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  پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 

www.1roman.ir 

 

 《روژیتار》  

سهم منن ا  اینن  نندچی یینزی جنز ونرن ونوردن و بندبنتی کشنیدنو و بنی  
 یز دیگه ای نبوده و نیستکسی ی

سنامه پنی ۱۸سنامهه...طععا انن دوتنرای  ۱۸و شاید هنم ننواهند بنود...من کن  
 ...درس و مشق و ووش چذرونی با وانوادشونن

 ...سامم بود که پدر و مادرم رو ا  دست دادم ۱۵

و یننون هننینکی نهینواسننت ک ینن  مننن بشننه م بننور بننودم کننه روی پننای 
 وودم بایستم

ول درآوردم و ا  جننایی کننه کننار میکننردم ا شننون جننای وننواب کننار کننردم و پنن
 ...مینواستم که اونام ودا ویرشون بده بهم دادن

 ...سامه ی تنها یقدر به پول نیا  داره؟ ۱۸مگه یه دوتر 

 تومنی که هرماه بهم میدادن ک ایت میکرد ۳۰۰ههین 

 دانلود رمان فاصله ی جانبی

 )رمان متاه  )جلد دومدانلود 

 دانلود رمان مزاوم مرمو 

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2/
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ومنی  سامگی پونمنو جهنک کننم کنه بتنونم ینه ووننه اجناره کننم۲۰مینواستم تا 
 ...با این وضعیت اطتصاد فک نکنم ک ایت کنه

اننننم ایلننون و ویلننون و سننیلون تننوی ویننابونم و دارم آچهننی هننای رو نامننه رو 
 نگاه میکنم که ببینم کسی رو برای کار توی وونشون مینوان یا ن

 ....بعد ا  سه سال ودمت بهشون، پسرشون

 ...بینیال.... اها یکی پیدا کردم

ه فروشننی ای کننه نننزدیکم بننود یننه کننار  تل ننن ورینندم و بننا ا  دکننه ی رو نامنن
 ...شهاره تهاس چرفتم

 ...بعد ا  دوتا بوق جواب دادن

 صدای مردونه ای تو چوشم پینید: بله...؟

 ...روژینا: س م برای آچهیتون  نگ  دم

 آطاهه: کی میتونی بیای ؟

 ...روژینا: هر وطت شها بگین

 ...آطاهه: ههین وان

 ...له یشمروژینا: ب..ب

تنق چوشننی رو کوبینند....وا مننردم یقنند بننی ا صنناب شنندن مننا بنندبنتیم پومنندارا 
 ...مشک  ا صاب دارن وان

 ..به آدرسی که روی رو نامه یاپ شده بود رفتم

 ۲۰۰۰بابننا و ن...وونننه رو ببننین یننه وی یننی بننزرب فننک کنننم  یربننناش وننداط  
 ..متر میشد...با نهای مشکی

نهیکننه بنی کنه طیافنه و هنیکلم شسنکتک شنده  سنامهه بناور ۱۸به هرکی منیگم
 ..سامی دارم۲۵ ۲۰ههه فک میکنن 
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 ....با تردید  نگ در رو  دم

 یه  ن با نا  و  شوه چ ت: کیه؟

 روژینا: برای آچهی استندامی که داده بودین مزاوم میشم

 .. . نه: بیا تو

 در و   د

 وارد ویاط که شدم ن بابا ویاط ییه نگو ویاط بگو باغ

 ...ا شگ ت انگیز بودواطع

 وودمو و جهک و جور کردم و رفتم سهت در وروردی

ساک کویومنویی کنه کن  یهنار تبکنه مبناس تنوش بنود و وناکی شنده بنود رو 
 ...تکوندم

 ...و  نگ در وررودی رو  دم

 یه وانومی که تقریبا هینی تنش نبود در رو برام با  کرد

 با اون ناوونای شیعانیش ایش وامم بهم وورد

ینننداوتیهش تننو آب میومنند روی آب ا  بننی کننه ههننه هیکنن  و طیننافش م
 ساوت دست دکترای جراوی  یبایی بود

سنن م آرومننی کننردم و وارد وونننه شنندم اکشننر وسننای  مشننکی بننود فننک کنننم 
 ....صاب وونه وعلی به رنگ مشکی   طه داره

دوتری کنه دررو بنرام بنا  کنرده بنود هلنم داد و چ نت : بنرو آطنا رو اون مبن  
 .. .ک ن ره ی بزرب مشکی روبه روی شومینه نشستهت

 و وودش جلو تر ا  من راه افتاد

 ... اروم پشتش راه افتادم
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 ... نه: ماتی این دوتره که  نگ  ده بود اومده

 ...آطاهه:  هر مارو ماتی مگه صد دفعه نگ تم منو ماتی صدا نکن

  نه: وب وان ببنشید، ماتیار

وهنایی پرک ینی و یشنایی کنه ا  سنیاه بنودن روشو کرد سهت من پسنری بنا م
 .. یاد برق میزد و مث تیله بود بدنی نسبتا ور یده ومی نه آمپومی

 دست ا  آنامیزش برداشت م

 روژینا: س م

 آطاهه:  لیک تو  نگ  ده بودی برای آچهی ؟

 ...روژینا: بله

 آطاهه: اسم؟

 ...روژینا: روژینا....روژینا مرادی

 آطاهه: متومده؟

 ۱۳۸۱دی  ۱۷ینا: روژ

 با شد  سرشو آورد بان: یند

 سامهه ۱۸با طیافه ای مظلوم چ دم: 

 سامته فک کردم ههسن منی ۱۸ نه: اوه تو ک  

 با اکراه چ تم:مگه شها ین سامتونه

 با ورفی ک   د یک محظه وشکم   د

 ۲۲ نه: 

 اوا واک به سرم ب  بدور ودایا توبه من فک کردم یه  نه کامله

 ...به هر وال من به یه دوتر بنه کار نهیدمآطاهه: 
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 سامهه هااااااااا ۱۸یپ یپ نگاش کردم ویر سرم 

 <وایسا ببینم>داشتم میرفتم ک چ ت 

 انگار داشت فکر میکر د

 آطاهه: یرا اوراج شدی ا  کار طبلیت

روژیننننا: اونننراجم نکنننردن وننننودم اومننندم بینننرون اوننننا...یعنی پسننننر 
 اونا...طصد...طصد بدی داشت

 اهه: یعنی یه طصدی ؟آط

 .سرمو بان چرفتم با ورن و محکم چ تم: طصد تعرض

  نه: اوه توپت پره ها دوتر جون

بننا یندشننی نگنناش کننردم: تاوننان شننده طصنند تعننرض بننه شننها داشننته باشننه  
 کسی؟

صنندای کوبنننده و دمنشننینی ک بننی شننباهت بننه صنندای مننادرم نبننود ا  پشننت 
 ...ان در اوتیارهسرم اومد: اون نیا ی به تعرض نداره،رایگ

 ...دوتره:من موندم شها مادر منی یا دشهن من

  نه: طب  هم چ تم من دوتری به اسم هانیه ندارم

 ...ماتیار: اوه وانوما بینیال

 من روژ..روژی...اسهت یی بود

 یپ یپی نگاش کردم: روژینا

ماتیننار: اهننا...من روژینننا رو ا  امننرو  ونندمتکار منصننون وننودم ا نن م میکنننم 
 ....ته اچه نیق باشهامب

  ه این با وودش ین ینده چف ک بم کار نهیده
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 )و ه(

 ایندفه واطعا با وجدان موافق بودم

 ...روژینا: وودمو ثابت میکنم آطا

 ...ماتیار: وعلی وب دنبال من بیا

 و وودشم پاشد و  ین یی سرشو انداوت پایین و راه افتاد

و ی ام نبنود شنلوار کتنان تیپش ههنین سنلعنتی نبنود ومنی منث پسنرای امنر 
 ...مشکی و پیراهن سرمه ای

 در اتاطی رو با  کرد که ک  دکورش مشکی بود

 ...  یب به رنگ مشکی   طه داشت

 یه نگاه سرسری به اتاطش انداوتم و پشت سرش راه افتادم

 یه اشاره به کاناپه ی مشکی بزرچی کرد: بشی ن

 منم معیک کلهو انداوتم پایین نشستم

مننن اسننهم ماتینناره دوسننت ننندارم پسننوندی پیشننوندی بهننش اضننافه   ماتیننار:
 ...کنی منظورم اینه نگو جناب یا اطا یا طربان فقط میگی ماتیار...ههین

 طوانین من  بارتند ا  (اوه م ظ طلهو) راستی آشپزی بلدی دیگ ه

 ..با تحکم ههیشگی چ دم: بله بلدم

بپننزی یننذای منننو فقننط  ماتیننار: ووبننه داشننتم میگ ننتم وننان کننه یننذا ام بلنندی
شنص شننیص ونود  بنه انندا ه ی دو ن نر درسنت میکننی دیگنه صنبحانه و 

 ناهار و شامم باوود 

 باید واضر باشه ۹صبحانه سا ت 

 و ۲ناهار سا ت 
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 شب ۹شام سا ت 

 ههیشه ام میاری توی اتاطم

 ...یاد  نره ظرف و یذا باید به اندا ه ی دو ن ر باشه

 .. .و با من میای که باهم بریم ور شبیدار میشی  ۷و صبحا سا ت 

 یشام یهو چرد شد جانم من با کی برم ور  ش

ماتیننار: یننرا یشنناتو ورطلهبیننده میکنننی؟ اچننه مشننکلت مبنناس ور شننی کننه اون 
 ...ولک وودم یکی برا  دارم

 ...روژینا: ومی من فقط یه مستخ

 ...ماتیار: تو مستندم و دوست من وواهی بود

شده ییزی نگنو منن ههسنن تنو بنودم کنه منادر و پندرم وانم تا ورفام تهوم ن
 ترکم کردن و فو  شدن

 یننر مننب ونندابیامر ه ای  مزمننه کننردم و اون ادامننه داد: اون وننانوم اوهننویی  
کننه دینندی وامهننه و  ن بسننیار مهربننون و اون دوتننر دوتننر وامهننه کننه وننامم 
میگننه دیگننه دوتننرش نننیی یننک سننال ا  مننن کننوییکتره و بننین وودمننون 

و آرومتننر کننرد)  اشننقهه...ومی مننن ا ش متن رم...یننون اون انن باشه(صداشنن
 ...دیگه یه دوتر نیست

 ...هینی کشیدم و دستهو چذاشتم روی دهنم

باورم نهیشه یه دوترکنه ینه ونانواده ی ونوب و مهربنون داره بننواد بنه اینن 
 ...رو  کشیده بشه

 بننا یشننهای وننندون نگنناهم کننرد: ا   ووشننم اومننده دوتننر محکهننی هسننتی و
بننا تحکننم وننرف میزنننی امننا هانیننه ههننش دروننال جلننب توجننه و ایننن وعلننی 

 مسنرس

 مبنند کم جونی  دم و با م اون ادامه داد: وب وان تو ا  وود  بگو
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نهینندونم یننرا ومننی بننرای اومننین بننار بننه یکننی بننه راوتننی ا تهنناد کننردم وننی 
میکننردم مننث منننه و ا  وودمننه: مننن سننه سننال پننیش وونننوادم رو ا  دسننت 

کی هنم ننواسنت کنه منن رو طبنول و بنزرب کننه و منن سنه سنامه  دادم هین
 ۱۸که بزرب شدم سه سامه که هنر کنی مننو میبیننه بنه سرشنم نهیزننه کنه منن 

سامهه  مستون بود دم در ینه ووننه نشسنته بنودم و صندای د نوا ا  تنو ووننه 
میومد یه ونانومی داد مینزد و میگ نت کنه نهیتوننه تنهنایی ا  پنی ایننوننه و 

مریضش بربیاد منم ینذره فنک کنردم و چ نتم منن کنه ههنه یینز رو مادرشوهر 
 ا  مادرم

ینناد چننرفتم یننرا نننرم پیششننون کننه هننم یننه جننای وننواب داشننته باشننم هننم 
بهشون کهک کنم هم یه ینه طروننی بهنم بندن و صنه بعند ا  سنه سنال ات ناق 

 ...بدی افتاد که م بور شدم ا  اون ا بیام بیرون

 ..ح پدر و مادرتو شاد نگه داره تا ههیشکماتیار: اوهوم ایشان ودا رو

 ..روژینا: مهنون

 برای محظاتی کوتاه بحث و چ ت و چویی بینهون رخ نداد که

 ...ماتیار: روژینا معنی اسهت ییه

 مبنند دمنشینی  دم: وورشِیِد ماد ر

 ۱۵و  ۱۲مبنننند کوتنناهی  د و نگنناهی بننه سننا ت منننیش کننرد: وننب سننا ت 
نم کندوم یکنی ا  اینن ینذا هنا رو میتنونی درسنت  دطیقه است تا سا ت دو ببین

 کنی

 ...بعدم دفتریه ای رو چرفت سهتم

 روژینا: اوووو پی یذای منصوصم دارین

ماتیننار ونننده ی کوتنناهی کننرد و چ ننت: پننی یننیر فکننر کننردی واضننر میشننم 
 یذاهای وارجکی اونارو بنورم
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ک مبنند کوتناهی  دم و طصند رفنتن بینرون ا  اتناق کنردم کنه یشنهم بنه سنا
 ...دستیم وورد

 ... قب چرد کردم سهتش: راستی من وسایلهو باید ک ا بزارم...ج...آ

 ...وان مونده بودم یی بگم آوه روم نهیشد پرو پرو ماتیار صداش کنم که

ماتیار کنه ویلنی شندید سنعی در کنتنرل وننده اش داشنت چ نت: ماتینار تکنرار  
 .کن ماتیار

 و ول تکرار کردم: ماتیا ر

 ...اتاطت اون اسمبنندی  د: 

 ...بعد با دست به دری که توی اتاطش بود اشاره کرد

 ساکهو برداشتهو به سهت در رفتم درو با  کردم که

جل  وامق یه اتاق تنو ینه اتناق دیگنه منتهنا دننچ و کویینک تنر ووننه ی منا ا  
 ...اتاق این آطا ماتیار کوییکتر بود...ومی یه محظه صبر کن ببینم

 ...ق که دطیقا داو  اتاق یه پسر که هم سن و سالمن باید تو یه اتا

 ...اوف ف ژوینا فکرای بد رو ا  سر  بیرون کن ههه ی آدما که شبیه هم

 ...ن دمم طاطت نهیاره اینعور ی

 .. .روژینا: ببنشید آ...ج...اوف  ف ماتیار

 ماتیار: بله ؟

 ...روژینا:من باید این

ویامننت راوننت باشننه مننن اچننه  ماتیننار: نتننرس روژینننا آدمننا بنناهم مت اوتننند
 ...اینکاره بودم دستم با ه نهونش ههین هانیه دوتر وامم

یکننم کننه فکننر کننردم دینندم راسننت میگننه هنننو  در ت زیننه و تحلینن  بننودم کننه  
 و نیهه ببینم امرو  باید چشنه پلو با وورش دل ضع ه بنورم ؟ ۱۲چ ت: 
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ننه انن میننر  ا  فکنر و وینال اومنندم بینرون و سنعی کننردم بنه ونودم بیننام: ننه
 ...م

تقریبننا سنناک رو تننوی اتنناق پننر  کننردم و هریننه سننریک تننر رفننتم کننه بننه 
 ...آشپزوونه برسم

ای وای یه ونط واوندی رین  طعناری یینزی بایند بنزارن بنرای طنی کنردن راه 
 تو این وونه

 ...ا  پا افتادم وان

سریک دفتریه رو با  کنردم کنه فعن  معهنومی و سناده تنرین یندا رو تنوی اینن 
یم کننم درسننت کنننم وننان بننه اننندا ه ی دون ننر یننرا؟ فننک کنننم آطننا وعلننی تننا

مینننورن... ومننی مگننه ظننرفم مینننورن کننه اونننم بننه اننندا ه ی دو ن ننر 
 وواستن...چ بدانم ودا  امهه

داشننتم دفتریننه رو  یننر و رو میکننردم کننه ایننن دوتننر پ سننتیکیه ( ههننون 
 ...هانیه) اومد تو آشپز وونه

 ...دفتریه ی ماتیار دست تو ییکار میکنه هانیه: داری ییکار میکنی؟

صدای ههون وانومی کنه صنداش بنرام دمنشنین بنود وهسنت اومند: مگنه کنر 
 ...بودی وطتی ماتیار چ ت که ودمتکار منصوصشه؟

 ..نهیدونم یرا ومی هانیه نگاه بدی بهم انداوت

هانیننه: تننو ایننن وونننه فقننط آطننا ماتیننار باینند مسننتندم داشننته باشننند جننناب 
 امسلعن هانتظام 

مننردمم یننه شانسننایی دارنننا نیومننده شنندن منصننون وننان مننا تننو ایننن وونننه 
 ...هزار تا  شوه میایم هینکی نیگامون نهیکنه



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

12 
 

ونانوم بنزرب: ینون  شنوه هنا  رو بنرای هنزار ن نر کشینف تنر ا  ونود  هننم 
میننای بننناطر ههینننه کننه ا  یشننم ههننه افتننادی فقننط نهینندونم یعننوری رو  

 ...ه ی ن یمیشه اصن  نده باشی دوتر 

بدون اینکه به ادامه ی بحششنون چنوش بندم وودمنو بنا ماکنارونی ای کنه طنرار 
 ...بود درست کنم سر چرم کردم

ههننه یننی رو واضننر و آمنناده کننردم فقننط ا  سننا ت یننک تننا یننک ربننک بننه دو 
 ...داشتم دنبال ظرف و طاشق و ینگال و میوان و اینا میگشتم

 یی بوداوه راستی نوشیدنی منصون با ماکارونی 

 ....آها آب چا  دار

 اوهو یی ییزا یه کارا آدم شاخ در میاره به مون

دطیقنه بنه دو راه افتنادم کنه ایشنان سنا ت  ۵ههه یینرو آمناده کنردم سنا ت 
 ...دو به مقصد برسم

 .. .  ب...آدم رو به یه کارا که وادار نهیکنند

لننی درسننت راس سننا ت دو بننود کننه رسننیدم ایننن رو ا  روی سننا ت منننی وع
 طدیهیم فههیدم که دیگه کم کم مینواست دار فانی رو وداع بگ ه

 ....تق تق تق

 ماتیار: بیا تو

پسره ی....بزنم ترکیبشنو ا  شنیهیایی بنه فیزیکنی تبندی  کنهنا ونب سنا ت دو 
 .. .مگه نهینواین ناهار کوفت کنین دستم پره ها بیا با  کن دیگه

ر بنی  وهنت بنا  کننین دسنتم به جنای ههنه ی  ر  و پرتنام چ نتم: آطنا ماتینا
 ...پره

ماتیننار درو بننا  کننرد و بننه داونن  د ننوتم کننرد اصننن انگننار ن انگننار مننن 
 ودمتکارشها   ب وریه این بشر
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 با مبنند وارد شدم

 ....ماتیار: چ وطت شناس ومی وعلی  ود ورفامو یاد  رفت ها

 .. .یه ذره فکر کردم ن بابا یادم نرفته تو شیش میزنی

 ... یادمهروژینا: ن وان

 ماتیار: چ ته بودم یی صدام کنی ؟

 ....اوه یادم اومد در که  دم چ تم آطا ماتیار

 ...روژینا: اها اون مورد بله ببنشید آ...ماتیار

 ...و مبنند مسنره و کچ و کومه ای  دم

 .. .روژینا: وب وان میشه بشینم دستم درد چرفت اینا سنگینه

 ماتیار: یرا که ن

 یز چذاشتم و وواستم برم کسینی رو روی م

 ....ماتیار: ک ا

 ...روژینا: برم دیگه

 ...ماتیار: ک ا بری تا ه اومدی بیا ناهار بنوریم وب

بیننا ن ایننن ر؟یسننه؟ ن شننها بگننین ایننن ر؟یسننه آطننا بننه پیننر بننه پی هبننر مننن 
 ...ودمتکارتم

و ه شو روژی واس تنو ک بند نهیشنه بتهنرب سنرجا   نین ینه انسنان  اطن  
 ...و بامغ

و ول ماننند نشسنتم و اول بنرای ماتینار کشنیدم بعندم یکویومنو بنرای ونودم 
 ...ههیشه کم ناهار مینوردم

 ...این  ادتو مادرم تو دامنم انداوته بود
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با یادآوری وناطرا  چذشنته اشنک تنو یشنهام جهنک شند کنه ا  یشنم ماتینار 
 ...دور نهوند

 ماتیار: تو وامت ووبه...؟

 ...مبنندی مصنو ی به مبم نشوندم

روژیننننا: بلنننه آق....ن یننننی ماتینننار...( یکنننی ننننیی بگنننه اسهشنننو نگنننی 
 !!!)میهیری؟؟؟

 ...بعد ا  صرف ناهار ظرفا رو جهک کردم و بردم پایین برای شست و شو

 با وودم فکر میکردم وونه به این بزرچی رو یعوری تهیز میکن ن

یکنردن وارد آشپز وونه کنه شندم چروهنی ا  دوتنرا داشنتن آشنپز ووننه تهینز م
 ...وا اینا دیگه کین

یننه دوتننره: معصننومه یننرا انقنند شنن  و ومننی درسننت کننار کننن دیگننه مینننوای 
 ...ههین یندریا  که ه تگی بههون میدن طعک کنن

 ....ه تگی؟

 ...روژینا: س م

ههون وانومه کنه داشنت ینر ینر میکنرد بنا روی بنا  چ نت: س...سن م ونانوم 
 ب رمایین

 ...شها یرا  وهت کشیدین؟

 ...من میشورم بدین

 ...جانم این یی چ ت؟ وانوم....یهو پقی  دم  یر ونده

 ...روژینا: وانوم ییه منم یکی مث شها راوت باشین

 ....من مستندم ماتیارم

 ...امبته ا  نوع منصوصش
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 ...ن سی ا  سر راوتی کشیدن و به کارشون ادامه دادن

 روژینا: ببنشید منظورتون ا  ه تگی یی بو د

منا دو ه تنه ینک بنار مینایم بنرای نظافنت و تهینز کاری....بعندم  وانومه: وب
 وق امزوهه میگیریم دیگ ه

 ...اوهومی چ تم و رفتم ظرفارو چذاشتم تو سیک و شروع کردم به شستن

دفترینه رو بنا  کنردم و  ۳نگاهی به سنا ت کنوییکم کنردم ونب ینه ربنک بنه 
 ...یه نگاه بهش انداوتم

کارشننون بننا آشننپزوونه تهننوم شننده و دارن در ههننون وینننم دینندم کننه وانومننا  
 ...میرن

 ...دوباره یشههو به دفتریه دووتم

 ماتیار: امشب ن انیا درست کن

 هینی کشیدم و دستهو چذاشتم رو طلبم و برچشتم سهتش

 که  ین جن بوداده ج ت پا پریده بود وسط افکار م

 ....روژینا: ای وای ترسیدم....بله یشم

 ...ن دوتر پ ستیکی نهیدونم ا  ک ا پیداش شدمبنند کوییکی  د که ای

 هانیه: ماتیار جان افتنار میدین امشب با این بنده ی وقیر شام بنورین؟

ماتیننار وعلننی سننرد و وشننک و جنندی جننواب داد: ن مینننوام بننا روژینننا 
 ....بنورم

بیا وان درسنش کنن ههنین موننده اینن دوتنره بنا منن دشنهن بشنه ای وندا 
 ...تو اتاطم بنورم یا مش  بگی مینوام تنها باشم میهیری بگی ن مینوام

 ....هووووف  ف ای ودا یرا من انقد شور بنتم اوه

 ....وان بینیلی روژی ارامش وودتو و ظ کن و به کار  برس
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 .با مبنند تصنعی شروع به کار کردم

ههننه یننی واضننر و آمنناده بننود و منتظننر اطننا بننودم ک بینناد   ۹راس سننا ت 
 .  چشنگیکوفت کنیم مردم ا

 ...)وجدان: ببین دست وود  نیستا ذاتا بد دهنی(

 و ه بهیر وجدان انن چشنهه میام مینورمتا

 )��:وجدان(

 و صه بعدا  یند دطیقه چرسنگی کشید نه منه بدبنته

 ....فلک  ده آطا پیداشون شد

اوه اوه نگننا یقنندم  صننبیه انقننده اوننم کننرده کننه انگننار ابروهنناش ههننو ب نن   
 ...کردن

 " کنم این نشانه" رو منم راه نرویدهو فک  

 یر مب س می کردم که فنک کننم نشننید ینا وودشنو  د بنه نشننیدن ینا ونی 
 جواب دادن نداشت یا

 ...)وجدان: وو مرچو یا هی یا یا کوفت(

 ...باشه بابا توام ا  این ماتیار بی ا صاب تریا

 ...بی هیچ ورفی نشست و شروع کردیم به ووردن

 ...وسایلو جهک کردم ببرم پایین برای شست و شو ک بعد ا  ووردنهون

 .. .ماتیار: روژینا داری برمیگردی یه مسکنم برام بیار سرم داره میترکه

یشننم  یننر مبننی چ ننتم و رفننتم پننایین و کننارامو کننه کننردم داشننتم دنبننال طننرن 
 ..میگشتم ک با  پ ستیکیه پیداش شد

 .. .هانیه: دنبال یی میگردی؟
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 انداوتم: مسکنیه نگا سرسری بش 

 هانیه: توی اون کابینت بانییاس

 ...مسکن برداشتم و آب هم برداشتم و مینواستم برم ک با ومو چرفت

 روژینا: بله ؟

 ...هانیه: وواسم بهت هستا مراطب وود  باش

 .. .یه نگا بهش انداوتم ک ا  صدتا برو بابا بدتر بود

 ...با ومو ا  دستاش جدا کردم و رفتم بان

 ر: ک ا موندی پی؟ماتیا

 ...روژینا: ببنشید داشتم ظرف میشستم

مسکن رو بهش دادم و بعند ونوردنش رفنت تنوی بنامکن و مننم رفنتم ک کپنه 
 ....بزارم داشتم کور میشدم

هننی اینننور هننی اونننور ای بابننا یننرا وننوابم نهیبننره ا  بننی ایننن پهلننواون پهلننو  
 کردم کهرم رب به رب شد پوووو ف

 ارم کور میشم ا  بی ووابم میاد؟وجدان: کی بود میگ ت د

 ...بینیال وجدان با ی شدم و رفتم سر ساک طدیهیم

 ...درشو با  کردم یه نگاه به ابزار آن  و تنها یادچار ا  مادرم انداوتم

  عر سا ی کاری بود ک مادرم سامها ا  بنگی به من آمو یده بود

 وجدان: آمووته ن آمو یده

 وان هریی

و تصننهیم چننرفتم ک  عننر چنن  ینناس بسننا م  اشننق بننوش وسننایلهو در آوردم 
 بودم بوی ونکی داشت ک به آدم انرژی میدا د
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تا نزدیکای صبح داشنتم درسنت میکنردم بعند ا  اتهنام کنارم شیشنه ای ا   عنر 
 ...ناناسم پر کردم و ووابیدم

ا  بی که سحر ویز بنودم یشنهام سنا ت شنیش و ننیم وودکنار بنا  شند بعند 
سننرویی کویومننوی تننو اتنناق مباسننامو  ننوض کننردم و ا  کارهننای اومیننه و 

 ... عرمو  دم مباسای مناسب برای ور ش پوشیدم و رفتم بیرون

 ...اوا وا ک به سرم توبه توبه این یرا منت ووابیده ای بابا

 انن من یی وری اینو بیدارش کنم

 ...وجدان:  ین آدم صداش کن

 ...راس میگه هاااا

 .. .روژینا: ماتیار...ماتیار

 ماشان یقدم ووابش سنگی ه

 دوستان  زیز دطت داشته باشید ا  روی پتو دستهو چذاشتم رو کهرش

 ...روژینا:ماتیار

 .ماتیار: هوم؟

 .. .روژینا:پاشو بیدارشو دیگه

 ماتیاربا صدای بهش که ا  وواب دو رچه شده بود چ ت: سا ت ینده؟

 یه نگا به سا تم انداوتم: ه ت

وتنا طنناب مشنکی تنو کهند سنهت راستشنه یکنی دستی به یشنهاش کشنید: د
 ....بزرب یکی کوییک بردار برو تو ویاط تا واضر بشم

یشم  یر مبی چ تم و رفنتم طنابنارو برداشنتم و رفنتم تنو ویناط ک اینن دوتنره 
 ..ی پ ستیکی داشت  ین اسب میدوید

 ...بهش توجهی نکردم و رفتم روی سکوی ورودی نشستم
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یننه محظننه مکننث کننرد بعنند بننا یشننهایی کننه ا  داشننت ا  ب لننم رد میشنند کننه 
 ...تع ب چرد شده بود اومد سهتم

 روژینا: یرا این وری نگا میکنی ؟

 ...هانیه: این یه  عریه ک  دی؟

 یشم یره ای بهش رفتم و رومو ا ش برچردوندم: به شها مربوط نیی

 ..یهو یقهو چرفت و منو برچردوند سهت وودش

 ...نههانیه: درست جوابه منو بده وچر 

 ..ماتیار: وچرنه یی؟

 ...هردو برچشتیم سهتش که با یشهای آتشینش بروورد کردیم

 ...هانیه: ماتیار این دوتره ییزی داره که ما وعلی وطته دنبامشیم

 ماتیار: یی میگی؟ منظور  ییه ؟

 ...هانیه پوفی کرد:یرا وودتو میزنی به ونگی بیا بوش کن

 ... هیقی کشیدماتیار سریک به سهتم اومدم و ن ی 

 ...ماتیار: ع.. عر چ  یاس

 ...شونه ای بان انداوتم: اره وب ایرادی داره مگه؟

 ...مبنند  هیقی  د و چ ت: بگو...بگو ا  ک ا آوردیش؟

 روژینا: وودم درست کردم واطعا سر در نهیارم شهاها یی میگید ؟

 ...یهو هانیه پقی  د  یر ونده

 ...گوهانیه: تو ساوتیش... ر نزن دروی

 ...با اوم نگاش کردم: مدرک دارم

 .. .ماتیار: ببینم مدرکتو
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 ا  جام بلند شدم

 روژینا: دنبامم بیایی د

 ...به اتاق ماتیار رسیدیم در اتاطم و با  کردم و ابزارمو نشونشون دادن

 .. .شیشه ی  عرو دستم چرفتم: ایناهاش اینم  عر

 رد و ن ی  هیقی کشی دماتیار  عر رو ا  دستم چرفت و نزدیک بینیش ب

 ماتیار: میشه این مال من باشه؟

 نگاهی به  عر انداوت م

روژینا: وب من با م میتنونم درسنت کننم میندمش بنه تنو ومنی طنبلش میشنه 
 ...بگی این ا چ وبره؟ یرا انقد این  عر براتون مههه

ماتیار مبنندی  د: ما کارووننه ی  عنر سنا ی دارینم سامهاسنت بنا ینک شنرکت 
ر رطننابتیم ومننی تننوی مسننابقه ی  عننر چنن  ینناس هنننو  نتوسننتیم وارجننه د

فورمونسننیوم جننامبی ا  تننوی چنن  ینناس در بینناریم ومننی ایننن  عننری ک تننو 
 ...ساوتی معرکی

 ...مبنند محوی  دم: باش اچه کهکتون میکنه واس شها

 .. . عرو ا  دستم چرفتو توی یک ورکت پرید ب لم کرد

 ...روژینا: ماتیار مه شدم

 ا م جدا شدوندید و 

 ماتیار: واطعا ا   مهنونم

 ...هانیه رفته بود تا طب  ب   بودا بعد وسعاش رفت

 ...مبنندی بهش تحوی  دادم و رفتم وسایلهو جم و جور کنم

 ....امشب باید یه  عر دیگه درست کنم
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 ...داشت مباس بیرونی میپوشید انگار مینواست جایی بره

 .. .ه جایی بریم و برچردیمماتیار: روژینا آماده شو باید تا ی

 ...روژینا: یشم

یننه مبنناس و شننلوار و شننال نننو بیشننتر نداشننتم بقیننه اشننون کهنننه بننودن اونننارو 
 ...پوشیدم و رفتم بیرون

 نگاهی به سا ت کوییکم کردم یک ربک به هش  

 ...صبحونه بنوری ۹روژینا: ماتیار مگ نهینوای سا ت 

منند: واه کیشهیشننم دم داره وان یهننو صنندای وننانوم پ سننتیکی ا  پشننت سننرم او
 ...ههنین میگه ماتیار انگار داره بوی فرندشو صدا میکنه

ماتیار اوهی کرد و روکنرد بنه هانینه: منن چ نتم این نوری صندام کننه مشنکلی 
 داری؟

 هانیه ام اوم کرده بود: اره

ماتیار پو وندی  د: مشک  وودته تنو ینرا هنی تنا تقنی بنه تنوطی میننوره تنو 
 ...اتاق منی؟

 ...هانیه طصد  وض کردن بحث رو داشت: ک ا مینوای بری؟

 ...ماتیار یپ یپ نگاش کرد: میریم کاروونه

 ..هانیه مبنندی  د:وعلی وب پی صبر کن واضرشم

 ...ماتیار: تو ک ا؟

 هانیه: مگه نگ تی میریم ؟

 ...ماتیار ا  اون پو وند باوان تحویلش داد: منظورم به روژینا بود ن تو

 ....ا ورن نگام کرد و رفت بیرونهانیه ب
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 ماتیار:وعلی وب بریم دیگ ه

 ...معیک پشت سرش راه افتادم وان یرا منو مینواد ببره

 ...سوار بی ام و. مشکیش شدیم

این بشر کن  دنبنال رننگ مشنکی بنود و ونب بندم نبنود مننم رننگ مشنکی رو 
 ...وعلی دوس میداشتم

 بانوره رسیدیم

شنندیم...بوی  عننر میومنند و طسننهت هننا ا  هننم وارد کاروونننه ی بزرچشننون 
جدا بود منش   عر"ورسناچ" تنوی ینه طسنهت و  عر"موننت" تنوی ینه طسنهت 

 ...دیگه

 ...با ماتیار وارد یه طسهت شدیم که سردرش نوشته شده بود یاس

ومننی هننیچ بننوی واصننی ا  تننوی ایننن بنننش نهیومنند و کارکنننان اون بنننش 
 ...بیکار بودند و مگی میپروندن

ن ماتیننار ههننه سننهتش اومنندن و ماتیننارم بننا روی بننا  بهشننون سنن م بننا دینند
 ...میکرد

ماتیار بعد ا  کلی سن م و اونوال پرسنی چ نت: ونب وانومنا و آطنایون محتنرم 
 ....وبرای ووب ووب براتون اوردم و وبر ووب اینه ک

 ههه یشم منتظرشونو ب ماتیار دووتن

 ماتیار: فورمونسیوم  عر یاس رو پیدا کرد م

ه دسننت  دن و جیننغ و هننورااااا و وننان هریننی ووشننال بننودن در کنن  منننم ههنن
 ....با مبنند نظاره چر ماجرا بودم

یننه آطا ننه ک وعلننی ووشننتیپ و باوننال بننود ومننی یننون یشنناش رنگننی بننود 
نهیدوسننتیدمش چ ننت: یعننور مهکنننه؟..ا ک ا؟..ما ماهاسننت داریننم آ مننایش 

 ..میکنیم ومی به نتی ه نرسیدی م
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 وق داری  د: بله و ههشو مدیون این وانوم هستمماتیار مبنند ذ

بعنند بننه مننن اشنناره کننرد مبنننند و ننومی بهننش تحوینن  دادم و سننرمو پننایین 
 ...انداوتم

ههننون آطا ننه: وننب وننانوم جننوان شننها کننی هسننتی ک داری کاروونننه رو 
 ...ن ا  میدی؟

نگاهی به ماتینار کنردم ک چ نت: روژیننا دوسنت مننه...و وعلنی بنه منن تنوی 
 ...کهک میکنهههه ییز  

 ..!)وان ووبه ک  دو رو ه ودمتکارش شدم(

یه وانوم ک وعلنی ووشنگ  بنود و معلنوم بنود طبیعنی ووشنگله چ نت: ونان 
 ...ین سامته وانوم ناجی

 بعد با یه مبنند نا  نگاهم کر د

 ...سامهه ۱۸روژینا: من 

 .امبته صدام ا  ته یاه در میومد

 ...ههه یشهاشون چرد شد

ده ای کنرد: باشنه بابنا دسنت کنم نگیریند ونانومو ینه وامنه رینزه ماتیار تک ون
ای واس وننودش مننث فرفننره میهونننه انقننده تیننز و بننزه کسننی نزدیننک تنتننه 

 ....هی بزنه بش

 ...ههه شروع کردن به  دن به تنته

 .. .آطا ه: میشه اون  عر رو ببینم

 ...وانومه: ننیر مهر اد وان اول من مینوام ببویهش

ه طیافننه ی بننغ کننرده ی مهننر اد انننداوت: بننانوره وانومننا ماتیننار نگنناهی بنن
 ...طدرتهند ترن ب رما معی ه وانوم
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 ...وب پی وانومه ام اسهش معی ه اس

 ... عر رو ا  ماتیار چرفت و بو کرد

یه محظه وشکش  د ومی بعدش ینه جینغ فنرا بنن ش کشنید و پریند مننو ب ن   
 ...کرد و چ ت: ایول داری دوتر این  امیه وعلی ووبک

یننه آطا ننه بننه ییننر ا  مهننر اد چ ننت: معی ننه مننن ننناراوتی طلبننی دارم توروونندا 
 ..این یه وضک جیغ  دنه

معی ننه: بننبنش سننامیار ومننی وعلننی هی ننان  ده شنندم اصننن وننود  بننو کنننی 
 ...معهئنم اروده میکشی

 اومد نزدی ک

 ...سامیار: بده بینم

 لنم ک ماتینار پریند سامیارم بو کشنید و کنار معی نه رو تکنرار کنرد اومند بپنره ب
 ...جلو و افتاد تو ب   ماتیار

سننامیار: ماتیننار ونندایی بننزار بننرم دوتننا منناچ آب دار بکنننهش یننی سنناوتی تننو 
 ...منتی این  امیه

ماتیار وندید و  عنر رو ا  سنامیار چرفنت و ههنه دسنت بنه دسنت  عنر رو بنو 
 ....میکردن

م کنرده و بین اون جهعینت پسنری ک وعلنی یشنهاش بنرام آشننا بنود روم  و
 ...نم اشک رو میشد توی یشهام دید

 ...اروم اروم به سهتم اومد

 ...بهم ک رسید یه طعره اشک ا  یشهش جدا شد و روی چونش یلتید

 آطا ه: روژینا روژینا مرادی وودتی اره؟

 ..اوم کوییکی روی پیشونیم انداوتم: شها..؟
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 ...آطا ه: روژینا منم ، رفان تو کی انقد بزرب شدی اوه

 ...اشکاش بی مهابا میرینتن

 رفننان ههننونی ک دمننش نهینواسننت مننن وونشننون  ننندچی کنننم و نزاشننت 
 ...وامم ک یلم بشه

 ...روژینا:ننیر  اطا اشتبا چرفتی

رو کننردم بننه ماتیننار: ماتیننار کننار دیگننه ای هننی ک بننریم ان ننام بنندیم اچرنننه 
 ...برچردیم وونه

 ...آ مایشگاه ماتیار اومد سهتم و دسشو چذاشت پشتم: بریم سهت

 ...وب دوستان ا  امرو  روژینا هم  ضوی ا  ماست

یهننو  رفننان داد  د: یننرا انکننار میکنننی کسننی بننه ییننر ا  تننو و مننادر  نهیتونننه 
اون  عننر رو درسننت کنننه مننن تننورو وعلننی وننوب میشناسننم وننانم ک پینندا   

 ...کردم ومت نهیکنم

تصننادفی  دیگننه کاسننه ی صننبرم مبریننز شنند: یننک تننو پینندام نکننردی مننن وننودم
ووردم بنه پسنتت دو اون منوطعی ک نبایند ومنم کنردین ههتنون اون موطنک ک 
بیشننتر ا  هرییننزی بننه وننانواده نیننا  داشننتم امننا شننها ییکننار کننردین ییکننار  

سنامه ک نینا  بنه  ۱۵کردین هینی ومم کردیند بنه ونال ونودم اوننم ینه دوتنر 
پنی سنعی یه آینوش چنرم پدراننه داره نینا  بنه دسنتای مهربنون مادراننه داره 

نکن پناپیچ منن بشنی تنوی اینن مند  ک این نام دور و ورم نبناش و پنر  بنه 
 ...پرم ننوره توی این سه سال ک ا بودین وانم نباشین

و وودم هیچ ا تهنادی بنه ورفنام نداشنتم وتنی اجنا ه نندادم ینه طعنره اشنک 
 ...ا  یشهم بنکه

 ...آستین ماتیار رو چرفتم و ا  جلوی یشهای متع ب ههه رد شدیم

 ...به آ مایشگاه ک رسیدیم یندتا ن ی  هیق کشیدم
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 ..رو کردم به ماتیار:وب؟

 ..ماتیار: ووبی انن؟

روژینا : ووبم اچنه منن بننوام این نا در کننار شنها کنار کننم پنی ینذا و تهینز  
 ..کردن اتاق و این ور ییزا یی میشه؟

ت  ماتیننار: هننیچ صننبحانه و ناهننار رو ک ههین ننا مینننوریم فقننط شننام رو درسنن
 ..کن

 ..تهیزی اتاطم میسپارم به یکی ا  ودمه ها

یننن محظننه سننکو  شنند و بعنند ماتیننار دوبنناره شننروع بننه وننرف کننرد: این ننا 
 ...آ مایشگاه منتص وودمه...ا  این به بعد این ا با هم کار میکنیم

 . .اونم روپوش تو ه امید وارم اندا   باشه

 ..بعد به روپوش س یدی ک اون ا بود اشاره کرد

هی بنه دسنتگاه هنا اننداوتم: ماتینار منن روش کنارم سننتی ومنی اینن دم و نگا
 ...دستگاه و اینا وب من کار باهاشون بلد نیستم

سننال دیگننی مننا باینند تننا اون موطننک  ۴ماتیننار مبنننندی  د: روژینننا مسننابقه 
وودمونو آماده کننیم ینن نسننه سننتی میسنا ی ک منن نسننه هنا رو کپنی  

 ..ش..ولک؟کنم و مث تو با دستگاه بسا م

 ...مبنندی ا  سر رضایت  دم ک در اتاق  ده شد

 .. رفان بود: ماتیار مینوام باهاش ورف بزنم مع ن

ماتیننار نگنناهی بهننم انننداوتم ک پلننک هننامو بننه نشننانه ی تایینند یننه بننار بننا  و 
 ...بسته کردم

 ..ماتیار: باشه روژینا من بیرون وایهیسم
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ان داون  شند مینواسنت در باشه ای  ینر منب چ نتم ک فنک کننم نشننید  رفن
 ..رو پشت سرش ببنده ک مانک شدم

 . .روژینا: نهینواد بزار با  باشه

 ..در رو نیهه با  چذاشت و روی یکی ا  صندمی ها نشست

سننامه ک یننه کلهننه وننرف نننزده بابنناام ک  ۳ رفننان: روژینننا مامننان انن دطیقننا 
یهوشنی پارسال سکته کرد و رفنت و میندونم ک ههشنم تقصنیر مننه اچنه منن 

نهیکننردم و میذاشننتم تننو پیشننهون  ننندچی میکننردی انن هننم بابننا بننود و هننم 
مامان وامش وراب نهیشند منن میننوام جبنران کننم روژیننا منن نهیننوام بنا 
 ذاب وجندان ا  دنینا بنرم اون  منان سننم کنم بنود و بننه بنودم بنانوره انن 

 ..تا ه دارم می ههم ک یه واکی تو سرم شده میبنشی روژینا؟

اوم بنه مینز آ مایشنگاه  ل  ده بنودم:  رفنان منن بنشنیدم ومنی ا م انتظنار  با
نداشته باش بینام بشنینم پنیش وامنه و بهنش بگنم بنبنش ک پسنر  نزاشنت 
بیام پیشنت  نندچی کننم ک تنو بنه اینن رو  بی تنی ن وامنه ی منن اچنه وامنه 

 ...بود جلوی پسرش وایهیستاد ن اینکه معیک پسرش بشه

 ...میتونی بری وانام ورفی نهیهونه

ا  پیدا شدن منم یینزی بنه وامنه نگنو ک بنی تنابی کننه ینون اصنن راه ننداره  
 ...ک من ببینهش

وننانم بننه سنن مت مننن کلننی کننار دارم این ننا ماتیننار طننراره کلننی ییننز بهننم ینناد 
 ...بده

  رفان: تو ماتیار رو ا  ک ا میشناسی.؟

 ...بیرون اوم ریزی کردم: فک نهیکنم باید به تو جواب پی بدم برو

 ...بدون ورف سرشو انداوت پایین و رفت بیرون

 .. .بنه پررو
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 ...ماتیار اومد تو : وب ماتی ا  ک ا شروع کنیم

 ...یهو فههیدم یی چ تم دو دستی کوبیدم تو دهنم: ماتیار یعنی

یهو پقی  د  ینر وننده: ونب اشنکال ننداره تنو مننو مناتی صندا کنن مننم تنورو 
 روژی صدا میکنم یعوره ؟

 ...بنند و ومی  دم: ووبکم

 ..امههم ومی تو ووشت نهیاد ک میدونی..وب ماتی

 . ماتیار مبنند شیرینی  د: ایرادی نداره

یهو یکی با صدای جیغ و جی نو و ا صناب ونورد کننه سنه نقعنش پریند وسنط 
 افکارا  منو ماتی

سننیها: ماتیننار جننووووون  زیننزم موچننو تبلی نناتیتو انتننناب نکردیننااااا مننا 
 ...منتظریم

یننه نگنناه بهننم کننرد و چ ننت: یننون تننو ایننن کننارو ارا؟ننه دادی مینننام وننودتم 
 موچوشو انتناب کنی

 سیها: وا  زیزم فک نهیکنی ایشون یکم کویوموان برای این کارا؟

ماتیننار بننا  ا ون پو وننند وننرن دراراش  د: نننه  زیننزم تننویی ک بننزرب بننودی 
ومننو داره ییکننار کننردی واسننه کاروونننه و شننرکت ومننی ههننین وننانوم کوی

 ...سربلندمون میکنه

بعنند نگنناه طدردانننه ای بهننم انننداوت ک مبنننند شننیک و پسرکشننم و تحننویلش 
 ....دادم

بعنندم دسننتهو چرفننت و کشننیدم بیننرون تقریبننا داشننت کشننون کشننون منننو 
 ...میبرد

 ...روژینا: ماتیار یرا انن دطیقا داری منو میکشی وب کنده شد دستم  ه
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 ...اخ ببنشید وواسم نبودماتیار با ونده نگام کرد:  

 داشتم موچو ها رو نگا میکردم ک یشهم یکیشونو چرفت

 واطعا جامب و ووشگ  بود

میناستم انتنابش کنم ک ههنون دوتنر بنا نهکنه ک اسنهش معی نه بنود آژینر  
 کشون اومد سهت ما

 ماتیار: معی ه ببر صداتو کلم رف یت ه ؟

 ورمونسیومو بگومعی ه ادایی برای ماتیار درآورد: اسم موچو و ف

 ...ماتیار دسپایه چف: ام ییزه...ییز دیگ

 معی ه هرمحظه طرمز تر میشد: نگو ک انتناب نکرد ی

 ماتیار: هوا امرو  وعلی چرفتی مگ ن

 یه نگاه به موچویی ک طرار بود انتنابش کنم انداوت م

 " روش نوشته بود"جاسهین

 ...ناب کردهسریک پریدم پیش ماتیار و روبه معی ه: یرا یرا انت

 معی ه هنو م مشکوک نگا میکرد: وب؟

 یه نگا به ماتیار انداوتم: جاسهین

 ماتیاریشاش چرد و معی ه ام اسهو نوشت و رفت

 ماتیار: یرا  ودتر پیدا  نکرد م

 یشهکی  دم و چ تم: تو پیدام نکردی ک وودم اومدم جناب

 ماتیار ونده ی بلندی سرداد:وان باید بدیم موچوشو بسا ن

 ...نگاهی به مانیتور انداوتم: نوچ ههین جا هی



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

30 
 

معهئنم اچنه تنوی شنرکت نبنودیم ر؟نیی کارمنندی و میزاشنت کننارو میپریند 
 و مایم میکرد

 )ا تهاد به سق ت تو ولق هانیه(

 اینو ووب اومدی ایول داری...توولقش واطعا

 بعد ا  انتناب و ان ام کارای موچو دوباره رفتیم تو آ مایشگاه

 داشتم درباره این پسر پینیده وعلی ییزا بدونم وعلی دوس

 )وا ک اش پینیدس(

 هیی باش

 اطبننت کن کنناوی برنننده شنند و دمننو  دم بننه دریننا پرسننیدم: ماتیننار شننها سننن  
 . .کهی داری یعوری یه کاوونه رو مینروونی پی؟

ماتینار ههونعنور کنه داشنت دسننتگاهی رو ینک میکنرد چ نت: وننب درس و ا  
ایننن کاروونننه ام ارثهننه تصننهیم چننرفتم این ننا  بنگننی ام دوسننت نداشننتم

 مش ول بشم تا وداط  به درد آیندم بنوره راسی اون میز برای تو ه

بعد به یه مینز ک روبنه روی مینز ونودش بنود و بنه وسنیله ی مینز آ مایشنگاه 
 ...ا  هم فاصله چرفته بودن اشاره کرد

فتننه ومننی نهینندونم یننی در پننیش دارم نهینندونم آینننده یننه تصننهیهی بننرام چر 
 وی ووبی دارم

 پشت میز نشستهو به وسای  روی میز نگاه کردم

 در کشورو که با  کردم یه محظه وشکم   د

 ...وای یقد نک

در کشننورو ک بسننتم در اتنناق بننا شننتاب بننا  شنند و هانیننه تننوی ینناریوب در 
 نهایان شد
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 ...ودایا وود  روم کن این یرا ا  کلش دود بلند میشه

 ماتیار انداوت و اومد سهت منیه نگاه وشم بار به 

 هانیه: تو به یه وقی پشت میز من نشستی

پاشدم جلوش وایسنتادمو منث ونودش جنواب دادم: توبنه ینه وقنی سنر منن 
 داد میزنی ؟

 هانیه: سوال منو با سوال جواب نده دوتره ی دهاتی

 دیگه وونم به جوش اومده بود: به من دستور نده دوتره ی پ ستیکی

 نگام کرد: ایششششششبا یشهای چرد 

 روژینا: سر  توجیششش

 ماتیار که داشت میترکید

 با وامت یندش نگام کرد: کصافط

وعلننی ریلکننی دوبنناره نشسننتم سننرجام:ریدم تننو اون طیافننت بننا نرمننی و 
 معافت

 ماتیار دیگه نتونست تحه  کنه بلند  د  یر وند ه

ویم فقند یناد  یه نگاه با ن ر  بهم اننداوت: این ورینه؟ر باشنه بننرخ تنا بننر 
 نره داری ا  ما وقوق میگیر ی

پو وند ماتیناری  دم و چ ندم: میننرویم ونانومی فقنط بپنا تنوی اینن ینرخ و 
 فلک سر  چیچ نره در ضهن طرف وساب من تو نیسی ب س مت

 ن سشو با ورن فرستاد بیرون و با طدمای بلند ا  اتاق بیرون شد

ایکبینری بند ترکینب طینافش منم شروع کنردم بنا ونودم ینر  دن: اه دوتنره ی 
شننبیه ووشننگ  دروننت نارچیلننه بعنند واس مننن این ننا ر   و پننر  اضننافی 

 ...میکنه
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 میناستم ادامه بدم که صدای ونده ی ماتیار به چوشم وورد

 دستهو محکم کوبیدم رو دهنم

 !واااا ای ینی شنید؟

 )نه مث تو اسکومه واس وودش میننده(

 ...تم پاییناههیتی به درونم ندادم و کلهو انداو

 ...روژینا: آمههم وب ییزه میدونین

 ن ی  هیقی کشیدم

 ...روژینا:وب ا صابم وورد شد دیگه

ماتیار دوبناره وننده ای سنرداد: باشنه روژی ونانوم ونان نهینناد طینافتو شنبیه  
 ..چربه ی شرک کن ی

 کام  پوکر فیی نگاههو ا ش چرفدم و به میز  ل  د م

بنا ینه دسنتگاه   نق وجنق ور میرفنت و معلنوم یه ربعی بود ک ماتینار داشنت 
 ..نبود داره ییکار میکنه

 روژینا: ماتیا ر

 ..!ماتیار: هوم؟

هننوم و کننوف هننوم و درد هننوم و  هننر هننوم و دنننده ب دنننده هننوم و یننرا 
 نهیننده

 ) خ ودا رد داد(

 بیهیر وجدان جان

 . .روژینا: میشه بپرسم نقش من این ا دطیقن ییه؟

 مبته کچ و کومه و مسنره ای نگام کرد: مگی کشبا مبنند ژکوند و ا
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 با یشای چرد نگاش کردم

 روژینا: مرسی واطعا

 دوباره وندید

  ی رو آب بنندی اینم امرو  فا  وندش چرفده برا ما

 ...تق تق تق تق

 ..!ماتیار: بله؟

 ...سامیار: ماتی می

 ماتیار نزاشت ادامه ی ورفشو بگه: کوفت ماتی ن و ماتیار

پ یپنی نگناش کنرد: ونب ونان تنوام ماتینار مینواسنتم ینه ینند تنا سامیار ی
 سوال درمورد روش کار وانوم مرادی ا شون بپرسم و چزارش بنویی م

 یی شده؟.. یه محظه صبر کن ببینم

 درمورد ساوت  عر یاس چزارش بنویی ه

 نوچ نهیشه اچه فورمونسیوم مو بره یی

 .اب ن وذی جاسوسی ییزی داشته باشن یی

 )ام فیلم  یاد نگا میکنیاتو (

😒 

پسره میناسنت شنروع ب پرسنیدن کننه ک چ ندم: ببنشنید جنناب دونسنتن و  
سننال دیگننی انن ضننروریه  ۴چنزارش نوشننتن بننرای ایننن فومونسنیوم ک بننرای 

 ؟

 ماتیار با دطت نظاره چر محظه ب محظه و تهام ورکاتم بود

بنویسننیم و  سننامیار نگنناه مسنننره ای بننم کننرد: وننب بننانوره ک باینند چننزارش
 ..آماده کنیم
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با مبنند نگناهی بهنش کنردم: وودتنونم داریند میگیند بنانوره منن چنزارش رو 
 ...براتون مینویسم و آماده میکنم و رو  مسابقه تحوی  میدم

 و با مبنند دوتاشونو نگاه کردم

 سامیار نگاهی به ماتیار انداوت و ماتیار نگاهی کن کاو ب من

 با  و بست کردم <!وله>منم پلک هامو ب نشانه ی 

 ...ماتیار: سامیار جان مهنونم فلن برو تا ببینم یی میشه

 ...سامیار با یه مبنند ترکهون کرد

 ماتیار: دمی  رد کردن سامیار یی بود

بننا بننی ووصننلگی ههونعننور ک داشننتم نکننای تننوی کشننورو براننندا  میکننردم  
 ...چ دم: مگ نهیگی این فورمونسیوم ویلی براتون مههه

 تیار چیچ نگام کرد: وب آرهما

 روژینا: وب باید کسی ا ش با وبر نشه دیگ ع

چیچ تر ا  دفعه ی طب  چ ت: ونب اینن ینه ربعنی بنه چنزارش نوشنتن سنامیار 
 داره

یننپ یننپ نگننا کننردم سننعی کننردم وونسننرد باشننم: ماتیننار وطتننی ایننن 
فورمونسیوم انقد مههنه و کسنی نبایند ا  بنا وبنر شنه پنی اچنه ینه جاسوسنی 

یینی یینزی تنوی اینن شنرکت باشنه و اون چزارشنی ک سنامیار مینویسنه وبر 
 ..رو کپی کنه و ببره بده به رطیبتون اون موطک یی میشه؟

 ...ماتیار: ما بدبنت میشیم

 مبنندی  دم: آها طربون آدم ییز فه م

ماتیننار مبنننند منننتص وودشننو  د:مرسننی ا  راهنهاییننت ومننی مننا این ننا 
 ...جاسوس نداریم
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 به وودش و فکر مزورفش  دم یشم یره ای

 ...روژینا: امههم وب بزار یه مشال بزنم

 ماتیار منتظر نگام کر د

روژینننا: مننش  بننه تننو پیشنننهاد یننه پننول کلننون رو بنندن ک تننو در  ننوض باینند 
جاسوسننی یننا د دی کنننی اینکننارو نهیکنننی؟. بننه هروننال آدمیننزاده دیگننه 

ون صنن تم باینند در هرکنناری ا ش برمینناد...و امبتننه وسوسننه هننای آدمننای شننیع
 ...نظر چرفت

 ماتیار رفت تو فک ر

ماتیار بعد ا  کلی فکنر برچشنت سنهتم: میگهنا روژیننا امسنال کنه چذشنت ومنی 
 ...سال بعد باید کنکور بدی

 یشام چرد شد

 ودایا من انن به این یی بگم  اوه

 من یی میگم این یی میگه

 ...ماتیار:ههون ک چ تم اون وریم نگام نکن

 بش رفتم(یه سری دوتروامه شدما)یپ یپ نگاش کردم یشم یره ای

 . ..روژینا: اصن فههیدی من یی چ دم ماتیار کنکورییه من دارم میگم

 ....نزاشت ادامه ی ورفهو بگم پرید وسط ورفم

 ماتیار:اون ک وله مینویسیم وودمون تنهایی ومی توباید کنکور بدی

بعنندش بننرم  یشننام چننرد شنند ایننن یننی میگننه مننن وتننی سننیک  هننم ننندارم
 ....یی وری کنکور بدم  اوه

 ... یاد ورفشو جدی نگرفتم یون فههیدم ک جدی نهیگه

 تا سا ت ه ت کاروونه بودیم رو  ووبی بود
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منصوصننا معی ننه ویلننی دوتننر شنناد و سننر نده ای بننود ا ش ووشننم اومننده 
 ...بود

 ...اننم دارم ساندویچ مرغ درست میکنم

شننگی بنود ونی کامن  شندن بهنم دسنت به ات اطنا  امنرو  فکنر کنردم رو  ط
 داد

 کسی بودن، ومی نباید  یاد این یرور رو کشش میدادم

 ...هرییزی موندنی نیست ومی من باید نگهش دارم باید ت ش کنم

مرینارو بننا ویارشنور و کنناهو نی ننون باچننت چذاشنتم و سننی منصوصنی کننه 
 درست کرده بودم رو روش رینت م

 آماده کردم و به سهت اتاق راه افتادمسینی یدارو با ههه ی منل اتش 

 دطیقن سا ت نه

 ...تقه ای به در  دم و وارد شدم

ماتیار روی صندمی نشسنته بنود و سنرش تنوی منپ تناپش بنود سنینی رو روی 
 میزی ک جلوش بود چذاشتم و وودمم روبه روش نشستم

فکرشننو نهیکننردم ا ون صنندای پننر ا  جذبننه و ابهننت پشننت تل ننن یننه ههنننین 
 ...بیاد که من انقد سریک تونسم وودمو با شرایعش وطف بدمپسری در 

 تونسم به این راوتی باهاش ارتباط برطرار کن م

منننی کننه بعنند ا  اون ات نناق وننامم ا  هریننی پسننر و مننرده بهننم مینننورد ومننی 
 ...وان

 شنصیتش برام جامب بود

 ...ینی شاید ی ورایی مث وودم بود با طلبی شکسته ومی شاد

 مپ تاپ بیرون آورد و مبنندی به روم   دسرشو ا  توی 
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 ...نگاهی به سینی انداوت

بننراش تننوی بشننقاب سنناندویچ چذاشننتم و چذاشننتم جلننوش و میننوانش رو پننر ا   
 ...کوکاکون کردم دوتا ام یخ طامبی انداوتم و کنار بشقابش چذاشتم

یه کاسنه سنی هنم آورده بنود اون رو بنراش کننار چذاشنتم و  قنب کشنیدم... 
 ...روی دوتا  انوهام چذاشتم و ن ی  هیقی کشیدم دستامو

 ...ماتیار با مبنند نگاهم کرد: مهنونم

 ...مبنندی بهش  دم و مش ول شد وودمم دست به کار شدم

ظرفننارو جهننک کننردم و رفننتم پننایین دوتننره ی پ سننتیکی تننو آشننپزوونه بننود و 
داشننت طهننوه کننوفتش میکننرد بنندترکیب آدم طیافشننو میدینند باینند ک نناره 

یننداد... اه نهیشننه مننن اینننو نبینننم آوننه...؟ (ویننر نهیشننه  یننرا یتننری تننو م
 ..)وونشون

اول اینکه انقند م نظ طلنم ونرف ننزن ووشنم نهیناد دوم ایننک بیکنار نیسنم ک  
 کار میکن م

 )آوه ا  رو  اومم ک وظای ت کاهش یافت فقد شام میپزی(

 ...به درونم یش یره ای رفتم و به کارم ادامه دادم

سننتم و بنندون اههینت بننه اون پ سننتیکیه ا  آشنپزوونه وننارج شنندم ظرافنارو ش
 ...رفتم بان و تقه ای به در  دم و وارد شدم

ماتیننار وننواب بننود رفننتم سننهت بننامکن و درش رو بننا  کننردم هننوای تننا ه و 
 ...اکسیژن رو به ریه هام فرستادم

وننی آرامننش تننوی وجننودم سننرا یز شنند ا  بنگننی  اشننق ایننن بننودم کننه 
 ..ن داشته باشهوونهون بامک
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بننه نننرده هننای بننامکن نزدیننک شنندم و بننه روبننه روم و پننایین نگنناهی انننداوتم 
وینناط فننوق امعنناده ای داشننتن شنناید ویلننی هننا آر وی ههنننین طصننری رو 

 ....داشتن ومی وب توی این دنیا تعادمی وجود نداره هینوطت نداشته

 ...ن ی  هیقی کشیدم وواستم برچردم که ماتیار رو پشت سرم دیدم

 ...مبنندی  د که جوابشو با یه مبنند دادم

 ..ماتیار: این ا ییکار میکنی وسته نباشی

 . .روژینا: مهنون چ تم یکم هوابنورم ببنشید که بیدار  کردم

 ...ماتیار: ن بیدار بودم

 ...سکوتی ای اد شده بود هردومون داشتیم به روبه رومون نگاه میکردیم

 . .ماتیار: مهنونم روژینا

 !بنند نگاهش کردم: بابته؟با م

به طنرفم برچشنت دیگنه ننیم رونش ننه کن  صورتشنو میدیندم: بنناطر معنف 
بزچی که بههون کنردی معهعننم کنه اون  عنر بهتنرین و پرطرفندار تنرین  عنر 

 ...میشه

مبنننند وننان و منننتص وننودم رو  دم: ووشننحامم کننه تونسننم وودمننو بننه 
 راه  یاد دار مووبی ثابت کنم بهتون امبته هنو  برای ثابت شدن 

 سرمو  یر انداوت م

 نگاه مهربون و طدردانش رو روی وودم وی میکرد م

 ...روژینا: امهم وب دیگه من برم بنابم شب ووبی داشته باشی

 . ..مبنندی  د: توام ههینعور

 ...به سهت اتاطم راهی شدم

 به فردا فکر کردم
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 چیم با  ش د رفان یهو ی وری بعد ا  این ههه سال پاش دوباره به  ند 

 ...یرا باید هریی تصادف و ات اق مزورف توی  ندچی من ای اد بشه

بنا ونرن یشننهامو روی هنم چذاشننتم و دوبناره با شنون کننردم امیندوارم بننرام 
 ...دردسر نشه

 روی تنت نشستهو و روی  انوهام پتو انداوتم به چذشته ها فکر کرد م

 یه رو ای ووبی بود

 ترین تومد  هرم بو دسامگیم بود به ۱۲یادمه تومد 

 ههه ی وانواده ی مادرم پیشم بودم

  رفانم بود  اوی یقد باهم رطصیدیم رو ای طشنگی داشت م

 ویف که  ود تهوم شدن

ههیشه به  نندچی امیندوار بنودم ههیشنه بنا ونودم میگ ندم در آیننده بهتنرین 
ها نصیبم میشه میتنونم تنوی رشنته ی منورد   طنم تحصنی  کننم و بنه هرجنا  

نام برسم بنه مامنانم طنول داده بنودم اونقندر درس بننونم کنه بتنونم بنه که ب
اوج نقعه ی طدر  و ثرو  برسنم و تنوی بهتنرین جنای تهنران ینا اینران فرطنی 
نداشت توی بهترین جا تنوی اینن دنینا بنراش ووننه بگینرم بنا بهتنرین وسنای  
بننه پنندرم طننول داده بننودم و سننربلندش کنننم دمشننون میناسننت منننو تننوی 

ببینن ومی نشند رفنتن تنهنام چذاشنتن امبتنه وواسنت وندا بنوده بنا  ووشبنتی
 فکر اینکه یه

وکهتی بوده تنهنایی منن آروم میشنم( وندا چنر   وکهنت ببنندد دری   روهنت  
چشاید در دیگری ) جهلنه ای کنه ههیشنه آرومنم میکننه فقنط ینه یینزی بنرام 

اینن  سوال شده که یرا این روهنت  زینز بعند ا  سنه سنال پاشنو نهینزاره تنوی
 ندچی نکبنت بنار منن...ا  تنهنایی بندم میناد هریقندرم کنه دورم شنلوغ بشنه 
مننن ا  درون تنهننام یننون کسننایی کننه  اشقشننون بننودم و هسننتم دیگننه پیشننم 

 ...نیستن و هینوطتم برنهیگردن
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دستی به صورتم کشیدم ونیی ا  اشنک مشن  ههیشنه وطتنی کنه بنه وناطرا  
 ...م به مهابا چریم میگرفتفکر میکردم وطتی که به نبودشون فکر میکرد

 به سرویی کوییک توی اتاطم رفتم و آبی به صورتم  د م

 روی تنت درا  کشیدم و آروم آروم یشهام چرم و شد ووابم برد

مش  ههیشه کنه صنبح  ود بیندار میشندم بیندار شندم و ماتینار رو بیندار کنردم 
 و به ههراه اون دوتا طناب رفتم تو ویاط و منتظر ماتیار نشستم

داشتم واسنه ونودم آهننگ مینوندم(اصننم انگنار ننه انگنار کنه دیشنب داشنته 
  ر میزده) و ادا در می آرودم

 امهی تو بهیری من  نده بهونم

 سرواکت بیام روضه بنونم

 امهی سروک و  ریون بگیری

 تب مامت و فشار وون بگیری

 اچر بردی ا  اینها جون سامم

 )یگی چود ی امهی تب کنی بعدش بهیری..(رمان در ههسا

تو ونال و هنوای مسننره و ینر  ونودم بنودم کنه صندای وننده ی دون نر ا  
 ...پشت به چوشم رسید

بننه پشننت سننر نگنناه کننردم کننه ماتیننار و وامشننو دینندم ههننون وننانوم مهربونننه 
 مامان هانیه وانوم بزر ب

 سرمو با و امت پایین انداوتم

سننره ای واک تو سنر  دوتنره ی وننگ سنربه هنوا آونه اینن ینه آهننگ م
 ...بود سرمو با شرم بان چرفتم به طیافه ی وندونشون نگاه کردم
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وننانوم بننزرب: وننان یننرا سننرخ و سنن ید میشننی وننانوم یننه اشننکامی داره مگننه 
 دل مارم سر صبحی شاد کردی

نگنناه و ننومی کننه یاشنننیش مبنننند بننود رو تحننویلش دادم و بننه یشننای 
بننا وننانوم بننزرب  وننندون ماتیننار نگنناهی انننداوتم بعنندا  یننن محظننه صننحبت

اومنند تننا ور ش کنننیم اول کهننی چننرم کننردیم و بعنندش طننناب بننزرب رو بننه 
دسننش دادم وننودمم بننا ذوق طننناب کوییننک رو برداشننتم  اشننق طننناب  دن 

 بود م

 بدون توجه به ماتیار شروع کردم به طناب  د ن

 بنه که بودم طناب  نی یکی ا   ادتای رو انم بود

طننناب مینزدم بعنند ا  وندود ده دطیقننه  یشنهامو بسننته بنودم و بننه ینند روش
 ...ن ی کم آوردم ایستادم

 ..یشهامو با  کردم و با یشهای متع ب ماتیار روبه رو شدم

 ..سرمو به نشانه ی "ییه؟ر" تکون دادم

 ...!ماتیار: تحسین برانگیزه

 !با چی ی پرسیدم: یی تحسین برانگیزه؟

 ��...ستنر رو میگمماتیار نگاه یپکی بهم انداوت: شنا کردنتون توی ا

 با م چیچ نگاهش کرد م

 .. .ماتیار: بابا طناب  دنتو میگم

 ...مبنندی به ماتیار و ونگی وودم  دم دوباره مینواستم شروع کنم ک

ماتیننار: کافیننه دوتننر ا  ن ننی افتننادی بیننا بننریم واضننر شننیم یننه سننر بننریم  
 کاروونه بعدشم باید تایه جایی برم و برچرد م



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 
 

تم ههنون مبناس دیرو ینارو پوشنیدم و ابنزارم رو برداشنتم، اوهومی چ نتم و رفن
 ...با اومین وقوطی که ا  ماتیار چرفتم باید برم مباس بنرم

ا  اتاق کوییکم بینرون رفتهنو ماتینار رو واضنر و آمناده در ونامی کنه داشنت ا  
 اون  عری که من بش داده بودم میزد دید م

نننیش بننرد و ن ننی  هیقننی  بعنند ا  اسننت اده ا   عننر ینناس اون رو نزدیننک بی
 ...کشید و مبنندی  د

 ...ماتیار: روژینا

 ..ونده ی کوتاهی سر دادم: داد نزن من این ام

 . .مبنندی به روم پاشید و ا  اتاق وارج شدیم

 جلوی در ورودی نگاه پر کینه ی هانیه رو روی وودم وی میکردم

 ...نهیدونم یرا انقد ا  من بدش میاد

و بننی توجنه بننه نگنناه هننای ینرتش بننه سننهت ماشننین  شنونه ای بننان انننداوتم
 ...ووشگ  ماتی راه افتادم

 توی راه وواننده آهنگ  یبایی رو  مزمه میکر د

 برام هیچ وسی شبیه تو نیست

 کنار تو درچیر آرامش م

 ههین ا  تهام جهان کافیه

 ...ههین که کنار  ن ی میکشم

ینن سنه سنال کن  دوتنا صدای وواننده برام آشنا بود ومنی بنناطر ایننک تنوی ا
 ...آهنگ چوش کرده بودم یادم نهیومد اسم وواننده رو

با ترمز ماتینار متوجنه شندم کنه رسنیدیم در ماشنین رو بنه آرومنی بنا  کنردم و 
 ..پیاده شدم
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شونه به شونه ی ماتینار ورکنت میکنردم وارد بننش یناس کنه شندم ههنه بنا 
قبال چرمتننری باهننام روی بننا  دوبنناره ا م اسننتقبال کننردن منتهننا اینبننار اسننت

 ..داشتن بانوره توی جلسه ی دیدار طبلی بهشون معرفی شده بودم

بننا ههننه بننا روی بننا  سنن م اوننوال پرسننی کننردیم و بننه سننهت آ مایشننگاه 
 منصون ماتیار به راه افتادی م

 ماتیار بعد ا  ووردن صبحانه ای منتصر ا  جاش بلند شد

ویینک دارم برمیگنردم تنو این نا ماتیار: روژی من تا ینه جنایی مینرم ینه کنار ک
 میهونی یا بر  چردونم وونه

نگاهی یپ و یومنه ای بهنش اننداوتم انگنار اومندم رسنتوران صنبحانه بننورم 
 برچرد م

 روژینا: نه میهونم تو به کار  برس آطا ماتی

فلننی چ نت و ا  آ مایشنگاه ونارج شند مننم ینه ربعنی ههین نوری درو دیننوارو 
 تم  عر یاس رو بسا  منگاه میکردم که تصهیم چرف

 بهتر ا  بیکاری بود

 ...ابزارم رو برداشتم و شروع کردم

سا ت یهار بنود کنه اومنین نسننه رو تهنوم کنردم ا  روی صنندمی بلنند شندم 
 و کش و طوسی به بدنم دادم و ا  آ مایشگاه بیرون رفت م

چلوم وشک شنده بنود ا  آب سنرد کنن کننار آ مایشنگاه آبنی ونوردم و دوبناره 
 ... مایشگاه برچشتمبه آ 

 پشت میز نشستم ک تقه ای به در وور د

 روژینا: ب رمایی د

 معی ه: اجا ه هی؟
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 با مبنند مهربونی نگام میکرد

 .. .روژینا: بله این چ ورفیه ب رمایین

بننا مبنننند وارد شنند اصننن مبنننند ا  روی مننب ایننن دوتننر کنننار نهیرفننت: ییکننارا 
 میکنی وانوم

 ...ی دیگه درست کنمروژینا: میناستم یه نسنه 

 !معی ه یهره ی مت کر به وودش چرفت: اها به ییر ا  اون دیرو یه؟

مبنندی  دم: ننه یکنی دیگنه ام تنوی اینن مند  کنه این نا تنهنا بنودم درسنت  
 ...کردم

 ..معی ه متع ب نگام کرد: اونم به روش سنتی؟

 ...روژینا: آره دیگه من کار با دستگاه های شهارو که بلد نیسم

 ه با تحسین نگام کرد:  امیه وب بعد ا  صبحانه ییزی ووردی؟معی 

 ...نگاهی به میوان یک بار مصرفی ک پر ا  آب بود انداوتم: فقط آب

 با مهربونی نگام کرد و ا  اتاق بیرون رف  

بعد ا  یند دطیقنه ینه هنا  یاکلنت (شنک   داغ) بنه ههنراه ینک تیکنه کینک 
 کیک و ها   شک تی برام آوردن ا  آطایی که برام

یاکلت آورده بود تشکر کنردم و بنه کنارم مشن ول شندم سنا ت ینک ربنک بنه 
 ...ه ت بود ک کارم تهوم شد و نسنه ی دوم رو هم درست کردم

تننوی آوننرین شیشننه ی کننوییکی کننه بننرام مونننده بننود رینننتم و سننرم رو روی 
 ...میز چذاشتم

ن بنه ینه چ  های یاس هم تهوم شنده بنودن بایند وعلنی  ود بنرای جهنک کنرد
 باغ میرفتم ک چ  یاس داره

 ...یادم میاد ههیشه با مامانم جهک آوریشون میکردیم
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 ...وعلی کار مذ  بنشی بود اونم کنار مادرم

 با صدای با  شدن در سرم رو ا  روی میز بلند کردم و به در نگاه کرد م

ماتیننار بننا طیافننه ی وسننته و پریشننون و امبتننه کهننی  صننبی تننوی ینناریوب در 
 ...س می کردم که با یه نیهنه مبنند وسته جوابهو دادبود 

 ..روژینا:وسته نباشی

ماتیننار دوبنناره مبنننند وسننته ای  د: مهنننون ووصننلت کننه سننر نرفننت؟ بننبنش  
 ...کارم طول کشید

 ...روژینا: نه نه اص  منم سروودمو با کار چرم کردم

 ماتیار سوامی نگام کرد

د بنریم شیشنه بننریم و چن  یناس مبنندی  دم: دوتا نسننه سناوتم فقنط باین
 ...جهک کنیم

یشننهاش برطننی  د و بننه سننهتم اومنند: مهنننون میشننه اون دوتننا نسنننه رو 
 داشته باشم..؟

 روژینا: امبته برای شهاست

نگنناه طدردانننه ای بهننم انننداوت: مهنننون بابننت ایننن دو نسنننه ایننن طضننیه ی 
 ...مسابقه تهوم شه انگار یه باری ا  رو دوش من می ته پایین

 ...وژینا: وظی هه ایشان به ووبی و ووشی تهوم میشهر 

 ...فضای ماشین واطعا سنگین بود اص  ن مو یکی ن ورفی هینی

یه محظه دمم چرفنت دمنم بنرای مامنانم تننگ شند دمنم بنرای بابنامم تننگ شند 
 وتی دمم برای وانواده ای که نناستن پیششون بهونم هم
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مامنان بابنام تنوی تصنهیم آننی  تنگ شد ههیشه وطتی دمم میگینره مینرم پنیش 
چ دم: ماتیار میشنه مننو ههین نا پیناده کننی منن تنا ینه جنایی بنرم و برچنردم 

 ...میام سریک شام درست میکنم

ماتیارنگاه متع بی بهنم اننداوت: روژیننا سنا ت ه نت و ننیم شنب تنهنا ک نا 
 ..مینای بری؟

 )سرمو با ب ض انداوتم پایین: بهشت  هرا(س

هم سنرا یر شند...ماتیار ورفنی ننزد ینه طعنره اشنک طعره اشک سنه ی ا  یشن
 دیگه ا  یشهم رها شد و روی چونم م زید

ماتیننار: ییننزی شننده روژینننا؟ر تننو کاروونننه ات نناطی افتنناده؟ر  رفننان مزاوهننت 
 !شده؟ر تو که ووب بودی یهو ییشد آوه؟ر یرا اشک؟

منم اشکامو پاک کردم و با ینه مبننند یهگنین سنرمو چنرفتم بان:ههیشنه وطتنی د
 ...میگیره ههینعوری اشکم میاد دست وودم نیست ی ورایی

 !ماتیار ن ی  هیقی کشید: وان دمت یرا چرفته فینگیلی جونم؟

 جانم؟ر یی یی جونم؟ فینگیلی ؟

 ههین وری ماست ماست نگاش کردم

 ...ماتیار تک ونده ای کرد: یرا اون وری نگا میکنی؟

 ...نوم ملقب به روژی فینگیلیتورو با ص ت جدید  آشنا میکنم روژینا وا

 ...روژینا: وا ماتیار

 !ماتیار بلند وندید: جونم روژی فینگیلی...؟

 ...وودمم وندم چرفت نگاهی بهش انداوتم

 ...اونم در وین رانندچی نگاهی بهن انداوت و بعدش باهم  دیم  یر ونده
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بنریم ک  بعد ا  یه ربک ماتیار ترمنز کنرد: ب رمنایین ایننم بهشنت  هنرا فقند بندو
 . .من چشنهه ها...باید سریک برچردیم

 مبنندی بهش  دم و پیاده شدم

روژینا:سنن م مامننان بابننای وننوبم ینبننرا ییکننارا میکنننین ببنشننید توروونندا 
 ین وطته نتونسم بیام بهتون سر بزنم ا  من ناراوت نباشینا

 ..دستی روی طبر واک چرفتشون کشیدم و اشک هام روانه شد

بدونید یقند دمنم براتنون تننگ شنده بنی معرفتنا اون موطنک کنه روژینا: آخ اچه 
داشتید میرفتید یرا به فکر منن نی تادیند؟... امبتنه منن کنه میندونم اینن سنوال 
هینوطت جوابی نداره ومی کاش وداط  بنه وندا میگ تیند کنه ینه بنار فقنط ینه 
بننار دیگننه میزاشننت مننن شننهارو ببینننم آوننه کنندوم دوتننری انن دینندن پنندر و 

 ...ر وشهمادرش آ 

با چریه ورف میزدم و هنق هنق میکنردم اصن  هنم بنرام مهنم نبنود کنه ماتینار 
 ...داره منو نگاه میکنه یه با تروم یه با یم یه بی اوساس

 ...اشک هامو پاک کردم.. باید  ود برمیگشتیم وونه

روژینا: ونب مامنان جنونم بابناجونم منن دیگنه بایند بنرم بنا م مینام پیشنتون 
 ...ودافظیصه ننورینا... 

 . .به سهت ماتیاربرچشتم که با مبنند یهگینی نگام میکرد

 ...مبنندی بهش  دم و به طرف ماشین ورکت کردم

 ...سال بعد ۴

 ..معی ه: روژینا...روژینا ک ایی

 .. خ ودا این با  شروع کرد: جانم بله معی ه کم جیغ بزن

 ...معی ه: بابا من استرس دارم ب هم فردا رو  مههیه
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   ق تق تق

 .. .روژینا: بیا تو

 سامیار با یه مبنند ک کی وارد شد: ییزه

معی ه با اسنترس ا  جناش پریند: ییشنده هنا ییشنده نهایننده مسنابقه اومنده 
 اره اون اومده وای ودا

 سامیار با استرس و دستپایگی سرشو به نشانه ی تایید تکون دا د

تنا ماتینار بیناد یه یشم یره بهشنون رفتم:ونب اومنده ک اومنده ک ینی بریند 
 باهاش ورف بزنید...ا ش پذیرایی کنی د

 معی ه دوباره دستپایه چف:اره اره راست میگه بریم بریم،بریم پیش ش

سننامیار دسننتی پشننت چننردنش کشننید: وننب ییننزه یننارو ترکننه نهاینننده ی ایننن 
 ...مسابقه ترکه اه  ترکیه است

 با چی ی نگاشون کردم: وب مشک  ییه

 . .به ییر ا  ماتیار ترکیه ای بلد نیی ورف بزنهسامیار: این ا هینکی 

 مبنندی  دم:انن مشک  ههینه؟

 معی ه کوبید تو سرش: تف تو این شانی

طهقننه ای  دم و ا  اتنناق رفننتم بیرون...داشننتن سننروکله میننزدن باهنناش ویلننی 
 جلوی وودمو چرفته بودم که نزنم  یر ونده

ا  منننردای ینننش رنگنننی روبنننه روی نهایننننده ی یشنننم  اغ(اوق...) ایسنننتادم 
 . .متن رم

Merhaba! Hoşgeldiniz! Ben rozhina سنن مرووش اومنندینر مننن روژینننا
 هستم: روژین ا



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

49 
 

Merhaba! Teşekkür ederim! Ben hakan) :سنن مر مهنننونر مننن هاکننانم
 هاکان (نهاینده

به سهت اتاق مشنترک ونودم و ماتینار راهنهناییش کنردم و تعنارف کنردم کنه 
 بشین ه

Bugün yarinin maçi hakkinda açiklamaya geldim burada patron 
musun?!:  مننن امننرو  بننرای توضننیحاتی دربننارهی مسننابقه ی فننردا اومنندم

 ر؟یی این ا شها هستین؟ر: هاکان

 :ههونعور که طهوه رو به سهتش هول میدادم چ تم

Hayir, ben burada bir parfüm yapimcisiyim،şimdi patronu 
ariyorum: این ا  عر سا  هستم انن بار؟یی تهاس میگیر م ویر من 

 :بعد ا  ورفم مبنندی  دم

Hadi! Soğuk kahve lezzetli değil:  ب رمنایینر طهنوه سردشننه ونوش طعننم
 نیست

 مبنند یندشی  د و شروع به مزه مزه کردن طهوه اش کرد

چوشننیم رو کننه دوسننامه دارمننش رو ا  روی میننز برداشننتم و شننهاره ی ماتیننار رو  
 ...ماتی سیو کرده بودم چرفتم که

 ...بعد ا  دوتا بوق برداشت

 ماتی: جونم جوجه؟

 با ورن چ تم: جوجه و...هوف  ف ک ایی تو؟

 طهقه ی بلندی  د: ییشده یرا با  داره ا  کلت دود بلند میشه؟

مبنندی به نهاینده  دم امبتنه پنر ا  ونرن: پاشنو بینا این نا نهایننده اومنده ینه 
 ...فردا بده سری توضیحا  برای
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 ...ماتیار: ای وای طعک کن اومدم

تلقنننن رو طعنننک کنننردم و روی مینننز چذاشنننتم و دوبننناره روبنننه روی نهایننننده 
 ...نشستم

Yoldalar, bir dakika bekle, gelecekler:  تننوی راه هسننتن کهننی صننبر
 کنین میرسن

 سال فکر میکرد م ۴به  مین  ل  ده بودم و به این 

(ونانوم بنزرب) ویلنی ووبنه هانینه ام بند نیسنت ماتیار ویلنی ووبنه وامنه می 
 رابعم باهاش بهتر شده

انن بهتننرین  ننندچی رو دارم اصننن یننه ونندمتکار نیسننم ماتیننارم دیگننه تننو 
 اتاطش یذا نهینوره هههون درست  ین یه وانواده دور هم جهک میشیم

انن تننا ه دارم اون جهلننه ی معننروف" ونندا چننر   وکهننت ببننندد دری   روهننت  
ر دیگنری" رو درک میکننم بنانوره روهنت وندا شنام  ونال مناام شند چشاید د

 ...ودایا شکر 

 تق تق   ق

 ...درو با  کردم و ماتیار رو توی یاریوب دیدم

 ین این یهنار سنال فقنط  عنر یناس اسنت اده میکنرد مبننندی بهنش  دم و ا  
 جلوی در کنار رفت م

 با صدای نسبتا آرومی چ ت: یعوری وروجک

 ...ر شد و باهم روبه روی ههون نهاینده هاکان نشستیممبنندم  هیق ت

 داشتن درمود فردا صحبت میکردن منم ساکت نشسته بودم

چ ننت کننه یننه یننن تننا طننانون جدینند تننوی مسننابقا  چذاشننتن و یکننی ا  اون 
 ...طانون ها اینه که  عر سا  باید یه نسنه هم توی سامن مسابقا  بسا ه
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 :هاکان

 Mekan da değişti:دمکان مسابقا  هم ت ییر کر 

 :ماتیار اوهاش رفت توهم و با ورن ن ی  هیقی کشید

Nerede?:ک ا؟ 

 :هاکان

Ankara:آنکارا 

 بعد ا  یه سری توضیح پیش پا افتاده ام پاشد که بره

 :روبه من چ ت

Seninle taniştiğima memnun oldum: ...ا  آشناهیتون ووشحال شدم 

 :مبنند کم جونی  دم

 Ben de: منم ههینعو ر

 با ماتیارم وداوافظی کرد و رفت  خ بره دیگه برنگرده مرتیکه هی  

 ...وودمو روی صندمی انداوتهو و ن ی  هیقی کشیدم

روژینا: اخ راستی ماتی یکم بنا اینن بننه هنا ونرف بنزن اسنترس دارن  ینادی 
 ام استرس دارن

هنوم  بعد این چ ت مکان ت ییر کنرده مینریم آنکنارا بیلینت کنه نگرفتنه بنودی؟
 ؟

 . .ماتیار:تو ترکی بلدی؟

من یی میگم این ینی میگنه دسنتی بنه یشنهام کشنیدم: اوهنوم بلندم ویلنی 
 . . بون شیرینیه دوسش دارم

 ماتیار با مبنند سهتم اومد: جوجه ی ما یرا امرو  بی ووصلی؟
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مبنند وسنته و کنم جنونی  دم:نهیندونم یکهنی سنردرد دارم انگنار تنو ونی و 
 ...ی اص  نگران نباش ووب میشموال سرما ووردچیم وم

ماتیننار پشننت دسننتش رو روی سننرم چذاشننت: مننگ میشننه  اوننه نگننران تننو 
 نباشم جوجه

دستشننو ا  روی سننرم برداشننت و رطننت سننراغ کیننف کننتش: ویلننی وننب پاشننو 
 ...دیگه بریم وونه امرو م  یادی موندی این ا میترسم تب کنی پاشو

تنایم ههیشنه میهنونیم  مبنندی  دم:یعنی ینی کنه  ینادی مونندی ونب طبنق
 ...دیگه ماتی نیا ی نیست بریم من ووبم

 ....جلوی در ایستاده بود و بهم  ل  د یه ابروشم داد بان

 ...ن ی ورن راری کشیدم:ویلی وب ویلی وب پاشدم

 میناستیم ا  وروجی وارج بشیم که

 معی ه: روژینا ویر باشه ک ا؟

 ماتیار به جای من جواب داد: میریم وونه

  ه اومد دستهو چرفت: میشه تو نری انرژی مشبت من؟معی

ماتیار وندید: انرژی مشبت من نه تنو انننم منا بایند بنریم جوجنه ونامش ونوب 
 !نیست

 ..با پام یدونه کوبیدم رو پن ه ی پای ماتیار که طرمز شد بی نوا

 ...دست معی ه رو چرفتم: بیا این ا ووشگلم

ه توجننه داشننته باشننین مننا رفننتم وسننط شننرکت ایسننتادم: وننب دوسننتان ههنن
 فردا میریم آنکارا برای مسابقه ای ک یهار سال داریم
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انتظارشننو میکشننیم اچننه شننها انن اسننترس داشننته باشننین و انننرژی من ننی 
پنننش کنننین هننم وودتننون رو اذیننت میکنننین هننم کا؟نننا  اجننا ه ی موفننق 

 "شدن رو به ما نهیدن پی  ین ههیشه یک صدا "جاسهین برنده اس

 دا با من تکرار کردنو ههه یک ص

 ...روژینا: وسته نباشید و دم ههتون چرم یادتون نره ما برنده ایم

 ههه وندیدن و دست  دن و بعدشم رفتن سر کارشون

رو کردم به معی ه: وب  زیزم من بایند بنرم آونه فنردا بایند بنریم آنکنارا یعننی 
 صبح  ود یا نص ه شب نهیدونم

 ...معی ه: اوهوم باش  زیزم موفق باشی

 ...ا  هم وداوافظی کردیم و منو ماتی راه افتادیم

توی ماشین نشستم و سنرمو بنه پشنتی صنندمی تکینه دادم ونامم ینرا یهنو بند 
 ...شد هوووف...سرم داره میترکه

 ماتیار: روژی وامت ووبه؟ر مینوای بریم دکتر ؟

ن ن م نیسنت مناتی جنونی بنرم ووننه دوتنا  :مبنندی بنه مهربنونی هناش  دم
نننورم وننوب میشننم دوای درد مننن وننانوم بزرچننه دمننم بننراش تنننگ مسننکن ب

 ...شده تو ههین مد  کم ک شرکت بودم ویلی دمتنگش شدم

 ..ماتیارم تک ونده ای کرد:ووب وودتو تو دمش جا کردیا

 ...مبنندی  دم و ییزی نگ تم تا وونه یه یرتم ووابیدم

پنی کلنم: وامنه منی  ماتیار در ورودی رو با کلید با  کنرد مننم صندامو اننداوتم 
 جون من ک اس؟

 ..وامه می  با مبنند اومد جلوی در: این ام دوترم این ام
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ههونعور کنه صنور  وامنه رو میبوسنیدم هانینه رو دیندم کنه ا  پلنه هنا میناد 
 پایین: یعوری هانیه ؟

 مبنندی  د: ووبرتو یی؟

 مبنندشو با مبنند جواب دادم: بدنیستم

 :  ا  ا تو یرا مپا  چ  انداوته دوتر ؟هانیه یکم سریعتر سهتم اومد

 ماتیار که تا اونهوطک ساکت بود چ ت: اره روژینا ببینهت ؟

 و اومد و دستشو دوباره چذاشت رو صور  و پیشونیم

 دستشو به آرومی چرفتم: من ووبم ماتیار یرا انقد نگرانی تو ؟

وامننه مننی  ام دستشننو روی پیشننونیم چذاشننت: یننی ییننو وننوبم دوتننر تننب  
 !ردیک

ماتیننار: اخ روژینننا اخ هننی مننن مننیگم مبنناس بپننوش هننی میگننی سننردم نیسننت 
 ببینا توروودا آوه تو مریض بشی من ییکار کنم جوجه؟

 ...هانیه: مریض بشی ییه شده دیگه

وامننه مننی  داشننت بننا تل ننن وننرف میننزد: امننو سنن م آطننای ام نندی وننال 
ون وننامش شننها؟....مهنون منناهم وننوبیم.....یر  ا  مزاوهننت اینننک دوترمنن

مسننا د نیسننت مینواسننتم اچننه میشننه یننه معاینننه کنینند....مهنون پننی 
 میبینهتون فعلن

 ...روبه وامه چ تم: اما

 ...وامه می :ورف نباشه برو اتاطت انن میاد

 .. .هانیه دستهو چرفت: بیا بریم

 روی تنت نشستم و هانیه ام رو  مین نشست

 بشی ن روژینا:تو یرا این وری نشستی دوتر؟ بیا پیشم
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 ...مبنندی  د: ن تو درا  بکش راوت باش

 هانیه: روژین ا

 منتظر نگاش کردم تا ورفش رو بزن ه

 ...هانیه: من وارد با ی کشیف  رفان شدم

ابروهننام رفننت بننان یننی  رفان؟ر رفننان یننه ربعننی میتونننه بننه هانیننه داشننته 
 باشه؟

 . .هنو  هم داشتم منتظر نگاش میکردم تا ورفاش رو بزنه

: من  اشنق  رفنان شندم اون چنف کنه دوس داره منن اینن شنکلی باشنم هانیه
یه نمهنه  هن  ان نام دادم رو صنورتم روی بنانتنم پنایین تننم بنناطرش ههنه  
کار باوودم کردم یقند بنرای ونودش ونرج کنردم ومنی اون رو  بنه رو  ب نای 
 اشننق شنندن وننریص تننر شنند روژینننا اون دوتریهننو ا م چرفننت مننن بننه ییننر ا  

 دیگه ای نبود ماون با کی 

 یهو سرمو با شد  بان چرفتم پی یرا اد ای  اشقی ماتیاروداشت؟

هانیننه: اون بهننم چ ننت ماتیننار رو  اشننق وننود  کننن باهنناش ا دواج کننن کنن  
مننال و امننوامش رو مننال وننود  کننن بعنندش طنن ق بگیننر اون موطننک مننن میننام 

 باها  ا دواج میکنم و  ندچی رویاییهونو میسا یم

امنه داد: منن  اشنقش شنده بنودم کنور شنده بنودم کنر شنده پو وندی  د و اد
 بودم ومی وطتی چ تم من دیگه به این با ی ادامه نهیدم اون ترکم کر د

 اشکاش ههین وری ا  یشهاش میرینتن

 ... یر مب  مزمه کردم:تو کی انقد به م ن کشیده شدی  رفان

 ...کنار هانیه نشستم و توی آیوشم کشیدمش

 زیزم...وامه می  ا  ک ا متوجه دوتر نبودنت شد ؟روژینا: چریه نکن  
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هانیننه اشننک هنناش رو پنناک کننرد: بعنند ا  اینههننه  هنن  و   ننق وجننق کننردن 
وننودم بهننم شننک کننرد و منننو بننرد معاینننه  اوننه مننن دوتننر سنناده ای بننودم 

 ..روژینا ویلی ساده درست مش  تو

نگنناهی بننه یشننهاش انننداوتم: وقشننو میننزارم کننف دسننتش اصنن  نگننران 
 ...نباش

 مبنندی  د:ی وری آوه؟

 مبنند شیعانی رو مبم نشوندم:  رفان ا  ضایک شدن بدش میاد مگه نه ؟

 باهم طهقه کنان وندید م

 در اتاق  ده شد: وانوما اجا ه هست؟ و ابا ر ایت شه مع ا

 مبنندی  دم و یدونه شال به سهت هانیه چرفت م

 ...مبنندی  د و ا م چرفت

 .. .روژینا:ب رمایین

 ار با یه آطایی وارد شدماتی

 ...دکتر ام دی تبم رو یک کرد و یه سری دارو و سرم نوشت و رفت

 ماتیار با   ین ههیشه یه ابروشو داد بان و  ل  د بهم

 ...روژینا:من سرم نهیزنها چ ته باشم

هانیننه مبنننندی  د و سننهتم اومنند:ان یننرا دطننیقن فکننر میکنننی دسننت وودتننه؟ 
 ...ماشینو روشن کن من میارمشباید بزنیرماتیار تو برو 

ماتیار مبنندی و  د و معیک رفت... ینه محظنه صنبر کنن ببیننم منا کنی میننایم 
 ...بریم آنکارا

 روژینا: آخ هانی ه

 هانیه: هوم ییشد ؟
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 ...روژینا: ما دطیقن کی مینایم بریم؟

 ...هانیه شونه ای بان انداوت و دستهو کشید برد تو ماشین

 و بسته بودم یر سرم بودم و یشام

 روژینا: ماتیا ر

 ماتیار دستهو چرفت: جان؟

 روژینا: ما کی طراره بریم ؟

انن دیگننه داشننتم نگنناش میکننردم نگنناهی بننه سننا تش انننداوت: انن سننا ت 
 ..ه ت و نیهه ما سه و نیم پروا  داریم...بزار برم بگم بیان سرمتو بکشن

تم کشننید و ا یننن دسننتهو ول کننرد و رفننت یننه پرسننتاره اومنند و سننرم و ا  دسنن
 یسب س ید نواریا  د روش

 روژینا: هانیه ک است؟

 ..ماتیار:تو ماشین

بعنند ا  چننرفتن داروهننام بننه وونننه رفتننیم اون شننب وننود وامننه برامننون 
فسن ون درست کرده بنود کنه دستپنتشنم ونرف نداشنت منن ک بنه شنصنه 
انگشننتامم وننوردم تننبهم پننایین اومنند صنند برابننر هننم پننایین اومنند اصننن دوای 

 د من ههین وامیدر 

اننننم دارم وسننایلهو جهننک میکنننم بننرای سنن رمون هریننی وسننای  مربننوط بننه 
 عر سنا ی میشند برداشنتم دو دسنت مبناس رسنهی دو دسنت مبناس م لسنی 

 ...دودستم مباس اسپور  برداشتم... وب وله

نرسننیده وننوابم بننرد داروهننا  ۳وودمننو روی تنننت پننر  کننردم بننه شننهاره ی 
 ...دنتاثیر وودشونو چذاشته بو

 با تکونای شدید ا  وواب پریدم ماتیار رو سراسیهه بانسرم دید م
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 ...ماتیار:روژینا روژی پاشو وواب موندیم

پاشنندم و سننریک بننه سننا ت نگنناه کننردم یشننام یهارتاشنند یننی سننا ت یننک و 
 ...نیهه

 با ورن به ماتیار نگاه کردم اونم طهقه ی بلندی سر دا د

 ..رسماتیار: پاشو دیگه یقد مینوابی و

بننا تع ننب نگنناش کردم:هینننی دیگننه جوجننه و وننرس و مننیگم یدونننه چنناو و  
 ...چوس ند و شترم بزا  کنارش باغ ووش تکهیله

 با مبنند مهربونی نگام کرد و اومد کنارم نشست

 ماتیار:آوه تو جوجه ب لی دوست داشتنی وودمی

 بعدشم منو تو آیوشش و  کرد

 ...آخ که این کارای یهوییشویقد دوست داشتم

تو یشهاش نگاه کنردم مشنکی نافنذ منث ههیشنه ینرق یشنهاش شندم تنوی 
 سیاه یامه ی مردمک مشکیش منو وبی میکرد

 ..صداش کردم: ماتیار

 ماتیار با مبنند نگام میکرد:جونم

 ...روژینا:تو طهرمان منی

 ...دست هام رو چرفت و بوسه ای روش  د:توام فرشته کویوموی منی

 "رو  مسابقه"

 :م ری

Sonuçlari açiklamaya başlayalim: ...وب ا  م نتایچ رو شروع میکنیم 
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Bu on takimdan üç takim kazanacak: ا  بنین اینن ده تنیم سنه تنیم برننده
 ۰میشن

 اول تیم سوم رو چ ت که شرکتی ا  یونان بودن

 من داشتم سکته میکردم رسها

 دومین شرکت شرکتی ا  پاکستان بودن

 ودا اینم با یش چرفت وای یرا اول رو نهیگه ای

 :م ری

Birincisi jasmin parfüm takimi için:... مقننام اول هننم بننرای تننیم  عننر
 جاسهین است

 ...ا  ووشحامی یه جیغ فرا کبود کشیدم و پریدم ب   ماتیار

 ...روژینا: ایول آره این درستک ما تونسیم ما تونسیم هورااااا

 :بعدش به  بون اونا چ تم

Bu maçi seviyorum:من  اشق این مسابقه ام 

ا  ب   ماتی پنایین اومندم بنه صنور  ووشنحامش نگناه کنردم سنهتم اومندم و 
 :آروم دم چوشم  مزمه کرد

 Ama bu maçi sevmiyorum:...اما من  اشق این مسابقه نیستم

 :متع ب نگاش کردم که ادامه داد

Ben seni seviyorum: من  اشق توام 

وتم واطعنن راسنت میگنه ینا بنناطر ایننک منن مبنندی  دمو سرمو پنایین انندا
 ... عر این مسابقه رو ساوتم اینعوری میگه

 ...ا  فکر کردن به این ک ورفی ک  ده یه شووی باشه یهگین شدم
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 ...نهیدونم یرا ومی دوست دارم که واطعن این جهله واطعی باشه

 )ینی تو نهیدونی یرا دوست داری این جهله واطعی باشه؟(

 ...یرا باید بدونم دوباره شروع نکنا نه وجدان نه

 )دوتر  اشق شدی(

Oh sessiz: اه ساکت 

 )هوی من ترکی بلد نیسم هیییییک نکنه اینی که چ تی فحش بود؟(

وای ونندا   تننو درون منننی بعنند ترکننی بلنند نیسننتی؟ مننردم وجنندان دارن منناام 
 ...وجدان داریم   با

 ماتیار: وا روژین ا

 ..اتی داره با تع ب نگاه میکنهسرمو بان چرفتم که دیدم م

 روژینا: هوم ییشده ؟

 ماتیار مبنندی  د: یرا یهو رفتی تو فکر ییزی شد ؟

منم متقاب  مبنندی  دم: نه نه ههنه یینز ووبنه بهتنر ا  اینن اصنن منگ دارینم 
 ..؟

بعدشننم دوبنناره ب لننش کننردم امبتننه بهتننره بگننم کننه ب لننم کننرد یننون ایندفعننه 
 ...اوشون پا پیش چذاشتن

 بعد ا  اهدای جوایز و چرفتن پول میناستیم بریم که

 هاکان(نهاینده)صدام کرد

 :روژینا

Evet?:بله ؟ 

 :هاکان مبنند مسنره ای  د و دستهو چرفت و روش بوسه ی کوییکی  د
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Seni bu akşam yemeğe davet edebilir miyim?: میتننونم امشننب شننها
 رو به شام د و  کنم؟

 :و مبنند ورن دراری  دم دستهو ا  دستش بیرون کشیدم

Tabii ki hayir:معلومه که نهیشه 

 :یهرش یکهی  صبی و دپ شد که چ ت

Nedenini sorabilir miyim?:میتونم دمیلش رو بپرسم ؟ 

 :دوباره ا اون مبنندای یر   دم

 Hayir soramazsin:ویر نهیتونید بپرسی د

 داشتم ودافظی میکردم که

 :ماتیار

Artik o kiza bakmamak daha iyi:! بنه ن عتنه کنه دیگنه ینه اون دوتنر نگناه
 نکنی

 :هاکان پو وندی  د

 Ya bakarsam?:اچه نگاه کنم یی میشه؟

 :ماتیار هم وودش رو به صور  هاکان نزدیک کرد

Gözlerini açarim:یشهاتو در میارم 

 اچه دوامت نکنم کار به د وا کشیده میشه

 روژینا: کافیه ماتی بیا بری م

 ...نگاه پر ا  ن ر  به هاکان ا  اون ا دور شدیمبعد ا  یه 

تننوی ماشننین نشسننته بننودیم و ماتیننار ههین ننوری داشننت واسننه وننودش یننر 
 میزد
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ماتیار: مرتیکه هینز دو اری فکنر کنرده کینه اوهنق ونر ن هنم  نه  نه  نه هنی 
 بهش هینی نهیگم ههین وری داره با یشاش روژینا

ر و منناده وننرومش کنننم رو مینننوره  نناخ انقنند دوسننت داشننتم دوتننا یننک ننن
 ...بعدم اون یشای  شت باباطوریشو دربیارم بندا م جلو سگای استابول

با صندای وننده ی منن ورفشنو طعنک کنرد و برچشنت ینه نگناه بهنن اننداوت 
 منم میون ونده هام چ تم

روژینا: یرا انقد ورن مینوری تنو آونه بابنا ومنش کنن منا فنردا مینریم دیگنه 
 طرار نیست اینو ببینی م

 ...تیار سرشو ک فه تکون داد و ییزی نگ تما

 ماتیار:روژ ی

 ...یه جانم چ تهو منتظر نگاش کردم تا ورفشو بزنه

 ماتیار: وطتی مینندی ویلی ووشگتر میشی میدونستی؟

 با مبنند چ تم: توام وطتی ییرتی میشی ویلی جذاب تر میشی میدونسی؟

 ...داشتم ویابونارو نگاه میکردم که ماشین متوطف شد

سنوامی بنه مناتی نگناه کننردم کنه چ نت: روژی تنو بننرو تنو رسنتورانی کنه یکننم 
 ...جلوتره من ماشینو پارک کنم میام

 ...شونه ای بان انداوتم و پیاده شدم

داونن  شنندم و چوشننه ای تننرین و دنننچ تننرین جننا رو انتننناب کننردم و نشسننتم 
 داشتم به منو نگاه میکردم ک ه

 :چارسون

Ne istiyorsun?:  دارید؟یی می 

 :روژینا
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Birini bekliyorum:منتظر کسی هستم 

 ...منو رو بستم و ا  شیشه به بیرون نگاه کردم

ای بابا پی مناتی ک نا مونند چوشنیهو برداشنتم ک شهارشنو بگینرم امنا  نگومنه 
ای ک جلو در بنود و توسنط برونورد بنا در ورودی رسنتوران بنه صندا درمیومند 

 ...به صدا دراومد و نظرمو جلب کرد

 ...وودش بود ماتیار با یه دسته چ  بزرب ا  چ  های ر  س ید و کبود

 ...دستهو براش بان بردم که دید و به سهتم اومد

 ...با ههون اطتدار و ابهت ههیشگی به سهت میز طدم برمیداشت

رسننید صننندمی رو کنننار کشننید و روش نشسننت... تننک تننک ورکنناتش رو  یننر 
 ...نظر داشتم

صنندمی رو کهنی بنه سنهت مینز متهاین  کنرد نگنام کنرد  بعد ا  اینکه نشست و 
 کهی محبت و مهربونی یاشنی ابهت یهرش کرد

ماتیننار: جوجننه ببنشننید دیننر شنند رفننتم ایننن دسننته چلننو بننرای یننه وننانوم  
کویومننوی مهربننون و  وهننت کننش بگیننرم امبتننه بیشننتر ا  اینننا نیقشننه ویلننی 

 ...بیشتر...ب رمایین وانوم کویومو

فت...مبنننند پرذوطننی  دم و دسننته چنن  رو ا  دسننتش  دسننته چنن  رو سننهتم چر 
 ...چرفتم چ رو با مذ  نگاه کردم

فکر کردید انن میگم بنا منذ  بوییند م؟ ننوچ نبوییندم...یون چن  ر  بنود ننداره 
وان...مننن نهینندونم تننو ایننن فیلهننا ی ننوری میگیننرن نزدیننک دمایشننون ن ننی 

ن منا کنه تاونان  هیق میکشن بعدشم میگن بنه بنه   نب  عنری دارن...ننه وا
ا  چننن  ر   عنننری بنننه مشنننامهون نننننورده شنننهارو نهیدونم...بنننه هرونننال 

 ...بگذریم...در ک  چ ی طشنگی بودن
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چ  رو روی مینز چذاشنتم و ا  اون نگناه واصنای مننتص ونودم بهنش کنردم و  
 چ تم:مهنون ماتیار مش  ههیشه ووش سلیقه ای

ینننا هرکنناری ام بکنننم دسننتهو چننرفتم و فشننار کننوییکی داد: مننن منندیونتم روژ
سنامی کنه بنا   بننودم بهتنرین سنانی  هنرم چذروننندم  ۴بنا م کهنه تنوی ایننن 

 ...بهترین محظه ها بهترین دطایق و وتی میتونم بگم بهترین ثانیه ها

مبنننندی  دم و متقنناب  فشننار کننوییکی بننه دسننتش وارد کننردم و چ ننتم: تننوام 
 ...آطا بزر ب بهترین فرد تو  ندچیم هستی که تصادفی پیداش کردم

 نگاه واصی بگم کرد و یه ابروشو داد بان: آطا بزرب ؟

روژینا: اوهوم ههونعور که تو بهنم میگنی ونانوم کویومنو مننم بهنت منیگم آطنا 
 .. .بزرب

 ...طهقه ی بلندی سر داد و ییزی نگ ت

بعد ا  ونوردن شنام کنه بنا کلنی وننده و مسننره بنا ی سنرو شند ا  رسنتوران 
 ...شین یکم دور  دیم و به هت  رفتیموارج شدیم و با ما

صننبح رو  بعنند بننا سننوار شنندن هواپیهننا بننه مقصنند ایننران ا  آنکننارا و ترکیننه 
 ...وداوافظی کردیم

بعنند ا  رسننیدن و شننکن ه شنندن تننو فرودچنناه بننانوره پننا چذاشننتیم بننه وطننن 
 وودمون بابا هی ا مهلکت وود آدم نهیشه

ال آنکنارا بنودی بعند ا  ده سنال آخ روژینا ببند هرکی ندوننه فنک میکننه ده سن(
 )برچشتی ایران

 ...با اینکه ن ههی بیش نیستی ومی این ورفتو طبول دارم وجی جون

 ..توی ماشین بودیم که چوشیم  نگ وورد

یننه نگنناه بننه صنن حه ی چوشننیم انننداوتم... رفان بود...هننه..با پو وننند بننه 
 ...ص حه ی چوشی نگاه میکردم
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 ...مکامهه رو شروع کردمتهاسو وص  کردم و با یه امو 

 ... رفان: اووان  وانوم تبریک میگم وانوم  عر سا  موفق شدی

 ویلی وشک جواب دادم: مهنون

 رفان که انگنار ا  محننم وشننود نبنود چ نت:   هننو  نهیننای کندورتارو کننار 
 ...بزنی بابا من که چ تم پشیهونم...چ تم که معذر  مینام

م:  رفنننان پشنننیهونی چذشنننته رو بنننا ههنننون محنننن مسننننره جوابشنننو داد
 ...برنهیگردونه...درضهن تو وود  یکاری میکنی که دمم باها  صاف نشه

 رفان: وا روژینا مگه من تو این ینند وطنت کنه منا ههنو پیندا کنردیم ینه کنار 
 اشتباهی کردم ؟

 .. .ویلی بی مقدمه و یهویی چ تم: ب هایی که سر هانیه آوردی

 ..مز فشار دادیهو ماتی پاشو با شد  رو تر 

  رفان ک فک کنم وشکش  ده بود پشن تل ن

 ... رفان: م...من...من فقط

  صبانی داد  دم: ییزی نهینام بشنوم

 ....چوشی رو طعک کردم و به ماتی نگاه کردم

 ...صداش کرد: ماتیار

 ماتیار  صبی پرسید: طضیه ا  یه طراره روژینا چ ب یی سر هانیه آورده؟

 و ییزی نگ تم...پاشو روی چا  فشار دادبا ترس نگاش کردم 

فقننط بننا متوطننف شنندن ماشننین بننه وننودم اومنندم کننه دینندم جلننوی در 
 .. .شرکت(کاروونه)ایم

ماتیار: روژیننا منن تنا یینزی رو ن ههیندم نهیننام پنامو تنو اون شنرکت بنزارم 
 ...یون میترسم به واطر یه طضاو  اشتباه یکی ن رو امکی محکوم کنم
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و بننه روبننه روم ویننره شنندم در یننک تصننهیم ناچهننانی ا   نگنناههو ا ش چننرفتم
 ...ماشین پیاده شدم به سهت در ورودی پا تند کردم

صنندای ماتیننار کننه پشننتم اسننهم رو صنندا میکننرد شنننیدم...اههیتی ننندادمو بننه 
 راهم ادامه دادم

 ...به طسهت یاس یا بهتره اسم جدیدشو بگم جاسهین رسیدم

 !وسط بنش داد  دم:  رفااان

پشتش بهم بنود برچشنت و نگنام کنرد سنهتش رفنتم و اومنین کناری ک   دطیقن
 ...کردم یه سیلی محکم وابوندم تو چوشش

 صننبی و بننا صنندایی کنتننرل نشننده چ ننتم: اوساسننا  یننه دوتننر ورمننت داره 
ار ش داره.. شق یه دوتنر نصنیب هرکسنی نهیشنه...وطتی ینه دوتنر بنه یکنی 

منرده و  ننده شنده کنه نکننه میگه دوستت دارم میگه  اشقتم طنبلش هنزار بنار 
اون طرفننی کننه داره بهننش ایننن ورفننو میزنننه هننیچ  شننقی نسننبت بهننش 
نداشننته باشننه و اون طننرف دیگننه نباینند کنناری کنننه ک اون دوتننر و اوساسننا  
اون دوتننر بهیره...باینند مننراطبش باشننه مراطننب فکننرش مراطننب دمننش مراطننب 

 رفان؟اوساسا  معیف و دوترونش مراطب فانتزی هاش...مراطب بودی  

 ...جوابی ا ش دریافت نکردم

 روژینا: باتوام مراطب بودی  رفان ؟

 ... رفان با صدایی که انگار ا  ته یاه میومد بیرون چ ت: نه نبودم

روژینا: دوتری که چ تنه دوسنتت دارم بناور  کنرده ا تهناد کنرده بهنت ایننارو 
کننی می ههننی  رفننان؟ نننه نهی ههننی کننه اچننه می ههننی اینکننارارو نهیکننردی تننو  

انقنند بنند شنندی تننک پسننر وامننه محبوبننه؟ بننناطر یننی  رفننان؟ بننناطر پننول؟ 
ماشان تو که تو نا  و نعهنت بنزرب شندی منن ینی بگنم کنه بنا هنزار بندبنتی 

 ..به این سن رسیدم
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بانوره  بنون بنا  کنرد امبتنه بنا صندای ویلنی آرومنی چ نت: منن اون پنول رو 
 صننب پاهنناش بننرای پرداوننت وقننوق ماسنناژور هننای مامننان مینننام مامننان 

ضننعیف شننده و وتننی میتننونم بگننم ا  بننین رفتننه باینند رو ی سننه بننار ماسنناژ 
داشننته باشننه کننم آورده بننودم روژینننا پننی اننندا ام ههننش تننه کشننید وتننی 
وقننوق کلننونی کننه ا  این ننا میگیننرم ک نناف نهیننده آوننه پننول داروهننام هسننت 

 ...وب بابا منم آدمم

یکننردم ههیشننه مننن رفننتم تننو فکننر یننادم مینناد تننوی اون وونننه ای ک کننار م
 ...مادرشوهر مریضشونو ماساژ میدادم

چ ننتم: اچننه مننن بننرای ماسنناژ وامننه بیننام موننندچار بشننم در  وضننش ییکننار 
 میکنی؟

 ..مبنند پر ذوطی  د: راست میگی؟ ینی شووی نهیکنی

یننپ یپننی نگنناش کننردم: بننه نظننر  مننن تننو مننوطعیتی ام کننه بنننوام شننووی  
 کنم؟

چننه مننن هانیننه رو ول کننردم بننناطر ایننن  رفننان نگنناه یهگینننی بهننم انننداوت: ا
بود کنه نهیتونسنم اوننم بینارم تنو  نندچی ای ک پنومی تنوش ننیی نهیناسنم 
اونم ا   رش به کنف بکشنم ومنی ونان اچنه تنو اینن مع نو بهنم بکننی مننم بنه 

 .. شقم میرسم

 نگاه وسته ای بهم انداوتم و دستی روی ته ریشش کشید

ک بننا دسننتای مشننت شننده داشننت نگنناهی بننه پشننتم انننداوتم ماتیننارو دینندم  
نگامون میکرد  اجزانه نگناهش کنردم و بنه سنهت  رفنان برچشنتم: باشنه منن 

 ...میام، میرم وسایلهو جهک کنم

میناستم ا  در ورودی ونارج بشنم کنه ماتینا بنا ومو چرفنت: روژیننا تنو جنایی 
 نهیری من هریی پول بناد بهش میدم
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ش کننردم مبنننندی بهننش دسننتهو روی دسننتش چذاشننتم و آروم ا  بننا وم جنندا
  دم: نهیشه ماتیار

 .. .بعدم جلوی یشهای متع ب ههه بیرون رفتم

 ...پول تاکسی رو وساب کردم و پیاده شدم

 نگننو فشننار دادم کننه صنندای پننر ا   شننوه ی هانیننه رو شنننیدم: سنن م روژینننا 
 ...جون بیا تو

 ...مبنندی  دم و وارد شدم

منی  دادم کلنی ناراونت شندن وتنی بعد ا  اینکه اینن وبنرو بنه هانینه و وامنه 
هانیننه چ ننت کننه اجننا ه نهیننده بننرم ومننی بهشننون طننول دادم کننه  ود بننه  ود 

 ...بهشون سر بزنم

سنناکهو جهننک کننردم و بعنند ا  مننرور ونناطرا  بننه سننهت در وروجننی ورکننت  
 کردم میناستم درو با  کنم ک در با  شد و ماتیار وارد شد

 .. .نم بزارم که بریبه وودم و ساکم نگاه کرد: روژینا نهیتو

 روژینا: ماتیار سنت ترش نکن

 ...روبه هانیه کردم: هانیه ههه ییز و  شد  زیزم

سنوامی و متع نب نگننام کنرد مبننندی بهننش  دم و ماتینار رو ا  جلنوی در کنننار 
 .. . دم و بیرون رفتم

 ...جلوی در ورودی شرکت ایستادم و شهاره ی  رفان رو چرفتم

رو بیننان نکننرده بننود ک چ ننتم: بیننا مننن جلننوی درم هنننو  کامنن  کلهننه ی امننو 
 معع  نکن

تهاسو طعک کردم و ن نی  هیقنی کشنیدم..بانوره راضنی کنه ننه م بنور شندم 
 ...بعد ا  سامها وامهو ببینم
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 )م بور نشدی وود  اون پیشنهاد ماساژ مسنره رو دادی(

 ...میشه سر نشم نکنی وجی جون

  رفان: روژیناااااااااا

 ردم:  هرمار یته داد میزنی ؟با یضب نگاش ک

 ...متع ب نگاهم کرد:   یته دو سا ته دارم صدا  میکنم وابی انگار

 ...یشم یره ای بهش رفتم و به سهت ماشینش ورکت کردم

به ساوتهون با نهنای طوسنی کنه دطیقنا سنهت ینپم بنود ا  پن نره ی ماشنین 
 ...نگاه کردم

 ... رفان پیاده شد و ساکهو ا  صندوق  قب برداشت

وارد سنناوتهون شنندیم و طبقننه ی ههکننف بننودن پننی نیننا ی بننه بننان رفننتن ا  
 ...پله نداشتیم

 ...دربا کلید توسط  رفان با  شد...ک ش هامو درآوردم و وارد وونه شدم

 ...یکهی استرس داشتم ومی آرامشی که داشتم ا  استرسم بیشتر بود

  رفان ا  من پیشی چرفت و جلو افتاد

 ...نم ببین کیو برا  اوردم رفان: مامان جو

 وامه محبوبه:  رفان بانوره آوردیش روژینا رو آورد ی

دمننم بننراش کبنناب شنند بننا  صننبانیت بننه  رفننان نگنناه کننردم کننه سرشننو پننایین 
 ...انداوت

 وارد اتاق شدم وامه روی تنت بود

 . .وامه محبوبه: روژینا

 ...مه جانمبنندی  دم و آروم آروم به سهت تنت طدم برداشتم: س م وا
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با  شق نگام کرد: میترسیدم طبن  ا  اینکنه دوبناره ببینهنت ا  اینن دنینا بنا کلنی 
 ...وسر  برم

 ...با مهربونی نگاش کردم و بوسه ای روی دستش به ر ایت ادب  دم

شروع بنه چرینه کرد:ننه دوتنر اینکنارو نکنن منن نینق اینن بوسنه نیسنتم منن 
 نتونسم جلوی نتونسم ا  یادچار یدونه واهرم مراطبت کنم

وننانوادم بایسننتم نتونسننم روژینننا جانم...وننان وننوب بننه ورفننام چننوش کننن 
پسننرم بننی چناهننه اون بننناطر مننن م بننور شنند کننه بننا اوساسننا  اون دوتننر 
بننا ی کنننه اونننم  اشننق اون دوتننره صنندای چریننه هننای شننبانه ی پننر ا  هننق 

 هقشو میشنوم...امکی اونو محکومش نکن

بننه اون ییننزا فکننر نکننن فقننط سننعی کننن  اشننکامو پنناک کننردم : ن وامننه شننها
 ... ودتر ووب بشی

سننرمو روی دسننتش چذاشننته بننودم و باهنناش وننرف میننزدم ا  ونناطراتهون 
 .. .میگ تم

 ...ومی وامه یرا یهو انقد یخ شد یرا جوابهو نهیده

ههونعننور کننه سننرم رو دسننتش بننود صننداش کننردم جننواب نننداد دمننم 
 تو فکرمه واطعیت دارهنهینواست سرمو بلند کنم ببینم اون ییزی ک 

 ...آروم سرمو بلند کردم وامه یشهاش با  بود ومی تحرکی نداشت

 تکونش دادم صداش  دم جواب نداد

 ...با چریه امتهاسش کردم جواب نداد

 ...با چریه داد  دم:  رفان  رفااااان

 ... رفان با   له اومد تو اتاق

م  رفنان وامنه ویلنی ینخ روژینا:  رفنان وامه...وامه..وامنه ونرف نهیزننه باهنا
 ...شده
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  رفان شروع به چریه کرد و اومد و شونه هامو چرفت

 ... رفان با هق هق چ ت: بیا بیا روژینا

با یشنهای اشنکی نگناش کنردم: ینی داری میگنی بینا تنو صنداش بنزن شناید 
 ...بیدار شد... رفان صداش کن

 ...با یم و اشک نگام کرد و به  ور ا  اتاق کشوندم بیرون

 .. .ه ته بعد یک

انن یننک ه ننتی کننه ا  مننرب وامننه میگننذره... رفان وننال  ینناد مسننا دی 
 ...نداره..منم دوباره برچشتم پیش ماتیار

 ...تشنیص پزشکی طانونی ایست طلبی بوده

من فقط طصندم کهنک بنه وامنه بنود وچرننه اچنه میدونسنتم این نوری میشنه 
 .. .نهیرفتم هینوطت نهیرفتم

 ... رفانههانیه ام که ههش پیش 

 ...ماتیار: وانوم ووشگله بیا تو سرما مینوری

اشکامو پناک کنردم و ا  بنامکن ونارج شندم مبننند تصننعی  دم و کننارش روی  
 کاناپه نشستم

 ...ماتیار مشکوک نگام کرد: ببینم تورو

 نگاش کردم و مبنندی  د م

 !...ماتیار: با  چریه کردی بسه روژینا یرا انقد وودتو  ذاب میدی؟

 اهم کرد که یه طعره اشک م وج ا  یشم یپم سرا یر ش دنگ

 نویی کرد و دستشو دور شونم ولقه کرد و منو به سهت وودش کشید

ماتیننار: آخ روژینننا آخ، اچننه میدونسننی هننر طعننره اشننکت بننا دل مننن ییکننار 
 .. .میکنه هینوطت چریه نهیکردی
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 ..سرم روی شونش بود

 ...دوسش دارم و میدونم که دوسم داره

 ...ی اچه بگه با  بون وودش بگه دیگه ههه یی تکهیلهوم

 ) !مگه نگ ت؟(

 وا کی چ ت؟

 ) ه ونگه یاد  رفت توی سامن مسابقه ترکی بهت چ ت ک دوست داره(

 ...  ک ترکی بلد نبودی وان ییشد

جننوابی ا  طننرف درونننم دریافننت نکننردم و یشننم یننره ای بننه درون وننودم 
 ...رفتم

 ..ماتیار: روژینا

گاهش کردم کنه چ نت: شناید امشنب یکنم دینر بینام ووننه جنایی کنار منتظر ن
 ..دارم

 ..سوامی نگاش کردم که مبنندی  د: بعدا بهت میگم جوجه

شب بود و هنو  ماتینار نیومنده بنود وامنه منی  طرصاشنو ونورده بنود  ۱۲سا ت 
 ..و وابیده بود

تناق هانیه ام ک پیش  رفنان بنود دیگنه کنم کنم داشنتم ناامیند میشندم ک در ا
 ...با  شد

 ...ماتیار با صدای نسبتا آرومی چ ت: بیا روژینا وانون برا  مههون آوردم

 یه َکرِیر دستش بود توشم یه دوتر کویوموی ووشگ  و جیگر و توپومی

 روژینا:ماتیار این فرشته کویومو دوتر کیه؟

ودودا سنه ینا یهنار ماهنه میننورد ومنی اینن بننه بنه اینن کویومنویی این نا 
 ...یکنه پیش ماتیارییکار م
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 نگاهی پر ا  سوال به ماتیار انداوتم

ماتیننار: ایننن وننانومهون رو امننرو  آوردن پرورشننگاه کنننار سننع  آشنن ال پیننداش  
 ... کرده بودن

 ...نگاه یهگینی به دوتر کویومو انداوتم

 ...روژینا: پرورشگاه؟

گاه ماتیار یدونه کوبوند تنو سنرش: آخ ینادم رفنت بگنم یکنی ا  دوسنتام پرورشن
داره امننرو  اون ننا بننودم کننه ایننن وننانوم کویومننو رو آوردن تصننهیم چننرفتم کننه 
بیننارمش و وننودم بننزرچش کنننم ومننی وننب شننرط داره مننن متاهنن  بشننم..ومی 
یننون پرورشننگاه مننال رفننیقم بننود بهننم دادنش..ومننی وننب طننول دادم سننریک 
متاه  بشم(بانگاه شنیعونی نگنام میکنرد) شناید انن بگنی کنه بندون فکنر اینن  

و ان ننام دادی ومننی نهیتونسننم ایننن کویومننوی معصننومو اون ننا ومننش  کننار 
 ...کنم...ببین یقد ووشگله روژینا

بننا  شننق بننه اینههننه مهربننونیش نگنناه کننردم... کریننر رو ا ش چننرفتم و روی 
 ...تنت چذاشتم وودمو تقریبا تو ب لش پر  کردم

 ..ههونعور که تو ب لش بودم چ تم: مرسی که انقد ووبی

 ..به وودش فشارداد: ووبی ک منو ووب میبینیماتیارم منو 

سننرمو بننه بننان متهاینن  کننردم و تننو یشننهاش نگنناه کننردم مبنننندی  دمننو ا ش 
 ...جدا شدمو روی تنت کنار جوجو کویومو نشستم

 ...ماتیارم اونور کریر جوجو نشست

 . .روژینا: ماتیار شناسنامه باهاش نبوده؟

ی باهنناش نبننود مننای بیبننی و ماتیننار سننری تکننون داد و نننویی کننرد: نننه هیننن
شیر وشک وریندم فقنط ینادم رفنت ا  ماشنین بینارم و اینکنه...آها بایند بنریم 

 .. .براش مباسم بنریم
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بننه اینههننه ذوطننش مبنننندی  دم: بنناش مینننریم فقننط ایننن کویومننو رو یننی 
 ...صدا کنیم

ماتیار بنا ژسنت ونان و وننده داری سرشنو وارونند: ونب نهیندونم ینه اسنم 
 .. .ناب کنیم دیگهباید براش انت

 ا  تو کریر برداشتهش به یهره ی معصومش نگاه کردم تو واب وندید

 ..با ذوق چ تم:  ه ماتی ببین داره میننده

 ماتیار سریک چوشیشو درآورد و ینتا  کی ا ش چرفت

ماتیننار: وننانوم کویومننو تننو طننراره دوتننر مننا باشننی ا  ایننن بننه بعنند؟... اره 
 ...ووشگ  وانوم

 یوموش بوسه ی ریزی کردروی دستای کد

 ..روژینا: طصد نداری که ووشگ  وانوم صداش کنی؟

 ...با مبنند نگام کرد: تو بگو..یی بذاریم اسهشو؟

 ...به یهره ی نا ش نگاه کردم: چیسو...اسهشو بزاریم چیسو

به ماتیار نگناه کنردم دسنتی روی صنورتم کشنید و موهنام رو پشنت چوشنم  د: 
 ...ای تو ههیشه محشرنویلی اسم طشنگیه...انتناب

 ...بهم  ول  ده بود و ورفی نهیزد...دست یپم که آ اد بود رو چرفت

 ماتیار: روژینا

 روژینا: جونم ؟

 ..ماتیار: ویلی...ویلی...من ویلی دوستت دارم

 ...وای چ ت بانوره چ ت...ای ودا چ ت

 )فههیدیم دیگه یقد میگی(
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 .وجدان و ه

رسنیدم بگنم  اشنقتم کنه ینه وطنت   نگنی اینن ماتیار ادامه داد: یعنی منن میت
 ..سوءاست اده چره وان یون بهم وونه و کار

نذاشننتم ادامننه بننده دیگننه باینند  بننون بننا  میکننردن وطننتش بننود: منننم دوسننتت 
 ...دارم

یهو یشهاش چرد شند و دهننش کنه داشنت ونرف مینزد و منن ورفشنو طعنک  
 ...کرده بودم با  موند

 ...و کم کم با طهقه تبدی  شدآروم آروم مباش به ونده وا شد 

 ...امد کنارم بنه رو ا م چرفت و چذاشت تو کریر و یهو ص ت ب لم کرد

  یر چوشم هی جهله ی"دوستت دارم" رو  مزمه میکر د

 ...انگار که سامهاست منو ندیده و دمش برام تنگ شده

 ...انگار سامهاست که منتظر ینین محظه ای

 توی تهام ورکاتش ذوق وجود داشت

 ...توی صدای بهش

ا م جدا شد و دشت هاشو طامنب صنورتم کنرد: میندونی ینند وطتنه کنه منتظنر 
 ...ههینین محظه ایم

 ...دوستت دارم روژینا دوستت دارم

 دوباره ب لم کرد

آروم و با وننده چ نتم: باشنه  زینزم ومنی انن اچنه بیشنتر ا  اینن فشنارم بندی 
 ییزی ا م نهیهون ه

شتیم بنا  شنق بنه هنم نگناه میکنردیم کنه ینه پارا ینت با ونده ا م جدا شد...دا
 ...به نام چریه ی بنه مارو به وودمون آورد
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 ..یه نگاه به کویومومون کردم و بلندش کردم

ههونعننور کننه تننوی دسننتم تکننونش نگنناهی بننه ماتیننار کننردم و مبنننندی  دم: 
وب آطای پدر م نرد بنرو بنرای چیسنو ونانومهون شنیر وشنک و منای بیبیشنو 

 ..بیار

ماتیارم مبنندی  د: ای به یشنم منادر م نرد... کنه امبتنه بنه  ودی هنم پندر و 
 ...هم مادر متاه  میشن

ماتیار بعند ا  دو دیقنه بنا شنیر و منای بیبنی برچشنت بننه رو بهنش سنپردم و 
 ...وودمم رفتم پایین تا شیر بنه رو درست کنم

ا   بعد ا  درست کنردن شنیر شیشنه رو یکنم تنوی آب سنرد چذاشنتم تنا درجنش
 ...دایی به چرمی برسه و برش داشتم و به سهت اتاق راهی شدم

 ...ماتیار بنه رو ب   چرفته بودو راه میبرد

ماتیار: چیسو ونانومی دوتنر ووشنگلم آروم شنو دیگنه انن ونانوم بنزرب بیندار 
میشننه بنند ونناب میشننه بعنندش هههونننو د ننوا میکنننه ها...هیششننش چیسننو 

 ...شدآروم شو دیگه...ای ودا بنه ه ک 

 ...یقدر  ود به چیسو چ تن  اد  کرد...شده بودیم شبیه یه وانواده

 ...ودارو یه دیدی شاید این بنه یه  امهه ووبی با وودش آورده

سریک رفتم جلنو و بننه رو ا  مناتی چنرفتم اوننم دسنتی روی پیشنونیش کشنید 
 ...و کنارمون نشست

و تننوی دهنننش  بنننه رو روی سننا د یننپم چذاشننتم و بننا دسننت راسننتم شیشننه ر 
 ...چذاشتم

 ...شروع به ووردن کرد

بننه صننور  معصننومش نگنناه کننردم بننه ایننن فکننر میکننردم کننه یعننور دمشننون 
 ..اومده بنه به این معصومی رو کنار سع  آش ال رها کنن و برن
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 ..یه طعره اشک ا  یشهم یکید.. که طععا ا  یشم ماتی دور نهوند

میکننی اصنن اینههنه اشنکو ا   با نوک انگشتش اشنکهو چرفنت: ینرا انقند چرینه 
 ..ک ا میاری   دور سر  بگردم من آوه

مبنننندی بننه اینههننه مهربننونیش  دم: دمننم بننه وننال چیسننو میسننو ه کننه یننرا 
 ..باهاش اینکارو کرد ن..یعنی یعور دمشون اومده

 ...موهام رو پشت چوشم  د و با شصتش چونم رو رو آروم نوا ش کرد

بایند وداروشنکر کننیم کنه  ود پینداش کنردیم  ماتیار: ا  این به بعد منا هسنتیم
 ... ود پیش وودمون آوردیهش

 ...به چیسو نگاه کردم شیرش تهوم شده بود

 ...شیشه رو ا  دهنش بیرون آوردم

چیسننو رو بعنند ا   ننوض کننردن وابوننندم و روی ماتیننار رو کشننیدم و بننه اتنناق 
 ...وودم رفتم

 ...سرم به بامش نرسیده ووابم برد

 ..چریه ی چیسو که ههراه با جیغ بود بیدار شدمصبح با صدای  

سریک ا  ونواب بیندار شندم و رفنتم ا  اتناق بینرون کنه چیسنو رو دیندم داشنت 
 ا  چریه کبود میشد

وان ماتیار وان کوش  ه ماتیار ک نا رفتنه پنی..ای وندا ببنین یقند بنی فکنره 
 ...اصن نیومده بنه بزاره پیش من بعد بره

 )بنه مرد بسه دیگه یقد نعق میکنی(

 ..باها  شدیدا موافقم وجی جان
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چیسننو رو برداشننتم و روی دسننتم یننندباری تکننونش دادم کننه آروم شنند ومننی 
هننو  دمننش چرینه مینواسننت ب لننم چنرفتهش و شیشننه شنو برداشننتم و پننایین 

 ..رفتم

وامننه سننرمیز نشسننته بننود  رفننان و هانیننه ام اومننده بودن...ههننه منننو بننا 
 ...تع ب نگاه میکردن

وامه رفتم: وامنه جنان ینه محظنه چیسنو رو نگنه دار منن بنرم شیرشنو به سهت 
 درست کنم بنم ه ک شد ا  چشنگی

 ...دیگه یشهاشون شده بود طد نعلبکی

بنننه رو انننداوتم تننو ب نن  وامننه و وننودمم بننا سننر ت بننه سننهت آشننپزوونه 
 ...رفتم

 ...شیرو درست کردم و تکونش دادم روی دستم رینتم ذاغ نبود

ون بنننه رو ا  وامننه چنرفتم شیرشننو دادم بنناد چلوشننم چننرفتم و سنریک رفننتم بیننر 
 ...روی دستم ووابوندمش

 ...سرمو بان چرفتم

 ...با سه ج ت یشهم پر ا  سوال و متع ب روبه رو شدم

مبنننند  دم و دسننتپایه چ ننتم: معرفننی میکنننم چیسننو کویومننو نننی نننی منننو 
 ...ماتیار

 ..دوباره یشهاشون متع ب شد

رو براشننون تعریننف کننردم اونننام کلننی ا  ایننن کننار ماتیننار منننم بننا ونننده طضننیه 
 ...استقبال کردن

ماتیننارم تننوی ههننین وننین رسننید... منننم بلننند شنندم و دم در بننه اسننتقبامش 
رفننتم بعنند ا  سنن م و وننوبی و ک ننا بننودی و اینننا بننه سننهت میننز راه افتننادیم 

 نزدیک میز بودیم ک ه
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 ...ماتیار: روژینا یه محظه وایستا

 کرد م  برچشتم نگاش

 ..یهو جلوم  انو  د..اونم جلوی وامه و  رفان و هانیه

یه جعبه ی منهلنی مشنکی جلنو چرفنت و درشنو بنا  کنرد تنوش ینه ولقنه ی 
 . .نگین دار  یبا وودنهایی میکرد

 ماتیار: با من ا دواج میکنی ؟

 انن من جواب بدم؟

ن پننی  ننین ایننن ترشننیدع هننا بگننو مینننوام فکننر کنننم اسننگول مگننه دوسننش (
 )اری؟ند

 ...آب دهنهو یند باری طور  دادمو مبنندی  دم

 ...روژینا: بله

 ...ههه یی ویلی سریک ات اق افتاد

 . .دور میز نشسته بودیم که تل ن ماتیار  نگ وورد

ماتیار: بله بله وناجی ههنون کوینه رو بینا تنوی ینه وین ی نهنا مشنکی... اها 
 . ..بله بله ههون انن دروبا  میکنم

 ...چ ت:نگو که ههین انن   رفان متع ب

ماتیننار مبنننندی  د: رفننان جننان مینندونم مننادر  تننا ه فننو  شننده و مننن نباینند 
اینکننارو میکننردم ا  طرفننی کننه مننادر  وامننه ی روژیننناام بننود ومننی وننب مننن 
اینکارو اول بنناطر چیسنو کنردم کنه تکلنی ش معلنوم بشنه دوم بنناطر رفنیقم  

طننانون درچیننر نشننه و کننه صنناوب پرورشگاسننت کننردم کننه ونندایی نکننرده بننا 
 سال و نیهه منتظرم دیگه طاطت ندارم دادا ش ۳سوم اینکه من 
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مبنننندی  د و ضننربه ای بننه کننت م  د: نننه داداش ایننن یننه ورفیننه ووشننبنتی 
 ...تک واهرم آر ومه... ایشان ووشبنت بشین

 ییشدع کی ووشبنت بشه؟

 روژینا: میشه بگیر ینبره ؟

 یهو ههه  دن  یر وند ه

ی شننها پاشننو بیننا بننریم مبنناس ووشننگ تو بپننوش  ننروس وننانوم هانیننه: هیننن
 ...می ههی بانوره

 ..بنه رو ا م چرفت و به وامه که داشت با مبنند واصی نگام میکرد داد

شننیک تننرین مباسننامو پوشننیدم و آرایننش نیننت و ودوترونننه ای کننردم و  عننر 
 ..منصوصهو  دم

 ..امبته هنو  کسی ا  این  عر وبر نداشت

 ...سهشو"روژیتار" چذاشته بودم ترکیبی ا  اسم وودمو  شقم عری که ا

با  شوه ی ونان ونودم ا  پلنه هنا پنایین رفنتم اون  عنزی کنه بنرای ماتینار 
 ...آماده کرده بودم رو برداشتم

 ...ماتیار هم آماده شده بود

 ..یشهش که به من افتاد با ذوق نگام کرد و مبنندی  د

رض مینونم آینا بننده وکنیلم کنه شنهارا بنه  اطد:  روس وانوم برای بار سوم  ن
 ... قد دا؟م جناب آطای ماتیار کیانی در بیاورم؟ بنده وکی  هستم؟

 طرآنی که به دستم داده بودن رو بستم: با اجا ه ی بزرچترام ب  ه

 ماتیارن بله رو داد و  اطد رفت

 قنند سنناده و ولننوتی داشننتم...ههین کننافی بننود ههننین کننه انن بننه ماتیننار 
 ..رسیدم
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 ...روژینا: وب وب منم برای آطای داماد یه هدیه دارم

 ماتیار مشتاق نگام کردم  عر منصوصهون رو به دستش دادم

روژینا: این  عرینه کنه منن بنا  شنقهون سناوتهش اسهشنم چذاشنتم روژیتنار 
 ...ترکیبی ا  اسم وودمو وود 

 ...با  شق نگام کرد و بوسه ی  هیقی روی پیشونیم کاشت

 ...سه سال بعد

 ...یشهامو آروم با  کردم نو طوی ای یشههو اذیت کرد

 ...کهی به یشهام اجا ه دادم تا ری استار  بشن

بعدش سرمو یرووندم و ماتینار رو کننار تننتم دیندم چیسنو تنو ب لنش ونواب 
 ..بود

پرستار: س م مامان ووشنگ  بیندار شندی...بلند شنو تنبن  ونانوم نهیننوای بنه 
 ...این فرشته ها  شیر بدی

 ...پرستار کهکم کرد که بشینم

 ..پسر و دوترمو ب لم داد و نحوه ی شیر دادن رو یادم داد

 ...ماتیار و بیدار کرده بود و بیرونش کرده بود

 بعد ا  اینکه پرستار وارج شد ماتیار وارد شد و به سهتم اومد

 ...ماتیار: س م وانوم ووشگلم وسته نباشی

 ..چیسو: س م مامانی

 ...نگاش کردم:س م دوتر نا مبا مبنند 

 ..روبه ماتیار کردم: س م آطا س مت باشین
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بعد ا  شنیر دادن "چیتنا و چرشنا" رو کنه ا  طبن  اسنم هاشنون رو انتنناب کنرده 
 ....بودیم با کهک ماتیار توی تنت منصوصشون چذاشتم

 بعدم چیسو رو ب   چرفتم...ماتیار کنارم اومد و روی سرم رو بوسید

هننننونم کنننه اینننن  نننندچی و ونننانواده ی طشننننگ رو بهنننم هدینننه ماتینننار: م
 ...دادی... اشقتم روژینا

" 

 :نویسنده

Tina0711 

چیتننا و چرشننا بننا طیافننه ای آویننزون جلننوم نشسننته بننودن بننا م امتحننان 
 ...ریاضیشونو چند  ده بودن

 چیسو: انن من ی وری دوباره مامان بابارو متقا د کنم..؟

 ...برداشت: وب این دفعه طول میدیم چرشا دستشو ا  روی پیشونیش

بننا یشننهای متع ننب نگاشننون کننردم:رو، رو بننرم، دو دفعننه ی طبنن  هننم طننول 
داده بودید.. در ضنهن مگنه منن ینه  امهنه ریاضنی باهناتون کنار نکنردم؟ پنی 

 یرا دوباره وراب کردید؟

 ...چرشا با طیافه ی  اری چ ت: وب ایندفعه ام یکاریش بکن دیگه آجی

ن کننردم: مننن واطعننا نهی هههتننون... مگننه ریاضننیتون یننی یننپ یپننی نگاشننو
 داره که انقد بزرچش میکنین؟

 چرشا که انگار ییزی یادش اومده بود چ ت: وان کی میریم ترکیه.؟

مننن یننی مننیگم ایننن یننی میگه(شننونه ای بننان انننداوتم: نهینندونم وننان نهننره )
 ریاضیتون یند شده؟

 ۱۳چیتا: من 
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 یند؟ یه نگاه به چرشا انداوتم: تو

 ۲۵/۱۲یدونه کوبید تو سرش: 

سری ا  روی تاسنف براشنون تکنون دادم کنه صندای مامنان اومند: چیسنو چیتنا  
 ..چرشا پاشین بیایین سر میز

یننه نگنناه بننه وننواهر و بننرادر دو طومننوم انننداوتم و مبنننندی  دم: وننب وننان 
 پاشین طیافه هاتونو جهک و جور کنین ببینم ییکار میتونم بکنم

 ...آوردن و مپامو یه ماچ آبدار کردن به سهتم ه وم

داشننتن ا  اتنناق وننارج میشنندن کننه مانعشننون شنندم: راسننتی امتحننان آورتننون 
 بود؟

 چیتا: اوهوم

 !یهو یاد ینیزی افتادم

 مگه امتحان آور ترم نیست؟ پی اینا نهره هاشونو ا  ک ا میدونن؟

 ...چرشا: آجی مامان داره صدا میکنه بیا بریم دیگه

 ..کشیدم و نشوندمشون رو تنتدست ج تشونو  

 مشکوک نگاشون کردم: مگه امتحانا  آور ترم نیست؟

 سرشونو به نشانه ی تایید تکون دادن

 چیسو: پی ا  ک ا نهرتونو میدونین؟

 ..چرشا نیششو تا بناچوشش: وودمون وساب کردیم دیگه

با یشهای چرد شده نگاشنون کنردم: یننی منن انن شنها دوتنارو و نه کننم کنم  
 ...کردم  کاری

 دوباره صدای مامان اومد: بنه ها ییکار میکنید؟ مگه نهیگم بیایید ناهار؟
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 ..داد  دم: اومدیم مامان اومدیم

رومو کردم به وواهر و بنرادر ونگنومم: فعن  وودتوننو تنا معهنئن نشندید تنابلو 
 .نکنید پاشید بریم

بنناهم ا  اتنناق وننارج شنندیم هرکنندوم پشننت میننز سننر جاهننای وودمننون 
 ..نشستیم

 بابا ماتیار یه نگاه بهم کرد و دستهو چرفت: دوتر بابا یعوره؟

 مبنندی  دم و به یه "ووبم باباجون" بسنده کردم

مامننان  ینکشننو بننان داد و مشننکوک پرسننید: ییکننار میکننردین کننه هننی باینند 
 صداتون میکردم تا بیایید.؟

 چیتا دستپایه چ ت: ییز میکردیمر ههون

 .م یه مبحسی رو براشون توضیح میدادمسریک وسط ورفش پریدم: داشت

 ...مبنندی هم  دم که یاشنی ورفم باشه

 ..مامان با اینکه طانک نشده بود ومی دیگه ورفی نزد

 ...ورف نزدن موطک یذا ووردن یکی ا  طانون های وونه ی ما بود

 ...یذا رو ووردیم و منو چیتا ،تو جهک کردن میز به مامان کهک کردیم

مامان روژیننا: چیسنو سنا ت پننچ مینریم بهشنت  هنرا)ع( آمناده بناش کنه دو 
 ..سا ت ننوای واضر شی

 یه ماچ آبدار ا  مپش کردم: ییشده مامان ووشگلم امرو  بی ووصلی؟

مامننان هنننو  جننواب نننداده بننود کننه بابننا صنندام کننرد: چیسننو بیننا این ننا کننار  
 ...دارم

 ...بعدم وعاب به مامان چ ت: وانوم شهاام بیا
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مامنننان دکهنننه ی ماشنننین ظرفشنننویی رو  د و بننناهم ا  آشنننپزوونه ونننارج 
 ...شدیم

 رو مب  روبه روی بابا و چیتا و چرشا نشستیم

 ..چیسو: جانم بابا چوشم با شهاست

بابننا مبنننند یهگینننی  د: امننرو  مینننوام داسننتان آشنننایی وننودم بننا مامانننت رو 
 ..تو برا  تعریف کنم...و داستان آشنایی منو مامانت با

 ..تو ذهنم این جهله رو ت زیه کردم

 یعنی یی؟ آشنایی؟

 ...مامان مینواست مانک بابا بشه: ماتیار انن وق

بابننا وسننط وننرف مامننان پرینند: انن وطتشننه روژینننا ا  وودمننون بشنننوه بهتننر ا  
اینه که یرو ی ونودش ب ههنه بعند منارو با وواسنت کننه کنه ینرا وقیقنت رو 

 !نگ تیم

 یین انداوت ، منو چیتا و چرشا متع ب و کن کاو بودیممامان سرش رو پا

سنامه ی  ۲۳بانوره بابا شروع به ونرف  دن کنرد: تنوی  هنار  بنودم ینه پسنر 
شننر و شننیعون، تنهننایی رو دیگننه نهیتونسننتم تننوی اون  هننار  بننزرب وتننی بننا 
وجننود وامننه مننی  و هانیننه تحهنن  کنننم، تننوی رو نامننه آچهننی  دم، آچهننی 

ونننم ا  نننوع منصوصننش )این ننای وننرفش مبنننندی  د( اسننتندام مسننتندم، ا
یننه دوتننر وننانوم ا  جنننی یننرور ا  جنننی پنناکی ا  جنننی معصننومیت بننرای 

سننال بیشننتر نداشننت اول نهینواسننتم طبننومش   ۱۸اسننتندام بننه  هننار  اومنند...
کننننم ومنننی اون معصنننومیت ونننان تنننوی یشنننهاش منننانعم شننند طبنننومش  

 ه  بنان ترکنی ام بلند بنود کردم...اون دوتر ونانوم  عنر سنا ی ام بلند بنود تنا
مننن بننه کهننک  عننر وننوش بننوش تونسننتم تننوی مسننابقه ی کشننوری سننربلند 
بشم...تونسننتم شننرکت رو بننان ببننرم... رو  هننا، بهتننره بگننم سننامها میگذشننت و 
من رو  به رو  بیشتر  اشق اون دوتنر ونانوم میشندم... تنا ینه شنب منن رفتنه 
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ردن و چ ننتن کننه کنننار بننودم پرورشننگاه دوسننتم، یننه وننانوم کویومننویی رو آو
سننع  آشنن ال پیننداش کردن،)نگنناه یهگینننی بهننم انننداوت( نتونسننتم اون ننا 
رهنناش کنننم بننا هننزار  ور  وهننت بننا وننودم بننه وونننه بننردمش ومننی ا م طننول  
چننرفتن کننه متاهنن  بشننم)اینبار مبنننند یهگینننی  د و نننم اشننک تننوی یشننهاش 

هننش نشسننت( اونشننب بننه اون دوتننر وننانوم ابننرا    طننه کننردم و  شننقهو ب
ا تراف کردم... تصنهیم چنرفتیم اون ونانوم کویومنورم بناهم بنزرب کننیم ،بهنم 
دیگه طول دادیم کنه هینوطنت اجنا ه نندیم تنوی  نندچیش کهبنود پندر و منادر 
و هننیچ کهبننود دیگننه ای رو وننی کنه...اسننم اون وننانوم کویومننو رو چیسننو  

نوم  چذاشننتیم)یهو تهننام بنندنم یننخ کرد(...فننردای اونننرو  هننم بننناطر ههننون وننا
 ...کویومو  قد کردیم و با  شق بزرچش کردیم

 بابا کنارم نشست و دستهو چرفت من تو شوک بودم

 یعنی من بنه ی واطعیشون نیستم

 طعره ی اول ا  یشهم یکید

 طعره ی دوم

 سوم

 و آبشار اشکهام سرا یر شد

 مبنند اول رو  دم

 مبنند دوم

 مبنند سوم

 طهقهه  دم

 موندیدم به سرنوشت ووبم وندید

 به روی ناجی های  ندچیم وندیدم
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با اشنک و مبننند چ نتم: اصن  بنرام اههیتنی ننداره کنه منن ینی بنودم، اینکنه 
انن من یی هستم برام اههینت داره...کنه بنا افتننار منیگم منن چیسنو کینانی 
دوتننر ارشنند ماتیننار کیننانی و روژینننا مننرادی هسننتم...من دوتننر ایننن وننانواده 

دتنون نهنی آوردیند منن انن اینن آرامشنی رو  ام...شاید اچه شها مننو پنیش وو
که پیش شنها دارم دیگنه نداشنتم... منن  اشنق شنهام  اشنق شنها بابنا  اشنق 
مامان  اشق چیتا و چرشا منن  اشنق  نندچیهم هنینم بنه اینن فکنر نهیکننم کنه 
وانواده ی واطعیم مننو تنوی ننو ادی کننار سنع  آشن ال رهنا کردن...ینون بنه 

ی واطعننی مننن شهااین...شننها، مامننان چرشننا و   ایننن ایهننان دارم کننه وننانواده
 ...چیتا

رو نشننون میننداد: وننب مننن  ۴نگنناهی بننه سننا ت روی دیننوار انننداوتم سننا ت 
 ...بریم بهشت  هرا ۵دیگه برم واضر شم...سا ت 

 ...مامان و بابا ا  اینههه آرومی من متع ب بودن

ا و  دطیقننه ا  اتنناطم وننارج شنندم چیتنن ۵۵و۴سننت طوسننی مشننکی  دم و سننا ت 
 ...چرشاام آماده بودن

 چرشا: آجی

 ؟نگاهی بهش کردم: جانم

چرشنننا سرشنننو پنننایین اننننداوت: منننن بعننند ا  اینکنننه بابنننا اون موضنننک رو  
چ ننت....فکر کننردم که...ونندایی نکرده...تننو مننارو ول میکنننی و میری...ومننی 

 وان ووشحامم میشه ب لت کنم؟

 مبنندی  دم: یرا نشه شیر مرد آجی بیا ب لم

 ..معترض چ ت: پی من یی چیتا هم

 ...آیوشم رو برای اون هم با  کردم

 ..بعد هم باهم با مامان و بابا ا  وونه وارج شدیم
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تننوی ماشننین هنننذفری ام رو تننوی چوشننم چذاشننتم و آهنننگ "آرامشننی دارم" ا  
 ..."رضا بهرام" رو پلی کردم

 ..تو مرا ا  دست دادی ای دوست

 ..من که  ندچی دارم ای دوست

 ..ا   شقت کنارم ماندهریه 

 ..به وود  میسپارم ای دوست

 ...بعد ا  تو بارااااان

 ..هنو  میبارد

 ..بعد ا  تو این وانه

 ..هنو  مرا دارد

 ..در ووابم نهیبینی

 ..مش  مرا دیگر

 ..یرور من این است تنها نهی مانم

 ..راوت برو بگذر

 ..آرامشی دارم

 ..که طوفان را ب   کردم

 ..منههین دیوانگی را 

 ..ببین ضرب امهش  کردم

سنرمو بننه پن نره تکیننه دادم بنه ونناطرا  فکنر کننردم بنه ونناطرا  ونوب مشنن  
ا دواج وامننه هانیننه و  هننو  رفننان ونناطرا  بنند مشنن  ا  دسننت دادن وننانوم 

 (بزرب)وامه می 
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واطرا  ونوب مشن  تنک شندن  عر"روژیتنار" تنوی جشننواره ی بهتنرین  عنر 
 ...هار  نها مشکیسال واطرا  بد مش  رفتن ما ا   

 ا  متوطف شدن ماشین متوجه شدم که رسیدیم

 ...هنذفری رو ا  چوشم وارج کردم و توی کومه ی کوییکم چذاشتم

 ..ا  ماشین وارج شدیم و به طععه ی منصون وانواده ی کیانی رفتیم

بعد ا  کهی توطف و وونندن فاتحنه، بنه منزار منادر بنزرب و پندر بنزرب منادریم 
 هم سری  دیم

 ...راه برچشت بابا دوباره مینواست درباره ی موضو ی صحبت کنه تو

 ...بابا: ه ته ی دیگه برای ههیشه ا  ایران میریم

 ...چرشا و چیتا یک صدا چ تند: آخ جون ترکیه

 ..منم با مبنند و ذوق نگاشون کردم

 ..چرشا با ذوق  یادی چ ت: من که دمم ویلی برا ههتا

 ...دکه با پی چردنی چیتا ساکت ش

 ...چرشا: اوخ... منظورم اینه که دمم برای وامه هانیه اینا ویلی تنگ شده

 مشکوک نگاش کردم که مبنند دستپایه ای  د و نگاشو د دید

 ...ههتا دوتر وامه هانیه و  هو  رفان بود

 سال ا  من کوییکتره ۵دو سال ا  چرشا و چیتا و 

.......... 

 ....کردم و فکر میکردم و فکر میکردمبه سقف اتاطم نگاه میکردم و فکر می

 یرا من جلوی این طضیه به این بزرچی انقد آروم بروورد میکنم؟

 یون مهم نیست
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یننرا ا  مامننان بابننای واطعننیم  صننبی نهیشننم کننه منننو کنننار سننع  آشنن ال رهننا  
 کردن؟

 یون مهم نیستن

هر کسنی اچنه انن بنه جنای منن بنود افسنرده و یهگنین و ناراونت بنود منن 
 قد ریلکسم؟یرا ان

یون ونانواده ی واطعنی منن تنوی ههنین ووننه ان و ههنه ی افنراد بینرون ا  
 ...وونه و کسایی که ترکم کردن یریبه ان فقط یه یریبه

بننا ایننن افکنناری کننه انننرژی مشبننت داشننتن وودمننو آروم کننردم و یشننهام چننرم 
 ...شد و ووابیدم

 وداوکیلی آرامشی که تو وواب هست تو هینی نیست

کننار تننتم نگناهی اننداوتم سنا ت هننو  ده نشنده بود...مینواسنتم   به سا ت
به سرویی اتناطم بنرم و کهنی ا  اینن طیافنه ی هینونیی بکناهم کنه دو ن نر بنا 

 ...سر پریدن تو اتاطم و درو بهم کوبیدن

 ...چیتا با نگرانی چ ت: آجی بدبنت شدیم

 ...چرشا ام طبق  اد  ههیشه اش یدونه کوبید تو سرش

 ...گرانی اونا به منم سرایت کرده بودانگار ن

 ...چیسو: مینوایید بگید یی شده؟ ای بابا نص ه جون شدم

چرشا ههونعور کنه دسنتش روی کلنش بنود چ نت: پنی ،فنردا بابنا طنراره بنره  
 ...کارنامهون رو بگیره

ن سننی ا  سننر آسننودچی کشننیدم و یننپ یننپ نگاشننون کننردم: ویلننی بنندون 
د تننو ولقم...وننب کارنننامی دیگننه...وان شننعور رفتننار میکنینند..طلب مننن اومنن

 .یرا انقد  ود کارنامه میدن؟
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چیتا دسنتی بنه پیشنونیش کشنید:  ود نهیندن ومنی ا  اون نایی کنه منا دارینم 
 ...میریم بابا  ود میره بگیره

ن ی  هیقی کشنیدم: ویلنی ونب ونان شنها فعن  بریند پنایین مننم بنرم فکنر  
 ...کنمکنم ببینم ییکار میتونم برای شها دوتا ب

 پوفی کردم و ا  جام بلند شدم چرشا و چیتا ام ا  اتاق وارج شدن

 ...یکم به وودم و وضعیت واباموم رسیدم و ا  اتاق وارج شدم

 ههه صبحانه رو وورده بودن و هرکسی پی کار وودش بود

 مامان: چیسو، چیسو،،

 ...مبنندی  دم و وارد آشپزوونه شدم

 ؟ا  پشت ب لش کردم: جونم مامان..

 ..چونم رو بوسید: بیا برا  صبحانه واضر کنم بنور

 ...ا ش جدا شدم: نه مامان دیگه ناهار مینورم وی صبحانش نیست

 ....بعدم سریک ا  آشپزوونه وارج شدم و م ال ا تراض به مامان ندادم

 ...رو مب  روبه روی بابا نشستم

 ...ن بودچرشا و چیتا هرکدوم بی توجه به منو بابا سرشون تو چوشیاشو

بابا: چیسنو جنان منن پنی، فنردا بنا منادرتون میننوام بنرم بنه کنارای شنرکت 
 ...رسیدچی کنم مع ا تو با چرشا و چیتا برای چرفتن کارنامشون برو

بعدش وعاب به چرشا و چیتنا چ نت: جنناب چرشنا ونان امیندوارم وواسنت بنه 
تنی وبنری پنایین بیناد دیگنه ا  بسنته ی اینترن ۱۹معدمت بنوده باشنه دیگنه؟ ا  

پنایین تنر اومنده باشنه  ۱۹...شهاام ههینعور چیتنا ونانوم اچنه معندمت ا  نیست
مننپ تنناپتو تحوینن  مننن میدی...مینندونم اینننارو طننب  چ ننتم ومننی وواسننتم بننا م 

 ...مصهم تر توضیح بدم
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 .چرشا و چیتا ام مبنند پر ا  استرسی  دن و هرکدوم یه "یشم" چ تن

ه بینرون اومند: ایشنان کنه اینن یشنم چ تننا مامانم با سنینی ینای ا  آشنپزوون
 !امکی نیست؟ هوم؟

 ...چرشا که وطتی دستپایه میشد مکنت میگرفت...چیتا ام سرخ میشد

 ...من ب اشون جواب دادم: ایشان ک نیست مامان جان

...... 

 ...چیسو: س م اومدم کارنامه ی چیتا کیانی رو بگیرم

 شهایی؟ مدیر مبنندی  د: به به وواهر چیتا جان

 ...مبنندی در جواب مبنندش  دم: بله با اجا تون

ههونعور که داشت با کارنامنه بنه سنهتم میومند چ نت: آفنرین بنه اینن دوتنر،  
چنن  کاشننته ایننن ترم...رتبننه ی اول رو کسننب کننرده و اچننر ا  ریاضننی کننم 

 ...نهیآورد رتبه ی مهتا ی رو کسب میکرد

 ...معدل ک  ۸۳/۱۹متع ب به کارنامه نگاه کردم...راست میگ ت 

 ...آفرین...بابا آفرین

 ...به هروال وواهر منه دیگه

 ...وودشی ته ام وودتونید

 ...بعد ا  تشکر و وداوافظی ا  دفتر وارج شدم

چرشا و چیتاام داشتن با دهننی ا  تع نب بنا  موننده بنه بننر رتبنه هنا کنه روی 
 ..دیوار سامن نصب شده بود نگاه میکردن

هتشننون رفننتم و دسننت انننداوتم دهننن هردوشننون رو بننا تننک ونننده ای بننه س
 بستم و دستشون رو کشیدم و بیرون بردمشون

 ...؟۱۳چیسو: ایول به چیتا وانوم پی کو اون نهره ی 



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

93 
 

 ...چیتا دستی به شامش کشید: وان وودمم در تع بم

چرشننا ام دسننتی بننه صننورتش کشننید و بننی ووصننله چ ننت: ویلننی وننب بسننته 
 ...ن یه واکی تو سرم کردمدیگه بیایید بریم ببینیم م

 ...وودشم جلوتر ا  ما راه افتاد

 .مدیر: نام؟

 ...چیسو: چرشا کیانی

کارنامه رو بنی اوسناس جلنوم چرفنت و چ نت: رتبنه ی سنوم نسنبت بنه تنرم 
 ...اول ویلی بهتره

 ...منم ویلی وشک یه "مهنون" چ تم و ا  دفتر وارج شدم

 ...بیشور ههه ی وسهو کور کرد

 ؟و به سهت چرشا رفتم: وال مرد کویک من یعورهمبنندی  دم 

 با   له پرسید: کارنامه رو چرفتی؟

 !سری تکون دادم که با ک فگی چ ت: وب؟

 ...معدل ک  ۷۱/۱۹مبنندی  دم: رتبه ی سوم،

 ..چرشا ن ی آسوده ای کشید و مبنندی  د

 ...امرو  یکم بی ووصله بود

 ...توی راه برچشت اص  ورفی نهیزد

 ..چرشا ات اطی افتاده؟  چیسو:

 ...جوابی نداد

 ...چیسو: چرشا

 ...با م جوابی نداد
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 ....تکونش دادم: چرشااااا

 ؟به وودش اومد: ب..بله

چیتا به سهتش رفنت و دسنتش رو چرفنت: داداشنی یصنه نننور یینزی نشنده  
 ..تا بنیه وورده ۱۱که...فقط 

 ..چیتا و چرشا بی توجه به من داشتن صحبت میکردن

تننا بنیننه کننه هینننی، مننن فقننط دمننم مینننواد بنندونم کننه معنننی  ۱۱: اون چرشننا
اینکار اوهقانه و بنگاننه یینه ؟ جلنب توجنه بنرای پندر و منادر مگنه اینعنوری 

 میشه؟آوه وودکشی، ننیر اینعوری تا ه ههه ام بهت بدبین میشن...اه

 !.؟؟ وودکشیبله

 !سر جام ایستادم: وایستید ببینم

 شا طبق  اد  یکی تو سرش کوبیدا  ورکت ایستادن و چر 

 نزدیکشون شدم: دارید درباره ی کی ورف میزنید؟ کی وودکشی کرده؟

چیتنا وواسنت ورفنی بزننه کنه چرشنا منانک شند امنا چیتناام تسنلیم نشند: منن 
 ...میگم چرشا ،نهیشه آجیو پینوند

 ...وندم چرفت اما جذبهو و ظ کردم

 ...چیتا روبه من کرد: ههتا...ههتا وودکشی کرده

 ...متع ب بهشون نگاه کردم

چرشا دستی به پیشنونیش کشنید: وودکشنی ننه، وودکشنی نگنو، بگنو بنگنی، 
 ...بگو وامی، وانوم سر اینکه بیشتر ا  هیلدا بهش توجه بشه اینکارو کرده

 ..ماهه و دوتر جدید وامه هانیه و  هو  رفانه ۶هیلدا وواهر 
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وننگ اچنه تنورو میبنردن بنه  چرشا ادامه داد: یکنی نبنوده بگنه آونه دوتنره ی
 نوان ینه بیهناری کنه نناراوتی ا صناب داره تنو تیهارسنتان بسنتریت میکنردن 

 ...یه یلعی مینواستی بکنی

 ...بعدم دستشو طامب سر و صورتش کرد و ن ی  هیقی کشید

 ...پوفی کردم هم دمم براش سووت هم ا  دستش ا صبانی شدم

شننو بننریم ه تننه ی دیگننه چیسننو: ویلننی وننب وننان وودتننو ناراوننت نکننن پا
 ...میریم پیشش میبینیهش

چرشننا ن سننی  صننبی کشننید: یننی ییننو ناراوننت نباشننم اچننه اون یننه ییننزیش 
 ...میشد من یه واکی تو سرم میرینتم

واااا...یه ییزا کنه منن نهیشننوم...بنه تنو هننو  دهننت بنوی شنیر مینده...ای 
 ...بابا

 ...هاوهی کردم: وودتو جهک و جور کن فع  که ییزی نشد

 کم کم داشتیم به وونه نزدیک میشدیم

 چیتا: آجی

 ...یه "جونم" چ تم و منتظر موندم ورفشو بزنه

 چیتا: یرا جلوی ات اطا  بد میتونی انقد ووب رفتار کنی و آروم باشی؟

کهننی فکننر کننردم و مبنننندی  دم: اچننر بنننوام بننرای هرییننزی وننرن بنننورم و 
 ...ها و ات اطا  بد دووم بیارماسترس بگیرم دیگه نهیتونم جلو بحران 

 ...یشهکی بش  دم: توام این وری باش

 ..... مامان اینا هم تا ه رسیده بودنبه جلوی در که رسیدیم.

 ...باهم وارد وونه شدیم

 ..مامان: بنه ها سریک وسایلتونو جهک کنید امشب میریم...پروا  داریم
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 .ار نبود ه ته ی بعد بریم؟؟ مگه طر متع ب پرسیدم: ات اطی افتاده مامان

مامننان کننه سراسننیهه ا  پلننه هننا بننان میرفننت بننا صنندای بلننند چ ننت:  رفننان 
 ...تصادف کرده

دیگه نزدیک بود شاوام بزننه بینرون ا  کلم...آونه اینههنه ات ناق بند ینرا بناهم 
 می افته؟

 ...سری تکون دادم و به سهت اتاطم پا تند کردم

........ 

و بننه سننهت پارکینننگ فرودچنناه اسننتانبول راه یهنندونارو تحوینن  چننرفتیم 
 ...افتادیم

یکی ا  دوستای بابا ماشنین بابنا رو کنه تنواین ینند وطنت دسنتش بنود بنراش 
 ...آورده بود

 ...توی ماشین نشسته بودیم...سرمو به شیشه تکیه دادم

یقد ههه ینی یهنویی شند اصن  نتونسنتیم بنا جنایی کنه تنا انن تنوش بنزرب 
 ...شدیم وداوافظی کنیم

ای بابا یی میگی چیسنو  هنو  رفنان داره رو تننت بیهارسنتان بنا منرب دسنت 
 و پن ه نرم میکنه بعد تو به فکر وداوافظی با شهر بنگیاتی؟

 ...پوفی کردم و به مکامهه ی مامان و بابا چوش کردم

 ...بابا: اول شها رو میرسونم وونه ی  رفان بعدش میرم بیهارستان

ارسننتان تننو ههتننا و هیلنندا رو هننم بننردار بننا بنننه هننا مامننان: نننه اول بننریم بیه
 ..برید وونه من بیهارستان میهونم

 ...بابا ورفی نزد ومی میدونستم که اون هم بیهارستان میهونه

.... 
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 :بابا

YBÜ nerede?: آی سی یو ک است؟ 

 "وانومه هم به  بون وودشون چ ت "طبقه ی سوم انتهای راه رو

ن و منن بنرای چنرفتن هیلندا و بنردن ههتنا اومنده چرشا و چیتا تو ماشنین بنود
 ...بودم

 ...به انتهای راه روی طبقه ی سوم بیهارستان نگاهی انداوتم

وامه هانینه ونال ینندان ونوبی نداشنت..این رو وتنی بنا فاصنله ای کنه ا ش 
 ...داشتم میتونستم ب ههم

 ...وب وق هم داشت اون و  هو  اشق هم بودن

 ...تهومش نکنه کاش ودا این  شقو

 ...دستی روی شونش کشیدم: وامه

 وامه ههونعور که هیلدا رو تو ب   داشت بلند شد و ب لم کرد

 .چیسو: ب  به دور باشه وامه جون

 ...وامه مبنند وسته ای  د: طربونت برم

 ...به سهت مامان و بابا رفت و اونارو هم ب   کرد

 ..کردن هیلدا ا  اون ا رفتممن بعد ا  دیدن  هو ا  پشت شیشه و ب    

 ...ههتا رو هم که اونور روی صندمی ها کز کرده بود رو با وودم بردم

 ...چرشا بیرون ا  ماشین ایستاده بود و با پاش روی  مین ضرب چرفته بود

ههتا با دیدن چرشا به سهتش رفنت و چرشناام اوننو ب ن  کنرد امنا بنا ینه نگناه 
د..چیتناام ا  ماشنین ونارج شند و اون هنم دمنور و  صنبی بنه ههتنا نگناه میکر 

 ..ههتارو در آیوش چرفت



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

98 
 

تو ماشین منتظر بابنا نشستیم...چرشنا بنین چیتنا و ههتنا نشسنته بنود هیلنداام 
 ...توی ب لم وواب بود

یننه جننو سنننگینی...هینکی وننرف نهیزد...انگننار ههننه تننرس تننو وجودشننون 
 ...ع کنیمرونه کرده بود...معهئنا طرار نیست رو های ووبی رو شرو

نگنناهی بننه در ورودی بیهارسننتان انننداوتم...بابا داشننت بننه سننهت ماشننین 
 ...میومد

 ...راه رفتن بابارو  یر نظر داشتم

درسته که توی اینن ههنه سنال کهبنودی نداشنتم و  اشنقانه باهاشنون  نندچی  
 ...کردم

 ...ومی ای کاش یکی ا  واطعیتاشون بودم

 ...صندمی ماشین نشستدر سهت راننده با  شد و بابا روی 

 ...با یه تک استار  پاشو روی چا  چذاشت و ورکت کرد

دستهو به سهت ضنبط ماشنین بنردم و فلشنهو بهنش وصن  کنردم و روشننش  
 ...کردم

 ...صدای "آرون افشار" تو فضای ماشین پینید

 ...شاید برای تو کهی سنت است ب ههی وال من را

 ...ل من راباید شبیه من کهی دیوانه باشی،ب ههی وا

 ...من واضرم ا   شق تو یتر ا  سر بارون بگیرم

 ...من بینیال  نده موندن واضرم با تو بهیرم

 ...اوه بدتر شد که آهنگ بعدی رو پلی کردم

 ...انن که وابستت شدم...میزاری میری

 ...انن که مینوامت ا م بیزاری سیری
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 ...رو پیلی کردمتا جلو رفتم و آهنگ  ۳ای بابا یه چیری کردیها...

 ...فر اد فر ین شروع به ووندن کرد

 ...بهیرم من واسه  شق دوتامونو

 ...واس تنهایی بی انتهامونو

 ...کی باید جهک کنه این طلب دایونو؟

 ...کرد  تو رفتی و یهت یه شبه آبم

 ...ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد

 ...تو رفتی ورف این مردم ورابم کرد

 ...رفت تورفتی  ندچیهون

 ...یه  اشق  یر بارون رفت

 ...دیدی آور یکیهون رفت

 ...!ک ایی؟

 ...بهیرم بهتر ا  اینه

 ...یهت مونده تو این سینه

 ..!تهوم شهر یهگینه ک ایی؟

 ...با این که یم واصی تو این آهنگ بود اما دمم نیومد  وضش کنم

نگاهشنو ا م  که بابا فلنش رو ا  ضنبط درآورد و دسنتم داد و بنا ینه یشنم ینره 
 ...چرفت

 ....هم وندم چرفته بود هم نهیشد که بنندم

.... 
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بابا تنو ویناط بنزرب ووننه ی  یبنای وامنه ایننا منا رو پیناده کنرد و کلیندهای 
 ..ورودی رو دستم داد و ه  هلکی وونه رو به سهت بیهارستان ترک کرد

 ...ا بنوابنبا کلید در رو با  کردم و بنه هارو فرستادم بان تا تو اتاق ههت

فضنننای ووننننه کنننام  تارینننک بود...کاناپنننه رو بنننه  ور پیننندا کنننردم و روش 
...بننا نشسننتن مننن صنندای داد یکننی ام بلننند شنند...که بننا صنندای جیننغ نشسننتم

 ...من طاطی شد

چرشننا سراسننیهه ا  پلننه هننا پننایین اومنند و کلینند هننای بننرق رو پینندا کننرد و 
 ...روشنشون کرد

ر بنا موهنای ژومینده و صنور  نیهنه ووابنامو رو به کاناپه نگناه کنردم و ینه پسن
 ...روش دیدم که یه جیغ دیگه  دم

 :پسره ک  وواب ا  کلش پرید که به  بون ترکی چ ت

Bağirma: داد نزن 

 :بعدشم با طیافه ی مشکوکی چ ت

Sen kimsin? Burada ne yapiyorsun?: تننو کننی هسننتی؟ این ننا ییکننار
 میکنی؟

 :اوهی کردم

Burasi amcamin evi:این ا وونه ی  هومه 

 نگاهی به من و چرشا انداوت مبنندی  د و بلند شد

 ...پسره:  ه پی شها ا  اطوام  رفانید

بعنندم دستشننو درا  کننرد سننهت مننن: وننب ا  اول شننروع میکنیم...سنن م...من 
 باراد هستم...باراد ِدمیر...و شها.؟

  ه پی ایرانیه...ومی فامیلیش ترکیه ها
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میننوام بننه دستهه...سن م بننده هنم چیسنو کینانی هسنتم مبنندی  دم:  ذر 
ایشون هم)به چرشا نگناه کنردم( بنرادرم چرشنا وونواهرم چیتنا هنم پنیش ههتنا 

 ...بانس

 چرشا ن ی  هیقی کشید و دستی به صورتش کشید

 ...روبه پسره چ ت: ووشبنتم جناب

 ..بعدشم رفت بان...پسره هم به چ تن یه"ههننین" اکت ا کرد

 به هیلدا انداوتم یشهاش با  بودنگاهی 

 ...مبنندی  دم:  ه تو بیداری جوجه...پی یرا صدا  در نهیاد؟

چننونش رو بوسیدم...مینواسننتم روی کاناپننه بننزارمش کننه ایننن پسره..اسننهش 
 ...یی بود؟ برده؟ باد؟ بود؟ آها باراد مانعم شد

 ...باراد: اچه امکانش هست یکم بدینش به من دمم براش تنگ شده

 ...نندی  دم و هیلدارو دستش دادممب

وودمم بان رفتهنو فشننگی مباسنامو  نوض کنردم و دوبناره برچشتم...داشنت بنا 
...منم ا  فرصنت اسنت اده کنردم و رفنتم تنو آشنپزوونه تنا ینه هیلدا با ی میکرد
 ...نوشیدنی بنورم

 به ایشون هم یه تعارف  دم: آطای ِدمیر ییزی مینورید؟

گنا میکنیند؟ ونب ییکنار کننم ا  ههنین اول بگنم بناراد ها؟ییه؟یرا اون نوری ن
 جوووون؟ نوچ ههون فامیلی بهتره

 ...باراد: اچه  وهتی نیست یه میوان آب...شرمنده ها

 ...چیسو: نه بابا این یه ورفیه
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وننودم یکننم آب جننو وننوردم و بننرای اوشننون هننم آب بردم،هنننو  داشننت بننا 
نگننار ویلننی بننا ی کننردن هیلنندا بننا ی میکرد..جامننب این اسننت کننه هیلننداام ا

 ...باهاش رو دوست داشت

آب رو جلننوش چذاشننتم و تشننکری کننرد...منم بننا مبنننند و تکننون سننر جوابشننو 
دادم...روی کاناپنننه ی روبنننه روش نشسنننتم و وودمنننو بنننا چوشنننیم سنننرچرم  

 ...کردم

داشننتم نننت چننردی میکننردم کننه صداشننو شنننیدم: کن کنناو نیسننتید کننه بدونینند 
 من کیم این ا ییکار میکنم؟

ههونعننور کننه سننرم تننو چوشننیم بننود چ ننتم:  نناد  ننندارم تننو  ننندچی کسننی 
 ....فوضومی کنم

بنندون توجننه بننه وننرفم بایننه تکنننند شننروع بننه وننرف  دن کننرد: مننن بننرادر 
دوسننت  رفننانم کننه تننوی  یننر  مننین این ننا  ننندچی میکنم...تننوی کاروونننه ی 
ار   عر سا ی  رفان اینا کنه بنرای یکنی ا  اطوامشنون هسنت تنوی بننش روژیتن

 ...کار میکنم

 طضیه کم کم داشت جامب میشد

ادامه داد: امشب تا طبن  هانینه منن بیهارسنتان بنودم و بعندش جنامونو بناهم 
 .... وض کردیم و اون رفت تا بیهارستان بهونه

 ...داشتیم به هم نگاه میکردیم که هیلدا  د  یر چریه

 ...به سهتش رفتم و چرفتهش

 چ تم: یعنی چشنته؟ههینعور که تکون تکونش میدادم  

 ...باراد رو دیدم که دمایشو چرفته: ننیر جاشو ویی کرده

دطیق بو کشنیدم، راسنت میگ نت سنریک بنان رفنتم و هیلندا رو  نوض کنردم و 
 ...شیروشک هم بهش دادم و ووابوندمش
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بنه پننایین برچشنتم بنناراد سنرش تننو چوشنیش بننود مننم بننی توجنه بهننش روی  
 ...کاناپه نشستم

 ...تو ذهنم داشتن یرخ میزدنسوان   یادی 

یرا تو  ینر  منین  نندچی میکننه؟ ینرا فنامیلیش ترکینه ومنی اسنهش فارسنی؟ 
 یرا اصن با  هو  رفان اینا  ندچی میکنه؟

ههونعور که سرش تو چوشنیش بنود چ نت: اچنه تنو  ینر  منین  نندچی میکننم 
بننناطر اینننه کننه مننن ا  ایننران اومنندم و دمننم نهینواسننت تننا وطتننی وونننه پینندا  

نم هننی نیننه دسننت و پاشننون باشننم و بننه اصننرار وننودم تننو  یر مینم...اچننه کنن
اسننهم فارسننی و فننامیلیم تننرک بننناطر اینننه کننه مننادرم ایرانننی و پنندرم 
ترک...دمینن  اینننم کننه بننا  رفننان  ننندچی میکنننم رو هننم چ تم...تننا ه ا  ایننران 

 ...اومدم و جایی برای رفتن نداشتم بناطر ههین مزاوهشون شدم

 ....این انن ذهن منو ووند.اشتم و  میشدمدیگه رسها د

 با مکنت چ تم:  ...تو ذهن وونی بلدی؟

 متع ب نگام کرد یهو  د  یر ونده: نه بابا ذهن وونی ییه؟

مشکوک و با یشنهای رینز شنده نگناش کنردم: پنی یعنوری بنه سنوانتی کنه 
 تو ذهن من بودن جواب دادی؟

رکی جایننه تننو بننود یشننهکی  د: وننی ششننهم ووبه...درضننهن طبیعیننه هنن
 ...ههنین سوانتی تو ذهنش شک  میگرفت

 ..ن ی  هیقی کشیدم و سرمو به پشتی کاناپه تکیه دادم

 ...ههونعوری یشهام چرم شد و ووابم برد

 ...توی وواب و بیداری بودم اکشر وطتها...که ایبار هم جزوشون بود

ون  عنر ههیشنگی ..بنوی بابنا رو استشنهام میکردم...ههنکاناپه بان پنایین شند
 ...رو  ده بود... عر روژیتار
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ههونعر یشم بسنته دسنتهو دور کهنرش ولقنه کنردم و بنا صندای ونش دارم  
 ..چ تم: کاش یکی ا  واطعیتا  بودم بابا

 ...بعدم وودمو بهش فشار دادمو و ووابم  هیق شد

 (داستان ا   بون باراد)

کننه یشننهم بننه  سننرمو ا  تننوی چوشننیم درآوردم و دسننتی روی یشننهام کشننیدم  
 ...کاناپه ی روبه روایم وورد

اچننه میزاشننتم ههون ننوری اون ننا بنوابننه تننا صننبح چننردن درد میگرفت...بننه 
سهتش رفتم و کننارش نشستم...مینواسنتم صنداش کننم کنه ونودش بنره تنو 

 ..اتاطش و بنوابه

 ..اما یهو س ت کهرمو یسبید و چ ت: کاش یکی ا  واطعیتا  بودم بابا

 ...ور کهرم ولقه بود...دمم نیومد بیدارش کنممحکم دستاشو د

 ...دستهو  یر چردنش بردمو سرشو به سهت شونم متهای  کردم

 .....یقدر مظلوم بودبه یهرش نگاه کردم.

ا  نگنناه کننردن بهننش دسننت برداشننتم و وننودمم بعنند ا  یننند محظننه وننوابم 
 ....برد

 (داستان ا   بون چیسو)

 ...مبم نشست...بابا اومده بود با بوی  عر آشنا مبنندی روی

 ...یشهامو با  کردم و به صورتش نگاه کردم

 ...جا ووردم...وا اینکه بابا نیست

 ...سریک دستهو ا  دور کهرش با  کردم و کنار کشیدم

 ...من تو ب   این ییکار میکردم

 ...اونم بیدار شده بود و بی ت او  منو نگاه میکرد
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 ...  تو ییکار میکردم ها؟وشهگین بهش توپیدم: من تو ب 

اوهاش تو هم رفنت: صنداتو بینار پایین...دیشنب رو کاناپنه ووابنت بنرده بنود  
چ تم بیام صدا  کنم کنه مبنادا کهنر ینا چنردن درد بگینری کنه ونود  کهرمنو 
یسبیدی و چ تی"کاش یکنی ا  واطعیتنا  بنودم بابنا..." فکنر کنردی ینون فقنط 

 ...بنسبونی؟یه رچم ایرانی میتونی هر وصله ای بهم 

جلوم ایسنتاد و انگشنت اشارشنو جلنوی صنورتم چرفنت: ونانوم وطتنی میبیننی 
یننه پسننر بننا نگنناه پنناک بهننت نگنناه میکنننه هینوطننت در مننوردش طضنناو  

 ...نکن...هینوطت

 ...اینو چ ت و راه در وروجی رو پیش چرفت و رفت

 ... ذاب وجدان چرفته بودم... ود طضاو  کرده بودم

موهننام رو تننوی دسننتام چننرفتم کننه صنندای چریننه ی  روی کاناپننه نشسننتم و
 ...هیلدا بلند شد

 ...به هیلدا دوباره شیر دادم و ووابوندمش

 ...سری به اتاق ههتا هم  دم...هر سه هنو  وواب بودن

 ...صبح بود ۷نگاهی به سا ت کردم...وق داشتن...تا ه 

 ...موهام رو مرتب کردم و رفتم تا یه ییزی بنورم

حانه ی منتصنر...برای آطنا بناراد هنم صنبحانه آمناده کردم...کنه بعد ا  یه صنب
 ...یاشنی  ذر وواهیم باشه

 ...این ا یرور معنی نداره یه اشتباهی کردم که باید چردن بگیرم

 ...در  یر  مینو  دم که صداش اومد: ب رمایین

 ...دستم پر بود نهیتونستم درو با  کنم

 ...ستم پرهچیسو: آطا باراد میشه درو با  کنین د
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 ...درو با  کرد هیچ اوهی نداشت تا ه مبنندم  ده بود

 ...ومی یه دمنوری ته نگاش بود

 باراد: جانم؟

سرمو ا  اینههنه مهربنونیش پنایین اننداوتم سنینی رو سنهتش چنرفتم: معنذر  
 ...مینوام

 ...سینی رو ا  دستم چرفت: ب رما تو

 ...به صورتش نگاه کردم،دیگه تو یشهاش دمنوری نبود

 ...مبنندی  دم و با و امت رفتم تو اتاطش

یه کیسه بنوکی بنزرب و ینه مینز و صنندمی و ینه کتابنوننه ی کویینک و ینه 
 ....تنت یه ن ره

 ...به سهت میز رفتم و روش رو نگاه کردم

 ....دوتا دستکش مشکی بوکی...مپ تاپ....کایذ...وودکار...و

 ...و دستگاه سنتی  عر سا ی

 شتم: شها  عر سا ی بلدین؟متع ب به سهش برچ

نگاهی بهم کنرد و مبننندی  د: انقند مننو جهنک نبنند بنی  وهنت ونی "ویلنی 
بننزرب" بننودن بهننم دسننت میده...بلننه  عننر سننا ی ام بلنندم...هم سنننتی هننم 

 ....صنعتی

 بعدم به یشهک  د: شها صبحانه ووردی؟

 ...نگاهی بهش کردم: بله ووردم

 ...تنهایی نهینسبهمش ول شد و چ ت: وب بیا با منم بنور 

 ...رو تنت مش  وودش یهار  انو نشستم
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ههونعننور کننه مشنن ول بننودیم چ ننت: دوسننت داری ا  وننود  بیشننتر بگننی؟ 
 ...ویلی ساکته ووصلم سر رفت

 ...تک ونده ای کردم:وب شها اول ا  وودتون بگید

مبنندی  د: با  جهک بسنتیا، بناش منن میگم...فکنر کننم ونود  فههینده باشنی 
 عننر سننا ی ام بلدم...بوکسننر هسننتم و بیشننتر سننعی میکنننم تهننام  پننر وننرفم و

 .. صبانیتهو روی اون کیسه بوکی وامی کنم و با اطرافیانم مهربون باشم

 ...سرمو پایین انداوتم: و ویلی ام موفقی

 ...اینبار جهک نبستم...دستشو  یر یونم چذاشت و سرمو بان آورد

 مبنندی  د: یه ییزی بهت بگم؟

دادم و ادامننه داد: هینوطننت وتننی جلننوی  زیزتننرین کسنناتم  سننری تکننون
سرتو پایین نندا  ینه برسنه بنه من...یینزی بنرای و امنت و پشنیهونی وجنود 

 ..نداره که سر  پایین باشه

دسنننتش رو ا   ینننر ینننونم برداشنننت: بابنننت صنننبحانه ام مرسنننی ویلنننی 
یسبید...سنننینی رو برداشنننتم وواسنننتم بنننرم کنننه: منننن انن میننننوام بنننرم 

 ...ستان...هانیه و مامانت اینا برمیگردنبیهار 

 ...چیسو: میشه منم بیام؟

 وندید: مینوای با یهار تا بنه ک ا بیای ؟

 ...سرمو واروندم دیدم راست میگه

 ...رسها دایه شدم

مینواستم ا  در بینرون بنرم کنه: راسنی آطنا بناراد اون  عنری کنه میزنی.. عنر 
 روژیتار؟

 ...مبنند واصی  د: آره روژیتار
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 ....یک ه ته بعد

 جای هیلدا رو  وض کردم و ووابوندمش

 ...چرشا هنو  با ههتا سرسنگین بود...چیتام ویلی بهونه چیر شده بود

 ...توی وضعیت ووبی به سر نهیبردیم

بنناراد هرشننب وسننته و کوفتننه میهومنند وونننه و جاشننو بننا مامننان اینننا  ننوض 
 ..میکرد

شننتی نترسننیم روی کاناپننه هرشننب بننناطر اینکننه مننا تننو وونننه بننه ایننن درند
 ...مینوابید و به اتاطش نهیرفت

ا  پلننه هننا پننایین اومنندم سننرش تننو چوشننیش بود....امبتننه بهتننره بگننم داشننت 
 ...با ی میکرد...ویلی ام یرطش بود...کنارش نشستم

 چیسو: باراد

 ههونعور که سرش تو چوشیش بود جواب داد: جونم؟

 .....مامان بودتا وواستم ورفهو بزنم چوشیم  نگ وورد

تننا تهنناس رو برطننرار کننردم صنندای چریننه ی مامننان تننو چوشننم پینینند...یا 
 ...ودا....نکنه...نکنه....نه نه به دل و فکر  بد راه نده ییزی نیست

 ...مامان: چیسو...چیسو

 ...هق هق اجا ه ی ورف  دن بهش رو نهیداد

د، ات ناق افتناده منم بنی اراده اشنکام میرینت...میترسنیدم اون یینزی کنه نباین
 ...باشه

 ...باراد وودشو به سهتم متهای  کرد: آروم باش

 ...صدای بابا ا  پشت وط اومد: بده من اون چوشی رو بنهو دق دادی
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وننان صنندای بابننا بننود کننه تننو چوشننم میپینینند: دوتننرم  هننو  رفانننت بهننوش 
 ....من انن باید برم فع اومد...مینوان ببرنش توی بنش..

رو طعننک کننرد...ا  جننام بلننند شنندم کننه ههزمننان بننارادم ا  جنناش بعنندم چوشننی 
 ...بلند شد

ویننندو م یهننو بننان اومنند و جیننغ بن شننی کشننیدم: بنناراد  هننو  رفننان بهننوش 
 ...اومد

 ...بعدشم کام  بی م وضه و ن ههانه پریدم ب لش

وب انن مش  این یکناری بنود کنه منن کردم...سنریک ا  ب لنش بینرون اومندم 
 ...کردم  و  ذر وواهی

 ...وواستم دوباره بشینم که منصرف شدم

 ..داد  دم: ههتا،ههتا

 ههتا بدو بدو ا  پله ها پایین اومد: بله آجی چیسو؟

 ...مبنندی  دم: بابا  بهوش اومد...برو به چرشا و چیتاام وبر بده

 ...ههتا با ذوق رفت بان

جننزو  ویلننی ووبننه...ویلی ووبننه کننه ههتننا و هیلنندا و چرشننا واطعننی ان و
واطعیننت هننای یننه  ننندچی ان...ومننی مننن یی...هینننی...آخ کننه بابننا یقنندر 
دوتننرم رو وننوب  مزمننه میکننرد...و یقنندر ووبننه دوتننر بابننا ماتیننار بننودن...و 
یقدر ا  اون بهتر که واطعیت بابنا ماتینار باشنی کنه اینن ینه منورد نصنیب منن 

 نشد

 ...هوندیه طعره اشک ا  چوشه ی یشهم یکید که ا  یشهای باراد دور ن

 ...دستهو چرفت و منو نشوند روی کاناپه

باراد: دیگه یرا چرینه میکننی دوتنر وداروشنکر ههنه ینی بنه ونوبی و ووشنی 
 ...داره درست میشه دیگه..بابا نریز این اشکا رو که دل سنگم آب میکنه
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 ...مبنندی  دم که چ ت: آها مبنند بزن

 ...اما هنو  دمم چرفته بود نیا  به ورف  دن داشتم

 ....یهویی چ تم: باراد من بنه ی واطعی مامان بابام نیستم

 ...صریحا جا وورد...تو یشهام  ل  ده بود و نهیدونست که جی بگه

بعنند ا  یننه سننکو  طننوننی چ ننت: پننی بننناطر ههننین اونشننب چ تننی "کنناش 
 ..."یکی ا  واطعیت ها  بودم بابا

 ...سرمو تکون دادم و آه پرسو ی کشیدم

شنن  تننو و چرشننا و چیتننا و ههتننا و هیلنندا واطعننی نیسننتم...این چیسننو: آره مننن م
 ...منی که انن جلوته جعلیه

به وودم تشر  دم که چیسنو مگنه تنو نبنودی کنه شنعار میندادی کنه منن بنرام 
 مهم نیست یی و کی بودم ک اینکه انن یی و کیم مههه؟

ینه دسنته ا  موهنام رو کنه تننوی صنورتم رینتنه بنود رو پشنت چوشننم  د: آدم 
برای واطعی بنودن نینا ی بنه پندر و منادر و ونواهر و بنرادر واطعنی ننداره...آدم 

..چیسنو میندونی یینه؟ اینن صناف و سناده و پناک وطتی وودش باشه واطعینه.
 ...بودنت نشونه های واطعی بودنته

مبنننندی  دم...ایننن پسننر   وبننه ای بننود بننرای وننودش...آدم بننا ورفنناش 
 ...آرامش میگیره

 ردم و مبنندی  دماشک هام رو پاک ک

 که صدای د وای بنه به چوشم وورد

 .متع ب به باراد نگاه کردم و هردو با سر ت به سهت بان رفتیم

 ...در اتاق رو با شد  با  کردم
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چرشا مچ دسنت ههتنا رو چرفتنه بنود و ی نورایی داشنت بهنش اشناره میکنرد: 
بندرک اونهوطک که داشتی این یلعنو میکنردی بنه فکنر منن نبنودی؟ اصنن منن 

ام هینننی ِد آوننه ؟ بننه فکننر پنندر  نبننودی؟ اصننن اونننبننه فکننر مننادر  نبننودی
بنندبنت یننرا بننه فکننر وننود  نبننودی،برای ترسننوندن پنندر مننادر  و توجننه 
بیشترشننون بهننت اینکننارو کننردی ومننی یننه درصنندم بننه ایننن فکننر نکننردی کننه 

 (ودایی نکرده...)به این ای ورفش که رسید ورفشو وورد

دو طنندمی ا ش فاصننله چرفننت: آوننه یننرا  مننچ دسننت ههتننارو ول کننرد و
وسننودی کننردی؟ ببننین ههتننا مننن دوسننت دارم،ویلننی ام دوسننت دارم)ایننن 
وننرف مصننادف شنند بننا بننان رفننتن ابننرو هننای منننو بنناراد(ومی ایننن کننار  هننیچ 

 !!...جوره تو کتم نهیره هیچ جوره

 ...بعدم ا  اتاق بیرون رفت

نیسنتن کنه چنود ی  ان   منو باراد متع نب بهنم نگناه میکنردیم...وای وندا بننه
 ...چود ی 

باراد رفنت دنبنال چرشنا و مننم نشسنتم پنیش چیتنا و ههتنا تنا کهنی بنا ههتنا 
 ورف بزنم

با مهربونی چ تم: چرینه نکنن  زیزم...ومنی ونب کنار  اصن  درسنت و  اط ننه 
 ...نبوده

ههتننا هننق هننق کنننان چ ننت: آدم بننا کسننی کننه دوسننش داره اینعننوری وننرف 
 میزنه؟

دوست داشنتن ینی میگنه اینن وسنط...ههتا ینه نگناه بنه سنن متع ب چ تم: 
 ...وود  و چرشا بندا ....شها انن باید پی بنگی کردن باشید

 ..ههتا سرشو انداوت پایین و منم ا  جام بلند شدم و ا  اتاق وارج شدم

 صبی شنده بنودم...فکرم درچینر بود...ب نای اینکنه بنه فکنر درس و مشقشنون 
 ...پرتهباشن فکرشون پی یر  و 
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پننوفی کننردم و وودمننو روی کاناپننه پننر  کردم...صنندای در اومنند کننه نشننانه ی 
 ...ورود باراد و چرشا بود

 ...یپ یپی به چرشا نگاه کردم که داشت ا  پله ها بان میرفت

 ...باراد کنارم نشست: ورن ننور جوجو جوش میزنیا

ن بننه ان یه یشم ینره ام بنه بناراد رفنتم کنه چ نت: اوهناتو وا کنن دیگنه ونا
 ...بنگی کردن

بعنند ا  یننه سننکو  کویومننو، شننیعون چ ننت: امننرو  مینننوام بننرم بیهارسننتان 
 بعدشم شرکت بعدشم دور دور باهام میای؟

متع ننب نگنناش کننردم: اون وطننت اون یهننار تننا بنننه ای کننه بننان هسننتن و 
 مسئومیتشون با منه ییکار کنم؟

کیشنون بنسننت بقیشننون پنوکر مانننند نگنام کننرد: ا  اون یهننار ن نر بننان فقننط ی
 ...که ما هیلدارو میبریم بقیه ام وونه بهونن دیگه��ورس چندن

مبنننندی  دم: بنناش مننن میننرم واضننر شننم بننریم بیهارسننتان شنناید مامننان بینناد 
 ...وونه یون  هوام بهوش اومده ودیگه ههه یی داره درست میشه

و  وودم واضر شدم و هیلندا رو هنم واضنر کنردم و بنه بننه هناهم وبنر دادم
 ..با باراد راهی بیهارستان شدیم

بعدا  یه م طنا  کویینک بنا  هنو  رفنان و تحوین  دادن هیلندا بنه مامنان، بنا 
 .باراد راهی شرکت شدیم

 توی ماشین نشسته بودیم که باراد یهویی چ ت:چیسو

 منم با مبنند جواب دادم:جانم؟

 ...مبنندی  د:میدونستی مبنندا  ویلی طشنگن؟ به آدم انرژی میدن

مبنننند و ننومی  دم و نگنناش کننردم...وی وننوبی ا  ایننن وننرفش بهننم دسننت 
 ...داده بود
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به وودم تشر  دم کنه چیسنو نل بهینر ونی ونوب ینی یینه دیگنه، کنه ینی 
مننش  انن؟ر،ک ننای وننرفش وننی وننوب داشننت؟ اوف چیسننو اوف ا  دسننت 

 ...تو

 ...مبنندمو جهک کردمو ا  شیشه به بیرون نگاه کردم

 ...یقه ماشین متوطف شدبعد ا  یند دط

 ��باراد: وب رسیدیم

 ...باهم ا  ماشین وارج شدیم...شونه به شونه ی باراد وارد شرکت شدم

 ...بوی  عر روژیتار به مشامم وورد...بوی بابا

 باراد: چیسو فامیلیت یی بود؟

 .متع ب ا  این سوامش چ تم: کیانی

 متع ب تر ا  من چ ت: بابا  ماتیار کیانی؟

 چ تم که چ ت: و تو انن دوتر ر؟یی شرکتی؟اوهومی  

 تک ونده ای کردم: آره دیگه وان ول کن این ورفارو اتاطت ک است؟

به جلوی در اتاطش کنه رسنیدیم دوتنا منرد یشنم سنبز رو دیندیم کنه یکیشنون 
 .مسن تر بود

 :باراد جلو رفت

Kaya bay yine sorun ne?:آطای کایا دوباره یه مشکلی پیش اومده؟ 

 :مردی که مینورد هم سن و سال باراد باشه چ تاون 

Daha önce söyledikthe:طب  چ تیم 

 :باراد با ن ر  به پسر جوون نگاه کرد و روبه مرد مسن چ ت

Biz zaten cevapladik:ماهم طب  جوابهونو دادیم 
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 ...بعدم رو به من چ ت: چیسو بیا برو تو اتاق انن میام

فتم کنه صندای پنر ا  آمنودچی اون پسنر جنوون داشتم آروم به سنهت اتناق مینر 
 :رو شنیدم

Kis arkadaşin mi? Satin alacağim, ne kadar?: دوسنننت دوترتنننه؟
 مینرمش،یند؟

 :باراد با وشم نگاش کرد و به سهتش یورش کرد

Kapa çeneni kaltak adam piç:و ه شو مرتیکه ی  وضی 

 ...وان باراد بزن اون یارو بزن

 ن و جداشون کردن به سهت باراد رفتمبعد ا  اینکه اومد

 ...بی مهابا اشک میرینتم

دسننتهامی ا  کننی م در آوردم و بینننی و دهننانش رو کننه وننونی شننده بننود پنناک  
کردم مبننند کنوییکی  د ومنی سنریک جهعنش کرد...تنرک منبش اجنا ه نهینداد  

 .که بننده

 نتم  باراد: تو یرا چریه میکننی ونانوم وانوما...یناد  رفنت بهنت ینی چ نتم؟ چ
که مبنندادتم اننرژی بنشنه...پی ونان ینرا داری بنرام چرینه میکننی کنه دمنم 

 ...بگیره؟ بنند

مبنننند کننوییکی  دم کننه چ ننت: ههننین مبنننندای کویومننوتم آدمننو شنناد 
 ...میکنه

 .دستم با فاصله ا  صورتش طرار داشت

 .دستش رو روی دستم چذاشت و دستهال رو به سهت مبش برد

 ....با م اون ویتو یشهام نگاه میکرد..

 ...چیسو با   ر  دیا یه وسی آوه؟ر...اه
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 .دستهال رو ا  دستم چرفت و دستم رو کنار بدنم طرار داد

 :اون پسر جوون هنو  اون ا بود،داد د

Bu hikayenin sonu diğil:این پایان داستان نیست 

باراد وواسنت بنه سنهتش بنره کنه جلوشنو چرفتم...نبایند بیشنتر ا  اینن ادامنه 
 ...داد...ی ورایی دایون کرد اون بدبنتومی

 ...باراد سر من ییرتی شده

نیشم کم کنم داشنت بنا  میشند کنه ونودم بنه ونودم چ نتم، نیشنتو ببینند تنو 
 ...این هاچیرواچیر تو به فکر یی هستی اوه

 ...با باراد به اتاطش رفتیم...اونام رفتن...ومی با هزار تا تهدید تو وامی

 ...تاق باراد نشستمروی کاناپه تو ا

 اونم تو آیینه داشت مب و بینیش رو کنکاش میکرد

باراد: ایش یه دسنت سننگینی داشنت ومینا...ومی چیسنو ونال کنردی ی نوری 
 .. دمش

 با این جهلش یهو  دم  یر چریه

 ن بناطر اونا

دمننم پننر بننود، ا  دسننت وننودم  صننبی بودم،کننه  ننین ماسننت وایسننتادم و اون 
 ...د که وریدنیه...اه که یقدر ورم منبه یشم یه جنی نگام کر 

 باراد متع ب نگام کرد

 کنارم نشست: چیسو؟یرا چریه؟

با هق هق شروع کنردم بنه ونرف  دن: بنناطر اینکنه دمنم چرفتنه بنناطر اینکنه 
اون آش ال به یشم ینه جننی مننو نگناه کنرد ومنی منن هیننی نگ نتم بنناطر 

اطر اینکنه منن بنی پندر اینکه بدبنتم بناطر اینکنه تنورو  د و  وهنی شندی بنن
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منننادرم بنننناطر اینکنننه بابام،بابنننام نیسنننت بنننناطر اینکنننه مامانم،مامنننانم 
نیسننت،بناطر اینکننه دمننم پره،بننناطر اینکننه نیننا  دارم داد بزنم،چریننه کنم،بننا م 

 دمی  بیارم؟

بننا تننک تننک کلهننه هننایی کننه میگ ننتم، دونننه دونننه اشننک میرینتم،هننق هننق 
 ...میکردم

 ....رای وامی شدن دمماین د وا تلنگر ووبی بود ب

 ...باراد هنو  داشت منو با تع ب نگاه میکرد

 ...فضای اتاق برام سنگین بود...ن ی کم آوردم

بلنننند شننندم و  دم بیرون...صننندای بننناراد رو کنننه اسنننهم رو صننندا میکنننرد 
 ...میشنیدم

 ...پام که به بیرون رسید انگار تا ه اکسیژن وارد ریه هام شد

 ...شرکت فاصله چرفتمبعد ا  یه مکث کوتاه ا  

 ...برچشتم و به پشت سرم نگاهی انداوتم...باراد با دو به سهتم میومد

ا  وننودم و امننت کشننیدم... ین ایننن دوتننرای مننوس پیشننش چریننه کننردم و 
 ...ضعف نشون دادم

منتظنننرش ایسنننتاده بنننودم...ا  ورکنننت ایسنننتاد و اوهننناش رو تنننوی هنننم  
 ...کشید...دستاش مشت شد

 ....ولقه شدیهو دستی دور کهرم 

Parfümün beni sarhoş etti:عر  منو مست کرد  

تق  کنردم کنه ا  دسنتش رهنا بشنم ومنی اون کهرمنو محکهتنر یسنبید...طهقهه 
 ...ی مسنره ای  د و دستاش رو روی کهرم ورکت داد

 ....باراد با دو و فریاد به سهتم میومد
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Seni öldüreciğim Tarkan:میکشهت تارکان! 

 ...و پایین آوردم و محکم  دم رو نقعه ی وساسش دستهو مشت کردم

بننا یننه فریننادی کننه ا  سننر درد میکشید،دسننتاش شنن  شنند و ا  دور کهننرم بننا  
 ...شد

 ...منم سریک ا ش فاصله چرفتم و به سهت باراد رفتم

 ....باراد مینواست به سهتش وهله ور بشه که جلوش رو چرفتم

 .... وضی رو بکشم باراد: ومم کن چیسو بزار من این مرتیکه ی

 سری به نشانه ی من ی تکون دادم که صدای فریاد تارکان به چوشم رسید

 :ههونعور که ا  درد وم شده بود داد  د

Bayan Kiani,babam gibi diğilim,istediğimi elde ederim:  ونننانوم
کیننانی مننن مشنن  پنندرم نیسننتم،من اون ییننزی رو کننه مینوام،بننه دسننت 

 ...میارم

 ...نگون به سهت ماشین شاسی بلند مشکی ورکت کردبعدم منگون م

 ....و با یک تیکاف ا  ما دور شد

فننامیلی منننو ا  ک ننا میدونسننت..منظورش ا  اینکننه شننبیه بابنناش نیسننت یننی 
 ...بود

 .باراد: من یه رو ی این پسره رو مه میکنم،وان ببین

 ههونعور که تو فکر بودم پرسیدم: باراد اسم باباش ییه؟

ونننندی  د: هاکان،هاکنننان کایا...ینننه منننرد هینننز و کشینننف  نننین بننناراد پو  
 ...وودش

 ...سریک به وودم اومدم: باراد راه بیوفت باید بریم وونه

 ...بعدم با   له به سهت ماشین رفتم
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 باراد: چیسو...چیسو...صبر کن ببینم ییشدی تو یهو

 ...چیسو: ییزی نگو فقط بیا بریم

وتننی دیگننه سننوامی هننم نپرسننید...با تننوی راه هینکنندومهون ورفننی نزدیم...
 ...جدیت رانندچی میکرد

 ...به محض رسیدن تقریبا به طرف وونه پروا  کردم

 ...در ورودی رو با  کردم

 ...مامان و بابا تو سامن روی کاناپه نشسته بودن

 ...به سهتشون رفتم: هاکان کایا کیه؟

 ...مامان و بابا متع ب نگاهم میکردن

 ...بابا: س م

 ه سری تکون دادم:س م بابا...میشه بگین هاکان کایا کیه ؟ک ف

باراد وارد شند و سنهتم اومند ینه سن م سرسنری داد: چیسنو نننواه کنه طضنیه 
 رو بزرچش کنی

چیسو: طضیه به ونودی ونود بنزرب هسنت،به منن بنه یشنم ینه جننی نگناه 
 ...شده

 باراد اوهاش رو تنو هنم کنرد: یلنط کنرده هرکنی نگناه کنرده کنه منن وسناب
اون طرفو چذاشنتم کنف دستش...درضنهن هاکنان کاینا ینه ربعنی بنه تارکنان 

 داره؟

بلننند شنندم و مقننابلش ایسننتادم: وننتهن یننه ربعننی داره کننه تننو ورفنناش اسننم 
 ...باباش رو آورد..ورچنه یه دمیلی داره که

 ...با صدای بابا ورفم نص ه موند
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بنناراد یننرا بابننا: بسه...درسننت  ننین آدم بشننینید بگینند ییشده...صننور  و مننب 
  وهیه...تو یرا ا  من پرسیدی که کایا کیه؟

باراد با دمنوری نگاهی بنه منن اننداوت: چیسنو براتنون توضنیح مینده منن بنا 
 ..اجا تون دیگه میرم

 ...چیسو: باراد من

 نزاشت ورفهو ادامه بدم: من میرم اتاطم...فع 

 ...و رفت...یشهام رو ا  روی ورن روی هم چذاشتم

 ...نوم چیسوبابا: وب؟ میش

ک  طضیه رو بنرای بابنا تعرینف کنردم و دوبناره سنوامم رو تکنرار کنردم: هاکنان  
 کایا کیه بابا؟

مامنان: هاکننان کسننی نیسنت دوتننرم...اون فقننط نهایننده ی یکننی ا  مسننابقا  
 ...بود...ههین

 ...بابا هم ورف مامان رو تایید کرد

 ...اما من فکرم مش ول بود

 ...ردم و به اتاق باراد پناه بردمبناطر ههینم مباسامو  وض ک

 ...تق تق تق

 ...صداشو شنیدم: بیا داو  چیسو

 ... ه فههید منم

 اول سرمو ا  نی در بردم داو : ا  ک ا فههیدی منم؟

مبنند کم جونی  د: جز تو کسی بنا منن کناری ننداره کنه بننواد بیناد جلنوی در 
 ...اتاطم
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هونعور کننه سننرش تننو  دیگننه کامنن  داونن  شنندم،کنارش روی تنننت نشسننتم،ه
 چوشیش بود پرسید: تعریف کردی؟

 مظلوم پرسیدم: ییرو؟

مبنندی  د که ا  درد صنورتش جهنک شند...یاک منبش شنروع بنه ونون رینزی  
 ...کرد

 ...دستم رو روی یاک مبش چذاشتم و طعره ی وون رو با دستم چرفتم

 ...به وون روی دستم نگاهی انداوتم: امهی بهیرم بناطر من اینعوری شد

سننریک دسننتهامی کننه روی تنننت افتنناده بننود رو برداشننت و نننچ ننننی کننرد: ای 
 ...بابا دستت وونی شد بده پاکش کنم

 بعدشم وودش دستهو چرفت و آثار وون رو پاک کرد

بعنند ا  مکشننی کوتنناه شننروع بننه وننرف  دن کننرد: ببننین چیسننو تنهننایی بیننرون 
دی؟ نهیننوام نهیری هرجا وواسنتی بنری ینا بنه منن بگنو ینا بنه بابنا  ،فههین

دسننت اون آدم کشیننف بهننت بنوره...مرتیکننه ی  وضننی فکننر میکنننه بننا پننول 
 ...ههه کار میتونه بکنه

 ..متع ب نگاش کردم: باشه بابا آروم باش

 ...ن ی  هیقی کشید و چوشی رو روی تنت پر  کرد

 ...باراد:چیسو

 هومی چ تم و اون ادامه داد: دیگه به وود  نگو بی پدرومادر

 ن انداوتم: مگه نیستم؟سرمو پایی

دسننتش رو  یننر یننونم چذاشننت و سننرم رو بننان آورد: مگننه ینناد  رفننت چ ننتم 
بناطر هینی سرتو پایین ننندا ؟ بعدشنم کنی چ تنه تنو پندر منادر ننداری؟ پندر 
و مادر  تنورو وتنی بیشنتر ا  چرشنا و چیتنا دوسنت دارن...تنورو دوتنر بنزرب 

 !وودشون میدونن...دیگه نشنوم ههنین ورفی بزنی
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 باشه ای ههراه با مبنند تحویلش دادم: باراد؟

 باراد: جونم؟

 چیسو: میدونسی مش  ژموفن میهونی برام؟

بنناراد طهقهننه ای  د کننه سننریک بننناطر مننبش جهعننش کننرد: ووبننه وننان یننه 
 ...ووان دارویی ام پیدا کردم

 ...من شروع کردم به وندیدن که چ ت: ِای ننند دمم ضعف رفت

کنردم و شنبیه چربنه ی شنرک نگناش کنردم کنه چ نت: منم سنریک مبنامو جهنک  
 ...بنندی کهتر ضعف میکنم

 ...بعدش دوتایی شروع به وندیدن کردیم

 ...یه ووبه تو این تنهایی ها دوست ووبی مش  باراد رو دارم

ههینعننور داشننتیم شننووی میکننردیم و میندینندیم کننه چوشننی بنناراد  نننگ 
 ..وورد

 ...ه دستهو چرفتتهاس تصویری بود...وواستم پاشم برم ک

 ...تهاس رو وص  کرد

یه آطا و ونانوم جنوون پشنت ونط بودن...آطا نه بنور بنود ومنی یشنهاش  اق 
نبود..وانومننه ام یننه کهننی تپلننی بننود ومننی بهننش مینننورد دوتننر وننوب و 

 ...دوست داشتنی باشه

باراد: به آطا کامی ونال شنها آطنا کامینار ینه   نب ینادی ا  منا کنردی ونوش 
 ستایش وانوم؟ میگذره...وال شها

 ...بعد ا  یند ثانیه اون آطاهه شروع ره ورف  دن کرد: س م داش باراد

 ...اون وانومه ام که انگار اسهش ستایش بود س م کرد

 ...من توی کادر نبودم
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امننا توسننط بنناراد کننه دسننتاش دور شننونه هننام ولقننه شنند تننوی کننادر کشننیده 
 ...شدم

کنار ...سننن م ونننانوم سنننتایش: اوووو بننناراد ونننان اینننن ووشنننگله کینننه  
 ...ووشگله

 ...منم س م کوتاهی دادم

بنناراد: امکننی بننرای وودتننون ویامبننافی نکنینند و ذوق نکنینند...منو چیسننو فقننط 
 ...دوستیم

کامیننار شننروع بننه وندینندن کننرد: ای جننانم ای جننانم پننی وننانوم ایرانننی ام 
هستن...وان این نوری کنه شنها صن ت یسنبیدیش بنه ونال و رو   نهیننوره 

 ...مش  یه دوست باشه فقط برا 

 ...باراد معترض اسهش رو صدا  د که کامی چ ت: باشه باشه من تسلیم

 ...بعد ا  یند دطیقه ووش و بش کردن بانوره طعک کردن

ومننی بنناراد هنننو  دسننتش دور شننونه هننام بننود و بننه دیننوار روبننه روش ویننره 
 ...شده بود

 ...یهو با اوساس صدام کرد: چیسو

 وابشو دادم: جانم؟منم با اوساس ج

و یهو ینه سنوال مسننره پرسنید کنه اصن  بنا فضنای اوساسنی منا جنور نبنود: 
 یرا درستو ادامه ندادی؟

 ..یعنی دمم مینواست و ش کنم

 ....با ورن چ تم: یون دوست داشتم

وننودش فههینند کننه فههینندم سننرکارم چذاشننته بننناطر ههینننم بننا ونننده چ ننت: 
 ...وان ورن ننور جوش میزنیا
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 ...وندم چرفته بود وودمم

 ...نگاهی به سا ت منیم انداوتم

 ...چشنم بود..ومی بیشتر ا  اون ووابم میومد

 ...وهیا ه ای کشیدم و ا جام بلند شدم

 ...چیسو: وب دیگه باراد من میرم بنوابم...ویلی ووابم میاد

 ...بعدم با محن بنگونه ای چ تم: جیش،بوس،نن  هو باراد

 ...سر داد: شب بنیر کویوموی  هو بارادباراد ونده ی بلندی 

 ...با مبنند و شب بنیر ا  اتاق وارج شدم

داو  کهدم دنبنال مبناس راوتنی میگشنتم کنه نی مباسنام ینه موجنود   ینب 
و یریننب کننه انگننار یننه وشننره بننود و پاهنناش شننبیه پاهننای شننیعان بننود 

مشننال دینندم...وا چیسننو تننو مگننه تاوننان پاهننای شننیعانو دیدی...یبنندونم اصنن  
 ... دم دیگه

 ..جی هو توی چلوم و ه کردم و سریک ا  اتاق به اتاق باراد ه وم بردم

دیگه در  دنو اینا یادم رفت،وودمو پنر  کنردم تنو اتناق شنروع بنه جینغ جینغ  
 ...کردن کردم

 چیسو: باراد باراد باراد باااارااااد

 ..باراد هم مش  ههیشه با تع ب منو نگا میکرد

مننم مشن  اینن بننه هنا کنه انگنار کسنی دنبامشنونه رفتهنو  بلند شند و ایسنتاد
 .پشتش طایم شدم انگار اون سوسک شیعانی دنبامم بود

باراد نگاهی بنه پشنتش کنه منن بنودم اننداوت و بنا یشنهاش داشنت ا  منن 
 ...سوال میپرسید



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

124 
 

با مکنت و ِمّنو ِمنّن شنروع بنه ونرف  دن کنردم: ی...یه...ینه سوسنک شنیعانی 
 ..اون است

اول بننا تع ننب نگننام کننرد بعدشننم بلننند  د  یننر  یننر ونننده: سوسننک بنناراد 
 شیعانی ییه دیگه؟

 .. صبانی ضربه ای به با وش  دم:من یهیدونم بیا بریم بکشش

باراد ههونعور بنا وننده چ نت: ونان مگنه دنبامنت کنرده کنه پشنت منن طنایم 
 شدی؟

 یشم یره ای بهش رفتم

 باراد: وب وان دطیقا ک است؟

 ...:  یر کهدا توی مباس...نه نه نی کهد توی مباساهول مانند چ تم

بنناراد پننوکر ماننننده نگننام کننرد: بنناش بنناش آروم بنناش...فکر کنننم فههینندم  
ک اسننت...نی مباسننا تننوی کهد...نننه ،نی کهنند تننوی مباسا...درضننهن اون کننه 

 تو اتاق تو اونم طبقه ی بانست پی یرا انقده میترسی؟

 ...اد ترسیدم دیگهبا ورن جواب دادم: یهیدونم بار 

 ...تک ونده ای کرد و به سهت اتاطم راه افتاد

 ...جلوی در اتاق که رسیدیم دیدم داره ا   یر در میاد بیرون

 ...هینی کشیدم و دومتر ا  باراد و اتاق فاصله چرفتم

باراد هم ویلنی شنیک و م لسنی بنا دمپنایی کنه پناش بنود سوسنک رو مهنش  
 ...کرد

 ...ا  روی  مین بلندش کرد بعدشم ا  شاوکش چرفتش و

 ...باراد:وب من اینو میبرم توام برو بگیر بنواب دیگه ترسو وانوم
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اوهی کردم: یک اینکه منن ترسنو نیسنتم و دو اینکنه منن دیگنه تنوی اون اتناق 
 ...نهینوابم مباسهو جهک میکنم میرم یه اتاق دیگه

 ...باراد وندید و سری تکون داد

 ...باراد: باش جوجه شبت بنیر

با اوتیاط وارد اتناق شندم بنه سنر ت مباسنامو یپنه یومنه ریننتم تنو یهندون 
 ...و سریک ا  اتاق وارج شدم

 .روی کاناپه درا  کشیدم و به سقف ویره شدم

 من یرا بابا رو بیدار نکردم؟

 یرا چرشا رو بیدار نکردم؟

 اص  یرا مامان رو بیدار نکردم؟

 .یه سوسک بود دیگه

 ش؟اص  یرا وودم نکشته

 یرا سریک پریدم تو اتاق باراد؟

 چیسو چندش نکن دیگه

 یرا بابا رو بیدار نکردم؟: بناطر اینکه وب وسته بود

یننرا چرشننا رو بینندار نکننردم؟: بننناطر اینکننه مینواسننت مسنننرم کنننه منننم 
 ووصله نداشتم

یننر  مامننانو بینندار نکننردم؟: مسننلهه،وب اونننم مشنن  بابننا وسننته بننود وننواب 
 .بود

ش؟: وننب یندشننم میشنند...نه اینکننه بترسننها نننه یندشننم یننرا وننودم نکشننته
 .میشد
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آخ چیسننو بگیننر بنننواب دیگننه یننه سوسننک بودا..وننان ببننین یقنند بهننش فکننر 
 میکنی...بگیر بنواب وودتو مسنره نکن....بنواب

 ...یشهامو محکم روی هم چذاشتم و هرجور که شده وودمو ووابوندم

 ...با صدای  نگ چوشیم ا  وواب بیدار شدم

 ...کی بود این وطت صبحاه  

 ...نگاهی به چوشیم انداوتم شهاره ی ناشناس بود

رد تهنناس دادم..مینواسننتم دوبنناره بنننوابم کننه صنندای پیامننک چوشننیم بننه  
 ...چوشم وورد

 :ههون شهاره ناشناسه بود...پیام رو با  کردم

Senden intikam alacağim: ت فیشو سر  در میارم 

 ...ن بار ووندمنیم ویز شدم و پیامک رو یندی

 کی میتونست باشه جز تارکان،شهاره ی منو ا  ک ا آورده

 ...نشستم و موهام رو توی دستم چرفتم و سرم رو با دستام نگه داشتم

 ...ن ی  هیقی کشیدم و دوباره پیامک رو ووندم

 ...فقط یه تهدیده، مش  تهدیدای تووامی بقیه ی پسرا

 ...هت آشپزوونه راه افتادمشهاره رو توی بلک میست چذاشتم و به س

 ...میوانی برداشتم و پرا  آبش کردم و یه ن ی وورم

 ...میوان رو توی سینگ چذاشتم و به کابینت تکیه دادم

این ترکیه اومندن مناام   نب مناجرایی شندا...اول کنه  هنو  رفنان ونانم کنه 
 ...این پسره، ودا سومیشو به ویر کنه

 ...م و وودمو سرچرم کنمسعی کردم فکرمو ا  ههه ییز پاک کن
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 ..یهدونم رو برداشتم و به یکی ا  اتاق های طبقه ی پایین رفتم

مبنناس هننام رو مرتننب و امبتننه بننا اوتینناط تننوی کهنند یینندم و روی تنننت 
 ...نشستم

 .فکر بدجور درچیر اس ام اسی که برام ارسال شده بود،بود

راد، انن فکننر بهتننر نیسننت بننا بنناراد مشننور  کنننم؟ نننه بابننا تننوام هننی بنناراد بننا
 ...میکنه دوتر ترسویی هستی

نه اص  ینه ربعنی بنه ترسنو بنودن ینا نبنودن منن داره...مهکننه بنرام دردسنر 
 ...درست شه

 ...اره باید بهش بگم

 ...پاشدم و ا  در اتاق بیرون رفتم روی کاناپه نشسته بود

 ...بود ۹نگاهی به سا ت انداوتم..

 ...رفتمس م صبح بنیری چ تم و به آشپزوونه 

 ا  تو آشپزوونه داد  دم: باراد...باراد

 ...صدای وندش ا  پشت سرم اومد

 ...باراد: داد نزن ووشگ  وانوم..من این ام

 مبنند سرسری تحویلش دادم: بستنی مینوری؟

 مبنند ا  روی مبش محو شد و طیافش جدی شد: ییشده؟

مبنننند بسننتنی هننارو تننوی ظننرف رینننتم و طاشننق هننم روشننون چذاشننتم بننا یننه 
 ...مصنو ی به سهت باراد برچشتم: بریم بستنی بنوریم

داشتم بنا ظنرف هنای بسنتنی ا  آشنپزوونه بینرون مینرفتم کنه بنا ومو چرفنت:  
 چیسو ییشده؟
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بسننتنی هننا رو روی کابینننت چذاشننتم و چوشننی رو ا  جیننبم در آوردم و پیامننک 
 ...متارکان رو با  کردم و دادم دستش وودمم با ظرفای بستی بیرون رفت

ظننرف هننارو روی میننز چذاشننتم و وودمننو روی کاناپننه پننر  کننردم و دسننتم 
 ..رو،روی پیشونیم چذاشتم

 ...باراد چوشی رو،روی کابینت رها کرد و با سر ت به طرف در رفت

 ...یا ودا...چیسو کاش نهیگ تی...اه

بننا سننر ت چوشننیهو برداشننتم و تقریبننا دنبننامش دویدم...میدوینندم و اسهشننو 
 ...صدا میکردم

کننه آوننر بهننش رسننیدم و دستشننو چننرفتم ههونعننور کننه ن ننی ن ننی میننزدم  
 !...کنی؟چ تم:م...می...مینوای...ییکار

 ...باراد  صبی بود...ویلی ام  صبی بود

 ...باراد: چیسو برو تو وونه من میرم و برمیگردم

 ...مینواست دوباره راه بیوفته که دستشو محکم تر یسبیدم

 ...مچیسو: نه منم باها  میا

ن سننی ک فننه کشننید و وواسننت ییننزی بگننه کننه اجننا ه ی وننرف  دن بهننش 
 ...ندادم: من ویلی بدپیله ام پی بهتره بحث نکنی

 ...پوفی کشید و دستهو چرفت و دنبال وودش کشوند

سننوار ماشننین شنندیم...پاش رو روی پنندال چننا  چذاشننته بننود و محکننم فشننار 
 ...میداد

 ...زکه بعد ا  یک ربک بانوره  د رو ترم

باراد: ونوب چنوش کنن ببنین ینی منیگم چیسنو...تو ماشنین میشنینی تنا منن 
 برچردم وب؟



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

129 
 

هننم نگننران بننودم هننم وننندم چرفتننه بود...داشننت مشنن  باباهننا کننه واسننه بنننه 
هاشون وط و نشنون میکشنیدن باهنام ونرف مینزد...ا  طرفنی ام وطنت وننده 

 ...نبود

 ...رج شدبرای ههین سری مضعرب تکون دادم و باراد ا  ماشین وا

 ...منم سریک درارو ط   کردم

 ...ودود نیم سا ت چذشته بود و باراد هنو  برنگشته بود

 ...دمم شور میزد...به طول وامه می ی ودابیامر  انگار تو دمم روت میشورن

 ...مینواستم پیاده بشم که دیدم باراد داره برمیگرده

 ...با هزار و یک  وم جدید روی صورتش

 ...ماشینو با  کرد و نشست ویلی ریلکی در 

دسننتهامی ا  روی داشننبورد برداشننت و بننه آرومننی شننروع بننه تهیننز کننردن  وننم 
 ...هاش کرد

 ...منم متع ب و با دهنی با  داشتم نگاش میکردم

 مضعرب پرسیدم: ییشده؟

 شونه ای بان انداوتم و استار   د: هینی

یهننویی  یننپ یپننی و بننا وننرن نگنناش کننردم: آهننا نبنند ایننن  وهننای جدینندم
 ...وودشون،وود به وود ظاهر شدن

 ...به آرومی ورکت میکرد و ا صبانیت نیم سا ت پیش رو نداشت

 ...مبنندی  د و دستی روی چونم کشید: پیش کیسه بوکی کبیر بودم

 سوامی نگاش کردم که چ ت:تارکانو میگم بابا، تارکان

 ؟یپکی نگاش کردم وب انن تارکان یه ربعی به کیسه بوکی داره
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سوامی که تو ذهنم بنود رو ا ش پرسنیدم کنه جنواب داد: یادتنه چ نتم کنه منن 
 هروطت  صبی بشم  صبانیتهو سر اون کیسه بوکی بیناره وامی میکنم؟

 ونگ مانند چ تم: وب؟

باراد ونده ای سنر داد: ونب ا  اینن بنه بعند تصنهیم چنرفتم هرینی  صنبانیت 
ه بنننوکی ا  هرجنننا دارم سنننر اون  وضنننی ونننامی کننننم بنننه جنننای کیسننن

 ...بینارم...اسهشم چذاشتم کیسه بوکی کبیر

بعنندم بننا یننه مبنننند ژکوننند نگننام کننرد...منم دیگننه طاطننت نیننووردم و  دم  یننر 
 ...ونده

 ...یک ه ته بعد

 هنننو  رفنننان منننروص شنننده بنننود و دوبننناره ونننانوادچی دور هنننم جهنننک 
 ..بودیم...وتی تو این یه ه ته ا  تارکانم وبری نبود

 ...م و به سهت اتاق وامه اینا راه افتادما  اتاق بیرون اومد

 ..تق تق تق

 چیسو:  هو جون مههون نهینواین؟

  هو  رفان: به به ببین کی اومده ،وال سوچلی  هو یعوره؟؟؟

 ...روی تنت کنار  هو نشستم: تو ووب باشی منم ووبم  هو جون

 ...دستهو چرفت و با چرمی فشار داد

 ...که صدای  نگ چوشیش بلند شد

کنننار تنننت چوشننی  هننو رو بهننش دادم کننه چ ننت بنناراده و تهنناس رو وصنن     ا  
 ...کرد

 ...تا اومد با مبنند جواب بده اوهاش رفت توهم

 ... هو  رفان: اه معنتی من که نهیتونم بیام اون ا
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 ...یهو نگاهش به من افتاد

 ... هو  رفان: باش باش، وایسا انن یکاری میکنم

: چیسننو بابننا  رو وننرف تننو وننرف چوشننی طعننک کننرد و رو بننه مننن چ ننت
 نهیزنه،برو بهش بگو که اون برچه ی استندام پسر کایا رو امضا نکنه

 ... صبی شدم و چ تم:  هو این کایا کیه که

نزاشت بقیه ی ورفهو بنزنم: انن بنا منن بحنث نکنن چیسنو پاشنو بنرو شنرکت 
 ...و نزار اون استندام نامه امضا شه

کننه جلننو در بننود و کنننار  دم وکیننف و    سننری تکننون دادم ووامننه هانیننه رو
 چوشیهو برداشتم و ا  وونه بیرون  دم

تننا وننود شننرکت دوینندم...ک  راه ورودی تننا اتنناق ریاسننت رو بننا دو و ن ننی 
 ...ن ی طی کردم

 ...در رو که با  کردم فقط داد  دم:امضا نکن بابا

 ...بابا متع ب نگام کرد و ونگول مانند چ ت: دیگه کردم

 های ن ر  انگیر تارکان افتادیشهام توی یش

 ..پو وندی روی مبش بود

 ...به بابا دست داد و تشکر کرد و به سهتم اومد

 :نگاهی به صورتم کرد و روبه بابا چ ت

Güzel bir kizin var tebrikler kiani bay: دوتننر  یبننایی دارینند...بهتون
 ..تبریک میگم آطای کیانی

 ...براش تکون داد و رفتباباهم سری با یاشنی یک مبنند مضعرب 
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متع ب به بابا نگاه کنردم: بابنا اینن ههنونی بنود کنه منزاوهم شنده بنود...یرا 
اسننتندامش کردین..اصنن  مگننه بابننای وننودش کاروونننه دار نیسننت؟بابا یننرا 

 اینکارو کردین؟

بابا ریلکنی چ نت: دوترم، زینزم، طنرار نیسنت بنا تنو کناری داشنته باشنه اون 
 ...ه ههینفقط مینواد این ا کار کن

ومننی مننن بننه ایننن وننرف بابننا اطهینننانی نداشننتم و میدونسننتم ب هننا ا  ههننین 
 ...ثانیه به بعد طراره رو سر منو وودشونو باراد و هزار ن ر دیگه آوار بشه

نگاهی وسنته بنه بابنا اننداوتم ا  اتناق ونارج شندم و راه اتناق بناراد رو پنیش  
 ...چرفتم

روی مینز چذاشنته بنود و یینز هنایی  تقه ای بنه در  دم و وارد شندم سنرش رو
 ... یر مب  مزمه میکرد

به طرف رفنتم و دسنتم رو روی کهنرش چذاشنتم بلنند شند و بنا نگناهی وسنته 
 ...مبنندی بهم  د

 باراد: امضا کرد؟

سننری تکننون دادم و اونننم دسننتهو چرفننت: وننوب کنناری کننرد نباینند ییننر ا  ایننن 
 ...میکرد

یشننهایی اشننک آمننود نگنناش  دسننتهو ا  تننوی دسننتش بیننرون کشننیدم و بننا 
 ...کردم

 ...ییزی نگ تم آروم  قب  قب رفتم و به سر ت ا  اتاق وارج شدم

 ...اشکام سرا یر بود و نیا  به آرامش داشتم

 یرا هیشکی منو نهیبینه؟ یرا به من اههیت ندادن؟

بنناراد تننو دیگننه یننرا؟ بنناراد منننی کننه دوسننتت داشننتهو رن وننندی..یعور 
 تونستی؟
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ی ذهنننم تکننرار میکننردم و چریننه میکننردم انقنندر دیوینندم کننه ایننن ورفننارو تننو
 ...وودمو کنار اسکله پیدا کردم

روی نیهکتننی نشستم،چوشننیم  نننگ مینننورد،ا  تننو کننی م بننرش داشننتم و بننه 
 .ص حه اش نگاه کردم..باراد بود...جواب ندادم

 ...دوبار، دیگه هم  نگ  د، جواب ندادم

صن حه ی چوشنی نگناه کننم جنواب دوباره چوشیم  ننگ وورد،بندون اینکنه بنه 
 دادم: مگه نهبینی جواب نهیدم یرا انقد  نگ میزنی؟

 ...اینو تقریبا با داد چ تم

 ..اما ب ای باراد صدای طهقهه ای نا آشنا به چوشم وورد

 .نگاهی به ص حه ی چوشی انداوتم،شهاره نا آشنا بود

Sakin ol ben tarkan:آروم باش منم تارکان 

 ...دی چ تم،نا ل شدن ب ها ا  ههین انن شروع شدای ودا، دیدی،دی

 :ا  نی دندونام یریدم

Ne istiyorsun?:یی مینوای 

 :دوباره طهقهه ای  د

Seni istiyorum:تورو مینوام 

 :دیگه طاطت نیوردم و شروع کردم به داد  دن

Ama senden nefret ediyorum,biliyor musun?nefret ediyorum: امننا
 می ههی؟متن رم من ا   متن رم

 :با صدایی که رچه های وشم توش موج میزد چ ت

Bağirma hakkin yok:وق نداری داد بزنی 
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 : صبی تر ا  طب  جواب دادم

Bu senin işin diğil: به تو مربوط نیست 

چوشننی رو طعننک کننردم کننه دوبنناره شننروع بننه  نننگ  دن کرد..ههننون شننهاره 
 ...بود

و بننا شنند  بننه سننهت دریننا پننر   کنتننرل وودمننو ا  دسننت دادم و چوشننی ر 
 ...کردم

 ...کهی دیگه اون ا نشستم و بعدش شروع کردم به طدم  دن

 ...یرا بابا استندامش کرد...یرا باراد مانعش نشد

یرا چ نت کنه کنار درسنتی کنرده...این افکاروسنوان  تنوی ذهننم مینرویندن 
 ...و ک فه ترم میکردن

 ...مبه وودم اومدم نگاهی به دور و برم انداوت

هوا داشنت تارینک میشد...چرسننه هنم بنودم...فکر کننم دنین  محکهنی بنرای 
 ...برچشتن به وونه باشن

 ..نهیدونم سا ت یند بود ومی هوا ویلی تاریک شده بود که رسیدم

در رو با کلیند بنا  کنردم و وارد شندم...آروم آروم داشنتم بنه سنهت در مینرفتم  
 که یهو صدای داد باراد به چوشم وورد

 راد: چیسوووووووبا

سرمو بنا شند  بنان چنرفتم و نگناش کردم...اوهنی رو یاشننی صنورتم کنردم و 
 ...رومو ا ش برچردونم

 ...مینواستم داو  وونه بشم که دستهو چرفت

 باراد: ک ا بودی تا انن؟ چوشیت یرا واموشه؟
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بننزرو داشننت وودشننو کنتننرل میکننرد کننه جننوری وننرف نزنننه کننه ا ش 
 ...نده بودبرن م...ومی منو رن و

 ...بدون اینکه نگاش کنم چ تم: چوشیم تو دریاست

 ...دستهو ا  دسش بیرون کشیدم و داو  شدم

پشت سنرم اومند و بنانوره کنترمشنو ا  دسنت داد: نشننیدی ینی چ تم؟چ نتم  
 ک ا بودی؟

منم مشن  ونودش داد  دم: طبرسنتون، سنر طبنر نننه بابنای نداشنتم...من ک نارو 
 ...زدم...اه ومم کن بابادارم برم؟ داشتم طدم می

 ...مینواستم به سهت اتاطم برم که صدای  هو  رفانو شنیدم

 به سهت اتاطش رفتم و با صدای چرفته ای چ تم: جانم  هو؟

 ...به سهتش رفتم و کنارش نشستم

 هننو  رفننان: انقنندر وودتننو اذیننت نکن،مننن امشننب بننا بابننا  و بنناراد وننرف 
 ..میزنم که ببینم طضیه ا  یه طراره

 ...سری تکون دادم: باشه  هو..من سرم درد میکنه میرم استراوت کنم

 ..ا  اتاق وارج شدم و یشهام به یشهای پریشون بابا و باراد افتاد

 باراد انگار داشت با یشهاش امتهاسم میکرد...ومی یرا؟

 ..دیگه ووصله ی فکر کردن نداشتم

 ..یشهم به مامان و وامه هانیه افتاد

 ...ورفی بزنه که با چ تن شب بنیر مانعش شدممامانم مینواست 

 ..در اتاطهو با کردم و چرشا و چیتا و ههتارو اون ا دیدم

 ...چرشا: آجی
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 ...مبنندی بهش  دم: میشه تنهام بزارید وستم

 ..چیتا و ههتا با طیافه های آویزون بیرون رفتن

 ...اشگامی نداره...بعدا ا  دمشون در میارم

 ...کردم که اونم سرشو پایین انداوت و رفتمنتظر به چرشا نگاه  

 ...مباس هامو با مباس راوتی  وض کردم و روی تنت درا  کشیدم

 ...هریی این پهلو اون پهلو کردم ووابم نبرد

 ..صدای طاروطور شکهم هم رو منم بود

 ...تصهیم چرفتم برم آشپزوونه ینیزی بنورم

 ...م ووردا  اتاق بیرون رفتم که صدای بابا اینا به چوش

 ...به سهت اتاق  هو رفتم و چوشم رو روی در چذاشتم

بابا:  رفان تو وودتو بزار جای منن اچنه  کنی دوترتنو بهنت نشنون بندن کنه 
یه میز طرمز)مینزر ت نگ(وسنط پیشونیشنه و تنو کناری ا  دسنتت برنهیناد ییکنار 

 ...میکردی؟ م بور شدم می ههی م بور

 ...ب ضی توی چلوم نشست

یننه دشننهنی آوننه؟ مگننه نهیگینند یننه کنندور  طنندیهی؟ وننب یننرا بنناراد: ایننن 
 وقیقت رو به روژینا وانوم و چیسو نهیگید؟

 .بابا: ینیزی فراتر ا  کدور 

 اشکی ا  یشهم سرا یر شد...کدوم وقیقت؟

یهننویی در بننا  شنند یننند طنندم  قننب رفتم...بنناراد بننا طیافننه ای جنناوورده نگننام  
 ...کرد

 ...اقباراد رو کنار  دم و رفتم تو ات
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 ...به بابا  ل  ده بودم...منتظر بودم وودش بگه

سرشنو پننایین اننداوت: یننه دشننهنی طندیهی کننه تننوی مسنابقه ای کننه روژیتننار 
 اول شد سر با  کرد و وودشو نشون داد

 با صدایی ب ض آمود چ تم: با هاکان کایا

بابننا ادامننه داد: هاکننان ا  محظننه ای کننه روژینننا رو دیننده بننود، یعنننی ا  اون 
طعی کننه بننه  نننوان نهاینننده ی مسننابقه ی  عننر ینناس اومننده بننود شننرکت مننو

 ... اشقش شده بود

 ...بابا این ورف رو که  د رب چردنش متورم شد و ن ی  هیقی کشید

بابا: اون موطک هننو  یینزی بنین مننو روژیننا نبود،امبتنه تنو دل منن بنود ومنی 
ا دربنناره ی روژینننا وبننر نداشننت،توی مسننابقه ی بهتننرین  عننر سننال کننه روژیننن

 عننر و)مبنننند  د(اسننم  عننر توضننیح میننداد،هاکان متوجننه شنند کننه کننار ا  کننار  
چذشننته،توی ههننون مسننابقه ام توسننعش تهدینند شنندم کننه طراره)پو وننندی 
 د(تقننان ا دواجننم بننا  شننقهو پننی بنندم،منم یننه سننری منندارک کننه نشننون 
میننداد هاکننان طاینناق میکنننه رو کننردم و انننداوتهش  ندان،کاروونشننم پلهننپ 

با ونودم چ نتم نسنشنو پینیندم،چ تم ا  دسنتش ون ن شندم،بعد ا  ینه شد،
مد  بهنم وبنر دادن کنه آ اد شنده و ا دواج کنرده و ینه پسنر بنه اسنم تارکنان 
داره و تننوی ایتامیننا  ننندچی میکنننه،ویامم بابننت ترکیننه راوننت شننده بننود،ومی 

 .برچشته و دوباره دست چذاشته رو نقعه ضع م

ا  انننو  دم: بابننا شننها طننب  جلننوش مقنناو   اشننکامو پنناک کننردم و جلننوی بابنن
 ...کردین پی اننم

نزاشت ورفم کام  بشنه: انن فنرق میکننه،اون دیگنه ینه طایناق ینی سناده ی 
 عننر و ادکلننن نیسننت..اون انن بننا پسننرش یننه تننیم جننانی و جنایننت کننار رو 

 تشکی  دادن که طایاق دوتر و مومیتا میکنن.توی مکزیک

 ...ق هقهو و ه کردمدستهو روی دهنم چذاشتم و ه
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 چیسو: ش...شها اینارو ا  ک ا میدونین؟

 ...بابا: به منم پیشنهاد شده بود که باهاشون ههکاری کنم

 ...یشهام چرد شد...توانم کم شده بود...ط سه ی سینم تیر میکشید

بنناراد: یعنننی یعننور؟ مگننه نهیگننین کننه باهنناتون دشننهنی داشننتن پننی یننرا 
 وواستن که باهاشون کار کنید؟

دست های بابنا مشنت شند و اوهناش درهنم: ینون مینواسنت ا  طرینق منن 
 ...به روژینا نزدیک شه

ایسننتادم...دنیا دورسننرم یروید...ط سننه ی سننینم ف یحانننه تیننر کشننید...و 
 واموشی معلق

.... 

 ...با سو شی که توی دستم وی کردم یشهامو با  کردم

 ...توی اتاطم بودم...نگاهی به کنارم انداوتم

 ...کنار تنتم نشسته بود..بابا و مامان و چرشاام بودن  باراد

 ...نگاههو به سقف دووتم و ات اطا  رو برای وودم مرور کردم

تصننننادف  هو،اومنننندن یهننننویی مننننا بننننه ترکیننننه،رفتن مننننن بننننه 
نامه،دشننهنی دیرینننه ی بابننا بننا هاکننان،فکر کنننم اینننا شرکت،تارکان،استندام

 ...دمی  ووبی بود برای چریه کردن

 ..ن طعرهاومی

 ..دومین طعره

 ...سومی،یهارمی و سی  اشکام

 ...نگاهی به باراد انداوتم...یهیگن و  هیق نگام میکرد

 ..مامان مینواست سهتم بیاد که بابا مانک شد و با چرشا بیرونشون برد
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 ...باراد دستهو چرفت و فشار داد

 ...باراد: درست میشه چیسو...درستش میکنم

کشننیدم: ومننی مننن نهینننوام تننوام بننه دردسننر دسننتهو ا  دسننتش بیننرون  
 ...بیوفتی

 ...پاشد و کنار تنت ایستاد: ومی نهیتونم تو دردسر افتادن تورو هم ببینم

 ...اینو چ ت و ا  اتاق بیرون رفت

 ...دوباره به سقف ویره شدم

سننرم رو ا  دسننتم کشننیدم کننه وننون فننوران کرد...دسننتهامی ا  روی  سننلی 
 ...برداشتم و روش چذاشتم

ا  روی تنت بلند شندم...برای جنگیندن بایند طنوی باشنم، منن جلنوی بنی پندر 
 ..مادر بودنم ایستادم،اینکه دیگه ییزی نیست

 ..در اتاطو با  کردم: بابا من ا  فردا میام شرکت

 ...درو محکم بهم کوبیدمو رفتم و روی تنت درا  کشیدم

و دسننتو  بننا صنندای آنرم چوشننیم بلننند شنندم و بننه سننرویی رفننتم ۷سننا ت 
 ...صورتهو شستم

یه شلوار می کوتاه بنا تنی شنر  مشنکیم پوشنیدم و کتنونی هنای مشنکیهم پنام  
 کردم..چوشیهو توی جیبم چذاشتهو ا  اتاق بیرون رفتم

 ...مستقیم راه اتاق باراد رو پیش چرفتم و درو با  کردم

 ...چیسو: به آطا باراد ووابی هنو 

 ...بیدار نشد

 ...ه آرومی روی کهرش کشیدمکنارش نشستم و دستهو ب
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یشهاشننو کهننی بننا  کننرد و مبنننندی  د و نننیم ویننز شنند کننه صننورتش کننام  
مقابنن  صننورتم طننرار چرفت..یقنند وطتننی ووابامو ننه جننذاب تره...موهنناش روی 

 ...پیشونیش رینته بود که با م صدبرابر جذاب ترش کرده بود

 ...سرفه ی تصنعی کردم: امهم..وب پاشو دیگه...یقد مینوابی

 کهی  قب تر رفت: ویر باشه ک ا به س متی شال و ک ه کردی؟

 .جدی چ تم: میریم شرکت،امبته طبلش بریم برای ورید چوشی

 کشید: سا ت ینده؟باراد دستی به یشم هاش 

 .نگاهی به سا ت منیم انداوتم: یه ربک به هشت

 ...ههونعور که مبنند میزدم چ تم: بیرون منتظرتم

بابنا رو دیندم کنه مشن  ههیشنه باهناش سن م اووامپرسنی   با ورودم بنه سنامن
 کردم

 بابا: ک ا مینوای بری؟

مبنننند وننرن دراری  دم: دیشننب بهتننون چ ننتم ومننی طننبلش بننا بنناراد میننرم 
 .برای ورید چوشی

باراد اومد بابا مینواست ورفنی بزننه و ا تنراض کننه کنه بنا ینه وندافظ سنر و 
 .تهشو هم آوردم

 باراد:مینوای ییکار کنی؟

با مبنند چ تم: کنار میکنیم...تنوام بهنم  عرسنا ی یناد میندی...هم صننعتی هنم 
 ...سنتی

 ونده ی بلندی کرد و پینید توی ویابون: داری با کی مچ میکنی دوتر؟

 ...منم متقاب  مبنند ورن دراری  دم: فکر کن با تو

 .باراد: ووب وان ورن ننور جوش میزنی، وب من یه پیشنهاد دارم



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

141 
 

اهش کننردم: امننرو  نننریم شننرکت، بننریم یکننم وننوش بگننذرونیم منتظننر نگنن
 ...فکرمون آ ار شه

 ...نوچ نویی کردم: واطعا که آطا باراد اص  کارمند وظی ه شناسی نیستی

طیافه ی بناراد آوینزون شند، کنه نتونسنتم وودمنو نگنه دارم و  دم  ینر وننده: 
ینه سنر بنریم  امهم وان که فکر میکننم میبیننم بند پیشننهادی نیسنت،اما طنبلش

 ...شرکت کار دارم

دستهو چرفت که ک  بدنم یخ شند بعندش یهنو چنرم شد،دسنتهو بنه سنهت منب 
 ..هاش برد و بوسه ای  هیق روش  د

مقصننودش ا  اینههننه محبننت و ییرتننی شنندن ییننه؟ وا چیسننو بننا  ونن  شنندی؟ 
یننی میتونننه باشننه،وب دوسننتته دیگننه، مگننه دوتننا دوسننت نهیتننونن ههننو 

 ..ته دوستانه ها دوستانهدوست داشته باشن امب

ای بابننا چیسننو وننانوم یننرا مینننوای بننه وننود  دروغ بگننی یننرا بننا وننود  
 ...صادق نیستی؟ اص  ومش کن انن به این ور ییزا فکر نکنم ویلی بهتره

ماشین متوطنف شند و پیناده شندیم..وارد ینه م نا ه مباین  فروشنی شندیم کنه 
وینی سن می کنردم و بنه باراد باهاش چرم اونوال پرسنی کنرد مننم بنا ونوش ر 

 .تهاشای چوشی ها پرداوتم

 .باراد:وب چیسو وانوم یه مارک و مدمی مینوای

 ...کهی فکر کردم: بهترین مدل سامسونگ

داشتیم درباره ی اپن  و سامسنونگ بحنث میکنردیم کنه صندای فروشننده منارو 
 :به وودمون آورد

Yardim etmemi ister misin?:مینواید کهکتون کنم 

هننون وننرف وننودم شنند و بهتننرین منندل سامسننونگ رو چرفتم...یننه آوننر سننر ه
 سیم کار  جدیدم چرفتم
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 ...توی راه سرکت بودیم و منم داشتم چوشی جدیدمو کنکاش میکردم

بعد ا  رسیدن به شرکت با منشنی پندرم ههاهننگ کنردم کنه ینه مینز بنرام تنو 
 ..اتاق باراد بزاره

مننرو  بننه هینننی فکننر بعنند ا  اون ا  شننرکت بیننرون  دیم...سننعی کننردم ا
نکنم...ووشبگذرونم...سعی کنردم امنرو  بنه جنای فکنر کنردن بنه یینزای دیگنه 

 ...به وودم و باراد فکر کنم

 باراد: وب امرو  مینوایم کلی ووشبگذرونیم..دوست داری ک ا بریم؟

نهیدونم یرا این جهلنه رو چ نتم ومنی انگنار ونرف دمنم بنود: نهیدونم،ههنه جنا 
 ♡..با تو ووبه

 ... هیق بهم انداوت و چ ت: بنند نگاهی

 ...مبنندی  دم که وودشو بهم نزدیک تر کرد و چ ت:  اشق مبننداتم

 ...ن ی  هیقی کشید و ا م فاصله چرفت

 ..چرمم شده بود شیشه رو دادم پایین تا هوای تا ه بنورم

 ...تا شب کلی چشت و چذار و ورید کردیم

 ...یلی دوسش دارمباراد: انن مینوام ببرمت ی ا که وودم و

 مبنندی  دم: وسته نشدی؟

 دستی روی چونم چشید: مگه میشه با تو بود و وسته شد؟

پنناش رو روی چننا  چذاشننت و ورکننت کرد...ونندود نننیم سننا ت بعنند وارد یننه 
 ...پارک کویومو و نقلی شدیم که پر ا  ریسه ی نمپ ریز  رد  رد بود

 ...صدای چیتار و آوا  میومد

 .ه سهت وسط پارک ورکت کردیمو ب پیاده شدیم
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بنناراد باهاشننون چننرم وننال و اوننوال کننرد و روی یکننی ا  صننندمی هننای اون ننا 
 ...نشست و منم کنار وودش نشوند

بعنند ا  تهننوم شنندن یکننی ا  آهنننگ هننا، چیتننار رو ا  آطاهننه چرفننت رو روی 
 .صندمیش نشست

 ...چیتار  دنم مگه بلده؟؟؟رو نکرده بود

 :باراد

Bu şarkiyi farsça süylüyorum hala aşik olduğumu bimeyen bori 
için: این آهنگ رو فارسی مینونم،برای کسی که هنو  نهیدونه  اشقشم. 

کنن  مننردم دورمننون جهننک شنندن...پی  اشننقه...یه یننم بننزرب تننوی دمننم 
 ...نشست...ووش بحال دوتری که تو  اشقشی باراد

 :به ووندن کرد باراد کهی چیتار  د و بعد ا   ل  دن به یشهام شروع

 آدم انقد که جذاب نهیشه دور  بگردم

 ویامت جهک شد آور تو شدی امهاس طلبم

 دمو بردی ودایی

 آوه یقد تو ماهی

 باید ههه ب ههن که شاه طلبم شهایی

 ا  اون م رور ووبایی که منگت پیدا نهیشه

 واس م نون که هیشکی وب مش  می  نهیشه

 روی طلبم نوشته

 فقط وودتو  شقه

 اشو دیدی ا   شقم فقط این بود یه یشههک 
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 شبهو ساوتی   ب دمربایی

 آتیش منم تو وود آبی

 دریا  میشم تو بشو ماهی

 نداره کسی  شق به این نابی

...♡♡♡ 

 کاش ودا کم نکنه  شقهونو تو طلب هم

 با تو شیرین میشه طعم طهوه های تلخ من

 وطتی تو باشی کنارم ا  دل من میره یم

 ی که آدم جلوش میاره کمتویشا  یی دار

 شبهو ساوتی   ب دمربایی

 آتیش منم تو وود آبی

 دریا  میشم تو بشو ماهی

 نداره کسی  شق به این نابی

...♡♡♡ 

 ..آهنگ تهوم شد و مردم شروع کردن به دست و سو  و جیغ

 ...ومی من و باراد هنو  داشتیم ویره بهم نگوه میکردیم

قننابلم ایسننتاد،مقابلش ایسننتادم، ل  د، ل بنناراد بلننند شنند و منننم بلننند شنندم ،م
 . دم

 ...با صدایی یم آمود چ تم: ووش بحال معشوطی که تو  اشقشی

 ♡..دست هاشو طامب صورتم کرد و مبنندی  د: پی ووش بحامت

 ...ابروهام بان رفت و متع ب به باراد  ل  دم
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 ...طعره اشک شوق ا  یشهم یکید و وودمو توی آیوش باراد و  کردم

دم برامنننون دسنننت مینننزدن و سنننو  میکشنننیدن...وندیدم،ا  تنننه دل منننر 
 ...وندیدم

 :چیسو

Seni seviyorum: دوستت دارم 

 :باراد

Ben de seni seviyorum: منم دوستت دارم 

تنننوی ب لنننش محکنننم فشنننارم داد و ا  روی  منننین بلنننندم کنننرد و ینننه دور 
 ...یرووندم

 : مینم چذاشت و روبه جهعیت چ ت

Bu kizi seviyorum herkesin bilimesini istiyorum,bu kizi 
seviyorum:  مننن  اشننق ایننن دوتننرم مینننوام ههننه بنندونن،من  اشننق ایننن

 ...دوترم

بعند ا  اینکنه منردم پننش شندن مننو بعدم دستشو دور شونه هام ولقنه کنرد 
 ...باراد دوباره ههون ا نشستیم

 .....یشهم ویره به یشم هاشدسم توی دستاش بود.

 ..در چوشم چ ت: تو فقط مال منی..مال منی چیسو...به هینکی نهیدمت

بوسننه ای روی چننونش کاشننتم و در چوشننش چ ننتم: تننو فقننط مننال منی...مننال 
 ...منی باراد...هینوطت ومت نهیکنم

 ...طهقهه ی بلندی  د و ص ت ب لم کرد

 ...بح بود که رسیدیمودود سه ص
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در وونه رو با  کردم که دیدم کن  ونانواده تنوی سنامن جهنک شندن وتنی  هنو 
 ... رفان ام با ویلنر توی سامن بود

 ...باراد پشت سر من اومد که اونم متع ب داشت نگاه میکرد

 ...مامان به سهتم اومد و ب لم کرد و شروع به کنکاش من کرد

دی تننو  زیزم...وامنت ووبننه؟ ییزیننت کننه مامنان: امهننی مننن فداتشنم ک ننا بننو
 نیست؟ کسی که مزاوهت نشده؟

 مشکوک چ تم: ییزی شده مامان؟

 بابا: ک ا بودین؟)وعاب به باراد چ ت(باراد یرا چوشیتو جواب نهیدادی

بنناراد ب ننای مننن جننواب داد: سننایلنت بننود،برای  ننوض شنندن هننال و هننوای  
 ...چیسو بیرون بودیم؟ ییزی شده آطا ماتیار

 ...ا مبنندی  د: مهنون که ب کرشی پسرمباب

 ههه ن ی  هیقی کشیدن و هرکدوم یه وداروشکر چ تن؟

 باراد اوهی کرد: وبر جدیدی هست؟

 هننو و بابننا سرشننونو پننایین انننداوتن و بابننا چ ننت: شننرمنده ام بنناراد جننان 
 ...توروهم به این با ی وارد کردم...اینبا  توروهم تهدید کردن

گی بننه بننا وش  دم کننه مبنننند دمگننرم کننننده ای  د و بنناراد پو وننندی...ین
 ...دستهو چرفت

 هو:یه ینتا  کسنم برامنون ایهین  کنردن و بنناطر ههنین  کسنا تنورو تهدیند  
 ...کردن

چیسو: آوه مگه ییکارشون دارینم منا، ا  وطتنی کنه بنه ترکینه اومندیم نزاشنتن 
 .یه آب ووش ا  چلومون پایین بره



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

147 
 

مینننواد انتقننام بگیره...وننب افتننادن تننوی  بنناراد بننا یهننره ای مت کننر چ ننت:
 ننندان و پلهننپ شنندن کاروونننه میتونننه دنینن  وننوبی بننرای انتقننام باشننه...ا  

 ...طرفی ام نقعه ضعف آطا ماتیار دستشونه...وانواده

ماتیننار تننوی میننوانی پننر ا  آب کننرد و سننهتم چرفننت...ییزی ا  چلننوم پننایین 
 ...نهیرفت برای ههینم ننوردم

سننر کشنید و یشننهش بنه ایهینن  و  کسنا کننه تنوی مننانیتور  ونودش مینوان رو
 ...مپ تاپ وودنهایی میکردن افتاد

 ...ن ی هاش تند تند و  هیق شده بود

 ... کی منو وودش بود وطتی که توی پارک ب لم کرده بود

انقدر اون مینوان رو فشنار داد کنه بنانوره تنوی دسنتش ترکیند...ومی اون بنا م 
 ...دستش رو فشار میداد داشت شیشه وورده های توی

 ...دستش پر ا  وون شده بود

 ...مقابلش  انو  دم و دستشو چرفتم...به وودش اومد و مشتشو با  کرد

 ...اشکام سرا یر شد...وتها  وهش  هیقه و نیا  به بنیه داره

 ...مبنندی بهم  د و اشکام رو با دست سامهش پاک کرد

  دو دیقنه بنا ینه دسنت بانند بلند شندن و بنه سنهت آشنپز ووننه رفنت بعند ا
 ...پینی شده برچشت

 ...دستش رو روی چونم چذاشتجلوم ایستاد و 

 ...باراد: هینی نهیتونه منو ا  پا دربیاره ب ز اشکا ...پی چریه نکن

روبه بابا و  هنو و بقینه کنرد: اره منن  اشنق دوترتونم...شناید چسنتاوی باشنه 
 ...جونم ومی تب  شق هم هست..براش می نگم...تا پای
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دستهو چرفت و بوسنه ای روش  د و بنه طنرف مامنان و بابنا رفنت دسنت اوننا 
 ...رو هم بوسید و به اتاطش رفت

مامان با ینه مبننند و نگناه واصنی نگنام کنرد و بنه سنهتم اومند: فکنر نهیکننی 
 بهتره بری دستشو پانسهان کنی؟

 ...نگاهی به بابا انداوتم و معهئنم که چونه هام سرخ شده بود

 ...هه با مبنند نگام میکردن منم جلوی نگاه های ویرشون آب میشدمه

جعبه ی کهک های اومینه رو برداشنتم ودسنتام کنه ونونی شنده بنود شسنتم و 
 .به سهت اتاق باراد راه افتادم

 ...تقه ای به در  دم و وارد اتاق شدم

بنناراد دسننت هاشننو تکیننه چنناه سننرش کننرده بننود و کنن  پیشننونیش پننر ا  وننون 
 .بود

 .ارش نشستم که تا ه متوجهم شد و نگام کردکن

 ..پدی ا  جعبه درآوردم و پیشونیش رو پاک کردم

 .باند دستشو با  کردم و پانسهانش کردم،نیا ی به بنیه نداشت

 پانسهان که تهوم شد

 .باراد با مبنند نگام کرد و پیشونیم رو بوسید

 دستی دور شونه هام انداوت و منو به وودش نزدیک کرد

اد: نبینننم یننم یشنناتو،نبینم یصننه بنننوری،نبینم تننوی اون یشننهای نننا   بننار 
 اشک جهک بشه،مگه باراد مرده که تو ناراوتی ووشگ  وانوم؟

 .معترض مشتی ووامه ی با وش کردم:  ه، یه  بونم نل بگی ام بد نیست

باراد مبنندی  د: من ههه جنوره باهناتم چیسنو،تو فقنط تنهنا کناری کنه ان نام 
 .ین باشه که هینوطت تنهام نزاریمیدی باید ا
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 .وودمو بیشتر بهش یسبوندم: معلومه که تنها  نهیزارم

 ..صبح با کابوس ووشتناکی ا  وواب پریدم

 ..نگاهی به دور و ورم انداوتن تو  یر  مین بودم

 .من رو تنت و بارادم نشسته پشت میز ووابش برده بود

 .مچوشه ی تنت کز کردم و میلر یدم و اشک میرینت

ا  بنگننی ههینعننور بننودم هروطننت کننابوس میدینندم یننه چوشننه کننز میکننردم و  
 .چریه میکردم

 ..با بان و پایین شدن تشک تنت متوجه باراد شدم

 ...نگاش کردم، با یشهای ووشت  ده نگام میکرد

بناراد: یینه ینی شنده؟ جایینت درد میکننه؟ وبنر جدیندی شنده؟ د ینه ورفننی 
 .بزن کشتی منو

ه برینننننننننده چ نننننننننتم: بنننننننننا هنننننننننق هنننننننننق و بریننننننننند
 ..ه...هینی...ن...ن...نشده...کاب....کابوس...دی...دیدم

بنناراد ن ننی  هیقننی کشننی و منننو تننو آیوشننش جننا کننرد: چریننه نکننن دور  
 ...بگردم.کابوس بوده تهوم شده دیگه

بعد ا  اینکه آروم شدم کلنی مننو بنا شنووی و وننده شناد کنرد و بعند ا  واضنر 
 ...ورکت کردیمشدن و ووردن صبحانه به طرف شرکت 

 ..تو ک  مسیر دستم توی دستش بود

تننوی شننرکت بننه محظننه ا م جنندا نهیشنند و تارکننانم ،آی وننرن مینننورد آی 
 .ورن مینورد که نگو

وسط آمو ش بنودیم کنه منشنی  ننگ  د و چ نت و کنه تارکنان کنارم داره بنرم 
 .پیشش
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ده باراد:آخ من برم بزنم چردن ایننو بشنکونم ینه رو ه جنا ونوش کنرده فکنر کنر 
 .ر؟یسه

سننعی در آروم کننردنش داشننتم: مننن سننریک میننرم و بننر میگننردم تننو نگننران 
 ..نباش

 ...دست های باراد مشت شده بود و ن ی هاش تند تند

 ...نگاهی ملتهی بهش انداوتم که پوفی کرد و سری تکون داد

تقننه ای بننه در  دم و وارد شدم،سنن می کننه یاشنننیش یننه اوننم یلننیظ بننود رو 
 ووامه اش کردم

 ...اره کرد که بشینم،روی کاناپه نشستهو منتظر نگاهش کردماش

Yarin evime davetlisin:برای فردا به وونم د وتی 

 یکی ا  ابروهام بان رفت و نگاش کردم

 :پو وندی  د

Başarim nedeniyle bir partim var:  بننناطر مننوفقیتم یننه مههننونی تشننکی
 .دادم

 ...ر شدن پو وندشاوهم یلیظ تر شد که مصادف شد با یلیظ ت

 :سعی کردم وودم رو وونسرد نشون بدم،متقاب  پو وند  دم

Everst’i fethettin mi?:اورست رو فتح کردی؟ 

 پو وندش تبدی  به ونده ی بلندی شد

Hayir,ama seni fethediyorum:نه،اما تورو فتح میکنم 

بنه  پو وندم رو و نظ کنردم و ا  جنام بانند شندم در رو بنا  کنردم کنه صنداش 
 :چوشم وورد

Yarin seni bekliyorum:فردا منتظرتم 
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 ...اوهی کردم کردم و بعد ا  وروج در رو محکم بهم کوبیدم

 ...در اتاق مشترک وودم با باراد رو با  کردم...باراد نبود

 ...یهو صدای تق ا  سهت میز باراد اومد

 ...باراد سرش رو چرفت و ا   یر میز بان اومد

 ییکار میکردی؟ چیسو: تو اون  یر 

بنناراد دسننتی بننه سننرش کشننید: وودکننارم افتنناد داشننتم بننرش میداشننتم...اون 
 مردتیکه یی میگ ت؟

پشننت میننزم نشسننتم و بننه ابننزاری کننه بنناراد بهننم معرفشننون کننرده بننود نگنناه  
کننردم: هینننی یسننری وننرف م ننت میزد،فننردا بننرای مههننونی د ننوتم کننرد،من  

 ...که نهیرم پی مهم نیست

نی موهنناش کشید... صننبانی بننود...رب چننردنش بنناد   دسننتی بننه پیشننونش و
 کرده بود

مننن و بنناراد هننر کنندوم پشننت میزهننامون نشسننتیم و وودمننون رو مشنن ول 
 ...نشون دادیم

 :فیرا 

Bir şay oldu:یه ات اطی افتاده 

 :منتظر به فیرا  نگاه کردیم

Malzemeleri değiştirin:مواد  وض شده 

یهویی ک  بندنم ینخ کرد..انگنار کنه ینه سنع  آب و ینخ روم ونامی کردن...ننه، 
 ..پدر من اجا ه نهیده روژیتار ت ییر کنه

 :فیرا  ادامه داد

Adini diğiştirme:اسهش هم ت ییر دادن 
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 راوت صدای شکستن طلبهو شنیدم...بابا داری ییکار میکنی؟دیگه به ص

ا  جننام بلننند شنندم و رفننتم وسننط بنش...صداشننو روی سننرش انداوتننه بننود و 
 ...ور میزد

 :تارکان

Parfümün adi:Hakan:اسم  عر میشود:هاکان 

 :داد  دم

Hayir,Umrumda değil:نه، من نهیزارم... 

 :با بعد من انداوتتارکان طهقهه ی بلندی  د و نگاهی به با

Peki ya?:یعور؟ 

 :ب ضهو طور  دادم و با صدایی و ه چ تم

Ne istetsen yapacağim:هریی که تو بنوای،اونو ان ام میدم. 

تارکننان مبنننند موفقیننت آمیننزی  د و صنندای بابننا و بنناراد کننه اسننهم رو صنندا 
 ...میزدن شنیدم،اما توجهی نکردم

 :تارکان

Benimle evlen:  کنبا من ا دواج 

ن سم محظنه ای بنند اومند کنه م بنور شندم ن نی  هیقنی بکشم...مینواسنتم 
 منام ت کنم،اما با ورفی که  د دهنم بسته شد

Bu bir öneri değil,bu bir emirdir,kabul etmiyorsan,her şayden 
önce kiz kardaşin ve aşkin aciyor: اینننن ینننه پیشننننهاد نیسنننت،یه

 ...ههه وواهر و  شقت ضربه مینورن دستوره،اچه اچر طبول نکنی،اول ا  

 ...و بانوره اشک هام سرا یر شد نتونستم ب ضهو نگه دارم

 .باراد مینواست به سهنش وهله ور بشه که مانعش شدم
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 :چیسو

Tamam:باشه 

 بابا: یی میگی چیسو؟

 باراد داد  د:می ههی یی داری میگی؟

،مینندونم کننه بننه سننهت بنناراد برچشننتهو دسننتهو روی چننونش کشننیدم: میدونم
بهت طول ههیشه پیشت باشم ومنی اینکنه تنو بتنونی راونت  نندچی کننی بنرام 

 ...مهم تره اینکه توی صحت و س مت  ندچی کنی برام مههتره

باراد دستاشنو طامنب صنورتم کنرد: میدونسنی اینن رفتننت مننو رو ی صند بنار 
میکشننه؟ نکننن چیسننو مننن ا تننون مراطبننت میکنم،بابننا  هسننت مننن هسننتم 

 ...ت رفان هس

بوسننه ای ووامننه ی صننورتش کننردم و ا ش جنندا شنندم...به سننهت بابننا رفننتم و 
 ...اونم منو ور آیوش کشید: چیسو مادر  دق میکنه

 بوسه ام روی چونه ی بابا  دمو به سهت تارکان رفتم

Önce eve gitmek istiyorum:اول مینوام برم وونه 

 :تارکان سری تکون داد و در جواب ورفم چ ت

Seni kendim alacağim:وودم میبرمت 

 :به سهت باراد برچشتم و نگاش کردم مینواستم پیشش برم که

Ondan uzak dur bu yeterli:ا ش فاصله بگیر، دیگه کافیه 

 ...آورین طعرا  اشکهو پاک کردم و دنبامش راه افتادم

تو طول راه یشنهامو بسنته بودمنو فکنر میکردم...یعنور جر نت کنردم اینکنارو 
 بکنم؟
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ذشنتم ا  پندرم منادرم ونانوادم و وتنی  شنقم،در اصن  بایند بگنم منن ا  من چ
 ...ههه ییزم چذشتم،فقط بناطر اونا

 (داستان ا   بون باراد)

نگنناهی بننه مامننان چیسننو و هانیننه انداوتم...ب ضننهو نگننه داشننتم...کهر پنندرش 
 شکست...ی وری اجا ه بدم که دل مادرشم بشکنه؟

 هانیه: باراد یرا اون ا وشکت  ده؟

 طعره اشکی ا  یشهم یکید

 هانیه: باراد؟ ییشده؟

 ...طعره اشکهو پاک کردم: چیسو رفت

 چنگ پرسید: یعنی یی که رفت ک ا رفت؟

 انوهننام شنن  شنند و افتادم...اشننک هننام اوتیارشننون رو دستشننو چرفتننه بننودن 
و میبارینندن: بردنش...چیسننو رو بردن... شننقهو بننردن و مننن هننیچ یلعننی 

 ...نکردم

 ...رش چیچ رفت و  مین ووردمادر چیسو س

 ...چزشا و چیتا با دو پایین اومدن

 چرشا سهتم اومد و کنارم نشست: آطا باراد آب یم ک است؟

 یقهو چرفت و داد  د: با توام چیسو ک است؟؟؟

 ...پیشونیش رو به پیشونیم یسبوند و  اد  دیم

 ...به وودم اومدم...با چریه ییزی درست نهیشه

 ...شه تنهایی ا  جام پاشدمایستادم...مش  ههی

 ...باراد:من برش میگردونم...اچه من بارادم برش میگردونم
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چیتننا بننه سننهتم اومنند و دسننتهو چرفننت: آطننا بنناراد شننووی رو بننزار کنننار و بگننو 
 آب یم ک است؟

 ...دستی رو سرش کشیدم و رهاش کردم

 ...من باید ا  ههین انن کارم رو شروع میکردم

 ...فتم و راه وونه ی تارکان رو پیش چرفتمموتو فیرا  رو طرض چر 

 (داستان ا   بون چیسو)

در اتاق رو با  کنرد و منن داون  شندم...اتاق م للنی بنود ومنی اصن  بنه یشنم 
 ...من نهیومد...من با وواست وودم این ا نبودم

تارکننان بعنند ا  در آوردن کننتش روی تنننت درا  کشننید و بننا محننن مسنننره ای 
 :دن کردشروع به فارسی صحبت کر 

 ...بن فردا شب به ههه میکم که تو چراره  نم بشی

 ...پو وندی  دم و به سهت پن ره رفتم

 ...صدای بسته شدن در اومد که نشانه ی رفتن سوهان رووم بود

 :در پن ره رو با  کردم و شروع کردم به  مزمه کردن

 بهیرم من واسه  شق دوتامونو

 واسه تنهایی بی انتهامونو

 کنه این طلب دایونو؟  کی باید جهک

 تو رفتی و یهت یه شبه آبم کرد

 ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد

 تو رفتی ورف این مردم ورابم کرد

 تورفتی  ندچیهون رفت
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 یه  اشق  یر بارون رفت

 دیدی آور یکیهون رفت

 ک ایی؟

 بهیرم بهتر ا  اینه

 یهت مونده تو این سینه

 تهوم شهر یهگینه

 ک ایی؟

بود...دسننتهو  یننر بننارون چننرفتم و د ننا کردم...مامننانم ههیشننه بننارون چرفتننه 
 ...میگ ت اچه  یر بارون د ا کنی،د ا  برآورده میشه

 یعنی انن مامان و بابا ییکار میکنن؟ در یه وامن؟

طرار بود طبن  ا  اینکنه بینارتم تنو جهنهم...ببنرتم تنا مامنان ایننارو ببیننم ،امنا  د 
 ... یرش

 ی نکردم و به ریزش بارون نگاه کردمدر اتاق با  شد...توجه

Gelenim nasil?:یعوری  روسم؟ 

 ...ا  روی وشم یند بار ن ی  هیق کشیدم و برچشتم و نگاهش کردم

 ...کاش هینوطت پا  به  ندچی پدرم با  نشده بود

 با یشم هایی که با وشم کاور شده بودن نگاش کردم

Hoşgeldi:ووش اومدی 

 :پدرش به سهتش برچشت که با یشم های آتشینش بروورد کرد

Neyi yanliş yaptin:یه یلعی کردی؟ 
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ی نگ نت و دوبناره بنه سنهتم برچشنت کنه توسنط هاکان طهقهنه ای  د و یینز
 ...تارکن به سهت دیوار پر  شد

 ...من پشت تارکان طایم شده بودم

تارکننان اسننلحه ای ا  پشننت کهننرش در آورد کننه دسننتهو روی دهنننم چذاشننتم و 
 ...جی هو و ه کردم

هاکننان اوهننی کننرد و ا  اتنناق بیننرون رفننت و در رو هننم پشننت سننرش محکننم  
 ...کوبید بهم

 daha dikkatli :ن اسنلحه رو سنرجای طنبلش چذاشنت و روبنه منن کنردتارکنا
ol:بیشتر مراطب باش! 

پو وننندی  دم و چوشننه ی اتنناق کننز کننردم و بننه اشننک هننام اجننا ه ی بارینندن 
 ...دادم

 فکر اینکه دیگه نهیتونستم مبنند بابا رو ببینن  ذابم میداد

 م میدادفکر اینکه دیگه نهیتونستم دستای چرم مامانو بگیرم  ذاب

 ...فکر اینکه دیگه صدای چرشا و چیتا رو نهیشنوم  ذابم میداد

چوشیهو ا  تنو جینبم در آوردم کنه یهنو توسنط تلرکنان ا  دسنتم کشنیده شند و 
 ...ا  پن ره پر  شد پایین

 ...شروع کردم به داد  دن و مشت  دن به سینه اش

 یهو  صبی شد و دستهو چرفت و منو دنبال وودش کشوند

 ...راه من جیغ میکشیدم و مانعش میشدم و اون منو میکشوندتوی ک  

توی راه انقدر وودمو بنه در و دینوار و  منین کوبیندم کنه کوشنه ی سنرم ونون 
 ...اومد



                 
 

 

 تینا شکوری|  روژیتا رمان 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

158 
 

تقریبا پرتم کرد تو ماشنین و وودشنم نشنیت و بنا سنر ت هرینه تهنام شنروع 
 ...به روندن کرد

 ...مز چذاشتودود یک سا ت توی راه بودیم که بانوره پاشو روی تر 

 ...تقریبا بیرون ا  شهر بودیم

 ...روبه روی یک وی ی م ل  و بزرب نگه داشته بود

 ...دستهو کشید و ا  ماشین بیرونم آورد

 ...وارد ویاط شدیم...اما داولش نرفتیم

 ..به سهت پشت وی  ورکت کردیم

 ...تارکان دکهه ای  د و تیکه ای ا  دیوار با  شد

 ...انگار آسانسور بود

 ...هلم داد و سوار آسانسور شدیم

 ...فکر کنم ودودا سه طبقه پایین رفتیم که بانوره آسانسور متوطف شد

 ...صدای نامه و کتک میومد

 ...یهو صدا طعک میشد و دوباره بلند میشد

 ...دوباره دری رو با  کرد و منو ه  داد داولش

رکندوم ی نا کنز کنرده تا دوتنر جنوون اون نا بنودن کنه ه ۲۰میتونم بگم تقریبا 
 ...بودنو چریه میکردن

 :تارکان به سهت یکی ا  اون دوترا رفت و ا  موهاش چرفت و بلندش کرد

Şuna bak kiz kardeşin gibi:اینو ببین ههسن وواهرته 

دوتر بینناره رو روی  منین منر  کنرد و مننو بنه سنهت دیگنه ای کشنوند...در 
 ...دیکه ای رو با  کرد
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دسنت و پنا اون نا بنود کنه روی دینوار آویزونشنون کنرده یه  امهنه دوتنر بنی 
 ...بودن

 ...دستی روی دهنم چذاشتم و اشک رینتم

 :به یکی ا  اونا اشاره کرد

Bu kizkardaşinle ayni yaşta:اینم ههسن وواهرته 

 :به سهتم اومد و موهامو چرفت و فارسی چ ت

 تو که دوست نداری وواهر  مومیتا بشه؟

هننه نزدیکننی و مح ننه ی مسنننره و بننوی دهنننش بهننم وننامم داشننت ا  اونه
 ...مینورد

 :مینواستم هلش بدم که بیشتر موهامو یسبید

اچه دوست ننداری دسنت ا  اینن کارهاینت بنردار و هرکناری کنه منن منیگم را 
 ...ان ام بده

 ...سرمو تکون دادم که دستهو چرفت و دوباره  ین اسب منو کشوند

 ...را شدیم اما دوترا نبودندر رو با  کردیم و وارد اتاق دوت

 ...نگهبانا هم بیهوش شده بودن

 ..تارکان دادی ا  سر ورن  د و دوباره منو دنبال وودش کشوند

 (داستان ا   بون باراد)

منتظر به وونه ی اون مردتیکه یشنم دووتنه بنودم کنه یهنو دیندم بنا سنر ت 
 ...ا  وونه وارج شد

 ...فتادمسریک موتور رو روشن کردم و دنبامش راه ا

 ودود یک سا ت توی راه بود و ا  شهر وارج شده بود
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جلننوی یننه وینن ی ویلننی بننزرب نگننه داشننت و چیسننو رو ا  ماشننین بیننرون  
 ...کشید

 ...اونا داو  رفتن و منم سه دطیقه بعد وارد ویاط وی  شدم

نگنناهی بننه دور و بننرم کننردم کننه دینندم چیسننو رو کشننون کشننون بننه سننهت 
 ...پشت وی  برد

 ...بی طرار به سینه میکوبیدطلبم 

 ...راه پشت وی  رو پیشت چرفتم و با اوتیاط اونور دیوار رو نگاه کردم

اثری ا  تارکنان و چیسنو نبود...نگناهی  ه دینوار اننداوتم کنه دوتنا دکهنه روش 
 ..بود

 ..دکهه ی بانیی رو  دم و یند ثانیه بعد دری با  شد

 ...وارد آسانسور شدم و سه طبقه پایین رفتم

 ...روبندم و  دم و نگاهی به دور و برم انداوتم

دوتننا مننرد سننیاه پننوش رو دیدم...هردوتاشننونو بننا ضننربه  دن بننه رب وننواب 
 ...بیهوش کردم

 ...تا دوتر اون ا بودن ۲۰دری با  کردم که ودود 

اوهننی کننردم کننه اول ترسننیدن امننا بعنندش آرومشننون کننرده و  ننده ای رو ا  
 ...اه وروج اضعراری فراری دادمآسانسور و  ده ای هم ا  ر 

 ...در ههین هین هم با پلیی تهاس چرفتم

محننظ ای کننه در آسانسننور بسننته شنند صنندای جیننغ چیسننو رو شنننیدم کننه انگننار 
 ...طلبم ا  جاش کنده شد

 ..مشتی به دیوار آسانسور  دم اما ا  امتهاب وجودم کم نشد

 (داستان ا   بان چیسو)
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ردان آدم بنا اسنلحه کنه روی مبناس هاشنون ا  آسانسور که ونارج شندیم ینه چن
 ...نوشته شده بود پلیی روبه رومون بودن

مبنندی  دم که با کاری کنه تارکنان کنرد مبننند رو منبم ماسنید و ب ناش تنرس 
 ...توی دمم نشست

اسننلحه رو روی سننرم چذاشننته بننود بننه  بننون وودشننون میگ ننت: برینند  قننب 
 ...وچرنه میزنهش

دینندم، مینواسننت نزدیننک بشننه امننا پلیسننا  یشننههو یرووننندم کننه بنناراد رو
 ...نهیزاشتن

 ...یهو صدای تیر اوند که شنهامو بستم

 مننانی کننه یشننهامو بننا  کننردم دینندم تارکننان روی  مننین افتنناده و پاشننو  
 ...چرفته

ینتننا پلننیی راه پننایین رو پننیش چننرفتن و ینتننای دیگننه هننم بننه بررسننی و  
 ...چرفتن تارکان پرداوتند

 ...هتم اومد و در آیوشم کشیدباراد هم با دو به س

پشننت سننرهم جهلننه ی "دوسننتت دارم"رو تکننرار میکننرد و منننو بیشننتر بننه 
 ...وودش فشار میداد

دست هاشو طامنب صنورتم کنرد کنه وطتنی  ونم ب ن  سنرمو دیند اوهنی کنرد: 
 ...دستش بشکنه

 ...دستم روی صورتش چذاشتم که صورتشو وم کرد و دستهو بوسید

 ♡..:تو فقط مال منی فههیدی؟ مال منیبوسه ای به پیشونیم  د

 ...دوباره توی آیوشش و  شدم

....... 
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 ..شب رو نشون میداد ۱۰نگلهی به سا ت انداوتم 

 باراد: وب چیسو پشت در وایستا مینوام سورپرا شون کنم

 ..مبنندی  دم و آروم چ تم: باراد  یاد اذیتشون نکن

 ...سری تکون داد و داو  شد

 ذاشتمچوشم رو روی در چ

 مامان:ییشد وبری نشد؟

 ...باراد با صدای یهگینی چ ت: نه امشبم وبری نشد

 ...صدای چریه ی مامانو شنیدم که طاطت نیووردم و رفتم تو

 ...چیسو:  ه باراد یرا اذیت میکنی

 ...مبنندی  د و به سهتن اومد و دست هاشو دور شونم ولقه کرد

 ...چیسو:س م

 مو تقریبا پر  کردم تو ب لشمامان به سهتن اومد که وود

ا ضای وانواده رو یکنی یکنی ب ن  کنردم و بعند ا  ننیم سنا ت بنانوره ونوش 
 ...و بش وابرا  دمتنگیهون تهوم شد

باراد مینواست  ونم سنرمو پانسنهان کننه کنه منن هنی وول میننوردم اجنا ه 
 ...نهیدادم

و دیقنه باراد ک فه چ نت: چیسنو جنان  زینزم ینه  ونم کوییکنه، ای بابنا ینه د
 وول ننور بزار پانسهانش کنم دیگه  شقم

 ...سرمو  قب کشیدم: ای بابا وب نهینوام میسو ه  ه

بنناراد پننوفی کننرد و نگنناههون یروینند سننهت وننانواده ی محتننرم کننه داشننتن 
 .....ماشان پلکم نهیزدن ینهو سینها مارو نگاه میکردن
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 ...مبنند و ومی  دم و سرخ و س ید شدم

 ..ودا یقده بهم میایین وامه هانیه: وای

 ...مامان: به پای هم پیر شید

 ...بعدم ههگی شرول کردن به دست  دن

 (دو سال بعد)

 ...چیسو: ای بابا این بارادم معلوم نیست ک ا موند...من چرسنهه

 ...وامه هانیه:ای بابا چیسو مگه بنه ای تو انن میاد دیگه

ار مینننوام ههننه ییننو پننوفی کننردم: نهینندونم وامننه یننه وننی ومننک دارم انگنن
 ...بنورم

 ...صدای  نگ در به صدا در اومد که نشانه اومدن باراد بود

 درو براش با  کردم: ک ایی تو دوسا ته رفتی یه دوش بگیری؟

 ...باراد آیوششو برام با  کرد: شرمنده  شقم وان بیا ب لم ببینهت

ا  ولقنم   عرشو با جون دل وارد  یه هنام کنردم کنه نزدینک بنود جنون و دمنم
 ...بریزه بیرون

سننریک راه سننرویی رو پننیش چننرفتم و هریننی وننوده و ننننورده بننودم رو بننان 
 ...آوردم

 من که  اشق  عر بارادم...پی یهو ییشد...؟

ا  سننرویی کننه اومنندم بیننرون دینندم یننه اینن  پشننت در دستشننویی دارن بننا 
 مبنند نگام میکنن؟

 ♡بارک یکی یدونمچنگ سری تکون دادم که باراد چ ت: مامان شدنت م

نگنناهی بننه شننکهم کننردم کننه چرشننا بننا محننن مسنننره ای چ ننت:نترس چیسننو 
 وانوم هنو  هیکلت بهم نرینته
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 ...ههه باهن شروع به وندیدن کردن...وودمم وندم چرفته بود

 ...باراد: چرشا اذیت نکن وانومهو

 ...دستی رو شکهم کشیدم که دیدم دست باراد روی دستم بود

 ...مبارک مرد من چیسو: بابا شدنت

بنناراد دسننتش رو روی شننکهم ورکننت داد: بنننه جننون میدونسننتی ووشننگترین 
 مامان دنیا رو داری؟

 مبنندی  دم و دستهو دور چردن باراد ولقه کردم: میدونستی مال منی؟

 باراد دستشو دور کهرم انداوت: تو یی میدونستی مال منی؟؟

 ♡پایان♡

 

 

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب با ماهی ها یرق می شوم

 رمان شهارش معکوس

 رمان بی دفاع

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b9%da%a9%d9%88%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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 مان مرجک رمانیک ر 

درصورتی کنه ماین  بنه ههکناری بنا منا هسنتید و ینا نویسننده هسنتید و منی 
وواهینند کننه رمننان هننا و شننعر هایتننان در طامننب نننرم افننزار موباینن  سنناوته و 
منتشننر شننوند مننی توانینند بننه وب سننایت مننا مراجعننه کننرده و بننا مننا تهنناس 

 بگیرید.

 

 پیشنهاد می شود
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  رمان هور اد | مهدیه اوهدی

  م رمان دههین رو   مستان | چند 
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