیشد
 ...یتونستبزنه اما نم یحرف  یخواست...انگار مینشغمگ یچشما یتو

چونم گذاشته بود سرم رو برگردوند   یحرکت از جانب اشکان که دستاشو رو یه با
 یرمبه سمت خودش و مجبورم کرد نگاهمو از هاکان بگ

گردنو   یخ شده بود و رگ هاسر یتترسناک شده بود...از عصبان یلیخ قیافش
 ...صورتش متورم شده بودن

 شدش گفت یدکل  یدندون ها یال از 

)نعره زد( بعد یرملحظه دستتو بگ یه یذارینم ؟توی؟؟چ  یعنیکارا  ینا-اشکان
 . ...یاومد

نداشتم بگم...هنوزم طعم   یچیکردم بغضمو قورت بدم..ه  یبستم و سع  چشمامو
اشکان   یرو با تلخ  یرینیاون ش یخواستمزبونم بود..نم یر طرفه هاکان ز یک اغوش 

 از دست بدم

 !!!چشم من نباش زود باش یجلو ینال ینبرو تو ماش-اشکان

 یستن یز جا یشتر ب ینموندن از ا میدونستم

 یکرد هاکان که مارو نگاه م یعصب یدوختم به چشما نگاهمو

بود دنبال   یچرا اما هر چ  یدونستمرفتاراش کامال ضد بودن!نم ینش با احرف اون
 ...مهم بود که وجود داشت ینچرائشم نبودم..هم

 زد یادفر اشکان
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 !!نی؟؟؟یکنگاه م یبه چ  ینگمشو تو ماش -اشکان

  یدمهاکانو شن یادفر یلحظه اخر صدا یدمسرعت سمت در دوئ به

 !نامرد یکهمردت-هاکان

از  یکهت یه یادبه خونه انداختم  ینیاومدم برگشتم و نگاه غمگ یروناز در خونه ب و
 اهنگ معروف افتادم

 یتفاوت به هر چه بود رفت  ی,اگر چه ب یاگر چه زود رفت -

 یدمکش  یقیس عمو نف یینرو انداختم پا سرم

  نشستم ی قبل یاز محافظا در رو برام باز کرد همون جا یکی به سمت ون رفتم که  

 !..کردم  یهشده بود گر یفمکه وظ  یشهصورتم گرفتم و مثل هم یرو دستمو

 یچکسشروع کرد به حرکت...تا خود عمارت ه  یناشکان اومد و ماش  یک   نفهمیدم
 یریختمصدا اشک م  ینزد و من ب  یحرف 

نگاهش کنم به سمت اتاقم   ینکها و منم بدون یماز اونم منو سپرد دست نس بعد
 ******رفتم

زدن و  یب...حرف زدن با خودم ...نهیو زار یهتموم کارم شده بود گر دوروز 
 ینداشت...انتهاش هم ییکه نه دوطرفه بود نه انتها یسرکوفت کردن عشق 

ازش  یغوش چندلحظه اا یهداشته باشمش..تنها  ینکه!بدون ایبود..خداحافظ 
تا   یکردمنم ش بودم که روز اخر بغلش کرده بودم...اگر بغل سهمم بود...خوشحال

 !یخوردمابد حسرتش رو م
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در کار نبود اما تا ابد تو   یدنیرس یگهمهم نبود که دوستم نداره...درسته که د برام
 !یدارمقلبم نگهش م

طبق  یسنشه او یداشکه پدوروز اصال بهم سر نزد!منم از خدام بود   ینا اشکان
 یز که چ  یعقدمه..با مرد  یگهبود..دو روز د  یمهمون   یمعمول خونه نبود و شب ها پ

خانواده   ینبه دست ا یمیانتقام قد یهتوسط  یدونمفقط م یدونمازش نم یادز
 !کنم  یعمر زندگ  یک....قراره یخوامشنم یچجورهکه ه  یافتادم..با مرد

که   یکس  یعنیبرسه  یشم تا به دست صاحب اصلبه امروز قلبمو بکر نگه داشت تا
 ..قرار بود عاشقش بشم

 .هارو با عشقم تجربه کنم یننداشتم چون قرار بود اول یتجربه ا هیچ

 ...یچه عشق  اما

 قول اشکان به

هم مطمئنا دنبال  هیگد یکی...اون یگهد یکیدنبال من و من دنبال  اون
اره...و کاش منو هاکان جزوشون  ادامه د ینطور رحم هم یچرخه ب  ین....!ایبعد
 ...یمنبود

جواب   یدوستم داره.....کاش حداقل اونطور  یگفتاون جوابا م  یروز اخر بجا  کاش
قلبم  ینطوریاما ا یرسیدیمدوستم داره....درسته که بازم بهم نم یگفتم یول یدادم

 یکردمم یعمر با دل قرص زندگ  یه ینطوری...ا.یشدخرد تر نم

 پشت سرشو نگاه کنه  یست...و قرار نیشزندگ  یاون رفته پ 

 !کردم  یگهد یکی یر من بودم که خودمو اس ینا و
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 خوندن رو کرده بود یهوا دلم

 نبود  یرونب یموقع از شب کس  این

 رفتم یاطو با همون لباس ها و شالم به سمت ح یدمرو پوش یدیسف بافت

 به سمتم اومدن و جلومو گرفتن یدنمبا د نگهبانا

 !یدادنم یکباالخره اجازه عبور دادن...هر چند که از دور کش  یدنداصرارمو  وقتی

ها نشستم..هوا سرد نبود اما گرم هم نبود...تموم ستاره ها   یمکتاز ن یکی روی
 اسمون مشخص بودن یتو

 !بود یریشب دلگ یول

 :اروم شروع کردم به خوندن  یروزا ورد زبونم شده بود رو با صدا ینکه ا  اهنگی

  بگواز خودت  یکم

 ی توهم دلتنگ  اگه

 یمثل من دار اگه

 یجنگیهرشبت م با

 از خودت بگو یکم

 یتوهم نابود اگه

 ..یگفتم از خودم برات تا بود  یلیکه خ  من

 (یداز چشمم چک یقطره اشک )



 

 
744

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 که چشمات  کاش  ای

 یذاشت تنها نم منو

  یرفتنم قلبت

 هاش  یوونگید پی

 کاش غرورت  ای

 یذاشت دلم پا نم رو

 .... کاش  ای

 یبم...غر تینیس

 یوونه ...د یادن توی

 یدونه...همه شهر متنهاییامو

 تو.. گذشتم از 

 ..خود جنونه دیگه

 ...نیستی

. 

. 

. 

 (اومد ییناز چشمم پا یدر پ یچند قطره پ)
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. 

. 

. 

 ی؟تو تمام قصه حس رفتن دار چرا

 یکه کل عاشقانه هاتو از من دار  تو

 رحمه یاز قفس ب  یاز تو مثل دور دوری

 یفهمه؟ما دوتا م  یر به غ یک مارو   حال

 یر جونمو بگ باشه

 دلت سنگ شده  اگه

 به جون هردومون من

 ...برات تنگ شده دلم

 قراره کم کم سخت شه ییاجدا ینا اگه

 بهم کمتر شه یناعتمادمون از ا نذار 

 (ادامه دادم یلرزیدکه صدام م  یهمونطور با بغض درحال)

. 

. 

. 
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 یذاشت کاش که چشمات منو تنها نم  ای

 هاش  یوونگید یپ یرفتنم بتقل

 یذاشت کاش غرورت رو دلم پا نم  ای

 ! نیستی

 غریبم

 یوونه د یادن توی

 تنهاییامو

 !یدونهشهر م ی همه

 !خود جنونه  یگهتو گذشتم..د از 

 ....نیستی

. 

. 

. 

 (کاش  یا-ین فرزاد فرز)

 ...بشن یاشکمم جار یقطره ها  ینو اجازه دادم اخر  یینانداختم پا سرمو

 یدمکش  یقیپاکشون کردم و نفس عمانگشتام  با

 ..یکنمم یشواقعا عمل یگهد یندفعه نکنم..ا یهخودم قول دادم گر به
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...چون پره یشمهم نم یخال ی...حت یشهکردن کارم درست نم یهبا گر دیگه
 !پر یلیپرم...خ

 یمقبل یو به زندگ  یامم یرونفرو رفتم..اگر بتونن کمکم کنن ب یاهیس توی
 یمونهنم  ینیال یگههام کنن داگر ر  ی..ولیگردمبرم

 ..صداتم مثل خودت قشنگه-اشکان

بود   یستادها یمچند قدم یو شلوار اسلش تو یشرتسمت اشکان برگشتم...با ت به
 یباش ج یو دوتا دستاشو فرو کرده بود تو

 اروم بود  یشههم مثل

 تشکر کنم یفشبه خاطر تعر یخواستمنم ی...حت یینانداختم پا سرمو

 !یکنه م یتنظر خوشحال بودم که رعا یننشست...از ا یمکتن یفاصله ازم رو با

 دلم برات تنگ شده بود -اشکان

 شدم  یره نگفتم و به روبه رو خ چیزی

نشون  یا یگهبه خاطر حرکت اونروزت واکنش د یخواستمم-اشکان
 !یمبدم...اما...)نفسشو فوت کرد(بگذر

 شدم یره چشماش خ یسمتش برگشتم و تو به

 یشداسمش کنار اسمم ثبت م یگهه از چند روز دک  یمرد یاب  چشمای

 ..یشدماون م یبرا و

 یینانداختم پا نگاهشو نداشتم سرم رو تاب
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 یکننهم ازاد م یناروروز عقدمون همزمان هاکان-اشکان

 نگفتم یچیتکون دادم و ه سرمو

 ...که اون روز با کله قبول کرد  یدید-اشکان

 و کوتاه گفتم سریع

اونروز و    یاد  یگهد  یخوادبود تموم شد دلم نم  ینزن..هر چ راجبش حرف    یگهد-الین
 .یوفتماتفاقاتش ب

هاکان...همش  ینگاه ها یلو تحل یهدوروز کارم شده بود تجز ینکه کل ا  درحالی
دوشب با  ینبوده!تموم ا یچ  ینگاهش از رو ینکهسر ا یرفتمبا خودم کلنجار م

 به خواب رفتم یادش

 بود یاتفاق راض یند انگار که از از  یا یروزمندانهلبخند پ اشکان

 ...خب باشه یلیخ-اشکان

 ه به حرف اومد از چند لحظه دوبار  بعد

 ...یرهد یمبخواب یمبر یاب-اشکان

اومده بود و گند زده بود به خلوتم..باشه    یوحوصله مخالفت نداشتم از طرف  حال
 ..گفتم و همراهش به سمت اتاقم رفتم  یا

 هم بذارم   یتا ساعت پنج صبح نتونستم چشم رو  دوشب  ینمعمول و روال ا   طبق

 ******..به خواب رفتم یوحش و  یمشک  یهم باز با تصور چشم ها بعدش

 !یدیاگوش نم  یگمدستور دادن,به اقا م ینطوریا  یشونا-عاطفه
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 !گرفتن عروس منما   یممن تصم یکردن بجا  یجاب یشونا-الین

 !قو برام فرستاده بودنبد اخال یختر  یب  یشگر طبق معمول همون ارا اخمیکرد

باهات سر و کله بزنم به خاطر دستور اقا    یاددختره گستاخ فکر نکن خوشم م-عاطفه
 .ینجاما

کارت خوبه حتما اشکان بهت اعتماد کرده واگرنه   ینجاییتوهم فکر نکن چون ا-الین
 !یستین یمحرفه ا ینهمچ

 !سر یرهکنم دختره خ  یکارتچ یدونستمم یاگر زن اقا نبود-عاطفه

 نگفتم یچیادم و هزدم و سرمو تکون د پوزخندی

  یاره فشار م یالک  یز ر یه  ینطوریساعت ده صبح تا االن که ساعت سه ظهره هم از 
داره  یدونم..من که میدهچشمامو فشار م یشارا یا...یکشهموهامو م یارو صورتم 
 .دراوردم یباز  یطهسل یه!البته منم سر هر کدوم یکنهم  ینکارارو از حرصش ا

 بلند شدم صبح انگار از دنده لج  زهمونا

 بود یمسرم امروز عروس  خیر 

  یرم من بم  یابه سفره عقد    یدنقبل رس  یکنم!ارزو میاهبخت....سیاونم چه عروس  هه
 .اشکان یا

 یکم  یهتا صبح چقدر دعا کردم و خدارو صدا زدم...کاش فقط    یشب د  یدونهم  خدا
 یشنیدصدامو م

 یذاشت نم تنهام ینجاا یهاونم مثل بق کاش
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سرم بود و داشت تاج بزرگ و   یکنسول نشسته بودم و اونم باال  یز م یرو روبه
 یذاشتسرم م یکردن من اورده بود رو   یز سورپرا یکه اشکان مثال برا  یدرخشان 

  ی ظاهرا مهمون ها یول یگیرنهم مختصر م یباغ جشن عروس یهاز عقد تو  بعد
 دعوت کردن یادیز

..بدون مامان بابا...بدون ینو غمگ یب..انقدر غریمهامروز روز عروس یشهنم باورم
 ..اقاجون و خانوادمون

 ..!یشوق و ذوق  یچه یحت  بدون

 ((...بر خاک رفتند یمتمام ارزوها))

  ییر رو تغ یافمصورتم نشونده بود...که به کل ق یرو یباییز یلیخ ارایش
 !کنم تا پرو نشه   یفتعر یخواستمخوب بود اما نم یلی...کارش خیدادم

رنگ و   یرهت یهو سا یده قشنگ کش یلیپشِت چشمام شامل خط چشم خ ارایش
 ...بود یمحو

..ابروهامم به یکردهاشونو چند برابر م یباییکه گذاشته بود ز  یی ها یمصنوع  مژه
 ...کرده بود  یشکل برداشته بود و قهوه ا ینبهتر

 .یکردم ییخودنما یلبم زده بود که حساب  یرو یمات  یلب سرخاب  رژ 

 یلی اشکان خودش هم خ ینکهدست اشکان..با ا یر بره ز یفهواقعا ح بایییز همهاین
 !ینشستجذاب بود...اما اصال به دل من نم

چشم بود و   یتو یحساب  یشبود بلند  یختهتماما باز گذاشته بود و دورم ر موهامو
 یکردرو صدبرابر م  یباییمز
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 دمیبود هم پوش یدهکه اشکان خر  یکمکش لباس عروس پف دار  به

 به خودم انداختم ینهآئ یاز تو هینگا

 ...تنم محشر شده بود یعروس تو لباس

 منم؟؟؟  ینا یعنی خدایا

 منم؟  ینهآئ یعروس جلو این

االن دوماد من اشکانه نه هاکان؟من   یعنیتموم شد؟....  یز همه چ  یراحت   ینهم  به
 !رو؟  یزندگ  ینقبول کنم ا یچطور

 ...اشکان انقدر خوب ظاهر بشم یجلو میخواچرا انقدر قشنگ شدم؟!؟من نم اصال

 یحت  یچکسه ی..ولیکنمم یدانجات پ یکردمبرسه..فکر م ینجابه ا نمیخواستم
 !ید خداهم منو ند 

  یگه داشت انقدر بزرگ بود که د یپف بزرگ  ینشپائ یباییعروسم به طرز ز لباس
 یدسف یها یدود از سنگ و مروار!باال تنش پر شده بیشدنم  یدهکش  ینزم یرو

 روش کار شده بود  یدو بزرگ گل سف یککوچ  یبود و طرح ها یپور هم گ تیناشآس

 گذاشته شده بود   یکیکوچ  یها یدمروار ینماست یهرکدوم از گل ها وسط 

لباسم    یین تا پا  یشافتاد و بلند   یموهام م  یو رو  یشدسرم از تاج وصل م  یرو  تور 
 !یوفتههرلحظه ممکنه با تاج ب یکردمو حس م یکردم یتماذ یلیبود..خ

 رو تکون دادم یکردم ییخودنما یسرم حساب  یکه رو  یتاج بزرگ  کمی

 !شله یکم-الین
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 .تا برات سفتش کنم ینبش-عاطفه

 کنسول   یز م یسر صندل نشستم

سرم بود و هرلحظه چشمام از زور درد جمع   یزدن تو یرهکه مشغول گ  همونطور 
 گفت  یشدم

 ی؟طرح ناخناتو دوست دار-عاطفه

و طرح  یشنوع ارا یهلباس و تاجو  یهدوست نداشته باشم؟کال  یتونممگه م-الین
 !یگه ...اجباره دینافقط هم یدگفت  یدناخن جلوم گذاشت

 نگفت یزیزد و چ پوزخند

 گل کار کرده بود  یدگ سفناخن هام مثل لباسم روش با همون رن طرح

  سرم سفت کرد یتاج رو رو یحساب  وقتی

اخطار داد تا اخر شب با تاجم ور نرم از کرد و بهم   یشمراجب ارا یهتا توص چند
ضدآب بود و گفت تا از دستمال مرطوب استفاده نکنم پاک  یشمهم ارا یطرف 
 یشهنم

 یزدمم یدتوجه به حرفاش خودم رو د یب  منم

شده   یگر ج  یلیخ  یمخودمون  یباز نکرده بودما..ول  یخودم پپس  یوقت بود برا  خیلی
 ...بودم

مانو کنارم نداشتم تا باهام صحبت کنه و با اون ما ینکهبه خاطر ا یشبد یادمه
بده..بابارو نداشتم تا با اغوش باز بغلم کنه و بگه   یارومش بهم دلگرم یصدا

شدم   یاعروس دن  ینو خنده بهم بگه زشت تر  ینداشتم تا با شوخ   یسوپشتمه..ارم
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ز هوا بچرخونه و بگه مطمئنا ا یبغلش رو یرو بکشه ومنو تو ینیمو اخر سر هم ب
 ...یستن یامن بهتر تو دن

مال من   یچوقت که ه  یکردم...به خاطر تموم نداشتهام به خاطر هاکان   یهگر  خیلی
 ...نبود و نشد

 !نداشتم یگهکه د  یزاییطر حسرت چخا به

 .یشهاقا ناراحت م یشتارا یتو یگند نزن   یزیااشک بر ینمعه عه عه نب-عاطفه

 یادن یینم پاباال گرفتم و خودمو باد زدم تا اشکا چشممو

 نداشته باش یمم...پس لطفا کاریهدرد من چ  یدونیتو که نم-الین

 .یشهقصر درندشت درمون م  ینام باشه دختر جون بنظرم تو ا  یدردت هر چ -عاطفه

 زدم  پوزخند

 .یبینیم یاتماد یتو یو!همه چیگهد ینکرد یشرفتکه پ  ینههم-الین

از اتاق  یلشبا وسا یحرف  یچاکراه نگاهشو ازم گرفت و طبق معمول بدون ه با
 رفت  یرونب

ور,دور خودم  د یک ینهآئ یو تو یدمرو هم پوش یمپاشنه سه سانت یها کفش
 یدمچرخ

 یتونستم...کاش میدیدبارهم چشمت منو م یکهاکان....کاش  یبود ینجاا کاش
 تورو عاشق خودم کنم کاش وقتشو داشتم
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 یز ..امشب مجبورم با همه چیزمبهم بر یشموارا ید..نبایکردمداشتم بغض م دوباره
 ...هاکان بره  نیذارنم  یگهو مخالفت کنم د  یرشچون قول دادم..اگر بزنم ز  یامکنار ب

 داده بودم خودمو تا اخر شب نگه دارم قول

 باشه یمنس یزدماتاق زده شد حدس م در 

  یعنی   ین اشاره کرد ا  یینگفت که توش اسم اشکان هم بود...و به پا   یزیچ  یعرب   به
 منتظرمه یینااشکان پ

 یستمشاهزاده با  یبرم و روبه رو  یینپرنسس ها ازپله ها پا  ینع  یدحتما منم با  البد
 ..و اونم دستمو ببوسه

 کردم  یها خنده تلخ  ینفکر کردن به ا با

..درست همونطور که تصور  یستادیمپله ها ا یرفتم..باال یروناز اتاق ب  یمنس همراه
 یگرفت م  یلمداشت ازش ف  یلمبردار بود و ف  هیستاداشکان پشت به پله ها ا  یکردمم

برگزار کرده..البته  یرانم و رسومات رو مثل ا...همه رسیهدبُ  ینجانه انگار ا انگار 
 یز چ  یچه  یتو  یشهباشه...نظر منم که مثل هم  ینطوریخودش گفت دوست داره ا

 هم روش یکی ینمهم نبود..ا

گفت با ناز و ادا برم   یبود به فارس  یستادهکه باال پله ها ا  یلمبردار ف  یاز مرد ها  یکی
 .بدهتا اشکان برگرده و دسته گل رو بهم   یینپا

 یامناز و عشوه ب یکهمرت ینا یمونده برا ینمواقعا هم اره

ازش  یچکسه یبرا یگههاکان بشه..حاال که نشد..د یبرا یتونستفقط م اینا
 .یستصاحبشون ن ی..چون معتقدم جز عشقم کسیکنماستفاده نم
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تا  یدادنتذکر م یه  یلمبرداراف یرفتمم ییناحساس از پله ها پا یو ب  یعاد خیلی
  یحی بود که فقط لبخند مل ین زورم ا یتبرم...منم نها یین لبخند بزنم و اروم تر پا

 .یبعدا اشکان نگه چرا به قولت عمل نکرد ینکها یلبام بنشونم..اونم برا یرو

..چون بهم گفتن ناز کن برعکسشو  .یینپا یدمخشک راه رفتنم رس یبا کل باالخره
 ..انجام دادم

 ..شونه اشکان همون کارو کردم یزنم روبردار اشاره کرد ب  فیلم

 احساس یو ب  یرسم خیلی

 نه انگار که من عروس بودم و اون دوماد انگار 

 ..به سمتم برگشت یبا لبخند مردونه ا اشکان

حالت به باال    ینو بهتربود موهاشو ت  یدهبه خودش رس  یچه کرده بود!حساب   واووو
شده بود..کت شلوارش هم که کامال برند  یغهت یشکرده بود..صورتش ش  یتهدا

 .یرسیدفاصله م ینعطر تلخشم تا ا یتنش نشسته بود...بو یبود و رو

 من شده بود  یتماشا محو

 ...خشکش زده بود ییجورا یه

 یرمش بگدستمو بردم جلو تا گل رو از  یایماز اون حالت در ب ینکها برای

  چشمام یتوزل زد  یاحساس و مهربون  یتخودش اومد با نها به

 کردم  یلب یر رو به سمتم گرفت تشکر ز گل

 قابل پرنسس رو نداره -اشکان
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کارا مخ بزنه..من حاضرم صبح تا    ینبا ا یتونههر هر خوشمزه....فکر کرده م هر 
 کنهن یفبارم ازم تعر  یک ینا یشب هاکان بهم بگه دلقک کوچولو...ول

 گذاشتم  به طرفم گرفت به ناچار دستمو دورش با فاصله ارنجشو

 بود  یاطح یکه تو  یدیسف یموزینبه سمت ل یمکرد  حرکت

بود به زور جا   یادز یلیعقب باز شد و اشکان کمکم کرد برم داخل پف لباسم خ در 
 ...یشدمم

  داشت  یصندل یفدو رد ینداخل ماش خداروشکر 

 ینه گذاشتم تا نتونه کنارم بش  یو جورنشستم و لباسم ر  یکیشون روی

 شد و روبه روم نشست  ینوارد ماش یحرف  یچ ه بدون

 از محافظ ها هم رفت و کنار راننده جلو نشست  یکی اون

 بود یدنیمختص نوش  ینقسمت از ماش یه

 یزم؟ عز یست تشنت ن-اشکان

 یزدنها انداختم که بهم چشمک م یو اب معدن   یخبه  نگاهی

 اب بهم بده یوانل یه یشهاگر م-الین

 و لبخند گفت ییخوشرو  با

 چشم  یبه رو-اشکان

 روشو برگردوند  وقتی
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 براش کج کردم و شکلک در اوردم  صورتمو

 .داشته باشم یتونستممزاحم نبود االن هاکانو م ینا اگر 

 .یدماب رو به سمتم گرفت جرئه جرئه ازش نوش لیوان

  باالخره به حرف اومد  یقهاز چند دق بعد

باغ برگزار  یالیو یکنم...عقدمون هم تو   یداپ یرانیعاقد ا یهزور تونستم  به-اشکان
 یشهم

 نگفتم یزیاهان تکون دادم و چ یبه معن سرمو

از ذوقش ساعت نه صبح رفته بود باغ و منتظر ما بود..واقعا کاراش  یساو ظاهرا
 !که داشت  یذوق  یشتر خنده دار بود!...از همه ب

 یزد له له م ینطوریا  یمونعروس یخون من تشنه بود و برا به

و  یکردبهم نگاه م یرهرد وبدل نشد و فقط خ ینمونب یخود باغ صحبت خاص تا
زدم    یاددلم هزاران بار اسم خدارو فر  یمعذب بودم..تو  ینشسنگ  ینگاه ها  یر من ز

 و بازم ازش کمک خواستم

 !به نجاتم نبود یدیکه واقعا تنهام گذاشته بود و ام  انگار 

 یومد م یالمردم از پشت و یاهنگ و سروصدا یداص یمباغ وارد شد یدر پشت  از 

  دستم گرفتم یکی ساعد اشکان گذاشتم و دست گل رو با اون  یرو دستامو

 .یمدوطبقه باغ شد یالیوارد و باهم

 انداختم  یالبه و یچرخوندم و نگاه  چشم
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 بزرگ و لوکس بود خیلی

  نوی یاطرف پ یکبود.. شده یدهسالنش چ یتو یکو کالس یدست مبل راحت  سه
گذاشته بودن و    یهم گوشه ا یدو سف یسلطنت  ی قرار داشت و دو تا صندل یدیسف

 بود  یدورش خال

چسبونده شده  یدبه رنگ سف یسه بعد یواری ها کاغذ د یپشت صندل یوار د روی
 بود

 بود یباییز فضای

 ود ب یشهو نرده ها از جنس ش یشدنم یبه باال منته یچیها به صورت مارپ  پله

 از فرش نبود  یبود و خبر یدسف یکخونه هم سراسر سرام کف

بلد نبود   ینجاا یظاهرا کس یستن یاز سفره عقد هم خبر یدمکه کردم د  دقت
 !بندازه 

عروس امشب مهم نبود...چون در هرصورت بخت و   ینا  یز چ  یچمهم نبود..ه  خب
 .بود یاهاقبال من س

که انقدر   یکردم..و من خداروشکر مبود.  یومدهعاقد هنوز ن  یمها نشست  ی صندل  روی
 یکشهداره طول م  یز همه چ

 یسالن چند تا خدمتکار مشغول رفت و امد بودن...دو سه تا مرد کت شلوار توی
  ییمون روبه رو یمبل ها یگفتن رفتن رو یکبهمون تبر ینکههم بعد از ا

رب  ع نکهینشستن.بعد از اون هام پنج نفر خانوم و هشت نفر اقا وارد شدن با ا
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  یبه ما رو بریکبودن..بعدت یدهپوش یمجلس یکت شلوار و لباس ها  یبودن ول
 ها نشستن یصندل یهبق

 شد  یالخرم و شاد وارد و یلیخ اویس

 گفت  یکردبه سمتمون اومد و همونطور که دستاشو باز م یدکه د  مارو

 ..امشب ی..مرغ عشق هاینجانا یاک  ینیدبه به...بب-اویس

 رو تو اغوش گرفت  اشکان

شازده پسر خودخواهشم؟مثال   ینگفته من عاشق ا یپروئه به خدا ک  چقدر 
 جلوه بده  یعیطب یهبق یجلو یخواستم

 زد یمصنوع  لبخند

 به به عروس گلم-اویس

 یدم خند ینگفتم و مثل خودش مصنوع  چیزی

 زد گفت یدسرتاپاهامو د یزشه یبا اون چشما  یحساب  ینکه از ا بعد

 .یشد یباز  یول ینبرد ییاز اخالق بو هینکبا ا-اویس

گوشه سالن رفت و مشغول   یها یگارداز باد یکیبه سمت  یحرف  یچه بدون
 صحبت شد

 یلیخ  یخوردافتاد دوتا زن و مرد مسن وارد شدن..به هردوشون م  یالبه در و  نگاهم
  یهمعلوم بود خارج  یافشادما بودن..زنه که از ق  ینبرعکس ا  یقاباکالس باشن و دق

 یکردرو جذب م یداشت و چهرش هر مرد یبایی ز یچون چشما
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  یچ بدون ه  یکردسالم م  یهبه بق  یو با اقتدار خاص  یبارید غرور م  یافشهم از ق  مرده
 ...سرد و خشک یلی.خیلبخند

نفر   یه یادمنو  یشبدم اما همه چ  یصبود نتونستم رنگشو تشخ یرنگ  چشماش
 ینداختم

 !!!!هاکان

  یک  یذارنقلب و مغز نم ین ا قعاینم؟واامشب همه مهمون هارو هاکان بب نکنه
 لحظه از فکرش راحت باشم

 یکی ش  یلیخ  یداده بود و کت و شلوار سرمه ا  یت رو به پشت هدا  یدشسف  موهای
 هم تنش بود 

 ...یستنهم ن یبود اصال مال دب  معلوم

 عرب مشغول خوش و بش بود  یاز مردها یکیبا  اشکان

به سمتم برگشت و نگاهمو   یفکر منو مشغول کرده بود لحظه ا یساب مرد ح اون
 .کرد  یر غافلگ

 ی زمستون تو ینهمهاز ا یلحظه ا ینبود...تنم برا یچیه یچشماش جز سرد توی
 نگاهش مشابه هاکان بود  یتنها یزد..ب  یخچشماش 

 یم...انگار کل زندگیکردتر نم ییو منو هوا یومدطرز برخوردش...کاش اصال نم حتی
 .دق کنم دست به دست هم دادن امشب من از غصه

 گفت  یزینگاهشو از من گرفت و در گوش زنش چ یهعرض چند ثان در 

 زد و به ما نگاه کرد  یهم لبخند اون
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 چرا سختم بود باهاشون برخورد داشته باشم یدونمسمتمون اومدن...نم به

 ...برخورد کنم  ینطوریهاکان بود ا ین نگاه مرده ع ینکهبود به خاطر ا احمقانه

 زد و بلند شد یخند پهنلب یدنشونبا د اشکان

 ی چقدر رنگ چشما  یدمزنه با لبخند نگاهش قفل اشکان شده بود..از جلو فهم  اون
 !یه زنه به اشکان شب

 یشد م یکو به ما نزد یزدم یداطرافو د یحس  یچهم بدون ه مرده

 یه؟؟؟ واقع یعنی...یبینمتبعد از چند سال م دارم  یشه باورم نم-اشکان

 ..یگفتخطاب به زنه م اینارو

 یهاصال نسبتشون بهم چ نمیدونستم

 ...یدرفت و زنه رو در اغوش کش اشکان

 سمت من اومد  مرده

 گفت  یجذاب مردونه ا  یلیخ یمغرورش گرم و با صدا یافه ق برعکس

 ....یگمم  یکسالم بهتون تبر-

 مثل خودش گرم گفتم یدمکش  یقینفس عم  ینکه از ا بعد

 ممنونم یلیخ-الین

زد...نگاهشو دوخت به اشکان و زنه که هنوزم   یحوتکون داد و لبخند م سرشو
 ..بغل هم بودن یتو
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 باشه؟؟؟  یتونهم یزنه ک   ینا یعنی

 بهشون گفت  رو

 یکنید م یدل بکن بعدا رفع دلتنگ  یقهجان حاال دو دق یلسو-

 ,با لبخند اشکان رو رها کردیله اسمش سو دمیزنه که تازه فهم اون

 گفت  یباز یتنها یب  یبه سمت من اومد با صدا و

 (''یمن''به المان  یخدا یوا)Oh mein Gott-سویل

 زدم لبخندی

 مهربون گفت یتنها  یب  یکه به خودش گرفته بود و با لحن  یزیحالت سورپرا با

 !یطونش یعروسکو از کجا اورد ین من ا یخدا-سویل

 ید خند اشکان

 خدا از اسمون فرستاد-اشکان

 با کالس ادامه داد یلیخ همونطور 

 یباترین ..زیدهم هست  یکامال برازنده    یعنی..یانکاووس چقدر بهم م  یبینیم-سویل
 ...یدمکه تا به حال د  یزوج 

 زدم یمحو لبخند

 ..شما یدلطف دار-الین
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 یاد به  یکنمفکر م یهر چ  یمرده گفت کاووس؟چقدر اسمش هم اشناست..ول به
 !!!!بودم یدهکجا شن  یارمنم

 !کنی؟ینم یاشکان جان مارو به عروسمون معرف -سویل

 با خنده گفت  اشکان

 ..رفته بود یادماوه چرا چرا...-اشکان

 به من کرد با همون لبخند  رو

معرفتم که بعد از  یمهربون و ب  عمه یل ( سویل)اشاره کرد به سویزمعز-اشکان
همسر محترمشون  یشونم..ایبینمشدارم م یمسال اونم به خاطر عروس ینچند

 ....جناب کاووس گل

 و به من اشاره کرد  یلبرگشت سمت سو و

 ....عروس من ینال ینمو ا-اشکان

 اشکانو نگاه کرد  ی با اخم تصنع سویل

کنار    یدخوشبخت بش  یدوارممعرفت باباته!!)روبه من بالبخند ادامه داد(ام  یب -سویل
 ...یزانمهم عز

 !ممنونم یلیخ-الین

 یچکس...نه تو نه هیخبر ندار یچیبگم از ه ی؟میخواستم!.... چه خوشبخت هه
 !یگهد

 ...سالن نشستن یانتها یمبل ها یرفتن و رو  یشمونپ از 
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 یزدمدلم هنوزم خدارو صدا م یتموم جونمو گرفته بود...تو استرس

 یدادملباس تکون م یر قرار بودم که دائم پاهامو با شدت ز یب  انقدر 

 ...یرهوصلت سر بگ ینا یخوامکه من از ته دلم نم  یدونیخودت م خدایا

 ...پس خودت کمکم کن یفمقدر تنها و ضعکه چ  یدونیم خودت

 نشده  یر بشنو تا د صدامو

 !!!کن معجزه کن  یکار  یه یادبخت بشم...خدا...نذار بیوفته اتفاق ب ینا نذار 

 !یخوامجمع و خانواده و کشور رو نم ین...ایخوامادم رو نم ینمن ا نمیخوام

 یدعاقد رس یقهاز ده دق بعد

  ی صورت داشت..همراه دفتر بزرگ و قرمز  یروهم    ینکیمرد قد کوتاه تپل که ع  یه
  به ما نشست یصندل ینتر یک نزد یرو

 یسالم و احوال پرس بعداز 

 باز کرد و با خودکارش شروع کرد توش نوشتن  یز م یرو دفترشو

 ...به خاطر استرس اروم و قرار نداشتمیدادمآب دهنمو قورت م مدام

 ...یوفتاداتفاق م ..کابوس من داشتیوفتهداره اتفاق م یشد نم باورم

 تموم شه  یهمه چ  یراحت  ینبه هم نمیخواستم

 اعالم کرد که سالن ساکت بشه  یقهاز حدودا پنج دق  بعد

 بودن  یدرحال خوشگذرون  یرونب  یهظاهرا بق یومدم یروناهنگ از ب صدای
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من خوشحال   یعروس ی!؟اونا برایکردقرار من نگاه م یبه دل ب  ینجاا یخب ک  اره
 ..یسوختمم یبدبخت  یه داشتم توک  یبودن...درحال

 شدن به مرگ بود  یکنزد یها یهثان عین

 ....شمارش معکوس گذاشته بودن انگار 

 عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد باالخره

جيم-عاقد   .َاُعوُذ ِباهلِل مَن الّشيطاِن الرَّ

حيِم  ِبسِم  حمِن الرَّ  اهلل ِ الرَّ

تِ و آله  یهاهلل عل یقال رسول اهلل )صل  و َکاُح ُسنَّ  ....یوسلم( النِّ

...اشکان متوجه حال خرابم  یزدم...دائم اشکامو پس میگهم ی چ  یشنیدمنم دیگه
مخالفت کنم اما چه  یخواستمدستش گرفت و فشار داد..م یشده بود..دستمو تو

 یده؟؟ فا

عمر    یک  یبرا  یگهد  یقهلباس عروس...!و تا پنج دق  ی..امشب..توینجاکنارشم..ا  من
 یشدر اسمش ثبت ماسمم کنا

 صدامو بشنو  خدایا

  ی منو عذاب بد یستم؟؟؟اوردیزار بزنم...باباااا مگه من بندت ن یگه چقدر د خدایا
 ی!!!تو خواست یدیفقط؟؟؟کوش اون حکمت و عدالتت...چرا خودتو بهم نشون نم

 صدا بزنم؟  یوکردنمو بده خدا....من االن جز تو ک  یجواب زندگ  یاکنم ب  یمن زندگ 

 .....کن  کمکم
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بنده   یااوه فرزند ارسالن کاوه آ ک ینمحترمه مکرمه سر کار خانم ال یزهدوش-عاقد
 یک  یهفتاد وهفت سکه بهار آزاد یصدوشما رو به صداق معلوم هزار و س یلموک

بهداد در  یساشکان بهداد فرزند او یو شمعدان به عقد دائم اقا ینهجفت آئ
 یلم؟؟؟ بنده وک یا...عروس خانم ایاورمب

 ...سمتش یماز گوشه سالن اومد همه برگشت ییصدا

گشاد به من نگاه   ی بود بلند شده بود و با چشما یلمرده شوهر سو همون
 هراسون بلند شد  یس..اویکردم

 !کاووس؟  یشدهچ-اویس

 تحکم و تشر گفت با

 دختر تنهاست؟؟؟   ین نوه اتابکه؟؟پس کجائن خودشون!؟چرا ا  ین!!!!ایساو-کاووس

 کاووس به عاقد گفت ادامه بده  رفتوجه به ح  یب  اویس

بزنم  ی..خواستم حرف یشناسهاز کجا اقاجونو م ینچه خبره!!!!ا ینجاا ینمکن بب  صبر 
منو    ینبود همه با تعجب نگاهشون ب  یکه عاقد دوباره سوال کرد...لحظات تشنج 

 یچرخیداون مرده که اسمش کاووس بود م

شما رو به عقد دائم  یلموک دهبن  یا..عروس خانم ایکنمبار دوم عرض م یبرا- عاقد
 یاورم؟معلوم در ب یهاشکان بهداد با مهر یاقا

...خواستم لب یدمکش  یقدهنمو پر صدا قورت دادم..چشمامو بستم...نفس عم اب
 باز کنم...که
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چند تا زن بلند    یغج یاومد...صدا  یاطح  یاز تو  یکنزد  یانداز  یر ت  یدفعه صدا  یه
 شد

 داد زد اشکان

 خبره؟؟؟؟ چه  ینجاا-اشکان

 ....با شدت تمام باز شد در 

 !بود همونجا سه چهار تا سکته ناقص بزنم یکوارد درگاه شد که نزد کسی

 به منو اشکان انداخت با خشم و عربده گفت  نگاهی

بهداد به  یکرد(شما اقا  یس..)روبه اویدمسخرتونو جمعش کن  یافتض ینا-هاکان
 !یریددستگ ین جازه والدبدون ا یمراسم عروس یو برگزار ییجرم ادم ربا

 به عاقد کرد که رنگش مثل گچ شده بود رو

 تموم که نشده!!؟؟؟-هاکان

 ...یمنه منتظر جواب عروس خانم- عاقد

 شد  یرهبا اخم به اشکان خ هاکان

که چهار ستون بدنمون بلرزه    یجواب!!)بلند تر جور ینم؟؟ا یخوایجواب م-هاکان
 !!نعره زد(نـــع

 سمتم اومد به

 جلوشو گرفت  عیسر اویس
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  ینطوریو ا یپسرم شد یوارد مراسم عروس ی پسره احمق به چه حق -اویس
 یرانه؟؟؟ ا ینجاهما یفکر کرد یکنیم یزیابرور

هجوم بردن..معلوم بود    یرونمحافظا به ب  یشدتر م  یادها هر لحظه ز  یکشل  صدای
 مسلحانست یریدرگ

 بود یبد یلیخ اوضاع

 وزم همشون همون لباس ها تنشون بود همراه با چند نفر وارد شد..هن پارسا

 گفت  یساو  روبه

 !!یدسرتون بذار ی...دستاتونو رویستا-پارسا

باال رفته   یاهوو ه یغج یکرده بود....صدا  یداخونه هم راه پ یتو یراندازیت حاال
 ید دوئ یسنشونه گرفت...اشکان به سمت او یساو  یبود پارسا تفنگو رو

 یکردمو واج به اطرافم نگاه م جها

رو  یزی!زبونم قادر نبود چیدمختلف مثل ترس و ام یپر شده بود از حسا درونم
 وصف کنه

 ...یدباالخره خدا صدامو شن یشد نم باورم

 اومد یکه با سرعت به سمتم م  یدمد هاکانو

 مضطرب بود و عجله داشت یلیبود انگار خ یدهو ژول یش هنوزم زخم  قیافه

 مو گرفت دست مچ

 یمبر  یدبا-هاکان
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 نبال خودش کشوند د منو

سختم بود اما  یدن..با لباس عروس دوئ یرونب یمزد ییکذا  یالیسرعت از اون و با
شده بودم   یادم یه ین...عیدارز یم ینادلم بود به همه ا یکه تو  یجانیشوق و ه

 !الل و هاج و واج  یکه بهش شوکر زدن...همونطور

 متوقفمون کرد یداد مرد صدای

 !!!!هـــاکـــــــان-

  یشد سمتش...کاووس بود همون مرده که اگر وسط حرف عاقد بلند نم تیمبرگش
 ...االن من بدبخت شده بودم

  اخم کرد هاکان

 !یکنی؟م یکار چ ینجاا-هاکان

 !پسر یکنیم یچه غلط  یدار-کاووس

 !پدر یدشغل منه لطفا دخالت نکن ینا-هاکان

 !هاکان بود؟ یبابا  پدر؟پسر؟کاووس

 قفل کرد یلحظه ا یبود؟!مغزم برا اینجاگر باباش بود چرا ا پس

 یبگه ول یچیزی یکیشونمنتظر بودم  یکردمبهت به هاکان و کاووس نگاه م با
 هردو با خشم به هم زل زده بودن

 مجلسه...کدوم قانون گفته عروسو از سر عقد یناون دختر االن عروس ا-کاووس
 ی؟با خودت ببر یبلند کن
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 ید غر ینهمونطور خشمگ هاکان

در  یدختر رو از جلو  ینتو روز روشن هم یاعوض ینا یگهکه م  یمون قانون ه-هاکان
بدون اجازه   یکننعقدش م یقانون  یر دارن غ ینجااوردن ا یدنخونشون دزد

  ین ب یمی قد یبرگردونم!اصال به دوست  یرانرو به ا ینپدرش!من مامور شدم تا ال
هم  یدب  یسلپ یدمانجام م یفمونداره من دارم وظ یشما و بهداد به من ربط 

و   یخوشگذرون  یتلفش کنم!شمام برو پ ین از ا یشتر ...االنم وقت ندارم که بیدونهم
!..فقط نشون نده که یدار یسال ها انگار نه انگار که پسر ینتموم ا ینع یتزندگ
 !!!!بذار دهنم بسته بمونه پدر یهست 

ه  ک  یشنیدمکاووس رو از پشت م  یسمت باغ صدا یدو دوئ یدبا شتاب کش دستمو
 یسیدوا یگفتدائم م

...نفس کم ینبود بخورم زم یکچند بار نزد یدوئیدتوجه فقط م یهاکان ب  ولی
 !مثل باد یقادق  یدوئیدم یعسر یلیاورده بودم..چون خ

 شد و دست هاکانو رها کردم  یدهشت کشتورم از پ  یهوکه   یشدچ نمیدونم

  یچیدسرم پ یکه تو   یخاطر درد به

 زدم یبنفش جیغ

بود تا تکون   یچیدهاز دستاشو دور دستام پ یکیکه   ینفر درحال یهتوسط  داشتم
 یشدم م یدهنخورم به عقب کش

 یدادصدامو انداختم رو سرمو شروع کردم به داد و ب یچطور نفهمیدم

 !!!هاکـــاااان کمــــک....هاکان-الین
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 یبا چشما  یزدکه نفس نفس م یبرگشت و درحال یرشوهراسون مس  هاکان
 یکشیدکه منو با خودش م  یبش زل زده بود به اون کسو متعج ینخشمگ

 یکردمداشتم تقال م هنوزم

 گفت  یادبا فر یتسرخ از عصبان یبا چشما هاکان

 !خودت بدتر نکن یبرا ینبکش کثافط!..اوضاع رو از ا یفتودست کث-هاکان

 !که پشتم بود متوجه شدم اشکانه  یخنده کس یصدا از 

 ...دیستاقلبم از تپش ا یلحظه ا برای

 ....تو اوج سقوط کنم...چرا انقدر بدشانس شدم من یخوام!نمنـــــه

..هنوزم تو خونه من!تو کشور  یمیقد یقرف ییرفته کجا یادت ینکهمثل ا-اشکان
کنم اما خب    یتازت شکا  یدبا  یدیعروسمو دزد  ینکه ا  یعروس منه!من برا  ینممن!ا
 یدرار  یچون اگر سمج باز  !فقط زودتر گورتو گم کن !خودتو نجات بدهیگذرمفعال م

 !خونت حالله

 پوزخند زد  هاکان

جذاب  یپوزخنداشم تنگ شده بود...پسره  ینهم یچقدر دلم برا یدونه م خدا
 !خودخواه

 !یمهم طلبکار شد یزیچ یه  ینکهنه مثل ا-هاکان

 سمتم اومد و لباسمو تا بکشه سمت خودش..اما اشکان محکم تر منو گرفته بود  به

 !یکردنو اونوَرم م ینور ا یکه ه کش بودم    انگار 
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اخر و   یمبه س  یزنمباشه م  نیاز ا  یر ..غیرها کن  ینوال  یتا سه شماره وقت دار-هاکان
 !یوفتهخونت هم گردنم ب یستاصال واسم مهم ن

 کرد  یتک خنده ا اشکان

 همونطور پر تحکم ادامه داد هاکان

 ......دو.....سـیک-هاکان

 از پشت گفت  ییاشنا یشماره سه رو بگه صدا خواست

روم بذار ا یلی...خلع سالح کن و دوتا دستاتو خیرفاصله بگ ین!.....از الیســـتا-
 .سرت یرو

  اسلحه رو به سمت اشکان گرفته یجد  یلیپارسا خ یدمچرخوندم که د سرمو

  یت وضع یناز ا یکیبهم دادن..خوشحال شدم که باالخره  یارودن یدنشاز د انگار 
 نجاتمون داد

هاکان  یشونیپ یاسلحه رو یدنکه با د  ید طول نکش یا یهثان یوشحالخ ینا اما
 زدم یبنفش یغج

 سر هاکان گرفته بود یرو یشوکلت مشک  اشکان

 تکون دادم و از اسارتش دراومدم خودمو

 به پارسا زل زده بود خطاب به هاکان گفت یجد یلیخ  یستادمبه روش ا رو

 ...الیادستاتو ببر باال..)بلند داد زد(ِد -اشکان

 نگه داشت یمتسل یاروم و خونسرد دستاشو برد باال و به معنا یلیخ هاکان
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 و اروم بود  یبود چهرش فوق العاده معمول یشونیشپ یتفنگ رو یهنه انگار  نگار ا

 بشن  یر اجازه بدم اشکام سراز یتونستمترس قبض روح شده بودم..فقط م از 

 یومد م یالو یهنوز از تو یانداز یر ت صدای

 یکردمو هق هق م یلرزید صدام م یهکه از گر یبه حرف اومدم و درحال ه باالخر 
 خطاب به اشکان گفتم

نداشته  یشکار یدوست دار  یاشکان توروخدا ولش کن...جون هر ک -الین
...)چشمامو بستم و دوباره ادامه دادم(باهات ینباش....اون اسلحه رو بذار زم

 ..بهم یدفقط توروخدا بذار برن...قول دا یکنمازدواج م

 داد زد یتبا عصبان هاکان

 ی !)روبه اشکان گفت(مگه از رویرذل ازدواج کن  یهمرتک  ینبا ا  یتو غلط کرد-هاکان
 !یبکن یغلط  ینبذارم همچ یجنازه من رد بش

نکن...تو   ینطوریجنبه من ا  یبا قلب ب   یهاکان بگه بابا لعنت   ینبه ا  یکیخدا...  ای
 !؟یشهد تا کارخونه قند تو دلم آب مشدنت چن یرتیبا هر بار غ یدونیکه نم

 ...یکردیمدلو  ینمراعات ا یدونستیم اگر 

دست از  یقشهشق ی تفنگ رو یوقت  یمرد نباشم؟!حت  ینعاشق ا یتونمم چطوری
بازم    یانهزندست    یگهد  یقهتا پنج دق  یدونه نم  یوقت   ی..!حت یدارهشدناش برنم  یرتیغ
 ...یکنهکارا م  یناز ا

رحم بودم و خبر   یت عشقشو انکار کنم....چقدر ب همه مد ینتونستم ا چطوری
 ...یخوامشنداشتم!....من هاکانو صادقانه م
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به روش بزنم   یمطمئنم اگر روز ی!؟ولیچ  یشدناشو بذارم پا یرتیغ ینا نمیدونم
  یچوقت نباشه ه یفشماگر جز وظا یبوده..حت  یفمجز وظا یگهو م یکنه م یبتکذ

 ...هم بزنهحرفش رو ب  یممستق  یدهغرورش اجازه نم

 ینکه!؟پسره احمق مثل ایکن  یفتکل یینمن و زنم تع یکه برا  یباش یتو ک -اشکان
  ینجا ا یگهد یچون اون وقت حت  یدهنتو بکش یپ..بهتره زییرفته کجا یادت

برات کم گذاشتم  ی...(روبه من گفت(مگه چ ینیمارو بب یتا مراسم عروس یستین
 یخواست  یکه هر کار  ودهب یناز ا یر یزنی؟غرفتن له له م یبرا ینطوریکه ا  یلعنت 

  ی بوده که سع  یناز ا یر عاشقت بودم؟؟غ یبوده که واقع یناز ا  یر برات کردم؟؟؟غ
کردم خوب باشم؟)داد   یبوده که سع  یناز ا  یر نباشم برات؟غ  ینجاا  یکردم مثل ادما
 زد(هاااان؟؟؟

 ینکه حس کردم من مقصر تموم ا یجور یهتلخ بود.. یلیو حرفاش خ لحن
 ...جراهامما

  لب باز کنم جوابشو بدم که هاکان تمخواس

  ی دست اشکان و تفنگ از دستش افتاد حمله ور شد سمتش پ  یر حرکت زد ز  یه  تو
اشکان بودم تا االن مرده بودم!انقدر   یکه اگر جا  یکی..من  یزدبهش مشت م  یدر پ
که در عرض چند لحظه   یکردم یصورتش مشت خال یو پر حرص تو یانهوحش
 ...ن شدصورتش پراز خو اشکان

 ...باال نره یغمج یدهنم تا صدا یگذاشتم رو  دستمو

ماشه  یسمت کلتش و سمت هاکان هدف گرفت..دستشو رو یدپر اشکان
گلوله اومد   یکشل ی... صدایدمکش یغگذاشت...چشمامو با شدت بستم و ج
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 ی ماچش یچشمامو باز کردم و با عجز بهشون نگاه کردم..هردوتاشون تو یع....سر
 ..شده بودن یرههم خ

 !!خورده  یر به کدومشون ت نمیدونستم

پلک بزنه افتاد    ینکهکه زل زده بود بهم بدون ا   یسمت هاکان اشکان در حال  دوئیدم
 ...شد ینو پخش زم

 ...یدمکش  ینیه  بلند

  ین نخورده اما دوست نداشتم اشکان هم تو ا  یر خوشحال بودم که هاکان ت  ینکها  با
 ینم وضع بب

که هنوزم تفنگش   یلرزون درحال  یانداختم پارسا با دستابه پشت سرش  نگاهی
 یکردبهت زده به اشکان نگاه م یداددستش فشار م یرو تو

 تعجب لب زدم با

 ...پارسا-الین

 کرده   یکبهش شل یشد نم باورم

 ...یمافتاد یم یدردسر بزرگ  یتو اینطوری

 خم شد طرف اشکان که حاال چشماش بسته شده بود  هاکان

 گرفت   بضشو ن

تو چه   یدونیپارسا...م  یکرد  یسر بلند کرد(چه غلط   یت!)با عصبانیزنهُکند م-اکانه
 !؟یم؟افتاد یدردسر
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 همونطور لرزون گفت پارسا

 ..کنه نــ  یکبهت شل یخوادم یدمکنم..د  یکبهش ..ش ..شل یخواستمن..نم-پارسا

 یدکش  یدر پ یپ یحرفشو خورد و نفس ها بقیه

 دستمو گرفتبلند شد و مچ  هاکان

 !یم بر یدپارسا بجنب با یموقت ندار-هاکان

به   یمکرد حالتش رو حفظ کنه به طرف ما اومد و دوباره شروع کرد  یسع پارسا
  یزایی چ یهباعث شده بود  یالبود فقط نور و یکیتار یلی..باغ بزرگ و خیدندوئ
 ینیمبب

 یستادنکه ا  یدمدوتا مرد رو د یهجلو,سا از 

 کم شد  ونسرعتم

 ...هاکان  یدگاومون زائ-پارسا

 اومد یکیاز تار یساو صدای

 ...ینعجله؟حاال مهمون بود ینکجا با ا-اویس

به سمتم برگشت    یهاکانو گرفتم و فشار دادم لحظه ا   ی...بازویلرزیداز ترس م  تنم
بود تا شجاعت   ینگاه کاف   ینگرم بهم نگاه کرد..هم  یشجذاب و مشک  یو با چشما

 یارمرو به دست ب یمقبل

 از همون قلچماق ها گفت یکیرو به  ویسا

 ....یدفعال دختره رو ببر-اویس
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پارسا و هاکان   یجلو یگنده ا  یلیبا اسلحه خ یکیبه سمتم اومد اون  یکیشون
 ..تا دخالت نکنن یستادا

 از پشت گرفت دستامو

 یاعوض یدبرم..ولم کن ید....بذاریددار یکار ...چینه...ولم کن لعنت -الین

رو   یسهدخترجون...اقا پل  یبش  یرفته قرار بود امشب عروس ک   ادتی  یانگار-اویس
 !ی؟شد  ییباز هوا یدید

 یکردم یسصورتمو خ یانههمونطور وحش اشکام

به   ینکهقبل از ا  یدوارم!از همتون متنفرم امیدخستم کرد  یددست از سرم بردار-الین
 !رمیبم یدخواستتون برس

 ...زد بود یطانیخنده ش یهشب یشتر قهقهه که ب اویس

اون که از خدامه..فکرش رو بکن!نوه اتابک رو خودم به خاک بسپرم)با لذت  -اویس
 !عوض کرد  یشهرو نم یرینحس ش  ینا یچیگفت(به به...با ه  یخاص

شده....دروغ چرا از واکنشش   یپسرش زودتر از من افق  یدونستنم هنوز 
 ...یترسیدمم

 کرد به نگهبان با خنده گفت  رو

 ..بک جون بَکن گنده-اویس

 بود به سمتم اومد  یممرد وحشتناکه که اسمش ابراه همون

 تکون بخوره که اسلحه جلوش قرارگرفت  یخواستم هاکان
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 یزیشد و چ یندهنم گذاشت,پلکام سنگ یرو یدستمال یمابراه یدماخر د لحظه
 *******یدمنفهم

 ...دمخوردم و اروم پلک ز  تکونی

 ببندمشون  یعسر یلحظه ا یرحمانه به چشمم خورد و باعث شد برا نوربی

 کردم خودمو عادت بدم  سعی

 چرخوندم و اطرافمو نگاه کردم چشم

 ..بسته شدم یبه صندل یدمدستمو تکون بدم که د خواستم

 ..قرار داشت  یاز اتاق دِر چوب   ی..و فقط گوشه ایپنجره ا  یچبدون ه  یمیاتاق قد  یه

 !ون لباس عروسم بودمهم با

 بسته شده بود انداختم یصندل یل من روکه کنارم مث  یبه ادم نگاهی

 هاکان بود...ته دلم به خاطربودنش ذوق کردم یشد نم باورم

 خم شده بود و چشماش بسته بود  سرش

 کرده باشن  یهوششب یزدمم حدس

رو   یلحظه هم نتونستم طعم ازاد یک یحت  یعنیافتادم.. یر بازم گ یشهنم باورم
 !یگه؟د یهچه اوضاع ینبچشم!؟هوف...ا

ناراحت  یاونطور یو حت  یترسیدمنم یش پ یدفعه مثل دفعه ها ینا اما
  وجود هاکان بود یلشمنبودم..دل

 سرش اورده باشن  ییبال ترسیدم
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  کردم صدام رو صاف کنم  سعی

 هاکان؟-الین

 بار مدام اسمش رو صدا زدم  چند

سرش اومده و   یی..چون فکر کردم واقعا بالیکردماخراش بلند بلند صداش م دیگه
 ..یدماز نداشتنش ترس یه الحظ

 خورد که ساکت شدم یکیکوچ  تکون

 بهش زل زده بودم امیدوارانه

  باز بود اطراف رو کنجکاوانه  یمهاز چند لحظه چشماشو باز کرد و همونطور که ن  بعد
 نگاه کرد

 نشست  یشونیشپ یرو یبه من افتاد اخم چشمش

 دوباره نه؟  یمافتاد یر چه خبره..گ ینجاهاکان ا-الین

 جاش جابه جا شد و صاف نشست  یتو یکم  یینرو انداخت پا  شسر 

پاره شده بود پوست صاف و  یرهنشداشتا!چون پ یپهن و سفت  یبازوها عجب
 یزدچشم م یبرنزش تو

  ین ال  یداریکارات برنم  یندست از ا  یتموقع  ین ا  یزهم توکنم با  یزتتو سر ه  خاک
 ...خانم

 کنه  یرماهش غافلگچشمم رو گرفتم و بهش فرصت ندادم با نگ سریع



 

 
780

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

دورگه شده بود و من   یهوشیکه به خاطر ب  یجذاب و َبمش درحال یصدا باهمون
 از قبل ضعف کردم براش گفت یشتر صدبرابر ب

 ی که!همون دردسر قبل  یبینیم-هاکان

 کرد؟؟؟   یکار چ یس!؟اویشدچ ی؟اشکانگروهتون چ   یشد؟بقیهپس پارسا چ-الین

 بست  یتعصبان یرو زد...و چشماشو از   یپوزخند تلخ  هاکان

 شده بودم   یرهمنتظر به لباش خ یزدبدجور شور م دلم

 گفت  ینیحالت غمگ با

 ...شدن یدگروه شه  یهپارساو بق-هاکان

 عاشقم باش))

 به هم یدنمانکه رس  یندمه بگوه هرچند 

 است  یخاتفاق تار محالترین

 باش و عاشقم

 که به همه ثابت شود  بگذار 

 ین همان ممکن تر ما

 ((...بود یماهخو یادن محال

بکشم اما انگار هوا کم   یقکردم نفس عم  یقلبم حس کردم....سع  یتو  ی بد  سوزش
 ..بود
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 احساساتم داشتم با لکنت گفتم یندر پس زدن بدتر یکه سع  درحالی

 !...شد؟ید...پارسا شهی؟پـچــ....چ -الین

 یدم دوباره بست به وضوح منقبض شدن فکش رو د چشماشو

 !...توهمه.. کابوسهیهه دروغه...شوخلب باز کنه بگ میخواستم

  ینکه زل زده بودم بهش بدون ا یهمونطور یقهپنج دق یدشا یدونمنگفت...نم اما
 ...بخورم یتکون 

 مهربون اومده  ی سر پارسا ییباور کنم چه بال نمیخواستم

 اما چندان موفق نبودم  یزدمتمام زور بغضمو پس م با

 گفتم  لرزون

دروغ   یه یناشد(هاکان بگو ا یدبغضم تشد ..!) یگیبگو که..دروغ..م-الین
 !نشده..بگو گروهتون هنوزم زنده است   یدمسخرست..بگو پارسا به خاطر من شه

خودشو کنترل کنه اما من زده   یکردم یچشماشو بست...و سع فقط  یزدنم حرفی
 اخر احساس گناه و غم تموم قلبمو فرا گرفته بود  یمبودم به س

بده...بگو پارسا هنوز   یکمو زنده ان فقط حالشون کابوسه!بگ یهبگو  یلعنت -الین
 ....زندست

 یگفتنم یزیچ هنوزم

 ...یفرستادمخودم لعنت مو به  یزدمبلند زار م یافتادم...با صدا یهگر  به
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من بود...به خاطر من  یر ...همش تقصیزندگ  ین...لعنت به اینلعنت بهت ال-الین
 !.....یاپارســا چـــرا!!!!خدا....)چشمامو بستم و داد زدم(ینجاا ینشما اومد

 ...کرد  یدااوضاع روال پ ینهم یقهبه ده دق نزدیک

هق  یصدا یامن بود... یها ینحرف ها و لعن و نفر یانبود  ینمونب یسکوت  دیگه
 ...هقم

 ینشد به خاطر تو نبوده!قسمتش هم ید...پارسا اگر شهیگهبسه د-هاکان
 ...اشکان رو پس داده یهم کارما یدبوده..شا

 م قطع شده بود  یهسرعت برگشتم و نگاهش کردم..گر با

 اشکان؟؟؟ -الین

 گفت  یاروم  یبود با صدادوخته  ینبه زم یشوکه نگاه مشک  همونطور 

 !شد یاره...ظاهرا مرگ مغز-هاکان

 ...گفتم و با بهت بهش نگاه کردم  یبلند هین

از خون پسرش  یچوقته یس...اویمهاکان بدبخت شد یـــیوا-الین
 ...یمکرد  ینکارو..اونم اگر بفهمه ماها ارهیگذنم

 و گرم...پر احساس یقچشمام...عم یبرگشت و زل زد تو هاکان

...نگاهش تا پوست و استخون یلرزیدمبه خودم م یدب یندروغ بگم؟!داشتم ع چرا
سروصدا مونده بود و   یکه تا االن ب   یاورد...قلب ی,قلبمو به صدا در میکردنفوذ م

!....منه مغرور خودخواه و خودپسند حاال  ینشد پر سرو صدا تربعد اومدن هاکان 
 ...ینشدم عاشق تر
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 یه یخواستحرف بزنه..انگار م یکس  ینکه...بدون ایمهم شده بود یچشما مسخ
 ..حرف تو دهنش مونده بود یدنمقبلش بگه اما با د یزیچ

عاشقش نشه؟!...به   یکس  یشهو خوش حالت....مگه م  یدهکش  یمشک   یچشما  اون
 !یهه برسه به بققلب منم نفوذ کرد چ 

قصه خوب تموم   ین اخر ا یشهمرد مال من بشه؟!م ینا  یشه م یعنی خدایا
رو   یز هنوزم همه چ ینمکابوس شبانه باشه و بلند شم بب  یههمه ش  یشهبشه؟م
 دارم...؟

 !یم؟کن  یدانجات پ یشهم یعنی

 یبا هاکان پا رو   مجذوبم کرده بود...من  یتنها  یچشم ازش بردارم...ب   نمیتونستم
 ...موم قانونام گذاشتمت

 ...!....انگار با عشقش بزرگ تر شده بودمیگهد ینال یههاکان شده بودم  با

نبودم   یقبل  یناون ال  یگهعشقش منو بزرگ کرد...عاقل ترم کرد..اروم ترم کرد...د  اره
 ...یارهدرب یطیکه مدام دنبال بحث با هاکان باشه و بخواد حرصشو در هر شرا

رو مثل هاکان  یچکس...چون هیهاروم و عاشق!...مطمئنم که عشقم واقع ینال یه
 ...ماه انکارش کردم و از عشقش فرار کردم یننخواستم...چون چند یمتو زندگ

شناسنامه اشکان..و  یسمم نرفته توا یشداخر هم نتونستم...هنوزم باورم نم اما
 !هاکان نشستم یشاالن پ

هاشو   ییزورگو یجب اشکان تموم شده....و اشکان کارماکابوسام را  یشهنم باورم
 ...پس داده
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 لحظه اخر منو از پرتگاه دور کرد  یو تو یدخدا صدامو شن  یشه باورم نم هنوزم

 ...شد یدد شهمهربون...اون پسر شوخ و شا یپارسا یشه باورم نم هنوزم

 ...گرم  ییلنگاهش هنوزم گرم بود...خ یهاکان اخم کرده ول  یدم خودم اومدم د به

تاب تر بشه...اخه  یقلبم براش ب  یشدکرده بود,باعث م  یتگرما به قلبمم سرا  این
برداشت کنم؟چرا جونشو برام گذاشت؟چرا   یتونمم ینگاهاشو چ  ینا یمعن

همه   ینادم و به قول خودش اش یاالتیمن خ یدهمنرفت؟چرا برگشت؟؟شا
 ...یفستوظ

 ...گرفتم  متعجبش یزدم و نگاهمو از چشما  یتلخ  پوزخند

ها کنار هاکان   یهثان ین من ا یمال من باشه...اما برا یچوقتقرارنباشه ه شاید
 !خوده بهشته

 ینا یخوامم یممال هم باش یست,اگر قرار نیتخودم رو دور کنم از واقع میخوام
 یزندگ  یادر انتظارمونه!مرگ؟ یچ  یدونمهارو از داشتنش استفاده کنم...نم یهثان

لحظه اخر عشقمو   یدم...اما قول میرمه که حاضرم کنار هاکان بمدوباره!اگر مرگ باش
 اعتراف کنم

بره...چون اگه منو بخواد  یذارمو م یکنمنم یشاذ یگهدوباره ست د یزندگ  اگر 
باشم...حاضرم تا اخر   یکس  یزوناو  یخوامرم...نمبا زور نگهش دا  یخوام...نمیمونهم

 پا نذارم  یر موضوع ز  ینا یغرورمو برا  یبسوزم ول ییعمر از عشق و جدا

  ی لج کنم و از عشق   یمماه با خودم و زندگ  ینغرور باعث شد من چند  ینهم  درسته
 !ام الزم بود یقلبم جوونه زده بود دور بشم..اما گاه  یکه تازه تو
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 یت...ماموریستمهم ن  یچیه  یگهکنه...د  یکار چ  یخوادم  یساو  میدونمن نم-هاکان
و بتونن وارد  یرنبچه ها حکم دوباره بگ  با شکست مواجهه شده....مطمئنا تا

 ...اتفاق ها افتاده یلیبشن خ یبعد یاتعمل

نفس هام بود! و چقدر  یناخر یدم..شایدمکش  یقی...نفس عمیدمرو فهم منظورش
از  یخوامرو م یزیچ یفهمم...هروقت که مینمناشکر تر یدمفهم یسخته!من به تازگ 

به   ی...وقت یرینننفس ها ش ینا هممیف...تازه میدونمدست بدم تازه قدرش رو م
 یپر و خال یژنهاتو از اکس یهر یممکنه نتون  یگهساعت د یککه تا   یفکر کن ینا
 ی...ممکنه نتون ینیبب   یرینتوتلخ و ش  یو زندگ   یم بچرخون چش  ی..و ممکنه نتون یکن

  ی دلبر و صدا یرایگ یچشما ی...از همه مهمتر نتون یبشنو یگه صداهارو د
 یت بارها و بارها حک کن تو ذهن   ینشودلنش

 ...یفهمیرو م یز داشتن همه چ یرینیموقع ش اون

مردانقدر جذاب و تو دل بروئه که زبونم   ینجذابش....ا یمرخشده بودم به ن خیره
 ...یستها ن یباییز ینقادر به وصف ا

..!با یکردصورتشو خشن تر و مردونه تر م یزیاز هر چ یشتر ب یبیلش و س یشر ته
 پخته تر بود یهم ظاهر یداشت اما هم از نظر عقل یسن کم ینکها

 ...شد یچ  یشبکه د  یکن   یفتعر یشهم-الین

 تکون داد نفسشو فوت کرد  سرشو

 و به چشمام نگاه کرد برگشت
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 یتونممگه من م یکنینگاهم م ینطوریبهش بگه دلبر تو که ا یستن یکی خب
  یک حس  ین...اتهیتاب قلب ب ینبه بجز چشمات بدم؟...ا یا یگه د یز حواسمو به چ
 تاب ترم نکن نامرد یطرفست...ب 

...اما فقط خدا یکردماستفاده م یکطرفهعشق  ینا یمن لفظ نامرد رو برا البته
 !مرد تره یکه هاکان از هر مرد  یدونهم

 با زبون تر کرد لبشو

 یلحظه داشته باشمش...االن انگار تو  یکبدم    یموحاضر بودم کل زندگ  یروز د  یادمه
 از بهشت رو دادن یکهم تجهنم به ینا

 یدو بمش به گوشم رس یندلنش صدای

  ی ول  یرمتقال کردم تا جلوشونو بگ یکل  ینکه..با ایشد یهوشب  ینکهبعد از ا-هاکان
روصدا زد و    یساز همون محافظا با وحشت او  یکیبردنت...  یشموننتونستم..از پ

کرده بود..گلوله   هم مراقب ما بودن متاسفانه اشکان تموم یگهباهم رفتن...دوتا د
  ی هم وقت  یسشد..او یمغز گبه پشت سرش اصابت کرده بود...و درجا مر 

 یه ینرو به اون رو...ع ینشده بود!از ا یچه حال یدیدیم ید!)پوزخند زد(بادیفهم
  ی به من صدمه ا ینکه ا یبرا ید اوضاع رو د یحمله کرد سمتمون پارسا وقت  یروان 

 یقهم..)چشماشو بست و نفس عم یساونزنه اعتراف کرد که کار اون بوده..
از خشمه   یدمنفهم  دیز م  یچشماش به سرخ   یدیچشماشو باز کرد سف  ی...وقت یدکش
پارسا و به رگبار  ی تفنگو گرفت جلو یقاتل و جان  یهبغض!(مثل  یا

کشته  یساو یچشم من به دستا یمن!جلو یمیصم یقبستش....پارسا...رف
 یتنها  یدردسر افتاده بود...پارسا ب   یمن تونبود!به خاطر    ینحقش ا  ینکهشد...با ا
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 ین هم یبود...فکر کنم برا یفح یفکث  یایدن ینا یخوب بودن تو ینخوب بود...ا
 !هم رفت

محکمش  یصدا یبار لرزشو تو یناول یبرا  یستبود حالش اصال خوب ن معلوم
 یجلو یمیمنکرده دوست صم ییحس کردم...خب حق داشت...منم اگر خدا

 یچه یچارهب یناوضاعم بدتر از هاکان بود...ا یدشا یشدار بسته مچشمام به رگب
 کنهب یتونههم نم یکار

 یه...گریرماشکامو بگ یحرفاش...نتونستم جلو یدنبا شن یشدمداشتم داغون م 
سر  یناج  یه ینفرشته بود!ع یهخوب بود...مثل  یتنها یکه ب   ییپارسا یکردم برا

هرجا که   یدوارم...امینیمنب  یما صدمه ا دردسر انداخت تا فقط   یخودشو تو  یدرس
  یاش و مهربون یتاوخنده و حما یبه شوخ  یهست خدا حواسش بهش باشه...وقت 

دختر   یادافتادم...  ینماش  یکل کالمون تو  یاد...یگرفتم شدت م  یه...گریکردمفکر م
 ...کردنامون  یبت....غیاششجاع گفتناش...شوخ

 ینیخشمگ یبرگشت و با صدا یعادبعد از چند لحظه دوباره به حالت  هاکان
 گفت

دستام  ینکنم با هم  یدالحظه قبل از مرگم فرصت پ یکاگر  یخورمقسم م-هاکان
حق اشکان هم مرگ   یبود نه پارسا!حت  یس او یمردم یدکه با  یرو بکشم!اون  یساو

 !!یهچه عدالت ین ا یدونمنبود!اما نم

من   یکه جلو  یسته او شک  ینمرد غمگ  ین ا  یشدباورم نم  یلرزیداز بغض م  صداش
وضع افتادم  ینبه خاطرش به ا یشناختمپارسا رو نم یاده..من که زنشسته هاکان

 ....چه برسه به هاکان و خانواده پارسا
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فکر بود چون انگار  یتو یقاعم یکردساکت شده بود و به روبه روش نگاه م هاکان
 نبود  یادن ینو تو ا  یدیدنم یچیه

 ...زدم  یِدشد یفاده کردم حساب است یتموقع ینمن هم از ا اما

  ید دارم پسر مردمو د یستمعلوم ن یچیکه ه یوضع ینخنده داره تو ا واقعا
چهره جذاب    ینا  یر دل س  یهتا من    یادفکر در ن  یحاال حاالها از تو  یدوارم...امیزنمم

 و تو ذهنم حکش کنم  ینمرو بب

 در اومد یتو یدچرخش کل صدای

 در روبه روم به  نشستم و نگاهمو دوختم صاف

 !دوباره حبس  ی...و حت یبودم!مرگ,زندگ  یزیهر چ منتظر 

 ...وارد شد اویس

 ...تر شده بود یر شب پ یک ینا یشکسته تر از قبل شده بودانگار تو یتنها یب  اما

و  یشر یاومده بودم دب  ی...از وقت یشناراحت یدن چقدر من خوشحال بودم از د و
 یادمهگذاشته بود   یبیلس

 ی موها یشاشو ر یبیلس ینبابانوئل شده...اونموقع هنوزم ب ینع یگفتمم همیشه
شب   یک  ینبود!جالب بود که تو یدیجز سف یچی..اما االن هیشدم یداپ یمشک 

 ...من یناتفاقات براش افتاده..اونم ع ینا

 و نفرت به منو هاکان نگاه کرد  ینهک  با

 کرد  یستریکیخنده ه  ید نگاه مارو د وقتی
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 ..یگیریدم یوقتمو الک  یددار یگهرو روشن کنم!د نیفتوومدم تکلا-اویس

 یدیدم چشماش م یبازشون کرد نم اشکو تو  یبست وقت  یلحظه ا یبرا چشماشو

  یاد ...!!)با فریگذرم!از خون پسرم نمیرهپسرم بم ید ....باعث شد یاشما عوض-اویس
 !!!!!قصاص  یدید؟؟فقط ...فقط خون در برابر خون!!فهمیکشمتونگفت(م

نشده بود...ترس تموم جونمو فرا گرفت..اما با   یکشتن پارسا راض  به ینکها مثل
بود که انقدر ارومم  ی بودنش چ  یتو یدونموجود هاکان دلم قرص بود...نم

 ...مرگ ی..حت یستمها با یمقابل تموم سخت  یتونستم..انگار باهاش میکردم

 ...ما یزندگ  یانخطه...پا یانپا ینجادر کنار عشقم!ا ی...ولیرمبم حاضرم

 ...به اخرش یدیمرس یگهنرفت...اما د یشبا عدالت پ یز چ یچچند ه هر 

خوشحالم  یداستان....پارسا رفت..اشکان رفت...من موندم و هاکان...ول ینا اخر 
 اخر رو کنارشم یها یهکه ثان

 یهحرص یمعلوم بود حساب  یاروم تر شده بود منته صداش

  یزایی چ یه یدنگاهش کرد(با یز ت ره کرد به هاکان...هاکاناما قبلش....)اشا-اویس
...)قهقهه یدونسیم یش چند سال پ یدبا  یدکه شا یزاییچ یهشازده... یرو بدون 
رو تا   یتکل زندگ  یدونمدور با حرفام بکشمت...چون م یهقبل مرگت  یخوامزد(م

 ...کن  ز ..پس خوب گوشاتو بایموضوع گذاشت  ینا یاالن پا

 یدادت شدشو فشار ممش یفکش منقبض شده بود...و دستا هاکان

 کرده بود!؟  یشبود که انقدر عصب چی

 ...یمچشم دوخته بود یسبه او منتظر 
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دنبال   یپرونده گذاشت  ینا یپا یتوسال زندگ ینکه چند یجناب سرگرد-اویس
که دنبال    ینهدرسته؟..اما نکته ا یکه باعث اون اتفاق افتاد گشت   یاون ادم یتهو
 !؟یگشت   یلاز سو یه مدرک چ

 یزد نم یو حرف  یکردگرد شده نگاهش م  یچشما با هاکان

 یهداشتم زودتر بفهمم منظورش چ دوست

 خنده و نفرت گفت با

 ...پشت کل اون ماجرا بود یلسو یدرست حدس زد-اویس

 ...شده بود یدسف یوار حبس شد و رنگش مثل گچ د ینشس ینفس تو هاکان

بگه..اما انگار  زییچ یهاسمشو صدا بزنم تا  یخواستمم یکردمبهش نگاه م نگران
 الل شده بودم

 تمسخر ادامه داد با

که چطور خودت متوجه    ینهمن...زن پدرت!تعجبم از ا  یبایخواهر ز  یل اره!سو-اویس
 یجهبه نت ینهازودتر از ا یکه دار ی..انتظار داشتم با هوش ومهارت ی؟نشد
ازدواج    کارش رو خوب بلد بوده!هر چند...)پوزخند زد(بعد از   یلهم سو  ید...شایبرس

 .با کاووس کال ارتباطش رو با ما قطع کرد 

  یکترین زل زده بود و کوچ یسگشـاد به او  یمجسمه با چشما یه  ینع هاکان
 ...یکردنم یحرکت 

 قدم زنان شروع به صحبت کرد اویس
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 ی و امد خانوادگ  !رفتیمرو گذرون یخوب  یبا کاووس روزا یجوون  یتو-اویس
موضوع رو بعد از   ینعاشقش شد...ا یرچطو یلسو یدمنفهم ینب ین..ایمداشت

 ..یدمازدواج کاووس فهم

دختر افسرده   یهشاد و خرم به  یِل کاووس و دلبر باهم ازدواج کردن...سو  وقتی
شده بود و با  یخودش بود...منزو یو تو یکردم یهشده بود..مدام گر یلتبد
ودا بهش برسم!حد یادکارم بودم نتونستم ز  یر چون درگ کردیصحبت نم یچکسه

و عشقش رو نسبت به پدرت   یشمسال بعد از ازدواج پدر و مادرت,اومد پ یک
کرده نشده!گفت دلبر اومده و    یفراموشش کنه..هرکار یتونهاعتراف کرد..گفت نم
  یل کاووس رو بزنه سو  ید!ازم کمک خواست...بهش گفتم قیدهعشقشو ازش دزد

به مادرم   یههرش شبداشت چون چ یادیبود و خواهان ز یباییز یتنها یدختر ب 
!اما اون دست بردار یباو ز یشرق  هبود...با چهر  یا یهزن روس یهبود..مادرم 

  هفته بهش وقت دادم تا فکراش رو بکنه..اخرش هم گفت اال و   ینچند  ینبود..حت 
  یچ دلبر و کاووس ه  یمن مهم نبود...بهم خوردن زندگ   ی!..برایخوادبال کاووس رو م

سال گذشت..تا  ینخواهرم بود...چند یهم خوشحالمن نداشت...م یبرا یتیاهم
 ینطور کرد(هم یپسربچه هشت نه ساله!)تک خنده ا یه...دپسرشون بزرگ ش

 نه؟ یادته! یدییخندم یاد...اون موقع ها زیطونش یلیتخس و مغرور اما خ 

 

 یلی...ظاهرا خیشنیدمهم رو به وضوح م یهاکان رو,رو یدندونا یشسا صدای
 .بود یعصب یلیخ

 یلسو ی...منتهیشناختشبود,اما کاووس خوب م یدهرو ند یلسو یاددلبر ز-ساوی
 یشبفهمه پ یزیبذاره کاووس چ ینکه خوب بلد بود!بدون ا یشوهم باز
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جور  یلسو یکار برا  یهشرکتش  یماهرانه...از کاووس خواستم تو یلی!خیرفتم
اونجا  یلمختلف اوردم تا قانع شد...سو یالیکنه...اولش تعجب کرد اما منم دل

 یمرد محکم یلیشانسشو امتحان کنه..اما متاسفانه کاووس خ یخواستم
لبرو  همه جوره د یمزده بود به س یگهد یلبود)پوزخند زد( اصال نم پس نداد!سو

ادامه داد(راستم  یتهاکان با عصبان ی...)زل زد تو چشمایدونستمقصر م
واستش برسه نه خ هبود که ب یلشد؟حق سو یداشاز کجا پ یهو..دلبر یگفتم

کاووس    یشهنم  یچجورهه  یدیمد  یحق با اونه کمکش کردم!وقت   یدمد  یاون!منم وقت 
نسبت به کاووس شکاک  اونو یل..سویمدلبر کار کرد یرو یمبه در کن یدونرو از م
اختالف افتاد..کاووس با  ینشونرفت!ب یشپ یخواستیمهمونطور که م یقاکرد...دق

  یل ..اما اصال به سویموندمن م  یشپ  یومدهم م  ارو شب ه  یاونموقع ها بعض  ینکها
رو مجذوب خودش کرده  یلمحکم بودنش سو ینهم یدنداشت..شا یکار

خواست بهم  یگذشت...من فقط گفتم پشتشم اگر کمک  یچطور یدمبود!نفهم
به دلبر گفت..بعد از اون هم که   یاکرد اونشب!رفت و چ  یکار چ  یلسو  یدونمبگه..نم

شده   یقینبه  یلشکش تبد یلسو یکشته...با کارا شوخبرش اومد دلبر خود
اون مدت   یتو یلنداشته...چون اونم عاشق کاووس بوده,سو یانتبود..تحمل خ

موفق شد...حقش بود  یگهد یندفعهشه...ا یککرد علنا به کاووس نزد  یعس یگهد
احساس تو شده   یچاک پدر ب  ینهمن عاشق و س یچارهموفق شه..خواهر ب

...و اما یدزد(برعکس من عاقبتش خوب شد و به خواستش رس  یتلخ بود...)لبخند  
 !تو

 ...یستادا جلوش
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 یبه کبود  یافشبودم ق  یدهترسازش    ی..حساب یلرزیداز زور خشم به خودش م  هاکان
 یااز خشم سکته کنه    یترسیدمم  یگهبودم..د  یده رو ند  ینطوریشعمرم ا  ی...تویزدم

 یره قلبش بگ

 ...ه دادبا همون لبخند مسخرش ادام اویس

  یشه هم  یو پدرت رو برا  یموضوع شک کرد  یناز کجا وچه طور به ا  یدونمنم-اویس
به دونستنش ندارم!مهم االنه..خواهرم عشقشو داره...منم  یاجیم...احتیترک کرد

)مکث کرد(به هر حال امشب  یرهم  یشپ  ی داره عال  یز ...همه چیگیرمدارم انتقاممو م
 !یدرلذت بب ی..حساب یتونهشب زندگ یناخر

بود..همه جوره حال   یروان  یضمرد مر ین رفت..واقعا ا یرونزنان از اتاق ب قهقه
 ...بود یموخ یشروح

...صورتش هنوز کبود بود...تازه  یساو  یخال  یهاکان بودم! زل زده بود به جا  اننگر 
 !اوضاع از چه قراره  یدمفهم

اثبات نشده  که اونموقع   یانتیخ یدنبود!چقدر تحمل د یدهمرد زجر کش ینا چقدر 
 یخودکش یتاما از جانب پدرش سخت بوده..اونهمه دعوا و کش مکش...درنها

 ....مادرش

 ....ودب یچقدر قو و

 بهش نگاه کردم ینگران  با

 هاکان جان...حالت خوبه!؟ -الین

 بهم انداخت ینگاه  یم'جان' اخر اسمش برگشت سمتم و ن یدنشن با
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 یجور  یهها...  یذارهبون باشم نمخوب باشم مهر   یخوامم  یبابا حسش رفت...ه   ای
 یر جور غ یه...یکنمم یانگار فرشته عذابم حاال دارم مهربون  یکنهنگاهم م

 ...به نگاهش ندادم یتی!اهمیممکن

تحمل  ییوبفهممت که چه دردا یتونم...میدیکش  یچه زجر یدونممن م ینبب-الین
نذار به  حرصت بده  یخوادهم خودش گفت م یساو یناروم باش..بب ی...ولیکرد

 !خواستش برسه

 یدحرص و خشم غر  با

اروم باشم !نه تو به من بگو!؟بعد از پونزده   یتونمم ی؟؟چطوریاخه چطور-کانها
و   ی...قاتل اون زندگ یگناهموکردم!قاتل مادر ب یداشونزده سال قاتلشو پ

اروم   یمنو گرفتن!بگو چطور یتموم خوشبخت  یفخانواده کث ین...ایمونوخوشبخت
 !!!باشم

گردنش متورم شده   یرگ هاو    یومدعرق م  یشونیشسرخ شده بود...از پ  ماشچش
 ...بودن

 ..بود یاز اندازه عصب یشهم ترسناک شده بود!ب ییجورا یه

سرت  یینکرده بال ییخدا یترسمنکن باخودت..م ینطوری..اینهاکان بب-الین
  ینارو دم..ارو ندارم..)اره جون خو یکس  ینجا..توروخدا اروم باش من به جز توایادب
 ینبگم عشقم توروخدا اروم باش ال یتونستمکم کنه...نم یمتا از نگران یگفتمم
 یتونمم یشتر ب یبفهممت...من از هر کس یتونم(من میمیره م ینتتبب ینطوریا

 ...خانواده نابود شد  ینبه دست ا  یمگناه تموم خوشبخت  یتوروبفهمم!منم مثل تو ب 
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بام رو  ..و لیینه بودم..سرمو انداختم پانگاهم کرد...معذب شد یرهلحظه خ چند
 ...یدمگز

 ...باالخره به حرف اومد..انگار اروم تر شده بود یقهاز چند دق بعد

اون   یمادرم رو تو ی سالم بود از مدرسه که برگشتم وقت  یازدهده  یادمه-هاکان
رو که نوشته   یداشتم!نامه ا یکنم چه حال یفتوص یتونم....نمیدمد یتوضع

 یگفتاونه!م  یناهمه ا  یباعث و بان   و   یبخشه.توش گفته بود پدرم رو نمبودخوندم.
هم گفتم!از من کمک  النداره..قب یمدرک  یچه یمقصره شک داره بهش..ول یکی

...اخر اون نامه نوشته بود یگهد یها یتحرفا و وص یسر یهخواست...و 
 یادمهکه   ییجا یکیشونه؟تا!؟اصال کدوم یهمنظورش از بهداد چ یدونستم'بهداد'نم

 یو عال یمیصم یشهخوب بودن و روابطمون هم یلیو خانوادش با ما خ یساو
عمه داره..اما به   یهاشکان  یدونستمبهشون شک کنم...م یتونستمنم یرفتم یشپ

به  یچیرفته انگلستان!من اونموقع ه یلادامه تحص  یما گفته بودن عمه ش برا
بعد از مرگ   پدرم یدم..ازطرف بهشون شک کرده بو ی...اما حساب یرسیدذهنم نم
وقتش رو با اونا   یشتر و خانوادش اعتماد کرده بود.. ب یسبه او یشتر مادرم ب

زده...پاشو کرد  یحرف  یننامه همچ یهم بهش گفتم مامان تو ی...هر چ یگذروندم
  ین کفش و گفت مادرم با خانواده بهداد لج بوده و مشکل داشته!به خاطر هم  یهتو  

  ینکه نگرفت با ا  یاما اون جد  یمال مقصر بگرد.ازش خواستم دنبحرفو زده.  ینهم ا
کرده   یاز کارا  یافسرده شده بود...حت   یبعد از مرگ مادرم به خودش اومد و حساب 

فقط من  ید..شایگشتبود!اما مثل من دنبال قاتل نم یمونو نکرده ش هم پش 
 یدااختالف پ گرفته بودمش..کم کم از پدرم سرد شدم...باهم  یبودم که اونقدر جد

ترکش   یشههم یبرا  یونهدرم یگهزن د یک  یپا یدمد یوقت  ی..از طرف یمدکر 
جاشو   یبعد از مادرم چطور ینماستم ببیخوسرش گرم شده..نم یدونستمکردم..م
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 یپا یدونستمشده بودم...م یزار از قبل ب یشتر تحملش رو نداشتم..از زنا ب یگیرنم
دا کرده...خانواده سه نفرمون جز  مارو از هم ج ینطوریکه ا یونهزن درم یه

! یدهم بد پاش یلی..خیدو از هم پاش یوورددووم ن یادها بودن اما ز ینخوشبختر
 ییمخانواده مادرم,بزرگ شدم...دا یشنداشتم پ یاز پدرم خبر یگه!دایرانبرگشتم 

لحظه  یکقبول شدم... یدانشگاه افسر یسرهنگ بازنشسته بود...به کمکش تو
  یداش !به خودم قول داده بودم پیرفتچشمم نم یمادرم از جلو جنازه یر م تصو ه

  واده سر خان یر هست ز یهر چ  یدونستمدستام بکشمش!م ینکنم و با هم
بکشم نشد!اونم کم   یزیزبون اشکان چ  یر تالش کردم از ز  یهر چ   یلبهداده!اون اوا

 از  یچکس..اماه.یدونستمکم باهام بد شده بود..من همشونو مقصر مرگ مادرم م
تا    ید سال طول کش  ینبودم...چند  یمدرک اساس  یهموضوع باخبر نبود...دنبال    ینا

ببرم!چون انتخابم  یشکارام رو پ  هاشکنم و بتونم با  یدابه درجه مطلوب دست پ
 یدونستم,میدیدمو مواقع حساس همکارامو م  یرفتماداره نم  یادبود..ز  یمامور مخف 

  یه کنم...باالخره  یدادست پ خوامیکه م ییبه مدرکا یتونمهم م یقطر یناز هم
که    یاون  یس او یدادکه توش نشون م  یتیبه درد بخور بهم خورد..مامور یتمامور

کاراش   یگیر ...البته به اصرار من پیهبزرگ و حرفه ا  یلیخالفکار خ  یه!بلکه  هگفته نبود
 یزیچ  یهکه    ین..همشد.  یقینبه    یلموضوع از چه قراره!شَکم تبد  یدنشدن و فهم

بودم..اون  یدهرو ند یلسو یادبود!من ز یازش داشته باشم خودش کل نستمیتوم
بهش شک   یشدجوره نم هیچبود... یو معمول یعاد یلیخ یدمهم که د یچند بار

  ین ظاهرا مارموز تر از ا ینداشت..)پوزخند زد(ول یما با پدرم اصال کار یکرد...جلو
باندشون نفوذ  یا بتونم توت ید برادرش....حدودا سه سال طول کش ینحرفابوده..ع

 ییجابه جا یدر واقع فقط برا یتم!چون مسئولیارمکنم و اعتمادشونو به دست ب
 ی..تویدادمو انجامش م  یرفتمم  یهبار به ترک  یکهر چند وقت    دمحموله هاشون بو
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 یناا یخواستمکه م  یزیمدارک ازشون به دست اوردم..اما چ یهمون مدت کم کل
 یدونستمکنم..نم  یدارو پ یبودم که باهاش بتونم متهم اصل یسند  یهنبود...دنبال 

شده   وکاومد...مشک یششماهم پ یهقض ینماب ینمقصر کدومشونه...ا یقادق
اسم  یکردمکه محموله هارو جابه جا م  یماه قبلش موقع  یکبودم!چون حدودا 

 یمن یر ز یکه کاسه ا یدم..فهمیدما داونج یارسالن کاوه رو جزو صادر کننده ها
 یکردنم  یجاساز  یجور   یه و    یکردمحموله هاشو با کاال جابه جا م  یسکاسست...او

 یتماومد...مامور یشتو پ ضیهنتونه شک کنه!بعدش هم که ق یحت  یچکسکه  ه
همزمان با   ی!؟چون اومدنم به دب یچ  یا از شانست بود  یدونمنصفه موند!..نم

کرده   یداو بهم اعتماد پ  بود...چون کارمو خوب بلد بودم  یساو  یکار  یدجد  یشنهادپ
هم کمکش کنم...منم از خدا خواسته قبول    یدب   یگهد  یکارها  یبود ازم خواست تو

اون شنود   یکنم و از طرف   یداخونه ش نفوذ پ یتو یتونستمشتر میب ینطوریکردم ا
 یشپ یخوایمور که ماونط یشههارو به دستت برسونم...اما اوضاع هم یابو رد
محاصره کردن..اتاق  یالمونو روزه و یها بهمون شک کردن و از کج یدونمو نم یرهنم

وصل   یاببه تو دستگاه شنود و رد یدنو رو کردن و اونجا فهم یر اطالعات رو ز
 ..یمکرد

و   یدو محکم پشت هم کش یقچند تا نفس عم یزدم یمدت حرفاشو عصب تموم
 نعره زد  یکدفعه

 !!!!....کثافتایکشم!همتونو میعوض کشمتیم-هاکان

 ...و سکوت کرد یدکش  یقینفس عم بارهدو

 یریمبه دل بگ  ینهانقدر ازشون انقدر ک یمحق داشت هردو
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انقدر بداخالقه...خب   ینههم  یباشه...پس برا  یدهکش  یهمه سخت   ینا  یشه نم  باورم
 یساو  ینو خانوادش رو از دست داده..ا  یشخوشبخت  یهمون بچگ   یحق داره...تو

خانواده انقدر   ینادم رو بدبخت کنه!؟...چرا ا  نهمهیانقدر بد باشه که ا  یتونهچطور م
 ظالمن!؟

 یزدکه راجب مادرش حرف م  یاصال حالش خوب نبود..موقع  یاز لحاظ روح   هاکان
 ونستمیت...فقط میومداز دستم برنم ی..اما کاریخورهداره حرص م یچطور یدیدمم

خوب   یکمبزنم که بتونه حالشو  یحرکت  یهکنم....دوست داشتم  یههمپاش گر
 یتر قو یکم یتونستمم ش..کایومداز دستم بر نم یچکاری...هیتونستمکنه...اما نم

 ...!باشم

...انگار یکردسه ساعت گذشته بود...هاکان اصال سرش رو بلندم نم یا دو  شاید
بود که دهن باز  ی..چقدر قویکردم یهسکوت,خودش رو تخل یداشت تو

فکر  یتو یاوضاع!حساب  ینا یتواوردم  یکه دووم نم  یکینکرد!مطمئن بودم من 
 یلیخ  یلی..خدچند بار هم لبش پاره شد و خون اوم  یجوییدبود و پوست لبش رو م

سرنوشت  یاشدن پارسارو کنم... یدشه یر فکرمو درگ یدونستمنگرانش بودم...نم
 !بود یر تو ش یر ش یشهکه فردا در انتظارم بود!؟اوضاع مثل هم  یمرگ  یاهاکان؟و 

  ی حساب  یشو اون ارا یلباس عروس لعنت  ینانداختم..ا ینگاه به اطرافم  کالفه
ته دلم  یزیچ یهدر انتظارمه... ی چ  ینکهبه ا یکردم...به فردا فکر میکردنم یتماذ
قلبم ارامش  یشدباعث م ینهست''و همخدا هنوزم حواسش بهت  ین''ال یگفم
 ..اخر نجاتم داد یقدقا یو تو یدصدامو شن یکه چطور  یدمکنه.چون د  یداپ

 زد  یسرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد...پوزخند تلخ  هاکان
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!؟فکر نکن من دلم قرصه  یتهشب اخر زندگ یسبه قول او ینکهاز ا یترسینم-هاکان
 ....رمون تمومههست!تا اوناهم برسن مطمئنا کا یکس

 زدم که چشماش رنگ تعجب گرفت  یبخش  یناناطم لبخند

 خنده گفتم با

 !یبد یز از هر چ یخال یدرم...شاندا یحس یچنه....ه-الین

  ابروشو باال برد یتا یه

 چرا!؟ -هاکان

بگم..بگم چون کنار عشقمم حالم خوبه؟بگم چون خوشحالم کنارت  یچ  خب
 یشدمچند ساعتو عشقه...چقدر جلف م  ین خودتو ا  یادن  یخیالمثال بگم ب  یمیرم؟یام

 ...یدادمد به باد ماز من ساخته بو یر تصو یاوردم..هر چ  یبه زبون م  ینارواگر ا

 و نفسمو فوت کردم  یینانداختم پا سرمو

 ..یدونمنم-الین

 !.....به من نگاه کنینال-اکانه

 بار هزارم قلبمو لرزوند...اروم سرمو بلند کردم یو صداش برا لحن

 یپاره با صورت ها یی!هردو با لباسایم؟بود یدهمنو هاکان به کجا رس واقعا
 یقرار داشت...درحال  یادن  یکجا  یدونمکه نم  ی اتاقک   یتو  یزار...بسته شده به صندل

 !؟چرا..؟بود یمونکه شب اخر زندگ
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  ی که منو تو یی!مثل تموم موقع هایشه...مثل همیکردنگاهم م یقعم داشت
 انداخت یاحساساتش به شک م

 الل شده بودم  علنا

بهش بگم چشماتو به من  یتونستمبودم...کاش م یشناز مشک یمحو چشما 
 یزار که از زنا ب  ی!؟به هاکان یاونقدر جرئت داشتم که اعتراف کنم!اما به ک  بده!کاش

 نداشت!؟ یکه بهم حس  یبود...به هاکان 

با اسارت تو معامله کرده...از  یموکه اشکان اومد و گفت ازاد  یمن اون روز-هاکان
 یدونستم..مینهه نجاتمون اتنها را  یدونستمجا خوردم..قبول کردم چون م  یمتتصم
 یشنهاد دوست دارم بدونم تو چرا اون پ  یلیولت کنمو برم...اما خ  ینجاا  یتونممکه ن

 !یرو بهش داده بود

 !سوالش جا خوردم از 

 یچ  یدونستمهرلحظه راز چشمامو بخونه...نم یدمتته پته افتاده بودم..ترس به
د بزنم بگم اره متاسفانه سرش دا یخواستماالن بفهمه...نم یخواستمبهش بگم..نم

چشماش براش بگم...چون  یباییو از ز ینمتا صبح بش یخواستمدارم!!نمدوست 
به   یکردرو نداشت و فکر م  ییحرفا ینهمچ  یدنشن یت زود بود...چون هاکان ظرف

قلبمو   یادفر یدادم صدا یح....ترجیگمم ینطوریدارم ا یکس  یو ب  یخاطر وابستگ 
 !غرور  ینه از رو یمنطق  یندفعهدوباره خفه کنم..اما ا

 یبه خاطر من تو یخواسمخـ...خب چـ..چون عذاب وجدان گرفته بودم..نم-الین
 !اشکان که گفت یوفتیددردسر ب

 نگاهم کرد  مشکوک
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 !؟یمطمئن-هاکان

 !چطور؟-الین

 بود  یگرم تر از هرموقع ا  لحنش

 !دروغه یزنهچشمات داد م یول-هاکان

م خداکنه دلم بگ یزد...فقط تونستم تو یرونحرفش چشمام از حدقه ب باشنیدن
 !!!باشه یدهنفهم

 !یگی؟م ینوکجا ا  ی؟از ....چ  یعنی-الین

شده   یوونهد یدماوضاع!!!شا ینا ی..اونم تویدهاکان خند یشد...باورم نمخندید
 !یرسیدخنده دار بنظر م یلیحال و روز من خ یدمشا یابود! 

گذاشت..چرا انقدر با خنده دلبرتر  یشرو به نما یفشو رد یدسف دندونای
  یدم خنده اروم و مردونشو د  یازش چشم بردارم..وقت   یتونستمعمرا م  یگهد! یشه؟م

کردم همه جوره خاصه!رفته رفته لبخندش محو شد و دوباره به چشمام    یداپ  یقین
 نگاه کرد

 یهمنظورش چ ینمدلم نبود که بب یمن دل تو ولی

 ....یلیخ ینال یبچه ا یلیخ-هاکان

 ستمکردم و با حالت قهر سر جام صاف نش   اخم

 !یخودت -الین

 .....منو یاتسرکش ینهم یاتبچه باز  ینهم یدشا-هاکان
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 یوارحرفشو خورد...و نگاهشو دوخت به د بقیه

کرده؟منو    یفرار  یزارواز تو متنفر کرده؟منو عاشق تو کرده؟منو از تو ب  ی؟؟؟منوچ   منو
 خواهرم دوستت داشته باشم؟ یننجاتت بدم و ع یامار کرده بواد

لحظه هائم دست   ینکجا بود؟تو ا  یگی؟خواهرشم  یهرت و پرتا چچ  ینا  ینال  وای
 یداریکارات برنم  یناز ا

 ی؟ تورو چ -الین

 لبخندش کم کم کمرنگ تر شد  

 !یم..بگذریچیه-هاکان

تا تهشو بگو  یزنیم یخب حرف  یمبگذر یگهوسط بحث م یکی یادانقدر بدم م-الین
 ...اه یگهد

 زد  لبخند

 یخوادم  یشهشب اخر زندگ  یکنهچون فکر م  یداچش شده امشب..ش  ینا  یاخدا  وای
 که دست نخورده استفاده کنه  ییاز خنده ها

 ..یمیریمام یمدار یخوشحال یلیخ ینکهمثل ا-الین

 یه؟ مگه چ-هاکان

 !!!بابا یهک  یگهد ینگرد بهش نگاه کردم..ا  یچشما با

 یگهد یبخند یستبنظرم الزم ن-الین

 کرد  یکمرنگ   اخم
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 !چطور؟!؟-هاکان

 ینی از حالت غمگ  یفضا رو کم  یخواستمم  یدمسرکش و جوابگو..شا  یندم البو  شده
به اخر خط   یبدجور  یبابهمون وارد شده بود...و تقر  یبد  ی...امروز شوک هایارمدرب
 یم دبو یدهرس

 یگیم نم یخنده دار یز ..االنم که چیدینخند یخندیدیم ید که با  ییچون روزا-الین
  یه خدا  یمبدت فکر کن توبه کن فردا مرد یبه کارا ینهمش بازه...بش یشتکه ن
 ...یمکباب نش  یشتر ب یسه برامون بنو یثواب 

 زد یکوتاه   قهقه

 یگهد یکنم!؟!؟!؟!؟قهقهه زد؟؟؟هاکان؟؟؟؟؟قهقهه؟؟؟نه بابا!!؟؟؟حس مجانم؟
 شده  یوونهد

 ...یشد  یوونه!؟نکنه دیدی...تو االن خندیوا-الین

 و اخم کرد یشتو جلد قبل رفت

 !؟یستاخر خط ن جاینمگه ا-هاکان

 گفتم  سرکشانه

 !یبخند ینکهنه ا یکن  یهخون گر یدبا یموقع ها ینخب اخر خط باشه...ا-الین

 حرص گفت با

 ....دلقک کوچولو یزنیحرف م یدار یلیخ-هاکان

 !ییدلقک کوچولو تو-الین
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براش باال انداختم   ییبرداره سمتم اما دست و پاش بسته بود..ابرو  یز خ  میخواست
 بسوزه  یشتر تا ب

  یدوئمکه پونزده ساله دارم براش م  یزیفکر نکن خوشحالم...من فقط به چ-هاکان
کنم برام    یزندگ  یا یرم بم یگه!حاال دیهحالم بهتر از هرموقع یکنم...حس میدمرس

 ...بسمه ینهم یدمفرق نداره!من به هدفم رس

  یشونو دگقاتل زن  ینکهکار کرده باشه..صرف ا  ینتموم عمرش رو صرف ا  یشدنم  باورم
  یه بسته به  یشوکه زندگ  یهعجب ادم کوته فکر یاشتباه کرده ول یگمکنه...نم  یداپ

 هدف کرده 

 !یکشی؟ رو نم  یس پس چرا او-الین

 زد  پوزخند

  چون خود به خود تقاص کارشو پس داد-هاکان

 یدمپرس یکنجکاو  با

 !یه؟منظورت چ-الین

من!که  یشسال پچشمش از دست داد...مثل چند  یاون اشکان رو جلو-هاکان
دردناک   یچیاز دست داد,و بنظرم ه  یزشوچشمم بود....اونم عز  یم جلوجنازه مادر 

چند سال هم   ین نداره ا یخالصش کنم کار یر ت یهبخوام با  ینکه!ایستن ینتر از ا
ش بود..چون مرگ ی تمومش کنم ...اما هدف من ذره ذره نابود یتونستمم

 !روش خودش ینکمشه!!ع
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...دوباره چشماش از خشم سرخ شد...اخم کردم و طلبکارانه  یگفتبا حرص م  اینارو
 گفتم

 یخواد بعد من م یستبگم؟معلوم ن یچ  ی؟؟من!من چ یدیتو به هدفت رس-الین
!من هزارتا ارزو  ینم؟بب  یدبا یوک  یرم..اصال من نخوام بمیارهسر خانوادم ب ییچه بال

 !یمهدارم بابا.. تازه اول جوون

 ..یسمیساد  یکهمرت  یستم بگم رو آب پوزخند بزن .خوانگفت.  یچی زد وه  پوزخندی

 یتونمبرام...نم یستن یادم عاد یهاالن  یگهمرد د ینزدم!ا یب به خودم نه ولی
 بهش ربط بدم  یزیوهر چ یگهد

 یچشما یبرا یشدم ینگاه کردم...عجب مکمل خوب  یشمشک یچشما به
ه خودم  اش بصد یدن....با شنیکرددرک داشت و قلبمو اروم م یکممن...کاش 

 اومدم

 !تموم شد؟ یزتانال-هاکان

 .…خاک تو سرم یوا ای

جو رو عوض کنم و خودم رو بزنم   ینکها ی...برایزدمم یِدشداشتم د یدفهم ظاهرا
 به اون راه 

 گفتم  یهو کنا یشزدم و با ن پوزخندی

 !کنم؟  یزتمکه من انال  یدار یغولتشن چ  یریختب یالیگودز  یاخه تو-الین

 ذاب گوشه لبش لونه کرد لبخند کج ج یه

 که بشنوم گفت  یاز قصد اروم جور 
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 ...لجباز زبون دراز-هاکان

 !یدماشن-الین

 !یسمعکتو نذاشته باش یکردمجدا؟فکر م-هاکان

 ....پرو  یبپرم روش تموم مژه هاشو با انگشتام بکنم!پسره    یخواستدلم م  وایــــی

مثل موش و گربه  نیمیتواوضاع هم نم ینا ینگاهمو ازش گرفتم....تو یضغ با
 !یمنباش

...و اصال فرق یدارمبرنم  یام لب گور هم دست از زبون دراز  یحت   یدمامروز فهم  دیگه
 ....بودم یگهد ینال یه...دربرابر هاکان من یدماز دست م یودارم چ یکنهنم

من  ی...ولیگذرها داره زود مساعت یکردم...حس میینرو انداخته بودم پا سرم
 یشب اخر  یرد بشه...ناسالمت   یعظهات اخر کنار هاکان انقدر سرلح  ینا  یخواستمنم

 !بود که زندم

 !بود که استرس نداشتم,حس خال داشتم ینجاا جالب

 ...ینال-هاکان

کردم ارامشمو حفظ کنم و خودمو   یکه دلم بلرزه به زبون اورد...سع  یجوریرو    اسمم
 .لو ندم

 بله -الین

رو مناسب   یتموقع یز خدام بود!ولا ینکهبهش بگم جانم...با ا نمیخواستم
 ندونستم 
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 !اهنگ برام بخون یه-هاکان

 ...یکردمگرد نگاهش م  یاز تعجب باال رفت,و با چشما ابروهام

 گفت؟!براش اهنگ بخونم؟!!؟؟؟   یاالن چ  این

....چقدر هم پروئه !نه خواهش کرد نه  یه درخواست چ یناز اقصدش  نمیدونستم
 ..لطفا گفت

 حرف ها بودم ینمنم سرتق تر ازا یداد...ولدستور  یسرئ یه عین

 یخواستم نم یحس ناب بهم دست داد...ول یهشدم و  یجور یهته دلم  ینکها با
 بدم یسوت 

 !کنم  کنسرت زنده اجرا  یشهکه نم  یالک  ینطوریهم ی...ولیداببخش-الین

 ابروشو باال برد یتا یه

 !منظور؟؟ -هاکان

 زدم شخندیی..نیزدنافذش تعجب موج م  یمشک  یچشما توی

 ..یشهکه نم  یمجان -الین

 !خب ؟ -هاکان

 !یزیچ  ییتمنا یخواهش یهخب به جمالت! -الین

 ...به گردنم دادم و حق به جانب نگاهش کردم قری
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بسته شده بودم اون هم که  یخنده دار بود..من با لباس عروس به صندل واقعا 
کل کل  یم!اما هنوزم داشتیمردیموضعش از من بدتر بود...فرداهم که هردوم

 یکردیمم

 !عمرا-هاکان

..داشتم از یکردمتعجب م یگفتمغرور خودخواه...البته اگر م یپسره  وایییی
 و اخم کرد دوخت  ین نگاهشو به زم یخوردمدستش حرص م

 !پسر بچه قهرقهرو یه عین

دکمه هاش همه کنده شده و لباسش   یدمثابت موند..تازه فهم یقش یرو نگاهم
شدم...عذاب وجدان داشتم  یز خاک تو سرم که انقدر هداشت!  یبازه...عجب بدن 

 یبرنز و عضله ا یها  یها ینهنگاهمو از اون س یتونستمهم نم  یاما از طرف 
که انقدر   یشد منی...باورم نم یدمکش یقبستم و نفس عم بردارم!چشمامو با زور 

  یه رفتارش با بق یدونستمجنبه شده باشم !نم یسفت و سخت بودم حاال انقدر ب 
 !یهبگم منظورش از کاراش چ یقادق یتونستمنم ینهم ی..برایهرا چطوردخت

درخواستشو رد کنم...رفتم تو جلد    یومدحاکم شد..دلم ن  ینمونسکوت ب  یقهدق  چند
 ...عاشق ینال

 یاددلم بوجود ب یتو یعشق  ینکهقبل از ا یکردمدوست داشتم!حس م یشتر ب اینو
  ...یدمنفهم ینوا یچوقتمن هو خسته کننده بوده و  یکنواخت یلیخ یمزندگ

 اهنگ مناسب بگردم یهکردم تو ذهنم دنبال   سعی

 !نبره  یشادمهرو بخونم...و فقط کاش به راز چشمام پ  یاز اهنگا  یکیگرفتم    تصمیم
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 !هنوزم اعتراف کنم نمیخوام

بهش نگاه کنم چون   یخواستمشدم..نم یرهصاف کردم و به روبه روم خ صدامو
 یتونستچشمام م  یو هم از تو  یزدمو گند م  یدادماز دست ممطمئنم هم تمرکزم رو  

 ...رو بخونه یز همه چ

و درک  یفهمهم یعرو سر یز که همه چ  یهگرگ وحش  یه ینهش عنگا یکردمم حس
 !یکنهم

 یی...چشمایدنخطا نچرخ یچوقت!هینکه بهم ثابت کردن مرد واقع  ییها چشم
 ...که منو عاشق کردن

 ی عاشق ترم واز طرف  یشهاز هم یخونملوش اهنگ مدفعه که ج ینلرزوندن!ا قلبمو 
 !یکنماهنگ هارو درک م یمعن یگهبخونم چون د یباتر ز یتونممطمئنم م

 :که تابه حال داشتم بخونم  یاحساس یتکردم بانها  سعی

 

  یحرف  چه

 تو نگاهت هست؟  یحرف  چه

 چشمات که

 ..داره زندگی

 یتکرار یایدن ینا که

 کنارت
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 داره...؟ تازگی

 همیشه

 یستهم دست ادم ن یکیعقل و عشق  ینب میشهه

  یدونمم ینوعشق هم از 

 یچوقته که

 !یستادم ن دست

 عشق بودن یمجا تسل یه

 یشهم یوونگیتد همه

 یکردیکه فکر نم  کسی

 یشهم یتزندگ تموم

 ی؟به من داد یاییدن چه

 !یدادممن که دل نم به

 تو دلم گم بود یعشق  چه

 افتادم؟ یادشبا تو  که

 

 یمونرسوند  ما رو کجا

 یرم؟ام به تقد یراض که
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  یدارم از اون راه  خودم

 یرمم یترسوندمتم که

 یمون مارو رسوند کجا

 واسم باورش سخته که

 یشمم یتو کس کنار 

 ...انگار تازه خوشبخته که

 عشق بودن یمجا تسل یه

 یشهم یوونگیتد همه

 یکردیکه فکر نم  کسی

 ..یشهم یتزندگ تموم

 یبه من داد یاییدن چه

 یدادممن که دل نم به

 دتو دلم گم بو یعشق  چه

 ....افتادم؟ یادشبا تو  که

 یدمکش  یقباز کردم و نفس عم چشمامو

کردم,برگشتم سمتش و خواستم عکس  یاهنگ خودمو خال ینکردم با ا حس
 ینم العملش رو بب
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 بسته بود و سرش هم باال گرفته بود   یمتبا مال چشماشو

 نبود  یادن ینا یاصال تو انگار 

 ...از خنده بود نه اخم یصورتش نه اثر  یرو

صداش به  یدنشدم...مشغول کنکاش صورتش بودم که با شن یرهبهش خ منتظر 
 خودم اومدم

 ....ممنونم-هاکان

بزنم چشماش رو   ی.....تشکر کرد؟واقعا هاکان تشکر کرد؟تاخواستم حرف واوووووو
 یقرارمب یچشما  یباز کرد و زل زد تو

 ...انداخته بود بل قلبمو به تپشچشماش بدتر از ق گرمای

 دوتا چشمام در چرخش بود یننگاهش ب یحرکت  یچ ه بدون

 مسخ نگاهش شده بودم  یواقع یمعنا به

!؟اگر هست  یچ  ینگاهاش برا  ینپس ا یست...اگر عاشقم نیم بود یگههم د محو
تا حال دگرگونمو   یگه !چرا نمیکنه؟منو خالصم نم یگه!؟چرا نمیکنهچرا اعتراف نم

 کنه؟؟؟   اروم

بدتر از   یلیخانم!اره خب اونم مغروره...البته خ ینال یکه خودت اعتراف کرد  نه
 یکنه اعتراف نم یاهممن..مطمئنا اگر به هاکان باشه اون دن

 زودتر به خودش اومد و نگاهشو با اخم گرفت اون
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زد به لحظهات  یکنی؟گنداخم م یچ  یمزاج خب االن برا یدم دم یهمرتک وای
 !..واالیکمونارمانت

سمت    یرفتم  یه   یممنگاه لعنت  ینساعت چنده...ا  یدونستمبخوابم..نم  نمیخواستم
 ...یکردمو فحش بار هاکان و لباسش م یزدمم یببه خودم نه یلباسش و ه  یقه

من  یارهدر ب یزبازیاون ه  ینکها یجاهامون عوض شده به جا یکردمحس م واقعا
 یدادمانجام م ینکاراروبودم اکه دختر 

 ...یکرد  یوونمد ینکنه که اخر عمر یکارتزدم...خدا بگم چ یمحو لبخند

 یودرد یچبا وجود هاکان ه یرو از دست داده بودم ول یزملحظه همه چ ینا تو
  شده بود یخیالاون هم مثل من ب یدشا یکردمحس نم

 ..کنارش بودم  ینکه طر اانتقامش رو گرفته بود و من به خا  ینکهبه خاطر ا اون

خوشحال بودم با هاکان کشته  ی...اما از طرف یکطرفهحس  ینره ادرد دا چقدر 
بعد من   یخوادم یروحم در عذاب نبود که هاکان با ک  یگه..اونوقت دیشیمم

 ..خوشبخت بشه و ازدواج کنه

  یبا کس یول یرهو بدجنسما!حاضرم عشقم بم یل....چقدر من بخخودمونیم
 یگفتم  یفهمیدق شدنت...اگر هاکان معاش  ینبا ا  ی!!!!!گند زدیننباشه...واقعا که ال

 ....یصدسال عاشقم نباش  یخواماوضاع م ینبا ا

با خودم دعوا داشتم االنم جزو اون لحظات  یشهمحوم پر رنگ تر شد..هم لبخند
 بود

 !؟یخندیم یه  یبه چ -هاکان
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 یز بدم؟اصال چرا حواسش به همه چ یت سو ینا یجلو یدخدا...من چرا انقدر با ای
 یز؟در ت هست؟پسرم انق

 به خودم مربوطه  یچیه-الین

جذبه   یلیشد...واقعا خ یسخ یر کرد که حس کردم دامنم از ز یظیغل اخم
 ...بشه یسداشت!حقش بود از همون اولم پل

 یدم سوال مسخره پرس یهبحث رو عوض کنم  ینکها برای

 نگرانت نشده؟  یکنی؟هیچکسنم یزندگ  یچکساالن با ه یعنی-الین

 زد پوزخندی

 یشه؟ نگرانم نم یچکسچون تنهام ه یر کردفک-هاکان

چه   یناخه ا یشنشدم..خب معلومه که نگرانش م یمونکرد از حرفم پش  مکث
 ..یپرسمم یهسوال

 شرم گاز گرفتم یو لبم رو از رو یینرو انداختم پا سرم

 یدکش  یپوف  هاکان

نفرها   ینمطمئنا اول یکردمم یباهاشون زندگ  یکه از بچگ  ییم خانواده دا-هاکان
 !ستنه

  یکنه نفرها ادم فکر م  یناول  یگهم  یجور  یه...یکردهم  یزندگ   ییشنبود با دا  یادم  اوه
منتظرش  یخواستم یکشور منتظرشن...به جز خانواده و همکاراش ک  یه

اختمش چند وقت که شن ینباشه؟نکنه اصال دوست دختر داشته باشه؟نه بابا ا
 ین..بیشهتر ثابت میشب اینج..و چقدر مردونه بودنش ایخورهاصال بهش نم یدمد
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ظاهرش کامال برعکس    ینکههوس باز و دختر باز ...انقدر پاک مونده!با ا  یادما  ینا
 قضاوت کرد یوزود کس ید...واقعا نبایدهنشون م ینوا

...کاش یشدنم  ید...کاش شهیرفتچشمم کنار نم  یاز جلو  یپارسا لحظه ا  ی  چهره
مثل داداشم دوستش داشتم..بغض فرار کرده بود...درست  یهبق یناالن حداقل ع

شد..به روبه روم نگاه کردم و    ینگاهم بارون   یهاز ثان  یکسر  یگلوم رو چنگ زد و تو
 یلش...مطمئنم اگر دلینهبب انهاک یخواستم...نمیدازگوشه چشمم چک یقطره اشک 

 یشد م ینراز احالش بدت یگفتمروم

 یشاز نگاهش ات دمیدیجلوه بده..اما م یعاد یشهمثل هم یکردم یسع ینکها با
مرد  ینبود!و من چقدر ا یمرد واقع یهادم؟نماد  ینبودا ی..چرا انقدر قو یبارهم

 یخواستمشرو م یواقع

 یذهن یریهرکدوم درگ یمساعت بدون حرف فقط نشسته بود  یک کنم حدودا   فکر 
  یاز کامال از سکوتمون معلوم بود...ظاهرا هردو به سکوت ن  ینو ا یمخودمونو داشت

 !یمداشت

 یدهو نگاهش کردم..چشماش بسته بود..فکر کنم خواب برگشتم

 صداش زدم اروم

 !ی؟؟؟؟غولتشن.........جناب....خواب  یسرگرد........هاکان..........اقا-الین

  یچ تا صبح نگاهش کنم...بدون ه یتونمم ینطوری...خب بهتر!ایدهجواب نم دیدم
 .از سمت چشماش یمزاحمت 

 لب درد و دل کردم یر ز اروم
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عاشق   یتونمم  ی...خب من چطوریو خودت جا زد  یروز انداخت   ینچرا منو به ا-الین
به   یده قلبم چسب  یازت بگذرم وقت   یتونمم  ینباشم؟چطور  ینافذ مشک   یاون چشما

من  یول یمنو عاشق خودت کن یتو تونست  یست؟چرانعشقت و ول کن 
بشم..اونم  شقاع یکردمفکرشم نم یچوقتنتونستم؟...باور کن هنوز درعجبم!اخه ه

...صبح یهرحم یب  یای (واقعا دنیدم!!!....)اروم خندیالغولتشن گودز ی!اقایک 
خوشم   یشتر ب  ینال  ینبگما!!! من از ا  ینما  ی...ولیشد  یگهادم د  یه  یبینیم  یشیپام
  یچکسو دوسال از ه  یستکه ب  یکردم..ارامش  یدامنبع ارامشو پ  یکنم...حس میادم

  یشه زدم(هم یبود!)پوزخند یدهنتپ ینطوریا سالوو د یستکه ب   ینگرفتم...و قلب
چرا...؟چون من تموم احساساتم  یدونیکه عاشقش شم!م  یخوشبحال اون  یگفتمم

رو نگه داشتم تا با  یز ادارم..همه چو صادقانه بهش وف یریزمرو خالصانه پاش م
 ی کنم...اون ادم تو بود  یخرج کس یاحساساتمو الک  یخواستمعشق تجربه کنم..نم

شدم که از احساسات   ی...عاشق ادمیدم..ظاهرا دارم تقاص دلشکستنامو پس ماما.
از  یخواماوضاع هم هنوز نم ینبا هم ی..واقعا مسخرست!!!ولیشهسرش نم یزیچ

...قلب من یستکه ن یست بکشما...جالبه نه؟خب الک دوست داشتنت د
 یناتو و اخالقات...با  ینُمصممه...ع یمشمتصم یتو و چشمات!رو ین!عیهجد

 ی کردم(ول  ی!.)خنده تلخ یادن ینبهت نرسم چه برسه به ا یاهماون دن ید اوضاع شا
 ...من یبدون چه جسمم چه روحم...تا ابد دوست داره مرد قو ینوا

 ..بستم چشمامو

  ی تا با پوزخنداشو ب  یستن یدار بودم که خوابه...خوشحال بودم که ب خوشحال
قلبم کاسته  ینیاز سنگ یکمحداقل  ینطوریکنه...ا یکمکوچ یاشاحساس

 کنم  یخال یکمشد...تونستم خودمو حداقل 
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 :اهنگ که وصف حالم بود رو خوندم یتیکهلب اروم   زیر 

 روشن کن   شمعارو

 باره  یناخر این

  نگاه یر دل س یه

 بعد 

 .....خدانگهدارت

 یگهنگو د چیزی

  برام یکن ه   دعا

 ین کن بعد از ا  دعا

 ...تو فکر تو درام از 

 یمتاسفانه ک  یدمصورتش بود نفهم ی..همونطور که نگاهم تویدمکش  یسوز ناک  آه
 *****هم افتاد وخوابم برد یپلکام رو

 چشمامو اروم باز کردم یمزمخت ابراه یصدا یدنشن با

 !؟یدیدکپ  یدهتل که گرفت ید اومد-ابراهیم

 یسر هاکان گون  یاز محافظا رو  یکی یدمبگم که د یزیدهن باز کنم چ خواستم
رفتن...هاکان  یرونونطور که دستاش بسته بود بلندش کرد و از اتاق بو هم یدکش

 ینا یفهمیدم!؟نمیکردنم ییقشنگ هم قد خودشون بود...پس چرا تقال
 !یهچ یبرا یشخونسرد
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 روبه روم گرفت همونطور وحشتناک ادامه داد یدیسف یگون   ابراهیم

 !قبل اقا خودم دخلتو اوردم یاددرب یکتج-ابراهیم

 بود  دهیشده بود...وقتش رس یجد یز همه چ یگهرس تکون دادم..دبا ت سرمو

 طنابو دور بازوهام بست  یگهدور د یهباز کرد و  یاز صندل دستامو

گرفت...راه افتاد و منم با   یفموو ظر یککوچ  یکرد و با دست گندش بازو  بلندم
 یکشوندخودش م

 یدیتو که صدامو تا االن شن خدایا

هم   یترسمنجاتمون بده!من از مرگ هم م یدوست دار ی هر ک  توروجون
که خواستم کنارشون  ی...چون اونطوریترسم..اگر به خانوادم فکر کنم میترسمنم

نکردم..اما اگر   ی..چون اونطور که خواستم زندگ یترسمفکر کنم م  یندمنبودم..اگر به ا
 یزندگ  یگه...چون اگر اون نباشه دیرمبه هاکان فکر کنم دوست دارم باهاش بم

 نداره  یام معنر ب

 َونه بلند شد  یدادکه نشون م  ینیشدن دِر ماش یدهکش  صدای

 ینداد داخل و پرت شدم کف ماش هولم

 !نکرتو نشنوم یصدا یصندل  یبتمرگ رو-ابراهیم

...دوست داشتم هاکان هم یدیدمنم یگون  یدیرو جز سف یینگفتم جا چیزی
 ورملحظه هم از کنارش جم بخ یک یااخر ینا یخواستمباشه..نم

انگار واقعا دارم   یول یکنیمم یداشده بود...فکر کردم نجات پ یدناام یدمام تموم
 ...استقبال مرگ یرمم
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 بد همه هجوم اوردن سمتم احساسات

 یفهمیدنم یکس  یدر اومده بود...ول اشکم

 ...باشه نشستم یصندل یزدمکه نرم بود و حدس م   ییسکو یناول روی

 یکردمم هیو اروم اروم گر یکردمم ینف فین

 یه ...معلوم بود عصبیدمو بمش رو شن یندلنش صدای

 یکنی؟م یهگر  یدار-هاکان

 یرمم  یسهبگم نه پس دارم از خنده ر خواستم

 ینیمماش یهخوشحال بودم که کنارمه...و تو  یلیته دلم خ ینگفتم..ول چیزی

 اروم تر شده بود صداش

 یکنه؟حالتو خوب م یچ -هاکان

 یگفتمم یره؟بایدمو بگ یهگر  یداشت جلو ی..چرا سعمنواروم کنه. یخواستم چرا
 ارومم کنه...؟ یتونستم یجز اون چ  یکنی؟واقعاارومم م یلعنت  یتو

 مظلوم گفتم یتنها یب  یو با لحن  یهبا گر همونطور 

 یدونم نم-الین

 گرم و اروم بود  لحنش

 ..نگران نباش من کنارتم-هاکان
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دل بکنم    ینگو..من چطور  ینطوریا  ی..خب لعنت یستاداز تپش ا  یلحظه ا  یبرا  قلبم
  یدونست شده!از کجا م ینا یمباور کنم اخر عشق و عاشق یاخه...چطور یادن یناز ا

 !..؟!؟یشهباشه حالم بهتر م یماگر بهم بگه کنارمه اگر حام

 مهابا گفتم بی

 یشه؟ تا هم-الین

  رت یکا!؟اخدا بگم چیشهتا هم  یچ   یعنی...یشعورب  ینال  یبود زد  یچه حرف   ینا  اخه
  ی گذشته برا  ینا....تازه ازایرمبم یگهساعت د یکقراره یدونمنکنه!!!!نگار مثال نم

...واگرنه شاهد سرخ و  یدیدرونم یافمهم بود!خداروشکر ق یبزرگ  یخودش سوت 
 یشدشدنمم م یدسف

 یدکش  یقیعم نفس

 !یشهاره...تا هم-هاکان

 یدلسوز یخواستبهم بگه..دلم نم یناروا یدحالم بده با یکردفکر م چون
حرفارو بزنه...دوست داشتم از ته دلش   ین بخاطر حالم ا یخواستمکنه!نم
دادم   یحترج  یشهم  یع ضا  یلیخ  یدم...دیچ   یم بپرسم اگر زنده موند  یخواستمبگه...م

 دهنمو هر چه زودتر ببندم 

 متوقف شد ین..که ماشیمراه بود یتو یساعت  نیم

 مبرس یخواستم...نمیموندیمراه م یتو ینطوریهم کاش

هم لطف کرد  یلیبود...خدا خ یگهد یچیز طعم مرگ کنار عشقم  یدنکنم چش  فکر 
 ..من کرده بود یبنص یفرصت  ینهمچ
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 یدمباز شدن در رو شن صدای

 مسخره و زمخت کنار گوشم داد زد یشد و دوباره همون صدا یدهکش  بازوم

 !یارروب یکیاون  یل!...اسمائیورجه وورجه کن ینمنب-ابراهیم

 م اقا چش-اسمائیل

 خوب حرکت کنم یتونستمپاشنه بلند نم یکفش ها  با

 یکردمعوض م یلباسمو دم مرگ  یدادنحداقل فرصت م کاش

رو از   یزیچ یتونستم...نمیمباش یخاک  یجا  یه یزدم...حدس میوزیدم یدیشد باد
 ینمبب یگون   یر ز

 یستاداز حرکت ا یقهبعد از چند دق ابراهیم

 ینمشونم فشار اورد تا بش به

 یکردبا پوستم برخورد نم  ینبود و زم  یر ..خداروشکر دامنم زینزم  ینو نشستم روزا  با

 یکنمگلوگه کار رو زودتر تموم م  یهاز جات واگرنه با  یخوریتکون نم-ابراهیم

 ی بود!درسته فرق   یونجونم درم  یکنم..پا  یزبون دراز   یتونستمنم  یگهنگفتم..د  چیزی
 یرتر زودترو د یکردنم

 .ینمبار بب  یناخر یهاکانو برا یافهق یخواستمم ولی

 ..یدمچند نفر رو شن یقدم ها یلحظه بعد صدا  چند

 هاکان گفت باشه خطاب به یلاسمائ یزدمکه حدس م  مردی
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 !تا اقا برسه  یخوریتکون نم-اسمائیل

 ...من نشسته بود یکانگار نزد ی..ولیومداز هاکان در ن صدایی

 یشدن م  یکمونکه نزد  یدمرو شن  نیچند تا ماش  یگذشت تا باالخره صدا  یقهدق  چند

 !ینال  یدمرگت رس فرشته

 یگفتم  یکیکه روبه    یدمصداشو شن  یدهرس  یساو  یدمفهم  ینبسته شدن در ماش  با

 ...یدسرپوشاشونو بردار-اویس

صورتم برداشته شد...هجوم نور به چشمام باعث   یاز رو یاز چند لحظه گون  بعد
 شد نتونم کامل بازشون کنم

 م انداختمبه اطراف نگاهی

...تا االن یین؟مارو از دره بندازه پا  یخواست...نکنه میمدره بود  یهلب    یشدنم  باورم
 ...یلرزهتموم تنم داره م یکنماالن حس م ینداشتم ..ول یترس ینهمچ

همه    یعنیبرسه؟  یانبه پا  یمزندگ  ینجاقراره ا  یعنی..یبینممرگ رو با چشمام م  دارم
 !کجاست عدالتت خدا..؟  ی؟پسسادگ  ینتموم شد؟به هم  یز چ

 یوفتادمدردسر م ی..هروقت تویزدمداشتم صداش م یازشهروقت ن یومدم بدم
دادم   یحترج  ینهم  ی..حق داشت کمکمم نکنه...برایخواستمطلبکارانه ازش کمک م

 نگم یزیچ یگهد

به هاکان انداختم که اندازه چهار قدم ازم فاصله داشت,و نگاهش با خشم   نگاهی
 ...ده بودقفل ش یساو یرو
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 !بود یروان   یه یواقع یکرد...به معنا  یستریکیخنده ه اویس

 ....یدیدکه به اخر خط رس  یبینمم-اویس

 اشارشو گرفت سمتمون انگشت

 ....یدشد یزممرگ پسر عز یشما دوتا باعث و بان -اویس

 اشاره کرد به من با خنده گفت  و

بار دوم اون   یو برا یشیخودم کشته م یکاوه....امروزبه دستا ینتو....ال-اویس
 یبینهدوردودنشو با چشم م یز اتابک جنازه عز

 ر دادس یا قهقه

با لباس عروست   یدمرد..توهم با یبا لباس داماد یزمهمونطور که پسر عز-اویس
 !!حاالئم لباس کفنتهیدلباس قرار بود لباس بخت تو باشه اما نخواست ین...ایریبم

التماس هم  یاقتتماسش کنم..لال یخواستمهام شروع شده بود..نم گریه
 ..هم نبود  یرگذار تاث یمشتصم ینداشت..مطمئنا تو

اقاجون   یچارهحال خودم نبودم...ب  ی..اما من تویکردنگاه من م  یتبا عصبان  هاکان
 ...یموندسالم نم یگهد یندفعه...اینهقرار بود عکس جنازه منو بب

 سمت هاکان رفت

 خنده ادامه داد با

دمم  یپا رو ینداشتم ول ی...باهات کاریدمرچند که دمتو چمزاحم...ه ی تو-اویس
 !سروپا یب  یپسره   ی...حرمت عموت هم نگه نداشت یگذاشت 
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  یشب ها شده بود..رگ گردنش متورم شده بود و چهرش مثل د  یوونهد  ینع  هاکان
 یزدم یبه کبود

 گرفته بود   ی بلندمو به باز یبود..موها یادز یباتقر باد

 ..به حرف زدنعربده شروع کرده   با

..گند یمبه زندگ  یگند زد  یلعنت   ی!تویدهنتو ببند....دهنتو ببند اشغال عوض-هاکان
  ین خودم با هم  یخواست...مرده شور خودتو خواهرتو ببرن دلم میزبه همه چ  یزد

از اول هم برام عمو   یفهمیدمم یدمرد به درد نخور!با یر دستام بکشمت..پ
 یماالن راض ی(ولکرد  ی..)خنده عصبکثافت. یخوره!حالم ازت بهم مینبود
گوشه قبرستون!حاال تا اخر  یمفرستاد یتوچرا؟!چون پسره لعنت یدونی...میساو

...!عرضه مراقبت از بچه خودتم  یپدر شدن نبود  یقعمرت درد نبودشو بکش!!!تو ال
 !ینداشت 

 با خشم داد زد اویس

 نمک نشناس  یدهتنو ببند پسره -اویس

 در اورد و به سمتمون گرفت  یک کتش دوتا کلت مش  یر ز از 

گرد   یدهنش رو باز کنه جوابشو بده با چشما یخواستقع مکه تا اونمو   هاکان
 ساکت شد و زل زد بهش

 بود یدهباالخره وقتش رس یشد نم باورم

از کارام دست خودم  یچکدومزدم ه یغهام شدت گرفته بود..از زور ترس ج  گریه
 یلرزید نبود..بدنم به شدت م
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واب همه کاراتو  ج یکنمبهداد...ارزو م یس تنفرم....ازت متنفرم اوازت م-الین
 ...یبه ناحق بدبخت بشم..ازت متنفرم عوض ی...تو باعث شدیبد

به تمام   یطانش یه!...واقعا یدباز خند یسهقام باعث شد نتونم ادامه بدم,او هق
 !مرد ینمعنا بود ا

 !یبینمتونم ینطوریخوشحالم...خوشحالم که ا-اویس

 کرد  یکهارو اماده شل تفنگ

با شدت بستم و منتظر بودم هرلحظه گلوله بدنمو سوراخ کنه به اخرش  چشمامو
 یم بود یدهرس

بودم که فکرم به   یدهانقدر ترس ینمهاکانو بب یتونستمنم یاخر اخرش...حت  دقیقا
 یرسید جا نم یچه

 داد زد یکیدلم  ته

!؟بدون وقفه یخوایم یچ  لحظه ین...تو ایشه....وقتت داره تموم میاخودت ب به
 !!!انجامش بده

 اروم باز کردم چشمامو

 ..ما نشونه گرفته بود یتفنگ رو رو یجد یلیخ اویس

 به هاکان کردم نگاهی

 بلند گفتم یصدا با

 هاکان؟-الین
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 یزیچ یه! یتونمخودم قول دادم اخر خط بهش اعتراف کنم..اما نه..نم به
از چشمم  ی.قطره اشک قبر ببرم.. یدادم عشقمو با خودم تو یح..ترجیذاشتنم
 بهم زل زده بود..اونم حالش بد بود  ی..با نگران یدچک

  یشه هم  یو برا  یشدکالبدا جدا م  یندوتا روح از ا  یگهد  یقهمعلوم بود تا چند دق  خب
 نگران نباشه  یتونه!...چطور میرفتم

 کردم!از حالت  یمشلبخندمو تقد یباترینگفت ز  یشهعشق زدم...م  یاز رو لبخندی
 !شد یجور یهومد...در ا یعصب

 که از اول جاده  یا-الین

 گرفتار  یسکوت شد به

 از خاطره کم کن  منو

 ......ابد تا

 !!!!بگم خدانگهدار یتونم..نه نه نمیینانداختم پا سرمو

  ینی سنگ یشده ول یچطور یافشهاکان ق یدم..نفهمیسگرفتم سمت او رومو
 یکردمنگاهشو خوب حس م

 با خنده گفت اویس

که برعکس   ییبهم بگو تا به گوش اتابک برسونم...از اونجا یدار یاگر حرف -یساو
 !یدماجازه رو م ینخرفت مهربونم بهت ا یر اون پ

 زدم  پوزخند
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 گفت  یمبه ابراه خطاب

 ...دره یپرتشون کن تو ینجاکارشونو که تموم کردم از هم-اویس

دره  یناخر ا نیدفتر ال  ؟پایانیمیرم؟م ینطوریدارم ا یعنی ...یشدنم باورم
!خب چرا...چرا انقدر زود!؟!؟!اما..ترس دوباره تموم جونمو گرفته ین؟ست؟!هم

خودم!انگار هنوزم  یجلو یحت  یارماخرمم به زبون ب یحرفا یدادبود..فرصت نم
 !باور کنم تمومه یخواستمنم

 از یلمف یهمثل  یملحظات زندگ تمام

م داشتن بهم غلبه ..هردو باه یمونیچشمام رد شد...حسرت و پش یجلو 
 م شدت گرفته بود یه..گریکردنم

...مگه من یشیمم  یوونیدره خوراک چه ح  یتو  یمپرت ش  ینکهمعلوم نبود بعد از ا 
چرا اونهمه سال    یدمفهم  یدادم؟حاالتقاص پس م  یدبا  ینطوریکردم که ا  یچه گناه 

 ..برسم ینجاغرق بودم چون قرار بود به ا یخوش یتو

 ید؟ اماده ا-اویس

 یک شل یخوایتا دم سکته مارو ببره..خب المصب اگر م یچطور یدونستم خوب
 ...بکش اون ماشه رو...همه رو راحت کن یکن

 ینهمهزل زده بود...ا  یس خونسرد به او  یلیاخرمو به هاکان دوختم,با اخم و خ  نگاه
 شده بود برام  یبعج یلیخ یگهد ادم !االن یهارامش تو 

 یزدنم یحرف  هیچکس

 ...وله اومدگل  یکشل صدای
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 ..بستم منتظر بودم هرلحظه سقوط کنم چشمامو

 دهنمو قورت دادم و تکون خوردم اب

 !نه

به هاکان نگاه  یعسر یمکث  یچسالم بودم!چشمامو کم کم باز کردم...بدون ه انگار 
 یکردوزخند به روبه روش نگاه مکردم...اما اونم سالم بود و داشت با پ 

 شدم ه یر زده به صحنه روبه روم خ وحشت

 ...یرفتافتاده بود و از سرش خون م ینزم یرو ابراهیم

 نگاه کردم یلدست اسمائ یتعجب به تفنگ تو  با

 !!!نـــه

 بود؟؟؟؟  یمخف  یسپل اسمائیل

 !!مـــن خدای

 !بود ینکردن  باورم

 گرفت   ییندستشو پا یتو ینگاه کرد تفنگ ها یلبا وحشت به اسمائ اویس

 زد  فریاد

 !؟؟تو یکرد   یچه غلط -اویس

 روبه هاکان گفت اسمائیل

 !قربان  یرسندارن م-اسمائیل
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 یکردیم همه هاج و واج بهشون نگاه م یلهاکان و اسمائ جز 

 یدیمشن  یکیرو از نزد یسپل ینماش یر اژ صدای

 ...یائهرو یه  یناالن ُمردم و ا یکردم!فکر میشدنم باورم

 دست پاچه شده بود  اویس

 محافظا داد زد یهبق روبه

دوتارو   ینروشن کن تا من ا ینو!بهادر ماشیدمسلح باش ینو ماشت یدبر-اویس
 !خالص کنم

  از تفنگارو گرفت سمت هاکان یکیچشم گفتن  همگی

 زدم  یبلند جیغ

 کمکمون کنه  یکی..کمک..!!! یدست از سرمون بردار عوض-الین

 ینایاز ماش یکیکه   یددوئ یسکه تا اونموقع شوک شده بود به سمت او  اسمائیل
آخش رفت هوا و افتاد   یلکرد سمت اسمائ  یکو شل  یینش رفت پا  یشهشمحافظا  

 شده بود  ی...پاهاش خون ینزم

 اومد یم یساپل صدای

 .....یست...ایستا-

 ماشه به سمت هاکان نشونه گرفت  یتش رفت رودس اویس

 اومد یکشل یصدا یکهوبستم که  چشمامو

  بنفش یغتموم توانم ج با
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 ...ینت بهت عوضنــــه!!!لعنت بهت...لع-الین

جون هاکان روبه رو   یچشمامو باز کنم وبا جسم ب  یتونستم..نمیکردمهق م هق
 بشم

 ..هاکانم..؟نه نه یعنی...یدادمفحش م یس و به او یکردمم یهبلند گر  بلند

 ین؟؟؟ ال-هاکان

 سرم رو بلند کردم   یعالل شدم..سر  یواقع  یاسمم از زبون هاکان به معنا  یدنشن  با

شده بود   یافتاده بود و شونه ش خون   ینزم  یکه رو  یجون   یب   یساوبه    یناباور  با
 نگاه کردم

 !سالم بود هاکان

  ید رو محاصره کردن و تهد  ینبهمون...اون چند تا ماش  یدنشدن و رس  یکنزد  پلیسا
بشن اما من هنوزم محو هاکان   یادهخلع سالح کنن و پ یخواستنوار ازشون م

 ...بودم

 ... نگاهم کرد یلبخند جذاب  با

همه   یشد ...باورم نمیکنهجلوم سالم نشسته و داره با لبخند نگاهم م یشدنم باورم
شد همه   یست؟؟تمومن یاراحت باشه رو یالم؟خ!زنده میمتموم شده!...نمرد یز چ
 !یدادبه سواالم جواب م یکی...کاش ی؟چ 

 یهباعث شده بود از شوق وذوق گر  یو خوشحال  یجاناصال خوب نبود..حس ه  حالم
 ..یرهم بگ

 حق به جانب گفت یافههمون ق با
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 !؟یفهضع یمنو دست کم گرفته بود-هاکان

...وسط یرفت!...دلم براش ضعف مکردیم  یهاکان بود که داشت باهام شوخ  ینا 
 ...یدمهام از ته دل خند یهگر

 ی؟ کوفت...چرا از اول بهم نگفت -الین

  تکون داد یدونم نم یزد و سرشو به معن یکج   لبخند

اومدن سمتمون  ینظام یبا لباس ها یس..دوتا پلیمنوز بسته بوده هردومون
  سرش بود....با چاقو دستامونو باز کردن یزن بود و چادر مشک  یکیشون

 گذاشت و مشغول صحبت شدن   یبه هاکان احترام نظام مرده

 یدمخانمه رو شن صدای

 ...یگمم یکبهتون تبر-

 ی...خوش شانس  یحساس خوشبخت !ایومدکه از ته ته قلبم م  یزدم...لبخند  لبخندی
 وجودمو فرا گرفته بود

 گرفت   بازومو

که    یاورژانس هم اونجاست..حالت خوبه؟زخم ینبهت لباس بدم...ماش یمبر یاب-
 ی؟ نشد

 یخشَنن...ول یلیبودم خ یده بود معموال د یدبع یسزن پل یهبود..واقعا از  مهربون
 ینکها ین باشه..در عو پنج به باال یس یخوردبرعکس همشون بود..سنش م ینا

 بود اما رفتارش باهام گرم و خوب بود یجد
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 یها یناز ماش یزدمکه حدس م  یکون دادم و همراهش به سمت َون رو ت سرم
 .یمباشه رفت یدب  یسپل

رو از  یبه سمتم گرفت...با تشکر بطر یاب معدن  یبطر یهون رو باز کرد و  در 
 دستش گرفتم

 یمکامل ندار یزاتبرات...فقط چون تجه رمیالباس ب یناز پشت ماش یرممن م-
 !یمن استفاده کن یفعال از لباس ها یمجبور

 !یهممنونم همونم کاف یلیخ-الین

زد و   یهم سر بلند کنم!لبخند یکی  ینا یاز من بلند تر بود...مجبور بودم برا  قدش
 ینرفت سمت صندوق عقب ماش

 یدمکش  یقیباال گرفتم و نفس عم سرمو

که  ی.مرس..یروتو ازم برنگردوند یچوقتکه مثل ه ی....مرسشکرت یاخدا-الین
 !...دوست دارم یلی...خیبود یاورمتنها  یشههم

 یدمشده...چون فهم یشتر اتفاقات باورم نسبت به خدا ب ینا یط  یکردمم حس
 ...یدمحواسش بهم بوده و من نفهم یشههم

 ...یدمرو باز کردم و سر کش یمعدن  اب

بود که تاحاال خورده   یاب معدن  ینبوده..خوشمزه ترچقدر تشنم  یدمفهم تازه
پلک   یکرده بودم و حت   یدابود که از مرگ نجات پ ینچون به خاطر ا یدبودم..شا

 شده بود  یرینزدنمم برام ش

 به سمتم اومد  یمشک  یسهک  یههمراه  زنه
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 ...کرده  یدسرهنگ تاک یتوش چادر هم هست..بهتره اونم بپوش-

وش لبخند زدم..چقدر مهربون وم بازو بسته کردم...و به ر باشه ار   یبه معن  چشمامو
 !شده بودما

به سرتاپام انداخت(اگر کمک  ی)نگاه  یلباستو عوض کن یتونیم ینماش یتو-
 ...یادن یمراقبم تا کس ینجاصدام کن من هم یخواست 

 ...واقعا ممنون-الین

 !یفمهوظ  یستبه تشکر ن یاز ن-

 ...تکون دادم و رفتم داخل ون سرمو

جا داشت تا بتونم کارم رو انجام بدم خداروشکر دورتا   یبود و به اندازه کاف  بزرگ
 نداشت یدد یکس  یرونبه کار رفته بود و از ب یدور پرده سرمه ا

  بود دراوردم  یبا هر زحمت  لباسمو

 !سرم نبود...معلوم نبود کجا افتاده یتاج رو یدمفهم تازه

 یادمه...خفن بودن یلیبود انداختم..خکه بهم داده   ینظام ی به لباس ها نگاهی
و به ارزومون    یمامتحان کنم..باالخره نمرد  یکیشونو بارم که شده    یهارزوم بود    یبچگ 
 !!..یدیمرس

 یناشاست  یینپا  یبودن و رو  یشلوار و مانتورو تنم کردم...که به رنگ سبز لجن  اول
 یمجلس یکفش ها  به یزده شده بود... کامال ساده بود...نگاه  یدوتا ستاره نظام

 یرفتمکفش و چادر م  یناگر با ا  یشدممسخره م  یلیخنده..خ  یر پام انداختم و زدم ز
 !جلوشون
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 رو گشتم و خداروشکر یسهک  توی

 کردم  یداپ یزدزنونه تر م یمال سربازا بود ول ینع یباکه تقر  یمشک  ینپوت یه

 !دماکردم...چقدر خفن ش  یتشلوارم رو به داخلش هدا یین و پا پوشیدمشون

 ...نبود یچیبود روبه رومون جز کوه ه یهدِر ون پشت به بق چون

  نکردم...در ون رو باز کردم یداپ یوروسر مقنعه

 یکردپشت به ون داشت اطراف رو نگاه م خانمه

 ید؟ ببخش-الین

 سمتم و منتظر نگاهم کرد برگشت

 موهام؟  یمن بندازم رو یدندار یزیچ یروسر یامقنعه -الین

 یارم...صبر کن االن برات میرماز خانم زنگنه بگ یدته بود!بارف یادماوه -

 ...تکون دادم واونم رفت سرمو

 ..یکردخم مونده بود درد م ینماش یشدم گردنم از بس تو یادهپ ینماش از 

 یسپل یزنا ینبازم شده بودم ع یاون لباس ها و چکمه ها و موها با
 یرانیش..البته از نوع ایوودیهال

همراهش  یکردمم یجانخندم گرفته بود..هروقت احساس ه ینا ه افکر کردن ب از 
 ...یومدخنده هم م

شوک   یتموم شده بود..هنوزم تو یز همه چ یو خوب  یسادگ  ینبه ا یشدنم باورم
 ی برا یلشدل یفهمیدم...نمیکنیمم یدابهم نگفته بود نجات پ شعور یبودم!هاکان ب
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نداره براش  یب......عنهیحرص خوردنمو بب یخواستم یدبود؟...شا ینگفتن چ 
 !دارم

 یشد م یککه نزد  یدمبم و جذابش رو از پشت ون شن صدای

 ....ی...خانم محمودیخانم محمود-هاکان

تا منو با اون   ینماش یبپرم تو یخواستم!میزدرو صدا م یسهاون خانم پل ظاهرا 
 ینااز  یدادمم یحبودم..ترج ینطوریبرام مهم نبود که تا االن جلوش ا ینهموها نب

 به بعد مثل قبال رفتار کنم

 ون ظاهر شد  یاز جلو یهوشده بود چون  یر د اما

 !ینور...انتظار نداشتم انقدر زود برسه ایدمترس کش یاز رو هینی

 ...قفل مونده بود  ظاهرم یرو نگاهش

خجالت قرمز شده بودم..نه به اون موقع که با لباس عروس جلوش رژه   از 
 !فرار کنم یخواستمم یبود و ه  یدهم پوش..نه به االن که لباسیرفتمم

 یچرخیدموهام و لباسم م یچشمش رو یول یگفتنم هیچی

 اونور؟  یدروتونو بکن یشهاهم اهم...جناب سرگرد م-الین

 از جام تکون نخوردم ید...ولقدم جلواوم یه

 ..به روش اخم کردم ینهبه س دست

 یستادا ینهمن دست به س ینع اونم

 و اگه نرم؟ -هاکان
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 یرمخب من م-نالی

 یست اجازه ن-هاکان

 !تعجب بهش نگاه کردم با

 و با اخم بود  یعاد  یشهصورتش مثل هم یول یزدموج م یطونیچشماش ش توی

 !کرده؟   ییر بود که چرا هاکان انقدر تغ ینجاا یاصل سوال

 برم که با دوقدم خودش رو بهم رسوند ومچ دستمو گرفت اومدم

 ی وحش یخوایم یاخ..چ -الین

 ابروشو باال برد...و طلبکارانه گفت یتا یهکه بهش دادم   یلفظ  از 

 زودباش معذرت بخواه-هاکان

 لجباز وسرکش شده بودم  ینمعمول همون ال  طبق

 اامن؟عمراا-الین

 زد...و سرشوجلو اورد نیشخندی

باعث شده بود   یدنشپنج انگشت صورتامون باهم فاصله داشت......د تقریبا
 دوباره قلبم َرم کنه 

وجذابشو    یمشک   یبفهمه حالم خرابه...چشما  یخواستم..نمیزدمس نفس منف  اروم
 ! یپلک زدن   یچچشمام قفل کرده بود بدون ه یرو

 تر از قبل گفت اروم
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 !یانگار هنوزم همون  یول یاتفاقات ادم بش ینبعد از ا یکردمم فکر -هاکان

 یدمکش  یقیحفظ کنم..نامحسوس نفس عم یموکردم خونسرد  سعی

 ...ادم بشن یتونننم یچوقتشته ها هاره خب فر -الین

 کنه   یطنتش یخواستحرص درار نبود..انگار م یندفعهزد..اما ا پوزخندی

 یکردمبا تعجب بهش نگاه م هنوزم

 تر اورد  یکنزد صورتشو

 با دستاش از پشت سرم رو گرفت  یعاون سر یعقب تر رفتم ول  یکم

 ینکه اضطراب داشتم..نه ا  ییجورا  یه...یکیهمه نزد  ین و از ا  یترسیدمداشتم م  دیگه
ها   یتموقع یلیکنه تا االن خ  یکار  یخواستبه هاکان مطمئن نباشم..اون اگر م

اقدام   یسهمه پل ینا یبخواد االن جلو ینکه نکرد..چه برسه به ا یکار  یداشت ول
 کنه

 نحلق  یادز فاصلمون

 دستشو گذاشت و سفت نگهم داشت  یکیعقب تر برم که مانع شد و اون    خواستم

 دهنمو پر صدا قورت دادم آب

 !؟یکنیم یکار چــ...چ-الین

قصدش    یدونستمب مبود..خو  یزی..انگار دنبال چیزدچشمام دو دو م  یتو  نگاهش
 ینطوریا یخواستپرو..م ی..پسره یبارید..چون از چشماش شرارت میتمهاذ
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خدا رحم کرد نگفتم  یعنی یامتحانم کنه!؟راز چشمامو بخونه؟کور خونده..وا
 ..یدادرو لو م  یز همه چ  یکه من براش سرودم دم اخر  یتیارما..البته اون بدوستش د

  یخ ...دست و پام  یکوبیدم  ینمتابانه تر به س  ی...قلبم ب یخوردصورتم م  یرو  نفساش
  یدونه خدا م ی.....ولیشدمداشتم از خجالت اب م یباکرده بود... معذب بودم...تقر

  ی کس یکه حاضر نبودم حت  یبه پا بود...من یمجلل یدلم چه عروس یکه تو
 میزدله له م ینطوریا وششاغ یباهام داشته باشه حاال برا یتماس ینکوچکتر

 یدمبم و ارومشو شن صدای

  یانلباسات بهت م-هاکان

  یه فرق نگاه هارو بفهمم..اونم نگاه عشقم که با بق یتونستمدختر بودم م یه من
 !فرق داشت یلیخ

قلب   ین...ایشد..باورم نمیزدان تند تند مطوف یبارون تو یمثل قطره ها  قلبش
 یزنهم یعمن انقدر سر یدستا یر هاکانه که ز

 یشد ون م یککه داشت نزد  یدمرو شن یمحمود صدای

 گرفت  یشات یشونیمپ یدرکمال تعجب رو 

 ....بوم بوم بوم بوم بوم بوم

 ....بوم بوم بوم بوم بوم بوم

 ....بوم بوم بوم بوم بوم بوم

 !ییصدا یچ...هیشنیدمقلبم نم یش هاجز تپ  ییصدا هیچ
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 !!!!بود یدهبوس یشونیموپ یرو هاکان

به خودش اومد... رهام کرد و از کنارم   یع اون سر یچشمام بسته بود ول هنوزم
 گذشت

بزنه!چشمامو باز کردم و   یتونستتندتر نم یناز ا یگه...مطمئنم دیسوختم قلبم
 یدمکش  یقینفس عم

 یننداشت..گر گرفته بودم!!ع یده..اما فایزدماد مهوا کمه...خودمو ب یکردمم حس
 !اتش فشان فعال یه

 نگاهش نگران شد  دنمیبه سمتم اومد..با د محمودی

 ی؟؟ بده؟چرا انقدر قرمز شد یزم؟حالتعز یشدهچ-محمودی

 بود  یخ یکهت یه ینداغش ع یگرفت...دستام دربرابر دستا  دستامو

  یملباسارو بپوش زودتر بر یاب یستاصال حالت خوب ن ینکهمثل ا-محمودی

  یشه شده بودم ..سرمو تکون دادم و مقنعه رو از دستش گرفتم و رفتم سمت ش  الل
 ینماش یها

 یش مقنعه رو سرم کردم...تموم فکرم مشغول چند لحظه پ یچطور نفهمیدم
...؟دوست ی؟عشقچ  ی...کارش رو بذارم پایزدمهابا م یبود..قلبم هنوزم ب 

سکته  یتم از خوشحالته دلم داش یکنم...ول یبرداشت  یچه یتونستمداشتن؟..نم
لبم  یرو یاز طرف هاکان سنگدل بوده!.....لبخند پهن یشد...باورم نمیکردمم

 نشست 

 نگاه کردم یافمبه ق ینماش یدود یها یشهش یتو از 



 

 
840

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 یدم د یعاشق رو م یخجالت  ینال یه داشتم

 یخفه شم و سوت  دادم فعال یحکنم..ترج یاز ذوق خودمو کجا خال نمیدونستم
از  ی..خبریمانبوالنس رفت یها یناز ماش یکیبه سمت  یمحمودندم....همراه 

هم  یه..و بقیکردها از درد ناله م یناز ماش یکی یتو یلجنازه ها نبود فقط اسمائ
نبودن معلوم نبود    ینامشغول پانسمان زخمش بودن....واقعا ممنونشون بودم..اگر ا

 یادسرمون ب یخواستم ییچه بال

 یفهمیدمنم یزیاطرافم چ ازاتفاقات

کرد اما من هنوزم   یانبوالنس بود به طرفم اومد..سالم و احوال پرس  یکه تو  مردی
 نبودم  یادن ینا یتو

 رو صدا زدن و رفت  یانبوالنس نشستم...محمود ینپشت ماش همراهش

و رو چک کرد..اما من هنوزم محو روبه روم بودم... یزمرو گرفت و همه چ فشارم
ها شده   یوونه د یننشسته بود ع  یلبام لبخند محو یمشغول بود..رو یدافکرم شد

 ..بودم

 ابروهاش از تعجب باال رفت  یدقلبم رو که شن  ضربان

جوون   یادیز  یگاهشسالش باشه نسبت به جا  یو خورده ا  یستب  یخوردم  بهش
 بود

فشارت  میکروچک کردم!  یزتمن همه چ ین...ببیزنهاوه اوه چقدر هم تند م-دکتر
 یفهممنم یخونت هم نرمال بود..ول یژنبود اکس یینو ضعف پا یبه خاطر گشنگ 

 !یه؟چ یتپش قلب برا ینا
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 كه عاشق نيست  یكس  یمن برا))

 توضيح دهم  چگونه

 هاي يک نفر  چشم

 ((باشد...!؟ یديگر ِی عضِو حيات  ميتواند

 یددکتر حالم خوبه...نگران نباش یهدردش چ یدونمخودم م-الین

  جوابشو دادم یچرا اونطور یدمشاد و خوشحال بودم که نفهم ر اونقد

 گفت  یطونزد ش یتکون داد ولبخند سرشو

 یگستد یز چ  یه یهپس قض-دکتر

 یین زدم و سرم روانداختم پا لبخند

بود  یشونیمپ یبه خاطر اون بوسه رو یداز کارام دست خودم نبود...شا هیچکدوم
بود!خوب بلد بود دل   یرینش یبعج.. یکردمکه انقدر عوض شده بودم...حس م

 !ماهرانه بود یلی...بوسه ش خیرهبگ یادمو به باز

 !دکتر بفهمه یدمنتونستم ترس یجاش رو لمس کنم ول میخواستم

 کنم؟  یز برات تجو یدار یاز ن یخب چ -دکتر

 دارم یاز بگم هاکان ن خواستم

 ...کن  یز برام تجو هاکانو

 تکون دادم یدونمنم یبه معنا سرمو
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 گشت  یزیچ یهدنبال   یلشساو توی

 حالت بهتر بشه...درضمن یکمتا  یکنمسرم برات وصل م یه-دکتر

  ین هم یدونستحد خودش رو م یومدبه نظر نم ینگاهش کردم...دکتر بد منتظر 
 بود یکاف 

 لبخند گفت  با

از دستم   یکار  یگهموقع دچون اون  یرونموقع نزنه ب  یهمراقب اون قلبتم باش  -دکتر
 ..یادبرنم

 درهم هاکان لبخندموقورت دادم یاخما یدنلبخندبزنم که با د تمخواس

 یکردبه دکتر نگاه م  یتو با عصبان  یشدم یکداشت به سمت ما نزد 

 و تحکم گفت یتو روبه من با همون عصبان یستادا ینماش پایین

 نارت جم نخوره؟؟ کجاست؟؟مگه نگفتم از ک  یخانم محمود ینپس ا-هاکان

و تعصبش بشم..چرا انقدر من  یرتمن قربون اون غ یبود..اله یندردش ا پس
 ....اخالقشم؟ ینکشته مرده ا

 سرهنگ صداشون کردن ینکهمثل ا-الین

 یبپرم بگم اخ  یخواستماخم داشت..م یشونیشپ یهنوز رو یتکون داد ول سرشو
 یشیم یرتیغ یوقت  یشه چقدر صورتت جذاب تر م ییـــیپسر

 کردم خودم رو جمع کنم  سعی
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..منتظر بودم بره..اما مونده بود تا ما  یینش گرفتم و سرم رو انداختم پااز  نگاهمو
 کارمون تموم شه 

سبزش عوض کرده بود...چقدر پر ابهت تر  ینظام یلباسشو با لباسا یدمفهم تازه
جذاب  یلیخ یلماف یتو یریختچاق و ب ساییلباس برعکس پل ینا یتو یشدم

رو به عقب داده  یشجذاب مشک یسرش کاله نبود و موها ی...رویکردترش م
 ...بود

 معلوم بود  یصورتش هنوزم اثر کبود روی

 سرم رو زد یوقت  دکتر 

 بهم گفت رو

 یارن براتون دستمال مرطوب ب یگمم یبه خانم محمود-دکتر

 نگاهش کردم سوالی

 !!چرا؟-الین

باهام راحت باشه....   یتونه نم  یگهزد..مطمئن بودم به خاطر هاکان د  ی کمرنگ   بخندل
 !یبرنقدر پر جذبه ست که همه ازش حساب مچ

 یفهمیدم-دکتر

با دستمال   یشد...مسلما منظورش زخمام نبود چون نمیهمنظورش چ نفهمیدم
 یا یگه د یز صورتم چ یرو یکخراش کوچ یه مرطوب پاکشون کرد...بعدم مگه جز 

 افتاده بود!؟

 تا سرمتون تموم شه یدنش یادهپ یناز ماش-دکتر
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 تکون دادم سرمو

 یکردصحبت م یرسم شتدا

 ممنون دکتر-الین

 باشه یطونش یلیخ یخوردم یبود...ول یزد..چهرش معمول یمردونه ا لبخند

 یادهپ ینهم...دکتر که از ماش یرفت تو یشتر خندش اخماش ب یدنبا د هاکان
 دنبالش رفت و مشغول صحبت شدن شد..هاکان

کم حالم داشت بهتر   دادم و چشمامو بستم...کم یهتک ینماش ی یوارهبه د سرمو
 یشدم

 !یزم؟عز-محمودی

بسته   یه و  یککوچ  یینهآ  یهدستش  یباز کردم و بهش نگاه کردم..تو چشمامو
 دستمال مرطوب بود 

 ...منتظرم ینجاپاک کن من هم یشتوارا-محمودی

 م که با دست ازادم برشون داشتمسمت گرفتشون

  ی کدوم زامب  یهشب  یافمق  یستخدا معلوم ن  یادارم..  یش افتاد من هنوز ارا  یادم  تازه
 ..رو هم رد کرده بودم یکه من کردم مطمئنا زامب  یا یهشده بود..با اون همه گر

چشمام پخش شده   یر ز یملمصورتم در کمال تعجب فقط ر ی رو گرفتم جلو آئینه
 ...ازش دور دهنم بود یصورتم پاک شده بود و رد کمرنگ  یبود و رژم رو
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 یر روبه رو بشم..خدا خ  ینانتظار داشتم با بدتر از ا  ید ولبد بو  یافمهنورم ق  ینکها  با
  یادم خنگ  ینه اون محمود یالهاکان گودز ینبده دکتر رو...واگرنه,نه ا

 ...یموندمم ینطوریهم یران...اونوقت تا خود اینداختنم

صورتم  یکردمپاک کردم..حس م یظموغل یشمرطوب ارا یبا دستمال ها  سریع
 ...سبک تر شده

 یکردم..از طرف   یداقرار بود با اشکان ازدواج کنم !اما نجات پ یشب د یشدمن باورم
باره باهم    یکاتفاق    ینهمهکرده بودم...ا  یدا..اما بازم نجات پیرمامروز هم قرار بود بم

 !زد..هم اون اوضاع هم ادماش یبشدفعه غ یکافتاد و 

بهش فکر کنم چون   امیخونم  یگهد  ینجامبود االن ا  ینباال انداختم ...مهم ا  یا  شونه
 ...شده بودم یتاذ یلیخ

دور  یاصل یناز ال یشانداختم..چقدر با ارا ینگاه  ینهآئ یاز تو یدمصورت سف به
 !شده بودم

 استفاده شده رو توش انداختم  یبرداشتم ودستمال ها یریزریکنارم مشما ف  از 

  یس پل ینشمنتظر موندم تا ِسرمم تموم شه..بعد از اون سوار ما یگه د یقهدق چند
 ..هم کنارم نشست یو محمود یمشد

 ...بود یگهد ینماش یهاز هاکان نبود..انگار تو  خبری

 ...که هنوز دارمش  یکردمم خداروشکر 

 یکار داشتن چ یدونم...نمیممعطل بود ی چند ساعت  یدیمکه رس یرانفارت اس به
 ..یکردنم
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 ..برامون گرفتن یرانپرواز رو به ا یناول یدمفهم فقط 

دلم   یاوت کرد...دل تو  یم!!!!تازه حس دلتنگینامامان  یشپ  یگشتمداشتم برم  باالخره
حاال   ینال یباحال یلیمسافت رو بدوئم!خ ینا یخواستمم ی..حت یراننبود برگردم ا

 ی؟خبخانوادت افتاد یاد یرانا یریم یکه دار

شدن پارسا مردن  یدهنوزم هضم اتفاقا سخت بود...فرارم از دست اشکان شه 
منو هاکان رد و بدل   ینکه ب  یی باهم..اون حرفا یانبار یافتادن ما تو یر ..گاشکان.

دنمون...از همه مهمتر اون بوسه...!اون نگاه کر   یداشد...دم مرگ بودنمون...نجات پ
 ...گرم...حق داشتم خودمم فراموش کنم

مارو   یهر کس یخورداز کنارم تکون نم یمحمود یم بود یمافرودگاه منتظر هواپ توی
 ...منم مثل اون چادر سرم بودیمهمکار یکردفکر م دیدیم

...خداروشکر یکردمخودم احساس م یفرودگاهو رو یتو ینگاه عرب ها یگاه   گه
  یدام پ ینورا ا یگهد ینبعد از ا یرم...مگه بمیشمدارم از شرشون خالص م

 ...کردم  یدانجات پ یبشه!!!باالخره از اون کابوس لعنت 

مرد با   یها یسپرواز بودن..چند تا از پل یکارها  یر درگ ..انگار یدمند یگهد هاکانو
 ...بودن  یبودن هرکدوم مشغول کار  یستادهو چمدون منتظر ا  یشخص  یلباس ها

 !چمدون دستشون بود حاال؟  چرا

همون   یزدمو حدس م  یکردداشت صحبت م  یگهخانم د  یهکه با    یگوش محمود  در 
 زنگنه باشه گفتم

 ید چمدون دار  یاتونچرا بعض-الین
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 یگهد یسایپل ینگاه کرد همونطور که چشماش رو یهسمتم و به بق برگشت
 گفت  یچرخیدم

 یز چند وقت حواسمون به همه چ  ینا  یمداشت  یتمامور  ینجاماهم ا  خب-محمودی
 ...بود

 برگشتم سمتش متعجب

کلمه رو عوض    یعسر یدادمم یکه هـ..)داشتم سوت   یمگه فقط همون گروه -الین
 نبود؟ یکردنشون کار مکردم(سرگرد راد باها

بودن..ما   یبودن..چون مخف   یکتر فقط اونا به شما نزد  یمبود  یشتر نه...ما ب-محمودی
    یکردیماوضاع رو کنترل م یگهد یاز جا

 ندارم برگشت سمت زنگنه   یسوال  یدد  ینزدم وقت   یحرف   یگهرو تکون دادم و د  سرم

 !باشه یز حد حواسشون به همه چ  ینتا ا یکردمنم فکر 

خوشحال بودن..چند   ییجورا یهانجام شده بود همشون  یتبا موفق اتشونعملی
  یقا !؟سرهنگشون دقیچ  یبرا یدمنفهم ی از من تشکر کردن ول ی نفرشون هم حت 

  ی جلو  یبودمش با همون لحن خشک و رسم یدهدانشگاه د یکه جلو یهمون 
 !کردنم بوده  یدانجات پ یگفت....فکر کنم برا  یکسفارت بهم تبر

  ی رودگاه باز شد...و همگ به باند ف یاره پرواز مارو اعالم کردن..در ورودشم ظاهرا 
 یم بلند شد

 ..کنار پنجره نشستمیمشد یماوارد هواپ یمحمود همراه

 نشست  یمکنار  یصندل یاونم رو و
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 کنارم  یادبذار هاکان ب یگهد ینسمج..برو اونور بش یکهزن اه

کنار من  یادمه همکاراش به یداشتما منم!فکر کن هاکان جلو ییانتظارا عجب
 ...سوال یر ز یره..اونم هاکان مغرور و خودخواه!تموم ابهتش مینهبش

  یم که ما نشسته بود  یقسمت  ینپر از مسافر شد..البته ا یمابعد هواپ  یقهدق چند
 بودن ینا فقط گروه سرهنگ

همراه سرهنگ وارد شد..و هنوزم مشغول صحبت بودن..اخماش طبق  هاکان
 ...نبود یبود..اما عصبان هم  یمعمول تو

  یع بود سر یادبهم انداخت اما چون سرعتششون ز ینگاه  یمموقع رد شدن ن 
 گذشت

 ما نشستن  یپشت  یها یصندل روی

نشسته  یمحمود یمن و هاکان هم کنارش پشت صندل  یپشت صندل  سرهنگ
 بود

منم   ینن جلو بش یانبرگشت سمت سرهنگ وبه خاطر احترام گفت ب حمودیم
ند شدم برگشتم سمتشون هاکان متعجب نگاهم کرد ...سرهنگ با لبخند  همزمان بل

 منتظر حرف از جانب من بود یمحو و مردونه ا

که پشتم به شماست جناب سرهنگ...)به هاکان نگاه کردم(و   یدواقعا ببخش-الین
 ...ب سرگردشما جنا ینهمچن

 لبخندش پررنگ تر شد   سرهنگ

 راحت باش دخترم-سرهنگ 



 

 
849

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

هم  بعد از چند لحظه   ینگاه نکردم نشستم سر جام..محمود به هاکان دیگه
  نشست

 یشنیدم از پشت م صداشونو

 ...یخبر بد یعیبه خانواده رف یخوایم یچطور-سرهنگ 

 یدکش  یانگار کالفه بود پوف  هاکان

 ....بهشون بگم پارسا یچطور دونمیقربان...نم یدونمنم-هاکان

رسا بازم بغض کردم...کاش اخر شدن پا یدشه یاداوریحرفشو خورد..با  بقیه
 !....کاش حداقل پارسا زنده بود یشدختم نم ینجابه ا یشزندگ

 یدنپوش شدن...با شن یاهاداره س یپسرم...همه تو یگمم یتبهت تسل-سرهنگ 
خوبمون   یروهایاز ن یکی...استوار پارسا یمخبر هممون شوک زده شد ینا

 ..دنش یدکه شه  ییبچه ها یهسرگرد و بق ینبود..همچن

 کردم ذهنمو منحرف کنم و صداشونو نشنوم   ی...سعیومداز هاکان ن صدایی

روبه    یدبودن...خورش  یماهواپ  ییناسمون...که حاال پا  یتو  یدوختم به ابرا   نگاهمو
 ی اسمون قرمز رنگ بود..هوا ی...فضایکردداشت...ظاهرا داشت غروب م روم قرار 
 !بود  یقشنگ 

شدن....دست  یاشکام دوباره جار یاداوریشغروب کرد...با  ینطوریهم پارساهم
دوست که اگر االن  یهدوست ارزش داشت... یهخودم نبود!...پارسا برام مثل 

 ..یکردفرق م یزاچ یلیخ یدداشتمش شا
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  ی برگردم سمت هاکان و زل بزنم تو  یه   یخواستدادم..دلم م  یه تک  یشهبه ش  سرمو
 !اضافه بکنم یغلطا یذاشتنم یطمون...اما شرایشخوشرنگ مشک یاون چشما

کنه!اون کارش از   یکار چ یخوادبشه..هاکان م یبرسم تهران قراره چ  یوقت  نمیدونم
تمرکزم رو   یداما فعال نه..با یخواستمم یحازش توض ینابود...درباره همه ا یچ  یرو

ماه ازشون دور بودم...چقدر دلم براشون   ینکه چند  یخانوادم...خانواده ا  یبذارم رو
 ...یاز هر کس بیشتر ! یاز هرموقع یشتر .بتنگ شده بود.

 تهران فرود اومد  ینزم یباالخره رو یبعد از دوساعت و خورده ا هواپیما

سرتاپامو فرا گرفته بود..به  یو خوشحال یجانبرگشتم به کشورم...ه یشدنم باورم
 ...پاهام رو گرفتم تا ندوئم یزور جلو

 فرودگاه منتظرن  یتو ینامامان میدونستم

زودتر  یخواستماالن همه خانواده ها منتظر بچه هاشون بودن..م درواقع
باز شد و   یمااومد که باالخره در هواپ یکم کم اشکم داشت درم  یگه...دینمشونبب

 وج از سمت مهماندار صادر شداجازه خر 

  یدمپله ها که رس یین..پایمخارج شد یمااز هواپ یبا محمود یم ما جلوتر بود چون
 ...یدمکش  یقینفس عم

 یاالن چه ماه  یدونستمنم یاب و هواش هم تنگ شده بود...حت  یبرا دلم
 باشه یدهبهار رس یکردم..اما حس میمهست

 ...بودم یدهرس یرتر بود و من د یدهبهار رس اره
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رو درک   یشهجا خونه خود ادم نم  یچه  یبه وطن خودم برگشتم...تازه معن  باالخره
 !کردم

 یم شد یطه اصلو وارد محو یمباند فرودگاه گذشت از 

بعد   یقهبرگردم عقب رو نگاه کنم..تموم فکر و ذکرم به چند دق یتونستمنم دیگه
 ...بود

 ..بودبسته  یخدلم نبود...از استرس دستام  یتو دل

..چادرم رو دراوردم و گرفتم سمتش و اونم یمرفت  یینپا  یاز پله برق   یمحمود  همراه
 چمدونش یگذاشت تو

به   یرسمم یینتر طبقه پا یهتعارف اخرش گفت  یتشکر کردم و بعد از کل ازش
 مقصد...قرار شد بعدا لباساش رو بدم هاکان براش ببره 

 رمب یین پا یمنتظر بمونم از پله برق  نمیتونستم

 یدوئیدم م  یگم  یگمثل م  یقاوسط سالن استفاده کردم..دق  یاز پله ها   ینهم  برای

 ..نمونده بود یزی...چیباریدگونم م  یرو یجاناز ه اشکام

 ...یمو زندگ یدنمونده بود تا برسم به منبع ام چیزی

 !خانوادم

  یدمدوئ یخوردفرودگاه م  یرونکه به ب  یدوختم به اطراف به سمت راه  نگاهمو

 ....چشم چرخوندم یدر خروج  یک سالن نزد توی

 بود اما  یادز جمعیت
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 !!!!!!!یدمشوند باالخره

 یهم ساخته بودن برا تییاقاجون گرفته تا عموهام وهمه بودن!عجب جمع از 
 خودشون

اومده   یشگی هم یپ... اقاجون هم با همون اقتدار وتیکردبه اطراف نگاه م ارمیس
 بود

 گفت اونم جوابش رو با لبخند داد  یزیچ یسبا اخم در گوش ارم 

گذشتم و حاال   یانوسحالم رو وصف کنم…حس کردم از وسط طوفان اق نمیتونستم
 !یدمساحل د

 داد زدم یهداشته باشم با گر یتوجه یانمطرافبه ا ینکه ا بدون

 !!؟یسارم-الین

و  یدبه سمتم دوئ یبا چه سرعت  یسارم یدمنگاها به سمتم برگشت...نفهم همه
 ...چند قدم فاصلمون رو کم کردم منم با

 یمندادم...دلتنگ یتیبغلم کرد که حس کردم روح از تنم جدا شد...اما اهم جوری
 بود حرفا  یناز ا یشتر دردش ب

 یرفت و قربون صدقم م  یچرخوندهوا منو م روی

 ...یخندیدملحظه از ته دل م اون

 ..کردم  یدارو پ یخانواده ا ینداشتن همچ یاقتکه بازم ل  یکنمم خداروشکر 

 !!!صورتش رو بوسه بارون کردم البته منظورفقط لپاشا تموم
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 اخر محکم خودمو بهش فشردم  در 

 یدونیم یچ..هیتو لعنت  یچولوم..کجا بودمن قربونت برم خواهر کو یاله-ارمیس
 یا....اخ که چقدر دلم برات تنگ شده بود....خدایمشد یر چقدر از نبودت همه پ

 !!!شکرت

 گفتم  یومدکه از سر ذوق م  یا یهگر  با

..حس یارمبال درم یکه دارم از خوشحال یدونی...نمیسنگو ارم یاز دلتنگ -الین
 ...شم یهوشاالنه که از ذوق ب یکنمم

منو محکم تر به خودش فشرد....چقدر خوشحال بودم...چقدر از داشتن  رمیسا
 ..خوشحال بودم یمبرادر مهربون و حام

نفر مامان با   ینشلوغ شد همه هجوم اوردن سمتم...اول  ین چطوردورمو  نفهمیدم
 همه دراومده بود  یکه صدا  یمبغل هم هق هق کرد یبغلم کرد و اونقدر تو یهگر

بودم بغلم کرد و به خودش   یدهکه تاحاال ازش ند  یونیگر  یچشما  هم بابا با  بعدش
 یر گفتم تقص  یکردمم یهکه چرا مراقبم نبوده....منم همونطور که گر  یفرستادلعنت م

 ...اون نبوده و خودشو مقصر ندونه

  یس او  یاد   یدنشبغلم کرد...با د  یشاشک  یبا چشما  یهمثل بق  یاز اون هم مامان   بعد
چقدر    یدیمرس  ینجابه خاطر اون همه به ا   یدونستاگر م  یچارهم..بو اون ماجرا افتاد
ه هاشونو خاله هام ...! کم کم نوبت عموهامو عمه ارغوانو بچیگرفتعذاب وجدان م

 ...جدا شد ماز  یهبا گر یه...اوا هم مثل بقیدرس

چند   ینمحبت ا یتامینو  یهر چ  یکردمقربون صدقم رفتن..حس م یکل  عمویینا
 شد یناالن تاموقت کم داشتم 
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جمع مهربون و دلسوز...خدارو  ینخانواده بودم...عاشق ا ینمن عاشق ا و
 ی که نداشتنشون چه درد یدما چشم د..بیکردمهزارمرتبه از داشتنشون شکر م

 !داشت

  ی بود و به عصا یستادها یجون با لبخند و همون اقتدار مخصوصش گوشه ا اقا
براش معلوم   یرمبم یه تر شده...الهشکست یکردمکرده بود..حس م  یهتک ییشطال

 !شده یتنبود چقدر اذ

  ی ا خوشحالرفتار کنه...همه ب یهغرورشو بذاره کنار و مثل بق یخواستنم هنوزم
سر  یناما من فقط حواسم جمع اقاجون بود..که با تحس یکردنداشتن صحبت م
 که تنمه خوشش اومده   ییاز لباسا یدمتازه فهم یکردو وضعم رو نگاه م

 یو خودمو تو یدمنه..با سرعت سمتش دوئ یابرام مهم نبود دوست داره  هدیگ
 بغلش پرت کردم

 .یدتصوراتم َپسم نزد و منو محکم تو اغوشش کش برعکس

 !دوستشون داشتم ینبار که ا  ییها یههام شروع شد..گر یهگر  دوباره

 یلیخدوست دارم اقاجونم....  یلیکه چقدر دلم برات تنگ شده بود,خ  یدونینم-الین
 دوست دارم

 گفت  یلرزیدکه صداش از بغض م  یدرحال اقاجون

  یبم داشتنت نص یاقتکه دوباره ل  یکنم.خداروشکر مپاک تر از گلم.. ینوه -اقاجون
ازت مراقبت    یدمعجزه بود برگشتنت...منو ببخش که نتونستم اونطور که با  یهشد! 
 ...کنم



 

 
855

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 یزی سر چ یشد..باورم نماقاجون انقدر بتونه با محبت صحبت کنه. یشدنم باورم
...برگشته یدامکرده باشه..قلبم پر شده بود از نور و    یکه مقصر نبوده معذرت خواه 

نود   یدونستمبودم..اما خوب م  یدهاز همه محبت د  یاد....امروز زیقبل  ینبودم به ال
 ...درصدش به خاطر هاکانه

 اغوشش بودم گفت یکه هنوزم تو  همونطوری

از اول   یدسر اون بود...با یر ز ی...همه چ یزه چهم یب  یساون او -اقاجون
 !!!یدونستمم

سرش   ییعمو اردالنم چه بال یدونماقاجون...م یدونمرو م یز من همه چ-الین
 ...رو بهم گفته یز اومده...همه چ

چشماش زل زد به  یبا همون غروِر تو یدکش یرونمنو از بغلش ب اقاجون
نم از اوردن اسم اردالن ناراحت شده  صورتش بود..فکر ک  یرو  یچشمام...اخم کمرنگ 

 ..بود

 فکرفرو رفت  توی

 از چند لحظه گفت بعد

 !یشه روشن م یشههم یماجرا هم برا ینا یفتکل-قاجونا

و لبخند به منو اقاجون نگاه    یتکون دادم و برگشتم سمت جمع که با مهربون   سرمو
 ...بعدا یمذاررو ب یرفع دلتنگ  یهبق یم..به خاطر تذکر نگهبانا مجبور شدیکردنم
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با همون   ی..اقاجون و مامان یمو بابا و مامان از فرودگاه خارج شد یسارم همراه
شدن..هاج و واج   یناشونهم تک تک سوار ماش یهراننده مخصوصشون رفتن...بق

 یبیَننمون کردن و گفتن بعدا م  یکه با لبخند ازمون خداحافظ   یکردمبه همه نگاه م

 با تعجب گفتم یسارم روبه

 یبره؟ مارو م یپس ک -الین

خنده هاش   ینا یبرا یخوادخدا....دلم م یزد...ا یلبخند مهربون  ارمیس
 یبهونه ا یچه ی...عاشق داداشم بودم..ب یرمبم

حد بگم که بابا تونست به   ینتا ا یخبر ندار یچیخانم خانما شما از ه -ارمیس
 رو برگردونه  یشاون اقاهاکان گل همه سرما یلشوکمک وک

 ...دهنم گذاشتم و سرجام خشکم زد یرو دستمو

 به روم زد یلبخند بابا

برگشت دخترم...همونطور که   یز باباجون....همه چ  یشپ  یبر  یستالزم ن  یگهد-بابا
 !قولشو داده بودم

 شد ینبغلش...مامان خنده کنان سوار ماش  یدمزدم و پر جیغ

 باشه یسارم یبرا یزدمجذاب که حدس م یبنز مشک  یه

 ...یممنو مامان پشت نشست وجلو نشست  بابا

 ...یگفتم  یاشاز دلتنگ  یرفتوشونش گذاشتم و اونم مدام قربون صدقم م  یرو  سرمو

 هم نشست پشت رل  ارمیس
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 ..خوب منتظرمونن یکه روزا  یمخب بر-ارمیس

 ...که اعماق قلبمو لرزوند  یزدم...لبخند یقیحرفش لبخند عم از 

 هاکان افتادم دایسه فاز بهم وصل کردن.. یمدفعه انگار س یه

 !!!!کل فراموشش کرده بودم  به

 گفتم  تند

 ...فرودگاه کار دارم یبرم تو  ید من با یمیسیلحظه وا یه یسارم-الین

 کرد  یاخم تصنع ارمیس

 ...یماکرد  یداتبابا تازه پ  یا-ارمیس

 لبخند روبه بابا گفتم با

 یاماالن م ییبابا یدببخش-الین

 برگشت سمت عقب بابا

 ...دخترمراحت باش -بابا

 ..یدمشدم و به سمت فرودگاه دوئ یادهپ یناز ماش سریع

 دختر کنارشه یه یدمبا لبخند برم سمتش که د یخواستمهاکان م یدند با

 ...خشکم زد همونجا

 بود؟؟؟؟ یک   یگهد این
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کرد..عالوه بر اون    یخ..دستام  یکردداشت باهاش صحبت م  یهاکان همونطور جد  
 !زد  یخبدنم و قلبمم 

 مو به زور قورت دادمدهن اب

  باالخره با جون کندن از کنارش رفت دختره

کرده   یمختصر یشداشت...و ارا یدختر موکوتاه و بلوند...اما صورت ساده ا یه
 یکردروجذب م  یهر مرد یباتقر یشمشک یبود..چشما

  یز موندنو جا یگهرفت سمت هاکان و بغلش کرد..د یاز اون مرد کت شلوار بعد
 ...ندونستم

 یشبود از خانواده مادر  ی ...مطمئنا خواهرش نبود و هر ک یهدختر ک  ینا  دونستمنمی
 ...بود

 چرا گذاشت کنارش باشه؟ چرا از خودش دورش نکرد..؟ ولی

 یخواستمباشم...م یفانقدر ضع یخواستکردم باز بغض کردم...نه دلم نم حس
 !جلو اومد یدخنده هامو که د ینحو بگذرونم اما بازم بدبخت  ینوز رو به بهترامر 

بودم  یستادهکه من ا  ییاونجا یدونستبستم و نفسمو فوت کرد..خدا م چشمامو
که نشون داده   یهاکان اون  یکردمبود...حس م یختهاز قلب شکستم ر یکهچندتا ت

 ..ینهترا همبا همه دخ یدنبوده و من گول ظاهرش رو خوردم....شا

م  یهور کنم..داشت گراز ذهنم د یوکردم افکار منف یتکون دادم وسع سرمو
غرور شکستمو   ینبذارم بعد از ا  یدباشم..نبا یفانقدر ضع ید...من نبایگرفتم
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هم  یکنم از طرف   یهگر  یتونستمقلبم بذاره...نم یپا رو یشبا سنگدل یذارم...نمینهبب
 یشدمداشتم از بغض خفه م

و   نداشتم درجواب بهشون بگم یچیچون ه یفهمیدنم ینامامان یکردمم یهگر  اگر 
 ..یشدبرام بد م

  ینشون خلوت رو ب  ینا  یخواستم..نمیکردبا خانوادش صحبت م  ییبا خوشرو  هاکان
 ..تنهاش بذارم یخواستمبهم بزنم...م

مانعم شد.دوباره به سمتش برگشتم..سخته بعد از  یزیچ یهبرم اما  میخواستم
 ...براق یمشک  یاز اون چشما یمدتها, دور

اما بعدش    یبینمشزود م  یدونستم..میمداشته باش  ار یدقرار بود د  ی ک   یگهد  نمیدونم
من حالش   یناصال ع  یدشا  یبینمکه من م  یهاکان   ین...ایشهم  ی معلوم نبود چ   یگهد

 !دگرگون نشده باشه 

 و چشممو از اون مرد مغرور و جذاب برداشتم یدمکش  یقیعم نفس

و   یصدحالم شد..خب کامال معلوم بود س ییر مامان متوجه تغ ینماش یتو برگشتم
 کرده بودم  ییر شصت درجه تغ

 با تعجب گفت مامان

 یده؟ شده...چرا رنگت پر یزیدخترم چ-مامان

ن راه بزنم و حداقل  دادم خودم رو به او   یحامروزمون رو خراب کنم...ترج  نمیخواستم
 !امروز فکرم سمت هاکان نره  یبرا

 بردم گفتم یبودنش پ یکه فقط خودم به مصنوع   یلبخند با
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 ی کرد...فکر کنم برا یتماذ یکم یمااف هواپ یکبا مامان جون.. تنه با-الین
 ...یزماونه...نگران نباش عز

 زد اما نگاهش همچنان مشکوک بود  یلبخند مامان

 !...مادرم بودیفهمیدحق داشت,اون خوب منو م خب

 یم؟شام خوشمزه به بدن بزن یهرستوران  یه  یمبر یدا یهپا ینمبب ید خب بگ-بابا

 یمگذشته ها گفت  ینع یقاهمزمان دق یسو ارم من

 !بـعـله -

اول  یس...و شروع کردن به قربون صدقه رفتن من...ارمیدنبابا هردو خند  مامان
  یکس  یدد ی شده وقت  یش بگه حسود یخواستدر اورد و مثال م یمسخره باز یکم

گفت که کنارشون نبودم و    ییکرد واز شبا  یشونخودش هم همراه یدهمحلش نم
 یدنچقدر عذاب کش

 متوقف شد ینماش یو مجلل یکدر رستوران ش جلوی

که روش   یدراز یز که جا رزرو کردن و م  یدمدر کمال تعجب د یمشد یادهپ همگی
شده بود حاضر کرده بودن..و همه خانواده دورش   یدهانواع و اقسام غذاها چ

لباسم شده بودن و   یخنشسته بودن و منتظر ما بودن...بماند که همه رستوران م
 ...یسمواقعا پل یکردنکر مف

..اما یمبه رستوران بر یهمگ  یومدم یشکم پ یائهرو یههمه  یناا یکردمم حس
اون صحنه از   قشنگ شده بود...البته با سانسور  یهمه چ  یبامشب عج
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  ید ..حق اون دختر نبود ...اون فقط بایکردمافتادم بغض م  یم  یادش  یهاکان...وقت 
 ..یبودمتعلق به من م

  یچ م بعد از چند ماه کنار خانوادم خوش باشم و وقت بگذرونم..بدون هداد  یح ترج 
 ..یناراحت  یچ!بدون هیو استرس ینگران 

 یمشد ینسوار ماش یمدو خنده خور  یشوخ  یشام رو با کل ینکه از ا بعد

 !یریم؟کجا م-الین

 بهم انداخت  ینگاه  یمجلو ن ینهآئ یاز تو ارمیس

 ...یفهمیاالن م-ارمیس

در خونه    ینگپارک  یروبه رو   یقهاماده بود...بعداز چند دق  یز ام سورپراسراسر بر   ظاهرا
 ..یمتوقف کرد یمونقبل

دهنم گذاشته  یباشن...دستمو جلو یدههمون خونه رو دوباره خر یشدنم باورم
 شدم  یادهپارک کرد و با سرعت پ ینگپارک یتو ینوماش یسبودم ارم

 ست خودم نبودد یچکدومه یجانم... حرکات و هیاطسمت ح دوئیدم

 یاط ح یتنگ شده بود,برا یتنها یخونه ب  ین ا یدلم برا یدونستمم فقط 
 ..رگ و گرمشعمارت بز  یقشنگش....برا

 ..یدمچش یطعم خوشبخت  یشهخونه من هم ینا تو

 سمت عمارت..و وارد شدم یدمسرعت دوئ با

 گذشته  ینسر جاش بود...ع یز چ همه



 

 
862

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 باز کردماز پله ها رد شدم...و در اتاقمو  یغج با

 ....مثل گذشته شده یز همه چ یشه...باورم نمیـیواااااا-الین

 یخندیدمو م یزدمم یغ و ذوق پشت سر هم ج یجانه یرو از 

سرجاش گذاشته شده بود,بعد   یبیبه طرز عج یز هام همه چ یله سمت وس دوئیدم
ن با بوس و ماچ در اومدم باالخره تنهام گذاشت ینااز خجالت مامان یحساب  ینکهاز ا

 یام از حموم ب  ینکههم گفت عمرا امشب ولم کنه و بعد ازا  یستا استراحت کنم..ارم
 قراره سرمو با طومار طومار حرف بخوره 

همش   ینکه..با ایکردممدت فکر م  ینبودم به تموم ا  یستادهدوش حموم اتاقم ا  زیر 
امتحان از سمت   یه  ینخوب بود..فکر کنم ا  یز تهش همه چ  یبود ول   یتعذاب و اذ

تموم شد..همه ادم بدا به جز پارسا به   ی بود ظاهرا به خوش یزیدا بود...هر چخ
 یفش دخترم تعر یهرشب برا  اشهب یادمداستان! یه ین..عیدناعمالشون رس یسزا

اون دختر و هاکان   یاداوریلبم نقش بست اما با  یرو یافکار لبخند ینکنم...با ا
 یدلبم ماس یلبخند رو

مختلفم قرار دادم از حموم   یشامپوها یت و مورد عناخودم یحساب  ینکهاز ا بعد
 ..اومدم یرونب

 ردمرو خشک ک موهام

حالمو   یحساب  یمقبل یطعم زندگ  یدن..چشیدمرو پوش یمخرس یلباس خواب ها و
 یشپ  یعال  یز همه مدت برگشتم و همه چ  ینبعد از ا  یشدخوب کرده بود...باورم نم

همشون شکسته تر   یسابا و مامانو ارمرفته...با همون خونه و خانواده هر چند ب 
 یکردنشده بودن اما هنوزم مثل قبل رفتار م
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 ..اومد یمگوش  یجمس صدای

 سر جاش باشه  یمکردم چون انتظار نداشتم اونم مثل قد  تعجب

 کردم  یداشبالشت تختم پ کنار 

 (دلقک کوچولو؟ یداریجذاب:)ب یسپل اقا

 !اسمش چشمام گرد شد یدنمتعجب بشم از د یامشاز پ ینکهاز ا بیشتر 

داده بودم خودم خبر  ییر جذاب تغ یساسمشو از غولتشن به اقا پل یک  من
 یمافتاد گفت اومده سروقت گوش یادمکلک....پس کار خودش بوده...  ینداشتم؟ا

 فرودگاه دوباره سرد شدم یشصحنه چند ساعت پ یاداوریبا  اما

 !بله؟ -الین

بد    یفکرا  ینامامان  یخواستمرش دادم نماقر   یلنتسا  یرو  یعزنگ خورد..سر  موبایلم
 ین فکر کنن اون مدت ب یخواستمتموم شده بود نم یز راجبم بکنن,حاال که همه چ

 !یریم...البته اگر امروزو فاکتور بگیدیمهمو ند  یادافتاده....ما ز یمنو هاکان اتفاق 

سمت تراس اتاقم رفتم و واردش شدمو در رو   یدنکش  یقاز چند بار نفس عم بعد
 شتم بستمپ

 سبز رو لمس کردم ی دکمه

 حبس شد ینمس یتو نفس

 قرارگرفت   یبرهو یرو یشه...قلبم مثل همیچیدگوشم پ  یمردونه و بمش تو صدای

 !؟ یهست -هاکان
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 گفتم  سرد

 !ی؟ بله کارم داشت -الین

چون برگشتم رفتارم   ردیکبفهمم از لحن سردم متعجب شده..حتما فکر م  میتونستم
روش   یلدل یب  یگهنداشت دست گل خودش بوده...من دکرده...هه خبر  ییر تغ

با خودش   یفشاز دوست داشتنمه..اما اون اصال تکل  یدونستمحساس نبودم چون م
 یده..تا بوده فقط غرورشو به رخم کشیستمشخص ن

 شده!؟ یزیچ-هاکان

 چه طور؟  یر نخ-الین

 با حرص فوت کرد نفسشو

 !ونبچه ج یتونیمنو نم یچونیبپ یبتون  یوهرک-کانها

 یم؟کن  یداغ باز  یکه صندل  یزنگ زد  یاالن نصفه شب-الین

 یدمشن یشوعصب صدای

  ی رفت  یین پا یسرتو انداخت  ینطوریهم یکن یخداحافظ  یدم امروز ند-هاکان
 !یلش؟دل

 حرص گفتم با

 وااا مگه من گاوم؟-الین

 ..بفهمم یخواستاما نم ید چرا سکوت کرد...فکر کنم خند نفهمیدم

 ر کنم چون دلم ازش پر بودخوب رفتا نمیتونستم



 

 
865

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 !ی؟خب نگفت -هاکان

 به شما چه مربوطه؟ -الین

 رفت اره؟  یادتمارو  یدیباز خانوادتو د -هاکان

  ین بهم با ا یدادم ی....چقدر حس خوب یرفتممرگ م یشواز از ذوق به پ داشتم
 !توجهاش

  ش یادرو  یهبق یدکه خانوادشو د  یظاهرا اون  یدارم؟ول یر جناب مگه الزام یر خ-الین
 ..نه من یدرفت شما بود

 گفت  یزدکه توش تمسخر موج م  بالحنی

 !چطور؟-هاکان

 یگه حاال د-الین

 !جوابمو بده -هاکان

 یستممجبور ن-الین

 !یمجبور-هاکان

 گفته؟؟  یک -الین

هم لذت   ییشزورگو  ینزورگو بود!از ا  یلیدوتامون خندم گرفته بودم ...خ  یلجباز  از 
 ...یخوردمهم حرص م یبردمم

 !یگمن مم-هاکان
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  یلیتون فام یدببخش یاد ب یادم...سرگرد؟...اوووم بذار ید؟بود یاها شما؟شما ک -الین
 بود؟!؟  یچ 

 باز شده بود  یشم..نیخورهداره حرص م میدونستم

 یدی از چشم خودت د یدید یاونجا اونوقت هر چ  یامب کار نکن پاشم  یه-هاکان
 ...سرتق کوچولو

 خانوادم یشطع کنم برگردم پق یخوامم یندار ی!کاریکوچولوخودت -الین

 مغرورانه و محکم گفت همونطور 

 !چرا کار دارم-هاکان

 کردما  یریعجب گ-الین

 یاریحرف ب ید رو حرف من که نبا-هاکان

 چرا اونوقت؟ -الین

 ...مافوقتم چون من-هاکان

 گردشد  چشمام

ب احتماال خوا یاسرگرد  یگرفت   یواا...کدوم مافوق؟!فکر کنم شماره رو اشتباه -الین
 ی؟ زده شد

ازش  ینطوریاز حرصم دارم ا یدونستمشده بود همون سرگرد...خودمم م دوباره
 یکنمم یدور

 ندارم افتاد؟  یچی...من تحمل سرپی ازم اطاعت کن یدبا یهمه چ  یتو-هاکان
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 یشه؟ م یبپرسم اگر اطاعت نکنم و تحملتون تموم شه چ  یشهعه اونوقت م-الین

جلو در خونتون اما  یامم یکنمبالکن نگاهت م یاالن که دارم تو ینمثل هم-هاکان
 !یگهد ی...خود دان یاماز بالکن م ی باال..ضمنا اگر در رو باز نکن یامم یندفعها

و با چشم   یچرخوندمبوقلمون به اطراف م ینشده بودم...سرم رو ع دستپاچه
 یگشتمدنباش م

 زد یصدا دار پوزخند

 یبینی نماما تومنو  یبینمتتالش نکن...من م یادز-هاکان

 !؟ یهرفتارات چ ینا یلدل-الین

رو ببرم اما ظاهرا   یخانم محمود ی!اومده بودم لباسایفهوظ یتوبذار به پا-هاکان
  یمهمون  یهو همه به جز تو خوابن!پسفردا عمو  یستخونتون جور ن یط شرا

  یه باهات راجب    یخوامم  یراست   یار لباس رو هم با خودت ب  یبینمتگرفته...اونجا م
و  یشمپام دمخو یایو ن یکن یحبت کنم...اگر هم لجبازص یموضوع 

 شد؟ یرفهم..شیارمتم

  یتونست م یرفتاراش شوک زده شده بودم....خب چرا وقت  ینتموم ا یدند از 
درخونمون؟!!حرفاش به رفتاراش  یاومده بود جلو یرهپسفردا لباس رو ازم بگ

  ینهمه زنگ زد ا یچ  یبا خودش مشخص نبود...اصال برا یفش...واقعا تکلیخوردنم
 منو به حرف گرفت؟!؟؟ 

 یرمزبونمو بگ یجلو نتونستم
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نرم..اما تو..)پوزخند صدا دار زدم(فکر   یتونمکه معلومه نم  اقاجونه  یاگه مهمون -الین
 یبه مهمون  یایبذارن ب  ینکهاصال ازت جدا بشن چه برسه به ا یابعض یکنمنم

 م رو نگرفت  یکهت متاسفانه

 !!؟یها چحرف ینمنظورت از ا-هاکان

 یمبه قول خودت بگذر یچیه-الین

 شده  یبودم عصب مطمئن

 یایبا اون موها و سر و وضع ب  ینمنب  یگهخب باشه برو داخل...دفعه د  یلیخ-هاکان
 !بالکن...شبخوش یتو

راست  یبه خودم انداختم...وا یقطع کردم..نگاه  یع بزنم وسر یحرف  نذاشت
  یشتر که تنم بود منو ب  یخرس  رتیشبازم دورن پخش شده بودن ت  ی...موهایگفتم
 یکردبچه ها م یهشب

تکون دادم خواستم به حرفاش فکر کنم اما   ید؟؟؟سریوضاع دا  ینباز منو با ا  یعنی
 نگاهمو به داخل اتاق دوختم یساسمم از زبون ارم یدنبا شن

 و مخلفات بود یپر از خوراک  ینیدستش س توی

 بستمزدم و وارد اتاق شدم و در بالکن رو  لبخندی

 !ی؟در زدم جواب نداد ی بالکن هر چ  یتو یکردیم یکار چ-ارمیس

 !یال واو یگهباشه که د یدهباشه!اگر فهم یدهصدام رو شن یدمترسلحظه  یه

 دروغ گفتم به
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 ...بالکن تنگ شده بود ینو ا یاطح یدلم برا-الین

  یدمکش  یراحت  ی از رو یتکون داد و لبخند زد نفس سرشو

 !چه کرده یماقد یادداداشت به  ینبب یاحثا بب یناز ا یمبگذر-ارمیس

کنارم بود که اصال    یشهاما اونقدر هم  یشدنم  یرتیغ  ینکهخنده رفتم سمتش...با ا  با
 یادن یتو یکوه پشتم بود..برعکس تموم داداشا  یه ینبشه...ع یرتینداشتم غ یاز ن

 ...یکردم یمن هرکار یو راحت  یخوشحال یبود..مطمئن بودم تکه..برا

 یاریسرمو به درد ب  اییخوباهاش م  یگفتیکه م  یکن اون طومار  یفخب تعر -الین

 زد  یلبخند مهربون  

حدشو بگم!دلم  یتونم..که اصال نمینال یمخوشحال یدنت هممون انقدر از د-ارمیس
با قاب  ییچه شبا یدونیکوچولوم...م  یو نگاهت کنم ابج  ینمتا صبح بش یخوادم

 ..یمشوک برگشتنت یهنوزم تو یقتا!...حقیختمعکست تا صبح اشک ر

 گفتم  متعجب

 یس؟؟؟ ارم  یختیاشک ر تو-الین

 نرم باز و بسته کرد چشماشو

...بذار من حرفامو بزنم بعدم تو  یدیمارو ند یتاخه تو که وضع-ارمیس
 ....گفتن  یاسرت اوردن...چ ییچه بال ینکهبگو!همشو..مو به مو..ا

 لحظه شروع کرد به حرف زدننگفتم بعد از چند  یزیو چ  یینانداختم پا سرمو
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 یمارستانب  ی...اقاجون تا مرز سکته رفته بود..تویشد  یدهکه دزد  یاون روز-ارمیس
 !بود یهوشهفته ب یک یکشد...نزد یبستر

 صدا بلند گفتم با

 ..........اقاجویــــنه-الین

 وسط حرفم و با خنده گفت  پرید

 !نش نشون بده بذار همشو بگم اخر سر واک-ارمیس

 شدم  یرهتکون دادم ومشتاقانه بهش خ سرمو

 یممبرگشت ی,وقت یمپرواز برگشت ینبا اول یمدر و اون در زد یناره خالصه ا-ارمیس
  ین بود ع یکچند بار نزد یهبود... یعصب یلیهاکان خونه اقاجون بود...اونم خ

ه  اتشفشان فوران کنه که به زور جلوشو گرفتم...از من خواست ببرمش ب
حال و روزم خوب   صالبشه...منم که ا یداپ یزیچ یسرنخ  یه یداتاقت..گفت شا

  یا  یشهم یداپ یزیچ ینه نبود..گفتم اتاقت بغل اتاق خودمه و اونم رفت تا بب
ش گرفته بود!اقاجون   یهاقا انقدر از طرف اقاجون حرف خورد که گر  یعل  یچارهنه...ب

 یان و مامان حرفا...!خالصه که مدام کار مام ینو ا یمراقبش نبود یگفتهمش م
...تو اون یتالیاماهرخ اصرار داشت مامان و بابا برن ا  مامان  ی!از طرف یهشده بود گر

کفش و  یهبرن!مامان ماهرخم پاشو کرده بود تو  یشدکه مطمئنا نم یتوضع
 استیخو..اونم شک کرده بود..چون مامان نمیایداالن ب  ینهم  یداال و بال با  یگفتم

...خاله ودمادر بود و حس مادرانش فعال شده ب اونم یگهخب د یبهش بگه...ول
 یشپ یمارستاناز همون روز اول اومدن ب یینا...اما عمویدنبعد از دوهفته فهم یناا

 یدهدزد یاخودمون  یاحواسمون به حال اقاجون باشه  یدونستیمما و اقاجون...نم



 

 
871

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

و هم از   د یومهر روز م یباالش کرد.... تقرت  یلیخ یلیشدن تو...هاکان بنده خدا خ
که   ییکه قراره نفوذ کنه به اونجا یدادم یدجد رایهم خب یدادم یدلدار یطرف 

..اقاجون  یداز مرز رد شد یدیمکجا بردنت فقط فهم  یدونستیمنم ی...حت یتوهست 
...اون وسطم اقاجون و بابا  یکششکنه م  یداشقسم خورد اگر پ  یهکار ک  یدونست نم

 سمبه ا یگهد یعمو یه یدیمر هم ما فهمچند دور باهم دعوا و بحث کردن...که اخ
کشته شده...بابا  یائنک یدونستیمکه نم یی!که اونم به دست کسایماردالن داشت

بره خارج   یلشادامه تحص یمسائل نذاشته برا یناقاجون به خاطر ا یدفهم یوقت 
مرگ برادر بزرگش انقدر تلخ اتفاق افتاده   یکرد...چون فکر نمداغون شد  یلیاول خ
  یاره عمو اردالنو تو اون خونه ب اسم یکس  یخواستاقاجون هنوزم نم ی.منتهباشه.

از روز هارو باهم   یلیبهتر از گذشته..خ یلیکم کم روابط اقاجون و بابا بهتر شد..خ
هاکان   ییکه ظاهرا دا  ی...اقاجون همراه هاکان و اون سرهنگ یومدنو م یرفتنم

  ی ورشکستگ   یکوروش داشتن تو ماجرا  بابا و عمو  یتو بودن از طرف   یکارا  یر بود درگ
اون وسط چه معجزه    یدونمنم  ینکه...تا ایکردنم  یداپ  یادتریز  یبابا مدرکا  شکوکم
شدنت تموم اموال باباهم همراه کاالها   یدااتفاق افتاد و همزمان با خبر پ یا

..دوباره اقاجون حالش بد  یدتتدزد یو ک  یهست  یدب  یدیمفهمبرگشت!اونروز که 
کارا   ینا  یبرا  یلشدل  میدونستکارو کرده..ن  ینا  یمیشدوست قد  یدهمشد..چون ف

هر هفته  یباخوب نبود مامان تقر یچکس..و حال هیم!هممون شوک زده بودیهچ
و   یرفتم ی..باباهم انقدر تودار بود که گاه یکردم یهمدام گر یسرم بود و مامان  یر ز

..منم یکردحبت نمص  یچکسو با ه  یزدباغ اقاجون قدم م  یساعت فقط تو  ینچند
 یتونمکه نم  یفرستادم..به خودم لعنت میهبق ینو غصه!ع رص که کارم شده بود ح

که    یدههاکان تونسته به اون خونه نفوذ کنه و تورو د یدیمفهم یکنم..وقت   یکار
خونه برگشته    ینبه ا  ی..انگار دوباره زندگ یننداشت ال  یفیحالمون اصال تعر  یسالم
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 یکل  برامونهست خودش  یدام یو جا یهنوز زنده ا یدونستیمکه م  ینبود..هم
باهامون درارتباط    یشه هم  یشوناز اگاه  یگه سرگرد د  یهاما    یدیمند  یگهبود!هاکانو د

قراره تورو عقدت   یز همه چ یاون اشکان ب  یدیم..اونروز فهمیرسوندبود و خبرارو م
که تو   ی!منمیبه پا کرد یمنو بابا چه قشقرق  ینیبب یکرد(نبود  یکنه..)تک خنده ا

 یدونستمباال زده بود...خوب م یبدجور یرتم رگ غ بودمعمرم انقدر حساس نشده 
....)قهقهه یکننم  یتواونا دارن مجبور به چه کار  یهازدواج چ  یبرا   یندهدر ا  یتتتو ن

سرم..اون روز  یر رفتم ز یادز یدور هم من به خاطر فشار عصب یهزد(خالصه که 
مامان   اویس یشدبوده!باورمون نم یه خاطر مامان ماجراها ب ینتموم ا یدیمفهم

  الهه رو قبال دوست داشته

 از مامان الهه جواب خواست یشهتر از هم یجد یلیاقاجون خ وقتی

 بهش نداشته پسش زده   ی چون حس  یگذشته ابراز عالقه کرده ول   یاون گفت تو  و

 انتقام مسخره بوده یههمش به خاطر   یممطمئن شد دیگه

ازدهنش در اومد بارش  یاز کجا زنگ زد اقاجون و هر چ  یدونمنم یساو یطرف  از 
کار رو   ینهم درحقش هم یسو قراره او  یدهکش  یبه نابود یشوکرد و گفت زندگ

خدا   یشد که بازم تا مرز سکته رفت...ول  یبکنه...اقاجون انقدر حرص خورد و عصب
 یسا پل یدونستیم!میممنتظر خبر بود یبرامون نگهش داشت..هفته اخر همگ 

 یدناام  یکمدردسر افتاده..  یهاکان هم تو  یمبود  یدهفهم  یحواسشون هست از طرف 
  یه   ینکه و باباهم از اون بدتر...تا ا  یکردم  یتابی..مامان هر شب تا صبح بیمشده بود
اقاجون زنگ زد    یاز دوستا  یکیتو و اون پسره چلغوز    یشب عروس  یشدشب که م

 ده یلباس عروس د  یتو   یست تورو کنار پسر اوبود...گف  کانها  یبهش...ظاهرا بابا
و تک تکشونو   یدب  یامرو بزنم و پاشم ب یز همه چ یدق یخواستماون لحظه م
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  یده و توروهم با هاکان د یهجوم اوردن وسط عروس یساگفت پل  یبکشم!اما وقت 
از سرهنگ  یراحت شد...چون خبر یتا حدود یالمونخ یرفتیدم یدکه داشت

 ...یگفتنبهمون نم یچیبرات افتاده باشه....اوناهم ه یبد اتفاق یدیمرسیتنبودم

 یترو بهمون دادن..اونم موفق یمبشنو یشدکه م یخبر ینامروز بهتر ینکه ا تا
 ...و برگشتن تو بود  یاتشونعمل

 ی خوشحال یاقاجون چقدر خوشحال بود...اصال نه تنها اون بلکه همه!ول نمیدونی
 یگفت...میمشبود یده ند  یاونطور چوقتیچشم بود...اخه ه یتو یشتر اقاجون ب

...اونقدر خوشحال بود  یرهبگ  یمهمون   یهشدنت پسفردا شب    یدابه افتخار پ  یخوادم
 یخنده(ه  یر ز یمهردو زد فش حر  ینفرودگاه)با ا یادبا شتر پاشه ب یخواستکه م

درجا سکته   یگهد ینهشتر رو بب ینشو...ال یخیالبهش گفتم اقاجون سر جدت ب
نوش جانم   یپسگردن   یهنکرد و    ی! اونم کم لطف یمشاندار  یجد  یدج   عهیندفا  یکنهم

من اقاجون کاراش رو انجام   یشنهادکرد...خالصه که شام امشب روهم به پ
  یاد خوشت نم یدونستمال جک و جوونورا شده میخیب یکردمداد...خداروشکر م

کرد...اما ن یمخالفت  یچارهب یدفهم یکنن...اونم وقت   یرو قربون  یوونیپات ح یجلو
ثواب و خالصه   یاز پرورشگاه ها داد برا یکی اون شتر هم گرفت و گوشتش رو به 

پوست خودشون   ی...بابا و مامان هم به اصطالح تویگهحرفا د ینا
کرد تا دوباره    یدااراده پ یدرو شن یداشدنتکه خبر پ  یاز اون روز ابا...بیگنجیدننم
تو عاشق   یدونستکنه برامون..م  تهرو مثل گذش یو زندگ  یرهخونه رو بگ ینهم
 یه ...درضمن یمداشت ینجاازا یخاطرات خوب  ییجورا یه..خب هممون ینجاییا

دارم  وستد یلیخ یدههست که حاال فردا بابا خودش بهت نشون م یزمسورپرا
  یشکنه )با خنده ادامه داد(اصال اصرار نکن چون اونوقت قولم میرمدهنمو بگ  یجلو

 میکنیو هردومون گناه م
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مدت   ینباشن...و چقدر ا  یدهاوناهم انقدر زجر کش  یشدکردم,باورم نم  یخنده ا  تک
اوضاِع من اونجا راحت    یکنمحس م  یدمکه شن   یزایی چ  ینبه هممون بدگذشت..با ا

امروز  یچارمسوال ها ذهنمو مشغول کرده بود اما مغز ب یلیبود...خ یناتر از اقاجون
 یداادامه پ یگهد یکماگر  یکردمکه حس م  خود گنجونده بود یانقدر اتفاقات رو تو

کردم مو به مو   یفمنم تموم ماجرارو براش تعر  یسارم  ی,بعد از صحبتایترکهکنه م
بلده    یدمگفتم...بماند که تازه فهم  یسوروهمباغ و گ  یجنازه تو  یهقض  یو از اول!حت 

 یسر یککه هاکان   ییرونکرده بود..!البته جاها داداش ما فقط  ینبشه ا یرتیغ
بد کنن اونا از   یراجبش فکرا یخواستمرو فاکتور گرفتم نم  یکردم یبحرکات عج

االنشم  ینماهه خودشو بهم ثابت کرده هم ینبدونن هاکان چند یخواستنکجا م
به عشقم  ینهااز ا یشپ ید..بایکنیمبه هم محبت م یمدار یر د یلیخ یکنمحس م
 یکردمف ماعترا

دلم  یب! عجیومدا خواب به چشمام نمچر  یدونمبودم,نم یدهتخت دراز کش روی
  ین هم  یو تو  ینامامان  یشکه ارزوم بود برگردم پ  یگرفته بود...برعکس تموم مواقع

 یا یگهد یز چ یه...یخواستمشنم یگهاتاق بخوابم...حاال که ارزوم براورده شده د
که    یبود...اون حس و حال هاقاجون و خونشون تنگ شد  ی...دلم برایخواستمم
...انگار به خونشون عادت  یداشتمنو سرحال نگه م یشهن داشتم همخونشو یتو

 یکردن؟اوناهم نبود منو حس م یعنیکرده بودم...

درست شده بود   یز هاکان تنگ شده بود...حاال که همه چ یبرا  یشتر از همه ب دلم
 یشتر ب  یتونستیمم  یمبود  یاتعمل  یشده واگر تو  تر یشب  ینمونفاصله ب  یکردمحس م
انگار از اون  یقا...دقیگهد یایدن یهبود!به  یالیسفر خ یه ین...عیمشبا یکبهم نزد

  یدار خواب بود...و حاال از خوابم ب  یه  شلحظه که بابا ورشکست شد تا به امروز هم
رده...و از جاش تکون نخو یچیقبال سر جاشه!و ه یهدرست شب یز شدم و همه چ
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ا عشق هاکان چقدر ب یدموسط فقط قلب من تکون خورده!تازه فهم ینظاهرا ا
با عشق بزرگتر  یشهکم شده...واقعا خنده داره..مگه م  یمنسبت به قبل پرخاشگر

هاکان   یاداز اون حالت بچگونه خارج شدم...ناخوداگاه  یکنمشد؟حس م
تتو تا اخر  یه ینع یکردمو لمس کردم..حس م یشونیمافتادم..دستمو بردم رو پ

  ینا زدم,اگر ا یحی!لبخند ملینمشقراره بب و فقط من یمونهم یباق  یشونیمعمرم رو پ
اگر  یکنم...حت   یزندگ  یارو  ین ا یادخواب بوده دوست دارم تا اخر عمر با  یههمه 
خوابم نباشه...که با  یاون شاهزاده تو گهیشده باشم و هاکان د یدار االن ب
بوده..هاکان  یکارش چ   یلبفهمم دل یتونمنجات بده!نم یاهیمنو از س یتاشحما
...دوست یکنهجذابترش م ینهم مبهم بوده..و هم یشهواسم مبهمه ..هم یلیخ

که از   یبهش نگفت...با شناخت  یزیبود کنارش!؟چرا چ یدارم بدونم اون دختر ک 
متفاوته    یه..پس حتما اون با بقیذارهبه دخترا نم  یمحل  ینکوچکتر  یت هاکان دارم ح

فاوت باشه....چقدر هاکان مت یبه جز من برا یچکسه یخوامبراش....نه نه نم
ازاون خون اشام جذاب و دلبر   یتونهم یحسود شدم وخودم خبرندارم!!!اخه ک 

بفهمم  یشد...کاش میدمکش ینگذره غلط کرده!آه سوزناک  ی بگذره؟...اصال هرک 
 یدمهاکان و اتفاقات امروز بودم که نفهم یر ....انقدر درگیهحسش نسبت به من چ

 *******خوابم برد یک 

 شدم یدار هراسون از خواب ب یسارم داد یصدا با

 ....دادااااش ی....خرس قطبیــــنال-ارمیس

اتاق    یصداشو گذاشته رو سرش و تو  یدمباز بهش نگاه کردم که د  یمهن  یچشما  با
 یدارمبد از خواب  ب یکی یادخوشم نم یدونست...میماقد ین...درست عیرهرژه م

اول تعجب کرد  یدنمفتم ,با د کنه...با سرعت بلند شدم و بالشتو سمتش هدف گر 
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بالشتو سمتش پرت کردم  حکمو م یدماما من زودتر جنب  یدو بعد به سمت در دوئ
 جش و آخش رفت هوامال یکه خورد تو

 !!!یموندادلم م یتو یزدم...اگر نمیشاخ-الین

 کرد  یبا دست مالوند و اخم مصنوع  سرشو

 یکردحبت مداشت خطاب به مامان ص یندفعهصداش رفت باال ا دوباره

 اومد که یتدختره وحش ینمامااان...باز ا-ارمیس

 یدیم شن یمامانو از اتاق بغل صدای

 ...بخوابه گناه داره یکم یذاشتیره پرو...مپس یدخترم دار یکار چ-مامان

چقدر بخوابه...معلومه  یگهظهره د یازدهکجاش گناه داره ؟ساعت  ینا-ارمیس
 اونجا بهش ساخته هاا یحساب 

 ....یرونب یدم برم سمتش که با خنده دوئبرداشت خیز 

هنوزم   ینکهرو گذاشتم کنار...حس ا  یحرکاتش منم خندون شدم و بداخالق   یدند  با
 ...یکردکنم حالمو خوب م  یمثل قبل زندگ  یتونمم

مربوطه رفتم طبقه  یاتاتاقم رفتم و بعد ازانجام عمل یبهداشت  یسسمت سرو به
 یین پا

 کجا رفته؟   یدونم پنجشنبه بود!نمخونه نبود...امروز مثال بابا

وش گرمش به سمت اشپزخونه  به مامان و غرق شدن تو اغ  یر از گفتن صبح بخ  بعد
 یک...و همراه کیختمر  یماگ مخصوصم هات چاکلت گرم  یخودم تو   یرفتم و برا
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دوتا شروع   ینعادتم بود اول صبحا روزمو با ا یشههم یادمهخوردمش... یشکالت 
 !بود برام یتر از هر موقع یرینشکنم...و چقدر طعمش 

از پله ها   یسارم یدمد خونه نشسته بودم که یرایی قسمت پذ یمبل سلطنت  روی
 ..اومد یینپا

خونه اقاجون همه    یم بعد ناهار بر  یخوایممامان گفت بهت بگم حاضر شو م-ارمیس
 اونجائن 

 دادم سرموتکون

 یاد؟م یپس بابا ک -الین

 یهچ یشمعن میدزد که نفهم یا یثانهخب لبخند

 یرسهاونم تا ناهار م-ارمیس

 رفت سمت اشپزخونه  یعنگاهش کردم که سر مشکوک

تخت نشسته بود اشاره کرد کنارش   یصدام کرد و به سمت اتاقش رفتم...رو  مامان
 شونش گذاشت و موهامو نوازش کرد   یو سرمو رو ید...منو تواغوش کشینمبش

 بغض گفت  با

 ی دوست دارم...خوشحالم که قو یلی...خینمال یکه هست   یکنمخداروشکر م-مامان
 ...یشهل هممث یبرگشت  ی..و قویموند

ازم خواست مو به مو ماجرارو   یمدادم و الوترکوند یشدلدار یحساب  ینکهاز ا بعد
 ..برگزار شده بود  یدورهم   ینا  ینهم  یکنم..ظاهرا برا  یفخونه اقاجون براشون تعر
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 .یدادنم یتاهم  یز نقدر به همه چخانواده بودم که ا ینمن چقدر عاشق ا و

 زده وارد شد یجانه یسه ارماتاق کنار مامان نشسته بودم ک توی

 ...بابا کارتون داره یاطح  یایدب یدبدوئ-ارمیس

..کنجکاو  یمرفت یاطزد و دستمو گرفت و باهم به سمت ح یلبخند مهربون  مامان
 !یه؟کار چ  ینقصدشون از ا ینمبودم بب

به سمت در  یساز بابا نبود ارم ی,خبریمبود یستادها طیاح یسنگ  یابنما کنار 
 باز شد  ینگدر پارک یموترفت و با فشردن دکمه ر یورود

 ...یکردمباور نم یدیدموکه م  چیزی

 !شد یاطباکستر وارد ح718پورش زرد    یهبا  بابا

زده  یجاندهنم..هروقت ه ی,دستمو گذاشتم رویکردمزده بهش نگاه م شوک
 !یزدگنجشک م  ین...قلبم عیدادمنجام محرکتو ا ینا یشدمم

 یکردنبا لبخند به بابا نگاه م یسو ارم نماما

 ...باز کرد ینوو در ماش یستادمن ا  یپا یجلو یقادق بابا

 ی !مدل باالترش و حت یهبرگردونده بود..اونم نه همون قبل ینمو...ماشیشدنم باورم
 ...قشنگترش

 یکردت ذوقمو نظاره مداش یبه سمتم گرفت,با لبخند ژکوند  سوئیچشو

بغلش...حسم  یزدم و خودمو انداختم تو یبنفش یغسر ذوق طبق عادتم ج از 
بچه که بودم  یادمهبودم.. یسوار ینو ماش یننبود..من عاشق ماش یکردن   یفتوص
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 یناز خجالت ماش ی..و حساب  ینگکارت  یرفتیمم یسبا ارم یکردمهروقت هوس م
 یومدمدرم یسوار

اما  یچیه یگفتمل کنه؟قبال مانقدر منو خوشحا ینماش یهبه جز  یتونستم چی
 ..مطمئنا فقط هاکان یگماالن م

 که بغل بابا بودم خودمو لوس کردمو گفتم  همونطور 

 بگم  یچ  یدونماصال نم یکه چقدر خوشحالم کرد  یدونی...نمییبابا یوا-الین

 .چرخش برات بچرخه یشاالمبارکت باشه دخترم..ا-بابا

 .گفتن  یکبهم تبرهم  یسو ارم مامان

خونه و ناهار   یمبود برگشت  یبه هربدبخت   یدل بکنم...ول  ینماصال از ماش  ستمنمیتون
 ی...حت یخوردمکه بعد مدت ها کنار خانوادم م  یناهار ین...اولیمرو کنار هم خورد

 یچسبیدهم م ینهم

 یمو حرکت کن یمناهار قرار شد حاضر ش بعد

 یادکان هم هستن...مطمئنا خودش هم مها ییخانواده دا یدمبابا فهم باحرفای

لباسام هم برگشته بودن سرجاش..واقعا فکر همه   یسمت کمد لباسم رفتم..حت  به
 !جاش رو کرده بودن

 یو شلوار پارچه ا یمشک  یشرتت یهکمد در اوردم,همراه   یاز تو یموزرد قنار کت
 ...یدمپوش یقد نود مشک 

هم به کمر  یجذاب  ی مربند مشک و ککردم   یتشلوارم هدا یرو تو  یشرتت پایین
 ...شلوارم بستم
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سرم  یداشت رو رو یز گل افتاب گردون زرد و ر  یکه روش طرح ها  یمشک  شال
 یمتصم  یشارا  یز انداختم,خودمو با عطر خنک و تلخم خفه کردم...نشستم پشت م

انداختم...اره  یبکنم,بعد از اتمام کار به خودم نگاه  یتیمختصر و ال یشگرفتم ارا
 ....یندوست داشتم!ساده و دلنش یدب  یتو یناز اون ال یشتر ب ینوال ینا

 !باز کردنام شروع شدا   یبابا دوباره پپس ای

از حد   یباتر ..چشمامو زیم..و خط چشم مشکیزدچشم م یتو یحساب  یمسرخاب رژ 
 ..معمول کرده بود

 یهبقموهامو ازادانه رها کردم.. یجلو یکسرم رو باز گذاشتم و دوتا دسته بار فرق
 ...یرسیدموهام رو هم به سمت پشت باز گذاشتم,که تا رونم م

بلندم الک زرد بزنم...همه  یناخنا یگرفتم حاال که وقت اضافه اوردم رو  تصمیم
 ی رو هم مشک  یزرد..و مابق  یمونده به اخر یکیانگشتامو بجز انگشت اشاره و 

 .کردم

زردم    یو صندل ها  یکچکو  یشون   یفبرداشتم,همراه ک  یموگرد ومشک  یافتاب   عینک
 رفتم  یروناز اتاق ب

 هنوزم کامل حاضر نشده بودن  مامانینا

 یگشت  یهشهر  یتو ینمبرم خونه اقاجون با ماش ینکهگرفتم قبل از ا تصمیم
مکررم باالخره    یردن اما با اصرارامخالفت ک  یاولش کل  ینابزنم...البته بماند که بابائ

حساس ترشون کرده بود...خب بهشون   یلی خ یم مدت دور ینشدن..انگار ا یراض
 یکننو خوشحال بودم که درکم م یدادمحق م

 کردم   یازشون خداحافط  ینکه از ا بعد
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 خوشگلم رفتم ینو ماش  ینگسمت پارک به

به رنگ  یشهر بود...مانتوم حساب  یگردشم بعد مدت ها تو  ینبا اول یسوار اولین
 ...یومدم ینماش

تهران  یابونایخ یخونه خارج شدم..تورو زدم و از  یموترل نشستم,ر پشت
..دستمو بردم سمت ضبط و  یکردمم یهم رفع دلتنگ  ییجورا یهو  یچرخیدمم

دمهر که متصل کردم و همون اهنگ شا یمبلوتوث به گوش یقروشنش کردم..از طر
 ردمک  یادکردم..صداشو تا اخر ز  یهاکان خونده بودمو پل یشب اخر برا

 یخوندملب م یر باهاش ز و

 رو استشمام کنم یبهار یمنس یرو باز کردم تا کم ینماش سقف

با خوِد خودم...من   یقاداشتم با خودم خلوت کنم...دق  یاز سمت بام تهران رفتم..ن  به
 !م بودمنداشتم خودم دوست خود یدوست  یچه

 داشته باشم یتو عمرم با کس یتونستمبود که م ی رفاقت  ینبهتر ینا و

 کرده   یشقو ییتنها ینتنها بوده و هست!و ا هیشهم یندر جوار خودم....ال من

خوب هم  یقکه داشتن دوست و رف  یدونمهستش که حالمو خوب کرده..م تنهایی
 ینطوریباشم..ا یخودم کاف  یخودم برا یدمم یح...اما من ترجیمتهخودش غن

 ...راحته یالممخ یشههم

  دادم یهتک ینماش به
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 یا یکهت یهو  یشدنم رد یو ه  یزدنسه تا پسر اون اطراف پرسه م دو
شرشون    یدشا  ینطوریبود که اخم کنم و محل نذارم ا  ین...منم تنها کارم اینداختنم

 ...یشدکنده م

داده بود  یامپ یسش داشتم..ارماومد خم شدم و بر  ینماش یاز تو یمگوش  صدای
 زودتر برگردم 

 شده بود یر د کمی

 زنگ زد  یکی یدمشدم که د ینماش سوار 

 (جذاب یسنداختم)اقا پلبه شماره ا نگاهی

 زدم..و دکمه سبز رو فشردم  یمحو لبخند

 یگوش  یتو یچیدپ یشعصب یسالم نکرده بودم که صدا هنوز 

باهات رفتار   یگهجور د یه  ید...بایشهنم یت حال یزادحرف ادم ینکهتو مثل ا-هاکان
 ...دنبالت یامکنم بپوش دارم م

 گفتم  سریع

به زنگ شما نبود   یاز ن یاماز اول هم ب استمیخوم یرونماوال سالم..دوما من ب-الین
 ..یریختجناب سرگرد ب

  خندمو گرفتم تا نشنوه یدهنم و جلو یگذاشتم رو  دستمو

 بلند گفت  یلیخ شونیکیلحظه پسرا دوباره رد شدن  همون

 ی قنار ین جــون چه خوش خنده ست ا-
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 یتوننبستم..واقعا چطور انقدر م یشمونقش بست و ن یشونیمپ یرو یبزرگ  اخم
 یرن؟رو به خودشون بگ یز باشن که همه چ یحوق

 یدمداد هاکانو شن یبهشون بگم که صدا یزیدهنمو باز کنم چ خواستم

 یکدوم گور  ینمزودباش بگو بب  ینال  ییازر زد؟ کج  یبود؟ چ   یاون کدوم خر -هاکان
 توشن؟؟؟  ییادما ینکه همچ  یرفت 

 یبستم..تا از خطرات احتمال  یعرو سر  ینابروهامو باال انداختم..سقف ماش  متعجب
 بشه یریجلوگ

 گفتم  عصبی

 !؟ یه؟شما؟؟؟منظورت چ یگیم یچ -الین

 نفسشو پر حرص فوت کرد هاکان

  یشم و پام یبندمم یز همه چ یچشممو رو ینباش ینجاا یگهد یقهتا ده دق-هاکان
 یکنمم یداتپ یسنگم باش یر ز یامم

 بزنم دوباره قطع کرد  یحرف  نذاشت

 ...ی بغل یکردم صندل  با حرص پرت گوشیمو

با   ینطوریا یزدم و گاز رو گرفتم به سمت خونه اقاجون..واقعا به چه حق  استارت
اونم   یدمکارم؟هروقت فهم  یدخالت کنه تو ید چرا با یکنه؟؟؟اصالمن صحبت م

  یخوادحساب حق نداره هرطور که م یننظر بده...اما با ا یتونهبهم حس داره م
 ...باهام رفتار کنه
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اقا در رو برام باز  یدر خونه اقاجون...بوق زدم و عل  یدمرس یچطور نفهمیدم
تم گذشتم و رف  یباشونباهاش کردم از باغ ترسناک و ز  یسالم گرم  ینکهکرد..بعد از ا

 سمت محوطه عمارت

 !یپیبود...اونم با چه ت یستادها یشمشک ینکنار ماش  هاکان

 ینک..عیساق بلند قهوه اهمراه با شلوار جذب و کفش چرم  یاور کت قهوه ا یه
 ..یکردچک م یشوهم به چشمش زده بود..و با اخم داشت گوش یمشک 

 سرشو باال گرفت  ینمماش یصدا یدنشن با

 َابروشو باال انداخت یتا یه

 !تعجب کرده بود ینمماش یدناز د حتما

 با فاصله پارک کردم  ینوماش ینکه از ا بعد

 یشدم..سع یادهبرداشتمو پ ینماش بغل یاز صندل یفموبه چشمم زدم و ک عینکمو
  تا سه متر باز بود یشماز درون ن ینکهکردم اخم کنم...با ا

 !خانم متشخص یه کوتاه به سمتش رفتم...مثل  یقدم ها با

معلوم نبود...اخه   یزیزده بود چ  ینک..چون عیکنهم  یز رو انال  یپمبودم داره ت  مطمئن
باال   یشهمثل هم یشومشک یهاو جذاب باشه؟مو یپخوشت یتونهمرد چقدر م ینا

 یکردجذابترش م ینکبا اون ع یحساب  یبیلشو س  یشداده بود.و ته ر

بهش و اندازه سه قدم با فاصله ازش   یدمقد نبود که نردبون بود...رس ماشاهلل
و دو دسته  یومدم یمی...باد مالینمش...سرمو بلند کردم تا بتونم خوب ببیستادما

 حرکت در اورده بود  صورتم به یلختم رو رو یموها
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افسونگر   یمشک   یدر اورد و من باز محو اون دوتا گو  ینکشوهمون اخم و غرور ع  با
 شدم

 یدم بم و جذابش رو شن صدای

 !سالم یکعل-هاکان

سرم گذاشتم..با  یباال  ینکموو ع یستادمابرومو باال انداختم حق به جانب ا یتا یه
چشماش زل   یکش تر شدن توسر   یتاالن از عصبان  یدونستمکه م  ییهمون چشما

 زدم

 یسالم کردن بلد یدمعه؟نمردمو د-الین

 زد یصدا دار پوزخند

 ...باز شروع شد بیا

با  یرمبه تو چه که من کجا م یم؟اصالپشت تلفن؟که کدوم گور یگفتیم یچ -الین
 یرم؟م یک 

برم    ییواگرنه من غلط بکنم جا  یکنمرفتار م  ینطوریدارم از قصد ا  یدونستمم  خوب
 نداشته باشه  یترام امنکه ب

راستم رو محکم گرفت...چشمام از زور دردش بسته   یبرداشت سمتم و بازو خیز 
 یم بداخالق قد ی..شده بود همون هاکان وحش شد

 ید غر عصبی

خانواده از دست    ینا  یرو ندارم..به اندازه کاف   یگه د  یبلبشو  یهچون حوصله  -هاکان
 یدنتو کش یایبچه باز
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اومد منو   یز همه چ  یب   یسمن بود اون او  یایه خاطر بچه باز!حتما بیداببخش-الین
 !کردم؟؟  یا یگهکردم مگه جز اطاعت کار د  یکار ..منه بدبخت چیددزد

 پوزخند و همون لحن گفت با

 !...یندار یا یگهد یفهبه بعد هم جز اطاعت وظ یناز ا-هاکان

به   یلبداون زمستون ت یاز ک  یدونماز سرما نبود..نم یخبر یگهچشماش د توی
بود از وجودش خوشحال بودم....خوشحال بودم که   یتابستون شده بود..هر چ 

 یگهوم حساسه..بهم زور مر 

رفتاراش رو دوست داشتم..همه جوره  ینمن ا یاحمقانه ست...ول اره
 ..امایخواستمشم

 یدم گاف نم  یگه د  یگذرهم  یدلش چ   یهم سرجاش بود..تا اعتراف نکنه تو  سرکشیام

 ور گفتمخودش مغر  مثل

اطاعت کنم قطعااون نفر پدرمه نه کس  یکیاز  یروز یهمن اگر بخوامم -الین
 !محض اطالعیگهد

 زد یصدا دار پوزخند

 یلیاما زورش خ یارممحکم تر فشار داد تقال کردم تا دستمو از دستش در ب بازومو
 اون حصار دوستارو از دور دستام باز کنم؟ یتونستمبود...مگه م یادز

 یستن  یخبر  یممئن بشمط  یدبا  یخطر  ینکن!تو هنوزم تو  یدر بحث الک انق-هاکان
 کن  یبعدش هرکار خواست 

 زدم نیشخند
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 هرکار بخوام بکنم هرجا بخوام برم؟ یدیبعدش اجازه م یمطمئن-الین

روم حساسه..خر نبودم  ییجورا یهدادنا عادت کرده و  یر گ  یناونم به ا میدونستم
رو از من پنهون  یشاصل یلشده و دل یمش قا یفهپشت وظ یفهمیدمخوب م

 ...یکنهم

 یخورهداره حرص م یدادشدن فکش نشون م منقبض

عمارت  یاز سمت در ورود ینازگونه دختر یبزنه که صدا یباز کرد تا حرف  دهن
 اومد

 ...تو ی..کجا رفت یهاکان -

 اول خکشش زد یتما تو اون وضع یدند با

اومده بود..مطمئنا  یزوناو یره ..همون دختیدمبازومو از دست هاکان کش سریع
 ..بود یشدائ یالیاز فام

  یم ن ینبود چون حت  یمن اصال راض یدنبه سمت هاکان اومد..انگار از د دختره
  یلبود به ماست تبد یک و نزد یگرفتکه خودشو م  یبهم ننداخت و درحال ینگاه 

 !!!!هاکان  برد چشمام چهار تا شد  یکشه دستشو نزد

...خب دستاشو پس بزن یصدسال اخم نکن  وامیخ...میکردمبا اخم نگاهش    هاکان
 ...سبک...اه اه یزوننشو دختره او یکبگو به من نزد

بغض گلومو داره   یکردم..حس میفشرددائم قلبمو م یزیچ یهبد بود.. یلیخ حالم
 یزنه چنگ م

 کنم  یهادما گر ینا یعمرا جلو ولی
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 یکه ش نزدو به یکنهم هست که دختره انقدر براش ناز  ینشونب یزیچ یه حتما

 یگفتنم یچیدستش دور گردنش بود و هاکان ه همونطور 

 فکر کنم فقط هاکان متوجه حالم شد  یدمکش  یقعم نفس

 مسخرش ادامه داد یبا همون لحن و صدا دختره

 یزم؟ عز ییشما یگنکه م  ینال-

 زدم  یزورک  لبخند

 بله...و شما؟-الین

 درد گرفت ر یشتزد...حس کردم قلبم ب  ییدندون نما لبخند

 !هاکان یی...دختر دایکاال-

 یدونم ..و نمیستلحن صحبت اصال دوستانه ن ینا یدونستبود م یکس هر 
 !بود  یوسط چ  ینبا من ا یقامشکلش دق

 ...یددر گوشش گفت و اونم با ناز خند یزیتکون دادم هاکان چ سرمو

  یعنی امروزم! دختر گند بزنه به  ین مونده بود ا ینم...همیشمم یوونه ..دارم دخدایا
 یخواستمگفته بود؟هاکان با سرعت به سمت عمارت رفت م  ی هاکان درگوشش چ 

 برم سمت خونه که با صداش متوقف شدم

 !کارت دارم  یسالحظه وا یه یزمعز-الیکا

 به فحش بود...کالفه به سمتش برگشتم یهشب یشتر ب عزیزمش

 !بله؟ -الین
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بلوندش تا گردنش    یم موهابه سر و وضعش انداخت  یتر شد..نگاه   یکقدم نزد  یه
سرش افتاده بود,رژ لب   یو همه رو ازادانه رها کرده بود شالش هم از رو یرسیدم

بود   یدهکفش پاشنه بلند قرمز هم پوش  یهکرده بود..  یظیغل یش بار ارا ین قرمز و ا
قرمز رنگ بود و اگر  یر حر یه  ه..مانتوش هم کیکردکه قدشو از من بلند تر م

زاپ روش   ی!شلوارش هم تا ساق باال داده بود و کلیشدر مت ینسنگ یپوشیدنم
دختر جلف به تمام معنا   یه..واقعا یذاشتم یشداشت و پوست برنزشو به نما

 ...سرهنگ باشه یهداف,دختر  ینباور کنم ا یتونمبود..نم

  د به صحبتشروع کر  یحدقه چرخوند و با لحن حرص درار یتو چشماشو

...)با یکنار هاکان بود  یاترسته تا االن به خاطر اون عمل...اوم..دیزمعز ینبب-الیکا
گوشت فروکن..که   یخوب تو ینو!اما ایکرد  یدااکراه گفت(خوشحالم که نجات پ

هم  ی!از بچگ یمدمپر ما...منو هاکان قراره نامزد بش ی هوا برت داره بش یخوامنم
 یر نگاه تحقمنو دوست داره ها!اما..)  مبگم اون ینمدوستش داشتمو دارم البته ا

دراز  یمتپاتو از گل یدار یکنمبه سرتاپام کرد که بدنم مور مور شد(حس م یزیام
..معلوم یرهنم  یدختر  یچ..سمت هیشناسمم  ی...هاکانو من بهتر از هرکسیذاریتر م
 ین..از ایستشده...به هرحال اصال مهم ن یککه بهت نزد  یکار کرد  یچ  یستن

متوجه  یدوارمبود تموم شد و رفت!ام زیی!هر چیشناسینم یهاکان  بعدلحظه به 
 ...حله؟یخودت احترام قائل ش یو برا  یمنظورم شده باش

 ی کمه..دختره   یدننفس کش یهوا برا یکردم..حس میشدخرد تر نم ین از ا قلبم
سرشو  یتک تک موها یخواستم لمیکرد؟دخودش بلغور م یبرا یچ  یعوض

 بکنم..چقدر هم جلف و سبک 

 !کم داشتم  ینودن؟همنامز  ییجورا یه...هه
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 یدمشکستنمو فقط خودم شن صدای

 شکستم و از دستش دادم یجد یجد ینبار ا ینکهمثل ا نه

 !کرده بود و منتظرش نشسته بود  یز دندون ت یگهد  یکیقبل من  ظاهرا

 هاکان دوستش داره؟  یعنی 

 زدم یفکر کنه تونسته منو بشکونه..پوزخند صدا دار واستمنمیخ

  یک اتفاق...از االن هم تبر ین خوشحالم بابت ا ییلجدا؟خب من خ-الین
با غضب بهم  یچشم یر که ز  یستادم..درضمن)چند قدم رفتم جلو و کنارش ایگمم

کردم(البته   ی)خنده حرص دراریزمعز  یدههاکان جون شمارو ندزد  ی(کسیکردنگاه م
 یه بق  یبرا  همکه ازدواجت    یهست   یچه تحفه ا  یبا خودت فکر کرد  یخب حق دار

 یکنماشه اما من روشنت ممهم ب

بچرخه حرمت مهمون   یاد ز یزتاگر زبون تندوت یگهخودتو بدون چون دفعه د حد
 یمون از گفته هات پش یشه که تا هم  یکنمکار م  یهو اونوقت  یدارم رو نگه نم ینواز
 !یش

تاسف تکون دادم و به سمت عمارت رفتم,همونجا خشکش زده   یاز رو موسر 
 اوضاع تونستم جوابشو بدم و سکوت نکنم ینابود...خوشحال بودم که با 

 !بود ساکت موندن یداز من بع اصال

همه    یه؟این ا  یگهباور کنم که هاکان مال کسه د  یدبا  یعنیداغون بود...  یلیخ  حالم
رو   یهقض یتونمکنمش؟؟نم  یگهد یکی یمتقد  یدو دست  یمکه سالم برس  یدمزجر کش
بگه   یاددرب یگهد یکیبرسم؟که  ینجاتا اخر به ا یدمدرد عشق کش ینهمهبفهمم...ا
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...واقعا خاک تو سر من!با اونهمه ادعا و هارت و پورت به کجا یمقراره نامزد ش
شه..که هر طور که دوست داره باهام  یکمنزد یدمبهش اجازه نم یگه...دیدمرس

با  یشگوشه و بره دنبال زندگ  یهعروسک پرتم کنه  یه ینرفتار کنه..و اخر سر ع
...واقعا لعنت به یستمن یلم ینسبت بهش ب  یدهجونش!مطمئنا فهم ایکهمون ال

 ..من یسادگ 

 ..بشناسمش یستقرار ن یچوقتاوضاع ه ینبا ا یبیهادم عج هاکان

  ین رو به ا   ییدبد شکسته بود..فقط منتظر بودم هاکان مهر تا  یلیخدلم    ییجورا  یه
 ..یرمحرفا بزنه که درجا بم 

کردم  ی...سعیدمکش یقو نفس عم یستادماکفشکن خونه اقاجون  ینه آئ جلوی
به قلبم   یشیبفهمه تونسته با حرفاش چه ات یذارمحفظ کنم..نم یمو خونسرد

عشق هم    ینکنه...ا  یحس خوشبخت   یقهادم دو دق  یذاریدبزنه!لعنت به همتون...نم
 !خودش  یدردسرها داره برا

ه هاشون نشسته  همه خانواده مون بجز بچ  یبارفتم تقر  ینااقاجون  یراییسمت پذ  به
 بودن

 یدمو بابک رو د یسفقط ارم  ینشوناز ب و

 ...اراسته شد یز گل بود به سبزه ن  یگهد اره

  یی ...رومو ازش گرفتم و با خوشرویدادبا نگاهش از همونجا داشت قورتم م بابک
 ..به همه سالم کردم

 باشه یمرد خوب  یخوردبهش م  سرهنگ
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زن فوق العاده  یهبرعکس خودش  یکامادر ال یلبش بود...ول یرو یکیکوچ  لبخند
 !یکاال ییقطب روبه رو  یقابود..دق یمهربون و چادر

اما   یکنهنگاهم م یچشم یر ز یهاکان هم گاه  یدونستمجمع نشسته بودم م توی
من بود  یجا یا یگهدلخور بودم...هر کس د یلیاصال سرمو بلند نکردم...ازش خ

  ی تش داشتم واقعا شرم اوره!برااورد من احمق بازم دوس یاسمشو نم یگهد یحت 
خوب    یز صبح همه چ  وز دیر انتها شرم اوره...تا    یطرفه و ب   یکحس    ینمنو غرورم ا

 ..نبودم ینجابود..اما من اگر تو عشق شانس داشتم االن ا

 به جمع خندون و شاد اطرافم انداختم ی...نگاه یشدم یدهر لحظه تشد  بغضم

..و اقاجونم تا  یکردم یخوشحال حالشون خوب بود..سرهنگ مدام ابراز  همه
 و تشکرش به راه بود یر و تقد یکردم یفاز هاکان تعر یتونستم

  ی روبه رو  یقانشسته بودم..هاکان دق  یسگوشه کنار ارم  یهمن از همه ساکت تر    اما
حبش شده..سرمو بلند کردم و   ینمحس کردم نفس تو س یلحظه ا یمن بود.برا
 ی ..حرفایادن یرون ه چرخوندم تا اشکم بحدق  یو چشمامو تو یدمکش  یقنفس عم

  ی نبود ورو یالشن خیشده بود..خودش هم ع اون دختر بدجور برام گرون تموم
که هردو با   یخوردنگاهمون به هم م یمبل کنار پدرش نشسته بود...هر از گاه 

و اخر سر هم با اکراه نگاهمونو از هم    یکشیدیمهم خط و نشون م  یچشمامون برا
 .یگرفتیمم

کان  ها  ینگاهم به چشما  یهنبود...!اصال خوب نبود...درعرض چند ثان  یخوب   اعاوض
 زل زده بود بهم  یخورد که با اخم و نگران 

 نکردم و رومو ازش گرفتم ی'چته' تکون داد..توجهیبه معن سرشو
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 .یامو ب یارمب ینماش یاز تو یمومن برم گوش ینال-ارمیس

 .ورفت زدم و سرمو تکون دادم و اونم یزورک  لبخند

و   یایتا ب یمافتاد؟ما مشتاق بود یکن اونجا چه اتفاق   یفدخترم تعر ینال-اقاجون
 ...یمحرفاتو بشنو

 ..از گلوم خارج نشد یکلمه ا  یچدهن باز کنم حرف بزنم اما ه خواستم

 گفت  یاخم کردو با نگران  اقاجون

 یده؟؟ حالت خوبه؟چرا رنگت پر ینال-اقاجون

 دستم یومد سمتم...دست گذاشت روبا نگران بلند شد و ا مامان

 گفت  اروم

 !یهو؟ تو دختر چت شد  یخیچقدر  یوا یا-مامان

 یکردننگاهم م یهم با نگران  یهو بق  سرهنگ

اون روزا حالت بد   یاداوریبا  یدعوض کن..شا ییهوا  یهبرو  یخوایدخترگلم م-بابا
 شده درسته؟ 

گرفته   ین دادم با صدادستم دادن...سرمو تکو  یکه بهونه مفتک   یکردمم  خداروشکر 
 گفتم  یا

 !درسته-لینا

 یزی..هر چیاریدهم براش ب  یوهابم  یوانل  یهببر طبقه سوم...  ینوال  یاب  یراسم-اقاجون
 ...یدالزم داشت بهش بد
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  یدن که جلوتر فهم  یکردمازش نبود..خداروشکر م  یرفته بود چون خبر  یسو گ  ظاهرا
 ...اشه ازش بپرسمب یادمنگفت!  یسواز گ یزیحرفاش چ ینب یسارم یول

 بود  یدههمت نکردم سر بلند کنم و هاکانو نگاه کنم فکر کنم خودش هم فهم اصال

 که خدمتکار تازه خونه بود به سمتم اومدو دستمو گرفت  سمیرا

 یمبا کمکش به سمت طبقه سوم رفت 

 یوه ابم  یوانل  یه..یکشیدمم  یقبالکن نشستم..مدام نفس عم  یتو   یها  یصندل  روی
  شتجلوم گذا

 ید؟ ندار یخانم با من امر-سمیرا

 زدم یکم جون   لیخند

 ...نه ممنون برو-الین

رو سمت دهنم بردم و چند قلپ از   یوانتکون داد و از بالکن خارج شد..ل سرشو
 داخلشو خوردم یوهابم

 یشههم یبرا یابه زور داشته باشمش... یاواسه قلبم بکنم.. یفکر اساس یه باید
 ..بودن ی...!هردو هم راه سخت یامش کنار بفراموشش کنم و با نداشتن

!چه  یرهبراش قدم بردارم...من سرم بره غرورم نم یتونمرو نم یبودم اول مطمئن
 ...ادما سر افکنده باشم ینا یبخوام جلو ینکهبرسه به ا

 !عشق منو نداره یاقتل  یعنیاگر انتخابش اون دختر باشه  هاکان

 ..زد یرونم باون قطره اشک سمج از گوشه چشم باالخره



 

 
895

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 یدمکش  یو اه سوزناک   یینانداختم پا سرمو

 حالت خوبه؟ -

 سرمو بلند کردم  یعصداش سر یدنشن با

 ...کنارم  یادب یناوضاع ا ینا یکم داشتم تو  ینم..بابک بود!همهه

 گفتم  سرد

 .اره خوبم-الین

 ست و بهم زل زد نش ییمروبه رو  یصندل روی

 !یعوض شد  یکم-بابک

 بردمابرومو باال  یتا یه

 !از چه نظر؟-الین

 یستین یقبل ینانگار اون ال ی...ولیدونمنم-بابک

  ین االن عاشقه!البته تو ا ینال ینگذشته نبودم..خب ا  ینمن اصال ال یگفتم راستم
  تلخه!اره طعمش  یلیبار توسط عشق شکسته شده..خ یناول یلحظه قلبش برا

 ......نبودنشیدنشتلخه..طعم نداشتنش....نرس

 !...هاکان و کاراش  ینهاکان...از دست ا  ی نگفتم,هع  یزیو چ  یینتم پا انداخ  سرمو

سر هم   یهدادم    یحبلند شدم و ترج   ینهم  یباشه...برا  یشمنداشتم بابک پ  دوست
 به اتاق سابقم بزنم 

 !کجا؟-بابک
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 ...داره ها ییرو عجب

 گفتم  سرد

 !کجا؟!کار دارم  یچ  یعنیخونه عمو شجاع...-الین

 یستادو بلند شد و ا زد  ییدندون نما لبخند

 !..دلم برات تنگ شده بودینجاهابه خاطر تو اومدم ا-بابک

 ..یفرودگاهم که اومد  یگه؟توید  یدیمرو د  یگههمد  یه؟خبمنظورت چ  ینمبب-الین

 فرق دارم یلیخ یهمن با بق-بابک

 زدم  پوزخند

 ی؟ بپرسم چه فرق  یتونمم-الین

 همون لحن دوستانه و گرم گفت با

حرفم   ی ..من هنوزم روی؟فکر کرد  یشنهادمپ  یرفته؟!رو  یادتاره...معلومه که  -بابک
 یتونمبرات کم نذارم..نم یچیه یدم...قول میجواب مثبت بد یه..کافینهستم ال

 !یفهمیازت بگذرم دختر چرا نم

 حرفا بهم بزنه یناوضاع از ا ینتو ا یادمونده بود ب ینمبابا هم ای

 .....فتم کــخودت؟من بهت گ یبابک برا یگیم یچ -الین

درگاه بالکن  یهاکان رو تو یبرزخ  یافه...قیدبلند کردم و حرف تو دهنم ماس سرمو
 ...یدهکه حرفامونوشن  یدادنشون م یظشغل ی...اوه اوه اخمایدمد



 

 
897

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

  یرتی معشوقش غ یزد داره بهتره بره روزدم..اون نام یبخودم نه به
 !یمبشه...نخواست

 شدم یرهاخم بهش خ با

 یکردمکه بهش نگاه م  ییالم شد برگشت سمت جاکه متوجه ح  بابک

 گفت  یتبا عصبان هاکان

برو رد  یخوری؟بیامخشو م یاوضاع هم دار ینحالش بده؟تو ا یبینینم-هاکان
 .کارت بذار راحت باشه

م..دروغ نگم چشمهام چهارتا شده بودن!داشت از من به تعجب بهش نگاه کرد با
 !...یچ  یراب یگهدفعه د یکرد؟اینبهونه حالم دفاع م

 با اخم گفت بابک

 ین...ایگمابهت نم یچیبه احترام پدرجون ه ی؟ببین صنمش یکاره چ یگه تو د-بابک
 ینداشته باش...هر چ  ین...کار به کار الیکشیکارام سرک م  ی تو یستبار اولت ن

 !ماست به تو ربط نداره ینب

 کرد  یاخم وحشتناک  هاکان

 !یدونم شد بابکو نم یسکه شلوارم خ  من

 شد یکتر اومد تو بالکن و چند قدم به بابک نزد کامل

 ..یارهسرش ب ییبال یه  یتاز عصبان یترسیدمدوبرابر بابک بود..م یکلشو ه قد
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دوروبر    یادسگم باال ب  ینکن اون رو  یکار  یزنیحرف مفت م  یدار  یلیخ  یگهد-هاکان
 !یه)صداشو باال برد( جوابش منفیدیمگه نشن یپلکیهم نم ینال

 بدتر بشه  یناع از ااوض نمیخواستم

بود به   ییعجب ادم پرو یدادخودش از سمت من به همه جواب م یبرا هاکان
 !!!خدا

 با حالت زار گفتم 

 !!!تنها باشم امیخوم یرونب ید!لطفا همتون بریدبس کن-الین

  یاز ن ییدستام گرفتم...واقعا به تنها ینشستم و سرمو تو یصندل روی
  ینطوری ا یگهو از طرف د ینجاا یارهنامزدشو ب یداشتم...هاکان حق نداشت از طرف 

 ...یمقد یموقع؟مرداهم مردا  یهبا من رفتار کنه...دوتا دوتا؟کمش نباشه 

بهم  ینگاه  یمن یتشدم..بابک با عصبان یرهبلند کردم و با غضب بهشون خ سرمو
 رفت  یرونبه هاکان زد و از بالکن ب یانداخت وتنه ا

 ...بودم هاکان هم بره منتظر 

و با دست راستش پشت گردنشو ماساژ   یدکش  یقنفس عم یین انداخت پا رشوس
 ..داد

 .رگردجناب س یدشماهم جزوشون یعنیگفتم همه   یوقت -الین

 ...برام سوم شخص شده بود..متعجب بهم نگاه کرد دیگه

 واسه لحن صحبتم بود یلدنبال دل یکردمم حس
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زنم و دوباره نرم  زل ب  یمشک  یبه اون چشما یخواستمازش گرفتم نم  رومو
دست خودش نبود درست...عاشق  یدنشبشم...قلبم عاشقش بود درست..تند تپ

 درست ینماحساسات مزخرفم دست خودش نبود...ا ینا یشدن و حت 

 عقلم سرجاش بود اما

 ینطورو منطقمم هم غرور 

 ..قلبم کمک کنم و حداقل به زور از هاکان جداش کنم ینابهبا ا میتونستم

 ید وپت یعصب هاکان

 ین؟ ال یهوشد  یکنی؟چتافتاب پرست رنگ عوض م ینع یقهچرا هردق-هاکان

  یکی مال  یکردمبرام جذاب نبود!حس م یگه بحث کردن باهاش هم د حتی
 ..فکر کنه به اموالش چشم دارم یکی یخوره..منم حالم بهم میگستد

 زدم  یتلخ  پوزخند

 زدم با اخم بهش زل یشدمکه از کنارش رد م  یشدم و درحال بلند

بدم..)صدام باال رفت    یحتوض  نیاز ا  یشتر ب   یدونم...الزم نمیدحد خودتونو بدون-الین
رو   یچکدومتونحوصله ه یگهادامه دادم(د یلرزیدکه از بغض م یو درحال

 !..یدولم کن یکشمنم یگه!!!دیدخستم کرد یدندارم!دست از سرم بردار

واردش شدم  یدمدوئ,به سمت اتاق سابقم یشدنم یهام کم کم داشتن جار اشک
ساعت  یک یدساعت شا یمن یدشا دونمیو در رو بستم...اجازه دادم ببارن...نم

نه  یخواستمنم یچیوه یگهپر بود!د ی...دلم بدجوریکردمم یهمدام گر ینطور هم
 !یگهد یز چ یچ نه خونه نه پول و نه ه ینماش



 

 
900

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

مغزم   ی.تو..یخواستمهم نبودم!فقط هاکانو م  یتدنبال موفق  ی مثل سابق حت   دیگه
 و عکساش  یر پر شده بود از تصاو

 !عکساش گفتم

 یه یدونستمکنم..م  یداباشه رفتم خونه لپ تابمو چک کنم و عکساش رو پ یادم
 !یخورنبه دردم م یروز

 ی..به اندازه کاف یدادمضعف نشون م  یدکردم..نبا  ید تجد  یشموپاک کردم..ارا  اشکامو
 !عاشقشم پس خره  یدهاالن نفهم واقعا اگر تا یعنیدادم.. یدوباره جلوش سوت 

موفق شدم   یتا حدود یاد درب یباز و بسته کردم تا از حالت قرمزبار پلکمو  چند
 !اونموقع ها افتادم و اشکام در اومده یاد یگفتمم یتانها

شدن از سمت همه راجب حالم   یمج ینس یرفتم بعد از کل یین سمت طبقه پا به
حس  یناصال ا یکردننگاهم م یبا دلسوز اون روزها...همه یفشروع کردم به تعر

زل زده  یکاو با اخم به سرام یین نداشتم..اما هاکان..کل مدت سرش پا رو دوست 
 بود

 ...که تموم شد سکوت کردم  حرفام

 تاسف تکون داد یاز رو یسر اقاجون

 ...بال سرت اورده باشن ینهمها  یشهباورم نم-اقاجون

 ...باغ افتادم یجنازه تو یاد

 !...هم گفت یگهد یز چ یه یاجون راست اق-الین

 یکردنبهم نگاه م یهمه با کنجکاو یباسرشو بلند کرد..تقر اقاجون
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 ....نبود یخطرناک  یز کردم ترسمو پس بزنم..چون چ  یسع یمن من کردم ول کمی

 یز از دوستاش گالو یکیباغ با  یشما...تو یگفت که شب عروس یساو-الین
 یکرده..گفت توده به سنگ و درجا تموم  شده...هولش داده و اونم سرش خور 

 ...فکر کنم هنوزم جنازه ش اونجا باشه  یعنیهمون باغ چالش کرده! 

 ...بلند شد یگفتن مامان و مامان   ینه یصدا همزمان

 یفهمیدم..حقم داشت...منم اگر میکردگشاد نگاهم م  یبا تعجب و چشما اقاجون
 !میکردجنازه چند ساله تو خونمه انقدر تعجب م یه

 همه سکوت افتاده بود که سرهنگ باالخره سکوت رو شکست  ینب یقهدق چند

 ی بگم برا یروهامونبه ن  ید باشه با یدخترم نگفت کدوم قسمته؟اگر واقع-سرهنگ 
 ...!)روبه اقاجون کرد(البته با اجازه جناب کاوهینجاا  یانروز ب یهجستجو 

 یگه بود...فکر کنم حاال د  یدهرنگش کامل پر  یشوک بود....مامان   یوزم توهن   اقاجون
 !یترسیدماز باغ م یچ  یبرا یدهفهم

 یقاباغ...فکر کنم دق یدرخت چنار بزرگ تو یر بله....اگر اشتباه نکنم گفت ز-الین
 !وسطش

 سرشو تکون داد سرهنگ

من به اداره گزارش کنم که در اسرع وقت بچه ها   ید پس اگر اجازه بد-سرهنگ 
 ..مزاحمتون بشن

 کرد  ییدبه خودش اومده بود با سر حرفشو تا که انگار   اقاجون

 ...سرهنگ  یدراحت باش-اقاجون
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 کجاست؟؟؟   یسواقاجون گ-الین

جاسوس  یسوگ یدونمنم یکردباال انداخت...مطمئنا فکر م ییبا تعجب ابرو 
 که خطاب به من جواب داد  یدمشن رو یمامان  یبوده...صدا

اومد اعتراف کرد...از کارش  بود...خودش یساو یهم از ادما یسودخترم گ-مامانی
شده بود..اما خب اتابک نتونست بگذره!...جناب سرهنگ هم زحمتشو   یمونپش
 ..یرهبگ یمبراش تصم یو پرونده شو فرستاد دادسرا...تا قاض یدکش

 ...یدونستمدرسته...م-الین

اما من بعد از اون جمله   یگفتم یدر یهاز  یصحبت باز شده بود و هر کس سر 
 ..دادم شنونده باشم یح باحث شرکت نکردم و ترجم یتو یگهد

عزم رفتن کردن و در اخر هم اصال سربلند نکردم تا ازش  یک   یناسرهنگ نفهمیدم
نداشت و جلوتر از همه به بهونه    یکنم اونم اصال اعصاب درست حساب   یخداحافظ 

  ی و خشک   یرسم  یخودم فقط خداحافظ   ینهم موقع رفتن ع  یکارفت...ال  ینشماش
 ...کرد

 ...یدیدنفردا تدارک م یمهمون  یداشتن برا یسو ارم بابا

هم از جمعمون خارج شدن..بابک هم که طبق معمول قهر کرده  ییناکم کم عمو  و
 !بود و همون موقع رفته بود

خودش خوب   ینو نداشتم و ا یچی..اصال حوصله هیممامان به خونه برگشت همراه
 کال سکوت کرد  ینهم یبود..برا یدهفهم
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و خوشگلم مثل گذشته  یدسف یانویرفتم پ یینلباسام به طبقه پا یضز تعوا بعد
 یم با خودمون نبرد ینوروز ا یناخر یادمهپنجره ساکن بود!   یر اتاق کار بابا ز یتو

 راحت باشم یتونستمبجز من و مامان خونه نبود و م یکس  خداروشکر 

 نشستم  یانوپ یصندل روی

فردارو اون دختره سبک و جلف   یه دمیکر فقط دعا دعا م یکردمفردا فکر م به
 یادباهاشون ن

 نداشتم یهو کنا یشاصال حوصله ن چون

ساده   یدورهم یه یدونستمنبودم...م یمهمون  ینعنوان مشتاق ا یچ به ه یطرف  از 
 س

 یه  یخواستنداشتم..دلم م ی..اما بازم حوصله شلوغ یکوبیاهنگ و پا یچه بدون
 !م...از هاکان مخصوصاکن  یدامدت از همه دور باشم و خودمو پ

 کردم  یمها تنظ یهکالو  یرو دستمو

 شروع کردم به نواختن و خوندن  و

 :یباریدناشکامم از چشم هام م همزمان

 که  یبه هر شعر من

 از من یر غ شاعری

 یو دوست دار گفته

 یبه هر اهنگ  من
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  روز تو بارون یه که

 یبهش گوش داد تو

 که  یبه هر رنگ  من

 یکبار رنگا  بین

 یکرد  شانتخاب

  که  یزیبه هر چ من

 ید ارز یدفعش م یه

 یکرد  امتحانش

 یشهم یمحسود آی

 ...یشهم یمحسود وای

 که  یزیبه هر چ من

  یشتاز پ یشهم رد

 یشهم یمحسود ای

 ...یشهم یمحسود وای

 که  یزیبه هر چ من

 یشتاز پ یشهم رد
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 که  یبه اون ابر من

 اذرماه وسط 

 یباره م روموهات

 که  یدیبه خوردش من

  ها قبل از ظهر  هجمع

 یتابهچشمات م تو

 که  یبه هر نقش من

 بود یوارید روی

 ی نگاهش کرد تو

 که  یقلب ینبه ا من

 یز تو پائ یروز یه

 ...یقرارش کرد بی

 یشهم یمحسود ای

 یشهم یمحسود وای

 که  یزیبه هر چ من

 یشتاز پ یشهم رد

 یشهم یمحسود ای
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 یشهم یمحسود وای

 (نژاد یحاج  ین شرو-حسود)

 ..با دستام پاک کردم یسموصورت خ  یینداختم پاان سرمو

 .افتاده یرشهم گ یچه دختر حسود  یچارهاوه اوه ب-مامان

 یدم کش  ینو ه یدمجام پر  یتو یهوییصداش اونم  یدنشن با

 ی..موهایکنهو منو نگاه م یصندل یبا لبخند نشسته رو یدمسمتش که د برگشتم
 !یختهجذابش رو هم اطرافش ر یمشک 

  ی اهنگ  ین..!هرچند با ا یهبفهمه دردم چ یخواستمرو عوض کنم..نم کردم جو  سعی
لو رفته بود..باحالت طلبکار و شوخ    یز همه چ  یختمکه من ر  ییکه من خوندمو اشکا

 گفتم  یطبع

 مامان خانم!؟ یگیم یوک-الین

 ...بهم انداخت یا یهابروشو باال انداخت و نگاه عاقل اندرسف یتا یه مامان

 یگمن راه نزن..شاهزاده سوار بر اسبو مخودتو به او-مامان

چشمام   یجلو یباشگاه سوارکار یتو یدمشکه د  یهاکان روز اول یر تصو یکدفعه
 .نقش بست

 شدت پِسش زدم  با

حاال..کدوم شاهزاده مامان جان دلت خوشه   یگیرو م یاوه ..فکر کردم ک -الین
 !حرفا اصال؟ ینو ا ینها..ال
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 جا به جا شد  یشصندل یزد و رو یمهربون  لبخند

 ...!حرفا ینو ا ینال یگهاره گلم...االن د-مامان

 نده فقط!دستپاچه گفتم ی...سوت ینت دادم..اروم باش الدهنمو به زور قور  اب

 !یان؟م یک   یسینامامان..ارم یمبگذر-الین

 مهربون گفت همونطور 

 یدونی خودت م  یشناسمت...من خوب می...تو دختر منینبحثو عوض نکن ال-مامان
که دختر   یهراحت دروغو از چشمات بخونم...فقط بهم بگو ک  یتونمم  یاز هرکس  بهتر 

 !سرسخت منو عاشق کنه؟ ینکه تونسته ال   یهروز انداخته؟ک  ینمنو به ا

مچمو  یشهداشت مثل هم یقتمامان همش حق یحرفا یینانداختن پا سرمو
 یع ضا  یکردمم  انکار   یناز ا  یشتر فرق داشت...اگر ب  یهقض  یندفعه ا  یگرفته بود..منته

 یشدم

حالم خراب تر بشه...چند لحظه   یشدحرفاش باعث م  یبگم..از طرف   یچ   نمیدونستم
 سکوت کردم..همونطور مهربون ادامه داد

 یایتا خودت ب  یمونمبدون  منتظر م  ی..ولیزم اشکال نداره عز  یاگر سختته بگ -مامان
ه چشمام ب ی..فقط)نگاه یکنیکه انتخاب اشتباه نم یدونم...میهک یبهم بگ 
نشن دخترم..فقط  یبارون  یچوقتعاشق بشو که چشمات ه یجور یه(انداخت 

 یایرو داشته باشه...من منتظرم تا ب  یتاشک و ناراحت  ینهمهطرف ارزش ا  یدوارمام
منوتو  ینراز فقط ب یناروم برخورد کنم و ا  ینطوریهم یدم!قول میهاون ک یبهم بگ 
 ...بمونه
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 تکون دادم سرمو

زد و   یی جالت سرخ شدن..مامان لبخند دندون نماالن  لپام از خا یدونستمم خوب
 ...رفت یروناز اتاق ب

باهام   یممنونش بودم که تونسته بود انقدر راحت و عال یاز هرموقع یشتر من ب و
 ******...برخورد کنه

 یریم؟م یک   ینماش ید؟؟بامامان حاضر-الین

 یدماتاق شن یاز تو صداشو

 ...یریمبابات م یندل بکنه...با ماش ینهبابات از آئ یناگر ا یزماره عز-مامان

 کردم  یخنده ا تک

 بابا اومد  صدای

من درست بشه ها!ممکنه   یموها ینموقع کمک نکنه ا یهمادرت بگو  ینبه ا-بابا
 ..شه یشارژ دستاش خال

کل کل کردناشونو   یصدا یگهخنده...د یر دفعه کامل زدم ز ینحرفش ا یدنشن با
  اتاقم رفتم ینهئبه سمت آ  یدمنشن

قدم برداشتن فقط  یبودم که  به جا یفکردم..من ضع  یهتا خود صبح گر دیشب
نه  یااره  یامشخص کنم.. یزوهمه چ یف!قرار گذاشتم امشب تکلیکردمم یهگر
بهم  یمهم باش یِق بذارم..اگر ال یوزار یه عمرم رو صرف گر یهبق یخوام!نمیگهد
که  یووردم...جونم رو از سر راه نیشگزند  یپ یرهم یاگر هم نه هر کس یرسیمم



 

 
909

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

  ی پ یشهخودش هم یرو صرف شسکتن قلبم کنم..هاکان برا یزمبخوام همه چ
 !یکردمم یابافیعشق و حاله و منه احمق بودم که فقط رو

 صدف بودم و ساعت پنج کارش تموم شد  یشصبح پ از 

 ...تنم بود یکو ش یر بادمجون کت و شلوا  یهبه خودم انداختم  نگاهی

و کفش   یهضم کردم...شال مشک  یدنشبود که از د  یسادهوا یبا بدنم ز یرو ونقدر ا
 ..یکردو خانمانمو کامل م یرسم  یپت یفممو ظر یو پاشنه پنج سانت  یبند

  یصورتم باعث شده بود مثل تموم روزا یت ال یش و ارا یره ت یه و سا یبادمجون  رژ 
 یدند یبودم..حت  یفاق امشبم بدرخشم!منتظر هر ات یشدمکه اراسته ظاهر م  یگهد
 ...کنار هاکان  یکاال

  ی جور یه بودنشو  یتونستماصال نبودم!اما م یکی ین......دروغ گفتم...منتظر انه
 ..تحمل کنم تا حالم بد نشه

شده   یلتشک یمشک  یبادمجون  یرنگ ها یبدستمم از ترک یرو یها الک
بود..و به  شده  یختهطرف صورتم ر یکبه  یباییبود..موهام با حالت صاف و ز

 یدرشت درست شده بود..که حساب  یصدف از پشت با فر ها یقهاصرار من و سل
 یومدبهم م

به سمت خونه اقاجون حرکت   ینابرداشتم و همراه مامان یمممشک یدست  کیف
 ..یمکرد

 ...یدادن مبه ساعت انداختم...هفت رو نشو  نگاهی
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چند   یزدمحدس معمارت پارک شده بود که  یاطح یمدل باال تو ینماش چندین 
 یومده هنوز ن یعنی ینهاکان نبود..ا یناز ماش یخبر یباشه,ول ییناعمو یتاش برا

و   یمبه طبقه باال رفت یغوج یغباهمه, همراه اوا ج یبود!بعد از سالم و احوال پرس
 یمتخت نشست یوکه متعلق به من بود ر   یاتاق  یتو

و  یرادخودش و ه ینبچند وقت  ینا یکردن ماجراها  یفشروع کرد به تعر اونم
 ...یهبق

 ...یکردم..که درجواب فقط بغلش می ابراز دلتنگ  یباز کل و

 اومد و اوا رو صدا زد و رفتن هیراد

بود اما قد نود بود   یپارچه ا ینکه..شلوارم با ایکردمبه خودم نگاه م ینهآئ یجلو 
 !یکردتر م یر رو چشمگ یپمبرام کوتاه بود و ت یکم

و قرمز   یمشک   یککوچ  یاز گل ها  ییها  یپارچه ها گلدوز  و رون  ینهقسمت س  روی
 دوستش داشتم یانجام شده بود که حساب 

کمد گذاشتم و از   یرو تو یفمنشد..ک یاما خبر یادمنتظر موندم تا اوا ب یقهدق چند
 رفتم یروناتاق ب

 ..اومد نگاهم روش قفل شد..هاکان بود یروناز بالکن ب شخصی

 ...یجذاب و خواستن یشهده بود!مثل همز  یرینفس گ یپمعمول ت طبق

 ی..همراه شلوار جذب مشک یکو کوچ  یدسف  یبا راه راه ها  یمردونه مشک   یرهنپ  یه
 !یساق بلند مشک  یکفش ها  یشه..و مثل همیومدبهش م یکه حساب 
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تا ارنج باال داده بود و پنج تا از دکمه هاش هم از باال باز   یرهنشوپ استینای
  یشگی انداخته بود..موهاش با همون حالت هم ینقره ا یر گردنش زنج  یبود...تو

 ...درست شده بود

ازت دل بکنم...چه برسه  یتونمنم ینطوریشمنباش...من هم یانقدر خواستن لعنتی
 !....هوفینکها به

  ی ...همونطور که با تلفن به ارومیکنهم یزماونم داره انال یدمخودم اومدم د به
 یگه از جلوش رد شدم...د  یتاهم  یل بود ب من قف  ینگاه جذابش رو  یکردصحبت م

 یزاییچ یهغرورمو براش کنار گذاشتم  یبه اندازه کاف  یکردمنوبت من بود!حس م
 ...شتیداقدم برم واستیخبهش نشون دادم باالخره اگر م

 بلند گفت  یبا صدا

هماهنگ   یزنمصبر کن....!!باشه پدرجان من بعدا بهت زنگ م-هاکان
 ...داحافظ ....چشم...فعال خیکنیمم

حتما دوست  یناهمباهم اختالف نداشتن؟ا یزد؟مگهداشت با باباش حرف م یعنی
 شده بودن 

اشتباه گرفته!خوب شد   یبا دب  ینجارو ا ییمکجا  یستاصال انگار حواسش ن مرتکیه
 ..اطراف نبود ینا یکس

 ...شد یکمحکم بهم نزد یو با قدم ها یبشرو گذاشت داخل ج گوشیش

 ل زد چشمام با اخم ز  توی

 یا دنبالم ب-هاکان
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 بعدا  یدفعال وقت ندارم..بذار-الین

 ...یرمشد و دارم دنبالش م یدهدستم کش یدمقدم به سمت جلو برداشتم که د یه

 ..یدمدستش با شدت کش یبه اتاقم دستمو از تو رسیدیم

در   یاتاق...خودشم وارد شد و درو پشتش بست...جلو  یداد و پرت شدم تو  هولم
نگاهم   یو با حالت خاص و جذاب  یباشدوتا دستاشو برد داخل جبود.. یستادها
 یکردم

گرمش..انگار حاال  یبرعکس چشما یقاکردم سرد باشم...دق یکردم ...سع اخم
 امون عوض شده بودجاه

 !داره ؟ یکارا چه معن  یناتاق..ا یامب یدمثل ادم بهم بگ یش؟میتونستیدفرما-الین

قدمهامون  یه عقب برم..دوباره همون بازقدم به سمتم اومد که باعث شد ب چند
 شروع شده بود

کنسول خورد    یز ...کمرم به میومدبه سمتم م یشخندو اون بان یرفتمبه عقب م من
 ..گفتم و چشمامو بستم  یو اخ اروم

 یدمنگرانشو شن صدای

 !!ی؟خوب -هاکان

 !یشمبهترنم یناصال از ا یمبه لطف شما عال -الین

اما من اصال درد اون ضربه رو هم حس   یزنمرفو مح ینکمرم ا  یبرا یکردم فکر 
 ..نکردم
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صورتم بود...دوباره  یچشمام زل زد..صورتش جلو  یبه سمتم خم شد وتو کمی
 یگه..دیخواستم..نمیخوردها شده بود..نفساش به صورتم م یوونهد ینقلبم ع

 ست!؟   یگهد  یکیقلب و تعهدش با    یاالن کنارمه وقت   یکنهم  ی...چه فرق یخواستمنم

 وبا همون اخم گفتم یستادما ینهبه س دست

 ...محترم یکن اقا  یترو رعا یفاصله اسالم-الین

 ابروشو باال برد یتا یه

 یدونمجرئت اظهار نظر نداره...نم یچکسم!هیکنمدلم بخواد م یمن هرکار-هاکان
 جوجه!؟ یش یممهمه مدت تسل ینبعد ا یخوایچرا نم

  یع بود لبخند بزنم اما سر یکشدم..نزد یرجو یهکه بهم داد خوشم اومد..  یلقب از 
 جمعش کردم

 یفهمی...نمیخب تو نفهم ی..ولشدم. یمتوقته تسل یلیبگم متاسفانه خ خواستم
 !چقدر دوست دارم

 ...کردم  یادنامحسوس از جلوش رفتم کنار و فاصلمونو ز خیلی

اخر شب ازش  ینهماش یتو یسدست ارم یلباس خانم محمود ی اوه راست -الین
 ..ید..از طرف من ازشون تشکر کنیدیربگ

 تکون داد  سرشو

 .یومدمن ینجالباس ا یاما من برا-هاکان

 یدمپرس متعجب
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 پس چرا..!؟-الین

  یطونهامشب قصد داره منو سکته بدها!ش ینبه سمتم برداشت...واقعا ا دوقدم
 ...بزن چپ و راستش کن...اه یگهم

نگاه  یشه داشت به سرگرمزل زده بود..انگار ک یگرگ وحش  یه ینچشمام ع توی
 گفتکه بدنم مور مور بشه اروم    یکرد جور  یک..سرشو به گوشم نزدیکردم

 ...وسط معلوم شه ینا یزیچ یه یفتکل ید اما قبلش با-هاکان

 خودش اروم گفتم مثل

 ....یچ -الین

رو  یازش دور بشم...بدنم سست شده بود..اراده هرکار ینداشتم که حت  ینو ا توان
 د ازم گرفته بو

 سر جاش اما هنورم فاصله بود برگشت

 ..یکردنگاه نم یچی چشمام به ه جز 

 ..شالم کرد یر دستشوباال اورد و ز یحرکت ناگهان  یه تو

 حبس شد ینمس یزده بود..نفس تو یروناز حدقه ب چشمام

 یتشونکتم هدا  یر پشتمو به سمت جلو اورد و با چند تا حرکت کوتاه به ز موهای
 داد

 زد یجذاب  دختر کش و لبخند

 !شد یحاال عال-هاکان
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 ینه؟؟؟ نب  یکتم داد تا کس  یر همشونو زشده بود...  یرتیاالن به خاطر موهامم غ  یعنی

نکن  یاد؟بگمدر م ینه بگم...بگم نکن قلبم داره از س ی....من بهت چ یلعنت  خب
 یکردمبهت بگم اخه..!حس م  ینکن دلکندن ازت برام سخته؟چ   یشم؟بگمعاشق تر م

قادر به  یتکون بخورم حت  یتونستم...نمیستادهه ها قلبم از حرکت ااون لحظ یتو
 یتنها ی..با اون لبخند ب یکردمبهش نگاه م یجاگ ین...فقط عصحبت نبودم

 ...مرد ینبودم در برابر ا یادختر دن ینجنبه تر یتر شده بود...و من ب  یخواستن

..اما یستن یلم ینشونم بده اونم نسبت به من ب  یتاشبا حساس یخواستم انگار 
 وجود نحس اون دخترو؟؟؟  یاباور کنم  یدبا یناروا یدونمنم

 ننوشته بودم اما یتبرا))

 کنار ِحضورت   یبدان  میخواستم

 ((باشد یشود،زمانم یکه سپر  یزیچ نمیخواستم

  یچ بود بدون ه یگهدهنمو با صدا قورت دادم هنوزم نگاهامون قفل همد اب
 ...!یسد

 اومدانگار زودتر به خودش  اون

صحبت  یل(اومدم بگم با پدرم راجب سویدکش  یقیاومدم بگم....)نفس عم-هاکان
 یرم م یگهزندان...منم دارم هفته د یوفتهقراره ب یل..سویگیرنکردم..دارن طالق م

چشمام نگاه کرد و بعد ازم فاصله   یتو ینباشم..)کم یالمان و ممکنه چند ماه 
 یخوامکرد و ادامه داد(م  نگاه یرون کرد از پنجره به ب  یبشگرفت دستاشو داخل ج

  یشه کن اما هم ی..مثل قبلنت زندگ ی..دردسر درست نکنیمراقب خودت باش
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  یک   یفبرم و تکل  یدکه حواسم بهت باشه...با  یستمن  یگهباش...چون من د  یار هوش
 ...اونجا مشخص کنم مخصوصا خودم یزاروچ یسر

 نزد یحرف  یگهکرد و د  سکوت

...سرمو انداختم یدیدمرو دوتا دوتا م یز ....همه چیدیچرخداشت دور سرم م دنیا
...با یشهتو من به پا م ی..تا نفهمه با نبودش چه جنگ ینهتا حال زارمو نب یینپا

 گفتم  یگرفته ا  یصدا

...ممنون بابت تموم  یدخوشبخت و موفق باش یدهرجا هست یدوارمباشه...ام-الین
 ....مدت و زحماتتون ینا

از  یشتر .حق داشتم حالم بد باشه...حق داشتم هر لحظه بنکرد.. یاری یگهد نمده
روز خوش   یه  یتونم!چرا نمیوفته؟باهم م  یهواتفاق بده    یبشم..چرا هر چ   یدقبل ناام

راحت   یاللحظه طعم داشتن هاکان رو با خ یک یتونمداشته باشم؟...چرا نم
 ...رونبیزدم  ییاز اون اتاق کذا یچطور یدمبچشم؟؟نفهم

...داشت منو تنها یگردهبرم ی...معلوم نبود ک یرفتعشقم داشت م..یرفتم داشت
راحت گفت مراقب خودت باش و دردسر  یلی..!؟خیاسون  ینبه هم یذاشتم

کارات  ینمراقب باشم؟؟..پس چرا؟...پس ا یستمن یگهدرست نکن چون من د
حق  دما یهکردم؟مگه  یهاکان....مگه من چه گناه  یکنیم یوونمد ی..داریه؟چ

 !زجر بکشم!؟!؟  یدارومو خوبو نداره؟چقدر مگه توان دارم که انقدر با یزندگ داشتن 

نشستم و ساعت   یهکنار مامان و بق  یبا چه حال داغون  یچطور یدمنفهم اونشب
زش چشم  تا ابد نتونم ا یترسیدمبه هاکان نگاه کنم..م یتونستمهارو گذروندم...نم

 یمهم گفت فقط تحمل کنم تا برسبردارم...مامان که کامال متوجه حالم شده بود ب
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فقط   یکه خوبم....ول  یکردمم  یناما به خودم تلق  یرفتم  یجسرم گ  یخونه..هراز گاه 
  !..یکردمم ینتلق

حداقل  یدنمانتظار کش ینهمهحق من نبود...حق ا یشک کنه...ول یکس  نمیخواستم
  نبود یجهنت ینا

 یدونستماگرنه اون وسط نمو یومدهن یکابود که ال ینکه اورده بودم ا  یشانس تنها
 !کنم  یچه غلط  یگهد

 ..انگار همون وسط معلق مونده بودم یااون دن یبودم نه تو یادن ینا یتو نه

  یگوشه نشسته بودم و الک   یهگذشت...چون کال   یچطور یمهمون  یدمنفهم حتی
 ...غرور و قلبم ینبود!نبرد ب ی..نبرد سخت یدادمو بغضامو قورت م یزدملبخند م

 ..همه رفته بودن و فقط هاکان و سرهنگ مونده بودن تقریبا

مشغول صحبت بودن...هاکان  یسباباهم عزم رفتن کرد...هاکان و ارم خداروشکر 
توجهمو جلب    ییجورا  یه داشت    ی وسع  یکردبهم نگاه م  یبار ه   یک   یقههر چند دق

بازم  ...اره داشتمیکردممن مدام فرار م یبخواد..ول یلو تا نگاهش کنمو ازم دل کنه
 ی بدونه دارم تو یخواست..حق داشت تعجب کنه..از کجا میکردمازش فرار م
 یستهم بدونه مطمئنا براش مهم ن یسوزم؟اگر عشقش م

  بهم نداره و  یحس یچه یدونستماز اول م ید.....بایگذره!چه راحت داره ازم مهه
 مسخره بود  یشنما یههمش 

 !دومیچککدوم از رفتاراش باهم تفاهم نداشتن...ه  هیچ
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!ته یدیدمشبود که م یبار یناخر ینبهش انداختم..ا یقیاز رفتن نگاه عم  قبل
 ...یهچ یبرا یدمغم بزرگ که نفهم یهچشماش غم بود..

 براش تکون دادم..که اونم فقط لب زد و گفت یخداحافظ  ی اروم به معن سرمو
 ..خداحافظ 

  یرون ب شیدیککه هاکان توش نفس م یاومدم...از اون خونه ا یرونب باالخره 
 ..اومدم

بود که کنارم داشتمش...بعد از  یبار ینبود..امشب اخر یدارموند ین..اخرامشب
 یشده باشه...حت  یبرگرده چه ادم ی!معلوم نبود وقت یبینمشم یمعلوم نبود ک  ینا
دست از سرش  یکاباشه ال یهم نداشتم به مجرد موندنش....هر چ  یدیام

 ...یدارهبرنم

باختم اما اونموقع    یکردمهم فکر م  یدب   یباختم...اونشب تو   یجد   یگه...اره دباختم
نداشت و علنا اومد بهم گفت داره   یاجبار  یچنبود..هاکان ه  یاوضاع مثل االن جد

 ...یرهم

 ....ذاشتتنها گ یشههم یمن و قلبمو برا و

 یتونمباشمو داشته باشمش.؟!؟چرا فکر کردم م یدوار بهش ام یتونمفکر کردم م چرا
 یمنکردم چون غرور لعنت یتالش یچدوستم داشته باشه؟؟؟اره من ه کنم یکار

 ...پاهاش له بشه یر غرورم ز یخواستمازش نه بشنوم نم یخواستمنذاشت..چون نم

بشم..من   یزونبذارمو ازش او  یز همه چ  ی اطرافش نبودم که پا رو  یدخترا  ینع  من
 !بودم ینال
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  یی جورا یههر دفعه  یقی طر ..هر چند که به هر یزدخودش غرورم حرف اولو م مثل
 بهش نشون دادم

 ..نخواست که بفهمه اما

هاکانو بشناسم..ادم  یتونمنم یچوقت..حاضرم قسم بخورم هیفهممازش نم هیچی
بدتر از همه راحت رفتنش   یکردحالمو خوب نم یچیه یگه!مطمئنم دیهُگنگ  یبوعج
 *****...یکردم یتماذ

روزا همدم شب  ینساشو نگاه کردم...ابار هزارم عک یتختم نشسته بودم,برا روی
 ینب یسارم یوقت  یادمه...یگذشتاز رفتنش م یهفته ا یکو روزم شده بود..

 رم هم بذا یحرفاش گفت تازه پرواز داشته تا دوروز نتونستم پلک رو

  ینتموم ا یدموسطش!تازه فهم یزنهتبر م یکنم بدبخت  یحس خوشبخت  یامم تا
خسته شده    یاریبدب  ینهمه...از ایومداز خودم بدم م  یگهمدت کارم شده ناله و گله!د

 !ادما یشهر و اتاق..حت  ینا یحت  یز بودم..از همه چ

اگر عاشق بشم   یکردمفکر نم  یچوقته  یعاشق بشم!و از طرف   یروز  یه  یکردمنم  فکر 
  یکردمفکر م یشهنداشتم.. هم یجوره امادگ  یچه ینهم ی..برایادبالها سرم م ینا

نازو ادا درخواست ازدواجشو   یواخرش منم با کل یشهم طرف قبل از من عاشقم
 یکنمقبول م

 !باطل بود یالباطل!واقعا خ یالخ یزه  هه

 !...برعکس شد یز همه چ دقیقا

 ینازش دارمو پاک کنم...ا  یهر چ   یخواستد...دلم مبهم زنگم نز   یگهد  یحت   هاکان
مختلف راجب    یها  بهونه   ینا بابائ  یبرا  یدرکم کرده بود..و الک   یلیمدت مامان هم خ
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شوکه شد....گفت اگر  یبهش گفتم طرف هاکانه کل یوقت  یادمهاورد... یحالم م
 یهاونم دوستم داشته باشه انتخاب خوب

 ..بود ینجاا یمشکل اصل یقااما دق 

 ...دوستم نداشت هاکان

 ...یگرفتخندم م یتموناز وضع یکه گاه   یرسیدو بهم م یدادم یمدلدار اونقدر 

 !نبود یذهن همه مخصوصا خودم شکل گرفته بود خبر یکه تو  ینیاون ال از 

و عاشق و شکست خورده گوشه تختش کز کرده بود که  یفدختر ضع یهجاش  به
 یکردم یدگیبهش رس یزدوسر م یقهمامانش هر دق

  یده فهم یزاییچ یههم صحبت کنم..خودش  یسبا ارم یخواستم دلم
 بهش بگم و واکنشش بد باشه یترسیدمبود..م

 !..یکننبرخورد م یتاحاال عاشق نشده بودم که بدونم چطور نچو

  ی که به صورت شکار  یکردم و زل زدم به همون عکس  یلپ تاب پل  یرو از تو  اهنگی
 ازش گرفته شده بود  یمهمون  یتو

 حس سرشار از لذت بود ینفقط من ازش داشتم و مطمئنا ا یاعکسو تو دن این

 !جمله قشنگه!تنهاصاحبش ینا عکس من بودم.. و چقدر  ینصاحب ا تنها

.بعد موهاش ..بعد  نافذش..بعد لباش.. یمشک  یدوختم به چشما نگاهمو
 کردم   یز دستاش..تموم نقاط عکس رو انال

 ..دستگاه اسکنش کنم یه ینع یخواستمکه انگار م  یجور یه
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کرده بودمش و فقط   یپل  یچ   یاصال برا  یدونستمکه نم  یمتن اهنگ   یشدم تو  غرق
 :ست داشتمرو دو یتمشر

 انقدر تورو واسه خودم مهم کردم خودم

 ی ارزشو بهت کاشک  ینا یدادمنم یگمم که

 ...یباخت  تو

 ی نباختم و تو باخت  یچیه من

 ی نباختم و تو باخت  یچوقته من

 ی وتو باخت  یش یامتو وارد دن یذاشتماز اول کاش نم ولی

 ....ینباختمو تو باخت  یچیه من

 !یرو که تو ساخت   یقلب ینا کونمیشنداشتم که ببازم و م یچیه من

 زود  ی جا بزن  یومدنم بهت

 بود ین راه واسه هم وسط 

 یعفکرم عوض شد سر طرز 

 زود  یخسته بش یومدنم بهت

  یراه دست بکش  وسط 

 یعفکرم عوض شد سر طرز 

 ...یکه ساخت   یاییاز دن دورم
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 ییکجا  یــن؟ال-ارمیس

 پاک کردم یعاهنگو کم کردم و اشکامو سر صدای

 اومدم  یرونعکس هاکان ب صفحه از 

 یساتاقم ارم-الین

 کردم  یاداهنگو ز یشک نکنه دوباره صدا ینکها برای

 یگردیروز برم یهبازم  یول یریبارم م ینا-

 ..یستدم دست ن یکس  یکه وقت   یچتباز یستمن نه

 

 میدنفهم یزیاز اهنگ چ یگهاتاق باز شد و د در 

 نگاهم کرد یبا لبخند مهربون  ارمیس

 تخت کنارم نشست یبست ورو رو پشتش در 

 شده؟ یزیچ-الین

 یه؟اره اومدم خواهر افسرده و عاشقمو ببرم گردش حرف-ارمیس

 کردم و طلبکار گفتم  اخم

 ..گفته من عاشقم؟درضمن حال ندارم بخدا  یک -الین

 زد یشخندن ارمیس
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 یمبذار یقرار یه یااصال ب-ارمیس

 !!؟یچه قرار-لینا

 بگو..قبول ؟ توهم  یگممن اسم عشقمو م-ارمیس

 گشاد نگاهش کردم  یچشما با

 !عاشق شده بود؟؟؟نــــــهه ارمیس

 داد زدم یناباور با

 !یـــی؟عاشــق شد-الین

 دهنمو گرفت و اروم گفت  یجلو یعسر ارمیس

!!...اره مگه من دل یبود ابرومو ببر یکنزد یغوج یغج یدختره  یسه-ارمیس
 ندارم؟!؟ 

داداش ماهم دم به   ینبغلش...باالخره ا  دمیو پر  یدمکش  یفیخف  یغج  یخوشحال  از 
 !فکرش به ازدواج ختم شده یعنیعاشق شده  یگهم یتله داد!مطمئن بودم وقت 

  یدم باالخره فهم یسقربون صدقه از سمت من و ناز کردن از سمت ارم یاز کل بعد 
دانشگاهش شده..که اسمش دلسائه و متاسفانه پدر و   یاز دخترا یکیعاشق 

 ...یکنهم یزندگ  یشو با خانواده پدرمادرش فوت شده 

که از    یزاییشده که باهاش صحبت کنه و نظر اونم بپرسه هر چند باچ ین بر ا قرار 
براش خوشحال   یتنها یب  ی...ولیستن یلم یاونم بهش ب  یدمدختره گفت فهم
  ی به مسخره باز یوعاشق شده باشه اخه اون همه چ  یسارم یشدبودم..باورم نم
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خوشحال بودم که   اونقدر منتظره بود.....  یر غ  ییجورا  یهشدنش  ...و عاشق  یگرفتم
 ..فراموش کردم یزوبه کل هاکان و همه چ یقهچند دق یبرا

 !خانم ینهم باشه نوبت خودته ال یخب نوبت -ارمیس

 یاره به روم م یدر برم و اونم ه  یتونمنم یدمد یپا و اون پا کردم وقت  ینا کمی
  باالخره به حرف اومدم

..به خودم اومدم  یدو کجا دلم لرز   یک   یدمبگم؟از کجا بگم؟نفهم  ی..چطورخب.-الین
..مهم نبود یهبرام مهم نبود حسش بهم چ  ینداشتنش برام کشتنده ست...حت   یدمد

حرفا  یناتر از  یقو یکردقلبم داشت رشد م یکه تو  یزی..اون چیشهم یاخرش چ 
..اما یکنیش فکر م یهبه بق دا حاال بع یبذار عاشق بش  یگفتم یبود..انگار که ه 

تا نگاهم    ییناومد سرمو انداختن پا  ییناشتباه کردم..)چند قطره اشک از چشمم پا
گذاشتم..من  ی(اره..من قدم تو راه اشتباه یوفته ن یسبه نگاه متعجب ارم یگهد

  ی نتونستم باهاش مقابله کنم..غرورم مدت ها جلو یخورمقلبمو باختم!اما قسم م
 یحهنت ینخلوتم به ا  یصداش به گوشم برسه..تو یذاشتو نم بود  یستادهقلبم ا
...اما بعدش هم نتونستم غرورمو کنار بذارم وبهش بگم چقدر دوستش یدمرس

 یه  یز بود از دستش بدم..رو راست شدن همه چ یکدارم...نتونستمو چند بار نزد
و   برگشت...چون ورق یستن....اما ظاهرامعجزه هائم موندگار نیبابود تقرمعجزه 
ناراحتت کنم با   یخوامبدتر از قبل شد...و حاالهم که از دستش دادم...نم یتوضع

 یتونم...ببخش منو نمینیدحالو هوا منو بب ینبا ا یچوقتحرفام دوست ندارم ه
 ...نشم یاته بده وارد جزئ...اجاز یواردش بشم...فقط ببخش داداش یناز ا یشتر ب

 !کردم..از ته دل  یهدستام و گر ینشد ...سرمو گرفتم ب یدشد بغضم
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دارم..خوب  یاز االن بهش ن یدونستخوب م یدمنو تو اغوشش کش ارمیس
 ...یکردفقط موهامو نوازش م  یحرف   یچ..بدون هیکشمدارم م  یو چه درد  یدونستم

 !...منم ینا  یشدباورم نم هنوزم

 !شد!؟ ینطوریکه ا  یشدشد...چ ینطوریا ین؟چراال یدیکجا رس  به

مدت  یه یداز همه دور باشم شا یمدت  یخواستم منداشتم...دل یجواب  هیچ
گرفته  یممو...تصمیکردمم ینشذهنم سبک سنگ یوقت بود تو یلی....خیطوالن 

 ی ..هاکان برایقبل ینکردن ال  یداادما..به پ یناز ا یداشتم..به دور یاز بودم..واقعا ن
 یگناه  یچبده..اون ه هبسازه...رفت تا ادام یشورفت...رفت تا زندگ یشههم

 یاز دستش ناراحت باشم..خب عاشقم نبود!عشق که زور یدنداشت...من نبا
بگم عاشقم  یرمشو بگ یقه یتونستمحال اشکان رو داشتم...اما من نم یست؟دقیقان

  ی بس بود هر چ  یگه..اما نه...دمیکردکارو م ینباش...گرچه اگر به من بود هم
 !د..بَسم بویدمکه کش  یشکست و تلخ 

 یبگه دوست دارم ..چون موقع  یادنم  یچوقتقطعا ه  ینهمنو ببهم    یاگر روز  هاکان
..اون با عملش بهم ثابت کرد یستبعدش هم مهم ن یگهنگفت ورفت!د یدکه با

..انقدر راحت از یرهنم یادم یچوقتدوستم نداره...اره با رفتنش بهم ثابت کرد..ه
 یلحظه شک کرد به وجود قلب و احساس تو یکحرف زد که  ییرفتنو جدا

بپرسم  یخواستمبود..م ی بپرسم پس اون بوسه چ  یخواستم...اونجا بازم مینشس
بازم جلومو  یزیچ یهبود..اما  یچ  یپس اون رفتارا حساس شدنا برا

 !اون لحظات موندگار بمونه  ییرینختم شده بذار ش  ینجاحاال که به ا  یگفتگرفت...م

 ...و نموند نخواست
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  ید تا شا  یرمبشه ارزو!م  یدنمتا د  یرم..میرمم  یشههم  ی...برایرمنداره...منم م  اشکال
 ..یدند ینفر براش جون داد...ول یه ینجاو بفهمه ا یادبه خودش ب یروز

غرور با   یدونستمم یکردمچشمش رو گرفته بود..خوب درک م یجلو غرورش
 ..یکنهم یکار ت چاحساسا

قلبم    وارد  یدماجازه نم  یکسبه هچ  یگهخودمو دارم و د  یتمنم غرورو و شخص  اما
که تونستم هاکانو تموم خاطراتشو از ذهنوقلبم    یبعد از روز یخورمبشه...قسم م
 اجازه ورود به قلبمو  یگهپاک کنم د

 ..ندم یبه کس 

 ..مطمئنا اون روز,روز مرگمه و

 که قبل اومدنش داشتمو برگردونم   یتا ارامش  یرمفضا دورباشم.م  یناز ا  یتا کم  میرم

 ...ینخوشحال باشه هم هرجا هست خوشبخت و امیدوارم

 یصکنارم داشتمش حر  ی!اره وقت یخواستم؟م  یا  یگهد  یز من جز خنده هاش چ  مگه
..اما االنم باز مثل یچکسه یامن  یامال من باشه  یدفقط با یگفتمشده بودم..م
 یگفتمماونموقع ها 

 یب   یکنار من رقم نخوره...حت   یشاگر خوشبخت  یسالمت باشه وبخنده..حت   حاضرم
 !...من

و   یگهد یو دخترا یکا..بحث بودن الیاماول و اخر مجبورم با نداشتنش کنار ب  نم
 ...که خودش نخواست  ینهبحث ا یستن یموانع زندگ  یا
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 ی...باالخره به حرف اومد صداش کم  یکردمم  یهفقط گر  یستو بغل ارم  یقهدق  چند
 گرفته بود 

 یادت..!اما .یادامه بد یخواد...نمیدم...فهمینال یگیم یوک یدمفهم-ارمیس
 یکنیکه فکر م یاونطور ید..شایباشه..ادمارو برحسب رفتاراشون قضاوت نکن

 داشته باشه یموجه یلخودش دل ینباشه و برا

..نخواست ید...اون ندیدمزجر کش  یمن به اندازه کاف   یسارم  یستمهم ن  یگهد-الین
 یهگرجز   یعاشقشم...ولش کن...خسته شدم انقدر بهش فکر کردم و کار ینهکه بب
 ...نکردم

 گفتم  یافتاد با لحن مظلوم ینمونب یطوالن  سکوت

 ...یدیخواهش ازت بکنم برام انجام م یه..یسیارم-الین

 کوچولو   یشما جون بخواه ابج -ارمیس

 زدم  یقیعم ندلبخ

گرفتم خودم جرئت ندارم حرفشو وسط   یمموتصم یهراستش من چند روز-الین
مدت..حداقل   یه  یمن برا  یریاجازه بگ  ازشون  یصحبت کن  ینابا بابائ  یشهبکشم م

 ...دارم یاز ن یلیبه جون مامان خ یسدارم ارم یاز ن یلیبرم...؟خ یرانچند ماه از ا

 یدبا اخم غر منو از خودش جدا کرد و یعسر ارمیس

خارج؟اونم تنها؟بعد    یبر  یتو پاش  یذارهبابا م  یکرد  ین؟؟فکر ال  یشد  یوونهد-ارمیس
 یخیالخارج رفتنو دوست نداره چه برسه به اقاجون!ب  یگهماجرا خود باباهم د  یناز ا

 ....یذارماوناهم بذارن من نم  یشه..اصال نمینشو ال
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 صد در صد دلشو بسوزونه گفتم یدادمکه احتمال م  یا یافه کردم و با ق  بغص

 یلی..به خدا خی...تورو جون همون دلسات که دوستش داریستوروخدا ارم-الین
بمونم...من قراره برم   ینجاتحمل ندارم ا یگهکنم...د  یداو پبرم خودم یدحالم بده با 

هم مثل پسرش  یسامن...درضمن تموم اون ماجراها تموم شد و او یجا
همه  ی...وقت چیهمشکل  یگهکه اقاجون گفت اعدامش کردن...پس د  یدیمرد!د

...به یمرو به کام خودمون تلخ کن  یو زندگ   یمبترس  یمثل گذشته ست؟چرا ما الک   یز چ
 ...یزدمنداشتم انقدر زور نم یاز خدا اگر ن

 ....انگار نرم شده بودیکردبا اخم بهم نگاه م ارمیس

بهشون بگم هم منو   یترسم...میهکار سخت  لیی...خیدونم..نمین ال یدونمنم-ارمیس
  یدا که مامان بابا روتو پ  یتی...با اون حساسیرونهم خودتو از خونه پرت کنن ب

 ...ارهبابا بذ یدونمم یدکردن بع

 ..فقط کار خودشه یدونستمکج کردم م  یشتر ب سرمو

مراقب خودم باشم که اب تو دلتون تکون  یجور یه یدم....قول میجون ابج -الین
 ...یاب ینخوره...اصال خودتم هرموقع خواست 

دلمو    یدنبا  یدونستمداشتم..م  ییشانسا  یه  یعنی  ینفکر فرو رفته بود..ا  یتو  ارمیس
موندنو    یتونستمبازم نم  یمه ده برابر قبل شده بود وله  یتخوش کنم چون حساس

 ...یاز همه چ  یکندمدل م یدتحمل کنم...با

قول بدم بهت ...مگه با دوست بابا صحبت  یتونمنم ینال یدونمنم-ارمیس
اونجا تا   یمدت بر یه ی..که بتون یکننم یفرانسه زندگ  یتو ین!خانواده خوبیمکن
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اونوقت خودم   یموندگار ش یلت بخوابه حا  یوا یحال و هوات عوض شه ول
 ...یارمتم یشمپام

لپش کاشتم..اونم لبخند   یرو یبوس گنده اذوق دوتا دستامو بهم کوبوندم...و  با
 ...نگفت  یچیزد و ه ینیغمگ

 با بابا صحبت کنه یسشد که فردا ارم ینبر ا تصمیم

  ید با ییزچ یه یشه...همیکردمنامعلومم فکر م ینده,به ایدمتخت دراز کش روی
  یال کنم...انقدر فکر و خ  ینیب یشپ یکنه و باعث شه نتونم فردارو حت   یز منوسورپرا

 ******کردم که باالخره خوابم برد

 !!!!گفتم نه-بابا

تموم شد...قول دادم  یهبه خدا مراقبم..اون قض یگمبابا توروخدا....م-الین
 یادما یکننم یگ فرانسه زند  یکه تو  یخانواده صوف  یسبهتون!!!بعدم به قول ارم

 ..یکنمش مبتونم چند وقت کنارشون باشم..خواه یدشا ینخوب

 ..اخم کرده بود یتمظلوم زل زده بودم به بابا که حاال از عصبان یچشما با

من باالخره   یها  یو زار  یهگفت کامال مخالفه..اما با گر  یدرو فهم  یهقض  یوقت   مامان
 ...بابات مهمتره یمتصم نرم شد و اخر هم گفت یدلش به حالم سوخت و کم

دختر تنها خارج رفتن خطرناکه  یه ی...برایگمبار م یناخر یبار برا  یک ینال-بابا
کنم..از سر راه که   یسکر یخوامنم یگه...دیدونیتو که بهتر م یاونم برا

قبول کنم   یتونمشرمنده اصال نم یکیو ینگفتم چشم اما ا  یگفت   ی!هر چ یووردمتن
 ..هم اصرارنکنبابا جان...برو انقدر 
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تالشمم بکنم...فکر و ذکرم  یناخر یخواستمپاش..م ینشستم جلو یهحالت گر با
 نکنم یچکاریدست رو دست بذارم و ه یتونستمشده بود رفتن!نم

سرم  ییباز بال یکه دوست ندار  یدونم..میکه نگرانم  یدونممهربونم..م یبابا-الین
باهات کرد..خودت  ینکاروااقاجون  یجوون بود  ی...توهم وقت ینبب ی..ولیادب
..اقاجونم اونموقع ها نگران  ینذاره به خواستت برس یکی ده که چقدر ب یدونیم

 ینهمه ا ینهم ی..برایادب رتس ییبال یخواست..اونم نمیحالت بود که نذاشت بر
اقاجون    یمتو مثل قد  یا..اما بیاختالف افتاد چون تو اقاجونو درک نکرد  ینتونسال ب

باشم چه    یران چه تو ا  یادسرم ب  یین...بهم حق بده..اگر بخواد بالنباش..منو درک ک
 یوفتهخارج اتفاق م

پروندش بسته شده...منم که قراره برم    یهاون قض  یگهکه د  یدونیبابا خودت م  تازه
 ....بابا یار و دور افتاده که....توروخدا نه ن یبغر یدوست شما نه جا یشپ

 بود یخالص یر ت ین..ایینم پاانداخت سرمو

 ...نداشتم یدیام یگهد یکردقبول نم اگر 

 یدم رو شن یشعصب ینفس ها صدای

 اتاق کارش و در رو بست یبلند شد ورفت تو یحرف  یچ ه بدون

 مبل گذاشتم یرو سرمو

 ...یرونیو ب ی همه نبرد درون  ینهمه کش مکش...خسته از ا یناز ا خسته
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م براش پر ..دلیگهد یزایچ یلیاز خ از نداشتن هاکان...خسته خسته
  ی برم برا یاده تا المانو پ ینجا...اونقدر دلتنگش بودم که حاضر بودم از ایکشیدم
 ...یدنشد

 !یخونه خرابم کرد ینیدلبر که بب کجایی

 شمع سوختم یپروانه تو  یناز عشقت ع ینیکه بب  کجایی

 ...با مرگ  یهمساو یتتحمل دور ینیکه بب  کجایی

 ...یگذشتیکاش راحت ازم نم  یرفتینم کاش

  ی که برا  یجور یهراحت تر از تو... یبرم...حت  یخواممنم م یکه تو راحت رفت   حاال
 ..از موندن مشتاقم یشتر رفتن ب

  یر بابات تاث یمامان...اروم باش دخترگلم...مطمئن باش حرفات رو ینال-مامان
 ...که رفته فکراشو بکنه  یدونمگذاشت...م

 یس..ارمیکردموهامو نوازش م مامان گذاشتم اروم یپا یو رو بلند کردم سرمو
 کنارمون نشست و دلسوزانه نگاهم کرد

 ... یبرا یدار ینکاراروتو ا ینال-ارمیس

 وسط حرفش  پریدم

 ...قلب و مغز خودمه ی..برایگهخودمه نه کس د یکارا برا  ینا یسنه ارم-الین

 اما نگاهش غم داشت یدکش  یاسودگ  یاز رو نفسی
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بشن..هر چند که بهشون قول دادم سر دوماه ازشون جدا  یخواستاونم نم گار ان
 ..اونجا بمونم یشتر بود که ب ینبرم و نقشه م ا یخواستمبرگردم..اما فقط م

 ساعت در اتاق بابا باز شد یماز حدود ن بعد

  فکر بود یتو یبه سمتش اونم حساب  یم سر چرخوند همگی

 بلند کرد و روبهم گفت سرشو

 یکنمانقدر برام سخته که حس م یهقض ین..انیتالش کردم درکت کنم ال یلیخ-بابا
تو...حال  یبُبرن!!اما به خاطر راحت  یختا ب یخب یوتینگ  یسرمو بذارم ال یخوانم

 یکنمشرط و شروط قبول م یسر یهخوب تو....بنا به 

 !!!!بهم داده بودن یاروحرفاش دن یدنبا شن انگار 

 ..بغلش یدمسمتش و پر  دوئیدم

 یبابا ینبهتر یکه هست  ی..مرسیکه انقدر خوب  ی..مرسیـیعاشقتــــم بابا-الین
 !یادن

 کرد   یخنده اروم بابا

 دختر یز انقدر زبون نر-بابا

 گفت خوشحال بودم  یشهم تقریبا

 برم یخواستمم ینکها یبرا فقط 

 !بود یکه قبول کردن خودش کل  همین

 نشست   ییمونمبل روبه رو یکنار مامان و باباهم رو  نشستم
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 ط شر  ینخب اول-بابا

 یممنتظر بهش چشم دوخت همگی

 !یمونیاز دوماه نم  یشتر ب-بابا

 یکردمقبول م ید مخالفت کنم..فعال با یتونستمفکر کردم..نم کمی

 قبول -الین

 سرشو تکون داد بابا

 یکنیم ینه کار یریم ییجانه  یبدون اجازه اقا و خانم صوف  ینکهشرط دوم ا-بابا
احترامو   یتار خودشون نگه دارن پس نهاکن  یقراره تورو مثل امانت   ییجورا  یهاونا  

 !یذاریم یانشونو همه جوره راجب کارات درجر  یشیبراشون قائل م

 قبول -الین

  ی بر یرونبا مسعود و زنش ب یتونیبعد ازساعت هفت شب به بعد فقط م-بابا
 یذارینوان پاتو از در خونه اونور تر نمع یچصورت به ه ینا یر درغ

 قبول -الین

 !یعترسر یدیمشکوک هم د یز ...هر چیگیبهم م یعسر یداشت  از ین یزیهر چ-بابا

 بود یبابا در کنار لبخندش کامال جد یخنده ول یر ز یمزد هممون

 چشم قبول -الین

 تکون داد  سرشو
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 یبهم بد ینانواطم ینا یخوام..مینال یکنیاز خودت مراقبت م یامانت  یه ینع-بابا
 ..راحت بشه یکم یالمکه خ

 بشه  داشت انقدر حساس حق

 بود یحرکت بزرگ  حقیقتا

 یرمبودنش همونجا بم یو حام ی همه دلسوز ینا یبرا یخواستممن م و

دستم از  یکه داد  یامانت  یه ینبهت ع یدم چشمام باباجونم..قول م یبه رو-الین
 ..خوبه!؟یوفتهصورتم ن یرو یخراش نیکوچکتر  یخودم مراقبت کنم و حت 

 زد یبخش یتلبخند رضا بابا

 !بکنم یتونمم یکار رفتنت چ یبرا ینمبابا...بذار بب یطونب دختره شخ یلیخ-بابا

 یدوارانهازشون تشکر کردم به سمت اتاقم رفتم...ام  یبا ذوق و خوشحال  ینکهاز ا  بعد
 یخواستمراجب کارم م ینکهسرم بود..ا یتو یینقشه ها  یه یکردمفکر م ینده به ا
 یدادم دوماه به بابا نشون م ین ا یتو یدکنم و درسمو اونجا ادامه بدم..با  یشرفت پ
 !کشورغریب تو   یحت  یستمخودم با یرو پا یتونمم

موندنم فکر کنه...اولش مقصد برام مهم نبود..اما   ی اونم اعتمادش جلب بشه و رو  تا
ادامه  یخوشحال شدم..کجا بهتر از اونجا برا یلیفرانسه ست خ یدمفهم یوقت 

 ******...یل؟؟تحص

 هفته بعد  دو

 شده بود  یستاست و ر کارها ر   همه
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و   یرفتنمو انجام داد ومنو سپرد به دست خانواده صوف  یدوهفته بابا کارا نزدیک
 یدستگاه گذاشتم تا بره برا یاوناهم با اغوش باز استقبال کردن..چمدون رو رو

 اسکن

 اغوش گرفتمش یمامان رفتم و تو سمت به

 بغض گفت  با

هر لحظه با ما در تماس  مراقب خودت باش خوشگل مامان... یلیخ-مامان
 یننگرانتم ال یلیباش...خ

 نگران نباش مامان گلم چند بار بگم قول دادم مراقب خودم باشم؟!؟-الین

 منو از خودش جدا کرد مامان

 ...یستدست خودم ن-مامان

 مامان رو کنار زد  بابا

  بجنگه یرهعشقو حال نم یرهخانم...م یگیریچقدر ابغوره م یگهبابا بسه د یا-بابا
 ...که

 زدم  لبخند

 !به پدر خودم یکالبار-الین

بعد سفارشات الزم از بغلش   یدداد و منو تو اغوشش کش یلمتحو یژکوند لبخند
 ..اومدم یرونب
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 ی غر کنه و بگه خارج رفتنتون برا بود که با اخم و َتخم غر  یاقاجون خال جای
  یه در خونمون و  یادبود پاشه ب یکنزد یرمدوماه م یدارم برا یدنفهم ی...وقت یهچ

باهاش صحبت کردن  ی فصل کتک مفصل بهم بزنه...مامان و بابا و مامان الهه کل
 یاد شد ساکت بمونه و کنار ب یتا راض

برق  یهود به جاش نب ینغمگ یگهد یشهجلو اومد نگاهش برعکس هم ارمیس
 یهچ یبرا یفهمیدمداشت که اصال نم یخاص

 ...دولم کر   یمرو چلوند یگه همد  ینکه از ا بعد

 ...کوچولو  ینال ی قولت مردونه بمون  یپا یدوارمام-ارمیس

 خندیدم 

 .چشم یبه رو-الین

 ...اروم باز و بسته کرد چشماشو

 بلندبشه  یناز زم یماهواپ یگهد یقهپروازمو اعالم کردن و قرار شد تا چند دق شماره

اما   کنه  یرمپ یبود..درسته قرار بود دوماه ازشون دور باشم و دلتنگ  یسخت  لحظه
 ..الزممه یلیخ یدونستمم

 زنگ خورد یسارم گوشی

 ....خب اومدم اومدم ی؟؟خیلیجانم...عه جد-ارمیس

 ...کرد و رفت  یزده از ما خداحافط  شتاب
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منتظر نموند    یبود حت   یببودا عج  یشده بودم..عجب ادم  یرهبه رفتنش خ   متعجب
..؟اگر قبال بود  داشت که از من مهمتر بود. یمن از سالن خارج بشم..مگه چه کار

به  یحوصله ناراحت شدنم نداشتم...نگاه  یگهاما االن د یشدمازش ناراحت م
 اوناهم متعجب شدن یدمانداختم که د ینامامان

 یهوپسر کجا رفت پس؟!چش شد  ینا-بابا

 همونطو شگفت زده گفت مامان

 اومده بود  یشبراش پ یحتما کار فور یدونمنم-مامان

 اخه دم فرودگاه!؟ -بابا

' باال انداخت,صورت هردوشونو بوس بارون کردم یدونم'نم  یبه معن  یشونه ا  امانم
 و باالخره دل کندم 

 ...شد یخودمم اشک  یاخر چشم ها لحظه

 مخصوص باال رفتم  یبرداشتم از پله برق   چمدونمو

 باالخره باز شد  یشدختم م یماکه به داخل هواپ  دری

 ...بقبه بارها شیراه چمدون رو از دستم گرفتن تا ببرن پ وسط 

 انداختم یطمبل یبه شماره صندل  یشدم نگاه  یپماهوا وارد

 ..کنار پنجره بود  یماهواپ یجلو یقادق صندلیم

  ین نشسته بود که تو هم  یباال انداختم و نشستم سرجام..کنارم پسر بچه ا  یا  شونه
 غرق خواب شده بود  یحساب  یقهچند دق
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عالم هوارو اموزش داد و ا یسهبستن کاز چند لحظه مهماندار وارد شد و طرز  بعد
 ..یمکردن کمربند هارو ببند

ندادم و  یتو کالفم کرده بود...اهم یدیدمم یادجلو بودم رفت و امدهارو ز  چون
 ...تهران ینگاه اخرمو دوختم به اسمون اب 

اروم شروع کرد به حرکت همون لحظه   یلیخ  یمااماده نشسته بودن...هواپ  همگی
اسم فرستنده قلبم از    یدند  اومد با تعجب بهش نگاه کردم با  یمگوش  یجمس  یصدا

 یستادتپش ا

 ات را عوض کنجذاب)خانه یسپل اقا

 را عوض کن اسمت

 و شهرت را عوض کن کشور 

 را عوض کن یزتهمه چ اصال

 از من فرار کن و

 دور شو  کلیومترها

 بدان  ولی

 گرد است  زمین

 یدورتر شو هرچه

 شد یخواه  تر یک من نزد به

 یگردیبه من برم تو
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 (...شانشهر و خانه  یهاپس از جنگ،به خرابه  یمردم چون

 یکنار بذارم..به ناچار گذاشتمش تو  یومهماندار چند بار تذکر داد تا گوش نفهمیدم
 ...مانتوم یبج

شده   یره پلک بزنم...به پنجره خ یتونستمحرکت مونده بود...نم یهنوزم ب  چشمام
 ...یشدم یشتر و ب  تر یشسرعتش داشت ب یمابودم..هواپ

 یرم؟؟مگهبود دارم م یدهفهم یعنیبود؟ یچ  یامشپ یداشتم ...معن یبیعج حس
 بود که شمارش فعال شده بود!؟؟ یراناصال ا

 یدمپر  یرونخلبان اومد از فکر ب ینکه از کاب  یدادیداد و ب یصدا با

 داشتن متوقفش کنن یتکون خورد انگار سع یوحشتناک  یبا صدا هواپیما

 یکردم قلبم گرفته بودم و با ترس به اطراف نگاه م  ی...دستمو رویزدنم  یغج  همگی

 تکاپو بودن  یمتوقف شد همه تو هواپیما

 ...داشتن َجو رو اروم کنن یسع مهماندارا

 یشنیدمم یماهواپ یرو از قسمت جلو یدادداد و ب صدای

ه  ب  یقانون  یر چش شده...با برج مراقبت ارتباط برقرار کن بگو ورود غ یوونهد ینا-
 !...یماهواپ یجلو  یدپر ینطوری..طرف زده به سرش...همیمباند فرودگاه دار

بذار   یگه د یشهاز مرز خارج م یقانون  یر داره غ یکی یسه؟حتماپل ینماش یبینینم-
 ...چخبره ینیمبب
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محترم پرواز )تهران فرانسه(لطفا ارامش خودتون    ین مسافر-بلندگو گفت  مهمانداراز 
  یر .. پرواز با تاخیدعنوان بلند نش  یچهاتون به ه یدلصن یاز رو و  یدرو حفظ کن

 !ید.. صبور باشیشهانجام م

 .. اروم باز شد یمااز چند لحظه در هواپ بعد

هاکان..فقط تونستم بهت زده  یام!پیسپل ینمشکوک شده بود..ماش یلیخ ماجرا
 ..نگاه کنم یومدکه داشت از پله ها باال م  یبه کس

 یبینن؟؟؟مام درست ممن..چش یخدا وای

 بشم یدار بود از خواب ب یاگرفتم تا اگر رو  یشگونبار محکم خودمو ن چند

 داشت یتنبود...واقع یااز خواب و رو یخبر اما

مخصوصش وارد  یتو اون ابهت و جذاب ینظام یخودش بود!!!!با لباس ها اره
 شد  یماهواپ

 ...به مسافرا انداخت ینگاه  یشگیشاخم هم با

 اومدو با هاکان دست داد یرونب یتاکپاز ک انخلب

 یچه یب  یکردمکه سکته کرده بودن فقط داشتم نگاهشون م ییکسا ینع من
 نداشتم یدنماراده نفس کش ی..حت یحرکت 

 اومده قربان؟  یشپ  یمشکل-خلبان

 گفت   یتبا همون اخم وجد هاکان

 ...بله-هاکان
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 همه بلندگفت روبه

که انجام شد    ی..اما توقف یخوامعذر م یر تاخ ین ااز تموم مسافرا به خاطر -هاکان
 یشهاز کشور خارج م یقانون  یر شما هست که داره غ  یننفر ب یه..یهضرور

 ...یگفتم یزیچ یه یبلند شد و هرکس همهمه

 من ثابت موند  یبه جمع انداخت چشمش رو  ینگاه اجمال ینکهبعد از ا هاکان

جن زده ها با ترس نگاهش  تالش قورت دادم و مثل    یشترینبا ب  یندفعهدهنمو ا  اب
 کردم

متهم رو  یهانگار که  یهمونطور بلند و جد یستادشد و باال سرم ا یکقدم نزد چند
 گرفته باشه گفت

 !کاوه  ینبله شما خانم ال-هاکان

 شده بودن ادامه داد یرهجمع که حاال همه به من خ روبه

از   یقانون  یر ج غقلب من!و فرار و خرو دن یخانم.......... به جرم دزد ینا-هاکان
 !..حبسه یمکشورم تا ابد تو زندون زندگ

 

 یکردمبود که حس م  ینیغرق در سکوت شد...انقدر سکوت سنگ  یمالحظه هواپ  چند
 ...یشنونقرار قلب منو همه دارن م یب  یتپش ها یفقط صدا

ور  با یشنوموم یبینموکه م یزیچ یتونستمزده بود....نم یخپام  دستو
ادم  ینهمه ا یاز دهن هاکان اونم جلو یحرف  ینکنم همچ باور  یتونستمکنم..نم
 ...دراومده
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 یوفتمپس ب یجاناالنه که از ه یکردمم حس

 وحشتناک تر َرم کرده بود  یندفعهاما ا یشهخشک شده بود..و قلبم مثل هم دهنم

 دست و سوت به خودم اومدم یصدا با

 رسا گفت یدابا ص یخوردم یاز مسافرا که صداش به مرد جوون  یکیوسط  اون

 !پسر یاخرش یگهبابا خفن....تو د-

 زد و بهم نگاه کرد   یلبخند جذاب  هاکان

 قادر نبودم حرکت کنم  هنوزم

 برعکس تصوراتم با لبخند گفت  خلبان

ما پروازمونو به سرانجام   ید شد اگر اجازه بد  یر خب خانم مجرم هم که دستگ-خلبان
 !شده یر د یلیاالنش هم خ ینکه هم  یمبرسون

  ی عکس العمل یچه یجاناز ه ینکه فقط به خاطر ا یندفعه زدم..اما ا ی زورک  دلبخن
 انجام بدم..نفسام تند تر شده بودن یتونستمنم

 ...دستمو گرفت و بلندم کرد هاکان

ذت  با خنده و ل  یگهد یسر یهاز مسافرا با اخم و  یسر یهانداختم  یهبه بق نگاهی
 ...یکردننگاهمون م

 جمله بگم یهتونستم  فقط 

 که به خاطر من اتفاق افتاد  یریبابت تاخ یکنمم یاز همه عذر خواه -الین
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خوشبخت   یشاالنداره و ا یگفتن' مشکل یتکون دادن و همگ  یسر یاسر یه
جذابتر  ین..اخه حرکت از ایگندارن به منو هاکان م یناروا  یشد'باورم نمیدبش
 باورش کنم تونستمیبود که نم  یلمابه ف یهاتفاق شب ینا یبزنه؟؟تا حد یتونستم

 گفت   یککرد و تبر  ییراهنما یمارو به سمت خروج  ییبا خوشرو مهماندار 

! همراه هاکان از پله  یخوردبه دردم م یلیهم به دستم داد که خ یاخر اب معدن  در 
  ینانگشتاشو ب ندفعهیگرمش بود..ا یدستا یهنوزم دستم تو یمرفت یین ها پا

  یده پازل که حاال بهم چسب یکه ا تدوت ینانگشتام قرار داده بود..درست ع
  گرفت   یلبودن...چمدونم رو از باربر تحو

که حاال    یسیپل ین..کشون کشون منو به سمت ماش یفهمیدماز اطرافم نم هیچی
 متوقف شده برد   یماهواپ یجلو یدمد

  ی بودجلو یدهپر یسپل ینماش ت؟بایگذشبه خاطر من داشت از جونش م یعنی
 !تره  یوونهپسر از من د ینببرم که ا یپ یتونستمم یما؟حاالهواپ

تموم کاراش رو    یحرف   یچه  یاونم ب   یومدنم  یروناز دهنم ب  یچیشده بودم و ه  الل
 یمشد ینشسوار ماش یدادبا حوصله انجام م

 یمرد شد  یماهواپ یاز جلو و

 یستادبرج مراقبت ا کنار 

 بودم گفت یده ازش ند یچوقتکه ه  یسمتم و با مهربون  برگشت

دفعه فکر فرار به   ین,ایامتا من برم جواب پس بدم ب یشینیم ینجاهم شما-هاکان
تو دام من   یشتر ب یدستو پا بزن  یشتر ب یتوهم,هر چ  یرهسرت بزنه کالمون بدجور م
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 یهسا ینع ی..هر جا بریاز دستم خالص بش یتونینم یادن یجا یچ...هیوفتیم
  یی جورا  یهستورات من  از د  پیچیو سر  یقراره زنم بش   یگه...چون تو دیامدنبالت م

 !خانم کوچولو یشهجرم برات محسوب م

که کنار ساختمون   یشد و رفت سمت چند تا مرد   یادهپ  یناز ماش  یحرف   یچه  بدون
 بودن یستادهبلند برج مراقبت منتظر ا

 !؟یشه...؟من....؟زن هاکان...؟مگه میگفت...؟قراره زنم بش  یاالن چ  این

 هاکان...؟ منو

 !...؟ازدواج

 ی ...خنده هایدنتازه زبون باز کرده بودم...شروع کردم به خند  انگار 
 ...بود یکه از زور خوشحال  یی..اشکایریختنم یروناروم...همراهشون اشکامم ب

دوستم  یبینم؟هاکانب نمخوا یست؟یعنیشبونه ن یایرو یه یناهمه ا یعنی
  یما هواپ ینگه داشتنم جلو یها خودشو برا یوونهد ینداره؟برگشته و ع

 ی؟چطوری قراره زنم بش  یگهاونهمه ادم بهم ابراز عالقه کرده؟االنم م  یداخته؟جلوان
 !!!یبهتا االن سرپا موندم و سکته نزدم؟واقعا عج

اتفاقات رو هضم  تونستمیتموم قلبمو در بر گرفته بود..نم یسرشار از شاد حسی
  یگه غرق شم و د یرینش یایرو ینا یتو یخواستممنتظره...م یر غ یز کنم..همه چ

 یامن یرونب

 .......هاکان منهاکان

 !خودمه یمطمئن شدم برا یگهکه حاال د  هاکانی
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 یخودیب  یتانبودن...پس اون نگاه ها اون بوسه و حساس  یاون احساسات الک   پس
 ..نبود

رو با   یخوشبخت  یخواستمسرم پرشده بود از سوال ...اما االن فقط م یتو دوباره
 ..هارو تو ذهنم تا ابد حک کنم  یهثان  ینتک اتک    یخواستمتموم وجود حس کنم..م

 !مغرور و زورگو!؟ مرد خودخواه و یهاز  یکار  ینباورش کرد..اونم همچ یشدم مگه

  یدا مثل دره پ  ییجا  یهداشتم    یاز ...نیدمکش  یکوتاه   یغدهنم گرفتم ج  یجلو  دستمو
رخ  یمتوزندگ یبودم!اتفاق بزرگ  ینبشم..هنوزم سنگ یهو دادام تخل یغکنم تا با ج

  یز با کاراش سورپرا یشه داده بود..تموم معادالتمو بهم زده بود...و من مثل هم
 ...شدم

 ینباز شدن در ماش یغوطه ور شده بودم با صدا یذوق و شاد یوکه ت  همونطور 
رفت چقدر گذشته بود اما چهره هاکان غرق    یزمان از وقت   یدمبه خودم اومدم نفهم

 در فکر بود

 کرد به سمتم برگشت  نگاهمو که حس سنگینی

 یب  یچشما یبود زل زد تو یاهتر شب س یاهیکه از س  یشهمون نگاه وحش با
 قرارم...منتظر بهش چشم دوختم

 یدکش  یقیعم نفس

خونه بخت تو زندون به سر   یاالن به جا یومداگر سرهنگ پشتم در نم-هاکان
از دست   یدمو بود درجه جد یکتوئه خانم کوچولو!نزد یر همش تقص ینا ,و ایبردمم

 !سرتق کوچولو یه ی بدم به خاطر لجباز
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 لب زدم  یطنتکرده...با ش  یدا...خوشحال بودم که نجات پیدمخند شیطون

 !کردم؟  یوا من چرا؟!چه گناه -الین

 زد یکش  یننگاهم کرد...و لبخند جذاب و ال یهاندر سف عاقل

به  پرواز داشتم یشپ یقهعــجــب!پس حتما اون من بودم که تا چند دق-هاکان
 ...یااون سر دن

 یدم خند ریز 

 نخند  ینطوریآ..آ...نشدا...ا-هاکان

 یدمپرس متعجب

 چرا؟ -الین

 شد  یرهزد و به روبه روش خ یدندون نما و جذاب  لبخند

 گفت  اروم

 ...رحم من یب  یدلربا-هاکان

  دختره؟اخم کردم یهگرد شد...نکنه منظورش از دلربا   چشمام

 با تشر گفتم و

 !؟گه؟ید یهدلربا ک-الین

  ی مرد کنار اخمو بودنش وقت   ینزد که دلم براش ضعف کرد...ا یمردونه ا  ی  قهقهه
 !یشههم صدبرابر جذاب م یخندهم
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 ی؟شروع کرد یومدهحسود کوچولو....هنوز ن-هاکان

 و حق به جانب گفتم یستادما ینهبه س دست

 ...یباز صدرحمت به من..شمارو بگو که از همون اول شروع کرده بود-الین

همون   یخندهمن سرخوش داره م یکه جلو  ینیا یشدنمقهقهه زد...باورم  وبارهد
  ی باشه...محو خنده ها یریختبداخالق ب یالیغولتشن گودز یهاکان اخمو

 قشنگش شده بودم 

 ید با نگاهش لرز یشهچشمام نگاه کرد...دلم مثل هم ی سمتم و تو برگشت

داشت نظر منو با   ینم سعو لحنش صدبرابر قبل جذابتر شده بود..انگار او صدا
 کاراش جلب کنه

  ی به چه جرم یشپ یقهرفته چند دق یادت ینکهکوچولو...مثل ا یماه -هاکان
 ...کردم  یرتدستگ

 یدم خند اروم

 کوچولو؟؟؟   یچرا ماه -الین

 ...یکنیو فرار م یخوریم یز دائم از دستم ل یچون مثل ماه -هاکان

 ...یدمخند سرخوش

 دمافتا یششپ  یقهحرف چند دق یاد

 .....یدنبود که ...به جرم دزد ینخب....جواب سوالت ا-الین
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از گفتنش خجالت  ییجورا یهحرفمو خوردم و گذاشتم خودش ادامه بده... بقیه
 یکشیدمم

 زد یکج   لبخند

 من...مفهوم شد؟ یدلربا ی!...حاالئم شدیشما دل منو ربود یعنیخب -هاکان

که بهم داده بود برام   یلقب ینا یبفرط تعجب دوتا ابروهامو باال انداختم..عج از 
 ...بود یدوست داشتن یتنها یب 

 زدم  یخجول لبخند

از اون حال و   ینکها ی..برایکوبیدوار م یوونهشده بود قلبم د یکرمانت یلیخ فضا
 و پهنش زدم یعضالن  یبه بازو یزیمشت اروم و ر یایمدرب یهوا کم

 !یاداغولتشن..اصال بهت نم یچقدر مهربون شد-الین

 کرد  یخنده ا تک

 ...باهات حرف دارم یکه کل  یم!بریدیکجاشو د-هاکان

  ی بلند   یباتقر  یافتادم با صدا  ینامامان  یاددفعه    یه...یشدقند اب م  یلوک  یلودلم ک  ته
 گفتم

 ...یشن!!!االن اگر بفهمن با پروازم نرفتم نگران مینامامان یـنهــ-الین

 گفت  یراشبم و گ یبا صدا یزداستارت م ینوهمونطور که ماشزد  یجذاب  لبخند

 ...دخترشونو قرض گرفتم یچند ساعت  ینگران نباش....برا-هاکان

 ...یدونن..اخه اونا که نمیهمنظورت چ-الین



 

 
949

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

 .هست یز حواسش به همه چ یسارم-هاکان

اونم خبر داره که  یعنیمتعجب سرجام نشستم... یساسم ارم یدنشن با
 !هاکان...؟!؟

 باال اورد  یسبپرسم که دستشو به نشونه هسمتش خواستم سوال  برگشتم

 ...یدمفعال نه...جواب تک تک سواالت هم م-هاکان

 ...نگفتم یچیتکون دادم و ه سرمو

 .یرهداره کجا م نمیدونستم

 ..مهم نبود یگهد یرسیدجاده به هرجا که م ینا اخر 

 !بود یکه هاکان کنارم بود برام کاف   همین

سوکت ضبط فرو   یتو  ینطور که فلشبرد وهمو ینبه سمت ضبط ماش دستشو
 اهنگ دارن!؟ یسائمپل ینروشنش کرد متعجب بهش نگاه کردم...مگه ماش یکردم

 !هاکان؟-الین

 جان دلم؟-هاکان

ار از جان با من بود االن؟؟؟؟گفت جاندلم؟؟چرا انقدر قشنگ گفت؟انگ  وایـــــــی
اومد   یدر م  یگهد  کییکلمه اگر از زبون    ینداشت...ا  یارزش و معن  یشتر دلم برام ب

 ....یشدمطمئنا انقدر جذاب نم

زدم و بعد از چند لحظه که  ی...لبخند محویشدقند بود که ته دلم اب م کارخونه
 رو بذارم کنار گفتم یجنبه باز یکردم خودمو جمع کنم و ب   یسع
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 اهنگ بذارن؟  یتوننم یسائمپل ینماشمگه  یگمم-الین

 کرد  یخنده ا تک

وضع جلوش   ینامروز؟نه به اون موقع که با بدتر ینشده ا انقدر خوش خنده چرا
 یخنده نشستم و راه به راه م ینه به االن که عاد یکردو فقط اخم م یرفتمراه م

 دل ندارن؟  یسامگه پل-هاکان

 فکر کردم کمی

 ...دل دارن یساهمپل یدمچرا امروز فهم-الین

 ..بهم انداخت یسمتم و نگاه جذاب  برگشت

  یگه د ینسرزم یهموقع تو  ینانتظار داشتم فردا ا یدمکه خواب  یشبباور کنم د باید
 فاصله ازش نشستم؟  ین تر یکها از هاکان دور باشم اما االن تو نزد یلومتر ک

 یمرد باالخره نرم شد؟؟اونم توسط من!؟هاکان تو ینا یباور کنم قلب سنگ  باید
اش نه تنها از ذوق  کار   ینا یدنبود...با د یکدور از لحظات رمانت یشهتصوراتم هم
 یادبود چشمام از حدقه در ب  یکهردفعه نزد  یادبلکه از تعجب ز  یرفتمتا دم مرگ م

 پاش یجلو یوفتهو ب

اصال   یدشا  یکردمفکر م  یشههمباشه...  یکانقدر اکشن و رمانت  یخوردبهش نم  اصال
 از همه وارد تر هاکان بوده فقط رو نکرده یدمبلد نباشه محبت کنه اما امروز فهم

 یمراه بود یتو یا یقهدق چند

 یکرداهنگ عوض م یقهبودن و هر دق ینفلشش غمگ یتو یاهنگا همه
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 یرم جلوشو بگ یندفعهگرفتم ا  یمکالفه شده بودم تصم  دیگه

و دستشو به سمت   یدکش  یبود کالفه پوف  ین شد بازم غمگ یکه پل  یبعد اهنگ
  ضبط برد

 بهم انداخت ینگاه  یمجلوشو گرفتم متعجب ن سریع

 گفتم  یلحن شوخ  با

روشن نشه ها...بذار  یگهد یکنیکار م یهرو!  یچارهضبط ب ینا یکشت  یوااا-الین
 !خودم اهنگ بذارم

 !یبذار یخوایم یچ  نمیتو اهنگ بذار بب ینطوریاست؟باشهعه ا-هاکان

  بردارم یطنتاوضاع هم دست از ش ینتو ا یتونستمزدم..نم یطونیش لبخند

 ل کردموص یمبه گوش ینوماش بلوتوث

 و نگاهش به روبه رو بود گفت یکردم یکه با دقت رانندگ   همونطور 

که جلوت   یدونیسر بشه...م  یباش...بذار با خوش  یامروزو دختر بچه خوب   یه-هاکان
 ...رمیاکم نم

 پوزخند زد و

 نشستم با حالت لوس گفتم ینهبه س دست

 !؟؟؟ یدیعــــه چرا فهم-الین

 خندید 
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اونطور که خونسرد نشسته بودم    یدونست کرد..خدا م  ابییتاز قبل ب  یشتر دل من ب  و
گروم گروم   یصدا یتونه راحت بود که نم یناز ا یالمقلبم چخبر بود..فقط خ یتو

 یموند قلبمو بشنوه واگرنه آبرو برام نم

تو کلت  یچ  یفهممم یزننبرق م یطنتچشمات از ش یفقط منم که وقت -هاکان
 ...درسته؟یگذرهم

منو شناخته   یراحت  ینبه ا ینکهتوجهش خوشم اومد..ا همه ین...از اخندیدم
 یدادبهم م یبود..حس خوب 

 کامال درسته-الین

 تکون داد  سرشو

 اال اون اهنگو بذار ح-هاکان

 چشم-الین

 خنده زد متعجب بهش نگاه کردم یر حرفم بلند زد ز یدنشن با

 خنده دار بود؟ یچ -الین

 بودلبش  یبود اما لبخند هنوز رو  یابونبه خ نگاهش

 !لجباز کوچولو یهچشم گفتن -هاکان

 ...خنده مستانمو نشنوه یبه دندون گرفتم تا صدا یینمو پا لب

کمر بسته بود به سکته داد من با   یبکردم به خودم مسلط بشم...امروز عج  سعی
 بگه یخوادم یچ  ینمبب یمکاراش...منتظر بودم به مقصد برس
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شاد خود به خود  یردم چون اهنگاک  یداپ یمگوش  یاز تو یشاد و عاشقانه ا اهنگ
 :کردم  ِیش...پلیدادنمثبت م یبهم انرژ

 من با خودم بستم 

 تا تهش هستم که

 یره تو از سرم نم فکر 

  یلی و خ یکردم یبا تعجب به سمت هاکان برگشتم که داشت با اهنگ لبخون )
هاکان سرزنده و شاد  ینا یشدنگاهم دوخته بود...باورم نم یجذاب نگاهشو تو

 یمثال جا که  یکردمباشه...با خنده به ادا و اصوالش نگاه م  یروزیهاکان د همون
 (...یخوندمن م یخواننده داشت برا

  و کم طاقتم مغرور 

 بد عادتم میدونی

 (با حالت طلبکار انگشت اشارشو سمتم گرفت)

 یرهتو گ یشدلم پ اما

لبخند دندون    خنده که باعث شد اونم  یر بلند زدم ز   یرمخنده مو بگ  ینتونستم جلو)
 (بزنه ینما و پهن

 یرمگ  بد

 یگیرمتو که پ سر 

 یگیرمو بهونتو م یرمدرگ ییراجو یه



 

 
954

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

بم و جذابش   یبلند باهاش خوند که صدا یندفعه برگشت سمتم و ادامه داد ا)
 (خواننده بود یتو رقابت با صدا یحساب 

 یدیدل منو پز م  دزدیدی

 یدیاصال به ما تاب یدیتو خورش باشه

 حساس من عشق من خاص من یدونه  یه

 (کرد  یبه دوتامون اشاره کرد و دوباره لبخون )

 ما به هم بذار همه بدونن  یایمم چقده

 یعشق دوست داشتن یمن خواستن یدونه  یه

برگشت سمتم و  یذاشتم یشهمونطور که مردونه حرکات جذابش رو به نما)
انقدر   ی..لعنت .یشدمپخش م ینبهم زد...اگر خودمو نگرفته بودم کف ماش یچشمک 

...و من یخونهکه حس کردم واقعا خودش داره م  یدادحرکاتو انجام م جذاب همه
 (یکردمم جکهنه مو خار  یسرخوش از تموم حرکاتش از اعماق دلم خنده ها

 یکه فقط با من  بگو

 !همه بدونن  بذار 

. 

. 

  یچشمات شهرو حساب  یختهم ر به

 یهر حساب کتاب  با
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 یرو آب  یشات تو

 دست نگه دار یگهد ینبار ا خب

 (اروم زد تو سرش یبه خودش اشاره کرد و با حالت با مزه ا )

 گرفتار  یکرد  منو

 ...یوا یا یمونکه کشت  تو

برگشت و با همون لبخند دخترکشش فرمون رو با دو   یشدوباره به حالت قبل )
و    یکردم  یها در چرخش بود لبخون   ینهآئ  یندستش گرفت همونطور که نگاهش ب

 (...جذابش بردارم یطنتایش یچشممو از رو یهثان یکر نبودم  قاد یمن حت 

 دونه حساس من  یه

 من خاص من عشق

 ما بهم یایمم چقده

 همه بدونن  بذار 

 یمن خواستن یدونه

  یدوست داشتن عشق

 یکه فقط با من  بگو

 ...همه بدونن بذار 

 (ینفرزاد فرز-یشات)
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 فتگ  زدیکه توش خنده موج م  یضبط رو کم کرد با لحن صدای

با من دختر...حاال من شدم   یکرد  یکار چ  ین...ببین..از دست تو الین..الینال-هاکان
 !دلقک تو

حرفش بلند    ین با ا  یکردمنگاهش م  یکه تا اون موقع با لبخند دندون نما و پهن  من
 بار اون محو خنده هام شده بود  ینخنده...ا یر زدم ز

  نگفت یزیچ یگهلبخند سرتکون داد و د با

 ترمز کرد یالییخونه و یتهران گذشت جلو یابونایاز خ ینکه از ا بعد

 باال شهر تهران بود یابونایاز خ یکیتعجب سرچرخوندم و اطرافو نگاه کردم  با

  داخل یچیدپ یسپل ینباز شد و هاکان با همون ماش یبزرگ خونه به اروم در 

دوطبقه   یماکه ن  یالییخونه بزرگ و و یه..یکردمگرد به اطرافم نگاه م  یچشما با
ساختمون  ینما ینظِم رو یب  یشده بود و خط ها یش کامال لوکس و معمار

 یکردجذاب ترش م

 یو چهار تا صندل  یکیسرام  یز م  یهقرار داشت که داخلش    یاطوسط ح  یبزرگ   استخر 
ر و ابشا  یوار به د  یخورداستخر م  یگذاشته شده بود...انتها  یکاز جنس همون سرام

 ...بود یآب جار که از توش  یو بلند یدسف

بود  یکه دورتا دورش صندل  یراحت  یز چپ کامل سنگفرش کار شده بود و م سمت
صاف و  یتا اون قسمت هائم کامل چمن ها یدر ورود یوسط قرار داشت,از جلو

 ...کاشته شده بود  یز تم

 چشم ازش بردارم  یتونستمو اراسته بود که نم یز تم اونقدر 
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  ین پشت ماش ینوت خونه قرار داشت شد و ماشکه در مجاور   ینگی وارد پارک هاکان
 ...ش پارک کرد یگهد یها

 بودم یباییاون همه ز یو من محو تماشا یزدیمنم یحرف  هیچکدوم

 گفت  یلحن اروم با

 یش یادهپ یتونیم-هاکان

لوکسش    ینایماش  ینشدم..چشمم ب  یادهدر رو گرفتم و پ  یرهدادم و دستگ  سرتکون
ثابت موند...من عاشق  Z H2 یمدل کاوازاک  یموتور مشک  یدرچرخش بود که رو 

 موتورا بودم...با ذوق به سمتش رفتم  ینا

 ی؟؟از کجا اورد یگروج ینهاکان...ا یتوچقدر دم و دستگاه دار یواااا-الین

از حد بهش  یشب یشنظام یومد..لباسابه سمتم ا یلبخند مردونه و جذاب  با
 یدموتور دست کش ی...رویومدم

 !..البته قابل شمارو نداره وروجکیدمخر یهاز ترک ینوا-هاکان

 که لبخندش محو شد نگاهش قفل صورتم شد   یدمعشوه خند با

  ینش نافذ و سنگ  ینگاه ها   یر و من ز  یمبود  یرهلحظه تو همون حالت به هم خ  چند
 باالخره به حرف اومد ...یشدمداشتم آب م

 ینافتادم ال یچ  یاد یدونیم-هاکان

 !ی؟چ  یاد-الین
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شد..معلوم بود خودش   یرهبه روبه روش خ  ینهداد و دست به س  یهکموتورش ت  به
 یگهد یهوش و حواسش جا یول ینجاستا

با  یدمبار اومدم خونه عمو اتابک صداشو شن یناول ینماون روز که با ماش-هاکان
  یده دختر بچه که عروسک مورد عالقشو د  یه  ینع  یدمد  یرونسرعت از عمارت زدم ب

حساس بودم   یلیخ ینامماش یرو یادمه, یرونیذوق مو با  ینشست  ینپشت ماش
اون صحنه کنترلمو کامل از دست   یدن..با دیکه سوارش شده بود  یپیمخصوصا ج
که روشون   یزاییتا به اون روز جرئت نکرده بود سمت چ چکسیدادم چون ه

 ...یدادیانجام م یمالحظه همه کار یب  یلی...و تو خیادحساسم ب

 بود ادامه داد یبه نقطه نامعلوم یرهر که خزد و همونطو یمحو لبخند

برخورد کردم اما بعدش که  یچطور یدمشدم نفهم یعصبان  یلیاونلحظه خ-هاکان
 یکل یبود ینسوار ماش یذوق زده ت وقت  یافهق یاداوریبرگشتم خونه با 

خودت جمع شده    یتو   یچطور  یمعصبان  یافهق  یدنبا د  یومدم  یادم  ی ..وقت یدمخند
از اونهمه تفاوتت   یکشیدبرام خط و نشون م یهنوزم با لجباز اما چشمات یبود
 ...شد یر فکرم درگ  ییجورا یه یهبا بق

که    یدرخت  یه ین..عیستادشو از موتور گرفت و کنارم ا یهو تک یدکش  یقیعم نفس
 یادمشدم..تازه    یرهجذابش خ  یچشما  یتازه قد علم کرده بود..سرمو بلندکردمو تو 

 ...یارمداشتم همش حرصشو درب یو سع یومدازش بدم ماومد اونموقع ها چقدر 

..هاکان همه جوره بهم ثابت شده  یگرفتسرتاپامو فرا م یتاحساس امن کنارش
 ش یهگرفته تا بق  یبود!از مردونگ 
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پشت کمرم گذاشت  یچشمام در حرکت بود..دست راستشو به اروم ینب نگاهش
 ..و منو به سمت جلو هل داد

  ومدم و راه افتادمکارش به خودم ا  ینا با

  یشتر تا بازوهاش ب یکردمم یهرچند من هرکار یرفتیمبه شونه هم راه م شونه
 یرسیدمنم

 گنده بک   غولتشن

 زدم یذهنم اتفاق افتاده بود لبخند محو یکه تو  ییها یریخاطر درگ به

 ...ینال یبه خونه من خوش اومد-هاکان

بود انتظار داشتم هاکان  یر نظ یرو از نظر گذروندم...واقعا ب  یاطچرخوندم ح سرمو
داشته باشه اما کامال برعکس   یفخونه شلخته و کث یه ییهکه پسر مجرد و تنها 

 مبهم بود  یبوپسر همه جوره عج ینشد..ا

 ..قشنگه یلیخ-الین

 گفت  یبه روبه رو بود..با لحن جذاب  نگاهش

 .یشهقشنگتر هم م  یخونه بش یناگر تو خانم ا-هاکان

چشم   یقرارمنکرد..با نگاه ب یاریمقدم زدن  یپاهام برا یگهو د یستادقلبم ا لحظه
 دوختم بهش که حاال به خاطر توقفم برگشته بود سمتم و منتظر موند بود 

 زد  نیشخند

 یشی؟خونه نم ینخانم ا  یبگ  یخوایچرا ماتت برده؟نکنه م-هاکان
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 یا یریکنم...کوفت بگ  یداخودم تسلط پ یکردم رو  یو سع یدمکش  یقعم نفس
خانم  ید..حتما بایخانم خودم بش یبگ  یغرورتو کنار بذار یخوایاکان هنوزم نمه
 خونه بشم؟  ینا

  نگاهش کردم...حالت متفکرانه به خودم گرفتم   یطونو ش  یستادما  ینه به س  دست

 تو اسمون و اطراف چرخوندم  نگاهمو

 ....فکر کنم یدبا یدونمامممم نم-الین

  یش جد یافهکرد پشت ق  یشده بود اما سع یطونابروشو باال برد اونم ش یتا یه
 گفت  ینش کنه..دستورپنهو

 مگه دست خودته؟-هاکان

 یه؟پس دست ک-الین

راه   یدنتنفس کش یتو دست منه...حت  یاراتقطعا من..از امروز همه اخت-هاکان
 یرونب یشیم ی..لب تر کنم تو خونه زندون یزنم بش یدرفتنت...من لب تر کنم با

 االن گفته باشم ...خالصه که از یاینم

 یستاد به جانب ا حق

که تا ابد    یرماز دستش بگ یمحکم یشگونن یه یگهم یطونهداشتــا ش ییرو عجب
 یوفتهزبونش ن یجاش بمونه هرجا رفت اسمم از رو

 یداددستور م یو همونطور یارهاصال قصد نداشت کم ب انگار 
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که    ی)با ادا و اصولنن یکم  یکه دختره رو تو خونه زندان   ییازونا  ی؟نکنه چ   یعنی-الین
 یگن و م  یرتغ  یذارنتوش حرص خوردنم مشهود بود ادامه دادم(اخرشم اسمشو م

 .....فالن فالن فالنیمهست یتعصب یما مردا

 و اخم کردم یستادما ینهبه س دست

 گفت  یو با لحن حرص درار  خونسرد

قدغن  هم  ی...من رفت و امد خانوادگ یدیازوناشم تازه کجاشو د یقااره دق-هاکان
 یکنمم

 یشد شتم چشمام از اون گشادتر نمدا حتم

 گفتم  یبا لجباز یرفتمکه اروم عقب عقب م  همونطور 

منم بزن سرگرد   یدبذار تو خونه ق  یار ب  یاتواز زندون  یکیبرو    ینطورهپس حاال که ا-الین
 ...بدجنس

اروم اروم به سمتم اومد نگاهش   یگیرمازش فاصله م یاطدارم با احت یدد وقتی
 اون چشمارو نداشتم یدنود تاب داز اندازه جذاب ب یشب

 وار گفت تهدید

  ین کوچولو....تا اخر عمرت تو ا  یعجله؟...تازه شکارت کردم ماه  ین کجا با ا-هاکان
هم با    یارو..دنیدمبه اظهار نظرات ندارم..کار خودمو انجام م  یاز ..من نیحصار زندون 
که   یگم...االنم میکنمبکنم م وی...بخوام کاریستجلودارم ن یچکسه یاریخودت ب

 !ینجاست(تو جات تا اخر عمرت همکرد ..)به خودش اشاره  یتو گوشت فرو کن
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که دربرابر  ی...منیلرزونددل م یادی..حرفاش زیشدمم یوونهداشتم د یگهد وای
نداشت...هاکان  یفیحالم تعر یگهکم اورده بودم..االن د  یشههم یتجذاب ینهمها

 ...بودناش  یکرمانت ینا چه برسه به  خشک بودنش هم دلبر بود

کردم اخم کنم..خودشم   یبود لبخند پهنمو جمع کردم و سع یبا هر بدبخت  دیگه
و من همچنان   یومدبود چون لبخند به لب همونطور اروم اروم به سمتم م  یدهفهم

 یرفتمبه عقب م

کنه و    یمکه روم داشت زندون  یتیاز خدام بود تا اخر عمر به خاطر حساس ینکه ا با
از اندازه    یشرو ب  یرتشدادم مخالفت کنم...تعصب و غ  یحارم باشه اما ترجفقط کن

از حد روم حساس بشه و   یشافراط کنه و ب یترسیدمم یدوست داشتم اما از طرف 
 مشکل ساز باشه

عمرا زنت بشم..توهم  یمکن یمباطل..اگر قراره تا اخر عمر زندون یالخ یزه -الین
 !!!!زورگو یالیگودز  یزورم کن یتونینم

  یو با تعجب بهم زل زد حالت تهاجم  یستادقسمت اخر حرفم از حرکت ا  یدنشن  با
 گفت  ید گرفت و با تهد

 !!!یدمزورگوئم؟؟االن نشونت م یالیگودز  ی؟؟؟کهبود یبا ک   ینمصبر کن بب-هاکان

  یر ماهرانه از ز یلی...خیدمزدم و به سرعت دوئ یبنفش یغبه سمتم اومد..ج یز خ با
هم  یگرگ گرسنه بود...خب تعجب  یه یناما اونم سرعتش ع یکردمم فرار دستش 
اوردم و مثل  یو دنبالشون کرده..اما منم کم نم یدهعمر پشت دزدا دوئ یهنداشت 

 یدوئیدم و م یکردمعوض م یرمومس یخرگوش ه 
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خودمو ازش دور  یغبود دستش بهم بخوره که با ج یک چند بار نزد یه
 یاطشونه هام قرار گرفت..کل ح  یسرم افتاد و رو  ی رواز    یشالم ک   یدم..نفهمیکردمم

 خسته شده بودم  یگهد یدیمرو دوئ

 کم کردم و غافل شدم  سرعتمو

فرصت استفاده کردو دستشو دور کمرم گذاشت و منو به  ینهاکان هم از ا که
 بنفش زدم یغ....دوباره جیدسمت خودش کش

 یدغر یزدکه نفس نفس م  یدهنم گذاشت و کنار گوشم درحال یراستشو رو دست

بار   یهکه صدسال   ینی ا یگنها م یه..االن همسایدختر ابرومو برد یسه-هاکان
 ...یکنهم یکار داره با دختر مردم چ یستحاال معلوم ن یومدصدا از خونش درم

مل حصار دستاش..منو کا یحواسم به حرفاش نبود...کال غرق شده بودم تو اصال
 ت بغلم کرده بودبود و از پش  یده اغوشش کش یتو

 دهنم برداشت و خودشو ازم جدا کرد یاروم گرفتم دستشو از رو یدد وقتی

 حرکت کرد  یالبه سمت و یحرف  یچه یدستمو گرفت و ب  مچ

 باز کرد و رفت کنار تا اول من وارد شم یبشج یتو  یدخونه رو با کل در 

 خونه بزرگش شدم سرم مرتب کردم و وارد  یرو شالمو

 ....گاد  یمـا او

..اما انقدر لوکس و  یدادمبهش م یاساس یوندکوراس یهبود که  یخودم خال جای
 یارمبه زبون ب یومدشده بود که دلم ن یجذاب طراح 
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رو به طبقه باال   یینکه طبقه پا  یا یشهتمام ش یبود...پله ها یبزرگ  یلیخ خونه
نرده از صفحات  ینصب شده بود..به جا یوار کنار د یبا نظم خاص یکردوصل م

 از استفاده کرده بودن یشهش

  یگه شده بود و چند تا مثلث د  یزوناز سقف با فاصله او  یشکل  یو مثلث   یدسف  لوستر 
 از توش رد شده بودن

  یی بزرگش خودنما یرایی پذ یتو یو طوس یددست مبلمان به رنگ سف دو
گذاشته شده بود    یزرگ و نقره اب  یلیخ  یگلدون ها  ی...دوطرف مبلمان اصلیکردم

 یانتها یقو بزرگش دق یمنحن یون,تلوزیدادم یونشبه دکوراس یباییت زکه حال
بود که  ردهسه نفره جاخوش ک یکاناپه طوس  یهسالن قرار داشت و روبه روش 

 یشهم یلبه تخت خواب هم تبد  یزدمحدس م

 یاونو از فضا  یشکل  یلمستط  یرهاشپز خونه قرار داشت که جز  یراست ورود  سمت
 ..بود یدسف یرنگ اشپزخونه ش هم کامل نقره ا  یتتونال..و یکردجدا م یراییپذ

 یکردمبود...اصال فکر نم  ینظیر خونه ش ب  یون و دکوراس  یاز نظر معمار  یکنمم  اعتراف
به کار    یمشک   یشتر االن ب  یکردمسرد و روشن استفاده کنه...فکر م  یانقدر از رنگ ها

  یده ازش فهم یگهد پنهون  یقتحق یه...بازم یدممتضادشو د یقابرده باشه اما دق
 بودم

 گوشم اروم زمزمه کرد  کنار 

 ..ماجرا یهسراغ بق یمزدنت تموم شد بر یداگر د-هاکان

 نگاهش کردم یحیلبخند مل با

 خوشت اومده از خونه؟ -هاکان
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 یهعال یلـــیواقعا خ-الین

  یگه خونه د یه یمکن  یکه قراره توش زندگ   یمنه خونه ا یخونه مجرد ینا-هاکان
 ست

 هش نگاه کردم که ادامه دادتعجب ب با

  ی انجام بد  یونشواونوبه انتخاب خودت گذاشتم..دوست دارم خودت دکوراس-هاکان
 .خانم مهندس

ذوق مرگ بشم که اون زودتر به  یتشتوجه و اهم ینهمهبه خاطر ا میخواستم
 خودش اومد و به سمت اشپزخونه حرکت کرد

 گفت  یرفتکه م  همونطور 

 گلوت تازه شه  یمیابه قول قد یبخور ارمیب یزیچ  یهتا  ینبش-هاکان

بود نشستم هاکان بعد از   یکمکه نزد  یدیمبل تک نفره سف یرو  یحرف  یچه بدون
 یز م یبود به سمتم اومد رو یکو ک یوهابم یوانل یهکه توش   ینیبا س یقهچند دق

 لبش بود گفت یرو یجلوم گذاشت و همونطور که لبخند مردونه ا

 کن تا منم لباسامو عوض کنم  یراییاز خودت پذ-هاکان

 ممنون-الین

به دلم نشسته بود باال   یکه حساب   یجذاب   یا یشهش یتکون داد و از پله ها سرشو
  رفت

 یشه...اخه مگه میدبهم چسب   یشدم که حساب   یکو ک  یوهلذت مشغول خوردن ابم  با
 !که از سمت هاکان باشه بهم نچسبه  یزیچ
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نگاه  ینبا لبخند به دورب یزن و مردافتاد که  یز به قاب عکس کنار م نگاهم
و   یباز  یلیخانم خ  یهمرده کاووسه و در کنارش    یدمکه دقت کردم د  ی..کمیکردنم

 یمشک  ی...درسته..اسمش دلبر بود مامان هاکان!چشمایخندیددلبرانه م یجذاب 
  ی مشک   ی,موهایشدده مید  یبه خوب   یشونعکس هم براق  یداشت که از تو  یخمار

  یی خودنما یره اونهمه رنگ ت ینب یکه حساب   یدیپوست سف تیو بلند و در نها
 ...رفته یهاکان به ک  یدماسمش...حاال فهم ین..واقعا هم دلبر بود!درست عیکردم

 و نگاهمو از عکس گرفتم یدمطبقه باال صدا شن از 

بهش انداختم مثل   ی..نگاه یومدم  یینکه پا  یدمشپله ها د  یرو   یقهاز چند دق  بعد
 !یپتو خوش یکش یشههم

 یرهن چرم و پ  یهمراه با کفش فاق بلند طوس  یشلوار جذب و خوش حالت مشک   یه
از گذاشته بود و طبق ب  یرهنشمپ  یبود...پنج تا دکمه باال  یدهپوش  یطوس  یمردونه  

چرا   ینکه...هنوزم متعجبم از ایکردم ییگردنش خودنما   یتو یبزرگ  یر معمول زنج
 !یسه پل یافهو ق  یپت ینبا ا ینا

ارنج تا کرده بود   یتا رو یرهنشمپ یلختشو به باال داده بود...استنا یک مش موهای
 ...دستش انداخته بود یتو یبرند   یو ساعت مشک 

 !یشههم ینشده بود..ع یجذاب و خواستن چقدر 

 ی به موها یفرو برد و به سمتم قدم برداشت چنگ  یبشج یاز دستاشو تو یکی
 نشست  ییممبل روبه رو یخوشحالتش زد و رو 
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گرفته  ینشستن و بلندشدنش هم مرب  ینظر داشتم...انگار برا یر کاراشو ز متمو
رو   یکه دل هر دختر  یدادتش رو با نظم و غرور انجام مهمه حرکا یجور یهبود..
 !من واقعا  یچاره...بیکردآب م

دسته مبل ها..با   یچپش گذاشت و دوتا دستاش رو رو  یپا  یراستش رو ..رو   پای
 ختبهم چشم دو ینگاه جذاب 

 ...بودم یعاشق رنگ طوس یمن از بچگ -هاکان

 شد ادامه داد یز خ یممکث کرد و به سمت جلو ن کمی

 یمکردم و خالصه که زندگ  یمطوس یهم قاط  یجا به بعد عسل یهالبته از -هاکان
 ..دوتا رنگ ین ا یمخلوط شد تو

 ...بگه یچ  یخوادم یزدمقرار شده بود...حدس م یدوباره ب  قلبم

 داد یهتک به مبل دوباره

 ...ینکرد ال  ییر تغ یهمه چ  یدمچشماتو د یدرسته..... از وقت -هاکان

و   ینمکردم ساکت بش  یدهن باز کنم که با ادامه حرفش سع یجانبا ه خواستم
از جانب هاکان   یدنشکه مدت ها بود دنبال شن  ییفقط گوش بدم گوش به حرفا

 ..بودم

دوباره برم   یتمامور یراب  یداون روز که سرهنگ بهم گفت با یادمه-هاکان
وصله  چون اونروز ح  یدمو زمان رو به فحش کش  ینزم  یکنم کل  ینو تمر  یسوارکار

دوتا خواهر برادر سخت مشغول کل  یدمنداشتم!وارد رختکن که شدم د یچیه
 یکردم م گاهشون,با تمسخر نیستادما ینهآئ یندم جلو یتکردم اهم  یکَلن...سع
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  ی تو ی مشکل یچ..انگار که هیبرنبه سر م ایفارغ از احواالت دن یکردمحس م
کرد  یهمون کل انداختنه بود..)تک خنده ا یریشوننبود و فقط درگ یشونزندگ

 !؟یسارم یبرا یزبونتو دراورده بود یادته(

 یومدندهنش درم یبودم که از تو یمحسوس تکون دادم...محو کلمات  سرمو

 یتکه با زبون دراز..بعدش هم یدمخند یاونلحظه به بچه بودنت کل-هاکان
 ...ن کردمشهرک کارتو جبرا یکه منم تو  یتر کرد یاعصابمو خط خط 

 نزدم تا ادامه بده  یحرف  یکردم ول   یخنده ا تک

کردنش در تالش بودم مصادف شد    یلتکم یسال برا ینکه چند  یتیمامور-هاکان
ها کار   یگیر کردم پ  یربط نبود!سع یب  یسبا خواسته عمو اتابک...که به موضوع او

بار   یهکه هرچند وقت   یتو خال یدایو تهد یدمکه از عمو شن  یزاییبشم که با چ
 ی...سعیتو هم مثل عموت درخطر  یدیمفهم  یشداز کجا براش فرستاده م  یدونمنم
ازت مراقبت  یبه خوب  یتونستنم یچکساما خب ه یریممحافظ بگ یمکرد
بار به  یناول یبرا یهمه ناکار کرد یپسره رو جلو یاون روز که زد یادمهکنه..

..مخصوصا با یکردمدختر بچه بهت نگاه م  یه..قبلش فقط به عنوان  یچشمم اومد
 !یکرد  یخوب کار یگمخاستگارت..که البته االن م یاون کارت اونشب جلو

 ..که با لبخند دخترکشش جوابمو دادیدمخند ریز 

  ینکهابود..با  ینقابل تحس یدمچشمات د یکه تو  یاون جسارت و جرئت -هاکان
بود..با ترس اما جسارت کارتو جلو    ینهم  یشه..همیانجامش داد  یول  یترسیدیم
نبودم اما   ی,از اون به بعد قرار شد من بشم محافظت البته اصال راضیبردیم
 یاز مشغله و کل دمخودم پر بو ینکه!با ایارمحرف عمو ب یحرف رو  یتونستمنم
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خانم کوچولوروهم برعهده   یه ز مراقبت ا یفهبود اما وظ یختهسرم ر یپرونده رو
  یدمت چادر د یکردم..اون روز که تو یچقدر کار خوب  یدماشتم که بعدها فهمد

  ی اما چون از طرف  یار بگم درش ب یومددلم نم یشده بود یخواستن یلیخ یقتاحق
 یکنم که توهم خوب تو یتتکردم اذ ی سع مخودمم با کارات لجبازتر شده بود

!اون روز به  یبارونم کرد یر ت یکل  یکه به بهونه بستن  ...بعدش همیدردسرم انداخت 
شدم که اگر دست خودم بود    یعسرهنگ ضا  ی شدم و جلو  یاز دستت عصبان   یحد

کرد(...اونشب که کنترلمو از دست   یهمونجا دخلتو اورده بودم...)خنده مردونه ا
 ی.چشما.یبردروت بلند شد چند شب از عذاب وجدان خوابم نم دستمدادم و 

اما  یخورد..بهت نمیرفتنم یادملحظه هم از  یک یزدیسرم داد م یومت وقت مظل
از کجا  یدم..نفهمیارمسرتو درد ب یخوام..نمیخودم غم داشت  ینقلبت ع یتوهم تو

 یو دور یمکه از زنا به خاطر مشکالت زندگ  یمن یقلبم نفوذ کرد یاروم تو یو ک 
  ین نشده بودم تو اول یکنزد یزن  یچه هعمرم ب یپدرم فاصله گرفته بودم...و تو

درست    یکرده بود  یمو عاص  یکردیورجه وورجه م  یکه کنارم اونطور  یبود  یدختر
 یکن  یاز عمد دلبر  یداشته باش   یسع  ینکه..بدون ایدمکه د  ییبرعکس تموم دخترا

مکث کرد  ی..)کمیکردیم یطنتفقط ش یکن  رجخ یکارات ناز و عشوه الک   یتو یا
 یب  یدممام زل زد و ادامه داد(به خودم اومدم دچش یتو یدکش  یقیو نفس عم

اون شب   یکنم!اون شب...خودمم فکر میرقصیمم  یمتو اغوش گرفتمت و دار  یار اخت
...البته از حق یتو قلبم به پا کرد یچه اشوب  یدمتو دلم زده شد...نفهم یجرقه اصل

...به یرونب  یپرتم کرد  یعشق و عاشق   یایاز دنکال    یکه بهم زد  یم با اون لگدینگذر
دلم  یدوزینگاهتو بهم م یوقت  یدم..دیگیرمکنارتم اروم م  یوقت  یدمخودم اومدم د

بادا بلرزم اما خب   ین نبودم که با ا یدیچشم ازت بردارم...من ب یخوادنم
و با خودت  یمنو َکند یشهخود..قشنگ از ر یبرا یبود یتوهم...طوفان 
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برات خطرداره چون راجب    تمیدونسبشه...م  یکت...تحمل نداشتم اشکان نزدیبرد
کنار اون  یخواستهم دلم نم یبهشون شک داشتم از طرف  یلیخ یدااون تهد

داشتم و تموم   یتنسبت بهت حس مالک یار اخت ی...دست خودم نبود ب ینمتبب
  ی ا شده بودم!فشار ناراحت وونه هید ینع یدنتدزد یدمفهم یهم نبود...وقت  یشدن 

مراقبت   یشون...چون نتونستم از امانتطرف  یهخانوادت و غصه خوردناشون  
لحظه ام غفلت کنم   یک  یخواستم..نمیگهکنم..نبودت و تصورت کنار اشکان طرف د

کنار اشکان اونم با اون ظاهر    یدنترسوندم...با د  یبود خودمو به دب   یبه هر بدبخت 
  یر همه رو به رگبار ت یتبود از عصبان یکنزد دمهیا نده کن  یرهو خ یباز

و ادامه  یدکش ی....)پوف عصب  یتورو کنار اون پسره  یخواستمببندم...نم
 ...شعله ور شد یشتر انتقامم ب یشداد(خالصه که ات

 یین انداخت پا سرشو

و قلب و احساساتم گذاشتم و همه    یز تموم غرا  یپا رو  یادم  یادمکه    یاز زمان -هاکان
  ی هر کس  یگهد  یعنیعمرا عاشق بشم..  یکیمن    یگفتمرو سرکوفت کردم...با خودم م

بشنومه..و   یازم چ  یخوادبعدش م یدونستاورد م یخانواده رو م یلاسم تشک
فقط وقف انتقامم   یموزندگ  یدم بایکردفکر م  یشممن عاشق نم  ینکه شعارم شده بود ا

تنها ورزش   یحم...تفریستن یتو موفق یشرفت جز کار و پ یزیچ یکنم..و زندگ 
  یچه یادمه ی!از وقت یندم..و نه مهمون رفتم و خوشگذرو ییتنها یبود...نه مسافرت 

خارجشون کرده   یدرسممن از د یبگ  ی...از هرنظریومدبه چشمم نم یدختر
قلبم   یتو یجور یه...یمنو شکوند یکرد(تموم قانونا مکث...) ینبودم...اما تو ال

  ی شد یدمکه به خودم اومدم د  یو تموم فکر و ذکرم رو تصاحب کرد ینفوذ کرد
دنبال انتقامم نبودم..تموم هدفم نجات دادن تو  یگهد یتنها خواستم... حت 

رون  یب یرو نصفه ول کنم و تورو از اون خونه لعنت  یتمامور یحت  یخواستمبود...م
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لو رفت و چند روز بعدش اشکان همراه تو اومد اون خونه  یتمامور ی!وقت یارمب
بلند  ستمیخوام یداد یمن تن به چه خواسته ا یبه خاطر ازاد یدممخروبه و فهم

  ی غلط کرده به جز من خودشو حت  یشم و سرت داد بزنم و منصرفت کنم بگم کس
...!زده دیوور دلم طاقت ن  یگهد  دیکر   یهبغلم گر  یکه تو  یکنارت تصور کنه!!!اونطور

عقب  یذاشتنچشمات نم یادشدم اما بازم  یدجاها ناام یلیاخر خ یمبودم به س
 بشم یمکنم و تسل  ینینش

وار همه شونو   یوونه ..دیبردنبود و ماروهم داشتن به طرف مرز م  که عقدت   اونشبی
که    یالییو یمبرگشت یمواسلحه هارو برداشت یهمشت و لگد گرفتم و به کمک بق یر ز

چشمامو گرفته   ی,خون جلو یماطالعات ادرسشو گرفته بود یه هابچ یقاز طر
تحمل نکردم که  یباشه..حت  ذشتهبرسم و کار از کار گ یر هرلحظه د یترسیدمبود...م

  یو به هرک  یالسمت و یدمدوئ یبچه ها با نقشه وارد ساختمون بشن همونطور
,به یکردنم  یبانیو پشت  یومدن..بچه هائم به ناچار پشتم میکردمم  یکشل  یرسیدمم
داشتم همه    یسع  یلیخ  ینکهبا ا  یدمتورو با اون وضع کنار اشکان د  یدمکه رس  یالو

و تورو با خودم   یمپارسا سرگرمشون کرد یقاز طر نفرستم هوا یالشونو با همون و
ه کس فقط عروس خودم باشه ن یخواستمکه م ییعروس کوچولو یهبردم...

  یوونه ترت کرده بود د یدوست داشتن یشهاون لباس که از هم یتو یدنت..دیگهد
ت نبود  یافرار کردن!اگر بهونه عمل یکردم تمرکزمو بذارم رو  یسع یلی...خیکردم م

جاها جلومو    یلی...خیمغرور لعنت  ینوقته دنبالتم...اما ا  یلیخ  یفهمیدیم مهمونجاه
عشقتم به زور اعتراف کردم..!فقط پارسا  یگرفت!و نذاشت به خواستم برسم...حت 

زد(پارسا خودش از من اعتراف گرفت..و چقدر   ی خبر داشت...)پوزخند تلخ 
غم بود..ناخوداگاه با  ه)لحنش مملو از ینخوشحال بود که قراره منو تورو باهم بب

  یم شدم(بهش قول دادم هروقت اعتراف کردم باهم بر ینپارسا منم غمگ یاداوری
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  ی برا یدکه با ییبدم...اما درحال حاضر فعال تنها جا یمژدگون  و بهش یششپ
  یباچشماش گذاشت و تقر یفقط بهش زهرائه..)دوتا انگشتاشو رو یمبر یدنشد

  یرون رو از ذهنش ب یزیچ یهکار  ینا داشت با یسع ار ماساژشون داد انگ
 یمکنه(بگذر

شده    یختهام  یطنتکه با ش  ی)نگاهشو به چشمام دوخت..نگاه یانبار  یتو  اونشب
و   یطنازت برام خوند یبودم(با اون صدا یشمنتظر جمله بعد یر بود و من متح

 یشخندقشنگ حرف دل خودم بود...اما بعدش...)ن یکه انتخاب کرد یاهنگ 
 یف دل خودتم بوده و اونجا بود که مطمئن شدم توهم به من ب حر  یدمزد(فهم

 روشن کنم یموزندگ یفتکل یاتو به خودم قول دادم بعد از اون عمل ستیین یلم

حساب اول من اعتراف کرده بودم   ینبود؟؟با ا  یده هاکان اون حرفارو شن  ییییوا  ای
 انداختم یین...از خجالت سرمو پایبد یزیچه ابرور یکه...وا

 گفت  دخواهانهخو

  ی بکن  یبه ک  یابراز عالقه نکنباال کوچولو...به قول خودت به من  یر سرتو بگ-هاکان
 !هان؟

ناز و محبت   ینهمهناز کنم؟!ا  یک   یهاکان ناز نکنم برا  یناز لبخند زدم...واال خب برا  با
 تر!؟ یقاز هاکان ال یکنم,ک   یمتلنبار شده بود که به صاحبش تقد

 زد  یکینما و ش لبخند دندون یدنمد با

 داد ادامه

 ی بهت بگم و الک  یترسیدمکردنمون پنجاه پنجاه بود م  یدااحتمال نجات پ-هاکان
سرنوشت مارو به کجا  ینمدادم منتظر بمونم بب یحترج یکن یداپ یدام
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...و یادسرت ب ییتصور کنم ممکنه بال یحت  یخواستمبود...نم ی!...لحظات بدیبرهم
اون لباس   ینت تویدرفت!!د یشپ یخواستیمکه مهمونطور   یز خداروشکر همه چ

ازت   ید دست و پامو لرزوند...بابت اون بوسه با یومدهم بهت م یه حساب ک  یسپل
 ی!وقت یخواستن  یادیخودته!ز  یر کنم...کنترلش دست خودم نبود...تقص  یعذر خواه 

 شدنش الزم به زمان داشتم یعمل یبه قولم عمل کنم اما برا یخواستمم یمبرگشت

 ینمبب  یخواستمکنم..م  پدرمم مشخص  یزندگ   یفداشتم با خودم خلوت کنم..تکل  نیاز 
هنوز   یابوده و  یدب  یاون ابراز عالقه هات برا یدینشون م یچه عکس العمل
اما قصدم فقط   یمونمماه م ینوچند  یرم!؟گفتم میحرفت هست  یموندگاره و پا
 ید...بایرفتمم ید اب ونرفتم..چ ی دلکندن ازت سخت بود ول ینکه دوماه بود با ا

 ..به دست اوردنت قدم بردارم یو برا یامتا با حرف دلم کنار ب یرفتمم

رد  یبرگردوندن و براش دادگاه  یرانهم همزمان به ا یلسو یدمبه المان رس وقتی
قرار  یخوب بود اال قلب ب  یبرگشته بود و همه چ  یهبه حالت اول یز کردن..همه چ

 یا!عشق امیخوم یاز تو چ  یفهمیدمم دیبه خلوت داشتم با یاز من..من ن
 گدار به اب بزنم  یب  ی؟نمیخواستمزندگ 

 بود یعمر زندگ  یه..بحث یاممحکم جلو ب میخواستم

 یاز من عذر خواه   ینه تنها کل  یلسو  یهقض   یدنشده بود با فهم  یماشمثل قد  پدرم
و  یریخت!سرمزار مادرم اشک میشدکه اولش باورم نم  یدمازش د یزیکرد بلکه چ

 ی ساله رو  ینکه چند  ینیسنگ  یهد که حس کردم  ..همونجا بویکردلب بخشش مط
 باره برداشته شد و سبک شدم  یکقلبم افتاده به  

 من شده بود   یشونباشه!پدرم متوجه احوال پر  یدهمادرم پدرمو بخش  یزدمم  حدس
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و  یاهمونجا دلو زدم به در یذاشتمم یونرو باهاش درم یهقض یدبا یتدر نها من
  ین که چند  یبودم پدر یدهرو بهش گفتم..منم مثل مادرم پدرمو بخش یز همه چ

 کردم  یغسال خودمو ازش در

اما خوشحالم که االن کنارم   یکنمکارو م  یناگر برگردم عقب هم  یگمهنوزم م  ینکها  با
تو   یلحظه ام غفلت نکنم..و ممکنه حت  یک که اگر دوستت دارم   یگفتدارمش!م

ال درست هم گفته بود..حق با اون بود..داشتم غفلت از دستت بدم...و کام  یهثان  یک
 یدادمداشتم از دستت م یکردمم

 ی!!!که کل یسعضو خانوادتون حرفامو بگم...ارم یکترینگرفتم اول به نزد  تصمیم
که باهاش تماس گرفته   ی!بار اخریکنهکرد درکم کرد و گفت کمکم م  یدرحقم برادر

!و صبحش پرواز  یریم یگفت که دار  مهیسراس یادمهبودم تا احوالتو ازش بپرسم 
  ینشده بود!اما بااخر یر د یبه تهران رسوندم..کم یخودمو چطور یدم...نفهمیدار

 یتونستکه تماس گرفتم نم  یسروندم..با ارم  ینیسرعت به سمت فرودگاه امام خم
کردو گفت اگر   یفماجرارو تعر  یدرس یوقت   یرونب یادقرار شد ب یصحبت کنه ول

 یدیپرنده از قفس پر نیبرسم ع یر د

وقت تلف   ی!به اندازه کاف ینهم از دستت بدم ال یهثان یک یبرا یگهد نمیخواستم
 ینبا ماش یدم!نفهمیقدم ازم دور بش یک یحت  یخواستمنم یگهکرده بودم...د

 !مرگ یاتو  یانگه داشتم..با خودم گفتم   یماهواپ یوارد باند شدم و جلو یچطور

گفتم تا   ینارواز اب دراومد و زنده موندم...ا یرفه ااز شانس خوبم خلبان ح که
 ین اخر  ینو!تو اولیهواقع  یه..ُعمقیستدو روز ن  یکی  یکه بهت دارم برا  یحس  یبفهم
رو به اون روم   ین..از ایمن به پا کرد یکه زلزله تو قلب سنگ  یبود یکس
قصر  ین..ایقصر ساخت  امخرابه ها بر  ین!خونه خراب شدم درست اما بیکرد
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قصر   ینملکه ا یقاسرشار بود از عشق و احساس..و تو دق یم رعکس خونه قبلب
 به خاطر وجودته  یدیمحبت از من د ی!هر چ یبود

 یکه مال من باش  میخوام

 یخانم من باش یخوامخونه باش!م ینخانم ا نمیگم

 یاداول و اخر اسم من کنار اسمت ب یخوام!میکن  ییاقصر قلبم فرمانرو توی

 یبهونه ا یچه یمال من باشه ب تموم تو  میخوام

..نه عشق!دوست یزندگ   ی!برایخوامت!من تورو میتو مامور  یفهمراقبت نه وظ  نه
کنار تو باشه!غرورمو برات گذاشتم  یکشمنفسمو م یناگر االن اخر یدارم حت 
عمر   یک یو تموم خودمو برات گذاشتم کنار..بهم بگو!حاضر یمزندگ یتکنار..اولو

 !قلبش؟ هربونیملکه م یو بش  یو بداخالق بمون مرد زورگو   ینکنار ا

 

 !باشم یدهحبس شده بود!کاش فقط درست شن ینمس یتو نفس

همه از زبون هاکان   یناقشنگ...ا یحرفا  ینکرد!!!!!ا یازم خاستگار هاکان
 ینباور کنم ا  یعنیکه دربارش کرده بودم همه ش اشتباه بود؟!   یبود؟!اونهمه قضاوت 

قبول   یتونم!مگه میزنه؟نشسته و دم از احساسات م من یحاال جلو  یکوه سنگ 
داشت   ی...قلبم سعکشیدم  یقنکنم!؟!؟! به زور آب دهنمو قورت دادم و نفس عم

 یرونبشکافه و خودشو از توش پرت کنه ب موینقفسه س

بگم    ینکههم دارم قبل از ا  یکه شانس خوب   ییبگم...از جا  یچ   یدونمهاکان..نم-الین
 ....حرفا ینا یخیالکه...)نفسمو فوت کردم(ب  یدونیم مو االن  یدیحرفامو شن
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 یمنتظرش نگاه کردم...لبخند مهربون   یبستم و بعد از چند لحظه به چشما  چشمامو
 یشونیشو پ یاخم کمرنگ رو یجا یکه لبخند محو یدمه صورتش پاشب

 ینجاهم یدافتاده بود...با ینمونب ییسکوت و جدا یبس لود هر چ  یکهگرفت...د
 یکردم یداخاتمه پ

 یدونمکردن دوست دارم...فقط م  یعمر زندگ  یه اندازه  یدونمراستش فقط م-الین
 یاز مشکالت زندگ  یچکدومه یماروم هستم که نخوام تسل یکنارت اونقدر
 یگهباشم...و د یچیدارم که نخوام نگران ه یتکنارت انقدر امن  یدونمبشم..فقط م

 !یستش مهم ن یهبق

...دلم براش یخنده..مطمئن بودم که داره از ته دل مزد یمردونه ا یقعم لبخند
خوب بودن حالش کنارم ضعف   یبرا یش خوشحال ینا یضعف رفت...دلم برا

 ....رفت

 یدم بم و جذابشو شن یکه صدا  ینلبخند سرمو انداختم پائ با

باال تو چشمام دوباره سرکشانه نگاه کن سرتق کوچولو...باالخره  یار سرتو ب-هاکان
 !یم افتادتو چنگ خود

گرفت...سرمو   یی!دوباره فاز فرمانروایدمبهش خند یقهبودا حاال دودق یادم عجب
 گفت  یعبگم که سر یزیبلند کردم خواستم چ 

 یلیخ یکنم...اما راستشو بخوا  یتکه زندان  یستمدرضمن!من از اون ادما ن-هاکان
 له!؟...قبویبکن  یتمورعا یز از نظر پوشش و همه چ یدبا یلیو توهم خ یمتعصب
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فقط خودش  یخواستم!؟میخواستمم یا یگهد یز چ یامن جز هاکان از دن مگ
...سرمو به نشونه مثبت  یننبب یخوانم یچ  یهمهم نبود بق یگه...دینهبب یباییهاموز

 تکون دادم

 افتادم و به سرعت گفتم یزیچ یه یاد

 !!!! یراست -الین

 جانم-هاکان

..گفت یدبهم گفت قراره نامزد بش  یاطح  ی...اون روز تویکا...الیتاون دختر دائ-الین
بکشم  یتونپامو از زندگ ید..و منم مزاحممو بایدهمو دوست داشت یاز بچگ 

 یشد؟؟؟ م یکتندارم چرا اونهمه نزد یاش کار...به حزفیرونب

 تعجب گنگاهم کرد  با

 گفت؟؟؟   یناروخودش ا یکاال-هاکان

 ..من رسوند...واالملکه رو به گوش   یپس عمه گرامش اومد واسطه شد حرفا نه

 یگه اره د-الین

 با حالت تعجب باال انداخت  ابروهاشو 

طرفه اونم از سمت  یکقه عال یهنبوده...جز  یزیچ یچوقته یکامنو ال ینب-هاکان
مجبور  یی...به خاطر دایهوابستگ ی..از رویستن ی...که مطمئن بودم واقعیکاال

 یچبهش فکر نکن!من ه هیگ...دینوقتا دربرابرش سکوت کنم.....ال یلیبودم خ
 ....ادمقلبم و ذهنم راه ند یموزندگ یبه جز تو تو  یدختر
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  ی مهم نبود چ  یدمکش  یقیراحت نفس عم یالنرم باز و بسته کردم وبا خ چشمامو
بود که االن هاکان   ینگذشته بود..مهم ا  یو اون لحظه ها به شب و روزم چ  یدمد
بود که هاکان   ینداشتم..مهم او من مثل چشمام بهش اعتماد    یستن  یزیچ  یگهم
 !!عاشقانه ش فقط منم یو مخاطب تموم حرفا ینجاستا

  خند بلند شد و به سمتم اومد مچ دستمو گرفتلب با

 !ی؟پارسا!حاضر یشپ یمبر  یدبا-هاکان

 از سر جام بلند شدم سریع

 یم اره بر-الین

مت مزار و بعد از گرفتن دست گل بزرگ و گالب و خرما به س  یمشد  ینشماش  سوار 
 یمپارسا رفت

 ...یکردنم  یهگر  یو عده ا  یخوندنقران م  یپر بود از ادم...عده ا  یبازهرا تقر  بهشت

  یکیشون سر  یقبر ها باالخره باال یرو یبعد از گشتن و خوندن اسما هاکان
 ...یستادا

 قبرش رو نگاه انداختم روی

 یعی پارسا رف شهید

 یداز چشمم چک یاشک  قطره

 به قبر پارسا زل زده بود  ینشسته بود و با غم خاص زانوهاش یرو هاکان

 پره  یلیتنهاش بذارم تا راحت باشه معلوم بود دلش خ یخواستم دلم
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 ..یامم یگهد یقهنشستم...تا چند دق یمکتاون ن یمن رو-الین

 بلند کرد و اروم گفت سرشو

 ...ممنون-هاکان

کرده    یداخودشونو پبه هاکان نشستم..اشکام راه  یمکتن ینتر  یکنزد یورو رفتم
 یدمکش  یچشمم ظاهر شد..آه حسرت بار یخندون پارسا جلو یافهقبودن.

که   یفح یستیکه ن  یفپارسا...ح یشدخوب تر م یز چقدر همه چ یکه اگر بود  اخ
...اگر یکردیمم یتچقدر باهم هاکانو اذ ی...اگر بودیدیو پر کش یشد یزود اسمون 

 ....یکردیچقدر کمکم م یبود

و بلند شد و به   یدصورتش کش یرو یگذشت که هاکان دست   یقهد دقچن نفهمیدم
 یاب یگهکه م  یدممن نگاه کرد با اشاره سرش فهم

 یستادم بلند رفتم و کنارش ا یقدم ها با

 قبر پارسا بود گفت یرو یهمونطور که نگاهش به گلبرگ ها  هاکان

 یون ..مژدوگ.ینیپارسا..به قولم عمل کردم..عروسمو اوردم تا بب یبینیم-هاکان
  ی صدا یطنتاتبا ش یستیکه ن  یف...حیخوایم ی چ  یشد بهم بگ  یخواستی؟قرار م

 !یاریمنو درب

 ش گرفت  یدهمردونه و کش یانگشتا یرو ال  یفمظر انگشتای

دستاش باعث شده بود   یگرم  ی..از طرف ینمشناراحت بب ینداشتم اونطور تحمل
 خارج بشم و نفهمم کجام یادن ینکال از ا

 د و همونطور خطاب به پارسا ادامه دادطراف کر به ا نگاهی
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)پوزخند  یشهش نخکش م  یهو بق  یکنهم  یر جا گ  یهدلت    یروز  یه  یگفت   یادمه-هاکان
 !یشناختیم یاونطور یاتو منو تو دن یهزد(الحق که فقط  یتلخ 

 نمناکم زل زد یچشما ی سمتم و تو برگشت

 چشماش پر از درد و غمه  میدونستم

 گرفتن نگاهمو ازش نداشتم گفت  یار و من اخت یکردگاهم مکه با عشق ن  همونطور 

جواب کدوم کار خوبمه؟توهم همون    یدونمدختر قراره بشه اروِم من...نم  ینا-هاکان
 ...بخواه یجا از خدا برامون خوشبخت 

 بهم زد یجذاب  لبخند

گالب   هیدستم در اورد و خم شد و بق  ینگاهشو به قبر پارسا دوخت دستشو از تو  و
 ...سنگ قبر رو پاک کرد یکرد و با دست رو  یر قبرش سراز یرو رو

پارسا فاتحه   یدلم برا  یاون چند جمله اخرش..تو  یمن هنوزم غرق شده بودم تو  و
!به خاطر منو هاکانو اون  یاشخوندم و ممنونش بودم بابت اونهمه از خودگذشتگ

 ...یاتعمل

 داشت یبیعج طوفان غم بازم برام ارامش ینتو ا یهاکان بودن حت  کنار 

 فاتحه خوند بلند شد و لباساشو مرتب کرد  ینکه از ا بعد

 یمکار دار  یلیکه خ  یمبر-هاکان

 یریم؟کجا م-الین

 گفت  یکشیدطور که دستمو م همون
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 خونه عمو اتابک  یریمم-هاکان

 و با تعجب گفتم یستادما یعسر یمشده بود ینشماش نزدیک

 !یال واو  یگهد ینهاجون ماروباهم ببمونده االن اق ینمهم یشد  یوونههاکان د-الین

 زد یکج   لبخند

 ینه بب یخواماتفاقا م-هاکان

 یچقدر حساسه رو یدونیتو نم یــی؟شد یر مگه از جونت س یهمنظورت چ-الین
 ارتباط دختر و پسر؟؟؟مخصوصا االن من؟

 ادسوق د ینپشت کمرم گذاشت و منو به سمت ماش دستشو

 گفت  ینشستیمم ینماش یکه تو  همونطور 

قرار شد پدر و مادرتو ببره   یسمخونه عموئه..ارم یرانپدرم برگشته ا-هاکان
 جرمه؟؟؟  ینمکنم نکنه ا  یتازشون خاستگار یخواماونجا...م

 ی؟؟؟ زود ینشدم...چرا به هم یرهو مبهوت بهش خ مات

 یا  یزماشک بر ستمیدون نم یقلبم افتاده بود..از خوشحال یتو یبیعج استرس
 ********یدادم ییر زها بود که همه جوره سرنوشتمو تغبخندم!بازم از اون رو 

 ((دوماه بعد))

  یدمکش  یروندستش ب یاز تو دستمو

 یدمکوبوندم و با حالت زار نال  ینزم یرو پامو
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..اصال یمردم از خستگ  یگهانتخاب کن د یکیشونوهاکان توروخدا  یـــــیوا-الین
رو خوشم   ییه عروسه که اروپابه تو چـه؟؟؟خوبه قراره من بپوشما...من اون لباس 

 ی !اصال چرا نذاشت یخوامگفتم(مــن همونو م  ی)با لجبازیرم؟؟؟بگ  یاومد چرا نذاشت 
 ...!!؟؟؟اهیندار ی!..کارو زندگ یایخودت م یهان؟همش ه  یادمامانم باهام ب

مغازه به اون   ینهاکان هم از ا ینده بود اکر   یمکفر  یاخر مرداد ماه حساب  گرمای
  یگه دونه لباس هم نتونست نظرشو جلب کنه..واقعا د یه  یحت  یکردمغازه م
 شده بودم یعصبان 

دستش گرفت..همونطور که   یلبخند جذابش به طرفم اومد و دوباره دستمو تو با
 در گوشم مغرورانه گفت یکشیدمنو دنبال خودش م

زنم  یادادامه داد(من خوشم نم ی...)عصبیزنیچقدر غر مکوچولو   یمبر یاب-هاکان
فقط مال من  یاتقشنگ یخوام!میه؟اون همه مرد لباس باز بپوشه مشکل ینب

 !یائم؟مرد دن ینرفته من دربرابر تو خودخواهتر یادت ینکهباشه...مثل ا

  یچ ه ی...خب من ب یووردمخودم ن یدلم غش و ضعف رفتم اما به رو  توی
 !مرد خودخواه ینا یبرا یمردمم یسیرودروا

 مثل قبل ادامه دادم همونطور 

مغازه اون مغازه   ینا یاونوقت دوهفته ست ه  یهفته مونده تا عروس یه-ینال
مامان الهه به دوستش بگه برام بدوزه گرچه چشمم اب  یگم...اصال میکنیم
 خواییدرستش کنه...تازه اگر هم اماده شه دوباره م یهفته ا یک بتونه  یخورهنم
تو   یادی(فالن جاش زمرداداشو در او ی)صورتمو کج کردم و با حالت با مزه ا یبگ 

 یخوامبازه نم یلیش خ یقه..ینهدستاتو بب یکس  یخوامتوره نم یناشچشمه...است
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جلب   یخوامنم  یادبهت م  یلیپف داره خ  یادی...دامنش زیایب  یهبق  یجلو  ینطوریا
 !!!اه خان زورگو (خودخویدمبهش زدم و نال ی)تنه ایتوجه کن

  ی سونام ییجورا یه یطنتچشماش ش یو برگشت سمتم..تو یدخند سرمست
 ..یزدم

گفتم چون خودم از خارج برات به لباس عروس   ینارو!؟ایهچ  یدونیاره اصال م-هاکان
 ....باشه در خونتون یدهاالن فکر کنم رس ینمحشر سفارش دادم که هم

که خانم بودن  یادهکه چند تا عابر پ  یدمو باال پر یدمکش یفیخف یغزده ج ذوق
 کردن  برگشتن و با تعجب نگاهمون

 ...اخجــــونـــم زود باش منو برسون خونه زودباش زودباش-الین

 بود  یچ  یبرا یدمکرد که نفهم  یا یثانهخنده خب هاکان

 به چشم یا-هاکان

 یگفتکه م  یعروس  دل تو دلم نبود لباس  یمرو زد و هردو سوار شد  ینماش  ریموت
 ...ینماز خارج سفارش داده رو بب

از خودمون   یخونیمگرفتم همونطور که باهاش م  یمصمکرد که ت  یرو پل  یشاد  اهنگ 
 ..یرمبگ یلمف

و   یرونب یکردلپمو کال از حس خانمانه پرتم م یا  یکشیددماغمو م یا یه  وسطش
 و ناز کنم یامب یافهتازه عروس ق یه ینع یذاشتنم

 !پرو  ی پسره



 

 
984

یا شوم | آرام همانند دری رمان من عاشق نم  
 

شدم و به سمت خونه   یادهپ ینخونمون پارک کرد با سرعت از ماش یاطح توی
  یدمدوئ

 سالم کردم و به سمت اتاقم پرواز کردم یسبه مامان و ارم یهولک  هول

 !که تا االن رو نکرده که برسه  یه چه لباس عروس یستمعلوم ن اخجون

 ..ردمنک یداشپ یو رو کردم ول  یر رو ز اتاقم

که داشت با   یدمشدم هاکانو د یزونطبقه دوم رفتم و ازش او یسمت نرده ها به
 یداددست م یسارم

 !!هاکان پس کجاست؟-الین

پچ پچ    یسزد و در گوش ارم  یا  یانهسرشو بلند کرد و نگاهم کرد لبخند موذ  هاکان
 کرد

  گفت  یاهان بلند ارمیس

 یگی؟ اهان اون بسته رو م-ارمیس

 من کرد  روبه

 !!یارمشپس لباس عروسته...االن م-رمیسا

  ی و شالم تا وقت  و شروع کردم به در اوردن مانتو یدمذوق به سمت اتاقم دوئ با
 تن بزنم یعسر یارشم

  یحی وارد اتاق شد لبخند مل یدیبعد همراه جعبه بزرگ و سف یقهچند دق ارمیس
 لبش بود  یرو
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و جعبه   یدمرو گذاشت و منتظر موند تا بازش کنم با سرعت به سمتش پر جعبه
 رو با ذوق باز کردم

  تعجب به لباس توش نگاه کردم با

 یشتر ان بود,اونو کنار زدم و لباس رو از توش در اوردم که بروش از عربست  یدرس  برگه
 بود تا عروس یلباس معمول  یه یهشب

دوخته  یپور فقط از گ یطرح  یچبود بدون ه هیدگشاد که کامال پوش  یدلباس سف یه
 یهگذاشته شده بود...  یدهکلفت و پوش  یایشده بود و روش هم از اون مقنعه عرب

 جعبه بود یکنارش تو  یخوردلباس م یسر شونه ها  یو بلند هم که رو یدشنل سف

لباس عروس برام گرفته   یهواقعا    یکردمهاکان بدجنس...منه احمقو باش فکر م  ای
  ی تو مراسم عروس ینمبش یامب ینطوریمحجبه ا یدخترا ینانتظار داره عنکنه 

 نشونم بده؟!؟؟   ینوخودم؟؟؟منو از بازار کشونده خونه که ا

دستش   یکردم که از خنده صورتش قرمز شده بود ول  یسبه ارم یحرص نگاه  با
 یادن یروندهنش بود که صداش ب یجلو

 گفتم  یتکردم و با عصبان  یوحشتناک  اخم

داره؟اگر به دلسا نگفتم بهم  یخواهرت خوشحال یبدبخت  یدنچته د یه ها چ-این
 ...که چقدر روم حساسه  یدونی!میکنهاونوقت پوستتو م یدیخند

حرفام تازه دکمه استارتو زد و بلند   یدنبا شن یسارم یول دمیستابه جانب ا حق
 ی مو رو  یرسیدبودم و اگر دستم بهش م  یاز هاکان شاک   یمن که حساب   یزدقهقهه م
  یرون کنار زدم و از اتاق ب  یسولباسو تو دستم گرفتم با حرص ارم یذاشتمسرش نم

  رفتم
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بود نگاه انداخت و  دستم  یکه تو  یبه لباس دهات  یدکه چهره عبوسمو د  مامان
 وهاش از تعجب باال رفت ابر 

 لباس عروسته!؟ ینا-مامان

 حرفش متوقف شدم و به سمتش برگشتم با

اومد و خطاب به   یرونخنده هاشو کرده.... از اتاق ب یکه معلوم بود حساب   ارمیس
 مامان گفت

شوهرش چه کرده از عربستان براش لباس   ینتو هدف..بب  یاره مادرگلم زد-ارمیس
 بهتر!؟ ینااز  یروس سفارش داده چ ع

حرفاش بلند بلند   یدن بار مامان هم با شن ینا یدنشروع کرد به خند دوباره
 ..یخندیدم

 از قبل اعصابم خورد شد  یشتر شدم و ب یدستشون حرص از 

  ی راحت رو  یال و خ  یهاکان با خونسرد  یدمکه د  یدمسرعت به سمت پله ها دوئ  با
 نه یومبل نشسته و نگاهش به تلوز 

 دمز  یغ بلند ج همونطور 

 ...مگه دستم بهت نرســه سـرگــــرد-الین

 ید و داد من سر جاش پر یغج یصدا با

فرار کنه   یتونهفکر کرده بازم م یدونستمم یدخونه دوئ یبا خنده به سمت ورود و
  سرعت همونطور که لباس دستم بود ینو با اخر یووردمکور خونده! کم ن   یول
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 ...رفتم یاطسمت ح به

 ...یریختب یالیگودز  یطرف  یتا نشونت بدم با ک  یساوا-الین

. 

. 

. 

. 

  تو منو

 عنصر متفاوت دو

 یجدانشدن  اما

 

 . . . و آب خاک

 

 خاک و آب یگویمم یگر بار د این

 ینجاکه تا به ا  چرا

  به آب یخ

 سنگ به خاک  و

 شدند  تبدیل
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 یک تبر یشبه ذات خو بازگشتمان

 ست یمنو تو جاذبه ا یانم و

 ...یرناپذ  نپایا

  یدیبخش یوجودت به من زندگ  با

 محتاج توام یتکه من تا ابد  بمان

 آب و خاک یازمندین همچون

 !دیدی

 پر درد تمام شدند؟  یها روز 

 که در کنار تو اموختم  چرا

 

 غزل است که من و تو  یباترینز یزندگ  ))

  شاعر و مخلوق 

 ...((یمآن یانو پا  شروع

. 

 ...بامداد 3:31

 ''یاناپ''


