
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 رقابت: نام رمان

 F.بانوی طالیی: به قلم شیوایی

 عاشقانه، طنز، غمگین، احساسی: ژانر

 پایان خوش

 

 

 :سخنی از نویسنده

 

سالم بچه ها بازم با یه رمان دوست داشتنی و خوب اومدم 

 . پیشتون

 خیلی از طرفداران رمان قلب من گفتن فصل دومش کی میاد؟

فعال در حال نوشتن فصل دومش هستم و خدا رو شکر بچه ها 

به اخراش رسیدم اگه خدا بخواد نزدیک دو ماه دیگه فایل 

 .میشه و به اشتراک می ذارمش



و اینکه اکثرا بهم گله کردن که  رمان هایی که اسم شخصیت 

اصلیشون فاطمه باشه خیلی کم و تا حدودی نیستن منم گفتم 

صلیشون رو اسم های کم یابی تمام رمان هام اسم شخصیت ا

.... مریم، فاطمه، زهرا، سارا و : که در اکثر رمان ها نیستن مثل

 .بذارم

ولی می خوام به تبعیت از دوستانی که رمان های منو دنبال 

میکنن اسم اکثر شخصیت های اصلی  رمان هام فاطمه باشه و 

 می دونم به خاطر این کارم بعضی ها انتقاد میکنن و میگن که

 .چقدر خود خواه هست یا هرچیز دیگه ای

ولی من فقط به دنبال هدفم هستم و به حرف های پشت سرم  

 .اصال توجهی نمی کنم

درضمن تمام رمان هام پیگیری قانونی دارن و هیچ کس به 

هیچ قیمتی حق کپی کردن نداره وگرنه باهاش برخورد شدید 

 .میشه

د ولی خدارو به خاطر بی توجهی من کپی ش ۱رمان قلب من

 .شکر زود اقدام کردم و این مسئله حل شد



رمان رقابت دومین رمان منه که حدود چند ماه هست که دارم 

 .درموردش فکر می کنم و خیلی خیلی برام مهمه

تمام رمان هایی که من می نویسم با عالقه و اینکه بگم اصال 

وجود ندارن خیلیا می پرسیدن که رمان قلب من واقعیته و 

 .می گفتم نه رمان های من حقیقت ندارن من

من واسه رمان هام مخصوصا رمان قلب من تالش بسیاری 

 .کردم

من از ده سالگی این رمان رو توی ذهنم داشتم و سر انجام در 

سن دوازده سالگی شروع به نوشتنش کردم که خدارو شکر 

 .خیلی خوب پیش رفت

ت من اینو رمان رقابت یک رمان متفاوت با تمام رمان هاس

مطمئنم و امیدوارم با کمک خدای متعال و همچنین همیاری و 

 .تشویق شما دوستان عزیز بنویسمش

  F.با تشکر بانوی طالیی

 

 :مقدمه

 !خورشید زیباست



 ...!اما در کنار تو زیبا تر 

 !ماه زیباست

 ...!اما در کنار تو زیبا تر 

 !دریا زیباست

 ...!اما در کنار تو زیبا تر 

 !زیباستباران 

 ...!اما در کنار تو زیبا تر 

 !زندگی زیباست

 ...!اما در کنار تو زیبا تر 

 پس بمان در کنار من؛ ای زیبای من

 

 :خالصه

دختر بچه ی سیزده ساله ای توی یک خونواده ی با وضع 

 .مالیه متوسط رو به پایین زندگی می کنه

یک روز پدر پیرش بیمار میشه و مجبورن برای درمانش به 

 .کشور ترکیه سفر کنن



مجبور می شن از فامیالشون پول قرض کنن و پدرشونو ببرن 

 .ترکیه

در اونجا دختر کوچولو با یک پسر به نام بوراک اشنا می شه 

که پانزده سالشه و پسر رئیس بیمارستانیه که پدر دختره 

 .اونجا بستریه

 راونجا اتفاقاتی میفته که دختره بعد برگشت به ایران بعد چها

چون دوسش داره  سال دوباره برمیگرده ترکیه به دنبال بوراک

  …اما  

 

 :رقابت

 

 .روی صندلی آبی بیمارستان نشستم

دستام رو روی صورتم گذاشتم و اروم اشک می ریختم و از ته 

دل از خداوند متعال می خواستم که پدرم رو از این بند نجات 

 . بده



ه تمام فامیل رو زد تا مادر بدبخت من به خاطر پول کممون ب

کمی پول به ما بدن که حداقل خرج سفر به ترکیه و 

 .بیمارستانمون در بیاد

توی بیمارستان ترکیه نمازخونه ای برای افراد مسلمون بود که 

 .انسان ها تو اونجا با خدای خودشون حرف بزنن و نماز بخونن

دستای کوچیکم رو از روی صورتم بر می دارم و به یک پسر 

 .دود پونزده ساله ای که جلوم ایستاده نگاه می کنمح

 .اخم غلیظ اون تمام بدنم رو به لرزه می اندازه

 . سریع سرم رو پایین انداختم

مادرم به سمت نمازخونه رفت تا برای خوب شدن پدرم دعا 

 .کنه اما من با اون نرفتم و خواستم منتظر پدر بشینم

 .ای کاش می رفتم

سیزده ساله تنها در یک بیمارستان که  اخه یک دختر بچه ی 

 در یک کشور غریبه و نا آشناست چه کاری داره؟

 .صداش به گوش هام می رسه

 تو ایرانی هستی؟ _

 !اون فارسی از کجا یاد گرفته؟



 .متعجب سرم رو باال می کنم

 !تو ایرانی هستی؟ _

 .یک پوزخند چندش بر لباش نقش بست

یک فرد ترکیه ای هستم من نه من فقط فارسی بلدم وگرنه  _

 .از ایرانی بودن خیلی متنفرم

 اون چی گفت؟

 به ایران توهین کرد؟

صورتم از عصبانیت قرمز شده بود و هیچ چیز جلو دار من 

 .نبود

 چی گفتی؟ _

 تو به ایران توهین کردی؟

 ترکیه چی داره؟

منم حالم از ترکیه بهم می خوره از نظر من بدترین کشور 

 .دنیاست

 .غلیظ تر شداخمش 

 .نذار داد بزنم بادیگاردهام بریزن اینجا _

 .خنده ام گرفته بود



 بچه برو شیرتو بخور بادیگارد کجا بود؟ _

ناگهان فریاد زد و دورم رو چندین مرد قول پیکر با کت و 

شلوار مشکی و عینک آفتابی که پشت گوش هاشون هدفون 

 .هایی بود؛ گرفت

 .ت دادماز ترس آب گلوم رو با صدا قور

چیزه خوب حاال ترکیه و ایران کشور های خوبی ... اممم  _

 .هستن

 .یک تای ابروش رو باال داد

 !فقط ترکیه خوبه _

 .خواستم چیزی بگم که صدای مادرم رو شنیدم

 اینجا چه خبره؟ _

 .به سمت مادرم دویدم

 .مامان این آقا به ایران توهین کرد _

 مادرم تعجب کرد؟

 !چی؟ _

سمت اون پسر برگشتیم که یک لحظه با رئیس هردو به 

 .بیمارستان رو به رو شدیم



قبل از انتقال پدرم یک بار این مرد رو دیده بودم و می  

 .دونستم رئیس بیمارستانه

 .هردوی اونها به ما نزدیک شدن

 .آقای جکسون به فارسی حرف می زد

آخه اون به زبان های کره ای، ترکی، فارسی، عربی، کردی 

 .ط بودمسل

 سالم خانوم شیدایی؛ اتفاقی افتاده؟ _

 .مادرم شروع به حرف زدن کرد

اتفاقی نیفتاده آقای جکسون یه دعوای بچه گانه در مورد  _

 اینکه ایران بهتره یا ترکیه؟

 .البته از نظر من تمام کشور های جهان خوبن

 .آقای جکسون لبخند عمیقی زد

 .بله حق با شناست _

داشت مادرش از بس که لوسش کرده فکر بوراک هم منظوری ن

میکنه هر چی میگه همونه اخه تک فرزنده و عزیز دور دونه ی 

 .خونوادست

 .شروع کردم به خندیدن



 !عزیز دور دونه

 !مگه دختره که عزیز دور دونه باشه؟ 

یک لحظه چشم هام به چشم های آبی پر رنگ و خالصانه اش 

 .برخورد کرد

ناک بود که خنده رو از روی لب نگاهش اونقدر عمیق و ترس

 .های کوچیکم گرفت

بعد از خداحافظی مادرم دستام رو محکم گرفت و به سمت 

 . نمازخونه برد

 با اینکه خارج از ایران هستیم

 .اما هردومون چادر پوشیده و حجاب کرده بودیم

مادرم سجاده اش رو پهن کرد؛ منم مهر کوچیکم رو از توی 

 .آوردم و شروع به خوندن نماز کردمکیف صورتی رنگم در 

 

  *** 

 

 .آروم چشمام رو باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم



مادرم باالی سرم به دیوار تکیه داده و خوابیده بود؛ منم سرم 

 .روی پاهای اون بود

 . ازجام بلند شدم

 .احساس ضعف شدیدی می کردم

 .بیدار کنماز طرفی هم دلم نمی خواست که مادرم رو از خواب 

 .گوشه ی نماز خونه کنار مادرم نشستم تا  از خواب بیدار شه 

 .به روبه روم نگاه می کنم

 .اون پسر به یادم می یاد

 !چرا به موهای طالیی و چشمای آبیش دقت نکرده بودم؟

 !چرا به شباهت اون و پدرش دقت نکرده بودم؟

اره در فکر خودم فرو رفته بودم که یهو احساس کردم کسی د

 .به من نگاه می کنه

 .قلبم از ترس به دیواره ی سینه ام برخورد می کرد

 .نفسم به شمارش افتاده بود

غیر از من و مادرم کسی توی نمازخونه نبود و همین ترس منو 

 .بیشتر می کرد

 .حتی گرسنگی هم رو فراموش کرده بودم



از جام بلند میشم و به سمت در نماز خونه حرکت می کنم که 

 .لحظه یک پسر کره ای رو رو به روم می بینم یک

 .از چهره ی اون معلوم بود که اون یک فرد کره ایه

آب گلوم رو به زور قورت دادم و با ترس به چشمای اون نگاه 

 .کردم

سریع سرم رو پایین انداختم و خواستم به سمت مادرم 

برگردم؛ که دستم رو محکم گرفت و کاری کرد که به سمت 

 . دماون برگر

 .احساس می کنم که هوا برای نفس کشیدن کمه

قلبم از کار خودش دست کشیده و من در حیرت هستم که 

 .چجوری سر پا ایستاده ام

 .آروم باش من باهات کاری ندارم _

 .متعجب به اون نگاه می کردم

 .این هم مثل بوراک فارسی بلد بود

 . تماونموقع من این زبان انگلیسی رو به زور یاد می گرف

 !بلدی؟...  ب ...  فارسی ...  ف ...  تو ... ت  _

 .یک قدم به من نزدیک شد و من یک قدم به عقب رفتم



 .نترس من باهات کاری ندارم _

 .آره من فارسی بلدم

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .می خوام برم پیش مامانم _

 ناگهان دستم رو ول کرد و من از این فرصت به خوبی استفاده

 .کردم و به سمت مادرم دویدم

کنار مادرم نشستم و از جام تکون نخوردم تا زمانی که اون 

 .بیدار شه

 

 *دو روز بعد*

 

 .اه از دست این پسر امروز حسابی حرصم رو در آورده بود

 .باید حسابی حالش رو می گرفتم

 .به سمت پرستار بخش رفتم

افزار  نرم انگلیسی ام ضعیف بود ولی تونستم با کمک یکی از

 .های درون گوشیم با پرستار ارتباط برقرار کنم

 ببخشید آقای بوراک جکسون کجا تشریف دارن؟ _



 :پرستار کمی به من نگاه کرد و گفت

 !دوست دخترشی؟ _

 .زبونم بند اومده بود

 من دوست دختر اون باشم؟

 .همچین چیزی خیلی مسخرست حتی فکر کردن به

 .و شروع به حرف زدن کردمیک بسم اللهی زیر لب گفتم 

 .نه باهاشون کار داشتم _

 .سرش رو تکون داد و گفت که توی اتاق رئیسه

 .منم از این فرصت استفاده کردم و به سمت دستشویی رفتم

 .با یک سطل پر از آب دم در اتاق رئیس منتظر بودم

اما اگه بیاد و من روی اون آب بریزم اونموقع چطوری فرار 

 کنم؟

که در حال فکر کردن بودم یک لحظه چشمم به همونطور 

 .باالی در خورد

باالی در یک سطح صافی داشت و من مطمئن بودم که اگه 

سطل رو روی اون بذارم وقتی که بوراک در رو باز کنه سطل 

 .آب روی اون خالی می شه



 .ولی حیف که قدم به آنجا نمی رسید 

 اینجا چی کار می کنی؟ _

رکت کنم و توی جای خودم ثابت از ترس نمی تونستم ح

 .وایساده بودم

 !نشنیدی؟ گفتم اینجا چی کار می کنی دختر ایرانی؟ _

آرام و با ترس به سمت پشتم برگشتم که یک لحظه همون 

 .پسر کره ای رو دیدم

 !اون از کجا فهمیده بود که من دختر ایرانی هستم؟

من آها وال با این چادری که هیچ فرقی با گونی نداره و 

 . پوشیدم هر خری از راه دور هم می فهمه که من ایرانیم

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 !سالم تو اینجا چی کار می کنی؟ _

 .یک قدم بهم نزدیک تر شد

اول من پرسیدم حاال بگو تو اینجا چی کار می کنی؟ اون  _

 !سطل چیه تو دستت؟

 .وای خدا خودت به دادم برس

 .مکم کنیا امام حسین خودت ک



یک لحظه یکی به انگلیسی شروع به حرف زدن کرد که من 

نفهمیدم فقط می دونم ترسیده به پشتم برگشتم و تمام آب 

 .سطلو رو صورت طرف خالی کردم

بعد از چند دقیقه به خودم اومدم و فهمیدم کسی که روی 

 .صورتش آب ریختم بوراکه

 .هردو متعجب بهم نگاه می کردیم

 .ور قورت دادمآب گلوم رو به ز

 !تویی؟...  ت  _

از شدت عصبانیت صورتش کامل سرخ شده بود و تند تند 

 .نفس می کشید

 .یک قدم بهم نزدیک شد که یک قدم به عقب رفتم

 .اومد جلو تر و دستش رو برد باال تا بزنه روی صورتم

 .منم چشم هامو از ترس بستم و ایستادم

 .ادهبعد از یک دقیقه دیدم هیچ اتفاقی نیفت

یک چشمم رو باز کرد که دیدم دست بوراک توسط دست اون 

 .پسر کره ایه گرفته شده

 .و هردو بهم نگاه می کنن



از این فرصت برای فرار استفاده کردم و آروم از اونجا دور 

 .شدم

بهمون اطالع داده بودن که پدرم حالش نسبت به قبل بهتر 

 .شده و جای شکرش باقیه

 .روی صندلی جفتش نشستم به مادرم نزدیک شدم و

 مامان به نظرت بابا خوب میشه؟ _

 .بغلم کرد و روی سرم رو بوسید

 آره مامان چرا بابا خوب نشه؟ _

 . اون خوب میشه و دوباره برمی گرده پیشمون من مطمئنم

 .امیدوارم _

 .به در اتاق نگاه کردم

هنوز بهمون اجازه ی مالقات ندادن نمیدونم چرا ولی اشکال 

 . نداره فقط بابام خوب بشه دیگه هیچی از خدا نمی خوام

 

 *یک هفته بعد*

 

 .توی حیاط بیمارستان قدم می زدم



االن یک هفته از اون زمانی که اب ریختم روی بوراک می 

 .گذره

 .توی این مدت هم من حساب اون رو رسیدم هم اون

وقتی اب ریختم روش اونم تالفی کرد و توی بیمارستان جلو 

موز انداخت و کاری کرد جلو بقیه بخورم زمین منم جبران  پام

کردم و پشت پیراهنش یک کاغذ چسبوندم و رو کاغذه به 

 .انگلیسی نوشتم من بی ادبم

 .کل بیمارستان از خنده رفت رو هوا

 .انگلیسیم ضعیف نبود اما عالیم نبود

 داری به چی فکر می کنی؟ _

به فردی که االن جفتم با شنیدم صدا یک هین بلند کشیدم و 

 .ایستاده بود نگاه کردم

 وای باز این پسر کره ایه اسمش چی بود؟

 .اها مین هو، لی مین هو

 .دستم رو گذاشتم روی قلبم

 شما عادت داری عین جن ظاهر بشی؟ _

 . وای قلبم گرفت خیلی ترسیدم



 .اول کمی خندید بعد به من نگاه کرد

 .شرمنده سعی می کنم تکرار نکنم _

 داشتی به چی فکر می کردی؟

 .دلم نمی خواست بگم بوراک ولی دروغم نمی خواستم بگم

 .به این یک هفته ی اخیر _

 ...اها راستی آقای لی ب 

 .یک لحظه پرید وسط حرفم

 .مین هو صدام بزن _

 .سرم رو تکون دادم

باشه چشم؛ مین هو میگم بوراک اسم ترکیه ایه و جکسون  _

چطور اون پسر که ترکیه ایه فامیلیش یک فامیلیه انگلیسیه 

 جکسونه؟

 .لبخند زیبایی زد

 .چقدر چهره ی زیبایی داشت

موهای مشکی و لخت چشم های درشت مشکی و دماغی که 

 . به صورتش میومد



قدش از من خیلی بلند تر بود من به زور تا روی شونه هاش 

 .می رسیدم

 .می کنیم به خودم که اومدم دیدم هردومون داریم به هم نگاه

 .سریع سرم رو از خجالت می ندازم پایین

 .یک تک سرفه ای کرد و حرف زد

 !چشم های خوشگلی داری _

 .لبخند خجالتی می زنم

 مرسی نظر لطفتونه؛ حاال جواب سوالم رو می دین؟ _

 .سرش رو تکون داد

پدر اون یک فرد آمریکاییه و مادرش ترکیه ای در واقع  _

خاطر مادرش اسمش رو گذاشت  پدرش به. بوراک دورگست

 .بوراک

 .سرم رو تکون دادم و باهم شروع به راه رفتن کردیم

 شما اینارو از کجا می دونید؟ _

 .یکم اخم کرد

 .میشه باهام رسمی حرف نزنی خوشم نمیاد _

 .یک باشه ای زیر لب گفتم



 .کنجکاو بهش نگاه کردم 

ثل دو تا من و بوراک از بچگی باهم دوست بودیم در واقع م _

 .برادر می مونیم و همدیگه رو به خوبی می شناسیم

 .کم آمار بده خبر چین _

 .با شنیدن صدا ترسیدم که مین هو دستم رو گرفت

 .خبر چین نیستم سوال پرسید جواب دادم _

بهمون نزدیک شد و دستم رو از دست مین هو در آورد و 

 .محکم گرفت

یک نامحرم بهت تو یک ایرانی هستی نباید اجازه بدی  _

 . دست بزنه

 وا این چی میگه؟

 .خوب تو هم االن نامحرمی بوراک پس دستش رو ول کن _

 .مین هو راست می گفت دستم؛ رو از دستش در آوردم

 !من فرق می کنم _

 .با حرفی که زد داشتم از تعجب شاخ در می آوردم

بوراک دستم رو محکم گرفت و با خودش به سمت نامعلومی 

 .برد



 .ترسیده بودم سریع دستم رو از دستش جدا کردم

 .ولم کن _

 !داری من رو کجا می بری؟ 

 .اخم غلیظی کرد بعدش یک پوزخند به من زد

فکر نکن عاشق چشم و ابروتم که اون حرف ها رو زدم چون  _

اینقدر دختر خوشگل تر از تو دورم هست که اصال تو به 

 .چشمم نمیای

چیزی بگم که دستش رو به معنای تعجب کرده بودم خواستم 

 .ساکت باش باال برد

 .االنم برو داخل بیمارستان پیش مامانت _

 !نمی دونم چرا بغضم گرفت؟

 یعنی من زشت بودم؟

 .مبهوت و غمگین به چشم هاش نگاه کردم

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 !ازت متنفرم _

 .سریع اون مکان شوم رو ترک کردم

 .دونستم دوسش دارم من می... من 



آره می دونستم که من هر لحظه دلم می خواست باهاش حرف 

 .بزنم یا بهش نگاه کنم

 .اما می دونم همش هوس بچه گانست و زود از بین می ره

ولی از طرفی نمی تونم جلوی این قلبم رو که هر لحظه با 

 .دیدنش شروع به تپیدن می کنه رو بگیرم

 .سمت مادرم حرکت کردموارد بیمارستان که شدم به 

وقتی بهش نزدیک شدم با چهره ی شاد و مهربونش رو به رو 

 .شدم

 .محکم من رو بغل کرد

 .دختر قشنگم بابات حالش خیلی خوب شده _

 .قراره فردا مرخص بشه و برگردیم ایران

 .آب گلوم رو به زور قورت داد

خوشحال بودم که پدرم حالش خوب شده اما اصال دلم نمی 

 .م برگردم ایرانخواست

 .نمی خواستم از بوراک دور بشم

 .یک لبخند مصنوعی زدم

 .خدارو شکر مامان _



سرم رو برگردوندم که یک لحظه چشمم به بوراک افتاد که 

 .دست های یک دختر مو زرد و چشم آبی رو گرفته بود

اول فکر کردم خواهرشه اما زمانی که از کنارم گذشتند؛ 

بهش به انگلیسی گفت دوست  دختره صورتش رو بوسید و

 !دارم

 .بوراک هم یک پوزخند بهم زد و از کنارم گذشت

 سرم رو انداختم پایین؛

 !چه دردی رو دارم تحمل می کنم من 

بوراک راست می گفت تا زمانی که همچین دخترای زیبایی 

 . دورش رو فرا گرفتن من به چشمش نمیام

 خوب فاطمه جان بریم پیش بابایی؟ _

تکون دادم و دست مامانم رو گرفتم و با هم به داخل سرم رو 

 .اتاقی که پدرم اونجا بستری بود رفتیم

تا چشمم به صورت زیبا و دلنشینش افتاد به سمتش دویدم و 

 .خودمو در آغوش گرم و پدرانه اش قرار دادم

 .دستش رو گذاشت رو سرم و اروم روی سرم رو بوسید

 .شکی و زیباش نگاه کردمسرم رو بلند کردم و به چشم های م



بابا دلم خیلی برات تنگ شده بود؛ همش واست دعا می  _

 .کردم

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 .لبخند پدرانه ای بهم زد

همونطور بهش نگاه می کردم که یهو شروع کرد به سرفه 

 .کردن

 .صورتش قرمز شده بود

 .مادرم رفت پرستارها رو صدا زد

لی خوب بود و می تونست با پرستار ها و مامانم زبانش خی

 .دکتر ها به انگلیسی صحبت کنه 

با گریه به بابام نگاه می کردم که بهمون گفتن بیرون منتظر 

 .بمونیم

خدایا آخه مگه من چند سالمه که این همه درد باید داشته 

 باشم؟

 .دلم گرفته خیلی زیاد دلم گرفته

 .یرونبعد از نیم ساعت پزشک از اتاق اومد ب

 .با مادرم به انگلیسی شروع به حرف زدن کرد



 .بعد از چند دقیقه مامانم نفس عمیقی کشید

 .روی یکی از صندلی ها نشست

 چی شد مامان؟ دکتر چی گفت؟ _

 .لبخند دلنشینی زد و منو بغل کرد

گفتن دستگاه تنفسیش قطع . خدا رو شکر حالش بهتر شد _

 .شده بود که زود روشنش کردن

حالش خیلی خوبه فقط ما به جای فردا، دوروز دیگه می االنم 

 .ریم ایران

 .خیالم راحت شد

 .یک نفس عمیقی کشیدم 

 .خدا رو شکر _

 .کنار مادرم نشستم که چشمم به مین هو افتاد

 .لبخندی زدم بهش

 .اونم جوابم رو با لبخند داد

 .بهم نزدیک شد و با مادرم سالم و احوال پرسی کرد

متون شدم با دخترتون یک کار کوچیک ببخشید مزاح _

 . داشتم



اول منو مامانم کمی تعجب کردیم ولی در کمال تعجب دیدم 

 :که مامانم گفت

 .اشکال نداره ولی فقط ده دقیقه _

 .لبخند زورکی زدم

 .خوب باشه من توی حیاط بیمارستان منتظرتونم _

 .بعد رفت

 :مادرم آروم زیر گوشم گفت

هرچقدر هم خوب باشه بازم  پسر. مواظب خودت باش _

 .پسره

 .سرم رو تکون دادم و به سمت حیاط بیمارستان حرکت کردم

 .سرم رو انداختم پایین

 کارم داشتی؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .خوب بفرمایید _

 .یک تک سرفه ای کرد و به چشم هام نگاه کرد

شنیدم یکی از دستگاه های پدرتون دچار اختاللی شده  _

 درسته؟



 .تکون دادم سرم رو

آره خدارو شکر رفع شد همین االن اتفاق افتاد شما از کجا  _

 !فهمیدین؟

 .اول کمی هول کرد ولی بعد نفس عمیقی کشید

 .از یکی از پرستار ها پرسیدم _

 .یک اهانی گفتم

 خدا رو شکر خطر رفع شد کار دیگه ای ندارین؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .لش خوبه یا نهنه کنجکاو بودم بدونم پدرتون حا _

 .سرم رو تکون دادم و به سمت باغ بیمارستان حرکت کردم

 .کنار گل ها وایسادم و با خودم حرف زدم

 .آخ جون چقدر خانومانه رفتار کردم _

 .آفرین به خودم عجب مخی بودم و نمی دونستم

 .دست هام رو به کمرم زدم

مثال می خوای همین . دختر باید سنگین رنگین باشه _

 !؛ مگه چمه؟خودم

 .بعد دست هام رو گذاشتم روی لپ هام



 .وای چقدر خانومانه رفتار کردم _

 .آره دیگه من یک خانوم خیلی کامل و عاقلم

یعنی تا به حال خانومانه رفتار نکردی که اینقدر ذوق می  _

 کنی؟

 .با ترس به پشتم برگشتم

 .دستم رو از ترس گذاشتم روی قلبم

 .تند تند نفس می کشیدم

 چرا مثل جن ظاهر می شی؟ _

 .دست هام رو گذاشتم روی زانو هام و خم شدم

 . وای خدا چقدر ترسیدم _

 .بهم نزدیک شد

 حالت خوبه؟ _

صاف ایستادم و سرم رو تکون دادم بعد سرم رو انداختم 

 .پایین

 .آره من می رم خدانگهدار _

از کنارش خواستم بگذرم که دستش رو آورد جلو و سرش رو 

 .گوشم بردنزدیک 



 !دوسش داری آره؟ _

 .متعجب بهش چشم دوختم

 اون چی داشت می گفت؟

 .متوجه نمی شم _

 .یه پوزخند بهم زد

 .مین هو رو می گم _

 .خواستم بگم نه من تو رو دوست دارم اما سکوت کردم

 .سرم رو انداختم پایین

 .نه دوسش ندارم _

 .و از کنارش گذشتم

 

 *دو روز بعد*

 

 .قرار شد برگردیم ایران پدرم مرخص شد و

از مادرم اجازه گرفتم تا برم از مین هو خداحافظی کنم چون 

 .ممکنه دیگه هرگز نبینمش



دلم می خواست از بوراک هم خداحافظی کنم ولی نمی 

 .تونستم تازه دوباره متلک بارم می کرد

 .برای مین هو دست تکون دادم

لیط داریم سالم اومدم ازتون خداحافظی کنم امروز عصر ب _

برای ایران؛ نزدیک دو هفته اینجا بودم و خیلی خوشحالم که 

 .با تو آشنا شدم ولی خوب هر اومدنی یک رفتنی داره

 .منم دیگه می خوام برم

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !یعنی دیگه نمیای؟ _

 .سرم رو تکون دادم

ممکنه هرگز نبینمت؛ من پولدار نیستم که هر لحظه از  _

م االنم به زور با کلی قرض کردن از فامیالمون وطنم خارج بش

 .تونستیم بیایم و اونم به خاطر بیماری پدرم بود

 .امیدوارم در زندگی موفق و پیروز باشی

 ...من د 

مین هو چرا بهش نمیگی تو دستگاه پدرش رو از کار  _

 انداختی؟ 



 .به گوش هام اعتمادی نداشتم

 !چی؟... چ  _

 .بهمون نزدیک شد

 .آقا نزدیک بود قاتل پدرت بشهاین  _

 .متحیر و آروم سرم رو به سمت مین هو بردم

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 .که داره بهم دروغ میگه... بهم بگو که ... ب  _

 .سرش رو انداخت پایین

 !متاسفم _

 .شروع کردم به گریه کردن

 .نفسم بند اومده بود

 تونستی؟ چطور ! خیلی نامردی! خیلی بدی _

 .از هردوشون دور شدم

 !از هردوتون متنفرم! از هردوتون بدم میاد! ازت بدم میاد _

 .و سریع به سمت مادرم دویدم

 .حالم قابل توصیف نبود

 .حالم داغون بود



بیماری آسم داشتم و االنم نفسم گرفته بود و نیاز به اسپری 

 .داشتم

 .ای کاش بمیرم

 .این همه عذاب نکشمای کاش بمیرم که توی این بچگی 

 .به مادرم که رسیدم سریع کیفمو ازش گرفتم و اسپری رو زدم

 .نفس زدنم آروم شد

 .بعد محکم بغلش کردم و شروع به گریه کردن کردم

چی شده فاطمه؟ چرا داری گریه می کنی؟ تو چت شده  _

 !دختر؟ باز نفست گرفت؟

وت دلم می خواست به مادرم بگم چه اتفاقی افتاده اما سک

 .کردم و به خدا سپردمش

چون گریه ! اشک شوقه مامان؛ خوشحالم که بابا حالش خوبه _

 .کردم نفسم گرفت

 .متعجب بهم نگاه کرد 

 !مطمئنی؟ _

 .سرم رو تکون دادم و به سمت فرودگاه حرکت کردیم



وقتی رسیدیم به فرودگاه روی صندلی ها نشستیم تا ساعت 

 .پروازمون برسه

صدامون زدن و به سمت هواپیما حرکت  حدود دو ساعت بعد 

 .کردیم

قبل از اینکه سوار بشم یک لحظه صدای فریاد کسی رو 

شنیدم که می گفت فاطمه نرو؛  نمیدونم صدای مین هو بود یا 

 .بوراک

فقط سرم رو برگردوندم و با چشم های اشکی به پشتم نگاه 

 . کردم

اگه مین هو هستی نگران نباش بخشیدمت چون پدرم  _

 .زندست؛ خدا هم ببخشت

 . و سوار هواپیما شدم

 *یک هفته بعد*

 

یک هفته از اومدنمون می گذشت ولی تمام فکر و ذکرم پیش 

 .اون بود



احساس می کنم عالقه ی من نسبت به بوراک یک عالقه ی 

 .واقعیه نه هوس بچه گانه

 .روی تختم نشسته بودم که مادرم در اتاقم رو باز کرد

 .بهم نزدیک شد

 دختر من چش شده که اینقدر غمگینه؟ _

 بغضم گرفته بود و نمی دونستم چی بگم؟

 اصال جرات گفتن همچین چیزی رو داشتم؟

 باهام دعوا نمی کنی؟ _

 .سرش رو به چپ و راست تکون داد

 هر چی باشه؟ _

 .لبخندش پر رنگ تر شد

 .هر چی که باشه _

 .با ترس و لرز شروع به حرف زدن کردم

د ... خیلی ...خ ... رو ... ر ... نفر ... ن ... یک ... ی ...  من... م  _

 !دارم... د ... دوست ... 

 .بعد سریع سرم رو انداختم پایین

 چی؟ _



 وای خدا نکنه باهام دعوا کنه؟

 !یا خدا

 !واقعا؟ _

 .سرم رو آروم تکون دادم

 !به نظرت عشق تو نسبت به اون یک هوس بچه گانه نیست؟ _

انوم دعات رو بخون که امشب شام کتک پلو وای فاطمه خ

 .داری

مامان احساس می کنم هوس نیست ولی اگه تو بخوای  _

 .فراموشش می کنم

 .دست های گرم و مادرانه اش رو روی شونم گذاشت

اکثر نوجوان . عشق چیزیه که توی هر سنی به وجود میاد _

های به سن تو احساس می کنند که عاشق شدند می تونن تا 

اینجور رفتار ها بیشتر در دختر . ر عمر با اون زندگی کننآخ

و اینکه دختر ها بیشترین ضربه رو توی . ها شکل می گیره

البته . رابطه ها میخورن؛ ولی خوب بعضی عالقه ها هم واقعیه

اکثر عالقه های واقعی و مطمئن بیشتر از سن هجده سال به 

ارم های خیلی دخترا اسیر دوست د. باال صورت می گیره



به . پسرای توی کوچه و خیابون یا باال شهری ها میشن

 .خصوص زمانی که می فهمن پولداره یا ماشینش مدل باالست

البته این فقط برای بعضی دختر ها مهم هست در حالی که 

 . بعضی دیگه اصال اهل مادیات نیستن

 .چقدر حرف های مادرم قشنگ بود

 .می کنهاصال فکر نمی کردم که باهام دعوا ن

 :ادامه داد

اونایی که عاشق واقعین؛ برای رسیدن به عشقشون تالش  _

اگه می دونی که واقعا دوسش داری برای رسیدن . می کنن

 .بهش تالش کن من همه جوره همراهیت می کنم

 .اینقدر شاد بودم که حد نداشت

 .محکم مادرم رو بغل کردم

 .اونم سرم رو آروم بوسید

 .تو هم بلند شو یکم کمکم کن خوب من دیگه می رم _

 .یک چشمی گفتم و بلند شدم

 .خداروشکر تابستون بود و منم از هر درسی آزاد

 .با مادرم خونه رو مرتب و گرد گیری کردم و شام درست کردم



چقدر خوبه که با یک بزرگ تر مشورت کنی چون خیلی بهت 

 .آرامش می ده

 .تاقمبعد از شام من ظرف ها رو شستم و رفتم توی ا

 .روی تختم دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم

 من چطوری می تونم برم خارج با این وضع مالی آخه؟

 .بدجور اعصابم خورد بود که یهو یک فکر بکر اومد توی ذهنم

 .می رم سرکار و پوالم رو جمع می کنم _

 !همینه

سرم درد می کرد و خوابم میومد برای همین گفتم که فردا با 

 .می کنم مادرم صحبت

 .صبح سرحال از خواب بیدار شدم

 .ساعت نه صبح بود و پدرم سرکار رفته بود

 .به سمت پذیرایی حرکت کردم

 .مامانم توی آشپزخونه مشغول درست کردن صبحانه بود

 بیدار شدی؟  _



برو . خوبه خواستم بیدارت کنم که با هم صبحانه بخوریم

حانه دستشویی و دست و صورتت رو بشور که باهم صب

 .بخوریم

 .چشمی گفتم و به سمت دستشویی رفتم

 .بعد از انجام کار های الزم به سمت آشپزخونه حرکت کردم

لقمه ی اول رو گرفتم خواستم که بخورم ولی از گلوم پایین 

نمی رفت باید اول فکری که توی ذهنم بود رو به مادرم می 

 .گفتم

 . مامان من می خوام برم سرکار _

 .به سرفه کردن کردیک لحظه شروع 

 .سریع یک لیوان آب بهش دادم که خورد و بهتر شد

 چی گفتی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 .خوب اگه بخوام برم خارج از کشور به پول نیاز دارم _

 .یک نفس عمیق کشید

 .نمی تونم اجازه بدم که بری سرکار _



از این به بعد بیشتر سفارش لباس می گیرم ولی اجازه نمی دم 

 .که بری سر کار

مامانم خیاطی می کرد و پدرم تو یک خرازی کوچیک کار می 

 .کرد

 .وضع مالیمون بد نبود ولی خوبم نبود

چون کرایه مغازه و خونه و بعضی وسایل خونه رو دوشمون 

 .بود

 .تازه کلی قرض داریم که باید پسشون بدیم

 آخه مادر من تا کی؟ _

کنم خواهش می کنم  من می تونم هم درس بخونم و هم کار

 .اجازه بده

 .تو خودت دیشب گفتی همه جوره از من حمایت می کنی

 .با اخم بهم نگاه کرد

 .الکی تالش نکن. منم بخوام، پدرت اجازه نمیده _

 .بغض کرده بودم

 .نم اشک رو تو چشم هام احساس می کردم



ای کاش جای من بودین که می فهمیدین بی قراری برای  _

 .نیاته و ازت خیلی دوره چقدر بدهکسی که همه د

 .ای کاش درکم می کردین که چقدر دوسش دارم

 .که جونمم براش می دم

 .مامان خواهش می کنم کمکم کن

 . من دوسش دارم

 .سرشو بلند کرد و به چشم هام نگاه کرد

 .خجالت می کشیدم برای همین سرم رو پایین بردم

 .متمام سعیم رو می کنم ولی بهت قول نمی د _

 .لبخندی زدم و به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

 .اما یهو زود از بغلش در اومدم

یه وقت نگی که به خاطر کسی که دوسش دارم می رم ها  _

 .فقط بگو برای ادامه ی تحصیل

 .لبخندی بهم زد

 .چقدر هول شدی تو دختر _

 .خندیدم و لپش رو محکم بوسیدم

 !دوست دارم مامان _



 .دارم خیلی زیاد دوست

 .خندید و محکم تر من رو بغل کرد

 .منو از خودش جدا کرد

خوب حاال دختر خانوم لوس خودم بلند شو سریع صبحانت  _

 .رو بخور

 .بلند شدم و شروع به خوردن صبحانه کردم

خیلی خوشحال بودم که مادرم باهام جوره و همیشه آروم و با 

 .شرایطلطافت باهام رفتار می کنه، حتی توی بدترین 

 .آخه اکثر مادرها وقتی دخترشون میگه من عاشق شدم

 .میگن خیلی غلط کردی و کلی فوش بارشون می کنن

در حالی که باید با لطافت و مهربانی باهاشون صحبت کنند و 

 .بچشون رو راهنمایی کنند

چون به هر حال این شرایطی هست که برای اکثر نوجوان ها 

 .پیش میاد

تن همچین مادری که من دارم هزار و خدارو به خاطر داش

 .پونصد بار شکر می کنم



صبحانم رو که خوردم ظرف ها رو شستم و به سمت دفتر 

 .نقاشیم رفتم

 .عالقه ی زیادی به کشیدن داشتم ولی نقاشیم زیاد خوب نبود

 .از اون طرف هم پول کافی نداشتم که برم کالس نقاشی

 .برای سفرم مخصوصا االن که باید پوالم رو جمع کنم

 ولی آخه کی پوالم به حد کافی می رسن که من برم؟

 .دعا می کنم خیلی زود جمع کنم تا سریع تر برم

 

 *چهار سال بعد*

 

 .فاطمه بلند شو دیرت می شه ها _

 .با شنیدن صدای مادرم به زور از خواب نازم بیدار شدم

 .چشم بلند شدم _

کار های الزم به سمت دستشویی حرکت کردم و پس از انجام 

 .وارد اتاقم شدم و شروع به پوشیدن لباس هام کردم

 .کیفم رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم

 .مامان من باید برم خداحافظ _



 .به سمتم اومد

 .صبر کن _

 .ایستادم

 !جانم؟ _

 .چادرم رو یکم برد عقب تر

اینو یکم عقب تر بکش حداقل یه آفتاب بخوره به اون  _

 .گونی انداختیش تو سرتصورتت عین 

 .بلند خندیدم

راستی نگفتن کی نتایج کنکورت رو می . قربون خنده هات _

 دن؟

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

مامان احساس می کنم االن دیگه وقتش رسیده که من برم  _

 .ترکیه

 .محکم بغلم کرد

 .باشه وقتی اومدی راجبش صحبت می کنیم _

 .نه زدم بیرونبوسیدم و از خولپش رو 

 .از خونه تا محل کارم نیم ساعت توی راه بودم



 .یاد چهار سال قبل افتادم

یاد یک هفته ای که مادرم به خاطر من از پدرم خواهش می 

 .کرد که برم سرکار و اون بعد از یک هفته باالخره رضایت داد

 .مامانم هم رفت دنبال کار برام

 .ددر آخر یک شغل خیلی خوب برام پیدا کر

من االن نزدیک چهار سال هست که گارسون رستوران گلپر 

 .هستم

به خاطر بوراک یک سال جهشی خوندم تا بتونم زود تر برم 

 . ترکیه

 .در رستوران رو باز کردم و رفتم رختکن زنانه

 .سالم خانوم ها من اومدم _

 .همه بهم سالم کردن

 .بینشون من کوچیکه و البته شیطون تر بودم

 .نزدیک شدلیال بهم 

 سالم چطوری؟_

 .لبخندی به صورت زیبا و گندومیش زدم

 سالم ممنون، خوبم تو چطوری؟ _



 .خندید

 .منکه عالیم حاال سریع تر آماده شو که کلی کار داریم _

 .راستی آقای سلیمانی قراره بیاد کارمون رو نگاه کنه

 کنجکاو بودم بدونم که آقای سلیمانی چه شکلیه؟

شنیده بودم که می گن یه پسر جوون تعریف هایی ازش 

 .بیست و پنج سالست و چشم آبی داره که دختر کشه

صاحب رستورانمون بود اما توی این چهار سال حتی یک بار 

 . هم ندیدمش

 .به لیال باشه ای گفتم و لباس های مخصوصم رو پوشیدم

 .مقنعه ی سفیدم رو که پوشیدم به سمت آشپز خونه رفتم

دن و من وظیفم شستن ظرف ها و تی سفارشات رو آور

 .کشیدن آشپزخونه بود

 .کارمون رو شروع کردیم

 .ساعت حدود دوازده ظهر بهمون گفتن که به صف بشیم

 .منم آخرین نفر کنار لیال ایستادم و سرم رو انداختم پایین

یک لحظه یک نفر که کفش های براق مشکی داشت شروع به 

 .دیدن آشپز ها کرد



ی سلیمانیه ولی خجالت می کشیدم که سرم می دونستم آقا

 .رو باال بگیرم

همینجور توی فکر بودم که اون کفش های براق قشنگ رو به 

 .روی پاهای من قرار گرفتن

 .آروم سرم رو باال آوردم

 .کت و شلوار مشکی با کروات مشکی پوشیده بود

 .چونه ی گرد و ته ریش قشنگی داشت

 .دماغش به صورتش میومد

 .به چشم هاشرسیدم  

 .چشم های آبی پور رنگی داشت

 .واقعا که فوق العاده بود

چند ثانیه به چشم هاش نگاه کردم بعد سریع سرم رو انداختم 

 . پایین

ولی هرچی که بود نمی تونست جای بوراک رو توی قلبم 

 .بگیره

 .صدای سر آشپز به گوشم رسید

 .خوب بچه ها برین سر کارتون _



 

*** 

 

 .تمیز کردم و به سمت رختکن حرکت کردم آخرین میز رو

 .لباس هام رو پوشیدم

خواستم از در رستوران خارج بشم که صدای مردی به گوشم 

 .رسید

 .سالم _

 .به پشت برگشتم که چشمم به آقای سلیمانی برخورد کرد

 .خجالت زده سرم رو انداختم پایین

 .سالم آقای سلیمانی _

 .میومدند کفش هاش رو می دیدم که به سمت من

 چرا سرت رو انداختی پایین؟ _

 از من خجالت می کشی؟

 .چیزی نگفتم

 .اها پس از من خجالت می کشی _

 .اشکال نداره خجالت نکش سرت رو بگیر باال



 .آروم سرم رو آوردم باال و به چشم هاش نگاه کردم

 !امری داشتین؟ _

 .سرش رو تکون داد

 پیاده می ری؟ _

 .سرم رو تکون دادم

دم می رسونمت نزدیک شبه خوب نیست که تنها و خو _

 .پیاده بری

 .سرم رو به معنی نه تکون دادم

 .نه الزم نیست می خوام پیاده برم ممنونم بابت پیشنهادتون _

 .سرم رو انداختم پایین برم که یک لحظه بلند داد زد

 نه _

 .متعجب سرم رو آوردم باال و به چشم هاش نگاه کردم

 :آروم گفت 

 .تنها نرو خودم می رسونمت _

 .خواستم چیزی بگم که خودش زودتر از من حرف زد

 .نه نیار می رسونمت _

 .من کاری باهات ندارم از من نترس



باشه ای گفتم و سوار ماشینش شدم اما صندلی عقب پشت 

 .صندلی راننده نشستم

به بیرون نگاه می کردم و با دست هام خطوط نامفهومی روی 

شین می کشیدم که یهو احساس کردم که یک شیشه ی در ما

 .نفر داره نگام می کنه

سرم رو بلند کردم که چشم های آقای سلیمانی رو از توی 

 . آیینه ی راننده دیدم

 !همیشه چادر می پوشی؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .با دخترای دیگه فرق داری _

اونا آرایش می کنن موهاشون رو می ندازن بیرون اما تو نه 

 .ایش می کنی نه بی حجابیآر

 .سرم رو تکون دادم

در ضمن . خوب هر کسی عقاید و نظر های متفاوتی داره _

 .آدما رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد

 .لبخندی زد

 . بله حق با شماست _



 .چند دقیقه بعد رسیدم

 .ممنونم خدا نگهدار _

 .لبخندی بهم زد

 .خدا به همرات _

 .دم اون دم در خونمون بودتا زمانی که وارد خونه ش

 .سالم مامان من اومدم _

 .مامان اومد بهم سالم کرد

 بابا نیومد؟ _

 .خندید

نه یک ساعت دیگه میاد؛ حاال برو دست و صورتت رو بشور،  _

 .لباس هات رو عوض کن

 .چشمی گفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم

ر کالباس هام رو عوض کردم  و رفتم دستشویی و بعد از انجام 

 .های الزم رفتم آشپز خونه تا یک چیزی بخورم

سفره رو پهن کردم غذا برا خودت بکش بعد بیا تو اتاقت  _

 .باهات کار دارم

 .باشه ای گفتم برا خودم غذا کشیدم و خوردم



 .ظرفم رو شستم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .در اتاقم رو که باز کردم، مادرم روی تختم نشسته بود

 .بیا اینجا بشین! دخترمبیا  _

 .چشمی گفتم و کنار مادرم نشستم

 .اول یک سوالی می پرسم راستش رو بهم بگو _

 .سرم رو تکون دادم

 . باشه مامان بپرس _

 .به چشم هام نگاه کرد

 هنوزم می خوای بری ترکیه؟ _

 .سرم رو تکون دادم

توی این چند سال نه تنها عالقم بهش کمتر ! آره مامان _

 .لکه بیشتر هم شدهنشده ب

 .نفس عمیقی کشید

 .بهم گفتن دو روز دیگه نتایج کنکور رو می دن _

تو فردا از کارت استعفا بده چون پوالت به اندازه ی کافی حتی 

 .بیشتر جمع شدن

 .از خوشحالی نمی دونستم چی کار کنم



 .یک جیغ بلندی کشیدم و خودم رو تو آغوش مامانم انداختم

 !مامان؟وای راست می گی  _

 .محکم بغلم کرد

 خوب معلومه _

 .شادی درونم  قابل توصیف نبود

 .خیلی دوست داشتم هرچه سریع تر برم ترکیه

 .قلبم دیوانه وار خودش رو به سینم می کوبید 

 .تا ساعت چهار صبح از خوشحالی خوابم نمی برد

 .صبح زود ساعت شیش از خواب بیدار شدم

 .رو پر کنم امروز باید برم برگه ی استعفام

وارد رستوران شدم و برای اولین بار توی عمرم به سمت دفتر 

 .مدیر حرکت کردم

 .دم در اتاق ایستادم و چند تقه به در زدم

 .با شنیدن صدای آقای سلیمانی در اتاق رو باز کردم

 .تا در رو باز کردم سرش رو از برگه ها اورد بیرون

 . سالم خوش اومدین بفرمایید بشینید _

 .خجالت زده رو اولین مبلی که رسیدم نشستم



 .می خواستم استعفا بدم... م ... راستش ... سالم  _

 .یک لحظه متعجب بهم نگاه کرد

 !چی؟ _

 .از استرس زیاد با انگشت های دستم بازی می کردم

 .گفتم که می خوام استعفا بدم _

 .محکم زد روی میز که از جا پریدم

 خوای استعفا بدی؟ می دونم فقط بگو چرا می _

 تعجب کردم اخه به اون چه که چرا می خوام استعفا بدم؟

 .میخوام برم یه جای دیگه ادامه تحصیل بدم _

 .بهم نزدیک شد

 کجا می خوای ادامه تحصیل بدی؟ _

 .دیگه داشت زیادی دخالت می کرد

 !به شما چه آخه؟ _

 .دستم رو گرفت

 .من رئیستم باید بدونم _

 شه؟بسم اهلل این چ

 .از ترس نمی تونستم تکون بخورم



 . می خوام برم ترکیه _

 .فشار دستش دور مچم بیشتر شد

 چرا ایران درس نمی خونی؟ _

 .از درد زیاد یک اخ کوتاهی گفتم؛ که دستم رو ول کرد

 .اروم مچ دستم رو ماساژ دادم

 .دلم می خواد برم اونجا _

 دستش رو گذاشت روی موهاش؛

 .نشست و یک برگه از کشو در اوردبعد رفت پشت میزش 

بیا این برگه رو پر کن و بعد برو حسابداری تصفیه حساب  _

 .کن

با خوشحال برگه رو پر کردم و بعد از اینکه پول رو از 

 .حسابداری گرفتم به سمت خونه حرکت کردم

وارد خونه شدم بعد از خوردن غذا به سمت اتاقم حرکت 

 .کردم

سه ی سفر به ترکیه عجله داشتم اینقدر خوشحال بودم و وا

که چمدونم رو در آوردم و شروع به جمع کردن لباس هام 



کردم که حتما بالفاصله بعد از اعالم نتایج کنکور به ترکیه 

 .سفر کنم

با شنیدن صدای در اتاق سرم رو برگردوندم و مادرم رو دیدم 

 .که به چهار چوب در تکیه داده

 .چقدر عجله داری تو دختر _

مامان ای کاش جای من بودی که بفهمی دوری از کسی که  _

 .دنیاته چه درد بدیه

 .لبخندی زد و بهم نزدیک شد

 .لپم رو کشید و کنارم نشست

 .ولی اگه بری دلم واست تنگ میشه _

 .سرم رو انداختم پایین

 !دل منم واست تنگ میشه مامانی  _

 !خیلی دوست دارم مامان

 . گرم و مادرانه اش دعوت کردلبخندی زد و منو به آغوش 

 *دو روز بعد*

 

 .دو روز از روزی که از کارم استعفا دادم می گذره



جواب کنکورم به دستم اومد و من در رشته ی داروسازی 

 .قبول شدم

 .همه چیز داشت عالی می شد

 .همون جور که خودم می خواستم

 .چادرم رو پوشیدم؛ دو ساعت دیگه وقت پرواز داشتم

 .بام به خاطر من نرفت سرکارامروز با

 .مادرم رو محکم در آغوش گرفتم

 .خیلی زیاد دوست دارم مامان خیلیم دلم واست تنگ میشه _

 .صدای پدرم رو از پشت سرم شنیدم

 !فقط دلت واسه مادرت تنگ می شه؟ _

 .لبخندی زدم و پدرم رو در آغوش گرفتم

 .دوست دارم بابا دل من واسه هردوتون تنگ میشه _

 .از پدرم جدا شدم

 .ای کاش حداقل می ذاشتی تا فرودگاه باهات بیایم _

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم

 .نه مامان اونموقع جدایی واسه هر سه تامون سخت میشه _



بازم مامانمو بغل کردم و به سمت تاکسی که پایین منتظرم بود 

 .رفتم

 .سوار ماشین شدم و به سمت فرودگاه حرکت کردم

 .د بیست دقیقه بعد رسیدمحدو

 .یک ساعت و نیم معتل شدم که  صدام زدند

 .بلیطمو دادم و وارد هواپیما شدم

 .یکم می ترسیدم ولی می خواستم که به ترسم غلبه کنم

 .می خوام ترسم رو شکست بدم

 .روی صندلی کنار پنجره نشستم و چشم هام رو بستم

 یعنی بوراک توی این چهارسال چه شکلی شده؟

 صال ببینم اون منو دوست داره؟ا

 اصال وقتی رفتم پیشش چی بهش بگم؟

 .شکمم درد گرفت

 .هرموقع استرس میگیرم شکم درد می گرفتم

مهماندار ها اومدن و روش های ایمنی رو بهمون توضیح دادن 

 . و رفتن ولی من هنوز شکمم درد می کرد

 .یکی از مهماندار ها بهم نزدیک شد



 م؟حالتون خوبه خانو _

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم

 .به شدت شکمم درد می کنه _

 .لبخندی زد

 . االن براتون مسکن میارم _

 .تشکری کردم و اون مهماندار رفت تا برام مسکن بیاره

حدود پنج دقیقه بعد با یک قرص مسکن و یک لیوان آب 

 .اومد

 .بعد از خوردن مسکن چشم هام رو بستم تا کمی بخوابم

 .شکر خیلی سریع خوابم بردخدارو 

 

*** 

 .با تکون های یک نفر از خواب بیدار شدم

 .متعجب به مهماندار نگاه کردم

 .خانوم دیگه کم کم داریم می رسیم لطفا بیدار بمونید _

 .چشمی گفتم و به سمت دستشویی هواپیما حرکت کردم



بعد از انجام کار های الزم به سمت صندلیم رفتم و منتظر 

 .هواپیما شدمفرود 

 .یک ساعت بعد بهمون اعالم فرود رو دادند

 .وای چقدر خوب بود

االن نزدیک ساعت سه شبه و من تقریبا یک روز کامل توی 

 .راه بودم

 .ای کاش زود تر برسم

 ولی اگه رسیدم چطوری بوراک رو پیدا کنم؟

 .آب گلوم رو با صدا قورت دادم

کرده ثبت نام کنم  بذار اول توی دانشگاهی که استادم معرفی

 .بعد میرم دنبال بوراک

 یعنی اونم منو دوست داره؟

 .نمیدونم فقط می دونم که خیلی دلم می خواد ببینمش

 .هواپیما فرود اومد و ما پیاده شدیم

توی این چهار سال سعی کردم به بهترین نحو زبانم رو یاد 

   .بگیرم برای همین زبان انگلیسی رو االن خیلی خوب بلدم



رای یکی از ماشین زرد ها دست تکون دادم که یکیشون بهم ب

 .نزدیک شد

 .به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 سالم آقا میشه منو ببرید یک هتل پنج ستاره؟ _

 .پیر مرده سرش رو تکون داد و به انگلیسی حرف زد

 شما ایرانی هستی؟ _

 .لبخندی زدم

 .بله _

 .اونم بهم لبخندی زد

 .هتل نزدیک هست که پنج ستارستاینجا یک  _

 .بیا می رسونمت کرایتم پنج دالر میشه

خدارو شکر قبل اینکه بیام ترکیه پوالم رو به دالر تبدیل 

 .کردم

باشه ای گفتم و سوار ماشین شدم و روی صندلی عقب 

 . نشستم

 .توی راه از پنجره به بیرون نگاه می کردم

 .چقدر استانبول قشنگ بود



 .اینجا تنگ شده بود خیلی دلم واسه

 .با لذت به بیرون نگاه می کردم

 .حدود ربع ساعت بعد به هتل رسیدم

 .کرایه رو حساب کردم و وارد هتل شدم

یک هتل خیلی بزرگ بود که دو دست مبل سفید و قهوه ای  

 .بعد از ورود به چشم میومد

چراغ های بزرگ و کریستالی فضا رو روشن تر نشون می 

 .دادند

 .بود لی خنکهواش خی

 .افراد زیادی به اینجا اومده بودند

سعی کردم دیگه هتل رو دید نزنم و سریع یک اتاق برای 

 .خودم رزرو کنم

 .به سمت مستخدم رفتم

 .و باز به انگلیسی حرف زدم

 ببخشید کجا باید اتاق رزرو کنم؟ _

 .لبخندی زد



و با دستش به یک خانوم که پشت یک میز بزرگ نشسته بود 

 .ره کرداشا

 .اونجا رفتم

 .سالم خانوم می خواستم یک اتاق رزرو کنم _

 :سرش رو تکون داد و به انگلیسی گفت

 .این فرم رو پر کنید _

 .باشه ای گفتم و فرم رو ازش گرفتم

 .فرم رو پر کردم و به همون خانومه تحویل دادم

 شناسنامم رو هم بهش نشون 

ذاشت زیر یک دادم اما چون به فارسی نوشته شده بود گ

 .دستگاه و بعد بهم داد

بهم گفت که شبی ده دالر باید بدم و چون یک ایرانی هستم و 

 .مهمان حساب می شم خدارو شکر االن پول ازم نمی گیره

 .از فردا شب می گیره

کلید یک اتاق رو بهم داد و به یکی از مستخدم ها گفت که 

 .بیاد چمدونم رو ببره

 .سوار آسانسور شدم



 .موندم تا برسم به اتاقم منتظر

 .فردا باید صد در صد و حتما برم دانشگاه و خوابگاه بگیرم

 .در اتاق رو که باز کردم متحیر شدم

یک اتاق کامال سفید با وسایل کرمی و قهوه ای بود  که یک 

 .اتاق خواب داشت

 .چراغ هاشم مثل سالن هتل کریستالی بودن

 .چیک هم داشتمبل های طالیی  و یک آشپز خونه ی کو

 .به سمت اتاق خواب حرکت کردم

وارد که شدم اولین چیز که نظرم رو جلب خودش کرد تخت 

 .خواب بود

 .که کامال سفید بود

 .اما اتاق کرمی رنگ بود

 .کنار تخت دو تا میز کوچیک به رنگ قهوه ای قرار داشتند

 .یک کمد بزرگ کنار دیوار بود

س می زدم حموم و یک در کوچیک داخل اتاق بود که حد

 .دستشوییه

 .آخه توی بیشتر هتل ها حموم و دستشویی یکی هستند



خیلی خسته بودم برای همین لباس هام رو در آوردم و روی 

 .تخت دراز کشیدم

 . خیلی سریع خوابم برد

 .با شنیدن صدای هشدار گوشیم به زور از خواب بیدار شدم

 .ساعت شیش و نیم صبح بود

اینکه بیام ترکیه ساعت گوشیم رو روی  خدا رو شکر قبل از

 .ساعت ترکیه تنظیم کردم

 .از تخت بلند شدم و به سمت دستشویی حرکت کردم

بعد از انجام کار های الزم وارد اتاق شدم و به چمدونم نزدیک 

 .شدم

پوشیدم و بعد چادرم رو  لباس های بیرونیم رو در آوردم و

 .کردم روی سرم

ایران هستم ولی هر کجای جهان هم درسته که من االن خارج 

 .که باشم بازم یک ایرانیم و باید اصالتم رو حفظ بکنم

 .از اتاق زدم بیرون و قفلش کردم

 .بعد به سمت پذیرش حرکت کردم و کلید رو بهش دادم

 .به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم



 .من تا ظهر بیرون هستم _

 .سرش رو تکون داد و به انگلیسی حرف زد

منتظر باشین تا به تاکسی هتل بگم بیاد تا . باشه چشم _

 .شمارو برسونه

 .متعجب به مسئول پذیرش چشم دوختم

 !تاکسی هتل؟ _

بله اینجا یک هتل پنج ستارست و تاکسی داره که به  _

 .صورت رایگان هر کجای ترکیه که خواستید شمارو می بره

 .از خوشحالی داشتم بال در میاوردم

 .جا دلم می خواست می رفتم یعنی مفتکی هر

تشکری کردم و روی مبلی که توی سالن قرار داشت نشستم 

 .تا تاکسی بیاد

 .حدود پنج دقیقه بعد صدام زدن 

سوار ماشین شدم و آدرس دانشگاهی که استاد محسنی بهم 

 .معرفی کرد رو به راننده گفتم

 .اونم به سمت دانشگاه حرکت کرد



دانشگاه خیلی بزرگ بودم  ماشین متوقف شد و من محو یک

 .که از بیرون بسیار زیبا بود

 .تشکری کردم و پیاده شدم

قهوه ای  یک دانشگاه بسیار بزرگ که از روکش طالیی و

ساخته شده بود و چندین پله بزرگ داشت تا به در ورودی 

 .برسی

 .به سمت پله ها حرکت کردم

ه به خیلی زیاد بودن زمانی به در ورودی دانشگاه رسیدم ک

 .نفس نفس افتادم

 .در قهوه ای با دستگیره ی طالیی زیبایی داشت

 .دستم رو گذاشتم رو دستگیره و در رو باز کردم

 .متحیر به داخل دانشگاه نگاه کردم

یک سالن خیلی بزرگ و سفید که سمت چپش آب سرد کن 

 .بود و باالی دیوار ها کولر نصب شده بود

 .کلی دانشجو اونجا بودن

یکی از دانشجو های دختر حرکت کردم و به به سمت 

 .انگلیسی شروع به حرف زدن کردم



 !ببخشید اتاق مدیر کجاست؟ _

 .اول کمی تعجب کرد ولی بعد به انتهای سالن اشاره کرد

 .به سمت دفتر مدیر حرکت کردم و چند تقه به در زدم

به ترکیه ای چیزی گفت منم حدس زدم که منظورش اینه که 

 .بیا داخل

 .برای همین وارد اتاق شدم

 .یک مرد میانسالی پشت میز نشست بود

 .به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 !سالم _

 .من از کشور ایران اومدم تا توی دانشگاهتون ثبت نام کنم

 .استادم آقای محسنی اینجا رو بهم معرفی کرده

 .پیرمرده بهم نزدیک شد

 ؟پس تو باید خانوم شیدایی باشی درسته _

 .متعجب بهش چشم دوختم

 اون فارسی رو از کجا بلد بود؟

 .بله خودم هستم _

 .لبخندی زد و بهم نزدیک شد



 .رضا خیلی درموردت تعریف کرده بود _

 .لبخندی زدم

 .استاد محسنی لطف دارن _

 .برای ثبت نام یک فرم بهم داد و مقداری پول ازم گرفت

ما باید ساعت از فردا کالس ها ساعت هشت آغاز می شن ش _

 .هفت و نیم توی دانشگاه باشید

 .چشمی گفتم و از اتاق زدم بیرون

خیلی از دختر و پسر های دانشجو داشتن با نگاه هاشون من 

 .رو می خوردن ولی من بی تفاوت از اونجا زدم بیرون

 . به پذیرش زنگ زدم تا تاکسی رو برام بفرستن

 .بعد از ربع ساعت معتلی تاکسی رسید

 .ماشین شدم و به سمت هتل حرکت کردم سوار 

 .ساعت دوازده ظهر به دم در هتل رسیدم

 .تشکری  کردم و پیاده شدم

 .وارد هتل شدم رفتم پذیرش

 .به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم



رو می  ۲۴۵سالم من خانوم شیدایی هستم و کلید اتاق  _

 .خواستم

 .سرش رو تکون داد

 .کلید رو به سمتم گرفت

خانوم شیدایی االن موقع خوردن نهار هست پس لطفا  فقط _

 .به سمت رستوران هتل برین

راستی اونجا رئیس هتل که دوست آقای بوراک جکسون 

میشن هم هست تمام مهمان ها اونجا جمع شدن تا زمان 

دقیق کنفرانس بعدی آقای جکسون رو از ایشون بپرسن گفتم 

 .شاید خواستید که بدونید 

 !چی؟

 !ی گفت؟اون چی م

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !دوست آقای بوراک جکسون؟ _

 .سرش رو به معنای بله تکون داد

 !مطمئن هستین؟ _

 .تا خواست چیزی بگه صدایی از پشت شنیدم



 سالم _

به سمت پشتم برگشتم که با دیدن مرد بلند قد و هیکلی ماتم 

 .برد

 .چشم های مشکی با موهای مشکی داشت

 .کره ای بود خیلی شبیه مرد های

 .اونم متعجب بهم نگاه می کرد

 .بهم نزدیک شد

 شما یک ایرانی هستی؟ _

 .تعجبم بیشتر شد

 این فارسی از کجا بلده؟

 .بله _

 .بیشتر بهم نزدیک شد

 نام و نام خانوادگیتون رو میشه بگید؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .بله من فاطمه شیدایی هستم _

 .انگار براش نفس کشیدن سخت بود

 .هو باشهشک داشتم که نکنه مین



درسته که من بخشیدمش ولی خیلی ازش متنفرم و دلم نمی 

 .خواد که ببینمش

 میشه شما هم خودتونو معرفی کنید؟ _

 بعد از چند ثانیه شروع به حرف زدن کرد

 .بله من هم یک فرد کره ای به اسم جانگ ایل وو هستم _

 .خدارو شکر کردم که اون مین هو نیست

لبخندی زدم و به سمت مسئول پذیرش برگشتم و به 

 .انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 ببخشید رستوران هتل کجاست؟ _

صدای مرده رو از پشتم شنیدم که به ترکی چیزی به مسئول 

 .پذیرش گفت

اون خانوم هم سرش رو تکون داد و بعد به انگلیسی شروع به 

 .حرف زدن کرد

ما توی رستوران شخصی آقای جانگ می خوان که ش _

 .خودشون غذا بخورید

 !متعجب شدم

 من؟ _



 .آروم گفت بله

 .به سمت جانگ ایل وو برگشتم

 .نه مرسی من خودم توی رستوران هتل می خوام غذا بخورم _

 .سرش رو به معنای نه تکون داد

نمیشه شما یک مهمان از ایران هستین لطفا پیشنهادم رو  _

 .رد نکنید

 .پشت سرش شروع به راه رفتن کردم باشه ای گفتم و

وارد یک راهروی بسیار بزرگ شدیم که خیلی نور داشت و گل 

 .های روی دیوار زیباییش رو چند برابر می کرد

 .نزدیک یک در سفید رنگ شدیم که ایل وو درش رو باز کرد

یک سالن بسیار بزرگ که وسطش یک میز دونفره ی قهوه ای 

متر با میز فاصله داشت و چند  قرار داشت و یک سکو که چند

 .تا ساز روش بودن

دیوار های به رنگ سفید و زرد و چراغ های کریستال فضا رو 

 .زیبا تر کرده بود

 .به سمت میز حرکت کردم و روی صندلی نشستم

 .ایل وو هم رو به روی من نشست



 .یک کف دست محکم زد که یکی از مستخدم ها اومد  

مستخدم گفت که چند دقیقه بعد  ایل وو یک چیز ترکی به  

 .مستخدم با یک منو اومد

 .منم کباب ترکی سفارش دادم

 .ایل وو هم مثل من کباب ترکی سفارش داد

چند تا مرد اومدن روی سکو و شروع به خوندن و نواختن 

 .ترانه ی ترکی کردند

 ...آقای جانگ  _

 .وسط حرفم پرید

 .لطفا راحت باشید منو ایل وو صدا بزنید _

 .لبخندی زدم

باشه، من شنیدم که شما دوست صمیمیه آقای جکسون  _

 .هستید

 .سرش رو تکون داد

 .بله درست شنیدید _

 .از خوشحالی داشتم بال در میاوردم

 میشه بگین که آخرین کنفرانسش کی هست؟ _



 .خندید

 .بله فردا شب رأس ساعت هشت کنفرانس برگزار میشه _

آوردن و هردو مشغول خوردن تشکری کردم که غذاهامون رو 

 .شدیم

 .بعد از اینکه غذاهامون تموم شد از سر جام بلند شدم

 .خیلی ممنون من با اجازتون برم، خدانگهدار _

 .اونم از سر جاش بلند شد

 .خداحافظ _

 .به سمت اتاقم حرکت کردم

 .فردا حتما باید برم کنفرانسش و خودم رو بهش معرفی کنم

 رفی کنم چی کار می کنه؟اما اگه خودمو بهش مع

مثال من بگم دوست دارم اما اون منو دوست نداشته باشه و 

 بگه دوست ندارم چی؟

 .به سمت اتاقم رفتم

 .روی تختم دراز کشیدم

 .استرس تمام وجودم رو فرا گرفته بود

 .دستم رو گذاشتم روی قلبم



 !آروم باش قلب دیوونه ی من _

 .من امیدوارم که اونم منو دوست داره

 .به ساعت داخل دیوار نگاه کردم ساعت دو ظهر بود

سریع لباس هام رو عوض کردم و چادر سفید و گل گلیم رو 

 .پوشیدم و سجاده ی سفیدم رو پهن کردم

 .با گفتن اهلل و اکبر نمازم رو شروع کردم

 

 *** 

 

 .از ماشین پیاده شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم

همچنین پر استرس ترین روز امروز یکی از بهترین روز و 

 .زندگیمه

 .وارد سالن شدم و به سمت اتاق مدیر حرکت کردم

چند تقه به در زدم که  آقای توزکوپاران به ترکی یک چیزی 

 .گفت

منم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم و به فارسی شروع به 

 .حرف زدن کردم



 .سالم آقای توزکوپاران _

 . یک شداز سر جاش بلند شد و بهم نزد

 .سالم بفرمایید بشینید _

 .تشکری کردم

 نه مرسی فقط خواستم بپرسم کالسم کجاست؟ _

 .شده بودم مثل همین بچه مدرسه ای ها

 .خیلی خندم می گرفت ولی جلوی خودم رو گرفتم

 .به سمت در رفت

 !دنبالم بیا _

 .پشت سر مدیر حرکت کردم

 .از توی سالن که گذشتیم رسیدیم به چندین پله

 .از پله ها باال رفتیم که یک سالن مثل سالن پایین دیدم

 .سمت راست سالن یک در بسیار بزرگ بود

 .آقای توزکوپاران به سمت در حرکت کرد

در بزرگ رو باز کرد و من مات کالس نه کالس نبود یک سالن 

 .خیلی بزرگ بود، شدم



میزهای خیلی بزرگ که روی پله های پهن قرار گرفته بودن و 

 .سمت چپ دیوار تا سمت راست دیوار امتداد داشتناز 

 .وارد سالن شدم

 .دختر پسرای زیادی روی نیمکت ها نشسته بودن

 .یک نفر که حدس می زدم استاد باشه، کنار تخته ایستاده بود

 .پشت سر آقای مدیر آروم راه می رفتم

اکثر دختر ها لباس های آستین کوتاه پوشیده بودن بعضی ها 

 .بعضی ها هم شلوارک چسبون لیشلوار و 

اینکه شلوار پوشیدن یا شلوارک رو از زیر نیمکت ها فهمیدم 

 .چون کامال معلوم بود که چی پوشیدن

 .باالخره آقای مدیر از حرکت ایستاد

 .پشت سرشون وایستادم

 به ترکی حرف می زد آخر سر به فارسی

 :به من گفت

 .خودت رو به انگلیسی معرفی کن _

 .انگلیسی خودمو معرفی کردممنم به 

 .سالم من یک ایرانی هستم _



 .اسم من فاطمه شیدایی هست و هفده سال دارم

یک سال درسم رو جهشی خوندم و می خوام در کشور ترکیه 

 .ادامه تحصیل بدم

 .بعد از اینکه صحبتم تموم شد صدای همهمه ها شروع شدن

 .اما با شنیدن صدای آقای معلم سکوت کردن

 .ی یک چیزی گفت که همه ساکت شدنبه ترک

 اگه معلم بخواد به ترکی درس بده من از کجا یاد بگیرم؟

 .انگار آقای توزکوپاران ذهنم رو خونده

نگران نباش برنامه ای توی موبایلت نصب میکنم که برات  _

 .ترجمه می کنه

 .تشکر کردم و اونم جوابم رو با یک لبخند داد 

از پله ها باال رفتم و روی یک از در سالن زد بیرون و من 

 .صندلی بین دو تا دختر نشستم

قبل از اینکه شروع به درس دادن کنه نتم رو روشن کردم و از 

بازار یک برنامه ی ترجمه دانلود کردم تا بعدا یک برنامه ی 

 .دیگه از آقای مدیر بگیرم

 .استاد شروع به درس دادن داد



 

*** 

 

ه فارسی توسط ترجمه ی بعد از شنیدن روز خوش استاد ب

 .گوشیم، از سر جام بلند شدم

 .به سمت کافه حرکت کردم 

آخه خیلی گرسنه بودم باید حداقل یک دونه کیک می 

 .خوردم

توی حیاط بودم که یکی از دختر هایی که کنارم نشسته بود 

 .اومد کنارم ایستاد

 .به انگلیسی شروع به حرف زدن کرد

 .سالم فاطمه من الیسا هستم _

 :لبخندی زدم و به انگلیسی گفتم

 !سالم خوشبختم _

 .اونم خندید

میدونی فاطمه من فکر می کنم ما می تونیم دوست های  _

 .خوبی باشیم



 . بعد دستم رو گرفت

 .منم همینطور فکر می کنم _

 راستی دارم می رم کافه تو باهام میای؟

 .چشم هاش برق زدن

 .معلومه _

 .من خیلی گرسنمه باهم میریم

 .بهش نگاه کردم

 .چشم های درشت آبی با موهای بوری داشت

 .بدنش سفید بود و اندام الغر و قدی بلندتر از من داشت

 .یک لباس آستین کوتاه و یک شلوار لی پوشیده بود

 .از نظر من بسیار فوق العاده بود

 .وارد کافی شاپ شدم که طبق معمول تمام نگاه ها به من بود

 .یلی اذیتم می کردنتمام این نگاه ها خ

 .با الیسا به سمت یک میز که گوشه ی دیوار بود رفتیم

 . من یک کیک شکالتی و قهوه سفارش دادم

 .الیسا هم یه کیک شکالتی با یک لیوان چایی سفارش داد

 



*** 

 .تمام روز با الیسا بودم

 .شمارشو گرفتم تا باهم در ارتباط باشیم

می کردم که بعد برم خیلی خسته بودم باید یکم استراحت 

 .کنفرانس بوراک، خودمو معرفی کنم

 اما منکه نمیدونستم کنفرانسش کجاست؟

 .از ماشین پیاده و بعد وارد هتل شدم 

به سمت پذیرش حرکت کردم و به انگلیسی شروع به صحبت 

 .کردم

 سالم ببخشید آقای جانگ تشریف دارن؟ _

 .توی حلقمبا شنیدن صدایی که از پشتم شنیدم قلبم اومد 

 با من کار داشتین؟ _

 .دستم رو گذاشتم روی قلبم

 وای سالم؛ شما چرا اینقدر مثل جن ظاهر میشین؟ _

 .خندید

 .معذرت می خوام _

 حاال با من کاری داشتین؟



 .سرم رو به معنای بله تکون دادم

 .بله _

 خواستم بدونم کنفرانس آقای جکسون کجا برگذار میشه؟

 .ومده باشه، شروع به حرف زدن کردانگار یک چیزی یادش ا

 .اها یادم رفت بهتون بگم که توی همین هتل برگزار میشه _

 .متعجب شدم

 مطمئن هستید؟ _

 .سرش رو به معنای بله تکون داد

 .صد در صد _

 .تشکری کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .خیلی زیاد خوابم میومد

رفتم گوشیم رو روی ساعت هفت و نیم تنظیم کردم و گ

 .خوابیدم

 

*** 

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم و به ساعت گوشیم چشم دوختم



 .ساعت نه شب بود

 .یا خدا

 .خدارو شکر با مانتو و شلوارم خوابیدم

سریع روسری و چادرم رو پوشیدم و به سمت سالن هتل 

 .حرکت کردم

 .تمام مردم یک جا جمع شده بودن

داشتم ولی با این حال با اینکه ریز بودم و اندام ظریفی 

 .نمیتونستم از کنارشون رد بشم

 .با صدای بلند صداش زدم

 !آقای جکسون _

 !آقای جکسون

 .بلند تر صداش زدم

 !آقای بوراک جکسون _

 !آقا

 .از عمد فارسی صداش می زدم که منو به یاد بیاره

اینقدر جمعیت شلوغ بود که نمی دیدمش و حتی صداها 

 .ای منو نمی شنیداینقدر زیاد بود که صد



 .بلند تر داد زدم

 !بوراک _

 !بوراک

 .بغضم گرفته بود

 :یکم آروم تر گفتم

 .بوراک جواب بده _

 .همون جمعیت تا دم ماشین همراهیش کردن

شکست خورده از همه چیز رفتم توی باغ هتل و شروع کردم 

 .به گریه کردن

 .خوب حقم داشتم

 .این همه سال آرزوی یک بار دیدنشو داشتم

 .این همه سال به خاطرش از بچگی کار کردم

 .این همه سال توی تب عشقش سوختم

کسی توی حیاط نبود و من بلند آه سوزناکم رو تقدیم فضای 

 .اطرافم کردم که صدای ایل وو رو از پشتم شنیدم

 چرا داری گریه می کنی؟ _

 .آروم اشک هام رو پاک کردم



 بینمش صدامم حتیاینقدر جمعیت شلوغ بود که نتونستم  _

نشنید؛ خوابم برد نتونستمم به کنفرانسش برسم؛ خیلی 

 .دوست دارم ببینمش

 .لبخندی زد

کنفرانسش در مورد شرکتش بود آخرشم گفت به یه  _

 .حسابدار مرد نیاز داره شرکتش همین

 .با شنیدن حرفش از جام بلند شدم

 یک حسابدار مرد؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .بله _

 .تم پایینسرمو انداخ

 .منکه یک دخترم _

 .اما یک لحظه یک فکر بکر زد به سرم

 .فهمیدم خودمو پسر می کنم _

 .متعجب بهم چشم دوخت

 .بلند داد زد

 چی؟ _



 .دستم رو گذاشتم روی نوک بینیم

 .یعنی ساکت باش

 .هیس آروم حرف بزن _

 فقط بگو ببینم می تونی کمکم کنی یا نه؟

 .ادبعد از یک دقیقه جوابم رو د

 .کمکت می کنم _

 .فقط بگو چی کار کنم

 .عالی شد

 .ببین من امشب میرم تو هتل تصفیه حساب می کنم _

االن ساعت ده شبه می تونی یه دست لباس پسرونه ی شیک 

برام جور کنی با یک عینک، چشم هام ضعیف نیستن از این 

 فیکا برام بیار فقط لطفا لباس ها تقریبا اندازم باشه؟

 .ندازه ی نعلبکی باز شده بودچشم هاش ا

 چی گفتی؟ _

 وای این پسره چرا اینطوریه؟

 نگفتی می خوای کمکم کنی؟مگه _

 .دستشو گذاشت روی موهاش



خوب اگه من لباسارو جور کردم تو کجا می خوای عوضشون  _

 کنی؟

 .به فکر فرو رفتم

 .اها تو ماشین خودت _

 .منتظر نموندم حرف بزنه به سمت هتل حرکت کردم

 .تنها هدف من نزدیک شدن به بوراکه

 .باید بهش بگم من کی هستم مطمئنم که اون منو دوست داره

 .بعد از اینکه پولو دادم

 .از هتل زدم بیرون

 .حدود ربع ساعت معتل ایل وو شدم تا اینکه باالخره اومد

قیچیم رو از تو کیفم در آوردم و با لباس ها و عینک و یک 

 .ایل وو شدمپالستیک داخل ماشین 

 .چون شیشه های ماشین دودی بود، معلوم نبودم

 .شروع به کوتاه کردن موهام کردم

 .همه ی موهای بلندم رو داخل پالستیک آشغال ها ریختم

 .عاشق موهای بلند و حالت دارم بودم



موهای من خیلی حالت دار بودن جوری که بعضی وقتا حالت 

 .فر می گرفتن

 .ایا کوتاه کردم چون اینطور بهتر بودموهام رو مثل پسر کره 

 .طرف سمت چپ و راست رو روی گوش هام گذاشتم

 .گوشواره هام رو در آوردم

موهامو یک طرفه زدم و لباس های پسرونه ای که برام آورد و 

 .در آوردم

یک سویشرت آستین بلند طوسی که پشتش یک کاله داشت 

 .لی مشکی با یک پیراهن آستین کوتاه و سفید و یک شلوار

همه رو پوشیدم و عینک مطالعه ی فیکی که برام آورد و زدم 

 .به چشم هام

توی آیینه به خودم نگاه کردم خجالت می کشیدم برم بیرون 

 .آخه موهام معلوم بودن

ولی من باید به خاطر عشقم هر کاری که از دستم بر میاد 

 .انجام بدم

 .از ماشین زدم بیرون

 .من آمادم _



 .جب داشت به من نگاه می کردایل وو متع

 خودتی فاطمه؟ _

 .لبخندی زدم

 .خیلی تغییر کردم _

 .یک نگاه به سر و وضع خودم انداختم

 .اره دیگه از االن قرار بود نقش یه پسر رو بازی کنم

 .بهم نزدیک شد و شونه هام رو گرفت

همه چیت عالیه فقط صدات خیلی نازکه باید یکم کلفتش  _

 .بکنی

 .گفتمباشه ای 

 مثال این طور خوبه؟ _

 .یکم صدامو کلفت کردم

 !سالم خوبی _

 .نه یکم بیشتر _

 .تک سرفه ای کردم و صدامو کلفت تر کردم

 !سالم خوبی _

 .قیافشو متفکر نشون داد



نوچ بوراک خیلی زرنگه سریع می فهمه صدات رو بیشتر  _

 .کلفت کن

 .صدام رو بیشتر کلفت کردم

 !سالم خوبی_

 .لی رو توی چشم هاش دیدمبرق خوشحا

 .آفرین همینه _

 .بعد دستش رو آورد جلو که یعنی بزن قدش

اول نخواستم این کار رو انجام بدم ولی بعد گفتم اشکالی 

 .نداره و دستم رو محکم زدم کف دستش

خوب ایل وو من باید برم هتل یه اتاق بگیرم تو فقط از  _

 .پشت نظاره گر باش

 .شد باشه ای گفت و ازم دور

منم کیسه ی زباله ی موهام رو گذاشتم توی سطل زباله ی 

 .بزرگ نارنجی کنار خیابون و به سمت هتل حرکت کردم

 .وارد هتل شدم و رفتم پذیرش

 .صدامو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 .سالم خانوم یک اتاق می خواستم _



 .مسئول پذیرش کمی با دقت بهم نگاه کرد

 .چقدر قیافتون برام آشناست _

 .اول کمی ترسیدم ولی خونسردیه خودم رو حفظ کردم

 .به جا نمیارم _

 .میشه یک اتاق بهم بدین خیلی خستم

 .باشه ای گفت و بعد چند دقیقه کلید اتاقی رو بهم داد

به سمت اتاق حرکت کردم و  تا روی تخت دراز کشیدم؛ خوابم 

 .برد

 

 

*** 

 

 .دار شدمصبح زود از خواب بی

 وای دانشگاهمو چی کار کنم؟

 .ای خدا

 .اشکم داشت در میومد

 .شماره ی ایل وو رو هم نداشتم که ازش مشورت بخوام



عینک مطالعمو زدم روی چشم هام و به سمت دستشویی 

 .حرکت کردم

بعد از انجام کار های الزم لباس هام رو مرتب کردم و به سمت 

 .پذیرش رفتم

 .به انگلیسی شروع کردم به حرف زدنصدامو کلفت کردم و 

 .سالم با آقای جانگ کار داشتم _

 .سرش رو آورد باال

 .االن صداشون می زنم _

 .تا خواست به ایل وو زنگ بزنه، خودش رسید

 .به سمتش رفتم

 .ایل وو به کمکت نیاز دارم _

اطراف و نگاه کرد و بعد دستم رو محکم گرفت و به سمت 

 .ماشینش برد

 ؟چی شده _

 .بهم بگو

 .با استرس به چشم هاش نگاه کردم

 .دارم... د ... دانشگاه ... د ...  من ...  م  _



 .دستی به صورتش کشید

 می تونی یک ماه نری دانشگاه؟ _

 .هزینش هرچقدر هم شد من پرداخت می کنم

 .سرمو تکون دادم

 .باشه _

 ولی بعدش چی؟

 .لبخندی زد

 .نمیدونم _

خوای پسر بشی و خودت رو به  من حتی نمیدونم چرا می

 .بوراک نزدیک کنی

 ...نکنه تو هم 

 .وسط حرفش پریدم

 .نه، نه، نه من اصال از اون دخترا نیستم _

 .راستش یک قضیه ی خیلی طوالنیه

 .در ماشینو برام باز کرد

 .بیا بشین تو ماشین برام توضیح بده _

 .یکم می ترسیدم



 .نگران بهش چشم دوختم

 .ات کاری ندارمنترس من باه _

نفس عمیقی کشیدم و خواستم پشت ماشین بشینم که صدام 

 .زد

 .فاطمه پشت نشین بهت شک می کنن ها _

در پشت رو بستم و در جلوی ماشین رو باز کردم و سوار 

 .شدم

خوب قبل از هر چیز بگو توی هتل خودتو چی معرفی  _

 کردی؟

 .سرمو انداختم پایین

به اسم دالتون چرچیل هستم و  گفتم من یک فرد آمریکایی _

 .بیست سالمه

حاال توضیح بده برای چی می خوای بهش نزدیک ! خوبه _

 بشی؟

 .یکم می ترسیدم

 .دلم نمی خواست اون بفهمه که من بوراک رو دوست دارم

 .لبخندی زدم



 .یکی از دوست هام اونو خیلی دوست داره _

 .بگمبهم گفته که بیام پیشش و درخواستش رو به بوراک 

 .منم چون دوستم خیلی برام عزیزه قبول کردم

 .یک تای ابروش رو انداخت باال و به جلو نگاه کرد

 .گیداری بهم دروغ می _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .من دروغ نمی گم _

 .بلند داد زد

 ...چرا داری دروغ می گی دروغگو چ  _

 .وسط حرفش پریدم و بلند داد زدم

چون دوسش دارم و نمی خوام کسی اره من دروغ می گم  _

 .بفهمه

وقتی به خودم اومدم که دیدم ایل وو با تعجب داره بهم نگاه 

 .می کنه

 داری؟... د ...  دوستش ...  د ...  تو ...  ت  _

 .سرم رو انداختم پایین و شروع به گریه کردن کردم

 .آره چهار ساله که دوسش دارم _



 .دمبعدش تمام ماجرا رو براش تعریف کر

 .از روزی که پدرم بیمار شد تا االن

 مین هو چی؟ _

 بخشیدیش؟

 یا هنوز ازش متنفری؟

 .اشک هام رو پاک کردم

 .بخشیدمش ولی ازش بدم میاد _

 .سرشو چسبوند به صندلی

 .بی چاره مین هو _

 .دلت براش نسوزه اون نزدیک بود پدرم رو به کشتن بده _

 .سرشو از صندلی جدا کرد

 .نداشت بریشاید دوست  _

 .شاید مین هو عاشق تو شده بود

 .یک لحظه یاد دیالوگ حضرت یوسف افتادم

 .برای همین به زبون آوردمش

 !عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست _

 .عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمی دهد



 .هوس را نباید عشق نامید

 .متعجب بهم نگاه کرد

 .ربطی دارهمتوجه نمیشم این چه  _

هو عاشق من  اوال که مین هو عاشق من نبود دوما اگه مین _

بود نباید به فکر خودش می بود و برای رسیدن به من جون 

 .یک نفر دیگه رو می گرفت

سوما اون بچه بود تازه شونزده سالش بود معلومه که عشقش 

 .هوس بچه گانست

 .پس من باور نمیکنم که اون عاشقم بوده

 .خاروندیکم سرشو 

 .ولش کن _

 .مرسی که بهم گفتی

 .راستش من فقط یک دست لباس برات گرفتم

 ...ا 

 .پریدم وسط حرفش

 .اشکال نداره همینم خوبه امروز عصر می رم لباس بخرم _

 .لبخندی زد



منظورم اینه من می رسونمت یکی از اون شرکت های  _

گاهت بوراک که به حسابدار نیاز داره بعد می رم کارهای دانش

رو انجام می دم بعد با هم میریم بازار می خوام خودم برات 

 .لباس بگیرم

تا خواستم چیزی بگم دستشو آورد جلو و گذاشت روی 

 .دستم

 .نه نیار دلم می خواد خودم برات لباس بگیرم _

 .خجالت زده سرمو انداختم پایین

 االن تو چیزی کم نداری می خوای بریم؟ _

 .سرمو تکون دادم

 .می گفت لباس های پسرونه ی دیشب روی تنم بود راست

 .عینکم که روی چشم هام بود

 .موهامم یکم بهم ریخته بودن که زیاد مشکلی نداشت

 .فقط میمونه شکمم که داره از گرسنگی می میره

 .نه مشکلی نیست فقط بزار برم صبحانه بخورم سریع میام _

 فقط یک سوال تو گفتی شرکت های بوراک؟

 .که می دونم یه بیمارستان داره با یه شرکت تا جایی



 .متعجب بهم نگاه کرد

تو نمیدونستی دو تا شرکت داره که هرکدومشون پنج تا  _

 .شعبه دارن

 .بیمارستانشم بین المللی شده

 .برای همینم کارت سخت تر شد

 .این دفعه من تعجب کردم

 !اخه چرا؟ _

 .ماشینو روشن کرد

 .ت که تو رو نمی بینهچون اینقدر دختر دورش هس _

 .یاد حرف بوراک افتادم

 

 *گذشته*

 

 :با پوزخند گفت

فکر نکن عاشق چشم و ابروتم که اون حرف ها رو زدم چون  _

اینقدر دختر خوشگل تر از تو دورم هست که اصال تو به 

 .چشمم نمیای



 

 *حال*

 

 چت شد فاطمه؟ _

 .لبخند مصنوعی زدم

 .هیچی... ه  _

تالشم رو می کنم اگه نشد از زندگیش بریم شرکت من تمام 

 .می رم بیرون

 .به جلو نگاه کرد

 .مواظب باش صدات کلفت باشه که بهت شک نکنه _

 .صاف و مغرورانه راه برو

 .بعد از حرفش دم در یک مغازه ایستاد و پیاده شد

 .بعد پنج دقیقه با یک پالستیک اومد

 .دکاکائو بوداخل پالستیک دو تا کیک شکالتی و دو تا شیر 

یه شیر کاکائو و یک کیک برداشتم و تشکر کردم و شروع 

 .کردم به خوردن



باالخره بعد ربع ساعت رسیدیم به یه شرکت خیلی بزرگ که 

 .از بیرون نمای فوق العاده ای داشت

خواستم سرم رو باال کنم که ببینم چقدر بلنده اما چشم هام با 

 .نور آفتاب برخورد می کرد و اذیت میشد

 .به شرکت نزدیک شدم

 .دو تا اتاقک طوسی، سمت چپ و راست بود

 .دم در هر اتاقک هم دو تا مامور بود

 .به یکی از اونا نزدیک شدم

 .ایل وو هم باهام بود

خواستم وارد یکی از اتاقک ها بشم که یکی از اون مامور ها 

 .جلوم رو گرفت و به ترکی چیزی گفت

 .ادایل وو هم به ترکی جوابش رو د

 .اون مامور هم بهمون اجازه داد که داخل بریم

 .ما هم وارد اتاقک شدیم

 .چهار تا میز بزرگ داخلش بود

 روی هر میز دو نفر بودن؛



روی دو تا میز چهار تا مرد، دو تا میز دیگه هم چهار تا زن  

 .نشسته بودن

 .همه با دیدن ایل وو ازجاشون بلند شدن

ایل وو دوست صمیمی بوراکه تعجب کردم ولی بعد فهمیدم که 

 .پس می شناسنش

به سمت یکی از دخترا رفتم و صدامو کلفت کردم و به 

 .انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 .سالم من دالتون چرچیل از کشور آمریکا اومدم _

 .تبلیغتونو دیدم می خوام بیام اینجا حسابدار بشم

 .اونم به انگلیسی حرف زد

 .فرم پر کنیداوه بله ولی اول باید  _

 .باشه ای گفتم و روی صندلی آهنی رو به روش نشستم

 .بعد از پر کردن فرم بهش تحویل دادم

 .لبخندی زدم و با ایل وو وارد شرکت شدیم

در شرکت رو که باز کردم، فقط متعجب به فضای رو به روم 

 .نگاه  می کردم

 .سمت چپ و راستم پر از گل های مریم بود



 !منگل مورد عالقه ی 

کاشی های زیرش شیشه ای بودن که زیرش کلی ماهی های 

 .رنگی بود

اینقدر رفتم که به در سفید رنگی با دستگیره ی طالیی 

 .رسیدم

 .در رو باز کردم و داخل شرکت شدم

 .کلی آدم داخل شرکت در حال رفت و آمد بودن

 .اینجا چقدر شلوغه _

 .ایل وو سرش رو به گوشم نزدیک کرد

 .ی آزمون واسه ی حسابداری اومدناکثرا برا _

 .مواظب باش از آزمون سربلند بیای بیرون

 .متعجب به سمتش بر گشتم

 !مگه قراره آزمون بگیرن؟ _

 .آروم زد روی پیشونیم

 شرکت هاش بین المللیه؛ _

 .الکی نمی تونن که کسی رو بیارن 

 .دستمو گذاشتم روی پیشونیم



 .نکنه من نتونم _

 .لبخندی زد

 .مئنم که تو می تونیمن مط _

 .حداقل اگه می خوای به بوراک برسی باید بتونی

 .دستم رو گذاشتم روی قلبم

 !اره من می تونم _

 .حاال کجا برم آزمون بدم

 .دستش رو به سمت آسانسور نشونه گرفت

 .باید بری طبقه ی آخر اتاق سمت چپ _

 .من باهات نمیام

 .از اینجا به بعدش با خودته

 .تو االن یک پسری نه دخترهواست باشه 

 .صدات رو کلفت می کنی تا بهت شک نکنن

 .مخصوصا بوراک که خیلی باهوشه و سریع می فهمه

 .سرم رو تکون دادم

 .عینکمو یکم جابه جا کردم که صاف ایستاد روی چشم هام



به سمت آسانسور حرکت کردم و بزرگ ترین عدد که طبقه ی 

 .سی ام می شد رو زدم

 .آسانسور به خودم نگاه کردم توی آیینه ی

 چقدر عوض شدم؟

موهای حالت دارم، حاال خیلی کوتاه شده بودن و و فقط گردن 

 .و گوش هام و یک چشمم رو می پوشوندن

عینک مطالعه ام هم دورش سیاه بود به شکل گرد بود و بهم 

 .میومد

لباس های پسرونه یکم برام گشاد بودن ولی خیلی بهم 

 .ل یک پسر واقعی می کردنمث میومدن و منو

 .با توقف آسانسور، استرسم بیشتر شد

 .از آسانسور بیرون زدم

 .یک لحظه صدای پیامک گوشیم بلند شد

 .ایل وو بود

 .شمارمو توی ماشین بهش دادم برای همین شمارمو داشت

توی پیامک نوشته بود که روی اون اتاقی که به انگلیسی 

 .نوشته اتاق آزمون داخل بشم



 .اخرشم گفت یادت نره صدات باید کلفت باشه

 .گوشیم رو بستم و شروع کردم توی سالن راه رفتن

 .سالنش خیلی بزرگ بود به زور تونستم اتاق رو پیدا کنم

 .افراد زیادی دم در اتاق نشسته بودن

 .یکی به ترکی صدام زد

 .به سمتش برگشتم

 .یک آقا بود که پشت یک میز نشسته بود

صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع دم وبهش نزدیک ش

 .به حرف زدن کردم

 .سالم من دالتون چرچیل از کشور  آمریکا هستم _

 .لبخندی زد و به انگلیسی شروع به حرف زدن کرد

 .اوه بله فرمتون که توی حراست پر کردین، به دستم رسید _

پنج هستید منتظر بمونید تا شما شماره ی صدو سی و 

 .بشه نوبتتون

 .لبخندی زدم و کاغذی که بهم داد رو ازش گرفتم

روش شماره ی صدو سی و پنج نوشته بود که شماره ی نوبت 

 .من بود



باالی در اتاق ازمون، یک تابلوی چراغی قرمز بود که نوشته 

 .بود نود و نه

از این تابلو ها که توی ایران دم در هر مغازه ای برای تبلیغ 

 .هست

شت صد، و یک نفر از اتاق اومد بیرون و نفر بعد یک دقیقه نو

 .بعدی رفت

 .حدود دو ساعت معتل شدم تا نوبتم شد

 .داخل اتاق شدم

 .یک پسر زیبا و جوون پشت میز نشسته بود

دلم می خواست از خجالت سرم رو بندازم پایین ولی این کار 

 .رو انجام ندادم چون اونموقع به پسر بودنم شک می کرد

 .فت کردم و بعد انگلیسی حرف زدماول صدامو کل

 .سالم برای آزمون اومدم _

 :اول تعجب کرد، اما بعد گفت

خوب اول روی صندلی بشین بعد خودت رو معرفی کن و  _

 بگو از چه کشوری اومدی؟

 .روی صندلی فلزی رو به روش نشستم



 .من دالتون چرچیل بیست ساله از آمریکا هستم  _

 .سرش رو تکون داد

 .خوره که کوچیک تر باشی بهت می _

 .بعد پوزخندی زد

 .بیشتر شبیه دخترایی تا پسرا _

 .یکم ترسیدم

 .خدا کنه بهم شک نکنه

 .یکم اخم کردم

خیلیا بهم می گن و حتی مسخرم می کنن، ولی حرف مردم  _

 .برام مهم نیست من فقط هدفمو دنبال می کنم

 .یک تای ابروش رو داد باال

 !آفرین _

 .چهار  نفر قبلی نیستی مثل صدو سی و

اونا اعتماد به نفس نداشتن برای همین آزمونشون رو خراب 

 .کردن



هر هدفی داری به من مربوط نیست ولی االن اگه می خوای 

قبول بشی باید به تمام سواالتم پاسخ کامل و درست بدی 

 .وگرنه قبول نمیشی

 .تو نباید حتی یک غلط داشته باشی

 .سرم رو تکون دادم

 .بوراک رو دوست دارم باید بتونم اگه

 .باید به خاطرش بجنگم

 .شروع کرد به آزمون گرفتن

برای آزمون باید اول درمورد گذشتت بگی بعد می رسیم به  _

حساب کردنت توی ریاضی که اگه همه رو درست جواب دادی 

 .قبولت می کنم

 .دست هام رو مشت کردم

 .من باید قوی باشم

 اینجا؟خوب بگو چرا اومدی  _

 .از اینجا به بعد دیگه مجبورم در مورد گذشتم دروغ بگم



من به کاراته عالقه دارم و می خوام برم کاراته ولی متاسفانه  _

پول کافی ندارم، پدرم هم بیماره و خواهرم داره می ره 

 .دانشگاه و به پول نیاز داره

 .مامانم خیاطه و از پس مخارجمون بر نمیاد

 .ادم اومد چی گفتمبه خودم که اومدم ی

 آخه من کجا به کاراته عالقه دارم؟

 .پدرم خدارو شکر سالمه و خواهر، برادر هم که ندارم

 .ولی خدارو شکر مامانم خیاطه

 .به چشم هاش قاطعانه نگاه کردم

 !خوبه _

 .حاال بریم سر بحث ریاضی

 !یا خدا

 !یا ابلفضل

 

*** 

 

 .سوال آخر رو هم خدارو شکر درست جواب دادم



 .ریاضیم خوب بود و همچنین سواالت اون آسون بود

 .یک کارت به سمتم گرفت

برو طبقه ی بیست و پنجم اون طبقه کال مال رئیسه که  _

 .جلسات و اتاق کار و اتاق استراحتش اونجاست

چند تا اتاقه که روی همشون به انگلیسی نوشته که چه اتاقی 

 .هستن

 .این کارتو نشون منشی بده

 .اجازه می ده وارد اتاق بشیبعد بهت 

 .اونجا رئیس خودش شخصا بهت قوانینو می گه

 .تشکری کردم و از اتاق خارج شدم

 .داخل آسانسور شدم، و روی بیست و پنج کلیک کردم

 .باالخره آسانسور ایستاد

 .هم شکمم درد می کرد

هم قلبم داشت خودش رو به دیواره ی سینم محکم می 

 .کوبید

 .اتاق رئیس بودیک میز کنار در 



یک دختر زیبا که فکر کنم منشیش باشه در حال بررسی 

 .پرونده ها بود

به منشی نزدیک شدم و صدامو کلفت کردم و به انگلیسی 

 .شروع به حرف زدن کردم

 .سالم، من توی آزمون قبول شدم _

 .بعد کارت رو نشونش دادم

 .لبخندی زد و منو به اتاق رئیس راهنمایی کرد

 . ق ایستادمدم در اتا

 .باورم نمیشه چند دقیقه دیگه من با بوراک رو به رو میشم

 .چند تقه به در اتاق زدم

 .به ترکی چیزی گفت

 .فهمیدم که منظورش اینه که بیا داخل

 .دستگیره ی اتاق رو زدم و آروم وارد اتاق شدم

یک میز خیلی بزرگ وسط اتاق بود که پشتش یک پنجره ی 

 .بیشتر دیوار رو گرفته بود خیلی بزرگ بود که نصف

بوراک پشت میز روی صندلی و همچنین پشت من رو به 

 .پنجره نشسته بود



 .نمی تونستم صورتش رو ببینم

 .یه بغضی گلومو گرفته بود

 .سعی کردم بغضم رو قورت بدم

 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

هستم که توی آزمون سالم من دالتون چرچیل از آمریکا  _

 .قبول شدم

 .کارتو نشون منشی دادم

 .برگشت به سمتم

 .باورم نمیشد این بوراکه

 .چقدر بزرگ شده

 .چقدر قشنگ تر شده بود

 .از جاش بلند شد و به سمتم اومد

 .روبه روم وایساد

 .قدش خیلی زیاد بلند بود

 .هیکلش رو فرم بود

 .من به زور تا سینش می رسیدم

 .سرم رو آوردم باالبرای دیدنش 



 .داشتم می مردم

 .نفسم باال نمیومد

 .پلک زدن رو فراموش کرده بودم

 .پوزخندی زد و رفت سرجاش نشست

 .چقدر کوتوله ای _

 چند سالته جوجه؟

 .انگلیسی بلد بود خدارو شکر

 .برای همین فهمیدم که چی گفت

 .بیست _

 .سرشو تکون داد

 .خوبه حاال بیا بشین _

 .یک دست مبل  قهوه ای جلوی میزش افتاد تازه چشمم به

 .روی یکی از مبل ها نشستم

 .اونم از جاش بلند شد و اومد رو به روی من نشست

 .ببین آقا پسر اینجا قوانین خودش رو داره _

 اول بهم بگو ببینم تو توی ترکیه خونه داری؟ 

 .سرم رو به سمت نه تکون دادم



 .اخمش غلیظ تر شد

 کنی؟ پس کجا زندگی می _

 .مثل همیشه صدامو کلفت کردم

 .توی هتل _

 .سرشو تکون داد

 .اینجا باید رأس ساعت هشت صبح توی اداره باشی _

حقوق کارمندارو تو میدی، پس اگه یک رقم اضافه یا کم 

 .بهشون حقوق بدی از کارت اخراجی

 .ساعت دوازده تا یک ظهر فرصت داری ناهار بخوری

 .زنیه دخترااینجا فقط محل کاره نه مخ 

اگه ببینم که داری با دخترا می گردی و شماره میدی، 

 .اخراجی

 .تو عالوه بر اینکه حسابداری، باید مثل منشی من باشی

برای اینکه خانوم ایندر منشیم قراره از کارش استعفا بده به 

 .خاطر دالیل شخصیش

 .باید توی جلساتم حضور پیدا کنی

 حرف دیگه ای هم هست؟



 .بگم نه پرید وسط حرفمتا خواستم 

 . خوبه می تونی بری _

 چقدر بد شده؟

 .البته کوچیک هم که بود بد بود

تا خواستم از اتاق بزنم بیرون صداش رو از پشت گوشم 

 .شنیدم

 .از امروز می تونی کارت رو شروع کنی _

 .رو صدا زد( منشی) بعد خانوم ایندر

 .منشی وارد اتاق شد

 .به ترکی با منشی حرف زد

 :خانوم ایندر هم روش رو به سمت من کرد و به انگلیسی گفت

 .پشت سر من بیاید لطفا _

 .سرم رو تکون دادم و پشت سرش راه افتادم

داخل یک اتاق که باالش به انگلیسی نوشته بود اتاق منشی 

 .شدیم

 .منشی روی مبل نشست و منم روبه روش نشستم

 :حرف زدن کردمن سکوت کردم اما اون به انگلیسی شروع به 



 .خوب من ایلول ایندر هستم  _

 .به خاطر مشکالت شخصیم دیگه نمیام سرکار

و اما تو اینو بدون آقا پسر که اگه اینجا درست کارت رو انجام 

 .ندی و منظم نباشی بالفاصله اخراجی

صبح ساعت هشت باید صبحانه ی آقای جکسون رو براشون 

 .ببرید

ای که دارن رو باید بهشون  ساعت نه هم برنامه ی روزانه

 .بگید

 .برنامه ی روزانشون توی این کامپیوتر ارسال میشن

 .بعد اشاره به کامپیوتر روی میز روبه روم کرد

 .ساعت دوازده و نیم هم باید ناهارشون رو براشون ببرید

 .صبحانه و ناهار آقای رئیس رو باید از رستوران شرکت بگیری

 .کندر تمام جلساتش حضور پیدا 

 .ساعت چهار بعد از ظهر هم شرکت تعطیل میشه

هر ماه هم باید حقوق کارمندها رو بدی که فکر نکنم کار 

سختیم باشه تو پشت میز می شینی و کارمندا هم میان 

 .حقوقشون رو ازت می گیرن



 .باشه ای گفتم و کارم رو شروع کردم

 .اون دختر خانوم خوشگل هم خیلی بهم کمک کرد 

 .بعد از ظهر بود که مرخصم کردنساعت چهار 

 .آدرس هتل رو بلد نبودم

خواستم به دفتر پذیرش هتل زنگ بزنم که یک لحظه ماشین 

 .ایل وو جلوی روم ایستاد

 .کجا خودم می رسونمت خانوم _ 

 .محکم زدم روی سرم

 .اونم زد روی دهن خودش

 .ببخشید حاال سوار شو آقای چرچیل _

 .لبخندی زدم و سوار شدم

 .شین که حرکت کرد هر دو شروع به خندیدن کردیمما

 .اصال هواسم نبود که ایل وو به فارسی اون حرف رو زده بود

 بعد از اینکه خندیدنم تموم شد،  

 .ایل وو شروع کرد به حرف زدن

 یک ماه برات مرخصی گرفتم؛ _

 .االنم اومدم دنبالت که بریم لباس برات بگیرم



 .پایینخجالت زده سرم رو انداختن 

 ...نمی خواد حاال خودم می رم، م  _

 .وسط حرفم پرید

 .روی حرف من نه نیار _

 .قول دادم برات بگیرم، براتم لباس می خرم

 .خیلی خجالت می کشیدم سرم رو بلند بکنم

ای کاش زمین دهن باز کنه و منو ببلعه بهتر از این بود که توی 

 .نه بگیرهمرد غریبه برام لباس پسرو یک کشور غریب یک

 .باالخره به بازارشون رسیدیم 

 .از ماشین پیاده شدم و کنار ایل وو شروع به راه رفتن کردم

 :به فارسی گفتم

 !چه بازار بزرگیه _

 .لبخندی زد و اونم به فارسی شروع به حرف زدن کرد

آره منو بوراک همیشه میومدیم اینجا اصال اجازه نمی دادیم  _

 .ر هامون برن برامون خرید کنندبادیگاردهامون یا خدمتکا

 .چشمم به یه بستنی فروشی افتاد

 :خیلی آروم گفتم



 .آخ که بدجور دلم هوس بستنی کرده _

 .دستمو گرفت و منو به سمت بستنی فروشی برد

 .این چقدر گوشاش تیزه 

 کجا داریم می ریم؟ _

 .لبخندی زد

 .بدجور هوس بستنی کردم _

 .راه رفتملبخندی زدم و خوشحال دنبالش 

به بستنی فروشی که رسیدیم من یه بستنی قیفی شکالتی و 

 .ایل وو یک بستنی لیوانی وانیلی سفارش داد

بعد از گرفتن بستنی ها از مغازه زدیم بیرون و به سمت 

 .فروشگاه ها رفتیم

یک لحظه صدای موزیک پخش شد و یهو ترسیدم و  محکم 

 .بازوی ایل وو رو گرفتم و بهش نزدیک شدم

 .اونم بلند خندید

 !نترس _

 .توی بازار های ما همیشه موزیک شاد هست

 .لبخندی زدم و ازش جدا شدم



یک موزیک ترکی شاد گذاشته بودن و چند تا دختر و پسر 

 .داشتن آواز می خوندن

 .بازوی ایل وو رو گرفتم

 .بریم اونجا _

 .لبخندی زد و باهام اومد

 .دخترا و پسرا می خوندن و می رقصیدن

 .بعد از چند دقیقه صدای ایل وو رو کنار گوشم شنیدم

 .دیرمون می شه ها _

سرم رو تکون دادم و به نزدیک ترین فروشگاه لباس های 

 .پسرونه که رسیدیم وارد شدیم

 .لباس های زیبایی داشت

 .چند دست لباس برای خودم برداشتم

 .ایل وو هم چند دست لباس برام برداشت

 .رو خودش حساب کرددستش درد نکنه همه 

خالصه بعد کلی خرید شب ساعت نه خسته و کوفته رسیدیم 

 .هتل



از ایل وو تشکر کردم و بعد از خداحافظی کلید اتاقم رو از 

پذیرش گرفتم و وارد اتاق شدم از خستگی فقط سریع 

 .ساعتمو کوک کردم و خوابیدم

 

 *مین هو* 

 

 !عاشقش شدم

 .از همون بچگی عاشق نجابتش شدم

 .همون بچگی منو دیوونه ی خودش کرد از

کاری کرد که به خاطر اینکه بیشتر کنار من بمونه دستگاه 

تنفس پدرش رو قطع کنم تا چند روز بیشتر کنارم باشه؛ اما 

 .این کار من باعث تنفرش نسبت به من شد

 .روزی که رفت بدترین روز عمرم بود

 .تا یک هفته از اتاقم بیرون نزدم

ه پدرم برای اینکه من سرگرم بشم و عشق بعد از یک هفت

فاطمه رو از ذهنم دور کنم هتل پنج ستارش رو به دست من 

 .سپرد و خودش و مادرم رفتن کره



 .از اون روز به بعد از بوراک متنفر شدم

 .عشق برادری من نسبت بهش به یک کینه تبدیل شد

 .اگه اون منو لو نداده بود فاطمه ازم متنفر نمی شد

 .مغرور بود که واسه معذرت خواهی هم پیش من نیومد اینقدر

پدر بوراک یه بیمارستان و دو تا شرکت داشت که همه رو داد 

 .به بوراک و خودش با همسرش به آمریکا رفت

بوراک اینقدر پیشرفت کرد که هر لحظه بهش حسادت می 

 .کردم

 .بیمارستانش شد معروف ترین بیمارستان ترکیه

تقا داد و واسه هر کدوم پنج تا شعبه زد و دو تا شرکتش رو ار

 .خودش و شرکت ها و بیمارستانش کال معروف شدن

بعد یک سال خودش به کمکم نیاز داشت برای همین یکی از 

 .بادیگارداشو فرستاد که همراهیم کنه

 .تا یک ماه می خواست بره آمریکا و شرکتاش رو به من سپرد

 .نتونستم بهش نه بگم پس قبول کردم

 .چهار سال گذشت و من هنوز فاطمه رو فراموش نکردم



همه گفتم که توی هتل کلی آدم دورم رو گرفته بودنو من به 

 .فردا ساعت هشت بوراک کنفرانس داره

 .بعد از اینکه صحبتم تموم شد وارد سالن شدم

 .یک لحظه چشمم به بخش پذیرش افتاد

مسئول هتل یک دختر چادری پشتم وایساده بود و داشت با 

 .صحبت می کرد

 .بهشون نزدیک شدم

 .به چشم های دختره نگاه کردم

 .حسم می گفت فاطمست ولی باید مطمئن می شدم

 :برای همین گفتم 

 میشه بگید؟ نام و نام خانوادگیتون رو _

 :تکون دادسرش رو

 .بله من فاطمه شیدایی هستم _

 .دیگه شک من به یقین پیوست

 .هش بگمنمی تونستم اسمم رو ب

 .می ترسیدم از دستش بدم

 .برای همین بهش گفتم اسمم جانگ ایل وو هست



 .بهش اطالع دادم که فردا بوراک کنفرانس داره

 .روزی که کنفرانس شروع شد ندیدمش

شب بعد از اینکه بوراک رفت؛ توی باغ هتل دیدم که داره 

 .گریه می کنه

 .تحمل اشکش رو نداشتم

 .بهم گفت که بوراک ندیدتش

 .منم گفتم توی کنفرانس و مصاحبش چی گفته

 .وقتی که شنید به یه حسابدار مرد نیاز داره

چیزایی ازم خواست که اصال نمی تونستم باور کنم که عقلش 

 سالمه یا نه؟

 .اون می خواست خودش رو شکل پسرا کنه

منم به ناچار برای اینکه دلش نشکنه گفتم که کمکش می کنم 

 .مو پای حرفمم وایساد

 .ولی این همه کار برای بوراک منو متعجب می کرد

 .ولی وقتی از ماشینم اومد بیرون

 .خیلی قشنگ شده بود



موهای حالت دارش رو طوری کوتاه کرده بود که گردن و 

 .گوشاشو بپوشونه

عینک مطالعه هم زده بود روی چشم هاش و تیکه ای از 

موهاش رو به صورت یک طرفه روی یکی ازچشم هاش 

 .اشتگذ

 .لباس های پسرونه فوق العاده بهش میومدن

 .میمونه قدش که کوتاهه ولی مشکلی نیست

شب بعد از اینکه کاراش و انجام دادم؛ به سمت خونم حرکت 

 .کردم و خوابیدم

 .صبح زود سر حال از خواب بیدار شدم و رفتم هتل

 .گیرهدیدم فاطمه داره سراغ منو می

 .بهش نزدیک شدم

 .اه کردمضطرب بهم نگ

 .به کمکت نیاز دارم _

به اطراف نگاه کردم و دستش رو گرفتم و به سمت ماشینم 

 .بردم

 .بهم گفت که می ره دانشگاه



 .منم گفتم یک ماه نره تا کارش رو انجام بده

 .اونم قبول کرد

 :ولی گفت

 بعدش چی؟ _

منم سوالی که خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود رو به زبون 

 :آوردم

 .دونمنمی  _

من حتی نمی دونم چرا می خوای پسر بشی و خودت رو به 

 بوراک نزدیک کنی؟

 .یک لحظه یه فکر بدی اومد توی ذهنم که به زبون آوردمش

 ...نکنه تو هم  _

 .سریع وسط حرفم پرید

 .نه، نه، نه من اصال از اون دخترا نیستم _

 .راستش یک قضیه ی خیلی طوالنیه

 .در ماشین و براش باز کردم

 دلم می خواست بدونم جریان چیه؟

 .هرچقدر هم که طوالنی باشه



 .بیا بشین تو ماشین برام توضیح بده _

 .ترس رو توی چشم هاش می دیدم

 .نگران بهم نگاه می کرد

 .برای اینکه خیالش راحت بشه، قاطع به چشم هاش نگاه کردم

 .نترس من باهات کاری ندارم _

 .شین بشینهنفس عمیقی کشید و خواست پشت ما

 .اما من دوست نداشتم که اون پشت ماشین بشینه

 .دلم می خواست فقط کنار من بشینه

برای همین یک بهونه ی الکی آوردم و کاری کردم که بیاد جلو 

 .بشینه

اول ازش پرسیدم که توی هتل من خودش رو چی معرفی 

 .کرده بعدش ماجرا رو ازش جویا شدم

ف کرد که من مطمئن بودم اول یک داستان الکی برام تعری

 . دروغه

بعد از کلی حرف و داد و بی داد، یک لحظه داد زد که دوسش 

 .داره

 .اصال باورم نمی شد



 .متعجب بهش نگاه می کردم

 .از کارم پشیمون شدم

 .ای کاش هیچ وقت کمکش نمی کردم

 .ماجرا رو برام تعریف کرد

 .از کوچیکیمون تا االن

 .بخشیده یا نه دلم می خواست بدونم که منو

 :برای همین ازش پرسیدم

 مین هو چی؟ _

 بخشیدیش؟

 یا هنوز ازش متنفری؟

 .اشک هاش رو پاک کرد

 .بخشیدمش ولی ازش بدم میاد _

 .سرم رو چسبوندم به صندلی

 .باز جای شکرش باقیه که منو بخشیده 

 :اروم گفتم

 .بی چاره مین هو _



ن انداختن روی با شنیدن حرفش انگار تمام غم عالم رو آورد

 .شونه های من

 .دلت براش نسوزه اون نزدیک بود پدرم رو به کشتن بده _

 .دلم می خواد بهش بگم من عاشقش بودم

 .می خواستم بگم عشق تو باعث شد که اون کارو کنم

 .شاید دوست نداشت بری _

 .شاید مین هو عاشق تو شده بود

 .یک حرفی زد که زیبا بود اما وصف حال من نبود

 .چون من عاشقش بودم

 .عشق من نسبت بهش اصال هوس نبود

 .من دوسش داشتم

 .متعجب بهش نگاه کردم

 متوجه نمی شم این چه ربطی داره؟ _

یک لحظه با حرفی که زد انگار یک سطل آب ریختن روی 

 .سرم

 .اوال که مین هو عاشق من نبود _



 ودوما اگه مین هو عاشق من بود نباید به فکر خودش می بود 

 .برای رسیدن به من جون یک نفر دیگه رو می گرفت

 سوما اون بچه بود تازه شونزده سالش بود؛

 .معلومه که عشقش هوس بچه گانست

 .پس من باور نمی کنم که اون عاشقم بوده

 !پر از بغضم

 !ولی می خندم

 !چرا؟

 .چون عشقم کنارمه

 وقتی عشقم پیشمه چرا باید غمگین باشم؟

 .دیگه این بحث ادامه پیدا کنهدلم نمی خواست 

 .همینجوری سرم رو خاروندم

 .بعد بحث رو عوض کردم

گفتم که اول می رسونمش یکی از شرکت های بوراک بعدش 

میرم دنبال کار های دانشگاهش که بعد بریم خرید برای 

 .لباسش



اول یکم مخالفت کرد که همین لباس خوبه ولی وقتی جدیت 

 .ید سکوت کردحرفم رو از توی چشم هام د

 .همه چیزش تکمیل بود

 .لباساش که پسرونه بود مدل موهاش که خوب بود

 .فقط بهم گفت که گرسنشه

 .این مشکلی نیست توی راه براش کیک و شیر می خرم

یک لحظه با سوالی که بعد از حرفش ازم پرسید، متعجب 

 .شدم

 !فقط یک سوال تو گفتی شرکت های بوراک؟ _

 .ونم یه بیمارستان با یه شرکت دارهتا جایی که من می د

 .متعجب بهش نگاه کردم

یعنی اون شرکت های بوراک و بیمارستانش رو توی مجله ها و 

 ندیده بود؟... اخبار و فضای مجازی و 

تو نمی دونستی دو تا شرکت داره که هرکدومشون پنج تا  _

 !شعبه دارن؟

 .تازه بیمارستانشم بین المللی شده

 رفم تموم شد؛بعد از اینکه ح



 .خواستم چیزی بگم که یکم ناامیدش کنم

 .برای همینم کارت سخت تر شد _

 .این دفعه اون تعجب کرده بود

 !اخه چرا؟ _

 .ماشین رو روشن کردم

 .چون اینقدر دختر دورش هست که تو رو نمی بینه _

 .یک لحظه به فکر فرو رفت

 .صداش زدم جواب نداد

 :بلند داد زدم

 !؟چت شد فاطمه _

 .لبخندی زد که کامال معلوم بود که مصنوعیه

 !هیچی... ه  _

بریم شرکت من تمام تالشم رو می کنم اگه نشد از زندگیش 

 .می رم بیرون

 .من ناامید نمی شم فاطمه

 .چون می دونم تو در نهایت متعلق به منی

 !چون تو مال منی



به سمت نزدیک ترین مغازه حرکت کردم و پس از خرید دو تا 

 .ک و دو تا شیر کاکائو به سمت شرکت حرکت کردمکی

 .از دو تا اتاقک پذیرش ورودی شرکت گذشتیم

 .تمام مدت فاطمه محو شرکت بوراک شده بود

 .همراهیش کردمتا داخل شرکت 

 .ولی بعد بقیش رو به خودش سپردم

 .خودمم رفتم دنبال کار های دانشگاهش

 .ه باشمامیدوارم هیچ وقت از این کارم پشیمون نشد

 

 *فاطمه*

 

 .با شنیدن صدای زنگ ساعت از خواب نازم بلند شدم

 .چشم هام هی بسته میشدن ولی من به زور بازشون کردم

 .یه یا علی گفتم و از تختم جدا شدم

به سمت دستشویی حرکت کردم و بعد از انجام کار های الزم 

 .از دستشویی خارج شدم و شروع به پوشیدن لباس هام کردم

 .پذیرش هتل زنگ زدم که برام یه تاکسی اماده کنهبه 



 .عطر مردونه زدم و بعد از اتاق خارج شدم

دم در هتل منتظر تاکسی بودم که ماشین مین هو جلوی پام 

 .ترمز کرد

 .دو تا بوق زد و بعد به فارسی شروع به حرف زدن کرد

 شما تاکسی می خواستین مستر چرچیل؟ _

 .شدماروم خندیدم و سوار ماشین 

 .خندیدمتوی راه اون کلی جوک می گفت و منم همش می

 .خالصه اینقدر خندیدیم که باالخره به شرکت رسیدم

خدارو شکر برای خودم یه ساندویچ نون و پنیر گرفته بودم 

 .وگرنه از گرسنگی ضعف می کردم

 وارد شرکت شدم؛

به سمت اتاقم حرکت کردم و بعد از اینکه لیست کارهای 

 اک رو از توی کامپیوتر دیدم،امروز بور

 .همه رو توی برگه نوشتم تا چیزی رو یادم نرفته باشه

 .به سمت اتاق بوراک حرکت کردم 

 .چند تقه به در زدم که به ترکی گفت بیا داخل

 .دیگه می دونستم که کلمه ی بیا داخل به ترکی چی میشه



 .وارد اتاق شدم

 .پاهام شروع به لرزیدن کردن

 .تاالپ تولوپ می کرد قلبم وحشتناک

 .نمی تونستم به چشم هاش نگاه کنم

 !خوب _

 !شروع کن

 تک سرفه ای کردم؛

صدام رو کلفت کردم و بعد به انگلیسی شروع به حرف زدن 

 .کردم

 .لیست رو که خوندم، خواستم از اتاق خارج بشم که صدام زد

 .با ترس به عقب نگاه کردم

 .بهم نزدیک شد

 دگی می کنی؟تو گفتی توی هتل زن _

 .آروم سرم رو تکون دادم

 !بله... ب  _

 .بعد صدام رو صاف کردم



البته تا زمانی که پوالم رو جمع کنم تا یه خونه بتونم اجاره  _

 .کنم

 .سرش رو تکون داد

 .خوب من یک خونه دارم _

تنها زندگی می کنم تو پسری و از نظر من مشکلی نیست که 

رو جمع کنی و بتونی یه خونه بیای توی خونه ی من تا پوالت 

 .اجاره کنی

 تو مشکلی داری؟

یه جوری حرف می زد انگار من ازش خواستم که بذاره بیام 

 .خونش

 .تا خواستم بگم نه پرید وسط حرفم

خوبه امروز یکم زودتر میریم دم در هتل تا تو وسایلت رو  _

جمع کنی و بیارمت توی خونه ی خودم االنم می تونی بری 

 .بیرون

 .دست هام رو محکم مشت کردم

 .حتی اجازه ی حرف زدن بهم نداد

 !پسره ی دیوونه



 موندم عاشق چیه این شدم؟من 

 

* 

 

با شنیدن صدای بوراک وسایلم رو جمع کردم و پشت سرش 

 .شروع به دویدن کردم

 .اخه هر قدم اون مساوی بود با سه قدم من

 .یکم تند تر بیا کوتوله _

 .بهم چسبوندمدندونام رو از حرص 

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .شما خیلی تند میرین _

 کوتولست؟در ضمن کجای من 

 .دستم رو گرفت و شروع کرد به دویدن

 .وای چه دست های گرم و بزرگی داشت

موهام همش میومدن روی صورتم و جلوی دیدم رو می 

 .گرفتن

 .شینم نمی رسماگه مثل تو راه برم که تا فردا هم به ما _



 .باالخره به ماشین رسیدیم

اول خواستم در عقب ماشین رو باز کنم ولی بعد گفتم نه تازه 

شک می کنه برای همین در جلوی ماشین رو باز کردم و سوار 

 .شدم

 .چقدر احساس خوبیه که کنار عشقت بشینی

زنگ زدم پذیرش هتل و آدرس رو ازش گرفتم و به بوراک 

 .دادم

 .لبخندی زد

 .چه جالب اومدی توی هتل رفیق صمیمیم _

 .الکی خودم رو متعجب نشون دادم

 .صدام رو کلفت و بعد به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 رفیق صمیمیت؟ _

 .سرش رو تکون داد

 آره _

سرم رو تکون دادم و به صندلی تکیه دادم و به بیرون نگاه 

 .کردم

 .چه شهر قشنگیه



چون موهام معلومه ولی به یکم احساس خجالت می کردم 

 .خاطر عشقم تحمل می کنم

 .باالخره رسیدیم

 .از ماشین پیاده شدم

 .تو برو من منتظرتم _

 .سرم رو تکون دادم و به سمت پذیرش حرکت کردم

 .کلید اتاقم رو گرفتم و داخل اتاقم شدم

 .تمام لباس هامو چه پسرونه و چه دخترونه برداشتم

 .تمچادر و سجادم رو هم برداش

 .شاید دیگه حجاب نمی کردم ولی نمازم رو ترک نکردم

بعد از جمع کردن وسایل به سمت پذیرش حرکت کردم که 

 .تصفیه حساب کنم

 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 سالم حساب من چقدر میشه؟ _

 .مسئول پذیرش به انگلیسی شروع به حرف زدن کرد

 .ون رو تصفیه کردنهمین االن حسابت _

 .متعجب به مسئول نگاه کردم



 چی؟ _

 .یه تیکه برگه بهم داد

 .بفرمایید اینم به آقای جکسون بدین _

 .ایشون هزینتون رو حساب کردند

 .باورم نمی شد که بوراک جای من پول داده باشه

 .خوشحال به سمت ماشین حرکت کردم

 .قبل از اینکه صحبت کنه حرف زدم

 !ممنونم _

 !خیلی زیاد ممنونم

لبخندی زد و چمدونم رو از دستم گرفت و گذاشت پشت 

 .ماشین

 .منم جلو سوار شدم

 !دوست دختر داری؟ _

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 آخه این چه سوالیه؟

 .نه من اهل این جلف بازیا نیستم _

 .دلم می خواست بدونم که اون دوست دختر داره یا نه



 تو چی؟ _

 عاشق شدی یا دوست دختر داری؟تاحاال 

 .اخم کرد و سرش رو تکون داد

 .عاشق شدم _

 .دوست دختر هم خیلی زیاد دارم

 !وای قلبم

 اون چی گفت؟

 دوست دختر داره؟ 

 پس من اینجا چی کارم؟

 .هه اونکه نمیدونه که من دخترم

اسم یکی از دوست دختر هام نهاله و مثل من چشم هاش  _

 .آبیه و موهاش زرده

 !ن خیلی دوسش دارمم

با شنیدن این حرفش انگار یک سطل آب یخ ریختن روی 

 .سرم

رئیس هتل بهم گفت چهار سال پیش یه دختر ایرانی به  _

 خاطر بیماری پدرش اومده بود بیمارستان شما درسته؟



 .سرش رو تکون داد

 !اره ولی بعد رفت _

 تو اونو دوست داشتی؟ _

 .یک لحظه ماشین ترمز کرد

 !نه _

 .دلم نمی خواد توی مسائل شخصیم دخالت کنی

 .دیگه تکرار نشه

 .تا پایان راه ساکت موندم

 .به بیرون نگاه می کردم

هر چقدر می گذشت به خونه ها و آپارتمان های بیشتر و 

 .بزرگ تری می رسیدیم

 .فکر کنم باال شهره

 .چشم هام رو بستم

هام رو  دلم می خواست بخوابم؛ اما با توقف ماشین یهو چشم

 .باز کردم

 !یک عمارت بسیار بزرگ

 !خیلی بزرگ



 .به نظر قصر میومد تا خونه

 .خیلی سفید و توی چشم بود

باالش یک طرحی مثل طرح تاج سلطنتی گذاشته بودن که 

 .بیشتر شبیه قصرش می کرد

 .هی کوتوله بپر پایین _

 .اخمام رو تو هم کردم

 اخه چرا همش به من می گه کوتوله؟

 !حیف

هیچ کاری نمی ...  اگه عاشقت نبودم ... ه عاشقت نبودم اگ

همیشه عاشقتم و دلم نمی خواد یک خار بره کردم چونکه من

 .زیر پات

 .چمدونم رو در آوردم که اومد جلو و از دستم گرفتش

 .در اون قصر با شکوه و بزرگش رو باز کرد

 .من از سر جام تکون نخوردم

 .فقط مات فضای داخل عمارت شدم

حیاط خیلی بزرگ که کناره هاش سبزه و گل زیادی وجود  یک

 .  داشت و وسطش پر از کاشی های سفید و براق بود



من اصال حوصله ندارم سریع بیا داخل بعد خونم رو دید  _

 .بزن

 واقعا اون به اینجا می گفت خونه؟

 .در خونه رو باز کرد که من باز مات موندم

 .بود یک ال سی دی بزرگ وسط پذیرایی

دو دست مبل زیبا هم خیلی با سلیقه وسط پذیرایی چیده 

 .شده بودن

یک دست مبل سفید با تزئین طالیی و یک دست مبل طالیی 

 .با تزئین سفید

 .دستم رو محکم گرفت و با خودش برد

 .از پله ها باال رفتیم

 .بعد من رو به سمت یکی از اتاق ها  برد

 .در اتاق رو باز کرد

ر بزرگ که دو تا مبل تکی قهوه ای با یه تخت یک اتاق بسیا

 .دو نفره که کناره های تخت دوتا عسلی سفید بودن

 .یک کمد سفید بزرگ گوشه سمت راست اتاق بود

 !بیا اینم چمدونت _



 .حاال برو با خیال راحت استراحت کن

 .کاریم داشتی صدام بزن

 .اتاق من دقیقا رو به روی اتاق خودته

 .به اتاقی که رو به روی اتاقم بود نگاه کردمبه پشت برگشتم و 

 .در اتاق سفید بود

 .باشه ای گفتم و در رو پشت سرم بستم

روی تخت دراز کشیدم و تا چشم هام رو بستم به خواب 

 .عمیقی فرو رفتم

 

*** 

 

 !بلند شو _

 !بلند شو

 !چقدر تو تنبلی

 .با شنیدن صدای کسی از خواب نازم بلند شدم

 .م که یهو دستمو گذاشتم روی دهنمخواستم صحبت کن

 .من االن یه پسرم باید صدام کلفت باشه



 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 سالم مگه ساعت چنده؟ _

 .دست هاش رو گذاشت روی کمرش

 !ساعت نه شبه _

 .بلند داد زدم

 !چی؟ _

 .سر جام نشستم و به بوراک نگاه کردم

 .کرد متعجب بهم نگاه

 !تو فارسی بلدی؟ _

 .تازه یادم افتاد که چه سوتی بدی دادم

 .اولین چیزی که به ذهنم اومد رو به زبون آوردم

طبق معمول صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به 

 .حرف زدن کردم

 .آره...  آ  _

 .پدرم ایرانی بود

 .خودش بهم فارسی یاد داد

 .اخم کرد



 چرا زود تر نگفتی؟ _

 .رو انداختم پایین سرم

 .نپرسیدین _

 .صدای نفس کشیدنش به گوشم رسید

 .اشکال نداره _

 .سریع بیا شام بخور

 .دستشویی و حمام هم داخل اتاق هست

 .باشه ای گفتم و از جام بلند شدم

 .خدارو شکر اینم به خیر گذشت

 ولی بعدش چی؟

 .ماه که همیشه پشت ابر پنهون نمی مونه

) که اندام دخترونه ی باال تنمیه گن پوشیده بودم 

 .رو کامال ساف کرده بود( ه*ن*ی*س

 .اینطور کامال مثل پسرا میشدم

 .گن خیلی منو اذیت می کرد

 .تصمیم گرفتم برم دوش بگیرم

 .به سمت دری که داخل اتاق بود رفتم



پوشیدم بعد لباس هام  بعد از اینکه دوش گرفتم اول گنم رو

 .رو

 .از اتاق زدم بیرونموهام رو خشک کردم و 

 .روی مبل نشسته بود و داشت فیلم میدید

 .سالم _

 .سرش رو برگردوند وبهم نگاه کرد

 .سالم برو توی آشپزخونه االن میام _

 .سرم رو تکون دادم و وارد آشپزخونه شدم

 .روی صندلی نشستم و شروع به غذا خوردن کردم

 .تازه فهمیده بودم چقدر گرسنمه

 .خوردم رو هرچی روی میز بود

 .سیر شدمبعد از اینکه 

 .نگاه کردم بلند کردم و به رو به رومسرم رو 

 .بوراک رو به روم ایستاده بود و ساکت داشت نگام می کرد

 چند وقته غذا نخوردی؟ _

 .متعجب شدم

 :صدام رو کلفت کردمو به انگلیسی گفتم



 چرا؟ _

 .روی صندلی نشست

 !چون غذای منم خوردی _

 .شتر شدتعجبم بی

 واقعا؟ _

 .سرش رو تکون داد

 االن گرسنته بوراک؟ _

 .بازم سرش رو تکون داد

 !می خوای برات غذا درست کنم؟ _

 .خودش رو متفکر نشون داد

 .فکر بدی نیست _

 .خندیدم و از سر جام بلند شدم

 .آستینامو کمی زدم باال

 .به سمت یخچال حرکت کردم

 .همه چی داخل یخچال بود

 .گوشت مرغ در آوردمیه بسته 

 .چند تا سیب زمینی هم خورد کردم



 .مرغ و سیب زمینی رو سرخ کردم

 .با ربع گوجه یه سس خوشمزه درست کردم

 .بوراک هم داشت بهم نگاه می کرد

 .مرغ و سیب زمینی های سرخ شده رو توی بشقاب گذاشتم

سس رو توی کاسه ریختم و یه قاشق کوچیکم داخل کاسه 

 .گذاشتم

 .رو روی میز چیدم و کنار رفتمهمه 

 .یک رون برداشت و به سس آغشته کرد

 :گاز اولو که زد گفت

 .خیلی خوشمزست _

 .بعد بهم بگو آشپزی رو از کی یاد گرفتی

باشه ای گفتم و از آشپزخونه زدم بیرون تا راحت تر بتونه 

 .غذاش رو بخوره

 

*** 

 

 واقعا پدر تو یک ایرانی بوده؟ _



 .زدملبخندی به کرم 

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .اره _

 .بقیه ی بچه های شرکت دورم رو گرفتن

 :یکی از دخترا گفت

 برامون ترانه ایرانی می خونی؟ _

 .متعجب به همه نگاه کردم

 آهنگ بخونم؟ _

 .همه سرشون رو تکون دادن

باشه ای گفتم و ایندفعه صدامو کلفت کردم و ترانه ی ایرانی 

 .خوندم

 .با دست میزدم روی میزو تولید صدا می کردم

 ...قدو باالی تو رعنا رو بنازم  _

 ...تو گل باغ تمنا رو بنازم 

 ...حاال یک دو سه 

 .دختر بندری تو مال منی نبینم به کسی چشمک بزنی



دستامو مشت کرده بودم انگار میکروفون دستم بود همه هم 

 .بلند شده بودنو می رقصیدن

به می خونه می رم من؛ سراغ می و پیمونه می رم شبا همش  _

 .من رسواش می کنم من

باز، باز، باز، باز، باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ 

نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی 

 .رفتی

 !اینجا چه خبره؟ _

 .با صدای داد بوراک همه از حرکت ایستادن

 .ز قایم شدممنم سریع رفتم زیر می

یک لحظه چنان دادی زد که سریع دستام رو گذاشتم روی 

 .گوش هام

 !همه برین بیرون _

 .سرم رو گرفته بودم پایین

 .نباید بترسم

 !نترس فاطمه

 !نترس



 .سایه ی یک نفر رو احساس کردم

 .سرم رو گرفتم باال

 .بوراک بود

 .آب گلوم رو با صدا قورت دادم

 .چشم هاش نگاه کردمدستامو آوردم پایین و به 

 .تا پنج دقیقه ی دیگه تو اتاقم باش وگرنه اخراجی _

 .بعد از اتاق زد بیرون

 .سریع از جام بلند شدم و به سمت آسانسور حرکت کردم

 .شانس منو ببین

آسانسور از حرکت ایستاد و من بیرون اومدم و به سمت اتاق 

 .بوراک حرکت کردم

 .تقه به در زدمسرم رو انداختم پایین و آروم یه 

 .به انگلیسی گفت بیا داخل

 .همونطور که سرم پایین بود بهش نزدیک شدم

دستام رو بهم قفل کردم و یکم سرم رو آوردم باال و زیر 

 .چشمی نگاش کردم که دیدم داره نگام میکنه

 .سریع سرمو انداختم پایین



 :به انگلیسی گفت

 .بشین روی مبل _

 .اینقدر هم سرتو پایین نگیر

 .باشه ای گفتم و روی مبل نشستم

 .اونم اومد رو به روی من نشست

 .به من نگاه کن _

 .سرم رو گرفتم باال و به چشم هاش نگاه کردم

 .اونم خیلی سرد به چشم هام نگاه کرد

 به نظرت من چند سالمه؟ _

 .شونه هام رو بردم باال یعنی نمیدونم

 .حدس بزن _

 .یکم فکر کردم

 .المه اون باید نوزده باشهاگه من االن هفده س

 .نه بابا اصال بهش نمیخوره

 .بهش می خورد بیست و چهار یا بیست و پنج سالش باشه

 چهار؟بیست و _

 .سرش رو به چپ و راست تکون داد



 !نه من نوزده سالمه _

 حاال تو چند سالته؟

خواستم بگم هفده اما یهو یادم اومد که من االن یه پسرم 

 :برای همین گفتم

 .بیست سالمه _

 .با عصبانیت از سر جاش بلند شد

تو یک سال از من بزرگتری و هیچ عقل توی کلت نیست که  _

با پارتی اشتباه میگیری و توی محل کارت به  میای اینجارو

 .جای کار ترانه ی ایرانی می خونی

 .سرم رو انداختم پایین

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .واستنخوب خودشون خ _

 .بلند داد زد

 .خودشون غلط کردن _

 هرکی هرچیزی گفت تو باید بگی باشه؟

 اینحا رو با پارتی اشتباه گرفتی؟

 !اینحا محل کارته بفهم



اگه ببینم فقط یک بار دیگه؛ فقط یک بار دیگه تکرار بشه 

 .اخراجت می کنم

 .پس دیگه تکرار نشه

 .بلند بگو باشه 

 !باشه _

 .بهم نزدیک شد

 .ند تر صدات رو نمی شنومبل _

 :منم بلند گفتم

 !باشه _

 .سرش رو تکون داد

 !خوبه _

 !حاال می تونی بری

 .از سر جام بلند شدم

پشتش رو بهم کرد منم براش یه زبون در آوردم که سریع 

 .سرش رو برگردوند

 .منم سریع صاف وایسادم

 !خداحافظ رئیس _



 .گذشتاز در اتاق زدم بیرون خدارو شکر به خیر 

 .به سمت اتاقم حرکت کردم و کارام رو انجام دادم

خواستم به پذیرش زنگ بزنم که تازه یادم اومد من دیگه توی 

 .هتل نیستم

توی فکر این بودم چطوری برم خونه که یک لحظه ماشین ایل 

 .وو رو به روی من ایستاد

 .دیگه ماشینش رو می شناختم

 .بپر باال _

 .ماشین رو باز کردمباشه ای گفتم و در جلوی 

 !سالم چطوری؟ _

 .کم پیدایی

 .عینک آفتابی زده بود؛ که خیلی بهش میومد

 .به رو به رو نگاه کرده بود

 .تو خبری ازت نیست _

شنیدم بوراک اومد دنبالت و االن توی خونه ی اون زندگی می 

 .کنی

 .سرم رو تکون دادم



 .اره خودش بهم گفت که بیام _

ندگی می کنم اونم گفت تا زمانی که یه بهش گفتم توی هتل ز

 .خونه بخری میتونی بیای خونه ی من

 .ماشین از حرکت ایستاد

 .ایل وو عینک آفتابیش رو از چشم هاش برداشت

 !اون می دونه که تو دختری؟ _

 .سرم رو به معنای نه تکون داد

 چرا بهش نگفتی؟ _

 .بغضم گرفته بود

 .نتونستم بگم _

بعد فهمیدم که دوسم نداره برای همین  اول خواستم بگم ولی

 .پشیمون شدم

 .انگار عصبانی شده بود

 تو از کجا فهمیدی که دوست نداره؟ _

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم



گفتم دوستت یعنی تو گفته توی کوچیکی یه دختر بهش _

ایرانی به خاطر بیماری پدرش اومد بیمارستانت اونم گفت اره 

 ن دختر رو دوست داری؟بعد بهش گفتم تو او

 .اونم گفت نه

 .به صندلیش تکیه داد

 !اون دوست نداره _

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 .اما من اون رو دوست دارم _

 .ماشین به حرکت افتاد

ایل وو تو یک ماه واسم مرخصی گرفتی توی این یک ماه  _

 .سعی میکنم خودم رو بهش نشون بدم

 .ایراناگه نشد بر می گردم 

 .پوزخندی زد

اون نمیدونه تو دختری می خوای بری بهش بگی سالم من  _

پسر نیستم من همون دختر ایرانیم که وقتی بچه بودی اومد 

 .ترکیه و عاشقت شد ولی بعد برگشت ایران

 .محکم زدم به بازوش



 تو این اوضاع من رو مسخره می کنی؟ _

 .خندید و ماشین رو روشن کرد

 .شق شدمراستش منم عا _

 .بدجوری درگیر دختره هستم

 .هر روز و هرشب بهش فکر میکنم

 .هیجان زده به سمتش برگشتم

 !واقعا؟ _

 عاشق کی؟

 .نفس عمیقی کشید

 .ولش کن من مطمئنم اون باالخره مال من میشه _

 .بعد سرش رو برگردوندو به چشم هام نگاه کرد

 !چون اون مال منه، حق منه، سهم من و عشق منه _

 .عد روش رو کرد به سمت روبه روب

 .یه جوری حرف می زد که انگار با منه

 .من مطمئنم به عشقت می رسی ایل وو _

 .لبخندی زد

 !منم همینطور _



 .نگاه کردمبه رو به رو 

 .یه سوالی بدجور ذهن من رو درگیر کرده بود

 !نهال کیه؟ _

 .یه نگاه کوتاهی بهم انداخت

 تو نهال رو نمیشناسی؟ _

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 نه باید بشناسم؟ _

 .فقط شنیدم که بوراک گفت دوست دخترمه و عاشقشم

 .نفس عمیقی کشید

خوب اون یه دختر خیلی قد بلندیه که مثل بوراک چشم  _

 .های ابی و موهای طالیی داره

 !نهال خیلی عاشق بوراکه

 !خیلی زیاد 

 .اخم کردم

 خوب که چی؟ _

 .آنچنان عاشقش نباشه شاید بوراک

 .شاید نهال به خاطر مادیات بوراک رو بخواد



 .بلند خندید

 .اوا اینم یه چیزیش میشه

 نخند االن تصادف می کنیما؟ _

 .صورتش قرمز شده بود از خنده

 .یه چیزیش میشه ها

 اخه کجای حرف من خنده داشت؟

 .یک لحظه شروع کرد به حرف زدن

 آخه دختر چقدر تو حسودی؟ _

 .ضم گرفته بودبغ

 !تو خودت عاشقی _

اگه بفهمی عشقت یکی دیگه رو دوست داره چه حسی پیدا 

 می کنی؟

 .خنده از لباش پاک شد

 !همین االنشم عشقم عاشق یکی دیگست _

 .نفس عمیق دیگه ای کشیدم

 .ای کاش زمونه اینقدر نامرد نبود _

 .پوزخندی زد



 !این رسم روزگاره _

 .می خوره؛ همیشه خورد میشهاونکه عاشقه همیشه شکست 

 .فقط تعداد کمی هستن که به عشقشون می رسن 

 .ماشین از حرکت ایستاد

 .اینم از خونه ی بوراک؛ رسیدیم _

 .تشکری کردم و از ماشین پیاده شدم

 .هم زمان یه ماشینی کنار من ایستاد

 .بوراک از ماشین پیاده شد و به سمت من پا تند کرد

 .دانگار خیلی عصبانی بو

 .بازوهام رو گرفت

 یا خدا نکنه فهمیده باشه من دخترم؟

 چرا بهم اطالع ندادی که قراره خودت بیای؟ _

 دو ساعت معتل شدم می فهمی؟

 .ایل وو اومد و بوراک رو برد کنار

 .ولش کن خودم رسوندمش _

 .بوراک و ایل وو به چشم های همدیگه نگاه کردن

 .هم متنفرننمیدونم چرا ولی احساس می کردم از 



 .بوراک پوزخندی زد

 تو دالتون رو می شناسی؟ _

 .ایل وو به سمت ماشینش حرکت کرد

 .اره _

 .یادت نره فردا مبارزه داریم

 .حتما بیا

بوراک سرش رو تکون داد و محکم دستم رو گرفت و به سمت 

 .خونه حرکت کرد

توی راه به یکی از بادیگارداش زنگ زد که برن ماشین رو توی 

 .پارکینگ پارک کنن

 اون گفت فردا مبارزه دارن؟

 مبارزه ی چی؟

 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 منظور ایل وو از اینکه مبارزه دارین چیه؟ _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !ایل وو؟ _

 .سرم رو تکون دادم



 .اره ایل وو دیگه _

 .دستامو ول کرد

 .نگاه کردچند دقیقه به چشم هام 

 .اون کالس کنگفو و شمشیر بازی میریم اها من و _

 شمشیر بازی های قدیمی دیدی؟

 .ما اونطوری کار می کنیم

 .متوجه نمی شم _

 .انگار عصبی شده بود

 فیلم های اشرافی دیدی که مرداشون جنگجو هستن؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .همونطوری _

 .دلم می خواست منم برم

 م؟میشه منم بیا _

 .بهم نزدیک شد

 .باشه اگه می خوای بیای بیا _

 .فردا باهم میریم برات لباس رزمی بگیرم

 .ایل وو مبارزه دارم... فردا با م 



 .باشه ای گفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .در اتاقو قفل کردم

 .سجادم رو پهن کردم و چادرم رو گذاشتم روی سرم

 .کردمشروع به خوندن نماز صبح و ظهرم و 

بعد از خوندن نمازم چادر و سجادم رو گذاشتم زیر تخت بعد 

 .خودم افتادم روی تخت و به خواب عمیقی فرو رفتم

 

*** 

 

 .تمام کار هامم که تموم کردم

به سمت پارکینگ رفتم که با بوراک بریم برای خرید لباس 

 .رزمی

بوراک با عینک دودی قشنگش که صد برابر جذاب ترش می 

 .شین گرون قیمتش تکیه داده بودکرد به ما

 .تا منو دید در ماشین رو باز کرد و داخل ماشین شد

 .منم در اون سمت ماشین رو باز کردم و سوار شدم 

 .به سمت بازار حرکت کردیم



 .مسیری که می رفتیم خیلی برام آشنا بود

 .برد می خواست ببره فکر کنم همون بازاری که ایل وو منو

 .د و پیاده شدیماول بازار ایستا

 .دستم رو گرفت و به سمت مغازه ها رفتیم

 .من قبال اینجا اومده بودم _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 راست میگی؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 :طبق معمول صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .آره با ایل وو اومدم _

 .برای خرید

 خرید چی؟ _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .بدی دادمچه سوتی 

 .هیچی خرید برای غذا و اینا... ه  _

 .یه آهانی گفت

 .باهم وارد یک فروشگاه شدیم



 .یک فروشگاه خیلی بزرگ

 .به سمت یکی از مغازه ها رفتیم

 .یه پسر جوون اومد سمتمون

 .به ترکی با بوراک شروع به حرف زدن کرد

 .اون خدمتکارجوری حرف می زد که انگار بوراک رئیسشه و 

منم رفتم شروع به دید زدن لباس ها و لوازم رزمی فروشگاه 

 .کردم

 .بوکس و کاراتهپر از دستکش های کیک

شمشیرهای واقعی که زمان های خیلی قدیم ازش واسه ی 

 .جنگ برای فتح یک کشور استفاده می شد

 دالتون؟ _

 .به سمت بوراک برگشتم

 .بیا لباسات رو عوض کن _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 :دام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتمص

 !اینجا؟ _

 .سرش رو تکون داد



 .اینجا دختری نیست که خجالت بکشی آره _

 .بعد بهم نزدیک شد

 .سریع عقب رفتم

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 !نه _

 .میرم اتاق پرو

 .داخل مغازه بود رفتم بعد سریع به سمت در باریکی که

 .ه شدم نفس عمیقی کشیدموارد اتاقک ک

 .شکرخدا رو

 .لباسو پوشیدم

 .یکم گشاد بودو و آستیناشم خیلی بلند بود

 .از در اتاق زدم بیرون

 به نظرت گشاد نیست دالتون؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .باهاش حرف زد و پسر جوونهروش رو کرد طرف اون 

 .منم به لباسام نگاه کردم

 .خیلی قشنگ بودن



 .زنی بود لباس شمشیر

یک لباس بنفش کمرنگ که دور کمرش یک نوار پهن بنفش پر 

 .رنگ بود

 .ارتفاع لباس تا پایین پاهام می رسید 

 .زیرش یک شلوار مشکی بود

 .یک یقه ی بنفشم داشت

 .فقط استیناش برام بزرگ بودن و لباسه برام گشاد بود

 .کوچیک ترین سایزشون همین بود _

 .روم کردم طرفش

 :معمول صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتمطبق 

 !واقعا؟ _

 .اونم سرش رو تکون داد

 .اشکال نداره بوراک همینا خوبن _

 .باشه ای گفت و منم رفتم اتاق پرو و لباسام رو عوض کردم

 .درو که باز کردم

 .بودیه دست لباس دیگه رو به روم 

 .اینم باید پرو کنی لباس کنگفوته _



 .تم و لباس رو ازش گرفتمباشه ای گف

 .این لباس هم برام گشاد بود

 .اومدم بیرون که بوراک کالفه بهم نگاه کرداز اتاق پرو 

 هی کوتوله اینم گشاده؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .کوتوله نیستماره ولی من _

 .پوزخندی زد

 .کوتوله نبودی که لباس اندازت گیر میومد اگه _

 .پروکردم و رفتم اتاق اخمی 

 .لباسام رو عوض کردم و به سمت فروشنده حرکت کردم

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 !هزینش چقدر میشه؟ _

 .متعجب بهم نگاه کرد و به بوراک یک چیزی گفت

 .بوراکم روش رو طرف من کرد

 !برو داخل ماشین _

 .راست تکون دادمسرم رو به چپ و 

 .نمیرم _



 .بلند داد زد یهو

 !گفتم برو داخل ماشین _

 .توی چشم هاش نگاه کردم

 .هیچ کدوممون از جامون تکون نمی خوردیم

بعد چند دقیقه از فروشگاه زدم بیرون و به سمت ماشین 

 .بوراک حرکت کردم

 .پسره ی بد اخالق

 .ای کاش می دونست من دخترم

 .سایه ی یک نفر رو باالی سرم احساس می کردم

 .بوراک رو دیدمسرم رو آوردم باال که 

 .هردو به چشم های همدیگه نگاه می کردیم

 چرا توی فروشگاه سر من داد زدی؟ _

 .اخم غلیظی کرد

 .هه مثل دخترای لوس و غرغرو _

 .سرم رو انداختم پایین

 .ای کاش دختر بودم _

 .در ماشین رو باز کرد و منم سوار ماشین شدم



 .خیلی سرم درد می کرد

 .خوابم میومد

 !پوستت چرا اینقدر صاف و تمیزهراستی  _

 ریشاتو با چی می زنی؟

 .متعجب بهش نگاه کردم

 با منی؟ _

 .ماشینو روشن کرد

 غیر از منو تو کسی اینجا هست؟ _

 .گفتمیک اهانی

 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 .راستش من سیبیالم رو با بند می زنم _

 .یهو ماشین ترمز کرد

 !چی؟ _

 .وای خدا تازه فهمیدم چه سوتی بدی دادم

 اخه چه پسری ریشا و سیبیالشو با بند می زنه؟

 .ببخشید منظورم اینه من کال ریش و سیبیل ندارم... ب  _

 .اهانی گفت و ماشین رو روشن کرد



 .توی راه آروم می خندیدم طوری که اون متوجه نشه

 .خدایی خیلی سوتی بدی داده بودم

 می خندی؟ به چی _

 .یهو صاف سر جام نشستم

 !هیچی... ه  _

 .سرش رو تکون داد

 .چشمات منو یاد یک نفر می ندازه _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !جدی؟ _

 کی؟

 .شونش رو تکون داد

 برای تو چه فرقی می کنه که بگم؟ _

 .تو نمیشناسیش

 .باشه ای گفتم و به صندلی تکیه دادم

 !دختر ایرانی _

 .نگاه کردمکنجکاو بهش 

 !چی؟ _



 .دختر چادری ایرانی می ندازهچشمات منو یاد اون  _

 .سرم رو انداختم پایین

 تو دوسش داشتی؟ _

 .سرش رو به معنی نه تکون داد

 پس نهال رو دوست داری؟ _

 .پوزخندی زد

 !اره نهال رو دوست دارم _

 .نفس عمیقی کشیدم

مده ترکیه دختر ایرانی او اگه یه روز بهت خبر بدن اون _

 !دنبال تو چی کار می کنی؟

 .شونه هاشو آورد باال

 .نمیدونم _

 تو چرا همش درمورد اون دختر حرف می زنی؟

 نکنه دوسش داری؟

 .شروع کردم با ناخونام ور رفتن

 !دوسش ندارم _

 .ولی یک بار دیدمش



 .ماشین با صدای وحشتناکی ترمز کرد

 تو دیدیش؟ _

 کجا؟

 کی؟

 .کردمبه چشم هاش نگاه 

 .ولش کن برای تو که مهم نیست _

 :بلند داد زد

 .سریع بگو _

 .کیم نمیدونستم چرا دلم نمیخواست بفهمه که من

 .یک بار رفتم ایران دیدمش _

 .بهش گفتم میخوام بیام ترکیه

 .اونم گفت بهت سالم بکنم

 !همین

 .به صندلی تکیه داد

 میتونی رانندگی کنی؟ _

نشستم و بقیه ی راه رو من اوهومی گفتم و پشت فرمون 

 .رانندگی کردم



 .شروع کردم به رانندگی کردن

 .اونم آدرس باشگاه رو بهم داد و منم می رفتم

 .دومین بارم بود که پشت فرمون می نشستم

 .باالخره رسیدیم

 .از بیرون که خیلی بزرگ بود

 .باهم وارد باشگاه شدیمبوراک دستم رو گرفت و 

مرد رو دیدم که روی میز نشسته  به محض وارد شدنمون یک

 .بود و سرش داخل یه دفتر بود

 .مرده از سر جاش بلند شد بوراک تک سرفه ای کرد که

 .به ترکی شروع به حرف زدن کردن

 .بعد از اتمام حرفشون با بوراک به سمت یک در حرکت کردیم

 .محو فضای اونجا شده بودموقتی در رو باز کرد من 

 .بزرگ یک سالن خیلی خیلی

 .پر از تاتِمی هایی بود که مرتب و منظم چیده شده بودن که

 .دورش پر از صندلی بود

 .ورزشگاه فوتبال بود انگار که

 !بیا دیگه _



 .سریع به دنبال بوراک حرکت کردم

 .وارد یه اتاق دیگه شدیم

 .پر پسر با نیم تنه ی لخت اونجا بودن

 .بینشون ایل وو رو دیدم

 .سالم کردشد و بهم نزدیک

 .چند نفر اومدن پیش بوراک و به ترکی باهاش حرف میزدن

 .به ایل وو نگاه کردم

 کجا برم لباسام رو عوض کنم؟ _

 اصال االن چه کالسیه؟

 .لبخندی زد

 !راستش کالس شمشیر بازی _

 .متعجب شدم

 شمشیر بازی؟ _

 اونم توی ورزشگاه؟

 .زد روی شونم

حرف بزن صداتم کلفت مواظب باش تو االن پسری آروم  _

 .کن



 .اینجا همه زبان انگلیسی بلدن نترس

 .ما توی فضای آزاد تمرین می کنیم

االنم استاد گفته بیایم اینجا حرفارو بزنه که باهم بریم محل 

 .تمرین

 .امروز منو بوراک مبارزه داریم

 .سرم رو تکون دادم

 حاال کجا برم لباس عوض کنم؟ _

 .سرش رو خاروند

 .اینجا اتاق برای پرو نداریمراستش  _

 .ناراحت بهش نگاه کردم

 !نگو _

 .همه به سمت ما برگشتنیه لحظه یه بشکن محکمی زد که 

 .نگاه می کردممنم متعجب به اونا 

یکی از پسرا اومد شونمو بغل کرد و رو به بوراک به انگلیسی 

 :گفت

 این کوتوله رو از کجا آوردی؟ _

 !هوقتی دیدمش فکر کردم دختر



 .از بغلش اومدم بیرون

 :صدام رو کلفت کردم و به فارسی گفتم

 .و روکوتوله عمته پسره ی بی چشم  _

 :پسره متعجب بهم نگاه کرد که بوراک بلند داد زد

 !ساکت _

 :بعد به من به انگلیسی گفت

 .اینجا کسی فارسی بلد نیست _

 .همه فقط زبان ترکی و انگلیسی بلدن

 .ولی من فارسی بلدم

 !پس مواظب حرف زدنت باش

 .سرم رو خاروندم

 :صدام رو کلفت کردمو به انگلیسی گفتم

 .باشه _

 !بوراک لباسامو بده می خوام عوضشون کنم

 .کوله پشتیشو در آورد

 .بیا اینا لباسای شمشیر زنیته _

 .سریع عوض کن



 .باشه ای گفتم

 نمیدونستم کجا لباسام رو عوض کنم؟

 .به سمتم اومدوشید وپایل وو لباسای رزمیشو 

 .دستمو گرفت و به سمت ماشینش برد 

اینجا شیشه ها دودیه کسی نمیبینت برو داخل ماشینم  _

 .لباسات رو عوض کن

 .گفتم و شروع کردم به عوض کردن لباسامباشه ای 

 .بعد از اینکه لباسام رو پوشیدم از ماشین پیاده شدم

 .ایل وو منتظر من بود

ستمو گرفت  اما من سریع دستم رو از بهم نزدیک شد و د

 .دستش کشیدم بیرون

 !همه نمیدونن من دخترم اونم ایرانی ولی تو می دونی _

 .پس وقتی تنهاییم منو یه دختر بدون

 .دستاش رو مشت کرد

 .معلوم بود که خیلی عصبانی شده از کارم

 .زیر لب باشه ای گفت و به سمت باشگاه حرکت کرد

 دارم بهش اعتماد می کنم؟ واقعا نمیدونم چطور



 اصال من یادم نمیاد چطور باهاش آشنا شدم؟

 .ولی چشاش خیلی شبیه چشمای  مین هوعه

 .به سمت باشگاه حرکت کردم

 .با بقیه وارد سالن شدم

 .استاد هم اومده بود

 .من آخر همه نشسته بودم

ولی بوراک ردیف اول جای ارشد و ایل وو هم جفتش نشسته 

 .بود

 .یه مرد حدود پنجاه ساله بود استادمون

که هیکل روی فرم و بزرگی داشت لباسش برعکس لباس ما 

 .مشکی بود

 .چشم هاش از دور آبی می خورد باشه

داشتم نگاش می کردم که یهو استاد منو صدا زد منم به 

 .سمتش حرکت کردم

 :به انگلیسی بهم گفت

 .سالم خوش اومدی خودتو به ما معرفی کن _

 .کردم تک سرفه ای



 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی شروع به حرف زدن کردم

 .دالتون چرچیل هستم بیست ساله از آمریکا... سالم من ف  _

 .وای خدارو شکر نزدیک بود سوتی بدم

 .استاد بهم لبخندی زد

 .می تونی بری بشینی _

 .نشستمباشه ای گفتم و رفتم اخر همه

احساس کردم کسی داره  داشتم با استینام ور می رفتم که

 .نگام می کنه

 .باال آوردم که دیدم بوراک داره نگام می کنه سرم رو

 .تا دید دارم نگاش می کنم سرش رو بر گردوند

 .صدای استاد به گوشم رسید که به انگلیسی حرف می زد

 .امروز یه چیزایی رو می خواستم بهتون بگم _

 .د ارشدای کالسنایل وو، علی، سینان، بوراک، گوکان و محن

 .کدومتون بزرگترین

 .یکی از پسرا دستشو اورد باال

 سینان چند سالته؟   _

 .سینان دستشو اورد پایین



 بیست و هفت _

 .استاد سرش رو تکون داد

 .تو بیا جای بوراک بشین _

 بوراک تو چند سالته؟

 .بوراک از سر جاش بلند شد

 !نوزده  _

 .استاد به کنار خودش اشاره کرد

 .بیا جفتم _

شیش خوب بین این ارشدا کسی هست که سنش بیست و

 باشه یا بیست و پنج؟

 .یکی دستشو آورد باال

 .بله من بیست و پنج سالمه _

 .استاد رو به ایل وو کرد

 .محند بیا جای ایل وو _

 .ایل وو بلند شو

 چند سالته؟

 .ایل وو اومد کنار استاد



 !بیست _

کوچیک ترین ارشد بوراک و  خالصه اینقدر گفتن که آخرین و

 .یکی مونده به اخری ایل وو در اومد

 .استاد باز سخنرانی کرد

امروز یک مبارزه بین ایل وو و بوراکه اتوبوس دم در باشگاه  _

 .منتظره بلند شید سوار شین

 .از سر جام بلند شدم که بوراک اومد دستم رو گرفت

 !از جفتم تکون نمی خوری _

 .م وارد اتوبوس شدیمباشه ای گفتم و باه

 .کنار بوراک نشستم و به پنجره نگاه کردم

 من چرا حس می کنم تو دختری؟ _

 .شکه زده به بوراک نگاه کردم

 دستات یه ظرافت خاصی داره؟ _

 .سرم رو انداختم پایین الکی مثال ناراحتم

 من چه گناهی کردم که اینطوری آفریده شدم؟ _

 !باور کن من پسرم

 .رو تکون داد اخم کرد و سرش



 .نمیدونم شاید حق با توعه _

 .سرم رو به سمت پنجره بردم

 .خدایا نفهمه من دخترم

 .فقط نفهمه التماست می کنم

 .باالخره اتوبوس از حرکت ایستاد و پیاده شدیم

 .یک فضای سبز و خیلی بزرگ رو به روم بود

 .کنار اون محوطه بودن... وسایلی مثل شمشیر و تیر کمونو  و

بقیه بچه ها داشتم می رفتم که یکی اومد دستشو گذاشت  با

 .دور گردنم

 هی پسر تازه وارد، درسته که از امریکا اومدی؟ _

 .لبخندی زدم و صدام رو کلفت کردمو به انگلیسی گفتم

 !خوب معلومه _

 .بعد ازش جدا شدم

 اسمت چیه؟ _

 .سرشو خاروند

 .مورات _

 .دستم رو آوردم جلو



 .تم خوشبختممنم دالتون هس _

دستم رو که گرفت سرش رو آورد پایین و به دست هام نگاه 

 .کرد

 .سریع دستم رو بردم کنار

 .چه دستای ظریفی داری _

 .لبخند مصنوعی زدم

 .تا خواستم چیزی بگم استاد صدامون زد

سریع به سمت بقیه رفتم و اخرین ردیف و اخرین نفر 

 .ایستادم

 

 *بوراک*

 

 .رفت قلب منم با خودش بردبعد از اینکه فاطمه 

 .تا فرودگاه دنبالش کردم

 .هر چی صداش زدم جوابی نشنیدم

 .آخر سر ناامید به سمت خونمون رفتم



وقت اون چشم های خوشکلش و نجابت و پاکیش از ذهنم هیچ

 .بیرون نمیره

 .چهار سال گذشت ولی من فراموشش نکردم

 ه گفت قبولبعد از مصاحبم، فرداش یه پسر اومد توی اتاقم ک

 .شده

 .پسر که نه بیشتر شبیه دخترا بود

 .یاد فاطمه می نداخت نمیدونم چرا چشم هاش من رو

 .بهم گفت توی هتل زندگی می کنه

 .دلم به حالش سوخت و اجازه دادم بیاد خونم

 .مین هو یکی از بهترین افراد زندگیم بود و هست

 .میدونستم فاطمه رو دوست داره

 .خیانت نکردولی هیچ وقت بهم 

بهم گفت که جلوی دالتون ایل وو صداش بزنم هنوزم نمیدونم 

 چرا؟

هیچ وقت یادم نمیره که زمانی که پونزده سالم بود می 

 .خواستم  با نهال حرص فاطمه رو در بیارم

 .تا بهم بگه دوستت دارم



 .ولی نگفت و رفت

 .من نهالو دوست ندارم نمیدونم چرا ولی به دلم نمیشینه

 .دالتون عضو جدید باشگاهمون شد

زمانی که دستاش رو گرفتم احساس کردم دست های یک 

 .دختر توی دستمه

 .از اتوبوس پیاده شدیم و من ردیف اول اخرین ارشد نشستم

 .صدا زد مبارزه قرار بود شروع بشه استاد منو مین هو رو

 .سمت راست استاد ایستادم از سر جام بلند شدم و

 .هردومون یه شمشیر داداستاد به 

 .من و مین هو وارد زمین مسابقه شدیم

 .بعد از اعالم شروع مسابقه بهم دیگه حمله کردیم

یک لحظه شمشیرامون به صورت ضربه دری به هم نزدیک 

 . شد و صورت مین هو دقیقا رو به روی صورت من قرار گرفت

 !بوراک اون دختر مال منه _

که هلم داد زمین و  یک لحظه متعجب بهش نگاه کردم

 .شمشیرش رو به گردنم نزدیک کرد

 .استاد به سمتم اومد و بلندم کرد



 منظورش کدوم دختر بود؟

 .اعصابم خورد شده بود

 !من باختم

 .منی که حتی یک بار توی مبارزه نمیباختم؛ باختم

 .کنار دالتون نشستم

 .محکم مشت زد به بازوم

 !هی بازیت عالی بود _

 .داریم بدههه می خواست دل

 .ممنونم نظر لطفته _

اومد سمتم و کنار دالتون نشست شروع کرد باهاش مین هو 

 .حرف زدن

 .دالتون بینمون بود

 .خیلی حرصم می گرفت وقتی صداش رو می شنیدم

 .از جام بلند شدم

 .به سمت استاد رفتم و گفتم که منو دالتون زود تر میریم

 .هو حرکت کردماونم قبول کرد به سمت دالتون و مین 

 .بلند شو دالتون می خوایم بریم خونه _



از جاش بلند شد همزمان مین هو هم از جاش بلند شد و 

 .دستش رو گرفت و مانع این شد که به من نزدیک بشه

 .خودم می رسونمش _

 .دست دالتون رو محکم کشیدم

 .الزم نکرده خودم می برمش _

گرفتم و به سمت قبل از اینکه چیزی بگه دستش رو محکم

 .محوطه ی بیرون رفتم

 .به یکی از بادیگاردهام گفتم بیاد دنبالم

 .بعد حدود ده دقیقه معتلی باالخره رسید

 .منو دالتون پشت نشستیم

 .فضا خیلی ساکت بود و این خیلی خوب بود

 منظور مین هو کدوم دختر بود؟

 مفاطمه که ایرانه و من دستم بهش نمیرسه یعنی اگه بخوام بر

 .میتونم برم؛ ولی غرورم نمیذاره

نهالم که دوست ندارم ببره برای خودش ولی میدونم که نهال 

 .رو دوست نداره

 .به سمت دالتون برگشتم که داشت به بیرون نگاه می کرد



 .پسر به این ریزی و ظریفی ندیده بودم

 .چشم های خرماییش خیلی شبیه چشم های فاطمه بود

 

 *فاطمه*

 

 .به جای ایل وو برنده میشد ای کاش بوراک

 .عشق بی چاره ی من بدجور ضربه ی روحی خورده

 .باالخره به خونه رسیدیم

 .حالش گرفته بود

 .دستش رو محکم گرفتم و به سمت کاناپه بردمش

نشست رو کاناپه و منم شروع کردم به گفتن و انجام دادن 

 .حرف ها و حرکات بامزه و خنده دار

توی بچگیم اتفاق می افتاد و شیطنت  خاطرات خنده داری که

 .هام

 .اونم مثل من می خندید

وقتی می خندید دو تا چال لپ سمت چپ و راست صورتش 

 .نمایان می شدن و جذاب ترش می کرد



 .فلش آورد و فیلم ترسناک گذاشت

منم که نگم بهتره خودتون دیگه بفهمید توی چه موقعیتی 

 .بودم

گاه می کردم و جاهای ترسناکش ن با ترس و لرز به تلویزیون

 .فریاد می کشیدم

دلم می خواست جیغ بکشم ولی نمیشد تازه شک می کرد 

 .بهم

 .بوراک محکم بغلم کرد

 .نترس من کنارتم _

 .چشمی گفتم

 .امنیت منو امضا کرده بودبا این حرفش حکم 

با اینکه می ترسیدم ولی توی بغل بوراک یه احساس آرامشی 

 .داشتم

زمان بایسته و من بتونم به آرامشی که چهار سال به  ای کاش

 .خاطرش جنگیدم برسم

 .چشم هام کم کم خمار شدن و به خوابی عمیق فرو رفتم

 .صبح زود با صدای بوراک از خواب بلند شدم



شکر صبح زود ساعت پنج صبح بلند شدم تا نمازم رو خدارو

 .بخوندم

انجام کار های سریع به سمت دستشویی حرکت کردم و بعد از 

 .الزم از دستشویی اومدم بیرون و لباسای بیرونیم رو پوشیدم

موهامم شونه کردم و عینک مطالعه ی فیکمو زدم به چشم 

 .هام

 .قسمتی از موهام رو انداختم روی یکی از چشم هام

 .عطر مردونه زدم و از اتاق خارج شدم

 .بوراک اومد سمتم

 تو چرا عینک می زنی؟ _

 .کردمتک سرفه ای 

 .چشم هام ضعیف هستن _

 .سرش رو تکون داد

 .سریع بیا بادیگاردم منتظره _

چشمی گفتم و کفش های اسپرتم رو پوشیدم و دنبالش راه 

 .افتادم



سوار ماشین شدیم و باالخره بعد از حدود ربع ساعت به 

 .شرکت رسیدیم

من رفتم توی اتاقم تا کارهای امروز بوراک رو توی برگه 

 .م رفت توی اتاق خودشبنویسم اون

بعد از اینکه لیست کاراش رو گفتم؛ رفتم پشت میز منشی 

 .نشستم

در حال بررسی برگه ها بودم که صدای نازکی از یک دختر رو 

 .شنیدم

 .سرم رو که بلند کردم حیرت زده بهش نگاه کردم

 .وای خدای من ببین خدا چی ساخته

 .زیبا ترین دختری که تا به حال دیده بودم

شم های درشت آبی، موهای بلند و زرد، لبای بزرگ قلوه چ

 .ای، قد خیلی بلند

 .اصال آرایش نکرده بود

 .نکنه این دختر نهال باشه

 .به آقای جکسون بگو نهال اومده _

 .دلم نمیخواست به بوراک زنگ بزنم



ولی به ناچار بهش اطالع دادم اونم گفت که بهش بگم بره 

 .داخل

 .چشم هام اشکی بودن

 .میتونید برین داخل _

 .چشمکی بهم زد و بعد وارد اتاق شد

 .حسابی حرصم گرفته بود

 .سرم رو به سرعت می خاروندم

بوراک اومد داخل همزمان یکی زد یک لحظه در اتاق باز شد و 

 .روی میزم

 .سرم رو که بلند کردم یک لحظه الیسا رو دیدم

 .متوجه شد که من کی هستم

سریع از میز بلند شدم و جلوی دهنش خواست اسمم رو بگه 

 .رو گرفتم

 چی کار داری می کنی دالتون؟ _

 .لبخند مصنوعی زدم هیچی بعد روم رو طرف الیسا کردم

 :اروم به انگلیسی کفتم

 .تو رو خدا هیچی نگو _



 .اونم سرش رو تکون داد

 .گفته بودی دوست دختر ندارم _

 .متعجب به بوراک نگاه کردم

 .تش تازه باهاش آشنا شدماِ راس... ا  _

 .یک تای ابروش رو داد باال

 کی آشنا شدی؟ _

 !تو که کل روز با منی

آب گلوم رو به زور قورت دادم تا خواستم چیزی بگم دستش 

 .رو آورد جلو

 .بعدا برام توضیح بده _

 .باشه ای گفتم و نفس عمیقی کشیدم

 .به سمت الیسا برگشتم

 خودت درست کردی؟این چه قیافه ایه که واسه  _

 چرا لباس پسرونه پوشیدی مگه تو پسری؟

 .دنبالم بیا برات توضیح میدم _

 نزدیک شرکت بوددستشو گرفتم و به سمت کافی شاپی که 

 .بردمش



 .اونم ساکت بود و چیزی نمی گفت

وارد کافی شاپ شدیم و پشت میزی که وسط سالن بود 

 .نشستیم

 .خوب منتظرم بگو _

و از اول کوچیکیم تا االن رو براش تعریف  تک سرفه ای کردم

 .کردم

 .مو به مو

 .متعجب به من نگاه کرد

 فکر میکنی میتونی بهش برسی؟ _

 .اون االن دخترای خوشکل تر و پولدار تر از تو دور و ورشن

 .هیچ دختری نتونسته مخش رو بزنه

اونوقت تو میخوای بهش برسی در حالی که حتی نمیدونه تو 

 .دختری

 .نگاه کردنهمه به من  زدم روی میز که محکم

 .لطفا بس کن الیسا _

یک ماه فرصت دارم اگه نتونستم ولش می کنم و بر می گردم 

 .ایران



 .نفس عمیقی کشید

 .نمیدونم چی بگم _

 .هرچی خودت فکر میکنی که درسته انجام بده

 میگم یعنی از االن دوست پسرمی؟

 .آروم خندیدم و صدام رو کلفت کردم

 پس چی؟ _

 .تو االن حکم زن منو داری

 .اونم شروع کرد به خندیدن

 .نخیرم من خودم شوهر دارم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !واقعا؟ _

 . سرش رو تکون داد

 .بعد باالرو نگاه کرد و دستاش رو بهم چسبوند

 .اسمش علی هست و قدش بلنده _

 .خیلی آقاست

 .موهاش بوره و چشاش عسلی

 .اون یه جنتلمنه



 .هنگ داشتم نگاش می کردم

 .خیلی خوب بسه دیگه از هپروت بیا بیرون _

 .یک لحظه با حرفی که زد متعجب بهش نگاه کردم

 .دوسش دارم ولی خودش نمیدونه یکی از هم دانشگاهیامه _

 .پیشونیممحکم زدم رو

 .منو بگو جوری حرف میزدی فکر کردم پس فردا عروسیته _

 .بلند شروع کرد به خندیدن

 .دوباره همه نگاهمون کردن

دستام رو گذاشتم روی صورتم که سایه ی کسی رو باالی سرم 

 .احساس کردم

 .سرم رو باال آوردم که چشمم به بوراک خورد

 یا خدا نکنه صدام رو شنیده باشه؟

 .صدای خنده های الیسا قطع شده بود

 .به دوست دخترت بگو آروم تر بخنده _

 .بعد رفت

 !همین؟

 !موای قلب



 !این چرا اینطوریه اخالقش

 .الیسا سرش رو بهم نزدیک کرد

 !شانس آوردیما _

 .به سمتش برگشتم

 .ترسیدم بفهمه  _

 .سوالی بهم نگاه کرد

 چی رو؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 !اینکه دخترم دیگه _

 .سرش رو تکون داد

 !من دیگه برم دیرم شد بای _

 .از سر جام بلند شدم

 .خدانگهدار _

 .بعد به سمت شرکت حرکت کردم

 .پشت میز منشی نشستم که بوراک دوباره اومد

 .جلوی دوست دخترت چیزی بهت نگفتم _

 .ولی دیگه هیچ وقت حق نداری بدون اجازه ی من بری بیرون



 .باید به من اطالع میدادی که رفتی کافی شاپ

 .پوزخندی زدم

 .شلوغ بودبگم ولی ظاهرا سرتون خواستم  _

 .می کرداخ

 .به هر حال باید میگفتی _

 .میتونستی پیام بدی یا زنگ بزنی

 .شونه هام رو دادم باال

 .به عقلم نرسید _

 .انگار خیلی حرص خورده بود از بی تفاوتیم

 .امروز من نمی رسونمت خونه باید پیاده بری _

به چشم هاش نگاه کردم و مثل همیشه صدام رو کلفت کردم 

 :و به انگلیسی گفتم

 .چرا پیاده تاکسی می گیرم _

 .محکم زد روی میز

 .رو مخ من راه نرو وگرنه بد می بینی پسر کوچولو _

 .زبونم رو براش در آوردم

 .پسره ی لوس _



 .یک لحظه متعجب بهم نگاه کرد

 .محکم دستامو گذاشتم روی دهنم

 !وای خدا

 تو االن چی گفتی؟ _

و به انگلیسی  سرم رو انداختم پایین و صدام رو کلفت کردم

 :گفتم

 !ببخشید رئیس _

 .روبه روم وایستاد

 .برو سر کارت _

 .پشت میزم نشستم

کل روز به این فکر می کردم که اگه صدام رو کلفت نکرده 

 .بودم االن گاوم زاییده بود

 .نفس عمیقی کشیدم

 .خدارو شکر بخیر گذشت

توی پارکینگ شرکت منتظر بوراک بودم که یک پیر زن رو 

 .که به سمتم میاددیدم 



یه عصا دستش بود هیکل نسبتا چاقی داشت و یه دامن کوتاه 

 .که زیرش یه ساپورت بود پوشیده بود با یه ژاکت صورتی

 .لبخندی به روش زدم

 :صدامو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .سالم خوب هستین _

 .اشاره کرد سرمو بیارم پایین

 .منم سرمو آوردم پایین

و دختری الزم نیست برای من صداتو کلفت من میدونم ت _

 .کنی

 !یا ابلفضل

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .با ترس به چشم هاش نگاه کردم

 .لبخندی زد

 .اوه نترس عزیزم من به کسی چیزی نمی گم _

 !مطمئن باش

 .نفسم رو با صدا بیرون دادم

 .باز جای شکرش باقیه



 شما از کجا فهمیدین؟ _

 .شد یکم بهم نزدیک

آخه توی خلوتت داشتی با خودت به زبان فارسی صحبت   _

میکردی البته من بلد نیستم ولی از صدات مشخص بود تو 

 .دختری

 .محکم زدم رو پیشونیم

 .چرا اینقدر هواس پرتم

 .به هر حال ممنون _

 سالم خوبی خاله نریمان؟ _

پیرزنه که تازه فهمیده بودم اسمش خاله نریمانه به سمت 

 .ک برگشت و بهش نزدیک شدبورا

 .خوبم پسرم داشتم با دوستت صحبت می کردم _

 .پوزخندی زد

 !اها _

 .سرم رو انداختم پایین

 .پسره ی بیشعور عوضی اصال دوسش ندارم لیاقت نداره اه

 .از خاله نریمان خداحافظی کردیم



 .بوراک در ماشین رو باز کرد و منم سوار شدم

 .کل راه ساکت بودم

ال که کلی صحبت می کردم و مخ بوراک رو می برعکس قب

 .خوردم

 چته ساکتی؟ _

 .سرم رو به شیشه چسبوندم

 .از ته دل آه کشیدم

 .می ترسم حرف بزنم بهت بر بخوره آقای رئیس _

 .حس می کردم داره حرص می خوره

 !به درک

 !گناه دارهنه 

 بیچاره مگه چی گفت؟

 .پوف کالفه داری کشیدم و چشمام رو بستم

 .خدایا چرا من به دنیا اومدم

 .ای کاش بوراک دوسم داشته باشه

 .خیلی می خوامش



من مطمئنم عشق من نسبت به اون یک هوس بچه گانه نیست 

 .بلکه یک عشق واقعیه

 ولی کیه که بفهمه و درک

 بکنه؟

 .امروز باشگاه داریم کالس کنگفو _

 !مبارزست

 .تو هم باید شرکت کنی 

 .برگشتممتعجب به سمتش 

 .اما منکه اولین جلسست دارم میرم _

 .چیزی بلد نیستم

 .داد باالیک تای ابروش رو 

 .یاد میگیری _

 !وای نه

من چطور میتونم با این پسرایی که هیکلشون با گوریل فرقی 

 نداره مبارزه کنم؟

بوراک به خونه که رسیدیم؛ سر تختم دراز کشیدم که یهو 

 .وارد اتاق شد



 .ن یک ساعت دیگه باید بریماستراحت ک _

 .گفتم و چشم هام رو بستمباشه ای 

 .خوابم میومد ولی می ترسیدم بخوابم

 .نمیدونم چرا ولی ترس داشتم

 .به ساعت نگاه کردم

اگه از االن شروع کنیم که ساعت پنج و ربعه یعنی ساعت 

 .شش و ربع باید بریم باشگاه

 .من ساعت شیش باید لباسای کنگفوم رو بپوشم

چون احتماال اونجا رختکن نداره و منم که نمیتونم جلوی اون 

 .پسرا لباسام رو عوض کنم

خدارو شکر هم لباسای شمشیر زنی و هم لباسای کنگفوم رو 

 .توی کمدم چیدم

 .چشم هام خمار شده بودن

 .خیلی خوابم میومد

رفتم در اتاق رو قفل کردم و سریع روی تخت دراز کشیدم 

 .ت شیش تنظیم کردم و خوابیدمگوشیم رو سر ساع

 



* 

 

باشنیدن صدایی که مثل صدای کوبیدن دست به در بود از 

 .خواب بیدار شدم

 .صدای بوراک  به گوشم رسید

 .تا خواستم صحبت کنم یادم اومد که من پسرم

 .سریع صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 !بله بوراک _

 .محکم کوبید به در

 !دیرمون شد ساعت شیش و پنج دقیقست پسرباز کن در رو _

 .متعجب به ساعت گوشیم نگاه کردم

 !خاک تو سرم

هشدار گوشیمو به جای اینکه بزنم هجده زده بودم شیش 

 .صبح

 

 *بوراک*

 



 .به خونه که رسیدم گرسنم نبود بیشتر خوابم میومد

برای همین فقط به دالتون اطالع دادم که یک ساعت دیگه 

 .باشه میریم که آماده

 .به سمت اتاقم حرکت کردم و روی تختم دراز کشیدم

 .تا چشم هام بسته شد به خواب عمیقی فرو رفتم

چشم هام باز شدن و من خودم رو  هنوز چند ثانیه نگذشت که

 .توی یک جنگل سرسبز و بزرگ دیدم

 .از سرجام بلند شدم

 .لباس هام تغییر کرده بودن

 .بودناز سر تا پایین لباسام سفید 

 .عجیب بود چون دقیق شبیه لباسای شمشیر بازیم بودن

 .صدای خنده های آشنایی به گوشم رسید

 .سرم رو برگردوندم که با دیدن یک دختر تعجب کردم

یک لباس دامن دار صورتی که تا زانوش بود؛ به همراه یه 

یه لباس سفید آستین دار زیر لباسش  ساپورت سفید و

 .پوشیده بود



بزرگ سرش بود که به صورت لبنانی بسته بودش  یک روسری

 .طوری که حتی یک تار مو از روسریش نزده بود بیرون

 .چقدر شبیه فاطمست

 .بهش نزدیک شدم

 !هی _

 !تو کی هستی؟

 .لبخندی زد

 !بوراک منو یادت رفته؟ _

 .بیشتر بهش نزدیک شدم؛ طوری که روبه روش قرار گرفتم

 !فاطمه بودچشم هاش چقدر شبیه چشم های 

 !فاطمه... ف  _

 .محکم منو بغل کرد

 وای خدا یعنی تو منو فراموش نکردی؟ _

 .دستامو دور کمرش حلقه کردم

 باورم نمی شد یعنی خودشه؟

 !مگه میتونم فراموشت کنم دختر؟ _

 !تو همیشه توی ذهن و قلب منی



 !بیشتر به خودم فشار دادمش

قدر زندگی بدون کجا بودی توی این چهار سال که ببینی چ _

 تو برای من سخته؟

 .ازم جدا شد و با دستاش صورتم رو قاب گرفت

 .بوراک من کنار تو هستم _

 .هرجا بری من کنارتم

 .توی قلبمیمیدونم چون  _

 .سرشو بهم نزدیک کرد

 .نه من کنار خودتم _

 .بعد ازم دور شد

 .متوجه حرفش نمیشدم

 .منظورت رو نمیفهمم_

 .ازم دور تر شد

 .دنبالش دویدمبه 

 نرو تو االن کجایی؟ _

 کجای ایرانی؟

 گوشم رسید صداش خیلی کم اما به 



 .من ایران نیستم من کنار توعم _

 .بلند داد زدم

 !نرو _

 .یهو از خواب بیدار شدم

 .ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه ی عصر بود

 .پوشیدمسریع از خواب بیدار شدم و لباس هام رو

 .تا برم دالتون رو بیدار کنم از اتاق زدم بیرون

 .هرچی در میزدم بیدار نمیشد

 .دیگه داشت حرصم در میومد

 .بعد پنج دقیقه آقا از خواب بیدار شد

 .در رو باز کرد؛ سریع وارد اتاق شدم

 .بپوش دیرمون شد _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !من گشنمه _

 .چنگی به موهام زدم

 .سریع بپوشعیب نداره تو راه یه چیزی می خرم  _

 .به چشم هام نگاه کرد



 !چیه دال؟ _

 .متعجب به چشم هام نگاه کرد

 !دال؟ _

 .سرم رو تکون داد

 !خوبه منم بهت بگم بور؟ _

 .شونم رو به سمت باال بردم

 .مهم نیست بگو _

 .اخم کرد

 .سریع بپوش دیرمون میشه _

 .یک قدم اومد جلو

 .برو بیرون تا بپوشم _

 .اتاق زدم بیرونپوزخندی زدم و از 

 .هه تو خونه ی خودم بهم دستور می دن

 !چه جالب

 

 *فاطمه*

 



 !آقا من روانیم

 !آقا من دیوونم

 !هرچی هستم ولی عاشقم

 !عاشقشم

 !چشم های آبیش دیوونم می کنه

 .هی خدا وضعیت منو ببین

فردا، پس فردا منو میذارن توی تاریخ میگن به این دختر 

 .گذشتمیگن عاشق که از جنسیتشم 

 .پوشیدم و از اتاق زدم بیرون سریع لباسای کنگفوم رو

 .بوراک داخل پذیرایی بود

 چه عجب اومدی؟ _

 .بهش نزدیک شدم

 .صدام رو کلفت کردم

 .بریم دیگه _

 .به راه افتاد طبق معمول پوزخندی زد و

 .به سمت حیاط رفتیم و سوار ماشینش شدم



روی مخش تو کل راه مثل همیشه همش حرف می زدم و 

 .بودم

 .اونم سرم داد می کشید

 .اما داد کشیدنش رو هم دوست داشتم

 

* 

 

 .دالتون بیا با علی مبارزه کن

 !وای نه

 .بوراک بهم گفت امروز مبارزست و منم باید شرکت کنم

آروم اومدم و روبه روی یه پسر قد بلند، با هیکل متوسط 

 .ایستادم

 .گرفتایل وو هم داشت زمان می

 .رو به زور قورت دادم آب گلوم

اون پسره که اسمش علی بود، با شنیدن صوت ایل وو بهم 

 .حمله کرد

 .سریع فرار کردم که ایل وو محکم بغلم کرد



 :به انگلیسی بهش گفت

 هی علی این تازه کاره می خوای نیومده داغونش کنی؟ _

 .بوراک اومد نزدیک و منو از ایل وو جدا کرد

 !اینجا فقط مبارزست _

 .اید یاد بگیره که به ترسش غلبه کنهب

 !پس تو نیا وسط 

 .روبه روی بوراکایل وو اومد 

 .منم بینشون بودم

ایل وو آروم طوری که فقط منو بوراک شنیدیم به انگلیسی 

 :گفت

 !حسادت نکن _

 .صورت بوراک به شدت قرمز شده بود

 .محکم مشتی حواله ی بینی ایل وو کرد

 .خون ازش اومد بیرون که

 .ایل وو بهش نزدیک شد و یقه ی بوراک و گرفت

 .اشکم داشت در میومد

 .از دعوا می ترسیدم



 :یک لحظه صدام رو کلفت کردم و بلند به فارسی داد زدم

 !بس کنید _

 .بوراک دستم رو گرفت

 .سریع برو سر زمین _

 .تو باید مبارزه کنی

رو  و دستم ایل وو سوت و زمان سنج رو محکم کوبید به زمین

 .گرفت

 :رو به استاد گفت

 .استاد من میرم تا دالتون رو برای جلسه ی بعد آماده کنم _

 .من دلم نمی خواست با ایل وو بیام

 .آخه چرا اینقدر منو حرص میدن این دو تا

 .ایل وو دستم رو کشید و به سمت ماشینش برد

 .جدا کردمدستم رو از دستش 

 هواست هست داری چی کار می کنی؟ _

 را اذیتم می کنی؟چ

 .پوزخندی زد

 من اذیتت می کنم یا اون حسود چموش؟ _



 .محکم زدم توی گوشش

 !مواظب حرف زدنت باش _

 !هرکی که باشه بازم عشق منهاون هرچی و 

 .دستش رو گذاشت روی لپش

 !خوشم اومد _

 دست روی من بلند می کنی؟

 دلت به اون خوشه؟

 !خاک توی سرت

 !حساب نمی کنه...  به تو رو دورشه کهاون االن اینقدر دختر 

 .یکی دیگه زدم توی صورتش

 .اشکام جاری شده بودن

 .حالم ازت بهم می خوره ایل وو _

 .بعد از اونجا دور شدم

 کرده کی هسته؟پسره ی احمق فکر

 .سرم رو انداختم پایین و توی خیابون ها قدم می زدم

 !من چقدر بدبختم

 .بوراک منو ببینه ای کاش منم خوشکل بودم که



 تو دختری؟ _

 .متعجب به عقب برگشتم که نهال رو دیدم

 !یا خدا

 .نفسم به شمارش افتاده بود

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 !چی؟ _

 .پوزخندی زد

 .برای من صدات رو کلفت و مردونه نکن _

 !تو یک دختری

 !من می دونم

 .به چشم های آبیش نگاه کردم

 یدونی؟از کجا م _

 .یک تای ابروش رو داد باال

باالخره منم دخترم و راحت میتونم تشخیص بدم کی  _

 !دختره

 .االنم به بوراک اطالع می دم



گوشیش رو از کیفش در آورد و خواست به بوراک زنگ بزنه 

 .قاپیدمکه سریع ازش گوشیش رو 

 .نه التماست می کنم به بوراک چیزی نگو _

 .به سمتم حمله کرد

 .گوشیم رو بده سریع _

 .می ترسیدم چیزی به بوراک بگه

 !اتفاقی افتاده نهال؟ _

 .به عقب برگشت

 .خواست حرفی بزنه که ملتمسانه به چشم هاش نگاه کردم

 !نه عشقم _

 تو اینجا چی کار می کنی؟

 .بوراک نزدیک شد و دست نهال رو گرفت

 .داشتم می رفتم خونه که تو و دالتون رو دیدم _

 .سوار ماشین بشین من می رسونمتونبیاین 

 .نهال با عشوه خرکی خودش رو به بوراک چسبوند

 .به سمت ماشین حرکت کردیم

 .من پشت و نهال جلو کنار بوراک نشست



 .خسته و دلزده از همه چی به بیرون نگاه می کردم

 .نهال رو رسوندیم و بوراک گفت بیام جلو بشینم

 .بی حوصله منم رفتم جلو نشستم ولی بی حال و

شکر به خیر گذشت ولی اگه خر بشه و بره به بوراک خدارو

 بگه چی؟

 !چته ساکتی؟ _

 .لبخندی زدم

 .تو که از خداته من توی ماشین ساکت بشینم _

 .پوزخندی زد

 .کردآره انگار خدا باالخره دعام رو مستجاب _

 .تا رسیدن به خونه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد

 

* 

 

 .ان صدام زدخاله نریم

 .به سمتش رفتم

 :گوشم گفتطوری که کسی نفهمه زیرآروم 



 .یه رژ لب برای دخترم خریدم _

 .تو ازش استفاده کنیاول خیلی گرونه می خوام 

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .نترس جایی می برمت که کسی نبینت _

 .باشه ای گفتم و به دنبالش رفتم

 .بود رو باز کرد در یک اتاق زیبا که مثل اتاق گریم

منو روی یکی از صندلی ها نشوند و یک رژ لب جیگری در 

 .آورد

 .شروع کرد به زدن به لب هام

 .وای خاله نریمان چقدر بهم میاد _

 ....چقدر خری 

 

 !دالتون تو دختری؟ _

که با نهال و بوراک چشم تو چشم متعجب به عقب برگشتم 

 .شدم

 .جلوم خاله نریمان جیغی کشید و اومد

 .منم سریع پشتمو کردم



بوراک بهمون نزدیک شد و خاله نریمان رو هلش داد کنار منو 

 .به سمت خودش برگردوند و روبه روی من وایساد

 .صدای نهال به گوشم رسید

 !دیدی من دروغ نگفتم بوراک؟ _

 .با چشم های اشکی به چشم های عشقم نگاه کردم

 :بوراک بلند داد زد

 !تو کی هستی؟ _

 .ستمو گذاشتم روی گوشامد

 !من فاطمه ام _

 !فاطمه

 .بعد سریع رژ لب رو پاک کردم و از شرکت زدم بیرون

 .دم در شرکت ایل وو رو دیدم

 .اشکام سرازیر شدن

 .بهم نزدیک شد

 !چی شده فاطمه؟ _

 .چونم شروع به لرزش کرد

 .که من کی هستم باالخره فهمید _



 .نگاه کرد متعجب بهم

 !؟اخه چجوری _

 .دستام رو مشت کردم

 .اون نهال احمق بهش گفت _

 .خورهحالم از نهال بهم می

 !ازش متنفرم

 .به سمت ماشینش برددستم رو محکم گرفت و 

 .مواظبتم نگران نباش من _

 .توی ماشین نشستم و به بیرون  پنجره نگاه می کردم

 .اشکام آروم سرازیر می شدن و حالم دست خودم نبود

 

 *بوراک*

 

 .نگاه کردم متعجب به رو به روم

 .چقدر شبیه فاطمه شده دالتون

خاله نریمان رو هول دادم و دالتون رو به سمت خودم بر 

 .گردوندم



 .صدای نهال هم اذیتم می کرد

 .اخه قبلش بهم گفت دالتون دختره

 :بلند داد زدم

 !تو کی هستی؟ _

 .دست هاش رو گذاشت روی گوش هاش و گفت که فاطمست

 .دونستم خوشحال بشم یا عصبانینمی

 .از در اتاق زد بیرون و من مات به جای خالیش نگاه کردم

 .متحیر به جای خالیش نگاه می کردم

 اون عشق من بود؟

سریع از شرکت زدم بیرون که دیدم مین هو دستش رو  

 .گرفته و به سمت ماشینش می بره

 .خواستم نزدیکش بشم ولی غرورم نمی ذاشت

 .فهمیدم منظور مین هو از دختره کیهحاال 

 .به سمت شرکت حرکت کردم که نهال بهم نزدیک شد

 تو فاطمه رو می شناسی؟ _

 !از اسمش معلومه که مسلمونه

 .نگاه کردمبه چشم های نهال



 .بشناسمش هم مهم نیست _

 .اون از االن اخراجه

 .بعد پوزخندی زدم و به سمت شرکت حرکت کردم

 

* 

 

 .منتظرش موندم نیومد که حداقل لباساش رو ببرههرچقدر 

از  yankyگیتارم رو در آوردم و روی مبل نشستم و ترانه 

simge  شروع کردم به خوندن رو. 

 .خیلی تکراریه ولی دوسش دارم

 .حس خوبی بهم می داد

خواستم برم گیتارم رو بذارم بعد از اینکه خوندنم تموم شد 

 .ر اومدسر جاش که زنگ در به صدا د

 .در رو که باز کردم فاطمه جلوم نمایان شد

 .پشتشم مین هو بود

 .سرش پایین بود و حرفی نمی زد

 .پوزخندی زدم



 چی اومدی خانوم هزار چهره؟هه برای _

 .صداش بغض داشت و می لرزید

 .کامال حسش می کردم

 .اومدم وسایلم رو بردارم _

 .در رو براش باز کردم و اومد داخل

 .وزخندی زدمین هو پ

 .منم متقابال همین کارو کردم

 .چته جدیدا یاد گرفتی پوزخند بزنی مین هو _

 بعد بهش تیکه انداختم

 .آها یادم نبود ایل وو _

 .دست هاش از عصبانیت مشت شده بود

 .فاطمه به سمتمون اومد

 .روبه روی من وایساد

 .نگهدارخدا _

 !از فردا شرکت هم نمیای _

 .کردمتعجب بهم نگاه 

 چرا؟ _



 .حوصله ی توضیح نداشتم

 .اخم کردم

 .خداحافظ _

 .و بعد در رو بستم

 .صدای گریه فاطمه به گوشم رسید

 .با این کارش قلب و روحم رو از بین می برد

 .دلم نمی خواست گریه کنه

 .اون حق نداشت گریه کنه

 !همش تقصیر منه

 .اما غرورم مهم تره آره

 

 *فاطمه*

 

شدم و سرم رو به شیشه ی ماشین  سوار ماشین ایل وو

 .چسبوندم و آروم هق هق می کردم

 .چقدر احمق بودم که فکر می کردم دوستم داره

 !اصال من براش مهم نیستم



 بس می کنی یا نه؟ _

 !صدات رو مخمه

 .متعجب به سمت ایل وو برگشتم

اون پسره ی کودن و احمق اصال ارزشی نداره که تو داری به  _

 .کنی خاطرش گریه می

 .محکم زدم به بازوش

 :یک لحظه همونطور که اشک می ریختم فریاد زدم

 .هرکی باشه حق نداری در موردش اینطور صحبت کنی _

 !اون عشق منه

 !من عاشقشم می فهمی؟

 !می فهمی یا نه؟

ماشین از حرکت ایستاد و ایل وو سیلی محکمی به صورت من 

 .زد

 .هردو متعجب بهم نگاه می کردیم

 .رو به سمت گونم بردمدستم 

 !جاش می سوخت

 !درد داشت



 .ولی دردش به اندازه ی درد این عشق یک طرفه ی من نبود

 .سریع از ماشین پیاده شدم

 .ایل وو اومد دنبالم

 !صبر کن فاطمه من معذرت می خوام _

 .بیا سوار ماشین شو با هم صحبت می کنیم

 .قدم هام رو تند تر کردم

 !هوا خیلی سرد بود

 .سرما داشتم یخ می زدم از

 .ایل وو با ماشینش هی میومد دنبالم و صدام می زد

 .ولی من بهش توجهی نمی کردم

خیابون خیلی شلوغ بود سرم رو انداختم پایین و سریع به 

 .راهم ادامه دادم

 .اصال نمیدونستم کجا دارم می رم

همینجور که به راهم ادامه می دادم یهو به یه چیزی بر خورد 

 .م و افتادم زمینکرد

 .سرم رو که بلند کردم، دیدم بوراکه

 .دستش رو آورد جلو و بلندم کرد



 !زیر بارون سرما می خوری _

 .بیا بریم خونه ی من

 .صدای ایل وو رو از پشت بوراک شنیدم

 .فاطمه با تو جایی نمیاد _

بوراک با حرص چشم هاش رو بست و دست هاش رو مشت 

 .کرد

 .ندارهاونش به تو ربطی  _

 !من رئیسشم

 .ایل وو پوزخندی زد

 !تو که اخراجش کردی _

 .بوراک هم متقابال پوزخندی زد

 .اونش به تو ربطی نداره _

 .حاال سریع گمشو کنار

 .ایل وو مشتی حواله ی بینی بوراک کرد

 .بوراک با کله محکم زد روی بیشونی ایل وو

 .دعوا داشت شدت می گرفت



من از ترس فقط داشتم گریه می افتاده بودن به جون هم و 

 .کردم و کمک می خواستم

البته زمانی که حرف می زدم صدام رو کلفت می کردم که فکر 

 .نکنن من دخترم

 .همه دورمون جمع شده بودن

 .باالخره چند نفر اومدنو این دو تا رو از هم جدا کردن

 .صورتای هردو خونی شده بود

 .بوراک خودش رو از بقیه جدا کرد

روم زاده ی عوضی چطور جرات کردی دست روی من بلند ح _

 کنی؟

 !دارم برات

 .کاری می کنم که روزی صد بار آرزوی مرگ کنی 

 .بعد اومد دست منو گرفت و به سمت ماشینش برد

 .توی راه آروم اشک می ریختم

 .بی صدا و آروم که مثل ایل وو سرم داد نکشه

 آخه این دو تا چرا همش دعوا می کنند؟

 ه باهم رفیق نیستن؟مگ



 .با ترس به روبه رو نگاه کردم

 .از حد معمول داشت خیلی تند رانندگی می کرد

 .به نیمرخش نگاه کردم

 .صورتش خونی بود

 .الهی دست ایل وو بشکنه

 .ببین چه به سر عشقم آورد

 .البته خدارو شکر بوراک خوب تالفی کرد

 .فکر کنم االن دنده ی ایل وو شکسته

 .که دیدمش مثل بوراک از صورتش خون می چکیدآخرین بار 

 .سرم رو برگردوندم

 .یک لحظه با داد حرف زد

 .از این به بعد حق نداری جایی بری که من اونجا نباشم _

 !فهمیدی؟

 .از ترس سرم رو تکون دادم

 .بلند تر داد زد

 !نشنیدم _

 .به زور قورت دادم آب گلوم رو



 !بله... بل ... ب  _

 .می کشید تند تند نفس

 .باالخره رسیدیم خونه

 .سریع به سمت اتاقش رفت

 .منم روی مبل نشستم

 .وسایلم رو با خودم آورده بودم خدارو شکر

بعد ربع ساعت با موهای خیس و یه تیشرت بنفش و یه شلوار 

 .مشکی از اتاق اومد بیرون

 .از جام بلند شدم

 .پیشونیش و گوشه ی لبش هنوز زخمی بود

 :آروم گفتم

 .بشین االن می رم جعبه ی کمک های اولیه رو میارم _

 .گفت و روی مبل نشستاخم کرد و بعد باشه ای 

 .کردعینک روی چشم هام اذیتم می

 .درشون آوردم و گذاشتم توی جیب شلوارم

موهامو مرتب کردم و مثل همیشه یه مقداری رو روی چشم 

 :راستم گذاشتم و بلند داد زدم



 !کجاست؟ _

 .متقابال داد زداونم 

 .ولی از داد زدنش معلوم بود عصبیه

 !چی؟ _

 .دوباره صدام رو بلند کردم

 !جعبه دیگه _

 :با حرص بلند گفت

 جعبه ی چی؟ _

 .دیگه داشت حرصم رو در می آورد

 جعبه ی کمک های اولیه؟ _

 .صدای بلندش به گوشم رسید

 خوب؟ _

 .نفسم به شمارش افتاده بود

 .نماالنه که بیام خفش ک

 کجاست؟ _

 .دست هام رو مشت کرده بودم

 !چی؟ _



 .این حرف رو که زد نزدیک بود منفجر بشم

 !مگه من مسخرشم؟

 !جعبه ی کمک های اولیه کجاست؟ _

 !از بین ردیف کابینتای پایین از سمت راست پنجمی _

 .جعبه رو پیدا کردم و به سمتش حرکت کردم

 .روی مبل رو به روش نشستم

 .اره کردبه یه پماد اش

پماد رو در آوردم و یکم زدم به دستمو شروع کردم به مالیدن 

 .روی زخم پیشونیش

 .بعد یه چسب زخم در آوردم و گذاشتم روش

 .رفتم سراغ لبش

 !وای لبش

 .خاک تو سرم چقدر من منحرفم

 .یکم پماد در آوردم

 .این تیکه مویی که روی چشمم بود دیدمو تار می کرد

 .جلو و اونو از جلوی چشم هام برد کناربوراک دستشو آورد 

 .یک لحظه هردو به چشم های همدیگه خیره شدیم



 .اما ناگهان بوراک روش رو برگردوند

 !بسه _

 .بقیش رو خودم می زنم

 .چمدونت رو ببر تو اتاق و استراحت کن

 .از خجالت سرم رو پایین انداختم

 .چقدر بی حیایم من

 .نه دستام رو شستمباشه ای گفتم و رفتم توی آشپزخو

حوصله نداشتم برم باال توی اتاق دستام رو بشورم بعد دوباره 

 .بیام پایین چمدون رو ببرم باال

دستامو سریع شستم و چمدون رو با هرچی زور داشتم 

 .کشوندمش باال

 .این آقا بوراکم یه زره رحم نداره بیاد کمکم

 .اه ای کاش یکم، فقط یکم باهام خوب بود

 .اتاقمرسیدم به 

در اتاق رو باز کردم، چمدونم رو گذاشتم کنار و خودمو پرت 

 .کردم روی تخت

 .خوابم نمیومد



 .فقط به سقف نگاه می کردم

 .ای کاش نمی فهمیدی من دخترم

 .حداقل اونطور بهم نزدیک تر بودی المصب

 خوب تقصیر من چیه که این قلبم برات تاالپ تولوپ می کنه؟

 می بینمت دست و پام می لرزه؟تقصیر من چیه هرموقع 

 .اشکام سرازیر می شدن

چرا منو عاشق خودت کردی در حالی که دوستم ... چرا 

 نداشتی؟

ای کاش منم پولدارو خوشکل بودم که دلتو می زدم و تو رو 

 .عاشق خودم می کردم

چونم می لرزید و اشک می ریختم با این حال احتیاط می 

 .کردم که صدای گریم بلند نشه

 .تی اگه به دستت نیارم ولی تا آخر عمرم دوستت دارمح

 .اینقدر گریه کردم که در آخر خوابم برد

 

 *مین هو*

 



 !لعنتی

 !عوضی کثافط

 ببین چی کار با صورتم کرد؟

 .هر روز که می گذره نفرتم نسبت به بوراک بیشتر میشه

 .اون داره عشقم رو از من دور می کنه

 !هه ولی فاطمه مال منه

 !فقط من

 .مطمئنم حسش به بوراک یه هوس بچه گانست

 .اون بزرگ تر که بشه می فهمه باید عاشق کی بشه

 .و اگه اینطور نشد؛ به زور اون رو مال خودم می کنم

 !به هر قیمتی

 . حتی به قیمت از دست رفتن جون هردومون

 .تو آیینه به خودم نگاه کردم

 .خیلی عوض شده بودم

 .صوص خانوادمون وارد شددر اتاق زده شد و دکتر مخ

 .در رو براش باز کرده( خدمتکارم)حتما جمره



جمره خانوم یه پسرزن حدود پنجاه ساله ی مهربونی بود، که 

خیلی دوسش داشتم و همیشه جای خالیه مامانم که رفته بود 

 .کره رو برام پر می کرد

 .بهم نزدیک شد

 .از کره به خاطر من اومده بود( چو)دکتر 

 .هوای لی مینسالم آق _

پدر و مادرتون خیلی نگرانتون بودن منو خبر کردن منم 

 .ترکیه بودم

 .خبر کردنشکر خیلی زود منو خدارو

 .تشکری کردم

 .از جام بلند شدم که برم صورتم رو بشورم

 .یک لحظه دندم درد گرفت

آروم زیر لب لعنتی به بوراک گفتم و خودم رو به زور به 

 .دستشویی رسوندم

 .صورتم رو شستم و با کمک دکتر روی تختم دراز کشیدم

 .پیشونیم و باالی گونم زخم شده بود



روی جاهای زخم شده پماد زد و بعد روی پیشونیم چسب 

 .گذاشت

 .هومامانت خیلی نگرانت بود مین _

می خواست بیاد ترکیه ولی من بهش گفتم که تو خوبی و من 

 .مراقبتم

 .آروم خندیدم

 .زندی و دردسراشخوب تک فر _

 !حاال کی بهش خبر داد؟

 .نفس عمیقی کشید

 .جمره خانوم خدمتکارت _

 .جای دیگت درد نمیکنه

مهره های کمرم و دندم  خواستم بلند شم و بگم نه که یهو

 .شروع کرد به درد گرفتن و بلند آخ گفتم

 :سریع دکتر گفت

 .به پشت بخواب _

 .همین کارو کردم

 .باال آخه نمیتونستم درش بیارم درد داشتماونم پیراهنمو زد 



 .دکتر شروع کرد به معاینه کردن

 .شاید یکم درد داشته باشه ولی نترس زود خوب میشی _

بعد اول یکم کمرمو ماساژ داد؛ اما یهو یه حرکت انجام داد که 

 .کامل جابه جا شدن و عربده ای کشیدم مهره هام

 .دیگه درد نداشتم

 .کیدعرق از صورتم می چ

 !خوبه حاال بگو با کی دعوا کردی؟ _

 سر چی؟ 

 . پیراهنم رو کامل کشیدم پایین و روی تخت نشستم

 به کسی نمی گین؟ _

 .لبخند اطمینان بخشی بهم زد

 !هرگز _

 .از این بابت مطمئن باش

دکتر قابل اعتمادی بود سال ها بود که واسه خانوادمون کار 

 .می کرد

 .دوستم که االن رقیبمه دعوام شدسر یک دختر با بهترین  _

 .دکتر متعجب بهم نگاه کرد



 سر یه دختر؟ _

 اونم تو؟

 .منکه باور نمی کنم

گیره ی روسری فاطمه که یک گل زیبای صورتی داشت و 

خیلی وقت پیش توی ماشین جاش گذاشته بود رو از توی 

 .عسلی در آوردم و بهش نگاه کردم

 .حاال که می بینی عاشقش شدم _

 .و روز به فکرشمشب 

 .بعد به چشم های دکتر نگاه کردم

 .بعضی وقتا می ترسم از دستش بدم _

 .اون با تمام دخترا فرق داره

 !اون انسان نیست یک فرشتست

 .دکتر همونطور متعجب بود

 اون تو رو دوست داره؟ _

 .شونه هام رو آوردم باال 

 !نمی دونم ولی چه بخواد چه نخواد باید مال من بشه _

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید



 !اما اون بوراک رو دوست داره _

 .نمیتونم اینو تحمل کنم

 !از بوراک متنفرم

 .چون اون داره فاطمه رو ازم دور میکنه

 !همه کسمه کسی که

 !همه وجودمه

کسی که یه روز بدون شنیدن صداش نمی تونم؛ مخصوصا االن 

 .که پیداش کردم

 .ین رقابت من می برمولی من مطمئنم توی ا

 

 *فاطمه*

 

 .خوابم نمی برد

 .در اتاقم رو که باز کردم دیدم یه نوری تو اتاق بوراک روشنه

 !حدس زدم بیداره

 .آروم به سمت اتاقش حرکت کردم

 .اول چند تقه به در زدم



 .صدایی ازش نشنیدم

 .وارد اتاق شدم

 .داشت به صفحه ی شطرنج نگاه می کرد

 :بلند گفتم یهو از دهنم پرید و

 .هی شطرنج _

 .سریع به سمتم برگشت

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .گاوم زایید

 :بلند داد زد

 !تو اینجا چی کار می کنی؟ _

 !کی بهت اجازه داده وارد اتاق من بشی؟

 .خودم رو به در اتاق چسبوندم و سرم رو انداختم پایین

یه نوری تو  حوصلم سر رفت در اتاقم رو که باز کردم دیدم _

 .اتاقت روشنه حدس زدم بیداری گفتم بیام پیشت

 .بعد یهو سرم رو بلند کردم

 .به خدا چند بار به در زدم ها ولی تو جواب ندادی _

 .برا همین کنجکاو شدم بیام تو



 داری شطرنج بازی می کنی؟

 .هنوز اخم روی پیشونیش بود

 .سرش رو تکون داد

 !تنهایی؟ _

 .باز سرش رو تکون داد

 وا مگه روزه سکوت گرفته؟

 میشه منم بیام بازی کنم؟ _

 .پوزخندی زد

 !مگه بلدی؟ _

 .سرم رو گرفتم باال و دستام رو زدم به کمرم

 !هه منو دست کم گرفتی؟ _

 !من خودم استاد شطرنجم

 .گفتم آنچنان شطرنجم خوب نبوددروغ می

 .فقط می خواستم پیش بوراک کم نیارم

 !جدی؟ _

 !ست بازی کنیمخوب بیا یه د



باشه ای گفتم و خواستم المپ اتاق رو روشن کنم که دستش 

 .رو گرفت باال

 !صبر کن _

 .المپ اتاق رو روشن نکن چراغ خواب روشن هست

 .از نور زیادی خوشم نمیاد

 .باشه ای گفتم و به سمت تختش رفتم روی تخت نشستم

 !من سفید تو سیاه _

 .ابروهاش رو داد باال

 !ی هاخیلی پرروی _

 .من تعیین می کنم کی سیاه کی سفید

 .االنم من سفیدم تو سیاه

 .لب هام رو از حرص بهم فشار دادم

 .پسره ی بد

 .شروع کردیم به بازی

 .یکی از مهره ها رو اشتباه حرکت داد

 !هی هی هی داری ذوقول بازی می کنیا _

 .اخم کرد



 !درست حرکتش دادم _

حرکت مهره رو بهش گفتم دستش رو زدم کنار و طرز صحیح 

 .که با انگشت زد به پیشونیم

دیوونه خوبه خودت میگی سرباز حرکتش جلوعه و منم  _

دارم از جانب خودم میام جلو و االنم مهره ی تو رو می تونم 

 .بزنم

 .و سریع با یه حرکت مهره ی آخرم رو زد

 .نه بلندی گفتم و دستم رو زدم به موهام

 .پوزخندی زد

 !خانوم استادباختی  _

 :برای اینکه کم نیارم گفتم

 !ولی من توی یک بازی دیگه حرفه ایم _

 .یک تای ابروش رو داد باال

 !چی؟ _

 !اسم و فامیل _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 .شاید اسمش رو تا حاال نشنیده بود



 .دو تا کاغذ و دو تا خودکار یا مداد بیار _

 .ت کردگفت و به سمت کمد کنار اتاق حرکباشه ای

قلم و کاغذ رو که آورد اول شروع کردم به توضیح دادن بعد 

 .بازی رو شروع کردیم

شروع کردیم چون اولین بارش بود؛ گفتم اول با ( م)اول با 

 .آسون شروع کنیم

 من تموم کردم سریع برگتو _

 !بده

 .چقدر زود تموم کرد

 .مثال اولین بارش بود

 !اما من هنوز مونده _

 .بگیرهخواست برگمو 

 .تا ده بشمار بعد میدم _

 .گفت و شروع کرد به شمردنباشه ای

 .بعد از اینکه تموم شد، همه خودکارامونو گذاشتیم وسط

 اسم؟ _

 .به برگم نگاه کردم



 .محمد _

 .اونم به برگش نگاه کرد

 !مین هو _

 .با شنیدن اسمش تنم شروع کرد به لرزیدن

 !مین هو _

 .سمتم برگشت انگار که متوجه حالتم شد به

 !تو هنوز نبخشیدیش؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

زمانی که خواستم برم ایران صدای یه نفر رو شنیدم به  _

پشتم برگشتم حدس زدم مین هو باشه بهش گفتم 

 .بخشیدمش ولی کارشو فراموش نکردم

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !تو اون صدا رو شنیدی؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 ندادی؟ پس چرا جواب _

 .رو آوردم باال سرم

 .خوب راستش هواپیما دیگه داشت حرکت می کرد _



 .فرصت نکردم دنبال صدا بگردم

 

 *بوراک*

 

 یعنی اون صدای من رو شنیده بود؟

نمی دونستم خوشحال باشم که شنیده؛ یا عصبی باشم که 

 جواب نداده؟

 .شب کلی بازی کردیم و چقدر این دختر سر بازی می خندید

 .یاش آنچنان جالب نبود ولی کنار فاطمه خیلی بهم چسبیدباز

 .مخصوصا وقتی صدای خنده هاش به خوشم می رسید

 .یه نگاه به کنار تخت کردم

 .خوابش برده بود

پتومو انداختم روش و سرم رو بردم جلو و پیشونیش رو 

 .بوسیدم

 !بعد سرم رو به گردنش نزدیک کردم و بوییدمش

 .دنیا رو استشمام کردمخوش عطر ترین بوی  

 .چشمم به لب هاش کشیده شد



 .تا خواستم بهش نزدیک بشم تازه موقعیتم رو دریافت کردم

 من واقعا داشتم چی کار میکردم؟

 .سریع از تخت اومدم پایین و رفتم داخل اتاق فاطمه

 !روی تخت اون می خوابم تا فردا

تا سرم رو گذاشتم روی بالشت، عطر فاطمه توی دماغم 

 .پیچید

 .داشتم دیوونه می شدم

 .خواستم از جام بلند بشم که فاطمه وارد اتاق شد

 .خودم رو زدم به خواب

 .اول بهم نزدیک شد

بعد رفت چراغ خواب و روشن کرد و رفت زیر تخت یک 

 .چیزی در آورد

یک روسری سفید بزرگ پوشید، یک چادر گل گلی سفید با 

 .گل های صورتی هم روی سرش کرد

یکه پارچه ی سفید هم در آورد که روی اون یه مهر یه ت

 .کوچولو قرار داشت

 .حرکات عجیبی انجام می داد



 .مثل کارایی که مامانم انجام می داد

 .روی تخت نشستم و بهش نگاه می کردم

بعد پنج دقیقه سرش رو به سمت من آورد و به چشم هام نگاه 

 .کرد

 !چقدر قشنگ شده بود

 !همینه فرشته ای که می گن

 .من از نزدیک یک فرشته رو دارم می بینم

 .بهش نزدیک شدم و کنارش نشستم

 !داشتی چی کار می کردی؟ _

 .به اون تیکه پارچه ی سفید اشاره کرد

 :مثل همیشه به فارسی گفت

 !داشتم نماز می خوندم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

همیشه فارسی بود، واسم عادی شده مکالمه ی بین منو اون

 .بود اما االن صداش صد برابر قبل بهتر و دلنشین تر شده بود

 نماز؟ _

 .سرش رو تکون داد



 .ما به ارتباط با خدا می گیم نماز _

 .یک آهانی گفتم

 .فکر کنم همون که مامانم می خونه _

 .آره آدمای ترکه مسلمون هم می خونن _

 .صاف نشستم

 !ولی مادر من ترک نیست، ایرانیه _

 

 *فاطمه*

 

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !چی؟ _

شونه هاش رو انداخت باال مادر من ایرانیه اصیله ولی تو ترکیه 

 .زندگی می کنه

به همه گفتم اون ترکیه ایه چون دوست ندارم کسی بفهمه 

 .ایرانیه

االنم فقط به تو گفتم وای به حالت اگه بخوای بری به کسی 

 .بگی



 .سرم رو تکون دادم و باشه ای گفتم

 .کردم و چادرم رو از سرم کندم دم رو جمعسجا

 !ساعت پنج صبحه _

 نمیری بخوابی؟ 

 .دو ساعت دیگه باید بریم شرکت

 .از جاش بلند شد

 !بریم نه _

 !بری

 .چون تو نمیای و فقط من می رم

 .پنچر شدم

 .انگار یه سطل آب یخ ریختن روی سرم

 !آخه چرا؟ _

 .به سمت در اتاق حرکت کرد

 .گفتم حرفی هم نباشه بگیر بخوابهمین که من  _

در اتاق رو که بست؛ روسریم رو در آوردم و روی تخت 

 .نشستم

 .با نا امیدی روسری و چادرم رو تا کردم و گذاشتم زیر تخت



 .روی تخت دراز کشیدم و خیلی سریع خوابم برد

 

*** 

 

 .با شنیدن صدای زنگ گوشیم چشم هام رو باز کردم

 .اب دادمبا صدای خواب آلودم جو

 !الو _

 .صدای خشک و سرد بوراک توی گوشی پیچید

 !بلند شو خواب آلو _

 .یه ناهار درست کن تا من از سر کار بیام

 :توی دلم گفتم

 !جونای _

 .قربون آقامون برم من

ولی فقط یک باشه ی کوچیکی گفتم و به ساعت گوشیم نگاه 

 . کردم

 .اوه ساعت یازده صبح بود

 .جدا شدمسریع از تخت خواب 



االن که بوراک فهمیده بود من دخترم باید جلوش حجاب 

 .داشته باشم

اول به سمت دستشویی حرکت کردم و بعد از انجام کارهای 

 .الزم داخل اتاق شدم

 .یه ساعت دیگه بوراک برای خوردن ناهار میاد خونه

منم لباسام رو با یه پراهن صورتی بلند آستین دار و یه 

 .کردمساپورت سفید عوض 

روسری بزرگ سفیدم رو هم به صورت لبنانی بستم و به سمت 

 .آشپزخونه حرکت کردم

وارد آشپزخونه شدم و به سمت  میز دونفره ی چوبی مربعی 

شکلی که یک تیکه پارچه ی سفید روش بود؛ رفتم و روی 

 .صندلی نشستم

 خوب حاال چی درست کنم برای ناهار؟

 .چشمم به یخچال افتاد

 .بلند شدم و به سمت یخچال رفتم و درش رو باز کردماز جام 

 .یک لحظه چشمم به کلی میوه افتاد

 .وضوح می شنیدمصدای قار و قور شکمم رو به 



 !چقدر گرسنمه

سریع یه بشقاب آوردم و از هرنوع میوه چند تا گذاشتم توی 

 .بشقاب

بشقاب رو گذاشتم روی اپن و خودمم روی اپن نشستم و 

 .خوردن شروع کردم به

 !داری چی کار می کنی؟ _

سرم پایین بود و توت فرهنگی رو گذاشتم توی دهنم و با 

 :دهن پرگفتم

 ... خورم ای دارم میوه می _

 .یک لحظه با شتاب سرم رو آوردم باال

 .دهنم هنوز پر بود و من هیچی نمیجوییدم

 .فقط با دهن پر و متعجب بهش نگاه کردم

 .اش می خندیداخمو بود اما انگار چشم ه

 .با ترس به چشم هاش نگاه کردم

 .توت فرنگیم رو سریع جویدمو بعد قورتش دادم

 !سالم... س  _

 .سرش رو تکون داد



 .سفره رو آماده کن تا من بیام _

 .یهو محکم زدم روی سرم

 !وای ناهار _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !نگو که هیچ چی درست نکردی _

 . سرم رو انداختم پایین

 .گلوم رو به زور قورت دادمآب 

 !خوب... خ  _

 !چیزه راستش نه

 .بهم نزدیک شد و قشنگ صورتش رو، رو به روی من قرار داد

 .جوری که با یک تکون دماغامون بهم برخورد می کرد

 .قلبم داشت میومد توی دهنم

 .خیلی می ترسیدم

 ...که ما آدم پولدارا؛ گشنمون بشه می دونی _

 :گوشم کرد و با صدای ترسناکی گفتسرش رو نزدیک 

 .دخترارو می خوریم _

 .یک لحظه جیغ بلندی کشیدم و از اپن پریدم پایین



 .به سمت در اتاقم دویدم که اومد دنبالم

 .سر جام ایستادم

 .دستم رو آوردم جلو

 !یک لحظه صبر کن _

 .ایستاد

الکی خودم رو متعجب نشون دادم و به پشتش نگاه کردم و 

 .گفتم

 !مین هو _

متعجب به پشت برگشت که سریع فرار کردم به سمت اتاقم و 

 .از پشت قفلش کردم

 .نفس عمیقی کشیدم و به در تکیه دادم

 .صداش رو شنیدم که داشت به اتاقم نزدیک می شد

 .از توی اتاقت بیا بیرون _

 .داشتم از ترس می مردم

ا کنن یلیال بهم گفته بود آدم های پولدار به دخترا تجاوز می 

 .خورناونا رو می

 .گوشم و جیغ بلندی کشیدم دستم رو گذاشتم روی



 !غلط کردم عاشق شدم خدا

 .می خوام برگردم ایران

 .صدای نگران بوراک به گوشم رسید

 .درو باز کن لعنتی من باهات کاری ندارم _

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 !دروغ میگی _

 !منو بخوریمی خوای

 .رو پر کردصدای خندش کل فضا 

 .صدای در به گوشم رسید و بوراک درو باز کرد

 اخه چجوری؟

 .منکه قفلش کرده بودم

سریع در رو گرفتم که وارد اتاق نشه ولی قدرت اون بیشتر از 

 .من بود

 .با یه حرکت درو هول داد و وارد اتاق شد

 .با ترس به چشم هاش نگاه کردم

 .هنوز اخم روی صورتش بود

 .محکم منو بغل کرد بهم نزدیک شد و



 .جیغ بلندی کشیدم که بلند داد زد

 !ساکت شو _

 !مگه من ادم خوارم که بیام تو رو بخورم کوتوله

 !چقدر تو ساده و ترسویی

 .خواستم از بغلش بیام بیرون که سفت منو گرفت

 !حق نداری از جات تکون بخوری _

 .باشه ای گفتم و ساکت شدم

 .آروم شدمسرم رو روی سینش گذاشتم و 

 .آغوشش بهم آرامش می داد

 .کشید و با دست هاش کمرم رو نوازش می کردآروم نفس می

 .یهو سرم رو بوسید

متعجب سرجام ایستادم و با چشم هایی که اندازه ی نعلبکی 

 .باز شده بود به دیوار روبه روم نگاه کردم

 .اون چی کار کرد

 منو بوسید؟

 .هاش نگاه کردمآروم سرم رو بلند کردم و به چشم 



لبخند دختر کشی زد که نمیدونم چرا دنیا دور سرم چرخید و 

 .غیر از تاریکی من چیزی ندیدم

 .چشم هام رو آروم باز کردم که بوراک رو باالی سرم دیدم

 .پوزخندی زد

 نمیدونستم اگه بهت بخندم غش می کنی؟ _

 .حرصم گرفته بود

 کرده؟پسره ی پررو با خودش چی فکر

 .حرف بزنم که یک لحظه نفسم گرفت خواستم 

 .نفس نمیتونستم بکشم

 .وای بازم شروع شد

 .بوراک نگران بهم نگاه کرد

 .با دست به کیفم اشاره کردم

 .سریع آوردش و منم اسپریم رو در آوردم

 .چند تا پیس زدم و آروم نفس کشیدم

 .خدارو شکر به خیر گذشت

 .چشم هام رو بستم و هوای اطرافم رو بلعیدم

 .نگفته بودی که آسم داری _



 .سرم رو انداختم پایین

 .از کوچیکی داشتم _

 ... تهران شهر شلوغ و پر دود و دمیه و 

 .روی تخت نشست و دستش رو گذاشت روی لب هام

 .زیاد حرف نزن حالت که بهتر شد می تونی صحبت کنی _

 .متعجب به چشم هاش نگاه کردم که دستش رو آورد پایین

 .ر خاصی به چشم هام نگاه کرداونم یه جو

همونطور که به چشم هام نگاه می کرد شروع کرد به حرف 

 .زدن

من فکر می کردم چشم هات مشکیه ولی االن که دقت می  _

 .کنم خرماییه

 .لبخندی زدم

 .آره همرنگ موهامه _

 .یکم بیشتر بهم نزدیک شد

 موهات و چرا کوتاه کردی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 .کن قضیش طوالنیهولش  _



 .دستام رو گرفت

 .بهم بگو می خوام بشنوم _

 .هرچقدر هم طوالنی باشه

 .نفس عمیقی کشیدم

چند روزی از اومدنم به ترکیه می گذشت که با ایل وو آشنا  _

 .شدم اون بهم گفت که تو یه مصاحبه توی هتلش داری

 .منم همون روز خسته بودم و خوابم برد

 .بودم دیر شده بودموقعی که بیدار شده 

داشتی از هتل می رفتی بیرون، دورت رو کلی آدم گرفته بود 

 .هرچی صدات زدم جواب ندادی

 .سرم رو آوردم باال

 .به خدا هرچی صدات زدم جواب ندادی _

همون شب ناامید رفتم باغ که ایل وو گفت تو توی مصاحبت 

 .گفتی یه حسابدار پسر نیاز داری

تاه کردم و خودم رو پسر کردم تا بیام منم موهای بلندم رو کو

 .پیشت

 !چرا؟ _



 .متعجب بهش نگاه کردم

 !چی چرا؟ _

 .آروم نفس کشید

 !چرا خواستی بهم نزدیک بشی؟ _

 .وای خدا عجب سوتی بدی دادم

 .یا خدا خودت نجاتم بده

 .به هر حال دیر یا زود می فهمید و من باید بهش می گفتم

 .سرم رو انداختم پایین

 ....چون ... چو .. .چ  _

 .انگار عجله داشت

 !چون چی؟ _

 .زبونم نمی چرخید

 ....چون ... چو ... چ _

 .عصبی داد زد

 ! چون چی؟ _

 !جواب بده

 .مثل خودش داد زدم



 !چون دوست دارم _

 .بعد یه هین بلندی کشیدم و سریع سرم رو انداختم پایین

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !چی؟ _

 .جواب من فقط سکوت بود

 !فقط سکوت

 .سرش رو نزدیکم کرد

 سرت رو بیار باال و بگو حرفت درست بوده یا نه؟ _

 .اما من هیچ حرکتی انجام ندادم

 چرا ساکتی؟ _

 !حرف بزن

 .اما من فقط ساکت بودم

 .دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو آورد باال

 !به چشم هام نگاه کن _

 .اما من کاری نکردم

 :باحرص و عصبی بهم گفت

 !بهت میگم به چشم هام نگاه کن _



 .به چشم هاش نگاه کردم

 حرفت درست بوده؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .دستش رو از زیر چونم در آورد و من سرم رو انداختم پایین

 .از اتاق زد بیرون

 .محکم زدم توی سرم

 !خاک عالم توی سر من

 !آخه من چقدر بی حیام که این حرف رو بهش زدم

 .بدجور اومده بود سراغمپشیمونی 

 .به ساعت نگاه کردم

 .ساعت چهار بعد از ظهر بود

به سمت در اتاق رفتم و بستمش و رفتم زیر تخت و چادر و 

 .سجادم رو در آوردم

روسری که سرم بود؛ پس چادرم رو سرم کردم و سجادم رو 

توی اتاق پهن کردم و شروع به خوندن نماز ظهر و عصرم 

 .کردم



شروع خوندن نمازم تسبیحم رو از دور مهر در آوردم و بعد از 

 .کردم به فرستادن صلوات

بردم باال و برای همه دعا صلوات گفتنم که تموم شد دستام رو 

 :کردم و آخر سر گفتم

خدایا من توی این کشور تنها و غریبم خودت یارو یاورم  _

 !باش

 !خدایا

 ! ای خدای مهربون

دارم پس هرگز من رو تنها و ناامید من جز تو اینجا کسی رو ن

 .نذار

خدایا میدونم که پر از گناهم ولی خودت همه ی گناهامو 

 .بیامرز

 .خدایا اگه بهم نمیدیش حداقل بذار به راحتی فراموشش کنم

 .دستام رو روی صورتم گذاشتم و آمینی گفتم

 .بعد سجده کردم و مهر رو سه بار بوسیدم

 .رو توی چارچوب در دیدم سرم رو که بلند کردم، بوراک



سرم رو اندختم پایین و آروم سجادم رو جمع کردم و 

 .گذاشتمش زیر تخت

از جام بلند شدم و چادرم رو از سرم در آوردم و تاش کردم و 

 .اونم گذاشتم زیر تخت

 .بعد سر به زیر وسط اتاق ایستادم

 !غذا آمادست بیا یه چیزی بخور _

 .باالباشه ای گفتم و سرم رو آوردم 

 .دیگه توی چارچوب در ندیدمش

از اتاق اومدم بیرون و از پله ها رفتم پایین و به سمت 

 .آشپزخونه حرکت کردم

غذام رو که خوردم ظرف ها رو شستم و شروع به درست 

 .کردن چایی کردم

 !امروز باشگاه داریم _

 .باید بیای وگرنه شک می کنن

 .به سمتش برگشتم

 .یش آماده میشم که بریمباشه مثل همیشه ساعت ش _

 .سرش رو تکون داد و از آشپزخونه زد بیرون



منم بعد درست کردن چایی یه لیوان برای خودم ریختم و بعد 

 .از خوردن چاییم با دو تا دونه شیرینی به سمت اتاقم رفتم

 .ساعت پنج بود

روسریم رو در آوردم و شروع به پوشیدن لباس های شمشیر 

 .بازیم کردم

 .قبلش گنم رو پوشیدمولی 

 .موهامم شونه کردم

 .و باز هم دوباره پسر شدم

 .نفس عمیقی کشیدم

 !نه خوشحال بودم و نه ناراحت

 .برام مهم نبود

 .االن من دیگه فاطمه نیستم

 !اسمم دالتونه

 .به ساعت نگاه کردم

 .ربع ساعت مونده بود به شیش

 .در اتاق باز شد

 !نفسم گرفت



 .اینکه بوراکه

 .فسم گرفتوای ن

 .دستم رو گذاشتم روی قلبم

 !ترسیدم چرا اینطوری میای توی اتاق؟ _

 .بهم نزدیک شد و دستم رو گرفت

 .نمیتونم منتظر بمونم بیا سریع بریم _

 .باشه ای گفتم و با هم سوار ماشین شدیم

توی راه کلی نصیحتم کرد که چطوری حرف بزنم و رفتار کنم 

 .که بهم شک نکنن

 .گفتم و مو به مو به حرفاش گوش کردممنم چشمی 

 .باالخره به باشگاه رسیدیم

 .از ماشین پیاده شدم که با استاد رو به رو شدم

 .لبخندی زدم و با بوراک به سمت استاد حرکت کردیم

 .سرمون رو برای احترام خم کردیم

 !خوش اومدین _

 !بوراک باید بریم سر زمین امروز مبارزست

 .البته تمرینی



 .ترس به بوراک نگاه کردمبا 

 .اخم بزرگی روی پیشونیش بود

 !باشه استاد _

شکر کردم انگلیسی حرف زدن وگرنه منکه ترکی بلد خدارو

 .نیستم

باهم سوار ماشین شدیم و بوراک به سمت زمین تمرین حرکت 

 .کرد

 بوراک با ایل وو مبارزه می کنی؟ _

 .نفس عمیقی کشید

 .احتمال داره _

 .ماشین رو زیاد کرد یک لحظه سرعت

 .ولی من توی این مسابقه می برم _

 .سرم رو تکون دادم و دستم رو گذاشتم روی دستش

 !من بهت ایمان دارم _

 .نگاه کرد و سریع سرش رو برگردوندیک لحظه بهم

 .منم دستم رو برداشتم و به روبه روم نگاه کردم

 .باالخره بعد از ربع ساعت به زمین تمرین رسیدیم



 .روشکر لباس های مبارزمون رو پوشیده بودیمخدا

 .ماشین متوقف شد و من از ماشین پیاده شدم

 .اونجا همه منتظر ما بودن

 .بوراک دستم رو گرفت

 !از من جدا نمیشی _

 .هرجا من رفتم تو با من میای

 .یک لحظه ایستاد و کاری کرد که منم بایستم

 .اونجا نباشمدرضمن جایی نمیری که من  _

 .ی گفتم و به سمت بقیه حرکت کردیمچشم

 .ایل وو اونجا بود

دست بوراک رو خواستم ول کنم و به سمت ایل وو برم که 

 .دستم رو محکم گرفت

 .جدا نشومگه نگفتم از من _

 .با ناراحتی کنار بوراک راه رفتم

 .سرم رو پایین انداختم و از کنار ایل وو رد شدیم

 .کردبا ناراحتی داشت بهم نگاه می 

 .یکی بهمون نزدیک شد



 :جلوی بوراک سر خم کرد و به انگلیسی گفت

 !ارشد استاد داره لیست می نویسه _

 .بهم گفت که به شما بگم برین پیششون

 .بوراک سرش رو تکون داد و روش رو طرف من کرد

 .من می رم پیش استاد و زود میام _

 :صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .باشه _

سرش رو برگردوند و به ایل وو نگاه کرد و بعد از اونجا دور 

 .شد

داشتم به رفتنش نگاه می کردم که یکی محکم بازوهام رو 

 .گرفت

 .به سمتش برگشتم که با ایل وو چشم تو چشم شدم

 حالت خوبه؟ _

 کاری که باهات نکرد؟

 .لبخندی زدم

 !من خوبم ایل وو _

 تو چطوری؟



 شرمندتم نشد بیام پیشت

 زخمات خوب شدن؟

من رشتم پزشکیه و یه چیزایی میدونم کمک خواستی بهم 

 .بگو

 .نمیدونم چش شد که یهو محکم من رو بغل کرد

 !خیلی نگرانت شدم _

 !ترسیدم بالیی سرت بیاره دختر

 .ترسیده ازش جدا شدم

 :آروم گفتم

 .هیس کسی اینجا نمیدونه من دخترم _

 .کنار خودش نشوند باشه ای گفت و دستم رو گرفت و برد

 .فکر کنم امروز هم با بوراک مبارزه کنم _

 .البته تمرینه مسابقه نیست

 .ولی من دلم میخواد توی این رقابت ببرم

 .سرم رو تکون دادم

 !امیدوارم _



راستی وقتی میام اینجا احساس می کنم اومدیم توی دوره ی 

 .شاهان قدیم

دیم هنوز وجود آخه من فکر نمی کردم شمشیر بازی به رسم ق

 .داره

 .لباساش پسرارو شبیه شاهزاده ها می کنه

 .بعد سرم رو انداختم پایین

 .مخصوصا بوراک رو _

 .نفس عمیقی کشید

 هنوزم دوسش داری؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 !خیلی بیشتر از قبل _

 .دستش رو روی صورتش گذاشت

 !خوبه _

 .صدای بوراک رو شنیدم

 !دالتون بیا اینجا _

 !تو هم مبارزه داری امروز

 .متعجب به سمتش برگشتم



 .اما منکه چیزی بلد نیستم _

 .اخم روی پیشونیش غلیظ تر شد

 .دستش رو جلو آورد و منو به زور بلند کرد

 .تمرین تو با ما فرق داره _

تو با شمشیر چوبی بازی می کنی اما ما ارشدا با شمشیر واقعی 

 .مبارزه می کنیم

 .به بقیه نگاه کردم

 با کی مبارزه می کنم؟ _

دستم رو گرفت و با خودش برد به سمت دیگه ای و با هم 

 .نشستیم

 .با یکی هم سطح خودت _

 !نترس وگرنه می بازی

 .باشه ای گفتم و منتظر شدم تا نوبتم بشه

 .از بزرگ ترین ارشدا شروع میشد تا بقیه

 .باالخره نوبت بوراک و ایل وو شد

 .هردو از جاشون بلند شدن

 چرا به لباس ایل وو دقت نکرده بودم؟



 .لباس بوراک سفید اما لباس ایل وو سیاه بود

 .با شنیدن صدای استاد مبارزه شروع شد

 

 *بوراک*

 

روبه روی هم ایستادیم و بهم سر خم کردیم و با شنیدن 

 .صدای استاد بهم نزدیک شدیم و شروع کردیم به مبارزه

بزنم که با شمشیرش روی پنجه پریدم و خواستم بهش ضربه 

 .جلوی ضربم رو گرفت

 .االن جای هردومون عوض شده بود و پشت بهم بودیم

آروم دور دایره راه می رفتیم که مین هو نعره زنان بهم حمله 

 .کرد

شمشیرم رو سپر قرار دادم که شمشیر اون به شمشیرم 

 .برخورد کرد

 .هردو زور می زدیم که دیگری رو بندازه زمین

 .هم نزدیک شدصورتامون ب

 :به مین هو گفتم



من توی این رقابت می برم و اون دختر رو مال خودم می   _

 .کنم

 .متعجب بهم نگاه کرد

منم از این فرصت استفاده کردم و انداختمش روی زمین و 

 .شمشیرم رو نزدیک گردنش بردم

دست مین هو رو گرفت و از جا  استاد بهمون نزدیک شد و

 .بلندش کرد

 .لباسش رو تکوند و بهم نزدیک شد هو مین

 .مطمئن باش نمیذارم _

 .پوزخندی زدم

 !اون یه احمقه

 !یه احمق

 

 *فاطمه*

 

 .خیلی خوشحال شدم که بوراک برد

 .بهم نزدیک شد و لبخند کوچیکی زد



 .کنارم نشست

 چطور بود؟ _

 .با خوشحالی وصف نشدنی به سمتش برگشتم

 !تو بی نظیری _

 .سرش رو تکون دادنفس عمیقی کشید و 

 .بی صبرانه منتظر مبارزه ی تو هستم _

 .با ترس به روبه رو نگاه کردم

 !من می ترسم _

 .دستش رو دور شونم حلقه کرد

 .نترس من کنارتم نمیذارم کسی بهت آسیبی بزنه _

 .قلبم خودش رو محکم به دیواره ی سینم می کوبید

 .ی بودجمله آرامشی بهم داد که وصف نشدن با همین یک

 .نفرات پشت سر هم می رفتن که باالخره نوبت من رسید

 .یک شمشیر چوبی بهم دادن

 .حریفم یه پسر هیکلی و قد بلند بود

 آخه این کجاش هم سطح منه؟

 .با ترس بهش نگاه می کردم



 .بوراک از جاش بلند شد و داشت بهم نگاه می کرد

 .با شنیدن صدای استاد اون پسر بهم حمله کرد

 .رو آورد باال که محکم بهم بزنهدستش 

دستمو سپر سرم قرار دادم که احساس کردم کسی منو بغل 

 .کرده

یک لحظه سرم رو بلند کردم که دیدم بوراک با صورتی عرق 

 .کرده منو محکم بغل کرده

 .همه دورمون جمع شدن

 .بوراک افتاد زمین

 .محکم بغلش کردم

 .رسوند استاد بهمون نزدیک شد و خودش رو به بوراک

 .کمی بهش نگاه کرد و چکابش کرد

 .چیزی نشده فقط احساس می کنم کمرش کبود شده _

باید ببرینش خونش و اول با یخ ورمش رو بخوابونین و بعد 

 .رو به کبودیش بمالین.... پماد 

 .سرم رو تکون دادم و صدام رو کلفت کردم 

 .من می برمش استاد _



مت ماشین بردم و روی بعد با کمک ایل وو بوراک رو به س

 .صندلی شاگرد نشوندمش

 .از درد آهی کشید

 .قلبم درد گرفت

 .شددر ماشینو بستم که ایل وو بهم نزدیک

 .صبر کن من االن میام باهات فاطمه _

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 .نمی خواد تو بمون خودم ماشین رو می رونم _

 .بعد سوار ماشین شدم

 .ای دردناکش منو راهنمایی می کردبوراک با همون صد

 .با صورتی گریون می روندم

 .دلم نمیخواست درد بکشه

 .دوست داشتم سریع برسم خونه و نجاتش بدم

 .باالخره رسیدیم

 .خونه بردمش و روی تختش نشوندمشبه زور به سمت

 .روی شکم بخواب و لباسات رو در بیار االن میام _

 .رفتم یکم یخ آوردم



رد اتاق شدم پیراهن نپوشیده بود و پایین تنش زیر و وقتی وا 

 .پتو بود و روی شکم خوابیده بود

 !وای یعنی لخته؟

 .یه خاک بر سری به خودم گفتم و بهش نزدیک شدم

 .یخ رو روی ورمش گذاشتم

 .کمی جمع شد

 .آروم اشک ریختم

 .اگه من جای بوراک بودم االن مرده بودم

 .خدارو شکر اومد و نجاتم داد

وقتی که یکم ورمش کمتر شد؛ از اتاق رفتم بیرون و از توی 

 .جعبه ی کمک های اولیه پماد مورد نیاز رو در آوردم

 .به سمت اتاقش رفتم و آروم مالیدم روی کمرش

 .بعد با یه باند کمرش رو بستم

 .حاال بگیر بخواب _

 .خواستم از تخت بلند بشم که دستم رو محکم گرفت

 !گریه نکن _

 .انداختم پایین سرم رو



 .تمام تالشم رو کردم که بغض صدام رو از بین ببرم ولی نشد

 !چشم _

 .بعد از اتاق زدم بیرون

 .از پله ها که رفتم پایین صدای زنگ تلفن خونه رو شنیدم

 .چند تا سرفه کردم و به سمت تلفن حرکت کردم

 :صدام رو کلفت کردم و تلفن رو برداشتم و به انگلیسی گفتم

 !سالم بله _

 .صدای یه زن توی گوشی پیچید

 سالم بوراک خونست؟ _

 شما دوستشین؟

 .نفس عمیقی کشیدم

 !بله من دوستشم _

 !شما؟

 .انگار خیلی نگران بود

 .من مادرشم _

 .گوشیش رو جواب نمیده

 .نگرانشم



 اتفاقی افتاده؟

 .منم که نمیتونستم بهش دروغ بگم برا همین حقیقت رو گفتم

 .مبارزه ی شمشیر زنی آسیب دیدهبله توی  _

 .جیغی کشید و دیگه صداش نیومد

 !الو خانوم؟... الو؟ ... خانوم چی شد؟ ... خانوم؟  _

 .جواب نداد 

 .گوشی پیچیدیک لحظه صدای مردی توی 

 !من پدر بوراکم _

 چی شده؟

 .منم هرچی به مادرش گفتم به پدرش گفتم

 حالش چطوره؟ _

 !کدوم بیمارستانین؟

 .رفه ای کردمتک س

 .توی خونست االن خوابه _

 .استاد گفت نیازی به دکتر نیست

 .قلبم تند تند می زد



ما امروز به سمت ترکیه حرکت می کنیم تا اون موقع  _

 . مواظبش باش تا بیایم

 .باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم

 .به سمت اتاقم رفتم و نمازم رو خوندم

ر بیارم که صدای آه کشیدن بعد از نماز خواستم چادرم رو د

 .بوراک به گوشم رسید

 .سریع به سمت اتاقش حرکت کردم

باید اول کمرش رو با روغن ماساژ می دادم و بعد باند کمرش 

 .رو عوض می کردم

از پله ها رفتم پایین و جعبه ی کمک های اولیه رو از توی 

 .آشپزخونه پیدا کردم و بعد به سمت اتاق بوراک حرکت کردم

 .ر سفیدم رو از سرم در نیاورده بودمچاد

 !بهتر

 .اینطور راحت تر بودم 

به سمت حمام داخل اتاقش  گذاشتم پایین تخت وجعبه رو 

 .رفتم

 .توی یه تشت آب ولرم ریختم و به سمت اتاق حرکت کردم



آستینام رو یکم دادم باال باندشو باز کردم و یه تیکه پارچه ی 

خیس کردم و آب اضافش رو سفید و تمیز رو با آب ولرم 

 .گرفتم و به پشت کمرش مالیدم و تمیزش کردم

 .بعد پارچه رو گذاشتم داخل تشت

اونو برداشتم و کمرش رو یه روغن بادوم داخل جعبه بود که

 .ماساژ دادم باهاش

 .توی این مدت بیدار بود ولی ساکت بود و حرف نمی زد

 .فقط چشم هاش باز بود

سمت دستشویی داخل اتاق رفتم و  بعد از ماساژ کمرش به

 .دستم رو تمیز شستم و دوباره وارد اتاق شدم

 .دیدم که روی تخت نشسته

 .وای سیکس بک داره

 !بازوهاش چقدر بزرگه

 .وای خاک توسرم چقدر من بی حیام

 .چادرم رو توی دستم فشار دادم

 .خواست از جاش بلند بشه که صدای آخش بلند شد

 .حداقل کمرت رو باند پیچی کنمبلند نشو بذار  _



 .سکوت کرد و چیزی نگفت

بهش نزدیک شدم و پشت بهش نشستم و بعد پماد مخصوص 

 .رو به کمرش مالیدم

 .بعد با باند کمرش رو باند پیچی کردم

 .آروم روش رو به سمت من برگردوند و رو به روی من نشست

 .یه شلوارک پاش بود و فقط باال تنش لخت بود

 .داختم پایینسرم رو ان

 .دستش رو گذاشت روی شونه هام

 !تو حالت خوبه؟ _

 صدمه که ندیدی؟

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 .یک لحظه با حرص شروع به حرف زدن کرد

 !پسره ی احمق _

 .مثال تازه کارین و اونقدر محکم ضربه می زنه

 .االن اگه جای من تو بودی که مرده بودی

 .بهش نگاه کردمسرم رو بلند کردم و 

 !باید استراحت کنی _



 .حالت خوب نیست

 .من باید برم برات سوپ درست کنم

 !داشتی نماز می خوندی؟ _

 .متعجب بهش نگاه کردم و بعد یه نگاه به چادرم انداختم

 .سرمو خاروندم

 !راستش آره... آم  _

 .ولی تموم شد

 .لبخندی زد

 .بعد یادم اومد که خونوادش به خونه زنگ زدن

راستی پدر مادرت زنگ زدن منم بهشون گفتم که تو ضربه  _

 .دیدی

 :بلند داد زد

 !چی؟ _

 .یهو آخش بلند شد و دستش رو گذاشت روی کمرش

 !آروم باش _

 .عصبی بهم زل زد

 آخه چرا بهشون گفتی؟ _



 .یکم مکث کردم

 .خوب اونا خونوادتن باید اطالع داشته باشن _

 .محکم زد روی پیشونیش

 عد از اینکه خبر چینی کردی اونا چی گفتن؟خوب ب _

 !چقدر بی ادبه ها

 !استغفراهلل.... شیطونه می گه 

 .عوض تشکرشه

اوال که من خبر چین نیستم و دوما مادرت که فهمید فکر  _

کنم غش کرد پدرتم بهم گفت امروز حرکت می کنن به سمت 

 .ترکیه

 .اخماش غلیظ تر شد و با عصبانیت بهم نگاه کرد

 !میتونی اینقدر واسم دردسر درست نکنی کوتوله؟ _

 .دیگه داشت دست می ذاشت روی نقطه ضعفم ها

 عوض تشکرته؟ _

به جای اینکه پامو ببوسی و بگی قدم رنجه فرمودی مثل 

پروانه دورم چرخیدی پررو بهم نگاه می کنی و می گی خبر 

 چین و کوتوله؟



 .من نسبت به سنم قدم خیلی مناسبه

 .اینقدر بهت رسیدگی نمیکرد که من کردمکلفتم 

 .پوزخندی زد

 .بده به عشقت رسیدگی کردی _

 .ظاهرم رو حفظ کردم

 .هرچی بوده مال گذشتست و من عالقه ای به تو ندارم _

بعد خواستم از جام بلند بشم که دستم رو گرفت و محکم 

 .انداختم روی تخت که پریدم بغلش

 .سریع ازش جدا شدم

 !ظب رفتارت باش هاهوی موا _

 .من االن یه دختر ایرانیم

 .پوزخندی زد

 !هه ایرانی _

 .داشت پا روی دم بد کسی می ذاشت

 .با حرص بهش نگاه کردم

 !چیه خنده داره؟ _

 .من به ایرانی بودنم افتخار می کنم



 .بی تفاوت بهم نگاه کرد

 !دور برت نداره دختر زپرتی _

 .ه به دوران رسیدهمن باید سرت منت بذارم نه توی تاز

 .من بهت کارو خونه دادم که زندگی کنی

 .من اگه نبودم که اون پسر تازه کاره کشته بودتت

االن اراده کنم می تونم همه جا پخش کنم دختری و بدتر اون 

میتونم اراده کنم بادیگاردام مثل سگ به جونت بیفتن یا بدتر 

 .ی خیابونیه بهت تجاوز کنم و همه جا بگم این دختره یه هرزه

تو حتی لیاقت اینکه کلفت من باشی رو نداری چه برسه اینکه 

 .بیای سرم منت بذاری

 .االن سریع از اتاقم گمشو بیرون

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 .نم اشک رو روی گونم احساس می کردم

 .با ناراحتی و نفرت به چشم هاش نگاه کردم

 .اتاقم حرکت کردمبعد چند ثانیه از جام بلند شدم و به سمت 

 .در اتاق رو قفل کردم و به در تکیه دادم

 .صدام باال نمیومد



 .حتی هق هق هم نمی کردم

 .فقط به روبه روم نگاه می کردم و اشک می ریختم

 .چقدر راحت می تونست من رو از این رو به اون رو کنه _

 .چقدر بدبختم

 .دمچادرم رو از سرم در آوردم و لباس های پسرونم و پوشی

یه پیراهن آستین بلند طوسی و یه سویشرت سیاه آستین 

 .کوتاه  و یه شلوار لی آبی پوشیدم

لباسام رو توی چمدونم چیدم و از اتاقم زدم بیرون که همزمان 

بوراک از اتاق زد بیرون و متعجب به چمدون توی دستم نگاه 

 .کرد

 !کجا می ری؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 !تمن جام اینجا نیس _

بعد سرمو بلند کردم و با ناراحتی به چشم های آبیش نگاه 

 .کردم

 .به قول خودت حتی لیاقت کلفت شدن تو رو هم ندارم _

 .بهم نزدیک شد



چمدون رو از دستم گرفت و خیلی راحت پرتش کرد توی 

 .اتاق

 اینکه خیلی سنگین بود چطور اینکارو کرد؟ 

 .بهش نگاه کردم

 این چه کاریه؟ _

برگردم که چمدونم رو بردارم که دستم رو محکم خواستم 

 .گرفت

 !تو هیچ جایی نمیری _

 !حق نداری پات رو از این خونه بندازی بیرون

 .دستم داشت زیر دستش له می شد

 !ولم کن دستم رو له کردی _

 .فشار دستش رو کم کرد ولی دستم رو ول نکرد

 !نکن توی خونه ی خودم زندونت کنم ها کاری _

 .شروع به لرزش کردچونم 

 .اشکام روون شدن

 :باگریه داد زدم

 مگه تو کی هستی؟ _



 چی کاره ی منی؟

 !ها؟ 

 اصال شاید بخوام برم ایران؛

 به تو چه؟

 ....تو 

 .توی گوشم زد الل شدمبا سیلی محکمی که 

 .پوزخندی زد

 .خوب گمشو برو بیرون _

 .اصال به من چه هر قبرستونی که میخوای برو

 .پاک کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم اشکام رو

 .زیر چشمی بهش نگاه کردم که دیدم دستش روی کمرشه

 .یک لحظه آه بلندی کشید که سریع بهش نزدیک شدم

 .دستش رو گرفتم و به سمت تخت بردمش

 .از جات بلند نشو من برم برات سوپ درست کنم _

 .بدنت خیلی ضعیف شده

رو گرفت و محکم پرتم  خواستم از جام بلند بشم که دستم

 .کرد توی بغل خودش



صورتش قشنگ روبه روی من بود و من متعجب بهش نگاه می 

 .کردم

 .اخم غلیظی روی پیشونیش بود

 !قول بده از اینجا نمیری _

 .قول بده که جای نمیری که من نتونم ببینمت

 .آب گلوم رو با صدا قورت دادم

داره بعد با کارای آخه چرا کاری می کنه که فکر کنم دوسم 

 .دیگش کاری می کنه که ازش متنفر باشم

 .قول میدم _

 .سرش رو آورد جلو و پیشونیم رو بوسید

 اون االن چی کار کرد؟

 !یا خدا قلبم

 .برام سوپ درست کنحاال برو  _

 .اما من از جام تکون نمیخوردم

 .متعجب بهش نگاه کردم

ی زد که چال نگاه کرد و تک خنده ابا چشم های آبیش بهم

 .لپش که دو طرف لبش بودن معلوم شدن



 !بلند شو دیگه _

از جام بلند شدم و با انرژی به سمت آشپز خونه رفتم و شروع 

 .به پخت سوپ کردم

 

 *مین هو*

 

 .توی اتاقم راه می رفتم

 نکنه بهش دست بزنه؟

 نکنه بوسش کنه؟

 نکنه بغلش کنه؟

 اصال شبا فاطمه کجا می خوابه؟

 اتاق بوراک بخوابه؟نکنه توی 

 .کنمنمیتونم تحمل

 .خواستم از اتاق بزنم بیرون که علی اومد داخل

 .هو ببخشید سر زده وارد اتاقت شدمسالم مین _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !سالم عیبی نداره _



 کاری داشتی؟

 .لبخندی زد و دستم رو گرفت و بردم سمت تخت

 !آره _

گروه موسیقیمون شکل  راستش منو سینان می خوایم دوباره

 .بگیره

 .لبخندی زدم

تا دوسال پیش من، بوراک، سینان و علی یه گروه موسیقی 

 .داشتیم که خواننده هاش منو بوراک بودیم

اگه گروه موسیقیمون شکل بگیره ممکنه فاطمه هم بیاریم و 

 .اونموقع من میتونم بیشتر ببینمش

 .استعداد داره اول باید ببینم توی کدوم از ابزارهای موسیقی

 .قبوله ولی باید دالتون هم بیاد _

 .علی متعجب بهم نگاه کرد

 دالتون؟ _

 همون پسر ریزه میزه؟

 .لبخندی زدم

 .آره پسر خوبیه دلم میخواد شرکت کنه _



 .یکم فکر کرد

 .رئیسمون بوراکه باید اون بگه _

 .پوزخندی زدم

 .من مطمئنم اون از خداشه _

 .از جام بلند شدم

ب که نمیشه؛ ولی فردا تو و سینان برید شرکت بوراک و امش _

 .بهش بگین

 .یکم سرش رو خاروند

 تو نمیای؟ _

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 مین هو تو چت شده؟ _

گفتی جلوی دالتون منو ایل وو صدا بزنید  اون از موقعی که

اینم از االن که با بوراک، کسی که ما فکر می کردیم از برادر 

 !م بهت نزدیک تره دشمنی می کنیه

 .اخم کردم

 .بوراک برادر من نیست _

 !من یک فرد کره ای هستم و اون دورگه ی ترکی و آمریکاییه



 .پس منو با اون مقایسه نکن

 .باشه ای گفت و سریع از اتاق زد بیرون

 .دستی به موهام کشیدم

 دلم تنگ شده واست لعنتی کجایی؟

 .خونه ی بوراکباید به یه بهونه ای برم 

 اما چه بهونه ای دارم؟

 .آها یادم اومد

 .توی مبارزه ی فاطمه با هاکان، بوراک صدمه دید

 .میتونم به بهونه ی دیدن بوراک فاطمه رو ببینم

 

 *فاطمه*

 

 .زیر گاز رو خاموش کردم

تا خواستم یه کاسه از توی ظرفا در بیارم صدای آیفون به 

 .گوشم رسید

یه، در پذیرایی رو باز کردم و از راه پله بدون اینکه ببینم ک

 .های توی حیاط رفتم پایین و در رو باز کردم



 .متعجب به فرد روبه روم نگاه کردم

 .لبخند اومد روی لب هام

 !ایل وو _

 .لبخندی زد و خواست بیاد داخل

 .گرفتماما سریع جلوش رو 

میتونی ده دقیقه صبر کنی من برم یه لباس مناسب بپوشم  _

 بیام؟

 .سرش رو تکون داد

 .سریع درو بستم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .یه پیراهن آستین بلند نارنجی با یه ساپورت مشکی پوشیدم

روسری نارنجیمم به صورت لبنانی بستم و سریع به سمت در 

 .حیاط حرکت کردم

 .با خوشرویی درو باز کردم

 !خوش اومدی _

 !بیا داخل

 .وایساد اومد داخل و روبه روی من



احساس کردم خیلی بهم نزدیک شده یه قدم رفتم عقب که 

 .یه قدم اومد جلو

 .دیگه از جام تکون نخوردم

 .اومدم به بوراک سر بزنم _

بعد گفتم یکمم بیام پیش تو آخه دلم خیلی برات تنگ شده 

 .بود

 .از خجالت سرم رو انداختم پایین

 .یه دست گل گرفت جلوم

 !بفرمایید _

 .کردم و باهم وارد خونه شدیمتشکری 

 .اومد صدای بلند بوراک

 فاطمه کی بود؟ _

سوپ رو داخل کاسه ریختم و با ایل وو وارد اتاق بوراک 

 .شدیم

 .ایل وو اومده عیادتت _

 .کاسه رو گذاشتم روی عسلی

 .بوراک تا ایل وو رو دید از جاش بلند شد



 . توی هم اخماش به شدت رفته بود

 کار می کنی؟ تو اینجا چی _

 .ایل وو بی تفاوت بهش نگاه کرد

 .اومدم یه سر بهت بزنم و فاطمه رو هم ببینم _

 .پوزخندی زد

 .پس اومدی فاطمه رو ببینی _

 .ترسیدم اتفاقی بیفته

 .خوب بوراک بیا سوپت رو بخور االن سرد میشه... خ  _

 .باشه ای گفت

 .کاسه رو بهش دادم

 .درست کنممن میرم توی آشپزخونه قهوه  _

 .بعد از سر جام بلند شدم و تنهاشون گذاشتم

 

 *بوراک*

 

 .خوب می شنوم _

 .سرش رو برگردوند



 .حرفی ندارم _

 .دلم واسش تنگ شد گفتم بیام ببینمش

 .با عصبانیت ظرف سوپ رو گذاشتم روی عسلی

 !خیلی بی جا کردی _

 .دیگه دلم نمیخواد پات توی خونم باز بشه

 .برگردوند به سمتمبا عصبانیت سرش رو 

 بوراک چرا نمیفهمی؟ _

 !من دوسش دارم

 .تو صاحاب فاطمه نیستی که

 .دستام رو از عصبانیت مشت کردم

 .دیگه دوسش نداشته باش _

 .اخمی کرد

 .اونش به تو ربطی نداره _

علی و سینان تصمیم گرفتن دوباره گروه موسیقیمون رو راه 

 .بندازیم منم موافقم فقط مونده تو

خوام که فاطمه هم شرکت کنه، البته به عنوان یک پسر نه می 

 !دختر



 .متعجب بهش نگاه کردم

 گروه پسران ماه؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .اما فاطمه که چیزی از موسیقی و ابزارش نمیدونه _

 .نفس عمیقی کشید

 .بهش یاد میدم _

 .اخم کردم

 .خودم بهش یاد میدم _

 .پوزخندی زد

 جان؟راستی خدمتکارات ک _

 ندیدمشون؟

 .اخمم غلیظ تر شد

 .از جام بلند شدم

 !اونش به تو ربط نداره _

 !می تونی بری

 .بهم نزدیک شد

 .تو حق نداری با من اینطور رفتار کنی _



 .رئیس هر کسی باشی رئیس من نیستی

 .صدای قدم های فاطمه به گوشم رسید

 .با مشت محکم زدم روی سینش که چند قدم رفت عقب

 !کن تو گوش _

 .من رئیس تو هم نباشم رئیس فاطمه هستم

 .و مطمئن باش هیچ وقت بهت اجازه نمیدم بهش نزدیک بشی

 .تا خواست چیزی بگه فاطمه وارد اتاق شد

 .منم روی تخت نشستم

 .خوب آقایون بفرمایید قهوه _

 .مین هو بهش لبخندی زد

 .ممنون بیا بشین _

اخل توی اتاق سرش رو انداخت پایین و رفت روی تک مبل د

 .نشست

 .صاف کردم صدام رو

 .میتونی از فردا بیای سرکارت _

 .با خوشحالی سرش رو بلند کرد

 .اما به عنوان یک پسر _



 .لبخندی زد

 .مشکلی نیست _

 .ایندفعه مین هو حرف زد

حدود چهار سال پیش ما یک گروه موسیقی داشتیم که  _

ادامه  اسمش پسران ماه بود و  دو سال پیش دیگه بهش

 .ندادیم

 .االن دوباره تصمیم گرفتیم تیممون رو تشکیل بدیم

 .می خوایم که تو هم باهامون بیای

 .البته به عنوان پسر

 .تعجب رو توی چشم هاش می دیدم

 .منکه چیزی بلد نیستم _

 .مین هو بهش نزدیک شد

 از چه سازی خوشت میاد؟ _

 .یکم فکر کرد

 !پیانو _

 .چون توی کوچیکی ده ماه کالس رفتمالبته بلدم پیانو بزنم  

 .به زور از جام بلند شدم



 !عالیه _

 .دستاش رو محکم بهم کوبید

 خوب حاال از کی شروع می کنیم؟ _

 .یکم فکر کردم

ایل وو به علی و سینان بگو فردا کارمون رو شروع می   _

 .کنیم

 .فاطمه از جاش بلند شد

 !قهوه هاتون سرد شد ها _

 .حت کنممن برم یکم استرا

 .خیلی سرم درد می کنه

 .از جاش بلند شد که مین هو بهش نزدیک شد

 .منم دیگه باید برم _

 .بعد روش رو طرف من کرد

به علی و سینان هم زنگ می زنم و اطالع میدم فردا ساعت  _

 .چهار عصر بیان سمت خونه ی خودم

 .تو هم بیا اونجا

 .خودم میام دنبال فاطمه و می برمش 



م و بهشون نزدیک شدم و دست فاطمه رو گرفتم و اخمی کرد

 .به سمت خودم کشوندم

 .الزم نکرده _

 .خودم میارمش

 .هو پوزخند صدا داری کردمین

 .باشه _

 .بعد از اتاق زد بیرون

 

 *فاطمه*

 

 .از حرکاتشون سر در نمیاوردم

 .جوری رفتار می کردن که انگار باهم دیگه دشمن هستن

 !بی خیال

همچنین عضو گروه فردا قراره برم سرکار و  به هر حال من

 .پسران ماه شدم

 .عاشق پیانو بودم و االن می تونستم از استعدادم استفاده کنم

 .روسریم رو در آوردم و روی تختم دراز کشیدم



 .به یک دقیقه طول نکشید که خوابم برد

 .صبح با خوشحالی وصف نشدنی از خواب بیدار شدم

 .یه نامه کنار تخت بود

 .بازش کردم

سالم کوتوله امروز نیا سرکار، استراحت کن تا عصر بیام  _

 .دنبالت با هم بریم خونه مین هو

 .اعصابم بهم ریخت

 .باز بهم گفت کوتوله

 .از روی تخت بلند شدم

 .نماز صبحم هم نخونده بودم

 .به سمت دستشویی داخل اتاق حرکت کردم

 .وارد اتاق شدمبعد از انجام کار های الزم وضو گرفتم و 

چادرم رو روی سرم گذاشتم و سجادم رو پهن کردم و با گفتن 

 .شروع کردم اهلل اکبر نمازم رو

 .کردن سجادم بودم که صدای زنگ در رو شنیدمدر حال جمع

 .حتما بوراکه

 .چون اون ظهرا میومد خونه و ناهار می خورد



 .اما االن که ساعت یازده صبحه

دور کردم و با همون چادر سفید و با فکر و خیال رو از سرم 

 .روسری سفیدم به سمت در حرکت کردم

 .در حیاط رو باز کردم که با یه زوج رو به رو شدم

 .از چهرشون معلوم بود زیر پنجاه سال هستن

 .لبخندی زدم

 .مادر بوراکن بود پدر واز چهره ی مرده معلوم 

 .آخه مرده خیلی شبیه بوراک بود

 .متعجب بهش نگاه کردندو نفر اون

 .به هردوشون نگاه کردم و آروم گفتم

 !سالم _

 .مادرش بهم نزدیک شد

 شما؟ _

 .نفس عمیقی کشیدم

من منشی آقای جکسون هستم و چون از ایران اومدم و  _

توی هتل زندگی می کردم؛ ایشون اجازه دادن من بیام اینجا 

 .زندگی کنم



 .ه روم ایستادوارد حیاط شدن و مادرش رو ب هردوشون

 تو ایرانی هستی؟ _

 !بله _

 یعنی مسلمونی؟ _

 .در حیاط رو بستم

 .بله _

 .آب گلوش رو با صدا قورت داد

 شیعه ای یا سنی؟ _

 .چادرم رو محکم توی دستم فشار دادم

 !شیعه _

 . یه چیزی به ترکی گفت و من رو محکم بغل کرد

ه نی بود نمطمئن بودم کلمه ای که گفت به زبان ترک های ایرا

 .استانبولی

 .دست هام رو دورش حلقه کردم

 شما ایرانی هستین؟ _

 .ازم جدا شد و دست هاش رو دور شونم حلقه کرد

 !آره _



 .خیلی خوشحالم که می بینمت

 .اسم من نازنینه

 .اینم شوهرم جان هست

 .بوراک هم که می شناسی

 اسم تو چیه؟

 .لبخندی زدم

 .فاطمه _

 .یک لحظه زد توی صورتش

 !وای محمدرضا کجاست؟ _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 محمد رضا کیه؟ _

 :آقای جکسون گفت

بوراک یک اسم ایرانی داره به نام محمدرضا، مادرش محمد  _

 .رضا صداش می کنه و منم یه اسم ایرانی دارم به نام بهزاد

 .یک آهانی گفتم

 .پس بوراک اسم ایرانیش محمد رضا بود

 .محمدرضا شرکته  _



 رمایید داخل چرا توی حیاط ایستادین؟بف 

 .سه نفری رفتیم داخل خونه

 .پدرش شروع به حرف زدن کرد

 !پس خدمتکارا کجان؟ _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 مگه اینجا خدمتکار داشت؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .بله نزدیک بیستا خدمتکار براش گرفتم _

 .مخم سوت کشید

 خواد چرا؟آخه یه الف بچه بیستا خدمتکار می 

 .نازنین خانوم تا روی مبل نشست شروع کرد به گریه کردن

 .متوجه نمی شدم ترکی حرف می زد بین گریه هاش و من

 .آقای جکسون باهاش ترکی ایرانی حرف میزد

 .اعصابم خورد می شد وقتی نمی فهمیدم چی می گن

 !چی شده؟آقای جکسون  _

 .به سمتم اومد

 .نگران محمدرضاست _



 .اونموقع که زنگ زدیم یه پسر گفت کمرش ضربه خورده

 .کنهمادرش بی تابیش رو می

 .صدای ماشین بوراک به گوشم رسید

 .چیزی نگفتم

 .در سالن باز شد و بوراک وارد سالن شد

 نمیدونم مادرش این همه جون رو از کجا آورده بود؟

 .پا تند کرد و محکم بوراک رو بغل کرد

 .بازم ترکی حرف زدن

 .بوراک به سمتم اومد و بهم نزدیک شد

 :آروم گفت

 چرا با ظاهر دخترونه رفتی پیششون؟ _

 .باید خودت رو پسر نشون میدادی

 .با ناخونام ور می رفتم

 .داشتم نماز می خوندم _

 .در زدن

 .منم فکر کردم تویی، در رو که باز  کردم دیدم پدر و مادرتن

 .زدمحکم زد روی پیشونیش و به فارسی داد 



 میفهمی چی کار کردی؟ _

اگه جای پدر و مادرم یه دزد یا چمیدونم یکی از خبرنگارا یا 

 دوستام میدیدنت چی می شد؟

 .سرم رو انداختم پایین

 !با تو ام فاطمه _

 تو مگه یه دختر بچه ده ساله ای که نمی فهمی؟

 .بغض به گلوم فشار میاورد

 .از کوچیکی از صدای بلند می ترسیدم

 .کردم و با دو به سمت اتاقم دویدمسکوت 

 .در اتاقم رو محکم بستم و بهش تکیه دادم

 .آروم اشک هام جاری شدن

 

 *بوراک*

 

 .دستی روی موهام کشیدم

 .مادرم بهم نزدیک شد

 بدبخت داد می کشی؟ چرا سر اون _



 .استراحت کن کمرت داغون شدهبیا برو

 .بعد باید بهم بگی که چه اتفاقی افتاد ها

 .ند داد زدمبل

 .مامان من حالم خوبه _

 .سریع به سمت اتاقم حرکت کردم

قبل از اینکه وارد اتاقم بشم، به در بسته ی اتاق فاطمه نگاه 

 .کردم

 .اعصابم خورد شده بود

 .کنترل صدام دست خودم نبود

 .نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاقم شدم

 .لباس هام رو در آوردم و با حولم به سمت حموم رفتم

خودم به آیینه حولمو گذاشتم توی چوب لباسی داخل حموم و

 .ی قدی و بزرگ داخل نگاه کردم

پشتم هنوز یکم کبودی می دیدم ولی اصال دردی رو حس  

 .نکردم

باید اثرای اون پماد رو از روی کمرم بردارم تا خوب دقت کنم، 

 .شاید اصال کبودیم از بین رفته باشه



چوب لباسی برداشتم و دور  از تویبعد از ربع ساعت، حولم و 

 .خودم پیچوندم

 .ولی باال تنم لخت بود

یه حوله کوچیک برداشتم و به محض اینکه از حموم اومدم 

 .بیرون شروع به خشک کردن موهام کردم

صدای باز شدن در اتاقم به گوشم رسید و بعد قامت پدرم 

 .ظاهر شد

 حالت بهتره محمدرضا؟ _

 .دام زدنوای باز با این اسم ص

 !از این اسم متنفرم

 !متنفر

 !بابا اسم من بوراکه _

 .اونموقع به این اسم صدام بزنهرموقع رفتیم ایران

 .خوشم نمیاد خوبه خودتون می دونید از این اسم

 .سمتم و محکم بغلم کرد اومد

 .خدا اون روزو نیاره که از دستت بدم  _

 !شدم  خورده خیلی نگرانتوقتی فهمیدم کمرت ضربه 



 .حالم بد شد انگار قلبم رو از سینه جدا کردن

 .ازم جدا شد و با دستاش صورتم رو قاب گرفت

 .می فهمیدم

 .همه نگرانیشون رو می فهمیدماین 

 !بابا من حالم خوبه _

 .پیشونیم رو محکم بوسید

 .خدارو شکر _

 .ترسیدم از دستت بدم

 .لبخندی زدم

اراحته ها به نظرم بری از راستی این دختر ایرانیه خیلی ن _

 .دلش در بیاری بد نیست

 .باشه ای گفتم و پدرم از اتاق زد بیرون

مادرم به خاطر اینکه فارسی و ترکی ایرانی من و پدرم روون 

 .بشه همیشه میگه باهم فارسی یا ترکی ایرانی حرف بزنیم

 .برای همین مکالمات من با پدر و مادرم یا فارسیه یا ترکی

 .پوشیدم که ایندفعه مادرم وارد اتاق شد لباسام رو



محمدرضا تو حالت خوب نیست روی تخت دراز بکش تا غذا  _

 .اماده بشه

 .محکم زدم روی پیشونیم

 .باز با این اسم صدام زدن

 مامان میشه دیگه با این اسم صدام نزنین؟ _

 .شد و گوشم رو محکم گرفتبهم نزدیک

 !آییی مامان درد داره _

 .غلیظی شروع به حرف زدن کردبا اخم 

از اون سر دنیا، تا اینجا رو یه بند به خاطر تو گریه کردم که  _

 .حالت از اینی که هست بدتر نشه؛ کل راه نگرانت بودم

به خاطر تو حتی با خودم هم لباس نیاوردم اینقدر که عجله 

 .کردم

 نکنم؟ اونوقت تو بهم میگی با این اسم صدات

 عوض تشکرته؟

 .گوشم برداشترو از روی  دستش

 .هوی مینمامان امروز من با فاطمه قراره برم خونه _

 .محکم زد روی صورتش



 .تو که حالت خوب نیست _

 .نفس عمیقی کشیدم

 !خوبهحالم _

 .همتون هم حالم بهترهاز

 .توی این یکی دو روز فاطمه باال سرم بود

 .سرش رو انداخت پایین

 .دختر بیچاره _

 .نباید سرش داد می کشیدی گناه داشت

 .دستی روی موهام کشیدم

 .عیبی نداره حاال _

 .یه ساعت دیگه میرم فقط یه چیزی باید بگم

 .کنجکاو بهم نگاه کرد

فاطمه برای اینکه در امان بمونه مجبوره به شکل پسر در  _

 .بیاد لطفا اگه با لباس پسرونه دیدینش سوال پیچش نکنید

 .متعجب بهم نگاه کرد

 .ند داد زدبل

 !چی؟ _



 .دستم رو آوردم باال

 !هیس _

 چه خبره مامان؟

 چرا داد می زنی؟

 .همینکه گفتم

 .االنم برو بهش بگو تا یه ساعت دیگه آماده بشه

 .باشه ای گفت و از اتاق زد بیرون

 

 *فاطمه*

 

 .صدای تق تق در اتاقم به گوشم رسید

 میشه بیام داخل؟ _

 .صدای مادر بوراک بود

 !حتمابله  _

 .بفرمایید داخل

رو از سرم در آوردم و تاش کردم و گذاشتمش زیر  چادرم

 .تخت



 .مادرش بهم نزدیک شد

 چی گذاشتی زیر تخت؟ _

 .لبخند بی جونی زدم

 .چادرم رو گذاشتم زیر تخت _

خونه ی بوراک گفت تا یک ساعت دیگه آماده شو تا برین _

 .دوستش

 اسمش چی بود؟

 .یه پسرکره ایه

 .انی گفتمیک آه

 ایل وو منظورتونه؟ _

 .سرش رو تکون داد

 راستی چرا خودت رو پسر می کنی؟ _

 .متعجب و ترسیده به سمتش برگشتم

 شما از کجا می دونید؟ _

 .شدبهم نزدیک

 .بوراک گفت _

 !وای نه



 چقدر دهن لقه؟

 .سرم رو انداختم پایین

 .استانبول شهر خطرناکیه _

شدم خودم رو به شکل پسر در خودم مجبور  برای محافظت از

 .بیارم

 .بغلم کرد 

توی این دنیای پر از گرگ به هیچ چیز و هیچ کس نمیشه  _

 .اعتماد کرد

 دخترم؟حاالچرا به بوراک گفتی من 

 .سر رمو انداختم پایین

 .نگفتم خودش فهمید من _

 .کنمجلوشون خراب نمیخواستم نهال رو

 .برای همین اسمی از نهال نیاوردم

 .در اتاق باز شد و بوراک اومد داخل

 .سریع آماده شو _

 .سرم رو تکون دادم



نازنین خانوم از اتاق زد بیرون و منم راحت لباسام رو با یه 

پیراهن آستین کوتاه طوسی و سیوشرت آستین بلند مشکی 

یه شلوار جین لی عوض یه شال گردن سفید و مشکی وو 

 .کردم

 . زمستون بودو هوا سرد

 .امم شونه کردم و از اتاق زدم بیرونموه 

 .شد مادر بوراک بهم نزدیک

 خودتی فاطمه؟ _

 .لبخندی زدم

 بله، بوراک کجاست؟ _

 .به در اشاره کرد

 .گفت بهت بگم بیای پایین _

سری تکون دادم و بعد از خداحافظی؛ در خونه رو باز کردم و 

 .از پله ها اومدم پایین و به سمت در حیاط حرکت کردم

 .دم در منتظرم بود

 .میموندی فردا میومدی _

 .چهرم رو بی تفاوت نشون دادم و سوار ماشین شدم



خودم و به پنجره ی ماشین چسبوندم و بیرون رو نگاه می 

 .کردم

 .بوراک ماشین رو روشن کرد

 .بعد حدود پنج دقیقه صداش به گوشم رسید

 چته پکری؟ _

 .جوابش رو ندادم

 این حرفا نیستم پس راحت بگو چته؟من اهل ناز کشیدنو  _

 .بازم سکوت کردم

یهو ماشین با صدای وحشتناکی ایستاد و فریاد بوراک به 

 .گوشم رسید

 بگو چه مرگته؟ _

 .دستم رو گذاشتم روی قلبم

 چته روانی؟ _

 .سکته کردم

 .تند تند شروع کردم به نفس کشیدن

 :آروم تر گفت

 از دست من ناراحتی؟ _



 .مسرم رو تکون داد

 .حتما انتظار داری بیام ازت معذرت خواهی کنم _

 .بازم سرم رو تکون دادم

 .پس بشین تا زیر پات علف سبز بشه _

 .خیلی حرصی شدم

 استغفراهلل... گه شیطونه می

 .حدود ربع ساعت بعد رسیدیم دم در خونه ی ایل وو

 .حواست باشه صدات باید کلفت باشه اسمتم دالتونه _

 .دمسرم رو تکون دا

 .باهم وارد خونه شدیم

به غیر از ایل وو دو تا پسر هیکلی که یکیش موهاش بور و 

 .یکیشونم موهاش زرد بود داخل خونه بود

 .به هردوشون نزدیک شدیم

 .صدام رو کلفت کردم و به انگلیسی گفتم

 .سالم من دالتون هستم _

 .با هردوشون دست دادم

 .اسمش سینانپسر مو بوره اسمش علی بود و اون یکی 



 .علی شروع به حرف زدن کرد

 تو چه سازی بلدی؟ _

 .لبخندی زدم

 .پیانو _

 .سرش رو تکون داد

 .ایل وو بهم نزدیک شد و محکم بغلم کرد 

 .از حرکتش جا خوردم

 .اما نتونستم کاری کنم

 .دلم برات تنگ شده بود دالتون _

 .لبخندی زدم

 .منم همین طور _

 .ایل وو کشید بیرونبوراک اومد من رو از بغل 

 !بسه _

 .بهتره زود تر کار رو شروع کنیم

اول باید ترانه های قدیمیمون رو کار کنیم و بعد اثر جدیدی 

 .بسازیم

 .همه یک صدا بلند گفتیم باشه



 .هرکسی ساز خودش رو در آورد

 .ساز ایل وو و بوراک گیتار بود

تا چوب بود و با دو... ساز علی طبل کوچک ، تام ، طبل باس و 

 .باید روی همشون می کوبید

 .ساز سینان ویلیون بود

 .و در آخر ساز من پیانو که ایل وو داخل خونش داشت

 .من نمیدونستم چطوری بزنم

بوراک بهم نزدیک شد و یاد داد که برای ترانش باید چی کار 

کمکم می کرد کنم و یه تیکه برگه گذاشت جلوم که 

 .همچنین کارم رو راحت ترو

 .راک شروع به حرف زدن کردبو

 .خوب بچه ها با شمارش من شروع کنید _

 یک

 دو

 سه

... 

 :بوراک



Hi ç kimse di nl emi yor 

 .هیشکی نمیشنوه

 

Kal bi n ne söyl edi ği ni 

 .دل داره چه حرفایی میزنه

 

Kimse gerçegi  duymuyor 

 .واقعیت رو نمیشنوه[ صدای]هیشکی

 

Hayat  yokuşl arında 

 زندگیتو دشواری های 

 

Yal an savaşl arıyl a 

 تو جنگ با دروغ

 

Kimse gerçegi ni  görmüyor 

 .کسی واقعیت رو نمیبینه



 

 :ایل وو

 

Yıl l ar sonra anıl arın üzül erek hat ırl anacak 

 .چند سال بعد،خاطرات با غم و اندوه یادآوری میشه

 

Pi şmanl ık ne kaderi ni  ne de peşi ni  

bırakmayacak 

 .و نه تعقیب تو رو ول نمیکنه پشیمونی نه تقدیر

 

Aşkın kor, soğuk sul arına kapıl mayacak 

 .شعله عشق، اسیر آب های سرد نمیشه

 .(شعله ی عشق ،با سردی خاموش نمیشه)

 

O an bi r daha yaşanmayacak 

 . دوباره اتفاق نمیفته[ هرگز] اون لحظه

 



 :بوراک

 

Gi decek yerim yok ,çal acak bi r kapım yok 

 .هیچ دری واسه کوبیدن ندارم. ی واسه رفتن ندارمجای

 

Anl arsın yal nız kal dın mı bu dünyada 

 .متوجه میشی؟ تنها موندی تو این دنیا

 

Di yecek sözüm çok, ama di nl eyen yok 

 ...حرف های زیادی واسه گفتن دارم، ولی کسی گوش نمیده

 

Yorul dum yal nız sevmekten Yal an dünya 

 ...ایی عاشق بودن خسته شدم؛ ای دنیای دروغیناز به تنه

 ...(از عشق های یه طرفه خسته شدم؛ ای دنیای دروغین)

 

...... 

 



 .وای چقدر ترانشون قشنگ بود

 .ترانه ی سریال عمر گل الله رو با هم دیگه خوندن

 .زیبا و با احساس

 !عالی بود

 .فوق العاده بود

 .با خوشحالی به هردوشون نگاه می کردم

 .لبخند بی اختیار روی لب هام نقش بست

 .بعد از اتمام ترانه بوراک روش رو طرفمون کرد

 .عالی بود بچه ها _

 .حاال باید یه ترانه ی جدید بنویسم

 .به محض اینکه ترانم تموم شد بهتون اطالع میدم

ایل وو ... خونه ی م تا اونموقع، هر روز ساعت چهار عصر بیاین

 .برای تمرین

 .اونجا باهم میریم باشگاهبعد از 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .صدام رو کلفت کردم و رو به بوراک گفتم



بیارم، امروز کالس من باید برم خونه لباسای رزمیم رو  _

 .کنگفو داریم

 .گفت و کتش رو برداشت و باهم سوار ماشین شدیمباشه ای 

به محض اینکه سوار ماشین شدم؛ نفسم رو با صدا بیرون 

 .دادم

 .امروز بعد باشگاه باید برم جایی قرار دارم _

 .بهش نگاه کردم کنجکاو

 کجا؟ _

 !پیش نهال _

 .بهش قول دادم امشب بریم بیرون

با شنیدن این حرفش، انگار یک سطل آب یخ ریختن توی سر 

 .من بدبخت

 .اعصابم خیلی خورد شد

 .پوزخندی زدم

 خیلی دوسش داری؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .رو دور چشم هام احساس می کردم حلقه ی اشک



 .پسره ی کثافط احمق

 !تو که اونو دوست داری؛ چرا به من کمک می کنی؟ _

 .شاید به غیرت عشقت بر بخوره

 .پوزخندی زد

 !تو حسودی نکن _

 .نترس به غیرت عشقم بر نمی خوره

 .دستام رو از عصبانیت مشت کردم

 .پسره ی الدنگ مفت خور

 .دیگه دوست ندارم

 .عمیقی کشیدم که شکمم شروع کرد به درد کردن نفس

 !آخ _

 .ماشین از حرکت ایستاد

 چی شده؟ _

 .نفس آرومی کشیدم

 .از صبح تا حاال چیزی نخوردم گرسنمه _

 .اخمی کرد

 میمردی زود تر بگی؟ _



 .دم یه فست فودی نگه داشت و از ماشین پیاده شد

 .بعد از ده دقیقه با دوتا فالفل اومد داخل ماشین

سریع بخور قبل از اینکه بیایم اینجا لباسامون رو آوردمه  _

 .پشت ماشینن

 .متعجب بهش نگاه کردم

 لباسای منو از کجا آوردی؟ _

 .رو روشن کردبی تفاوت ماشین 

 .کمدت برداشتماز توی _

 .اخم کردم

پدر و مادرت بهت یاد ندادن بدون اجازه وارد اتاق کسی  _

 نشی؟

 !اونم یه دختر

 .ندی زدپوزخ

 !خونه ی منهاونجا  _

 !اختیارشم دست خودمه

 .سریع بخور من باید برم پیش نهال

 !آخ نهال



 .ایشااهلل خودم حلوات رو با دستای خودم درست کنم

 .چقدر حالم از این دختر بهم می خوره

 .به خونش تشنم

تا رسیدن به باشگاه هیچ حرفی بین من و بوراک رد و بدل 

 .نشد

ماشین پیاده شد ولی من هنوز سرجای خودم بوراک از 

 .نشسته بودم

 !پیاده شو دیگه _

 .سرم رو تکون دادم

 .لباسام رو بده همینجا عوض کنم _

 .باشه ای گفت و لباسام رو برام آورد

 .در ماشین رو بستم و رفتم عقب لباس هام رو پوشیدم

 .از ماشین پیاده شدم که دیدم دم در منتظرم ایستاده

 امروز مبارزه داریم؟ میگم  _

 .به چشم هام نگاه کرد

 !نه _

 .امروز تمرین نفس گیری داریم



 .نفس عمیقی کشیدم

 .شکرخدارو

 .حداقل از شر مبارزه راحت شدم

 .کنار خواست دستم رو بگیره که رفتم

 .تو میدونی من یه دخترم پس حق نداری بهم دست بزنی _

 .پوزخندی زد

 !جالبچه  _

تو رو بغل کنه اما من نمیتونم حتی دستت رو  ایل وو می تونه

 بگیرم؟

 .اخم کردم

 .اونموقع فرق داشت _

تنها بودیم باهاش برخورد می کردم ولی علی و سینان اگه 

 .اونجا بودن

 .بدون اینکه حرف بزنه به سمت ورودی باشگاه رفت

 .منم رفتم دنبالش

 چه عجب فکر می کردم من فقط حسودم نگو آقا هم داشت از

 .مردحسودی می



 .وای دور از جونش زبونت رو گاز بگیر دختر

 .ایشااهلل صد سال زنده بمونه

 .با یادآوری نهال تمام عصبانیتم برگشت

 .ای خدا تو رو از زمین برداره نهال که اینقدر بدبختم کردی

 آخه بوراک نهال چی داره که من ندارم؟

 .دختر هست که منم دخترم

 .یکم زشتم خوشکل هست که حاال منم

 .قد بلند هست که حاال منم یکم قدم کوتاهه

 .چشم رنگی هست که حاال منم چشام تیرست

 ....پولدار هست که 

 که چی فاطمه؟

 خودت رو با نهال مقایسه کنی؟ تو می خوای

 .اون از تو خیلی سر تره

 .کل ساعت کنگفوم رو به بوراک و نهال فکر کردم

میبوسش، نازش می کنه،  حتما وقتی بوراک به نهال برسه؛

 .بغلش می کنه، موهاش رو نوازش می کنه

 .باالخره کالس تموم شد



 .ایل وو امروز نیومده بود

 .به همراه بوراک از باشگاه خارج شدم

 .در ماشین رو باز کردم و جلو نشستم

 .بارون شدیدی می وزید

 .وای خدا اسپریم رو نیاوردم

 .بگیره زیاده زیر بارون احتمال اینکه دوباره نفسم

 .سعی کردم آروم نفس بکشم

 حالت خوبه؟ _

نمیدونم که چطور اینهمه شجاعت رو به دست آوردم که بهش 

 :گفتم

 به تو چه؟ _

 تو چرا نگران منی؟

 .برو نگران نهال جونت باش

 .ماشین از حرکت ایستاد

 .دهنت رو ببند _

تو یه دختر هرزه ی ایرانی هستی که ادعا می کنی با خدایی 

 .اونیولی بیست و چهار ساعت بغل این و 



 .تو یه الشی هستی

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 .حلقه ی اشک رو دور چشم هام احساس می کردم

 .از ماشین پیاده شدم

 وای چقدر هوا سرده؟

 .به اکسیژن نیاز داشتم 

 .نمیتونستم هوای اطرافم رو ببلعم

 :بوراک از ماشین پیاده شد و بلند داد زد

 کجا داری میری دیوونه؟ _

 .بیا سوار ماشین شو

 .با تمام توانم داد زدم

 به تو چه؟ _

 به تو چه؟

 .خواست بهم نزدیک شه که فریاد زدم

 ...!آی مردم بیاین ...  آی مردم  _

 ...!بوراک جکسون اینجاست 

 ...!خواننده ی معروف 



 ...!مدیر دو تا شرکت معروف 

 ...!بوراک جکسون 

 .یک شه که دور و اطرافش رو پر از آدم گرفتخواست بهم نزد

 !بیا اینجا لعنتی _

 .تو حالت خوب نیست یه بالیی سرت میاد

 .چشم هام داشت سیاهی می رفت

 .نفس کم آورده بودم

 . صدای بوراک هر لحظه کمرنگ تر و کمرنگ تر میشد

 !ولم کنید _

 !ولم کنید اون مریضه

 ....ولم 

 .دیگ تحمل وزن خودم رو نداشتم

 .قبل از افتادنم احساس کردم یکی منو محکم بغل گرفته

 .ولی دیر شده بود چون من توی سیاهی متلق بودم

 

 *بوراک*

 



گروه پسران ماه  جکسون درسته که قراره شما دوبارهآقای _

 به راه بندازین؟ رو

 آقای جکسون کنفرانس جدیدتون کی برگذار میشه؟ _

 ترکیه برگشتن؟مادرتون به جکسون پدر وآقای _

آقا جکسون قرار دادتون رو با شرکت دنیس بستین یا  _

 .شدلغو

 آقای جکسون امضا میدین؟ _

 جکسون میشه چند لحظه بیاین عکس بگیریم؟آقای _

 ... آقای جکسون  _

 .صدا ها توی سرم بودن

 .میرهولم کنین خبرنگرای احمق اون آسم داره، می _

 !ولم کنید

 .ه می کردم و فریاد می کشیدمبه فاطمه داشتم نگا

هوای سرد و بارونی با این همه رعد برق ترسناک؛ این توی این

 همه خبر نگار و آدم از کجا پیداشون شد؟

 .فاطمه داشت از حال میرفت



کمرش حلقه هو دورقبل از اینکه سقوط کنه دست های مین

 .شد

 !وای خدای من

 .ازم دور شدمین هو یک نگاه پر از نفرت بهم انداخت و 

 !فاطمه

 فاطمه رو کجا می برد؟

 !حق نداشت که عشقم رو با خودش جایی ببرهاون

اصال من رئیس فاطمه هستم بدون اجازه ی من حق نداره به 

 .کارمندم دست بزنه

 .سرم رو انداختم پایین و دست از تقال کردن برداشتم

از تند تند جواب های خبرنگارها رو دادم و به زور خودم رو  

بین اون جمعیت عظیم بیرون کشیدم و به سمت ماشینم 

 .رفتم

 .هو می فهمه دوسش دارماگه االن برم پیش فاطمه، مین

 .فردا به بهانه ی اینکه باید بیاد شرکت می رم پیشش

دختره ی احمق چطور می تونه اینقدر پست باشه که منو تنها 

 بذاره؟



 .بهش می زدمحرف ها رو نباید اونتقصیر خودمم بود 

 .اون از هرکس توی این دنیا پاک تره

 .باز کردم در خونه رو

 المپ هارو روشن کردم

 .خونه نبودنپدر و مادرم داخل

پاکت نامه روی اپن پیدا یک  متعجب به همه جا نگاه کردم که

 .کردم

پسر عزیزم زمانی که این نامه رو می خونی من و پدرت  _

 .می کنیم ایران حرکتهواپیما داریم به سمت توی

 !آره ایران

 !زادگاهم

 .که اونجا من بزرگ شدمجایی

 .و یک نکته ی دیگه؛ اگه دوسش داری برو دنبالش

 .نذار کسی دیگه جات رو بگیره

 !نذار

 !اشتباه نکن

 .حاکم بشه که غرورت بر خودتکاری نکن 



 !عشق چیز عجیبیه 

 .اونقدر عجیب که نمیتونی حتی پیش بینیش کنی

 .کنهذوب میشق دل سنگی رو ع

 .کنهآدم بالغ و کامل رو تبدیل به یک دیوونه و مجنون می

 .توی زندگی روز مره پسرا فقط یک بار عاشقش میشن

دوسش دارن بهش خیانت کنه بیشترشون اما اگه دختری که 

کنن که تمام دخترای جهان اینطورن؛ برای همین  فکر می

 .دست به تجاوز می زنن

 .زخم جسمییعنی 

 .اما از اون بدتر زخم روحی هست

 .نابود می کنهچیزی که روح یک دختر رو 

 .های یک دختر رو از بین می برهچیزی که آرزو

 .حتی قاتل جونش می شه

 .دوست نداری تو نهال رومن میدونم که

 .پر کنهاون یه وسیلست برات تا جای فاطمه رو 

 .تو عاشق اونی

 .نمیشهفاطمه جوره برات نهال هیچ



 !وقتهیچ

 .اگه فاطمه رو دوست داری بهش بگو تا از دستت نرفته

اما اگه دوسش نداری، پس بهش چیزی نگو چون اگه به دروغ 

 .بگی دوسش داری؛ قاتل روح میشی

 !یه دخترقاتل روح

گفت وقتی دل یه دختر بشکنه عرش خدا مادر من همیشه می

 .به لرزه می فته

ه و دست به نفرین بزنه نفرینش دنیاتو به اگه دل فاطمه بشکن

 .سیاهی می کشه

 .اشتباه پدرت رو تکرار نکن

درسته باالخره بهم دیگه رسیدیم؛ ولی نه فاطمه مثل منه نه 

 .تو مثل بابات

 .اون بیاد بهت بگه دوست دارممنتظر نباش که 

اگه حرف دلت رو بهش نزنی، ممکنه روزی برسه که دیگه کار 

 .و دیر شده باشه از کار گذشته

 .من مطمئنم اون دوست داره



وگرنه چه دلیلی داشت دو روز کامل از کارو زندگیش بگذره و 

 بچسبه به مراقبت از تو؟

یا اینکه چرا اومد ترکیه وقتی می تونست ایران درس بخونه؟ 

 .تازه به قول خودت وضعیت مالیشون آنچنان خوبم نیست

 ت؟چرا خودش رو پسر کرد تا بیاد شرکت

هم بهش جا بده و هم  هو نمیتونست توی اون هتل مینمگه 

 کار؟

 .پس تمام اینا یه نشونه برای دوست داشتنه توعه

 .توی نگاه دوتاتون دیدممن عشق رو 

 !پس تا دیر نشده بهش بگو که چقدر دوسش داری

 !کنارش باشیچقدر برات مهمه که که

 .اینو یادت باشه

درمونت باشه و هم می تونه قاتل عشق هم می تونه دوای 

 .جونت

 .متعجب به برگه ی توی دستم نگاه کردم

 مادرم نوشته بود؟ واقعا اینو

 دوسش دارم؟ که منآخه از کجا فهمیده بود 



 نکنه مین هو فاطمه رو ببره برای خودش؟

 مهمه؟ چرا من اینقدر غرورم برام

 کی من عاشقش شدم که خودم نفهمیدم؟

 .ل دیگهو هزاران سوا

 .گذاشتم و به سمت اتاقم حرکت کردمنامهرو توی پاکت نامه

 .کمدمگذاشتم توی  در اتاقم و باز کردم و نامه رو

 .چراغ رو خاموش کردم و چشمم رو بستم

 .ولی خوابم نمی برد

 .بودچشم هامهمش چهره ی گریون فاطمه جلوی

 !خیلی دوسش دارم

 !خیلی زیاد

 .نفس عمیقی کشیدم

 .می خورد به دماغمبوش 

 .کردماتاقش حرکتنکردم و به سمتدر آخر تحمل 

 .باز کردم و المپ اتاق رو روشن کردمدر اتاق رو 

 .بودپر کرده عطرش کل اتاق رو 



خواسته به سمت تختش رفتم و خم شدم و از زیر تخت نا

 .چادرش رو در آوردم و بو کشیدم

 .احساس می کردم کنارمه

 .بغل کردم چادرش رو محکم

 .چشم هام رو بستم

 .توی این دنیا نبودم

 !غرق شده بودم

 .بودمخودم و عشق غرق شدهتوی دنیای خیالی

 

*** 

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم

 .نگاه کردمبه اطرافم

 .که اتاق من نیست اینجا

 .دقیق تر به اطرافم نگاه کردم

 .اینجا اتاق فاطمست

 .به دست هام نگاه کردم



 .فاطمه رو توی دست هام گرفته بودمچادر 

 .تازه یادم اومد دیشب چه اتفاقی افتاده

 .سریع از جام بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .ساعت هفت صبح بود

 .زدم که امروز من دیر تر میام شرکت سریع به منشیم زنگ

 .برداشتم و به سمت حموم حرکت کردمحولم رو 

 .ز حموم زدم بیرونبعد از یک دوش ربع ساعته ا

 .موهام رو با سشوار خشک کردم

 .لباسام رو پوشیدم و موهام رو حالت دادم

 .عطر تلخ مردونم رو هم زدم

 .امروز باید برم دنبالش

 !اون دختر مال منه

 .چال لپ هام معلوم شدن لبخندی توی آیینه به خودم زدم که

چشمک دختر کشی زدم و سوییچ ماشینم رو برداشتم و به 

 .خونه ی مین هو حرکت کردم سمت

 .حدود بیست دقیقه توی راه بودم تا رسیدم

 .از ماشین پیاده شدم و جلوی در خونشون ایستادم



 .خونه رو زدم که خدمتکارش اومد درو برام باز کردآیفون 

 .سالم آقای جکسون خوش اومدین _

 .همونطور با اخم نگاش می کردم

 .مین هو خونست _

 .کرددرو برام باز 

 .بله بفرمایید _

 .گوشم رسیدهو بهصدای مین

 کی بود؟ _

 :خدمتکار همونطور که من رو راهنمایی می کرد گفت

 .آقای جکسون اومدن آقا _

 .صدایی از مین هو نشنیدم

 .بعد از چند دقیقه دیدم از پله ها داره میاد پایین

 سالم کاری داشتی؟ _

 .دمخشک به چشم هاش نگاه کر همونطور سرد و

 !اومدم دنبال فاطمه _

 .پوزخندی زد

 که اومدی دنبال فاطمه آره؟ _



 .یهو بلند داد زد

 اومدی دنبالش؟مگه ازش چیزی مونده که _

 مگه وقتی بهت گقت دوست دارم بهش اعتنایی کردی؟

 .صداش آروم تر و پر از بغض شد

 .حتی وقتی تو بهش گفتی هرزه سکوت کرداون _

 .به چشم هام نگاه کرد

 .اگه اون منو دوست داشت به پاش دنیام رو می ریختم _

 کاری می کردم بفهمه عشق یعنی چی؟

 زندگی یعنی چی؟

 کار کردی؟ولی تو چی

 .بهش انگ هرزگی زدی

 غرورش رو له کردی؟

 .تغییر داد اون دختر به خاطر تو جنسیتش رو

 چیه؟اما میدونی

اون مال من بشه بهش اجبار می کنم که اگه نخواد مال من 

 .شه

 .چشم هام رو از عصبانیت بهم فشار دادم



 .می خوام ببینمش _

 .چند لحظه

 .سرش رو انداخت پایین

 .بیهوشه _

دیشب براش یه اسپری خریدم و دکتر خونوادگیم اومد باال 

 .سرش

 .کنهداروی بیهوشی بهش زدم تا بیشتر استراحت

 .ردمککتهو حردیگه نتونستم تحمل کنم و به سمت اتاق مین

 .روی تخت آروم خوابیده بود

 .کوتاهش بانمک ترش می کردنموهای حالت دار و 

 .روی تخت نشستمبهش نزدیک شدم و 

 !بیدار شو فاطمه _

 !منم بوراک

 .اومدم ببرمت

 .ببرمت به سرزمین رویاهامون

 .که می خوام اونجا برات بسازمببرمت به قصری

 !تنها ملکه ی قلب من بلند شو



 !شو بلند

 !اما دریغ از صدایی

 !دریغ از تکونی

 .نفس عمیقی کشیدم

 .باز کردهیک لحظه احساس کردم چشم هاش رو 

 .بهش نگاه کردم 

 .نگاه می کردلبخند زدم اما اون بی تفاوت بهم

 .اخم غلیظی کرد و پتو رو روی صورتش کشید

 .لبخند از روی لب هام پاک شد

 .دیگه سراغ من نیا _

 .همون نهال جونتپیش  برو

 .به قول مادرم عشق زوری نیست

 .پس خودت رو بهم نزدیک نکن چون من بی جنبم

 .از روی تخت بلند شدم

 .اخمم هر لحظه غلیظ تر می شد

 !به درک _

 .گمشو با هر عوضی که دلت می خواد زندگی کن برو



 

 *فاطمه*

 

 .با بغض به چشم هاش نگاه کردم

 .خیلی پستی _

 .پوزخندی زد

 .همینی که هست _

 .چونم شروع به لرزیدن کرد

 .من خیلی باهاش بد حرف زدم

 .خیلی بد

 .ایل وو با عجله وارد اتاق شد

 .روی تخت نشستم

 .اشک های من رو که دید بهم نزدیک شد و محکم بغلم کرد

 چی شده عزیزم؟ _

 !چرا گریه می کنی؟

 .شکستبغضم 

 .شروع به نالیدن کردم



 .وب حرف نزدممن باهاش خ...  من  _

 .صدای هق هقم توی اتاق اوج گرفت

 .غرورش له شد _

 !من بدم خیلی بد

 .محکم من رو به خودش فشرد

جدا کرد و به چشم های اشکیم نگاه یهو من رو از خودش 

 .کرد

 .هیچ کس حق نداره اشک تو رو در بیاره _

 .جنازه ی من رد بشه مگر اینکه از روی

 !کسهیچ

 .روی تخت بلند شد و از اتاق زد بیرونبعد با عجله از 

 نکنه بالیی سر بوراک بیاره؟

بلند اسمش رو صدا زدم و به سمتش دویدم اما خدمتکارش 

 .جلوم رو گرفت

 !خانوم حال شما خوب نیست _

 .باید استراحت کنید

 .نالیدم



 .االن یه بالیی سر بوراک میاره _

 .هرچی تقال می کردم بی فایده بود

 .خدا بذار برمببین تو رو _

 !من حالم خوبه

 .اگه بالیی سر بوراک بیاد؛ هرگز خودم رو نمی بخشم

 .یک لحظه خدمتکار به فکر فرو رفت

 .از این فرصت استفاده کردم و از خونه زدم بیرون

با سرعت یه تاکسی گرفتم تا من رو به شرکت دوم بوراک 

 .ببره

 .نهدگی کمی دونستم امروز نوبت این شرکته که بره بهش رسی

تا شرکت داشت؛ روزای فرد می رفت شرکت اولی اخه چون دو

 .شرکت دومی و روزای زوج

 .دعا دعا می کردم که اتفاقی بینشون نیفتاده باشه

 !وای خدا

 !کمکمون کن

 .به دم شرکت که رسیدم

 .صدای همهمه ی کارکنان شرکت به گوشم رسید



 .نزدیک تر که شدم دیدم همه یه جا جمع شدن

 .زور از بینشون رد شدمبه 

 .نگاه می کردممتعجب به رو به روم 

 .بوراک و ایل وو باهم گالویز شده بودن

 .از صورت هردوشون خون میومد

 .نه من اینو نمی خواستم...  نه ... نه 

دو تا از کارکنان مرد بوراک و دو نفر دیگه ایل وو رو گرفتن و 

 .این دوتا رو از هم جدا کردن

 .ع به حرف زدن کردشروایل وو 

 !تو حق نداشتی اشکش رو در بیاری _

 .اون در برابر حرف های تو سکوت کرد

 ...چون 

 .بوراک وسط حرفش پرید

 !چون یه هرزست _

 .کندن با شنیدن این حرف، انگار قلبم رو از جا

 .ایل وو داد زد

 .هرزه خودتی و اون نهال عوضی _



ست  و با اینکه تو کشور اگه به ادمی که نماز می خونه و با خدا

غریبه، اما حجابش رو رعایت می کنه؛ می گن هرزه، پس بقیه 

 چی هستن؟

 :بوراک خواست بهش حمله کنه که ایل وو گفت

 ! حقیقت تلخه نه؟ _

اگه تو نظرت راجب به اون اینطوره، پس بهتره ازش فاصله 

 .بگیری و دیگه بهش نزدیک نشی

 .ن دو نفر جدا کردبعد ایل وو به زور خودش رو از او

اما یک لحظه چشمش به من افتاد که متعجب و ناراحت 

 . بهشون نگاه می کردم

نگاه  بوراک با دیدن ایل وو سرش رو برگردوند و متعجب به من

 .کرد

 .االن دیگه همه داشتن به من نگاه می کردن

چشم هام اندازه ی نعلبکی باز شده بود و ازشون قطرات اشک 

 .پایین میومد

 .غض به گلوم چنگ می زدب

 .بغضم می خواست رها بشه ولی من بهش اجازه نمی دادم



 .سریع از اونجا دور شدم

 .امشب توی خیابون بخوابم بهتر از اینکه پیش این دو تا باشم

عجب حالیه وقتی عشقت بهت تهمت میزنه و میگه هرزه و تو 

 !مجبوری سکوت کنی

 چرا؟

 .کنهچون عصبی نشه وگرنه ممکنه سکته 

 چرا؟

 .چون اگه سکته کنه می برنش بیمارستان

 چرا؟

 !کماچون اگه بره بیمارستان ممکنه بره تو 

 چرا؟

 .این میشه یه فاجعه برای قلبماگه بره کما ممکنه بمیره وچون 

قلبی که چهار سال عشقم رو نسبت به بوراک اونجا مخفی 

 .کردم

 .قلبی که باهام سوخت و ساخت

 .کنهمی دردام رو داره حملقلبی که تمام 

 .اما این قلب با این همه تحمل زود رنجه



خودش جا برای همین حتی یه اتفاق بد و کوچیک رو هم توی

 .میده

 .همیشه اشکم دم مشکمه برای همین

 .توی خیابون سر به زیر در حال راه رفتن بودم

بوی سیب زمینی سرخ کرده، بوی بستنی وانیلی و شکالتی، 

 ...گر، بوی کباب و بوی همر

 .همه و همه به مشامم می رسید

 .تازه فهمیده بودم که چقدر گرسنمه

توی فکر خودم بودم که به جسم سنگینی برخورد کردم و 

 .افتادم روی زمین

 

 *مین هو*

 

 کجایی لعنتی؟

 کجایی؟

 .داشتم دیوونه می شدم

 یعنی این کجا رفته؟



 !اینجا پر از گرگه

 .نکنه دزدیده باشنش

 .گشتمتوی ماشینم نشسته بودم و داشتم کل شهر رو می

 .وای خدا قلبم از حرکت ایستاده بود

 .کلی فکرای ناجور به ذهنم روجوع کرده بود

 .داشتم دیوونه می شدم

 ...همونطور در حال رانندگی بودم که 

 

 *بوراک*

 

توی ماشینم نشسته بودم و داشتم کل شهر رو دنبال این 

 .گشتمدختره ی دیوونه می

اگه فقط یک تار مو از سرش کم بشه دنیارو به آتیش می 

 .کشم

 .قلبم از ترس از دست دادنش به سینه نمی کوبید

 .بدنم یخ کرده بود و ترس واقعی رو االن احساس می کردم

 !با تمام وجودم



 !با تمام احساسم

 .داشتم کسی رو که واسش جون می دادم رو از دست می دادم

 .بودهمش تقصیر خودم 

 .من بودم که همش بهش تهمت می زدم

 .من بودم که انگ هرزگی رو بهش می زدم

 چرا؟

 .چون فقط یه بار بهم بگه از ته قلبم دوست دارم

 !یه بار بهم گفت درسته ولی بعدش گفت دروغه

 .اگه نجنبم مین هو به دستش میاره

 .آخ مین هو چقدر دلم می خواد خفت کنم

 از کجا به کجا رسیدیم؟

خاطر یه دختر ایرانی داشتم با کسی که همه مارو مثل برادر  به

 .می دونستن رقابت می کردم

به جاده نگاه می کردم که ناگهان یک قطره اشک از چشم هام 

 .افتاد

 .مرد که گریه نمی کنه...  نه ...  نه 

 !اونم به خاطر یه دختر



 .آروم نفس عمیقی کشیدم و اشکم رو پاک کردم

 !باشهمرد باید قوی 

 !به خاطر عشقش بجنگه

 !آره باید بجنگه

 .ای کاش غرور وجود نداشت

قبل از اینکه فاطمه بیاد ترکیه اگه بگم بیش از هزار تا دوست 

 .دختر داشتم و با همشون رابطه بر قرار می کردم؛ دروغ نگفتم

 !ولی همشون خودشون بهم پیشنهاد دادن؛ نه من

 .مولی بعدش رابطم رو باهاشون قطع کرد

 چرا؟

 .چون عشقم اومده بود ترکیه

 .چون تنها دلیل نفس کشیدنم اومده بود ترکیه

 ...به جلو نگاه می کردم ولی حواسم یه جای دیگه بود که 

 .با ماشین مشکی مین هو تصادف کردم

 . خیابون خیلی خلوت بود و هوا تاریک

 .هردو از ماشین پیاده شدیم

 !فاطمه کجاست مین هو سریع بگو _



 .عصبانیت بهم نگاه کرد با

 .اینو من باید از تو بپرسم _

 فاطمه کجاست؟

 .محکم مشتی زدم به صورتش که بهم حمله ور شد

 .یکی اون می زد یکی من

به گوشم رسید که  در آخر یقه ی همو گرفتیم که صدای علی

 .داد زد

 !بس کنید دیگه _

 .از هم جدا شدیم و متعجب به علی نگاه می کردیم

 !دنبال دالتون می گردین؛ پیش منه اگه _

 .تعجبم بیشتر شد

 !نکنه فهمیده باشه که دختره

 .بلند داد زدم

 اون کجاست؟ _

 .شدبهمون نزدیک

 .خودمپیش _

 .تو خونه ی خودمه



 .توی این زمستون سرد

 .کردداشت توی خیابون پیاده روی می

 .بردمش خونه خودم

 .عمیقی کشیدم نفس

اونجا من برش دارم ببرمش خونه خیلی خوب بیا بریم _

 .خودمی

 .هو داد زدیه لحظه مین

 .تو هیچ جا حق نداری ببریش _

 .اون میاد خونه خودم

 .خواستم محکم بزنم تو صورتش که علی دستم رو گرفت

 کنید؟تا به خاطر دالتون با هم دعوا میچرا شما دو _

 .دستم رو از دست علی جدا کردم

 .رهاونش به تو ربط ندا _

بعد سریع سوار ماشین شدم و به سمت خونه ی علی حرکت 

 .کردم

 .با تمام زورم روی پدال فشار دادم

 .بعد ده دقیقه به خونش رسیدم



 .سریع آیفون رو زدم که خدمتکارش درو برام باز کرد

 .با دو به سمت اتاق علی حرکت کردم

 .ولی اونجا نبود

از اتاق ها پیداش توی یکی  سر انجام بعد از گشتن اتاق ها،

 .کردم

 .روی تخت نشسته بود و به رو به رو نگاه می کرد

 .شدمبهش نزدیک

 خوبی؟...  سالم    _

 :سرش رو به سمت من برگردوند و با بغض گفت

 مگه برات مهمه که خوب باشم یا نه؟ _

 .دستی روی صورتم کشیدم

 .مهمه که پرسیدم _

صدا دالتون روصدای فریاد مین هو به گوشم رسید که اسم 

 .می زد

 .باالخره مین هو با علی وارد اتاق شد

با خشم به چشم های هردوشون نگاه می کردم که مین هو به 

 .سمت فاطمه رفت و محکم بغلش کرد



 .می خواست سر به تن هردوشون نباشهآخ اونموقع دلم 

 .یک قطره اشک از چشم فاطمه افتاد

 :صداش رو کلفت کرد و به انگلیسی گفت

 !خستم _

 !می خوام بخوابم ایل وو

 میشه منو اینقدر سفت بغل نکنی؟

 .با این حرف فاطمه از عصبانیتم کم شد

مین هو ازش جدا شد و با دست هاش صورت فاطمه رو قاب 

 .گرفت

 ای خدا کی باید این پسر بفهمه که این دختر مال منه؟

 کجا بودی نگرانت شدم؟_

 .فاطمه ازش جدا شد و رفت عقب تر

 .تو خیابون بودم که با علی برخورد کردم _

از سرما به خودم می لرزیدم و از گرسنگی دل درد داشتم که 

 .علی نجاتم داد

 .االنم دلم می خواد تنها باشم



مین هو سعی می کرد به چشم هاش نگاه کنه اما فاطمه سرش 

 .پایین بود

 یعنی برات مهم نبود که نگرانت شدم؟ _

 .دفاطمه سرش رو بلند کر

 .نگرانیت برام اندازه ی دنیا ارزش داره _

 !ولی ببین حال و روزم رو

 .یه شب خونه تو هستم

 .یه شب خونه بوراک

 .االنم خونه علی

 این چه زندگیه من دارم؟

 .بهتره که به وطنم برگردم

 .جایی که اونجا بزرگ شدم و تحصیل کردم

 .نه هرگز این اجازه رو بهش نمیدم که ازم دور بشه

رفت باالی تخت و روش دراز کشید و پتو رو انداخت روی  بعد

 .خودش

 .سریع از اتاق زدم بیرون

 .آرامش می خوام



 !فقط آرامش

 مین هو چطور تونست اون رو جلوی من بغل کنه؟ 

محکم پام رو روی پدال فشار دادم و با سرعت به سمت خونه 

 .ی خودم حرکت کردم

 .حس و حالم دست خودم نبود

ینت چند تا شیشه مشروب و چند تا پاکت سیگار از توی کاب

 .در آوردم

 

 *فاطمه*

 

 .سرم رو که بلند کردم؛ علی رو دیدم

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و صدامم کلفت کردم

 اینجا چی کار می کنی دال؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 .داشتم تو خیابون راه می رفتم _

 .بود دلم گرفته



 .نزدیکم اومد و دستم رو گرفت

 نکنه شکست عشقی خوردی؟ _

 .آه کشیدم

 !آره _

 .بدجورم شکست خوردم

 .لبخندی زد

 .شاید اون دختر مناسب تو نبود _

 .لیاقت تو بیشتر از ایناست

 راستی پدرتم مثل خودت پوستش ظریف بود؟

 .وای خدا کمک کن نفهمه که من دخترم

 کردمخونسردی خودم رو حفظ 

 !آره _

 .لبخندی زد 

 !چه جالب _

 !حاال بیا خونه خودم

 توی این زمستون سرد؛

 .خودت می لرزیداری به



 .حتما گرسنت هم هست

 .پایین کردمسرم رو باال و 

 .آروم خندید

 !عالیه _

خونش  بعد با هم سوار ماشین علی شدیم و به سمت

 .کردیمحرکت

تاد و من ازش حدود ربع ساعت بعد ماشین از حرکت ایس

 .پیاده شدم

در حرکت کردیم که به محض زدن آیفون،  با هم به سمت

 .صدای یه پیرزن به گوشم رسید

 .حتما مادر یا خدمتکارشه

 .وارد خونه که شدیم علی دستم رو گرفت

بیا برو توی اتاقم حمام هست یه دوش با آب گرم بگیر و  _

 .آشپزخونه که شام آمدست

 .رفتمسمت اتاقی که اشاره کرده بود باشه ای گفتم و به 

بعد از یه دوش مختصر داخل اتاق شدم که دیدم روی تخت  

 .یه دست لباس پسرونه هست



 .گنمو از توی حموم در آوردم

 .مجبور بودم بپوشمش چاره ای نداشتم

 .گنم رو پوشیدم و بعد شروع به پوشیدن لباس ها کردماول

 .خونه حرکت کردماز اتاق زدم بیرون و به سمت آشپز 

 .علی روی میز منتظر من نشسته بود

 .رو به روش نشستم و شروع به خوردن غذا کردم

 .غذاش کباب ترکی به عالوه ی برنج شیوید بود

 .با ولع غذام رو می خوردم

 .تازه فهمیدم که چقدر گرسنمه

 دالتون؟ _

 .بهش نگاه کردم

 .بله _

 .دست از خوردن غذاش کشید

 !تاقتوی اون ا برو

 .بخاری داره

 .بعد از خوردن غذام وارد اتاق شدمگفتم وچشمی

 .روی تخت دراز کشیدم ولی خوابم نمی برد



 .همش به اتفاقات امروز فکر می کردم

به روو نگاه می از جام بلند شدم و لبه ی تخت نشستم و به رو

 ...کردم؛ که 

 

 *مین هو*

 

 .توی ماشینم نشسته بودم

 .خلوتاومده بودم یه جای 

 .با بغض به رو به روم نگاه می کردم

 !اون منو دوست نداره

 اگه دوست نداره پس چرا منو عاشق خودش کرد؟

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید پایین

 بدبخت چیه؟خوب تقصیر اون 

 .این قلب دیوونه ی من عاشق اون شد

 !تقصیر قلب منه

 تقصیر قلبمه که عاشقش شد؟

 .زود دیوونش شدمبود که تقصیر من



 .اشک هام قطره، قطره از گونه هام سرازیر شدن

 .چقدر می خوامش و چقدر دوسش دارمای کاش بفهمه که

 .ماشین رو روشن کردم و به سمت جای همیشگیم رفتم

جایی که فقط خودم تنهام و میتونم هرچقدر که دلم می خواد 

 .داد بزنم

 .می تونم هرکاری که می خوام انجام بدم

 !کاریهر

 .توی راه پنج تا شیشه مشروب خریدم

 .باالخره به مقصد رسیدم و از ماشین پیاده شدم

 .در ماشین رو باز کردم ولی پیاده نشدم

 

 .کردم به خوردنیه شیشه ویسکی در آوردم و شروع 

 .یاد بچگیامون افتادم

 .یاد چشاش

 .یه پیک دیگه خوردم

 .دوست دارم لعنتیه چشم خرمایی

 .کم خمار شده بود و بدنم سست تر چشم هام کم



 .دیگه تلخی مشروب به مشامم نمی رسید

 .لب هاش اومد به یادم

اون لبات بشم که غیر من هیچ کس حق نداره دست قربون 

 .بهشون بزنه

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم اومد پایین

گالریم عکسش رو گوشیم رو از تو جیبم در آوردم و از توی 

 .پیدا کردم

 .حالی که گریه می کردم، با عشق به عکس نگاه می کردم در

 .ببین دارم به خاطر تو گریه می کنم

 می بینی شدی تموم زندگیم؟

 می بینی؟

 چرا وارد زندگیم شدی؟

چرا باعث شدی با بهترین رفیقم به رقابت اونم به خاطر تو 

 بپردازم؟

 هان؟

 لعنتی چرا؟



ماشین پیاده شدم به پنجمین شیشه ی مشروبم که رسیدم از 

 .و رفتم لبه ی پرتگاه

 .بلند داد زدم

 !دوست دارم _

 !دوست دارم عوضی

 !دوست دارم دختر ایرانی

 !دوست دارم

 .همونجا زانو زدم

 .با تمام توانم داد زدم

 !دوست دارم _

 

 *فاطمه*

 

 .با ترس از خواب بیدار شدم

 .عرق رو روی صورتم احساس می کردم

 .چیزی نمی دیدمهوا تاریک بود و من 

 نمیدونستم کجا هستم؟



یک لحظه در اتاق باز شد که جیغ بلندی کشیدم و چشم هام 

 .رو بستم

اما تا المپ روشن شد چشم هام رو باز کردم و به اطراف نگاه 

 .کردم

 !اینجا که اتاق منه

 خونه ی بوراکم؟یعنی من االن

 .سرم رو به سمت در بردم

 .ه من نگاه می کردبوراک توی چهار چوب در داشت ب

 !سالم...  س  _

 .بی تفاوت بهم نگاه کرد

 !بگیر بخواب _

 .باشه ای گفتم و اونم المپ رو خاموش کرد

 اومدم اینجا؟یعنی چجوری من 

 .فردا باید حتما ازش بپرسم

 .انداختم روی صورتم اما خوابم نبردپتو رو 

 این شانسیه که من دارم؟

 .تا صبح به سقف اتاقم زل زدم



 .تمام اتفاقات این روزا رو با خودم مرور می کردم

 من چطور روسریم رو از سرم در آوردم؟

 چادرم رو چطوری کندم؟

 اونم کی؟

 .منی که بدون چادر جایی نمی رفتم

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 من چی کار کردم؟

 !چادرم

 تمام ایمانم و به یه پسر فروختم؟

 به یه پسر؟

 .لند شدمسریع از تخت ب

 من کی هستم؟

 من چی هستم؟

 من االن کجا هستم؟

 .اشک قطره قطره از گوشه ی چشمم چکید

 .یک سیلی محکم زدم توی صورتم

 من مسلمونم؟ _



 یک سیلی دیگه زدم توی صورتم؟

 من نماز می خونم؟ _

 .دوباره زدم روی صورتم

اینقدر بدبختم که به خاطر یه پسر که محل سگم بهم  _

 ابم رو ول کردم؟ نمیذاره حج

 .بلند جیغ کشیدم

 من کی هستم؟ _

 .در اتاق با شتاب باز شد و بوراک اومد داخل

 .ولی من همچنان گریه می کردم

 .بهم نزدیک شد و دستم رو گرفت

 چت شده؟ _

 .جواب من به سوالش فقط گریه بود

 !فقط گریه

 .بلند داد زد

 بگو چته؟ _

 .گرفت و تکونم دادباز چیزی نگفتم که محکم شونه هام رو 

 لعنتی چت شده؟ _



 .بلند جیغ کشیدم

 .موهام رو کشیدم

 .محکم زدم توی صورتم

 !من مسلمون نیستم _

 !من مسلمون نیستم

 .دوباره نفسم گرفت

 .نمیتونستم نفس بکشم

 .اکسیژنی وارد ریه هام نمی شد

بوراک سریع متوجه شد و رفت اسپریم رو از توی کیفم در 

 .آورد

 .زدم و آروم نفس کشیدمدو تا پیس 

 .بوراک محکم بغلم کرد

 چرا گریه می کنی؟ _

 .بی جون توی بغلش ولو شده بودم

 .چشم هام به زور باز میشدن

 :فقط تونستم بگم

 .من بد ترین آدم روی زمینم _



 .و دیگه چیزی جز تاریکی ندیدم

 

*** 

 

 .آروم پلک هام رو باز کردم

 .بوراک باالی سرم ایستاده بود

 حالت خوبه؟ _

 .آروم سرم رو تکون دادم

 .به اتاق که نگاه کردم

 .تازه موقعیتم رو درک کردم

 .انداختم روی خودمسریع پتو رو 

 .روسری سرم نبود

 .دوباره اشکم در اومده بود

 من چطور اینقدر بدبخت شدم؟

 واقعا چطوری؟

 .با صدایی پر از بغض گفتم

 !بوراک _



 میشه بری بیرون؟

 .قش رو شنیدمصدای نفس عمی

بعد از اینکه صدای در اتاق به گوشم رسید پتو رو از روی 

 .صورتم برداشتم

به سمت دستشویی رفتم و بعد از انجام کار های الزم وضو 

 .گرفتم

بعد لباس آستین بلند کرمیم با یه روسری بلند سفید 

 .پوشیدم

چادرم رو زدم به سرم و سجادم رو پهن کردم شروع به 

 .کردمخوندن نمازم 

 .بعد از خوندن نمازم روی سجادم نشستم

 .دوباره اشکم در اومده بود

 . با صدایی پر از بغض شروع به دعا کردم

 !خدایا مریضا رو شفا بده _

 .خدایا امام زمان زود تر ظهور کنه

 .خدای مهربون سایه ی پدر و مادرم همیشه باالی سرم باشه

 .کنخدایا همه ی آدمای خوب رو عاقبت به خیر 



 .خدایا منو ببخش که فراموشت کردم

ببخش که فراموش کردم یه مسلمونم و چادرم و از سرم در 

 .آوردم

 .ببخش که اینقدر بدبخت بودم که حجابم رو ول کردم

 .ولی دیگه نه

 .چادرم رو از سرم در نمیارم

 .مثل یه دختر زندگی می کنم

 .سجده ی اخرم رو رفتم و مهر رو سه بار بوس کردم

خواستم سجادم رو جمع کنم دیدم بوراک به چهار چوب در تا 

 .تکیه داده

 .سرم رو انداختم پایین و سجادم رو جمع کردم

 .سوتین از کنارم رد میشنروزانه دختر با شورت و _

به هیچیشون حساب نمیکنن که خدایی اون باال هست و می 

 .بینشون

لومه ت معاونوقت تو که حتی آستینتم نمیزنی باال و فقط موها

 داری توبه می کنی؟

 .سجادم رو گذاشتم زیر تخت و روی تخت نشستم



 .سرم رو انداختم پایین

 .من فرق می کنم _

 !من مسلمونم ولی اونا نه

 خوب چرا مسیحی نمیشی؟ _

چرا نمیتونی به این باور برسی که خدا پدر حضرت عیسی 

 .ست

 ...چرا باور نمی کنی حضرت مریم 

 .داد زدم

 !بسه _

 .ین خرافاتی هست که شما باور دارینا

 .خدا نه مثل ما انسانه نه حیوانه نه فرشته

 !توی قرآن ما اومده خدا نوره

 .زیر لب صلواتی فرستادم

 :ادامه دادم

 ...به نظرت خدایی که خودش زن رو آفریده می تونه  _

 .زیر لب استغفراللهی گفتم

 .مسلمان هاخدا رو هیچ کس نمیتونه درک کنه حتی ما  _



 .خدا تنهاست و شریکی نداره

 !همش دروغه... این به نام پدرو  این مجسمه ها و کلیسا ها و

 .گول می زنه شیطان داره شمارو

 .شما خدا پرست نیستین

 .شیطان پرستین

 !خدایی که من میشناسم نه پسر داره نه زن

 .فقط زیبایی داره که قابل وصف نیست

 .خدای من تنهاست

 !دارم و اونم منو دوست داره من دوسش

 .بهم نزدیک شد

 !اینا همش دروغه _

 مگه میشه یه زن بدون رابطه بچه دار بشه؟

 .مغزتون رو با این خرافات شست و شو دادن

 .پوزخندی زد

 .دفعه ی آخرتم باشه سر من داد می زنی _

 .صورتم از عصبانیت داغ کرده بود

 !می بینیم کی راست می گه و کی دروغ _



 .پوزخند دومش رو زد و از اتاق رفت بیرون

 .در اتاق رو قفل کردم و روی تخت نشستم

 واقعا این آدم ها کی هستن؟

 اینا کی هستن که به خدا تهمت می زنن؟

 .خدایا به بزرگی خودت ببخششون

 .که خودت بخشنده ترین بخشنده هایی

 

 *بوراک*

 

 .نمیدونم چرا خوابم میومد

 .بیدار شده بودممنکه تازه از خواب 

 .سرم گیج می رفت

 .امروز جمعست و من نمیرم شرکت 

 .خوبه بهتره برم بخوابم

روی تختم دراز کشیدم و به ثانیه طول رفتم توی اتاق و 

 .نکشید که خوابم برد

 !جای وحشتناکمچشم هام رو باز کردم که دیدم توی یک 



 .یک جایی مثل جهنم

 .به اطرافم نگاه کردم

رگ قشنگ وسط اونجا بود که از زیرش آتش یه درخت بز

 .شعله ور بود و آدم های زیادی در حال سوختن بودن

 .به سمت راستم نگاه کردم

 .کلی مارو عقرب دور چند نفر رو محاصره کرده بودن

 .سمت چپم نگاه می کردم متعجب به

 صورتشون معلومچند تا ادم که لباس کامل سیاه تنشون بود و

زور چند نفر رو وادار به خوردن آب لجن و آب نبود داشتن به 

 .جوب می کردن

 .به عقبم نگاه کردم

 .چند تا انسان جلوی من داشتن تبدیل به حیوان می شدن

همین که سرم رو به عقب بر گردوندم با یه فرد که کل چشم 

هاش سیاه بود و صورت قرمزی داشت با دندون های تیز؛ رو به 

 .شدم رو



فت که بندازم داخل یه دیگ پر از مذاب من رو گرمحکم 

از ترس بلند فریاد زدم؛ که صدای فاطمه تو گوشم . آتش

 .پیچید

 !خدا تنهاست و شریکی نداره _

 !خدا تنهاست و شریکی نداره

 .اهلل الحمد صل علی محمد و آل محمد

 .اهلل الحمد صلی علی محمد و آل محمد

 .یک لحظه اون مرد من رو ول کرد

 .اطمه نگاه می کردممتعجب به ف

 .لباس سفید و بلندی تنش بود

دو تا بال سفید و بزرگ پشتش چسبیده بود و مثل همیشه یه 

 .روسری بزرگ که به صورت حجابی می بستش روی سرش بود

 .کامل عین فرشته ها شده بود

 .خدا تنهاست و شریکی نداره بوراک _

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

 خداوند بخشنده ی مهربانبه نام 

 



 ﴾۱﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 

 بگو خداوند یکتاست

  

 ﴾۲﴿اللَّهُ الصَّمَدُ 

 خدا بی نیاز است

  

 ﴾٣﴿لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ 

 (فرزند ندارد و فرزند کسی نیست) نه زاییده و نه زاییده شده

  

  ﴾۴﴿وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ 

 او نیست و هیچ کس همتای

 .یک لحظه همه جا سیاه شد

 .هیچ کس رو نمی تونستم ببینم

 .صدا زدمبلند اسم فاطمه رو

 

*** 

 



 .با خوردن سیلی محکمی از خواب بلند شدم

 .با ترس به اطرافم نگاه می کردم

 .فاطمه باالی سرم بود

 .از صورتم عرق می چکید

 .وحشت زده شده بودم

 .نفس نفس می زدم

 چت شده بوراک؟ _

 .دستش رو محکم گرفتم و کنار خودم نشوندمش

 خدای تو کیه؟ _

 که اینقدر قوی هستم رو از پا در آورد؟کیه که منی

کیه که من توی عمرم یک بار نترسیدم ولی باعث شد من 

 بترسم؟

 کیه؟اون

 .نگاه کرد متعجب بهم

 دیدی؟خواب بد  _

 .سرم رو تکون دادم

 .فقط آتیش بودسیاه که  یک جای کامل قرمز و _



 .که بوی فاضالب میدادیک جایی 

 .شکنجه می دادنیک جای بد که ادم ها رو 

 .یک ادم زشت اومد جلو

 .می خواست من رو بندازه توی مواد مذاب

 .یک لحظه از ترس چشم هام رو بستم

 .با چشم های خودم مرگ رو دیدم _

 .بندازه، صدای تو اومدتا خواست منو 

 !کی هم ندارهخدا تنهاست و شری

اون هیوال من رو ول بعد یک چیز به زبان عربی گفتی که 

 .کردم

 .صدات به گوشم رسید که باز گفتی

 .شریکی نداره بوراکخدا تنهاست و _

 .بعد یک چیز عربی البته طوالنی تر گفتی

 .تو پیدات نشد شد و همه جا تاریکبعدش

 .متعجب بهم نگاه کرد

 یعنی تو جهنم رو دیدی؟ _

 .متعجب شدم



 چی؟ _

 جهنم؟

 .دستی روی صورتم گذاشت

 !هوا سرده _

 .بخاریم خاموشه

 !پتو هم که روی خودت ننداختی

 پس این همه داغی از کجاست؟

 !دیدیتو جهنم رو معلومه که 

اون کسی هم که می خواسته تو رو بندازه تو مواد مذاب یه 

 .فرشته بوده

 !نه هیوال

 .صلوات و دومی سوره ی توحید بودو اون کلمات عربی اولی 

 !خدا تنهاست و شریکی هم نداره

 .بی حال روی تخت دراز کشیدم

 .بدترین خواب زندگیم رو دیدم _

 نکنه من برم جهنم؟

 .سرم رو انداختم پایین



 گم؟حاال دیدی راست می _

 .از جام بلند شدم

شدم اما باید بگم مثل اینکه حرفای خیلی زود تسلیم _

 .خرافات بودهمش من

 ولی خدای تو چرا اینقدر ظالمه؟

 .سریع سرش رو بلند کرد

 !خدای من از همه مهربون تره _

اونایی که داشتن تنبیه می شدن به خاطر اعمال خودشون 

 .بوده

خدا بهمون توی این دنیا فرصت داده که توشه ی آخرت برای 

 .خودمون جمع کنیم

 .هشتکه بریم بفرصت داده کار های خوب کنیم 

 .همیشه میگن انسان جایز الخطاست ولی اشتباهه

 !چون انسان وقتی خطا می کنه جایزه نمیگیره

 یعنی انسان هرموقع دلش خواست می تونه خطا کنه؟

 !نهنه معلومه که 

 .انسان ممکن الخطاست



 .یعنی ممکنه یه گناه کنه

 .خدای مهربونم بهمون گفته می تونیم توبه کنیم

 .می بخشه اونم ماروبا توبه کردن 

ولی حق و الناس و خدا نمی بخشه مگر اینکه کسی که ما اون 

 .ببخشهرو ناراحت کردیم مارو 

 .به چشم هاش نگاه کردم

 پس ما باید چی کار کنیم که بریم بهشت؟ _

 .لبخندی زد

به واجبات الهی مثل نماز، روزه، خمس، زکات، سفر به حج  _

 !عمل کنیم... و

نات مثل کمک به فقیران، شاد کردن دیگران، حسبا انجام 

 .هم میتونیم ثواب بیشتری ببریم... قرض و 

 .نمیفهمیدم منظورش رو

 .من این چیزایی که گفتی رو بلد نیستم _

 .شونش رو باال انداخت

 !حق داری _

 !تو که مسلمون نیستی



 .دستی روی موهام کشیدم

 .می خوام تنها باشم _

 .زد بیرونباشه ای گفت و از اتاق 

به سمت دستشویی رفتم و بعد از انجام کارهای الزم وارد 

 .اتاقم شدم

 تو کی هستی که من رو اینقدر ترسوندی؟ _

 .نفس عمیقی کشیدم و از اتاق زدم بیرون

 .فاطمه توی آشپزخونه در حال چیدن سفره بود

 !ساعت دو ظهره _

 .صبحانه که نخوردی

 .برات یه غذای ایرانی درست کردم

 .بته با دستپخت خودمال

 .سکوت کردم و چیزی نگفتم

 .ظرف غذا رو گذاشت جلوم

برنج سفید که روش رو با برنج زعفرونی تزئین کرده بود و یه 

رون مرغ به اضافه ی خورشت و چند تا دونه زرشک هم روی 

 .برنج ریخته بود



قاشقم رو برداشتم و و تیکه ای از برنج رو با خورشت مخلوط 

 .یکه گوشت برداشتم و خوردمکردم و یه ت

 .یکم که غذا رو جویدم مزش توی دهنم اومد

 .داشتم از تعجب شاخ در میاوردم

 .خوشمزه ترین غذایی بود که توی عمرم خورده بودم

 .اسم این غذا زرشک پلو با مرغه _

خیلی طرفدار داره توی ایران و جزو خوشمزه ترین غذاهاست 

 .منکه عاشقشم

 .به خوردنخودش هم شروع کرد 

 .یک لحظه یاد خوابم افتادم

 .از میز فاصله گرفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .دستی روی تختم کشیدم

 .توی این سرما خیلی داغ بود

 .سریع دستم رو از روی تخت برداشتم

 می رم جهنم؟یعنی من

 

 *فاطمه*



 

 .باورم نمیشه که اون جهنم رو توی خوابش دید

 .هحتما خیلی تحت فشار بود

داشتم غذام رو می خوردم که دیدم از میز فاصله گرفته و به 

 .سمت پله ها حرکت میکنه

 .منم دیگه اشتهام کور شده بود

 .جمع کردم ظرف ها رو

 .توی یک قابلمه ریختم و گذاشتم توی یخچالغذاها رو 

به سمت اپن رفتم که دیدم لباس هاش رو پوشیده و می خواد 

 .بره بیرون

 !ی رم بیرون مواظب خودت باشمن دارم م _

 .باشه ای گفتم و به سمت ظرفا رفتم

 .شروع کردم به شستن ظرف ها

خونه کشیدم و به سمت گوشیم بعد از شستنشون دستی به

 .حرکت کردم

اصال هواسم نبود که قبل از اومدنم به ترکیه شمارم رو بدم به 

 .مادرم



 .حتما خیلی نگرانم شده

 .منکه خیلی دلتنگشم

 .شمارش رو گرفتم به یه بوق نرسیده تلفون رو برداشت

 !الو مامان _

 .صدای مضطربش به گوشم رسید

 خودتی؟ الو فاطمه _

 حالت خوبه؟

 کجایی؟

 !عجب غلطی کردم فرستادمت ترکیه

 چرا بهم ندادی؟شمارت رو 

 کجایی تو االن؟

 بوراک رو پیدا کردی؟

 .سرم رو انداختم پایین

 .وبمخسالم مامان من  _

 .االنم خونه ی بوراکم

 .ببخشید حواسم نبود هول کردم یادم رفت شمارم رو بدم

 .اره پیداش کردم



 بابا کجاست؟

 حالش خوبه؟

 .نفس عمیقی کشید

 .خدارو شکر _

 .باباتم االن سرکاره اگه بگم زنگ زدی حالش خیلی بهتر میشه

نگرانت بود و خودش رو لعنت می کرد که چرا تو رو چون 

 .ده ترکیهفرستا

 :بعد آروم گفت

 !خوب _

 بگو ببینم بوراک دوست داره؟

 .قورت بدمسعی کردم بغض توی گلوم رو

 !نه اون نهال رو دوست داره _

 .محکم گوشیم رو گرفتم

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 نهال کیه؟ _

 .لب های کوچولوم رو بهم فشار دادم

 !دوست دختر بوراک _



 .آه بلندی کشید

 !عشق زوری نیست فاطمه _

 !برگرد ایران

 راستی تو خونه ی بوراک چی کار می کنی؟ 

 .سکوت کردم

 .خونشتوی هتل زندگی می کردم گفت بیام _

 .مامان من کمتر از یه ماه دیگه میام ایران

 .باید یکم از کارهای عقب افتادم رو تموم کنم

 .نفس عمیقی کشید

 !دوست دارم زود تر ببینمت _

 .و پناهت باشه دخترکم خدا پشت

 !مواظب خودت باش

 .گرگ توی ترکیه خیلی زیاده

 !می ترسم

 .سعی کردم لبخندی بزنم

 .نترس مامان مواظب خودم هستم _

 .احساس کردم داره گریه می کنه



 :باصدای بغض دارش گفت

 .خیلی خوب بسه خداحافظ _

 .خدانگهدار _

 .بعد از اینکه تلفن قطع شد

 .کیفم که دوباره گوشیم زنگ خوردخواستم بذارمش توی 

 .سالم فاطمه من رفتم شرکت ساعت دوازده برای ناهار میام _

 تعجب کردم آخه روز جمعه و شرکت؟

گوشیم رو گذاشتم توی کیفم و به سمت اهمیت ندادم و  

 .پذیرایی حرکت کردم

 .یک لحظه صدای در پذیرایی به گوشم رسید

ظهره و باید برای ناهار  حتما بوراکه چون االن ساعت دوازده

 .بیاد

 .به سمت در حرکت کردم و در رو باز کردم

 .کردمنگاه متعجب به فرد رو به روم

 .آقا کریم بود

یه مرد حدود چهل ساله که آبدارچی یکی از شرکت های 

 .بوراک بود



 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .خدا کنه نفهمه که من کی هستم

 :به انگلیسی گفتم

 .م بفرماییدسال _

 .لبخند چندش آوری زد

 .باید می دونستم یه دختر توی این خونه زندگی می کنه _

 !راستی

 .چقدر قیافت آشناست

 .با ترس به چشم هاش نگاه کردم

محکم درو هل داد که من پرت شدم عقب اما تعادلم رو حفظ 

 .کردم و خدارو شکر نیفتادم زمین

 نگه داره؟بوراک چرا باید یه دختر توی خونش  _

 !خوب معلومه

تو رو هم مثل بقیه ی دوست دخترهاش هرشب می بره توی 

 !تختش

 ببینم هنوز دختری یا زن شدی؟

 .گوشش محکم زدم توی



 !حرف دهنت رو بفهم مرتیکه ی عوضی _

در خونه رو بست و اخم غلیظی کرد و محکم منو بغل کرد که 

 .بلند جیغ کشیدم

 

 *بوراک*

 

 !دوباره نهال

 .رو اصال نداشتم حوصلش

 اومدم شرکت؟این از کجا فهمید که من 

 بوراکم چرا بهم اهمیت نمیدی؟ _

 همش به فکر اون دختری؟

 .اون یه دختر هرزست

 :با شنیدن این حرفش محکم زدم توی گوشش و بلند داد زدم

 .از اینجا گمشو برو بیرون _

 .با چشم های اشکی ازم دور شد

 .خونه حرکت کردمسمت وسایل رو جمع کردم و به 

 .دلم واسه فاطمه تنگ شده بود 



 .وارد حیاط شدم و ماشین و پارک کردم

 .صدای جیغ فاطمه به گوشم رسید

 .سریع به سمت خونه حرکت کردم

 .اما در قفل بود

 .صدای گریه و جیغ فاطمه آزارم می داد

 .به سمت یه چوب رفتم و برش داشتم

 .محکم با چوب زدم به در

 .صدای جیغ فاطمه به گوشم رسید یک لحظه

 !وای خدا نه

 .خدایا اتفاقی نیفتاده باشه

 .محکم تر زدم به در که کال از جا کند

دیدم فاطمه با تاپ و سر لخت وسط پذیرایی و آقا کریم هم 

 .سعی داره که تاپش رو از تنش در بیاره

 .میدونستم این مرتیکه ی احمق آخر کار دستمون میده

 .گریه می کرد و جیغ می کشیدفاطمه همچنان 

 .کریم دست از کارش کشید و با ترس بهم نگاه کرد

 .تا می تونستم کتکش می زدمبه سمتش حمله ور شدم و 



 :بلند داد زدم

 مرتیکه ی خر چطور جرات کردی بیای خونم؟ _

 ها؟

 کی به تو اجازه داد؟

 کی؟

 !بگو

 خونه ی من رو از کجا بلد بودی؟

 .فاطمه بهم نزدیک شد

 .صورتش داشت به کبودی می رفت

 !وای خدا این آسم داره

 اسپریش کو؟

 .دهنش رو باز کرد

 !ولش کن _

 .همین رو که گفت پخش زمین شد

 .کریم رو هول دادم که فرار کردمحکم 

 .سریع به پزشک خانوادگیمون زنگ زدم

 .خدارو شکر اون ترکیست



 .فاطمه رو بردم توی اتاقش

 .نیفته من نمیتونم تحمل کنموای خدا اتفاقی براش 

 .بعد ربع ساعت صدای زنگ در حیاط اومد

دکمه ی ایفون رو زدم و منتظر پروفستور هیمالی موندم تا 

 .اومد

 .به سمتش حرکت کردم

 .متعجب داشت به در کنده ی خونه نگاه می کرد

 .اهمیت ندادم و دستش رو محکم گرفتم

 .حال بیمارم وخیمه لطفا عجله کنید _

 .م به سمت اتاق فاطمه رفتیمبا ه

 

 *فاطمه*

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم

 .یک دقیقه طول کشید تا به نور اتاق عادت کنم ولی تونستم

 .سوزش بدی توی دستم حس کردم

 .حدس می زدم سرم گذاشته بودن برام



بوراک روی صندلی نشسته بود؛ اما سرش رو گذاشته بود روی 

توی دستش  سرم نداشته بود رودشک و یکی از دستام رو که 

 .گرفته بود

شروع به نوازش موهاش  اروم دستم رو از دستش جدا کردم و

 .کردم

 !ممنونم محمدرضا _

 !ممنونم

خودمم نمیدونستم چرا دلم می خواست به اسم ایرانیش 

 .صداش بزنم

ولی مادرش بهم گفت که بدش میاد به اسم ایرانی صداش 

 .بزنیم

 .لبخندی زدم

 .خموی من حتی توی خواب هم اخموعهمرد ا

 .دست از نوازش موهاش کشیدم و بهش خیره شدم

 .صورتی زیبا و خواستنی داشت

 .موهای زرد با بینی که به صورتش میومد

 .لباش نه خیلی بزرگ بود نه کوچیک



 .موهاش رو زده بود باال و جلوی گوش هاش هم مو بود

 .ابروهای تقریبا کمونی شکلی داشت

 .بسته بود چشم هاش

توی اون آبی چشم هاش غرق آخ که چقدر دلم می خواست 

 .بشم

 .جون من رو نجات داده بوداون

 .اگه نیومده بود االن معلوم نبود که چه بالیی سرم میومد

 !االن هیچ ترسی ندارم

 !هیچ ترسی ندارم چون عشقم کنارمه

 !آره اون عاشق من نیست ولی منکه عاشقشم

 !منکه دوسش دارم

مونطور که در حال تماشاش بودم یک لحظه چشم هاش رو ه

 .باز کرد

 کی بیدار شدی؟ _

 .لبخند مهربونی زدم

 !تقریبا نیم ساعت پیش _

 .نگاه کرد متعجب بهم



 چرا بیدارم نکردی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 !خواب بودی _

 .کردمسرم رو بیشتر توی گودی گردنم فرو

 بوراک؟ _

 .نزدیک شد روی تخت نشست و بهم

 !بله _

 .با استرس با انگشت هام ور می رفتم

 !ازت ممنونم _

 .سرم رو بلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم

 .چشم های آبی پر رنگی داشت

 !خیلی پررنگ

 .غرق نگاهش شدم

نمیدونم چقدر طول کشید که بهم دیگه نگاه می کردیم فقط 

 .انداختم پایینزمانی که به خودم اومدم از خجالت سرم رو 

 .دستش رو آورد جلو و محکم بغلم کرد

 .از این کارش شکه شدم



با لمس دستش روی بازوی لختم فهمیدم من با تاپ و بدون 

 !روسریم

 .اما نمیتونستم از جام تکون بخورم

 .جایی که من االن توش قرار داشتم؛ آغوش عشقم بود

 .آغوش کسی که چهار سال به انتظارش کشیدم

 .چهار سال حسرتش رو داشتم آغوشی که

 .دستام رو باز کردم و دور گردنش حلقه کردم

 .اکه کریم بالیی سرت میاورد هرگز خودم رو نمی بخشیدم _

 .لبخندی زدم

 .که اتفاقی نیفتاد خدارو شکر _

 .منو بیشتر به خودش فشرد

 باز خود سر رفتی در رو باز کردی؟ _

 .آروم خندیدم

 .انداختم پایینازش جدا شدم و سرم رو 

ببخشید آخه گفتی ساعت دوازده میای ساعت ده دقیقه  _

 .مونده بود به دوازده که صدای در اومد

 .منم در رو باز کردم که اینطور شد



با دستش موهای جلوی صورتم رو کنار زد اما موهام رو 

 .نذاشت پشت گوشم

 .نگاه کناز این به بعد به آیفون  _

 !خونم تصویریهآیفون

 .موقع منو دیدی درو باز کنهر

 .چشمی زیر لب گفتم

اسپریت رو کجا میذاری که هرموقع دچار مشکل شدی  _

 بیارمش برات؟

 .استرس کل بدنم رو گرفت

 .شد همین دیروز گاز اسپریم تموم

 آب گلوم رو به زور قورت دادم

 !راستش گاز اسپریم تموم شده... ر  _

 .االن خودم میرم بخرم

 .بلند بشم که بازو هام رو گرفت خواستم از جام

 .با اخم به چشم هام نگاه کرد

 !باید بهم می گفتی _

 .االنم استراحت کن به یکی از بادیگاردهام می گم بخره



 .باشه ای گفتم و سکوت کردم

نگاه خیرش رو روی خودم حس می کردم؛ اما حرفی بینمون 

 .رد و بدل نمی شد

 .بعد از چند دقیقه لب باز کرد

 ...من ...  طمه من فا _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 تو چی؟ _

 .نفس عمیقی کشید

 ...من ...  من  _

 .یک لحظه صدای آیفون به گوشمون رسید

بوراک رفت تا ببینه کیه اما من فقط متعجب به رو به رو نگاه 

 .می کردم

 یعنی اون چی می خواست بهم بگه؟

وو با  پوف کالفه داری کشیدم و روی تخت نشستم که ایل

 .عجله وارد اتاق شد

 .بهم نزدیک شد و محکم بغلم کرد

 حالت خوبه؟ _



 .هامو گرفتبازوازم جدا شد و 

 کاری که باهات نکرد؟ _

 ببینم کتکت زد؟

 جاییت درد می کنه؟

 .لبخند مصنوعی زدم

 !من خوبم _

 تو از کجا فهمیدی؟

 .نگاه کردزیر چشمی به بوراک

 .بوراک بهم گفت _

موهام و بدنم پوشیده  نداختم روی سرم جوری کهاپتوم رو 

 .باشه

 میشه برین بیرون تا من لباس هام رو بپوشم؟ _

 .بوراک چشم هاش کاسه ی خون شده بود

 !از صبح تا حاال اینطور بودی _

 ؟!االن به فکر حجاب مجابت شدی هرزه ی ایرانی

 .متعجب به بوراک نگاه کردم

 ل بد؟این چرا یه دیقه خوب میشه صد سا



 .چونم شروع به لرزش کرد

 .ایل وو از عصبانیت چشم هاش رو بست

 !بس کن بوراک _

 !لطفا بس کن

 .بوراک پوزخندی زد و از اتاق زد بیرون

 .سرم رو انداختم پایین

 ...ف  _

 .نذاشتم حرفش رو بزنه؛ وسط حرفش پریدم

 !می خوام تنها باشم _

 .باشه ای گفت و از اتاق زد بیرون

کشیدم و لباس هام رو با یک پیراهن صورتی  نفس عمیقی

آستین بلند و روسری بزرگ سفیدم و یه ساپورت کرمی رنگ 

 .عوض کردم

 .به سمت پذیرایی حرکت کردمآروم در اتاق رو باز کردم و 

 .از پله ها پایین اومدم و به ایل وو و بوراک نزدیک شدم

د که هردو با نفرت بهم دیگه نگاه می کردن و هواسشون نبو

 .من اومدم



 مشکلشون باهم چیه که اینقدر از هم دیگه متنفرن؟

 .سرم رو انداختم پایین و رو به روشون روی مبل نشستم

 .جلب شدتک سرفه ای کردم که توجهشون به من

 .من دیگه عضو گروه موسیقیتون نمیشم _

 .نمیتونم از حجابم بگذرم

 .وجدان دارم االنم خیلی عذاب

 .دا داری زد که باعث شد اخم کنمپوزخند ص بوراک

 .ایل وو شروع به حرف زدن کرد

 نمیدونم چی بگم؟ _

 !ولی ای کاش میومدی

 خوای بیای عیبی نداره؟اگه نمی

 .لبخندی زدماخم هام باز شد و 

 .ممنون _

 .بوراک از جاش بلند شد

 .بهتره من برم تا شما به معاشقتون ادامه بدین _

 .زخند ترک کردبعد پذیرایی رو با یه پو

 .سرم رو انداختم پایین



 آخه چرا اینطوری باهام رفتار می کنه؟

 مگه من چی کارش کردم؟

 اصال مگه من عاشق ایل وو هستم؟

 !من عاشق خودشم

 !ناراحت نشو فاطمه اخالقش اینطوره _

 ...ت 

 .یک لحظه صدای در اومد

 .نگاه کرد ایل وو متعجب به ایفون

 .سینان هستنعلی و  _

 . فاطمه سریع برو اتاقت اومدن عیادتت

 .اونا پشت سر من حرکت کردن که بیان پیشت

 !وای نه

 آخه این دو تا از کجا پیداشون شد؟

 .ایل وو رفت درو باز کرد

 .خاک تو سرت ایل وو _

 .بهم نگاه کرد کنجکاو

 چی؟ _



 .به سمت اتاقم حرکت کردم چیزی نگفتم و

 .یومدن به سمت اتاقمصدای پاهاشون میومد که داشتن م

 .وای خدا

رفتم روی تخت و  روسریم رو در آوردم و انداختم زیر تخت و

 .کل پتو رو روی بدنم کشیدم طوری که فقط سرم معلوم باشه

 .علی، سینان، بوراک و ایل وو وارد اتاق شدن

 .صدام رو کلفت کردملبخند مصنوعی زدم و

 ؟دادین اومدینخودتون زحمت سالم چرا به _

 .هردوشون بهم نزدیک شدن

 .علی شروع به حرف زدن کرد

 بوراک گفت با موتور تصادف کردی حالت خوبه؟ _

 .نگاه کردم متعجب بهشون

 موتور؟ _

 .حاال اونا بودن که تعجب می کردن

 .بوراک پشت سرشون وایساد و اشاره می کرد که بگم آره

 .لبخندم رو پررنگ تر کردم

 !آره...  آ  _



 !حالم خوبه

 :سینان گفت

بکش پایین حاال چرا تا این حد رفتی زیر پتو یکم پتو رو _

 .گرمت میشه

 .پتو رو بیشتر به خودم فشردم

 !نه راحتم... نه ... ن  _

 .سینان شونه هاش رو داد باال

 .هرجور راحتی _

 .بلند کرد بوراک صداش رو

 .تنها بذاریم تا استراحت کنهخوب بچه ها بهتره دالتون رو  _

 .با این حرف بوراک هردو از جاشون بلند شدن

 :علی گفت

 !احساس میکنم رنگت پریده دالتون _

 .استرسم بیشتر شد

 !من خوبم...  نه ... نه  _

 .خم شد سینان برگشت و

 .از زیر تخت در آوردروسریم رو 



 .االنه که اشهدم رو بخونم

 چه گناهی به درگاهت مرتکب شدم که مستحق اینخدایا من

 !عذابم؟

 چیه؟این _

 !شبیه روسریه زنای مسلمونه

 .لبخند پر استرسی زدم

کادو داد؛ که اینو دوست دخترتم که ایرانی بود بهم ...  ا  _

 .هرموقع دلتنگش شدم به یادش بیفتم

 !ولی خودش دو سال پیش مرد

علی اومد نزدیک و زد روی شونم که از ترس بلند جیغ 

 .کشیدم

 .نگاه کردنم چهار نفری متعجب به

 .نه اینکه تصادف کردم... چیزه  _

 .شونم درد می کنه

 .علی آب گلوش رو با صدا قورت داد جوری که منم شنیدم

 !خواستم بگم دختر زیاده خودت رو ناراحت نکن _

 .باشه... ب  _



 .چیزی نگفت و چهار نفرشون از اتاق زدن بیرون

 . بعد از بسته شدن در نفس عمیقی کشیدم

 *بوراک*

 

 .به زور کاری کردم که برن

 .موندم و فاطمهمین هو هم دیگه باهاشون رفت و فقط من 

 .اعصابم خورد شده بود

 .توجه می کرد اما منو نمی دیدبه مین هو 

 !انگار من اینجا علفم

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاقش حرکت کردم

ی درو باز کردم که دیدم در حال مرتب کردن روسریش رو

 .سرشه

 .بهش نزدیک شدم و بهش طعنه زدم

 دلتون برای آقاتون تنگ نشده؟ _

 .متعجب به سمتم برگشت

 !آقام؟ _

 .پوزخندی زدم



 !همون ایل وو _

 .مثل بچه ها داشتم رفتار می کردم

 .دلم می خواست حرصم رو سر یکی خالی کنم

 .حسود هرگز نیاسود _

 .بلند داد زدم

 ودی کنم؟من به چیه اون مرتیکه حس _

 دارم؟به مالش که من صد برابر اون رو 

 صد برابر اون بهترم؟به قیافش که من 

 من صد برابر بیشتر اون لباس دارم؟به لباساش که 

 ...به 

 .بهم نزدیک شد و وسط حرفم پرید

به عشقش بناز که داره واسه رسیدن به عشقش تالش می  _

 .کنه و تونسته عاشق بشه

و منالت و قیافت به درد جرز الی در هم صد برابر اون مال 

داری به هوس بازیات ادامه نمیخوره وقتی عاشق نشدی و 

 .میدی

 .نگاه کردم و اون از کنارم رد شدمتعجب به رو به رو 



 اون االن چی گفت؟

 به من گفت هوس باز؟

 .اون حق نداره بهم بگه هوس باز

 !حق نداره

وندمش به بهش نزدیک شدم و محکم هلش دادم و چسب

 .دیوار

تو حق نداری به من بگی هوس باز وقتی خودت جنده ی  _

 !هرزه ای

 .حلقه ی اشک رو دور چشم هاش دیدم

 چطور تو حق داری به من بگی هرزه؟ _

 ها؟

 :یک قطره اشک از گوشه ی چشمش چکید ولی ادامه داد

 !من میبینم که هوس بازی و با دخترا می گردی _

 ولی تو ازم مدرک داری؟

تا حاال وقتی که دختر بودم کسی اجازه داشت بهم دست 

 بزنه؟

 یا اینکه اصال بهم نزدیک بشه؟



تو چون پولداری فکر می کنی رئیس دنیایی ولی هیچی 

 .نیستی

 .رئیس این دنیا و اون دنیا و من و تو و همه فقط خداست

 .اهلل الکریم

 .خدا بزرگه وگرنه تو که در برابرش چیزی نیستی

 .حکم زدم توی گوششبا حرص م

 .گمشو با همون خدای خیالیتبرو _

 .خدایی که قابل دیدن نیست خدا نیست

 .خدا باید دیده بشه

 .اینو گفتم و از اتاق زدم بیرون

 

 *فاطمه*

 

 .نفس عمیقی کشیدم

 !چرا نمیخواد باور کنه که خدا پسر نداره و تنهاست

 !هعی

 .روی تختم نشستم



 .هدایتش کنخدایا خودت به راه راست 

 .رفتم زیر تخت و کیف دستیم رو در آوردم

عکس پدر و مادرم رو از داخل کیف پیدا کردم و کیفم رو 

 .گذاشتم پایین

 .اونموقع هشت سالم بود که با پدر و مادرم رفتم آتیله

 .من بین پدرو مادرم وایسادم

 .اونموقع یه لباس دامن دار زیبا پوشیده بودم

پدرمم یه پیراهن چهارخونه ی سفید ود ومامانم با چادر ب اما

 .تنش بود

 .با عشق به عکس نگاه کردم و زیر لب زمزمه کردم

 .دلم براتون تنگ شده _

 .خیلی دوستتون دارم

 .با لبخند از جام بلند شدم

 .به ساعت داخل اتاق نگاه کردم

 .ساعت حدود هفت عصر بود

 .باید برم برای شام یک چیزی درست کنم



و گذاشتم توی کیفم و به سمت آشپزخونه سریع عکس ر

 .حرکت کردم

 .دوست داشتم واسه شام امشب  پاستا درست کنم

 .پاستاهارو از توی کابینت در آوردم و مشغول شدم

ذوق شروع به درست کردن غذای مورد عالقم کردم با شوق و 

 .که صدای بوراک به گوشم رسید

 .دارمامشب شام خونه نیستم با عشقم نهال قرار  _

جوری محکم گفت که صدای ترک خوردن قلبم رو  عشقم رو

 .شنیدمبا گوش های خودم 

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 .خواستچشم هام دلشون باریدن می

 .نوازش یار نیاز داشت و اما قلبم به دست

 .تمام شوقم پرید

 .کور شداشتهام 

 خودم رو نداشتم و بعد از بسته شدن در خونه تحمل وزن 

 .روی یک صندلی نشستم

 .یک لحظه یه سوال توی ذهنم به وجود اومد



 هنوز اینجام؟چرا من 

 چرا؟

 وقتی اون عاشق یکی دیگست؛

 چرا من اینجام؟

 .به رو به روم نگاه میکردم و بی صدا اشک می ریختم

 .اولین بارم بود که بی صدا اشک میریختم

 .هیچ کس من رو دوست نداره

 ! هیچ کس

 . مامانم اینجا بودای کاش 

اونموقع سرم رو میذاشتم روی پاهاش و اونم الالیی برام می 

 .خوند

 :میگفت

 الال الال گل ریحون دوتا فال و دوتا فنجون _

 

 توی فنجون تـو لیلی تـو خط فال مـن مجنون

 

 الال الال گل خشخاش چـه نازی داره تـو چشماش



 

 پر از نقاشیه خوابت تـو تنها فکر اونا باش

 

 الال الال گل پونه گل خوش رنگ بابونه

 

 دیگه هیچ کس تـو این دنیا سر قولش نمیمونه

 

 الال الال شبه دیره بببین ماهو داره میره

 

 هزارتا قصه هم گفتم چرا خوابت نمیگیره؟

 

 الال الال گل الله نبینم رویاهات کاله

 

 فرشته مثل تـو پاکه فقط فرقش دوتا باله

 

 میخواد بارون بیاد این جاالال الال گل رعنا 

 



 کی گفته تـو ازم دوری؟ ببین نزدیکتم حاال

 

 الال الال گل پسته نشی از این روزا خسته

 

 چقد خوابی کـه میشینه تـو چشمای تـو خوشبخته

 

 الال الال گل مریم نشینه تـو چشات شبنم

 

 یه عمره مـن فقط هرشب واسه تـو آرزو کردم

 

 ر رسید خونهالال الال گل پونه کالغ آخ

 

 یکی پیدا میشه یه شب سر هر قولی میمونه

 

 الال الال گل زردم چراغارم خاموش کردم

 

 …گردمبخواب کـه مثل پروانه خودم دور تـو می



 .با گریه شروع به خوندن می کردم و از ته دل زار می زدم

 .تنهام آخه من توی این کشور غریب بی کس و

 چطور اینقدر بوراک بی رحمه؟

 چطور واقعا؟

 .صدای اذان گوشیم بلند شد

گوشیم رو از توی جیب شلوارم در آوردم و به ساعت روی 

 .صفحه اش نگاه کردم

 .ساعت هشت و نیم شب بود

من اذان گوشیم رو قبل از رسیدن به ترکیه برای اذان ترکیه 

 .تنظیم کردم

 .چون من االن ایران نبودم

ونم یا اذان ظهر رو غروب بخ مثال نمیتونستم اذان صبح رو

 .نیمه شب

باید بر طبق ساعت اون کشور یا شهر اذان گوشیم رو تنظیم 

 .می کردم

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .گوشیم رو روی تخت گذاشتم و رفتم دستشویی



 .بعد از اینکه دست و صورتم رو خوب شستم؛ وضو گرفتم

سجادم رو در  به سمت اتاقم حرکت کردم و از زیر تخت

 .آوردم

سجاده ی سفیدم رو پهن کردم و با گفتن اهلل اکبر نمازم رو 

 .شروع کردم

شد سجاده رو جمع کردم و به سمت آشپز خونه نمازم که تموم

 .حرکت کردم

 .کرده بودم نسوخته بود شکر چون زیر پاستا رو کمخدارو

 .خاموش کردمزیر گاز رو 

 .با ترس به در خیره شدمیک لحظه در خونه باز شد و من 

از اونروز که آقا کریم اومده بود و اونکارها رو کرد من از صدای 

 .در یا آیفون می ترسم

 .بودخدارو شکر بوراک

 !سالم _

 .زیر لب جوابش رو دادم

سریع لباس های پسرونت رو بپوش باید با پسرا بریم سر  _

 .تمرین



 .اخم کردم

 .من دختر هستم و دختر می مونم _

 .نگاه کرد متعجب بهم

 .گم لباسات رو عوض کنبهت می _

 .اینجا من دستور می دم

 .اخم کردم

 !رئیس من نیستی _

 .بهم نزدیک شد

 !هستم _

 .با حرص بهش نگاه کردم

 !نیستی _

 .محکم فکم رو توی دست هاش گرفت

 .میای یا به زور و کتک ببرمت _

 .به زور ازش جدا شدم

 !غلط می کنی _

 بخوره من میدونم و تودستت بهم 

 .پوزخندی زد



 .کتش رو از تنش در آورد

 .امروز خیلی سر خود شدی _

 .قدم می رفتم عقبمی شد؛ یکبا هر قدم که بهم نزدیک 

 !جواب بزرگ ترت رو میدی جدیدا _

 .دستش رو به سمت کمربندش برد و درش آورد

باید بدونی من برده ی زن خیلی داشتم و ارباب بودن رو  _

 .خوب بلدم

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 !خیلی بی رحمی _

 .لبخند خبیصانه ای زد

 .بگو که بی رحم تر از من باشهتو اسم یه نفر رو  _

چونم شروع به لرزیدن می کرد و با ترس به کمربند توی 

 .دستش نگاه کردم

 !خورهحالم ازت بهم می _

 .ردماخم بدی کرد و بازوم رو گرفت و به سمت پذیرایی ب

 که حالت ازم بهم می خوره آره؟ _

 .کمربندش رو برد باال و یکی محکم زد توی کمرم



 !درد داره لعنتی...  آی  _

 خنده ی بلندی کرد که یک لحظه حس کردم دارم شیطان رو

 .می بینم

 .می خوام درد کشیدنت رو ببینم _

 !و دوباره و دوباره

 .هربار به یک جایی از بدنم شالق می زد

 کنه آره؟درد می _

 !اینم نتیجه ی سرپیچی از حرف اربابت

 .یکی دیگه زد روی بازوم

 .با گریه فریاد زدم

 !درد داره _

 !ببخشید

 !خواممعذرت می

 :بلند خندید و گفت

 !دیگه واسه پشیمونی و معذرت خواهی دیره _

 .باید درد بکشی که دیگه تکرار نشه

 .پاهامیکی دیگه زد و ایندفعه محکم زد روی 



 از درد زیاد سریع دستم رو روی پاهام گذاشتم؛

 .هق هق می کردم

 !داره... درد ... بوراک  _

 !خدانزن تو رو

 !ببخشید

 .نفس عمیقی کشید

 !اینقدر می زنمت تا بمیری _

 .و کمربندش رو برد باال و به سرم فرود آورد

 .دستم رو از روی پاهام به سرم انتقال دادم

 .تونستم نفس بکشماز درد زیادش نمی

 .کمر، بازو، شکم، پا و حتی سرم از درد گز گز می کردن 

 .اومده بود و به اسپری نیاز داشتمنفسم به تنگ 

 . اما دیگه دیر شده بود

بوراک اینقدر زد که من دیگه چیزی غیر از سیاهی نمیتونستم 

 .ببینم

 

 *بوراک*



 

گوشه ی  به خودم که اومدم دیدم کمربند توی دستمه و فاطمه

 .دیوار بیهوشه و از سر و روش خون می ریزه

 .نفسم بند اومد

 من این کار رو باهاش کردم؟

 .پا تند کردم و سریع به دکتر خانوادگیمون زنگ زدم

بعد از تماسم با دکتر؛ یه دستم رو زیر پا و دست دیگم رو زیر 

 .کمر فاطمه گذاشتم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 !نتو رو خدا تحمل ک _

 وای نکنه بمیره؟

 .ترس به قلبم رخنه کرد

 .از سرش خون می ریخت

 یعنی من با کمربند زدم تو سرش؟

 آخه چطوری؟

 .وای خدای من خیلی گیج شدم

 .در اتاقم رو باز کردم و فاطمه رو گذاشتم روی تخت

 .پا و صورتشو پاک کردمبا پارچه ی تمیز خون روی دست و 



 .توی اتاق راه می رفتم

 .ش دکتر زود تر برسهای کا

 .من فقط یادمه که با نهال رفتم بیرون و باهم ویسکی خوردیم

 .اما من اینقدر بی جنبه نبودم که با یه لیوان اینقدر بهم بریزم

 !خدای من

 اتفاقی میفته؟داره چه

در افکار خودم غرق بودم که صدای زنگ در من رو از افکارم 

 .بیرون کشید

 .برای دکتر باز کردمرو  به سمت آیفون رفتم و در

به محض اینکه وارد خونه شد؛ محکم دستش رو گرفتم و به 

 .سمت اتاق حرکت کردم

 !دکتر حالش خوب نیست؛ لطفا سریع _

 .زود خودمون رو به اتاق رسوندیم

 .دکتر به فاطمه نزدیک شد

 .روسریش رو از سرش در آورد و شروع به چکابش کرد

 بال سرش اومد بوراک؟چه اتفاقی افتاد که این  _

 .سرم رو انداختم پایین



 .تو خیابون پیداش کردم...  ت  _

 .چند نفر داشتن می زدنش

 .دکتر از جاش بلند شد

 .این زخم ها جای دست نیست چون اگه بود کبود میشد _

 .اما این بدنش هم کبودی و هم به شدت خونریزی داره

 .باید سریعا عمل بشه

 .کنممن نمیتونم اینجا کاری 

 ...اگه سریعا اقدام نکنی 

 .با ترس بهش نگاه کردم

 چی میشه دکتر؟ _

 .سرش رو انداخت پایین

اگه سریعا اقدام نکنی ممکنه بمیره چون ضربه ی شدیدی  _

 .به سرش وارد شده

 .احساس کردم که یه سطل آب یخ ریختن توی سرم

 .متعجب به دکتر نگاه کردم

 !چی؟... چ  _

 .جمع کردوسایلش رو 



 .متاسفم از من کاری بر نمیاد _

 .حفظ کردم خونسردی خودم رو

 !میتونید برید _

روسریش رو گذاشتم روی سرش و به سمت چادرش و 

 .بیمارستان خودم حرکت کردم

 .سوار ماشین شدم و فاطمه رو گذاشتم پشت

 .سریع به سمت بیمارستان حرکت کردم

 اورژانس حرکتبه محض رسیدن به بیمارستان سریع به بخش 

 .کردم

 .پرستار ها طبق معمول با عشوه بهم نزدیک شدن

 .سالم رئیس چه عجب یه سری بهمون زدین _

 این دختر کیه؟

 .اخم کردم

 .به دکتر سارسیلماز بگین بیاد _

 !سریع

 .همشون سریع رفتنجوری داد زدم که  سریع رو



) فاطمه رو به سمت یکی از اتاق ها بردم که به سرعت کرم

 .وارد اتاق شد( دکتر سارسیلماز

 چی شده بوراک؟ _

 .به فاطمه نگاه کردم

 !حالش خوب نیست نیاز به عمل داره _

 .نگاه کرد چند لحظه نگاه به فاطمه کرد بعد به من

 !ایرانیه؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 مسلمونه یا مسیحی؟ _

 .عرق روی صورتم رو پاک کردم

 !مسلمون _

 .اخم کرد

 از کجا پیدا کردی؟تو این رو  _

 .دیگه داشت حوصلم رو سر می برد

 !کرم جونش در خطره _

 .به جای این همه سوال اتاق عمل رو آماده کن

 .سرش رو انداخت پایین



 !متاسفم نیرو کمه مگه اینکه خودت بخوای عملش کنی _

 .متعجب بهش نگاه کردم

ال حمن نمیتونم درسته دکتر هستم و مدرکمم دارم اما تا به  _

 .عمل انجام ندادم خودت در جریانی

 .اخم کرد

 !االن موقع تعطیالته کمتر از یه ماه دیگه کریسمسه بفهم _

االن بیشتر دکترا مرخصی گرفتن منم اینجا موندم چون 

 !خودت گفتی هرموقع نیستم به کارهای بیمارستان برس

اگه جونش برات مهمه باید خودت عملش کنی منم بهت کمک 

 !می کنم

 .به چهره ی معصوم فاطمه یک نگاهی انداختم

 ...می ترسم از دست  _

 .وسط حرفم پرید

 از دستش بدی؟ _

 نکنه این همون دختر ایرانیست که دوسش داشتی؟

 .سرم رو انداختم پایین



کرم تنها کسی بود که غیر از مین هو میدونست من فاطمه رو 

 .دوست دارم

 !آره _

 .دستش رو گذاشت روی شونم

 !دستش نمیدی از _

 !نترس

 .دستم رو گذاشتم روی دستش

 .بگو اتاق عمل رو آماده کنن _

 .منم االن میرم تو اتاقم تا لباس هام رو عوض کنم

 .کرم باشه ای گفت و از اتاق زد بیرون

 .به فاطمه نزدیک شدم

 .چهرش معصوم تر از روز های قبل بود

 !نمی خوام از دستت بدم _

 !چون خیلی عاشقتم

 .رم رو به صورتش نزدیک کردم و آروم لباش رو بوسیدمبعد س

 .اما سریع ازش جدا شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 .بغض به گلوم چنگ می زد



تا کی این غرور مسخره می ذاشت من به عشق قایمکیم ادامه 

 بدم؟

 .لباس هام رو پوشیدم

 .شدکرم بهم نزدیک 

 .االن زوده باید ازش عکس بگیریم _

 !نمیشه که همینطوری عمل کنیالکی 

 .از کنارش رد شدم

 .خونریزی مغزی داره _

 .من مطمئنم

 .به سمت نمازخونه حرکت کردم

 .کرم اومد دنبالم

لباسات رو عوض کن و با چند تا پرستار فاطمه رو ببرین  _

 .اتاق عمل تا من بیام

 .باشه ای گفت و ازم دور شد

گذاشته احی روماسکم توی دستم بود اما کاله مخصوص جر

 .بودم روی سرم

 .وارد نماز خونه نشدم



 .چون نمیتونستم

 .خالف قوانین بود برای اینکه من مسیحی هستم

 .به مهر ها و سجاده های داخل نماز خونه نگاه کردم

 :از ته دل گفتم

 !خدای فاطمه خودت کمکم کن _

 .نفس عمیقی کشیدم

 !کنیفاطمه می گه تو دعای بنده هاتو مستجاب می  _

من مسلمون نیستم ولی آفریده ی دست خودتم پس کمکم 

 .کن

 .بعد از گفتن حرفم به سمت اتاق عمل حرکت کردم

 

*** 

 

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 .باورم نمیشد

 .انگار خواب میدیدم

 .به زور خودم رو از اتاق عمل کشیدم بیرون



 .کرم محکم بغلم کرد

 .تبریک میگم عملت موفقیت آمیز بود _

 .بغض به گلوم چنگ میزد و راه حرف زدن رو برام بسته بود

 دیوونه اون دختر زندست چت شده؟ _

 !فقط تا یک هفته نمیتونه راه بره میدونی که

به خاطر ضربه های محکمی که به پاش خورد بهتره توی 

 .ویلچر باشه

 بوراک چرا حرف نمیزنی؟

 .یک قطره اشک از چشم هام چکید

 .خوب بشه و زنده بمونهقبال دعا می کردم _

 االن که زنده مونده با چه رویی به صورتش نگاه کنم؟

 !اون االن از من می ترسه

 

 *فاطمه*

 

 .پلک هام رو باز کردم که نور داخل اتاق اذیتم می کرد



چشم هام رو بستم و بعد یک دقیقه آروم چشم هام رو باز 

 .کردم

 من کجا بودم؟

 چه اتفاقی افتاده؟

ر به فضا نگاه کردم دیدم اینجا بیمارستانه و تازه یکم که بیشت

 .فهمیدم که چه اتفاقی افتاده

 هنوز بیمارستانه؟ نکنه بوراک

 !یا خدا کمکم کن

 .باید هرچه زودتر فرار کنم

تا خواستم از جام بلند بشم درد وحشتناکی توی پاهام حس 

 .کردم

 .جیغی کشیدم که چند تا پرستار اومدن داخل اتاق

مخصوص دکترا بود وارد  وراک با یه روپوش سفید کهبعدش ب

 .اتاق شد

با ترس بهش نگاه کردم و خودم رو به یکی از پرستار ها 

 .چسبوندم

 !تو رو خدا بگین بره بیرون...  ت  _



 .متعجب بهم نگاه می کرد

 .حق داشت نمیفهمید من چی می گم

 .کی بلد بود تو اون کشور غریبزبون فارسی رو 

 .جیغ می کشیدم اما بوراک بهم نزدیک می شدبا گریه 

 .شده بودم یه دیوونه

 !خدا نزدیکم نیاتو رو _

 !نیا

 !من ازت می ترسم نیا لعنتی نیا

 

 *هومین*

 

 .بلند داد زدم

 !چی؟ _

 :کرم آروم گفت

 هیس چته؟ _

 !گوشم کر شد

 !یا خدا



 .تعادلم دست خودم نبود

 .پشت میز ریاستم نشستم

 بوراک بستریه؟ همون بیمارستان _

با شنیدن بله کرم بدون خداحافظی تلفون رو قطع کردم و 

 .سوییچ رو برداشتم و به سمت ماشینم حرکت کردم

 .خدارو شکر گفت عملش موفقیت آمیز بود

 .دارم برات بوراک

 این بود مراقبت از اون دختر؟

به کرم گفته چند نفر کتکش زدن ولی کرم گفت جای زخم 

 .شالق بودمربند وهاش بیشتر شبیه ک

 .معلومه اون رو با برده هاش اشتباه گرفته

آره بوراک برده داره و نمیدونم هنوز داره به کثافط کاریاش 

 ادامه میده یا نه؟

تا از دفتر مدیریت زدم بیرون مهماندار هام با عشوه بهم 

 .نزدیک شدن

 رئیس کجا میرین؟ _

 .پوزخندی زدم



 !نترسین سریع میام _

 .مهمانداران هتل رسیدگی کنیدشما به 

توی هتلم شصت تا کارکن و مهماندار زن و سی تا کارکن و 

 !یکی از یکی بدتر بودنمهماندار مرد داشتم ولی زناشون  

خیلی بهم آویزونن ولی خوب من تن به خواسته هاشون 

 .نمیدادم

 .توی ماشینم نشستم و به سمت بیمارستان گاز دادم

تلم بین و المملی بشه و  مصاحبه و هفته ی دیگه قراره ه 

لوحه تقدیر به عنوان جوان ترین و بهترین مدیر هتل سال 

 .شناخته شده بهم بدن

 .به بیمارستان که رسیدم به سمت پذیرش حرکت کردم

 !محکم زدم روی میز

 !فاطمه شیدایی _

 !یک بیمار ایرانیه

 اتاقش کجاست؟

 .تا چشمش بهم افتاد چشم هاش برق زد

 .... آقای _



 .وسط حرفش پریدم

 سریع بگو کجاست؟ _

 .یهو صدای بوراک به گوشم رسید

 !این ساعت مالقات ممنوعه _

 .عصبی تر شدمعصبی بودم و 

 .محکم یقش رو گرفتم و بلند داد زدم

 این بود از مراقبتت؟ _

 اره؟

 می خواستی اینطوری ازش مراقبت کنی؟

 .ازش جدا شدمبا دست هاش از پایین محکم بهم ضربه زد که 

 :خیلی خونسرد گفت

 !اینجا بیمارستانه نه محل مبارزه _

 !حق توهین به من رو نداریمنم رئیس اینجام و 

 .به سمتش حمله ور شدم که اونم با من گالویز شد

 .یک لحظه با صدای آروم فاطمه به خودم اومدم

 !ایل وو _



دو  جدا شدم و به فاطمه که خیلی ضعیف شده بود واز بوراک 

تا پرستار دو طرفش ایستاده بودن و سرمی که به همراه 

 .خودش آورده بود؛ نگاه کردم

چیزی که قلبم رو به درد آورد این بود که روی ویلچر نشسته 

 .بود

 این اهریمن چه بالیی سر این دختر غریب مظلوم آورده بود؟

 .چه قشنگ اسم قالبیم رو صدا می زد

 .زیر لب زمزمه کردم

 !فاطمه _

 .با اشک به دوتامون چشم دوخت

 !با بوراک دعوا نکن _

 !بوراک گناهی نداره

 .تو خیابون چند نفر داشتن من رو می زدن اون اومد نجاتم داد

 .جونم رو مدیون بوراکم

بوراک چه مظلومانه دروغ می گفت و چه مظلومانه به من و 

 .نگاه می کرد

 .شدمدور و به فاطمه نزدیکاز بوراک 



 خوبه؟حالت  _

 چرا روی ویلچر نشستی؟

 .لبخند بی جونی زد

 .چیز مهمی نیست یک هفته دیگه میتونم راه برم _

 .چشمم چکیدناخودآگاه یک قطره اشک از گوشه ی 

 .انگشت شصتش رو جلو آورد و اشکم رو پاک کرد

 !گریه نکن دیگه _

 .اخ بلندی گفت گرفتم که دستاش رو

 .سریع دستام رو گذاشتم کنار

 !ا لعنتت کنه بوراکخد

 !خدا لعنتت کنه

 نمیدونی کیا بهت حمله کردن؟ _

 قبال دیده بودیشون؟

 یا قیافه هاشون برات آشنا نبود؟

 .توی چشم هاش می خوندمترس رو 

 !نمیشناسمشون...  نه ...  نه  _

 .سرم رو انداختم پایین



 .جا بشینم و تا می تونم گریه کنمدلم می خواست راحت یک

 .ایل وو عیب نداره خوب می شماِ  _

 .بگیر باال سرت رو

 .بعد از خوب شدنم برمی گردم ایران

 

 *فاطمه*

 

 .نگاه کردن تا این رو گفتم هم خودش هم بوراک متعجب بهم

 .می ترسیدم ولی از دعوا بیشتر هنوز از بوراک

یاد زمانی افتادم که از ترس خودم رو به پرستار می چسبوندم 

 .نشه تا بهم نزدیک

 .اما شد و بعد از تجویز دارو هام از اتاق زد بیرون

 .بعد از خوردن سوپ و دارو هام صدای ایل وو به گوشم رسید

 :بلند  داشت می گفت

 !فاطمه شیدایی _

 !یک بیمار ایرانیه

 اتاقش کجاست؟



از تخت جدا شدم و روی ویلچر نشستم و دو تا پرستار 

 همراهم اومدن؛

ردم که با دیدن گالویز شدن ایل وو به سمت پذیرش حرکت ک

 .و بوراک مجبور شدم دروغ بگم

 .اما خدارو شکر به خیر گذشت

 .خیال اومدم بیرونبا شنیدن صدای بوراک از فکر و

 چرا می خوای برگردی ایران؟ _

 مگه نمی خوای اینجا ادامه ی تحصیل بدی؟

 .سرم رو انداختم پایین

 .اشتباه کردم _

 .همش یه خریت محض بود اومدن من اینجا

 .ایران امکاناتش برای من خیلی بهتر از اینجاست

به سرعت از من و ایل وو بوراک دستی روی موهاش کشید و 

 .دور شد

گرفت و باهم ایل وو از سر جاش بلند شد و دسته ی ویلچر رو 

 .به سمت باغ داخل حیاط بیمارستان حرکت کردیم



گذاشت رو به و من رو  ایل وو روی یکی از نیمکت ها نشست

 .بهم نگاه می کردروی خودش و 

 .معذب شده بودم و برای همین سرم رو انداختم پایین

 واقعا می خوای بری؟ _

 یعنی می خوای تنهام بذاری؟

 اخه چرا؟

 .داشتم با ناخون هام ور می رفتم

 .ندارمراستش من یه دختر غریبم و اینجا کسی رو  _

 .موندن من بی فایدست

 .خوام برگردم ایران می

 .و بر می گردم

 .دستام رو گرفت که سریع خودم رو کشیدم عقب

 !من مسلمونم _

 .حق ندارم دست یه نامحرم رو بگیرم

 .از جاش بلند شد

 .گیرمباشه اصال من دستتم نمی _

 !فقط نرو



 .اخم کردم

 !تواجازه ی رفتن یا نرفتنم دست خودمه نه  _

 . د جیغ کشیدمبه سمتم خیز برداشت که بلن

 .گفتم االن میاد من رو می زنه؛ اما خبری نشد

چشم هام رو که باز کردم دیدم دست ایل وو توسط بوراک 

 .گرفته شده

 !حق نداری روش دست بلند کنی _

 !بذار بره

 .طرف من کرد و پوزخند زد بعد روش رو

فقط زود تر برو که دوست ندارم دوباره ریخت نحست رو  _

 .ببینم

 .داد زدمبلند 

 .من نحص نیستم _

 .همیشه از کلمه ی نحص متنفر بودم

 .با چشم های به خون نشسته نگاهم کرد

 !تو زشت ترین، نحص ترین و بدترین دختر دنیایی _

 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید



 ! چی؟... چ  _

 .ازم دور شد پوزخندی زد و

 :توی شوک حرفش بودم؛ که ایل وو گفت

 .لحظه کنترلم رو از دست دادمخوام یکمعذرت می  _

 .سرم رو انداختم پایین 

 .عیبی نداره _

 میشه من رو ببری داخل بیمارستان؟

 .می خوام استراحت کنم

 .باشه ای گفت و من رو با خودش به  داخل بیمارستان برد

 !من خیلی سادم که فکر می کردم بوراک من رو دوست داره

 !اکه اومدم اینج من خیلی سادم

من خیلی بدبختم که عاشق یه پسر پولدار شدم و توقع دارم 

 .اونم من رو دوست داشته باشه

 !من خیلی بدبختم

 !خیلی

 .با کمک پرستار روی تخت دراز کشیدم

 !بی صدا اشک می ریختم



 .اشک می ریختم برای سرنوشت شومم

 .اشک می ریختم برای عشق یک طرفه ام

گاه کردم و گریه کردم که اونقدر به سقف اتاق بیمارستان ن

 .خوابم برد

 

 *بوراک*

 

 .به سمت اتاقش حرکت کردم

 .عذاب وجدان داشتم

 حرف رو بهش زدم؟اخه چرا اون

 چرا من اینقدر بد شدم؟

 اخه چرا؟

 :از درونم صدایی در اومد

 !شاید دلت نمی خواد که باور کنی تو عاشقشی _

 .عصبی شدم

 !نیستعشق زورکی _

 :ندای درونم گفت



 اونم عاشقت باشه چی؟اگه  _

 .سر جام ایستادم

 !خفه شو _

 .گفت دوستت دارماگه من رو دوست داشت بهم میاون

 .صدای تپش قلبم رو به وضوح می شنیدم

 !شاید اونم مثل تو غرورش نمیذاره _

 .دلم می خواست بلند داد بزنم خفه شو اما نمیتونستم

 .یدمبه راهم ادامه دادم تا به در اتاقش رس

آروم باز کردم؛ دیدم داره به سقف نگاه می کنه و بی در ر رو 

 .صدا و آروم اشک می ریزه

 .بعد از ربع ساعت چشم هاش بسته شد و خوابش برد

 .چند دقیقه منتظر موندم تا مطمئن بشم که خوابیده

 .شدم بعد از ده دقیقه داخل اتاق شدم و بهش نزدیک

مونده بود و همین قلب من  جارده های اشک روی صورتش به

 .بیشتر به درد می آوردرو 

 .دست هاش رو گرفتمروی صندلی کنار تخت نشستم و

 !ببخشید خانومم _



 !ببخشید عزیز دلم

 !ببخشید عشق ابدیم

 !دلم نمی خواد اشک هات بریزه

 !خواد از پیشم بریدلم نمی

 .نمی خوام برگردی ایران

 .نباشم بهت که گفتم جایی نرو که من اونجا

 !دادی که نمیریخودت بهم قول 

 !پس حق نداری من رو تنها بذاری

 !حق نداری

 !تو مال منی

 .خوام از دستت بدم عزیزمنمی

یک لحظه چند قطره اشک از گوشه ی چشمش چکید و زیر 

 :لب هزیون می گفت

 !خدا نزنتو رو... ببخشید  _

 !درد داره

 !نزن

 !نزن



 !نزن

 .منگاه می کردمتعجب بهش 

 .از خواب بیدار شد یک لحظه یک جیغ بلند کشید و

 .چند تا پرستار وارد اتاق شدن

فاطمه تا من رو دید با ترس خودش رو به تخت چسبوند و پتو 

 .رو روی خودش انداخت

 !من ازت می ترسم... م  _

 !نشو گردم ایران قول می دم فقط نزدیکمبه خدا بر می

 .مدیریت حرکت کردماخم غلیظی کردم و به سمت اتاق 

 .پشت میز نشستم و دستام رو روی صورتم کشیدم

 !چقدر سخته که یک مرد اشک بریزه

 .جکسون برای یه دختر گریه کنمچقدر سخته اونم من بوراک 

 !من این بال رو به سرش آوردم

 !من باعث شدم اینقدر ازم بترسه

 !من باعث شدم

 .رو پاک کردمکه از صورتم سرازیر شده بود  قطره ی اشکی

 .در اتاق زده شد



 !بیا تو _

 .یکی از پرستار ها وارد اتاق شد

 .با عشوه بهم نزدیک شد

 .بوراک قراره بیمارت مرخص بشه گفتن بهت اطالع بدم _

 .بعد لبخند زشتی زد

 .اخم غلیظی کردم

 !دفعه ی آخرت باشه منو به اسم کوچیکم صدا می زنی _

 !وگرنه اخراجت می کنم

 .ک شد بعد از گفتن باشه ای از اتاق زد بیرونلبخندش پا

 .به سمت اتاقش حرکت کردم و وارد اتاقش شدم

 .تا من رو دید خودش رو به پرستار چسبوند

 .بلند داد زدم

 !همه برین بیرون _

 .پرستار ها با شنیدن داد من از اتاق زدن بیرون

 

 *فاطمه*

 



 .با ترس بهش نگاه کردم

 .حفظ کنمسعی کردم آرامش خودم رو 

بیشتر به تخت بهم نزدیک می شد منم خودم رو 

 .چسبوندممی

گرفت که سریع دستام رو بردم دست هام رو بهم نزدیک شد و

 .عقب

 .روی تخت نزدیکم نشست

 چرا اینقدر ازم می ترسی؟ _

 یعنی واقعا نمی دونست چرا می ترسم؟

 ....تو  _

 .وسط حرفم پرید

 می خوام خوبه؟ باشه می دونم که زدمت معذرت _

خواست دستام رو بگیره که بیشتر خودم رو به تخت 

 .چسبوندم

یه دستام رو گرفت و به زور به سمت صورت خودش برد و 

 .زد توی صورت خودشچک 

 .دوباره چک دیگه ای به صورت خودش زد



خودم  تا خواست دوباره خودش رو بزنه دستم رو بردم عقب و

رو دور گردنش حلقه کردم و  کردم و دستام رو بهش نزدیک

 .محکم بغلش کردم

 .اونم دستاش رو دور کمرم حلقه کرد

 !من بخشیدم _

 .انشااهلل خدا هم ببخشه

 .من رو بیشتر به خودش فشار داد

 !مهربونیتو خیلی خوب و  _

 .لبخندی زدم

 واقعا؟ _

تو که گفتی من زشت ترین و بدترین و نحص ترین دختر 

 .دنیام

رد و بهم نگاه کرد؛  اما هنوز دستاش دور سرش رو بلند ک

 .کمرم حلقه شده بود و دستای منم دور گردنش بود

 !خوب آدم عصبی بشه همه چی می گه _

 !نهمگه

 .خندیدم



 !آره خوب _

نگاه می کردیم و آروم آروم خنده ام محو به چشم های هم 

 شد و

 .سرامون بهم نزدیک می شدن

شد و من تونستم طعم لب  تا اینکه فاصله ی بینمون شکسته

 .شیرینش رو روی لب هام حس کنم های داغ و

 .همراهیش نمی کردم آخه بلد نبودممن 

 !خجالت می کشیدم

 .آروم می بوسید و تن من هر لحظه گرم و گرم تر می شد

محکم گردنم رو گرفت و لب دستاش رو از دور کمرم باز کرد و

 .هاش رو به لب هام بیشتر فشار داد

ی که تعادلم رو از دست دادم و روی تخت افتادم و اونم جور

 .اومد روم خیمه زد و به کارش ادامه داد

 .ترسیدم کار به جاهای باریک بکشه

 .به زور ازش جدا شدم

 .چشم هاش رو بسته بود و اخم کرده بود

 .از خجالت دست هام رو روی صورتم گذاشته بودم



اتاق فهمیدم که از از روم بلند شد و بعد شنیدن صدای در 

 .اینجا رفته

 

 *بوراک*

 

 من چم شده؟

 چرا بوسیدمش؟

 .داشتم تعادلم رو از دست میدادم

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 !حاال چطوری تو روش نگاه کنم

 اه چرا سرنوشت بر وقف مراد من نمی چرخه؟

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 

 *فاطمه*

 

بود تو چرا خل بازی در آوردی و همراهیش خنگ آخه اون 

 کردی؟



 !می کنهحاال بهم شک 

 .ببین شانسم رو

 !اه

 !چقدر بده وقتی ضایع میشی

 حاال چطوری تو روش نگاه کنم؟

 آخه چطوری؟

وارد  توی فکر بودم که یهو در اتاق باز شد و پرستار با عشوه

 .اتاق شد

 .با حرص شروع به حرف زدن کرد

 .باس بپوش رئیس بیرون منتظرتهیاال سریع ل _

 بزن تا بیام بذارمت روکنار تخت رو  آماده که شدی اون زنگ

 .ویلچر

 :بعد آروم گفت

دختره ی ایرانی نیومده چجوری خودش رو تو دل بوراک جا  _

 کرده؟

 !سر ترمحتما هرزه بازی در آورده وگرنه منکه از اون 

 .اخم کردم



 میشه لباس هام رو بدی؟ _

 .شدنزدیک بهم 

میام کمکت تا شلوارت رو عوض بپوش خودم  مانتوت رو _

 !کنی

 .اونم رفت و مانتو و شلوار و چادرم رو آورد باشه ای گفت و

 .که روی سرم بودروسریم 

 .فقط میمونه مانتو و شلوار و چادر

مانتوم رو پوشیدم و شلوارم هم با کمک اون پرستار پام کردم 

 .رمو چادرم هم گذاشتم س

 .به سمت بیرون بردبعد پرستاره من رو گذاشت روی ویلچر و 

 .تا چشمم به بوراک افتاد از خجالت سرم رو انداختم پایین

 .می تونی بری ایلول _

 .پرستاره با عشوه و ناز ازمون دور شداون

بوراک بهم نزدیک شد و یه دستش رو گذاشت زیر زانوهام و 

 .یه دستش هم گذاشت رو کمرم

همیشه از ارتفاع می ترسیدم اینم که ماشااهلل قدش اندازه 

 .نردبونه



 .سرم رو محکم به سینش چسبوندم

 چرا اینقدر می لرزی؟ _

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .آخه از ارتفاع می ترسم _

پوف کالفه داری کشید و من و گذاشت داخل ماشین، پشت 

 .صندلی خودش

 .ون نگاه می کردمبه صندلی تکیه دادم و به بیر

 .در اومدباالخره ماشین به حرکت 

 .بهش نگاه کردم سرفه ای کرد که برگشتم وتک بوراک یک 

 ...اتفاق امروز  _

 .وسط حرفش پریدم

 .گمرو به کسی نمی _

 .اخم کرد

 !نکنی من بهت حسی دارم هایه وقت فکر  _

 .بوسیدممن فقط از روی هوس تو رو 

 .یهو دلم شکست

 .اوضاع قلبم که قابل توصیف نیست



خودم رو لعنت کردم که چرا بهش اجازه دادم لحظه برای یک

 .من رو ببوسه

 .به زور قورت دادمآب گلوم رو 

 .ظاهر خونسردی به خودم گرفتم 

 .میدونم _

 .پوزخندی زد

 می دونستی و همراهی کردی؟ _

 !ده واقعا هرزه ایپس نشون می

 .من رو داشت این پسر امروز قصد جون

 :تغییری در ظاهرم ایجاد نکردم و خونسرد گفتم

 !من همراهیت نکردم _

با افزایش سرعت ماشین فهمیدم حرصش رو روی پدال گاز 

 .خالی می کنه

 . آروم خندیدم

 .هرچی باشه چیزی از هرزگی تو کم نمیشه _

 .می خواست حرص من رو در بیاره

 .آره خوب منم یه هرزم به قول تو _



تی منو دم خونه ی ایل وو پیاده کن یه چند روز پیش اون راس

 .بمونم بعد میام پیشت

دلم نمیخواست برم پیش ایل وو ولی برای اینکه حرصش رو 

 .در بیارم اینو گفتم

فکر کرده تو حرص در آوردن استاده ولی نمیدونه من خودم 

 .هم رد کردمتو حرص در آوردن مقام استاد رو 

 ت تا بیشتر باهاش الس بزنی؟هه می خوای ببرم _

 .شونم رو دادم باال

 !آقا مگه نمیگی من هرزم _

 .خوب من می خوام برم هرزگی کنم

پسرای ترکیه زیاد خوب نیستن چند روز دیگه می رم ایران با 

 .پسر پولدارای ایرانی هرزگی می کنم

یک لحظه ماشین از حرکت ایستاد و از ماشین پیاده شد و 

 .اومد عقب

 .خودم رو به اون طرف ماشین رسوندم و چسبیدم به درسریع 

ببین بهم دست بزنی یه فیلیپینی بهت میزنم که از این رو  _

 .به اون رو بشی



جکسون  جوری که به جای بوراک جکسون معروف بگن بوراک

 .مرحوم

 .اخم کرد خواست دستش رو بیاره که بلند جیغ کشیدم

 چرا هرزه ای؟ _

 ...همه چیز دنیا 

 .ط حرفش پریدموس

 .پول نیست و من هرزه نیستم...  _

 .چون اگه هرزه بودم االن دختر نبودم

 !انگ هرزگی رو هم تو بهم زدی

 !من تا به حال کسی بهم نگفت تو

 !نه اینکه چون بابام سرم غیرتیه ها

 .چهار سال تو یک رستوران کار می کردم من

 .حتی بابام نمیتونست منو ببره سرکار

 .حرمت چادرم به من بی احترامی نکردناونا به 

 .به حرمت صداقت و پاکدامن بودن من بی احترامی نکردن

من تا به حال از خودم تعریف نکردم االنم اینارو به تو گفتم که 

 !نگی هرزه من دیگه به



من بعد از خوب شدن پاهام از اینجا می رم و تو دیگه از شر 

 .من راحت میشی

 .شت سرم هم نگاه نمی کنمچون وقتی برم دیگه پ

 !و تو هم می تونی راحت با نهال به خوبی و خوشی زندگی کنی

 .می کردیچیزی که می خواستی و آرزوش رو 

 .میدونم این یک ماه خیلی بهت فشار اومده و اذیت شدی

 !معذرت می خوام

درمورد گروه پسران ماه هم از طرف من از پسرا معذرت 

 .ر نیستخواهی کن و بگو دالتون پس

 : اشک هام از چشم هام می غلتیدند و با گریه ادامه دادم

بگو یه دختر ایرانیه که به خاطر هوس بچه گانش پا روی  _

 .جایی گذشته که حکم مرگش رو براش داشت

بهشون بگو دالتون یه دختر مسلمون هفده ساله بود که من 

 .بهش انگ هرزگی می زدم

 .بگو دالتون اسم اصلیش فاطمه هست

 !اسم بانوی دو عالم



) مادر امام حسنو اسم ( علیه السالم) اسم همسر حضرت علی

 (.علیه السالم) و امام حسین( علیه السالم

 .هم نگه نداشتنبگو تو این کشور حرمت اسمش رو 

 .بعد روم رو کردم طرف مخالف و بهش نگاه نکردم

اونم بدون حرفی از ماشین پیاده شد و رفت پشت فرمون 

 .نشست

 .بدل نشد توی راه هیچ حرفی بینمون رد و

اول ویلچرم ماشین که از حرکت ایستاد از ماشین پیاده شد و 

 .رو در آورد بعد من رو بغل کرد و گذاشت روی ویلچر

 .خونه بردمن رو به سمت  

 .من باید برم سرکار _

 .یکم کار مونده دارم

تی یک خدمتکار توی خونه گذاشتم که هرموقع کاری داش

 .بهش بگی

 .باشه ای گفتم

 .در خونه رو باز کرد و باهم وارد خونه شدیم

 .خدمتکار به پیشوازمون اومد



یه خانوم حدود پنجاه ساله بود که یه لباس آستین بلند 

 .نارنجی با یه دامن بلند گل گلی و رنگی پاش بود

 .یک روسری هم زده بود به سرش

 .سعیده من کار دارم می رم _

که االن فهمیده بودم اسمش سعیدست باشه ای  اون خانوم

 .گفت و بوراک از خونه زد بیرون

 .نگاه کردسعیده خانوم با لبخند بهم 

 .سالم اسم من سعیدست _

 .اگه اشتباه نکنم شما باید فاطمه خانوم باشین

 .یکم تعجب کردم

 اون فارسی از کجا بلد بود؟

 .لبخندی زدم

 !خوشبختم _

 .بله اسم من فاطمست

 :بعد گفت زیر لب چیزی زمزمه کرد و

 !ماشااهلل چقدر خوشکلی _

 .چشمت نزنن



 .گرفت اومد پشتم و دسته ی ویلچر رو

 !ممنون _

 راستی شما فارسی از کجا بلدین؟

 .روسریم رو روی سرم یکم درست کردم

 .راستش خانوم جکسون، مادر آقا بوراک بهم فارسی یاد داد _

 .جالب بود برام

 مادر خوبی داره اونوقت خودش این اخالقشه؟بوراک چه 

 !شانسمه دیگه

 !خوب چه _

 !خسته بودم

 .نمیومداما خوابم 

راستی خانوم من باید با اجازتون برم پیش بچه هام بهشون  _

 .غذا بدم

 .هم اجازه گرفتماز آقا بوراک 

 .فقط یک ساعت برم به بچه هام غذا بدم؛ سریع میام

 !عیبی نداره _

 .رد و به سمت اتاقم حرکت کردیمتشکری ک



 .وارد اتاق که شدم کمکم کرد روی تخت بشینم

 !خوب با اجازه من برم _

 .لبخندی زدم و بعد از اینکه از اتاق زد بیرون

با خیال راحت روی تخت دراز کشیدم و به حرف های امروز 

 .بین خودم و بوراک فکر می کردم

 یعنی واقعا از روی هوس من رو بوسید؟

 ه چرا باید من رو از روی هوس ببوسه؟آخ

 .اون گفت که عاشق نهاله

 یعنی االن به نهال خیانت کرده؟

توی خیال خودم سیر می کردم؛ که در اتاق به طرز 

 .وحشتناکی باز شد

 .و نهال وارد اتاقم شد

فکر کردی کی هستی که نیومده می خوای خودت رو توی  _

 کنی؟ جادل بوراک 

 چرا سد عشقمونی؟

 !تو یک دختر هرزه ای

 !افتاده می خوای به چنگش بیاریچون چشمت به مال بوراک 



 !مال منهبوراک

 !حق منه

 !ثهم منه

 !منهتمام بوراک متعلق به

 .تو یک دختر جنده ی ایرانی هستی

اومده بود مانع حرف زدن من  گلوم به وجودبغضی که درون

 .شد

 فکر می کنی بوراک عاشقته؟ _ 

 !هه

 !عاشق منهبوراک 

 .تو که نمیتونی بوراک رو تکمیل کنی

 .من زیر خواب بوراک بودم

 .من اجازه دارم حتی به خدمتکاراش دستور بدم

 .دارمیه جوری حکم همسرش رو 

می تونم به جرم اینکه به نامزدم نزدیک شدی ازت شکایت 

 .کنم



پس تا کار دستت ندادم گورت رو گم کن و از ترکیه بزن 

 .بیرون

 .رو آوردم باال و اشکام رو پاک کردمدستم 

 !کاری ندارماما من با بوراک _

 .بر می گردم ایران

 .من نمی خوام سد عشقتون بشم

 .پوزخندی زد

 !معلومه _

 .یک لحظه چشمش به زیر تخت افتاد

 .چادرم رو از زیر تخت در آورد

 .چادر نماز گل گلیم

 .همون که مادر بزرگم از مکه برام خریده بود

گول این همون چادریه که باهاش نماز می خونی و بوراک رو  _

 میزنی؟

 .با ترس بهش نگاه کردم

 .خدایا بالیی سر چادرم نیاره

 .برداشت قیچی رو به سمت میز اتاق رفت و



 .خدا این یادگار مادر بزرگمهنه تو رو _

 .خواهش می کنم به چادرم صدمه نزن

 .بلند خندید

 .بدتر این سرش بیاد هرکسی هرزگی کنه باید _

 .بلند داد زدم

 نه _

 .بلند زار می زدم

 !تو رو خدا قسم _

 .این یادگاری مادر بزرگمه

 .همش تکون می خوردم اما نمیتونستم از جام بلند بشم

 .اینم از این _

 حاال ببینم باز جرات می کنی توی ترکیه بمونی یا نه؟

 .بعد از گفتن حرفش از اتاق زد بیرون

 .بودم لبه ی تخت

 .یکم تکون خوردم تا اینکه باالخره از روی تخت افتادم

همونطور که دراز کشیده بودم یه تیکه از پارچه ی چادرم رو 

 .توی دست هام گرفتم و بهش نگاه کردم



 .چقدر من بدبختم

 آخه چطور تونست با من این کار رو کنه؟

 چطور؟

 .اشک هام روونه شده بودن

 

 *بوراک*

 

 .دلم شور می زد

 .دلم می خواست هر چه سریع تر فاطمه رو ببینم

 .نمیدونم چرا ولی احساس خطر می کردم

 .امروز با نهال خیلی بحثم شد

 .خورد بوداعصابم 

ای کاش می فهمید که من دیگه اون بوراک هوس باز نیستم 

 .که روزی چهار، پنج تا دختر زیر خواب من بودن

بوراک به یه بوراک  ای کاش می فهمید که با اومدن فاطمه این

دیگه تبدیل شده که آرامشش فقط توی چشم های فاطمه 

 .پیدا میشه



 .از شرکت زدم بیرون

 که اومده بودم شرکت نشده بودبا اینکه هنوز نیم ساعت هم

 .شده بود اما بدجور دلم برای فاطمه تنگ

 .وارد ماشینم شدم

 .به سمت خونه حرکت کردم

 .ونه رسیدمبعد از حدود ربع ساعت به خ

 .باز کردم و داخل پذیرایی رفتمدر رو

 !چقدر اینجا ساکت بود

 .اها سعیده گفت میره به بچه هاش غذا بده و بیاد

 به سمت اتاق فاطمه حرکت کردم که دیدم از تختش افتاده و

 .پشت به من روی زمین دراز کشیده بود

 .ی سفید گل دار بودکل اتاق پر از تیکه های پارچه

 !خدایا 

 .با ترس به سمت فاطمه دویدم

 .شکر بهوش بودخدارو

 .نشستبه زور روی زمین

 .پوشونده بود قطرات اشک کل صورتش رو



 .تکونش دادم

 چه اتفاقی افتاده؟ _

 .کرددر جوابم فقط سکوت 

 .بلند داد زدم

 !حرف بزن لعنتی _

 .تیکه ی پارچه رو داد دستم

 !چادرم... چ  _

 .بلند شروع کرد به گریه کردنبعد بغضش ترکید و 

 .محکم بغلش کردم

 !می دونم کار کیه

 کار نهال بود؛ آره؟ _

 .محکم دور گردنم حلقه کرد دستاش رو

 .بود... ب ... مادربزرگم ... م ... یادگار ... ی  _

 .با دست هام صورتش رو قاب گرفتم

 .گریه نکن االن می رم به حسابش برسم _

 .تیهو محکم دستام رو گرف

 .با ترس بهم نگاه کرد



 !نه نرو _

 !گناه داره

 !خودم بر می گردم ایران

 .اگه بهش چیزی بگی دوباره میاد سراغم

 .خدا نروپس تو رو

 

 *فاطمه*

 

 .کنارم نشست و به رو به رو نگاه کرد

 .بعدا به حسابش می رسم _

 .سرم رو انداختم پایین

 !نمی خواد _

 .آروم دستم رو گرفت

 .ی نخورد ولی من از گرمای دستاش لرزیدماون هیچ تکون

 .متعجب به سمتش برگشتم که دیدم داره به من نگاه می کنه

 واقعا می خوای برگردی ایران؟ _

 .سریع دستام رو از دستش جدا کردم و سرم رو انداختم پایین



 !آره...  اممم  _

 .بعد از اینکه پاهام خوب شدن می رم

 .نفس عمیقی کشید

 .می کنم که هیچ وقت پاهات خوب نشنپس من دعا  _

 .متعجب بهش نگاه کردم که از اتاق رفت بیرون

هنوز توی شک اون جملش بودم که در اتاق باز شد و سعیده 

 .خانوم اومد داخل و کمکم کرد که روی تخت بشینم

 .خانوم براتون غذا پختم _

 .نخوابین تا براتون بیارم

 .کشیدم باال باشه ای گفتم و پتو رو تا روی گردنم

 .من برمی گردم ایران

 .آره

 .بر می گردم

 

 *بوراک*

 

 !لعنتی



 !لعنتی

 !لعنتی

 .اون می خواد برگرده ایران

 .اما من نباید بذارم که بره

 .اون نمی تونه بدون من جایی بره

 !اون مال منه

 !حق منه

 .نباید همینطوری الکی من رو تنها بذاره

 .خوردزنگ  توی افکار خودم غرق بودم که گوشیم

 .به صفحه که نگاه کردم دیدم نهاله

گوشی رو به سمت دیوار پرت کردم که به از عصبانیت محکم

 .هزار تیکه تقسیم شد

 .مهم نیستدیگه هیچی تو دنیا برام

 !هیچ چی

 .من فقط فاطمه رو می خوام و بس

 .به سمت اتاقش حرکت کردم

 .باید یه کاری می کردم



 .رو باز کردم چند تقه به در زدم و در

 .فاطمه در حال خوردن ناهار بود

 .تا من رو دید دست از خوردن غذا کشید

 .بهش نزدیک شدم

 تو دانشگاه داری درسته؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .پس حق نداری برگردی ایران _

 .باید درسات رو پاس کنی

 .سرش رو آورد باال

 !برای دانشگاهم می رم ایران _

 .وبهاونجا امکاناتش برام خ

 .با حرص محکم روی میز لوازم آرایشی داخل اتاق ضربه زدم

 .حق نداری بری ایران _

 .من هنوز از شرکت اخراجت نکردم

 !باید بمونی

 .اخم کرد

 .از شرکتت استعفا میدم _



 آخه مگه زوره؟

 .شاید نخوام بمونم

 .خودش رو کشید عقب یکمبهش نزدیک شدم که 

 !آره زوره _

 !فهمیدی؟ تو هیچ جا نمیری؛

خونم  کنم ولی نمیذارم حتی ازتوی اتاقت زندانیت می شده

 .هم پاتو بذاری بیرون

 .متعجب بهم نگاه کرد

 تو چرا داری حرص می خوری؟ _

 .خوب دلم نمی خواد اینجا باشم

 .وکیل وصی من که نیستی

 !اه

 .پوزخندی زدم

 .من وکیل وصی همه هستم _

برداشتم و به سمت در حرکت بعد کلید اتا رقو از روی میز 

 .کردم

 ...! هوی  _



 کلید رو کجا می بری؟

 .نفس عمیقی کشیدم

گذاشتم روی  با دو به سمتش حمله کردم و محکم لب هام رو

 .لب هاش

 .کنارم باشه و من نتونم ببوسمش برام سختهتحمل اینکه 

 .سعی می کرد ازم جدا بشه

 ولی مگه من می ذاشتم؟

 .شدیمبه زور از هم جدا 

یک لحظه با چک محکمی که روی گوشم زد متعجب بهش 

 .نگاه کردم

که دخترا رو فقط به حالم از تو و امسال تو بهم می خوره  _

 .خاطر هوستون می خواین

 .بعد سرش رو برد طرف مخالف

 .چه بخوای و چه نخوای من از اینجا می رم _

 !مطمئن باش

 .پوزخندی زدم

 .همین خیال باش به _



 .از اتاق زدم بیرون و درش رو قفل کردمبعد 

 .پشت در ایستادم

 .ای کاش می فهمیدی که چقدر دوست دارم و عاشقتم _

 !ای کاش می فهمیدی

 .سعیده خانوم بهم نزدیک شد

 !سالم آقا _

 .بعد خواست درو باز کنه که دید قفله

 .فاطمه خانوم در رو باز کن می خوام بیام تو _

 ...فا 

 .رو از حرص بستممحکم چشم هام 

 .من در رو قفل کردم _

 .بیا اینم کلیدا

 .سعیده نذار پاش رو حتی از اتاق هم بذاره بیرون

 .بعد از گفتن حرفم به سمت اتاقم حرکت کردم

 !االن دیگه فاطمه مال منه

 .حتی آب بخورهاون حق نداره بدون اجازه ی من 

 !چون اون مال منه



 براش تنگ شده؟ وای خدا چرا هنوز هیچی نشده دلم

 شدم؟چرا اینقدر ظالماصال من

 چرا؟

 

 *فاطمه*

 

 .نباید از چیزی بترسم

 !خدا با منه

 !خدا کنار منه

 .نفس عمیقی کشیدم

 !آروم باش فاطمه _

 !خدا تنهات نمیذاره

 .اون مهربان ترین مهربانان و بخشنده ترین بخشنده هاست

 .روی تخت دراز کشیدم

 .ایرانخدایا من می خوام برگردم 

 .از این شهر و از این کشور می ترسم



که به خاطر بوراک اومدم  هم کارم اشتباه بوداز همون اول 

 .ترکیه

 .اونم با وضعیت مالی که ما داشتیم تقریبا غیر ممکن بود

من رو بگو به خاطر اون از بچگیم گذشتم و چهار سال تمام 

 .رفتم سر کار

 .منو بگو از دانشگاهم گذشتم

 .گذشتمبگو از حق هام منو 

 .منو بگو از دختر بودن خودم هم گذشتم

 ....منو بگو 

 دیگه چی؟

 اصال کاریم مونده که برای اون هوس باز انجام ندادم؟

 اصال قدر من رو دونست؟

 .برده ی خودش می دونهاون االن من رو 

 .اما من همچین اجازه ای بهش نمیدم

 .دیگه حق نداره به من دستور بده

 !انسانم منم

 .بوراک وارد اتاق شدیک لحظه در اتاق باز شد و 



 .دوباره تپش قلبم رفت باال

میدونی دوست نداره اما هنوز ای دل دیوونه چرا با اینکه 

 دوسش داری؟

 چرا اذیتم می کنی؟

 چرا؟

 .بهم نزدیک شد و کنارم نشستبوراک

 از دستم ناراحتی؟ _

 .انداختم پایینسرم رو 

 .با من المصب نکن این کارو

 .من بی جنبم

 .اگه بگم نه دروغ گفتم _

 .نفس عمیقی کشید

 !دوست ندارم بری _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 یعنی اونم منو دوست داره؟

 .وای خدایا اگه اینطور باشه که دنیام رو به پاش می ریزم

 .البته فکر نکنی که دوست دارم ها؛ من نهال رو دوست دارم _



 .خوبی هستیولی تو هم دختر 

با شنیدن این حرفش انگار یه سطل آب یخ ریختن روی سر 

 .من

 .برم من خوب پس بذار که _

 .میخوام برم پیش مادرم

 .توی این شهر بزرگ جایی برای من وجود نداره

 .با انگشت هام شروع به ور رفتن کردم

 !ولی من نمیذارم بری _

 .سریع سرم رو بلند کردم

 !چرا؟ _

 .چرخوند ف مخالفسرش رو به طر

 ... من ... من ... چون  _

 .بی قرار بودم

 .می خواست ادامه ی حرفش رو سریع بگهدلم

 چون تو چی؟ _

 .به چشم هام نگاه کرد

 ...من ...  من ... چون  _



 .بهش نزدیک شدم

 !بگو _

 .کشیدنفس عمیقی

دهنش رو باز کرد بگه که یک لحظه در اتاق باز شد و سعیده 

 .خانوم اومد

 !اه لعنتی

 .تا سعیده خانوم اومد داخل بوراک از اتاق زد بیرون

 !اه گندش بزنن

 .سعیده خانوم بهم نزدیک شد

 .فاطمه خانوم موقع خوردن داروهاتونه _

 .باشه ای گفتم و شروع به خوردن داروهام کردم

 .بعد از اینکه سعیده رفت دوباره در اتاق رو قفل کرد

 .کردم با اشک به در قفل شده نگاه

 !چقدر تنهام

 .چقدر بی کس شدم

به بدبختی خودم فکر می کردم که یک لحظه گوشیم زنگ 

 .خورد



 .ایل وو بود

 .جواب دادم

 !الو ایل وو _

 .جواب داد

 الو سالم فاطمه کجایی؟ _

 .بینیم رو کشیدم باال

 !توی اتاقمم _

 .در رو برام قفل کردن

 .می خوام برم ایران من

 .بوراک نمیذاره

 .د دقیقه سکوت کردچن

 .میتونم کمکت کنم ولی تو هم باید همکاری کنی _

 .متعجب شدم

 یعنی چی؟ _

 :یکم من من کرد بعد گفت

 .باید فرار کنی _

 .یکم فکر کردم دیدم راست میگه



 اما دلم چی؟

 .نمیتونم دل از بوراک بکنم

 !باشه _

 .توی سرنوشت من برای عشق جایی وجود نداره

 !خوبه _ 

 .رو جمع کن یه ساعت دیگه میام دنبالتوسایلت 

 .باید بوراک بره بیرون

 .باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم

 .به زور از سر جام بلند شدم

 .خدارو شکر نسبت به قبل پاهام خیلی بهتر شده بود

 .شروع به جمع کردن چمدونم کردم

لباس های بیرونم رو پوشیدم و بعد از پوشیدن چادرم روی 

 .ایل وو نشستم تخت منتظر

 .بعد از ربع ساعت صدای پاهای یک نفر رو دم در اتاقم شنیدم

 .ضربه ای که وارد در شد صدای قلبم رو برد باال

 .یا خدا

 .ایل وو محکم به در می زد تا در اتاق باز شد



 پس سعیده کجاست؟

 !سریع بیا _

 .باشه ای گفتم

 .بهش نزدیک شدم

 .با چشم های اشکی بهش نگاه کردم

 .رم رو به سمت اتاقم برگردوندمس

 !هنوز دوسش دارم _

 .دست هاش رو دورشونه هام حلقه کرد

 .می بینی که اون تو رو دوست نداره _

 .پس فراموشش کن

 .به چشم های ایل وو نگاه کردم

 .پاهام درد می کنه _

 .ولی به پای درد قلبم نمیرسه

 .انداختم پایینسرم رو  

 .نفس عمیقی کشید

 !خوای تا ماشین بغلت کنم و ببرمت؟می  _

 .لبم رو محکم گزیدم



 .نه نمیخواد... ن  _

گرفت و باهم به سمت ماشینش حرکت ایل وو دست هام رو

 .کردیم

من رو گذاشت جلو و خودش هم بعد از اینکه چمدونم رو 

 .گذاشت صندلی عقب اومد پشت فرمون نشست

 .تکمیل می کنم تا آخر همین هفته کار رفتنمون به ایران رو _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 تو چرا میای؟ _

 واقعا برام سوال بود که چرا می خواد بیاد ایران؟ 

 .من یکم کار دارم ایران، که مربوط به هتلمه... خوب  _

توریست های ایرانی بیشتر میان هتل من و قراره اونجا ازم 

 .قدردانی بشه

 واقعا؟ _

 .سرش رو به معنای بله تکون داد

 .دیگه تا پایان راه حرفی بینمون رد و بدل نشد

 .باالخره رسیدیم به خونه و خدمتکارش در رو برام باز کرد

 .ایل وو تا داخل اتاقم همراهیم کرد



 .کاری داشتی به من یا خدمتکارم بگو _

 .من باید برم هتل

 .باشه ای گفتم

 .در رو بستشد و از اتاق خارج 

 .روی تخت دراز کشیدم

 !بچه خو

 .نفره با دشک نرمیه تخت دو

 .من سمت راست خوابیده بودم

 .یک لحظه روم رو طرف چپ کردم؛ که دیدم بوراک جفتمه

 .از ترس از جام بلند شدم

 تو اینجا چی کار می کنی؟...  ت  _

لبخندی زد و دستم رو گرفت و کشید؛ جوری که پرت شدم 

 .توی بغلش

 .ه چشم هام نگاه کردبدور بازوهام حلقه کرد و دستاش رو 

 .دلم می خواد پیش عشقم باشم _

 مگه بده؟

 .متعجب بهش نگاه کردم



 خودتی بوراک؟ _

 .ریز خندید

 .آره خودمم _

 اون چرا خندید؟

 تو چرا خندیدی؟ _

محکم بغلم کرد، جوری که صورتم قشنگ رو به روی صورتش 

 .بود

 .به لب هام نگاه کرد

 .دلم می خواد وقتی کنارمی بخندم _

 .سرش رو آروم نزدیک لبم کرد که یهو از خواب بیدار شدم

 .هیچ کسی داخل اتاق نبود و من خیس عرق بودم

 یعنی داشتم خواب می دیدم؟... ی 

 ...!بوراک 

 .دستم رو گذاشتم روی لب هام

 می خواست من رو ببوسه؟

 .نگاه کردم به خودم

 .با لباسای بیرونی خوابیده بودم



 .نیاورده بودمحتی روسریم هم در 

 .یک لحظه در اتاق باز شد و ایل وو وارد اتاق شد

 حالت خوبه؟ _

 .کردمعرق روی صورتم رو پاک

 .خواب بودم _

 .بعد سرم رو انداختم پایین

 .شام آمادست _

 .لباسات رو عوض کن بیا

 .اگه کمک می خوای تا بیام کمکت

 .نه مرسی خودم می تونم _

 .رونباشه ای گفت و از اتاق زد بی

 .سریع عوض کردم لباس هام رو

یه پیراهن طوسی با یه ساپورت مشکی و یک روسری بزرگ 

 .مشکی پوشیدم

 .روسری رو به صورت حجابی بستم ولی گیره نزدم

 .از اتاق زدم بیرون و به سمت آشپزخونه حرکت کردم

 .ایل وو پشت میز ناهار خوری منتظر من نشسته بود



 .نزده فهمیدم منتظر منه چون دیدم هنوز دست به غذاش

 .رو به روش پشت میز نشستم

 .غذا مرغ بریان شده و برنج بود

خوردن غذا کردم که دیدم بعد من با یک بسم اهلل شروع به

 .ایل وو هم شروع به خوردن کرد

بعد صرف غذا بلند شدم تا ظرف هارو بشورم که ایل وو جلوم 

 .گرفترو

 .خدمتکارم میشوره _

و و فقط دست و صورتم رو شستم و با ایل وو به باشه ای گفتم 

 .سمت حیاط حرکت کردم

توی حیاطش که بیشتر شبیه به باغ بود، شونه به شونه ی هم 

 .راه می رفتیم

 تا کی می خوای به عشق یک طرفت ادامه بدی؟ _

 .بهش نگاه کردم

 .داشت به رو به رو نگاه می کرد

 .نمیدونم _

 .شاید تا ابد



 .بهم نگاه کرد

 یعنی می خوای تا ابد ازدواج نکنی و به بوراک فکر کنی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 .نمیتونم به بوراک فکر نکنم _

اگه با یکی دیگه ازدواج کنم اما همش به بوراک فکر کنم 

 .درواقع دارم خیانت می کنم

 .ایل وو از حرکت ایستاد و منم کنارش ایستادم

 .اشق یکی دیگستمنم یه نفر رو دوست دارم که ع _

 .گناه داره بی چاره

 کی؟ _

 .به چشم هام نگاه کرد

 .یه دختر که از نظر من مظلوم و معصوم ترین دختر دنیاست _

 .دختری که به زیبایی ماه و به روشنایی خورشیده

 .دختری که حیا داره

 !و من خیلی دوسش دارم

 .لبخندی زدم

 .انشااهلل بهش برسی _



 .اونم لبخند قشنگی زد

یک لحظه با شنیدن صدای در هردومون به در خونه نگاه 

 .کردیم

 .صدای بوراک به گوشم رسید

 .در رو باز کنید _

 .ایل وو محکم دستم رو گرفت

 .آروم باش من پیشتم _

 .سرم رو انداختم پایین

 .باز کرد و بعد سریع رفت داخل خونهخدمتمارش رفت در رو 

شد و به سمتمون حرکت با عجله وارد تا در باز شد، بوراک 

 .کرد و یک مشت محکم تو دهن ایل وو زد

ایل وو دست من رو ول کرد و دوتاشون شروع به کتک زدن 

 .هم کردن

 .وای خدا نه من از دعوا می ترسم

 .ببلعم کم کم نفسم داشت بند میومد و نمی تونستم هوا رو

 .اسپریم پیشم نبود

 !بس کنید _



 .فایده نداشت

 .افتادنفسم به شمارش 

 !بس کنید _

 .بازم هنوز درگیر دعوا بودن

 .بلند داد زدم

 !بس کنید _

 .یک لحظه پخش زمین شدم و چیزی جز تاریکی ندیدم

 

**** 

 

 .که باز کردم توی بیمارستان بودم چشم هام رو

 .سوزش دستم رو حس کردم و فهمیدم بهم سرم وصله

 خدا آخه چرا باید من آسم داشته باشم؟ 

 .بوراک با اخم وارد اتاق شد باز شد ودر اتاق 

 .عاشق اخم هاشم

 .لبخند معنی داری به صورتش زدم

 چیه؟ _



 چرا اینطوری نگاه می کنی؟

 آدم ندیدی؟

 .شونم رو انداختم باال

 اومدم پیش ایل وو؟ببینم تو از کجا فهمیدی من _

 اصال چرا اومدی دنبالم؟

 .یکم دستپاچه شد

منم یه دکترم به هرحال باید خوب تو بیماری ... امم  _

 .مواظبت باشم

 !بعدشم معلومه تو پیش من نباشی پیش ایل وو هستی

 .سرم رو انداختم پایین

 چرا دلت نمیخواد پیش من باشی؟ _

 چرا از من فرار میکنی؟

 .کوبیدقلبم دیوانه وار خودش رو به سینه ام می

 ...چون تو  _

 !چون تو بدی و منو کتک می زنی

 .صورتش کشید و روی تخت نشست دستی روی

 !خیلی نامردی _



 .متعجب بهش نگاه کردم

 !من نامرد نیستم _

 .دستاش رو دور شونه هام حلقه کرد

 !نامردی _

 :بلند داد زدم

 !من نامرد نیستم _

 .بلند تر از من داد زد، جوری که من ترسیدم

 .نامردی چون می خوای من رو تنها بذاری و بری ایران _

 بهش چشم دوختم؛متعجب 

 .به چشم هام نگاه کرد

 ...من ... من ... من  _

 .کنجکاو پرسیدم

 تو چی؟ _

 .محکم با مشت زد روی تخت

 .هیچی فراموش کن _

 .بعد سریع اتاق رو ترک کرد

 .سرم رو انداختم پایین



 .گه من  ولی حرفش رو کامل نمیزنههردفعه می

 من چی؟

 یعنی چی می خواد بگه؟

 ه؟نکنه مریض باش

 .نکنهوای خدا

 .کشیدم و روی تخت دراز کشیدمنفس عمیقی

 کنن؟میهمش دعوا  آخه چرا ایل وو و بوراک

گفت این دو تا اینقدر صمیمی هستن که ما فکر علی که می

 .می کردیم برادر هم هستن

 پس اون صمیمیت رو چرا من ندیدم؟

 پوففف اصال به من چه؟

 

 *بوراک*

 

 !لعنتی

 !لعنتی

 !لعنتی



 .بازم نشد بگم

 !اه

 .برگه ی ترخیص فاطمه رو امضا کردم

 .به ایل وو که داشت با اخم بهم نگاه می کرد نزدیک شدم

 !من می برمش خونه ی خودم _

 .پوزخندی زد

 که باز زندانیش کنی؟ _

 آره؟

 !هه

 !بدبخت اون از تو فراریه بفهم

 !فراری

 .اون ازت می ترسه

 ی؟خواستی مواظبش باشمی تو اینطور

 .با حرف هاش داشت من رو خیلی عصبی می کرد

 .یقش رو محکم گرفتم

 !مواظب حرف زدنت باش _

 .پوزخندی زد



 !من می خوامش _

 .عصبی شدم

 !خوامشمنم می _

 .پس اجازه نمیدم دستت بهش برسه

 .ازش جدا شدم

 !داری یه رقابت رو شروع می کنی بوراک _

 .پوزخندی زدم

برای اولین بار فاطمه رو تو سن سیزده  رقابت ما از زمانی که _

 .سالگی دیدیم شروع شده مین هو

 !فکر کرده میتونه فاطمه رو از من بگیره 

 !پس بچرخ تا بچرخیم _

این رقابت خواسته یا نا خواسته آغاز شده پس باید ادامش 

که یک نفر از ما تسلیم بشه و اون کسی نیست بدیم تا زمانی 

 .جز تو بوراک

 !هه

 .گذرمکرده من از فاطمه به راحتی میفکر 

 !می بینیم کی تسلیم میشه _



 .صدای یکی رو از پشت شنیدم

 !آقای جکسون؟ _

 .برگشتم به پشت که با یکی از پرستار ها مواجه شدم

 .بیمارتون سرمش تموم شده

 .مرخصه

 

 *فاطمه*

 

 .لباسام رو با کمک پرستار پوشیدم و از اتاق زدم بیرون

 .و منتظرم بودنبوراک و ایل و

 .صدای بوراک در اومد

 .برو پیش ماشین تا من بیام _

 .ایل وو مداخله کرد

 .اون با تو هیچ جا نمیاد _

 .بوراک عصبی شد

 !خفه شو _

 .ایل وو پوزخندی زد



 .فاطمه با تو هیچ جایی نمیاد _

 اصال بذار ببینیم تصمیم خودش چیه؟

 ن؟بپرس ازش ببین می خواد با تو بیاد یا با م

 .بوراک روش رو طرف من کرد

 بگو ببینم می خوای بری خونه ایل وو یا بیای خونه ی من؟  _

 .گرفته بودممن تصمیمم رو

 !من دلم می خواد برگردم ایران _

 !و میدونم اگه بیام پیش تو باز من رو زندانی می کنی

 !پس می رم پیش ایل وو

 .بوراک متعجب بهم نگاه کرد

 چی؟ _

 .انداختم پایینسرم رو 

 .کمتر از یک هفته ی دیگه من بر می گردم ایران _

بعد سرم رو آوردم باال و خشک و سرد توی چشم های بوراک 

 .نگاه کردم

 .و تو دیگه هرگز من رو نمی بینی _

 .به سمت ایل وو حرکت کردم



 .من خستم بهتره سریع تر حرکت کنیم _

 .یک لحظه صدای بوراک رو شنیدم

 !فاطمه _

 .شتم به بوراک بودپ

بغض به گلوم چنگ می زد و یک قطره اشک از گوشه ی 

 .چشمم چکید

 .با عصبانیت و گریه به سمتش برگشتم

 :همونطور که گریه می کردم گفتم

 !بسه _

 .بسه هرچقدر که اذیت شدم

 !بسه

 !تحمل ندارم

 !مگه من چند سالمه

 .با خوشحالی اومدم ترکیه و با ناراحتی دارم میرم

 !بذار برمولی 

 .چون اگه بمونم یه بالیی سر خودم میارم



تو ناراحتیام به جای اینکه دست نوازش رو سرم بکشی 

 .کمربندت رو کشیدی باال و به بدن ضعیف من ضربه زدی

 .و بدتر از همه زخمی بود که به روحم وارد شد

شاید که نه حتما زخم شالق هات از روی بدنم پاک می شن 

 !ب و روحم وارد شد هرگزولی زخمی که به قل

 !ولی با این حال من بخشیدمت

 .بعد سرم رو انداختم پایین

 !بخشیدمت ولی قول نمیدم فراموشت کنم _

 ایل وو دستم رو گرفت که بریم

 !می خوای بدون خداحافظی بری؟ _

 .چونم شروع به لرزیدن کرد

 !خدا پشت و پناهت _

 :توی دلم گفتم

 !خدا پشت و پناهت عشق ابدیم _

 .ایل وو محکم دستم رو کشید

 !بسه دیگه _

 .باهم به سمت ماشین ایل وو حرکت کردم



 .تا توی ماشین نشستم صدای هق هقم بلند شد

 .ایل وو توی ماشین نشست و شروع به رانندگی کرد

 .سرم رو به پنجره تکیه دادم

هنوز هیچ چی نشده دلم برای بوراک تنگ شده اونوقت اگه 

 ی دوریش رو تحمل کنم؟برگردم ایران چطور

 میشه بس کنی؟ _

 !گریه نکن

 .به ایل وو نگاه کردم

 !دوسش دارم _ 

 .یک لحظه ماشین از حرکت ایستاد

 !نداشته باش _

 .چونم شروع به لرزیدن کرد

 !کار دله _

 .پوزخندی زد

 !اما اونکه دوست نداره _

 چرا به من فکر نمی کنی؟

 .یک لحظه متعجب بهش نگاه کردم



 ت چیه؟منظور _

 .بهم نزدیک شد

 یعنی تو این همه مدت نفهمیدی که چقدر عاشقتم؟ _

 نفهمیدی خیلی می خوامت؟

 نفهمیدی دوست دارم؟

 :اون داشت چی می گفت

 حالت خوبه ایل وو؟ _

 تو داری چی می گی؟

 :بلند داد زد

 !من حالم خوبه _

 !خوب ترهاز خوبم

قلبم محفوظ دارم حرف هایی رو می زنم که چندین سال توی 

 .شده

 !فاطمه من دوست دارم

 !تو فقط با من باش

 !به خدا کل دنیا رو به پات می ریزم

 .کاری می کنم عاشقم بشی



 .به خاطر تو حتی مسلمون میشم

 .تو فقط جواب مثبتت رو به من بده

 

 *بوراک*

 

 .متعجب به رو به روم نگاه کردم

 یعنی همه چی تموم شد؟ 

 ، مین هو رو انتخواب کرد؟یعنی اون بین منو مین هو

 .به سمت اتاقم حرکت کردم

غرور مردونم شکست و یک قطره اشک از گوشه ی چشمم 

 .سرازیر شد

 !حق داشت _

 !حق داشت بره

 .من باعث و بانی این همه دردش بودم

 .من همش اذیتش می کردم

 .من بودم که روح پاکش رو از بین بردم

 .من بودم



 .کشیدمآهی برای سرنوشت شوم خودم 

 !مونهاگه بره ایران چیزی از من نمی

 .باید یه کاری کنم

 .دست بذارم تا برهنباید دست رو 

 .چشم هام رو بستم

بدتر از همه این بود که آرامش من به آرامش نیاز داشتم و

 .کنهتونه تامین فقط فاطمه میرو

 !دلم تنگ شده

 !دلم تنگ شده برات فاطمه

وع به نوشتن ترانه ی جدیدی خودکارم رو برداشتم و شر

 .کردم

 

 *فاطمه*

 

 .سرم رو به شیشه ی ماشین چسبوندم

 .من عاشق یکی دیگه هستم _

 چرا نمی فهمی ایل وو؟



 .بی حال بودم

گریه کرده بودم؛ چشم هام می سوختن و حالی برای از بس

 .حرف زدن نداشتم

 گناه من این وسط چیه ایل وو؟ _

عشقم موندم و اون بی رحمانه  گناه من چیه که چهارسال پای

 !من رو زجر داد

 .سرش رو بلند کرد

 !فراموشش کن و بیا با من زندگی کن _

قول میدم جوری خوشبختت کنم که اصال به بوراک حتی فکر 

 .نکنی

 .حالم خیلی بد بود

 !خیلی زیاد

 من االن حالم خوب نیست میشه بس کنی؟  _

 .پوف صدا داری کشید

 .درموردش حرف می زنیمباشه بعدا  _

 .نفس عمیقی کشیدم و به بیرون نگاه کردم

 .چشم هام رو بستم



 .چهره ی بوراک اومد توی ذهنم

 .ناخودآگاه لبخندی زدم

 !آقای اخوی من

یک لحظه چهره ی بوراک ترسناک شد و با شالق به روی بدنم 

 .زد

 

 *مین هو*

 

 .اون چاره ای جز اینکه بهم بله رو بگه نداره

 !مال منهاون 

به سرعت داشتم رانندگی می کردم؛ که یک لحظه صداهایی 

 .شنیدم

 .یه جا ایستادم و به فاطمه نگاه کردم

 .گفتاز صورتش عرق می ریخت و هزیون می

 :یک لحظه بلند داد زد

 !نزن درد داره _

 .دست روی پیشونیش گذاشتم



 !تب داشت

 .باید یه کاری کنم

 .لی بوداولین کسی که اومد توی ذهنم؛ ع

خونه ی علی شماره ی علی رو گرفتم و به سرعت به سمت 

 .حرکت کردم

 .دلم نمی خواست برم بیمارستان و با بوراک روبه رو بشم

 .الو سالم مین هو _

 .یه نگاهی به فاطمه انداختم و بعد به رو به رو نگاه کردم

 علی کجایی؟ _

 .انگار نگران شده

 چرا؟. خونه _

 !خوبه _

 .بمون دارم میام پیشتهمونجا 

 .و بعد تلفون رو بدون خداحافظی قطع کردم 

 .حدود ده دقیقه ی بعد دم در خونه ی علی بودیم

یه دستم رو زیر کمر و دست دیگم رو زیر زانوی فاطمه 

 .گذاشتم



 .با پا روی در ضربه زدم که خدمتکارش درو برام باز کرد

 .وارد خونه شدم و علی اومد به سمتم

 .اطمه رو دید تعجب کرداما تا ف

حق داشت اون نمی دونست دالتون یک دختر به اسم فاطمه 

 .هست

 این دالتونه؟ _

 .سرم رو تکون دادم

بیا بریم داخل حالش خوب نیست بعد جریان رو برات  _

 .توضیح می دم

 .باشه ای گفت و به سمت اتاق علی حرکت کردیم

ون زنگ فاطمه رو گذاشتم روی تخت و به دکتر خونوادگیم

 .زدم تا بیاد

 نمی خوای بگی چه اتفاقی افتاده که من ازش بی اطالعم؟ _

 .روی مبل داخل اتاق نشستم

 .به سینان زنگ بزن و بگو بیاد _

 .می خوام هردوتاتون این موضوع رو بدونین

 .نفس عمیقی کشید و رفت بیرون



 .به صورت معصوم فاطمه نگاه کردم

 . روی پیشونیش بودآروم گرفته بود ولی هنوز عرق 

از وقتی که به بوراک نزدیک شده هر روز یه پاش تو 

 .بیمارستانه

 .چشم هام رو محکم از حرص بستم

 .خدا لعنتت کنه بوراک

 .ببین چه بالیی سر این دختر معصوم آوردی

 خدایا عدالتت کجاست؟

عدالتت کجاست که ببینی این دختر نوجوون هفده ساله چه 

 .عذاب هایی که نمیکشه

بفض به گلوم چنگ می زد اما غرور مردونم اجازه ی گریه 

 .کردن رو بهم نمیداد

 .خانوادگیمون وارد اتاق شدصدای در اتاق اومد و پزشک 

 !سالم مین هو _

 چیزی شده؟

 .سرم رو تکون دادم و با هم به سمت فاطمه رفتیم

 .بعد از یک چکاب کامل دکتر سرش رو بلند کرد



 !حالش خوبه _

 .داشت کابوس میدیدفقط 

 !شکرخدارو

 .نفس عمیقی کشیدم

 ممنون دکتر _

 .لبخندی زد

 !خواهش می کنم _

 .کاری با من نداری برم اگه

 .کردم باشه ای گفتم و تا دم در همراهیش

 !عجیب بود

 .آخه علی داخل خونه نبود

 .روی مبل نشستم به سمت اتاق علی حرکت کردم و

اق اومد و علی به همراه سینان بعد از ده دقیقه صدای در ات

 .وارد اتاق شد

 .نفس عمیقی کشیدم

 علی کجا بودی؟ _

 .علی روی صندلی کنار من نشست



 .رفتم یکم بستنی بخرم _

 .بعد روش رو طرف فاطمه کرد

 .آخه یکی خیلی بستنی دوست داشت _

 .میدونستم منظورش فاطمست

 .یکم عصبی شدم

 !سینان تو چقدر زود رسیدی _

 .جواب دادعلی

 .سینان نزدیک خونمون یه کاری داشت _

 .االنم که روبه روته

به سینان نگاه کردم که دیدم متعجب داره به فاطمه نگاه 

 .میکنه

 من این دختر رو جایی ندیدم؟ _

 !چقدر آشناست

 .از سر جام بلند بشیم

 .غیرتم اجازه نمیداد اینجا کنار فاطمه صحبت کنیم

سینان داشتم و می دونستم اونم  مخصوصا با شناختی که از

 .مثل بوراک هوس بازه



 !بهتره بریم داخل پذیرایی _

هردوشون باشه ای گفتن و باهم به سمت پذیرایی حرکت 

 .کردیم

هم روی مبل دونفره روبه روی مبل تکی نشستم و اون دو تا

 .روم نشستن

 .علی شروع به صحبت کرد

 .می شنویم _

 .نگاه کردمبه هردوشون 

 .ت بودنساک

 .بر عکس قبال ها که بیست و چهار ساعت حرف می زدن

 .اون دختری که روی تخت دراز کشیده بود همون دالتونه _

 :سینان گفت یهو

 .گفتم چقدر قیافش آشناست ها _

 .عصبی شدم

 .لطفا تا حرفم تموم نشده ساکت باشین _

 .سینان باشه ای گفت و دیگه چیزی نگفت



دختر به اسم فاطمه هست که خودش رو درواقع دالتون یه  _

 .به شکل پسر در آورده

 .اون یه دختر هفده ساله از ایرانه که مسلمونه

به ظاهر برای ادامه تحصیل اومد اینجا ولی در واقعیت به خاطر 

 .بوراک اومد

این دختر همون دختریه که چهار سال پیش برای بیماریه  

ن بوراک بستری پدرش اومد ترکیه و پدرش رو تو بیمارستا

 .کردن

فاطمه بوراک رو دوست داره و برای اینکه بهش نزدیک بشه 

 خودش رو به شکل پسر در آورد؛

چند روز گذشت تا نهال فاطمه رو لو داد و بوراک وقتی فهمید  

 .اون رو از شرکتش اخراج کرد

کنه اما بوراک به بوراک نزدیک فاطمه سعی کرد که خودش رو 

 .هر دفعه پسش زد

 .هر دفعه بهش تهمت میزد و بهش میگفت هرزه

 .در حالی که من پاک تر از این دختر رو ندیده بودم



جوری این دختر رو عذاب داد که فاطمه همش جاش تو 

 .بیمارستان بود

امروز هم به بوراک گفت بر می گرده ایران اما فراموشش 

 !نمیکنه و االنم که حالش اینطوره

 .همش کابوس می بینه

 .و انداختم پایینسرم ر

 .مظلومیت این دختر دل سنگ رو هم آب می کنه _

 .علی به حرف در اومد

 .پس برای همین نسبت به بوراک سرد شدی _

 .سرم رو به عالمت نه تکون دادم

 .منو بوراک یه رقیبیم _

 .بوراک فاطمه رو دوست داره

 .ولی نمیگه

 .چون مغروره

 .چون دلش از سنگه

 .مولی من مثل اون نیست

 .من به پای فاطمه میمونم



 .فکر کنه خوشبختش می کنم که فقط به منجوری

 !فقط من

 .سینان باورم نمیشه _

 .به علی نگاه کردم

 .کردنسینان متعجب داشتن بهم نگاه میعلی و

 چی شده؟ _

 .علی به حرف در اومد

 نیال دوست دختر سابق سینان رو می شناسی؟ _

 .دادم سرم رو به نشونه ی بله تکون

حدود شیش سال پیش نیال می گفت یه رفیق داره که  _

 .میتونه آینده رو پیش بینی کنه

منو سینان و نیال هم پیش اون دختر که اسمش سوگول بود  

 .رفتیم

 .آینده ی هرسه تامون خوب در اومد

 چی میشه؟شدم بدونم آینده ی تو و بوراک من کنجکاو



خودشون  سرنوشتشون رواون گفت آینده ی خوبی ندارن و 

میسازن چون این دو تا برای به دست آوردن یک مروارید 

 .سفید باهم رقابت می کنن

 .منو سینان گفتیم حتما دروغ میگه

چون جوری شما باهم صمیمی بودین که اصال فکر رقابتتون 

 .برای یه مروارید رو هم فکر نمی کردیم

 .اما انگار واقعیته

نه اون مروارید سفید همون ...  اون مروارید سفید هم دا

 .فاطمست

 .سینان به حرف اومد

 یعنی دالتون دختره؟...  ی  _

 .سرم رو به معنای بله تکون دادم

 .علی از جاش بلند شد

 .بگیم ایل وو پس بگو چرا گفتی جلوش بهت _

 .نفس عمیقی کشیدم

اونا خبر داشتن که من دستگاه تنفس پدرش رو از کار 

 .انداختم



 .نمیخوام ازم فراری بشه _

 .نمیخوام از دستش بدم

اگه بهش میگفتم من مین هو هستم مطمئنن هرگز 

 .نمیدیدمش

 .خواستم برم پیش فاطمه که صداش توی گوشم پیچید

 !ایل وو؟ _

 .به سمتش برگشتم

 .پسرا هم به سمت فاطمه برگشتن

فاطمه تا پسرا رو دید اول یه نگاهی به وضع خودش کرد و بعد 

 .رو انداخت پایین سرش

 .علی بهش نزدیک شد

 .میدونیم تو دختری خجالت نکش ما _

 .احساس می کردم توی اون فضای خفه داره اذیت میشه

 .سینان از جاش بلند شد و روبه روی فاطمه قرار گرفت

 واقعا تو دختری؟ _

 .فاطمه سرش رو به معنای بله تکون داد



کرده بود و فاطمه از سینان همچنان با اخم به فاطمه نگاه 

 .ترس سرش رو بلند نکرد

خندیدن کرد و فاطمه رو محکم بغل یهو سینان بلند شروع به

 .کرد و چند دور دور خودش چرخوند

 .وای خدا باورم نمیشه که دالتون یه دختره _

 .وای دختر چقدر هم ریزی

 .خواست فاطمه رو دوباره بغل کنه که مانعش شدم

 !بسه دیگه _

 .دختره مسلمونه اون یک 

 .نمیتونی بغلش کنی

 .باشه ای گفت و از فاطمه یکم دور شد

 .علی شروع به حرف زدن کرد

 .حداقل سرتو بلند کن تا چهره ی دخترونت رو ببینیم _

 .با این حرف علی غیرتم زد باال

 آخه اون چرا باید فاطمه رو ببینه؟

نگاه بلند کرد و به چشم های علی  فاطمه یک لحظه سرش رو

 .کرد



 .سکوت همه جا رو فرا گرفته بود

تغییری نکردی فقط االن ظرافت دخترونت بیشتر پیداست  _

 .همین

 .فاطمه لبخندی زد و دوباره سرش رو انداخت پایین

 :سینان گفت

 .چه صورت زیبایی داشت _

 .وسط حرفش پریدم 

 !مواظب حرف زدنت باش ها _

 .ساکت شد اخمی کرد و

 .ن ایستادفاطمه اومد پشت م

 میگم میشه بریم یه جای دیگه؟...  م  _

 .دستش رو محکم گرفتم

 !آره _

از علی و سینان خداحافظی کردیم و به سمت خونه ی خودم 

 .حرکت کردیم

 .توی راه فاطمه ساکت بود و فقط به جلو نگاه می کرد 

 .خیلی دوست داشتم حرف بزنه اما ساکت بود



 

 *فاطمه*

 

 .برا بوراک خیلی تنگ شدههنوز هیچی نشده دلم 

 !خیلی زیاد

 .تقصیر خودمم بود

 .نباید به دینش توهین می کردم

 .به هرحال اونم خدا رو میشناسه

 .پس حداقلش دراین مورد من بی گناه نیستم

 . چون اون هم خدایی داره

 *بوراک*

 

 .گوشی رو برداشتم و به علی زنگ زدم

 الو بله بوراک؟ _

 .نفس عمیقی کشیدم

 !سالم _

 کی پیشته؟



 .سینان _

 .تا چند دقیقه پیش فاطمه و مین هو هم اینجا بودن

 .نفسم باال نمیومد

 میشناخت؟اون از کجا فاطمه رو 

 .صداش به گوشم رسید

 فاطمه رو میشناسم؟ کجااز من میدونم االن تعجب کردی که _

 بگو از کجا می شناسیش؟ _

 .روی مبل داخل اتاقم نشستم

 که یه دختر بیهوش توی بغلش بودمین هو در حالیامروز  —

 .اومد خونمون من تا دیدمش فهمیدم دالتونه

بعد از اینکه به دکتر زنگ زد ازش خواستم جریان رو توضیح 

 .بده اونم گفت باید سینان بیاد تا من بگم

منم رفتم دنبال سینان و وقتی اومدیم پیشش همه چیز رو 

 .توضیح داد

 !وای خدا

 .هام رو محکم روی هم فشار دادمچشم 

 اون فاطمه رو بغل کرده بود؟



 اون چطور جرات کرده بود که عشق من رو بغل کنه؟

 االن فاطمه کجاست؟ _

 .نمیدونم _

 .هو با خودش بردش خونشمین

 راستی زنگ زدی چی کارم داشتی؟

 .کل یادم رفته بود چرا به علی زنگ زدموای به

 .یک ترانه ی جدید نوشتم _

خودتو سینان و مین هو و فاطمه بیاین کمکم کنید برای 

 .انتخواب ساز هاش

باشه ای گفت و تا خواست خداحافظی کنه مثل همیشه زود 

 . گوشی رو قطع کردم

 .کشیدمدستی روی صورتم 

گوشیم رو در آوردم و به عکسی که یواشکی از فاطمه گرفته 

 .بودم نگاه کردم

 .و متعجب به من نگاه می کردخوردن توت فرنگی بود در حال

 .آروم خندیدم

 .کجایی که بدونی چقدر دلم برات تنگ شده لعنتی _



 !کجایی؟

 .پوف صدا داری کشیدم

 .کتم رو از روی مبل برداشتم و به سمت خونه حرکت کردم

 .از صبح تا حاال توی بیمارستانم

 .نیاز به استراحت داشتم

 .لوم ترمز کردنسینان جتا به خونه رسیدم؛ ماشین علی و

 .علی بهم نزدیک شد

 سالم چطوری بوراک؟ _

 .سرد جواب دادم

 !خوبم _

 .دستم رو گرفت

 .مثل همیشه کم حرف و سردی _

 .هو تو راهمینراستی

 .یادت نره باید بهش بگی ایل وو

 

 *فاطمه*

 



 .کردمبا استرس داشتم به رو به روم نگاه می

 .کوبیدمیقلبم محکم خودش رو به دیواره ی سینم 

 .دلم می خواست زود بوراک رو ببینم

 .ایل وو با اخم در حال رانندگی بود

 .بهش اهمیت ندادم و به رو به روم نگاه کردم

 .بعد از حدود ربع ساعت به دم در خونه ی بوراک رسیدیم

 .تا از ماشین پیاده شدم؛ هوای اطرافم رو به سرعت بلعیدم

به سمت آیفون حرکت ایل وو محکم دستم رو گرفت و باهم 

 .کردیم

 .فاطمه لطفا از جفتم تکون نخور _

 .به بوراک هم نزدیک نشو

 .سرم رو انداختم پایین

 ...اما  _

 .وسط حرفم پرید

 .اما و اگر نداریم —

 .همین که من گفتم

 .بعد آیفون رو زد



 .بعد از اینکه سینان در رو برامون باز کرد وارد خونه شدیم

 .به همه سالم کردم؛ حتی بوراک تا رسیدم به پذیرایی

همه جوابم رو دادن اما بوراک فقط سرش رو تکون داد و با 

 .اخم به دست های من و ایل وو نگاه کرد

سرم رو انداختم پایین و با ایل وو روی یک مبل دو نفره  

 .نشستیم

 .هنوز سرم پایین بود که سینان به حرف اومد

 .بوراک ترانه ی جدیدی نوشته _

 .موزیک ترانه رو بسازیم که این کار منو علی هستباید 

 .ایل وو تو برو متن رو با بوراک بخون و باهم تصحیحش کنید

ایل وو از جاش بلند شد و خواست من رو با خودش ببره که 

 :علی گفت

 .فاطمه اینجا می مونه کمکمون کنه _

 .ایل وو اخم غلیظی کرد

 .باشه _

 .راک به سمت علی برگشتمبعد از اینکه ایل وو رفت پیش بو

 نکنه باز دعواشون بشه؟ _



 .علی لبخندی زد 

 .نگران نباش _

 .سرم رو انداختم پایین

 .سینان داشت بهم نگاه می کرد

 علی فکر می کردی که دالتون یه دختر باشه؟ _

 .علی خندید

 .حقیقتش نه _

حدود یک ساعت با پسرا درمورد موزیکش، باهم دیگه حرف 

 .زدیم

اینکه موزیکش رو انتخواب کردیم علی از جاش بلند  بعد از

 .شد

 .من برم به بوراک و ایل وو بگم _

 .تا خواست یک قدم برداره بوراک وارد پذیرایی شد

 .پشت سر بوراک ایل وو اومد

 .علی شروع به صحبت کرد

 .منو فاطمه و سینان موزیکش رو انتخواب کردیم _

 .بوراک با اخم غلیظی به من نگاه کرد



 !خوبه _

متن ترانه هم آمادست به نظرم همین جا یک تمرین کنیم 

 ببینیم خوبه یا نه؟

 .همه یک باشه ای گفتیم و از سرجامون بلند شدیم

 .به سمت اتاق موزیک بوراک حرکت کردیم

من پشت پیانو روی صندلی نشستم و هر کدوم از بچه ها به 

 .سمت وسیله ی مورد نظرشون رفتن

 .سینان آهنگ شروع شدبا صدای چوب 

 

 :بوراک

 

 

Dışarıdan gördüğün gi bi  deği l i m 

 اونجور که از دور به نظر میاد نیست

 

Bi r kez ol sun buradan bakmadın 

 یه بارم نشد از اینجا نگاه کنی



 

 :ایل وو

 

 

Üzül düm zannedi yorsan şunu bi l 

 اگه فکر میکنی ناراحت شدم اینو بدون که

 

Canım yandı geçt i çok yakmadın 

 جونم آتیش گرفت، اما گذشت، زیاد نسوزوندیش

 

 :بوراک

 

Yaz gel i r i çi mi  sarar aynı t el aşl ar 

 تابستون میاد و بازم همون هیجانها وجودمو فرا میگیره

 

Kim bi l i r bel ki  de bi r aşk başl ar 

 کی میدونه؟ شاید یه عشق شروع بشه



 

 :ایل وو

 

Dal gal anır deni z ne çıkar durur yavaşl ar 

 دریاها مواج میشن، چه فایده، بعدش آروم میگیرن

 

Kim bi l i r bel ki  de bi r aşk başl ar 

 کی میدونه؟ شاید یه عشق شروع بشه

 

 :بوراک

 

Ben özl edim gal i ba seni 

 حتما دلم واسه تو تنگ شده

 

Bu yüzden bu kadar si t eml erim 

 ن همه شکایت میکنمبخاطر همینه ای

 



Sen üzül me acıdan bu sözl erim 

 تو ناراحت نشو، این حرفایی که میزنم از درده

 

Karşımda görsem dol ar gözl erim 

 اگه تورو رو به روم ببینم اشک تو چشام جمع میشه

 

 :ایل وو

 

Ben özl edim gal i ba seni 

 حتما دلم واسه تو تنگ شده

 

Bu yüzden bu kadar si t eml erim 

 بخاطر همینه این همه شکایت میکنم

 

Sen üzül me acıdan bu sözl erim 

 تو ناراحت نشو، این حرفایی که میزنم از درده

 



Karşımda görsem dol ar gözl erim 

 اگه تورو رو به روم ببینم اشک تو چشام جمع میشه

 

 .محو صدای بوراک و ایل وو شده بودم

 .نفر چه صدای زیبایی داشتناین دو 

به چشم هام نگاه کرد و یه چیزی به بعد از اتمام آهنگ بوراک 

 :گفت و بعد به انگلیسی گفتترکی

 .اسم ترانشه _

 .متوجه نشدم برا همین منم به انگلیسی گفتم

معنی اسمش رو به انگلیسی یا فارسی بگو من ترکی بلد  _

 .نیستم

 .بهم نزدیک شد

 !شدهدلم تنگ_

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .شدهاسم ترانش دلم تنگ _

 .گفتمیک آهانی

 .سرم پایین بود و به زمین نگاه می کردم



 یعنی من میتونم برگردم ایران؟

 می تونم از این چشم های آبی بگذرم؟

 میتونم از این مرد خشن اما غیرتی بگذرم؟

 می تونم؟ آیا من

 .نشست یک لحظه بوراک دستام رو گرفت و روی زانو

 دلت می خواد بمونی خونه ی من؟ _

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 چرا؟ _

 .می گرفتکم کم داشت گریم 

 .ای کاش اینقدر احساسی نبودم

 !ای کاش

 .تو تازه زندانیم می کنی نمیذاری برم ایران _

 .دستام رو محکم فشار داد

 .خوب زندانیت نمیکنم _

گفته من بهش جمله ای کهیعنی می خواست با همین یه 

 اعتماد کنم؟

 چطوری بهت اعتماد کنم؟ _



 .با عصبانیت از سر جاش بلند شد

 .از اونجایی که مجبوری پیشم بمونی _

 .با عصبانیت از جام بلند شدم

 .تو حق نداری به من دستور بدی _

 .اخم غلیظی کردم و ادامه دادم

 .من دیگه نمیخوام پیش تو بمونم _

 .ی که به صورتم برخورد کرد ساکت شدمبا سیلی محکم

 .دستم رو گذاشتم روی صورتم

 .با نفرت به چشم های بوراک نگاه کردم

 .با اخم از من دور شد

 .منم از خونه زدم بیرون

فکر کرده کیه که هرموقع دلش خواست دست روی من 

 بدبخت بلند کنه؟

 !پسره ی عوضی

لورده ه و آخه من چرا عاشق تو شدم که همش باید غرورم ل

 بشه؟

 آخه چرا؟



 

 *مین هو*

 

 .بوراک با اخم به سمت اتاقش حرکت کرد

 .منو علی و سینان هم پشت سرش وارد اتاق شدیم

 .علی شروع به حرف زدن کرد

 چت شده بوراک؟ _

 .بوراک سرش رو بلند کرد

 .می خوام تنها باشم _

 .سریع وارد اتاق شداما یهو سینان از اتاق زد بیرون 

 .بچه ها فاطمه نیستش _

 .تا اینو شنیدم سریع از اتاق زدم بیرون

 .پشت سرمم بوراک اومد

 .به بوراک نگاه کردم

 .همش تقصیر توعه _

 !تقصیر تو

 .بهش نزدیک شدم و یقش رو گرفتم



 .مثل همیشه سرد و خشک بهم  نگاه کرد

 .هرچی هست به تو ربطی نداره _

محکمی که به دستم زد؛ حرفه ایه بعد با یک حرکت سریع و 

 .من رو از خودش جدا کرد

 .با تنفر بهم دیگه نگاه می کردیم

 .علی بینمون اومد

 !بستونه _

 .اون دختر االن تو خیابون تنهاست

 می فهمین؟

 .سرم رو انداختم پایین

 .صدای موبایلم به گوشم رسید

 .سریع جواب دادم

 .یکی از بادیگارد هام بود

از شما به ...  ت نه شب قراره در تاالر سالم قربان امشب ساع _

 .عنوان جوان ترین مدیر هتل در ترکیه تقدیر بشه

 .گفتین که بهتون یادآوری کنم

 .محکم زدم روی پیشونیم



 .باشه ای گفتم و تلفون رو بدون خداحافظی قطع کردم

 .االن دقیقا ساعت هفت و نیم شب بود

 .به سمت بیرون حرکت کردم

 .علی اومد دنبالم

 کجا میری؟ _

 .سرجام ایستادم و به سمتش برگشتم

 .برای اینکه ازم تقدیر بشه... امشب قراره برم تاالر _

 .من االن مجبورم برم خونه

 .تو هم برو دنبال فاطمه و بهم خبر بده

 !لطفا پیداش کن

زمانی که پیداش کردی نذار بیاد تاالر چون اون نباید بفهمه 

 .که من کی هستم

 .و منم با عجله از اونجا دور شدمباشه ای گفت 

 

 *فاطمه*

 

 .شب بود و من تو خیابونا در حال راه رفتن بودم



 .چیزی غیر از بوراک فکر نمی کردم به هیچ کس یا هیچ

 .یک لحظه صدای علی تو گوشم پیچید

 !فاطمه وایسا _

 .به عقب برگشتم

 .بهم نگاه کرد

 کجا بودی؟ _

 .ان داریم دنبالت می گردیماز صبح تا حاال منو بوراک و سین

 چی؟ پس ایل وو

 یعنی ایل وو دنبالم نمی گشت؟

 .بیرون بودم _

 ایل وو کجاست؟

 .یکم من من کرد

 .راستش... ایل وو ... چیزه  _

 .به سمتش رفتم

ترس به تمام اعضای بدنم سرایت کرده بود و باعث لرزش 

 .دست و پاهام شده بود

 .بگو دیگه _



 .پایینسرش رو انداخت 

 .خونست _

 .حاظرم قسم بخورم که داشت بهم دروغ می گفت

 بگو کجاست؟ _

 نکنه بیمارستانه؟

 چیزیش شده؟

 باز با بوراک درگیر شد؟

 .سرش رو بلند کرد

 .نه حالش خوبه _

 .نفس عمیقی کشیدم

 .خدارو شکر _

 .پس بریم پیشش

 .دستم رو گرفت

 .االن وقتش نیست _

 .دستم رو از دستش جدا کردم

 ...یا من رو میبری پیش ایل وو یا 

 .بغض به گلوم چنگ زد



 :با ناراحتی گفتم

 .یا هیچی _

آخه یه دختر ضعیف و دست و پا چلفتی می خوای بزنه لهت 

 کنه؟

 .دستم رو محکم فشرد

 .خیلی دلم میخواد که ببرمت _

 .پس باهام بیا

 .باید یه حقیقتی برات روشن بشه

 .کردیمباهم به سمت ماشینش حرکت 

 منظور از حقیقت چیه؟

 مگه ایل وو چیزی رو از من مخفی کرده بود؟

 .سرم رو انداختم پایین

 اتفاقی افتاده که من ازش خبر ندارم؟ _

 .علی همچنان به جلو خیره شده بود

 !اره _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 چی؟ _



 .اخم غلیظی کرد

 .خودت می فهمی _

 .بدل نشددیگه حرفی بینمون رد و 

 .دود ربع ساعت بعد دم در یک تاالر ایستادح

 .از ماشین پیاده شدیم

 .علی محکم دستم رو گرفتخواستم وارد تاالر بشم که 

 !نرو _

 .دستم رو از تو دستش در آوردم

 .اگه پشیمون شدی باید بگم متاسفانه دیره _

 .من باید بدونم اینجا چه خبره

 .به سمت تاالر دویدم و وارد تاالر شدم

 .هم پشت سرم اومد علی

یه جوون حدود سی ساله باالی سکو ایستاده بود و به 

 :انگلیسی شروع به حرف زدن کرد

امروز میخوام جوان ترین مدیر هتل سال آقای لی مین هو  _

 .رو بهتون معرفی کنم

 .آقای لی لطفا بیاین باال



یک لحظه ایل وو به سمت سکو رفت؛ اما تا رسید باال چشمش 

 .افتاد که متعجب داشتم بهش نگاه می کردمبه من 

 .نه بابا

 .همه ی اینا شوخیه

 .ایل وو، مین هو نیست

 .ایل ووخوبه اما مین هو نه؛ مین هو یه قاتله

 .اما باالی تاالر اسمش رو به همراه عکسش گذاشته بودن

 .دیگه به این باور رسیده بودم که ایل وو همون مین هوعه

 .اشکهام روونه شدن

 .سمت علی برگشتمبه 

 :بلند داد زدم

 آخه چرا؟ _

 .به سمت در دویدم سریع از اونجا دور شدم و

هو رو پشت سرم می شنیدم که به دنبالم می دوید صدای مین

 .صدا می زدو اسمم رو

 .نامعلومی فرار می کردم اما من با گریه فقط به یک جای

 .چقدر احمق بودم که بهش اعتماد کردم



 .بودم که نشناختمشچقدر احمق 

 .چقدر احمق بودم که قاتل پدرم رو نشناختم

 !بودمچقدر احمق 

اینقدر دویدم که به یک جسم سنگین برخورد کردم و توی 

 .آغوش یک نفر قرار گرفتم

 .استشمام کردمبوی بوراک رو 

 .مطمئن بودم حداقل االن این آغوش امن ترین جا برای منه

 .شک ریختمپس تا میتونستم توی آغوشش ا

 !میدونستی... هق ...  می ... هق ... تو  _

 .سرم رو بوسید

 !آروم باش عزیزم _

 .هو تو گوشم پیچیدتا خواستم حرف بزنم صدای مین

 !فاطمه _

 .خودم رو بیشتر تو آغوش بوراک فشردم

 :بوراک شروع به حرف زدن کرد

 !از اینجا برو مین هو _



که خودت االن همونطور تو رو میشناسه و فاطمه دیگه 

 !فهمیدی میل چندانی به دیدن تو نداره

 .نگاه کردهو با چشم هایی پر از اشک به منمین

همه چیز رو فاطمه خواهش می کنم بهم فرصت بده تا برات  _

 .توضیح بدم

که می پرستی حداقل به خاطر تو رو به همون خدایی

جازه بده برات که تو این یک ماه برات انجام دادم اکارهایی

 .توضیح بدم

خواستم از توی بغل بوراک بیام بیرون که بوراک بیشتر منو به 

 .خودش فشرد

 !جایی بری حق نداری _

 .به چشم هاش نگاه کردم

 !فقط گوش میدم _

 !بعدش میام پیش تو

 .با دستش صورتم رو نوازش کرد

 !منتظرتم _

 .بعد ازش جدا شدم و به سمت مین هو حرکت کردم



 .ست دستم رو بگیره که دستم رو کشیدم عقبخوا

 !به من دست نزن _

 !سریع حرفت رو بزن

 .سرش رو انداخت پایین و بهم نگاه کرد

 اینجا؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 .خوب حداقل بیا داخل ماشین من _

 .تکون دادمسرم رو به معنای نه 

اونم بدون هیچ حرفی روی سکویی که توی پیاده رو بود 

 .نشست

 .منم جفتش نشستم

 .یک نگاه به بوراک انداختم

 .کردمیداشت به سمت ماشینش حرکت 

 .هو به گوشم رسید چشم از بوراک برداشتمتا صدای مین

 .همه چیز از روز اولی که دیدمت شروع شد _

 .عاشق خودت کردیروزی که با اومدنت به ترکیه من رو

 .من هر روز تو رو میدیدم



 !هر روز

 .کردمنمی لحظه از دیدنت غفلتیک حتی

ولی باور کن روزی که شنیدم پدرت حالش خوب شده و شما 

 .قراره دوروز بعدش برین بهم ریختم

 با خودم فکر کردم بعد تو من چطوری به زندگیم ادامه بدم؟

کلی دختر زیبای ترکی دورم بود ولی قلب من بین با اینکه 

 .اونهمه دختر فقط تو رو انتخواب کرد

تنها راه نگه داشتنت این بود که پدرت حالش بد بشه و منم 

 .دستگاه تنفس پدرت رو قطع کردم و از اونجا دور شدم

 .اون کار من بوده فهمید کهبوراک 

 .و بهت گفت

 !تو هم که گفتی منو بخشیدی ولی کارم رو فراموش نکردی

 .کردمگفت و من گریه میاون می

 :ض ادامه دادهو بقیه ی حرفش رو با بغمین

 .من توی این چهار سال هر روزش رو با تو زندگی کردم _

 !باتو غذا خوردم

 !باتو خوابیدم



 !باتو بیدار شدم

 !باتو رفتم شرکت

 !با تو اومدم خونه

 !باتو گریه کردم

 !با تو خندیدم

 !و برای تو ترانه خوندم

 .در جوابش من فقط اشک ریختم و سکوت کردم

 .انداخت پایینو سرش رو اونم دیگه چیزی نگفت 

 !خدانگهدار _

 .با شنیدن این حرفم از جاش بلند شد

 !خداحافظ _

 .من کینه ای ازش به دل ندارم

 .یعنی اگر هم داشتم االن برطرف شده

 !عاشق بود؛ مثل مناونبه هر حال

 .مثل منکه عاشق بوراک بودم

 !آره



از هو رو به سمت ماشین بوراک حرکت کردم که صدای مین

 :پشت سرم شنیدم که فریاد می کشید

چه ببخشیم و چه نبخشیم و چه دوسم داشته باشی و چه  _

 !نداشته باشی؛ من عاشقتم

 .باز سکوت کردم و به راهم ادامه دادم

 .تا به ماشین بوراک رسیدم سریع سوار ماشین شدم

 میشه سریع بری؟ _

 .اخم کرد

 چرا؟ _

 .با بغض بهش نگاه کردم

 !خستم _

 .خوام استراحت کنممی 

 .باشه ای گفت و حرکت کرد

 .توی راه به کل خاطراتمون فکر میکردم

 !به همه چیز

 .چقدر عمر آدم زود می گذره

 !چقدر زود



به جاده و تمام آدمایی که در حال رفت و آمد بودند؛ نگاه می 

 .کردم

 حرف نمی زنی؟ _

 .باشنیدن صدای بوراک به طرفش برگشتم و بهش نگاه کردم

 !نه _

 .اخمش غلیظ تر شد

 چرا؟ _

 .چشم ازش برداشتم و به بیرون نگاه کردم

 .چون دلم می خواد _

فرمون زد که از جام پریدم و متعجب بهش مشت محکمی به 

 .نگاه کردم

 کی می خوای برگردی ایران؟ _

 .خیلی سرد جوابش رو دادم

 .فردا _

 .ایستادماشین از حرکتیک لحظه

 چی؟ _

 .به زور قورت دادمآب گلوم رو 



 !فردا می رم بلیط بگیرم که برگردم ایران _

 .به سمتم برگشت

 !چرا می خوای بری ایران آخه _

 .هاش نگاه کردمبرگشتم و به چشم

 باید توضیح بدم؟ _

 .چشم هاش رو محکم از حرص بست

 !آره _

 .اخم کردم

 !می خوام برم پیش مامانم _

 !بدممی خوام برم ایران ادامه ی تحصیل 

 .هردو به چشم های هم دیگه نگاه می کردیم

 .اون چشم های سرد و یخیش یه چیز نامعلومی می دیدمتوی

 !یه چیزی مثل ترس

 .گلوم رو به زور قورت دادم و سرم رو انداختم پایینآب

 !نمی ذارم برگردی ایران _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 چی؟ _



ت زیاد شروع محکم پاش رو روی پدال گاز گذاشت و با سرع

 .به رانندگی کرد

 !زندانیت می کنم _

 !آره

 :فریاد زدم

 !نگه دار _

اون به جای اینکه ماشین رو نگه داره با سرعت بیشتری اما

 .کردرانندگی

 !وای خدایا خودت کمکم کن 

 !تورو به امام حسینت قسم کمکم کن

 !کنمخواهش می

 !امید نکنخدایا امیدم رو نا

 .رسیدیمباالخره به خونه 

 .کشید و به سمت خونه حرکت کردبوراک محکم من رو

تا در رو باز کرد؛ من رو داخل حیاط انداخت و محکم بغلم کرد 

 .و به سمت در پذیرایی حرکت کردیم

 .بلند جیغ می کشیدم و گریه می کردم



 .ترس کل وجودم رو فرا گرفته بود

 نمیدونستم باید چی کار کنم؟

بوراک می زدم که اونم مطمئن بودم فقط محکم مشت به کمر 

 .که هیچ و اصال تاثیر نداره

 .باالخره به اتاقم رسیدیم

 .منو پرت کرد داخل اتاق

 .به سمت در حرکت کردم که محکم در رو بست و قفلش کرد

 .مشت محکمب زدم به در و فریاد زدم

 !کمک _

 !کمک

 !باز کنه یکی این در رو

 .باز کنتورو خدا در رو  بوراک

 چرا نمی ذاری برگردم ایران؟

 !بوراک

 :بلند فریاد کشیدم

 !بوراک _

 .بی حال پشت در نشستم



 !چقدر من بدبختم

 .هرکی اومد یک ضربه بهم زد و رفت

خدایا اگه این آزمون الهی هست باید بگم من واقعا نمی تونم 

 .از پسش بر بیام

 .ندارمبه خدا قسم کشش

 .یختن کردناشک هام با شدت بیشتری شروع به ر

 .چشم هام رو محکم بستم

 .باید یه فکری کنم

 .باید از اینجا فرار کنم امشب حتما

 .کردمجمعچمدونم رو در آوردم و تمام وسایلم رو

چادرم رو مرتب روی سرم گذاشتم و به سمت تراس داخل 

 .کردماتاقم حرکت

 .خدارو شکر ارتفاعش زیاد نبود

داخل کمد رو در آوردم و به هم تمام مالفه های داخل اتاق و 

 .دیگه گره زدم

چمدونم رو  بعد اون رو به میله ی لبه ی تراس گره زدم و اول

 .فرستادم پایین و بعد خودم رفتم پایین



 خوب حاال کجا برم؟

 .گوشیم رو از توی جیبم در آوردم و به الیسا زنگ زدم

 .با شنیدن صدای الیسا آروم شدم

 !الو سالم فاطمه _

 :از اینکه جواب سالمش رو دادم گفتم بعد

 !الیسا سریع بیا دنبالم _

 !بیا پشت خونه ی بوراک وقتی رسیدی یه پیام بهم بده

 .حدس می زدم تعجب کنه

 چرا؟ _

 .دستم رو گذاشتم روی پیشونیم

 .بعدا برات توضیح می دم فقط االن عجله کن _

 .باشه ای گفت و تلفن رو قطع کرد

 .بهم پیام داد که رسیدهحدود ربع ساعت بعد 

آروم از در حیاط پشتی زدم بیرون و به سمت الیسا حرکت 

 .کردم

 .سوار ماشین شدم

 !سالم الیسا لطفا سریع حرکت کن _



 .خونه ی  خودش حرکت کردباشه ای گفت و به سمت

 چرا از خونه ی بوراک فرار کردی؟ _

 .بعدا برات توضیح می دم _

 .بذار برسیم

 .بدل نشددیگه حرفی بینمون رد و باشه ودوباره گفت 

 .باهم وارد خونشون شدیم

پدر و مادرم به خاطر این تعطیالت رفتن مسافرت ولی من  _

 .نرفتم چون درس ندارم

 بعد بگو چی شده؟بیا استراحت کن و 

 .مبل نشستمگفتم و روی چشمی 

 خوردی؟شام _

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 .ردومون پیتزا سفارش می دماالن برای ه _

 .باشه ای گفتم و ساکت شدم

به سمت حیاط خونشون حرکت کردم و روی تاب وسط حیاط 

 .نشستم

 .پلی کردمترانه ی مورد عالقم رو 



 

**** 

 

 !تنهایی و گیتارو غم و این دل بیمارمو این حال خرابمشب و 

 

حسی که میده بی تو  منو بی خوابیو بی تابیو دل تنگی و

 !عذابم

 

 !تو با یه گوشی خاموشی و تو فاز فراموشی و من در به در تو

 

تو لبات خندونو تو چشم من اشک بی خیال کی به کیه فدای 

 !سر تو

  

 !عشقم

 

 !بعد تو چقدر بده حالم

 



 !به دیوونگی رسید کارم

 

 !ولی باز هواتو دارم

 

 !دنیا

 

 !اون یه جای دور منم تنها

 

 ...! خیلی قلبمو شکست اما

 

 !هواشو دارم هنوزم

 

🎶🎶🎶 
 

 !کنهدرک  تورو من نتونست که هیچکی جز

 

 !کردی که قلبم تا ابد درد کنهیه کاری 



 

 !سرد کنهمنکه هیچ کاری نکردم که تو رو 

 

 !منکه چشماتو به یه دنیا نمی دادم گلم

 

 !زندگی بعد تو سخت شد کم شده تحملم

 

 !نمی خورممن به درد تو  شنیدم که گفتی

 

 !عشقم

 

 !بعد تو چقدر بده حالم

 

 !به دیوونگی رسید کارم

 

 !ولی باز هواتو دارم

 



 !دنیا

 

 !اون یه جای دور منم تنها

 

 !خیلی قلبمو شکست اما

 

 !هنوزم هواشو دارم

 

 * فاز فراموشی از حمید عسکری*

 *مین هو*

 

 لعنتی چرارفتی؟

 این رسم عاشقیه؟

 آخه چرا؟

 .نشستم و به عکس فاطمه نگاه کردمروی پله های حیاط 

 !من هنوزم عاشقتم _

 .هم به تو فکر نکنم حتی نمیتونم یک لحظه



 !حتی یک لحظه

من غرورم رو به خاطر تو شکستم و بهت گفتم دوست دارم اما 

نگذشت؛ حاال من بوراک به خاطر تو حتی از غرورش هم 

 عاشق واقعیم یا اون؟

 !عاشقی سخته

 !چون درد داره

 !هرکسی نمیتونه تحمل کنه دردش رو

 ولی میدونی چیه؟

 !من تمام تالشم رو می کنم که بهت برسم

 !اگرم نرسیدم فوقش می میرم

 !زندگی بی تو مثل مرگه برام

 

 *بوراک*

 

با اعصابی داغون به سمت اتاقم رفتم؛ اما هرکاری کردم خوابم 

 .نبرد



آیینه به پشت میز مطالعم روی صندلی نشستم و از توی 

 . خودم نگاه کردم

 !خواهمخود من چقدر

 من کی اینطوری شدم؟

 .محکم زدم روی میز

 .نه من خود خواه نیستم _

 .من فقط عاشقم و نمی خوام عشقم رو از دست بدم

 .صدای وجدانم به گوشم رسید

 !اگه عاشقی چرا بهش نمیگی _

 !اگه غرورت نمیذاره پس بدون عاشق واقعی نیستی

 .زدم بلند داد

 !خفه شو _

 !اون مال منه

 !باید از حرکات من بفهمه عاشقشم

به خدا قسم یک لحظه احساس کردم صدای پوزخند وجدانم 

 .به گوشم می رسه

 مگه علم غیب داره که بدونه تو عاشقشی؟ _



 !تو باید بهش بگی

 .محکم زدم روی میز

 !نمیگم _

 !خوامنمی

وست دارم؛ اونوقت نگهش میدارم تا بهم بگه داینقدر اینجا 

 !کنممنم اعتراف می

 !کنهباید اون اعترافاول 

 .صداش به گوشم رسید

 !همیشه اول پسر به دختر ابراز عالقه می کنه نه دختر _

 .تو آیینه ی اتاق به چشم های آبیم نگاه کردم

خیلی از دخترا هستن که به پسرا پیشنهاد میدن، مثل  _

 !دوست دختر های من

 .کردم رو روی میز گذاشتمدست های مشت 

 !اکثرشون به خاطر قیافه و پولت تورو می خواستن _

 .از جام بلند شدم

 .چقدر دیوونه شدم که دارم با خودم کل کل می کنم

 .بهتره برم یه سری به فاطمه بزنم



 .از اتاقم زدم بیرون و به سمت اتاق فاطمه حرکت کردم

 .رد اتاق شدمبا کلید های توی دستم در رو باز کردم و وا

 .در کمال ناباوری، کسی رو اونجا ندیدم

 .متعجب به همه جا نگاه کردم

 .کل اتاق رو گشتم اما خبری از فاطمه نبود

 .به سمت تراس داخل اتاق رفتم

چند تا مالفه ی بهم گره خورده به میله ی تراس آویزون 

 .بودن

 .معلوم بوده که فاطمه رفته

رو پوشیدم و به سمت بیرون  سریع به سمت اتاقم رفتم و کتم

 .حرکت کردم

 

 *فاطمه*

 

 .آروم گریه میکردم

 !چقدر سخته که ازش دورم

 !شدهدلم براش تنگ



 !دوسش دارم خوب

 !عاشقشم

 !عاشق

 .صدای الیسا رو از پشتم شنیدم 

 .اشک هام رو پاک کردم و خودم رو عادی نشون دادم

 !جانم الیسا _

 .اومد جفتم نشست

 !چی شدهمنتظرم بدونم  _

 .نگران نباش به کسی نمیگم

 .شاید نتونم کاری برات کنم ولی تو حداقل آروم میشی

 .لبخندی زدم

 .مرسی عزیزم _

 .دستام رو گرفت

 !بگو چی شده؟ _

 .کل ماجرا رو براش تعریف کردم

 .فهمید من دخترم تا االناز زمانی که بوراک 

 .البته بوسه های بوراک رو سانسور کردم



 .تن همش اشک می ریختمدر حین گف

 .شاید اینطور بیشتر خالی بشم

با کمربند من رو کتک زده و  الیسا هم وقتی فهمید بوراک

چادرم که یادگار مادر بزرگم بود؛ توسط نهال پاره شد؛ شروع 

 .به گریه کرد

 .بعد از اتمام حرفم الیسا اشکاش رو پاک کرد

کشیدی  خاک توی اون سرت کنن که با این همه زجری که _

 .پات رو از این کشور هنوز ننداختی بیرون

من جات بودم همون اول که دیدم منو به خاطر لباس های 

 .گشادم مسخره می کنه ترکش می کردم

 .به چشم های خوشگل الیسا نگاه کردم

 !الیسا من عاشقشم _

عاشق نشدی بفهمی چه دردی داره عشقت جلوی چشمت 

 .یباشه اما تو نتونی بهش نزدیک بش

 .دستام رو سفت گرفت

 از کجا میدونی واقعا عاشقشی؟ _

 !شاید حست یه هوس زود گذره



 .سرمو انداختم پایین

یه دختر زمانی عاشق میشه که بخواد به معشوقش همه  _

 .چیزش رو بده و از آرزوهاش بگذره

 .من به خاطر بوراک دوری خونوادم رو تحمل کردم

 .تو سن بچگی رفتم سرکار

 .بودنم گذشتماز دختر 

 .از همه مهم تر از درسم گذشتم تا فقط به اون نزدیک بشم

 .محکم بغلم کرد

 !خیلی خوب ولش کن _

راستش تو که توی حیاط بودی رفتم برات یه بلیط اینترنتی 

 .گرفتم

 .فردا ساعت ده صبح پرواز داری

 .سریع ازش جدا شدم

 واقعا؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .لبخندی زدم

 ... خیلی م _



یک لحظه صدای در خونه به گوشم رسید و بعدش صدای 

 .بود که فریاد می کشید که الیسا در رو باز کنهبوراک

 .سریع از جام بلند شدم

 .الیسا دستم رو گرفت

 !برو به سمت انباری _

 .بعد با دستش انباری رو بهم نشون داد

 .سریع به سمت انباری حرکت کردم

و چند تا آدم دیگه که حدس پنج دقیقه بعد صدای بوراک 

 .میزدم بادیگارد هاش باشن به گوشم رسید

 .با ترس روی زمین نشستم

 .صدای بلند بوراک به گوشم رسید

 !فاطمه هرجا هستی بیا بیرون _

 .اگه نیای و من پیدات کردم اونموقع من میدونم و تو

 .بالیی سرت میارم که از این کارت پشیمون بشی

 .دهنم و ساکت شدمدستم رو گذاشتم روی 

 .صدای الیسا بلند شد

 !چی داری میگی بوراک _



 فاطمه کجا بود؟

 .برو از خونه ی من بیرون

 .فاطمه اینجا نیست

 .بوراک پوزخندی زد

 .بچه ها سریع برین خونه رو بگردین _

تا این حرف رو زد با ترس رفتم داخل صندوقچه ی داخل 

 .انباری قایم شدم

انباری باز شد و صدای بوراک و الیسا بعد از پنج دقیقه در 

 .اومد

 خوب دیدی فاطمه نیست؟ _

 .حاال از خونه ی من برو بیرون

 .صدای نزدیک شدن پای بوراک به گوشم رسید

دستش رو گذاشت روی صندوقچه که از ترس به خودم 

 .لرزیدم

 .دستم رو گذاشتم روی دهنم

 !باشه _

 .بعد صدای دور شدن قدم هاش رو شنیدم



 !یسا، فاطمه برای من خیلی مهمه اگه اومد پیشت بهم بگوال _

 .تا بوراک این رو گفت متعجب شدم

 .تو اگه فاطمه برات مهم بود این همه بال سرش نمیاوردی _

 !ای الیسای دهن لق

 آخه چرا گفت؟

 !اونش به تو ربط نداره _

 .دستام رو مشت کرده بودم

 .از دست الیسا حرصی شدم

 .باشمواظب حرف زدنت  _

 راستی خونه ی من رو از کجا پیدا کردی؟

 .گردن و کمرم درد می گرفتن

 .کاش برن بیرون حرف بزنن

زمانی که اومدی شرکتم فرم پر کردی برای اینکه استخدام  _

 .بشی ولی خوب تو آزمون رد شدی

ولی خوب به هرحال من فرمت رو نگه داشتم و االنم به دردم 

 . خورد

 .رفته  بودی کافی شاپ همون روز که با فاطمه



صدای بوراک قطع شد و بعد صدای بسته شدن در به گوشم 

 .رسید

 .بعد از چند دقیقه الیسا وارد انبار شد

 کجایی؟فاطمه _

 !بیا بیرون رفت

 .اومدم بیرونآروم از صندوقچه 

 .خوب بلعیدمهوای اطرافم رو 

 !خداروشکر _

 .روی زمین نشستم

 .نشستالیسا سریع اومد کنارم 

 حالت خوبه؟ _

 .بی حال سرم رو به معنای بله تکون دادم

 .خونه حرکت کردیمالیسا بغلم کرد و باهم به سمت 

شدم و بشمار سه بعد از اینکه وارد اتاق شدم؛ روی تخت ولو 

 .خوابم برد

 

*** 



 

 .صبح زود با صدای هشدار گوشیم از خواب بیدار شدم

 پوشیدم و به ساعت نگاه بعد از خوندن نماز صبحم لباسام رو

 .کردم

 .ساعت هشت صبح بود

خجالت می کشیدم برم سر یخچال الیسا و صبحانه بخورم برا 

 .توی اتاقش و بیدارش کردم همین رفتم

 .حاال بماند که چقدر غر زد

باهم صبحانه خوردیم و من بعد از گرفتن آدرس فرودگاه از 

 .الیسا به یه تاکسی زنگ زدم تا برم

 میای ترکیه؟ بازم _

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم

 !نه _

 .یک بار اومدم واسه هفت پشتم بسه

 .سرش رو انداخت پایین

 یعنی دیگه نمی بینمت؟ _

 .دستم رو گذاشتم روی شونش



 .هی دیوونه ما توی فضای مجازی باهم هستیم _

 .رفتن من چیزی از دوستیمون کم نمیکنه به هر حال این

 .من رو محکم بغل کردلبخندی زد و 

 .ای کاش می ذاشتی تا فرودگاه باهات بیام _

 .ازش جدا شدم

 !نه اینطور بهتره _

 .اگه بیای جدایی واسه هردومون سخت میشه

 .یهو تا اینو گفتم الیسا شروع به گریه کردن کرد

 .حاال یکی بیاد این رو بگیره

 .دستاش رو سفت گرفتم

 .صدای بوق ماشین به گوشم رسید

 .کسی اومده بود در خونهتا

 .از الیسا خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم

 .حدود نیم ساعت بعد به فرودگاه رسیدم

 .ساعت نه و سی دقیقه بود

 .نیم ساعت وقت داشتم

 .روی صندلی انتظار نشستم تا زمان پروازم رو اعالم کنند



بعد از بیست و پنج دقیقه اعالم کردند و من به سمت پذیرش 

 .و بلیطم رو دادمرفتم 

بعد از اون رفتیم حیاط فرودگاه جایی که هواپیماها هستند تا 

 .سوار هواپیما بشم

قبل از اینکه بخوام سوار شم صدای بوراک رو شنیدم که بلند 

 :فریاد می زد

 !فاطمه برگرد _

 .به عقب برگشتم

 !دیگه برای برگشتن دیره _

 .زمانی که باید منو نگه می داشتی؛ نداشتی

 !و منو عوض کردیت

پس از این به بعد فاطمه ای میشم که خودمم نمی شناسمش 

 .بوراک

 .یک لحظه اومد سمت فرودگاه و چشمش به من افتاد

 .سریع روم رو ازش گرفتم و وارد هواپیما شدم

هنوز که هنوزه صدای دادش میومد که داشت با مسئول 

 .هواپیما به ترکی دعوا می کرد



 .فقط نیاد داخل هواپیمااز خدا می خواستم 

 .بعد از ده دقیقه استرس هواپیما شروع به حرکت کرد

 .پرده ی پنجره رو کنار زدم که چشمم به بوراک افتاد

 .سریع پرده رو گذاشتم رو پنجره

 !چشمات هرگز از یادم نمیره عشقم

 

 *بوراک*

 

 .باالخره پرواز کردهواپیما حرکت کرد و 

 .ه کردممتعجب به پرواز هواپیما نگا

 یعنی رفت؟

 فاطمه رفت؟

 !نه بابا فاطمه توی ترکیست

 .حتما چشم هام اشتباهی دیده

 !آره فاطمه ترکیست

 .باید برم پیش الیسا



مطمئنم اون میدونه فاطمه کجاست و دیشب بهم دروغ گفته 

 .که نمیدونه

 .تنها بذاره فاطمه محاله که من رو

بذاره چون اون مال  تنها من رو یعنی من بهش اجازه نمیدم که

 !منه

 !فقط من

 .از فرودگاه زدم بیرون و سوار ماشینم شدم

 .عکس فاطمه رو از دراور ماشین در آوردم

لباس های پسرونه در حال خوردن بستنی  فاطمه با چهره و

 .بود که من ازش یواشکی عکس گرفتم

 !تو نمیتونی من رو تنها بذاری _

 درسته؟

ازه نمیدم که تو من رو تنها من رئیس تو هستم و بهت اج

 !بذاری

 !چون تو مال منی

 !و من دوستت دارم

 .عکس رو گذاشتم کنار و به سمت خونه ی الیسا حرکت کردم



 

 *فاطمه*

 

 .سرم رو به پنجره تکیه دادم

 !خدایا خودت بهم صبر بده _

 .بهم صبر بده تا بتونم راحت فراموشش کنم

 .بگیرم تا چیزی یادم نیادای کاش وقتی رسیدم ایران آلزایمر 

 .تا یادم نیاد چقدر التماسش می کردم که من رو کتک نزنه

 .تا یادم نیاد که من یه مدت به عنوان پسر تو ترکیه بودم

 .تا یادم نیاد که بوراک انگ هرزگی رو بهم می زد

تا یادم نیاد اصال فردی به اسم بوراک توی زندگی من وجود 

 .داشته

 !یرمای کاش آلزایمر بگ

 !ای کاش

 .یک لحظه یک لیوان چایی جلوم قرار گرفت

 .به فردی که لیوان رو گرفته بود نگاه کردم

 .اون یک دختر جوان و زیبای ترکی بود



 .چه جالب جفتم نشسته بود و من اصال متوجه نشده بودم

 :به انگلیسی گفت

 !بخور _

 !برای سر درد خیلی خوبه

 .آرامش میده از همه مهم تر خوردن چای به انسان

سریع اشکام رو پاک کردم و چایی رو ازش گرفتم که دستش 

 .رو کرد توی جیبش و دو تا شیرینی به سمتم گرفت

یکی از اونا رو برداشتم و تشکر کردم و شروع به خوردن 

 .چایی کردم

 

 *بوراک*

 

 بلند داد زدم

 !یاال بگو کجاست وگرنه این خونه رو به آتیش می کشم _

 .رو گذاشت روی گوششالیسا دستش 

 !باور کن راست میگم _

 !همین امروز صبح رفت ایران



 .بلند داد کشیدم

 !دروغ می گی _

 .اونجا نباشم منفاطمه بهم قول داده جایی نره که 

 !بهم قول داده بدون من جایی نره

 .بلند تر از من داد کشید

 !هرچی بوده مال گذشتست _

 !جود ندارهاون االن رفته و فاطمه ای دیگه و

دیگه باید به این باور برسی که اون رفته و باعث و بانی رفتنش 

 !هم خودت بودی آقای جکسون

 .متعجب بهش نگاه کردم

 باعث و بانیش من بودم؟ _

 .گوشه ی حیاط نشست

 !فاطمه عاشق تو بود _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 چی؟ _

 .سرش رو انداخت پایین



میگم تا تو بفهمی که چه بهش قول داده بودم نگم؛ ولی  _

 .اشتباهی کردی

 !فاطمه دوست داشت

بعد گفت دروغ گفتم ولی اون درسته یه بار به زبون اورد و 

دوست دارمش از ته قلبش بود و اون به خاطر تو اومده بود 

 !ترکیه چون فکر می کرد توهم دوسش داری

 .ولی اشتباه فکر می کرد

، مسخرش کردی و با اینکه کتکش زدی و سرش داد کشیدی

 .انگ هرزگی بهش زدی ولی پات موند

 .اما تو هیچ وقت جدیش نگرفتی

من خودم به شخصه اگه جاش بودم همون موقع که مسخرم 

 .میکردی می رفتم

 .اما اون موند

 !موند تا عالقش رو بهت ثابت کنه

ولی تو اینقدر سرگرم چیز های دیگه بودی که نفهمیدی 

 !چقدر دوست داره و عاشقته

 !بوراک بد کردی



 !خیلیم بد کردی

 .دخترایی مثل فاطمه توی این دنیا کم پیدا میشن

 !تو قدر جواهرت رو ندونستی

 !ندونستی بوراک

من خوشحالم که فاطمه رفت و خودش رو از بند حصار تو 

 .نجات داد

 !االن تو موندی

 .روی زمین نشستم

 چرا بهم نگفت دوستم داره؟ _

 چرا؟

 .بهم نزدیک شد

 !دلش می خواست این کلمه رو اول از زبون تو بشنوه _

 .خیسی اشک رو روی صورتم حس کردم

 تو داری گریه می کنی؟وای باورم نمیشه بوراک  _

 !این امکان نداره

 .دستش رو به صورتم نزدیک کرد که پسش زدم

 !دارم... دوست ... خیلی ... رو ... فاطمه ...  من  _



 .تعجبش بیشتر شد

 !چی؟... چ  _

 .به چشم هاش نگاه کردم

 !من فاطمه رو خیلی دوست دارم _

 .الیسا از جاش بلند شد

 !به هر حال اون دیگه رفته _

 !بهتره به فکر آیندت باشی

دختر های زیادی دور و ورت هستن راحت میتونی فاطمه رو 

 ...ف 

 :وسط حرفش پریدم و داد زدم

 !اما هیچ کدوم برای من مثل فاطمه نمیشن _

 

 *فاطمه*

 

 .به بیرون نگاه می کردم



دلم هوای ترانه کرده بود؛ برای همین هندزفری هام و گوشیم 

رو از توی کیفم در آوردم و ترانه ی اونم رفت از میثم 

 .ابراهیمی رو پلی کردم

 

🎶🎶🎶 
 

 ...اونم رفت 

 

 !دل من دیگه تمومش کن

 

 ...اونم رفت 

 

 !زخمی که خوردمو خوبش کن

 

 !ما بوداون اگه عاشق 

 

 !می موند پیش ما



 

 !کم دیگه خواهش کن

 

 !من با گریه

 

 !چرا قراره خالی شم؟

 

 !یه عمره

 

 !مثل اسفندی رو آتیشم

 

 !چرا باورت نمیشه؟

 

 ...!ای دل تنها 

 

 !رفته اون از پیشم

 



 !دلم دلت شکسته آره

 

 !طاقت بیار که ما قراره

 

 !همیشه تو قفس بمونیم

 

 !این رسم تلخ روزگاره

 

 !همیشه پشت هر زمستون یه بهاره

 

 !این زندگی که زندگی نیست

 

 !جایی واسه دیوونگی نیست

 

 ...!چه سخته هرکی عشقتو خواست 

 

 !بگی نیست



 

...... 

 

🎶🎶🎶 
 

 .اشکام رو پاک کردم

 گریه می کنی؟داری  _

 .به سمت دختره برگشتم

 !نه یه چیزی رفت توی چشمم... نه  _

 .لبخند دلنشینی زد

 ولت کرده و رفته آره؟ _

 .سرم رو به سمت چپ و راست تکون دادم

 ! نه _

 !من ولش کردم

 .به چشم هام نگاه کرد

 !چرا ولش کردی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین



 .چون عالقم یه طرفه بود و اون منو نمی خولست _

 .منم عشق اجباری رو دوست ندارم برای همین ولش کردم

 .گذاشت روی دستمدستش رو 

 !هی دختر ناراحت نشو _

 .شاید قسمت نبوده

 .نمی خواد گریه کنی

 .االن میری پیش پدر و مادرت؛ همه چیز یادت میره

 .مادرم، تازه فهمیدم که چقدر دلتنگشونمبا شنیدن اسم پدر و

مادرم خیلی وقت بود که بهم زنگ نزده بود و همین باعث 

 .میشد که خیلی نگرانش بشم

 .نفس عمیقی کشیدم 

 .خیلی دلم برای پدر و مادرم تنگ شده _

 .امیدوارم زود تر ببینمشون

 .دختره سرش رو تکون داد

 !منم امیدوارم _

 .راستی خودم رو بهت معرفی نکردم

 .من ایرم هستم و بیست سالمه و اهل ترکیه هستم



 حاال تو بگو اسمت چیه و چند سالته؟

 .بزنمخوبه خدارو شکر یکی رو پیدا کردم تا باهاش حرف 

 !من فاطمه هستم و هفده سالمه _

 .گوشیم و هندزفری هام رو گذاشتم توی کیفم

 تو ایرانی هستی؟ _

 .تکون دادمسرم رو 

 مسلمونی؟ _

 !آره _

 .آروم دستام رو نوازش کرد

 یکم کنجکاو شده بودم که چرا داشت میومد ایران؟

 چرا داری میری ایران؟ _

 سرش رو انداخت پایین

 !یه ایرانیه راستش عشقم _

 .بلند کردسرش رو 

 .البته ازدواج کردیم ها _

ماشااهلل وضعمون هم عالیه و شوهرم معاون شرکت اسکای 

 .جکسون معروفههست که مدیرش بوراک



 .متعجب بهش نگاه کردم

  !تولوپباز تا اسم بوراک رو شنیدم قلبم شروع به تاالپ و

 واقعا؟ _

 شوهرت تو ایران چی کار می کنه؟

 .راستش آقای جکسون قراره یه شرکت بزنه توی ایران _

 .سرم رو انداختم پایین

 !دلم واسه آقا بوراک میسوزه _

 .متعجب سرم رو بلند کردم

 !چرا؟ _

 !نمیدونم تاحاال آقای جکسون رو دیدی یا نه _

اون چهره ی بسیار زیبا و مغروری داره و به راحتی دخترارو به 

 !خودش جذب می کنه

دوست هام که دوست دخترش بود؛ می گفت نزدیک یکی از 

ماهه که بوراک بهش زنگ نزده یا زمانی که دوستم بهش  یک

 .خاموش می کنهزنگ می زنه گوشیش رو 

 .فکر کنم مشکلی براش پیش اومده

 .اخم کردمبا شنیدن اینکه دوستش دوست دختر بوراکه 



دختره رو شنیدم گفت نزدیک یک ماهه جواب که اما زمانی 

 .نمیده یه جوری شدم

 .احساس می کردم تمام انرژی های مثبت روی منه

میگن از زمانی که پسری به اسم دالتون اومده شرکتش  _

 .اینطور شده

 .متعجب بهش نگاه کردم

 دالتون؟ _

 .سرش رو تکون داد

 !آره _

 !البته من ندیدمش ولی میگن یه پسر با قد کوتاهه که ظریفه

 .بعد خندید

 !بیشتر شبیه دختراست تا پسرا _

 .جونی زدملبخند بی

 !یعنی بوراک بعد از اینکه من اومدم شرکتش با کسی نبوده؟

 تو چطوری با شوهرت آشنا شدی؟ _

 .خوب راستش من قبال منشی همسرم بودم _



خواستگاری کرد و منم با کمال میل خودش ازمبعد از مدتی

 .قبول کردم

 .آروم خندیدم

که برای همکارام توی شرکت د روزی افتادم یک لحظه یا

 .کلی دعوا کردبوراک ترانه ی ایرانی خوندم و اون با من

 .وقتی یاد اخماش میفتم بیشتر دلم براش تنگ میشه

 چرا می خندی؟ _

 .تک سرفه ای کردم

 .چیز مهمی نیست یاد یکی افتادم _

 .دستش رو گذاشت روی شونه هام

 !مهمه با یادش می خندی یعنی اینکه هنوز به یادشی و _

 .یک لحظه خندم تبدیل به بغض شد

 .آره بوراک مهم بود برام

 !شاید _

 

 *بوراک*

 



 .از خونش زدم بیرون

 .توی خیابون ها شروع به پیاده روی کردم

 .می انداختنتک تک این خیابون ها من رو یاد فاطمه 

 !نمیدونم چرا؟

 .اون رو زیاد نمی بردم بیرونمنکه 

 !نگاه کناونجا روبوراک  _

 .کنارم نگاه کردمبه

 !فاطمه؟... ف  _

 .لبخندی زد

 !بیا بریم برام بستنی بخر _

 .چنگ می زدبغض به گلوم 

 !تو نرفته بودی ایرانی؟مگه  _

 .بهش نزدیک شدم و تا خواستم بغلش کنم محو شد

 .متعجب به جای خالیش نگاه کردم

 .گذاشتم روی سرمدستم رو 

 شده؟ من چم

 توهم زدم؟



 !جکسونهی بچه ها بوراک  _

سرم رو بلند کردم و هجوم عظیمی از آدم ها داشتن به سمت 

 .میومدن و البته بیشترشون میدویدنمن 

 !وای خدای من

 .حوصله ی کسی رو اصال نداشتم

به پشت برگشتم که فرار کنم؛ اما باز از پشتمم چند نفر 

 .داشتن میومدن

 (!ع)یا مریم مقدس

 .خودت کمکم کن(ع)یا عیسی مسیح

 

 *مین هو*

 

 !چی داری می گی علی؟ _

 .علی سرش رو انداخت پایین

 !بیا ببین خودش بهم پیام داده که رفته _

 .سریع گوشیش رو ازش گرفتم

 .فاطمه به علی پیام داده که برگشته ایران



 .برای یک لحظه تعادلم رو از دست دادم و روی زمین نشستم

 !نوای خدای م _

 !باورم نمیشه

 .گرفتعلی جلوم زانو زد و دست هام رو

 .داداش بلند شو _

 .مشت محکمی روی زمین زدم

 .همش تقصیر بوراکه _

 !همش تقصیر اونه

 .سریع از جام بلند شدم و از خونه زدم بیرون

 .صدای علی رو از پشت سرم شنیدم

 !کجا میری مین هو؟ _

حرکت ی بوراک خونه بهش بی اعتنایی کردم و به سمت 

 .کردم

 .تا شب جلوی در خونش نشسته  بودم

کردم و توی این مدت همش داشتم به عکس فاطمه نگاه می

 !برام واقعا سخت بود که باور کنم رفته

 .دستم رو به لب های فاطمه توی عکس نزدیک کردم



 .خیلی کوچیک اما زیبا بودن

 .یک لحظه صدای قدم های کسی رو شنیدم

 .حتما بوراکه

 .از جام بلند شدم که بوراک رو دیدم

گذاشتم داخل جیبم و با سرعت به سمت بوراک گوشیم رو 

 .حرکت کردم

 .محکم گرفتم که با چشم های سرخش مواجه شدم یقش رو

 .یک لحظه دستم شل شد و اومد پایین

 .چند قطره اشک از گوشه ی چشمش چکیده بود

 .توی دستش یه بطری مشروب بود

 !بگی تقصیر من بود که اون رفت؟می خوای  _

 !حق داری

 .صداش بغض داشت

 !میدونم هنوزم دوسش داری _

 :بلند داد زد و کشیده گفت

 .ولی منم از وقتی که یادم میاد دوسش داشتم _

 .شیشه رو محکم انداخت زمین که شکست



 !ببین منو _

توی کمتر از یه روز چه همین امروز صبح فاطمه رفت و ببین

 !اومد مبالیی سر

 !ببین

 !دستش رو گذاشت روی قلبش

 !قلبم از کار افتاده _

 !میگی دوسش داری؟

 !من صد برابر تو دوسش دارم

 !میگی عاشقشی؟

 !من صد برابر تو عاشقشم

 .نمیتونستم بوراک رو اینطوری ببینم

 .وقت گریه نمی کرد یا شاید جلوی ما گریه نمیکرد اون هیچ

 .نبوداون هیچ وقت اینقدر شکسته 

 !چیه؟ _

باورت نمیشه فردی که االن روبه روته روزی برادرت بود و االن 

 رقیبت؟



باورت نمیشه که کسی که مثل برادرت بود االن شکسته 

 !شده؟

 .طاقت نیاوردم و بوراک رو محکم در آغوش کشیدم

 !آروم باش بوراک؟ _

 !فاطمه رفت

 .با هم روی زمین نشستیم

 .کردیمهردومون داشتیم گریه می 

 .یک لحظه بوراک فریاد کشید

 ...!خدا  _

محکم گرفتم و از زمین جداش کردم و باهم به  شونه هاش رو

 .سمت خونش حرکت کردیم

نمیدونم چرا تا اشک هاش رو دیدم حس تنفرم نسبت بهش از 

 .بین رفت

 .اما من و اون هنوز رقیبیم

 .مشدر خونه رو باز کرد و منم کمکش کردم و تا اتاقش برد 

 .چشم هاش رو بست روی تخت دراز کشید و

 !چیزی نیاز نداری؟ _



 .گذاشت روی چشم هاشدستش رو 

 !نه _

 .می خوام تنها باشم

 .باشه ای گفتم و از اتاق زدم بیرون

 

 *فاطمه*

 

 .بعد از یک روز و نصفی باالخره رسیدیم ایران

 .بلعیدماومدم بیرون و هوای اطرافم رو  از هواپیما

 .جا مثل خونه ی آدم نمیشهمیگن هیچراست 

 .االن من باید بگم هیچ جا مثل وطن آدم نمیشه

 .کردمفرودگاه حرکت  چمدونم رو برداشتم و به سمت بیرون

 .کردمخونمون حرکت یه تاکسی گرفتم و به سمت  

 .حدود نیم ساعت بعد رسیدم به خونه

زده رون متوجه پارچه ای شدم که بیماشین پیاده شدم که از

 .شده بود



نوشته بود؛ فوت مرحوم لیال شیدایی و مرتضی روی پارچه

مادر مهربان و دلسوز را به خانواده ی شیدایی شیدایی، پدر و

 .گوییمتسلیت می

 .یک لحطه صدای جیغ کسی رو از پشت سرم شنیدم

 اسم پدر و مادر من توی این تابلو چی کار می کردن؟  

 .خاله مریم روبه رو شدمبه عقب برگشتم که با 

 .بلند جیغ کشید

 !االن میای؟ _

 مردن؟که هردوشوناالن

 اومدن تو چه فایده ای داره؟

 !ها؟

نه حمله نکبا بغض به خاله و زنایی که گرفته بودنش تا به من

 .نگاه کردم

 !چی شده؟... چ  _

 .دوباره صدای جیغ خاله به گوشم رسید

 !خواستی بشه؟میدیگه چی _

 .مادرت زیر خاک هستنپدر و االن



 !می فهمی؟

 !مردن

 !اونا مردن

 .سرم داشت گیج می رفت

 .دست خودم نبودتعادلم

 !یا خدا بهم صبر بده

 خواب باشمخدایا یه کاری کن من

 ...!خدایا 

 .سکوت من نشون از خاموشی و تاریکی اطرافم بود

شنیدم که به سمتم قبل از بیهوشی صدای جیغ زن هارو 

 .میومدن

 

 *بوراک*

 

 .فرا گرفته بودسکوت همه جارو 

موندم و این خونه و یه دنیا خاطره  مین هو رفت خونش و من

 .از عشقم



 .صدای فاطمه به گوشم می رسید

 .صدای حرف زدنش

 .بوی خوشش

 .خونه راه می رفتماز تخت بلند شدم و سر در گم توی

فاطمه بیشتر تک تک خاطراتم با که  کارم باعث شدهمین

 .زنده بشه

 .اشک دور چشم هام حلقه بسته بود 

 .آوردمبه سمت آشپز خونه رفتم و چند شیشه مشروب بیرون 

فلش عکس های خودم و فاطمه رو در آوردم و گذاشتم 

 .تلویزیونرو

چند پاکت سیگار هم که از قبل توی کابینت هام داشتم 

 .برداشتم و روی مبل نشستم

 من یواشکی از فاطمهیی بودن کهبیشتر عکسا، عکسا

 .گرفتممی

 .بقیه همه کاری بودن

شروع به دیدن عکسا کردم و سیگارم رو روشن کردم و یه 

 .قلوپ مشروب خوردم



 .انداختمییاد تلخی زندگیم طعم تلخ مشروب من رو 

 .نداشتاینقدر خورده بودم که حد 

 .پاکت های سیگارم تموم شده بود 

قب کردم که به یه عکسی رسیدم که وقتی جلو ععکس هارو 

 .خواب بود یواشکی ازش گرفته بودمفاطمه

 .از روی مبل بلند شدم و به سمت تلویزیون حرکت کردم

لب های کردم و لب هام رو روی سرم رو به تلویزیون نزدیک 

 .فاطمه گذاشتم

 .سرم رو عقب بردم

 .خندیدممیریختم و هم بلند میهم اشک 

 *مین هو.*ه شده بودمخیلی دیوون

 

 لعنتی چرارفتی؟

 این رسم عاشقیه؟

 آخه چرا؟

 .روی پله های حیاط نشستم و به عکس فاطمه نگاه کردم

 !من هنوزم عاشقتم _



 .هم به تو فکر نکنم حتی نمیتونم یک لحظه

 !حتی یک لحظه

من غرورم رو به خاطر تو شکستم و بهت گفتم دوست دارم اما 

نگذشت؛ حاال من از غرورش هم  بوراک به خاطر تو حتی

 عاشق واقعیم یا اون؟

 !عاشقی سخته

 !چون درد داره

 !هرکسی نمیتونه تحمل کنه دردش رو

 ولی میدونی چیه؟

 !من تمام تالشم رو می کنم که بهت برسم

 !اگرم نرسیدم فوقش می میرم

 !زندگی بی تو مثل مرگه برام

 

 *بوراک*

 

م؛ اما هرکاری کردم خوابم با اعصابی داغون به سمت اتاقم رفت

 .نبرد



پشت میز مطالعم روی صندلی نشستم و از توی آیینه به 

 . خودم نگاه کردم

 !خواهمخود من چقدر

 من کی اینطوری شدم؟

 .محکم زدم روی میز

 .نه من خود خواه نیستم _

 .من فقط عاشقم و نمی خوام عشقم رو از دست بدم

 .صدای وجدانم به گوشم رسید

 !عاشقی چرا بهش نمیگیاگه  _

 !اگه غرورت نمیذاره پس بدون عاشق واقعی نیستی

 .بلند داد زدم

 !خفه شو _

 !اون مال منه

 !باید از حرکات من بفهمه عاشقشم

به خدا قسم یک لحظه احساس کردم صدای پوزخند وجدانم 

 .به گوشم می رسه

 مگه علم غیب داره که بدونه تو عاشقشی؟ _



 !تو باید بهش بگی

 .محکم زدم روی میز

 !نمیگم _

 !خوامنمی

نگهش میدارم تا بهم بگه دوست دارم؛ اونوقت اینقدر اینجا 

 !کنممنم اعتراف می

 !کنهباید اون اعترافاول 

 .صداش به گوشم رسید

 !همیشه اول پسر به دختر ابراز عالقه می کنه نه دختر _

 .تو آیینه ی اتاق به چشم های آبیم نگاه کردم

ی از دخترا هستن که به پسرا پیشنهاد میدن، مثل خیل _

 !دوست دختر های من

 .دست های مشت کردم رو روی میز گذاشتم

 !اکثرشون به خاطر قیافه و پولت تورو می خواستن _

 .از جام بلند شدم

 .چقدر دیوونه شدم که دارم با خودم کل کل می کنم

 .بهتره برم یه سری به فاطمه بزنم



 .رون و به سمت اتاق فاطمه حرکت کردماز اتاقم زدم بی

 .با کلید های توی دستم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم

 .در کمال ناباوری، کسی رو اونجا ندیدم

 .متعجب به همه جا نگاه کردم

 .کل اتاق رو گشتم اما خبری از فاطمه نبود

 .به سمت تراس داخل اتاق رفتم

ی تراس آویزون  چند تا مالفه ی بهم گره خورده به میله

 .بودن

 .معلوم بوده که فاطمه رفته

سریع به سمت اتاقم رفتم و کتم رو پوشیدم و به سمت بیرون 

 .حرکت کردم

 

 *فاطمه*

 

 .آروم گریه میکردم

 !چقدر سخته که ازش دورم

 !شدهدلم براش تنگ



 !دوسش دارم خوب

 !عاشقشم

 !عاشق

 .صدای الیسا رو از پشتم شنیدم 

 .کردم و خودم رو عادی نشون دادماشک هام رو پاک 

 !جانم الیسا _

 .اومد جفتم نشست

 !منتظرم بدونم چی شده _

 .نگران نباش به کسی نمیگم

 .شاید نتونم کاری برات کنم ولی تو حداقل آروم میشی

 .لبخندی زدم

 .مرسی عزیزم _

 .دستام رو گرفت

 !بگو چی شده؟ _

 .کل ماجرا رو براش تعریف کردم

 .فهمید من دخترم تا االنبوراک از زمانی که 

 .البته بوسه های بوراک رو سانسور کردم



 .در حین گفتن همش اشک می ریختم

 .شاید اینطور بیشتر خالی بشم

با کمربند من رو کتک زده و  الیسا هم وقتی فهمید بوراک

چادرم که یادگار مادر بزرگم بود؛ توسط نهال پاره شد؛ شروع 

 .به گریه کرد

 .تمام حرفم الیسا اشکاش رو پاک کردبعد از ا

خاک توی اون سرت کنن که با این همه زجری که کشیدی  _

 .پات رو از این کشور هنوز ننداختی بیرون

من جات بودم همون اول که دیدم منو به خاطر لباس های 

 .گشادم مسخره می کنه ترکش می کردم

 .به چشم های خوشگل الیسا نگاه کردم

 !مالیسا من عاشقش _

عاشق نشدی بفهمی چه دردی داره عشقت جلوی چشمت 

 .باشه اما تو نتونی بهش نزدیک بشی

 .دستام رو سفت گرفت

 از کجا میدونی واقعا عاشقشی؟ _

 !شاید حست یه هوس زود گذره



 .سرمو انداختم پایین

یه دختر زمانی عاشق میشه که بخواد به معشوقش همه  _

 .چیزش رو بده و از آرزوهاش بگذره

 .من به خاطر بوراک دوری خونوادم رو تحمل کردم

 .تو سن بچگی رفتم سرکار

 .از دختر بودنم گذشتم

 .از همه مهم تر از درسم گذشتم تا فقط به اون نزدیک بشم

 .محکم بغلم کرد

 !خیلی خوب ولش کن _

راستش تو که توی حیاط بودی رفتم برات یه بلیط اینترنتی 

 .گرفتم

 .ز داریفردا ساعت ده صبح پروا

 .سریع ازش جدا شدم

 واقعا؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .لبخندی زدم

 ...خیلی م  _



یک لحظه صدای در خونه به گوشم رسید و بعدش صدای 

 .بود که فریاد می کشید که الیسا در رو باز کنهبوراک

 .سریع از جام بلند شدم

 .الیسا دستم رو گرفت

 !برو به سمت انباری _

 .رو بهم نشون دادبعد با دستش انباری 

 .سریع به سمت انباری حرکت کردم

پنج دقیقه بعد صدای بوراک و چند تا آدم دیگه که حدس 

 .میزدم بادیگارد هاش باشن به گوشم رسید

 .با ترس روی زمین نشستم

 .صدای بلند بوراک به گوشم رسید

 !فاطمه هرجا هستی بیا بیرون _

 .میدونم و تواگه نیای و من پیدات کردم اونموقع من 

 .بالیی سرت میارم که از این کارت پشیمون بشی

 .دستم رو گذاشتم روی دهنم و ساکت شدم

 .صدای الیسا بلند شد

 !چی داری میگی بوراک _



 فاطمه کجا بود؟

 .برو از خونه ی من بیرون

 .فاطمه اینجا نیست

 .بوراک پوزخندی زد

 .بچه ها سریع برین خونه رو بگردین _

رو زد با ترس رفتم داخل صندوقچه ی داخل تا این حرف 

 .انباری قایم شدم

بعد از پنج دقیقه در انباری باز شد و صدای بوراک و الیسا 

 .اومد

 خوب دیدی فاطمه نیست؟ _

 .حاال از خونه ی من برو بیرون

 .صدای نزدیک شدن پای بوراک به گوشم رسید

دستش رو گذاشت روی صندوقچه که از ترس به خودم 

 .ملرزید

 .دستم رو گذاشتم روی دهنم

 !باشه _

 .بعد صدای دور شدن قدم هاش رو شنیدم



 !الیسا، فاطمه برای من خیلی مهمه اگه اومد پیشت بهم بگو _

 .تا بوراک این رو گفت متعجب شدم

 .تو اگه فاطمه برات مهم بود این همه بال سرش نمیاوردی _

 !ای الیسای دهن لق

 آخه چرا گفت؟

 !ربط ندارهاونش به تو  _

 .دستام رو مشت کرده بودم

 .از دست الیسا حرصی شدم

 .مواظب حرف زدنت باش _

 راستی خونه ی من رو از کجا پیدا کردی؟

 .گردن و کمرم درد می گرفتن

 .کاش برن بیرون حرف بزنن

زمانی که اومدی شرکتم فرم پر کردی برای اینکه استخدام  _

 .بشی ولی خوب تو آزمون رد شدی

خوب به هرحال من فرمت رو نگه داشتم و االنم به دردم ولی 

 . خورد

 .همون روز که با فاطمه رفته  بودی کافی شاپ



صدای بوراک قطع شد و بعد صدای بسته شدن در به گوشم 

 .رسید

 .بعد از چند دقیقه الیسا وارد انبار شد

 کجایی؟فاطمه _

 !بیا بیرون رفت

 .اومدم بیرونآروم از صندوقچه 

 .خوب بلعیدماطرافم رو  هوای

 !خداروشکر _

 .روی زمین نشستم

 .الیسا سریع اومد کنارم نشست

 حالت خوبه؟ _

 .بی حال سرم رو به معنای بله تکون دادم

 .خونه حرکت کردیمالیسا بغلم کرد و باهم به سمت 

شدم و بشمار سه بعد از اینکه وارد اتاق شدم؛ روی تخت ولو 

 .خوابم برد

 

*** 



 

 .ود با صدای هشدار گوشیم از خواب بیدار شدمصبح ز

 بعد از خوندن نماز صبحم لباسام رو پوشیدم و به ساعت نگاه

 .کردم

 .ساعت هشت صبح بود

خجالت می کشیدم برم سر یخچال الیسا و صبحانه بخورم برا 

 .توی اتاقش و بیدارش کردم همین رفتم

 .حاال بماند که چقدر غر زد

و من بعد از گرفتن آدرس فرودگاه از باهم صبحانه خوردیم 

 .الیسا به یه تاکسی زنگ زدم تا برم

 بازم میای ترکیه؟ _

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم

 !نه _

 .یک بار اومدم واسه هفت پشتم بسه

 .سرش رو انداخت پایین

 یعنی دیگه نمی بینمت؟ _

 .دستم رو گذاشتم روی شونش



 .هم هستیمهی دیوونه ما توی فضای مجازی با _

 .رفتن من چیزی از دوستیمون کم نمیکنه به هر حال این

 .من رو محکم بغل کردلبخندی زد و 

 .ای کاش می ذاشتی تا فرودگاه باهات بیام _

 .ازش جدا شدم

 !نه اینطور بهتره _

 .اگه بیای جدایی واسه هردومون سخت میشه

 .یهو تا اینو گفتم الیسا شروع به گریه کردن کرد

 .یکی بیاد این رو بگیرهحاال 

 .دستاش رو سفت گرفتم

 .صدای بوق ماشین به گوشم رسید

 .تاکسی اومده بود در خونه

 .از الیسا خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم

 .حدود نیم ساعت بعد به فرودگاه رسیدم

 .ساعت نه و سی دقیقه بود

 .نیم ساعت وقت داشتم

 .رو اعالم کنندروی صندلی انتظار نشستم تا زمان پروازم 



بعد از بیست و پنج دقیقه اعالم کردند و من به سمت پذیرش 

 .رفتم و بلیطم رو دادم

بعد از اون رفتیم حیاط فرودگاه جایی که هواپیماها هستند تا 

 .سوار هواپیما بشم

قبل از اینکه بخوام سوار شم صدای بوراک رو شنیدم که بلند 

 :فریاد می زد

 !فاطمه برگرد _

 .برگشتمبه عقب 

 !دیگه برای برگشتن دیره _

 .زمانی که باید منو نگه می داشتی؛ نداشتی

 !تو منو عوض کردی

پس از این به بعد فاطمه ای میشم که خودمم نمی شناسمش 

 .بوراک

 .یک لحظه اومد سمت فرودگاه و چشمش به من افتاد

 .سریع روم رو ازش گرفتم و وارد هواپیما شدم

دش میومد که داشت با مسئول هنوز که هنوزه صدای دا

 .هواپیما به ترکی دعوا می کرد



 .از خدا می خواستم فقط نیاد داخل هواپیما

 .بعد از ده دقیقه استرس هواپیما شروع به حرکت کرد

 .پرده ی پنجره رو کنار زدم که چشمم به بوراک افتاد

 .سریع پرده رو گذاشتم رو پنجره

 !چشمات هرگز از یادم نمیره عشقم

 

 *وراکب*

 

 .باالخره پرواز کردهواپیما حرکت کرد و 

 .متعجب به پرواز هواپیما نگاه کردم

 یعنی رفت؟

 فاطمه رفت؟

 !نه بابا فاطمه توی ترکیست

 .حتما چشم هام اشتباهی دیده

 !آره فاطمه ترکیست

 .باید برم پیش الیسا



مطمئنم اون میدونه فاطمه کجاست و دیشب بهم دروغ گفته 

 .که نمیدونه

 .تنها بذاره فاطمه محاله که من رو

تنها بذاره چون اون مال  من رو یعنی من بهش اجازه نمیدم که

 !منه

 !فقط من

 .از فرودگاه زدم بیرون و سوار ماشینم شدم

 .عکس فاطمه رو از دراور ماشین در آوردم

لباس های پسرونه در حال خوردن بستنی  فاطمه با چهره و

 .عکس گرفتمبود که من ازش یواشکی 

 !تو نمیتونی من رو تنها بذاری _

 درسته؟

من رئیس تو هستم و بهت اجازه نمیدم که تو من رو تنها 

 !بذاری

 !چون تو مال منی

 !و من دوستت دارم

 .عکس رو گذاشتم کنار و به سمت خونه ی الیسا حرکت کردم



 

 *فاطمه*

 

 .سرم رو به پنجره تکیه دادم

 !خدایا خودت بهم صبر بده _

 .هم صبر بده تا بتونم راحت فراموشش کنمب

 .ای کاش وقتی رسیدم ایران آلزایمر بگیرم تا چیزی یادم نیاد

 .تا یادم نیاد چقدر التماسش می کردم که من رو کتک نزنه

 .تا یادم نیاد که من یه مدت به عنوان پسر تو ترکیه بودم

 .تا یادم نیاد که بوراک انگ هرزگی رو بهم می زد

نیاد اصال فردی به اسم بوراک توی زندگی من وجود تا یادم 

 .داشته

 !ای کاش آلزایمر بگیرم

 !ای کاش

 .یک لحظه یک لیوان چایی جلوم قرار گرفت

 .به فردی که لیوان رو گرفته بود نگاه کردم

 .اون یک دختر جوان و زیبای ترکی بود



 .چه جالب جفتم نشسته بود و من اصال متوجه نشده بودم

 :ی گفتبه انگلیس

 !بخور _

 !برای سر درد خیلی خوبه

 .از همه مهم تر خوردن چای به انسان آرامش میده

سریع اشکام رو پاک کردم و چایی رو ازش گرفتم که دستش 

 .رو کرد توی جیبش و دو تا شیرینی به سمتم گرفت

یکی از اونا رو برداشتم و تشکر کردم و شروع به خوردن 

 .چایی کردم

 

 *بوراک*

 

 داد زدمبلند 

 !یاال بگو کجاست وگرنه این خونه رو به آتیش می کشم _

 .الیسا دستش رو گذاشت روی گوشش

 !باور کن راست میگم _

 !همین امروز صبح رفت ایران



 .بلند داد کشیدم

 !دروغ می گی _

 .اونجا نباشم منفاطمه بهم قول داده جایی نره که 

 !بهم قول داده بدون من جایی نره

 .ز من داد کشیدبلند تر ا

 !هرچی بوده مال گذشتست _

 !اون االن رفته و فاطمه ای دیگه وجود نداره

دیگه باید به این باور برسی که اون رفته و باعث و بانی رفتنش 

 !هم خودت بودی آقای جکسون

 .متعجب بهش نگاه کردم

 باعث و بانیش من بودم؟ _

 .گوشه ی حیاط نشست

 !فاطمه عاشق تو بود _

 .بهش نگاه کردممتعجب 

 چی؟ _

 .سرش رو انداخت پایین



بهش قول داده بودم نگم؛ ولی میگم تا تو بفهمی که چه  _

 .اشتباهی کردی

 !فاطمه دوست داشت

بعد گفت دروغ گفتم ولی اون درسته یه بار به زبون اورد و 

دوست دارمش از ته قلبش بود و اون به خاطر تو اومده بود 

 !توهم دوسش داریترکیه چون فکر می کرد 

 .ولی اشتباه فکر می کرد

با اینکه کتکش زدی و سرش داد کشیدی، مسخرش کردی و 

 .انگ هرزگی بهش زدی ولی پات موند

 .اما تو هیچ وقت جدیش نگرفتی

من خودم به شخصه اگه جاش بودم همون موقع که مسخرم 

 .میکردی می رفتم

 .اما اون موند

 !موند تا عالقش رو بهت ثابت کنه

ولی تو اینقدر سرگرم چیز های دیگه بودی که نفهمیدی 

 !چقدر دوست داره و عاشقته

 !بوراک بد کردی



 !خیلیم بد کردی

 .دخترایی مثل فاطمه توی این دنیا کم پیدا میشن

 !تو قدر جواهرت رو ندونستی

 !ندونستی بوراک

من خوشحالم که فاطمه رفت و خودش رو از بند حصار تو 

 .نجات داد

 !موندی االن تو

 .روی زمین نشستم

 چرا بهم نگفت دوستم داره؟ _

 چرا؟

 .بهم نزدیک شد

 !دلش می خواست این کلمه رو اول از زبون تو بشنوه _

 .خیسی اشک رو روی صورتم حس کردم

 تو داری گریه می کنی؟وای باورم نمیشه بوراک  _

 !این امکان نداره

 .دستش رو به صورتم نزدیک کرد که پسش زدم

 !دارم... دوست ... خیلی ... رو ... فاطمه ...   من _



 .تعجبش بیشتر شد

 !چی؟... چ  _

 .به چشم هاش نگاه کردم

 !من فاطمه رو خیلی دوست دارم _

 .الیسا از جاش بلند شد

 !به هر حال اون دیگه رفته _

 !بهتره به فکر آیندت باشی

دختر های زیادی دور و ورت هستن راحت میتونی فاطمه رو 

 ... ف

 :وسط حرفش پریدم و داد زدم

 !اما هیچ کدوم برای من مثل فاطمه نمیشن _

 

 *فاطمه*

 

 .به بیرون نگاه می کردم



دلم هوای ترانه کرده بود؛ برای همین هندزفری هام و گوشیم 

رو از توی کیفم در آوردم و ترانه ی اونم رفت از میثم 

 .ابراهیمی رو پلی کردم

 

🎶🎶🎶 
 

 ...اونم رفت 

 

 !دل من دیگه تمومش کن

 

 ...اونم رفت 

 

 !زخمی که خوردمو خوبش کن

 

 !اون اگه عاشق ما بود

 

 !می موند پیش ما



 

 !کم دیگه خواهش کن

 

 !من با گریه

 

 !چرا قراره خالی شم؟

 

 !یه عمره

 

 !مثل اسفندی رو آتیشم

 

 !چرا باورت نمیشه؟

 

 ...!ای دل تنها 

 

 !رفته اون از پیشم

 



 !آرهدلم دلت شکسته 

 

 !طاقت بیار که ما قراره

 

 !همیشه تو قفس بمونیم

 

 !این رسم تلخ روزگاره

 

 !همیشه پشت هر زمستون یه بهاره

 

 !این زندگی که زندگی نیست

 

 !جایی واسه دیوونگی نیست

 

 ...!چه سخته هرکی عشقتو خواست 

 

 !بگی نیست



 

...... 

 

🎶🎶🎶 
 

 .اشکام رو پاک کردم

 گریه می کنی؟داری  _

 .سمت دختره برگشتم به

 !نه یه چیزی رفت توی چشمم... نه  _

 .لبخند دلنشینی زد

 ولت کرده و رفته آره؟ _

 .سرم رو به سمت چپ و راست تکون دادم

 ! نه _

 !من ولش کردم

 .به چشم هام نگاه کرد

 !چرا ولش کردی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین



 .چون عالقم یه طرفه بود و اون منو نمی خولست _

 .م عشق اجباری رو دوست ندارم برای همین ولش کردممن

 .گذاشت روی دستمدستش رو 

 !هی دختر ناراحت نشو _

 .شاید قسمت نبوده

 .نمی خواد گریه کنی

 .االن میری پیش پدر و مادرت؛ همه چیز یادت میره

 .مادرم، تازه فهمیدم که چقدر دلتنگشونمبا شنیدن اسم پدر و

بهم زنگ نزده بود و همین باعث مادرم خیلی وقت بود که 

 .میشد که خیلی نگرانش بشم

 .نفس عمیقی کشیدم 

 .خیلی دلم برای پدر و مادرم تنگ شده _

 .امیدوارم زود تر ببینمشون

 .دختره سرش رو تکون داد

 !منم امیدوارم _

 .راستی خودم رو بهت معرفی نکردم

 .من ایرم هستم و بیست سالمه و اهل ترکیه هستم



 بگو اسمت چیه و چند سالته؟ حاال تو

 .خوبه خدارو شکر یکی رو پیدا کردم تا باهاش حرف بزنم

 !من فاطمه هستم و هفده سالمه _

 .گوشیم و هندزفری هام رو گذاشتم توی کیفم

 تو ایرانی هستی؟ _

 .تکون دادمسرم رو 

 مسلمونی؟ _

 !آره _

 .آروم دستام رو نوازش کرد

 اشت میومد ایران؟یکم کنجکاو شده بودم که چرا د

 چرا داری میری ایران؟ _

 سرش رو انداخت پایین

 !راستش عشقم یه ایرانیه _

 .بلند کردسرش رو 

 .البته ازدواج کردیم ها _

ماشااهلل وضعمون هم عالیه و شوهرم معاون شرکت اسکای 

 .جکسون معروفههست که مدیرش بوراک



 .متعجب بهش نگاه کردم

  !تولوپشنیدم قلبم شروع به تاالپ وباز تا اسم بوراک رو 

 واقعا؟ _

 شوهرت تو ایران چی کار می کنه؟

 .راستش آقای جکسون قراره یه شرکت بزنه توی ایران _

 .سرم رو انداختم پایین

 !دلم واسه آقا بوراک میسوزه _

 .متعجب سرم رو بلند کردم

 !چرا؟ _

 !نمیدونم تاحاال آقای جکسون رو دیدی یا نه _

ه ی بسیار زیبا و مغروری داره و به راحتی دخترارو به اون چهر

 !خودش جذب می کنه

یکی از دوست هام که دوست دخترش بود؛ می گفت نزدیک 

ماهه که بوراک بهش زنگ نزده یا زمانی که دوستم بهش  یک

 .خاموش می کنهزنگ می زنه گوشیش رو 

 .فکر کنم مشکلی براش پیش اومده

 .اخم کردموست دختر بوراکه با شنیدن اینکه دوستش د



شنیدم گفت نزدیک یک ماهه جواب دختره رو که اما زمانی 

 .نمیده یه جوری شدم

 .احساس می کردم تمام انرژی های مثبت روی منه

میگن از زمانی که پسری به اسم دالتون اومده شرکتش  _

 .اینطور شده

 .متعجب بهش نگاه کردم

 دالتون؟ _

 .سرش رو تکون داد

 !رهآ _

 !البته من ندیدمش ولی میگن یه پسر با قد کوتاهه که ظریفه

 .بعد خندید

 !بیشتر شبیه دختراست تا پسرا _

 .جونی زدملبخند بی

 !یعنی بوراک بعد از اینکه من اومدم شرکتش با کسی نبوده؟

 تو چطوری با شوهرت آشنا شدی؟ _

 .خوب راستش من قبال منشی همسرم بودم _



خواستگاری کرد و منم با کمال میل ازم خودشبعد از مدتی

 .قبول کردم

 .آروم خندیدم

که برای همکارام توی شرکت یک لحظه یاد روزی افتادم 

 .کلی دعوا کردبوراک ترانه ی ایرانی خوندم و اون با من

 .وقتی یاد اخماش میفتم بیشتر دلم براش تنگ میشه

 چرا می خندی؟ _

 .تک سرفه ای کردم

 .نیست یاد یکی افتادمچیز مهمی  _

 .دستش رو گذاشت روی شونه هام

 !مهمه با یادش می خندی یعنی اینکه هنوز به یادشی و _

 .یک لحظه خندم تبدیل به بغض شد

 .آره بوراک مهم بود برام

 !شاید _

 

 *بوراک*

 



 .از خونش زدم بیرون

 .توی خیابون ها شروع به پیاده روی کردم

 .می انداختنیاد فاطمه  تک تک این خیابون ها من رو

 !نمیدونم چرا؟

 .اون رو زیاد نمی بردم بیرونمنکه 

 !نگاه کناونجا روبوراک  _

 .کنارم نگاه کردمبه

 !فاطمه؟... ف  _

 .لبخندی زد

 !بیا بریم برام بستنی بخر _

 .چنگ می زدبغض به گلوم 

 !تو نرفته بودی ایرانی؟مگه  _

 .ش کنم محو شدبهش نزدیک شدم و تا خواستم بغل

 .متعجب به جای خالیش نگاه کردم

 .گذاشتم روی سرمدستم رو 

 من چم شده؟

 توهم زدم؟



 !جکسونهی بچه ها بوراک  _

سرم رو بلند کردم و هجوم عظیمی از آدم ها داشتن به سمت 

 .میومدن و البته بیشترشون میدویدنمن 

 !وای خدای من

 .حوصله ی کسی رو اصال نداشتم

برگشتم که فرار کنم؛ اما باز از پشتمم چند نفر به پشت 

 .داشتن میومدن

 (!ع)یا مریم مقدس

 .خودت کمکم کن(ع)یا عیسی مسیح

 

 *مین هو*

 

 !چی داری می گی علی؟ _

 .علی سرش رو انداخت پایین

 !بیا ببین خودش بهم پیام داده که رفته _

 .سریع گوشیش رو ازش گرفتم

 .شته ایرانفاطمه به علی پیام داده که برگ



 .برای یک لحظه تعادلم رو از دست دادم و روی زمین نشستم

 !وای خدای من _

 !باورم نمیشه

 .گرفتعلی جلوم زانو زد و دست هام رو

 .داداش بلند شو _

 .مشت محکمی روی زمین زدم

 .همش تقصیر بوراکه _

 !همش تقصیر اونه

 .سریع از جام بلند شدم و از خونه زدم بیرون

 .رو از پشت سرم شنیدمصدای علی 

 !کجا میری مین هو؟ _

حرکت خونه ی بوراک بهش بی اعتنایی کردم و به سمت 

 .کردم

 .تا شب جلوی در خونش نشسته  بودم

کردم و توی این مدت همش داشتم به عکس فاطمه نگاه می

 !برام واقعا سخت بود که باور کنم رفته

 .کردمدستم رو به لب های فاطمه توی عکس نزدیک 



 .خیلی کوچیک اما زیبا بودن

 .یک لحظه صدای قدم های کسی رو شنیدم

 .حتما بوراکه

 .از جام بلند شدم که بوراک رو دیدم

گذاشتم داخل جیبم و با سرعت به سمت بوراک گوشیم رو 

 .حرکت کردم

 .محکم گرفتم که با چشم های سرخش مواجه شدم یقش رو

 .یک لحظه دستم شل شد و اومد پایین

 .چند قطره اشک از گوشه ی چشمش چکیده بود

 .توی دستش یه بطری مشروب بود

 !می خوای بگی تقصیر من بود که اون رفت؟ _

 !حق داری

 .صداش بغض داشت

 !میدونم هنوزم دوسش داری _

 :بلند داد زد و کشیده گفت

 .ولی منم از وقتی که یادم میاد دوسش داشتم _

 .ستشیشه رو محکم انداخت زمین که شک



 !ببین منو _

توی کمتر از یه روز چه همین امروز صبح فاطمه رفت و ببین

 !اومد بالیی سرم

 !ببین

 !دستش رو گذاشت روی قلبش

 !قلبم از کار افتاده _

 !میگی دوسش داری؟

 !من صد برابر تو دوسش دارم

 !میگی عاشقشی؟

 !من صد برابر تو عاشقشم

 .نمیتونستم بوراک رو اینطوری ببینم

 .وقت گریه نمی کرد یا شاید جلوی ما گریه نمیکرد هیچ اون

 .اون هیچ وقت اینقدر شکسته نبود

 !چیه؟ _

باورت نمیشه فردی که االن روبه روته روزی برادرت بود و االن 

 رقیبت؟



باورت نمیشه که کسی که مثل برادرت بود االن شکسته 

 !شده؟

 .طاقت نیاوردم و بوراک رو محکم در آغوش کشیدم

 !آروم باش بوراک؟ _

 !فاطمه رفت

 .با هم روی زمین نشستیم

 .هردومون داشتیم گریه می کردیم

 .یک لحظه بوراک فریاد کشید

 ...!خدا  _

محکم گرفتم و از زمین جداش کردم و باهم به  شونه هاش رو

 .سمت خونش حرکت کردیم

نمیدونم چرا تا اشک هاش رو دیدم حس تنفرم نسبت بهش از 

 .بین رفت

 .اما من و اون هنوز رقیبیم

 .در خونه رو باز کرد و منم کمکش کردم و تا اتاقش بردمش 

 .چشم هاش رو بست روی تخت دراز کشید و

 !چیزی نیاز نداری؟ _



 .گذاشت روی چشم هاشدستش رو 

 !نه _

 .می خوام تنها باشم

 .باشه ای گفتم و از اتاق زدم بیرون

 

 *فاطمه*

 

 .باالخره رسیدیم ایرانبعد از یک روز و نصفی 

 .بلعیدماومدم بیرون و هوای اطرافم رو  از هواپیما

 .جا مثل خونه ی آدم نمیشهراست میگن هیچ

 .االن من باید بگم هیچ جا مثل وطن آدم نمیشه

 .کردمفرودگاه حرکت  چمدونم رو برداشتم و به سمت بیرون

 .کردمخونمون حرکت یه تاکسی گرفتم و به سمت  

 .د نیم ساعت بعد رسیدم به خونهحدو

زده متوجه پارچه ای شدم که بیرون ماشین پیاده شدم که از

 .شده بود



نوشته بود؛ فوت مرحوم لیال شیدایی و مرتضی روی پارچه

مادر مهربان و دلسوز را به خانواده ی شیدایی شیدایی، پدر و

 .گوییمتسلیت می

 .یدمیک لحطه صدای جیغ کسی رو از پشت سرم شن

 اسم پدر و مادر من توی این تابلو چی کار می کردن؟  

 .به عقب برگشتم که با خاله مریم روبه رو شدم

 .بلند جیغ کشید

 !االن میای؟ _

 مردن؟که هردوشوناالن

 اومدن تو چه فایده ای داره؟

 !ها؟

نه حمله نکبا بغض به خاله و زنایی که گرفته بودنش تا به من

 .نگاه کردم

 !چی شده؟ ...چ  _

 .دوباره صدای جیغ خاله به گوشم رسید

 !خواستی بشه؟میدیگه چی _

 .مادرت زیر خاک هستناالن پدر و



 !می فهمی؟

 !مردن

 !اونا مردن

 .سرم داشت گیج می رفت

 .دست خودم نبودتعادلم

 !یا خدا بهم صبر بده

 خواب باشمخدایا یه کاری کن من

 ...!خدایا 

 .و تاریکی اطرافم بودسکوت من نشون از خاموشی 

شنیدم که به سمتم قبل از بیهوشی صدای جیغ زن هارو 

 .میومدن

 

 *بوراک*

 

 .فرا گرفته بودسکوت همه جارو 

موندم و این خونه و یه دنیا خاطره  مین هو رفت خونش و من

 .از عشقم



 .صدای فاطمه به گوشم می رسید

 .صدای حرف زدنش

 .بوی خوشش

 .خونه راه می رفتمدر گم تویاز تخت بلند شدم و سر 

تک تک خاطراتم با فاطمه بیشتر که  کارم باعث شدهمین

 .زنده بشه

 .اشک دور چشم هام حلقه بسته بود 

 .آوردمبه سمت آشپز خونه رفتم و چند شیشه مشروب بیرون 

فلش عکس های خودم و فاطمه رو در آوردم و گذاشتم 

 .تلویزیونرو

از قبل توی کابینت هام داشتم چند پاکت سیگار هم که 

 .برداشتم و روی مبل نشستم

 من یواشکی از فاطمهبیشتر عکسا، عکسایی بودن که

 .گرفتممی

 .بقیه همه کاری بودن

شروع به دیدن عکسا کردم و سیگارم رو روشن کردم و یه 

 .قلوپ مشروب خوردم



 .انداختمییاد تلخی زندگیم طعم تلخ مشروب من رو 

 .نداشترده بودم که حد اینقدر خو

 .پاکت های سیگارم تموم شده بود 

جلو عقب کردم که به یه عکسی رسیدم که وقتی عکس هارو 

 .خواب بود یواشکی ازش گرفته بودمفاطمه

 .از روی مبل بلند شدم و به سمت تلویزیون حرکت کردم

لب های کردم و لب هام رو روی سرم رو به تلویزیون نزدیک 

 .شتمفاطمه گذا

 .سرم رو عقب بردم

 .خندیدممیریختم و هم بلند میهم اشک 

 .خیلی دیوونه شده بودم

 .به چشم هاش توی عکس نگاه کردم

 !ببینم مگه تو عشق من نیستی؟ _

 !اگه عاشق منی چرا نمیای منو آروم کنی؟ 

 .بلند داد زدم

 !نامرد نیستیتو که میگی من نامرد نیستم؛ ثابت کن که _

 !عاشقمی کن که نامرد نیستی وو بهم ثابت بیا پیشم



 .اشک هام سرازیر شدن

 !نامرد _

 !بی عاطفه

 !بی احساس

 !میگفتی دوسم داری همه چیز حل می شدهمون اول اگه 

 .همه چیز حل می شد به خدای خودت قسم

 .بی حال روی زمین دراز کشیدم

 !می گفتی اینطور نمی شداگه _

 !نمی شد

 

*** 

 

 .و آروم باز کردمچشم هام ر

وسط پذیرایی دراز کشیده بودم و تلویزیونم روشن بود و 

 .جلوی روم بود عکس فاطمه

اشک هام روی صورتم خشک شده بودن و خونه پر از 

 .سیگارهای تمام شده و بطری های خالی مشروب بود



 .به ساعت روی دیوار نگاه کردم

 .ساعت شیش صبح بود

 .جام بلند شدم خاموش کردم و ازتلویزیون رو

 .تصمیمم رو گرفته بودم

 .باید از االن می رفتم دنبال فاطمه

 .می خواستم پیداش کنم

 !چون اون حق منه

 !ثهم منه

 !و مال منه

 .به سمت اتاقم حرکت کردم و یه دوش ربع ساعته گرفتم

شلوار سفید بعد از حموم اومدم بیرون و یه دست کت و 

 .پوشیدم

 .کردمزدم و به سمت ماشینم حرکتموهام رو مدل آلمانی 

 .چهار تا از بادیگاردهام پیش ماشین ایستاده بودن

شدم، یکیشون در عقب ماشین رو برام به ماشین که نزدیک

 .باز کرد و من نشستم و بعد در رو بست



دو تا از بادیگاردها با من اومدن و اون دوتای دیگه با ماشین 

 .پشت سرم اومدن

 .حرکت کردماشین به سمت شرکت 

 .مرتب کنه توی راه به سعیده خانوم زنگ زدم که بره خونه رو

بعد به علی زنگ زدم و بهش گفتم بیاد شرکت دومم تا همه 

 .بدمچیز رو براش توضیح

 .تو ایران خریدمتازگی ها یه شرکت 

 .خوبیه تا برم دنبال فاطمه فرصت

 .باالخره رسیدم به شرکت

ر رو برام باز کرد و منم از ماشین یکی از بادیگاردهام اومد د

 .پیاده شدم و داخل شرکت شدم

 .طبق معمول هر چهار تاشون پشت سرم میومدن

من کال هفتاد تا بادیگارد دارم که حدود سی نفرشون ایرانن و 

 .چهل نفرشون توی شهر های ترکیه و آلمانن

حرکت کردم و حتی به منشی جدیدم که به به سمت اتاقم

 .ومده بود هم سالم نکردمجای فاطمه ا

 .شدم و در رو بستمداخل اتاقم 



روشنش کردم و   بی اراده دستم به سمت کامپیوتر رفت و 

 .عکس فاطمه رو از توی فایل گالری کامپیوترم پیدا کردم

 .دیدنش بودم محو

 .چشم های خرماییش محو

 !خرماییهه چشم 

نگاه نمی  تیرهحتی به دخترای چشم  منی که یک دقیقه هم

 .شده بودمکردم االن عاشق یکیشون 

 .بینی و لبش کوچیک بود

در حالی که لب تمام دخترایی که  دوست دخترم بودن قلوه 

 .بود ای و بزرگ

 .بینیشون متوسط و عروسکی بود

 .اما فاطمه اینطور نبود

 !پس چطوری من رو عاشق خودش کرد

 !چطوری دلش اومد من رو تنها بذاره؟

 .نمیخواست پلک بزنمدلم 

 می خواست فقط به عکسش نگاه کنم و حتی یک لحظهدلم 

 .بر ندارمهم ازش چشم 



اینقدر محو عکس فاطمه بودم که متوجه نشدم علی وارد اتاق 

 .شد

 !بوراک _

با صدای بلند علی به خودم اومدم و سریع از پوشه ی گاری 

 .اومدم بیرون

 .تک سرفه ای کردم

 !بله _

 .از مبال نشستروی یکی 

 !چته؟معلوم هست _

 !دو ساعته دارم صدات می کنم

 .دستی روی چشم هام کشیدم

 !هواسم نبود _

 .پوزخندی زد

 !هواست پرت فاطمه بود؟ _

 .اخم کردم

 !آره _

 .از جاش بلند شد



 .رک حرف می زنیمثل همیشه کم حرف و  _

 !کار داشتی؟چیحاال بهم بگو با من

 .وی مبل نشستماز جام بلند شدم و ر

 !بشین _

 .نشستاومد رو به روی من 

 !خوب بگو _

 .نفس عمیقی کشیدم

 !من می خوام برم ایران دنبال فاطمه _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !کجا؟ _

 .به مبل تکیه دادم

 .من حرفم رو دو بار تکرار نمی کنم _

 .علی نفس عمیقی کشید

 !تو دیوونه ای؟ _

 !شدت متنفر بودی؟ مگه تو نبودی که از ایران به

 !ها؟



اونموقع االن می خوای به خاطر یه دختر بری یه کشور که 

 !ازش به شدت متنفری؟

 .چشم هام رو از عصبانیت بهم فشار دادم

 !آره _

 .با مشت زد روی دسته ی مبل

 !چرا؟ _

 !من نمی فهمیدم اون چرا عصبانی میشه؟

 !مگه چیه؟

 !چرا عصبی هستی؟ _

 .از جاش بلند شد

 !هو هم امروز رفت ایرانون مینچ _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !چی؟ _

 .نفس عمیقی کشید

تو خودت نمیخوام ناراحتت کنم ولی اون مال تو بود اما  _

 .بدش هونخواستیش پس به مین

 ....مطمئن باش اون 



 .نذاشتم ادامه ی حرفش رو بزنه

 !بیرونبرو _

 .حرفی رفت بیرونبدون هیچ

 !اینم از علی

 ...هه االن هیچ کسی 

 !چرا دارم

 !پدرم

 .باید تا دیر نشده زنگ بزنم به پدر و مادرم

 .شماره پدرم و گرفتم 

 .تنها کسی بود که میتونستم باهاش راحت حرف بزنم

 !الو _

 .گوشم رسیدصدای پدرم به

 .الو سالم پسرم _

 .لبخندی زدم

 !سالم بابا _

 !میشه بیای ترکیه

 .کار واجب دارمباهات خودت تنها آخه 



 .نفس عمیقی کشیدم

 .چه خوب بود که پدرم رو در کنارم داشتم

 .تو جون بخوا بابا _

 .تا فردا ترکیه هستم پیش پسرم

 .ها با من رفتار می کردنهنوز مثل بچه

 !ممنون خدانگهدار _

 .روی صندلی پشت میز نشستم

 !خداحافظ _

 .گوشی رو قطع کردم

هشت افتادم کهلحظه یاد زمانییک میز وسرم رو گذاشتم روی

 .بودسالم

 

 *گذشته*

 

 !خوام برم؛ چرا اذیتم می کنی؟مامان من می _

 .بهم نزدیک شد

 !نه _



 .گفتمکههمین

هشت سالته چرا کنم بچه تو همشنمیتونم دوریت رو تحمل

 !خوای بری اردو؟می

 .خودم می برمت شهر بازی

 .پام رو محکم کوبیدم زمین

 .خوام با همکالسی هام برم شهر بازیمیاما من _

 .محکم بغلم کرد

 .نمیتونم _

 .من می میرم و زنده میشم تا تو بیای

 .ازش جدا شدم و داد زدم

 . اصال دیگه تو رو دوست ندارم _

 .بعد از گفتن حرفم با دو به سمت اتاقم حرکت کردم

 .نگاه می کردمتا شب داشتم با اخم به روبه روم 

 !مامان بد

 .جوری رفتار می کنه انگار بچمبا من همش

 .من االن هشت سالمه

 .گانم به رو به روم نگاه می کردمبا بغض بچه



یک لحظه در اتاق باز شد و مامان با یه بشقاب پر از 

 .بیسکوییت شکالت وارد اتاق شد

 !جون بیسکوییت شکالتیآخ

 .عاشقشممن

م بهش نگاه اما واکنشی از خودم نشون ندادم و همونطور با اخ

 .کردم

 !اتاق آقای اخمو؟اجازه هست بیام داخل _

 .روم رو طرف مخالف کردم

 .اومدم من خوب _

 .روی تخت نشستبهم نزدیک شد و 

 .بشقاب رو گذاشت رو به روم

 .زیر چشمی به بیسکوییت ها نگاه کردم

کرد و من رو روی زانو هاش نشوند و مامان دستش رو نزدیک

 .دستم یه بیسکوییت داد

 .بیا پسر قشنگم این رو بخور تا برات یه داستان زیبا بگم _

 .خواستم از جام بلند بشم که محکم تر بغلم کرد

 !بشنوی؟خوای قصه ی من و بابات رو نمی _



 .جام نشستمتا این رو شنیدم سر

 .کنجکاوی وجودم رو فرا گرفته بود

 .گوش دادمگذاشتم تو دهنم و به حرفای مادرم بیسکوییتم رو

وقتی که من شونزده سالم بود؛ به همراه خونوادم رفتیم  _

 .آمریکا

برای تفریح رفتیم اما به خودمون که اومدیم دیدیم پولی 

 .پولدارم نبودنخونوادم فقیر نبودن اما. برامون نمونده

 .اونموقع به تمام معنا فقیر بودیماما 

مادرم به و هوای اون کشور برامون سازگاری نداشت و پدرم 

 .شدت بیمار شده بودن

 .به خاطر همین مجبور شدم برم سرکار

خونواده به یه خدمتکار جوان نیاز یه توی یکی از روزنامه ها

 .داشتن

 .منم رفتم اونجا و خدمتکار خوانواده ی جکسون شدم

جان داشت که چشم هاش یه پسر زیبا به اسمجکسون آقای

 .آبی بود و موهاش زرد

 .ف مادرم پریدموسط حر



 !مثل من؟ _

 .خندیدآروم

 !آره مثل تو _

ن گرفتتولد هجده سالگی جان شد یه پارتی بزرگیک روز که 

 .اونجا خدمتکار بودممن که 

نوشیدنی تعارف می کردم که چند تا پسر همه داشتم به  

شدن و من رو به زور می خواستن ببرن  مست بهم نزدیک

 .بزننتوی اتاق تا بهم دست 

یه نفره همشون و اونموقع پدرت مثل یه قهرمان ظاهر شد و 

 .به فنا داد

 .از اونموقع پدرت شد مرد رویاهای من

 !و مادرت شد دختر رویاهای من _

 .به سمت بابا برگشتم

 !بابایی _

 .پدرم لبخندی زد و دستاش رو باز کرد

 .بیا بغل بابا تا خستگیش در بره _

 .پناه دادمآغوش پدرم  با خوشحالی خودم رو به



 .گفتممیجان داشتم داستان رو  _

من رو بغل کرده بود سرش رو به صورت پدرم همونطور که

 .بوسیدمادرم نزدیک کرد و لبش رو آروم 

 .بخشید عزیزم _

 .عیب نداره ادامه بده

 .نگاه کردمادرم لبخندی زد و به چشم های بابام

 .زندگیمتموم جان شد  _

 .کردمبهش فکر می قبل خواب

جام بلند  صبح با فکر اینکه دوباره می بینمش با انرژی از

 .میشدم

 .یه روز هم که یه پیراهنش رو دزدیدم

 .جان خندید

ولی وقتی بهم خبر دادن که جان قراره با دختر همکار  _

کنه؛ یه شب یواشکی پیراهنش رو گذاشتم توی پدرش ازدواج

 .کمد لباساش

جان عاشق اون دخترست و من  چون فکر می کردم

 .نمیخواستم سد عشقشون بشم



 .مامانم سرش رو انداخت پایین

جمع کرده بودم، برای همین گفتم هرچه زودتر با  پوالم رو _

 .پدر و مادرم برگردم ایران

 !بقیش رو من بگم؟ _

 .مامانم لبخندی زد

 !بگو _

 .بابام لبخندی زد و دست مادرم رو بوسید

 .کنم ود که من قراره با راحیل ازدواجهمش شایعه ب _

زمانی که مامانم بهم گفت که قراره نازنین برگرده ایران خیلی 

 .داغون شدم

برای همین رفتم فرودگاه دنبالش و وقتی دیدمش؛ انگشتری 

که یک ماه بود براش گرفته بودم تا ازش خواستگاری کنم و 

 .در آوردم و همونجا ازش خواستگاری کردم

 .م گفت بلهاونم به

 .از بغل بابام بیرون اومدم

 !بعدش چی شد؟ _

 .مامانم یه بیسکوییت جلوم گرفت



 .اینو بخور تا بهت بگم _

 .صدای بابام بلند شد

 !محلی می کنیبه دنیا اومده تو بهم کم از وقتی بوراک _

 .داره کم کم حسادتم بیشتر میشه ها

 .بوسیدمامان بلند شد و پرید بغل بابام و گونش رو 

 .شما که یه چیز دیگه ای برای من _

 .یه بیسکوییتم داد به بابا

 .مامان نگفتی _

 .مامان خواست از پدرم جدا شه که بابام نذاشت

 !جای شما اینجاست _

 .پس از بغل آقات تکون نمیخوریا

 .باز کرد تا من برم بغلشمامان لبخندی زد و دستاش رو 

 .منم رفتم پیشش

 .ات باهم ازدواج کردیمباب بعدش من و _

 .اما بچه دار نمیشدیم

 .یا اگه بچه دار میشدیم میمردن توی شکمم

 .پدرت خیلی صبوری کرد



من میدونستم دلش میخواد پدر بشه اما جلوی من تظاهر می 

خوشش نمیاد در حالی که خیلی بچه دوست  کرد که از بچه

 .داشت

سال خدا تو خالصه پنج تا بچه ازم مرد تا اینکه بعد از شش 

 .رو به من داد

هم از خودم جدات وقتی اومدی توی زندگیمون؛ یک لحظه 

 .نکردم

 .وسط حرفش پریدم

 !مثل امروز که نذاشتی با دوستام برم شهربازی؟ _

 .مادرم سرم رو نوازش کرد

 !آره _

 !اونموقع حتی اجازه نمیدادم کسی بغلت کنه

 .به زور می دادمت دست بابات

 .جان اخم کرد

 .نمیذارهبهم محلاز وقتی اومدی مامانت هیچ _

 .بلند خندیدم

 .چون مامان منو بیشتر از تو دوست داره _



 .بابا آروم زد رو دستم

 .نخیرم مامانت باید من رو بیشتر از تو دوست داشته باشه _

 .مامان سرم رو بوسید

 .نخیرم چون پسرم رو زدی دیگه دوست ندارم _

شروع به مامان و محکم بغلش کرد وبابایی آروم خندید و 

 .بوسیدن لباش کرد

 .بلند داد زدم

 !بابا _

 !من اینجام ها

 .مامان از بابا به زور جدا شد

 .معلوم بود خحالت کشیده چون سریع از اتاق زد بیرون

 !دارم برات وروجک _

 .خندیدم آروم

 .شد و محکم لپم رو بوسیدبابا بهم نزدیک

 .وست داره بوراکخیلی دبابا تو رو  _

 .دستام رو باز کردم که بابام محکم بغلم کرد

 !منم دوست دارم بابا _



 .پدرم محکم گردنم رو بوسید

 .قلقلکم میاد _

 .بابام بلند خندید

 !ای من به قربونت بابایی _

مامان برامون بستنی آورد و  باهم وارد آشپزخونه شدیم که

 .باهم کلی بازی کردیم

 

 *حال*

 

 *سوم شخص*

 

بوراک از فکر گذشته بیرون آمد و به پرونده های روی میزش 

 .نگریست

 .باید امروز دست از فکر کردن بر دارد

 .اما تحمل دوری عشقش بیشتر قلب او را می آزرد

 .او بیمار بود و به داروی مخصوص خود نیاز داشت

 .شربت و آمپول باشد اما سرما نخورده بود که داروی او قرص و



 .پوستی هم نداشت که از پماد استفاده کندبیماری 

 .درد او عشق بود که دوای او را در دستان یار میافت

 .یاری که اکنون ایران بود و حالش بدتر از بوراک بود

کارهای شرکت به سمت خانه ی خویش حرکت بعد از انجام 

 .کرد

 .به خانه بودسعیده بی صبرانه منتظر ورود بوراک 

 .فرزند خویش دوست می داشتاو را همچون 

 .بوراک وارد خانه شدساعت نزدیکای هشت شب بود که 

 .سعیده خانوم میز شام را با کلی سلیقه ی خانومانه چیده بود

 :کرد که سعیده صدایش زدبوراک به سمت اتاقش حرکت

 !بخور پسرم دستات رو بشور و بیا شام _

 :بوراک بی تفاوت جواب داد

 !مرسی میل ندارم _

شوق این پیرزن در جمله کافی بود تا تمام ذوق و همین یک 

 .عرض چند ثانیه فروکش شود

 .بوراک روی تخت خود دراز کشیده بود و در فکر فرو رفت

 .به یاد فاطمه افتاد



 .اکنون درکنارش حضور نداشت بانوی زیبای رویایش که

ده از تنها یادگاری به جا مان در عسلی کنار تختش را باز کرد و

 .همان گیره ی روسری اش بود را در آوردکه فاطمه 

 .کرد و بوسه ی عمیقی به او زدگیره را به لب هایش نزدیک

 .مرد مغرور هنوز اخم هایش در هم بود

 !نه از عصبانیت

 !نه از تنهایی

 !فقط به خاطر دوری از عشق

 . اخم او نشان از خود خوری و عدم ریزش اشک او بود

 .را بست آرام چشمانش

 

 *بوراک*

 

 .آروم چشم هام رو بستم و بعد از یک دقیقه بازشون کردم

 .جای سرسبز دراز کشیده بودمتوی یک 

 .گیاه بودجایی که پر از گل و

 .از جام بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم



ماه پیش فاطمه رو تو خواب دیده اینجا همونجایی بود که یک 

 .بودم و اون بهم گفت نزدیکمه

 .بلند داد زدم

 !فاطمه _

 !فاطمه کجایی؟

 !کجایی؟

 .یک لحظه چشمم بهش افتاد که پشتش بهم بود

هنوزم اندام کوچیک و ظریفش رو به یاد دارم و راحت میتونم 

 .حتی اگه پشتش بهم باشه بشناسمش

شدم که آروم سرش رو برگردوند و بهم نگاه بهش نزدیک 

 .کرد

توی چشم هاش  حسی روچهرش هنوز معصوم بود اما هیچ 

 .نمیخوندم

 .ساکت و آروم بهم نگاه کرده بود

 .شدمبهش نزدیک

 !فاطمه کجا بودی؟ _

 !دلم برات تنگ شده بود



 !چرا بهم نگفتی دوسم داری

 .منکه خیلی دوست دارم

 ...درواقع 

 .با شنیدن صداش سرجام ایستادم

 !ساکت باش _

 !بهم نزدیک نشو

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .حال اینقدر سرد و خشک ندیده بودمش تا به

 .یکم که گذشت از چشم هاش اشک ریخت

 :با گریه شروع به حرف زدن کرد

 !بوراک؟ _

 :آروم گفتم

 !جانم _

 !حالم بدهبوراک _

 !روحم در عذابهقلب و 

 !دارم به یه برزخی می رم که راهی برای برگشتم نداره

 !بیا ایران دنبالم



 !تو ایران بهت نیاز دارم

 !بیا

 !بوراک بیا

 !بیا

 !بیا

 ...!بیا 

هرلحظه صداش کمتر و ازم دور تر میشد و من به دنبالش 

 .میدویدم اما بهش نمیرسیدم

 .آخر سر محکم خوردم زمین که سریع از خواب بیدار شدم

 .از تخت افتاده بودم

 .شنیدم که داشت صدام می کرد صدای پدرم رو

 مگه ساعت چند بود؟

 .وار داخل گوشیم نگاه کردمبه ساعت روی دی

 .ساعت یازده صبح بود

 .اوه چقدر دیر بیدار شدم

 .کارهای شرکت عقب میفتن االن

 .سریع از جام بلند میشم که پدرم وارد اتاق میشه



 !حالت خوبه؟ _

 .دستی روی سرم می کشم

 !بهترم _

 .محکم بغلم می کنه

 .چند دفعه بگم مواظب خودت باش _

 چی شده جان؟ _

 .به مادر که داشت به سمتم میومد نگاه کردم متعجب

 .بابا مگه نگفتم مامان نیاد _

 .بابام آروم خندید

 .شرمنده من از پس مادرت بر نمیام _

 .لبخندی زدم

 !مهم نیست _

 .فعال سریع باید برم شرکت

 .مامانم نزدیکم شد

 !بوراک باز از تخت افتادی پسرم؟ _

 !جاییت که صدمه ندیده؟

 .دکتر من می ترسمجان ببریمش 



شروع به چک کردن من  مادرم دستش رو روی سرم می ذاره و

 .می کنه

 درد نداری؟ _

 .سرم رو به چپ و راست تکون میدم

 !محکم من رو بغل می کنه

 .گردنم رو می بوسه

 .کار همیشه اش هست

 .یک لحظه ازم جدا میشه

 !راستی اون دختره کجاست؟ _

 !اسمش چی بود؟

 !اها فاطمه

 !ست؟کجا

 .سرجام نشستم

 !رفت _

 !برگشت ایران

 .مادرم متعجب بهم نگاه کرد

 !یعنی چی رفت؟ _



 !مگه بهش نگفتی که دوسش داری؟

 !مگه نگفتی؟

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 !چی؟ _

 !نگفتی؟

 !چرا نگفتی؟

سرم رو انداختم پایین و هرچی که اتفاق افتاد رو برای 

 .هردوشون تعریف کردم

 .غرورم برام اصال مهم نبوددیگه 

 .مادرم شروع به حرف زدن کرد

 !شمارش رو نداری؟ _

 .گوشیش خاموشه _

 !میخوام برم ایران دنبالش

برا همین به بابا گفتم که بیاد تا یه مدت شرکت هارو بدم 

 .دستش و برم دنبال فاطمه

 .مادرم پوزخندی زد که تا عمق وجودم رو فرا گرفت



همون موقع که پیشت بود با یه دوست  تو اگه عرضه داشتی _

 !دارم ساده نگهش میداشتی

 !فکر می کنی االن رفتن تو به چه دردی می خوره؟

 !به نظرت واسه ابراز عالقه خیلی دیر نیست؟

 .با قاطعیت از جام بلند میشم

 .واسه ی هیچ کاری دیر نیست _

من می رم دنبالش و اگه من رو نخواد بر می گردم ترکیه و 

میخورم تا آخر عمرم به غیر از فاطمه به هیچ دختری  قسم

 .فکر نکنم

 .پدرم لبخندی زد

 .شرکت ها با من

 .برو لباسات رو بپوش و برو دنبال عشقت

 !برو دنبالش

 

 *شش ماه بعد*

 

 *فاطمه*



 

 !خانوم خوشکله سوار نمیشی؟_

 .سریع سوار ماشینش شدم

 !جوون چه جیگری تو _

 .کردمبا عشوه شروع به صحبت 

 !جیگر توعم دیگه؟ _

 !زیر چشمی به کیف پولش نگاه می کنم

 !امشب می برمت ویالم جوری بهت حال بدم که حال کنی _

 .پوزخندی زدم

سریع کیفش رو برداشتم و در ماشین رو باز کردم و به سمت 

 .ماشین ارغوان دویدم

 .پسره با دو به سمتم میومد

 .سریع در ماشین رو باز کردم

 !غوانبدو ار _

 .اونم سریع گاز داد و فلنگو بستیم

 .بعد ربع ساعت یه جای خلوت ایستادیم

 !بگرد ببین چقدر پول توشه؟ _



 !باشه _

 :کیف پول رو باز کردم و گفتم

 !جوون توله سگ چه مایه داریه _

 !امشب نونمون تو روغنه

ارغوان حساب کن ببین نصف شیش میلیون و صد و پنجاه 

 !بدیم به کبریتومن چی میشه که 

 .باشه ای گفت و گوشیش رو در آورد

 .میشه سه میلیون و هفتاد و پنج تومن _

سه میلیون و هفتادو پنج تومن رو جدا کردم پوزخندی زدم و 

 .و دادم دستش

 !امشب حال ندارم برم پیش کبری _

 .خودت برو و پوالرو بهش بده

. یاداگه سراغی از من گرفت بگو فاطی کار داشت نتونست ب

 !اوکی؟

 .باشه ای گفت و به سمت خونه حرکت کردیم

 .منو ارغوان توی یه خونه ی اجاره ای زندگی می کردیم

 .شالم رو مرتب کردم 



 !فاطی گرسنت نیست؟ _

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 !نه _

 !خوابم میاد

 !پسره سیریش می خواست راستی راستی من رو ببره ویال

 .خندیدنبلند شروع کرد به 

 .با شنیدن صدای خندش خودمم خندیدم

 !واال _

 !فکر کرده کیه؟

 :ارغوان قبل از اینکه از ماشین پیاده بشه گفت

 !هی کوتوله من رفتم بستنی بخرم یکیم برای تو می خرم _

 .با شنیدن هی کوتوله خنده از روی لب هام پاک شد

 !این اسمی بود که بوراک روی من گذاشته بود

 

 *گذشته*

 

 !هی کوتوله تند تر بیا دیرمون میشه ها _



 .بلند داد زدم

 !کوتوله نیستم من _

 .خنده ی بلندش توی فضا پیچیدصدای

 !تو از نظر من کوتوله ای _

 .محکم پریدم روی کمرش و پاهام رو دور کمرش حلقه کردم

اگه من کوتوله هستم پس تو هم کامیون اسباب کشی  _

 !هستی

 .نش حرکت کردبا سرعت به سمت ماشی

 !آروم برو من می ترسم دیوونه _

 .دستام رو محکم دور گردنش حلقه کردم

 

 *  حال*

 

 .با یادآوری گذشته اخمی کردم

 .ارغوان اومد داخل ماشین

 ...بیا برات بست  _

 :سرد گفتم به سمتش برگشتم و خشک و



 !ممنون _

 !کردی؟چته چرا اخم  _

 !از حرف من ناراحت شدی؟

 !منظوری نداشتمبه خدا 

 !خوبهقدت خیلیم 

 .سرم رو انداختم پایین

 !مهم نی باو _

 .یک لحظه یاد یه چیزی افتادم برا همین ناراحت شدم

 .کرد خونه حرکتبه سمت و یک آهانی گفت 

نمیخوام دخالت کنما ولی از چهلم مامان بابات بیشتر  _

 !در نمیاری؟گذشته چرا لباس سیاهت رو 

 :گفتمبی تفاوت  

 !نمی خوام _

 .بدل نشد دیگه حرفی بینمون رد و

 .بستنیمون رو توی راه خوردیم

 .خونه رسیدیم چند دقیقه بهبعد از

 .باز کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم در خونه رو



 . خوابم میاد میرم بخوابم خیلیارغوان من  _

 .باشه ای گفت و منم وارد اتاق کوچیکم شدم

 .گوشم رسیدصدای اذان به 

 .زدمپوزخندی 

 .خودم قهر کردممن خیلی وقته که با خدای

 .سجادم نزدم شیش ماه که دست به مهر و

 .روی تختم دراز کشیدم و خوابیدم

 

 *بوراک*

 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .شیش ماه اومدمه ایران و دارم دنبال عشقم میگردم

ه متاسفاناول رفتم خونه ی قبلیشون که دیدم از اونجا رفته و 

 .فهمیدم که پدر و مادرش رو از دست داده

 .حتما االن خیلی داغونه عشق بیچاره ی من

توی ایران یه خونه گرفته بودم و به بهانه ی اینکه شرکتم رو  

 .می خوام اداره کنم به دنبال فاطمه می گردم



 .پیش همه رفتم ولی کسی ازش خبری نداره

 .خیلی دلم می خواد ببینمش

 .همش دارم با عکسش زندگی می کنم شیش ماه

 .شیش ماه که دارم بدون اون دق می کنم

 .از جام بلند شدم

 .یکم پیاده روی کنم خوبه

 .شیش ماه بود که تنهایی از خونه نزدم بیرون

 .همش هم بادیگاردهام باهام بودن

جالب این بود که توی ایران هم من رو می شناختن و این 

 .یعنی عین یک فاجعه

 .شروع به پیاده روی کردم ونه زدم بیرون واز خ

 .هیکلی تو داری جیگر جوون چه _

پوف کالفه داری کشیدم و بهش نگاه کردم که متعجب بهم 

 .نگاه کرد و بعد جیغ کشید

 !وای خدا بوراک جکسون _

 .اوه خدای من گاوم زایید

 .کلی دختر به سمتم هجوم آوردن



 .ت هم به سمتم اومدنعقب گرد کردم که فرار کنم که از پش

 .خدایا آرزومه یه روز بیام خیابون و واسه خودم راحت راه برم

 .ای کاش معروف نمی شدم

 

 *فاطمه*

 

 !میدونستم تو دختر باهوشی هستی _

 !حاال بگو بینم پسره رو میشناختی؟

 .بی تفاوت به کبری نگاه کردم

 .اونم یه آشغال مثل آشغاالی دیگه بود _

 !میشناختمش؟من از کجا باید 

 .کبری پوزخندی زد

پسر آقا از تو خوشش اومده و هردفعه ازم میخواد بهت بگم  _

 !و هردفعه هم بهت میگم و تو میگی نه

 !دختر به فکر آیندت باش

 !خوشکلی و پولداری کم پیدا میشهپسر به اون

 .سرم رو انداختم پایین



 !من دوستش ندارم _

مطمئنم هرگز دیگه در ضمن اگه یک روز عاشق بشم که 

عاشق نمیشم؛ به کیف پول عشقم نگاه نمیکنم به قلبش نگاه 

دوسش دارم  میکنم هرموقع مطمئن شدم عاشقمه بهش میگم

 .چون اگه اون زود تر بفهمه من دوسش دارم ولم می کنه

 .کبری متعجب بهم نگاه کرد

 !آخه چرا؟ _

 !دو رو زمونش اینطوره _

 .کاریش نمیشه کرد

گشتم که برم که یک لحظه چشمم به کاوه برخورد به پشت بر

 .کرد

 .کاوه پسر رئیسمون بود که به قول کبری خاطرخوام شده بود

و چشم سبز بود که خیلی خوشکل بود اما به  یه پسر بور

 .نمی رسیدزیبایی بوراک

 .وای خدا باز بوراک

 !اَه

 .سرم رو انداختم پایین و به سمت در خروجی حرکت کردم



 .بری رو شنیدمصدای ک

 !بله آقا کاری با من داشتین؟ _

 .کاوه دستم رو محکم گرفت

 !نه _

 .با فاطمه کار دارم

 .دستم رو محکم کشید و باهم رفتیم بیرون

 .دستم به شدت درد میکرد

 .به زور دستم رو از توی دستش در آوردم

 .هوی وحشی دردم گرفت _

 .کاوه با اخم نگام کرد

 !این کارا یعنی چی؟ _

 .منم مثل خودش اخم کردم

 !کدوم کارا؟ _

 .تک سرفه ای کرد

 ...این بی محل  _

نداشتم برای همین یه بهونه حوصله ی حرف زدن باهاش رو 

 .آوردم و دستم رو گذاشتم روی شکمم



 !آخ _

 !دلم درد میکنه 

 !فکر کنم گرسنمه

 .بهتره برم

 ...اما  _

 .دستم رو بیشتر روی شکمم فشار دادم

 !حبت میکنیم فعال بایبعدا ص _

 .و سریع از اونجا دور شدم

 .پوف صدا داری کشیدم

 !عجب سیریشیه ها

 .نخوام باهاش باشم خو شاید من

 .واال

 .کردمخونه حرکت  سوار تاکسی شدم و به سمت

 .نگاه می کردمتوی راه به بیرون 

هم خونوادش رو از دست که یعنی توی این شهر دختری هست

 .قش روداده و هم عش

 .پوزخندی زدم



 .خودم رو میدونمخودم جواب  

 .معلومه وجود دارهخوب

توی خیاالت خودم به سر می بردم که ناگهان جمعیت عظیمی 

 .جمع شدن جاکه یک  پسرا رو دیدم از دخترا و

 .متعجب بهشون نگاه کردم

 .صدای راننده تاکسیه به گوشم رسید

 .شرکته رو دیدنفکر کنم اینا باز اون مدیر  _

 .تعجبم بیشتر شد

 !کدوم شرکت؟ _

 .اون آقا لبخندی زد

شرکت زده و هنوز  یه جوون هجده نوزده ساله اومده ایران و _

 .کلی معروف شدههیچی نشده 

 .از حق نگذریم جوون خوش قد و رعناییه

 !چه جالب

 .همسن بوراک بود

 !بوراک

 !بوراک



 !لعنت بهت بوراک

 .اتفاق من به یاد تو میفتملعنت بهت که با هر 

 .لعنت به دل من که هر لحظه به یاد توعه

 .رسیدیم دخترم _

 .تشکری کردم و بعد از دادن کرایه وارد خونه شدم

 .چقدر امروز برام خسته کننده بود

به سمت اتاقم حرکت کردم و گوشی و هندزفریم رو از توی 

و پلی کیفم در آوردم و ترانه ی ای کاش از فرزاد فرزین ر

 .کردم

 

* 

 

 ...!یکم از خودت بگو اگه تو هم دلتنگی 

 

 ...!اگه مثل من داری با هر شبت می جنگی 

 

 ...!یکم از خودت بگو اگه تو هم نابودی 



 

 ...!منکه خیلی گفتم از خودم برات تا بودی 

 

 ...!تا بودی 

 

 ...!چشمات  ای کاش که

 

 ...!منو تنها نمیذاشت 

 

 ...!قلبت نمی رفت 

 

 ...!پی دیوونگی هاش 

 

 ...!ای کاش غرورت 

 

 ...!دلم پا نمی ذاشت  رو

 



 ...!ای کاش 

 

 ...!ای کاش 

 

 ...!نیستی غریبم 

 

 ...!توی دنیا دیوونه 

 

 ...!تنهاییامو 

 

 ...!همه ی شهر میدونه 

 

 ...!از تو گذشتم 

 

 ...!دیگه خود جنونه 

 

 ...!نیستی 



 

 ...!نیستی 

 

... 

 

* 

 

 .چنگ میزدبغض به گلوم 

 !ای کاش اینقدر تنها نبودم

 !ای کاش

 .به ساعتم نگاه کردم

 .ساعت هشت شب بود

 .از جام بلند شدم

 !برم بیرون ببینم میتونم کسی رو تور کنم یا نه؟

 .عالقه ای به این کارها ندارم

 .ولی خوب زندگی خرج داره

 .پورخندی رو لبم نشست



خدایی مثل من االن کی فکرش رو می کرد دختر با حجاب و با 

 .دنبال جیب پسرای مردمه

 .اما باید بدونن روزگار آدم ها رو عوض می کنه

 .شاید اگر بوراک پیشم بود من اینطور نمی شدم

 !شاید

 . لباسای بیرونم تنم بودن برای همین زدم بیرون

 

 *بوراک*

 

 .خداروشکر بادیگاردهام به دادم رسیدن

 .کردنوگرنه اینا تا صبح من رو ول نمی 

 .سوار ماشینم شدم

 !خوبه؟ قربان حالتون _

 .سرم رو به نشانه ی بله تکون دادم

 !کجا برم آقا؟ _

 .با بی تفاوتی به بیرون نگاه کردم

 !برو یه جای خلوت _



 .چشمی گفت و حرکت کرد

 .بارون آروم شروع به باریدن کرد

 .هر لحظه به شدت بارون افزایش پیدا می کرد

 .اره به حال من گریه می کنهانگار آسمون هم د

 .لبخندی زدم و یاد گذشته افتادم

 

 *گذشته*

 

 !داره بارون میاد دختر _

 .بیا داخل ماشین

 .با شوق و ذوق به اطرافش نگاه کرد

 .نه من عاشق بارونم می خوام پیاده روی کنم _

 .اخمی کردم

 !سرما می خوری ها _

 .لبخندی زد

 !عیب نداره _

 .پوزخندی زدم



 .باشه پس من رفتم _

 .لبخندی زد

 .باشه خدانگهدار _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !می خوره؟ دختره دیوونه نمی ترسه االن سرما

 !بیخیال

 .خونه حرکت کردمماشین رو روشن کردم و به سمت 

اما هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که دلم نیومد توی سرما و زیر 

 .بارون تنهاش بذارم

 .همون پارکه که گذاشته بودمش رفتمبرا همین به سمت 

 .یه جا ایستادم و بهش نگاه می کردم

 .زیر بارون در حال چرخیدن بود

 .فکر کنم عاشق بارونه

 .بود ای کاش به جای بارون عاشق من

 .کنمهه من حتی به بارون هم حسودی می

 .شدمتک سرفه ای کردم و به فاطمه نزدیک

 .بیا حداقل راه بریم _



 .ی اومد سمتمبا خوشحال

 .باشه بریم _

دستش رو سفت گرفتم و باهم زیر بارون شروع به پیاده روی 

 .کردیم

موهای من خیس شده بود اما موهای اونو نمیدونم چون چادر 

 .سرش بود

 !چی می چسبه؟ فاطمه زیر بارون _

 .جوابش من رو متعجب کرداماانتظار داشتم بگه قهوه یا سوپ 

 !بستنی _

 .نگاه کردممتعجب بهش 

 !بستنی؟ _

 .خندید

 !اره بستنی _

 .وای خیلی وقته نخوردم

 .این دختر دیوونست

 !سردت نیست؟ _

 :یکم خودش رو بهم نزدیک کرد و آروم گفت



. وال راستش خیلی سردمه ولی نمیدونم چی کار کنم آخه _

 . سویشرتم رو با خودم نیاوردم

 .کردم از حالتی که ایستاده بود بلند شروع به خندیدن

 .قشنگ مثل همین آدمای جاسوس حرف می زد

 .جمع کرد خودش رو

 !به چی می خندی؟ _

 .این دختر مایه ی شادی من بود

 .خوردمخندم رو

 !به تو _

 .هم دردم نیومدبا تمام زورش زد روی بازوم که حتی یه ذره 

 !مگه من دلقکم؟ _

 .کردمسرم رو به صورتش نزدیک

ن به صورت همدیگه برخورد که نفس های هردوموجوری

 .کردمی

 .نه تو بیشتر شبیه فرشته هایی _

 .حرفم لبخندی زدبا این



شد اما با شنیدن ادامه ی حرفم لبخند از روی صورتش پاک

 .به یه اخم دادجاش رو و

 !البته از نوع جاسوسی _

 .دستش رو از من جدا کرد

 !اصال من قهرم _

 .اخم مصنوعی کردم

 .بلد نیستم من ناز کشیدن _

 .چشاش رو ریز کرد

 !اونکه معلومه _

 .بخریفقط بلدی ناز های نهال خانوم رو 

 .دختر کوچولوی حسود

 !تو چرا اینقدر حسودی؟ _

 .دستپاچه شد

 !کی من؟... ک  _

 !به چیه نهال حسودی کنم؟هه من 

 .خودم هزار تا خواستگار دارم من

 .دادم باالیک تای ابروم رو 



 !چه جالب _

 .خوب اسماشون رو بگو ببینم

 .متعجب بهم نگاه کرد

 .به زور قورت دادآب گلوش رو

 .خوب حاال من زیاده روی کردم... خو  _

 .هزار تا که نیستن

 .شاید صد تا

 .کردمبلند شروع به خندیدن

 .دروغ گفتن هم بلد نیستی _

 .ناله کرد

 !بوراک بد _

 .چقدر حرص دادنش برام لذت بخشه

 

 *حال*

 

 .جیغ یک دختر من رو از فکر گذشته بیرون آوردصدای

 .شیشه ی دودی ماشین رو دادم پایین



 !من باورم نمیشهوای خدای

 .انگار دارم خواب می بینم

کامال خلوت بود و صدای رعدو برق و برخورد قطره خیابون 

 .های باران روی زمین سکوت خیابون رو بهم می زدن

 :بلند داد زدمسریع از ماشین پیاده شدم و 

 !فاطمه _

 .سریع سر جاش ایستاد و متعجب بهم نگاه کرد

 .چند تا پسر پشتش بودن

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 !چرا چادر سرش نبود؟

 !چرا شال پوشیده بود و موهاش رو انداخته بود بیرون؟

 

 *فاطمه*

 

 !فاطمه؟ _

 با شنیدن اسمم توسط کسی که صداش برام آشنا و آرام بخش

 .بود سر جام ایستادم



 .متعجب به فرد رو به روم نگاه کرد

 !بوراک؟

 !اون اینجا چی کار می کرد؟

 .یک دقیقه ی بعد اون پسره با دوستاش اومدن

 !یا خدا

 .بوراک همچنان متعجب داشت بهم نگاه می کرد

 .یک لحظه یکی از پسرها بهم نزدیک شد

 .شروع به دعوا کردبوراک به سمتش دوید و 

دو تا از بادیگاردهاش از ماشین پیاده شدن  دنبال بوراکبه 

 .اومدن کمکش

 .قلبم دیوانه وار به سینم می کوبید و توان فرار نداشتم

می خواستم از فرصت استفاده کنم و از اونجا دور بشم اما دلم 

 .رضایت نمیداد

 .می خواستم بمونم

 !اما نه

 .من نباید بوراک رو دوست داشته باشم

 !نباید



برای همین از فرصت استفاده کردم و با قدم های آروم از اونجا 

 .دور شدم

 .بعد از نیم ساعت رسیدم خونه

 .ارغوان اومد پیشم

 !کجا بودی دختر؟ _

 !نگفتی زیر این بارون سرما می خوری؟

کیف پولی که از اون پسره دزدیده بودم رو از توی جیب 

 .سویشرتم در آوردم

 !بیا _

 .خونه شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم بعد بی حال وارد

 

 *بوراک*

 

 .خورنبادیگاردهام به درد هیچی نمی

 .همشونو یه تنه خودم کتک زدم

 .گوشه ی لبم زخمی شده بود



یکی از اون احمقا مشت محکمی  یک لحظه هواسم پرت شد و

 .به دهنم زد

 به عقب برگشتم تا فاطمه رو ببینم اما با جای خالیش رو به رو

 .شدم

 .متعجب به همه جا نگاه کردم

 فاطمه؟ _

 !فاطمه کجایی؟

 .دستی روی صورتم کشیدم

 .محکم پام رو به ماشینم کوبیدم

 !لعنتی 

 .دوباره از دستش دادم

 .ولی باز دنبالش می گردم

 !قربان حالتون خوبه؟ _

 .از عصبانیت بلند داد زدم

 !خفه شین _

 !شما مثال بادیگاردهای من هستین



اینکه بیاین کمک من باید می رفتین فاطمه رو به جای 

 .میذاشتین توی ماشین

 .از عصبانیت زیاد دست هام رو مشت کرده بودم

 !شرمنده قربان _

 !ببخشید

 .به عذر خواهی هاشون توجه نکردمسوار ماشین شدم و 

 !کجا بریم قربان؟ _

 !خونه _

 .سرم رو به شیشه ی ماشین چسبوندم

 .بغض به گلوم چنگ میزد

 .ای کاش مثل قدیم با دیدن من خوشحال میشد

 !ولی فکر نکنم دیگه من رو بخواد

 .شاید هم من رو فراموش کرده

 .کنماما من تالشم رو می

اگه نشد عیبی نداره تا پایان مرگم منتظرش میمونم و اینقدر 

 .میام سراغش تا باالخره بهم بگه بله

 .به این کار من نمیگن دوست داشتن



 .عاشقی حتی نمیگن

 .بهش میگن دیوونگی

 .اره من دیوونم

 .خیلی هم دیوونم

 .دیوونه ی چشمای خرماییشم

 .عکسش رو از توی گوشیم پیدا کردم

 .عکس حجابیش با چادر

 !چرا چادرش رو در آورد و موهاش رو میذاره معلوم باشن؟

 !مادرش اینطور شده؟نکنه به خاطر مرگ پدر و

 !وض می کنهع روزگار چقدر زود آدم ها رو

بدبخت  می کنه که انگار از آدم خوب و مهربونو جوری بد و

 .بدبخت بوده اول بد وهمون 

جوری خوب می کنه که انگار از همون اول  از طرفی آدم بد رو

 . خوب بوده

 *فاطمه*

 

 .به سقف اتاقم نگاه می کردم و توی گذشتم غرق شده بودم



 

 *گذشته*

 

 اینقدر غمگینه؟دختر من چش شده که  _

 بغضم گرفته بود و نمی دونستم چی بگم؟

 اصال جرات گفتن همچین چیزی رو داشتم؟

 باهام دعوا نمی کنی؟ _

 .سرش رو به چپ و راست تکون داد

 هر چی باشه؟ _

 .لبخندش پر رنگ تر شد

 .هر چی که باشه _

 .با ترس و لرز شروع به حرف زدن کردم

د ... خیلی ...خ ... رو ... ر ... نفر ...  ن... یک ... ی ... من ... م  _

 !دارم... د ... دوست ... 

 .بعد سریع سرم رو انداختم پایین

 چی؟ _

 وای خدا نکنه باهام دعوا کنه؟



 !یا خدا

 !واقعا؟ _

 .سرم رو آروم تکون دادم

 !به نظرت عشق تو نسبت به اون یک هوس بچه گانه نیست؟ _

 !آخه تو همش سیزده سالته ها

فاطمه خانوم دعات رو بخون که امشب شام کتک پلو  وای

 .داری

مامان احساس می کنم هوس نیست ولی اگه تو بخوای  _

 .فراموشش می کنم

 .دست های گرم و مادرانه اش رو روی شونم گذاشت

اکثر نوجوان . عشق چیزیه که توی هر سنی به وجود میاد _

 تونن تاهای به سن تو احساس می کنند که عاشق شدند و می 

اینجور رفتار ها بیشتر در دختر . آخر عمر با اون زندگی کنن

ها شکل می گیره و اینکه دختر ها بیشترین ضربه رو توی 

البته . رابطه ها میخورن؛ ولی خوب بعضی عالقه ها هم واقعیه

اکثر عالقه های واقعی و مطمئن بیشتر از سن هجده سال به 

یر دوست دارم های خیلی دخترا اس. باال صورت می گیره



به . پسرای توی کوچه و خیابون یا باال شهری ها میشن

 .خصوص زمانی که می فهمن پولداره یا ماشینش مدل باالست

البته این فقط برای بعضی دختر ها مهم هست در حالی که 

 ....بعضی دیگه اصال اهل مادیات نیستن 

 

 *حال*

 

 .اشک هام رو پاک کردم

 .سختهتحمل این همه دلتنگی 

 .قاب عکسی که زیر تختم بود رو در آوردم

 .من بینشون بودمعکس خودم و مامان و بابام بود که

به چهره ی مامانم نگاه کردم و با گریه شروع به حرف زدن 

 .کردم

 .مامان کجایی که بدونی دارم بدون تو و بابا دق می کنم _

 کجایی ببینی دختر با حجابت که هرگز ترک نماز نمی کرد 

حجاب شده و هرموقع صدای اذان می شنوه نمیره نماز االن بی

 .بخونه



کجایی ببینی که دخترت هنوز نتونسته بوراک رو فراموش 

 .کنه

 .آره راست میگی عشق توی هر سنی آغاز میشه

 .برای منم خوب آغاز شد ولی بد تموم شد

خوبی داری و مامان یادته می گفتی من مطمئنم تو آینده ی

 !یشی؟خوشبخت م

 !یادته؟

 !ببین منو

 !ببین روزگارم رو

این خوشبختیه که هرشب ور دل یه پسر میرم تا کیف پولش 

 !بدزدم؟رو 

 !خوشبختیه؟خدایی این

این خوشبختیه که عاشق کسی شدم که من رو دوست نداره و 

 !در به در دنبالمه تا ازم سواستفاده کنه؟

 !م؟این خوشبختیه که تو و بابام رو از دست داد

 !این خوشبختیه؟



ابن کجاش خوشبختیه که حتی تو و بابام رو از دست دادم و 

 .سر پناهی ندارم

 .اشکام رو پاک کردم

 .راستی مامان دو ماه دیگه میشم هجده ساله _

 !باورت میشه؟

 .نهم اسفند میشم هجده سالهبیست و

 .یادته بهم گفتی تو عیدی خدا به منو بابات بودی

 !یادته؟

 .ا مادرم حرف می زدم که ارغوان اومد داخلداشتم ب

 ...فا  _

 .تا من رو دید ساکت شد

 .اشک هام رو سریع پاک کردم

 !بنال _

 .بهم نزدیک شد

 !داشتی گریه می کردی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 !مهم نی بگو چیکارم داشتی؟ _



 .نفس عمیقی کشیدم

 .شیطون کردچشاش رو 

 .بلند و خوشتیپ دم درهراستش یه پسر هیکلی و قد  _

 !یا خدا نکنه بوراکه؟

 .استرس تمام وجودم رو فرا گرفت

 !موهاش چه رنگی بود؟ _

 .خاروند یکم سرش رو

 !موهاش داری؟چی کار رنگ  _

 :عصبی به ارغوان نگاه کردم که سریع گفت

 .مشکی _

 .نفس عمیقی کشیدم و رفتم دم در

دو تیله ی  سرم رو بلند کردم که یک لحظه چشم هام با

 .شدنمشکی رو به رو

 .خدای من باورم نمیشهوای

 هو؟مین _

 .حس دلتنگی رو از توی چشم هاش میدیدم

 !فاطمه؟ _



 !خودتی؟

 .چند قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 !باز احساسی شدم

 !وای خدا

 .هو بهم نزدیک شد و محکم من رو بغل کردمین

 !کجا بودی دختره دیوونه؟ _

 .دارم کل تهران رو دنبال تو می گردمشیش ماه 

 .خودمم خیلی دلم براش تنگ شده بود

 .حلقه کردمدست هام رو دور گردنش

 .اونم من رو بیشتر به خودش فشرد

 !هواونجا نبود مینجای من _

 .من یه ایرانی بودم که باید توی کشور خودم می بودم

 .ازش جدا شدم

 .شده بودن موهاش نسبت به قبل بلند تر و زیبا تر

 !هوچقدر تغییر کردی مین _

 .لبخندی زد

 !تو هم تغییر کردی _



 .موهات بلند تر شدن

 .البته تو هم ظاهرت تغییر کرده و هم اخالقت

 !قبال با من اینقدر صمیمی نبودی

 !قبال اصال اجازه نمیدادی یه پسر موهات رو ببینه

 !یادته فاطمه؟

 .ازش فاصله گرفتم

 .یکم ناراحت شدم

 .روزگار آدم ها رو تغییر می ده _

 .سرش رو انداخت پایین

 .اگه ناراحت شدی معذرت می خوام _

 .لبخندی زدم

 !مهم نیست...  نه  _

 .وای ببخشید هواسم نبود بیا داخل

 .بیرون هوا خیلی سرده

 .هو لبخندی زد و وارد خونه شدمین

 .منم در رو بستم و باهم به سمت پذیرایی حرکت کردیم

 .اومد سمتمون ارغوان



 !سالم _

 .مین هو هم لبخندی زد

 !سالم _

 !شما دوست فاطمه هستی؟

 .سرفه ای کردارغوان تک

 !بله و شما کی هستین؟ _

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .ارغوان جان مین هو یکی از دوستان قدیمیمه _

 .ارغوان متعجب بهم نگاه کرد

 !مین هو؟ _

 .ریز خندیدم

 !کره ایه _

 .گفت و رو به مین هو کردیک آهانی

 .آماده شه بفرمایید بشنین تا شام _

داغونمون  مین هو تشکری کرد و رفت روی مبل های درب و

 .نشست

 .رفتم توی آشپز خونه پیش ارغوان



 !اوففف کثافط چقدر خوشکله _

 !نمیتونی بگیریش برام؟

 .آروم خندیدم

 !خفه شو دیوونه _

 .اونم خندید

آرسام نبودم میومدم مین هو رو می  به خدا اگه عاشق _

 .گرفتم

 .لبخندی زدم

 .آرسام بیست و پنج سالشه و نامزد ارغوانه

 .بود( پدر کاوه) آرسام یکی از دستیار های آقا کیوان

 .قرار شد زمانی که ازدواج کردن دیگه برن سر یک کار جدید

 .می خوان یه بوتیک لباس کوچیک بزنن

 .می شناسممن خودم پنج ماه ارغوان رو 

 .دختر شیطون و مهربونیه

 .بیست سالشه اما انگار بچه پنج سالست

 .سینی چایی رو برداشتم و به سمت مین هو رفتم



ببخشید اگه اذیت میشی بیا پایین بشین مبل هاش  _

 .قدیمین

 .مین هو خندید

 !عیب نداره _

 .چرا چایی آوردی من می خوام برم خونه

 .فقط می خواستم ببینمت

رو گذاشتم زمین که از جاش بلند و رو به روم ایستاد و چایی 

دستش رو دور گردنم حلقه کرد و سرم رو برد جلو و  پیشونیم 

 .رو طوالنی بوسید

 !خیلی دوست دارم _

 !فردا میام پیشت دوباره

اون از کنارم رد شد اما من هنوز گنگ و بی حرکت سرجام 

 .ایستاده بودم

 .چکیدیک قطره اشک از گوشه ی چشمم 

 !چی می شد جای مین هو بوراک بود؟

 .چشم هام رو محکم بستم

 .ای کاش میشد گذشته رو فراموش کرد



 .با داد ارغوان به پشت برگشتم

 !دو ساعته دارم صدات می کنم فاطمه اه _

 .اشکام رو پاک کردم

 !چی شده؟... چ  _

 .بهم نزدیک شد

 !پسره رفت _

 !چرا گریه می کنی؟

 !؟چیز بدی بهت گفت

 .لبخندی زدم

 .نه بابا... ن  _

 .دستم رو گرفت

 !بگو چرا گریه کردی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 ...گفتم که م  _

 !بازم به یاد بوراک افتادی؟ _

 .سریع سرم رو بلند کردم

 .بابا من فراموشش کردم... ب ... نه ... ن  _



 .ارغوان پوزخند زد

 .مثل سگ دروغ میگی _

چرا هر روز به یادشی و به خاطرش گریه اگه فراموشش کردی 

 !می کنی؟

 .اخم غلیظی کردم

 !مواظب حرف زدنت باش _

 .فرضا من فراموشش نکردم

 !به تو چه؟

 !ها؟

 !مگه تو وکیل وسی این زندگی درب و داغون منی؟

 .ارغوان روش رو برگردوند

 .هه منو بگو نگرانت شدم _

 .به سمت اتاقم رفتم

 !نگران من نباش _

 

 *اکبور*

 



 .گیتارم رو در آوردم و شروع به خوندن کردم

 

Düşün bu yaprağım gençl i ği mi n rüyasıymış! 

 من بود برگی که ازمن افتاد رویای جوانی

Kağıda yaza yaza hasret i n beyaza… 

 در حالی که روی کاغذ مینویسی حسرتت به سفید باشه

del i  sanıyorl ar!? 

 من رو دیوونه فرض میکنند؟

Aaaaaaa. Aaaaaaa. 

 آاااااااا آاااا

Beni  yoruyorl ar gören var mı? 

 منو خسته میکنند کسی میبینه؟

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 دردم باشه، پیک ها پر بشوند

Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه

Di nl i yorsun! Görmüyorsun! 



 !نمیبینی!ش میدیگو

Kurban ederl er kiml erl e gezi yorsun!? 

 قربانی ات میکنند با کیا میگردی؟

del i  sanıyorl ar!? 

 من رو دیوونه فرض میکنند؟

Aaaaaaa. Aaaaaaa. 

 آاااااااا آاااا

Beni  yoruyorl ar gören var mı? 

 منو خسته میکنند کسی میبینه؟

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 باشه، پیک ها پر بشونددردم 

Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه

 

 

Di nl i yorsun! Görmüyorsun! 

 ! نمیبینی!گوش میدی



Kurban ederl er kiml erl e gezi yorsun!? 

 قربانی ات میکنند با کیا میگردی؟

Düşün bu yaprağım gençl i ği mi n rüyasıymış! 

 من بود برگی که ازمن افتاد رویای جوانی

Kağıda yaza yaza hasret i n beyaza… 

 در حالی که روی کاغذ مینویسی حسرتت به سفید باشه

Kararı vermi şt i m ben el l erim i se kanl ıymış! 

 دستام خونی بوده,تصمیمم رو گرفته بودم

Tanrı vurdu saza öl meden mezara! 

 خدا بر ساز زد،و نمرده داخل قبر گذاشت

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 دردم باشه، پیک ها پر بشوند

Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه

 

 

Di nl i yorsun! Görmüyorsun! 



 ! نمیبینی!گوش میدی

Kurban ederl er kiml erl e gezi yorsun!? 

 قربانی ات میکنند با کیا میگردی؟

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 دردم باشه، پیک ها پر بشوند

Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 دردم باشه، پیک ها پر بشوند

Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه

Di nl i yorsun! Görmüyorsun! 

 !نمیبینی!گوش میدی

Kurban ederl er kiml erl e gezi yorsun!? 

 قربانی ات میکنند با کیا میگردی؟

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 دردم باشه، پیک ها پر بشوند



Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه

Düşün bu yaprağım gençl i ği mi n rüyasıymış! 

 من بود برگی که ازمن افتاد رویای جوانی

 

Düşün bu yaprağım gençl i ği mi n rüyasıymış! 

 من بود برگی که ازمن افتاد رویای جوانی

Kağıda yaza yaza hasret i n beyaza… 

 در حالی که روی کاغذ مینویسی حسرتت به سفید باشه

Kararı vermi şt i m ben el l erim i se kanl ıymış! 

 دستام خونی بوده,تصمیمم رو گرفته بودم

Tanrı vurdu saza öl meden mezara! 

 خدا بر ساز زد،و نمرده داخل قبر گذاشت

Derdim Ol sun kadehl er dol sun! 

 دردم باشه، پیک ها پر بشوند

Ben kaybederken azrai l  seyre dursun! 

 وقتی که من دارم می بازم عزرائیل تماشا کنه



Di nl i yorsun! Görmüyorsun! 

 ! نمیبینی!گوش میدی

Kurban ederl er kiml erl e gezi yorsun!? 

 قربانی ات میکنند با کیا میگردی؟

 

 *مین هو*

 

 .اونجا بمونم ولی نمیشددلم میخواست تا صبح 

 .می ترسیدم از واکنش فاطمه

 .میترسیدم دوباره از دستش بدم

 .خیلی می ترسیدم

لحظه ی خداحافظی اصال نمیدونم چم شد که پیشونیش رو 

 .بوسیدم

فقط میدونم وقتی به خودم اومدم و تازه فهمیدم چیکار کردم 

 .که اون دوستش اومد ازم خداحافظی کرد و رفت

 .خونه حرکت کردمینم شدم و به سمتسوار ماش

 .حاال بعد شیش ماه می تونم یه خواب راحت داشته باشم



 !وای خدا قلبم چقدر تند می زنه

 .گذاشتم روی قلبم دستم رو

 !باش قلب دیوونه ی منآروم _

 !بهت قول میدم فاطمه مال خودمونه نه هیچ کس دیگه ای

 !بهت قول میدم

 

 *فاطمه*

 

 .م بستم و آروم شروع به گریه کردن کردمدر اتاقم رو محک

 !بوراک تو کی هستی؟

هم ازت متنفرم هم ازت می ترسم در حالی تو کی هستی که

 !که دیوانه وار عاشقتم

بگو کی هستی که من هر روز بهت فکر می کنم ولی از دیدن 

 !تو می ترسم

 ...!بگو کی ه 

 .یک لحظه در اتاقم به صدا در اومد

 .اک کردمسریع اشکام رو پ



 !بیا تو _

 .ارغوان با یه سینی که توش دو تا کاسه بستنی بود اومد داخل

 .سرم رو انداختم پایین

 .خواستم بستنی بخورم یاد تو افتادم _

بیا بگیر بخور الکیم ناز نکن من نه ناز کردن بلدم نه حوصله ی 

 !ناز کردن دارم

 .تا این رو شنیدم یاد گذشته افتادم

 

 *گذشته*

 

 !نخیر من نمی خورم _

 .بوراک عصبی نگام کرد

ببین من نه ناز کردن بلدم نه حوصله ی ناز کشیدن تو رو  _

 .دارم

 !بگو می خوری یا نه؟

 :بلند داد زدم

 !نه _



 .یهو بستنی رو از توی پنجره ی ماشین انداخت بیرون

متعجب به بستنی که جلوی روم روی زمین افتاده بود نگاه 

 .کردم

 !؟انداختیش _

 .سرد و خشک بهم نگاه کرد

 !خودت گفتی _

 !حاال من یه چی گفتم دیوونه _

سریع از ماشین پیاده شدم و به  بستنی له و لورده شده وسط 

 .خیابون نزدیک شدم

 .المصب عجب بستنی بود

 .شکالتی با سس شکالت

 .بیا بریم یکی دیگه برات می خرم _

 .با اخم بهش نگاه کردم

 .از جام بلند شدم

 !نمیام _

 .من با تو جایی نمیام



پشتم رو بهش کردم و خواستم برم که سریع اومد جلوم و 

 .محکم بغلم کرد و به سمت ماشین بردم

 :منم همش پاهام رو توی هوا تکون میدادم و داد می زدم

 !ولم کن روانی _

 .بی توجه به من به سمت ماشینش رفت

 !خودتیروانی _

 

 * حال*

 

 .ارغوان به خودم اومدمبا صدای بلند 

 !جان _

 .عصبی بهم زل زده بود

 !دو ساعته دارم صدات می زنما _

 !کجایی؟

 .جونی زدملبخند کم

 !نمیدونم چمه؟ _

 :ارغوان آروم گفت



 !کردی؟ فکر باز به بوراک _

 .کشیدمآه سوزناکی

 !بهش فکر می کنم اما ازش می ترسم _

 .متنفرممیکنم اما ازش بهش فکر

 !که عاشقمیه چیز رو میدونم اونم اینهفقط 

 !هنوز عاشقشم ارغوان

 !بیشتر از قبل

 .در حال حرف زدن با ارغوان بودم که صدای در خونه اومد

 (بادیگارد بوراک) در خونه رو باز کردم که یک لحظه توپراک

 .رو دیدم

 !آدرس خونه رو از کجا پیدا کرده بود؟

ضیح میدم چطور پیداتون سالم فاطمه خانوم بعدا براتون تو _

کردم ولی االن مهم اینه که آقا قلبشون ضعیف شده و 

 .بیمارستانه

یک لحظه سرم گیج رفت که  تا اینو شنیدم کپ کردم و

 .ارغوان من رو گرفت

 .ارغوان بدو آماده شو که بدبخت شدم _



 

 *بوراک*

 

 .به عکسش نگاه کردم

 !دِ لعنتی جات کی رو بذارم؟ _

 !بگو دیگه

وجود داره که دل من رو  اصال توی این دنیا چند تا فاطمه

 !برده؟

 !اصال ببینم چرا وقتی من رو دیدی فرار کردی؟

 !مگه تو من رو دوست نداشتی؟

 !مگه عاشقم نبودی؟

 .نفسم به شمارش افتاده بود

 .احساس می کردم قلبم از کار میفته

 .قاب عکس رو محکم پرت کردم روی دیوار

 !کجایی؟لعنتی  _

سکوت اتاق رو غرور مردونم شکست و االن تنها چیزی که 

 .بهم می زد صدای گریه های من بود



 .قلبم شروع به تیر کشیدن کرده بود

 !آخ قلبم _

 .قلبم به شدت درد می کرد

بلند اسم یکی از بادیگاردهام رو صدا زدم که سریع اومد 

 .داخل

 ...!بله قرب  _

 .شد تا من رو اونطور دید ساکت

 .گرفتاومد نزدیکم و دستم رو

 .به سمت ماشین رفتیم و سوار ماشین شدیم

 .درد قلبم بیشتر شده بود

 .نفسم به زور باال میومد

 .خدا طاقت بیارینقربان تورو _

اگه بالیی سرتون بیاد خانوم و آقای جکسون من رو بدبخت 

 .می کنن

 .به حرفاش توجهی نکردم

 .کنمیعنی نمیتونستم که توجه 

 .باالخره بعد ده دقیقه به بیمارستان رسیدیم



دو تا از بادیگاردهام دوتا طرفم وایساده بودن و من رو گرفته 

 .بودن تا نیفتم

 .به سمت پذیرش رفتیم

 !امرتون آقا _

 .یکی از بادیگاردهام به انگلیسی حرف زد

 !بخش اورژانسی کجاست؟ _

 :پرستاره به انگلیسی گفت

 !مدین؟از کدوم کشور او _

 .بلند فریاد کشیدم

 !من حالم بده _

 ...!بخش اورژان 

 .یک لحظه چشمام سیاهی رفت و چیزی جز تاریکی ندیدم

 

*** 

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم

 .توی یک اتاق سفید بودم



 .خواستم روی تخت بشینم که قلبم تیر کشید

 !آخ _

 .یک لحظه یکی از پزشک های بیمارستان اومد باالی سرم

 !سالم پسرم _

 !حالت خوبه

 .اخم غلیظی کردم

 !خوبم _

 !بادیگاردهام کجان؟

 .دکتر لبخندی زد

 !همین بیرون منتظرن _

جونی هستی که بزرگ ترین  شرکت تو همون پسرمیگم 

 .تهران رو مدیریت میکنه

 .اخمم غلیظ تر شد

 !بله _

 !از کجا فهمیدین؟

 .بهم زل زدجابه جا کرد و عینکش رو یکم 



از اونجایی که کلی پرستار بیرون منتظرتن تا باتو عکس  _

 .بگیرن

 .عکساتم که توی فضای مجازی پخش شده

 !راستی پلیس باید پاسپورتت رو میدید

 .از اونجایی که بادیگاردات بودن رفتن پاسپورتت رو آوردن

 !قلبت خیلی ضعیفه بهتره زیاد هیجانی نشه

 !دیشب یکم دیرتر میومدی از دست می رفتی

 .نوشتم ولی خودتم باید مراقب خودت باشیبرات دارو 

 !سنت خیلی کمه من در تعجبم چطور بیماری قلبی داری

 !من خودم دکترم آقای دکتر _

 !پس بیشتر از همه میدونم داروم چیه

 :قبل از اینکه بره بیرون گفت

 .راستی یه دختر جوون هی سراقت رو می گیرفت _

 !من برم بهش بگم که بیداری

 .متعجب بهش نگاه کردم

 :بلند داد زدم

 !نه _



 :بعد آروم گفتم

 !چند لحظه صبر کنید _

 !دختره چه شکلی بود؟

 .خاروندیکم سرش رو

یه دختر با جثه ی ظریف فکر کنم یه هفده یا هجده سالش  _

 .باشه

 !تا این رو شنیدم فهمیدم فاطمست

 .قلبم داشت تند تند می زد

بیاد داخل فقط نذارین بفهمه بهوش دکتر بهش بگید ... د  _

 .اومدم

 .باشه ای گفت و از اتاق زد بیرون

 .منم پتو رو روی خودم مرتب گذاشتم و چشم هام رو بستم

 .صدای گریه ی فاطمه رو می شنیدم که به سمتم میومد

 !بوراک _

 .آخ چقدر دلم برای بوراک گفتنش تنگ شده بود

 .اومد نزدیکم و محکم بغلم کرد

 .لهی بمیرم و تورو اینطور نبینمآخ ا _



 .دلم می خواست بلند بگم خدانکنه دیوونه

 .جدا شدآروم ازم

 !بوراکم تورو خدا بیدار شو _

 !خدا عزیز دلمتورو

 .وای خدا عجب غلطی کردم اونشب تنهاش گذاشتم

 !خوب معلومه تو غلط کردی من رو تنها گذاشتی

 !مال منی هامثال تو 

 !ببین من اومدم پیشت ها بوراک بیدار شو _

 !من بیمارستانم؟راستی کی فاطمه رو خبر کرد که 

 !بوراک بیدار شو تورو خدا _

 !من خیلی دوست دارم

 :اروم گفتم

 !واقعا؟ _

 :اونم گفت

 ...آره ب  _

 .نگاه کردیهو ازم جدا شد و متعجب بهم

 .باز کردماروم چشم هام رو



 !بوراک...  ب ...  ب  _

 .لبخند زدم

 !جان دلم _

 !تو بیداری؟ _

 !من فکر کردم خوابیدی

 .آروم خندیدم

سرجام نشستم و فاطمه رو وادار کردم روی تخت کنارم 

 .بشینه

 .اما اون سریع ازم جدا شد

 !من باید برم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .خواستم دستش رو بگیرم که بلند داد زد

 !بهم دست نزن _

 !من ازت می ترسم...  م 

 !تو بدی

 .تحملم تموم شده بود

 .صبر برای من دیگه بس بود



 دستش رو گرفتم و سریع پرتش کردم توی بغلم و لب هاش رو

 .بوسیدم

 .سریع از جاش بلند شد و پا تند کرد و از اتاق زد بیرون

 .صدا زدم سریع یکی از بادیگاردهام رو

 !بله قربان _

 !بدو برو تعقیبش کن ببین خونش کجاست؟ _

 .ت و رفتچشمی گف

 .دستم رو گذاشتم روی لب هام

 .بعد شیش ماه باالخره طعم لب های شیرینش رو چشیدم

 .هرچند کم بود اما آرامش بخش بود

 

 *فاطمه*

 

 .تاکسی دست تکون دادم و سریع سوار شدم برای یک

گذاشتم روی لب هام ناخودآگاه لبخند عمیقی آروم دستم رو

 .زدم

 سریع جای لبخند یه اخم کردم



 .حق نداشت لبم رو ببوسهاون

 .حق نداشت دوباره با احساساتم بازی کنه

 .نفس عمیقی کشیدم

 .خانوم رسیدیم _

 .با شنیدن صدای راننده بهش نگاه کردم

 .چقدر زود رسیدیم

حساب کردم و به سمت خونه از ماشین پیاده شدم و کرایه رو

 .باز کردمپا تند کردم و در خونه رو 

 .بودمخیلی خسته 

 .دیشب تا صبح بیدار بودم

 .ببینمنامردا حداقل نذاشتن بوراک رو 

 !ولی خدارو شکر االن حالش خوبه

 .ارغوان خونه نبود گفت با آرسام میره بیرون

 .به سمت اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم

 .گرفتپوزخندی روی لبم شکل



منی که میگفتم بوراک رو فراموش کردم و حالم ازش بهم 

میخوره اونوقت با یک خبر که بیمارستانه چقدر گریه کردم و 

 .رفتم پیشش

 !اصال اگه من عاشقشم چرا ازش متنفرم؟ 

 یا اگه ازش متنفرم چرا عاشقشم؟

 .شدم خودمم گیج

 .خیالفکر و  همه سرم درد می کردم از این

چشم هام رو بستم تا یکم سرم آروم شه اما به ثانیه نکشید 

 .بردخوابم  که

 

 *هومین*

 

 .هرچی در خونشون رو زدم کسی در رو برام باز نکرد

 .دوباره دلشوره و نگرانی به سمتم هجوم پیدا کرده بود

برام باز بعد از چند دقیقه همون دختره دوست فاطمه در رو 

 .کرد

 ...ب  _



 .من رو دید ساکت شد تا

 !سالم خوب هستین؟ _

 !داخلبفرمایید  

 .تک سرفه ای کردم

 !نه ممنون _

 !ببخشید فاطمه هستش؟

 .خاروندیکم سرش رو

 !راستش بیمارستانه _

 .جلوی چشم هام دیدم تا این رو شنیدم قشنگ مرگ رو

 !فاطمه چیزیش شده؟ _

 !تصادف کرده؟

 !چی شده؟

 .انداخت پایینسرش رو

نه راستش گفتن یه نفر بیمارستانه که تا فاطمه این رو شنید  _

 .تو رفکرد گریه

 !کدوم بیمارستان؟ _



گرفتم و به سمت بیمارستان اسم و آدرس بیمارستان رو ازش

 .حرکت کردم

کردم و وارد  بعد از اینکه رسیدم ماشین رو یک جا پارک

که یک لحظه  بیمارستان شدم و به سمت پذیرش حرکت کردم

 .چشمم به یکی از بادیگاردهای بوراک افتاد

 .گرفتممحکم به سمتش رفتم و یقش رو

 !چی کار کرده؟میگی بوراک با فاطمهآروم  _

 .میدیدمترس توی چشم هاش رو 

 نیست آقا بوراک حالشونچیزیشونباور کنید فاطمه خانوم _

 .اومدن بیمارستان بد بود

 .نمی شدپاک اخم از پیشونیم 

 !کجان؟ _

 !کیا؟ _

 .دیگه داشت حرصم میداد

 !بوراک و فاطمه _

 .زور قورت دادآب گلوش رو به 

 .شصت و سهاتاق دویست وطبقه ی دوم _



 .رفتم اونجایقش رو ول کردم و 

که یک لحظه با چیزی که دیدم سر آروم باز کردمدر اتاق رو 

 .خشکم زدجام

 .حلقه شده بودچشم هاماشک دور

 .بوراک در حال بوسیدن لب های فاطمه بود

 .در اتاق رو آروم بستم

 .گوشه ی چشمم چکیدقطره ی اشک از یک

 !لعنتی

 

 *فاطمه*

 

 .با صدای داد ارغوان بلند شدم

 !چیه؟ _

 !چرا نمیذاری بخوابم؟

 .دست به کمر رو به روم ایستاد

 !ساعت هفت عصره _

 .متعجب بهش نگاه کردم



 !واقعا؟ _

 .بله –

سرم رو خاروندم و بعد از تخت بلند شدم و به سمت یکم

انجام کار های الزم وارد دستشویی حرکت کردم و بعد از 

 .شدمآشپزخونه

 .آخه خیلی گرسنم بود

در یخچال رو باز کردم و چند تا دونه بیسکوییت شکالتی در 

 .آوردم و گذاشتم تو بشقاب

 .رفتم توی پذیرایی و روی مبل نشستم

یه دونه کرد و کنارم و تلویزیون رو روشنارغوان اومد 

 .بیسکوییت از توی بشقابم برداشت

 !راستی اون پسر قد بلند اومد پیشت؟ _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !کدوم؟ _

 .بهم نگاه کرد

 .همون که دیشب اومد خونمون _



صبح اومد سراقت رو گرفت و آدرس بیمارستان رو ازم 

 .خواست

 !وای خدا مین هو

 .اصال یادم نبود که قراره صبح بیاد پیشم

 !ارغوان تو که آدرس رو بهش ندادی _

 !؟مگه نه

 .خاروند یکم سرش رو

 !نباید می دادم؟ _

 .محکم زدم روی پیشونیم

 !حتما اون بوراک و دید که داره من رو می بوسه

 !وای خدا

 .شمارش رو هم ندارم که بهش زنگ بزنم

 !حاال چی کار کنم؟

 !چی شده فاطمه؟ _

 .به زور قورت دادم آب گلوم رو

 !هیچی نشده _

 !داد؟شمارش رو بهت ن هومیگم مین



 .تکون دادسرش رو 

 .اتفاقا داد _

شمارش رو داد گفت بدمش به تو باهات کار بهم ظهر زنگ زد و

 .داره

سریع شمارش رو ازش گرفتم و رفتم توی اتاق و به مین هو 

 .زنگ زدم

 .بعد از چند بوق جواب دادم

 !الو _

 !سالم فاطی _

 .نگاه کردممتعجب به رو به روم

 .جوری بودصداش یه 

 .شیده و دیوونه کنندهک

 !نکنه مست کرده؟

 !وای نه خدا نکنه

 .بسم اهلل

 !هو خودتی؟مین _

 .صداش بلند شد



 !باز بگو _

 .باز اسمم رو صدا بزن

 .منظورش رو نمی فهمیدم

 !چی؟ _

 !حالت خوبه؟ مین هو

 .با صدای بلند شروع به خندیدن کرد

چه  وقتی می بینی رقیبت داره لب عشقت رو می بوسه _

 !حالی میشی؟

 :بعد با صدای عصبی و بلند داد زد

 !ها؟ _

 !جواب بده؟

 !چرا ساکت شدی؟

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 !کجایی؟ _

 !حالت خوبه؟

 .دوباره صدای خنده ی بلندش به گوشم رسید

 !جالبه _



 !چقدر عوض شدی؟

 !شدی با منمهربون

 !آره مهربون شدی

 آروم اشک از گوشه ی چشمم 

 .چکید

 !کجایی؟ _

 .کردماشکام رو پاک

 !خدا بگو کجایی؟تو رو _

 !دم درخونتونم _

 .تعجب کردم

 !چرا؟ _

 .باز پوزخند زد

 .دلم واسه چشمات تنگ شده بود _

 .سرم رو انداختم پایین

 !چند لحظه صبر کن _

 .سریع یه سیشرت و یه شال پوشیدم و رفتم پایین

 .هو رو به عنوان عشقم دوست ندارممن مین



 !اون برای من مثل برادر میمونه نه کمتر نه بیشتر

در خونه رو باز کردم که دیدم دم در خونمون نشسته و سرش 

 .رو انداخته پایین

 !هومین _

تعادلش رو از  سرش رو بلند کرد و ازجاش بلند شد اما یهو

خواست بیفته زمین که رفتم سریع گرفتمش که دست داد و

 .خودمم باهاش افتادم زمین

هو افتاده بودم و اون داشت با چشم هاش صورت من روی مین

 .قورت می دادرو 

 .سریع از جام بلند شدم

 .بیا بریم داخل تو حالت خوب نیست _

 .از جاش بلند شد

 !فاطمه؟ _

سرم رو به سمتش برگردوندم که سریع صورتش رو بهم 

 .نزدیک کرد و لب هاش رو گذاشت روی لب هام

 .نگاه کردمممتعجب به رو به رو

 .به زور ازش جدا شدم



 !من رو می بوسی خوردی که... تو خیلی گ  _

 .محکم زدم روی سینش

 .خیلی عصبانی شدم

 .من هواسم نبود... م  _

 .خونه حرکت کردم اخم غلیظی کردم و به سمت

تنها کسی که حق داشت من رو ببوسه بوراک بود نه کس 

 .دیگه ای

 !فقط بوراک

 

 *بوراک*

 

 !پیداش کردی؟ _

 .سرش رو تکون داد

 !بله قربان _

 .لبخندی روی صورتم نقش بست

 !عالیه _

 !امشب می رم پیشش حتما



 .صبر کنید قربان _

 .گاهی وقت ها نباید زیاد عجله کرد

 .صبور باشین

امشب اگه برین ممکنه خواب باشه پس صبر کنید و فردا برین 

 .تا هم ببینینش و هم باهاش حرف بزنید

 .راست می گفت

 !آفرین _

 .درسته

رو  من برم لباسامراستی توپراک برگه ی ترخیصم رو گرفتی تا

 !کنم؟عوض

 .خورهبهم میحالم از بیمارستان اینجا 

 .بله قربان گرفتم _

 .من می رم بیرون تا شما لباساتون رو عوض کنید

 .بعد از گفتن حرفش از اتاق زد بیرون

 .نفس راحتی کشیدم

 .وپراک یه پرستار اومد داخل و سرم رو از دستم کشیدبعد از ت

 :بعد به انگلیسی گفت



 !ببخشید آقای جکسون میشه باهم عکس بگیریم؟ _

 .اخمی کردم

عکس می گرفتیم صد در صد توی فضای مجازی پخش می اگه

 .شد و وقتی فاطمه ببینه فکر بد می کنه

 !نه _

 .اخمی کرد و رفت

ند شدم و شروع به لباس پوزخندی زدم و از سرجام بل

 .پوشیدن کردم

 .از بیمارستان زدم بیرون

 .بادیگاردهام کنار ماشین منتظرم بودن

 .بهشون نزدیک شدم

یکی از اونا برام در رو باز کرد و من سوار شدم و بعد درو  

 .بست

 .سرم رو روی شیشه ی ماشین گذاشتم

 .کمتر از یک دقیقه بعد ماشین به حرکت در اومد

 !تا فردا صبح می تونم دوری فاطمه رو تحمل کنم؟ یعنی من

 !نمیدونم ولی امیدوارم بشه



 

 *فاطمه*

 

 !پسره ی عوضی هیچ چی حالیش نمیشه

 .اومدم ثواب کنم خودم کباب شدم

 !لعنتی

 .آبی به دست و صورتم زدم و تا می تونستم لبم رو شستم

 .توی آیینه به خودم نگاه کردم

 !من چقدر بدبختم _

 .وع به لرزیدن کردچونم شر

 !چقدر بدبختممن _

 .اشک هام مثل بارون شروع به باریدن کردن

 !چرا من یه زندگی راحت ندارم؟ _

 !آخه چرا؟

 !فاطمه؟ _

 .صدای ارغوان به گوشم رسید

 .سریع اشک هام رو پاک کردم



 !چیه؟ _

 .اکرم زنگ زده بود باهات کار داشت _

 .بهش زنگ بزنی گفت بهت بگم

 .گفتم و سریع از تو دستشویی زدم بیرونباشه ای

 .گوشیم رو برداشتم و به اکرم زنگ زدم

 !الو _

 !سالم فاطمه خوبی؟ _

 .کنم که مجبورم دروغ بگمچه خوب نبودم ولی 

 !خوبم _

 .ارغوان گفت کارم داشتی

 .گلوم رو به زور قورت دادمآب

 !آره _

ذار ن برگرئیس گفته فردا شب یه مهمونی بالماسکه توی ایرا

 .میشه

 .آدم پولدارای زیادی اونجان

بپوشی و بری بینشون و جیب باید توهم لباس بالماسکه 

 !شاهزاده لیمورس که از آمریکا اومده رو بزنی



 .راستی لباس هاتم پیش خودمن بعد بیا ازم بگیرشون

 .نگاه کردممتعجب به روبه روم 

 !بالماسکه؟ _

 !تو ایران؟

 !آره توی ایران _

 !ب نداره کهتعج

 .روی مبل نشستم

 !همه دختر دارین چرا من؟این _

 ...نمیتونم از پسش بر بیام ش من

 !تند نرو _

آقا گفت اگه انجامش ندی معلوم نیست چه سرنوشتی در 

 .انتظارت خواهد بود

 .پوزخندی زدم

 .من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم _

 .اکرم صداش رو آورد پایین

 !جدا؟ _

 !عنی می خوای بگی سوگل برات مهم نیست؟پس ی



 !سوگل؟

 !نهخدای من وای

 !کی بیام لباسارو ازت بگیرم؟ _

 .از پشت تلفن شنیدمصدای پوزخندش رو 

 !همین فردا صبح _

 .سریع بدون خداحافظی تلفون رو قطع کردم

 .سوگل یه بچه هفت ساله ی پرورشگاهی بود

خونه گذاشته یتیمون رو دم یه توی بچگی اپدر و مادرش

 .بودن

 .منم بعضی وقتا اونجا می رفتم که باهاش آشنا شدم

 .خیلی دختر قشنگ و آرومیه

 .منکه خیلی دوسش دارم

 .همیشه آخرای هفته میرم بهش سر میزنم

 .نفس عمیقی کشیدم و روی مبل نشستم

 !چی میگه؟ _

 .سرم رو انداختم پایین



توی ایران که  میگه فردا باید برم جشن بالماسکه ای —

 .برگذار میشه

 .اگه نرم یه بالیی سر سوگل میاره

 .شدارغوان نزدیکم

 !گلیناراحت نشو  _

 .کریمه عیب نداره خدا

 .نترس امیدوارم هیچ بالیی سر سوگل نیارن

 !امیدوارم

 

 *بوراک*

 

 .بزرگه که به مناسبت اولین باریه که اومدی ایران مهمونی _

 .برگذار کننگفتم مهمونی رو حتما 

 .عصبی به رو به روم زل زدم

 !بابا این چه کاریه که کردی؟ _

 !یعنی حتی برای اومدن من به ایران هم باید جشن گرفت؟

 .دست هام از عصبانیت زیاد مشت شده بودن



 !این یک رسمه _

به خاطر اینکه جدمون ایرانی بوده قانون گذاشته هرکس برای 

 .جشن بالماسکه بگیرهباید یکاولین بار پا گذاشت توی ایران 

 .دستی روی موهام کشیدم

 !چرا بالماسکه؟ _

 .اینو نمیدونم _

 .روی تختم نشستم

 !حاال این خدمه ی شما کی می رسه؟ _

 !اصال این خونه ای که قراره توش جشن بگیریم کجاست؟

 .عکس فاطمه روبه روم بود برش داشتم

 .خدمه صبح دم خونت هستن _

جشن بگیری خونه نیست یک عمارت بزرگ جایی که قراره 

 .مثل قصره که حدود هزار متری هست

 .ای کاش من و مامانت باهات بودیم

 .جشن بزرگ بگیریولی توهم باید یاد بگیری چطور یک

 .عکس فاطمه رو آروم بوسیدم

 !راستی بوراک، فاطمه رو پیدا کردی؟ _



 .سرم رو انداختم پایین

 !آره بابا _

 .کردم ولی فردا صبح می رم پیششخونش رو پیدا 

 .عکس فاطمه رو گذاشتم روی قلبم

 .موفق باشی پسرم _

 

 *جان*

 

 .موفق باشی پسرم _

 .بعد از خداحافظی تلفن رو قطع کردم

 .می ذاشتی باهاش حرف بزنم خو _

 .لپ نازنین رو کشیدم

 !نمیشه عزیزم تازه نقشمون رو لو می دادی _

 .دستاش رو دور گردنم حلقه کرد

 !همدیگه رو ببینن؟ یعنی میشه _

 .پیشونیش رو آروم بوسیدم

 .می بینن شک نکن که همدیگه رو _



 .نازنین رفت سراغ کیفش و عکس فاطمه رو در آورد

 !دختر خوبیه _

 .خوشبخت کنهرو( بوراک)امیدوارم بتونه محمدرضا

 .لبخندی زدم

 .منم _

 !راستی بهزاد چقدر پول به کیوان دادی؟ _

 .رم رو خاروندمیکم س

 .دویست میلیون _

من فکر می کردم االن یک میلیاردی می گیره ولی فقط 

 .دویست میلیون تومن گرفت

 .امیدوارم بتونه فاطمه رو واسه جشن آماده کنه

 .دست نازنین رو گرفتم و پیش خودم نشوندمش

از سه ماه پیش شروع کردم جاسوس فرستادن برای اینکه 

 .فاطمه رو پیدا کنن

زمانی که پیداش کردن بهم گفتن پیش شخصی به اسم کیوان 

 .کار می کنه و تونستن شمارش رو برام بگیرن



بهانه ی الکی  بعد از سه ماه بهش زنگ زدم که قراره به یک

جشن بالماسکه بگیرم توی ایران تا فاطمه و بوراک بتونن یک

 .همدیگه رو ببینن

بوراک زنگ زدم و به بعد از اینکه با کیوان هماهنگ کردم به 

 .بهانه ی الکی بهش گفتم که یک جشن قراره بگیریم

 .امیدوارم نقشه ی منو نازنین بگیره

 

 *بوراک*

 

صبح زود از خواب بیدار شدم و به سمت فرودگاه حرکت کردم 

و  بعد از اینکه خدمه رو از توی فرودگاه بردم به سمت عمارتی 

م دم در خونه ی که قرار بود جشن اونجا برگذار شه، رفت

 .فاطمه

خونه رو زدم و بعدش یه دختر مو مشکی و قد چند بار زنگ

 .بلند اومد در رو برام باز کرد

 ...بله ب  _

 :تا چشمش به من افتاد زیر لب گفت



 !فتابرک اهلل احسن الخالقین _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !چی؟ _

 :سرش رو انداخت پایین و گفت

 .استغفراهلل _

 .کردم تک سرفه ای

 .داشت حوصلم سر می رفت

 !ببخشید منزل شیدایی؟ _

 .دستاش داشت می لرزید

 !بله بفرمایید _

 .اخم غلیظی کردم

 !فاطمه خانوم اینجان _

 .سرش رو بلند کرد یهو

 !بله شما؟ _

 .گفت قلبم دیوانه وار به سینه کوبیدتا بله رو

 .خدایا خودت بهم صبر بده

 .م پیچیدیک لحظه صدای فاطمه توی گوش



 !ارغوان کیه؟ _

دختره تا خواست چیزی بگه محکم دستش رو گرفتم و گفتم 

 .چیزی نگه

اونم سکوت کرد و منم وارد خونه شدم که با صحنه ی زیبایی 

 .شدمرو به رو

فاطمه وسط حیاط نشسته بود و داشت موهای خرمایی حالت 

 .دارش رو شونه می کرد

 .لی بلند شده بودنموهاش زود رشت بودن و برای همین خی

 !مهمون نمی خوای؟ _

 .متعجب بهم نگاه کرد تا صدای من رو شنید سریع بلند شد و

 !بوراک؟ _

 .صدای ارغوان از پشتم اومد بیرون

 !این بوراکه؟ _

 .فاطمه سریع دوید به سمت در پذیرایی و در رو قفل کرد

 .محکم زدم روی در

 .کاری ندارمبیا بیرون باور کن به جان خودم باهات  _

 .صدای پوزخندش رو شنیدم



 !گیدروغ می _

 .بوراک از اینجا برو

 .بازی نکنخدا با آبروم تورو

 .نفس عمیقی کشیدم

 .زنگ گوشیم بلند شد صدای پیامک و

زنگ می زدن که باید بیام از هر طرف بهم پیام میدادن و 

 .عمارت

 .خاموش کردمسریع گوشیم رو

 .ببینمت و برمفاطمه فقط یک دقیقه  _

 .خواهش می کنم

 .نفس عمیقی کشیدم

 .سریع تر ببینمشدلم می خواست هرچه

 .باز کرد آروم درو

 .لطفا برو بوراک _

 .سریع دستش رو محکم گرفتم و پرتش کردم توی بغل خودم

 .کسی بهم نمیدادبهم میداد هیچ  اونآرامشی که 

 .جدا شد و رفت داخل و درو قفل کرد به زور ازم



 .چشام رو بستم

 .هنوزم مثل قبل خجالتی هستی _

 .گوشم رسیدصداش به

 !گفته؟نه کی _

 .من خجالتی نیستم دیگه

 .لبخندی زدم

 .بعدا می بینمت عزیزم _

 .بلند داد زد

 .من عزیز تو نیستم _

 .گفتمبلند خندیدم و آروم

 .نیستی اما عشق و زندگی منیتو عزیز من _

 

 *فاطمه*

 

 .پوشیدملباسارو 

 .یک دست لباس آبی و بلند



لباسش تا کمر تنگ بود و از کمر به پایین پف بود و تا پایین 

 .پاهام بود و مجبور بودم برای راه رفتن دامنم رو کمی بدم باال

 .آستینامم روی شونه هام می شستن

 .موهامم مثل موهای بال در سریال دیو و دلبر بسته بودن

 .بودکفشامم زیاد پاشنه بلند ن

یه ماسک آبی گرفته بودن جلوی صورتم که با اکلیل های آبی 

 .تزئین شده بود و طولش تا پایین بینیم بود

 !آماده ای؟ _

 .با شنیدن صدای اکرم سرم رو تکون داد

 .خوبه _

 .ماشین دم در منتظرته

 .نگاه کردمتوی آیینه به خودم

 .دستی روی لب هام کشیدم

 .ببوسهبغلم کنه و لب هام رو می خواست دوباره بوراک دلم

 .خیلی بی حیا شدم

 .خیلی زیاد



یک مانتوی آبی با شال آبیمو پوشیدم و به سمت ماشین که 

 .دم در منتظرم بود رفتم

 

 *بوراک*

 

 .کفش سفیدم رو پوشیدمکت شلوار سفید به همراه 

یک کروات آبی کمرنگ هم بستم و ماسک سفیدم رو از توی 

 .کمدم در آوردم

 .جشن بالماسکه خیلی رفته بودم اما توی ایران نهمن

 .جشن هارو می رفتم بیشتر آمریکا و ترکیه اینجور

 .اولین بارمه فکر کنم پا به ایران گذاشتماصال من 

 .که بودم مامان بابام من رو آورده باشنشایدم کوچیک

 .به هر حال تا جایی که یادم میاد اولین بارمه اومدم

 .زدمشون باال  آلمانی زدم ومدل  موهام رو

 .عطر تلخ مردونم رو زدم

توی آیینه بودم که یک لحظه  در حال چک کردن خودم

 .چشمم به قاب عکس فاطمه افتاد



توی کوچیکشبرش داشتم و بوسه ی ریزی روی لب های

 .عکس زدم

 .گردم پیشتبر میزود  _

 .میدم بهت قول

 .حرکت کردمجاش و به سمت سالن عکس رو گذاشتم سر

 

 * فاطمه*

 

 .ساعت بعد رسیدیم نیمحدود 

از ماشین پیاده شدم که چشمم به یه عمارت که نه یه قصر 

 .افتاد

 .هرکسی این جشن رو گرفته حتما یه خرپولی بوده

 .به سمت عمارت حرکت کردم

وارد بشم مانتو و شالم رو دادم به خدمتکاری که قبل از اینکه

 .دم در ایستاده بود

مرتب کردم و به سمت داخل عمارت سک روی صورتم رو ما

 .حرکت کردم



 

 *شخص سوم*

 

 .دخترک پا به عمارتی نهاد که معشوق عاشقش در آنجا بود

 .اما هردو بی خبر از حضور یکدیگر

فاطمه وارد عمارت می شود و خدمتکاران و بادیگارد ها 

 .نگرند متحیر به لباس و موهای زیبای او می

شمرده قدم بر می دارد تا به مقصد اصلی زیبا آرام وآن بانوی 

 .یعنی سالن پذیرایی می رسد

 .روی یکی از صندلی ها می نشیند و به اطراف می نگرد

 .او را فرا گرفته بوداسترس وجود 

ناگهان با شنیدن صدای بلند یکی از خدمتکار ها لرزه به بدن 

 .او می افتد

ه قرار است به پایین گوید کگویا نام صاحب مجلس را می

 .بیاید

 .اما او هواسش پرت جای دیگریست

 .به سر می بردبه یاد صبح می افتد که در آغوش معشوق خود 



کند که اکنون شاهزاده لیمورس را از کجا با خود فکر می

 !بیابد؟

 .قافل از اینکه نام دیگر بوراک در آمریکا لیمورس بود

گرفته بود به رای او آری پدرش یک شناسنامه ی آمریکایی ب

 .نام لیمورس

این حداقل حق یک پدر به هر حال نژاد جان آمریکایی بود و 

 .بود که نام فرزندش را یک نام آمریکایی برگزیند

به کمی نوشیدنی نیاز داشت بنابراین به سمت یکی از بوراک 

کرد و از طرفی فاطمه از بس که روی خدمتکار ها حرکت

ته شده بود برای همین از جایش صندلی نشسته بود خس

 .برخواست و شروع به گشتن به دنبال شاهزاده لیمورس کرد

 .هردو قافل از یکدیگر گذشتند بدون اینکه یکدیگر را ببینند

ساعتی بعد صدای شیپور در آمد و االن وقت رقص های دو 

 .نفره آغاز می شد

 

 *فاطمه*

 



 .جام بایستمصدای شیپور باعث شد که سر

با جفت خودش می رفت برقصه و این وسط من  هرکسی

 .بدبخت تنها بودم

 .به عقب برگشتم که یک پسر بهم نزدیک شد

 .جلوم خم شد و دستش رو نزدیکم کرد

 !افتخار یه رقص رو بهم می دین؟ _

 .لبخندی زدم

 .نه ممنون من بلد نیستم برقصم _

 .پسره باشه ای گفت و رفت

دادن و من به بهانه ای  چند نفر بهم پیشنهادبعد از اون

 .ردشون کردم چون بلد نبودم برقصم

داشتم به اطراف نگاه می کردم که یک لحظه چشمم به یه 

پسر قد بلند و هیکلی که کت و شلوار سفید پوشیده بود 

 .افتاد

 .چقدر هیکل و قدش شبیه بوراک بود

 .داشت بهم نزدیک می شد

 .آورداومد جلو و کمی خم شد و دستش رو به سمتم 



 !افتخار یه رقص دو نفره رو می دین؟ _

 .بی اختیار دستم رو گذاشتم توی دستاش

 ! البته _

 .پیست رقص رفتیم باهم دیگه به سمت

 .استرس وجودم و رو فرا گرفته بود

 .اینجاست که میگن عجله کار شیطونه

 .فکر می کردم بعد حرف میزدم ای کاش یکم

ی آمریکا لیمورس باشم نه االن من باید به دنبال شاهزاده 

 .اینکه برم با یکی دیگه برقصم

 .باالخره هردو از حرکت ایستادیم

پسره یک دستش رو دور کمرم و دست دیگش رو گذاشت 

 .توی دست هام

منم یک دستم رو روی سینش گذاشتم و دست دیگم تو 

 .دستش بود

 .هردو با ریتم مالیم آهنگ شروع به رقصیدن کردیم

 .یش نگاه کردمبه چشم های آب

 .چقدر به چشم های بوراک شباهت داشت



 .هرچی فکر و خیال بود از سرم پرید

 .االن فقط محو آبی چشم هاش بودم

 

 *بوراک*

 

 .مجبور بودم با یکی برقصم

 .باالخره شاهزاده ی مجلس بودم و نمیشد که نرقصم

بین اون همه دختر چشمم به یه دختر با لباس های آبی و 

 .افتاد موهای خرمایی

 .موهاش حالت دار رو به فر بود

 .درست مثل موهای فاطمه ی من

 .آروم بهش نزدیک شدم و بهش پیشنهاد رقص دادم

 .اونم قبول کرد

 .موقع رقص به چشم هاش نگاه کردم 

 .مثل چشم های فاطمه خرمایی بود

 .محو جادوی چشم هاش شده بودم

 .ولی منکه عاشق فاطمه هستم



 .جای فاطمه رو می گیره پس این کیه که داره

 !نکنه این خود فاطمه باشه؟

 .به دست راستش که روی سینم بود نگاه کردم

 .باید یه خال ریزی روی دستش باشه اگه اشتباه نکنم

 .دستش رو خوب نگاه کردم

 .حدسم درست بود

 .خود فاطمست

 .واکنشی از خودم نشون بدم نباید هیچ

 !ولی اون اینجا چی کار می کنه؟

 !نمیفهمممن 

 !چرا باید توی جشن بالماسکه شرکت کنه؟اون

 

 *فاطمه*

 

 .اینکه موهاشم زرده مثل موهای بوراک

 !نکنه خود بوراکه؟



هم هیکل هم قد هم تن صدا هم چشم ها و هم رنگ موهاش 

 .کپی بوراکه

 .وای خدا دارم دیوونه میشم

 .من اگه عشقم رو نشناسم که عاشق نیستم

 .باهام می رقصه بوراکه معلومه اینی که داره

 .بدمواکنشی از خودم نشون نباید هیچ

 .اومدم اینجا برای چه کاری مننباید بفهمه که 

 .جدا شدم شد و از بوراکقطع صدای موزیک 

 .نفس راحتی کشیدم و رفتم دنبال شاهزاده لیمورس

از هرکس می پرسیدم می گفت نمیدونم و این بیشتر ناامیدم 

 .می کرد

 .جا نشستمکوفته رفتم یکسرانجام خسته و 

 .شانسی ندارمامشب هیچکال انگار من 

 خاکی بریزمسرم رو انداختم پایین و تو فکر فرو رفتم که چه

 .توی سرم که یک لحظه صدای بوراک به گوشم رسید

 !چیزی شده؟ _

 .به خودم لرزیدم یهو



 .نباید بفهمه من فاطمه هستم

 .تک سرفه ای کردم

 .دنبال شاهزاده لیمورس می گردم _

 .سرش رو آورد جلو

 !برای چی؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 .هیچی _

 .خواستم از نزدیک ببینمش

 .سرش رو برد عقب

 .شاهزاده لیمورس منم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 ...!خفه شو ب  _

 .یهو دستم رو گذاشتم روی دهنم

 .منظورم اینه دروغ نگو... اهم  _

 .ه نکشید یکی از مهمان ها اومد سمتمونبه ثانی

سالم خدمت شاهزاده لیمورس جوان با اجازتون من رفع  _

 .زحمت کنم



 :بوراک بهش گفت

 .سالم مشکلی نیست بفرمایید _

 .متعجب به هردو نگاه کردم

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .آخه مگه میشه شاهزاده ی آمریکا باشه

 !من خبر ندارم؟ اه این چند تا سمت داره که

 .اخم غلیظی کردم

 .دیگه مخفی کاری بس بود

 !من میدونم تو بوراکی یاال بگو قضیه چیه؟ _

 .پوزخندی روی لبش نشست

اول تو باید بگی که توی جشن من چی کار می کنی فاطمه  _

 !خانوم؟

اونم جشن به این بزرگی که فقط برای آدم های پولدار برگذار 

 .شده نه افرادی مثل تو

 .پوزخندی زدم

 .فعال که من اینجام _

 .گرفتمحکم از جاش بلند شد و دستم رو  یهو



 !یاال بگو اینجا چی کار می کنی؟ _

 .ترس وجودم رو فرا گرفته بود

 .سریع پا به فرار گذاشتم

 .بوراک پشت سرم شروع به دویدن کرد

تا به دم در رسیدم سریع شال و مانتوم رو برداشتم و به سمت 

 .ن حرکت کردمبیرو

 .پوشیدمتوی راه شال و مانتوم رو 

 .خدارو شکر ماشینی که آورده بودم اونجا بود

 .سریع سوار ماشین شدم

 .کنآقا لطفا حرکت _

 

 *بوراک*

 

 .بگیرینش _

 !سریع

 .نذارین بره

 .سریع از پله ها رفتم پایین که پام به چیزی بر خورد کرد



 .خم شدم و برش داشتم

 .یه گیره بود

 .یه گیره ی طالیی و زیبا

 .حتما از توی موهاش افتاده

خونشون تا جواب سوالم رو اونکه رفت ولی امشب می رم دم

 .ازش بگیرم

 

 *فاطمه*

 

 !حاال چی کار کنم؟وای خدا 

 !بسم اهلل

 !این چه بالیی بود که سرم اومد؟

 .هم که بلده خونم رووای آدرس 

 .گاوم زایید

 .از شانس گندم

 .بزننگندت 

 !چی کار کنم حاال؟



 .باالخره ماشین از حرکت ایستاد و به خونه رسیدیم

 .سریع وارد خونه شدم و در رو بستم

 .شدارغوان نزدیکم

 !چی شد فاطی؟ _

 .تند تند نفس می زدم

 .از استرس زیاد قلبم تند تند می زد

 !گند زدم _

 .آروم زد روی سرش

 !فهمید؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 !آره _

 .روی زمین نشست

 .گاومون زایید _

 .اشکم در اومده بود

شاهزاده لیمورس همون بوراکه و بدتر از اون باید بگم _

 .بلده متاسفانه آدرس خونمون رو

 .یا امشب یا فردا میاد سراغمون



 .ارغوان سریع بلند شد

 .زود بلند شو باید فرار کنیم _

 .باید بریم پیش کیوان

 .جای امن بهمون بده حداقل اون میتونه یه

 .از جام بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

هنوز چند قدم بر نداشته بودم که صدای در خونه به گوشم 

 .رسید

 .به زور قورت دادم آب گلوم رو

 !ارغوان تو برو داخل من می رم ببینم کیه _

 .ارغوان بهم نزدیک شد

 !ول کنم؟مگه من نارفیقم که رفیقم رو توی این موقعیت  _

 !هوم؟

 .دستش رو گرفتم

 .برو داخل لباسامون رو جمع کن _

 .نمیفتهنترس اتفاقی برای من

 .من مطمئنم

 .محکم بغلم کرد



 !خیلی دوست دارم _

 .لبخندی زدم

 !منم دوست دارم آجی _

ارغوان رفت داخل خونه و من به سمت در حیاط حرکت کردم 

 .شدم و در رو باز کردم که با بوراک چشم تو چشم

هنوزم من لباس های جشنم تنم هنوز اون لباس ها تنش بود و

 .بود

 .بدون بادیگارد اومده بود جالب اینجا بود که تنها و

 .به چشم هاش نگاه کردم

 !بیا تو _

 .اخم های غلیظش وارد خونه شد حرفی با اوناونم بدون هیچ

 .به داخل خونه هدایتش کردم و گفتم بره روی مبل بشینه

 .من میرم چای بیارم _

 .صداش به گوشم رسید

 !میل ندارم _

 .چیزی نگفتم و رفتم کنارش نشستم

 .ببرمت تحویل پلیس بدمتمن نیومدم که بگیرمت و _



 .حتی بادیگارد هام هم نیاوردمخودت می بینی که 

 !فقط ازت میخوام توضیح بدی

 !همه چیز رو

 .از اول

 .گلوم چنگ می زدبغض به 

 .بودم همه چیز رو توضیح بدمولی مجبور 

فکر نکنه همش تقصیر منه که این بال سرم  البته از اول که

 .اومده

زمانی که تو بهم محل نمیذاشتی و میگفتی هرزه تصمیم  _

 .گرفتم برگردم ایران

می  اما از طرفی تو نمیذاشتی و هربار در رو روی من قفل

 .کردی

 .به چشم هاش نگاه کردم

کردم تا فقط بهم بگی دوستم رو بهت نزدیکیک ماه خودم  _

 !داری

 !حتی به دروغ

 .اما اینطور نبود



 .تو با من نبوددل

 .حق داشتی ها

 .من کجاتو کجا و 

برای پول در آوردن گدایی کهمنتو واسه خودت شاهزاده ای و

 ...مجبورم 

 .به اینجا که رسیدم ساکت شدم

 !مجبوری چی؟ _

 .اشک هام روونه شدن

 .ار آروم آروم ازاول پیش برم و بهت بگمبذ _

 .به موقعش می فهمی

 .بگذریم

 .نا امید شده بودم تصمیم گرفتم تا ابد عاشقت بمونم اما از دور

گفتم باز بهتر از اینه که هر روز می بینمت اما تو بهم بی 

 .حرف زشت می زنی توجهی میکنی و

 ...باالخره با یه نقشه رفتم خونه ی الیسا 

 .وسط حرفم پریدیهو 

 !یعنی تو اونجا بودی؟ _



 .عصبی روش رو برگردوند

 .ای الیسای عوضی دارم برات _

 .داد زدم

 !لطفا وسط حرفم نپر _

 .من به الیسا گفتم چیزی به تو نگه

بعدشم که خودت اومدی من رفتم تو انباری و توی صندوقچه 

 .قایم شدم

 .شنیدم رو قبل از اینکه سوار هواپیما بشم کر نبودم صدات

 .ولی دیگه برای پشیمونی دیر بود

 .که حرکت کرد هواپیما

 .پشیمون شدم که چرا اومدم

 .دلم برات تنگ شده بود

با خودم گفتم شاید بهم توجه نمی کردی شاید فوش بهم 

 .میدادی شاید کتکم می زدی اما پیشم بودی

 .حداقل می دیدمت

 .اما دیگه دیر شده بود

 .امید دیدن پدر و مادرمرسیدم ایران به 



 .اما وقتی رسیدم اونا بر اثر تصادف مرده بودن

 .حاال دیگه به تمام معنا تنها شده بودم

 .موقع زندگیم عوض شداز اون

 .با خدای خودم قهر کردم

 دیگه نه نماز میخونم نه 

 .چادر می زنم نه حجابم رو رعایت می کنم

پول طلبکار ها رو مجبور شدم خونه رو بفروشم به خاطر اینکه 

 .بدم

پول اضافه اومد که یکم دیگه قرض کردم گذاشتم روش و یکم 

 .یه خونه اجاره کردم

 .بعد رفتم دنبال کار

 .هیچ جا به یه دختره ی دیبلمه کار نمیدادن

 ...!مگر اینکه 

 .سرم رو انداختم پایین

 .بگذرممجبور بشم از دخترونگیم مگر اینکه  _

 .نمیکنم که هرگز اینکار رو



بعد از مدتی آقا کیوان اومد دستم رو گرفت و گفت هرماه بهت 

 .پول میدم به شرطی که برام کار کنی

 .بغضم رو به زور قورت دادم

االن پنج ماه کار من اینه برم سوار ماشین پسرا بشم و  _

 .پوالشون رو بدزدم و فرار کنم

و بدزدم برم جشنا و خودم رو به مردا نزدیک کنم و پوالشون ر

 .و فرار کنم

 .توی این مدت با ارغوان آشنا شدم که اونجا کار می کرد

اونم کارش مثل من بود اما االن سه ماهه که نامزد کرده و 

 .دست از این کار کشیده

 .پوزخندی زدم

 .خوب حق داره دیگه _

 .عشقش کنارشه

 .به هر حال روش غیرت داره

 .نمیذاره عشقش بره تو دام خطر

 .به یک دلیل اومدم جشنتامشب من 

 .فقط برای اینکه جیب پول تو رو بزنم



 .ایندفعه بوراک پوزخند زد

فقیر  یعنی فکر میکنی جیب پول من رو بزنی من گدا و _

 !میشم؟

 !یا میزنم تو سرم که ای وای مالم رو بردن؟

 .سرم رو انداختم پایین

 .نتونستمبه هرحال هرچی بود من  _

 .می تونی بری جوابت رو گرفتی حاال

از جام بلند شدم و خواستم برم سمت در پذیرایی که بوراک 

 .گرفتدستم رو 

 !صبر کن _

 .تو حرفات رو زدی و من شنیدم

 .تو بشنو حرف بزنم وحاال بذار من

 .به چشم هاش نگاه کردم

 .واسه هرچیزی دیر نیست فاطمه _

 .حتی واسه عاشقی

بگم اما غرورم ماه هربار سعی کردم بهت توی این یک

 .نمیذاشت



 !من اوایل میخواستم بگم که خیلی دوست دارم

 !من عاشقتم... من ...  که من اما االن میخوام بگم

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !چی؟ _

 .دست هام رو محکم گرفت

 .هربار خواستم بهت بفهمونم عاشقتم _

 .نمی فهمیدیاما تو خیلی خنگ بودی و

 .توی همتا گفت خنگ اخمام رفت 

 .خوب راست میگم _

اگه خنگ نبودی می فهمیدی چرا تو اتاق زندانیت می کردم تا 

 .من رو تنها نذاری

 .سرم رو انداختم پایین

 .به هر حال گذشته ها گذشته _

 .فراموش کن هرچی بینمون بوده

 .دستام رو ول کرد

 .اگه می شد فراموش کرد که توی این شیش ماه وقت داشتم _

 .م گیج رفت و روی زمین نشستمیک لحظه سر



 !چت شد فاطمه؟ _

 .فکر کنم قندم افتاده بود

 .از جام بلند شدم

 .چیز مهمی نیست _

 .بوراک نگران بهم نگاه کرد

 .نه فکر کنم مهم باشه _

 .خواستم چیزی بگم که از دماغم چند قطره خون اومد پایین

 .سرم داشت گیج می رفت

 .تعادلم دست خودم نبود

 .داشتن همه چیز رو تار میدیدنچشم هام 

یک لحظه نمیدونم چی شد که سرم گیج رفت و قبل از اینکه 

بیفتم زمین توی آغوش گرم یک نفر که مطمئنم کسی جز 

 .بوراک نبود افتادم

خودم ذو به دست های مردی که عاشقانه دوسش داشتم 

 .سپردم

 

 *هومین*



 

 .به عکس روبه روم نگاه کردم

 .ی من و بوراک بودقاب عکس کوچیکی ها

 .دستامون توی گردن هم دیگه و هردو لبخند روی لب داشتیم

 .اونموقع فاطمه هنوز وارد زندگیمون نشده بود

 .چقدر من عاشق بوراک بودم و چقدر االن ازش متنفرم

 .ای کاش فاطمه وارد زندگیمون نمی شد

 .ای کاش حداقل اون بین من و بوراک من رو دوست می داشت

 !ای کاش

 .انداختم پایین سرم رو

بغض به گلوم چنگ می زد اما غرور مردونم اجازه ی باریدن 

 .اشک هام رو نمی داد

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .بعضی وقت ها مجبوری ببینی و تحمل کنی

 .صبر بهترین گزینست

 ! چه حد؟اما تا

 !مگه انسان تحملش تا چه اندازست؟



وار عاشقشم، عاشق یکی من هی ببینم کسی که دیوانه 

 .دیگست و به خاطرش اشک میریزه و سکوت کنم

 !هی سکوت کنم اما تا کی؟

 !کی این روزا تموم میشن؟

 .سرم رو می ندازم پایین

 .به دست میارم یا خود کشی می کنممن یا فاطمه رو

 

 *بوراک*

 

 .سریع فاطمه رو بردم  بیمارستان

 .اصال حالش خوب نبود

 .توی ذهنم هست اتفاق نیفتاده باشه امیدوارم چیزی که

تا رسیدم بیمارستان سریع فاطمه رو بغل کردم و به سمت 

 .پذیرش رفتم

 !بخش اورژانس _

 !بخش اورژانس کجاست؟

 .چند تا پرستار دورم اومدن و یه تخت چرخ دار آوردن



فاطمه رو گذاشتم روی تخت چرخ دار و به سمت اورژانس 

 .حرکت کردیم

 . شد دکتر وارد اتاق

 .لطفا برین بیرون تا بتونم بیمار رو چکاب کنم _

باشه ای گفتم و رفتم بیرون اما فکرم، ذهنم، هوشم و قلبم 

 .همه فقط روبه فاطمه بود

 .حدود ربع ساعت بعد دکتر از اتاق زد بیرون

 !همراه بیمار شما هستین؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 !چه نسبتی باهاشون دارین؟ _

 .متک سرفه ای کرد

 !نامزدمه _

 .یه نگاه بهم کرد

 .بیا دنبالم باید باهات صحبت کنم _

 .باشه ای گفتم و پشت سرش راه رفتم

 .هردو باهم وارد اتاقش شدیم



دکتر که یک مرد حدود پنجاه ساله بود شروع به حرف زدن 

 .کرد

 ...ببین پسرم  _

 .وسط حرفش پریدم

در کشور  دکتر من خودم جراح قلب و جراح داخلی هستم و _

 .ترکیه یه بیمارستان دارم

عمل انجام دادم اما دوره  البته هرچند که تا به حال فقط یک 

 .هاش رو سپری کردم

فقط می خوام بدونم . من نیازی به مقدمه چینی ندارم

 . بیماریش چیه پس برای من مقدمه چینی نکنید

 .پزشک نگاه متفکرانه ای بهم انداخت

 !نباشیحدس می زدم ایرانی  _

 .پس همونطور که خودت خواستی میرم سر اصل مطلب

 .من دوتا خبر برات دارم یکی خوب یکی بد

 .خبر بد اینه که نامزد شما سرطان خون داره

و خبر خوب اینه که به موقع به بیمارستان اومده و هنوز این 

 .سرطان پیشرفت نکرده



 ...ببینین 

 .دیگه چیزی از حرف هاش نمی شنیدم

 .ه ی سرطان خون توی ذهنم اکو می شدفقط کلم

 !فاطمه ی من؟

 !سرطان؟

 !محاله؟

 !چی میگم دکتر جوان؟متوجه شدین من _

 .متعجب به دکتر نگاه کردم

 .نمی تونستم به پزشک های ایرانی اعتماد کنم

 !کی عمل انجام میشه؟ _

 .مشت کرده بودمدست هام رو

ه رو خودم گفت عمل فاطمنمیدونم چرا اما یه حسی بهم می

 .باید به عهده بگیرم

 .فردا _

 .تعجبم بیشتر شد

 !فردا؟ _

 .بی تفاوت بهم نگاه کرد



کار مارو سخت تر سرطان هرلحظه پیشرفته تر میشه و _

 .میکنه

هم بیمار کچل شده باشه و هم فردا اینکار رو انجام میدیم که

 .آمادگی الزم رو برای یک عمل جراحی داشته باشیم

 .بلند شدم سریع از جام

 .به عهده می گیرمخودم عملش رو  _

 .دکتر پوزخندی زد

 .عمل انجام دادیگفتی همش یک تو که _

 !هنوز بی تجربه ای

 .انتظار داری بیمارمون رو بدم دست تو

 .با مشت محکم کوبیدم روی میز

 !مسئولیت این بیمار با من _

 .دکتر سرش رو نزدیک کرد

تجربه چطور میخوای یک بیمار تو خیلی بچه ای و کم  _

 .سرطانی رو درمان کنم

 .منم سرم رو به جلو خم کردم

 .من چیزی برای این عمل دارم که شما ندارین _



 .یک تای ابروش رو داد باال

 !جدی؟ _

 !چی؟

 !عشق _

 .دکتر کمی به چشم هام نگاه کرد

 .بهت اعتماد می کنم _

 !نمیدونم چرا

 .خوب می بینمولی توی چشم هات صالح قویت رو

 .برو که االن سرنوشت عشقت توی دست های خودته

 

 *ارغوان*

 

 !دختره ی خر کجا رفته؟

خواستم به فاطمه زنگ بزنم یه پیام بهم  در آوردم تاگوشیم رو

 :ارسال شد

سالم من بوراکم فاطمه االن بیمارستانه نگرانش نباش من  _

 .پیششم



 .کمی خیالم راحت شد

تان اما با خودم که فکر کردم گفتم شاید خواستم برم بیمارس

 .یک حکمتی بوده که این اتفاق افتاده پس بهتره تنها باشن

 .ای کاش بهم دیگه برسن

 .نمیدونم چرا حس می کنم بوراک واقعا عاشق فاطمست

 .ولی یک جای کار می لنگه

 کیه؟ این وسط مین هو

 .توی افکار خودم غرق بودم

 .از نصفه شب هم گذشته بود

 .کردخیلی درد میسرم

 .کنمتصمیم گرفتم برم استراحت

 .جاش امنهنگران فاطمه نبودم چون مطمئنم کنار بوراک 

 

 *کاوه*

 

 !منظورت چیه فاطمه رو بغل یه پسر دیدی؟ _

 .سرش رو انداخت پایین



 .راست میگم آقا به خدا _

 .دستی روی موهام کشیدم

 .وای خدانکنه اتفاقی براش افتاده باشه

کارهاش رو زیر گرفته بودم که تمام ک نگهبان برای فاطمهی

 .نظر داشت

 .چون نگرانش بودممجبور بودم نگهبان بذارم

 .چون عاشقش بودم و می ترسیدم اتفاقی براش بیفته

 .برداشتم و به ارغوان زنگ زدم سریع گوشی رو

 .صدای خواب آلودش توی گوشم پیچید

 !ها؟ _

 .بلند داد زدم

 !رددها و  _

 !کوفتها و 

 !معلوم هست کدوم قبرستونی هستی؟هیچ

 !کجاست؟ فاطمه

 !جواب نمیده؟چرا دیشب تا حاال گوشیش رو

 .انگار به خودش اومده باشه سریع جواب دادیهو 



 !خودتی؟کاوه  _

 .اخمم غلیظ تر شد

 .اره حاال جوابم رو بده _

 .تک سرفه ای کرد

رو دوست داری ولی باید ببین کاوه من میدونم تو فاطمه  _

 .فراموشش کنی

 .اون یکی دیگه رو دوست داره

 .کنهفاطمه اصال به تو فکر نمی

 .اینو بفهم فاطمه سهم تو از این دنیا نیست

 !االنم کنار عشقشه

 .محکمی روی دیوار کوبیدم مشت

 .خفه شو ارغوان _

 !اون مال منه

ره ی پسبگیره؛ حتی اوننمیذارم کسی فاطمه رو از من 

 .غربتی

 

 *بوراک*



 

داشتم اماده می شدم و اطالعاتی که درمورد سرطان خون 

 .مرور می کردمداشتم رو 

 .همراه با تومر باشه عمل کرد که زمانی میشه سرطان خون رو

 .از بین ببرمتومر رو امیدوارم بتونم که این 

 . فرا گرفته بوداسترس وجودم رو

یش نره مخصوصا االن که جون میترسیدم اولین  عملم خوب پ

 .عشقم در خطر بود

حال  بار سابقه ی عمل کردن داشتم زمانی که فاطمهالبته یک

جسمانیش خوب نبود به خاطر اینکه من با کمربند به بدنش 

 .ضربه زدم اما االن فرق میکنه

 .نیست... پا و آسیب دیدن کلیه و بحث شکستگی دست و

 .اومدآخ باز یادم

 . کنمهزار بار لعنت میونموقع فکر می کنم خودم رووقتی به ا

 .به هر حال فاطمه حالش خوب میشه

 .یعنی باید بشه



هر لحظه داره پیشرفته تر  توموریه که البته بحثه سرطان و

 .میشه

 .یعنی کارم خیلی سخت تر شده

 .قلبم داشت تند تند می زد

 .به سمت اتاق فاطمه حرکت کردم

داشت از بین اون پرستار ها خودش رو دختر بیچاره سعی 

 .نجات بده

 !ولم کنید چی کارم دارین _

 .من نمیخوام کچل بشم

 !نمی خوام

 !نمی خوام

 .نمی خوام آخری رو بلند تر گفت

 .بهش نزدیک شدم و با اشاره به پرستار ها گفتم برن بیرون

 .فاطمه متعجب بهم نگاه کرد

 !تو اینجاهم دکتری؟ _

 .تک سرفه ای کردم

 !دکتر هستم اما اینجا نه _



 .همونطور بهم زل زده بود

 .باورشم برای من سخت بود _

ولی باید خوت بدونی که سرطان خون داری که متاسفانه 

 .تومور داره و باید عمل بشی

 .توی چشم هاش می دیدمتعجب و ترس رو 

 .سرش رو انداخت پایین

 .به هر حال من نمیخوام عمل بکنم _ 

 .گرفتم که دستاش رو از دستام در آورددستاش رو 

 !فاطمه اینطور می میری _

 .به چشم هام نگاه کرد

 .حلقه ی اشک دور چشم هاش جمع شده بود

 !بهتر _

 .مادرمحداقل اینطور میرم پیش پدر و

مادرم این دنیا که به من پشت کرد حداقل اونجا کنار پدر و

 .هستم تا ازم مراقبت کنن

 .نمیخواد اینجا هیچ کسی منو

 !هیچ کسی منو دوست نداره



 !من دارم _

 !من دوست دارم

 .اشک از گوشه ی چشمش چکید

 !دوست داشتن االن تو به چه دردم می خوره؟ _

کتک چطور می تونم بهت فوش وبعد از اون همه تحقیر و 

 !اعتماد کنم؟

 !چطوری؟

 !البته تقصیر تو نیستا

و امثال تورو می  گول آدمایی مثل تو تقصیر دلمه که زود

 .خوره

بازم عاشقت نکنم و حتی اگه فراموش هم تو رو  بوراک من

 .باشم بر نمی گردم

 میخوام با عقلچون ایندفعه نمیخوام دلم بهم فرمان بده بلکه 

 .پیش برم

 .محکم چشم هام رو بستم

 !زنده بمون _

 .به خاطر من نه به خاطر ارغوان



 .به خاطر خودت زندگی کن

تی اگه بمیری هم من خودکشی می کنم و میام پیشت چون ح

 .توی اون دنیا

 !و اونجا هم نمیتونی از دست من فرار کنی 

 .آروم خندید

 !دیوونه ای ها _

 .لبخندی زدم

 !میدونم _

 !خیلی دیوونم

 .سرش رو انداخت پایین

 .من دلم نمی خواد کچل بشم _

 .بلند شدنهموهام تازه یکم 

 .کشیدم ز روسری زده بود بیروندستی روی موهاش که ا

 .نگران نباش دوباره در میان _

 !فعال به فکر سالمتیت باش

 .گرفتم دستاش رو

 !بوراک من از عمل می ترسم _



نزدیک شدم و محکم بغلش کردم و سرش رو آروم بهش یکم

 .بوسیدم

 !نگران نباش عشقم _

 !من کنارتم

 .نمیذارم اتفاقی برای تو بیفته

 .باید زنده از اون اتاق بیای بیرونهرجور شده 

 .آروم شروع به گریه کرد

 

 *فاطمه*

 

هنوز پنج دقیقه از اینکه بهش گفتم نمیخوامش نگذشته بود 

 .که تسلیم آغوش گرمش شدم

 .اصال دلم نمی خواست ازش جدا بشم

کدوم از  آرامشی که توی بغل این مرد می گرفتم رو هیچ

 .مسکن های جهان نداشت

 .از عمل هم فراموش کرده بودم حتی ترسم

 !فاطمه می خوای خودم کچلت کنم؟ _



 .سریع ازش جدا شدم

 !تو؟ _

 .بعد سرم رو از خجالت زیاد انداختم پایین

 .لبخندی زد

 !خجالت نکش _

بعد از تخت رفت پایین و چند دقیقه بعد با ماشین سر زنی 

 .اومد داخل اتاق

 .نفس عمیقی کشیدم

 .پشتم رو بهش کردمدر اتاق رو بست و من 

 .روسریم رو در آوردم و موهام رو باز کردم

همونطور که اشک می ریختم اونم با ماشین سر زنی موهام رو 

 .می زد

 

 *بوراک*

 

 .به زور جلوی خودم رو گرفتم که اشکام در نیاد

 .موهای همه کسم رو داشتم خودم میزدم



 .لرزش های خفیف فاطمه رو می دیدم

 .گریه می کنهمی دونستم داره 

 .حق داشت

 .من داشتم موهای زیباش رو با ماشین سر زنی می زدم

 .من خودم داغون تر از اون بودم

 .انگار داشتن با چاقوی تیز قلبم رو تیکه تیکه می کردن

کچلش کردم از جام بلند شدم و مالفه ی زیرش که پر  کهکامل

 .از مو بود رو برداشتم و انداختم توی سطل زباله

طمه دست هاش رو روی صورتش گذاشته بود که من فا

 .نبینمش و اینکارش از همیشه اون رو مظلوم تر می کرد

صدا از اتاق دلم نمیخواست اذیتش کنم برای همین بی سر و

 .خارج شدم و به سمت اتاق همون دکتره حرکت کردم

 .خداروشکر کسی توی اتاق نبود

 .کردمیک لحظه بغضم شکست و با صدای آروم گریه 

 .الهی من برات بمیرم که اینطور داری داغون میشی

 .الهی من فدای یک تار موت بشم عشق نازنین من

 !به سرمون اومد؟که چه بالیی بود آخه این



 .جات بودمای کاش من

 !ای کاش

 .اشک هام روی صورتم روونه شده بودن

 !خدایا

 .کمکم کنی که فاطمه برگردهای خدای فاطمه ازت می خوام

 !کنمخواهش می

 .دلم نمی خواد االن که پیداش کردم از دستش بدم

 .اصال دلم نمی خواد از دستش بدم

 .بعد از چند دقیقه گریه آروم شدم و به رو به روم نگاه کردم

 .رده های اشک روی صورتم خشک شده بودن

 .فقط به یک چیز فکر می کردم نجات فاطمه

 

 *ارغوان*

 

 !پس این فاطمه کجاست؟

 .دارم از استرس می میرم

 .برداشتم و به بوراک زنگ زدمگوشیم رو 



 .بعد از چندین بوق با صدای گرفته ای جواب داد

 !بله _

 .سریع شروع به حرف زدن کردم

سالم منم ارغوان میشه بگین کدوم بیمارستانین دارم از  _

 .استرس می میرم

 !چه اتفاقی واسه فاطمه افتاده؟

 .انگار کالفه بود

 .کنمبرات اس ام اس می _

 !کی؟ _

 !پنج دقیقه دیگه _

پوف کالفه داری کشیدم و تا خواستم بگم خداحافظ تلفن 

 .قطع کردرو

 !چه بی فرهنگ

 .خجالتم خوب چیزیه یه خداحافظی ساده هم نکرد 

پنج دقیقه بعد صدای اس ام اس گوشیم رو شنیدم و سریع 

 .رفتم شروع به پوشیدن لباس هام کردم

 .هو چشم تو چشم شدمکه زدم بیرون یهو با مین از در



 !خونه هست؟ سالم فاطمه _

 .تک سرفه ای کردم

وال بهم گفتن بیمارستانه دارم می رم اونجا اگه می خواین  _

 .باهام بیاین که بریم

 .توی چشم هاش می دیدمترس رو 

 !بیمارستان برای چی؟... ب  _

 !چه اتفاقی براش افتاده؟

 .شتم اینم هی سوال می پرسهخیلی عجله دا

به خدا نمی دونم اگه میخواین بدونید با من بیاین  _

 .بیمارستان

 .حرکت کردیمباشه ای گفت و باهم به سمت ماشین مین هو

 .اونم رفت ادرس بیمارستان رو بهش گفتم و

تا به بیمارستان رسیدیم سریع از ماشین پیاده شدیم و وارد 

 .بیمارستان شدیم

 .هو تا بوراک رو دید سر جاش ایستادمینیک لحظه 

 .هردو متعجب بهم نگاه می کردن

 .یهو مین هو اخم کرد و به سمت پذیرش رفت



 !ببخشید اتاق فاطمه شیدایی کجاست؟ _

 :هو خوشش اومد با عشوه گفتخانوم پرستاره که انگار از مین

 !برادرشی؟ _

 .اخم مین هو غلیظ تر شد

 .اونش به تو ربطی نداره _

 !سریع بگو کجاست؟

 .کردپرستار اخمی

 .طبقه ی باال اتاق صدو بیست و شیش _

 .مین هو سریع به سمت باال حرکت کرد

 .منم پشت سرش رفتم

به در اتاق رو باز کرد که یک لحظه با صحنه ی بدی رو

 .شدیمرو

 .سریع دستم رو گذاشتم روی دهنم

 .شده بود و حرکت نمی کرد سر جاش خشک هومین

 .وراک اومد داخل اتاقب

 .من باورم نمیشدفاطمه کچل رو به روم بود و 

 .عصبی داد زدبوراک



 !این چه طرز اومدن داخل اتاق بیماره؟ _

 !چیه آدم سرطانی ندیدین؟

 .هام روونه شدناشک

 .کردفاطمه هم داشت گریه می

انداخته بود پوشید و از خجالت سرش رو  سریع شالش رو

 .پایین

شروع کردیم به شدم و محکم بغلش کردم و هردویکبهش نزد

 .گریه کردن

 

 *هومین*

 

 .باورم نمی شد اینی که االن رو به رومه همون فاطمست

 .دختر بیچاره چقدر عذاب کشیده که مریض شده

از طرفی شکست عشقی  از طرفی مرگ پدر و مادرش و

خورده و از طرفی هم فامیالش ولش کردن و االن بی کس که

 .شده و باعث بانیش هم بوراکه

 .نگاه کردمبا اخم به بوراک



 .اونم اخم کرده بود

 .از توی اتاق زدم بیرون که بوراک هم پشت سرم اومد

 !صبر کن _

 .سر جام ایستادم

 !چته؟ _

 .پوزخندی زد

 !درست صحبت کن _

 .اخمم غلیظ تر شد

 .به تو ربطی نداره _

 .انگار خیلی عصبی شده بود

 !ببین _

 .نداری به فاطمه نزدیک بشی حق

 .خوش ندارم ببینم کنارشی

 .یکم رفتم جلو تر

 .اینکه من بهش نزدیک میشم یا نه اصال به تو ربطی نداره _

 .همونطور که االنم هست. منهفاطمه بخشی از وجود 

 .من دلم نمیخواد تو بهش نزدیک بشی



 .چون همش باعث میشی اشکش در بیاد

 .گرفترو بوراک نزدیکم شد و یقم

 .چشم هاش کاسه ی خون شده بود

 .من هرموقع دلم بخواد بهش نزدیک میشم _

 .بغلش می کنم و می بوسمش

 .چون اون مال منه

 .هو ببینم بهش نزدیک شدی من میدونم و تومین

دستم رو آوردم جلو و با یک ضربه دستش رو از روی یقم 

 .برداشتم

من مزه ی خوشبختی فاطمه فقط کنار  یه کاری می کنم که _

 .رو بچشه

 !فقط کنار من

 .شنیدمبوراک نزدیک شد تا چیزی بگه که صدای ارغوان رو

مین هو می تونی بری یک آبمیوه و کیک برای فاطمه بخری  _

 .آخه گرسنشه

 !گرسنشه؟اون گفت عشق من

 .من مرده باشم بذارم گرسنه بمونهمگه



 .االن می رم بخرم _

 .یدصدای بوراک به گوشم رس

 .الزم نیست _

 .خودم می رم می خرم

 .پوزخندی زدم

 .گفتهاما ارغوان به من  _

 !مهم نیست _

 .من می رم بخرم

 .گرفتممحکم دستش رو 

 .تو اینجا دکتری بهتره توی بیمارستان بمونی من رفتم _

بعد سریع از بیمارستان زدم بیرون تا برم برای فاطمه چیزی 

 .بخرم

 

 *فاطمه*

 

 .بیا بشینارغوان  _

 .می خوام باهات حرف بزنم



 .ارغوان اومد پیشم و روی تخت نشست

 .اومدم _

 !بگو

 .سرم رو انداختم پایین

 .راستش نمیدونم چم شده _

 .حس سردرگمی دارم

 .ارغوان دستش رو گذاشت روی شونم

 .بگو من میشنوم عزیز دلم _

 .مطمئن باش به هیچ کسی حتی آرسام هم چیزی نمیگم

 .زدملبخندی 

دوری کنم اما تا می بینمش راستش هی می خوام از بوراک _

 .دلم برای آغوشش پر می کشه

می خوام فراموشش کنم اما تا چشم هام رو می بندم اون 

 .چشم های آبیش میاد توی ذهنم

 .دوباره بغض کرده بودم

اشک هام داشتن راه خودشون رو پیدا می کردن و سرازیر می 

 .شدن



پنج ساله ذهنم فراموشش کنم وقتی نزدیکچطور میتونم  _

 !رو درگیر خودش کرده؟

از طرفی نمی خوام بوراک رو ببینم از طرفی لحظه شماری می 

 .کنم فقط بیاد ببینمش

 .دستم رو مشت کردم و زدم روی قلبم

 .هی به این صاحاب مرده می گم بابا اون دوست نداره _

 .نکنتو رو نمیخواد الکی بیتابیش رو 

 .بی فایدستاما 

 .زمانی که می بینمش قلبم شروع می کنه به تند زدن

 .ای کاش مادرم پیشم بود تا بهم کمک می کرد

 .ای کاش بود تا راهنماییم می کرد

وای ارغوان وقتی به اون چشاش و لباش نگاه می کنم اصال 

 .ذهنم منحرف میشه

 .ارغوان یکی زد به سرم

 !تو سرت کی اینقدر بی حیا شدی؟خاک _

 .خندیدمآروم

 !عشق درده _



 .خیلی آدم رو اذیت می کنه

 .ارغوان محکم دستم رو گرفت

 .خودت و بسپار دست خدا _

 .پوزخندی زدم

 !خدا؟ _

 !کدوم خدا؟

 !ازم گرفت؟ همون خدایی که خونوادم رو

 !همون خدایی که این عشق یک طرفه رو توی دلم گذاشت؟

 !کنم پسرم؟خدایی که باعث شد یک ماه تظاهر همون

 !همون خدایی که بی کسم کرد؟

 !کدوم خدا؟

 .ارغوان سرش رو انداخت پایین

 .اینطور نگو _

 .شاید حکمتی توش بوده

 !هه حکمت؟ _

 .باشه تو راست میگی

 ...من  



 .هو مانع ادامه ی حرفم شدصدای مین

 .سالم من اومدم _

 

 *بوراک*

 

 .شنیدمتمام حرف هاش رو 

 .از اول تا آخر

 .هو باعث شد که دیگه حرفی نزنهمین صدای

 .از اونجا دور شدم و به سمت اتاق دکتر حرکت کردم

وارد اتاق شدم و روی صندلی نشستم و با ناراحتی به روبه روم 

 .نگاه کردم

من چطور عاشقی هستم که نمیتونم توی این شرایط سخت 

 .کنار عشقم باشم

 .می زدبغض به گلوم چنگ

 .می شداکو صداش تو گوشم 

 .هی به این صاحاب مرده میگم بابا اون دوست نداره  _

 .نکنتو رو نمی خواد الکی بیتابیش رو



 .اما بی فایدست

 .زمانی که می بینمش قلبم شروع می کنه به تند زدن

 .وای خدا باورم نمیشه

 .همین حرفش توی سرم اکو میشه

 !اون تا من رو میبینه قلبش تند می زنه

 .می تپه و عاشق منهبرای منیعنی هنوز قلبش 

 .یعنی من رو می خواد

 .یعنی من رو دوست داره

 .یعنی میخواد من مال اون باشم و اون مال من

 

 *فاطمه*

 

 .هو مرسیسالم مین _

 .عصبانی به ارغوان زل زدم

 !هو بگیارغوان مگه بهت نگفتم خودت برو نمیخواد به مین _

 .زد هو حرفخواست چیزی بگه مینارغوان تا

 .خودم خواستم برم برات چیزی بخرم _



 .دلم نمیخواد گرسنه بمونی

 .لبخندی زدم و سرم رو انداختم پایین

 .ممنون _

 .هو اومد روی تخت نشستمین

 !چقدر خوشکل شدی _

 .خجالت می کشیدم سرم رو بلند کنم

 .ای کاش به جای مین هو بوراک االن پیشم بود

 .ای کاش اون بود تا آرومم می کرد

 .از بین برد صدای ارغوان سکوت فضا رو

 .خوب من برم بیرون _

 !خدا نگم چی کارت کنه اری

 .دارم برات

 .خوبه من دلم به ارغوان گرم بود که پیشمه 

 .االن اگه بره با چه رویی به چشم های مین هو نگاه کنم 

 .ارغوان رفت بیرون

اتاق  بدل نشده بود که درهنوز حرفی بین من و مین هو رد و

 .به سرعت باز شد و بوراک اومد تو



 .هوبیمار باید استراحت کنه برو بیرون مین _

 .هو سریع اخم کرد و از جاش بلند شدمین

بیمار به استراحت نیاز نداره بلکه این تویی که نمیخوای من  _

 .با فاطمه تنها باشم

 .شدبوراک سریع به مین هو نزدیک

 .نهویی با توعم میگم برو بیرو _

 .هو نیفتادبعد محکم هلش داد اما خدارو شکر مین

 !مگه کری؟ _

 !نمی فهمی؟

 .اشک هام داشتن در میومدن

 .هو، بوراک تورو خدا بس کنیدمین _

 .بوراک دستی روی صورتش کشید

 .هو لطفا برو بیرونآقای لی مین _

 .بیمار به استراحت نیاز داره

 .هو یک نگاهی بهم انداختمین

 .بهش زدملبخندی 

 .اونم لبخندی بهم زد و گفت



 !دوست دارم عشقم _

 !خدا نگهدار

 .حرفش رو زد و رفت

 .نگاه می کرد هوبوراک متعجب به رفتن مین

 .منم متعجب به بوراک نگاه کردم

 !این االن چی گفت فاطمه؟...  ا  _

 .به زور قورت دادمآب گلوم رو

 ...راستش ...  اوممم ر  _

 .بلند داد زد

 !بگو چی گفت؟ _

 .به زور قورت دادمآب گلوم رو

 !گفت دوست دارم عشقم _

 !خدانگهدار

 .بوراک تا خواست از در اتاق بزنه بیرون سریع صداش زدم

 !بوراک _

 !مهم نیست اون چی گفته؟

 .بعد به چشم هاش نگاه کردم



 .مهم اینه که من به حرفش اهمیت ندادم _

 

 *بوراک*

 

 .نگاه کردمسرم رو برگردوندم و بهش 

 .سرش رو انداخته بود پایین

 .دستی روی صورتم کشیدم

 وقتی ارغوان بهم گفت که این دوتا توی اتاقن ترس وجودم رو

 .فرا گرفت

 .ترس اینکه فاطمه رو از دست بدم

 .نفس عمیقی کشیدم و رفتم پیشش

 .استراحت کن _

 .موفقیت آمیز داشته باشم فاطمه میخوام فردا یک عمل

 :لب گفتم بعد زیر

 .نمیخوام از دستت بدم _

 .بعد از گفتن حرفم از اتاق زدم بیرون و به سمت پرستار رفتم



سالم خانوم پرستار لطفا اجازه ندین که کسی به مالقات  _

 .بیمار اتاق صدو بیست و شش بیاد

 .پرستار با عشوه بهم نگاه کرد

 !چشم آقای دکتر _

استراحت به من  اخم کردم و به سمت اتاقی که دکتر برای

 .داده بود رفتم

 .وارد اتاق شدم و روی تخت دراز کشیدم

 .اتاقی که به من داده بودن برای کار آموز ها بود

اونجا تا اگه شب بیمار اورژانسی اومد اونا سریع بیدار شن و

 .حضور داشته باشن

 .البته ایران مثل ترکیه و آمریکا نبود

ه و مردانه تقسیم بندی اتاق های استراحتش به دو بخش زنان

 .می شد ولی ما اینطور نبودیم

 .تو ترکیه چه دختر و چه پسر توی یه اتاق بودن همه

 .یه نگاه به ساعت گوشیم کردم

 .ساعت نه شب بود

 .منم حسابی خسته بودم 



فردا صبح باید تمام تالشم رو بکنم تا بتونم عشقم رو سالم و 

 .سالمت برگردونم

 .ه خواب عمیقی فرو رفتمچشم هام رو بستم و ب

 

*** 

 

 .چشم هام رو باز کردمگوشیمبا صدای زنگ

 .ساعت شیش صبح بود

 .سریع از خواب بیدار شدم

 .ساعت هفت عمل فاطمه شروع می شد

به سمت دستشویی حرکت کردم و بعد از انجام کار های الزم 

 .از دستشویی خارج شدم

 .مرتب کردم روپوشم رو

 .حرکت کردمبه سمت اتاق عمل 

 .پرستار ها در حال آماده کردن اتاق عمل بودن

 .دکتر اومد باالی سرم

 .پسر جان لطفا مواظب باش _



دیشب از مدیریت کل بیمارستان بهم اخطار دادن اگه این 

 .پزشک خارجی نتونه کاری کنه پای منم این وسط گیره

 .دلم نمی خواد ناامیدم کنی

 .لبخندی زدم 

 .رو می کنممن تمام تالشم  _

 .امیدوارم بتونم

 .دستی روی شونم گذاشت

 !انشااهلل _

 .خدا کمکت می کنه 

 .سرم رو انداختم پایین

 .خواستم برم که دکتر صدام زد

 !ببینم _

 تو مدیر همون شرکت جدیده نیستی که توی ایران زدن؟

 !همون که همه جا معروف شدی به عنوان جوان ترین مدیر؟

 .لبخندی زدم

 .همونم آره من _

 .متعجب بهم نگاه کرد



 .از دیروز تا حاال شرکت نرفتی _

 !خیلی از کارات عقب افتاده نگران نیستی؟

 .کمی سرم رو خاروندم

 .نه نیستم _

چون معاون هام زمانی که من نیستم به امور شرکت رسیدگی 

 .می کنن

 .درضمن اگر هم معاون نداشتم باز نگران شرکتم نمیشدم

 .یز برای من سالمتی فاطمستفعال مهم ترین چ

 .یک نگاه به ساعتم انداختم

 .ساعت هفت ربع کم بود

 .من برم بیمار رو آماده کنم _

 .به سمت اتاق فاطمه حرکت کردم

با ترس داشت روی تخت نشسته بود وفاطمه بیدار شده بود و 

 .به پرستار ها نگاه می کرد

 .شدمبهش نزدیک

 .یکی از پرستار ها گفت

 .بیمار نمیاددکتر  _



 .فکر کنم ترسیده

 .با سر عالمت دادم که برن بیرون

بعد از اینکه پرستار ها رفتن روی تخت روبه روی فاطمه 

 .نشستم

 .سرش رو انداخته بود پایین

 .خواستم دستش رو بگیرم که رفت عقب تر

 .من عمل نمی کنم...  م  _

 .کمی اومدم نزدیک تر

 .فاطمه عمل ترس نداره _

 .خوب شی تو قراره

 !مگه تو دلت نمیخواد به خاطر ارغوان زنده بمونی؟

 .سرش رو تکون داد

 !پس با من بیا _

 .آمپول بی هوشیت باشهقول میدم فقط دردش همون

 .به چشم هام نگاه کرد

 ...بوراک اگه م  _

 .محکم گرفتم دستش رو



 .هیچ اتفاقی برای تو نمیفته _

 .من کنارتم

 .چیزی نباشتا وقتی من پیشتم نگران 

 .بغضش شکست و اشکاش در اومدن

 .محکم بغلش کردم

 .بدنش از ترس می لرزید

 .دستاش رو محکم دور گردنم حلقه کرده بود

 .منم دستام رو دور کمرش حلقه کردم

 .آروم باش عزیزم _

 .من پیشتم

 .از بغلم بیرون اومد

 !تو هم تا دم در اتاق عمل باهام میای؟ _

 .لبخندی زدم

 .داخل اتاق عمل باهات میاممن تا  _

 .با پشت دست اشکاش رو پاک کردلبخندی زد و 

 !واقعا؟ _

 .از جام بلند شدم و کاری کردم اونم از تخت بلند شه



 .عمیق بوسیدمروبه روش وایسادم و پیشونیش رو

 !واقعا _

 .سرش رو انداخته بود پایین

 ردستش رو محکم گرفتم و به سمت پرستار ها که بیرون منتظ

 .بودن رفتیم

روی تخت چرخ دار فاطمه رو نشوندم و به سمت اتاق عمل 

 .حرکت کردیم

توی راه همش دستش توی دست های من بود و زیر لب یک 

 . چیز هایی می گفت

 .باالخره وارد اتاق عمل شدیم

 .ماسکم رو زدم روی صورتم

کاله روی سرم رو کمی کشیدم ودستی هم روی لباس سبزم

 .جابه جا کردم

 .کردکمی اذیتم میمیومد وگوشمآخه روی

 .گرفتبیهوش کنم محکم دستم رو تا خواستم فاطمه رو

 !بوراک _

 !خیلی دوست دارم... خ ... من ...  م 



 .شدآمپول توی دستم خشک

 .اشکاش شروع به ریختن کردن

 ...اگه من  _

 .وسط حرفش پریدم

 .تو زنده میمونی _

 .جلوی پرستار ها داد زد

 .خواستم بگم حتی اگه من بمیرمم باز دوست دارم _

 .بغضم رو قورت دادم

سرم رو به پیشونیش نزدیک  ماسکم رو یکم کشیدم پایین و

 .کردم

 !منم خیلی دوست دارم _

 !مطمئن باش تو زنده می مونی

 .بهش زدمبعد ماسکم رو کشیدم باال و آمپول بیهوشی رو 

دکترای با تجربه اونجا می باالی اتاق عمل یک اتاقکی بود که 

 . نشستند و ناظر عمل ها بودن

 .بعد از اینکه فاطمه بیهوش شد به باال نگاه کردم

 .نگاه می کرددکتر داشت به من 



 .آغاز کردمبه زور قورت دادم و عملم روآب گلوم رو

 

 *فاطمه*

 

 . چشم هام رو باز کردم

 .توی یک جای سرسبز بودم

 .خیلی قشنگ بود

 !تمثل بهش

 .به اطرافم نگاه کردم

 !نکنه من مردم؟

 .صدای کسی رو پشت سرم شنیدم

 !فاطمه _

 .به عقب برگشتم

 !مامان؟ _

به آغوش گرمش  با خوشحالی به سمتش دویدم و خودم رو

 .پناه دادم

 .اشکام راه خودشون رو پیدا کرده بودن



 !مامان دلم برات خیلی تنگ شده بود _

 .از مادرم جدا شدم

 !ت اینجا نیست فاطمهتو جا _

 !تو جات وسط جهنمه

 .به خاطر گناهایی که انجام دادی

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !مامان همه ی اینا تقصیر خداست _

 ...اون ب 

 .ناگهان قلبم تیر کشید

 آیی _

 .جاری شدناشکام

 !کنهمامان خیلی درد می _

 .مامانم به پشت سرم خیره شد

 .یا خدا اومدن _

 .بلند داد زد

 !خدایا نه _

 !خدایا نه



 .نذار دخترم رو ببرن

 .اما دیگه دیر شده بود

دوتا فرشته ی سیاه پوش با بال های سیاه دو طرف دست من 

 .رو گرفته بودن

 .حس کردم دارم بیهوش میشم

 .آروم چشم هام رو بستم

چشم هام رو باز کردم توی یک اتاق کامال یک دقیقه بعد که

 .سفید بودم

 .بودهمه جا سفید 

 .یه اتاق بدون در و پنجره و هیچ وسایلی هم داخلش نبود

 .نگاه کردم که صدایی رو شنیدممتعجب به همه جا 

 !تو یک گناه کاری _

 !گناه کاریتو یک

 .بلند فریاد زدم

 !تقصیر من چیه؟ _

 !تقصیر من چیه که این بال سر من اومد؟

 !مگه یه آدم تا چه حد ظرفیت داره؟



 .به باریدن کردناشک هام شروع 

 !آخه خدا _

 !تو کی دیدی که نماز من غذا شه؟

 !ماه رمضون روزه نگیرم؟تو کی دیدی که من توی

 .نامحرم موهام رو ببینهتو کی دیدی که

درسته توی ترکیه خودم رو پسر کردم ولی ازم معذرت 

 .خواستم

 .توبه کردم

 .مگه من بندت نبودم

 .په چرا اینقدر من رو اذیت کردی

 .جواب دادهمون صدا دوباره

 !همیشه کنارت بودخدااما _

 !توی سختی هات

 !توی گریه هات

 !توی بی کسی هات

 .اما تو هیچ وقت آغوش باز خدارو نمی پذیرفتی

 .کردم و گوشه ی دیوار نشستماشکام رو پاک



 .سرم رو انداختم پایین

 !تو کی هستی؟ _

 .صدا هرلحظه نزدیک تر می شد

 .ند کردمسرم رو که بل

 .نورانی جلوم ظاهر شدیک چهره ی زیبا و

 .من فرشته ی همراه تو هستم _

 .کسی که بهت کمک میکنه اتفاق بدی برات نیفته

 .محجوب و البته بسیار زیبا بودیه دختر زیبا و

 .دو تا بال بزرگ پشتش داشت

سفید لباسش یه دست سفید بود و با نگین های طالیی و

 .تزئین شده بود

 .کرددست های ظریفش اشک هام رو پاک با 

 !تو قراره بمیری _

 .تا این حرف رو زد متعجب بهش نگاه کردم

 !چی؟ _

 .لبخندی زد

 !نترس _



 ...یک راه برای زنده موندنت هست که 

 .سریع وسط حرفش پریدم

 !که چی؟ _

 .نگاه کردبه چشم هام

 .باید بشی همون فاطمه ی قبل _

پیش میومد به درگاه خدا ظاهر  فاطمه ای که تا هر مشکلی

 .میشد و با خدای خودش دردو دل می کرد

می شنید سجادش رو  که تا صدای اهلل اکبر اذان روفاطمه ای

 .پهن می کرد و نماز می خوند

 .فاطمه ای که یک تار موش رو نامحرم نمی دید

 .به زمین چشم دوختم

 !که باز خدا بدبخت ترم کنه؟ _

 .رسید صدای فرشته به گوشم

 .میومد اگه خدا نبود معلوم نبود چه بالیی سر تو _

 .قدر داشته هات رو بدون و به دنبال نداشته هات بگرد



چیز هایی که نداری از نه اونقدر غرق داشته هات باش که

 چیزهایی رواونیادت برن، نه اونقدر غرق نداشته هات باش که

 .هم که داری فراموش کنی

 .پیش تو بوراک االن اومده

 .پوزخندی زدم

 !بوراک؟ _

 .فرشته لبخندی زد

 !بوراک پاک شده _

بوراکی که هرشب روی تختش انواع اقسام دختر ها می 

 !خوابیدن االن قلبش فقط پیش تو گیره

 .اون پاک شده چون توی عشق تو اسیر شده

 .کمی به باال نگاه کرد

 !وقتی نمونده _

 !تو قراره بمیری

 موندن بهت دادم عمل می کنی؟؟ برای زندهآیا به شرطی که 

 !چقدر وقت داریم؟ _

 .یکم فکر کرد



 !فکر کنم دو دقیقه _

 .دستم رو روی سرم گذاشتم

 !می تونم توی این دو دقیقه تنها باشم؟ _

 .لبخندی زد

 !البته _

 .و سریع ناپدید شد

 .نگاه کردمبه روم به رو

 .دستم رو آوردم پایین

توی این شیش ماه هرلحظه صدای اذان خودت میدونی که  _

 .رو می شنیدم به یادت بودم

خودت میدونی هرموقع یه پسر از کنارم رد می شد شالم رو 

 .موهام رو نبینهمیدادم جلو که

 !به ظاهر باهات قهر بودم اما از ته دلم نه

الکی با خودم کلنجار می رفتم که باهات قهر باشم اما دلم 

 .رضایت نمی داد

 .گریم گرفت شکست وبغضم 

 !گفتم یا خداخودت میدیدی هرموقع تو خطر میفتادم می _



 !یعنی خدایا خودت کمکم کن

االنم می خوام بگم خدایا غلط کردم که تظاهر کردم باهات 

 .قهرم

 .خدایا من بندتم یه بنده ی حقیر ناچیز

 .زود قهر میکنهکه لوسه و یه بنده ای

 !اما تو بزرگی کن

 !تو ببخش

 .و ببخش و بیامرزت

میگم وگرنه اگه دلتم خدایا دارم از ته دلم این حرف ها رو

 .میخواد جونم رو بگیر

 .ولی پشیمونم 

 .کنمپشیمونم و توبه می

 .توبه میکنم

 .بعد سر جام سجده کردم

 !کنمخدایا توبه می _

 !توبه میکنم خدایا

 .بعد از سرجام بلند شدم



 .یهو قلبم تیر کشید

 .فرا گرفتوحشتناکی وجودم رو درد 

 .نداشتهمه درد روبدن ظریف من تحمل این

 .چشم هام آروم آروم بسته شد

 

 *بوراک*

 

 .از اتاق عمل اومدم بیرون

 .سر درد وحشتناکی داشتم

 .دکتر اومد جلو و محکم بغلم کرد

 .تمام انرژی بدنم تمام شده بودعمل سختی داشتم و 

 .سرم گیج می رفت

چیزی جز تاریکی  چشم هام رو سیاهی فرا گرفت ویک لحظه 

 .ندیدم

**** 

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم



 .به اطرافم نگاه کردم

 .توی یکی از اتاق های بیمارستان بودم

 .دکتر اومد باالی سرم

 !خوبی پسرم؟ _

 .سرجام نشستمتکون خوردم ویکم

 .سوزش سوزن رو توی دستم احساس کردم

 .بودنسرم بهم وصل کرده 

 .یهو یاد عملم افتادم

 !دکتر _

 !فاطمه؟ 

 .لبخندی زد

 .خوشبختانه عملت موفقیت آمیز بود _

 .اون دختر هم االن حالش خوبه

 .کادو دادهبه منزد انگار کل دنیا روکهبا حرفی

 !هنوز بیهوشه؟ _

 :کرد و گفتخودش رو حفظدکتر لبخند

 !نه بیداره _



 .گیرهمیسراغ تورو 

 .شدکه بهم نزدیکبلند بشمجامازخواستم 

 .شهتمومبذار سرمت _

 .سرم رو از توی دستم در آوردم

 .مهم نبود یکم دردم گرفت اما

 .می خواستمهم عشق من بود که من رو 

 !مهم نیست دکتر من رفتم پیش فاطمه _

 .من از اتاق زدم بیرون چیزی بگهخواست دکتر تا 

 .به دم در اتاق فاطمه رسیدم

یک لحظه صدای بردم سمت دستگیره ی در که دستم رو

 .گوشم رسیدفاطمه به

 !مین هو من نمیتونم _

 .شکست بعد از صحبت فاطمه سکوت فضا رو صدای مین هو

 !تونمتو نمیبدوناما من _

 !که من ندارم؟کم دارهآخه بوراک چی

 !عاشقتم فاطمه من

 !من دوست دارم



 !منم دل دارم

 !تو حسابش کنی البته اگه

نمیخواست فاطمه باهاش بحث کنه برای همین سریع در دلم

 .اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم

 .کردمتک سرفه ای

 .وقت مالقات تموم شده بفرمایید بیرون _

 .دیگه روپوش پزشکی تنم نبود

انجام داده بودم و االن فقط به عنوان همراه بیمار چون کارم رو

 .بودم

 .روبه روم ایستاد جلو اومد وهو مین

 .آقای جکسون شما دیگه پزشک اینجا نیستین _

 .پوزخندی زدم

 !هومین _

 !به دست بیاری؟واقعا چرا داری سعی می کنی قلب فاطمه رو

 !نمیخواد ببین اون تو رو

 .انتخواب کرده بین من و تو، من رو

 !عاشق منهاونیعنی



 ...ر همه دختر قشنگ دورت هست یکی این

 .وسط حرفم پرید

 .تو که بیشتر از من دختر دورت هست _

 .تو برو یکی از اونا رو انتخواب کن

 .دستی روی موهام کشیدم

 .کدوم برام مثل فاطمه نمیشههیچ _

 .پوزخندی زد

 .برای منم هیچ کدوم مثل فاطمه نمیشه _

 .صدای فاطمه به گوشم رسید

 .خدا بس کنیدپسرا تو رو _

 .اومدمساعت نیست که بهوش من هنوز نیم

 .حالم آنچنان خوب نیست

 :بعد آروم گفت

 .از دعوا هم می ترسم _

 .مین هو با عصبانیت کتش رو برداشت و از اتاق رفت بیرون

 .فاطمه سرش همچنان پایین بود

 .بهش نزدیک شدم و دستش رو گرفتم



 !حالت خوبه؟ _

 !بهتری؟

 .لبخندی زد و به چشم هام نگاه کرد

 !عالیم _

 .ممنون که از مرگ نجاتم دادی بوراک

 .بهش نزدیک تر شدم و شیطون نگاهش کردم

 .خواهش _

 !راستی اون حرف قبل از عملت رو هنوز یادته؟

 .رنگش سرخ شد و به تته پته افتاد

 !حرف؟... ح ... کدوم ...  ک  _

 .آروم خندیدم

 !پس که اینطور _

 !تو هم من رو دوست داری

 .با دست هاش صورتش رو پوشوند از خجالت سریع

 .آروم خندید

 !خجالت نداره عاشق شدن که _

 !حرف منم که یادت نرفته



 !منم دوست دارم

 .دست هاش رو آورد پایین

 !راست میگی؟ _

 !یا دروغ میگی و میخوای با احساساتم بازی کنی؟

 .انداخت پایینبعد از گفتن حرفش سرش رو 

 .تر اقدام کردتا خواستم چیزی بگم خودش زود 

 .من خیلی دوست دارم _

با خودم گفتم اگه از ته قلبم دوسم نداشتی برم و تنهات 

 .بذارم

 .کنمدوسم داشتی بمونم پیشت و باهات زندگیاما اگه 

اما باید واقعی دوستم داشته باشی چون در غیر این صورت 

 .چیزی از این فاطمه ای که رو به روته نمیمونه

 .محکم بغلش کردم

 .مطمئن باش عالقه ی من به تو واقعیه _

 .من هیچوقت تو رو تنها نمیذارم

 .باور کن

 .دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد



 .باور می کنم _

 .لبخندی زدم

 !خوبه _

 .ازش جدا شدم

 .فردا صبح مرخصت می کنن _

 .جمع میکنممن شب میرم خونه وسایلم رو

 .فردا میام دنبالت که باهم بریم ترکیه

 .درم خیلی مشتاقه عروسش رو ببینهما

 .یهو زد رو صورتش

 .منکه کچلم _

 !زشته

 .تازه می گه من عروس کچل نمیخوام

 .آروم خندیدم

 !کچل کی بودی تو؟ _

 .محکم زد روی بازوم

 .کچل عمته _

 .من موهام در میان خیلی زود



 .بلند خندیدم

 .شرمنده من عمه ندارم _

 .اونطرف کرد روش رو

 .قهرماصال من  _

 .چونه ی کوچولوش رو توی دست هام گرفتم

 !از االن ناز کردن رو شروع کردی؟ _

 .زیر چشمی بهم یه نگاه انداخت بعد سریع بهم نگاه کرد

 .خوب دیگه بهم نگو کچل _

 .خودم کشیدم و لب هاش رو آروم بوسیدم چونش رو به سمت

خیلی زود ازش جدا شدم که دیدم متعجب داره به روبه رو 

 .نگاه می کنه

 .آروم خندیدم

 .آب گلوش رو قورت داد و به چشم هام نگاه کرد

 .بعد سریع سرش رو انداخت پایین

 !ابراز عالقه کردم بهت نترس _

 .سرش رو بلند کرد

 !می دونم _



 !بوراک میتونی برام یه چادر نماز و سجاده بیاری؟

 .می خوام نماز بخونم

 .لبخندی زدم

 .چشم عشقم _

 

 *مین هو*

 

 .در خونه رو باز کردم و محکم بستمش

 .خونه لرزیدکه با بسته شدنشجوری

 .چشم هام خون خون شده بودن

 .به سرعت به سمت اتاقم حرکت کردم

 .کتم رو انداختم روی تخت و جلوی آیینه نشستم

 .به چهره ی خودم توی آیینه نگاه کردم

 !شکسته شدم

 .تو اوج جوونی احساس پیری می کنم

 .کردنقرمز شده بودن و التماس باریدن می چشم هام

 .اما من نمیخوام گریه کنم



 .یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 .محکم زدم روی میز

 .نه من نباید گریه کنم 

تند تند نفس می کشیدم و عصبی به خودم توی آیینه زل 

 .زدم

 :خودم گفتمپوزخند زدم و رو به 

 .خودت کنی تو حتی عرضه نداشتی اون رو عاشق _

 .تو بی عرضه ترین آدم دنیایی

تو  به دست بیاره امابوراک راحت تونست دل فاطمه رو

 .نتونستی

 .نتونستی لعنتی

 .نتونستی

با مشت محکم زدم توی آیینه که شکست و تیکه هاش افتاد 

 .زمین

 .دستم خونی شده بود

 .به دیوار تکیه دادمروی زمین نشستم و 

 .ن و من بی صدا اشک می ریختماشکام سرازیر شده بود



 .عادالنه نبود که من تنها بشم

 .که اینقدر شکسته بشمعادالنه نبود 

 .عادالنه نیست که هر لحظه دارم بیشتر عاشقش میشم

 .نه عادالنه نیست

 .به خدا عادالنه نیست

 

 *فاطمه*

 

 .نمازم که تموم شد به بوراک نگاه کردم

 .با مهربونی داشت بهم نگاه می کرد

 !تموم شد خوشکل خانوم؟ _

 .لبخندی زدم

 !آره _

 .من رو ببخشه انشااهلل خدا

 .کلی نماز غذا دارم که باید بخونمشون

 .ولی االن نه



میخوام بهتر که شدم با روحیه ی بهتری نمازهای غذام رو 

 .بخونم

 .فعال نمازای روزانم رو میخونم

 .اومد نزدیکم

 .قبول باشه _

 .استراحت کناگه خسته ای بیا برو 

 .به چشم های آبیش نگاه کردم

 !بوراک؟ _

 .کشیدنوازش وار روی صورتمدستش رو 

 !جان دلم؟ _

 .سرم رو انداختم پایین

 .کردممیحس سرخی لپ هام رو 

 !نمیشه زود تر مرخص بشم؟ _

 .آروم بوسیدپیشونیم رو 

 .میکردم اگه می شد حتما اینکار رو _

 .کنیپیدا بود اما نمیشه باید کامال به

 .جمع کردمگفتم و چادر و سجادم روچشمی



 .کردیمبوراک دستم رو گرفت و باهم به سمت اتاقم حرکت

 .کشیدم روی تخت دراز

 .خوب دیگه ساعت هشت شبه من برم _

 .میام پیشت فردا صبح زود

 .آروم خندیدم

 .ممنون _

 .نزدیکم اومد و لپم رو بوسید

 .خدانگهدار _

 .و پناهتخدا پشت  _

 .موندم و این اتاقبوراک رفت و من 

 .بستم و به اتفاقات امروز فکر کردمچشم هام رو

 !شرمندم

 !هوشرمنده ی مین

عنوان برادر دوست هو پاکه اما من اون رو فقط بهعشق مین

 .کمتردارم نه بیشتر نه

 .ولی نمیتونم عاشقش باشم... خیلی مهمه ولی اون برای من



 که بتونه لیاقتبا یکیمین هو دوباره عاشق بشه و اما امیدوارم

 .داشته باشه ازدواج کنه عشق پاکش رو

می برد که در اتاق باز شد و دو تا مرد وارد کم کم خوابم داشت

 .اتاق شدن

 .نگاه کردمبا ترس به هردوشون

چهره هاشون رو با یه پارچه ی سیاه پوشیده بودن و فقط 

 .چشم هاشون معلوم بود

 .شدنهم نزدیکب

گذاشت روی تا خواستم جیغ بکشم یکی از اونا دستش رو

 .دهنم

بوی بدی توی دماغم پیچید که باعث شد چشم هام تار ببینه 

 .و بعد از یک دقیقه چیزی جز تاریکی نبینم

 

 *بوراک*

 

یک دسته گل مریم از توی گل فروشی خریدم و به سمت 

 .بیمارستان حرکت کردم



 .مریم عالقه داشت فاطمه خیلی به گل

 .کردمرسیدم بیمارستان و به سمت اتاق فاطمه حرکت

 .در اتاق رو باز کردم

 !سالم بر زیبا ترین بانوی ایرانی _

 .اما تا چشمم به اتاق افتاد کسی رو ندیدم

 .توی دستشوییهحتما 

در اتاق رو بستم و به سمت دستشویی داخل اتاق حرکت 

 .کردم

 !فاطمه تو اونجایی؟ _

 اطمه؟ف

 .حداقل بهم بگو اونجایی

 .دلشوره وجودم رو فرا گرفته بود

 .سریع به سمت پذیرش حرکت کردم

شیش توی اتاقش سالم خانم بیمار اتاق صد و بیست و _

 !نیست جایی رفته؟

 .پرستار سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

 .انگار الل مونی گرفته و همینجور بهم زل زده بود



 .میزمحکم زدم روی 

 .خانم با شما هستم _

 .بفرمایید... ب ... بله ...  ب  _

 .با اخم بهش نگاه کردم

 .شیش توی اتاقش نیستبیمار اتاق صدوبیست و _

 !نام بیمار؟ _

سفت دست گل رو گرفته بودم جوری که احساس میکردم 

 .االن شاخه هاش می شکنن

 .فاطمه شیدایی _

 .یکم پرونده هارو زیرو رو کرد

 .د رفته توی باغ بیمارستانشای _

 .سریع به سمت حیاط و باغ حرکت کردم

 .اما باز اونجا نبود

دکتر زاهدی همون که بهم اجازه داد فاطمه رو عمل کنم بهم 

 .نزدیک شد

 !چی شده پسرم چرا اینقدر پریشونی؟ _

 !فاطمه نیست _



 !انگار آب شده رفته تو زمین

 .متعجب بهم نگاه کرد

 ...دستشویی یا شاید رفته  _

 .وسط حرفش پریدم

 .همه جارو گشتم اما نبود _

 .گوشیم زنگ خورد دکتر تا خواست چیزی بگه

 

 *مین هو*

 

 .توی حال خودم بودم که گوشیم زنگ خورد

 .اشک هام رو پاک کردم و به گوشیم نگاه کردم 

 .یه شماره ناشناس بود

 :جواب دادم

 !الو _

 .صدای یه پسر به گوشم رسید

 الو همراه آقای لی؟ _

 .متعجب شدم



 .نمیدونستتوی ایران غیر از فاطمه کسی اسم من رو 

 !بله _

 !شما اسم من رو از کجا میدونید؟

 .صدای پوزخندش به گوشم رسید

 .ندونم تو ایران کمتر کسی پیدا میشه که من اسمش رو _

 .خوب بگذریم میریم سر اصل مطلب

 .اره به دستش می یارهفاطمه داره پر پر میشه و بوراک د

 .قلبم یک لحظه از کار ایستاد

 .وای نه من نمیخوام فاطمه رو از دست بدم

 .اون پسره ادامه داد

 .دیر بجنبی فاطمه رو از دست میدی _

 .باید بوراک بمیره تا فاطمه بیاد سمتت

چون تا زمانی که بوراک زندست فاطمه حتی به تو فکر هم 

 .کنهنمی

 .نگاه کردمم متعجب به رو به رو

 ...گوش کن  _

 .وسط حرفش پریدم



 !نه تو گوش کن _

 .من اهلش نیستم

شاید من و بوراک رقیب باشیم اما این باعث نمیشه که حس 

 .انسانیتم از بین بره

 ...هرچی باشه باز منم آدم هستم  و 

 .صدای پوزخندش باعث شد سکوت کنم

 !تو آدمی؟ _

 !د که االن اینجا نبودیاون دختر اگه تورو آدم حساب می کر

 !چی داری واسه خودت می بافی؟

تو با این همه ثروت و زیبایی کلی خاطرخواه داری اما لنگ یه 

 .دختر ریزه میزه ای

 .از عصبانیت دست هام رو مشت کرده بودم

 !بگو می خوای چی کار کنی؟ _

 

 *فاطمه*

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم



 .روی یک صندلی نشسته بودم

 .رو به روم بود کاوه

 !اوا کاوه تویی؟ _

خواستم از جام بلند بشم که دیدم دست ها و پاهام رو با 

 .طناب بستن

 .تازه یادم افتاد که چه اتفاقی افتاده

 .با ترس به کاوه نگاه کردم

 !این کارات یعنی چی؟ _

 !چی کار داری میکنی کاوه؟

 !من باید برم

 .پوزخند صدا داری زد

 !؟هومی شنوی مین _

 !می گه میخواد بره 

تا اسم مین هو رو شنیدم متعجب به سایه ی مردی که سمت 

 .چپ کاوه بود نگاه کردم

 .اون مرد اومد جلو و چهره ی مین هو نمایان شد

 !وای خدا



 !مین هو _

 .چشم هاش مثل یخ شده بود و با غرور بهم نگاه می کرد

 .صدای کاوه به گوشم رسید

 .نها میذارمخوب من شما دو تا رو ت _

 .بعد از گفتن حرفش از اتاق زد بیرون

اتاق که نبود بیشتر شبیه زندان بود؛ اینقدر که خالی و بی 

 .روح بود

بعد از رفتن کاوه؛ مین هو اومد جلوم و روبه روم روی صندلی 

 .نشست و فقط نگاهم می کرد

 !خیلی پستی مین هو _

هاش بغض نمیدونم چرا احساس می کردم با این حرفم چشم 

 .کرد

 !اصال مگه چشم ها هم بغض می کنن؟

پس چرا من این همه ناراحتی و بغض رو از توی چشم هاش 

 !می خونم؟

 .نمیدونم

 !من پستم؟ _



 !آره فاطمه من پستم؟

پوزخند زد ولی بعدش یک قطره اشک از گوشه ی چشمش 

 .چکید

 !هه _

 .آره خوب من پستم

 .ونممن پستم که اینقدر به قلبم ضرر می رس

 .با دستش اشاره به من کرد

آره من پستم که عشق تو رو پنج سال توی سینم نگه  _

 .داشتم با اینکه میدونستم عاشق بوراکی

 !من پستم؟

اره من پستم چون تا وقتی می بینمت جوری قلبم تند می زنه 

 .که حس می کنم میخواد از سینم بیاد بیرون

 :بعد آروم گفت

 .اشقتمآره من پستم که هنوز ع _

 .اشک هام شروع به ریختن کردن

 .مین هو باور کن عشق زوری نیست _

 .تموم میشه عشق یک طرفه تاریخ مصرفش خیلی زود



 !من تورو دوست ندارم

 .سرش رو انداخت پایین

یکم سرش رو بلند کرد و با صدایی که بغض توش موج می زد 

 :گفت

 .باشه _

 .بعد سریع رفت بیرون

 :لند داد زدمدیگه تحمل نداشتم ب

 ...!خدا  _

 

 *بوراک*

 

 .جواب دادمگوشی رو

 !الو؟ _

 .صدای یه پسر تو گوشم پیچید

 !فاطمه پیش منه _

 .تا این رو گفت متعجب به رو به رو نگاه کردم

 .سریع به این آدرسی که برات اس ام اس می کنم بیا _



بالفاصله یه پیام اومد  بعد از گفتن حرفش تلفن رو قطع کرد و

 .برام

 .سریع شماره رو گرفتم اما خاموش بود

 !لعنتی

سریع به سمت ماشینم حرکت کردم و به صداهای دکتر هم 

 .توجهی نکردم

تنها چیزی که االن برام مهم بود، نجات فاطمه از چنگ یه 

 .گرگه

سوار ماشینم شدم و به سمت ادرسی که اون پسره برام اس ام 

 .اس کرده بود؛ حرکت کردم

 .ز فکر های ناجور بودسرم پر ا

 .قطعا اگه بالیی سر فاطمه میاورد من زنده نمیذاشتمش

 .سریع میروندم تا بلکه سریع تر به جایی که گفت برسم

 شکر نگفت که بیام؛ساعت مشخصی خدارو

 .فقط گفت االن بیا سریع 

 

 *فاطمه*



 

 .نفسم داشت می گرفت

 .خوبه مین هو میدونست من آسم دارم

 .کاش حداقل اسپریم همراهم بود ای...  ای کاش 

 .فضا بسته بود و هوای زیادی وارد اتاق نمی شد

 !و این یعنی فاجعه

 .خدایا خودت بهم کمک کن

 .تنها امیدم به توعه

 .در اتاق باز شد و کاوه وارد اتاق شد

 .بهم نزدیک شد

 .ظاهرم رو اونطور که دید با استرس دوید سمتم

 !چیزی شده؟ _

 !؟حالت خوبه فاطمه

با دست هایی که از خفگی زیاد می لرزیدن اشاره به گلوم 

 .کردم

 !کیفت داری؟اسپری تو  _

 .تکون دادمسرم رو آروم 



 .سریع از تو اتاق زد بیرون و بعد از پنج دقیقه اومد

 .دست هام رو باز کرد و اسپری رو داد دستم

 !بگیر سریع _

 .دوتا پیس زدم و آروم نفس کشیدم

 !حالت خوبه؟ _

 .پوزخندی زدم

 !برای تو چه فرقی می کنه کاوه؟ _

 !اصال من برای تو مهم هستم؟

 !هو کجاست؟مین

 !چرا نمی بینمش؟

 .ناراحتی رو توی چشم هاش می دیدم

 !چرا این روزا همه ناراحتن؟

 !خدایا خودت بهم صبر بده

 !تو میدونستی من دوست دارم فاطمه... ت  _

 !کم سن و سال و پولدار پسره یاما رفتی با اون... ا 

 !اما سوال من اینه که چرا رفتی؟

 چرا من رو تنها گذاشتی؟



 !چون اون پولش از من بیشتر بود؟

 !چون اون خیلی خوشکل بود؟

 ...چون اون 

 .وسط حرفش پریدم

 !چون عاشقش بودم _

 !خیلی قبل تر از تو

من با بوراک و مین هو هم زمان آشنا شدم اما فقط دل به 

 .بستمبوراک 

 !نه به خاطر اینکه چشم هاش رنگیه

 !نه به خاطر موهای زردش

 !نه به خاطر هیکل ورزیدش

 !نه حتی به خاطر ثروتش

جوری درگیر خودش کرده که  فقط میدونم اون قلبم روفقط و 

 .نمیتونم به مردی غیر از خودش فکر کنم

 .به دست هاش نگاه کردم

 .از حرص مشت شده بود

 !چرا؟ _



 !؟چرا اون

 .سریع از اتاق زد بیرون تا خواستم یه چیزی بگم

 !نکنه بالیی سر بوراک بیاره؟

 .ندارمخدایا من غیر از بوراک کسی رو

 !اون رو ازم نگیر ازت خواهش می کنم

 !خدایا خودت مراقب مرد زندگیم باش

 

 *هومین*

 

اومده بودم همون جایی که کاوه آدرسش رو برای بوراک اس 

 .دام اس کرده بو

 .استرس گرفته بودم

 .قرار بود امروز با بوراک مبارزه کنم

 .اما امروز نمیخوام ببازم

 .چون با باختم فاطمه رو از دست میدادم

 .و من هم این رو نمیخوام



حدود نیم ساعت معتل شده بودم که صدای ماشین بوراک به 

 .گوشم رسید

 .قلبم به یک آن شروع به لرزیدن کرد

 !هنوز حس میکنم که بوراک برادرمه واقعا نمیدونم چرا

 !اما بوراک رقیبمه نه برادر

 !ولی چرا من فکر میکنم هنوز برادرمه؟

 .صدای بوراک بلند شد

 .می گشت داشت دنبال من

 !آی عوضی کجایی؟ _

 !کجایی تا حسابت رو بندازم کف دستت؟

 !سریع بگو کجایی؟

 .پشتش بهم بود

 .صدام رو بلند کردم

 !راکمن اینجام بو _

 .یک لحظه با چشم های گرد شده به سمتم برگشت

 ...!مین هو  _

 .پوزخند مصنوعی زدم



بین دوتا شمشیری که دستم بود یکی رو به سمت بوراک پرت 

 .کردم

 !حاظری به خاطر فاطمه با من بجنگی تا به دستش بیاری؟ _

 

 *کاوه*

 

 .چشم هام دو کاسه ی خون شده بود

 .داده بوداون بوراک رو به من ترجیه 

 .یعنی من رو دوست نداره

 !باید بوراک بمیره

 !مین هو عرضه ی کشتن بوراک رو نداره

 !باید برم محل مبارزه

 .هو رو بکشمباید برم تا بوراک و مین

 !هیچ کدومشون حق ندارن فاطمه رو از من بگیرن

 .اصال هیچ کسی حق نداره که فاطمه رو از من بگیره

 !چون اون مال منه

 



 *بوراک*

 

 .متعجب به شمشیر جلوی پاهام نگاه کردم

 !باید حدس می زدم که مین هو فاطمه رو دزدیده

 .پوزخند صداداری زدم

 !حدس می زدم _

 !یعنی اینقدر گدای عشق بودی که فاطمه رو دزدیدی؟

 .اخم غلیظی کرد

 !اگه تو جای من بودی همین کار رو می کردی _

 !راست می گفت

 .تر از اینا انجام میدادممن برای فاطمه بیش

 !نفهمم مین هو هستی؟من چرا صدات رو تغییر دادی که  _

 .مستقیم به چشم هام نگاه کرد

 .متعجب بودم

 !چرا؟

 !مثل برادر خودم دوست دارم؟چرا هنوز من مین هو رو 

 !چرا؟



 .یک لحظه یاد گذشته افتادم

 

 *گذشته*

 

 !آخ پام _

 !هو بهم نزدیک شدمین

 !هواست پرت شدباز که  _

 !مگه نگفتم موقع مبارزه باید هواست به حریفت باشه؟

 .به زمین چشم دوختم

 .من فقط سیزده سالمه و تازه واردم اما _

 .زیاد بلد نیستم

 .دوتا دستش رو روی شونم گذاشت

شاید سنت زیاد نباشه و تازه وارد باشی؛ اما تو شجاع ترین  _

 .پسری هستی که من دیدم

 .ی چشم هام رو توی چشم هاش می دیدمبرق خوشحال

 .با خوشحالی محکم بغلش کردم

 !تو هم بهترین برادر دنیای _



 .و اونروز اولین بار بود که من مین هو رو برادر صدا میزدم

 

 *حال*

 

 .مین هو انگار حالش خوب نبود

 !بوراک گذشته ها گذشته _

 !یه زمانی من و تو مثل برادر بودیم اما االن نه

 .هردو برای به دست آوردن یه نفر داریم می جنگیماالن 

 !میفهمی؟

 !جنگ برای به دست آوردن یک دختر

 .دختری که هردومون دیوانه وار عاشقشیم

 تا قبل از اینکه فاطمه بیاد تو زندگی هردومون؛

 !من و تو مثل برادر بودیم 

تو زمین میخوردی من دستت رو میگرفتم و بلندت می کردم 

زمین میخوردم تو دستم رو می گرفتی و من رو بلند و اگه من 

 .می کردی



اما االن من به فکر اینم که تو رو بندازم زمین و تو هم به فکر 

 .اینی که من رو بندازی زمین

 .گفتمیداشت حقیقت رو 

 .نبودچیزی معلومتو دلم غوغا بود اما توی ظاهرم هیچ

 .می خوامشهنوز مثل برادرم دلم نمیخواست بفهمه که 

 .با صدای بلند مین هو به خودم اومدم

 !اما حاال فاطمه اومده _

 .فاطمه اومده و بین من و تو رقابت انداخته

 !االن

 .من و تو باهم مبارزه میکنیم

 .میشههرکی باخت میمیره و هرکی برد فاطمه نسیب اون 

 .چشم هام رو محکم بستم

 .خودت خواستی مین هو

 !خودت خواستی

 !باشه _

شمشیر جلوی پاهام رو برداشتم و به سمت مین هو گرفتمش 

 و بلند داد زدم



 !امروز _

 !از بین ما دو نفر یکی می میره و یکی زنده می مونه

 !کسی قاضی نیستو اینجا هیچ

 !هوفقط خودم و خودتیم مین

 !فقط خودم و خودت

 .شمشیر رو اوردم پایین

و به هم دیگه نگاه هردمن و مین هو یه دایره تشکیل دادیم و 

 .می کردیم و دور اون دایره می چرخیدیم

و به سمتش  منم نعره ی بلندی کشیدم هوبا صدای داد مین

 .حمله کردم

 .لحظات بسیار بدی بود

 .کردامروز اون از من بهتر شمشیر بازی می

 .اما من نمیخواستم که ببازم

 محکم هلش دادم و با شمشیر پریدم سمتش که از شمشیرش

 .به عنوان یک سپر استفاده کرد

 .باورم نمی شد

 .انجام داد ماهرانه این کار روخیلی سریع و 



هرچی می زدم اون دفع می کرد و هر چی اون میزد من دفع 

 .کردممی

 

 *فاطمه*

 

 .فهمیده بودم چه نقشه ی شومی توی سر کاوه هست

صداش رو شنیدم که داشت با یکی از بادیگارد هاش حرف می 

 .که هم بوراک و هم مین هو رو بکشه زد

 .بی صدا فقط گریه میکردم

 .کدومشون بیاددلم نمیخواست بالیی سر هیچ 

 .خدایا خودت بهمون رحم کن

کرداشک هام بی وقفه در حال ریزش بودن و من قلبم درد می

. 

 .از طرفی وقتی گریه می کنم نفسم بند میاد

نم راحت وارد بدنم دوباره نفسم میگیره و اکسیژن رو نمیتو

 .کنم



حسم می گفت قراره یک اتفاق بد بیفته ولی نمیدونستم 

 .اینقدر زود قراره تحقق پیدا کنه

 

 *مین هو*

 

 :بوراک وسط مبارزه شروع به حرف زدن کرد

 !اولین مسابقه ی نهاییمون رو یادته که تو بردی؟ _

 !درحالی که من میتونستم ببرم؟

تر مال منه و باعث شدی من با اونموقع تو بهم گفتی اون دخ

 !میگی؟خودم فکر کنم که تو کدوم دختر رو 

 .و همین باعث شد حواسم پرت بشه و ببازم

 .میگی اما دومین بار من دیگه میدونستم تو کدوم دختر رو

اون دختر مال منه و که نه  همین وسط مبارزه بهت گفتم برای

 !االنم بدون فاطمه مال منه

 .کسی غیر از من نیست قلبش با هیچ

ضربه ی محکمی با آرنجم به از حواس پرتیش استفاده کردم و 

 !خورد زمین بازوش زدم که محکم



روی گلوش گذاشتم که دیدم متعجب داره به شمشیرم رو 

 .شمشیر نگاه می کنه

 .پوزخند صدا داری زدم

 !چی شد داداش کوچیکه؟ _

 !کردی این بار من میذارم تو ببری؟فکر

 .توی چشم هام نگاه کردبوراک 

 !هو؟اون قلبش با تو نیست چرا باور نمیکنی مین _

 چرا باور نمیکنی؟؛

 

 *بوراک*

 

 .باورم نمی شد باختم

 .دلم نمیخواست فاطمه رو از دست بدم

جوری خوشبختش میکنم که یادش نیاد اصال بوراکی وجود  _

 .داشته

 !فکر کنهفقط به من

 .کشید و من رو بلند کردکنار  بعد شمشیرش رو



 

 *هومین*

 

 تا بوراک رو بلند کردم یکی از بادیگارد های کاوه تفنگش رو

کشید تا تیری بهش پرتاپ کنه اما من سریع بوراک رو بغل 

 .خوردکردم و تیر اول به کمر من

 .نگاه میکرد متعجب به من بوراک

 .اکبورتیر دوم خورد به کمرم که باعث شد زانو بزنم جلو 

 .فرا گرفته بوددرد وحشتناکی وجودم رو 

 .قیمتی این درد نسیب برادرم بشهاما دلم نمیخواست به هیچ

 

 *بوراک*

 

 .تیر سوم که به کمرش خورد باعث شد که پخش زمین شه

خشمم یهو فروکش کرد و جدی جدی برادرم جلو چشمم  

 .داشت پر پر میشد



م میچرخید و بغض خاطرات یکی یکی مانند پروانه ای به دور 

 .گلویم رو فشار میداد

 .چشم هاش به سرخی خون شده بود

به سمت سه تا بادیگاردی که اونجا بودن رفتم و هرسه رو با 

 .دو ضربه ی شمشیرم کشتم

 .روی زانوهام گذاشتم هو و سرش روبعد رفتم پیش مین

 .تمام حس های بدی که بهش داشتم از بین رفتن

 .بود که سراغم اومده بوداالن فقط حس پشیمونی 

 .از تمام رفتار هایی که باهاش داشتم شرمنده بودم

 .فدا کرده بود اون به خاطر من جونش رو

 !مین هو حالت خوبه؟ _

 !مین هو

 .به زور شروع به صحبت کردن کرد

باش ... فاطمه ... فا ... ف ... مواظب ... موا ... م ... بوراک ... ب  _

!... 

 .فش چشم هاش رو برای همیشه بستبعد از گفتن حر

 .حس بدی بود



 .نمیخواستم مین هو رو از دست بدم

 .هو زندستنه نه مین

 .مین هو بلند شو _

 .سیلی محکمی به صورتش زدم

 .هو با توعم بلند شومین _

 داری شوخی می کنی باهام نه؟

 !مین هو

 !هومین

 !مین هو

 .بلند داد زدم

 ...!خدا  _

 

 *فاطمه*

 

 .میومد داشت بندنفسم 

 .فقط دعا میکردم که بالیی سر مین هو و بوراک نیاد

 .چشم هام کم کم تار میدیدن



اکسیژن به ریه هام نمی رسید و من رو تا مرز بیهوشی می 

 .برد

 .تحمل نداشتمدیگه 

 .خفگی داشت من رو از پا در میاورد

 .بعد از چند دقیقه چشم هام دیگه چیزی جز تاریکی ندید

 

 *بوراک*

 

اشک هام از چشم هام می ریختن اما همچنان متعجب به 

جسم بیجون مین هو نگاه می کردم و بی صدا اشک می 

 .ریختم

 .دیگه جونی برام نمونده بود

 :اروم گفتم

مین هو داداشی بلند شو تو که نمیخوای من رو تنها بذاری  _

 !درسته؟

 !مین هو بلند شو تورو خدا بلند شو

 .ل قبال باهم رقابت کنیمبلند شو تا مث



 .بلند شو که مثل بچگی هامون باهم دعوا کنیم

 !مین هو بلند شو

 !بلند شو

 .بدنش رو کمی تکون دادم

 !چرا بلند نمیشی؟ _

 !یعنی االن با من قهر کردی؟

 هو با من قهر کردی؟اره مین

اگه می شکست باعث می شد  بغض سنگینی توی گلوم بود که

 گریه کنم که من با صدای بلند

 .اما من این رو نمیخوام

 ...!نه نمی خوام گریه کنم 

 .سر مین هو رو آروم بوسیدم

 !انتقامت رو میگیرم داداشی _

سر  با نفرت به جنازه های بادیگارد های کسی که این بالرو

 .مین هو اورده بود؛ نگاه می کردم

ای کاش حداقل یکیشون رو زنده می ذاشتم تا بتونم بفهمم 

 !کیه که داره این بالرو سر من میاره؟ اون



 !سردرگمم

 .از جام بلند شدم و به پلیس ایران زنگ زدم

میدونستم پای خودمم گیره و ممکنه دستگیرم کنند به خاطر 

 .کشتن بادیگاردها

 .ولی مجبورم

 .جسد مین هو اینجا بمونه بد میشه

 !مین هو

 ...!ای کاش زنده بود 

 ؛دوباره اشک هام سرازیر شدن

 !من کی توی عمرم اینقدر گریه کردم؟

 .من حتی برای فاطمه هم اینقدر گریه نکرده بودم

 !فاطمه؟

 !پس فاطمه کجاست؟

 !وای خدا

 .مبارزه کردم تازه یادم افتاد من اصال واسه چی با مین هو

 .به سمت بادیگارد ها رفتم و گوشیشون رو در آوردم

 !اه لعنتی رمز داشتن همه



 !شانس گندمه

 .دای آژیر پلیس باعث شد از جام بلند بشمص

 .پشت سرش امبوالنس هم اومده بود

 .به سمت جسد مین هو رفتم و اون رو محکم بغل کردم

خیلی سنگین بود ولی هرچی که بود دلم می خواست خودم 

 .بلندش کنم

 

 *کاوه*

 

 .با نگرانی به فاطمه نگاه کردم

 .هام نیومده بودناز طرفی دلشوره داشتم اخه هنوز بادیگارد 

 .تلفن هاشونم جواب نمیدن

حاال بگذریم وقتی ظهر وارد اتاق شدم دیدم فاطمه بیهوش 

 .روی زمین افتاده

 .خدارو شکر سریع دکتر رو اوردم باالی سر فاطمه

 .گفت به خاطر بیماری آسمش هست



عیب نداره با فاطمه فرار می کنم میرم خارج پیش یه دکتر 

 .بشه خوب تا کامال خوب

 .فاطمه بیهوش روی تخت دراز کشیده بود توی اتاق خودم

 .از اتاق زدم بیرون و به سمت دفترم رفتم

تا در اتاقم رو باز کردم شمشیری جلوم ظاهر شد و بوراک از 

 .پشت در اتاق اومد بیرون

 .با عصبانیت بهم نگاه می کردم

 .جوری که من هم حتی ازش می ترسیدم

 !کنخدایا خودت بهم رحم 

شمشیرش رو گذاشت زیر گلوم و هی میومد جلو و من هی می 

 .رفتم عقب

 .من از مین هو متنفر بودم _

 .چون رقیبم بود

 .چون باهم رقابت می کردیم تا یک نفر رو به دست بیاریم

 .اما االن که می بینم؛ برادرم رو به اندازه ی دنیا دوست دارم

 .چون اون جونش رو فدای من کرد



ن بیش از همه از تو متنفرم چون تو بد ترین و بی ولی اال

 .لیاقت ترین مرد روی زمینی

کرد جوری که چند قطره شمشیرش رو خیلی نزدیک گلوم

 .خون ازش چکید

االن یا میگی فاطمه کجاست یا سرت رو می برم و می رم  _

 .دنبال عشقم

 .از ترس با انگشت اشاره به اتاقی کردم که فاطمه اونجا بود

 .صدای فریاد بوراک بلند شد بعد

 !سریع بگیرینش _

 .تعداد زیادی پلس فرا گرفتکمتر از دو ثانیه اطرافم رو 

 .بوراک شمشیرش رو انداخت پایین و به سمت اون اتاق رفت

 

 *بوراک*

 

 .سریع در اتاق رو باز کردم

 .دیر رسیده بودم

 .نگاه کردمناامید به منظره ی رو به روم



 .های من بیهوش وسط اتاق بودجلوی چشم فاطمه

 .به سمتش حرکت کردم

 .سرش رو توی بغلم گرفتم

 !دیگه نه _

 .من دیگه طاقت از دست دادن عزیزی رو ندارم

 .فاطمه دیگه طاقت ندارم از دستت بدم

 .مرگ مین هو کمرم رو شکست مرگ تو نابودم می کنه

 .جاری شده بودناشک هام 

یادم رفته بود اول باید نبضش اینقدر حواسم پرت بود که اصال 

 .رو بگیرم

 .کردمسریع دستش رو تو دست هام گرفتم و نبضش رو چک 

 .با خوشحالی به دستش نگاه کردم

 .نبضش می زد اما خیلی ضعیف بود

سریع یه دستم رو گذاشتم زیر کمرش و دست دیگم رو 

 .گذاشتم زیر زانوهاش

 .بلندش کردم و به سمت بیرون حرکت کردم

 .وشکر آمبوالنس رو خبر کردمخدار 



اون لحظه حس کرده بودم که یه ماشین نمیدونم چرا اما 

 .آمبوالنس همراهمون باشه بهتره

سریع فاطمه رو روی برانکارد گذاشتم و خودم هم سوار 

 .ماشین شدم

های اولیه رو به فاطمه رسوندن بعد از اینکه اون مرد ها کمک

گذاشتن رفتن سوار ماشین و ماسک اکسیژن رو روی دهنش 

 .شدن و به سمت بیمارستان حرکت کردن

 

 *فاطمه*

 

چشم هام رو که باز کردم با چهره ی زیبای مادرم رو به رو 

 .شدم

 !مامانی _

 .بلند شدم و رو به روش ایستادماز جام

 !سالم دخترم _

 .متعجب به اطرافم نگاه کردم

 !پر از گل و گیاه



 !یسر سبز و زیبا و وصف نشدن

 !مامان من اینجا چی کار می کنم؟ _

 .دستم رو محکم گرفت

 .نمیدونم _

 .تو اینجا ظاهر شدولی یک ساعت پیش روح

 .تعجبم بیشتر شد

 !نکنه من مردم؟ _

 .پیشونیم رو بوسید

 .مرگ و زندگی دست خداست _

 !هرچی خدا بگه

چه بالیی سر گرنه معلوم نیست کهنمرده باشی وکهامیدوارم

 .بوراک بیاد

 

 *بوراک*

 

 .باالخره رسیدیم بیمارستان



فاطمه رو از آمبوالنس اوردیم بیرون و به سمت اتاق اورژانس 

 .حرکت کردیم

تا دم در اتاق فاطمه رو همراهی کردم اما دیگه بهم اجازه 

 .ندادن بیام داخل اتاق

فاطمه یک بیمار اورژانسی بود مخصوصا چون این اولین بارش 

 .اتفاقی براش میافتاد نبود همچین

 .از اتاق فاصله گرفتم روی صندلی انتظار نشستم

 .خدا کنه که اتفاقی برای فاطمه نیفتاده باشه

حدود سه ساعت منتظر دکتر بودم تا اینکه باالخره اومد 

 .بیرون

 .حرکت کردم سریع به سمت دکتر

 !اقای دکتر چی شد؟ _

 !حالش خوبه؟

 .دکتر سرش رو انداخت پایین

 .متاسفم امیدی برای زنده موندنش نیست _

 !همچین اتفاقی براش افتاده؟ اولین بارش بود که

 .متعجب به دکتر نگاه می کردم



 !اون االن چی گفت؟

 !منظورش چی بود؟

 !فاطمه زندست

 !آره فاطمه زندست

 .سریع دکتر رو زدم کنار و به سمت اتاق اورژانس حرکت کردم

 .گذاشته بودن پارچه ی سفیدی روی سر فاطمه

 .دیگه تحمل وزن خودم رو نداشتم

روی زانو نشستم و همراه با نشستنم یک قطره اشک از گوشه 

 .ی چشمم چکید

 !نه این امکان نداره _

از جام بلند شدم و به سمت تخت حرکت کردم و پارچه رو از 

 .روی صورتش برداشتم

 .اشک هام شروع به ریختن کردن

 .این همه بال سرم اومدچقدر من گناهکار بودم که 

 !فاطمه صورتش از همیشه مظلوم تر بود

 .سرم رو انداختم پایین

 .بدنم از شدت گریه شروع به لرزیدن کرده بود



 .پرستار ها اومدن من رو از اتاق انداختن بیرون

 .نمیدونم چرا اما پا تند کردم و به سمت ماشینم حرکت کردم

 .روندم سوار ماشینم شدم و به سمت ناکجا آباد

نمیدونم کجا میرفتم؛ فقط میدونم باید یک جایی برم که بتونم 

 .بلند فریاد بکشم

یک جایی مثل کوه، تپه چمیدونم فقط یک جای آزاد که بتونم 

 .خودم رو خالی کنم

 .بعد از دو ساعت به شمال ایران رسیدم

 .به سمت دریا حرکت کردم

 .کسی نبود

ت *ر*و*که دخترا با ش معلومه اینجا ایرانه، خارج که نیست

ت *ر*و*ن بیان بیرون و مرده فقط یه ش*ی*ت*و*س و

 .پاشون باشه

 ! اینجا ایرانه

 :رو به دریا کردم و بلند داد زدم

 !خدایی که فاطمه میگه این دریای با عظمت رو ساختی _

 .افریدیتمام انسان های روی زمین رو خدایی که 



 .آفریدیخدایی که عشق رو همون

خدایی که من مغرور سنگ دل و عاشق یک دختر ایرانی  ای

 .کردی

که هزار تا دختر چشم و مو رنگی نمیتونستن عاشقم منی 

 .عاشق یه دختر ایرانی چشم و مو مشکی کردیکنن رو 

 !حاال که عاشقم کردی چرا می خوای عشقم رو ازم بگیری؟

فتن گرتو که با گرفتن برادرم کمرم رو شکوندی پس حداقل با 

 .فاطمه من رو نابود نکنه

 .نابودم نکن

 .دنیا چرا اینقدر نامرده

 بلند فریاد کشیدم

 .از ته دلم داد کشیدم

 .از ته دلم زار زدم

 .زانو زدم روی شن های ساحل نشستم

 .خدایا اگه فاطمه رو بهم برگردونی مسلمون میشم _

 !قول میدم

 .به شرفم قول میدم که مسلمون میشم



و هوای خودم بودم که صدای زنگ موبایلم به گوشم  توی حال

 .رسید

 .یه شماره ی ناشناس بود

 .جواب دادم

 !الو؟ _

 .یه پسر پشت خط بود

 !الو سالم همراه آقای جکسون؟ _

 .پاک کردماشک هام رو 

 !بله _

 .گوشم رسیدیک لحظه صدای گریه ی فاطمه به

 .نگاه می کردممتعجب به رو به روم 

 !خواب می بینم حتما دارم 

 .صدای پسره به گوشم رسید

 !این خانومت مارو کشته _

یه تا حاال گرکرده یه اتفاقی برات افتاده نشسته از صبح فکر

 !کرده بیا خودت آرومش کن

 !چی؟



 !خانومم؟

 !نمرده بود؟فاطمه مگه 

 .صدای فاطمه به گوشم رسید

 .بودانگار خیلی گریه کرده 

 !الو _

 !بوراک

 !خوبه؟حالت 

 !زنده ای؟

 !بوراک؟

گفتم این یک بالیی سرش اومده شما دارین من وای ارسام من

 !رو گول می زنین

 .بعد دوباره شروع به گریه کردن کرد

 .یکم به خودم اومدم

 !؟...فاطمه ... ف ... الو ... ا  _

 :صدای جیغش بلند شد

 !بوراک _

 !کجایی روانی؟



 !دارم دیوونه میشم

 !حالت خوبه؟

 !زیت که نشده؟چی

 !ببینم با کسی که درگیر نشدی؟

 !خوبه؟هو حالشمین

 !نیومده؟بالیی که به سرتون 

متوجه بعضی از سواالش  انقدر تند تند حرف می زد که من

 .نمی شدم

 !من خوبم االن میام پیشت _

 .دوباره شروع به حرف زدن کرد

 !خوبه؟هو حالشمین _

 !کجاست؟

 !بده دستش گوشی رو

 !ش دارمکار

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 !می دادم؟ حاال باید چی جوابش رو

 !میام پیشتگفتم که االن _



 حرکت ماشینم و به سمت قطع کردمبعد سریع گوشی رو 

 .کردم

 

 *فاطمه*

 

 !نداد؟ وا پس چرا جواب سوالم رو

 !نداد به مین هو؟چرا گوشی رو 

 .به زور قورت دادمآب گلوم رو 

 .هو اومده باشهاسترس گرفتم نکنه بالیی سر مین

 .ارغوان اومد کنارم نشست

 !چرا اینقدر پریشونی فاطمه؟ _

 !صدای بوراک رو که شنیدی

 !دیگه مشکلت چیه؟

 .قلبم شروع به تند زدن کرد

 !کنم یه اتفاقی برای مین هو افتادهارغوان حس می  _

 

 *بوراک*



 

ریع خودم رو به عشقم با سرعت زیاد می روندم که فقط س

 .برسونم

 !جوابی باید بهش بدم؟اما نمیدونم چه

 !نمیدونم اگه پرسید مین هو کجاست؛ چی بگم؟

 .خوب شد مسلمون بشم فاطمه از طرفی من قول دادم اگه

 !فقط سردرگمم! نمیدونم داره چه اتفاقی میفته؟

 .بعد چهار ساعت و نیم به بیمارستان رسیدم

ت کردم و بعد از اینکه فهمیدم اتاق به سمت پذیرش حرک

 .کجاست به سمت اونجا رفتمفاطمه 

توی اتاق داشت با اشک به ارغوان نگاه می کرد که یک لحظه 

 .چشمش به من افتاد

 .به پشت سرم نگاه کرد اما کسی رو ندید

 :به زور گفت

 !کجاست؟... ک ... مین هو ...  م  _

 .پایینانداختم وارد اتاق شدم و سرم رو 

 .به دیوار تکیه دادم و روی زمین نشستم



 .صدای جیغ فاطمه بلند شد

 .پرستار ها به زور اومدن آرومش کردن

 .حدس می زدم بفهمه

 .کرد به بلند گریه کردنشروع

 .یکی از پرستار ها آمپول آرامبخش بهش تزریق کرد

بعد از دو دقیقه دیگه صدای جیغ و داد هاش به گوشم نمی 

 .رسید

 .غوان اومد کنارمار

 !مین هو واقعا مرده؟ _

 .کردم و به چشم هاش نگاه کردمسرم رو بلند 

 .فقط تونستم سرم رو تکون بدم

 .ارغوان روی زمین نشست

 !یا امام حسین _

 .چنگ می زدبغض به گلوم 

 .فاطمه تا قبل از اینکه بیای یه حدس هایی می زد _

 .به زور قورت دادم گلوم روآب

 !مردهگفته بودن فاطمه به من _



 !چطور االن زندست ارغوان؟

 .نگاه کردبه فاطمه 

خودمم نمیدونستم همین دو ساعت پیش دکترش  _

وقتی تو رفتی فاطمه هم بهوش اومد و سراغ تو رو گفتبهم

 .گرفت

تصادف کردی و توگفتیکی از این پرستار خنگ ها هم بهش

 !مردی

ز فاطمه گرفت و منم با ارسام بعد دکتر اومد شماره ی من رو ا

 .اومدم پیشش

 .نگاه کردممتعجب بهش

 .فاطمه پشت تلفن اسم ارسام رو یک بار اورد

 !کیه؟ارسام  _

 .ارغوان یکم لپاش گل انداخت

 !نامزدمه _

 .لبخند بیجونی زدم

 .یکی از پرستار ها اومد داخل اتاق

 !لطفا برین بیرون بیمار نیاز به استراحت داره _



 .جام بلند شدم و با ارغوان از اتاق زدم بیروناز 

 !پس نامزدت کجاست؟ _

 .تک سرفه ای کرد

 .کار داشت رفت _

 .یک اهانی گفتم و رفتم روی یه صندلی نشستم

 

 *فاطمه*

 

 .آروم چشم هام رو باز کردم

 .بغض به گلوم چنگ می زد

 !مین هو مرد؟

 !مین هو؟

 .منه باورم نمیشه تا با چشم های خودم نبین

 !مگه میشه

 !مین هو؟

 !وای خدا حتی نمیتونم بهش فکر کنم

 !یا خدا دعا میکنم خواب باشم



 .صدای در اتاق به گوشم رسید و بوراک اومد داخل

 .با چشم های اشک الود بهش نگاه کردم

 .بهم نزدیک شد

 !با همون جذبه

 !با همون اخم

 !با همون قدم های شمرده و آروم

 .بهم نگاه کرد روی صندلی کنارم نشست و

 !تا کی می خوای اشک بریزی؟ _

 .روی تخت نشستم

 ...می  _

 .وسط حرفم پرید

 !من بیشتر از تو با مین هو بودم _

 !االن اون مرده

 !میخواد که تو خوشبخت شیمطمئن باش اون 

 .اخم کرد

 !تو چرا اینقدر خونسردی؟ _

 !کی مرده؟می فهمی



 !جواب پدر و مادرش رو چی میدی؟

 .رو گذاشتم روی صورتم دستم

 !وای خدا _

نزدیکم اومد و روی تخت نشست و دستام رو از روی صورتم 

 .برداشت

 .با دست هاش صورتم رو قاب گرفت

برادرم توی بغل من مرد و اخرین خواستش از من این بود  _

 !خوشبخت کنمکه تورو 

 !این رو میدونستی؟

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .دیک کرد و اشک هام رو پاک کردخودش روی بیشتر بهم نز

االن میخوام به جای گریه کردن و فکر کردن به چیز های  _

 !متفرقه فقط به یک چیز فکر کنی

 !اونم اینه که میخوای زنم بشی؟

 !اصال می تونی؟

 !کنی؟گندم رو تحملمیتونی اخالق های

 !می تونی بی حوصلگی هام رو تحمل کنی؟



 !کنی؟میتونی گیر دادنام رو تحمل

 !میتونی تحملم کنی

 .گذاشت روی لب هامتا خواستم چیزی بگم دستش رو

 .االن جواب ازت نمیخوام _

خوب به حرف هام  امشب برو. فردا جوابم رو ازت می گیرم

 .فکر کن

 .االن هم برو لباسات رو بپوش مرخصی

 .سرم رو انداختم پایین

 !مین هو کجاست؟ _

 .پوزخندی زد

 !این رو بگیپس می خواستی  _

 .توی سرد خونست

 .بازم اشتباه فکر کرده بود

 !میشه من رو ببری سرد خونه ای که مین هو هست؟ _

 .دست هام رو ول کرد

 .دم در بیمارستان منتظرتم _

 .بعد از اتاق زد بیرون



یکی از پرستار ها اومد داخل اتاق و کمکم کرد تا لباس هام رو 

 .بپوشم

 .مت ماشین بوراک حرکت کردملباسام رو که پوشیدم به س

 .چادرم رو مرتب کردم

 .راستش دیگه چادر می زدم

 .دیگه بی حجاب نبودم

 .دلم نمیخواد حتی یک تار موم رو یک نامحرم ببینه

به بوراک که با عینک آفتابیش و هیکل و تیپ جذابش به 

 .ماشین تکیه داده بود نزدیک شدم

ماشین شد و به نشستم و اونم سوار رفتم روی صندلی جلو

 .سمت سرد خونه ی حرکت کردیم

بود درگیر کردهذهنم روگلوم فشار میاورد اما سوالی کهبغض به

 .ازش پرسیدم

 میگم کی منتقلش می کنن کره؟... اممم  _

 .به رو به رو خیره شده بود

 !فردا _

 .سرم رو انداختم پایین



 .قطره اشک از گوشه ی چشمم چکیدیک 

 !یم؟میشه ما هم بر _

 .یک لحظه ماشین از حرکت ایستاد

به من خیره  بوراک عینکش رو از توی چشم هاش برداشت و

 .شد

 !تو می خوای بری کره؟ _

 .سرم رو به معنای بله تکون دادم

 !نمیذارم بریمن  _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !چرا؟ _

 .ماشین رو روشن کرد

 .اونجا خونواده ی مین هو هستن _

پرسیدن کی هستی تو چی جوابشون رو  اگه رفتی و ازت

 !میدی؟

 هورفتی؛ می خوای بری سر قبر مین کن که گذاشتماصال فکر

 !بشینی گریه کنی؟

 !خونوادش نمیگن این دختره کیه؟



 .برات خطرناکهاصال تو دختری اونجا پر پسره و 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .ولی من برای تو اومدم ترکیه _

 .بودم و ترکیه کلی پسر داشت با اینکه یک دختر تنها

من اومدم ترکیه و هر لحظه خودم رو بهت نزدیک کردم البته 

هرچند که تو پسم می زدی اما حتی یک نفر هم نگفت این 

 .چرا خودش رو به بوراک نزدیک می کنه( فاطمه) پسره

 !حاال که مین هو مرده کره برای من شده نا امن؟

 !کیه؟سر قبرش میگن اینهو نیست اگه من برم حاال که مین

 !خوب مگه من برای رسیدن به تو تغییر قیافه ندادم؟

 .میرم اونجا هم تغییر قیافه میدم

 .محکم زد روی فرمون که به خودم لرزیدم

 !من فرق دارم _

 ... تو چه فرقی با  _

 .هو عشق تو نیستعشقت بودم اما مین من _

 .پوزخندی زدم

 !هارو میزنی؟ با چه مدارکی داری این حرف _



 .یک لحظه سرش رو متعجب به سمت من برگردوند

 .یا خدا عجب حرفی زدم

 .لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود

 .حاال فکر میکنه من عاشق مین هوعم

 .پوزخند زد

 .باشه فردا میری کره اما تنها _

 .به صندلی تکیه دادم و سکوت کردم

 .نشدبدل  حرفی بینمون رد وتوی کل راه هیچ

 .استرس گرفته بودم

 .می ترسیدم جسم مرده ی مین هو رو ببینم راستش یکم

 .بعد از نیم ساعت به سردخانه رسیدیم

 .از ماشین پیاده شدم و همراه بوراک وارد سرد خونه شدیم

 .سردخونش یه جوری بود

رفتیم به سمت یکی از خدمتکارها که داشت کف سالن رو طی 

 .کشیدمی

 .زدن کردم من شروع به حرف

 .سالم ببخشید _



کجا می کسانی که خارجی هستند و در ایران می میرند رو

 !برن؟

 .به یک اتاقی اشاره کرد

 .پیش آقای دکتر بهرامی _

 .همراه بوراک به سمت اتاقی که اشاره کرد رفتیم

 .چند تقه به اتاق زد که صدای مردی به گوشمون رسیدبوراک

 !داخل بفرمایید _

شدیم که با یک مرد میانسال که پرونده ای جلوش  وارد اتاق

 .به رو شدیمبود و وسط اتاق ایستاده بود، رو

 .تک سرفه ای کردم

 !آوردن اینجا؟هو روسالم ببخشید آقای لی مین _

 .به برگه های توی دستش نگاه کردیکم

 .بله _

 !شما از بستگانش هستین؟

 .سرم رو انداختم پایین

 .هستیم نه ما از دوستانش _

 .کردمبا شنیدن صدای بوراک سرم رو بلند



 .خوبه پس دنبالم بیاین _

مرد می رفت؛ اون شونه به شونه همراه بوراک، به سمتی که 

 .حرکت کردیم

توی اتاق یک در دیگه بود که دکتر در رو باز کرد و من با دهن 

 .همه کشویی که به دیوار چسبیده بود نگاه کردم باز به اون

 .ماهم همراهش رفتیموارد اتاق شد و دکتر 

بعد از چند دقیقه رو به روی یک در مربعی شکل ایستاد 

 .کشو به سمت بیرون کشیدشبازش کرد و مثل یکو

یک لحظه با دیدن صورت سفید مین هو جیغ کوتاهی کشیدم 

 .که بوراک و دکتر متعجب بهم نگاه کردن

گریه کردن  سریع دستم رو جلوی صورتم گرفتم و شروع به

 .کردم

 .بوراک بهم نزدیک شد و محکم بغلم کرد

 !آروم باش دختر _

 .اشک هام بی وقفه می ریختن

 .جدا شدم و به جسم بی جون مین هو نگاه کردماز بوراک

 .آروم بخواب _



... ب .. .کسی ... ک ... ترین ... ت ... مظلوم ... م ... تو ... ت 

 .میشناختم...  ی م... من ... م ... که ... بودی 

 .دکتر کشو رو بست

 !فردا صبح قراره ببرنش کره _

 .اگه خواستین بیاین

 .بوراک جواب دکتر رو داد

 !باشه مرسی _

هام حلقه کرد و به سمت ماشینش بعد دستاش رو دور شونه

 .کردیمحرکت

 .هنوز تو شک مرگ مین هو بودم

 .اشک می ریختم اما بی صدا

 .انگار گنگم

 !هو واقعا مرد؟یعنی مین

 .اصال باورم نمیشه

 !اصال

 

 *بوراک*



 

 .سوار ماشین شدیم

کنم فاطمه شروع به حرف زدن تا خواستم ماشین رو روشن

 .کرد

 !من فردا نمی رم کره _

 .متعجب به سمتش برگشتمبا این حرفش

 چرا؟ _

 .سرش رو انداخت پایین

 .حق با تو بود _

 !من برم اونجا چی کار؟

 !کارست؟خونوادش بگن این چهاگه گریه کنم ومیره ابروم

من دیگه نمیتونم تغییر قیافه بدم و خودم رو شکل در ضمن

 .پسرا کنم چون قسم خوردم نامحرمی موهام رو نبینه

و مهم تر از همه مین هو برای من مثل برادر میموند و عشق 

 !توییواقعیه من

یارو بهم تا جمله ی اخرش رو شنیدم؛ حس کردم انگار کل دن

 .دادن



اشک هاش رو پاک کرد و بهم نگاه کرد بعد سریع سرش رو 

 .انداخت پایین

 .لبخندی زدم

 .ماشین رو یک جا پارک کردم

 یعنی جوابت بله هست؟ _

 .جواب خواستگاری که توی بیمارستان ازت کردم منظورم

 .لبخند زد

 !لطفا بگو _

 :نفس عمیقی کشید و بهم نگاه کرد

 دم عاشق هم کره هم کور؟شنیدی میگن آ _

 .یعنی غیر از صدای عشقش نمیخواد صدای کسی رو بشنوه

 .یعنی نمیخواد غیر از عشقش کسی رو ببینه

 !کر شدم هم کورمنم پنج ساله هم

منم پنج ساله نمیخوام غیر از صدای تو، صدای کسی رو 

 .بشنوم و غیر از تو کسی رو ببینم

فقط خودم رو بهت  چهارسال تحمل کردم و رفتم سرکار که

 .نزدیک کنم



 .آخرش اومدم ترکیه و عین سیریش بهت چسبیدم

بهم فوش دادی، تهمت زدی، سرم داد کشیدی، من رو کتک 

 .زدی ولی من پات موندم

 .چون هم کر بودم و هم کور

 .دلم میخواست فقط صدات رو بشنوم

اصال حرفایی که میزدی رو نمیفهمیدم چون فقط محو صدات 

 .می شدم

 .فقط میخواستم ببینمت

 .قلبم می لرزید وقتی بوی تو رو حس می کردم

 حاال تو میگی نمیتونی گره ی اخم بین ابروهات رو باز کنی؟

 میگی نمیتونی بهم ابراز عالقه کنی و بگی دوستم داری؟

 میگی اخالفات گندن؟

 میگی خیلی بی حوصله ای؟

 میگی خیلی به کار هام گیر میدی؟

 !باشه قبول

 !خودم روزی صد بار بهت میگم دوست دارم اصال

 !اصال خودم میخندونمت که حداقل پیش من بخندی



کل دنیارو بهم میریزم تا حداقل یکم از بی حوصلگیت کم 

 !بشه

 !من عاشق تمام اخالق ها و گیر دادناتمتازشم

 !مهمم چون می بینم برات

 !تنهات بذارمبوراک این حرف ها دلیل نمیشه که من

 :رش رو انداخت پایین و آروم گفتبعد س

 !میگم سالی یک بار می تونی بهم بگی دوست دارم _

 .بعد سریع دست هاش رو گذاشت روی صورتش

 .وای خاک به سرم _

 .خندیدمآروم

 .قربون خجالت کشیدناش

 

 *فاطمه*

 

 .وای آبروم رفت

 .چی گفتممن هنوز هیچی نشده ببین

 .وای ای کاش نمی گفتم



 .رو روشن کرد بوراک ماشین

 !داری کجا میری؟ _

 .سکوت کرد و چیزی نگفت

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .چیزی نگفتم و از خجالت سرم رو انداختم پایین

 .حدود یک ساعت بعد ماشین از حرکت ایستاد

 .سرم رو بلند کردم و متعجب به رو به روم نگاه کردم

 !یک جای سر سبز

 .فوق العاده بود

 !عالی

 .و گل و گیاهپر از درخت 

 .هفته تا بهار مونده بود اما اینجا سر سبز بودهنوز یک

 .کلی پرنده ی رنگا و رنگ توی آسمون در حال پرواز بودن

 .کلی گل رنگی روی زمین و درخت ها بودن

 .یک لحظه در ماشین سمت من باز شد

به بوراک نگاه کردم که دستم رو گرفت و من رو از ماشین 

 .شین رو بستپیاده کرد و در ما



 .من رو برد یکم جلو تر

 .می رسید صدای چشمه به گوشم

 .بوراک ایستاد و روش رو طرف من کرد

یکم ازم فاصله گرفت و جلوم زانو زد  و جعبه ی مخملی قرمز 

رنگش رو از توی جیبش در آورد و بازش کرد و من حلقه ی 

 .طالیی رنگ رو توش دیدم

 :و شیواش گفت نگاه کرد و با صدای رسا جدی بهم

 !با من ازدواج می کنی؟ _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .دستام رو جلوی دهنم گذاشتم

 !یا خدا

 .داشت اشک هام در میومدن

 :سریع و آروم گفتم

 !بله _

 .حرکتی نکرد

 !نشنیدم چی گفتی؟ _

 .یکم بلند تر گفتم



 !بله _

 .اخمش غلیظ تر شد

 .نمی شنومبلند تر بگو من  _

می خواد بلند بگم که کل دنیا بفهمن جواب من آها پس آقا 

 .بله هست

 .با تمام توانم بلند داد زدم

 !بله من باهات ازدواج می کنم _

ار جاش بلند شد و انگشتر رو از توی جعبه در آورد کرد توی 

 .انگشتم

 .یک انگشتر طالیی با الماس های ریز آبی

 !چقدر قشنگ بود

ل کرد و آروم کنار گوشم بوراک نزدیکم شد و من رو محکم بغ

 :گفت

 !از همین االن تو دیگه حکم زن من رو داری _

 !دیگه هیچ کس حق نداره بهت چپ نگاه کنه

در ضمن تو باید هر روز بیشتر از ده بار به من بگی دوست 

 .دارم و منم روزی یک بار بهت میگم



 .آروم خندیدم

 .پسره ی پررو

 .آبیش نگاه کردم سرم رو از سینش جدا کردم و به چشم های

 .از االن شروع می کنم _

 !بوراک خیلی دوست دارم

 .لبخند کم رنگی زد و سرش رو بهم نزدیک کرد

جوری که مطمئن بودم اگه حرف بزنه لب هاش با لب هام 

 .برخورد میکرد

 !خیلی دوست دارم فاطمه _

 .بعد آروم لب هاش رو گذاشت روی لب هام

 .کردممنم بدون هیچ خجالتی همراهیش 

 .جدا شدیم بعد از یک دقیقه از هم

 .پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند

 .چشم هام رو بسته بودم

 .بعد از چند دقیقه سرم رو بردم عقب

 !میگم اینجارو از کجا پیدا کردی؟ _

 !خیلی قشنگه



 .تک سرفه ای کرد

تو شیش ماهی که داشتم دنبال تو می گشتم به اینجا  _

 .رسیدم

 .لبخندی زدم

 !خیلی قشنگه _

 .دستاش رو محکم تر دور کمرم حلقه کرد

 !به پای تو نمی رسه _

 .روی صورتم دستام رو از روی سینش جدا کردم و گذاشتم

 !آقا خجالتم نده _

 .آروم خندید و سرش رو نزدیک گوشم کرد

 .بی صبرانه مشتاقم سریع ازداج کنیم _

 .ازش جدا شدم

داره دیگه نمیشه  خوب اقا خوشکله ایران یه رسمایی _

 !همینطوری تا دختر گفت بله بری بگیریش

 .نگاه کردمتعجب به من

 :بهش نزدیک شدم و با عشوه گفتم

 !باید با پدر و مادرت بیای خواستگاریم _



 .بعد لبخند زدم

 .شدبهم نزدیک

 !گفتی همین االن بله رو به منتو _

 .یک قدم رفتم عقب

کردیم نمی گن این پسره میدونم ولی پس فردا که عروسی  _

 !کی اومد خواستگاری فاطمه؟

 :دستی روی صورتش کشید و با حرص گفت

 !باشه ولی بعد عروسی این کارات جبران میشه _

لبخندی زدم و بهش نزدیک شدم و کرواتش رو گرفتم و به 

 .سمت خودم کشیدم و لپش رو محکم بوسیدم

 !این آخرین بوسمون بود تا بعد از عروسی _

 .آروم خندیدمبعد 

 .بهم نزدیک شد و محکم دستم رو گرفت

 !میدونستی خیلی دیوونه ای فاطمه؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 !میدونستم بله سرورم _

 .لبخند روی لب هاش رو دیدم



 :آروم گفت

 !می ترسم با این کارات من رو دیوونه تر کنی _

 :الکی مثال نشنیدم، گفتم

 چی گفتی؟ _

 .بهم نگاه کرد

 !هیچی _

 .خونه بیا سریع سوار ماشین شو برسونمت

سوار ماشین شدیم و بوراک به سمت خونه ی من و ارغوان 

 .حرکت کرد

 .توی راه همش به انگشتر توی دستم نگاه می کردم

 .بوراک سکوت کرده بود و به جلو نگاه می کرد

 .سرم رو انداختم پایین

 !ی کارکنم؟اگه بوراک با خانوادش بیاد خواستگاریم باید چ

مجبورم به خاله مریم التماس کنم که بیاد خونمون تا حداقل 

 .خانواده بوراک نگن این دختره بی خانوادست

 .باید از ارغوان کمک بگیرم

 .نفس عمیقی کشیدم



 .باالخره دم در خونه ماشین رو متوقف کرد

 .خواستم از ماشین پیاده بشم که بوراک دستم رو گرفت

 .هش نگاه کردمبه سمتش برگشتم و ب

 .پس فردا شب میایم خونتون _

 .امروز به پدر و مادرم زنگ می زنم

 .لبخندی زدم

 !عالیه _

 .دوباره خواستم پیاده شم که دستم رو محکم تر گرفت

 .دوباره سمتش برگشتم

 !چیزی شده؟ _

 .سریع دستم رو ول کرد و اخم کرد

 !نه _

 !برو

 .لبخندی زدم

 !خدا پشت و پناهت _

خونه گفتن حرفم از ماشین پیاده شدم و به سمتبعد از 

 .حرکت کردم



 

 *بوراک*

 

وای خدا یعنی نمیدونه باید قبل از اینکه پیاده بشه صورت من 

 !رو ببوسه؟

 !توجه کنه؟یعنی می خواد اینطور به من 

 .پوف کالفه داری کشیدم

اینجا ایرانه ترکیه نیست که تا دو نفر نامزد می کنن وارد 

 .نرابطه میش

 .فاطمه گفت بعد از عروسی

 .خیال در آوردصدای اس ام اس گوشیم من رو از فکر و 

 .فاطمه بهم پیام داده بود

بازش کردم و متعجب به پیامی که برام فرستاده بود نگاه 

 .کردم

تا زمانی که عروسی نکردیم حق نداری دستم رو بگیری، : پیام

 .بغلم کنی یا من رو ببوسی عشقم

 .ه نه ترکیهاینجا ایران



 !مواظب خودت باش خیلی دوست دارم

 .کردمبا حرص به پیام نگاه می

 .رسما داشت من رو دیوونه می کرد

 .نفس عمیقی کشیدم

کوچیکش چطور  وای خدا ببین یه دختر ریزه میزه با جثه ی

 .قلب من رو به بازی گرفته

 .ولی باشه دارم برات خانوم کوچولو

 .حرکت کردمخونم توی تهران  به سمت

بعد از اینکه رسیدم خونه ماشین رو توی پارکینگ پارک 

 .کردم رو وارد خونه شدم و به اتاقم رفتم

 .روی تختم نشستم و به پدرم زنگ زدم

 !الو سالم بوراک تویی؟ _

 .باز مادرم جواب داد

 !سالم مامان جان بابا هست؟الو  _

 .دادمگوشی رو از خودم فاصله مادرم جوری داد زد که 

 !چی؟ _



میزنی اونموقع سراغ پدرت رو  بعد از چند روز زنگ

 !گیری؟می

 !واقعا که دیگه بهم نگو مامان

 .لبخندی زدم

پدرم لوسش کرده بود از بس که قربون صدقه ی مادرم رفته 

 .بود

 .صدای خنده ی  پدرم به گوشم رسید

 !الو جانم پسرم _

 .دستی روی سرم کشیدم

 .میشه فردا بیاین ایراناستم بگم اگهسالم بابا من میخو _

 !با فاطمه صحبت کردم گفت باید رسمی بیاین خواستگاری

 :پدرم با خوشحالی گفت

 !واقعا؟ _

 !یعنی ازش خواستگاری کردی؟

 .تک سرفه ای کردم

 !بله _

 .پدرم نفس عمیقی کشید



 !عالیه _

 .فردا میایم ایران

 .یکم با موهام ور رفتم

 .لوس کنمامان رو فقط بابا کم  _

 .بابام بلند خندید که صدای جیغ مادرم بلند شد

 .اصال من هم با تو و هم با بوراک قهرم بهزاد _

 .دیگه دوستتون ندارم

 .خندیدمآروم 

 .خدارو شکر فاطمه اینطور نیست

 .هم فردا میایمما بابا جان تو برو استراحت کن _

 .باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم

 

 *ادبهز*

 

 !عالی شد

 !باالخره بوراک و فاطمه بهم می رسن

 .توی دلم غوغا بود



 .تونست ابراز عالقه کنه باالخره پسرم عاشق شد و

 .به نازنین نگاه کردم

 .قهر کرده بود

به سمتش رفتم و جفتش روی مبل نشستم که پشتش رو بهم 

 .کرد

 :منم رفتم و کنار گوشش گفتم

 .کردبوراک از فاطمه خواستگاری  _

 .متعجب به سمتم برگشت

 !دروغ می گی _

 .لبخندی زدم

 !نه _

 !بگو جون نازنین _

 .لبخندی زدم

 .خودمجون _

جیغ بلندی کشید و خودش رو پرت کرد بغلم و شروع به 

 .بوسیدن اجزای صورتم کرد

 !وای امروز بهترین روز زندگیمه _



 .فکر میکردم بوراک غرورش به احساسش غلبه می کنه

 .سریع ازم جدا شدبعد 

 !راستی من باهات قهرم _

 .بلند شروع کردم به خندیدن

 .بعد رفتم آروم لپش رو بوسیدم

 !نازنین خانوم با من قهر می کنی؟ _

 .به سمتم برگشت و سرش رو انداخت پایین

 !تقصیر خودته _

 !من بهت گفتم که من رو ناز نکن

 !گفتم لوس میشم گوش نکردی

 !بیا حاال تحویل بگیر

 .لبخندی به چشم های زیباش زدم

 .با انگشتم موهاش رو کنار زدم و به چشم هاش نگاه کردم

 .من عاشق این خانوم لوسم هستم _

 .من بدون این خانوم ناز نازی می میرم

 .اصال زندگی بدون ناز کردن تو معنی نداره

 .دستش رو گذاشت روی صورتش



 !خجالتم نده _

 .لبخندی زدم و محکم بغلش کردم

عشقم برو لباسامون رو جمع کن که فردا میریم ایران برای  _

 .خواستگاری

 .دستاش رو محکم دور کمرم حلقه کرد

 !عالیه _

 .به چشم هام نگاه کرد

 !جان به نظرت من پیرم؟ _

 .خندیدمآروم

 .تو هنوز چهل و پنج سالت نشده پس پیر نیستی _

 .لبخندی زد

 !خوب اره _

 .راستی فاطمه چند سالشه

 .یکم فکر کردم

 .بوراک گفت هفده سالشه _

 .یکم فکرکرد

 !عالیه _



 .منم تقریبا همسن اون بودم که با تو آشنا شدم

 !یادته؟

 .به لب هاش نگاه کردم

 !اره _

 .از جاش خواست بلند بشه که سریع دستش رو گرفتم

 !کجا؟ _

 .بهم نگاه کرد

 .می خوام برم یکم شکالت بخورم _

 .منم از جام بلند شدم

 !باشه بریم _

دستم رو محکم گرفت و تا خواست حرکت کنه دستش رو 

خودم کشیدم و لب هام رو گذاشتم روی لب هاش محکم سمت

 ...و به سمت اتاقمون حرکت کردم 

 

 *بوراک*

 

 .به عکسش نگاه کردم



 !تموم زندگی منی تو _

 !تموم عمر منی تو

 !دوست دارم دیوونه؟ آخه به چه زبونی بهت بگم

 .تم روانی می شدمداش

 .ای کاش سریع عروسی کنیم

 .ای کاش سریع به فاطمه برسم

 .جیبم در آوردم و به فاطمه زنگ زدمگوشیم رو از توی

 .سریع جواب داد

 !الو جانم آقایی _

 !توله سگ ببین چیکارا می کنه

 !سالم کجایی؟ _

 .صداش به گوشم رسید

 .االن که خونم ولی عصر قراره برم جایی _

 .کردماخم 

 !کجا؟ _

 !تنها می خوای بری؟

 .تک سرفه ای کرد



 .خونه ی خالم _

 .میرمنمیرم با ارغوان و آرسام تنها 

 !راستی فردا شب عروسیشونه میای؟

 .وای خدا اصال از عروسی خوشم نمیاد

 !تو می ری؟ _

 :با خوشحالی گفت

 !معلومه زندگیم _

 .میشه عروسی ارغوان نرم مگه

 .نفس عمیقی کشیدم

 .تو می ری منم میامباشه پس اگه  _

 !وای بوراک نمیدونی چقدر خوشحالم باورت نمیشه _

 .لبخندی زدم

 !پیامه چی بود فرستادی؟ اون میگم _

 :با عشوه گفت

 !خوب آقای من _

 !سرور من

 !تاج سر من



 !مرد خونه ی من

 !همه کس من

 !منتموم وجود 

هستیم با هم در تماس نامحرم  نمیخواد تا زمانی کهمن دلم 

 .باشیم

 .بذار عروسی که کردیم

 !این دختر خیلی خوب بلد بود من رو دیوونه کنه

 .وای خدا صورتم عرق کرده بود

 !باشه _

 .اگه کاری نداری من برم

 .آروم خندید

 .خدا پشت و پناهتنه سرورم برو  _

سریع گوشی رو قطع کردم و به سمت دستشویی حرکت 

 .کردم

 .ودمداغ کرده ب

 .این دختر داشت من رو روانی می کرد

 .هر لحظه بیشتر بهش وابسته میشم



 .هر لحظه بیشتر عاشقش میشم

 .یک مشت آب ریختم تا کمی از داغیم کاهش پیدا کنه

 .اما بی فایده بود

شش ...  پنج مشت ...  چهار مشت ...  سه مشت ... دو مشت 

 ...مشت 

 .بی فایدست

 .کردمتو آیینه به خودم نگاه 

 !من االن کی هستم؟ _

همون پسر مغروری که هرشب دخترا خودشون با پای 

 !خودشون میومدن سمتم و باهام رابطه بر قرار می کردن؟

 !یا همون پسر خشنی که در مبارزه برترین بود؟

 !می خواد؟یا این عاشق دل خسته که فقط معشوقش رو 

تختم دراز  صورتم رو با حوله ی کنار آیینه خشک کردم و روی

 .کشیدم

 .بعد از پنج دقیقه به خواب عمیقی فرو رفتم

 

 *فاطمه*



 

 !وای عالیه ارغوان _

 !خیلی قشنگه

 .با خوشحالی بهم نگاه کرد

 !وای مرسی _

 .راستی مواظب باش آرسام نیاد داخل

 .نگاه کردممتعجب بهش 

 !چرا؟ _

 .به چشم هام نگاه کرد

 .می خوام شب عروسی غافلگیر بشه _

 .لبخندی زد

 !باشه عزیزم _

 !خونوادش رضایت دادن؟ راستی نگفتی چطور

 .اونا که خیلی مخالف بودن

 .محکم بغلم کرد

 .بیا بشین تا برات تعریف کنم _



فقط چند لحظه صبر کن لباسام رو عوض کنم می ترسم خراب 

 .بشه

 .گفتم و روی تخت نشستمباشه ای

 .متمبعد از اینکه لباسش رو عوض کرد اومد س

خوب مثل همیشه با آرسام رفته بودیم بیرون و داشتیم می  _

 .گشتیم

 .اما یهو پدرش اومد و در واقع مچمون رو گرفت

 .بعد ما رو برد خونشون و مادرش اومد سمتم

باورت نمی شد فاطی فکر می کردم االن می خواد من رو بزنه 

 .اما من رو محکم بغل کرد

 .مدی عروس گلمبعد گفت به خونه ی خودت خوش او

یعنی اون لحظه دوست داشتم از خوشحالی جیغ بکشم ولی 

 .فقط گریه کردم

 .سرش رو انداخت پایین

آخه میدونی فکر می کردم کسی دختر بی سرپناه و بی  _

 .اونا من رو پذیرفتن نمیخواد اماخانواده ای مثل من رو 

 .محکم بغلش کردم



 !می دونی به این چی میگن ارغوان؟ _

 .رو روی شونم گذاشت سرش

 !نه _

 .لبخندی زدم

 !معجزه ی عشق _

 .جدا شد ازم

خواست حرفی بزنه صدای در اتاق و بعد صدای آرسام به تا

 .گوشم رسید

 !سالم عروس من اینجاست؟ _

 .ارغوان آروم خندید

 :منم بلند گفتم

 .آره چند لحظه صبر کن بعد بیا عروست رو تحویل بگیر _

 .و شلوارش رو پوشید ارغوان سریع مانتو

گذاشت روی سرش و  شالش رویک آرایش مالیمی کرد و 

 .موهاش رو به صورت یک طرفه انداخت بیرون

 .بعد به سمتم برگشتیکم توی آیینه به خودش نگاه کرد و 

 !به نظرت خوب شدم؟ _



 .به چشم هاش نگاه کردم

 !هم خوب تر شدی از خوب _

 .محکم بوسیدلپم رو 

 .می خوام که نمیتونم باهات بیام پیش خالتمعذرت  _

 .سرم رو انداختم پایین

 !نه بابا _

 !عیب نداره

 .بخرخودم می رم تو فعال برو وسایل عروسی رو 

 .دوباره لپم رو بوسید و رفت

بعد از اینکه ارغوان رفت منم رفتم لباس های بیرونم رو 

 .پوشیدم و چادرم رو به صورت مرتب گذاشتم روی سرم

 .ی آیینه به خودم نگاه کردمتو

 .خوبه بدک نشدم _

 .از اتاق زدم بیرون و به آژانس سر کوچمون زنگ زدم

دم در خونه منتظر آژانس بودم که با شنیدن صدای کسی سر 

 .جام خشکم زد

 !کجا می ری فاطمه؟ _



 .به سمتش برگشتم

 .صدای بوراک بود

بزنم شکر خودش اومده بود اخه میخواستم بهش زنگ خدارو

 .بگم که تنها می رم و ارغوان باهام نمیاد

 .بهش نزدیک شدم

 .خوب شد اومدی _

 .خواستم بهت زنگ بزنم

 .گذاشتاومد جلو تر و دستاش رو روی شونه هام 

 !منتظر کسی بودی؟ _

 .لبخندی زدم

 !اره زنگ زدم آژانس اخه _

 .اخم کرد

 !آژانس برای چی؟ _

 .یکم سرم رو خاروندم

ان با آرسام رفتن خرید برای عروسی منم راستش ارغو _

 .امروز حتما باید می رفتم با خالم صحبت می کردم

 .ازش جدا شدم



 !االن آژانس می رسه _

 !نگران من نباش

به سمت ماشین بهم نزدیک شد و دستم رو محکم گرفت و 

 .خودش برد

من نگفتم حق نداری تا قبل از عروسی دستم رو مگه  _

 !بگیری

 .ند تو ماشین رو خودشم سوار ماشین شدمن رو نشو

 !خودم می برمت _

 !حق نداری جایی تنهایی بری

 .به سمت بوراک برگشتم

 !این کار رو خودم باید انجام بدم؛ تنهایی _

 .نمیخوام فعال خالم تو رو ببینه

 !ازت خواهش می کنم

 .به چشم هام عمیق نگاه کرد

 .برت می گردونمفقط می برم و  _

 .داخلنمیام 

 .لبخندی به روش زدم



 !ممنونم که درکم می کنی _

 .یکم بهم نزدیک شد

 .متاسفم که دستت رو گرفتم _

 .سعی می کنم که تکرار نکنم

قشنگ رو به روی  سرم رو بلند کردم که صورت بوراک رو

 .خودم دیدم

 .یکم تکون میخوردم دماغامون بهم برخورد می کرد

 !عیبی نداره...امم  _

 !مادرت گفتی؟ راستی به پدر و... آ 

 .یکم ازم فاصله گرفت

 !اره _

 .قراره فردا برسن ایران

 .محکم بهم کوبیدمدست هام رو 

 !عالیه _

 .تک سرفه ای کردم و سرجام خیلی سنگین نشستم

 .البته من خیلی خواستگار دارم ها _

 !فکر نکنی یه وقت شوهر ندیدم ها



 .بعد با عشق به چشم هاش نگاه کردم

 .اما من پنج سال انتظار همچین روزی رو داشتم _

 .لبخند کم رنگی زد

 !امروز چند بار بهم گفتی دوسم داری؟ _

 .یکم فکر کردم

 !فکر کنم یک یا دوبار _

 .تک سرفه ای کرد

 !خوب منتظرم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !منتظر چی؟ _

 .بعد سریع یک اهانی گفتم

 !حاال فهمیده بودم منظورش چیه

 !دوست دارم _

دستش رو نزدیک کرد که بگیره اما یهو یادش افتاد که نباید 

 .دستم رو بگیره و دستش رو برد عقب

 .میخواد یک روز توی همین موقعیت قرارت بدم خیلی دلم _

 .با خنده بهش نگاه کردم



 کدوم موقعیت؟ _

 .با حرص به چشم هام نگاه کرد

 !که کدوم موقعیت اره؟ _

 .به خندیدن ریز شروع کردم

 !خوب اینجا ایرانه _

 .ترکیه و آمریکا نیست که

 .ماشین رو روشن کرد

میدونستی اگه تو یک دختر امریکایی بودی؛ بعد از اینکه  _

 !اون حلقه رو می کردم دستت االن حامله بودی؟

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .با مشت زدم به بازوش که لبخندی زد

 !چقدر تو بی حیا شدی بوراک _

 .ه سمتم برگشتب

 !جدی؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 !بودم تو نمی دونستی _

 .به خندیدن کردمبلند شروع 



 !خیلی دیوونه ای _

خندم رو خوردم و آدرس خونه ی خالم رو به  بعد کم کم

 .بوراک دادم

 .خنده ی زیادی هم خوب نیست

 .دختر باید سنگین و رنگین باشه

 .دم در خونه ی خالمباالخره بعد از ربع ساعت رسیدیم 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .صدام زدخواستم از ماشین پیاده بشم بوراک تا

 !مطمئنی که نمیخواد من بیام؟ _

 .به سمتش برگشتم

 .نه ممنون _

 .خودم از پسش بر میام

 !دوست دارم

 .فقط به چشم هام نگاه کرد

 .الزم نبود به زبون بیاره خودم میدونستم که دوستم داره

 .خونه ی خالم حرکت کردمن پیاده شدم و به سمتاز ماشی

 .یکم استرس داشتم که طبیعی بود



 .اما ته دلم یکم دلشوره هم داشتم

 .حس بدی بود

 .همش فکر می کنم خالم مخالفت میکنه

 .بعد از پنج دقیقه دختر خالم رایکا اومد در رو برام باز کرد

 .تا من رو دید محکم پرید بغلم

 .ن دوست و همراه من بودرایکا همیشه بهتری

 .کسی که از خواهر هم به من نزدیک تر بود

 !چه خبر عشقم کجا بودی تو؟ _

 .لبخندی زدم و سرم رو انداختم پایین

 .ببخشید که بهتون سر نزدم _

 .معذرت می خوام

 .اما االن که اومدم کار واجبی دارم

 .به چشم هام نگاه کرد

 !بیا تو _

 .مامانم رفته خرید

 .دیگه میادیکم 

 .با لبخند وارد خونه شدم



رایکا من رو به سمت پذیرایی راهنمایی کرد و منم روی مبل 

 .نشستم

 .اونم اومد کنارم نشست

 !چقدر عوض شدی فاطمه _

 .خیلی ساکت و نسبت به قبال ها عاقل تر شدی

 .از خجالت سرم رو انداختم پایین

 .خوبه اختالف سنیمون همش یک ماه بود ها

 .قط یک ماه از من بزرگ تر بود؛ همیناون ف

 .اما از کوچیکی باهم بزرگ شدیم

 .مثل دو تا خواهر

مادرامون که خواهر بودن بیست و چهار ساعت باهم در ارتباط 

 .بودن

خالم از مادرم دو سال کوچیک تر بود و خیلی به مادرم 

 .وابسته بود

 .اما خالم بعد از مرگ مادرم نسبت به من خیلی سرد شد

 !یلی زیادخ

 .کنم مرگ پدر و مادرم رو تقصیر من می دونهفکر



 !فاطمه االنه که مامانم بیاد تو چیزی نمی خوری؟ _

 .دست هاش رو محکم گرفتم

 !رایکا؟ _

 .به سمتم برگشت

 .من چیزی نمی خورم _

اومدم درمورد مسئله ی مهمی با خاله صحبت کنم اما استرس 

 .دارم

 .کنجکاو بهم نگاه کرد

 !مسئله ای؟چه  _

 .سرم رو انداختم پایین

 .راستش قراره یک خواستگار برام بیاد _

 .دست هاش رو محکم بهم کوبید

 !آخ جون پس یک عروسی دعوتیم _

 .دستاش رو فشردم

 !نه صبر کن _

 .هنوز نیومدن خواستگاریم



می خوام ( شوهر خالم) یعنی من از تو و خاله و عمو اتابک

 .خونوادمبیاین خونم به عنوان 

 !تنهام

 .محکم بغلم کرد

 .نگران نباش من راضیشون می کنم _

 .یک لحظه سریع ازم جدا شد

 !مشخصاتش رو بگو _

 !اصال ببینم تو دوستش داری؟

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 .یک پسر آمریکاییه که مادرش ایرانیه و پدرش آمریکایی _

 .تکمیلهاز نظر ثروت همه چیز تمام و از نظر جذابیت 

 .که من دوسش ندارماما چیزی که از همه مهم تره اینه

 !بلکه عاشقشم

 .گنگ بهم نگاه کرد

 !واو _

 !آمریکایی؟

 !به نظرت اون دوست داره؟



خاله مریم وارد  تا خواستم حرف بزنم در پذیرایی باز شد و

 .خونه شد

 .من و رایکا همزمان باهم از سر جامون بلند شدیم

 .نگاه می کرد خاله با اخم بهم

 !خاله... خ ... سالم ...  س  _

فقط سرش رو تکون داد و به رایکا اشاره کرد که بره دنبالش و 

 .با رایکا رفتن آشپزخونه

 .از استرس زیاد با انگشت هام ور می رفتم

 .بعد از ده دقیقه هر دو وارد پذیرایی شدن

 .حفظ کرده بود خاله هنوز همون اخمش رو

 !ه خوبین؟خال... امم  _

 !چطوره؟ عمو اتابک

 ...راستش اومدم تا 

 .وسط حرفم پرید

 !نمیخواد بگی _

 !میدونم چی می خوای بگی

 !خواستگار اومده برات درسته؟



 .تکون دادمسرم رو 

 .باید بگم شرمنده ما کلی کار داریم وقت نمی کنیم بیایم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 .آخه اینطور که نمیشه خاله جان _

 .مونده فقط شما هستین تنها کسی که برام

 !اومدن و گفتن خونوادت کجان من چی بگم؟ اگه

 .پوزخندی زد

 .بگو به خاطر خریت خودم از دستشون دادم _

 ...خ  _

 :وسط حرفم پرید و بلند داد زد

 !خفه شو قاتل _

صد سال هم بگذره من تو رو مسبب مرگ الله و مرتضی می 

 .دونم

رفتی ترکیه هیچ وقت همچین بالیی سر االه اگه تو نمی 

 .نمیومد

 .با بغض بهش نگاه کردم

 !باور کن من بی گناهم...  ب  _



 .تو درد می کشی من صد برابر تو درد می کشمهمونقدر که

 .خواهر تو بود؛ مادر منم بوداگه

 !تو حداقل شوهر و دخترت کنارتن اما من چی؟

 !منکه از همتون تنها ترم

 !همتون بی کس ترممنکه از 

 .خوردممن بعد این حادثه بیشترین ضربه رو 

اشک هاش از گوشه ی چشمش شروع به چکیدن کردن اما  

 .هنوز اخم از صورتش کنار نمی رفت

 ! بهتر _

 !خواستی نری اون کشور کوفتی

تو لیال رو از من گرفتی امیدوارم خدا عزیزترین کست رو ازت 

 !بگیره

 .کشیدمهمراه گریه بلند جیغ 

 !خدا نکنه خاله _

 .دیگه نمیتونستم تعادل خودم رو حفظ کنم و افتادم زمین

 .رایکا اومد نزدیکم و خاله رفت

 .بلند داد می کشیدم و گریه می کردم



 !چقدر بی انصافین _

 !چقدر بدین

 !چرا اینقدر بی رحمین؟

 !خوش میاد که من رو اینقدر عذاب میدین؟خدارو 

 .ام بلند کردرایکا من رو از سر ج

 !آروم باش فاطمه _

 !معذرت میخوام

پدرم هم به سردی رفتار می  بعد مرگ خاله الله حتی با من و

 .کنه

 .سرم رو انداختم پایین و از جام بلند شدم

 !خدانگهدار _

و بدون هیچ حرف اضافه ی دیگه ای اونجا رو ترک کردم و از 

دم اما خونه زدم بیرون و به سمت ماشین بوراک حرکت کر

 .پاک کردقبل از رسیدن به بوراک سریع اشک هام رو 

به ماشین بوراک که رسیدم چند تقه به شیشه ی ماشین زدم 

 .که شیشه رو داد پایین

 ...بیا  _



 :تا من رو دید مکث کرد و بعد گفت

 !گریه کردی؟ _

 .لبخندی زدم

 .مهم نیست _

 .من میخوام یکم پیاده روی کنم

 !کن و نپرس چراخواهش می کنم درکم 

 !االنم برو

 .خودم رسیدم خونه بهت پیام می دم

 .به چشم هام نگاه کرد

 !باشه _

لبخند بی جونی زدم و از ماشین فاصله گرفتم و به سمت خونه 

 .حرکت کردم

 .توی راه بغضم شکست و شروع به گریه کردن کردم

 .چقدر من تنها و بدبختم

 .نمیخوادچقدر بدبختم که حتی خالم هم من رو 

 .بغض توی گلوم رو به زور قورت دادم

 .حس می کردم یکی داره تعقیبم می کنه



 .متعجب به عقب برگشتم و به ماشین بوراک نگاه کردم

 .تا من رو دید

 .اخمش غلیظ تر شد

 .خیابون خلوت بود و هوا خیلی سرد شده بود

 .بوراک از ماشین پیاده شد و به سمتم اومد

 !تو؟چرا گریه می کنی  _

 !دارم دیوونه میشم

 .نگاه کردم با چشم های اشکیم به چشم هاش

 .طاقت نیاوردم و محکم بغلش کردم

می دونم گفتم حق نداری بغلم کنی اما االن من به آغوش  _

 .گرمت نیاز دارم

من راحت تر شروع به  دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و

 .گریه کردن کردم

 :آروم تو گوشم گفت

 !یم تو خونه ی خودم تا بهم بگی چه اتفاقی افتادهبیا بر _

محکم گرفت و به سمت سرم رو تکون دادم که دست هام رو 

 .ماشین برد



بدل نمی شد و فقط یک حرفی بینمون رد و توی راه هیچ

 .موزیک بی کالم توی ماشین پخش شده بود

توی راه به این فکر می کردم که اگه پس فردا شب پدر و مادر 

 !ک اومدن خواستگاریم چی بهشون بگم؟بورا

 .باالخره به خونه ی بوراک رسیدیم

 .باهم وارد خونه شدیم

 .دست هام رو محکم گرفت و من رو بغل کرد

 .من رو به خودش فشرد

 !میشه دیگه گریه نکنی؟ _

 .سرم رو از روی سینش جدا کردم و بهش نگاه کردم

 .عمیق توی چشم هام نگاه کرد

 !چرا؟ _

 !دونمنمی  _

 !فقط وقتی اشک هات رو می بینم قلبم به درد میاد

 .لبخند بیجونی زدم و روی قلبش یه بوسه زدم

 .اونم سرم رو بوسید

 .خاله گفت نمیاد واسه مراسم خواستگاریم _



 .یعنی من تنهام

 ...اگه پدر و مادرت اومدن 

 .وسط حرفم پرید

 .با دست هاش صورتم رو قاب گرفت

 !ه کردی؟به خاطر همین گری _

 .سرم رو تکون دادم

 !پدر و مادرم می دونن تو پدر و مادرت رو از دست دادی _

 !مهم خوتی

 .مشکلی نیست

 .اصال نترس من همینطور که هستی می خوامت

 !اما نمیشه خو _

 .نوازش وار روی لب هام کشیددست هاش رو

 !میشه _

 .سریع سرم رو انداختم پایین

 .و بوسیدسرش رو نزدیکم کرد و لپم ر

 .با اخم بهش نگاه کردم که اونم اخم کرد



کن من میخواستم جای دیگه ای رو ببوسم برو خدارو شکر  _

 .که  لپت رو بوسیدم

 .آروم خندیدم

سرم رو نزدیک صورتش بردم و لب هام رو گذاشتم روی لب 

 .هاش

 .چند ثانیه ی اول هنگ کرد ولی بعد خودش ادامه داد

بیرون و اونم چادرم رو در آورد و کتش رو از تنش کشیدم 

 .چسبوندم به دیوار

خوبه گفتم تا قبل از عروسی حق وای خدا من چقدر خنگم 

 .نداره من رو ببوسه اونوقت خودم پیش قدم شدم

 .سعی خودم رو کردم و ازش جدا شدم

 .تک سرفه ای کردم و چادرم رو برداشتم

ه سرم من برم دیگه می ترسم اینجا بمونم بالهای دیگ _

 .بیاری

 .بلند خندید

 .خنده های دلنشین که چال لپاش هم معلوم می شداز اون 

 .بهم نزدیک شد



دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو نزدیک صورت خودش 

 .کرد

 .امیدوارم خیلی زود ازدواج کنیم _

 .لبخندی بهش زدم

 .منم _

 .نزدیک تر کرد که انگشتم رو گذاشتم روی لب هاش سرش رو

 .تاسفم عزیزمم _

 .دست خودم نبود

فقط چون احساس تنهایی زیاد میکردم ترسیدم تورو هم از 

 .دست بدم

 .برای همین بوسیدمت وگرنه قرارمون همونه

 .اخم غلیظی کرد

 .صبر کن برسونمت _

باشه ای گفتم و اونم کتش رو برداشت و باهم به سمت ماشین 

 .حرکت کردیم

ته بودم پایین و حرفی نمی انداخ توی راه از خجالت سرم رو

 .زدم



 .باالخره بعد از ربع ساعت به خونه رسیدیم

 .از ماشین پیاده شدم

 !خدانگهدار _

 .به سمتم برگشت

 .یک سوال داشتم _

 .نگاه کردمبه چشم هاش

 !چی؟ _

 :گفت

ما آمریکایی ها وقتی می خوایم از هم جدا بشیم میگیم بای  _

 !چی؟میگین خدانگهدار یعنی  اما شما

 .لبخندی زدم

 !یعنی خدا همیشه مواظبت باشه _

 !نگهدارت باشه

 .تکون داد سرش رو

 !پس خدانگهدار _

 :لبخندی زدم و وقتی رفت گفتم

 !خدا پشت و پناهت _



 

 *بوراک*

 

 .نباید زیر قولم بزنم

خواستم که هنوز یادمه وقتی فاطمه در حال مردن بود از خدا 

 .اگه حالش خوب شد مسلمون میشم

 .باید یک کارهایی رو انجام بدم

 !اما نمیدونم چی کار کنم؟

 .یعنی اطالعاتم خیلی کمه

 .باید از پدر و مادرم کمک بخوام

 .نفس عمیقی کشیدم

 .هنوز هیچی نشده دلم براش تنگ شده

به نظرم فاطمه برای من زیبا ترین بانوی ایرانیه؛ حتی اگه 

 .زشت ترین دختر جهان هم باشه

 .دامه دادمبه راهم ا

 .به نظرم مسلمون بودن چیز بدی نیست

 .خوبهاتفاقا خیلیم 



 .کنار عشقم مسلمون باشم و نماز بخونمخیلی خوبه که 

 .راستی نماز بلد نیستم بخونم باید به فاطمه بگم تا یادم بده

 

 * فاطمه*

 

 .داخل خونه شدم

 .ارغوان نبود

مین هو به سمت اتاقم حرکت کردم که چشمم به قاب عکس 

 .افتاد

 .هنوز از یادم نرفته و نمی ره و نخواهد رفت

 .همراه بوداون برای من بهترین دوست و 

 !مین هو اسطوره ی منه

حتی اگه با عزیز ترین کسم که به من یاد داد که اسطوره ای

قهر کردم؛ یادم نره که اون برای من مهمه و اگه اتفاقی براش 

 .نجاتش بدم افتاد یا خودم رو فداش کنم یا

 .خودش برای بوراک انجام داد که کاری درست



با اینکه بوراک رقیبش بود اما در عین حال هنوز مثل برادر 

 .دوستش داشت

 .قاب عکس رو توی دستم گرفتم و بهش نگاه کردم

 .بغض به گلوم فشار میاورد

 .اشک هام دونه دونه راه خودشون رو پیدا کردند

 .هوچه بی رحمانه مردی مین 

 !چه بی رحمانه

گرفت و قراره کاوه و دارو  البته بوراک انتقام مین هو رو ازشون

 .دستش اعدام بشن

ته دلم یکم براشون ناراحت هستم اما هرکسی بدی کنه باید 

 .یک روز تاوانش رو بده

 .گذاشتم روی عسلی و روی تخت دراز کشیدمعکس رو 

 .اینقدر خسته بودم که سریع خوابم برد

 

 *راکبو*

 



صبح زود ساعت شیش بلند شدم و به سمت دستشویی 

 .حرکت کردم

بعد از انجام کارهای الزم از دستشویی خارج شدم و لباس 

 .های بیرونیم رو پوشیدم

امروز ساعت هشت صبح باید می رفتم شرکت و االنم ساعت 

 .شیش و نیم شده بود

 .چقدر زمان زود می گذره

آشپزخونه حرکت کردم و نفس عمیقی کشیدم و به سمت 

خامه و عسل و گردو و شربت رو از توی یخچال در آوردم و 

 .چیدمشون روی میز

یک لیوان شربت برای خودم ریختم و خامه و عسل رو توی 

بشقاب باهم مخلوط کردم و پوست پنج تا گردو رو شکوندم و 

 .شروع به خوردن صبحانم کردم

جمع کردم و به ساعت بعد از اینکه صبحانه رو خوردم میز رو 

 .نگاه کردم

 !ساعت هفت صبح بود

 !حاال چی کار کنم؟



 !حوصلم سر رفته بود

 .صدای ویبره ی گوشیم توجهم رو جلب کرد

به سمت گوشیم حرکت کردم و به پیامی که از طرف پدرم 

 .اومده بود نگاه کردم

 .سالم پسرم ساعت دوازده ظهر می رسیم ایران: پیام

 .دنبالمون لطفا بیا فرودگاه

لبخندی زدم و بعد از خوندن پیام؛ از برنامه ی پیامک توی 

گوشیم که عکس فاطمه بود گوشیم، خارج شدم و به صفحه ی

 .نگاه کردم

 .همین روزاست که به دستت بیارم _

من خیلی صبورم ولی نمیدونم چرا برای این ازدواج اینقدر  

 .عجله دارم

تند زدن می کنه اما در  فاطمه رو که می بینم قلبم شروع به

کنه که هیچ بهم منتقل میعین حال چشم هاش آرامشی رو 

کس توی دنیا حتی مادرم هم نمیتونه اونقدر آرامش بهم 

 .تزریق کنه

 .ای کاش می ذاشت حداقل اون دست هاش رو بگیرم



 .اون دست های کوچولو و قشنگش

 .چشم از عکس برداشتم و به ساعت نگاه کردم

 .نیم بود ساعت هفت و

 .خوبه

از خونه زدم بیرون و به سمت ماشینم حرکت کردم و رفتم 

 .شرکت

 .امروز خیلی حس خوبی دارم

 .امیدوارم روز خوبی برام باشه

 

 *فاطمه*

 

 .با صدای داد ارغوان از خواب بیدار شدم

 !خوابی؟ ساعت هشته و تو هنوز _

 .با چشم های نیمه باز بهش نگاه کردم

 !نه بیدارم _

 .محکم با بالشت کوبید روی شکمم

 !بلند شو تنبل باید بریم آرایشگاه  _



سریع از جام بلند شدم و از حرص زیاد محکم کوبیدم روی 

 .سرم

 !بابا تو ساعت یازده نوبت داری _

 !خدا خفت نکنه من خوابم میاد

 .اومد روی تخت نشست

 .خوب امروز روز مهمیه برام _

 .تویی رواقع خانواده ی منمنم که خانواده ندارم یعنی د

 .یکم آروم شدم و بغلش کردم

 .خودت رو حفظ کن خواهری آرامش خوب قربونت برم _

 .نترس هیچ اتفاقی برات نمیفته

 .اشک هاش شروع به ریختن کردن

 .استرس گرفتمه

هر لحظه حس می کنم آرسام من رو دوست نداره و دلش برام 

 .سوخته

 .وی ذهنمهی فکرهای جور واجور میاد ت

مثال فکر میکنم توی جشن یا حتی بعد عروسی یه دختر میاد 

 .مخش رو می زنه و می برش



دقیقا حس هایی که من نسبت به بوراک داشتم رو ارغوان 

 .نسبت به آرسام داشت

 .ازش جدا شدم

آدم که عاشق بشه؛ چشم روی همه دنیا به غیر از معشوقش  _

 .می بنده

 .دست هام رو محکم گرفت

 .می دونم ولی خوب بازم می ترسم _

 .دستی روی صورتش کشیدم

 .خواهر قشنگم ترس که نداره _

خواین با هیجان و امید به خدا عشق بینتون رو امشب می

 .شروع کنید

 پس باید محکم و قوی باشی و سعی کنی بیشتر از همیشه

 .خودت رو به آرسام نزدیک کنی

 !من مطمئنم اون عاشقته

 .لبخندی زد

 !فاطی تو چرا روانپزشک نشدی؟ _

 .خندیدمآروم



 !می دن؟ چرا اینقدر حرف هات بهم آرامشنه خدایی _

 .لبخندی به چهره ی معصومش زدم

 !خودمم نمیدونم _

 .صدای زنگ تلفن ارغوان به گوشم رسید

 الو سالم آراسام _

_.... 

 !باشه چشم آقایی _

 .بعد با اشاره بهم گفت که اماده بشم

 !دارت نفسمخدانگه _

 :بعد از اینکه تلفنش رو قطع کرد گفت

 !میشه ساعت ده صبحه بدو سریع باش که االن دیرمون _

 .گفتم و شروع به پوشیدن لباس هام کردم باشه ای

 .امشب نمیتونستم چادر بزنم چون ارغوان نمیذاشت

 .اما دلیل بر این نمی شد که بی حجاب باشم 

میذاشتم معلوم  موهام روشالم رو می زدم و فقط کمی از 

 .باشه



یک کت و دامن قشنگ صورتی هم داشتم که با نگین های 

 .سفید تزئین شده بود و قرار بود اون رو امشب بپوشم

 .دلم نمیخواست امشب ارغوان احساس تنهایی کنه

پدر و مادرش اون رو ول کرده بودن به خاطر اینکه بهش 

 .تهمت زدن و گفتن مواد جا به جا می کنه

مواد  اما دروغ بود بعدا فهمید که شیرین دوستش ربع کیلو

 .گذاشته بود توی کیفش؛ چون به ارغوان حسودیش می شد

خالصه پدر ارغوان اومد و ارغوان رو از زندان ازاد کرد ولی 

 .تردش کرد و گفت دیگه دختری به اسم ارغوان نداره

ا بهم البته ارغوان اول بهم گفت که خونوادش مردن ولی بعد

 .تمام حقیقت رو گفت

مادرش هم سر عقل بیان منم امیدوارم خوشبخت بشه و پدر و 

 .و بیان دنبال ارغوان و برش گردونن

 

 *بوراک*

 

 .باشه آرسام _



 .اینقدر تاکید نکن

 !ای خدا این پسره چقدر پر حرفه

 .بوراک من بهت اعتماد کردم ها میخوام سوپرایزش کنم _

 .نفس عمیقی کشیدم

 !باشه _

قطع کردم و به عکس فاطمه که  بعد بدون خداحافظی تلفن رو

 .نگاه کردم رو صفحه ی گوشیم بود

عشقم حتی فکرش هم نمیتونی بکنی که امشب قراره چه  _

 .اتفاقی بیفته

 

 *فاطمه*

 

 .صدای زنگ گوشیم به گوشم رسید

 .بوراک بود

 .سریع جواب دادم

 !الو جانم؟ _

 .عاشق صدای مردونشم



 !الم کجایی؟س _

 .با ارغوان اومدم آرایشگاه _

 .تک سرفه ای کرد

 !تو زیاد آرایش نکنیاببین  _

 !اصال ارایش نکن صورت طبیعیه خودت عالیه

 .آروم خندیدم

 !نمیشه که زشتم من _

باید حداقل یک رژ لبی بزنم به اون لب های کوچیکم که یکم 

 .معلوم باشم

 .ونستم حس کنمحرص خوردنش رو هم از پشت تلفن می ت

 !نه همین که گفتم _

 !خیلیم تو خوشکلی

 .اصال یا آرایشت ساده باشه یا کال آرایش نکن 

 !در ضمن امروز اصال بهم زنگ نزدی

 .ببین تورو خدا چطورحسودی میکنه

 !ببخشیدا االن تازه ساعت دوازده ظهره _

 .صداش آروم تر شد



 !تو نمیدونی من هرثانیه دل تنگت میشم؟ _

 .خدا االن از خجالت عین لبو میشموای 

 !بوراک خیلی دوست دارم _

 .صداش تو گوشم پیچید

 .امشب می بینمت عزیزم _

 .لبخندی زدم

برام مهم نیست که بهم بگه دوستم داره یا نه ولی برام این 

 !مهمه که بهم ثابت کنه

 !خدا نگهدارت _

 .بالفاصله جواب داد

 !خدانگهدار _

 .بعد تلفن رو قطع کرد

 .منم گوشیم رو بستم و رفتم کنار ارغوان

 فاطمه استرس دارم پس چرا آرایشگره نمیاد؟ _

 .وای خدا باز این شروع کرد

 .از صبح تا حاال هی میگه استرس دارم

 .خودش رو کشت



 .بابا ارغوان بسته _

 .از بس که میگی استرس دارم هم خودت رو کشتی هم من رو

 !هیس ساکت باش

 .وشم رسیدصدای آرایشگر به گ

 .به به سالم عروس خانوم _

 .ارغوان لبخندی زورکی زد

 !سالم...  س  _

 :با مهربونی گفتخانومه بهمون نزدیک شد و رو به من کرد و 

بی زحمت شما بشینین روی صندلی تا من عروس  _

 .قشنگمون رو آماده کنم

 .ارغوان شروع به حرف زدن کرد

 .چند لحظه صبر کنید _

 .در آورد و به آرسام زنگ زدبعد گوشیش رو 

 

 *ارغوان*

 

 .با استرس زیاد به آرسام زنگ زدم که بعد از دو بوق جواب داد



 .جانم عزیزمالو _

الو سالم آرسام میشه بیای دم در آرایشگاه خواهش می  _

 .کنم

 .تا خواست چیزی بگه وسط حرفش پریدم

 !لطفا نپرس چرا، فقط بیا _

 .کردباشه ای گفت و تلفن رو قطع 

 .منم لباس هام رو پوشیدم که فاطمه بهم نزدیک شد

 !کجا؟ _

 .دوست مهربون من؛ مثل همیشه نگرانم بود

 .می خوام یکم آرسام رو ببینم _

 .شاید از استرسم یکم کمتر بشه

 .نفس عمیقی کشید و محکم من رو بغل کرد

 !باشه گلم _

 بعد از ده دقیقه صدای بوق ماشین به گوشم رسید و آرسام

 .بهم پیام داد که برم پایین

 .سریع شالم رو درست کردم و رفتم پایین

 .تا دیدمش محکم بغلش کردم



 .چیکار داری می کنی دیوونه همه دارن نگاهمون می کنن _

 .محکم تر بغلش کردم

 !بذار ببینن _

 .من االن تو رو می خوام

 .من رو از خودش جدا کرد

 .بیا بریم تو ماشین _

 .باهات حرف بزنممنم می خوام 

 !ولی نه اینجا

 !باید بریم یک جای خلوت

 .استرسم بیشتر شد

 !نکنه پشیمون شده باشه؟

با استرس دست هاش رو گرفتم و به سمت ماشین حرکت 

 .کردیم

آرسام ماشین رو روشن کرد و به سمت جای نامعلومی حرکت 

 .کرد

بعد از بیست دقیقه، نزدیک یک پارک خلوت ماشین رو نگه 

 .تداش



 .از ماشین پیاده شدیم

 !چرا اومدیم اینجا؟ _

 !اینجا که کسی نیست

 .به سمتم برگشت

 !ارغوان امروز می خوام با تو خیلی جدی صحبت کنم _

تا این حرف رو زد حس کردم که دارن یک سطل آب یخ می 

 .ریزن روی سرم

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم

 !بگو _

 .به سمت پارک برددست هام رو محکم گرفت و من رو 

 .رو به روم ایستاد و خیلی جدی بهم نگاه کرد 

 !من از تو می ترسم _

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !من؟... م ... از ...  ا  _

 .سرش رو تکون داد

ببینم نکنه بعد عروسی یه پسر خوشکل دیدی من رو ول  _

 !کنی بریا



 !من بدون تو می میرم ها

 !ببین

 !ب من رو بردیبین این همه دختر تو قل

 !چیز الکی نیستا؟

 !میدونی که قلب یک قسمت مهمی از بدنه و تو االن بردیش

 .یعنی اگه از من جدا بشی من صد در صد می میرم

 .چون دیگه قلبی ندارم

 .نمیذارمببین اصال خواستی تنهام هم بذاری من 

 .تنها بذاریاصال تو غلط می کنی بخوای من رو 

 !بخوای من رو تنها بذاریخیلی گوه می خوری 

 !هیچ وقت حق نداری من رو تنها بذاری

بعد عروسیمون هم، زمانی که من میرم سرکار تو وظیفته که 

 !دم به دقیقه بهم زنگ بزنی

 !هر روز باید بهم هزاران بار بگی دوستم داری

 !و در آخر تو مال منی، حق منی، سهم منی

 .به کسی نمیدمت

 !دوست دارم



 .گونه هام شروع به ریختن کردن اشک هام روی

 .محکم بغلش کردم

 !منم دوست دارم _

 .من رو از خودش جدا کرد

 !چرا گریه میکنی؟ _

 .آروم اشک هام رو پاک کردم

فکر کردم چون پدر و مادرم من رو تنها گذاشتن تو ممکنه  _

بعد ازدواج سرکوفت بهم بزنی و یه دختر دیگه بیاد تو رو از 

 .من بگیره

 .خندیدآروم 

 !دیوونه _

 .هیچ آدم احمقی نمیتونه تو رو از من جدا کنه

 !تو مال منی

و قسم می خورم به غیر از تو به هیچ دختر دیگه ای فکر 

 .نکنم

 .با عشق به چشم هاش نگاه کردم

 !راست می گی؟ _



 :لب هاش رو نزدیک لب هام کرد و آروم گفت

 !آره عشقم _

 .نماون شروع کرد االنم من تمومش می ک

 .سرم رو بردم نزدیک تر و لب هام رو گذاشتم روی لب هاش

 .زیبا ترین حسی که بهم دست داد

 .کمتر از پنج دقیقه از هم جدا شدیم

 .تک سرفه ای کردم و از خجالت سرم رو انداختم پایین

 .آروم لپم رو بوسید

خانومم داری پیشرفت می کنیا ببینم امشب چی کار می  _

 !کنی؟

 .سینش محکم زدم روی

 .برو گمشو کثافط منحرف _

 .بلند شروع کرد به خندیدن و من رو محکم بغل کرد

 .یه خبر خوش _

بوراک قراره بعد از عروسیش با فاطمه بره ترکیه و شرکتش 

مدیر  توی ایران رو به من سپرده تا مدیریتش کنم البته اون

 .معاونشم شرکته و من



 .سریع ازش جدا شدم

 !ئیس یک شرکتی؟یعنی تو االن ر _

 .سرش رو تکون داد

 .تقریبا _

 !وای خدا مگه از این بهتر هم میشه؟

 .آرسام به ساعت مچی توی دستش نگاه کرد

 .بهتره بریم دیرمون شد _

 !ساعت یک ظهره

 .باشه ای گفتم و به سمت ماشین حرکت کردیم

 

 *فاطمه*

 

 .بعد از یک ساعت ارغوان با خوشحالی وارد سالن شد

 !آرایشگر من اومدمخانوم  _

 :بهش نزدیک شدم و با خنده گفتم

 !چت شد یهو؟ _

 !دیوونه شدی؟



 .به سمتم برگشت

 !شاید باورت نشه ولی آره _

 .دیوونه ی آرسام شدم

امروز اون کاری کرد که هرچی استرس و شک بود توی دلم از 

 .بین بره

 !جان دلمای

 .خدارو شکر که دیگه استرس نداره

 .محکم بغلش کردم

 .خوشبخت بشی _

ارغوان لپم رو آروم بوسید و از من جدا شد و رفت روی 

 .صندلی نشست

 

**** 

 

حدود پنج ساعت می گذشت و من دیگه واقعا داشت حوصلم 

 .سر می رفت

 .صدای آرایشگر اومد



 .خیلی خوشکل شدی عزیز دلم _

 .کار من تموم شد

ختر بعد پرده ی روی آیینه رو کنار زد و من تو آیینه یه د

 .ناشناس رو دیدم

 !اوا په ارغوان کجاست؟ _

 .عروسه حرف زد

 .من اینجام _

 .متعجب بهش نزدیک شدم

 !نه بابا _

 .آروم خندید

 .وای خدا چقدر تغییر کردم _

 .اشک هام داشتن راه خودشون رو پیدا می کردن

 !واقعا خودتی ارغوان؟ _

 .سرش رو تکون داد

 .شاید باور نکنی ولی آره _

 .بغلش کردممحکم 

 !وای خدا _



صدای آیفون آرایشگاه به گوشمون رسید یکی از کار آموز ها 

 .رفت جواب داد

 .عروس خانوم آقا دوماد اومده _

 .با استرس بهم نگاه کرد

 !فاطی _

 .دستش رو محکم گرفتم

 .نترس _

 .االن عشقت دم در منتظرته

 .لفتش نده سریع برو

وی سرش و در از جاش بلند شد و شنلش رو انداخت ر

 .آرایشگاه رو باز کرد

ایندفعه من و ارغوان متعجب داشتیم به آرسام نگاه می 

 .کردیم

 .یک دست کت و شلوار مشکی یک جفت کفش مشکی براق

 .خدای من چقدر قشنگ شده بود

 .موهای بورش هم زده بود باال

 .با اون چشم های عسلیش متعجب به ارغوان نگاه می کرد



 .نپوشیدمهام رو وای خدا من لباس 

 .تو سرم خاک

 :سریع تو گوش ارغوان گفتم

 .تو برو من باید برم لباس هام رو بپوشم _

 .باشه ای گفت و با اشاره ی فیلمبردار به آرسام نزدیک شد

پوشیدم و مانتو و منم رفتم داخل آرایشگاه، لباس هام رو 

 .شلوار ارغوان رو برداشتم

 .صدای خانوم آرایشگر رو شنیدم

 !شما آرایش نمی کنید؟ _

 .لبخندی زدم

 .خودم لوازم آرایش دارم _

 .ممنون

 .گفت و منم به بوراک زنگ زدمباشه ای 

 .بعد از دو بوق جواب داد

 !بله _

 !سالم بوراک من میخوام برم تاالر نمیای دنبالم؟ _

 .اگه نمیای به آژانس زنگ بزنم



به گوشم بالفاصله بعد از گفتن حرفم صدای بوق ماشینی 

 .رسید

 .منتظرتم  _

 .لبخندی زدم و از آرایشگاه زدم بیرون

 .آروم از پله ها رفتم پایین و سوار ماشین بوراک شدم

 .متعجب بهش نگاه کردم

یک دست کت و شلوار طوسی پوشیده بود و موهای زردش رو 

 .هم به صورت یک طرفه زده بود باال

 !؟خوشکل کردیهمه خودت روواسه ی کی این  _

 .به طرفم برگشت

 !واسه دخترای محله _

 .بلند شروع کردم به خندیدن

 !پر رو _

 .سریع رژ لب قهوه ایم رو از توی کیفم در آوردم

 .یکم زدم روی لب هام و بعد گذاشتمش توی کیفم

 !به نظرت خوبم؟ _

 .بهم یک نگاه کرد



 .همه خوشکل کردیواسه ی کی این  _

 :با عشوه گفتم

 !واسه آقامون _

 .لبخندی زد

 !راستی امروز چند بار بهت گفتم؟ _

 .چیهمیدونستم منظورش

 !هیچی _

 .نفس عمیقی کشید

 !خیلی دوست دارم _

 .دست هام رو گذاشتم روی صورتم

 !وای خدا _

 !منم تورو  خیلی خیلی خیلی دوست دارم

 

 *نهال*

 

 .نگاه کردم با حرص به رو به روم



دختره ی هرزه ی داهاتی اون آخه چرا بوراک بین من و اون 

 !رو انتخواب کرد؟

 !مگه من چیم از اون کمتر بود؟

 !چرا همه فکر می کنن من بوراک رو به خاطر پولش می خوام؟

 !چرا کسی باور نمیکنه که من واقعا عاشقشم؟

 چرا؟

 .به خاطر بوراک به پای پدرم افتادم که بیام ایران دنبالش

رو به رو میشم هیچ وقت  اگه میدونستم با همچین صحنه ای

 .نمیومدم

 !حاال عروسیه کی هست که اینا دارن می رن؟

دختره ی احمق حتی بلد نیست آرایش کنه اونوقت بعد 

 عروسی چطور می تونه بوراک رو تکمیل کنه؟

 موندم بوراک از چیه این دختره خوشش اومده؟ من

 .میدونم باهاش چی کار کنم

 .کسی رو بدزدهاون باید بفهمه که نباید عشق 

 .از دهات اومده و دنبال پولدارا می گرده

 .هه فکر کرده میتونه بوراک رو به دست بیاره



 !بوراک مال منه

 !حق منه

 !سهم منه

 .هیچ آدم احمقی نمیتونه بوراک رو از من بگیره

 .میدونم باهاش چی کار کنم

 !آره می دونم

 

 *بوراک*

 

 .باالخره مراسم شروع شد

بودم پدر و مادر  با آرسام برنامه ریزی کرده طبق نقشه ای که

 .اونجا حضور داشتنهم ارغوان 

یکم استرس داشتم و بیشتر کنجکاو بودم که ارغوان اگه پدر 

 .و مادرش رو ببینه چه واکنشی نشون میده

نیم ساعت از جشن می گذشت که صدای موزیک قطع شد و 

 .ان بیان داخلآرسام به بیرون اشاره کرد تا پدر و مادر ارغو



لحظه هم خنده از رو لب فاطمه و هم رو لب ارغوان برای یک

 .شدپاک

 .فکر کنم فاطمه عکسشون رو دیده بود

مادرش که همش داشت گریه می کرد و پدرش همونطور 

 .استوار داشت به ارغوان نزدیک می شد

 .اما توی عمق چشم هاش حسرت پیدا بود

 .نانداخته بود پاییارغوان سرش رو 

شروع مادرش تا ارغوان رو سر به زیر دید محکم بغلش کرد و

 .کرد به گریه کردن

فضا خیلی احساسی بود و اشک های فاطمه هم شروع به 

 .ریختن کردن

 !همه داشتن گریه میکردن حتی مرد ها

منم کم کم داشت اشک هام در میومدن اما به زور جلوی 

 .خودم رو گرفتم

ارغوان رو از ارغوان جدا کردن و چند تا خانوم اومدن مادر 

 .بردن روی صندلی نشوندن



شد و دست هاش رو گذاشت روی  پدر ارغوان بهش نزدیک

 :شونه های ارغوان و با صدای بغض مردونش گفت

 !متاسفم دخترم _

 .متاسفم که پدر خوبی برات نبودم

ارغوان شونه هاش شروع به لرزیدن کرد و سریع پدرش رو 

 .بغل کرد

 .من لیاقت تو رو نداشتم بابا _

 !تو یدونه ای

 :شنیدم که زیر لب به خودش گفتصدای فاطمه رو

 .ای کاش پدرو مادر منم زنده بودن _

 !ای کاش

 .دلم نمیخواست غمی توی دل عزیزترین کسم باشه

 .ولی چی کار کنم که خونوادش کشته شدن

 .نباید بذارم خالش اینقدر عذابش بده

 !نباید بذارم

 .فاطمه رو گرفتم دست های

 !بهتره بریم _



 .دست هاش رو از توی دست هام در آورد

 !چشم _

 !خوبه

 .خوبه که حداقل به حرفم گوش می ده

 

 *فاطمه*

 

 .ماشین رو روشن کردسوار ماشین شدم و بوراک 

 .با حسرت به پنجره نگاه می کردم

 !شب عروسیم چی کار کنم؟

 !نه پدری

 !نه مادری

 !نه خاله ای

 !واده اینه خان

 !هه عجب عروس بی کسی

 .بغضم گرفته بود

 !آخه چطور خالم می تونست من رو به راحتی تنها بذاره؟



 !خون اون توی رگ منه و هم خون منهخاله ای که

 !چته پکری؟ _

 !راستی کادو دادی؟

 .به بوراک نگاه کردم

 .چیزی نیست _

 .آره کادوم رو دادم

 !میگم پدرو مادرت چقدر دوست دارن؟

 .لبخندی گوشه ی لبش نشست

 .اونقدر دوستم دارن که لوس بارم آوردن _

 .آروم خندیدم

 !یعنی می خوای بگی تو االن لوسی؟ _

 .بهم نگاه کرد

 .اگه مادرم به کار هاش ادامه می داد صد در صد _

 .اما پدرم زندگی کردن رو یادم داد

وقتی بچه بودم وسایلی که میخواستم رو میگفت خودت پول 

 .هات رو جمع کن بخر



نازم نمی کرد اما در عین حال هر روز به من میگفت دوستت 

 .دارم پسرم

سخت گرفتنش از من یک مرد ساخت و همین ابراز عالقه و 

 .که خودم به خودم می بالم و از خودم راضیم

 .لبخندی زدم

 !تو چی؟ _

 !پدرو مادرت چقدر دوست داشتن؟

 .سرم رو انداختم پایین

مادر یا پدری طبیعتا فرزندشون رو خیلی دوست  خوب هر _

 .دارن

 .چون تکه ای از گوشت و خون خودشه

من بابام خیلی لوسم می کرد و مادرم بیشتر بهم سخت می 

 .گرفت

 .اما باز یک دختر لوس بار اومدم

 !هی _

 !اصال این طور نیست

 !به نظرم تو فوق العاده ای



 .با انگشت هام ور می رفتم

 !لطفته ممنون نظر _

 .بدل نشد دیگه حرفی بینمون رد و

کال بوراک آدم کم حرفیه و فکر کنم به خاطر من امشب خیلی 

 .زیاد حرف زد

وگرنه اصال اهل حرف زدن نیست و بیشتر اهل عمل کردن به 

 !چیزایی هست که بهشون فکر می کنه

 

 *بوراک*

 

 .فکم در اومد

 .چقدر حرف زدم

 !نمیاد حتی با فاطمهاصال از حرف زدن زیاد خوشم 

 .ولی امشب مجبورم بیش از حد حرف بزنم

چون باید دوساعت کار هایی که میخوام انجام بدم رو براشون 

 .توضیح بدم



با اخم شدیدی که روی صورتم نقش بسته بود داشتم رانندگی 

 .می کردم

 .نفس عمیقی کشیدم

مادرم اومدن خونه و من قراره امشب خداروشکر امروز پدر و 

 .درمورد مسلمون شدنم باهاشون صحبت کنم

فاطمه رو رسوندم خونه و خودم به سمت خونه ی خودم  

 .حرکت کردم

 .بعد از ربع ساعت رسیدم

 .سریع وارد خونه شدم که مادرم اومد جلو

 .وای محمد چرا دیر کردی خیلی نگرانت شدم _

 !ای خدا

 .باز من رو با اسم ایرانی صدا زدن

 !مادر من _

 .بهتون گفتم بیاین خودتون نیومدینمنکه 

 .پدرم اومد جلو

 !خوش اومدی پسرم _

 .برو لباس هات رو عوض کن و بیا کارت داریم



 .باشه ای گفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم

بعد از اینکه لباس هام رو عوض کردم وارد سالن شدم و رو به 

 .روی پدر و مادرم روی مبل نشستم

 !جریان خواستگاری اومدیم اینجاخوب محمدرضا ما برای  _

دختری که انتخواب کردی به نظر من و مادرت فوق العاده و 

 !عالیه

 !اما همونطور که گفتی خونوادش مردن و کسی رو نداره

ولی یعنی حتی خاله ای یا دایی یا چمیدونم خونواده ای نداره 

 !که روز خواستگاری بیان به عنوان بزرگ تر؟

 .نفس عمیقی کشیدم

 !خاله داره _

 !اما نمیاد

 !میگه چون باعث مرگ خواهرم شده منم نمیام

 .مادرم با ناراحتی به زمین چشم دوخت

 !دختره ی بی چاره _

 !چقدر سخته که از همه طرف بهت ضربه ی روحی وارد بشه

 .اخم کردم



 !نمیذارم همچین اتفاقی بیفته

 .فاطمه نباید اذیت بشه

حتی ثانیه ای به گذشته جوری خوشبختش می کنم که اصال  _

 .خوشبخت ترین دختر دنیا بدونههم فکر نکنه و خودش رو

 .فردا خودم می رم با خالش صحبت می کنم

 .پدرم لبخندی زد

 !توی این شرایط این بهترین کاره _

 .نباید بذاری لحظه ای حس تنهایی بهش دست بده

 .سرم رو تکون دادم

 !بابا _

 !مامان

 !من می خوام مسلمون بشم

 .نگاه کردنیک لحظه هردو متعجب به من

 .حق داشتن

 .راستش پدر منم هنوز مسلمون نشده بود

 .پدرم بهم نزدیک شد

 !واقعا؟ _



 .سرم رو تکون دادم

 !تو که از ایرانی ها متنفر بودی _

 .تو که میگفتی مسلمون ها انسانیت ندارن

 .به چشم هاش نگاه کردم

 !مگه نه؟همه ی انسان ها شبیه هم نیستن  _

 .لبخندی زد و محکم من رو بغل کرد

 .تو مسلمون بشی منم مسلمون میشماگه  _

 . نفس راحتی کشیدم

 :بابا شروع به حرف زدن کرد

 کی میخوایم بریم؟ _

 اصال باید کجا بریم؟

 باید پیش کی بریم؟

 .مادرم اومد و بین منو پدرم نشست

 .کنهباید اول بریم پیش یک آخوند تا راهنماییمون  _

همزمان مادرم هم از جاش بلند  پدرم از جاش بلند شد که

 .شد

 .بابام دست های مادرم رو گرفت و با عشق بهش نگاه کرد



 .وای نازنین باورم نمیشه قراره که مسلمون بشم _

 !خدای من

 .نفس عمیقی کشیدم

 .االن دوباره پدرم میره مادرم رو می بوسه

 .سریع از جام بلند شدم

 .استراحت کنم من رفتم _

 .بعد از گفتن یک شب بخیر کوتاه به سمت اتاقم حرکت کردم

 .روی تختم دراز کشیدم و به سقف اتاقم نگاه کردم

 .خیلی کارها مونده که باید انجام بدم

 .راستش من شاهزاده ی آمریکا نیستم

 .یعنی هستم اما تقریبا

 .اما شاهزاده ی اصلیش نه نیستم

زیادی داره که بعضی هاشون به عنوان  آمریکا پسر های پولدار

شاهزاده انتخواب می شدن که اوناهم پسر های مقام باالها 

 .بودن که یکیشون من هستم

 !شاهزاده لیمورس



شاید که نه صد در صد زمانی که با فاطمه ازدواج کنم 

عکسمون توی آمریکا و ترکیه و ایران پخش میشه و میشیم 

 !تیتر جدید فضای مجازی

از توی کشوی عسلیم گیره ی فاطمه که تم نشستم و روی تخ

 .نگاه کردمتوی جشن بالماسکه جاش گذاشته بود 

 .ناخودآگاه لبخندی روی لبم اومد

 .بوی فاطمه رو حس می کردم

 .چقدر دلم واسش تنگ شده بود

 .امیدوارم سریع بهش برسم

 

 *فاطمه*

 

 .سریع از جام بلند شدم

 .بیان خواستگاریم امشب قراره بوراک با خونوادش

 .قلبم همش شروع به تند زدن می کنه و هیجان زدم

 .خیلی دلم میخواد سریع به بوراک برسم

 .لباس هام رو زیر رو کردم



 امشب چی بپوشم؟

 .ای کاش مادرم بود که حداقل راهنماییم می کرد

 .فعال ول کنم به نظرم لباس رو

 .االن بهتره برم به خونه برسم 

 .االن دیگه تنهام ارغوان که رفت

 .مجبورم تنهایی خونه رو مرتب کنم

شروع به جمع کردن خونه کردم و بعد پذیرایی و اتاق ها رو 

 .جارو کشیدم

 .به سمت گوشیم حرکت کردم

 .ساعت نزدیک سه ظهر بود

 .نفس عمیقی کشیدم که صدای در خونه به گوشم رسید

 یعنی کی می تونه باشه؟

باز کردم متعجب که تا در رو  به سمت در حیاط حرکت کردم

 .به رو به روم نگاه کردم

 !خاله مریم؟ _

 .وارد خونه شد و با بغض بهم نگاه کرد

 .اومد داخلپشت سرش هم رایکا 



بلند شروع به گریه کردن خاله تا اومد محکم من رو بغل کرد و 

 .کرد

 .بغضم شکست و منم گریه کردم

 .رایکا هم دیگه داشت گریه می کرد

 .ببخشید دخترم ولی درکم کن _

 .نمیتونم جای خالیه الله رو تحمل کنم

 !برام سخته

هرموقع به تو نگاه میکنم همش حس میکنم الله ای و بیشتر 

 .دیوونه میشم

 .خاله رو بغل کردم و بردمش و روی مبل نشوندمش

اشک هام رو پاک کردم و با صدایی که توش بغض بود صحبت 

 :کردم

 !همستخاله مرگ حق  _

 !یکی زود می میره یکی دیر

 .من مطمئنم مادرم وقتی می بینه ما شاد هستیم اونم شاده

شاید کسی نتونه جای خالیش رو پر کنه اما نمیشه خو زندگی 

 .رو برای خودمون جهنم کنیم



 .االن شما تنها خونواده ی من هستین

 .منکه دایی هم ندارم

 .تنپدر بزرگ و مادربزرگم هم به رحمت خدا رف

 .موندینفقط شما برام

 اگه شما برین من با چه امیدی ازدواج کنم؟

 با چه امیدی زندگی کنم؟

 .خالم دست هام رو گرفت

 .مطمئن باش دیگه هیچ وقت تنهات نمیذارم _

 !هیچ وقت

 !تو یادگار الله و مرتضی هستی

 .لبخندی زدم

 .خدارو شکر که خالم تنهام دیگه نمیذاره

 اومدن پیش من؟ اما چی شد که یهو 

 !راستی خاله چیزی شد که اومدی پیش من؟ _

 .سرش رو تکون داد

 :رایکا گفت

 .اره یه پسر توله سگ با چشم های آبی _



 .وای فاطی چشم هاش سگ داشت ها

 .موهاشم که نگو طالیی

 !هیکل پرفکت و ورزیده

اوفف توله سگ یعنی یادم میاد دلم میخواد خودم رو خفه 

 .کنم

داشتم باهاش حرف میزدم دست و پاهام می لرزید یعنی وقتی 

 .از بس که جذبه داشت

 .اومد خونمون درمورد تو می گفت

 .درمورد اینکه بی گناهی

 !فکر کنم خواستگارت بود نه؟

 .تکون داد سرم رو

 !منظورت توله سگه؟ _

 .بعد هر سه شروع کردیم به خندیدن

 !اره همون _

 !خدایی از کجا پیداش کردی؟

 .رو انداختم پایینسرم 



زمانی که بابا مریض بود رفتیم ترکیه اونجا باهاش اشنا  _

 .شدم

 .متعجب بهم نگاه کرد

 یعنی پنج ساله همدیگه رو میشناسین؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 

 *بوراک*

 

 .صبح زود از خواب بیدار شدم و به سمت حموم حرکت کردم

 .یک دوش ربع ساعته گرفتم و اومدم بیرون

 .ای بیرونم رو پوشیدملباس ه

باهاشون حرف امروز باید حتما برم پیش خونواده ی فاطمه و 

 .بزنم

لباس هام رو پوشیدم و عطر تلخ مردونم رو زدم و به سمت 

 .خونه ای که قبال با فاطمه رفته بودیم؛ حرکت کردم

 .بعد از نیم ساعت رسیدم



تم ماشینم رو یک جا پارک کردم و از ماشین پیاده شدم و رف

 .دم در خونه و دو بار آیفون رو زدم

بعد از پنج دقیقه یک دختر که بهش میخورد همسن فاطمه 

 .باشه در رو باز کرد

 .تا من رو دید کپ کرد

 !ای خدا

 .باز یک دختر من رو دید اینطور شد

 :صدای مادر دختره اومد

 !رایکا کیه؟ _

 .دختره ساکت به من خیره شده بود

 :بعد از یک دقیقه گفت

 !بیا... خودت  ... خ ... مامان ... م  _

 .بعد خودش از در کنار رفت و مادرش اومد

 .سالم بفرمایید _

 .تک سرفه ای کردم

 سالم خانوم شیدایی؟ _

 .دادتکونسرش رو



 .بله خودم هستم _

 .من با شما کار مهمی دارم _

 .اجازه داد من بیام داخل خونه باز کرد ودر رو 

 .یی شدیمباهم وارد پذیرا

 .نشستنروی من دخترش روی مبل رو به خودش و

 .نفس عمیقی کشیدم

 نپرید وخوام حرف مهمی بزنم پس لطفا وسط حرفممن می _

 .بذارید که صحبتم تکمیل بشه

 .تکون دادندسرشون رو هردو 

پدرم آمریکایی من بوراک جکسون هستم که به خاطر اینکه _

 .جکسونههست اسم آمریکاییم لیمورس 

 .باختم من به دختر خواهرتون دلم رو

 غرورم اجازه نمیده اینارو بگم ولی مجبورم به خاطر کسی که

 .دوسش دارم، باهاتون حرف بزنم

همونطور که میدونید فاطمه به خاطر بیماری پدرش اومد 

شیفته ی خودش کرد هم خودش رو شیفته ترکیه و هم من رو 

 .ی من



 .اونا برگشتن ایرانحالش خوب شد و  بعد از اون موقع پدرش

من دوسش داشتم و برای اینکه فراموشش کنم با کلی دختر 

 .وارد رابطه شدم

 .همشونم خودشون بهم پیشنهاد دادن

بعد از چهار سال سرو کلش پیدا شد و من میخواستم خودم 

 !نه اونرو ازش دور کنم، اما 

 .کنهخودش رو بهم نزدیکاون میخواست

نمیخواستم چون هرموقع میدیدمش کنترلم رو از  اما من

 .دست می دادم

 .یک ماه موند ترکیه و توی این یک ماه وابستش شدم

هرجا می رفت، با هر کی بود، یا هرچیز دیگه ای خودم می 

 .رفتم میاوردمش کنار خودم

همش میخواستم بگم من عاشقتم من دوست دارم از پیشم 

 .نرو

 .وسش ندارماما اون فکر می کرد من د

 !حق داشت

 .من جوری باهاش رفتار می کردم که انگار ازش متنفرم



 .اما بر عکس خیلی دوسش داشتم

هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه، عالقم نسبت بهش بیشتر می 

 .شد

 .جوری که می رفتم سرکار باید عکسش رو می دیدم

 !فاطمه بهم نمی گفت دوسم داره

ماه گفت می خواد برگرده  منم نمیدونستم تا اینکه بعد یک

 .ایران

 .نمیذاشتم بره

 .همش توی اتاقش زندانیش می کردم و اجازه نمیدادم بره

 .جایی بره می گفتم مال منه و غلط می کنه که بدون من

اما باالخره یک شب فرار کرد و رفت خونه ی دوستش الیسا و 

 .فردا صبحش رفت

 .نداد و رفترفتم دنبالش اما هرچی صداش کردم جوابم رو 

 .رفتم پیش دوستش و اون تمام حقیقت رو بهم گفت

 .اون دوسم داشت و من تازه فهمیده بودم

 .برای به دست آوردنش حاضر بودم هرکاری کنم

 .اومدم ایران و دنبالش گشتم



 .پیداش کردم و توی این راه شیش ماه تمام رفتم دنبالش و

 .بهترین همراهم رو از دست دادم

اما در عین حال رقیبم  هم بهم نزدیک تر بودرادرکسی که از ب

 .بود

گودال عمیق انداخته مرگ پدر و مادر فاطمه اون رو توی یک 

 .بود

 .با هرچی بدبختی بود خودم اون رو نجات دادم

خواستگاری که بریممادرم از ترکیه قراره بیانو  پدرامشب هم 

 .خواهر زادتون

 .مادر فاطمه مردنمادر و پدرم میدونن پدرم و 

خود فاطمه همش تنهاست امافاطمه  کهمشکلی ندارن

 .تنهاستکه کنهگریه میداره

 .ی اینا تقصیر شماستو همه

 .همینه حرف هاممن

 .یکم بهشون فکر کنید

 .فاطمه االن خیلی تنها شده

 .به کمکتون نیاز داره



مخصوصا االن که قراره خواستگار براش بیاد و مادرش در 

 .کنارش نیست

 .خالش ساکت بود

 .از جام بلند شدم

 !من رفتم خدانگهدار _

خواستن چیزی بگن پا تند کردم و به سمت درخونه حرکت تا

 .کردم و زدم بیرون

مادرم بریم پیش یک روحانی تا کمکم کنه امروز قراره با پدر و 

 .مسلمون بشم

 .که بتونم از پسش بر بیام امیدوارم

 

 *فاطمه*

 

جام بلند شدم و رفتم آشپز خونه و سه تا لیوان چایی از 

 .ریختم و اومدم پذیرایی

خاله جان من همه کارها رو کردم فکر کنم یه پنج ساعت  _

 .فرصت داشته باشیم



 .کاری نمونده که انجام نداده باشم

 .فقط لباس هنوز انتخواب نکردم

 :رایکا سریع گفت

 بیا بریم تا ببینم چی داری؟ _

 .تم و با رایکا رفتم داخل اتاقمچشمی گف

 .من مطمئنم االن کمدم رو میریزه  بهم

بعد از کلی گشتن یک دست لباس در آورد که لباس های 

 .مادرم بود

 .اینا لباس های خاله اللست فکر کنم اندازت باشن _

یک لباس بلند بود که تا کمر کرمی رنگ و از کمر تا نوک 

 .که دامنش پفی نبودانگشت پا سفید بود و دامن داشت 

با چادر سفید یک روسری بلند سفید رنگ هم برام در آورد و 

 .مادرم که با گل های قشنگ صورتی و بنفش تزئین شده بود

 .دیگه بگو لباس عروس بپوشم خو _

 !همش سفیدن رایکااینا که 

 .به من نزدیک شد

 .اینا لباس های مادرتن باید بپوشیشون _



 .عروس ببرن ها خوب معلومه تو عروسیدر ضمن قراره بیان 

 .محکم بغلم کردسرم رو از خجالت انداختم پایین که 

 !عروس کی بودی تو؟ _

 .یک لحظه به یاد مادرم اشک هام در اومدن

 .بدنم شروع به لرزیدن کرد

 .رایکا من رو از خودش جدا کرد

 فاطمه داری گریه می کنی؟ _

 .بعد خاله محکم بغلم کرد

 .رو می دادبوی مادرم 

دست هام رو دور کمر خالم حلقه کردم و هردو شروع به گریه 

 .کردن کردیم

 !دلم پره خاله _

 .ای کاش مامان الله هم اینجا بود

 .من رو از خودش جا کرد

شاید نتونم جای الله رو واست پر کنم اما از این به بعد من  _

 .رو مثل مادر خودت بدون

 .کردم اشک هام رو پاکلبخندی زدم و 



 !خیلی دوست دارم _

 .لبخندی زد

 !من بیشتر _

 :صدای رایکا بلند شد

گمشو تازه میخواد شوهر کنه دل  اقا یعنی چی فاطی برو _

 .مادر منم برده

 .هرسه باهم خندیدم

 .به ساعت نگاه کردم

 .ساعت شیش عصر بود

 .وای خدا دوساعت دیگه میان _

 .آرایشم کردسریع لباس هام رو پوشیدم و رایکا یکم 

خواست رژ لب قرمز رو بهم بزنه خودم دستش رو وقتی که 

 .گرفتم و مانعش شدم

 .رژ قرمز نزن _

 .خودم رژ قهوه ایم رو در آوردم و زدم به لب هام

 .این رنگ بیشتر به لب هام میاد _

 .بهم نگاه کرد



 .اره راست میگیا _

 .خاله وارد اتاق شد

 !هابچه ها نیم ساعت دیگه می رسن  _

 .باشه ای گفتم و شروع به پوشیدن لباس هام کردم

 .ببین رایکا من نمیام به استقبالشون خوب _

من میرم توی آشپزخونه هرموقع خاله گفت چایی رو بیار 

 .اونموقع میام که هم سالم کنم هم چایی بدم

 .متعجب بهم نگاه کرد

 چرا؟ _

 .به چشم هاش نگاه کردم

 !اینطور بهتره _

 .یکنمکمتر هول م

 .باشه ای گفت و هردو باهم رفتیم پایین

 .عمو اتابک هم اومده بود

بعد از سالم و احوال پرسی با عمو اتابک؛ رایکا به خاله توضیح 

 .داد که من نمیام استقبالشون و بعد من رفتم توی آشپز خونه

 .ربع ساعت بعد صدای آیفون اومد



 

 *بوراک*

 

 .باالخره رسیدم

خه امروز نه با فاطمه حرف زده بودم نه خیلی استرس داشتم ا

 .دیده بودمش

 .قلبم خیلی تند می زد

 .خونه رو زد که در رو برامون باز کردنپدرم آیفون

خاله و دخترخاله ی فاطمه و یک مرد در رو باز کردن اما 

 .خبری از خود فاطمه نبود

 .مادرم شروع به صحبت کرد

 پس عروس گلم کجاست؟ _

 :خالش گفت

 .یکم که نه خیلی خجالتیه راستش _

معذرت خواهی کرد االن رفته توی آشپزخونه تا چایی رو 

 .آماده کنه

 .مادرم یک اهانی گفت و وارد خونه شدیم



 .روی مبل نشستیم که صدای خاله ی فاطمه اومد

 .فاطمه جان چایی ها رو بیار _

همه کنجکاو به آشپزخونه چشم دوختیم که فاطمه با سینی 

 .ذیرایی شدچایی وارد پ

 .یک چادر سفید سرش بود که خیلی زیباش کرده بود

 .مثل فرشته ها بود

 .منکه مات و مبهوت بهش چشم دوخته بودم

 .بقیه رو نمیدونم ولی دلم نمیخواست چشم ازش بگیرم

 

 *فاطمه*

 

 .خیلی استرس داشتم

 .وقتی وارد پذیرایی شدم به بوراک اصال نگاه نکردم

شده و االن هول میکنم بعد  چون میدونم خیلی خوشکل

 .مراسم بهم میریزه

 .اول به طرف پدر بوراک رفتم

 .سالم بفرمایید _



 !ممنون عروس زیبا _

 .لبخندی زدم و رفتم به طرف مادرش

 .سالم بفرمایید _

 !ممنون _

 !ماشااهلل چه عروس قشنگی هستی

 .بازم لبخندی زدم و به سمت بوراک رفتم

 .سالم بفرمایید _

 !خوشکل خانومسالم _

 .به چشم هاش نگاه کردم

 .چقدر امروز قشنگ شده بود

شلوار مشکی پوشیده بود که از هر لحاظی یک دست کت و 

 .زیباترش می کرد

 .به طرف خاله و رایکا و عمو اتابک رفتم و بهشون چایی دادم

 .بعد خودم رفتم کنار خالم نشستم

بت کردن بزرگ تر ها شروع کرده بودن درمورد همه چیز صح

 ...!از کارو اقتصاد تا انواع اقسام غذا و

 .بوراک هی داشت زیر چشمی بهم نگاه می کرد



 .صدای پدر بوراک اومد

 .راستش بذارین بریم سر اصل مطلب _

 .ما اومدیم خواستگاری خواهر زادتون

اما قبل از اینکه حرفی بزنیم، اول میخوام این دو تا جوون برن 

 .باهم دیگه حرف بزنن

 :الم مخالفتی نکرد و روبه من گفتخ

 .فاطمه جان لطفا آقای جکسون رو به اتاقت ببر _

 .بوراک پشت سرم اومدبه سمت اتاقم حرکت کردم و 

بعد بوراک وارد وارد اتاق شدم و روی تختم نشست ومناول

 .اومد کنارم نشستاتاق شد و 

چیزی درمورد خواستگاری نمیدونم  فاطمه من... اممم  _

 میشه بگی االن باید چی کار کنیم؟

 .با لبخند بهش نگاه کردم

 .خوب االن باید درمورد آیندمون حرف بزنیم _

 .گذاشت زیر چونش و بهم نگاه کرددستش رو

 .خوب میشنوم _

 .بهش نگاه کردم



 .خوب باشه اول من می گم _

 .ادامه دادمتک سرفه ای کردم و 

 .شم واستببین من اول میخوام خانوم خوبی با _

 .یعنی انواع اقسام غذاها رو یاد بگیرم البته از نوع ایرانیش

بعد انواع اقسام بستنی، کیک، کلوچه، بیسکوییت، ژله و 

 .خالصه انواع اقسام دسر ها

 .بعدش من هر روز باید خونم رو مرتب کنم و جارو بزنم

 .کال من روی پاکیزگی یکم وسواس دارم

تنقالتی مثل پفک و چیپس توی بعدشم دلم میخواد همیشه 

یخچال باشه حاال چه خریده باشیم چه درست کرده باشم؛ 

 .حاال میگم چرا چون میخوام شب ها فیلم بذارم ببینیم

من دوتا بچه میخوام یه پسر میخوام بگم همدرضمن برای بچه 

 .و یک دختر

 !همین

 تو برنامت چیه بوراک؟

 .دیدم جواب نمیده

 بوراک؟ _



 .موهاش کشیدم که به خودش اومد دستی روی

 !چقدر قشنگ شدی _

 .اخم مصنوعی کردم

 !یعنی تو به حرف هام گوش ندادی؟ _

 .لبخندی زد

 .چرا گوش دادم _

 .برنامت عالیه ولی من پنج تا بچه می خوام

 .با اخم بهش نگاه کردم

 .ببخشید ها زحمتش همش پای منه _

 .همون دو تا هم زیادته

 .ادم اومد که به زبون آوردمشبعد یک چیز مهمی ی

راستی ما زود عقد میکنیم ولی برای عروسی باید یکم  _

 .بگذره آخه باید موهام در بیان

 .متعجب بهم نگاه کرد

 .صبر کن ببینم _

 !منظورت اینه که دیر عروسی می کنیم؟

 !یعنی چی؟



 برای چی؟

 .خوب کاله گیس میذاری روی سرت

 .سرم رو انداختم پایین

 .دلم میخواد موهای خودم باشهآخه  _

 .برای اینکه عروسی آدم یک بار بیشتر تکرار نمیشه

 .دلم میخواد با موهای خودم توی عروسیم باشم

 .نفس عمیقی کشید

 .نه نمیشه _

 .چشم هام رو مظلوم کردم و بهش نگاه کردم

 .نه اینطور بهم نگاه نکن _

 .چشم هام رو مظلوم تر کردم

 .بهم نگاه نکنفاطمه میگم اینطور  _

 .نزدیک تر شدمبهش یکم 

 !باشه _

 .سه ماه بعد عقد

 .لبخند کجی زدم

 !شیش ماه _



 .متعجب بهم نگاه کرد

 !چی؟ _

 !شیش ماه

 .بعد پوزخند زد

 .تو همین االنشم نمیذاری دستت رو بگیرم _

 .یکم فکر کردم

 .خوب وقتی عقد کنیم محرم میشیم _

 .اونوقت اجازه میدم دستم رو بگیری

 .صورتش رو آورد جلو به چشم هام نگاه کرد و

 !بهم قول بده _

 .لبخندی زدم

 .قول میدم _

 !خوبه _

 .حاال ثابت کن

 .نفس عمیقی کشیدم

 !باشه برای اینکه بهت ثابت کنم باید چی کار کنم؟ _

 .دستش رو آورد جلو



 .دستم رو بگیر _

 .به دستش نگاه کردم

 .گذاشتم توی دستشدستم رو 

 .دستات کوچیکن چقدر _

 .در آوردملبخندی زدم و دستم رو 

 .خیلی دوست دارم بوراک _

 .منم خیلی دوست دارم فاطمه _

 :بعد از کمی مکث ادامه داد

فاطمه بهت گفته بودم که من و پدرم قراره مسلمون ... اممم  _

 !بشیم؟

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !واقعا؟ _

 .لبخند کمرنگی زد

 .اره _

این بهترین خبری بود که امروز میتونستم وای خدای من 

 .بشنوم

 .بوراک از این بهتر نمیشه _



 .خیلی خوشحالم کردی با این حرفت

 .لبخند کمرنگی زد

 !که به خاطر تو میخوام مسلمون بشمخوشحالم  _

 

 *شیش ماه بعد*

 

میگذره و توی ( بوراک)شیش ماه از خواستگاری محمد رضا

کرد عقد کردیم و امشب هم  هفته که ازم خواستگاریهمون

 .شب عروسیمونه

 !شب آغاز عشقمون

 .محمدرضا و پدرش باالخره مسلمون شدن

راستی من دیگه بهش نمیگم بوراک فقط صداش میزنم 

 .محمدرضا

 .به نظرم این اسم زیباتره

االن نزدیک چهار ساعته توی آرایشگاهم و رایکا هم همراهم 

زود تر از ما بره تاالر تا از اومده اما خاله نیومد گفت میخواد 

 .مهمون های ایرانی و خارجیمون پذیرایی کنه



 .رایکا هم با من اومد تا آرایش کنه و موهاش رو درست کنه

 .بفرمایید کار منم تموم شد _

 !چه عروس نازی شدی

 .لبخندی زدم

 .مرسی نظر لطفتونه _

 .رایکا سرش رو بلند کرد

 !وا په فاطمه کجاست؟ _

 .ثال عروسهتوله سگ م

 !کجا رفته؟

 .بلند شروع کردم به خندیدن

 .توله سگ اینجاست _

 .متعجب بهم نگاه کرد

 !واقعا خودتی؟... آ  _

 !چقدر عوض شدی؟

 .لبخندی زدم

 .آره خودمم دیوونه _

 !حاال به نظرت قشنگ شدم یا زشت؟



 .لبخندی زد

تو رو حسادتم میشه که اینقدر قشنگ شدی که به بوراک _

 .داره

 .اومدتا خواستم چیزی بگم صدای آیفون 

 .عروس خانوم آقا داماد اومدن _

 .نگاه کردممتعجب به رایکا 

 .االن که ساعت پنجه _

 !چرا اینقدر زود اومد؟

 .نیم بیاد دنبالمقرار بود ساعت شیش و

 .لبخند شیطونی زد

 .شاید دلش میخواد خیلی زود عروسش رو ببینه _

 .شور میزدیکم دلم 

 .نفس عمیقی کشیدم و شنلم رو پوشیدم

 .من دیگه برم تو خودت تاکسی بگیر بیا _

باشه ای گفت و بعد از خداحافظی به سمت آسانسور حرکت 

 .کردم



بعد از دو دقیقه به پارکینگ رسیدم و از آسانسور خارج شدم 

 .اما کسی نبود

 !محمدرضا _

 !محمدرضا کجایی؟

 .کسی جواب نداد

 .با استرس خندیدم

 !بازیت گرفته دیوونه؟ _

 .بیا بیرون ببینمت دلم برات تنگ شده

یک لحظه یک نفر از پشت دستش رو روی دهنم گذاشت و 

جارو تار من بوی بدی رو استشمام کردم که باعث شد همه 

 .ببینم و بعد از یک دقیقه دیگه چیزی جز تاریکی نبینم

 

 *بوراک*

 

 .آرایشگاهدقیق ساعت شیش و نیم بود که رسیدم به 

 .قلبم تند تند میزد و خیلی مشتاق بودم تا ببینمش

 .دلم می خواست بدونم که االن چه شکلی شده



 .توی پارکینگ منتظرش موندم

در آسانسور باز شد و من منتظر بودم که فاطمه بیاد بیرون اما 

 .به جاش رایکا اومد

 .رایکا تا من رو دید متعجب بهم نگاه کرد

 !نوز نرفتین؟اوا بوراک مگه ه _

 .ایندفعه من تعجب کردم

 !نرفتیم؟ _

 .نمیفهمممنظورت رو 

 !کجاست؟فاطمه

 !چرا نمی بینمش؟

 .شدبهم نزدیک

 !نیومدی دنبالش؟خودت ساعت پنج مگه _

 .حد نداشتکه استرسی بهم وارد شده بود 

 .تمام روح و قلبم پر از ترس شده بودن

 .ترس از دست دادن عشقم

 .نیم بیامبود ساعت شیش ومن قرار  _

 .اصال ساعت پنج نبودم



 .محکم زد روی پیشونیش رایکا

 !یا ابا الفضل _

 .فکر کنم دزدیدنش

 .دستی روی صورتم کشیدم

 .گوشیم من رو از فکرو خیال در آوردصدای زنگ 

 .شماره ی فاطمه روی گوشیم افتاده بود

 .سریع جواب دادم

 !الو عزیزم _

 !فاطمه حالت خوبه؟

 !عشقم کجایی؟

 .یک لحظه صدای نهال به گوشم رسید

 !وای خدای من _

 .میزنهببین کی داره این حرف هارو 

 .بوراک جکسون

 !شاهزاده لیمورس

 !باورم نمیشه

 .تو تا حاال توی عمرت بهم نگفتی عزیزم



 .با صدای بلند داد زدم

 !احمقت باشه کار خودباید حدس می زدم  _

 :با ناز گفت

 !آه _

 !عزیزم توهین نکن

 !عشق من دلت میاد این حرف هارو به من بزنی؟

 .نگران عشقت هم نباش

 !فعال جاش امنه

 !اما فقط فعال

 .بعد صداش تن عصبی گرفت

 !راستش من میدونم دوسش داری _

 .ولی یک چیز رو بدون

 !شکوندی تو قلب من رو

 .قلبت رو می شکونم

 .رومیخوام نه اون پولت دیگه نه خودت رو 

 .امشب هم من و هم فاطمه میسوزیم

 .بعد تلفن رو قطع کرد



 .خدایا مرگم رو سریع برسون

 .اگه فاطمه نباشه نمیخوام دنیا هم باشه

 

 *فاطمه*

 

 !نهال تورو خدا اینقدر ظالم نباش _

 !خوبه خودت عاشقی

 !نکن این کارو

 .بلند داد زد

 !خفه شو _

 !یک عمر عاشقی کردم

 !چی کار کرد؟ما اونعمر دوسش داشتم ایک

 .بین منو تو؛ تو رو انتخواب کرد

 .تویی که غربتی و دهاتی بودی

 .تویی که حتی بلد نبودی درست لباس بپوشی

 !تویی که زشت بودی

 .سرم رو انداختم پایین



 !ستش داریاما نهال تو هنوز دو _

 .صدای پوزخندش به گوشم رسید

 .من دیگه نیستدوستش دارم ولی هرکاری کنم قلب اون با  _

 !تو قلبش رو بردی

 .قلب کسی رو بردی که هیچ کس فکر نمیکرد عاشق بشه

امشب من و تو می سوزیم یکی به پای عشقش و یکی هم 

 !برای عشقش

 .بعد کلی نفت ریخت توی کلبه

 !کبریت رو روشن کرد و پرت کرد روی کاه ها

 .اشک هاش شروع به ریختن کردن

 !دوست دارم بوراک _

 

 *کبورا*

 

 !بابا فقط سریع برو تو رو خدا _

 .نمیخوام از دستش بدم

 .ماشین با سرعت بیشتری حرکت کرد



باالخره من و پدرم تونستیم با یک ردیاب از گوشی نهال 

پیداشون کنیم و االنم داریم به سرعت به سمت جایی که 

 .هستن حرکت می کنیم

 .باالخره رسیدیم و سریع از ماشین پیاده شدیم

 .از بادیگارد هامم همرامون بودن چند تا

 .ما روی یک تپه ایستاده بودیم که پایینش کلبه بود

خواستم برم پایین که یک لحظه از کلبه آتیش عظیمی ظاهر 

 .شد

 .اشک هام بی صدا شروع به ریختن کردن

 :بلند داد زدم

 !فاطمه _

 !فاطمه

 !لعنتی کجایی؟

از بادیگارد ها خواستم به سمت آتیش برم که پدرم و چند تا 

 .من رو گرفتن

 .ولم کنید عوضیا عشقم اونجاست _

 .سریع پسشون زدن اما باز من رو گرفتن



 !بوراک بس کن _ 

 !لطفا بس کن

 !اون کلبه رو ببین

 .داره تبدیل به خاکستر میشه

 .دیر رسیدیم

با چشم های اشکی به کلبه نگاه کردم داشت تبدیل به 

 .خاکستر می شد

 .زدمزانو 

 :درد گفتمبا 

 !که...ک ... نمیشه ...ن ...اما ... ا  _

 !فاطمه باید زنده بمونه

 !حق نداره بمیره

 !حق نداره

 .یک لحظه صدای کسی توجه همه رو جلب کرد

 !محمد _

 !محمدرضا

 



 *فاطمه*

 

 .اینقدر تقال کردم که باالخره دستام رو باز کردم

 .پاهام رو هم باز کردم

 .به زور بازش کردمکردم و  سریع به سمت در کلبه حرکت

 .بدو سریع باش نهال بیا بیرون _

 .اخم کرد و به سمتم دوید که سریع از کلبه زدم بیرون

 !نهال بیا بیرون تو رو خدا االن می میری _

تا خواستم یک قدم برم جلو یک چوب بزرگ که آتیش گرفته 

 .بود جلوی پام افتاد

 !فاطمه _

 .یک چیزی بهت بگم تو برو ولی قبل از رفتن بذار

هم من از تو متنفرم هم تو از من ولی ازت خواهش می کنم 

 .مراقب بوراک باشی

چوب دیگه افتاد و کم کم کلبه داشت تبدیل به  یک تیکه

 .خاکستر می شد

 .با اشک به رو به روم نگاه می کردم



یک لحظه صدای داد محمدرضا رو شنیدم که داشت صدام 

 .میزد

 .و به باال نگاه کردم از جام بلند شدم

 .بلند داد زدم

 !محمد _

 !محمدرضا

صداش هر لحظه نزدیک تر می شد که داشت اسمم رو صدا 

 .می زد

 .باالخره بهم رسید

 .خودم رو بهش رسوندم و محکم بغلم کرد

 .ازم جدا شد و شروع به بوسیدن تک تک اجزای صورتم کرد

 .حتی گردنم رو هم کوتاه بوسید

 .ردبعد بهم نگاه ک

 !حالت خوبه؟ _

 !صدمه که ندیدی؟

 !ببینمت

 !جاییت زخم نشده؟



 !سالمی؟

 !کجا بودی؟

 .با اشک بهش نگاه کردم

 !خیلی ترسیدم _

 .سرش رو آورد جلو

 .من بیشتر ترسیدم _

 .جلوتر آورد و لب هاش رو گذاشت روی لب هامسرش رو

 .یکم که گذشت از هم جدا شدیم

 .نزدم نرو بیروندیگه هیچ وقت تا بهت زنگ  _

 .دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و بغلش کردم

 .اونم دست هاش رو محکم دور کمرم حلقه کرد

 .محمدرضا، نهال مرد _

 .من رو بیشتر به خودش فشرد

 .تقصیر خودش بود _

 .پدر بوراک بهمون نزدیک شد

 .از بوراک جدا شدم

 !کجا بودی فاطمه؟ _



 .منو محمدرضا خیلی نگرانت شدیم

 .کال همه توی تاالر نگرانت شدن

 .سرم رو انداختم پایین

 .شرمنده تقصیر بی دقتی خودم بود _

 .بوراک پیشونیم رو بوسید

 .که االن سالمیعیب نداره عزیزم مهم اینه _

 .با چشم های اشکی به کلبه نگاه کردم

 .بوراک ریز ریز سرم رو می بوسید

 !گناه داشت _

 .ودش فشردمحمدرضا من رو بیشتر به خ

 .تو این دنیا نباید عشق رو گدایی کرد _

 .باید دنبال عشق گشت

 .به سمت بوراک برگشتم

 !خیلی دوست دارم _

 .پیشونیم رو بوسید

 .خیلی عاشقتم _

 



 *سه سال بعد*

 

 !بیا اینجا ببینم سامان _

 .یهو محمدرضا سریع سامان رو بغل کرد

 .نخیرم آقا سامان باید بیاد بغل باباش _

 .سمت محمد حرکت کردم و آروم زدم روی بازوش به

 !بچم رو بده _

 .لبخندی زد و سرش رو آورد جلو

 !حسود خانوم _

 .ناله کردم

 .بچم رو بده _

 .آروم خندید

 .بیا اینم بچت _

 .محکم توی بغلم گرفتمسامان رو

 !جونم مامانی _

 دلت برام تنگ شده بود؟

 !آره بابایی بده



 .شیمبیا بریم از شرش راحت 

 .صدای خنده ی بلند بوراک، بلند شد

 .نگاه کن چی به بچه یاد میده _

 .به سمت اتاق سامان حرکت کردم

االن سه ساله که ازدواج کردم و خدا بعد از دو سال و خورده 

 .ای بهمون بچه داد

 .االن سامان حدود یک ماهش هست

بوراک یک شادی پایان  اون با اومدنش برای زندگی من و

 .ناپذیر آورد

 .پسرم هم مثل پدرش بود

 !کپی برابر اصل

 .مثل سیبی که از وسط نصف شده

فقط لب و دهنش به من رفته وگرنه چشم هاش مثل پدرش 

 .آبیه و موهاشم زرده

 .سامان رو بردم توی اتاقش

 .خوابش برده بود بچم

 .خودم رفتم توی آشپزخونه



 .به سمت ظرف ها رفتم و شروع به شستنشون کردم

 .بعد از عروسیمون ما اومدیم ترکیه

 .االن یه پسره دو ساله دارن کرد وراستی الیسا با علی ازدواج

توی فضای مجازی حدس می زد ازدواج ما  همونطور که بوراک

 .شدیم تیتر اول روزنامه ها و اینستاکوال کرد و 

 .گذشتبه هر حال هرچی بود 

 .االن این مهمه که من کنار خونوادمم

یک لحظه بوراک محکم از پشت بغلم کرد و آروم گردنم رو  

 .بوسید

 !اممم عزیزم بیخیال کار _

 !بیا یکم پیش من

 .لبخندی زدم و به سمتش برگشتم

 .دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد

 .با دست هام صورتش رو قاب گرفتم

 .چند دقیقه به چشم هاش زل زدم

توی خودشون این چشم هات چی دارن که دارن من رو  _

 !غرق میکنن؟



 .حس میکنم میخوام تو دریا غرق بشم

 .سرش رو آورد جلو

تو خوبه تو چشم هام غرق میشی من رو بگو که وقتی به  _

 .چشم هات نگاه میکنم دلم میخواد خودم رو بکشم

 .آروم خندیدم که اونم خندید

 .خیلی خوشحالم _

 .خوشبختم کردی بوراکمرسی که

 .وی لبمانگشتش رو گذاشت ر

 .نه من باید ازت تشکر کنم _

 .خوشبختم کردی عشقممرسی که

بعد محکم لب هام رو بوسید و من رو از جام بلندم کرد و به 

 .سمت اتاق حرکت کردیم

 

 .دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی

 .دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی

 .منیدوستت دارم چون زیباترین رویای خواب 

 .دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی



 دوستت دارم چون زاییده ی احساس پاک منی

 دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی

 دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی

 دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی

 دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی

 لحظات زندگی منیدوستت دارم چون زیباترین 

 دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی

 دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی

 دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی

 …دوستت دارم چون دوستت دارم

دوستت دارم چون دوست داشتن تو نه دلیلی دارد و نه 

 .…قانونی

 …دوستت دارم تا آخرین لحظه ی بودنم

 

  

 *پایان*

 


