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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 

 :مقدمه

 ...است شیرین دنیا

 ..است شیرین باشی همراه نفسم به نفس درونش تو که دنیایی

 ...است شیرین باشی دنیایم درونش تو که دنیایی

 ...کند تعظیم تو برابر در و بیاید باید دنیا اصلا

 ...فرهاد های عاشقانه حد در ساختی عاشقی سنگ من از عشقت و صبوری با که تو

 ...میکنم هم کوه تو دنیای و تو سر من

 ..هستی من دنیای تو

 چه؟؟ یعنی میدانی

 ...بودن چیزش همه یعنی بودن مرد یک دنیای

 ...بمان من برای تو تنها من چیز همه پس

 ...خودم خود خود دنیای

 .. باش من برای قد تمام تو

http://www.romankade./
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 ...میشوم چیز همه تو سر...میشوم هم خودخواه تو سر من

 ...بانو دارم دوستت

 ...من شیرین دنیای دارم دوستت

................................................................................................................... 

 نگاه خیره مقابلم در به زده بهت نگاه با و بودم پیچیده هم در را ام شده پیچی باند دستان

 ...نداشتم اطرافم از درکی...بود خلأ یک در چیز همه...میکردم

 ماس..بودم خیره سفید در آن به بود زده خیمه رویشان اشک لایه یک که چشمانی و بهت با فقط

 ..میکرد کجی دهن من به رویش شده نوشته

 ...میخواست مرگ کمی دلم چیز همه از سردرگم و گیج من و میچرخید سرم دور چیز همه

 ..مرگ کمی فقط

............................................................................................................. 

 :اول فصل

 :دنیا

 کم نماهای استاد این سر میخواست زدن فریاد کمی دلم و کردم مشت را ام کرده عرق های دست

 ...علم از بهره

 پدر که حیف...حیف...شدم خیره رنگش میشی چشمان در نفرت با و گذراندم نظر از را تاسش سر

 دکمر این به زبانم با چگونه بودم بلد خوب وگرنه نداشتن نگه را بزرگتر حرمت بود نداده یادم

 در ناچارا...ندارد ارزش پشیزی هایش حرف کنم حالی بود گذاشته استاد را خودش اسم که خرفت

 را آرامشم عمیق نفس چند با و بستم فرو لب تدریسش نوع از منطقش بی دفاع مقابل

 پایین رس و زدم برایش بخشی اطمینان لبخند....میکرد سنگینی رویم ساقی نگران نگاه...بازیافتم

 ....نشود کم منحوسش ریخت دیدن با تحملم ی درجه تا انداختم
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 آن با میریخت سرتاپایش از نفهمی که چاق مردک تا کردم تحمل را ساعت یک چطور میداند خدا

 راچ تو دختر...دنیا وای: شد هوار سرم ساقی بندش پشت و شد خارج کلاس از انگیزش نفرت نگاه

 رسد این...بیرون میکرد پرتت کلاس از میدی ادامه دیگه یکم...بگیری زبونتو جلوی نمیتونی

 ...بودی بدبدخت میکرد حذفت...نیازه پیش

 از و این نمیدونم من...شده استاد اومده و نیست بارش هیچی که این از میسوزم آخه: کردم اخم

 ...نیست پذیر انتقاد هم ذره یک...اینجا آوردن برداشتن کجا

 کن تحمل ماه سه...میزنی خودتو حرف آخرم: چرخاند کاسه در را خوشرنگش های چشم ساقی

 ...برندار کلاس باهاش دیگه شه تموم ترم

: انداختم دوشم روی را ام لی ی کوله و زدم لبخندی بیشترش خوردن حرص از جلوگیری برای

 ...کرده گشنم حسابی خرفت پیر این با زدن سروکله که بوفه بریم...بزرگ مامان خب خیلی

 ....میاد بهش خرفت پیر انصافا: داد قورت را اش خنده

 زنمب حدس میتوانستم ندیده...شد بلند موبایلم پیانوی ملایم نوای که بدهم را جوابش خواستم

 ساقی کنار لبخند با...بودم گذاشته او مخصوص را آرامشبخش آهنگ این...است خط پشت پدر

 فروزش جناب عجب چه ٬بره قربونت دنیا الهی ای: چسباندم گوشم به را گوشی و کردم حرکت

 کردی؟؟؟ ؟؟ناپرهیزی

 دانشجویش نتوانستم اش بازنشستگی از قبل که حیف چه و برد را دلم آرامش ی خنده صدای

 شد؟؟ تموم جان؟کلاست بابا خوبی: شوم

 ..خرفت استاد این با امروز.. شد تموم کلاسمم...بابایی خوبم: کردم پوفی

 دنیا؟: زد صدا را نامم آمیز اعتراض و کنم تمام را ام جمله نگذاشت

 ...خدا به نیست حالیش هیچی...بابا دیگه میگم راست خب: خندیدم

 ...بهش کنی توهین نمیشه دلیل این: بابا
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 بابا؟؟ ماهی انقدر چرا: کردم زمزمه عشق با و شعورش حجم این برای کشید پر دلم

 ...کردم درست کرفس خورشت برات خونه بیا ناهار..نریز زبون: خندید

 دیگه؟؟ امر..خونم زودی...چشمام جفت رو: بود من ی اسطوره مرد این...کشیدم عمیقی نفس

 ...باش خودتم مواظب...باباجان هیچی: بابا

 شما لهمث حالا تا...بابات و تو مجنونین و لیلی یعنی:  کوبید پهلویم به ساقی شد قطع که تماس

 ...ندیدم

 یمن بخوریم چیزی یه بریم بزن هم حالا...تکیم جونم بابا منو چون: انداختم بالا ابرو سرتقی با

 میشه شروع بعدی کلاس دیگه ساعت

 های شلوغی میان و رفتیم اتوبوس ایستگاه طرف به ساقی همراه دوازده ساعت کلاسم اتمام با

 دجورب که شان همسایه پسر از گوشم زیر ساقی...نشستیم و کرده پیدا خالی صندلی دو همیشگی

 حیایی بی مهمان ای سقلمه میشد دار مورد حرفهایش که هرزگاهی هم من و میگفت بود کفش در

 در....بود ساقی ی خانه از قبل ایستگاه یک شهر مرکز آرام ی محله آن در ما ی خانه...میکردم اش

 طی پیاده را مانده باقی راه و شدم پیاده ساقی از گرمی خداحافظی از بعد مربوطه ایستگاه

 هم رنگش آسمانی درب دیدن و رسیدم خانه به که بود گذشته نیم و یک از ساعت...کردم

 ی نقطه ترین داشتنی دوست در گذاشتم پا و کردم باز کلید با را در...میبرد تنم از را خستگی

 ...جهانم

 را آرامش یاس و بنفشه گلهای از دورچینی میان کنارش مجنون بید و سیب درخت آن دیدن

 کوچک حیاط این نگین که رنگ آبی کوچک حوض در و کشیدم سر از را مقنعه...کرد قلبم مهمان

 صدای...شستم را هایم دست میرفتند سو آن و سو این به کنان ورجه ورجه سرخ چندماهی و بود

 دخترم؟؟ اومدی: کرد لبهایم مهمان را لبخند پدر
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 وسایلش و نبود بزرگ اگرچه که ای خانه...خانه به منتهی در کوچک قاب به شد کشیده نگاهم

 قربونت سلام: داشتم دوستش نهایت بی و بود سادگی و آرامش از لبریز اما نبود لوکس زیاد

 گلم؟؟ بابای احوال...برم

 دیر...عزیزم خوبم: شک بی بود جذاب هم هنوز سال پنجاه قریب سنی با مرد این و زد لبخند

 کردی؟؟

 هک میدونید..ببخشید: کشیدم جلو تن و کرده خشک رنگم مشکی مانتوی با را خیسم دستان

 ...ندارن دقیق ساعت اتوبوسا

 و  بچینیم حیاط تو رو سفره کن کمک...آمادست غذا...عزیزم خب خیلی: داد تکان سر

 ..ای گرسنه حتما...بخوریم

 رخصت یه...جون بابا چشم: کردم نگاه رویش رنگ قرمز ی قالیچه و حیاط کنج کوچک تخت به

 ...خدمتم در کرده عوض لباس بدی

 ...جون بابا شی پیر: کرد زمزمه لب زیر و رفت داخل لبخند با

 نای و بود شده خاکستری کاملا هایش شقیقه که موهایی و بلندش قد به...پشت از کردم نگاهش

 میکردم؟؟ شکر داشتنش بابت باید خدارا چندبار من و مادر هم و بود پدر هم مرد

 دست یک...رفتم ام ساده و کوچک اتاق طرف به مستقیم و شدم داخل سرش پشت هم خودم

 راهی سفره وسایل برداشتن برای موهایم کردن شانه از بعد و زده تن رنگ لیمویی شلوار بلیز

 و کشیدم عمیقی نفس لذت با...بود کرده پر را محیط کل کرفس خوش بوی...شدم آشپزخانه

 ...رفتم حیاط به و کرده جا بزرگ سینی یک در را نیاز مورد وسایل

 دخترت به هم کمی هارو گل اون کن ول فروزش جناب:بود گل های بوته به رسیدگی مشغول پدر

 ....برس

 زد موهایم روی ای بوسه...آمد سمتم به و شست را اش خاکی های دست لبخند با و طرفم برگشت

 ...بود خوشبختی غرق ام زندگی مرد این وجود با اما نداشتم مادری اگرچه من و نشست کنارم و
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 مرد این و شود حفظ سکوت با سفره احترام داشت دوست پدر...شدیم خوردن مشغول سکوت در

 ریتشک لبخند با نظیرش بی پخت دست اتمام از بعد...داشت اولویت اش زندگی در اخلاق همیشه

 ... کردم منتقل آشپزخانه به شستن برای را ها ظرف و کردم

 مانع همین و بود لذت سراسر برایم انگشتانم روی آب حرکت...داشتم دوست را شستن ظرف

 ها ظرف شستن از بعد...میخندید خصلتم این به چقدر پدر و کنم دست دستکش حتی که میشد

 با و ریختم دختریمان پدر ناهار از بعد گپ مخصوص لیوانی چای  دو آشپزخانه کردن مرتب و

 کله و سر مشغول پدر...شدم پذیرایی وارد بود آورده برایمان اصفهان از سامان که هایی پولکی

 فسیل دیگه اون سرم به دردت آخه د:  رفتم سمتش به لبخند با...بود قدیمی گرامافون با زدن

 ...دنیا جون شو خیالش بی...شده

 این دوما..میخوری قسم خودتو جون باشه آخرت بار اولا: انداخت بهم نگاهی عینک زیر از

 شدم؟؟ فسیل منم اینه منظورت..منه با من جوونی از گرامافون

 نمک دانشگاه رییس جون به دعا باید من والا..فروزش جناب بکنم غلط من: کشیدم عقب خنده با

 میکردیم؟؟ رد چطور شمارو خاطرخواه دانشجوهای باید وگرنه کرد بازنشست شمارو که

 ...نکن ها شوخی این از من با بچه: بدهد قورت را اش خنده کرد سعی

 نهندو که کیه...بله: انداختم پا روی پا و نشستم رنگ بنفش های راحتی روی و برداشتم را چایم

 ..مریمتونه گل پیش هنوز شما دل

 خودم من و زد تلخی لبخند پدر..شد کشیده مادر عکس قاب سمت به همزمان نفرمان هردو نگاه

 ...مادر ی نشده فراموش یاد یادآوری بابت کردم لعنت را

 اما نبود تصویری که رفتم اف اف سمت به...داد نجات خیرگی آن از را هردویمان در زنگ صدای

 ..بله: انداز راه کار ما ی ساده ی خانه برای

 ...درو بباز...زلزله منم: دلم گوش در پیچید گرمش صدای
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 اتاقم به و فشردم را دکمه...هایش بازی دیوانه و بود سامان و گرفت ام خنده ببازش اصطلاح از

 ..انداختم سرم روی رنگی سفید شال و رفتم

 کوفاش لبخندی به را لبم میگذاشت پدر سر به سر و بود شده خانه وارد که سرحالش و بلند صدای

 ..من شاد همیشه ی عمه پسر این بود آمده موقعی خوب چه و کرد

 و در جلوی ما سامان؟؟ چرا سرت رو انداختی صداتو باز: رفتم سمتشان به و شدم خارج اتاقم از

 ..داریم آبرو همسایه

 خوردی؟؟ بودی گشنه سلامتو...جغله بودی تر مودب قبلنا:انداخت بالا ابرو و سمتم برگشت

 ...نداشتته ی عمه ی جغله: کردم گرد چشم

 ...کرد گیر آرامشبخشش ی خنده به نگاهم من و خندید پدر

 خوردنات حرص تنگ دلم چقدر که آخه: بوسید شال روی از را سرم و آمد طرفم به سامان

 ..کردم هاتو دارچینی چای هوس حسابی که بریز برام چایی یه برو حالا..بود

 راه و نشود نزدیکم انقدر میکرد حالی بشر این به باید یکی و کردم پرت سمتش به ای غره چشم

 غول ی پسرعمه این من و...اش گونه سامان های محبت و بود سامان هرچند نبوسد مرا راه به

 ...هایم نداشته تمام قدر داشتم دوست را مهربان و شوخ زیادی تشن

 

 :هاکان

 وارد جرأت هرکسی که اتاقی آن سمت به را راهم و آمدم پایین آرام سالن وسط مرمر های پله از

 و دبو رفته بالا کمی کتم ی لبه و بود شلوارم جیب درون دستم...کردم کج نداشت را آن به شدن

 هم عایق که اتاق رنگ مشکی بزرگ در به ای تقه...داشتم دوست همیشه را رفتن راه مدل این من

 ...رسید گوشم به بود نگذاشته آن روی اثر پیری که اش مردانه و بم صدای بعد و زدم بود
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 یگارس و بود نشسته اش مابانه رییس صندلی پشت...کردم باز را در اخم با و کشیدم عمیقی نفس

 بیا :شد متمایل جلو به و زد برقی چشمانش دیدنم با...میکرد خودنمایی لبش ی گوشه هم برگش

 ...پسرم تو

: منشست گردویش میز به کاناپه نزدیکترین روی وار مغرور خودش مثل و بستم سرم پشت را در

 ...ببینین منو بودید خواسته

 ...درسته: داد صندلی به را اش تکیه دوباره و زد لبخند

 کوتس کمی...برقصم دلش ساز کدام به باید بار این ببینم تا منتظر و شدم خیره هایش چشم به

 منه تا کند شروع چطور میکند فکر دارد بدانم تا مرد این از داشتم شناخت انقدر من و کرد

 خان بود من لنگ همیشه مثل و بود مهم موضوع این ظاهرا خب...کند قانع را گیر پاچه همیشه

 ..عمارت این

 و میرفت درهم بیشتر هرلحظه من ی چهره و کرد صحبت به شروع و کرد خیس زبان با را لبهایش

 ....بود محض بازی بچه این میخواست؟؟ چه من از...میشد مشت بیشتر انگشتانم

 میدانستم دستم کردن مشت در را خودم کنترل راه تنها و کردم می گوش هایش حرف به بهت با

 ...نمیماند امان در دستم ی ضربه از اتاق وسط قیمت گران گردوی میز احتمالا وگرنه

 برای و شدم خیره تیزبینش چشمان در گرم عصیان و سرخ نگاه همان با شد تمام که هایش حرف

 باب چیزی وقتی میدانست خوب هم خودش..بروم و شوم بلند دادم ترجیح بحثی هر از جلوگیری

 ..نگرفت را جلویم که میکنم پیدا شخصیتی چه نباشد میلم

 دمآ تمام سر بر را خانه این که داشتم را این پتانسیل الان و شدم خارج خان اتاق از عصبانیت با

 چطور خدمه چند دیدم و انداختم سرم پس را صدایم که آمد طرفم به شاهرخ... کنم خراب هایش

 هستی؟؟ گوری کدوم دیشب از هست معلوم: کردند عوض رنگ

 ؟؟قربان اومده پیش مشکلی...بدم انجام و خواستین که کاری بودم رفته: شد تر نزدیک ترس با

 کردی؟؟ خلاصش شد چی: شدم آرامتر بودم کرده محول اون به که کاری یاد با
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 ترسناک زیادی عصبانیت مواقع نبود خشن زیاد که ام چهره خلاف بر... داد تکان سر فقط ترس از

 و رفت بالا خونم غلظت دوباره خان های حرف یاد با و دادم بهش مرخصی ی اجازه سر با...میشدم

 انداخت؟؟ می جلو هایی بازی بچه همچین برای را پسرش که میگذشت خان سر در چه

 آرام کمی و میگرفتم را جانش خودم دستان با تا بود جلویم کسی الان داشتم دوست چقدر

 ...را کرده داغ وجود این میکردم

 دکمه با...فشردم را دردناکم های شقیقه و نشستم ام زادگی خان صندلی پشت و شدم اتاقم وارد

 ...دادم آب و قرص یک سفارش و شدم وصل آشپزخانه بخش به میز روی ی

 هم را دیگری کس میتوانست...کردم فکر خان ذهن در افکار به و دادم ام صندلی به را ام تکیه

 ها خدمه از یکی من ی اجازه از بعد و خورد در به ای تقه...کشیدم من؟؟آهی چرا پس بفرستد

 بعد و خوردم هم با قرص دو...شد خارج اتاق از من ی اشاره با و گذاشت میزم روی را لیوان و قرص

 یک این و بخوابم لباس بدون داشتم عادت...کردم رها تخت روی را خودم پیراهنم درآوردن از

 بعد شاید تا کنم استراحت کمی فعلا کردم سعی...آمد نمی خوش خان مذاق به وقت هیچ فقره

 ....تصمیمش روی نظر تجدید به کنم متقاعد را خان بتوانم

 داده ارث هم من به کنارش زندگی سال هجده با که معروفش  دندگی یک و بود خان هرچند

 یمها شقیقه و شد مشت دوباره دستم...بودم پسرش من مثلا و داد زینت را لبهایم پوزخندی...بود

 ...دهد التیام کمی را نسبت این آتش میتوانست خواب تنها....کردند شروع نو از را زدن نبض

 پی در را دستم لب زیر لعنتی ی زمزمه با و کردم باز را خوابم غرق های چشم موبایلم صدای با

 فحش دو دادن با ماهور شماره دیدن با و کشیدم پاتختی روی صدایش کردن خفه و کردن پیدا

: میشدم بلند خواب از تازه اگر خصوص به نبودم اخلاق خوش خیلی...کردم وصل را تماس آبدار

 بنال؟؟

 ؟؟ گرفته گاز سگ رو تو باز: ماهور

 کنم؟؟ قطع یا میگی: رانداشتم ورهایش و شر ی حوصله
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 امروز خان..جنبه بی..خب خیلی: بگذارد سرم سربه نباید زمان این در میدانست هم ماهور حتی

 ...میگفت چیزایی یه

 چی؟؟ که خب: بود من برای خان جدید عملیات همان منظورش احتمالا و خوشخواب روی نشستم

 ..هاکان ریلکسی چی؟؟ که: ماهور

 تنیس بدم...خان حرفه حرف غیرش یا ریلکس: زدم تن را لباسم و گذاشتم بلندگو روی را گوشی

 ..میکنم وسط این هم حالی یه...البته

 ..دافن زیادی دانشگاه اون دخترای...میاد بدش کی..خب آره: خندید

 زدی؟؟ زنگ پرتا و چرت همین واسه: زدم نیشخندی

 ..بعدا میبینمت...زیاد نیست مهم برات تو انگار ولی آره: ماهور

 هم غرور این و خداحافظ به نه و سلام به نه نداشتم عادت...کردم قطع را تماس خداحافظ بدون

 اب جانم ی همه که منی ریلکس؟؟ میگفت من به ماهور...بود شدن بزرگ خان نظارت تحت ی ارثیه

 کردن کم جز کار این...شدم خان با بحث خیال بی...افتاد می زق زق به مسخره فعالیت این یاد

 میک و نخبه های داف با ببرم فیضی یک میشد...میگفت راست ماهور...نداشت ای نتیجه ام انرژی

 ار من بدذاتی عمق کس هیچ و زدم کثیفی لبخند فکر این با...کرد مأموریت قاطی را حال و عشق

 ...نمیدانست

 سر من شوم افکار از نمیتوانست بشری بنی هیچ و تشکیلات این وارث..بودم هاکان من

 ....دربیاورد

................................................................................................. 

 یردرگ ذهنم و من و بود درگیر استیکش ی تکه با میز صدر در خان و بودیم نشسته شام میز سر

 اچارن به و نمیرفت شده پز نیم گوشت تکه آن به میلم...بود چیده برنامه برایم خان که فردایی

 مأموریت به راجع: انداخت بالا ابرو و طرفم خورد چرخ خان نگاه...کردم رها بشقابم در را چنگال

 کردی؟؟ فکر جدیدت
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 قبول پس: زد برق خان چشمان و گفتم محکمی ی بله...بود نمانده فکری جای...زدم پوزخندی

 ...میکنی

 جرأت من فقط میدانستم هم خودم و کشیدم هم روی را دندانهایم غیض با و دادم تکان سر تنها

 اخلاق این میدانست حتی هم خان...کنم سکوت و بدهم تکان سر خان های سوال برابر در دارم

 ...نمیکند تغییر وقت هیچ من

 ...باش اونجا ده ساعت فردا...خوبه: خان

 ورد حرص با دستی و ندادم تکان هم سر حتی که بود رفته بالا خونم جوش ی نقطه آنقدر اینبار

 هاکان؟؟: کرد میخکوبم خان صدای که شدم بلند میز سر از و کشیدم دهانم

  داشت؟؟ خان با را رفتار این جرأت کسی چه من جز و برنگشتم اما ایستادم

 ...اونجا برای نه اما خوبه بودن خوشتیپ زیادی...بزن اونجا محیط با متناسب تیپ یه: خان

 مقصدم....شدم اتاقم وارد و رفتم بالا ها پله از سختی و سفت ی باشه با و شد مشت دستم

 نمیتوانست هم آب این حتی و رفتم زیرش و کردم باز را سرد آب...بود حمام طرف به مستقیم

 ....بیاورد بند را هاکان نفس

 فقط را میگذشت خان سر در چه و هاکان به چه را ها بازی بچه این و میکرد غل غل درونم خشم

 ....میدانست خدا

  

 :دنیا

 ماتاق از دست به کوله هایش لبه کردن صاف بابت درگیری کمی از بعد و کردم سرم را ام مقنعه 

 عادت...است پدر کار میدانستم و بود شده چیده آشپزخانه در میز روی صبحانه...شدم خارج

 این هم بود مادر که هایی وقت آن حتی...صبحانه میز چیدن و برخواستن زود صبح به داشت

 خانه از و خوردم را ام علاقه مورد عسلی ی خامه از چندلقمه لبخند با...میداد انجام پدر را وظیفه

 سرعت به...رفته خانه نزدیک پارک به روی پیاده برای هرروز مثل پدر میزدم حدس...شدم خارج



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 14 

 هانهب رسیدنم دیر نمیخواست دلم هیچ و کردم اضافه اتوبوس ایستگاه به رسیدن برای هایم قدم

 را کلاس به شدنم وارد جلوی اش همیشگی جدیت آن با که داروسازی مقدمات استاد برای شود

 ... بگیرد

 جا داخلش جمعیت عظیم خیل میان را خودم بعد و شدم معطل اتوبوس برای ای دقیقه پانزده

 را صدا و سر و همهمه این برابر در ام کلافگی  جلوی گوشم در های هندزفری خداروشکر و دادم

 ...میگرفت

 خفه بابت از عمیقی نفس و پایین کردم پرت اتوبوس داخل از را خودم دانشگاه به رسیدن با

 لشک شلوغی آن در مطمئنا که ام مقنعه و مانتو به دستی...فرستادم بیرون هایم ریه از نشدنم

 ...رفتم دانشگاه طرف به آهسته های قدم با و کشیدم بود کرده پیدا بدی

 ایبر را کنارم صندلی و رفتم خالی صندلی دو طرف به بقیه به توجه بی و شدم که کلاسم وارد

 دوست میخواندیم باهم را ارشد که الان به تا کارشناسی اول سال از ساقی جز..داشتم نگه ساقی

 و عمه...سامان..پدرم در میشد خلاصه من کوچک دنیای جورهایی یک و نداشتم دیگری صمیمی

 ای هدقیق پنج...بودند ام زندگی تمام که بزرگی های انسان با اما بود کوچک زیادی دنیایم...ساقی

 یداپ اش بامزه شلختگی همان با ساقی ی سروکله تا کردم گرم درسم به مربوط ی جزوه با را سرم

 چی که یعنی: کرد شروع را غرغرش وارانه ساقی و کرد پرت صندلی روی کنارم را خودش...شد

 ببرن و شورشون مرده...منه خواب اوج ساعت هشت ساعت نمیگن...میزارن کلاس زود صبح اصلا

 ...آموزشیشون نظام این با

 خوبی؟؟ شما..خوبم من...عزیزم سلام: کردم نگاهش خنده با

 وت مرغیه چیز اعصابم الان...نزنا حرف: داد تکان بپراند بخواهد مگس که انگاری هوا در را دستش

 ...میاد خوابم من..سلام که گیریم...واسم گذاشتی ادب کلاس هم

 مه دانشگاه کل و داشتیم کلاس صبح که بود روزهایی تمام ی برنامه این و گرفت شدت ام خنده

 که بود شده ها بچه ی سوژه هم چندباری....معروفش خوابی خوش و است ساقی بودند فهمیده

 یتنبل به لبخندی زیرپوستی من و میکرد غرغر لب زیر همانطور.. نداشت اهمیتی برایش ظاهرا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 15 

 ی همهمه بودم ندیده دانشگاه در حال به تا که جوانی پسر ورود با که میزدم خواهر از عزیزتر این

 مغرورش و خشن ی چهره...برداشت زدن غر از دست هم ساقی حتی...کرد فروکش کلاس داخل

 نشست کلاس آخر خالی صندلی در بود شده تر غلیظ که اخمی با و خورد چرخ کلاس در

 سر ساقی و گرفتند سر از دوباره را هایشان بحث پسرها اما بودند اش خیره هم هنوز دخترها....

 شد؟؟ پیداش کجا از جیگر این: کرد زمزمه گوشم زیر کرده

 ...نه جیگرن ذکور های جنس ی همه تو نظر از: دادم تحویلش ای غره چشم

 لامصب این ولی..قلون و دل و خوئک هاشون سری یه...نه که همه: بلند و سرخوش...خندید

 ..جیگره

 ...دستست کدوم جزء شریفتون ی همسایه اونوقت: کردم کج دهان تمسخر به

 ....گوشته خوش که اون: داد جواب بانمکی لحن با و کرد نازی

 جذاب دانشجوی سر کنجکاوی و شد خشک استاد ورود با که گرفت ام خنده اش حاضرجوابی از

 ....فرستاد ذهنم پستوهای به را جدیدالورود

........................................... 

 شده حلقه coca ریز های آرم با کاغذی لیوان دور دستانم و بود ام نسکافه بخار درگیر نگاهم

 ...فهمیدم: گفت هیجان با و نشست روبرویم شیطنت با ساقی....بود

 رو؟؟ چی: کردم هم در چهره و نوشیدم میزد دل بدش طعم که نسکافه از کمی

 ترمی هم...پارسیان هاکان...هاکانه اسمش: کرد زمزمه حلقم در تقریبا و کشید جلوتر را خودش

 هاومد دیرترم هفته سه چرا که این...داده ارشد کنکور دیر میگن...هشته و بیست سنش اما ماست

 همه نیومده هنوز... گرفته انتقالی نبوده اینجا دانشگاهش که بوده این خاطر به هم کلاس سر

 ...کفش تو رفتن

 اصلا؟؟ چه ما به گرفتی؟؟ چی واسه مردمو پسر آمار...ساقی شاهکاری: پرید بالا ابروهایم
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 ؟؟هک میدونی...گرفتم مهسا از آمارشم...لامصب ای تیکه بد بعدشم...بودم کنجکاو خب: کرد اخمی

 هتاز این انگار و...بود مهسا دست در هایش مگس حتی دانشگاه این مذکرات تمام آمار...میدانستم

 کرده جمع اطلاعات او به راجع سرعت این به که بود آمده دخترک این چشم به رقمه بد وارد

 ...بود

 پاشو: انداختم نگاهی ساعتم به و نوشیدم را ام نسکافه ی ادامه و دادم تکان سر تفاوت بی

 ..مارپل خانم میشه شروع کلاس الان..بریم

 بیام؟؟ یارو این چشم به من میشه چی: کرد آویزانم را خودش و خندید

 و دادم ای خنده با را جوابش...است شوخی و بازی مسخره سر از همه هایش حرف میدانستم

 لبخند آن پشت را منفور شدت به و مزخرف استاد همان...مجد استاد کلاس سر در ام کلافگی

 ...کردم پنهان

................................................................................................................. 

 و ساقی میکنم فکر و بود عجیب شدت به برایم..بود سوال از پر نگاهم و بود شده گرد هایم چشم

 ....کرد می چکه نگاهشان از تعجب و داشتند مرا شرایط نیز بقیه

 در خفته غرور آن اصلا یعنی...نداشت مناسبی برخورد دانشجویان از کدام هیچ با مجد استاد

 به رفتاری خوش ی اجازه انداخت می کودکی های داستان بدهای آدم یاد مرا همیشه که نگاهش

 هر در...پارسیان هاکان گفت کنم گمان هاکان؟؟ گفت؟؟؟ چه را اسمش ساقی....حالا و نمیداد او

 مرتب آمد می هم سیر چشم منه چشم به جذابیتش که خشن کمی و مغرور جوانک این حالا حال

 ...میگرفت قرار استاد لبخندهای و لطف مورد

 را اش چهره حالت نمیداد اجازه اش پیشانی روی ریخته موهای...کردم نگاهش چشمی زیر کمی

 قرار لطف مورد همه این از نیست راضی هم زیاد فهمید میشد اش فشرده بهم فک از اما ببینم

 شاخک پدر قول به و بود عجیب برایم پسر این کمی و میکردم نگاهش خیره همانطور...گرفتن

 مسمت به نافذ و کوتاه که گمانم به کرد حس را نگاهم سنگینی...میداد تکان مرا کنجکاوی های
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 که من از رفتارها این و چرخاندم استاد سمت به را سرم مچم گرفتن از شده هل من و چرخید

 هم زهنو نگاه آن سنگینی انگار اما بود استاد سمت نگاهم..بود بعید میخواندم راهبه گاهی ساقی

 زیرچشمی این با مردم می و میرفتم باید ساقی قول به و میبرید را نفسم و بود زده خیمه رویم

 ...ضایعم زیادی های پاییدن

 به همه برای بود رو زیادی کارهایشان آمار که دانشگاه نامدار دختران از تا چند کلاس اتمام با

 دوهفته این های جزوه دادن برای تر تمام هرچه های عشوه با و رفتند جدید دانشجوی سمت

 خارج کلاس از ها آن به تفاوت بی و گذراند نظر از را شان همه اخم با پسر نگاه...شدند قدم پیش

 از لبخند همان با...کرد هویدا عمیق گیری حال این از را ساقی و من زیرپوستی ی خنده و شد

 میگفت جدید همکلاسی رفتن موقع میترا ی چهره از گوشم زیر مدام ساقی و  شدیم خارج کلاس

 چه ات شدن ضایع این که نمیکرم درک اما ندارد او از خوشی دل میدانستم...میخندید بلند بلند و

 .....آمد نمی بند اش خنده ساقی که باشد دار خنده میتواند حد

 اتنج اتوبوس در خفگی از مرا خودش ی گفته به و بیاید دنبالم به بود قرار سامان که آنجایی از

 اصلی خیابان طرف به و کردم خداحافظی لبخند از بود پر اش چهره همچنان که ای ساقی از دهد

 مکنار از سرعت با رنگی مشکی مازراتی لحظه همان که برداشتم قدم بود سامان با قرارم محل که

 توجه بی....گذاشت ارمغان به برایم را آسفالت روی هایش چرخ آثار و هایش لنت بوی و گذشت

 مثل....ایستادم سامان انتظار در و دادم نسبت درد بی زیادی مرفه این به لب زیر فرهنگی بی

 پیدا رنگش ای نقره پرشیای بودم گفته او به که ساعتی سر و بود قول خوش همیشه

 ...شدم سوار سریع پایم کنار ترمزش با و زدم لبخندی...شد

 ...دانشجو خانم سلام: سامان

 خیلی...سلام: بود شده هم تر جذاب مشکی فریم عینم با که شیرینش ی چهره طرف برگشتم

 ..اومدی کردی لطف

 انحنای آن انگار اصلا...بودم ندیده لبخند بی خاصی درمواقع جز را سامان...کرد حرکت لبخند با

 ...وجودش مهربانی عمق دادن نشان برای بود همیشگی لبهایش
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 هاتو وسیله خونه بریم قراره...گفتم دایی به...ما ی خونه کرده دعوتتون امشب مامان: سامان

 ...بریم هم با کنی عوض خواستی لباس برداری

 ...دنبالم اومدی و شد قلمبه مهربونیت همینه برای پس: دنیا

 اومدم کم من...بچه نزن الکی حرف: برد فرو هم در را هایم اخم و کرد مهمانم گردنی پس یک

 حالا؟؟ تا دنبالت

 هست؟؟ حواست...سامان آقا ها میره هرز زیادی ها تازگی دستت: کردم نگاهش نمایشی اخم با

 و چشم بی آدمای بعضی برای دستمم...هست حواسم کاملا... بله: گفت شیطنت با و زد چشمکی

 ...بره هرز باید رو

 رو؟؟ و چشم بی میگی من به: کردم نگاهش جغدوارانه سامان قول به و شد گرد چشمانم

 فهمیدی؟؟ کجا از: گذاشت نمایش به را نیشش

 نجو و پایین بپر: کرد ترمز که بکشم برایش ام طلایی ی حنجره حد در جیغی خواستم حرص با

 ...نکن خسته رو حنجره اون سامان

 همینطور همیشه...باشد نشکسته داشتم شک که بستم طوری را در و شدم پیاده حرص با

 ادزی ناز سامان قول به و بود الکی هم اکثرش البته که دعوا با بود مساوی بودنمان هم کنار...بود

 حیاط در پدر...شدم خانه وارد و درآوردم را دلخور های آدم ادای قبل بارهای عین هم اینبار....من

 باباجون؟؟ اومدی: بود منتظر

: دمکر لحنم قاطی را دختری پدر همیشگی بازی لوس کمی و زدم برایش صورت پهنای به لبخندی

 ...فداتشم چطوری...دنیا بره قربونت الهی سلام

 رفح طرز این: مرد این به دلباختن بابت بدهم حق مادرم به که زیبا آنقدر..مردانه و بلند..خندید

 ...نکن هوایی و پیرمرد من انقدر...عزیزم باشه شوهرت با باید زدنت
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 ارفتع...خواست دلتون نکنه.. میشنوم جدید حرفای..بله بله: رفتم جلو شیطنت کمی و خنده با

 ...ها جونیم افسانه ی خونه دم دست به شیرینی سوته سه خواستی...بابایی دنیا جون نکن

  است؟؟ من دنیای ی همه مرد این بودم گفته و کرد شیرینی اخم

 ...منتظره طفلی سامان...نزار بیچاره پیرزن اون منو سر سربه انقدر برو...بچه برو: پدر

 ...حقشه که اون: گفتم بلند اتاقم به رفتن حال در و شستم حوض درون را دستانم

 باز را کوچکش رنگ سفید در و رفتم اتاقم سمت به..نشنیدم خانه به ورود با را پدر جواب

 یب و رفتم هایم لباس کمد سمت به و کردم رها ام نفره یک تخت روی را دانشگاهم ی کوله...کردم

 مه کاملی اما محو آرایش...کشیدم بیرون مشکی شال و جین با رنگ فیلی تونیک یک معطلی

 سوار احتمالا و نبود حیاط در پپر...شدم خارج خانه از ام دستی کیف برداشتن با و دادم انجام

 هک رفتم ام عمه پسر تمیز و نو تقریبا ماشین طرف به و کردم قفل را در...بود شده سامان ماشین

 صندلی در کرشمه و ناز کلی با...کند جور را خریدش پول توانسته سخت چقدر میدانستم خوب

 ماا میشد حس کاملا خندانش نگاه سنگینی....برگرداندم پنجره طرف به را رویم و نشستم عقب

 ...کرد حرکت سکوت با و نگفت چیزی

 پنجره از هم من نگاه خط و بود پدر سامان ته سرو بی های حرف مخاطب تنها راه طول تمام در

 را زنگ و شدم پیاده سامان و پدر از زودتر عمه نقلی آپارتمان به رسیدنمان با...نمیشد کنده

 برای که اخمو ی چهره آن از کمی شد باعث میکرد دعوتم داخل به که عمه گرم صدای...فشردم

 ادی با اما شوم داخل خواستم... بگیرم فاصله بودم کرده صورتم ماسک سامان از گرفتن چشم زهر

 این به چقدر مریمم مامان بود نرفته یادم...آوردم جا به را اش بزرگتری حرمت و کشیدم عقب پدر

 زا راستم بازوی که شوم داخل سرش پشت خواستم شد وارد لبخند با که پدر..بود معتقد اصول

 اخم با....خوردم یکه سامان خندان ی چهره دیدن با و برگشتم ترس با...شد کشیده پشت

 مقابل ای خسته لحن و لبخند با و نداد اجازه که بکشم بیرون دستانش از را بازویم خواستم

 شما؟؟؟ قهری: کرد زمزمه صورتم
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 از گرفت اش خنده...داشت هم را عواقب این من به گفتن رو و چشم بی...نکردم هم نگاهش

 هرق من با میکنی بیخود: گفت میکشد را نازم الان که تصورم خلاف وبر ام گانه بچه فوق حرکت

 ...پسرتم دوست من کردی فکر... داره معنی چه...میکنی

 ...ندارم پسر دوست من: شد گرد چشمانم

 داشته میکنی اضافه غلط که اونو: کرد آزاد خنده هم سامان و خوردم جا ام جمله از هم خودم

 ..میکنیا قهر من با باشه آخرتم بار...گفتم مثال...باشی

 خواهی؟؟ معذرت یعنی این الان:  شدم خیره رنگش ای قهوه چشمان در حرص با

 د: کند روانه سمتت را محبت حجم این و نگاه این آمد می پیش کم سامان و نگاهش شد مهربان

 من از باشه آخرت برام؟؟بار عزیزتر تو از کی...شوخیه میگم چی هر میدونی که تو...فداتشم آخه

 ...قهرا به گرفتی رو

 تو بریم...خندیدی خداروشکر خب: بگیرد بل سامان شد باعث هم خنده همین...گرفت ام خنده

 درمیاد صداش مامان الان

 شنیدی فرست لیدیز:  زدم غر کنان آشتی در سیاستش مات من و کشید داخل تن من از جلوتر

 احیانا؟؟

 غیاب در که هایی پله به غصه با هم من و شد گم آپارتمان باریک راهروی در اش خنده صدای

 ...شدم خیره میرفتم بالا ها آن از باید آسانسور

..................................................................................................... 

 :هاکان

 رفتهگ بازی به را خرابم همیشه اعصاب کمی بلند موسیقی صدای و بودم خیره شامپاینم گیلاس به

 سخت چقدر صبوری گاهی و کوباندم پایم روی چندبار و کردم مشت را راستم دست.. بود

 دونفره تخت دلم....شلوغی حجم این و عمارت این ی ماهیانه های مهمانی این از بودم متنفر...بود

 کسی...کنم فراموش کذایی دانشگاه آن در را ام کننده کسل روز تا سکوت کمی و میخواست را ام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 تیح و بودم تیز جماعت این میان زندگی لطف به چون سربچرخانم نبود احتیاجی...نشست کنارم

 به بود ماهوری دیگر که این...دهم نسبت صاحبانشان به میتوانستم راحتی به را مختلف عطرهای

 ..کردی ترسناکات اخم اون از پسر؟؟ چته: نشست ام شانه روی دستش...ام هرروزه دیدار وسعت

 بود؟؟ چطور امروز:  کرد نگاهم جدیت با زیرکش چشمان...کردم نگاهش و زدم پوزخندی

 ..افتضاح: دادم جواب مختصر و کوتاه و شد شامپاینم معطوف نگاهم

 ...زودی به میخواد اسم ازت...نیست صبور زیاد خان که میدونی: ماهور

 ...میدونم: کردم مزه گیلاسم محتویات از کمی

 ای کلمه تک هایم جواب اکثر و میزدم حرف کوتاه...میدانستند همه را من عادت این...همین

 ...بود شناخته خوبی به مرا خان دستگاه در همکاری دوسال لطف به هم ماهور...بود

 ...پیشش بری بگم بهت گفت خان..خوبه: ماهور

 شنگاه...کردم نگاه بودند حرفه این های بزرگ که هایش پیاله هم از چندنفر با که خان جایگاه به

 طرفشان به محکم و مغرور عادت طبق ها خیلی ی خیره نگاه میان و شدم بلند ناچارا...بود سمتم

 در حضورش میدانست و بود خان وکیل بودنش جوان وجود با...آمد سرم پشت هم ماهور و رفتم

 ..دادم تحویلشان سردی و خشک سلام و رسیدم شان نفره سه جمع به...است الزامی معاملات

 ...من تشکیلات  وارث...هاکان اینم: گفت پرنفوذش صدای همان با و زد افتخاری پر لبخند خان

 ی کننده تولید و..دارد سن سال نه و شصت..غفاریست حبیب نامش میدانستم که مردی پیر

 ندلبخ رویم به دارد بسیاری های سوگلی زیادش سن وجود با و میرفت شمار به خان از بعد بزرگی

 ...ایه برازنده جوونه: گفت خان به رو و زد

 همکاری و نفوذش به انقدر اگر مطمئنا و بود رو زیادی من برای دستش و مرد این....زدم پوزخندی

 یونس....داد تکان سر لبخند با هم دوم مرد....کرد نمی حسابش هم آدم خان نبود احتیاج اش

 ثابت بارها را نبوغش و هوش...کشور در محصول ی سازنده های قطب از یکی و ساله چهل...مرادی

 مرد این به خان و بود گذاشته پدرش پای جا چون بود ارثی انگار استعداد این خب و بود کرده
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 و میدانستم دو این ی درباره را چیز همه من اما میدیدند مرا بود بار اولین هردو...داشت اعتماد

 این با همکاری به بار اولین برای بود الهویه مجهول هم من خود برای که رییسش و خان ظاهرا

 ...داشتند احتیاج دونفر

 ...نشستیم خان کنار ماهور همراه و دادم تکان برایشان سری

 ...بشنوم و شرایطتتون میشم خوشحال هست هم هاکان که حالا خب: خان

 ...میزد بهم مرا حال مرد این و کشید جلو را خود و زد مضحکی لبخند غفاری

.................................................................................................................. 

 را خودش ماهور...شدم خیره بود شده ها مهمان از خالی که سالن به و کردم شل را کرواتم ی گره

 جماعت این با زدن سروکله...خدا آخ: فرستاد بیرون را نفسش و کرد رها صندلی ی دسته روی

 ... سخته چقدر

 کنار تکی مبل روی رنگم مشکی پیراهن آستین زدن تا حال در و درآوردم را کتم حوصله بی

 کوبندت و محکم لحن اون با...هاکان بودی عالی امشب: آمد طرفمان به خان...نشستم شومینه

 همین تو..خودمی پسر که حقا...میکنم افتخار بهت...کردی مبهوت حسابی رو غفاری و مرادی

 و چشمشون میدونم خوب و بلدی خوب و وکالت خم و چم جوونی که این با...ماهور بودی خوب

 ...کردم قبول تو به وکالتم سپردن بر مبنی رو مظفری پیشنهاد که خوشحالم..گرفتی

 کسی از داشت عادت کم خان...زدم پوزخند تنها اما من...کرد خم سری و زد لبخندی ماهور

 پوزخندم به نگاه با ماهور...بود ندیده کسی را خوشش روی حال به تا ماهور و من جز و کند تعریف

  خدمتتون میام صبح...خودم واحد برم من خان بدین اجازه اگه: شد بلند جایش از

 ...منتظرتم نه ساعت...بری میتونی: خان

 ...خان حتما: ماهور

 جلوی از چهارشانه و بلند قامت و قد آن با و گرفت جواب همانطور و داد تکان سری هم من برای

 ...شد خارج دیدم
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 اپ ی پاشنه روی...کرد ایستادنم به مجبور خان صدای که اتاقم به  رفتن برای شدم بلند هم من

 لیست یه فردا مجد: گفت جدی خیلی...شدم خیره اش ساله شصت ی چهره در سوالی و چرخیدم

 توق زیاد ؟؟میخورن ما درد به کدومشون ببین و بگیر نظرشون زیر دقیق...میده بهت رو اسامی از

 ..هاکان نداریم

 بلندم های قدم با من و داد تکان سری هم خان....دادم تکان سری اخم با و کردم مشت را دستم

 نور صبح تا کشیدم را ای سرمه مخمل های پرده...شدم وارد اتاقم در و رفتم بالا را پله پانزده

 و زدم آتش را بلکم سیگار و کندم تن از را پیراهنم...نشود سردردم و شدن بیدار باعث خورشید

 زا امشب...کرد کم را امشبم تلخی گسش طعم و گرفتم عمیقی کام بزرگم ی دونفره تخت در رها

 ارمافک به نه و خودم به نه من و بغلتاند گذشته در هی مرا یود قرار که بود ای لعنتی های شب آن

 را بودنش طولانی تو تا باشد یلدا نباید حتما شب...نمیدادم را کردن نگاه عقب به ی اجازه

 نگارا ها شب این و میشود طولانی یلدا برابر ده کند حمله تو به خاطرات هجوم با که شبی...بفهمی

 فشردن با و کردم خاموش پاتختی روی سیگاری جا در را سیگار....میتاباند رخ زیاد روزها این

 بودم پارسیان هاکان اگر که افکاری ی شبانه ی حمله هرچه از کردم جلوگیری هم به پلکهایم

 ...میکردم فکر بهشان نباید

 ...نباید

..................................................................................................... 

 را ها ادا این و پارکینگ در بردن حوصله...کردم پارک دانشگاه کناری ی کوچه در را ماشین

 رمناف ماهور قول به که خودم به مخصوص های قدم با و کشیدم پریشانم موهای به دستی...نداشتم

 و برسد دستم به اسامی بود قرار امروز...شدم دانشگاه وارد میکرد نوازش را چشم بودنشان محکم

 کم ام زندگی سر از را مسخره بازی این شر و کنم تمام را کار بتوانم زود خیلی بودم امیدوار

 مغروریت همین و بودم میداد تشکیل مونث جنس را بیشترشان که خیره های نگاه متوجه...کنم

 یخار پاچه آن با مجد و زدم اساتید دفتر به سری کلاس به ورود از قبل...میکرد بیشتر را نگاهم

 وارد خیال بی و انداختم شده نوشته اسم ده به اجمالی نگاه....داد دستم به را لیست همیشگی

 هتوج بدون...بود رویم همچنان ها نگاه سنگینی اما نشد سکوت دیروز مثل ورودم با....شدم کلاس
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 روی را ام گوشی و انداختم هم روی را پاهایم....نشستم و رفتم ای خالی صندلی طرف به کسی به

 ...گذاشتم صندلی

 ال در تصویرش که را سرم پشت دختر نگاه اما بود ام گوشی خاموش ی صفحه به نگاهم که این با

 را افهقی این اگر با میگفت همیشه ماهور...بود شده تفریحم باعث شدیدا بود افتاده موبایلم دی ای

 بدانم تا دادم کلاس ورودی در به را نگاهم...نمیپلکید هم پرم دم کسی اخلاقم وجود با نداشتم

 دلبخن دیگری و داشت اخم یکیشان که دختر دو ورود که میشود وارد کی درس این استاد بالاخره

 دریف اولین در و نینداختند کسی به هم نگاهی حتی بقیه برعکس...کرد جلب را توجهم

 زدم پوزخندی....بود شده ام خیره زیرچشمی دیروز که بود دختری همان شک بی..نشستند

 نگاه حس چرخاندم را سرم وقتی شدنش هل و نگاهش...آمد می چشم به بلد نا و ساده زیادی....

 اش چهره از نگاه تفاوت بی...معصوم و ساده همانقدر...کرد می القا من به را دبستانی های دختر

 و بودند خان و من ی طعمه تعداد این از نفر دو...شدم دانشجویان ی بقیه ارزیابی مشغول و گرفتم

 ...کنم انتخاب درست داشتم وظیفه من

 ...کرد اطلاعات ی ذخیره به شروع سرعت به ذهنم و چرخید سمتش به نگاهم استاد ورود با

 

 : دنیا

 ی خونه وقت دیر تا دیشب...بودم کلافه و خسته کمی من میشدیم خارج دانشگاه از ساقی همراه

 ...میشدم آماده هم فردا کنفرانس برای باید...بود مونده همراهم خستگی این و بودیم عمه

 کجاست؟؟ حواست دنیا: ساقی

 اومدن اتوبوس با ی حوصله...خستم کمی فقط جا همین: کردم نگاهی طنازش و زیبا ی چهره به

 ...بگیریم تاکسی میای..ندارم

 ...بگیرم لجباز تخس دخترک این از را عادت این نتوانستم وقت هیچ من و شد آویزون دستم از

 ...بگی تو هرچی...عشقم باشه: ساقی
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 ...خیابون سر بریم بیا...بازیات لوس این از میاد بدم...ساقی اه: دادم ام بینی به چینی

 ...دارن منو لحن این آرزوی پسر چندتا میدونی...باشه خداتم از: کرد گرد را هایش چشم تخس

 بورع خیابان از چشمانم روی ام آفتابی عینک گذاشتن حین و دادم تکان برایش افسوس با سری

 بس میشستند رخت دلم در من و آمد می سرم پشت ام توجهی بی از غرغرکنان هم ساقی...کردم

 ...بود کرده عصبی را صبور همیشه من کمی هنگام نابه ی دلشوره این و میپیچید هم در که

 میری؟؟ تند انقدر چرا: گفت آمد می سراغش کم که جدیتی با و کشید پشت از را دستم ساقی

 تو؟؟ خوبه حالت

 ...خونه برم زودتر میخوام فقط...خوبم: ببینم ای تاکسی تا گرداندم چشم و ایستادم

 خوبن؟؟ فروزش آقای شده؟؟ چیزی چرا؟؟: ساقی

 ...نباشد او به مربوط دل خوردن پیچ این و باشد خوب پدر بودم امیدوار...شد بیشتر ام دلشوره

 هم ساقی...شدیم سوار ساقی همراه و کردم بلند را دستم تاکسی اولین آمدن با و دادم تکان سر

 رسیدن با....بود داده ترجیح اش همیشگی پرحرفی به را سکوت که گمانم میکرد را حالم مراعات

 ساقی از جانی کم خداحافظی بعد و کردم پرداخت را کرایه پول باریکمان نسبتا ی کوچه سر به

 به ورودم با...چرخاندم در قفل در را کلید هل و کردم اضافه هایم قدم سرعت به...شدم پیاده

 هک همانطور و کردم خارج را هایم کتونی عجله با...شد بیشتر ام دلشوره کمی خانه سکوت و حیاط

 شدم خانه وارد میزدم صدا را پدر بلند بلند

:  زد رویم به رمقی بی و محو لبخند...شدم خشک جایم سر مات پدر اتاق از سامان شدن خارج با

 سرت؟؟ رو گذاشتی رو خونه خبرته چه...جیغو جیغ خانم سلام

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو: پرسیدم مضطرب و نکردم جیغو جیغ لفظ به توجهی

 ..ترس شدت از بود رسیده لبم به جانم و گرفت را ام زده یخ دستان

 تو؟؟ یخی انقدر چرا...دختر بشین: سامان
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 کوش؟؟ بابام میکنی؟؟ چیکار اینجا تو سامان: آمد می در ام گریه داشت دیگر

 ..خوابه: گرفت ترسانم چشمان از نگاه و کشید پریشانش موهای میان دستی

 چه جانم از دلشوره این وگرنه میدانستم... شده چیزی میدانستم...خورد پیچ بیشتر دلم

 شده؟؟ چی..نمیخوابید ساعت این وقت هیچ بابا: میخواست

 شینب: نشستن به کرد وادارم سامان دست که بروم ام زندگی کار و کس همه سراغ به تا شدم بلند

 بهتر بهش کردن وصل اکسیژن بیمارستان رفتیم...بود شده بد حالش یکم نکنیا هل...دنیا

 ...الان خوابه...اومدیم تازه...شده

 اش؟؟ ریه بازم: پرید شک بی رنگم و گلویم به زد چنگ بغض..زدم زل صورتش به حس بی

 رمس بر چه برسد جانبازم پدر داد به تا نبود سامان اگر...کردم مشت را دستانم...داد تکان سر فقط

 و ام بینی ی تیغه کنار از را راهش و چکید سردم صورت روی بر داغ اشک قطره یک آمد؟؟ می

 ودنب بیخود...داد هایش بند هم ی بقیه به را بارش ی اجازه سرش پشت و رساند ام چانه به لبهایم

 بد ام زندگی حال که بود داده گواهی دلم و بود ام زندگی پدر....بود کرده گیر گلویم در جانم

 ...است

 ونهم رسیدم آوردیم شانس...خداروشکر خوبه...فداتشم نکن گریه: کرد بغل را سرم کلافه سامان

 ...لحظه

 چی؟ نمیومدی اگه: نالیدم و کردم خفه را ام گریه صدای

 کمترین با...رساندم پدر اتاق به را خودم و آمدم بیرون آغوشش از لختی با...نگفت چیز هیچ

 به را خودم...بود کشیده دراز تختش روی پریده رنگ...شدم وارد و کردم باز را در ممکن صدای

 رویشان سرم رد که دستانش روی نرمی ی بوسه و رساندم ام زندگی قهرمان همیشه مرد بالین

 نقره موهای...جذابش ی چهره....شدم اش چهره ی خیره اشک و غم با...گذاشتم بود انداخته خط

 ...فامش
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 همین...مرد این...حرکت این به شد آرام دلم و کردم نگاه آرامش حرکت و اش سینه ی قفسه به

 این یبرا بودتش خوابانده بستر در پریده رنگ اینطور اش شیمیایی ی ریه ناسازگاری حالا که مرد

 کرده سپری تانک و توپ صدای میان و جنگ در را اش جوانی سرزمین این...مردم این...خاک

 و من امنیت و آزادی برای...میبرند سر به غفلت خرگوشی خواب در مردمانش که ایرانی برای...بود

 صبور این...بازنشسته استاد این...مرد این امثال به مردم این تمام و من...سالانم و همسن ی همه

 ی سینه ی قفسه حرکت ی خیره اشک چقدربا نفهمیدم....بودیم مدیون خلق خوش همیشه

 یخبر بی عالم به نشسته تختش کنار و افتاد هم روی چشمانم کم کم اما شدم ام زندگی قهرمان

 ....رفتم فرو

................................................................................................................... 

 هب استثناً که صبحانه میز کردن چک بعد و انداختم سرم روی را رنگم مشکی ی مقنعه عجله با

 شب آخر تا...میسوخت خوابی بی از چشمانم...شدم خارج خانه از بودم چیده من پدر حال خاطر

 برای هم صبح تا...کشیدم دوش به میداد انجام هرروز صبورانه که کارهایی همه و بودم پدر دور

 سیدنر با...بود گرم بیشتر اطلاعات برای کتابهایم و اینترنت به سرم و ماندم بیدار کنفرانسم

 در را خودم و داد پوشش را ام خسته ی چهره لبخندی اش سابقه بی خلوتی دیدن و اتوبوس

 هخیر بیرون به شیشه از و زدم بغل را ام پشتی کوله...کردم رها مسنی خانم کنار خالی صندلی

 عمه که آنجایی از ولی میماندم پدر پیش و نداشتم کنفرانس امروز میخواست دلم چقدر...شدم

 و مختلف ای ایستگاه در اتوبوس کم کم...بود راحت خیالم کمی آمد می او احوال به رسیدگی برای

 هب بلند های قدم با و کشیدم کارت و شدم پیاده سختی به دانشگاه روبروی....شد پر توقفش

 برای تا نشستم اول ردیف در ای صندلی همکلاسیانم سایر به اهمیت بی....رفتم کلاسم سمت

 داروسازی چون نبودم دلنگران زیاد...کشیدم آرامشم برای عمیقی نفس...باشم راحت کنفرانسم

 رد کلاس ورودی در به نگاهم...نبود کننده کسل و سخت برایم گاه هیچ و بود محبوبم ی رشته

 دبو کرده خوش جا موهایش روی اش آفتابی عینک....شد وارد پارسیان هاکان که بود ساقی انتظار

 کی ی فاصله به کسی به نگاه بدون من بهت کمال در.... میرسید نظر به بدخلق و عصبی کمی و

 خشنش ی چهره از را نگاهم اما رفت بالا اش ناپرهیزی این از ابرویم...نشست من از صندلی

 دش وارد که ساقی....بودند پسر اکثرا ردیفش های صندلی که مینشست جایی در معمولا...کندم
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 چرا این: گفت گوشم در آرام و آمد سمتم به حرف بی...میشد متصاعد هایش چشم از تعجب حس

 نشسته؟؟ اینجا

 انداختم بالا شانه تفاوت بی

 ...برنمیداشتی میزدم زنگ هم هرچی دیروز...سرخه چشمات انقدر چرا تو...شونه و درد: ساقی

 این... میکردم حس هم خودم...بود منطقی غیر پدر به ام وابستگی...کشیدم آهی دیروز یاد با

 سامان و عمه و پدر جز....رفت مادر که داشتم سال ۱۱ تنها من اما....بود اشتباه کمی علاقه حجم

 تدس از تلخ ی تجربه من...بود پدر به من حد از بیش وابستگی شروع این و نداشتم را کس هیچ

 ...برخواستن خواب از عمیق ی گریه یک از بعد حلوا بوی با ی تجربه...داشتم دادن

 ..داشتم کسی بی از ترس من

 توام؟؟ با دنیا: ساقی

 یختهر بهم یکم..بود شده بد حالش بابا: انداختم نگاهی جذابم دوست به و آمدم بیرون فکر عالم از

 ...بودم

 شون؟؟ ریه بازم چطورن؟؟ الان: کشید جلو را خودش نگرانی با

 ...بهتره: دادم تکان سر

 و لخت نهایت بی و سرد عطر معطوف حواسم من و بگوید چیزی نتوانست دیگر ساقی استاد ورود با

 ی ارائه برای که استاد...میرسید مشامم به پارسیان هاکان از احتمالا و چپ جانب از که بود گسی

 بغلم زیر را هایم جزوه ی دسته و برخواستم جایم از نفس به اعتماد با خواند را اسمم کنفرانس

 ....زدم

 

 و سپرد من به را جایگاهش لبخند با محبی استاد...کردم حس خودم روی کوتاه را پارسیان نگاه

 ...کردم شروع دلم در خدا نام ذکر و عمیق نفس با من
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 حرف موقع صدایم درون ناز خاطر به ساقی قول به و بود شیوا و رسا صدایم...روان و مسلط کاملا

 انگار و شد نمی حذف صدایم از میکردم هرکاری که نازی....شد می جلب من به همه توجه زدن

 گفتن با و دادم ارائه را کنفرانسم تپقی و مکث هیچ بدون دقیقه پنج و چهل...بود آن از جزئی

 و دانشجویان جمع به غرور با...کردند زدن دست به شروع همه مکث کمی از بعد آخر ی جمله

 وفقم همیشه مثل هم بار این...فرستادم بیرون آرام را نفسم و کردم نگاهی استاد تحسین پر نگاه

 هاکان و اول ردیف سمت به شد باعث حصرش و حد بی سنگینی و نگاه یک اما....بودم شده

 یزیچ و تفکر از بود پر نگاهش....میکرد نگاهم تشویقی هیچ بدون ریزی اخم با...برگردم پارسیان

 راگی زیادی هایش نگاه پسر این...  شد وارد بدنم به کوچکی لرز....نداشتم برایش توصیفی که

 ما شکه گذاری تأثیر و بم صدای و نشستم ام صندلی روی تشکرش و استاد دست اشاره با...بود

 ...بود ای عالی کنفرانس: کرد

 بیهش بیشتر لبهایش انحنای و میرسید نظر به باهوش و زیرک نگاهش...چرخاندم را سرم زده بهت

 ...آفرین...بودی مسلط: کرد زمزمه دوباره دید که را ام بالارفته ابروی...بود پوزخند

 و بدهم تکان سر توانستم فقط که آنقدر..شد سبز موهایم روی واحد آن در شاخ چندین کنم فکر

 ...بگویم لب زیر آرامی ممنون

 هایش نگاه به نسبت خوبی حس...شد خیره استاد به مغرورش قالب در و داد تکان سری هم او

 اکانه با کوتاهم ی مکالمه از متفکر و گیج کمی...بود درونم در چیزی کشف پی در انگار..نداشتم

 زیادی و گذار تأثیر صدایش کردم اعتراف دلم در کمی و شدم خیره استاد به هم من پارسیان

 و خجل را زیرم سربه دل و برد هوا به را عقلم تشر و توپ که اعترافی...است آهنگ خوش

 ...کرد خفه ام سینه پستوهای در پشیمان

 

 :هاکان

 با که این از اما بود عجیب....بردم لذت پرسوالش چشمان و بالارفته ابروی و اش چهره بهت از

 بدون چشم ی گوشه از....میبردم لذت شوم بقیه بهت باعث پیشبینی غیرقابل رفتارهای
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 نشان با هم حالا و مجد تعاریف و دیروز از دختر این و کردم خرجش نگاهی نیم سرم چرخاندن

 گاهمن...میکردم پیشنهاد خان به من که بود کسانی از یکی شک بی العاده فوق علمی بار این دادن

 قائل احترام برایش هم من که بود درست کار آنقدر که استادی...انداختم پیر استاد را

 یکبار...آمد می چشم به زیادی برم دورو کثیف های آدم عظیم خیل میان اش کاردرستی...بودم

 ..کردم چک را ام طعمه اولین مشخصات ذهنم در

 آسیب ی ریه با و است جانباز پدرش میدانستم...دختر تک...فروزش محسن فرزند...فروزش دنیا

 پدرش هم آن و تنها داشت ضعف نقطه یک دختر این...شده مشکل دچار بارها پذیرش

 یب نبوغ با مطمئنا...بودم نکرده پیدا اش کارنامه در منفی ی لکه یه حتی که شریف مردی...بود

 ...بخورد دستگاهش و خان درد به میتوانست شمارش

 ...میگرفت قرار خودش دوم فاز در نقشه بعد و میشد انتخاب زودی به باید هم ام طعمه دوم نفر

 فکر نمیخواستم لعنتی...شبیهِ...رفت درهم کمی هایم اخم و کردم نگاهی محبی استاد به

 اباعص تمدد کمی با باید...روزها این پیشبینی قابل غیر هاکان برای بود دیواری گذشته...کنم

 هب میتوانستم راحتی به بعد و بود ایران در من مأموریت آخرین این...میگرفتم دست به را اوضاع

 ....ببرم پناه استانبول آرامش

 در اساتید اسامی با خان میدانستم خوب چون بود دلسوزی سر از محبی استاد به نگاهم اینبار

 را خودمان هایش طعمه با باید زودتر هرچه من و بیاندازد راه در بازی آتش چه است قرار دستش

 ...میکشیدم بیرون باتلاق این از

 ...دنیا کل کردن متحول برای هایی طعمه

 ...بود نقص بی زیادی اش ندیده هرگز مافوق و خان ی نقشه

 ...وحشتناک...و نقص بی

 ..داد نقش مرا بدجنسانه پوزخند هم همین
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 هب و شدم خارج گرفته فضای آن از دانشجوها ی بقیه از جلوتر بلند قدم چند با کلاس اتمام با

 اینبنابر بودم کرده پارک دانشگاه کنار فرعی خیابان در را ماشینم...کردم تند پا خروجی در طرف

 ....فشردم دیدنش با را دزدگیر ی دکمه و رفتم سمت همان به بلند های قدم با

 شده تعویض تازه چرمش روکش که صندلی درون کردم پرتاب را ام خسته جسم و کردم باز را در

 ...بود

 حال در...بود وقتی هر از تر کننده کسل برایم ها ساعت این و روزها این و بستم را چشمهایم کمی

 دوش مدد به همیشه چون نکردم باز چشم من و شد باز راننده کمک در که بودم خودم هوای و

 مهزمز بسته چشمان همان با...رابفهمم حضورش میتوانستم گسش و تلخ ادکلن با ماهور گرفتن

 برنمیداری؟؟ سرم از دست هم اینجا: کردم

 داری؟؟ چشم سرتم پشت تو پسر: ماهور

 ..میکنی خفه ادکلن با خودتو اینطوری وقتی تا نیست چشم به احتیاجی: هاکان

 این از بهتر برایش شدن خواننده بودم گفته او به بارها...بود آهنگ خوش هایش خنده...خندید

 ...مینشست دل به زیادی صدایش...است خطر پر شغل

 کسیو؟؟ کردی انتخاب: ماهور

 رازد را دستش تعلل با...کردم اشاره عقب صندلی روی افتاده ی پوشه داخل ی پرونده به حرف بی

 فقط: زد گره هم در را هایش اخم کمی خواندنش با و کرد باز را پرونده رنگ آبی حجم و کرد

 ..همین

 ...میشه مشخص فردا دوم نفر: هاکان

 ...میخوره درد به نظر به...خوبه: داد تکان سری

 ...مثبته زیادی...کردن متقاعدش سخته ولی: گفتم شخصیتش و دختر آن یاد با

 ...کن پیدا روششو..تواِ  کار دیگه این: ماشین صوتی پخش به شد خیره و زد تمسخری پر لبخند
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 ...شدم اش خیره سوال پر و پرید بالا ابرویم تای یک

 ....کرد متقاعد عشق راه از میشه رو دختری هر: ماهور

 صفر...نیست حرفا این اهل: مغرورم و غد شخصیت خور در و بلند...زدم پوزخندی

 ...دارم ای دیگه ی نقشه...کیلومتره

 ...کرد نگاهم سوال پر و رفته بالا ابروی با او بار این

 ...بکنیمشون مجبور باید: گفتم محکم و شدم خیره ماشین پخش به هم من

 چطوری؟؟: ماهور

 ....ما آزمایشگاه تو نمیان اونا: زدم پلیدی لبخند

 ..نمیشم متوجه: ماهور

 تو قراره بلکه...عمارت تو بیان نیست قرار اونا...سادست:  زیرک و مستقیم...کردم نگاهش

 به هم که بطوری..کنیم استفاده دستاوردشون از میتونیم ما بعد...کنن کار دانشگاه آزمایشگاه

 بشه که نیست موضوعی این..بیان راه ما با بعد به جایی یه از شن مجبور اونا هم برسیم مقاصدمون

 ...میدونه اینو هم خان...کرد حلش زور با

 پخش به مجددی نگاه با و زد برقی چشمانش چون...شد منظورم متوجه کاملا ماهور میکنم فکر

 ...داد تکان را سرش

 ...نمیشد بلند جملاتت انقدر وقت هیچ تو خودمونیم ولی: ماهور

 حرف بلند انقدر وقت هیچ هاکان...بود درست اش جمله...خوردم سختی به را لبخندم

 برگشتم برای خان ی اجازه و خلاصی تا چیزی و درآوردم حرکت به آفی تیک با را ماشین...نمیزد

 دهکر مست مرا نرفته دریایش شور بوی و میزد صدا مرا استانبول...بود نمانده مهرش پر آغوش به

 ...بود

 ...چندماه فقط
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 ...میشد هم تر کوتاه دوم ی طعمه و فروزش دنیا همکاری با که چندماهی

 هم وگرنه داشت همکاریشان به بستگی دوم نفر و دختر این ماندن زنده هم مأموریت این از بعد

 ...بماند زنده کسی صورت غیر در نیست قرار که میدانستیم خوب ماهور هم و من

 ...نکرد پیدا راه دلم در جوان نبوغ این برای دلسوزی ای ذره حتی...کردم مکث کمی

 ...بود محکمم و خشک شخصیت قوت ی نقطه این و

.................................................................................................................... 

 را در خان مخصوص ی نوچه افشاری و رساندم کارخانه ی متروکه ی سوله به را خودم عجله با

 زاییکیمو کف بر هایم قدم...بود کرده پر جارا همه نا بوی و بود مخروبه شبیه بیشتر...کرد باز برایم

 شده؟؟ چی: رفتم سمتش به خان دیدن با...میرسید نظر به صدا پر

 نای به خوددار پیرمرد این آمد می پیش کمتر و میزد سرخی به خشم از اش چهره...سمتم برگشت

 ...بیافتد روز

 ...رفته لو بشه وارد بود قرار بازرگان از که ای محموله: خان

 دهش بسته پلاستیکی های صندلی به بسته پا و دست و خون غرق که دونفری و خان به بهت با

 ....شدم خیره بودند

 میفهمی؟؟..هاکان داریم نفوذی گروهمون توی...داریم نفوذی: خان

 ..میکنن همکاری ما با دارن چندساله اعضا ی همه...نداره امکان: کشیدم درهم را هایم اخم

 ...دونفر این جز به همه: خان

 هضم برایم میلیاردی ی محموله رفتن لو خبر هنوز...انداختم نگاهی لاششان و آش صورت به

 دارین؟؟ مدرک: بود نشده
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 شمرده شمرده و عصبی...بود تر کوتاه من از چندسانتی قدش...اومد سمتم به بلند های قدم با

 ذخیره توش محموله اطلاعات ی همه...کردیم پیدا مموری فلش یه یکیشون جیب تو: کرد زمزمه

 ...کن پاک و زدن که گندی و کن خلاصشون هاکان...بود

 روی سوله از خان شدن خارج با...نشستم نمایش به را غیضش پر شدن دور و دادم تکان سر تنها

 بود؟؟ کدومتون کار: شدم خیره دونفر آن به جدیت با و چرخیدم پا ی پاشنه

  میکنین؟؟ همکاری پلیس با: بودند شده ام خیره ترس با

 دادند تکان سر ترس با هردو

 ...بگذرم جونتون از کنید متقاعدم تونستید اگه شاید میشنوم؟؟: هاکان

 نقش را پوزخندم ترسش پر لحن و آمد حرف به ها آن از یکی و انداختند نگاهی هم به هردو

 ...شدیم مجبور بخدا...بگذر جونمون از ببخشین خدا تورو هاکان آقا: ترسو های بزدل...داد

 ...بشنوم نمیخوام جز و عز...دلیل گفتم...شو خفه: زدم فریاد شد منعکس سوله کل در که دادی با

 ...نبودم هاکان که نبود اینگونه اگر...ام شده ترسناک میدانستم

 ارهقر محموله یه بود فهمیده بود چندوقتی..میکنیم کار رحمتی برای: داد ادامه رگباری و ترس با

 مبرگردی و بدیم گزارش بهش محمولرو موقعیت شد قرار...میگیره و سودش جلوی که بکنید وارد

 ...داد لو ناشناس صورت به پلیس به محمولرو اون...شدیم دستگیر که گروهش به

 ...کردم نگاهشان خیره توصیفی غیرقابل خشم با

 ...کردم زمزمه را نامش لب  زیر غیض با...رحمتی...رحمتی

 پنج و سی مرد این و کردم مشت را دستانم...میکردند را جانشان بخشش تقاضای مرتب هردو

 ار هردو تا کردم اشاره زندی به رو حرص با...میداد پس بدی تقاص کار این برای باید احمق ی ساله

 دست بهش حسی چه هایش نفوذی اجساد دیدن با رحمتی بدانم داشتم دوست و کند خلاص

 ...میداد
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 از دو آن های التماس به توجه بی کنترل غیرقابل خشم و شده مشت دستان و محکم های قدم با

 که بودم شده دور سوله از کمی..بود کنده دستانش با را خودش گور رحمتی و شدم خارج سوله

 هک هرکسی سر بر بودم آواری من و شد پخش مانند بیابان فضای در هم سر پشت گلوله دو صدای

 ...میشد راهم سد

 ..میترسید هاکان این از باید رحمتی

 ..میترسید هم خیلی

 هوس مردک سر بر را تشکیلات آن تمام میخواست دلم و درآوردم حرکت به را ماشین خشم با

 را کار این که البته...کنم خراب بود شده پروژه پایان به رسیدن شدن کندتر باعث که ران

 در...نمک نگاهش ماست مثل و کند بازی اعصابم با اینچنین کسی بگذارم که نبودم آدمی...میکردم

 اصلا...ندهم جواب داشتم دوست..خورد زنگ موبایلم که بودم تلافی برای راهی دنبال ذهنم

 دیگر...کنم ریکاوری را اعصابم کمی و باشم دور ماجراها این ی همه از چندروزی داشتم دوست

 حالا و بودم ای لحظه همچین کسب پی در مرتب جهنمی سال هجده...سال هجده...نمیکشیدم

 ....هپنب بودم رشته هرچه و کند تشکیلات وارد نفوذی بود توانسته راحتی به قبا لا یه آدم یک

 فرمان روی را سرم و کشیدم کنار خاکی ی جاده در را ماشین....شد قطع موبایلم زنگ

 وا شبیه هم من میگفت همیشه...شد ظاهر هایم چشم برابر در زیبایش ی چهره تصویر...گذاشتم

 گندی یاد با...حالا اما میشدم خلاص وضعیت این از آینده ماه سه تا حداقل میکردم فکر...هستم

 ....افتاد ام پیشانی روی ام آشفته موهای و کوبیدم فرمان به محکمی مشت بود آمده بالا که

 دوباره...اند شده برآمده چطور کنم حس میتوانستم را گردنم های رگ...کشیدم بلندی نفس

: مفشرد را کال ی دکمه خشم پر و عصبی من و بست نقش ماهور تصویر...شد بلند موبایلم صدای

 ...میرفت لو نباید محموله این...ماهور میکردی غلطی چه هست معلوم

 ...دبو گذشته کار از کار...فهمیدیم دیر هاکان میخوام معذرت: بود پشیمان کمی و گرفته صدایش

 به هم را خودم های گوش انعکاسش و پیچید ماشین کابین در خشمگینم و عصبانی ی نعره صدای

 تا میکشه طول چقدر ضررش از جدا میدونی...میخوره من درد چه به خواهیت معذرت:آورد درد
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 لونش از مار اون اومدن بیرون امکان محموله اون اومدن با کرد؟؟؟فقط واردش بشه دوباره

 نمیده نشون خودی حالاها حالا نباشه محموله اون اگه....بود

 باندمچس گوشی ی دهنه به را دهانم...ندارد گفتن برای جوابی میدانستم...نرسید گوشم به صدایی

 ..میشه تموم بد برات وگرنه..ماهور خودت...میکنی جمع شدرو زده گند خودت:  غریدم و

 و کشیدم موهایم میان دستی...شد پرتاب راننده کمک صندلی روی  کردم قطع حرص با را گوشی

 باید و میزد نبض عظیم شک این حجم از سرم و درآوردم حرکت به دوباره را ماشین...کردم پوفی

 زیر ار تشکیلات نیروهای دیگر بار یک و  میکندم همیشه برای را رحمتی کلک مناسبی فرصت در

 ...میگذراندم خودم فیلتر

 ...آمد می پیش اتفاق این نباید دیگر

 ...هرگز

 

 :دنیا

 تتخ روی...کردم جمع شکمم در را زانوهایم و پیچیدم خودم به بیشتر کمی را رنگم بنفش ژاکت

 شبهای...سوز پر و خنک هوای این از میبردم لذت و بودم نشسته خانه کوچک حیاط در سنتی

 صلف این کنم پرستش داشتم دوست...کمانی رنگین پاییز...بود خوشایند برایم همیشه پاییز

 چرا شما: دادم نشان العمل عکس سریع..شد حیاط وارد چای سینی یک با پدر...را رنگ و پرشکوه

 ...میریختم میومدم من میگفتی..برم قربونت

 کردی خلوت دیدم...باباجان داره فرقی چه: نشست هم خودش و داد قرار کنارم را کوچک سینی

 ...بشم افکارت مزاحم چایی سینی یه با گفتم

 تو؟؟ بریم میخواید...بهتره حالتون...برم قربونت مراحمی: زدم لبخندی

 ...بیرون بیام خونه از نمیزاری هفتست یه باباجان خوبم من: کرد شیرینی اخم
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 دارم؟؟ رو کی من شما جز مگه...برم قربونت نگرانت: کردم فیکس زانویم روی را ام چانه

 ...بابا دنیا...دخترم داری خدارو: گرفت را دستم و زد مهری پر لبخند

 بابا؟ جانم: کردم زمزمه جانم تمام با..دلم ته از

 ...نگرانتم: پدر

 ..نمیفهمیدم را منظورش...کردم نگاهش سوال پر

 ...نباشم روز یه اگه...میکنه نگرانم خودم به وابستگیت همه این: پدر

 ...بابا: کردم زمزمه بغض اعتراضو با

 ...نداشتم نگرانیتو انقدر کاش فقط...باباجان حقه مرگ: فشرد را دستم

 ناراحت حرفا این با میدونی بابا؟؟ میکنی اذیتم چرا: نبیند را اشکم قطره تا چرخاندم را سرم

 ..میگی باز اما میپوکه دلم و میشم

 ...میترسم...بابا میترسم...میاد روزت به چه حالم شدن بد یه با میبینم چون: پدر

 کسم همه مامان بعد...منی دنیای ی همه شما بابا: کشیدم صورتم روی را دستم

 خودت مواظب دنیا جون پس...نیستم نباشی بابا؟؟ کنم چه...برادرم...پدرم...مادرم..رفیقم...شدی

 ..نگو اینجوری دیگه و باش

 هخیر چای سینی به...کند ناراحتم بیشتر نخواست اما حرف از پر سکوای...کرد نگاهم سکوت در

 با ار داغ نوشیدنی آن از کمی و گرفتم دستم با را لیوان...قند جایگزین های خشک توت به...شدم

 ....نیستم هم من نباشد پدر و کشیدم نفس را هل و دارچین عطر...کشیدم سر لذت

 بودم مطمئن را این

.............................................................................................................. 
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 چادر...رفتم جانمازم و چادر سراغ به صورتم کردن خشک بعد و گرفتم حوله با را دستانم آب

 ودب عجیب...کردمش بو کمی و انداختم سرم روی...صورتی ریز گلهای با سفید...بود مادر مال نمازم

 مادر...میداد را او عطر هنوز چادر این ی هزارباره شستن و مادر مرگ از سال دوازده گذشت با اما

 پر آغوش از میبردی لذت...میداد مریم گل بوی همیشه اما نمیزد عطر خانه در وقت هیچ

 و ایستادم...شد پراکنده عطرشان بینش شده خشک نرگس گلهای و کردم باز را ام سجاده..مهرش

 وت به خدا میگفت...مشکلات از میشوی آزاد میخوانی که نماز میگفت همیشه مادر...بستم قامت

 ادیش..زیبایی...سالمی میگفت...بخوان تشکر برای فقط...بزن صدایش میگفت...میکند افتخار

 کوعر و کنی فکر غیر به میخواهی اگر میگفت...ببند قامت هرکدامشان شکر پاس به میگفت...و

 محفل او با...کنی صدا اورا تا میخوانی اگر اما...ندارد ارزشی میگفت...نخوان کنی سجده و بروی

 یبزرگ....بستم قامت و خوردم را بغضم...ببند قامت کنی دردودل برایش و کنارش و باشی داشته

 دش کنده مهر از که نگاهم..بهشتیانش تمام بر دادم سلام و گفتم سپاسش و حمد...زدم صدا را اش

 ام چانه زیر تا که اشک قطره دو شد بود باعثش پدر صحبت که همراهم شب سر از ناراحتی

 ....ریختند چادرم روی و غلتیدند

 دعوتم انگار...داد را جوابم اوهم انگار...زدم صدا را نامش و گرفتم دستم به را مقصود شاه تسبیح

 ...صحبتی هم به کرد

 ...منیست تو دنیای معرفتی بی به البته...دنیا منم....خدا سلام:  کردم زمزمه و کردم بلند را سرم

 ادمی که گلها این عطر از امان و انداختم هم روی را تسبیح دانه به دانه و فرستادم بیرون را نفسم

 و مامانم...بودم برگشته مدرسه از تازه...یادته تو نیاد یادش هرکی...نه یادته: را روز آن آورد می

 برده خوابش سجادش سر که دیدی...اتاقش تو رفتم که دیدی تو...نداد جواب اما کردم صدا

 وت خدا...ترسیدم سرماش از   گرفتم دستشو که دیدی....بود پریده رنگ صورتش که دیدی...بود

 اون...تو پیش اومد همیشه برای...نشد بیدار اما...کردم گریه....کردم صداش چقدر من دیدی که

 خیلی...خدا بودیم تنها...سامان و عمه و بود بابا...بودم من فقط خاکش سر...خدا یادته روزارو

 هب برگردم تونستم تا بود دورم چجور بابا یادته...وایستاد چطور مامانم قلب یادته که تو...تنها

 وابستگی همه این باعث روز اون ترس میدونم...کسم همه شد بابا روزا همون از...زندگیم

 بابامو...خدا اما...اونه خاطر به روزم و حال  کنم هضم نتونستم و روز اون میدونم....شده غیرعقلانی
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 داخ...روزا اون تکرار و نبودنش از...شدن تنهاتر از میترسم من...بدم دستش از نزار...برام کن حفظ

 ...کن کمکم

 مادر...میکردند آبیاری را چادرم گلهای و میریختند.....نبود خودم دست اشکهایم اختیار دیگه

 ردت ندارد امکان بخوانی صبح نماز سر خدارا میگفت...دیگریست چیز صبح نماز میگفت

 کردم زمزمه دل و جان با را آمینش و بود دعایم اجابت پدر سلامتی و خواندمش من...کند

 مچش از ای ناجوانمردانه طور به که خوابی و بودم گذاشته سر پشت که شبی از حوصله و حال بی

 بزرگم کلاسور چپم دست در و بود راستم دوش روی کیفم...شدم خارج خانه از بود کرده فرار هایم

 دستم در و کتابهایم از دور به میدادم ترجیح که بود جاگیر و بزرگ انقدر...داشت قرار

 و آشنا آهنگ....میرفتم جلو پایم جلوی سنگ با و بود ام ابروبادی های کتانی به نگاهم...باشد

 دست با و دادم راستم دست به را کلاسورم رسید گوشم به که  مادربزرگه ی خونه نوستالژیک

 و شد رد کنارم از دوچرخه بر سوار پسرکی....کردم خارج را موبایلم کیفم جلوی جیب از چپم

 بوده تمسخر روی از اش خنده شاید که نبود مهم برایم...خاطره پر موسیقی این به زد لبخندی

 زنگ جز به البته...بود هم ام گوشی زنگخور و بودم موسیقی این عاشق من حال هر در...باشد

 و دبو چینی...افتاد نبود گرانقیمت زیاد که موبایلی ی صفحه روی سامان ی شماره...پدر مخصوص

 کشیده زحمت کردنم غافلگیر و خریدش برای پدر میدانستم چون اما هزارتومان پانصد از کمتر

 به رسیدن با همزمان و کردم جا به جا دستانم در دوباره را کلاسور...ارزید می برایم دنیا دنیا

 کردم لمس را سبز علامت اتوبوس ایستگاه

 بله؟: دنیا

 نمیدی؟؟ جواب چرا...خورد بوق هزارتا...بلا و بله: سامان

: فرستادم ام مشکی ی مقنعه روی سختی به ام کلاسوری دست با را چشمانم روی آفتابی عینک

 ..ببخشید..پره دستمم...بیرونم

 دانشگاه؟؟ میری داری: سامان

 چطور؟؟...آره: دادم سرتکان رنگ سبز اتوبوس دیدن با و انداختم خیابان سر به نگاهی
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 ...ببرمت بیام خواستی اگه گفتم بخری کتاب انقلاب بری میخوای امروز میگفت دایی: سامان

 ابجو مینشستم که همانطور...دیدم خالی صندلی یک آن انتهای در و شدم سوار اتوبوس توقف با

 ...میرم ساقی با...نیست احتیاجی...ممنون: دادم

 ...بزن زنگ خواستی اگه بازم...اوکی: سامان

 مادرش بغل و جلو صندلی در که کوچکی ی بچه به...شد قطع تماس و کردم زمزمه ای باشه

 اشک و شد بیرون ی منظره درگیر نگاهم و زدم لبخندی میدید مرا صندلی دو بین از و بود نشسته

 به آسمان رنگ خاکستری حجم و بود کرده گم را آبی رنگ پایتخت آسمان...میزدم را ماسکم

 ...افزود می ام دلگیری

 آمده درد به ام همیشگی کار به آماده مزخرف وجدان عذا کمی و بودم گفته دروغ سامان به

 ار انقلاب...نمیکردم او از درخواستی چنین اصلا یعنی...نمیکرد ام همراهی انقلاب در ساقی...بود

 ...تنها تنهای...داشت لذت برایم تنهایی فقط کردن پایین بالا

 به که سیک با یا رفت تنهایی باید یا را انقلاب اصلا...داشتم دوست تنهایی را کتابها با زدن سروکله

 نم برای انقلاب...ها کتابفروشی کردن پایین بالا از کند حض...باشد کتاب عاشق خودت ی اندازه

 یچیز درسی کتابهای جز به عمرشان تمام در که سامان یا ساقی نمیتوانستم پس بود متفاوت

 موجودی شمردن با و انداختم رنگم مشکی پول کیف داخل به نگاهی...کنم همراه را اند نخوانده

 بخش ماه هر پدر بازنشستگی حقوق...کنم خرید نمیتوانستم زیاد...رفت درهم هم چهره کمی اش

 مانده دستمان روی کوچک ی خانه آن خرید برای که میرفت هایی قرض برای اش عمده

 گرفتن و پدر حال ناگهانی شدن بد مثل هایی موقعیت برای را مبلغی باید هم همیشه...بود

 لغیمب همچین که نبود هم انتظار از دور خیلی خانه خرج احتساب با و میگذاشتم کنار اکسیژنش

 آهی با...کنم خرید میتوانستم را متناسب قیمت با کتاب چهار یا سه شاید...باشد پولم کیف در

 یستادما در جلوی و شدم بلند جایم از دانشگاه ایستگاه به نزدیکی دیدن با و بستم را کیفم زیپ

 با و کردم جا به جا دستم در را کلاسورم...شدم پیاده و کشیده کارت اتوبوس توقف محض به و

 ...شدم وارد محکم اما کوتاه هایی قدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 41 

 

 دو و گرداندم چشم دانشجویان همیشگی ی همهمه به توجه بی و کردم باز را کلاس ی بسته در

 اه صندلی که شدم خوشحال اما حسابی چه طبق نمیدانم...کردم پیدا دوم ردیف در خالی صندلی

 کمی...بود درهم ترسناکی طور به اش چهره که پارسیانی هاکان...دارد قرار پارسیان هاکان نزدیک

 همیشه که ساقی تا نشستم ها صندلی رور و کردم مواخذه را خودم دلیلم بی خوشحالی برای

 کمی را قبلم ی هفته ی جزوه و کردم باز را کلاسورم...شود ملحق من به هم آمد می نود ی دقیقه

: شد بلند نزدیکم از بود داده قرار مخاطب مرا هم قبلا که نظیری بی و بم صدای...کردم مرور

 خرخونی؟؟ همه این از نمیشی خسته

 یکس سر را حرصش میخواست فقط انگار و ادبانه بی لحن با...بود پرسیده تمسخر و استهزاء با

 گستاخی از عاری لحنم کردم را سعیم تمام و عادت طبق...پرید بالا ابرویم...کند خالی

 هب مقابله ها آدم مقابل در همیشه ما نیست قرار پدر قول به و نبودم او مثل من باشد هرچه...باشد

 ...کنیم مثل

 ...رشتمم عاشق من...نه:  زدم لبخندی

 مثل به مقابله از هم و ام مودبانه اما صریح پاسخ از هم...لبخندم از هم...خورد جا میکنم فکر

 ...نکردنم

 است ممکن آدمی هر...نشدنم دلگیر و ادب دادن نشان هم آن...داشت دلیل یک تنها لبخندم

 ...کند خالی شخص ترین ارتباط بی سر و باشد خورد هرچیزی از اعصابش روزی

 خاصی های چشم..بود نافذ زیادی نگاهش...شد هایم چشم ی خیره و انداخت بالا ابرو هم او

 جذابی عجیب تلفیق اما بودند معمولی هریک تنهایی به صورتش اجزای...تیره و مشکی...داشت

 ...میگشت چیزی دنبال ام چهره در هنوز انگار او اما برداشتم رویش از مکث با را نگاهم...داشتند

 اقیس آمدن با...بودم ندیده حال به تا سنگینی این به نگاهی و چشمهایش خیرگی میبرید نفس

 استقبال غرغرویم کمی و شیرین دوست از گرمی لبخند با و شد پرت او از حواسم خداروشکر

 ..کردم
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 از برای ساقی از سریعی خداحافظی با بعد و گذراندم دانشگاه در را ظهر از بعد چهار ساعت تا

 ...گرفتم انقلاب به رفتن برای تاکسی یک وقت ندادن دست

 ...شدم پیاده رنگش سبز ماشین از و کرده حساب را راننده پول مقصدم به رسیدن از بعد

 طفق همه از اول...کردم رفتن راه به شروع عمیقی لبخند با و انداختم مختلف های مغازه به نگاهی

 دخری به شروع میشدم سیر کتابها دیدن و کاغذ بوی از وقتی و میزدم گشت ها مغازه بین پیاده

 ...کردم رفتن راه به شروع ام دیرینه عادت طبق و کردم بغل سفت را کلاسورم...میکردم

 ابکت عاشق هم مادر...میرفتیم کتابفروشی به زیاد مادر با ام سالگی نه یا هشت...بودم که بچه

 ...بود

 متوجه هم شوم دور او از اگر میکردم فکر گاهی که میشد غرق کتاب های قفسه میان در جوری

 ...نمیشود

 ..گذاشت مزخرف منحنی آن روی شد نمی را لبخند اسم دیگر اصلا...شد تلخ لبخندم

 ارهیکب و بود دنیایت که کسی نبود تلخی به...بود تلخ یادشان شیرین هرچند ها خاطره بعضی

 و مادر رفتن با یکبار...بودم کرده تجربه دوبار را حس این من...رفتنش با کرد خالی را زیرپایت

 ...هم یکبار

 که قسمتی و داشت وجود مغزم در دیلیت ی دکمه یک میشد کاش...دادم تکان شدت به را سرم

 ....تلخی حجم این از میکردم آزاد را ذهنم و میکردم حذف فشار یک با را میشد او به مربوط

 ام همراهی داشت اجازه که کسی تنها...بود دیگری چیز او با گشتن را انقلاب بخواهی را راستش

 ...گردی انقلاب در کند

 دیدن با...حالا مثل گاهی اما...نمیدادم را خاطراتش در جولان ی اجازه ذهنم به که بود وقت خیلی

 ...میماندم هم خودم که میشد خارج دستم از دلم افسار چنان شیء یک و مکان یک

 نارک آن با همیشه برای یکبار باید میگفت و را دردم میفهمید میرفتم فرو خودم در که گاهی پدر

 ریحتش خودت برای و بنشین روز یک میگفت....کنی فراموش داری سعی فقط تو میگفت...بیایی
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 برای را اش پرونده اما بریز اشک و کن سوگواری برایش هم کمی...رسید کجا به و شد چه کن

 الب خاطرات کدام به گرفت یاد میشود اما کرد فراموش نمیشود را خاطرات میگفت...ببند همیشه

 میگفت...نبود عشق میگفت پدر...نکند پرواز ذهنت آسمان در تا چید را کدامشان پر و داد پر و

 ...وابستگی

 ...کار این به کرد مجبورم که است ام شرمنده عمر آخر تا میگفت

 اندکی و پدر ام زندگی مردان تنها که منی...همه از دور منه همین.... من و میگفت و میگفت

 ...او به بودم کرده دلخوش بودند سامان

 نوع و هایش دروغ که آنقدر شاید...بود فریبش بابت ام ناراحتی بیشترین شاید.... چرا دروغ

 ...نشکست مرا رفتنش خود آزرد مرا رفتنش

 ...ذهنت گوش در را زندگیت میکردی قصه که کتابها این داشتند چه...کشیدم آهی

 ندهفروش پیرمرد...برداشتم قدم محبوبم کتابفروشی سمت به... بودم زده قدم کافی ی اندازه به

 گوش برای اش فلسفی های حرف شنیدن که بود عاقلی العاده فوق و باسواد های آدم جزء اش

 ...بود مرهم من های

 تکان با و خوردیم جا هردو و چرخاندم سر...گرفت قرار کنارم کسی همزمان که شوم وارد آمدم

 ...نشستیم عقب خفیفی

 ...او

 ...پارسیان هاکان

 صالح؟؟ عمو کتابفروشی

 باریک در از تا کشید عقب و آمد خودش به من از زودتر اما بود خورده جا من ی اندازه به هم او

 آن روی جنتلمنانه رفتار نام که احترامی این تصور...شد گرد چشمانم کمی..شوم وارد ای شیشه

 اما ودب بعید بود شده رنجشم باعث کمی لحنش با صبح که خشن و اخمو پسر این از میگذاشتند
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 سرم پشت هم او....شدم وارد و کردم لب زیر کوتاهی تشکر...ندادم نشان را تعجبم این از بیش

 ...بود مخ روی و مردانه زیادی ساقی قول به رفتنش راه و برداشت گام

 این نمیشد....دادم ای انرژی پر سلام همراه را جوابش هم من و زد لبخندی دیدنم با صالح عمو

 ...نشد شارژ اش چهره روحانیت از و دید را مرد

 قفسه سراغ به و کردم گرمی احوالپرسی مودبانه...پرسید را حالم و داد گرمی به را سلامم جواب

 ار  ذهن شور میخواستم که بود چندوقتی...رفتم  ام علاقه مورد ام روانشناسی و ادبی کتابهای ی

 روی خوبی مرهم کتاب این و بودم کنجکاو کمی اش زندگی و فروید زیگموند به راجع...بخوانم

 نظر زیر راهم پارسیان هاکان چشمی زیر میزدم ورق را کتاب که همانطور....بود ام کنجکاوی

 کمی داشت دست در را تولستوی صلح و جنگ معروف کتاب که درحالی دیدنش با و گرفتم

 را خودش خاص مخاطب همیشه نویسندگانش فلسفی بعد و روسیه ادبیات...شدم متعجب

 این که این اما اش فلسفی های بحث و فلسفه عاشق کلا...بودم ادبیات این عاشق هم من...داشت

 کتاب اصلا...بود عجیب برایم کمی باشد داشته دوست را ادبیات نوع این مغرور و خشک پسر

 تشر و توپ تا میخواست را پدر موقعیت این و الان...بود عجیب خود خودی به انسان این خواندن

 همب مربعی فک....زدم لبخندی...نکن قضاوتشان انسانها ظاهر از وقت هیچ بگوید و کند ام روانه را

 به کردن حساب برای و برداشتم هم دیگر رمان دو....است فکر در عمیقا میداد نشان اش فشرده

 روی را کتابها...بود بودنش سید ی برازنده سرش روی رنگ سبز کلاه...رفتم صالح عمو طرف

 ...عمو کن حساب: گذاشتم پیشخوان

 ارقر خریدهایم کنار هم موسیقی آلبوم یک همراه قطوربه حقوقی کتاب یک و صلح و جنگ کتاب

 کرد حساب را کتابهایم عمو...بود آشنا ام شامه با تلخش و گس ادکلن بوی چون برنگشتم...گرفت

 هب سری میدادم قرار کلاسورم از خالی دست در را پلاستیکی پاکت سختی به که حالی در من و

 قدم ترین تند با...گرفتم جواب هم همانطور و دادم تکان پارسیان هاکان برای خداحافظی معنای

 زا پر مکان این در همیشه...بود شده بیشتر هوا سرمای.. رفتم شلوغ خیابان کنار به ممکن های

 ندب ساعت به نگاهی...نبود تاکسی آرم با ماشینی از خبری من گند شانس از حالا و بود تاکسی

 پایم جلوی رنگی مشکی مازراتی که بودم احوال همین در...بود شده هم دیر کمی و انداختم چرمم
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 دیدن با است مزاحم میکردم فکر لحظه آن تا که من و رفت پایین اش دودی ی شیشه و کرد ترمز

 ...شدم خشک جایم در پارسیان هاکان

 مسیری یه تا میتونم فروزش خانم: گفت اخم کمی و جدی صدای با و بود کرده خم کمی را سرش

 ...برسونمتون

 ...نمیشم مزاحم ممنون: شدم شکه فردش به منحصر پیشنهاد از حقیقتا

 ..نترسین بیارم سرتون بلایی نیست قرار...نیستین مزاحم: شد پررنگ کمی اخمش

 هشد پیشنهادش کردن رد باعث ترس میکرد تصور واقعا...ترس...ضعفم نقطه روی گذاشت دست

 ...میشد نگران مطمئنا پدر و بود شده دیر طرفی از...بود

 عقب...کردم باز را جلو در ندیدم ای تاکسی وقتی و کردم اطراف به نگاهی...بود منتظر همچنان

 اب کمی...بنشینم عقب که نبود ام راننده صورت هر در...بود او و خودم به احترامی بی نشستنم

 از و گرفتم بغل را وسایلم و کیف...آورد در حرکت به آفی تیک با را ماشین و کرد نگاهم اخم

 هم ناراضی چندان اما هستم اینجا چرا الان نمیدانستم...شدم خیره بیرون به شیشه

 آدرستون؟؟: کشید اش چهره سمت را نگاهم و بلند دوباره صدایش...نبودم

 ...کنین پیاده منو مسیرتونه هرجا تا البته: افزودم ادامه در و دادم را آدرس

 کرده پر ادکلنش گس بوی را ماشین فضای تمام....شد خیره مقابلش به و داد تکان سری

 الاح که اش چهره به نگاه با نمیخواستم...شدم خیره بیرون به مجددا و کشیدم عمیقی نفس....بود

 ..میدادم توضیح پدر به هم را دیدار این حتما...کنم ایجاد تفاهمی سوء برایش بود اخم بی

 بارش به شروع برق و رعد با همراه ریزی باران...نداشتم پنهان چیزی ام زندگی قهرمان از من

 با آب قطرات برخورد از و بدهم پایین را شیشه میخواست دلم هم الان...بودم باران عاشق...کرد

 کار نای اش کننده عصبی سکوت آن و بودن دانشگاه پسر ترین مرموز کنار اما....ببرم لذت صورتم

 گوشم به زبانی ترکی ملایم موسیقی صدای گذشت که کمی...میرسید نظر به ممکن غیر

 ترکی؟؟؟ موزیک به دادن گوش و پارسیان هاکان و چرخیدم...رسید
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 بود کرده مشغول را ذهنم سخت سوالی...دارد دوست را موسیقی این میداد نشان آرامش ی چهره

 شا معنی از چیزی که زیبایی موسیقی تا گذاشتم و دادنش گوش بر شوم پارازیتی نخواستم اما

 ..شود تمام نمیفهمیدم

 

Dara düşmüş başım dara 

 هستم سختی در شدم، گرفتار تنگنا در

 

Yüreğimde binbi r yara 

 است زخم یک و هزار دلم در

 

Bi rgün ol sun tanı bana 

 بده فرصت من به شده هم روز یک

 

Kavuşayım nazl ı yara 

 برسم نازنینم یار اون به تا

 

 

Vargi t ölüm vargi t ,  benim başımdan 

 بردار سرم از دست مرگ، ای بردار دست
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Ne i stersin benim şu genç yaşımdan 

 میخواهی؟ چه من جوانى از تو

 

Ayırma canımı nazl ı yarimden 

 نکن جدا نازنینم یار از را من

 

Vargi t ölüm vargi t ,  benim başımdan 

 بردار من سر از دست مرگ، بردار دست

 

Ne i stersin benim şu genç yaşımdan 

 میخواهى؟ چه من جوانى از تو

 

İçim yanar sızlar canım 

 میسوزد جانم گرفته، شعله آتش مثل درونم

 

Kurşun olmuş dört bi r yanım 

 شده باران گلوله وجودم تمام گویی
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Feryadım var ,  fi ganım var 

 میکنم فغان ، میزنم فریاد

 

Yardan başka yok duyanım 

 نمیکند درکم نمیشنود، مرا صدای هیچکس یارم جز به

 

Vargi t ölüm vargi t ,  benim başımdan 

  برو مرگ، بردار دست

 

Ne i stersin benim şu genç yaşımdan 

 میخواهى؟ چه من جوانى از تو

 

Yetmez gücüm ağl ar oldum 

 شدم گریان شده، تمام طاقتم

 

Gün derdine doyar oldum 

 شدم سیر روزم هر های درد از
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Esti  hasret vurdu beni 

 داد شکست مرا زد، ضربه من بر و وزید حسرت

 

Ben kendime diyar oldum 

 شدم دردها  سرزمین خود برای من

 

Vargi t ölüm vargi t ,  benim başımdan 

 بردار من سر از دست مرگ، بردار دست

 

Ne i stersin benim şu genç yaşımdan 

 میخواهى؟ چه من جوانى از تو

 

 ارزیابی سوالم پرسیدن هنگام را اش چهره داشتم دوست...نشستم مایل کمی آهنگ شدن تمام با

 همتوج ترکی شما: ندارد مشکلی سوالم پرسیدن گرفتم نتیجه آخر در و کردم فکر کمی...کنم

 میشین؟؟

 ..استانبوله ترک مادرم: داد جواب جدی و کرد نگاهم کوتاه خیلی

 بلد یعنی این...گرفت هم را ام بعدی سوال جلوی هوشمندی با که مختصر و کوتاه جواب...همین

 وقتی که شدم متوجه...آمد می حساب به مادرش بود ام بعدی سوال مطمئنا که منشأش و است

 ها آدم رفتار تحلیل در زیادم دقت وجود با کل در...شد تر خشک اش چهره آورد را مادرش نام

 نگاهش جلوی سد یک انگار...آمد می حساب به سخت احوالش از سردرآوردن و پسر این به نفوذ
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 قتد همه این با باید تو بگوید تا خالی سامان جای...نبیند را خروشانش امواج کسی تا بود ساخته

 از خیری چه..زدم پوزخندی سرم از برآمده فکر این به...میشدی روانشناس مردم رفتار در

 شوم؟؟ روانشناس هم خودم که بودم دیده ها روانشناس

 اش دهپرون...کنم بغض یادش با دوباره نمیخواست دلم..شدم خیره بیرون به و کشیدم عمیقی نفس

 داشت مستقیم...بود هم زخم هیچ نمیشد که مرهم کردنش باز..بود شده موم و مهر و شده بسته

 ارانب زیر کمی تا کن پیاده همینجا مرا بگویم و برگردم میخواست دلم..میرفت خیابانمان طرف به

 واهمه اخمو بدخلق بشر این با زدن حرف از کمی اما...بزنم قدم را اندک مسافت این

 ...شدم خیره دودی ی شیشه روی باران قطرات خوردن سر به و فشردم هم روی را لبهایم...داشتم

 خیابونه؟؟ همین: آمد حرف به خودش بالاخره خیابان سر به رسیدن با

 ...میشم پیاده همینجا ممنون..بله: دادم تکان سر

 خونتونه؟؟ کدوم: پیچید خیابان داخل من حرف به توجه بی

 با....بکنم اش توجهی بی نثار خوبی جواب تا داشتم سرزبان  کمی کاش....شد گرد چشمهایم

 ...زد ترمز روی جلوتر کمی هم او و کردم اشاره خانه آسمانی آبی در به حرص

 دابآ مبادی زیادی خوشبختانه شایدم و متأسفانه اما کنم تشکر رفتارش بابت نمیخواست دلم

 ...افتادین زحمت تو خیلی...کردین لطف: بودم

 ...سلامت به...نبود زحمتی: کرد نثارم را نگاهش ترین طولانی و طرفم برگشت

 ریس...گرفت ام خنده...گرفتی را وقتم زیادی که کن گم را گورت کرد عنوان مستقیم غیر خیلی

 خیلی ما نشین متوسط نسبتا ی محله در بالایش مدل زیادی ماشین...شدم پیاده و دادم تکان

 به زد نم کمی بود شده آهسته حالا که باران و کردم باز را در کلید با...بود چشم توی

 صدای در بستن محض به و شدم وارد...بود ماشینش هنوز...برگشتم شدن وارد از قبل...لباسهایم

 ...آمد حیاط به  باعجله در صدای شنیدن با پدر...رسید گوشم به آسفالت روی ها چرخ چرخش

 ..بودی نبرده چتر...زد شورتو دلم میومد بارون بابا؟؟ اومدی: بابا
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 مخ....بمانند امان در باران از تا گذاشتم خانه ورودی در کنار را کتابهایم و کلاسور.. زدم لبخندی

 امه همکلاسی از یکی...بابایی نباش نگران:  گفتم آوردم می در را هایم کتونی که همانطور و شدم

 ...رسوند منو... دیدم اونجا و

 همکلاسیت؟؟ کدوم: بابا

 انتقالی...وارده تازه..پارسیان هاکان: کندم سر از را ام مقنعه و ایستادم کنارش و شدم خانه وارد

 ...گرفته

 بابا؟؟ اومدی باهاش بود اطمینان قابل: کرد نگاه چشمهایم به دقیق

 اب کاری...مغروره و خشک زیادی....نمیاد نظر به بدی آدم: بوسیدم را زبرش ریش برکت از ی گونه

 ...نداره کسی

 تربیش....کنی اعتماد نمیشه دلیل اینا...باشه حواست باز ولی...باباجون باشه: داد تکان را سرش

 ..کنه اعتماد نمیتونه چشمشم به روزا این آدم...باش خودت مواظب

 هردختری شاید...بودم درکش و منطق عاشق...زدم لبخندی اش پدرانه و همیشگی دلنگرانی به

 صادق که بود آموخته من به همیشه پدر اما نمیکرد پیدا را ای مسأله همچین گفتن جرأت بود

 نم به که نمیگفت حرف به....نمیکرد پشیمانم صداقتم از رفتارش با هیچگاه که الحق و باشم

 تگرف دستم از را ام مقنعه که میکردم نگاهش لبخند با همانطور...داشت واقعا بلکه...دارد اعتماد

 ..کنی نگاه منو داری وقت ها حالا حالا....عزیزم درآر و مانتوت: گفت رفتن داخل حین و

 میگفت..بود خصلتم این عاشق پدر...بود ام خانواده برای فقط بلندم های خنده...خندیدم بلند

 از وجودش در را متانت و نجابت نکند محدود زیاد را خودش و باشد امروزی هم هرچقدر دنیا

 ...برده ارث به مریم

 رتا یک اما نمیکردم سر چادر که این...بود خصوصیاتم همین برای پدر حرف این دلیل شاید خب

 راحت درسی و کاری محیط در مردان با...نامعلوم و محو اما میکردم آرایش...نبود بیرون هم مویم

 خاصش نوع از مخالفی جنس هیچ با ارتباطی هیچگاه و...سنگین...منظور بی اما میکردم برخورد
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 هکاشت دلش در اعتماد بذر دید که را رفتارم اما میکرد گیری سخت خیلی پدر هم اوایل...نداشتم

 .... نباشد نگفته چیزی بینمان که این..بینمان بیشتر صمیمیت شد اش نتیجه و شد

 برامون: گفتم موهایم کش کردن باز حال در و انداختم لباسشویی ماشین درون را ام مانتو

 دیدیش؟؟..بابا اومده جدید ی همسایه

 ...تنهاست خانم یه ظاهرا...دیدم برمیگشتم نونوایی از...بابا آره: کرد زیاد را بخاری ی شعله

 ...شنیدم دیروز فلاحتی خانم از....هنوز نشدم آشنا باهاش...نمیدونم: دادم تکان سر

 ...نخوری سرما بخاری کنار بشین حرفا این جای به حالا: بابا

 چی؟؟ سرمای..اصلا نموندم بارون زیر که من فداتشم: گفتم خنده با

 عیب کاری محکم از کار...بشین: بنشینم بخاری کنار مبل روی کرد مجبورم و گرفتم را دستم

 ...نمیکنه

 کمی...رفته چای ریختن برای میدانستم...رفت آشپزخانه به هم خودش...گرفت شدت ام خنده

 ...شد کمرنگ لبخندم و کردم بغل را خودم

 ....میکردم خلوت گذشته و خودم با کمی و اتاقم میرفتم میخواست دلم

 ....گذشته

 هم خودم تقصیر شاید ولی...نمانم گذشته در سخت و سفت آنطور که میداد یادم بابا کاش

 میدانی؟؟ آخر...بود

 ...بود اولین او

 ...چیز همه یعنی من مثل دختر یک برای بود اولین

 باید شاید اصلا...بود شده پلکهایم شدن سنگین باعث بخاری گرمای...بستم را چشمهایم

 شاید...زده بال بال گذشته در و کرده نافرمانی چطور امروز ذهنم میکردم فراموش و میخوابیدم
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 هرچه...نیابد را زدن پرسه بیشتر مجال ذهنم تا میکردم گرم فرمول و درس به را سرم باید هم

 و ودب بسته زنجیر خودش دور پیش وقت خیلی که قلبم وگرنه بود ناخلف ذهن همین از میکشیدم

 ...بود انداخته آباد ناکجا به هم قفلش کلید

 رد دوتا چسبید ام بویایی پرز به که دارچین و هل بوی...آمد مخصوصش لیوانی چایی با که بابا

 ..چیز هیچ...کند ناراحت ام ناراحتی با را مرد این تا ندارد ارزش چیز هیچ که کشیدم هوار سرم

 

 : هاکان

 چپ پای روی را راستم پای و کردم منتقل راستم به چپم دست از را قهوه سفید فنجان

 اسپرسوی خوردن و شومینه جلوی سیاه ی کاناپه تک این روی نشستن اندازه چیز هیچ...انداختم

 و شدم خیره نمایشی های چوب سوختن به...نبود خوشایند برایم دهد زهر طعم را کامت که تلخ

 ...طعم خوش و غلیظ..تلخ...کردم مزه را قهوه از کمی

 جان که بود روزهایی آن از امروز...بود کمرنگ خیلی وجودم زهر طعم برابر در اش تلخی اما

 ...روز همین در درست پیش سال هجده...شود تمام تا میکند

 یالمخ و خواب که قهوه این جای به بود بهتر اصلا شاید...کنم مرور دوباره نمیخواستم حتی...لعنتی

 مستی در را ذهنم و بخورم بالا های الکل درصد با همیشگی های نوشیدنی آن از کمی میربود را

 ....است خاطرات هرچه از کنم پاک

 که براق مشکی تیز نوک و کلاسیک های کفش به...رسید گوشم به سنگینی های قدم صدای

 ...شدم خیره بود گرفته قرار جلویم

 ...بود سنگین برایم حد این در نفر یک های قدم صدای فقط عظمت این با دنیا این در

 ...خان

 ...نشست روبرویم
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 هک بود خاص آنقدر دختر آن نام...دنیا...داشتند نگاهی همچین چندنفر دنیا در...کرد نگاهم نافذ

 آدم ی دسته در نگاهش و خودش...افتادم می او یاد دنیا ی کلمه آوردن با تفکراتم در همیشه من

 کاش...رسید گوشم به صدایش اما گرفتم خان از نگاه..نمیشوند فراموشت که داشت قرار هایی

 ...میگذاشت تأثیر صدا این روی ای ذره پیری

 ...بودی ترسیده خیلی روز اون: خان

 روز این هرسال که میدانست هم خان...جهنم خود خود..بود جهنم روز آن...بستم را چشمانم

 ...نداشت کارم به کار را خاص

 ...پسرم کنی فراموشش میشد کاش: خان

 شدمی کاش اصلا...میشد کاش...کنی فراموشش گفتن از بلکه پسرم ی کلمه از نه...زدم پوزخندی

 که هایی فراموشی آن از....برود دائم فراموشی به مغزت از قسمتی خوردنش با که ساخت دارویی

 ...نشوند درمان شکی هیچ با

 ...متأسفم: خان

 کینتس...میکند بیشتر را آدم درد فقط گاهی بودن متأسف...برخواست و گفت را کلمه این...همین

 زمی روی را فنجان...میکنند خاکسترش و میریزند قلبت روی مذاب انگار بلکه هیچ نیست که

 کمی باید...رفتم بار سمت به پیراهنم های دکمه کردن باز حین و شدم بلند جایم از...کوبیدم

 ...بود جهنمی شب این ی چاره تنها می...میکردم آزاد را ذهنم

 و کشیدم سر نفس یک و ریختم گیلاس درون آرماگدون کمی...شود صبح امشب کاش فقط که آخ

 ...شود تمام امشب فقط تا میخوردم... میخوردم...زدم آتش را محبوبم بلک کاپتان

 ...امشب از امان...امشب

 

...................................... 
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 را نکاتی هرزگاهی و بودم عملیات دوم ی طعمه محمودی سهراب ی پرونده بررسی مشغول

 به بود ام چهره روی اکثرا که اخم کمی با...میدادم مطابقت فروزش دنیا علمی ی باپرونده

 دمج بودم مطمئن..کردم در به کوتاهی نگاه نیم...شد زده اتاقم درب که بودم شده خیره دوپرونده

 لب زیر محکمی بفرمایید...دونفر این به راجع صحبت برای...بود آمده ساعت سر درست...است

 زا بود عیان همیشه چاپلوسی برای که بازش نیش...نشستم نمایش به را کوتاهش قامت و راندم

 ..بنشینید بفرمایید: گذراندم نظر

 پیمانی پرو سلام...نداشت لزومی نظرم به...نشدم بلند رنگم مشکی چرم صندلی روی و جایم از

 ...نشست کاناپه نزدیکترین روی و کرد نصیبم

 ....بودم مجبور اما نمیکردم تحمل را آدم این ای لحظه بود من به اگر...دادم کوتاه را سلامش جواب

 جناب هستند ما ی شده انتخاب دونفر این: دادم هلش او سمت به میز روی و بستم هارا پرونده

 ...مجد

 و انتخاب بهترین مطمئنا: گفت ها پرونده برداشتن حین لبخند با و داد تکانی را تاسش سر

 ...نمیره انتظار این جز شما ذکاوت و هوش با..داشتین

 ...زدم آتش رنگم ای نقره فندک با بلکی کاپتان و زدم پوزخندی اش ناخردانه تملق به

 شدن باز محض به اما زد لبخندی محمودی سهراب اسم دیدن با و برداشت را اول ی پرونده هم او

 فروزش؟؟؟ دنیا: چرخید من سمت به و خشکید کبودش لبهای روی لبخند فروزش دنیا ی پرونده

 هست؟؟ مشکلی...بله: پرید بالا راستم ابروی

 یک توی آبش دختر آن با زیاد بودم شده متوجه دانشگاه به ورودم اول روز از.. کرد من و من کمی

 کرف اما شکی هیچ بی باهوشیه دختر...کنین انتخاب و اون نمیکردم فکر راستش: نمیرفت جوب

 ....کنه همکاری باهاتون نمیکنم

 نگران و بدین ارائه هردو از تری کامل توضیحات شما: گذاشت اثر صدایم روی تمسخر

 ...ماست با همکاری به مجبور دختر ونا..نباشین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 56 

 هک اطلاعاتی جذب پی در هم فعالم ذهن و کرد شروع مکثی از بعد و کرد نگاه پرونده دو به متفکر

 ....کرد ضبط به شروع صوت ضبط یک مانند کند کمک گروه به کمی

 نمای...ایستادم بود شده جمع رنگش زرشکی مخمل های پرده که پنجره پشت مجد رفتن با

 تر راحت انگار حالا و نشستم نظاره به خالی استخر آن با را عمارت درخت بی و خوفناک

 ساده تاکسی ی راننده یه پسر محمودی سهراب میدانستم که حالایی...کنم عمل میتوانستم

 یخجالت کمی و تودار پسر...شود دانشگاه وارد توانسته تا دویده اش زندگی تمام که کسی...است

 صمیمی دوست سه تنها عظمت آن به دانشگاه آن کل در...نمینگرد دیگری چیز به درس جز که

 میتوانست اش طلبی کمال و بلندپروازی...هست هم خانواده سرپرست پدرش فوت از بعد و دارد

 ...کند کمکم

 کردنش قانع اصلا مجد ی گفته به که فروزشی دنیا...کردم فکر رنگی چشم دختر آن به کمی

 اگر و است لجباز شدیدا...نمیشود دمخور کسی با شمس ساقی جز میگفت مجد...نیست راحت

 درمیان پدرش پای که وقتی تا نه البته...کند وادارش نمیتواند کسی دهد انجام کاری نخواهد

 یدرخشان ی آینده القولند متفق اساتید ی همه و دارد دارویی مواد ترکیب در خوبی نبوغ...نباشد

 ...است دختر این انتظار در

 هم ماهور بود وقتش حالا و نمیخورد دردم به زیاد اطلاعات ی بقیه...آمدم کنار پنجره پشت از

 را شمس ساقی مشخصات و آدرس و اسم و کردم باز را ام گوشی ی صفحه...کند تلاش کمی

 ....کردم ارسال برایش

 ...کند چه باید میدانست دقیقا ماهور چون...بود تر راحت کمی خیالم بعد به اینجا از

 ...زدم بزرگ تیک یک فروزش دنیا اسم جلوی و برداشتم را میز روی رنگ طلایی خودنویس

 ...میشود ارسال زودی به جدید ی محموله میدانستم خوب و بود شده شروع تازه مأموریت

 

................................................................................................... 
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 ایخد: گفت چشمکی با و کشید رنگش مشکی پر موهای به دستی ماشین جلوی ی آینه در ماهور

 ...میشه وارد داره جذابیت

 ..میشه وارد نفس به اعتماد خدای بگی بهتره: زدم پوزخندی

 ...من به بسپار بقیشو و کلاس سر برو تو:  زد خندی تک

 جمع جهت همه از حواسش میدانستم و بود بلد خوب را کارش ماهور...بود راحت خیالم

 قرار تنها من و بود امروز آخر کلاس...رفتم دانشگاه ورودی طرف به مستقیم و شدم پیاده...است

 هنوز استاد میداد نشان کلاس باز در...ام نقشه برای تنها هم آن کنم شرکت کلاس این در بود

 تخمین را فروزش دنیا و محمودی سهراب موقعیت دقیق و اجمالی نگاه یک با و شدم وارد...نیامده

 کرده خوش جا کنارش ای خالی صندلی فروزش دنیا و بود دوستانش جمع در سهراب...زدم

 اب و برگرداند را سرش....نشستم شود متوجهم چشمانش که این از قبل و رفتم سمت آن به...بود

 رس با که گفت لب زیر سلام شبیه چیزی....گربه یک عین درست...شد درشت چشمهایش دیدنم

 دختر این...شد سرخ اش چهره و گفت گوشش زیر چیزی شمس ساقی که دیدم....دادم را جوابش

 ار صورتش های حالت...نبود پیچیده اصلا...گونه دست کف و ساده...میماند بچه یک شبیه درست

 و سکوت حتی بود جالب نظرم به کل در....حدس قابل و ساده زیادی....زد حدس میشد

 ...بود تر جذاب مجد ی چهره از مطمئنا...شد کشیده تخته به نگاهم مجد ورود با....خجالتش

 همحمول که نوروز تا باید و کردم بازسازی ذهنم در را نقشه دیگر یکبار مجد های صحبت شروع با

 ...میشد تمام هم جریانات این میشد وارد

 ....میشد انجام حتما هاکان های باید و بود من های باید جزء این

............................................ 

 یکردمم سعی که هایی قدم با فروزش دنیا خروج از بعد ای دقیقه پنج تأخیر کمی با کلاس اتمام با

 موقعیت دیدن با که بودم نشده خارج ورودی در از هنوز...شدم خارج دانشگاه از باشد آهسته

 ...است بلد را کارش ماهور بودم گفته و نشست لبم روی لبخند شبیه چیزی مقابلم
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 ...افتاد تله در رسما فروزش دنیا

 گذارش تأثیر وصدای فرد به منحصر جذابیت با ماهور...رساندم آنها به را خودم بلند قدم چند با

 شده نابود رسما هم زمین روی افتاده گلکسی گوشی و بود شمس ساقی از خواهی عذر درحال

 ...بود

 ماهور؟؟ شده چی: شدم نزدیکتر

 بلند را سرش...داشتم نقشه ام بعدی های قدم تک به تک برای من..گفتم را نامش قصد از

 حواسم اصلا هیچی هاکان؟؟ اومدی:  زد عقب تأثیرگذاری ژست با را اش پیشانی روی موی..کرد

 شونیکی گوشی متأسفانه و کردم برخورد خانما به این که بشم دانشگاهتون وارد خواستم... نبود

 که؟؟ میکنی مشاهده و زمین افتاد

 گوش آن به انتها تا باشی مجبور اما بدانی را چیز همه بود این دنیا در چیز ترین سخت

 بوده؟؟ کدومتون گوشی خانما: کرد حوصله بی را لحنم کمی همین...کنی

 نم میکرد تکه تکه را ماهور سفیدش دندانهای با میتوانست اگر شاید که درحالی شمس ساقی

 تعجب و ندارد خوبی مالی وضع میدانستم...بگیرد اش گریه بود مانده کم دخترک....گفت آرامی

 ساقی پشت دستش...کردم نگاهی اصلی ی طعمه به چشمی زیر..اش گوشی بالای مدل از میکردم

 ...میداد انصراف چشمانم به کردن نگاه از ای بچگانه سعی با و بود شمس

 ..میکنی تهیه براشون...نیست ای مسأله: هاکان

 ینع خوب ی مغازه یه از بریم بیارید تشریف الان همین...درسته: گفت ناراحتی صدای تن با ماهور

 ...کنم تقدیمتون و کنیم تهیه و برند همین

 ...کن نگاه و چشمت جلوی کن لطف شما...نیست لازم:  گفت غیض با و آورد بالا را سرش ساقی

 ...شدم خیره گربه بچه این هدف بی کشیدن پنجول به من و زد صدا را اسمش آرام فروزش دنیا
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 های نگاه آن از یکی...بودم سپرده ماهور دست به را بازی و بودم کشیده کنار کاملا را خودم

 طول زیاد...برین بزارم نمیتونم اینطوری من..خانم میکنم خواهش: دوخت دخترک به را عمیقش

 ...نمیکشه

 میای؟؟؟ هم تو: گفت فروزش دنیا به رو و غلطید موبایلش روی ماهور از مرددش ی چهره

 چه؟؟ من به:  شد گرد فروزش دنیا درشت چشمهای انتظارم طبق

 شکار هوا روی را حرفش من تیز زیادی های گوش اما کند صحبت آرام کرد سعی شمس ساقی

 ...برم تنها و تک غول نره دوتا این با داری انتظار: کرد

 ام آینده من...نداشتم اعتقادی شانس اسم به ای مقوله به ام زندگی در وقت هیچ...زدم پوزخندی

 زحمت انقدر تا بود من با میگویند که شانسی آن میخواست دلم اینبار اما...میساختم خودم را

 ...میخورد تورم به شده خراب دانشگاه این ی پایه دخترهای از دوتا و نمیکشیدم

 شد؟؟ چی خانما: ماهور

 بودم مطمئن که ای همراهی...بود اجباری همراهی این برای دنیا اخم هم احتمالا...کردند اخم هردو

 ..میشود تکرار زیاد

 در و گرفتم ماهور از را سوییچ...افتادیم راه چهارنفر هر ام اشاره با ساقی غیض پر ی باشه با

 عقب مکث کمی با دختر دو و گرفت جای کنارم ماهور..نشستم رل پشت و کردم باز را ماشین

 ...شدند سوار

 کاملا که ای ترانه...رسید گوشمان به پخش از همایون حامد ی ترانه و نشست متمایل کمی ماهور

 ...بود شده انتخاب همراهمان بانوی دو ی سلیقه باب و هوشمندانه

 ...تره منطقی سکوت این که میکنم سکوت

 ...میپره داره یواش تو نگاه الکل که

 ..تورا میکنم درک نه... مرا میکنی مست نه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 ...برو من کنار از نه..گمم تو کنار من نه

 را رونبی دید میشد دقت با که لبخندی با و نبود حواسش اصلا...کردم تنظیم رویش را جلو ی آینه

 تکان را سرم...داشت آرامش دختر این نگاه انگار...آمد سراغم گنگی حس...میکرد تماشا

 ترمز بود برند این های بهترین جزء که ای مغازه روبروی و دادم نظمی را نامنظمم افکار...دادم

 ...کردم

 ...بانو بفرمایید: عقب چرخید کاملا ماهور

: گفتم کردنش نگاه بی که برود دنبالشان خواست هم فروزش دنیا و شد پیاده شمس ساقی

 ...میان زود...برید نیست احتیاجی

 هک گفت دوستش به رو دست علامت با و نشست سرجایش و کرد نگاهم تعجب با که دیدم آینه از

 ..آید نمی

 نمیدیدم که چیزی تنها اما است لجبازی آدم میگفت مجد...نشست نگاهم در تعجب دوباره

 و درپ پشت صندلی در صامت و ساکت که بود کن گوش حرف دختر یه شبیه بیشتر...بود لجبازی

 کار آزمایشگاه باید هرروز فردا از میدونید: کردم قطع را موزیک صدای...مینشینند مادرشان

 ...کنیم

 ..بود شده نصیبش همصحبتی این از تعجبی هم احتمالا...کرد نگاهم

 ...عالیه من نظر به..میزدند حرف بهش راجع اساتید...بله: کرد تر زبان با را لبش

 جذابه؟؟ واست انقدر رشته این چیه: شدم زده شگفت میداد نشان را آن لحنش که شوقی از

 .کردم خطابش مفرد شخص اول بخواهم که آن بی

 جلو کم کم باید و داشت تفاوت بقیه با دختر این خب اما نداشت ایرادی من نظر از که البته

 ...میرفتم
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 و نکنی درست دارو بتونین که این شما برای: لبخندش رسید نظرم به زیبا عجیب و زد لبخندی

 نیست؟؟؟ جالب کنین کمشون اقل لا یا کنین درمان و مردمو دردای

 و دادم تکان سری فقط...داشت ستایش اش دوستی مردم روحیه...برد فکر در کمی مرا سوالش

 میداد انجام درست را کارش ماهور اگر هرحال به...باشد داشته میخواهد که برداشتی هر گذاشتم

 ارک من با باید آزمایشگاه در کار های گروه در بگویم بود احتیاجی چه و...میدیدم را دختر این زیاد

 مثل ظاهرا که پسری...نظربود تحت دیگر نفوذی یک توسط امروز از هم محمودی سهراب...کند

 ...نبود ساده جذبش دختر این

 نشانه به را سرم ساقی دست در گوشی و میشدند نزدیک خندان که شمس ساقی و ماهور دیدن با

 ...دادم تکان آرام تأیید ی

 از ظاهرا..  انداختم نگاهی فروزش دنیا صورت به آینه از...بود برده جلو درست را نقشه ماهور

 ...بود کرده تعجب دوستش لب روی لبخند

 در دوباره شد باعث همین و بود تر مهم هرچیزی از ما مأموریت اما کار این برای بود حیف کمی

 ..روم فرو تفاوتم بی و سرد قالب

 وهگر با کار برای تا داشتم زمان نیم و ماه سه تنها و بودم کرده پیدا را دختر این به نزدیکی راه

 ...کنم اش آماده

 حذف جهان این از فروزش دنیا ماه سه آن از بعد نکردنش همکاری صورت در بود واضح پر خب و

 ...میشد

 ...بود خان قانون این

 

 :دنیا

 کج داشت قرار آن در آزمایشگاه که سالنی سمت به را راهم دانشگاه به شدن وارد محض به

 رنگ سفید در...داشتم دوست ام کارشناسی ی دوره از را داروسازی آزمایشگاه در بودن...کردم
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 حال در هایم همکلاسی ی همه...کشیدم جلو تن و کردم باز کامل بود باز نیمه که آزمایشگاه

 هب لبم میزد بال بال چطور که ساقی دیدن با...بودند ایستاده بزرگ اتاق وسط در همهمه و صحبت

 ...رفتم سمتش به کوتاه های قدم با کار سفید روپوش پوشیدن از بعد و شد باز لبخندی

 ...رسیدم تو از زودتر من بار یه داره شکر جای: ساقی

 ...یامب تاکسی با میخواستم دیگه...اومد دیر اتوبوس: فشردم بود شده دراز سمتم به که را دستش

 دکترا کپی...خودمون از بگیریم عکس یه داره جا الان یعنی: زد کمر به دست و داد تکان سری

 ...شدیم

 خودم را دلیلش..چرخاندم دانشجویان بین نامحسوس را سرم و دادم تکان برایش لبخند با سری

 هم خودم را منشأش که زدنی چرخ...میزد چرخ پارسیان هاکان دنبال به نگاهم اما نمیدانستم هم

 بلندش قد برای که سفید روپوش آن پوشش در دیوار به زده تکیه دیدنش با...نمیکردم درک

 به را قلبم کسی انگار....کرد عبور بدنم از کوتاه لرزش یک مثل خاصی حس میرسید نظر به کوتاه

 ... کند جایش از نرمی

 ...شدم خارج شده مسخ حالت آن از کرد وارد پهلویم به ساقی که فشاری با

 دنیا؟؟ شد چی: ساقی

 فرو خلسه در کردم حس لحظه یک فقط...نمیدانستم اصلا شد؟؟ چی..کردم نگاهش گیج

 ....آدمش منتهی...بودم کرده تجربه هم قبلا را حال این...بیایم خودم به کردم سعی...رفتم

 ..نمیاد استاد چرا... هیچی: خورد حرف مانند هم را فکر میشد کاش

 ...باشم داشته و آمدش و رفت آمار زنشم من مگه..میدونم چه..وا: ساقی

 و شد وارد مجد لحظه همان...نشست ام خورده رژ لبهای روی لبخند کمی هایش پرت و چرت از

 ...دانشجویان دوی به دو بندی تقسیم به کرد شروع کوتاهی سلام از بعد

 ....برد را ام هرگروهی نام ای خیره نگاه با و کرد مکث کمی رسید نامم به که موقعی
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 پارسیان؟؟؟ هاکان...بود کم ام لحظه آن حال برای خوردن جا

 ...میکند جذب طرف به سرعت به را آن قانونی شوی دور میخواهی هرچیزی از زندگی در انگار

 بدم ام رشته از بار اولین برای کردم حس آمد من طرف به و شد کنده دیوار از که پارسیان هاکان

 که بود خورده رقم جوری انگار تقدیر...میشد نزدیکم داشت زیاد مرموز و پیچیده آدم این...آمد

 ...شویم هم صحبت هم بیشتر روزها این

 رها...بودم خورده لطمه یکبار ها حس این از من...میترسیدم جدیدم های حس و خودم از کمی

 تکرار دیگر بار میگذاشتم نباید و بود رفته یغما به نفسم به اعتماد تمام...بودم شده

 ...نمیگذاشتم....شود

 شما؟؟؟ خوبی: کرد باز لب همیشگی ریز اخم همان با روپوش جیب در دست و رسید نزدیکم

 ...مکرد ام ضعیفی و خودم بار ناسزا کمی...شد پنبه صدایش شنیدن با بودم رشته هرچه...لعنتی

 ...کنیم شروع بهتره...ممنون: دنیا

 دگار متوجه کاملا...گذاشتم باز را بیشتر صحبت جای نه پرسیدم را حالش نه...گفتم سلام نه

 ...کنیم شروع: کرد نگاهم ریزبینی با که شد ام دفاعی

 

 ...شدم خارج حال آن از کاملا طبیعی و شیمیایی مواد ترکیب و کار به شدن مشغول با

 و زمین که میشدم غرق داروها دنیای در چنان کار حین که بود من بارز خصوصیت این خب

 خود در تورا که چیزی تنها پدرت و خدا از بعد میگفت سامان...میگرفتم اشتباه هم با را آسمان

 نم که آرزو این...نمیگوید هم بیراه پر میدیدم میکردم فکر که کمی...است ات رشته میکند حل

 تمام بنشاند لبشان روی عافیت لبخند و کند کم بیماران تن از را درد که شوم دارویی خالق

 ...بود کرده پر مرا رویاهای
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 اطلاعات.....بود شده کنده زمان و مکان از و بود کارش در غرق من مثل هم پارسیان هاکان انگار

 از اش معمولی و عادی رفتار با را وجودم بد حس آن و بود بسته را دهنم جورهایی یک کاملش

 هرکس سکوت در دوباره و میکردیم صحبتی کارمان روند ی درباره و کوتاه هم با...بود برده بین

 خود آزمایشات  در غرق انگارهمه بودو خوابیده هم بقیه ی همهمه...میداد انجام را خود ی وظیفه

 ...بودند

 رکت به مجبور بعدی کلاسهای شروع خاطر به مواد ترکییب و کردن کار وقفه بی دوساعت از بعد

 ودب گفته استاد هم ابتدا از...بود نشده حس زمانش برایم اصلا که دوساعتی...شدیم آزمایشگاه

 ..بگذرانیم آنجا را ساعت سه تا دو روزی مجازیم

 تند و تند که چرخیدم ساقی طرف به کیفم برداشتن از بعد و کردم آویزان را سفید روپوش

 زیر صدایی....کردم نگاهش کنجکاو کمی...بود جدیدش گوشی در چیزی کردن تایپ مشغول

 ...ستودنیه دوستتون عمل سرعت: شد بلند گوشم

 ....ترسوندینم: داشت صاحب یک تنها صدا این که البته...چرخیدم عقب به ترس با

 رعذ: بود ناوارد و ناشی که بس نباشد بلد خندیدن اصلا آمد نظرم به که زد بندی نیم لبخند

 ...بانو تقصیر

 بود؟؟ چی جمله اون از منظورتون: فرستادم بیرون را نفسم

 ...کردن پیدا خوبی آشنایی باهم دیروز ظاهرا من دوست و دوستتون: کرد نگاهی ساقی به

 نگر نگاهش ته دید که را ام گیجی..بودم نشده منظورش متوجه حقیقتا...کردم نگاهش گیج کمی

 ...شدن دوست هم با: گرفت مهربانی

 

 واقعنی؟؟؟:کردم زمزمه مات همانجور و خورد چرخ ساقی طرف به نگاهم..شد گرد چشمهایم
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 میک...میکردم استفاده نزدیکانم جلوی اکثرا که کردم صحبت لحنی با بفهمم خودم آنکه بدون

 :گرفت تعجب رنگ کمی انگار پارسیان هاکان های چشم اما لحنم و حواسی بی از کشیدم خجالت

 ....بله

 با...بود نداده بروز هم کلمه یک حتی صبح از...بیاورم ساقی سر بلایی چه میدانستم...کردم اخم

 فروزش؟؟ خانم: گفت دوباره که میکردم نگاهش اخم همان

 ی جاذبه...نشوم خیره هایش چشم به زیاد بود این سعیم تمام البته..کردم نگاهش و برگشتم

: کرد نگاهم جدیت کمی و اخم با...نبود من توان در ها آن از گرفتن نگاه خب که داشتند زیادی

 مبزن آسیبی شما به من نیست قرار و اینجا داریم همکاری ی رابطه نوع یه فقط ما بگم خواستم

 ...شه خیرم ترس از پر نگاهتون انقدر نیست لازم پس

 کمی...زد خشکم همانطور من اما...شد خارج آزمایشگاه از دادن تکان سر یک با و زد را حرفش

 متوجه که بود ناواردانه نگاهم طرز انقدر...بزنم سرم در دوتا میخواست دلم و کردم مرور را حرفش

 شد؟؟

 سال دو و بیست...خودم از کشیدم خجالت...بود اعتراضش پر حرف پشت رنجش کمی کردم حس

 دو هر در...تیز زیادی او یا بودم ضایع زیادی من یا...بودم داده نشان واکنش اینچنین و داشتم

 مروی به ام ضعیفی و ترس چنین این که این تا شوم بلعیده زمین توسط میخواست دلم صورت

 ورذک جنس با کردن کار برایم که منی برای و نمیدانستم را منشأش اصلا که ترسی...شود آورده

 ...بود عجیب نداشت تازگی

 عقب به و گرفتم پارسیان هاکان رفتن مسیر از چشم نشست ام شانه روی که دستی با

 تو؟؟؟ شده چت: ساقی....چرخیدم

 چم: کوبیدم صورتش روی را چشمانم عصبانیت و حرص با...آورد هجوم ذهنم به چی همه تازه

 شدی؟؟ دوست دوستش اون با بشنوم پارسیان هاکان از باید من خالی جای ی دختره شده؟؟

 ..من برم و عملت و سرعت
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 چی گفتم...حالا خوب: خندید بلند صدای با شود ناراحت ای ذره یا بکشد خجالت که این بدون

 ..ادمیخو چی خدا ببینیم تا مختصر آشنایی یه...نه که اونجوری دوستی...بگم نشد شده؟فرصت

 مه جدی تصمیم اونوقت دیدنتون نشد ساعتم یه میخواد؟؟ چی خدا ببینیم تا: درآوردم را ادایش

 گرفتین؟؟

 ...گرفت چشمشو خانمیم و خوشگلی کنم چیکار: داد گردنش و سر به تابی

 چیکار: کرد بلند را اعتراضش صدای و برد هوا به را هایش اخم که زدم گردنش پس به ضربه یک

 دیوونه؟ میکنی

 ..بشی پشیمون کی ببین...دادی وا و خوردی ظاهرشو گول...ای ساده که بس...حقته: دنیا

 جوجه مثل دنبالم...شدم خارج آزمایشگاه از ام همیشگی کوتاه های قدم با و زدم را حرفهایم

 مدت یه اصلا...نیست بدی پسر...دنیا مرگ به نه: کرد زدن حرف به شروع رگباری و آمد اردکی

 راست دنیا مرگ..میکنم ولش داره شیشه خورده و بالاست توقعاتش دیدم اگه باهمیم همینطوری

 ...میگم

 خودت نگران فقط من بدی توضیح نباید اینارو من برای...ساقی خوردی و مخم:  طرفش برگشتم

 جمع حواستو خودت باید دیگه گفتم رو گفتنی من..خودشه کارهای مسئول هرکس کل در بودم

 شروع الان کلاس بریم بیا هم حالا...میخوری قسم منو مرگ انقدر باشه آخرت بار بعدشم..کنی

 ..میشه

 اگر...شد روان دنبالم و گفت ای باشه مظلومانه بار اولین برای اما خورد جا ام جدی لحن از

 رفاص صحبتم نوع هرچند....میکردم صحبت او با گونه این همیشه میشود مظلوم انقدر میدانستم

 ادزی...میترسیدم اش سادگی و دوستم سر...بگیرد جدی را هایم حرف کمی ساقی که بود این برای

 نمیدانستم هم را اسمش که هاکان دوست مقبول ی چهره و چرب زبان میدانستم...میترسیدم هم

 ...اما کند عمل ضربتی چنین این شده باعث
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 به سکوت در و هم همراه...شد می مربوط ساقی خود به این از بعد...ندادم کش را بحث حال این با

 ....شدم کلاس وارد او از زودتر من و کردیم حرکت کلاس سمت

 کمی که میدیدم اما..گرفت قرار کنارم هم او و نشستم صندلی ترین نزدیک و اول ردیف همان در

 ...است هایم حرف درگیر ذهنش

 دست با...لرزید مانتویم جیب درون گوشی...دادم کردن فکر درست ی اجازه او به سکوتم با پس

 ...کردم باز را آمده پیام و کردم خارجش جیب از چپم

 (اونجاییم شام شب مامان و من)

 خانه به پنج ساعت حدودا کلاس وقت شدن تمام با...انداختم ساعتم به نگاهی...بود سامان

 منتظرتون) کردم تایپ پاسخ در همین برای...کنم درست خوبی غذای داشتم وقت و میرسیدم

 (میکنین خوشحالمون...هستیم

 ....دادم جای جیبم در و کردم سایلنت را ام گوشی پیام رسیدن تأیید گزارش آمدن با

 

............................................ 

 هایم چشم شد باعث پاییزی آفتاب...شدیم خارج دانشگاه از ساقی همراه هایم کلاس اتمام با

 جا هایم چشم روی را عینک چپم دست با...کنم خارج کیفم از را ام دودی عینک و شود جمع

 میای؟؟ باهام...کنم خرید یکم راه سر باید خونمون میان اینا عمه امشب: کردم ساقی به رو و دادم

 ساناز...برگردم زود امروز خواسته ازم مامان متأسفانه اما دارم دوست: انداخت نگاهی ساعتش به

 ...میاد داره بوشهر از

 خاطر به ازدواجش از بعد که بود ساقی بزرگ خواهر ساناز...دادم تکان فهمیدن علامت به سری

 ..آمدند می تهران به بار یک هرچندماه و بودند رفته بوشهر به همسرش شغل

 ..خداحافظ پس..عزیزم باشه: دنیا
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 دنیا؟؟: ساقی

 نیستی ناراحت دستم از: کرد من و من کمی...کردم نگاهش رنگم دودی عینک ی شیشه پشت از

 ؟؟

 منداشت نگرانی بودم مطمئن پسر آن جانب از اگر...کردم فکر کمی...چیست منظورش میدانستم

 ازت نره یادت فقط...عزیزم نه: نداشت ناراحتی جای و بودم زده را هایم حرف من هرحال به...اما

 ...خواستم چی

 ..ممنون...هست حواسم: داد تکان لبخند با را سرش

 ....گذشتم خیابان عرض از و دادم تکان خداحافظ معنی به را دستم و زدم رویش به لبخندی

 در که عقب به...کرد ترمز پایم جلوی بلافاصله که دادم تکان رنگ زرد تاکسی برای را دستم

 از راننده مسن مرد خداروشکر....کردم باز را جلو در ناراضی و کردم نگاهی بود مسافر سه اشغال

 ونبیر جیبم از را ام گوشی...نبود میخوردند پستم به زیاد که چران چشم داران تاکسی دسته آن

 و آرام لحن همان با پدر صدای که بود نخورده کامل سوم بوق...گرفتم را خانه ی شماره و کشیدم

 بله؟؟: رسید گوشم به دلنشین

 امسل: داشتم نگه جدی را لحنم اجبارا....نبود موقعیتش اما کنم لوس را خودم کمی میخواست دلم

 خوبین؟؟...بابا

 شد؟؟ تموم خوبی؟؟کلاست تو..ممنون...عزیزم سلام: گرفت مهربانی رنگ صدایش

 یکم...خونه میان شام سامان و عمه بگم زدم زنگ...بابا بله: گرفت ام خنده همش پشت سوالات از

 ...میام دیر همین برای کنم خرید باید راه سر

 ...میکشم خونه گوش و سر به دستی یه منم...عزیزم باشه: بابا

 مختصری گردگیری فقط و بودم رسیده اوضاعش به مفصل قبل روز چون بود تمییز خانه

 ....میدم انجامش میام خودم...بابا نکش زحمت: میخواست
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 ..منتظرتم...بابا نیست خاصی کار: بابا

 ...میبینمتون: دنیا

 جلوتر کمی...دادم قرارش جیبم در دوباره و کردم قطع را گوشی شنیدم که را آرامش خداحافظ

 ورآ سرسام قیمت..افتادم راه فروشی میوه سمت به و شدم پیاده عقب مسافرین از یکی با همزمان

 همین به هم باغدار و کشاورز از واقعا کردم فکر این به و کرد گرد را هایم چشم کمی ها میوه

 ....نه مسلما میکنند؟؟؟ خرید قیمت

 جیب به پول واقعی کشان زحمت از بیشتر ها سودجو و ها دلال که میکردم زندگی کشوری در

 ....نمیداد انجام اقدامی هیچ و میدید هم دولت و میزدند

 تا و میزدیم هایمان کننده تولید درسر که همین...بود بودنمان سوم جهان مسلم ی نمونه این

 انتک افسوس به سری...میریختیم مجاز غیر های کننده وارد و ها دلال جیب در پول میتوانستیم

 خرید و کردنشان حساب از بعد و برداشتم کیلو یک سیب و نارنگی و هلو  از تأثر با و دادم

 خودم دیگری تاکسی با نزدیکی همان فروشی پروتئین از قزل ماهی دو و خوردن سبزی مقداری

 ...رساندم خانه به را

 ی خانه در کند باز را در پدر که این از قبل...فشردم را زنگ سختی به بود پر هایم دست چون

 رد درگاه در نمیکرد تجاوز پنج و چهل از بیشتر به سنش که پوشی شیک خانم و شد باز کناری

 به لبخندی....بودم شنیده را حالش وصف قبلا که بود جدیدی ی همسایه همان ظاهرا...شد ظاهر

: آمد حرف به خودش که زدم لبخندی هم من...نمیدادم را جوابش اگر بود ادبی بی....زد رویم

 ....دارم زیبایی این به ای همسایه نمیدونستم

 ...آشناییتون از خوشحالم...ممنونم: بود اغراق کمی هرچند...گرفت عمق لبخندم تعریفش از

 آدم شبیه...میخورد شهر بالای های پولدار به حرکاتش چقدر گذشت ذهنم از و داد تکان را سرش

 ...هستم مارال...خوشوقتم آشناییت از منم: میزد را اول حرف کارهایشان در پرستیژ که بود هایی

 ...دنیام: دادم تکان سری هم من
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 ...دخترم داری زیبایی اسم: زد دلفریبی لبخند

 ...نمیشم مزاحمت این از بیشتر: کرد پرم دستان به نگاهی

 ...اجازتون با...مراحمین: میرفت بیرون داشت هم خودش ظاهرا

 ورودی در پدر...شدم خانه داخل و زدم دیگری لبخند...کرد تشویقم رفتم داخل به دستش با

 بابا؟؟ میزدی حرف کی با: بود ایستاده

 هک دستانم به و کردم فوت بیرون را نفسم...گرفت دستم از خریدهارا و آمد جلو...بستم را در پا با

 ..سلام راستی...کناری ی همسایه با: انداختم نگاهی بود کرده سرخشان پلاستیک رد

 ..نباشی خسته...ماهت روی به سلام: زد لبخندی

 ...نباشی مونده: شستم حوض در را دستم

 عوض لباس کار به شروع از قبل میدادم ترجیح...کشیدم سر از مقنعه و رفتم داخل سرش پشت

 کی با را جینم شلوار و کردم پرت تخت روی را کیفم و مانتو...شدم وارد و رفتم اتا طرف به...کنم

 در و بردم فرو بینشان را دستم و کردم باز را موهایم کش...کردم عوض طوسی ورزشی شلوار

 به....بود کرده گردگیری خوبی به پدر....کردم اطراف به نگاهی....شدم خارج اتاق از حال همان

 ...بابا میکنم پاک من: دیدمش ها سبزی کردن پاک مشغول و رفتم آشپزخانه طرف

 ...رهنمی سر حوصلم منم اینطوری...بکن کارهارو ی بقیه تو: کرد نگاهم مهربان و کرد بلند را سرش

 ...بشم فداتون: بوسیدم را اش گونه و رفتم جلو

 مشغول و کردم خالی سینک در را همه و رفتم ها میوه سمت به شنیدم که را اش نکنه خدا

 ازپی با سرعت به و کردم کردنشان پاک به شروع و گذاشتم وسط هارا ماهی هم بعد...شدم شستن

 ...کردم دارشان مزه ظرفی در فلفل و نمک و زعفران و سیر و

 که خیاری با هارا میوه...شستم را شده پاک های سبزی و کردم خیس را برنج شدنشان دار مزه تا

 سالاد کردن درست به شروع و گذاشتم میز روی و چیدم ظرف در داشتیم یخچال در
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 جوش تا گذاشتم حرارت روی را برنج...کردم کار همه نیم و ساعت یک ی فاصله در تقریبا...کردم

 گاز فر داخل و کردم پر داغ پیاز و گردو و معطر سبزی و انار رب با را ماهی شکم و بیاید

 خارج آشپزخانه از چای کردن دم و برنج گذاشتن دم از بعد و کردم اطراف به نگاهی...گذاشتم

 ...شدم

 ...عزیزم شدی خسته: بابا

 ...بگیرم دوش یه نیومدن تا میرم...کردم چیکار مگه..جونم بابا نه: زدم لبخندی

 حمام وارد و برداشتم را هایم لباس سریع...شد اخبارش دیدن مشغول و داد تکان را سرش

 یک..مخصوص های عطر و دار مارک شامپوهای از نه بود خبری درونش وان از نه که حمامی...شدم

 را تبلیغاتش زیاد تلویزیون که ایرانی شامپوی یک با سرم شستن از بعد و گرفتم کوتاه دوش

 عافیت...بود تلویزیون دیدن حال در همچنان پدر...آمدم بیرون و پوشیدم لباس میداد نشان

 ایج به حمام اگر میشد چه واقعا...شد اتاقم وارد باشیدی سلامت گفتن با و کرد نثارم ای نباشه

 بود؟؟؟ من اتاق در راهرو در بودن

 میگذاشتم و نمیکردم خشکشان کامل وقت هیچ...گرفتم را موهایم نم حوله با و کشیدم پوفی

 ...شوند خشک خودشان

 به...تمباف را بلندم و دار نم نسبتا موهای و پوشیدم مشکی جین با فیلی بلند آستین بلیز یک

 کم تقریبا و صاف میزد مشکی به که ام تیره ای قهوه  موهای.. انداختم نگاهی آینه در ام چهره

 کل در و بود فرم خوش لبهایم...درشت و بود نزدیک آبی به کمی ام طوسی چشمان...بود حالت

 و کشیده....بود مادر شبیه هیکلم...نداشتم هم ای اساطیری زیبایی البته نداشت عیبی ام چهره

 حریر شال یک...بودم راضی اما باشم زیبا خیلی که نه...بودم راضی خودم از کل در...فرم روی

 حد کمی همیشه من اما نبود احتیاجی سامان جلوی هرچند...انداختم آزادانه موهایم روی مشکی

 باز را در بپرسم که آن بدون...شد بلند هم زنگ صدای آمدم بیرون که اتاق از....میداشتم نگه

 از جلوتر چادر پوشش در و متبسم ی چهره همان با عمه...ایستادیم ورودی در پدر همراه و کردم

 ...شه فدات عمه سلام: آمد بودم جلو که من سمت به اول و شد وارد سامان
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 و بود انجامش مشتاق همیشه عمه اما آمد نمی خوشم آن از زیاد که کاری...بوسیدیم را همدیگر

 ...جون عمه اومدی خوش: بودیم دیده را هم قبل روز سه انگار نه انگار

 را در و آمد بالاخره هم سامان...پدر با احوالپرسی مشغول و شد داخل و کرد نگاهم لذت با کمی

 ...بست سرش پشت

 پیشی؟؟ چطوری: زد لبخندی دیدنم با

 ...میکرد خطاب نام این با مرا همیشه هایم چشم خاطر به...کردم اخم

 ....میشی هاپوها شبیه...نکن اخم خب خیلی: سامان

 کنی؟؟ نصیبم نبود ای دیگه حیوون: بکنم را حالتش خوش موهای میخواست دلم

 ...میگم اومد یادم بعدا حالا نمیاد یادم فعلا: کرد فکر کمی

 ...شدم داخل او به توجه بدون اخم با و کردم نثارش رویی پر

 شدی؟؟ رنج زود انقدر ها تازگی چرا تو بابا ای: شد روانه دنبالم

 مه دلیلش..بود شده ضعیف کمی اعصابم ها تازگی...اوست با حق میکردم فکر...کردم مکث کمی

 تهگرف فاصله بودم که دنیایی از عمرم تمام ی اندازه به انگار بود رفته او وقتی از...بود چیز یک

 پوفی...نامزدش انگار نه انگار که میکردم بازی را غمی بی و شاد دخترک نقش اکثرا...بودم

 اما بود بست و چاک بی دهنش کمی...میکرد سبکی این های شوخی همیشه سامان...کشیدم

 حساس زیادی یکم...تواِ با حق: برگشتم...کنم نصیبش اخم راه به راه که نداشت گناهی

 ...بیارم چایی تا بشین..شدم

 خانهآشپز طرف به...است شده مرگم چه بفهمد چشمانم به نگاه با تا نماندم زیاد...کرد نگاهم دقیق

 و گذاشتم کنارشان را قند و نقل ظرف....چیدم سینی در و درآوردم را بلورم های فنجان و رفتم

 به...بودم آموخته مادر از را کار این...بکنم دم دارچین و هل با را چای داشتم عادت...ریختم چای

 هعم..رفتم کوچکمان پذیرایی طرف به دست به سینی و انداختم نگاهی خوشرنگ قرمز های چای

 تعارف هم پدر به...رفت ام صدقه قربان لب زیر و برداشت...گرفتم جلویش را چای...زد لبخندی
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 عسلی روی و برداشت را چای حواس بی....بود فکر در کمی که رفتم سامان سراغ بعد و کردم

 ....نشستم و گذاشتم میز روی هم را خودم فنجان...گذاشت مقابلش

 ...افتادی زحمت تو عمه؟؟ خبرا چه: عمه

 

 ...زحمتی چه رحمتین شما...جان عمه سلامتی: نکنم توجه اش گرفتگی و سامان به کردم سعی

 ...ببینم تورو عروسی من بشه کی...من فداتشم: کرد شل را رنگش شکلاتی روسری ی گره

 هک میکردم رفتار جوری که بود خودم تقصیر شاید عروسی؟؟؟...کوبیدند سرم به پتک با انگار

 ودب نگذشته ازشان زیاد جهنمی روزهای آن بودند؟؟؟ کرده فراموش یعنی اما نیفتاده اتفاقی انگار

 آمیز اعتراض صدای حتی...نبود خودم دست...کردم اخم...میکردند جلویم آرزوهایی چنین این که

 به و شدم بلند غذا به زدن سر ی بهانه به...نکرد باز را اخمم هم زد صدا را مادرش که سامان

 هب دستی...ببیند را چشمانم روی را شفاف نازک ی لایه آن کسی نمیخواستم...رفتم آشپزخانه

 گذاشتم و کردم خاموش را فر...بودند آماده کاملا ها ماهی...رفتم فر سراغ به و کشیدم چشمانم

 هگرفت ی چهره...برگشتم سریع...نشست ام شانه روی دستی...بمانند همانجا شام وقت تا ها ماهی

 ...ببینم لبخند بدون اورا هیچگاه نداشتم دوست...آورد درد به را قلبم سامان ی

 ..نرنج مامان از: سامان

 ..نشدم ناراحت: دادم تکان سری

 نکردی؟؟ فراموش مرتیکرو اون هنوز تو دنیا: شد خشن کمی اش چهره

 اورا اینچنین که بتوپم او به میتوانستم کاش...ام عمه پسر تیز و تند زبان این از امان مرتیکه؟؟

 ...بکنم را اش طرفداری که داشتم او با نسبتی چه حالا من مگر اما ندهد قرار مخاطب

 دنیا؟؟ ام تو با: سامان
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 موسعی دارم: بود آورده بار ساده مرا انقدر پدر که نبود خوب شاید...نبودم بلد هرگز را گفتن دروغ

 ...میکنم

 اون هنوز یعنی این: کرد حبس. تنش و یخچال میان مرا و کرد ورم گردنش رگ...برافروخت

 ...نپختت و خام احساسات این با میاری بالا کفرمو مواقع بعضی دنیا...نکردی فراموش و آشغال

 این به که نبود خام احساساتم چنین این اگر...بود او با حق شاید نپخته؟؟؟ و خام احساسات

 ....نمیدیدم تکه تکه را غرورم و خودم چنین این و نمیبستم دل راحتی

 ..سامان کنار برو: نریزم اشک ها راحتی این به بودم گرفته یاد لااقل اما شد پررنگ بغضم

 که هرفت...بیرون بره زندگیت از عوضی اون تا بگذره باید چقدر نفهم ی دختره آخه د: غرید عصبی

 ...نداره خوردنتو غم لحظه یه حتی ارزش..باباش گور...رفته

 مواظب: زدم کنارش دست با...کند خورد مرا کسی دیگر نمیگذاشتم او از بعد از...شدم عصبی

 ...سامان باش زدنت حرف

 ویر به اما پدر...بود درهم کمی عمه...برگشتم پذیرایی به بدهم او به جوابی مهلت که این بدون و

 راه که داشت ربطی چه سامان به اصلا..باشم آرام کردم سعی و نشستم حرص با...آورد نمی خود

 به صرفا قضیه این...بداند هایی حرف چنین این مستلزم مرا و کند دخالت ام زندگی وسط راه

 زده پس که بودم من....مال لگد شخصیتم و بود شده له غرورم که بودم من...میشد مربوط خودم

 حق کسی پس...بود رفته یغما به ام شادابی و نفس به اعتماد که بودم من آخر در و بودم شده

 ام زندگی خوب های سال  همبازی شخص این اگر حتی بکند من با رفتاری اینچنین نداشت

 ...باشد

 در را جو دوباره عمه...نشست روبرویم مبل روی و شد وارد درهم های اخم با هم سامان بعد کمی

 مبری سر یه ترمشون میان ی فرجه تو و ها بچه امتحانای از بعد چیه نظرتون داداش: گرفت دست

 ...نرفتیم زیارت وقته خیلی مشهد؟؟
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 فرهدون مسافرت یک دلم بیشتر امتحاناتم از بعد برای...نکند قبول را عمه حرف پدر بودم امیدوار

 ....برود نشست و دراز خرابم اعصاب روی بخواهد که کسی هر از دور به میخواست

 چیه؟؟ ها بچه نظر دید باید: کرد فکر کمی پدر

 یکم...منم باشد مخالف است ممکن که کسی تنها میدانستند انگار...چرخید من روی سه هر نگاه

 خیلی امتحانا بعد ی فرجه...بعد برای بزاریم میدم ترجیح من اما نیست بدی فکر: کردم مکث

 ...کوتاهه

 آرزویم مشهد زیارت که البته...موافقت نه و کردم مخالفت قطع طور به نه دادنم جواب نوع این با

 زیاد میشد باعث که داشت زیادی وسواس مسافرت در عمه....نفری دو....پدر با فقط اما بود

 دستش از لحظه این در آنقدری بودنش خوب ی همه با هم سامان...نباشد دلچسب اش همراهی

 ...شوم همسفرش نخواهم که بودم دلخور

 و فرس این عید تعطیلات برای باشه بهتر شاید...دنیاست با حق: شد تمایلم عدم متوجه کاملا پدر

 ....بدیم ترتیب

 ...داره برو حرفش بیامرزت خدا خانم مثل دخترتم..داداش بگین شما هرچی: عمه

 از...میداد نشان زیادی را بودنش گری شوهر خواهر مادر نبود وجود با گاهی اما بود مهربان عمه

 ...بندازم رو سفره میرم: برخواستم جایم از...بودم شده خسته ها بحث این

 ...عزیزم کمکت میام منم: شد بلند هم عمه

 فرهس عمه...رفتیم آشپزخانه به هم همراه و کردم سکوت پس میکند ناراحتش مخالفتم میدانستم

 و نوشابه و سالاد...بخوریم غذا زمین روی داشت دوست...رفت هال طرف به و برداشت کشو از را

 خوب همیشه آشپزیم خداروشکر...شدیم سفره چیدن مشغول و کردم خارج یخچال از را سبزی

 داشته خوبی آشپزی هم باید میدهد دست از را مادرش سالگی یازده سن از که دختری...بود

 ...باشد
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 پذیرایی به میوه همراه و ریختم چای دیگر سری یک ها ظرف شستن و شام خوردن از بعد

 نظر هب گرفته انقدر او و آمد نمی پیش سامان و من لفظی درگیری اگر بود خوبی نسبتا شب...بردم

 به تشکر و خداحافظی از بعد و برخواست هم عمه سامان شدن بلند با یازده ساعت...رسید نمی

 نشست ماشین در که عمه..رفتم حیاط در دم تا همراهیشان برای...رفتند خروجی درب طرف

 منو؟؟ بیین: طرفم چرخید سامان

 زیادی....شود خیره هایش چشم در کند دلجویی کسی از میخواست هروقت بود عادتش

 کنم لجبازی که نبودم بچه هم آنقدرها...کردم نگاهش...را غدم ی عمه پسر این میشناختم

 ....نگرانتم فقط من..نباش دلخور ازم دنیا: سامان

 :گفتم شدم مطمئن که رفتنش داخل و پدر نبود از...پدر ی اندازه به...بود نگرانم...میدانستم

 ....بدی قرارم مخاطب لحن اون با نداری حق اما...میدونم

 چون میزنم حرف باهات بخوام هرجوری من...دنیا نشو شاخ من برای: زد لبخندی

 ....نمیشی ناراحت بکنی درک اینو اگه تو...نگرانتم...داداشتم

 سب شدم خسته..کنم درک همیشه نیستم مجبور من:  آمد بالا کفرم اش جانبی به حق همه این از

 ...نکرد درکم کسی و کردم درک همرو که

 ...بکشم و نریمان میخواد دلم میکنم حس لحظه این تو اما...عزیزی برام دنیا: کشید درهم چهره

 چرت: میترساند مرا بیشتر همیشه اش بازی دیوانه اما بود حساس رویم...کردم نگاهش ترس با

 ...منتظره عمه برو...نگو

 ...میلرزه پات و دست اسمشم شنیدن با میبینم وقتی میپوکه دلم: کرد نگاهم اخم با همچنان

 حرکت خانه جلوی از سرعت به سامان ماشین که کردم باز وقتی و بستم درد با را هایم چشم

 کرده تنم...بودند دوخته برایم که منی...بود چه من تقصیر اما باشد عصبی میزدم حدس....کرد

 ارکن و بستم را حیاط در کرختی با...بودند درآورده تنم از بود آمده خوشم او از تازه وقتی و بودند

 با...بردم آب درون آرام را دستم و شدم خیره حوض ته در حرکت بی های ماهی به...نشستم حوض
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 همه روی...میخواست بستن چشم دلم کمی....کردند حرکت به شروع ترس با ها ماهی آب حرکت

 آهی....میگرفت آرام دلم و میخواندم الرحمان...میبردم پناه قرآن به بود بهتر هم شاید...چیز

 ..کشیدم

 

 میگرفت؟؟؟ هم آرام من دل مگر

 نریمان؟؟؟ من با کردی چه

............................................. 

 

 بررسی را ام همگروهی ی ماهرانه حرکات چشمی زیر و بودیم آزمایشگاه در کار لمشغو

 ...میکردم

 آنقدر...بود معمول غیر کمی بودن ارشد دانشجوی در مهارت از حجم این...بود عجیب کمی برایم

 اه دستگاه این با سال های سال انگار که بود ها مولکول جداسازی مشغول الکتروفورز با ماهرانه

 ...کرده کار

 شده باعث صبح اول حوصلگی بی...شدم خودم کار مشغول و گرفتم دستانش حرکت از را نگاهم

 ...ببرم جلو را کارم کند کمی بود

 فروزش؟؟ خانم: کشیدم میکروسکوپ به کردن نگاه از دست شد بلند که بمش صدای

 بله؟؟: دادم سر روپوشم جیب درون را راستم دست و چرخیدم طرفش به

 نظر به هرروز از تر پراخم و خلق کج اول همان از که بود شده بلند دیگری ی دنده از امروز هم او

 کردین؟؟ بررسی رو نمونه: میرسید

 تهالب...شدم شرمنده و انداختم نگاهی بود خالی اطلاعاتش از خیلی جلوی که رویم جلوی کاغذ به

 ..هنوز...متأسفانه نه: کم خیلی
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 هی خانم؟؟ شما میکنی چیکار پس چی؟؟: غرید عصبانیت با که بود نشده کامل دهانم در ام جمله

 والا خوبه بدی؟؟ انجام نتونستی ساعته یک رو ساده بررسی

 میز توجه...شد خارج آزمایشگاه از بود کرده لال کاملا مرا که خشمی همان با زد که را هایش حرف

 حس و کردم نگاه رفتنش مسیر به خجالت با...بود من روی بلندش صدای خاطر به کناری های کار

 نای از بیشتر و کنم کنترل را خودم تا گزیدم را لبم...بزنم گریه زیر است ممکن آن هر میکردم

 ...بودم عصبی بیشتر و بودم کشیده خجالت...ندهم خیره های نگاه دست بزک

 ار درخورش جواب تا نکرد صبر حتی...کند رفتار من با اینگونه تأخیر کمی خاطر به نداشت حق

 رخنه قلبم در زیادی ناراحتی و میریخت بهم اعصابم که مواقعی همیشه...میلرزیدم کمی...بدهم

 برداشته رویم از کم کم هم ها نگاه...صندلی روی نشستم...میگرفتم لرزش اینگونه میکرد

 و ودش بهتر حالم تا نشستم کمی...بشوند متوجه همه که نبود بلند صدایش آنقدر خداراشکر...شد

 نمونه بررسی سراغ به داشتم سراغ خودم از که سرعتی بالاترین با عصبانیت و حرص با بعد

 رد وقفه بی دوساعت...دادم تعمیم پارسیان هاکان کار نتایج به را آن کارم اتمام از بعد و...رفتم

 هک این از بعد...نپذیرفتم کنم ترک جارا آن بقیه با تا کرد اصرار ساقی هرچه و ماندم آزمایشگاه

 خلوتی و سکوت...انداختم خالی آزمایشگاه به نگاهی دادم انجام را شده مشخص کارهای ی همه

 میزمان روی را کارم از حاکی کاغذهای...بود نگشته باز هنوز پارسیان هاکان...ترساند مرا کمی اش

 میک هوا و بود غروب پنج ساعت...شوم خارج آزمایشگاه از تا برداشتم را کیفم عجله با و گذاشتم

 عاواق دانشگاه و میشوند تعطیل الان هم ها کلاس آخرین میدانستم...تیره بودنش ابری خاطر به

 یم اژدهایش خشم یاد وقتی اما بود شده ام سرگیجه باعث وقفه بی کار خستگی...میشود خلوت

 باز در که شوم خارج آزمایشگاه از خواستم آهی با...ام کرده را کار بهترین میشدم متوجه افتادم

 ماندم سرجایم شده خشک من و شدند وارد نمیشناختمشان اصلا که پسر دو و شد

: آمد جلو ها آن از یکی...خوردند یکه آزمایشگاه در و ساعت آن در من حضور از هم ها آن انگار

 ...نیست اینجا کسی میکردم فکر من

 :گفت ای موذیانه لبخند با و بست را در دوم نفر که شوم خارج آنجا از و بزنم کنارشان خواستم

 ...و خوشگل دختر و خلوت مکان...اتفاقا نیست بدم
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 یادز که ای خاطره...بست نقش چشمانم جلوی در آشنایی تصویر...کردم حس کاملا را بدنم انقباض

 ...بود شده ام زندگی از زیادی های شب کابوس اما نبود کهنه

 ...بدبخت پریده رنگش...نکن درست دردسر بردار هاتو برگه بیا و بره کن ولش: اول پسر

 ...نمیگذرم حوری این از من...بیرون برو میترسی تو: شد تر نزدیک دوم پسر

 ...گرفتن جان سرم در صداها

 نم و میزد صدا را نامم که فریادی صدای بعد و...میکنی چیکار تنها شب وقت این خوشگله خانم

 ...میکردم ستایش را او روزی

 میدانستم خوب و بود افتاده لرزه به تنم...شدم خارج افکارم از بازویم به پسر دست تماس با

 ولم: کشیدم بیرون دستش از ضرب با را دستم توانم ی مانده ته با...است نحس شب آن ارمغان

 ... کن

 که خندید بلندی صدای با...میشد خارج زور به ام حنجره اعماق از انگار...نداشت جان صدایم

 ...رسید نظرم به انگیز رعب آدم از خالی آزمایشگاه در انعکاسش

 ...برم و کنم ولت دیوونم کردی فکر خوشگلم؟؟ چرا: دوم پسر

 ...فرشاد میکنی بدبختمون سر آخر: اول پسر

  نمیفهمه کسی...اینجا مهمانیم که هم ما کرده گم صداشو ترس از...بابا نترس: دوم پسر

 ...میرم که من بکن بکنی میخوای که هرغلطی: اول پسر

 هک بود؟؟ همین روبرویم مرد غیرت اوج...کردم گوش رذالتشان از پر و منفور ی مکالمه به بهت با

 شده سرد بدنم برهاند؟؟ مهلکه از را خودش من نجات و صفتش کفتار دوست کردن خارج جای به

 چرخ سرم در صداها و میکردم حس هایم ماهیچه و عضلات تک تک در را سستی...بود

 میکردم حس حالا و داد دست من به لعنتی ی حمله آن که بود قبل ماه هشت بار آخرین...میخورد
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 هنوز نریمان فریاد صدای...بودم خورده زخم من...هست هم دیگری عصبی ی حمله احتمال آن هر

 دنیا؟؟ میشد چی داشت حالیته بکنی؟؟ میخواستی غلطی چه: بود گوشم در

 کردم سعی بود ضعیف زیادی که تقلایی با و کردم نگاه روبرویم ی چهره آمدن جلو به ترس با

 ...بود همین مرگ حد تا ترس...بخورم تکان

 فرشاد؟؟ شد بلند اش ناله صدای و ایستاد بهت با شود خارج تا کرد باز را در که اول پسر

 ماهیچه...کردم سقوط زمین روی همانجا که کرد رها را حسم بی و سرد بدن...ایستاد پسر سر

 راچ بدانم که آن بدون شد باعث محکمی و خشن صدای...بودند آورده تاب توانشان از بیشتر هایم

 میکردین؟؟؟ داشتین غلطی چه: شود تزریق هایم مولکول تک تک در امنیت حس

 چشم و شنیدم را نام فرشاد زبان گستاخی...میکشید یدک را غریبی خشم از ای رگه صدایش

 ...شد همین هم شب آن...بستم کرد زمین پخش اورا و خورد دهانش به که مشتی روی را هایم

 آن در بودم شده پرت انگار....نمیکردم باز چشم اما میشنیدم هارا کاری کتک و دعوا صدای

 لعنتی های حس همان...صداها همان...عضلات حسی بی همان...لرز همان...ترس همان...شب

 ...آشنا

  ؟؟؟ میدانی

 پرتاب زمان ی چاله در را تو که میشوند گذشته شبیه چنان گاهی...رحمند بی خیلی ها حس

 جان تو که هایی چیز...کند زنده هارا چیز خیلی میکنند قصد رحمی بی با گاهی اصلا...میکنند

 آنچنان حالا...زمان در کند دفنش تا کشته را خودش قلبت که چیزهایی...کنی فراموش تا کندی

 هک خلوت و منحوس خیابان همان در باشد شب کنم باز که چشم میترسیدم که بود مشابه حالم

 .....ام نشده رد هم اش نزدیکی از موقع آن از دیگر

 شدتش از که گشود را هایم چشم زده شک چنان صدایی و بازویم روی نشست سردی دست

 ...شدم مبهوت هم خودمم

 دنیا؟؟؟: پارسیان هاکان
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 لحن چنین با هم آن کرد صدا کوچکم اسم به مرا که این...خوردم جا چیزی چه از بیشتر نمیدانم

 دوتا حالا و بود داده نجاتم او که این....خواند نگاهش و لحن از میشد را نگرانی که این...خاصی

 نقش چیزی چشمانش ته در که این یا تنه یک هم آن بود انداخته زمین روی را پل و شل پسر

 ...نداشتم تحلیلی هیچ برایش من که بود بسته

 هم خانم یک بار این اما بود کرده ترش نگران سکوتم و زدگی بهت انگار...کرد صدایم دوباره

 ....بگو چیزی یه فروزش خانم...بابا ای خانم؟؟ دنیا: اسمم تنگ چسباند

 ار مخم مته عین که هایی خاطره آن کردم سعی توانم تمام با...بستم را هایم چشم کوتاه بار یک

 هت از گویی که صدایی با و کردم باز را سردم و خشک های لب...عقب بفرستم را میکردند سوراخ

 ...خوبم:  کردم زمزمه آمد می در چاه

 ....فرستاد اش پیشانی بر را موهایش و کرد خم کمی را سرش که کشید آسودگی سر از نفسی

 وقت این تا تو...که منو کشتی: بود شده خشن و اخمو دوباره اش چهره آورد بالا را سرش وقتی

 میکنی؟؟ چیکار اینجا

 :میداد نشان خود داشت تازه ضعفم...نکردم بود کرده خطابم مفرد شخص اول که این به توجهی

 ...کنم تموم و کار موندم

 چی؟؟؟: شد خشن و بلند صدایش

 یعصب هم من که بود گذاشته تأثیر رویم نحس شب آن یادآوری و اتفاق این عصبی فشار آنقدر

 ارک کند یکم برای وقتی میکردم باید چیکار: بخشیدم ام رفته پس صدای به جان کمی و شدم

 خودم کار تنها نه...کردم تموم و کار و موندم کشیدین؟؟؟ داد سرم آدم همه اون جلوی کردنم

 و کشید طول الان تا که طبیعی...رفتید و کردید ول وسطش که شما ی نیمه و نصفه کار بلکه

 ...اینجام

 ادی وقتی ولی..نبود طبیعی ترس و ضعف این....رفت هم ام انرژی ی مانده ته انگار زدم که را حرفم

 ...افتادم می روز این به ناخوداگاه من میکشید وسط را اتفاق آن
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 لحنم این برای الان که تصورم برخلاف کرد ایجاد صدایش در نرمش کمی دید که را ام حالی بی

 ...بریم الان بهتره...میزنین حرف بعدا...خب خیلی: نمیگذاردم زنده

 تمنمیتوانس که این با...کشیدم عقب را خودم ضعف با که کرد دراز بازویم گرفتن برای را دستش

 زمزمه بل زیر و کشید بلندی پوف دید که را ام نارضایتی...نبودم بدنم لمس به راضی اما شوم بلند

 ...بخورمش میخوام انگار حالا: کرد

 بیرون آزمایشگاه از و شد بلند جایش از...بردم درهم را هایم اخم و شنیدم اما بود آرام اش زمزمه

 با...نمیکرد عبور منطقه این از کسی زیاد اصولا و بود خلوتی و پرت جای آزمایشگاه سالن...رفت

 تعجب با...گشت باز دختر دانشجوی یک با بعد کمی... دادم تکیه سرم پشت میز به حالی بی

 حرکت میپیچیدند خود به درد از که پسری دو و من بین مدام نگاهش هم دختر...کردم نگاهشان

 ...عزیزم کنم کمکت بزار: آمد جلو هاکان تشر با...میکرد

 اب لااقل..کنم کمک نمیزاری که و خودم: گفت بداخلاق که انداختم نگاهی هاکان به سوالی علامت

 ...بیا ماشین دم تا خانم این

 هاکان راهنمایی با و شدم بلند دختر همان کمک با...میخورد بهم حالم ضعفم همه این و خودم از

 دور ما از جانم بی و کوتاه تشکر از بعد و نشاند جلو صندلی روی را من...رفتیم ماشینش تا

 هم زدنم حرف...را توانش نه و داشتم را جانش نه اما بروم خودم و کنم مخالفت میخواستم...شد

 زمان کمی و ام شده دچار عضلات اسپاسم یک به قبل بارهای مانند میدانستم...بود سخت برایم

 اصلا که ترسی...بود ترس و عصبی منشأش که حسی بی...شوم خارج حسی بی آن از تا میخواهد

 ...منحوس شب آن ارمغان و نبود طبیعی

 که این برای احتمالا...کرد حرکت حراست ساختمان طرف به و بست را ماشین در پارسیان هاکان

 درهم بیشتر هایش اخم و کشید طول کمی برگشتنش..کنند جمع را نفر دو آن و بروند

 اریبخ بودم شده جمع خودم در مظلومانه که من به کوتاهی نگاه نیم بعد و ماشین در نشست...بود

 تا میزدم زنگ سامان به میخواست دلم...کرد حرکت من روی تنظیمش از بعد و کرد روشن را

 انسام...حالم دیدن با بزند سرش به نریمان سراغ رفتن هوای هم باز میترسیدم اما بیاید دنبالم

 نیست؟؟؟ مگر: زد فریاد دلم در کسی...میدانست نریمان مرا های بدبختی تمام مقصر
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 اام..بودم کرده هموار برایش را راه ام سادگی با...نبودم مقصر کم خودمم اما بود...بستم را چشمانم

 ....آخر

 برسان آژانس یه نزدیکی تا  را من بگویم خواستم...دادم تکیه شیشه رابه سرم...گزیدم لب

 حرص از که لحنی و خشمش یاد وقتی...نکردم جرأت شایدم...نچرخید دهانم در اما بروم تاخودم

 ...کنم سکوت میدادم ترجیح میفتادم بود شده خودمانی زیادی

 جلوی ها صحنه...میزد زنگ گوشم در هی نریمان شب آن  های حرف....بود گرفته را گلویم بغض

 جلوی دیدم را تصاویر آن باز نیمه در آن درگاه از که ای لحظه  آن آخر در و میرقصیدند چشمم

 روی را هایم دندان محکم و لرزیدم بیشتر...میکردند حرکت سایه یک عین و آمدند می چشمم

 نشکند بغضم تا فشردم هم

 سردته؟؟: پرسید جدی که شد لرزشم متوجه

 مراهه بغضم شکستن با کردنم باز لب اما نزند حرف من با خودمانی آنقدر بگویم او به میشد کاش

 در و میزد یخ داشت روحم...جسمم نه اما بود سردم...دادم تکان نه معنی به سری اجبارا...میشد

 گرم را تنم هم آتش این اما...بود کرده اشک پر را چشمانم دودش که بود پا بر آتشی دلم

 گذاشته شیشه روی سر همچنان و نکردم نگاهش...داشت نگه کناری  را ماشین...نمیکرد

 تعجب با...کردم حس رویم را رنگی مشکی گرم و نرم ژاکت ای لحظه از بعد و عقب شد خم...بودم

 ترسیدی؟؟ خیلی: کرد نگاهم اخم و ناراحتی با...طرفش چرخیدم

 که اشکی و مظلومیت با ناخوداگاه و ام بینی زیر پیچید میشد متصاعد ژاکتش از که عطرش بوی

 ...دادم تکان تأیید معنای به سری انداخته رد چشمانم در میدانستم خوب

 کننده خیره حسابی افتد می آنها به اشک برق وقتی میدانستم هم خودم که چشمانم در کمی

 و دش خیره روبرو به و کرد را کار این اما چشمانم از گرفتن نگاه بود سخت انگار...کرد نگاه میشود

 ...افتاده فشارت کنم فکر...برات بگیرم میخوری چیزی: کرد زمزمه

 ودمب لوسی دختران دسته آن از من میکرد فکر حالا بود رفته جلویش آبرویم ی همه...من به لعنت

 ...خونه برم میدم ترجیح...ممنون:زدم لب...میکردم ضعف اتفاقی کوچترین با که
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 هدوبار حرف بی...ام خسته بدن برای بود زیادی....میکردم حس را اش سنگینی...کرد نگاهم دوباره

 وشگ به پخش از کم صدای با که ای ترکیه آهنگ فقط و او نه و میگفتم چیزی من نه...کرد حرکت

 ....میشکست را سکوت میرسید

 هب پاهایم کف از که منطقی بی حس...داشتم عجیبی حس...میکرد زمزمه آن با مسلط که آهنگی

 اما نمیفهمیدم آهنگ از چیزی...کرد بارش به شروع شدیدی رعد با باران...میداد گرما بدنم تمام

 ..داشتم دوستش

 

Her yürek kayıp veri r 

 میبازه میده دست از رو یکی دلی هر

 

Ağır olur yeni l gi 

 سنگینه و سخت شدن مغلوب

 

Kabul lenmek zor gel i r  

 میاد سخت کردنش قبول

Adı aşk bu hatır deği l  ki  

 نیست خاطرخواهی عشقه، اسمش این

 

Sevmedim sevemedim  

 بداری دوست نتونستی نداشتی، دوست
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Kabul  etmek suçtu sanki  

 بود جرم کردن قبول که انگار

 

Hep vermeden i stedim , 

 خواستی بدی، اینکه بدون همیشه

 

Bu kalp benim ödünç deği l  ki  

 نیست که قرضی منه، مال قلب این

 

Bu kadar anla yeter  

 کافیه بفهم حد این در

 

Acı zamanla geçer  

 میگذره زمان مرور به درد

 

Bi lmiyorsan  Hiç deği l se,  hasrete saygı göster  

 دار نگه رو حسرت احترام حداقل نمیدونی اینو اگه
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Yürü yüreğim gidel im buralardan  

 بریم اینجاها از بیا دلم ای

 

Aşk bizimle deği l  

 نیست ما با عشق

 

Sana buralarda bi şey ol sa , 

 بیاد پیش برات چیزی اینجا اگه

 

Kimsenin umurunda deği l  

 نیست هیچکس خیال عین

 

 

Anıl arı,  acıl arı,  bi raraya topla  

Yak,  dağıt kül l eri  

 کن پلا و پخش خاکسترشو بزن آتیش کن، جمع جا یک رو دردها و خاطرات
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Bi ze de gül er bu hayat nasıl  ol sa 

 میخنده ماهم روی به زندگی بالاخره

  

Hiç umurumda deği l  

 نیست خیالم عین اصلا

 

 گاهمن تعجب با...چیزهارا خیلی...بودم باخته من...نبود دلیل بی هم شاید...شکست بغضم دلیل بی

 چه حالا...بود رفته هم آبرویم اندک..کردم سرزنش خودرا دل در...کشید کناری را ماشین و کرد

 شد؟؟ چی فروزش خانم: داشت بهت رنگ صدایش...میکرد فکر خود پیش

 تلخ ام گذشته من....گزیدم را لبم و کردم مشت را دستم...بودم شده فروزش خانم دوباره

 ...تلخ تلخ...بود

 لبم هب را جانم شوم دچار هایی تحقیر همچین به بودنم دختر جرم به که این...بود شده پر ضرفیتم

 له...شکست مرا نریمان....کرد شروعش نریمان...بود رسیده استخوانم به کارد...بود رسانده

 با...کرد صدایم دوباره...زد خود دست با را تیشه آخرین نریمان...بود اول ی ضربه شب آن...کرد

 دنیا؟؟ شده چت...بگو چیزی یه د: کلافگی

 خجالت خودم از...خاص لحن همان با..را کوچکم اسم...کرد صدایم دوباره...ایستاد قلبم

 نافذش و سوال پر چشمان به...بودم انداخته راه گریه و ضعف و غش جلویش ها بچه عین...کشیدم

 تو..ولی....نبودم ضعیف انقدر من...نبودم اینطور من...اونه تقصیر همش: نالیدم و شدم خیره

 ..نبودم ضعیف انقدر من...زد کنارم....شکوند چی؟؟منو یعنی شکستن میدونی
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 کرده داغ...میگفتم هذیان انگار...میکردم غلطی چه داشتم دقیقا...کردم قطع را حرفم شکه

 ...میمردم لحظه همین میشد کاش...میکرد نگاهم بهت با...بودم

 دختر باشه: خشنش همیشه لحن بود نرم انقدر چرا و آمد حرف به او شدم که ساکت

 ...شد تموم چی همه...نکن اذیت خودتو...خوب

 منو: نالیدم زاری با...بود نشده تمام چیز هیچ من برای که میدانست چه او شد؟؟ تمام چی همه

 ...خونه ببرید

 ...باش آروم...باشه: داد تکان سر

 کاملا که بود این لحظه این در بود مشخص که چیزی...شدم جمع خودم در خطاکار کودکان عین

 و میرفتن میزد دم آن از فروید که ناهشیاری به خاطرات آن کاش...رفته یزال به عقلم ی قوه

 ...برمیداشتن هشیارم سر از دست

 ساعت چند این در بار اولین برای ای آسوده نفس خیابان از شد بلند که مغرب اذان صدای

 باید...نمیدید حال این با مرا که بود خوب و میرفت مسجد به حتما نماز وقت پدر...کشیدم

 زیر از بود بلد بودن شاد نقش که را بازیگر دنیای و میکردم خلوت خودم با چندساعتی

 در همیشه و نکند رها مرا دیگر تا میزدم داد سرش کمی...میکردم پیدا شخصیتم خاکسترهای

 کردممی نوازشش...بخوابد تا میکردم بغل را شکننده و واقعی دنیای...را خودم بعد و بماند پستش

 ...ایستاد نرمی به خانه جلوی...میریختم اشک کمی مظلومیتش برای و کند فراموش تا

: کردم زمزمه...بودم آورده بالا گند پشت گند امروز...نداشتم را چشمانش به کردن نگاه روی

 ...کمکتون از ممنون

 فروزش؟؟ خانم: کرد میخکوبم صدایش که شوم پیاده خواستم

 به که میخوام عذر و...هردو...میکنیم فراموش و امروز: کرد زمزمه هم او...ایستادم اما برنگشتم

 تو آدما...نکن فراموش رو چیزی یه ولی...افتاد اتفاق این و بمونی شدی مجبور من کار خاطر

 ای و پررنگ و آدم یه نقش میتونیم که ماییم...ماییم اصلی کارگردان اما...دارن نقش زندگیمون
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 همیتون حتما تو مثل موفقی آدم بدونی باید اما ریخت بهمت انقدر چی نمیدونم...کنیم کمرنگ

 ...کنه مقابله باهاش

 راندم لب زیر آرامی خداحافظ...شد خیره روبرویش به زد که را هایش حرف...کردم نگاهش بهت با

 دوار و انداختم را کلید...بودن حس کم هنوز پاهایم..شدم پیاده سختی به و داد سر با را جوابم که

 ....کرد نوازش را صورتم قطره قطره هایم اشک خاطره پر حوض دیدن و در بستن با...شدم

 آب صورتم به هم سر پشت بار چند و کردم باز را آب شیر..رساندم حوض به را خودم جان بی

 ...کن کمکم: کردم زمزمه بغض با...بود تاریک هوا...کردم بلند را سرم...پاشیدم

 

 ...کنه مقابله باهاش میتونه حتما تو مثل موفقی دختر: پیچید گوشم در صدایی و

 میتوانستم؟؟؟ واقعا آیا و شدم خیره آب در متحرکم تصویر به

 ..بودم امیدوار

............................................................................................................ 

 

 کی تنش پر روز آن از بعد که است حقم این فکرکردم...شدم رفتن دانشگاه خیال بی را بعد روز

 ...کنم سر را ای دغدغه هیچ بی روز

 شپی کمک برای سال هر مثل و بودیم شده محرم نزدیک...بود رفته محل ی تکیه به صبح از پدر

 ...بود شده قدم

 تغییر هوایم و حال کمی خواندن درس با شاید تا ولوکردم پایم جلوی را ام درسی های جزوه

 ...کند

 زمین روی را جزوه حرص به مغزم با رفتن کلنجار کلی از بعد...نمیفهمیدم درس از چیز هیچ اما

 ...بستم را چشمانم و زدم موهایم به چنگی...مقابلم شدند پخش کاغذهایش که کردم پرت
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 را رنگش سفید گوشی و رفتم آیفون طرف به...نداد را خودم کردن آرام مهلت در زنگ صدای

 کیه؟؟: برداشتم

 ...دنیا کن باز: سامان

 فشردم را دکمه...بیاید ها زودی این به شب آن اتفاقات بعد نداشتم انتظار...خوردم جا لحظه چند

 ...رفتم ورودی جلوی به و انداختم سرم روی مشکی شال یک اتاقم از سریع و

 نیست؟؟؟ دایی...سلام: شد وارد جدی

 ....تو بیا وایستادی چرا...تکیه رفته: کردم زمزمه جدی خودش مثل هم من

 نداشتی؟؟ آزمایشگاه امروز مگه تو: گفت میشد وارد که همانطور و آورد در را سفیدش های کتانی

 حفظ بهتر خودم از را هایم برنامه...شدم آشپزخانه وارد چای کردم دم برای و کشیدم پوفی

 ...چرا: باشیم داشته را هم هوای هم باز بود مدلمان اما بودیم دلخور هم از هردو...بود

 نرفتی؟؟ چرا پس: زد تکیه اپن به و شد وارد سرم پشت

 نه اما...کنی مقابلت نثار غلیظ ی چه تو به یک و بگذاری کنار را ادب میخواهد دلت چقدر گاهی

 فندک با را گاز زیر....شود رفتار او با اینگونه که ارزش کم برام سامان نه و بودم آدمی همچین من

 ..نداشتم حوصله: کردم روشن آبی

 از گرفت ام خنده و کردم سمتش نگاهی نیم...میکشد هم در را هایش اخم میدانستم نکرده نگاه

 یچ...نداری حوصله بگی دانشگاه و درس برای نداشتی عادتا این از تو چی؟؟ یعنی: درستم حدس

 شده؟؟

 دستم...میدادم انجام بپوشانم را حقیقت میخواستم وقتی که کاری..زدم گره هم در را دستانم

 ..کن بیرون سرت از و دروغ فکر: گفت سریع که بود رو برایش

 ...سامان شو خیال بی: کردم نگاهش درماندگی با
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 پشتت گرفتم یاد زندگیم تموم تو...نیستم بلد خیالی بی تو سر من...نمیشم: آمد نزدیکم

 ....پریده رنگتم دنیا؟ دردته چه...کنم خالی شونه نیستم بلد...باشم

 و سفید های جوراب...انداختم زیر را سرم....نمیدانستم میگذاشتم دلم کجای را ام پریده رنگ

 احیانا؟ نیومده که نریمان شده؟؟ چی...نترسونم دنیا: گرفت قرار دیدم جلوی تمیزش

 برگشته؟؟ مگه: کردم نگاهش زده شتاب و هل با...شد حبس نفسم

 سامان؟؟: زدم صدایش ترس با..دزدید را هایش چشم

 ...نداره ربطی ما به برگشته که برگشته سامان؟؟ جان: لحنم از شد درمانده

 نوم ببین: دادم تکیه سرم پشت یخچال به حرف بی...بود برگشته پس...شکست دلم در چیزی

 ریخته؟؟ بهمت انقدر چی پس برگشته فطرت پس ونا نمیدونستی اگه دنیا؟؟

 ...نیست مهم: کردم نگاهش داشت بهت رنگ هنوزم که نگاهی با

 ...هست یعنی نرفتی دانشگاه که ریخته بهمت انقدر وقتی....فداتشم هست د: غرید حرص با

 اومده؟؟ کی: پرسیدم بغض با و نشستم میز روی

 عوضی اون از انقدر: بستم را چشمانم صدایش از که کوبید میز روی مشتی...شد عصبی

 مرگته؟؟ چه میگم من...نپرس

 ..سامان باش مودب: داد نشان رخ دهن و چاک بی و ادب بی سامان و بود کرده قاطی باز

 ...ها میکنه اسکی اعصابم رو چطور ببین...خدا ای: زد موهایش میان چنگی

 لبخند دارش خنده لحن خاطر به برگشتش خبر شنیدن از بهتم و وجودم سردرگمی همه آن میان

 نه؟؟ یا میزنی حرف: شد آرامتر دید که را لبخندم...زدم

 کمی افتاد اتفاقاتی یه دیروز...سامان بگم دروغ نمیخوام:  کشیدم میز روی فرزی خطوط دستم با

 ...دنیا جان نخواه ازم جزییات...ریخت بهمم و گذشته به برد منو
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 انتک سر که کردند مجابش چشمانم انگار...نه یا ام گفته راست بداند تا شد خیره هایم چشم به

 هستی؟؟؟ خودت مراقب اما...چیزی دیگه نمیپرسم: شد بلند جایش از و داد

 ...هستم: بزنم لبخندی کردم سعی

 ...نکردم درک و شال این ی فلسفه سرم آخر:بوسید را سرم شال روی از

 ...ترم راحت اینطور: کردم اخمی

 ...ودنب که امروز...چکاپش برای بریم دنبالش میام صبح فردا بگو بهش اومد دایی: داد تکان سری

 ...هست حواست که مرسی: کردم نگاهش قدردانی با

 ...بچه نکن پاره تیکه تعارف: پوشید را هایش کفش

 هخان وارد لختی با...کشید ته هم لبخندم شد بسته سرش پشت که در...زدم محوی لبخند تنها

 مینه در...بود خاکستری پایتخت این در هم اون حالا...بود برگشته پس...نشستم مبل روی و شدم

 ...همسرش با...حوالی همین..شهر

 ملودی صدای...بود سخت هایم اشک برابر در مقاومت...صورتم اعضای تک به تک داشت درد

 های کاغذ به بعد و چرخاندم را سرم صدا جستجوی در...رسید گوشم به مادربزرگه ی خونه ضعیف

 با و برداشتم را ام گوشی...زدم کنار کاغذهارا و رفتم طرفشان به...رسیدم زمین پلای و پخش

 جانم؟؟: دادم جواب گرفته صدای تأخیرو با ساقی ی شماره دیدن

 بوده؟؟ خبر چه شده خراب دانشگاه این تو دیروز...شم راحت دستت از دنیا بمیری: ساقی

 چیه؟؟ منظورت: نزد ای لحظه قلبم

 پارسیان هاکان و شدن مزاحمت دونفر آزمایشگاه تو دیروز شده پخش دانشگاه ی همه: ساقی

 ...خونه برگشتید باهم بعدم...جلو اومده

 کسی چه یعنی...اما...بود اجبار یک تنها برگشتمان حقیقت که البته...شد بلند سرم از دود

 ...لعنتی...افتادم کرد کمک من به که دختری یاد...باشد گفته را جریان میتوانست



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 93 

  هستی؟؟ دنیا الو: ساقی

 یخیل دانشگاه اوضاع...میدم توضیح دیدمت...ساقی درسته بخشیش یه تا: کردم پیدا را صدایم

 بده؟؟

 ...شدید دوست باهم هاکان و تو شده شایعه..والا بگم چی: ساقی

 ...بود نیامده من به آرامش...گرفتم چپم دست با را سرم

 ...بود قاطی هم خیلی...میگرفت و سراغت امروز پارسیان هاکان...حالا خیالش بی: ساقی

 چه اب...افتادم دیروز یاد...بود رفته هم آبرویش و بود آمده کمک قصد به بدبخت آن...گزیدم را لبم

 ...میکردم نگاه هایش چشم در دیگر رویی

 ...بوده خبرایی یه دیروز و درسته چی همه کردی تأیید کار این با نیومدی؟؟ چرا تو: ساقی

 مهم: میشود پیچیده چی همه اینطور میدانستم کجا از من...دادم فشار هم روی محکم را چشمانم

 نداری؟؟ کاری فعلا...میکنم درستش...هست همیشه شایعه...ساقی نیست

 ...بریزم سرم در باید خاکی چه ببینم تا کنم تمام را مکالمه زودتر میخواستم واقع در

 باهامون؟؟ میای...بیرون میریم امروز ماهور و من راستی...باشه: ساقی

 کیه؟؟ ماهور: گفتم حوصله بی

 ...دیگه هاکان رفیق: ساقی

 ...باش خودتم مراقب...نمیام نه...تو رفیق و: دادم تکان را سرم...آمد یادم

 چیه؟؟ بهش راجع نظرت ببینم میخوام...بیای باهامون باید روز یه ولی...هست حواسم: ساقی

 که کردم اکتفا باشه یک به بحث کردن کوتاه برای...بود ضعیف شرایط درک در ساقی گاهی واقعا

 حسش...بودا شده نگران نیومدنت خاطر به امروز هاکان انگار دنیا ولی: گفت هیجان پر ساقی

 ...داشت نگرانی رنگ یکم لحنش ولی نمیداد نشون...کردم
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 ...نمیدانستم را دلیل چه به...کرد گز گز به شروع دستانم

 .... فعلا...زدم حرف خیلی خب خیلی: ساقی

 نریمان....میکرد چه باید دردسر این با....خورد سر دستم از گوشی و گفتم جانی کم خداحافظ

 میک او میگفت ساقی و بود برده را پارسیان هاکان و من آبروی دانشگاه ی شایعه...بود برگشته

 ...بوده نگرانم

 یکم لحنش....) پیچید دلم در ساقی حرف یاد با خنک نسیم یک اطرافم سوزان آتش وسط انگار

 (داشت نگرانی

 

.............................................................................................................. 

 

 ینیسنگ رویم ها نگاه بعضی...رفتم دانشگاه ساختمان طرف به بالا به رو سر اما کوتاه های قدم با

 من چون....برداشتم قدم محکم همیشه مثل...میگذشتند کنارم از تفاوت بی ها بعضی و میکرد

 امند شایعات به میشد دیده رفتارم در ضعفی کوچکترین اگر...نبودم آمده پیش اتفاقات مقصر

 گاهن نیم بعد و دادم سر ام مقنعه روی را ام آفتابی عینک دانشگاه سالن به رسیدن با...بودم زده

 ی خیره نگاه زیر بود سخت....رفتم کلاسم طرف به آزمایشگاه به منتهی راهروی به کوتاهی

 رفط به....میکرد نقش ایفای پست در خوبی به بازیگر دنیای اما کرد رفتار طبیعی ها همکلاس

 کنده رویم از داشت کم کم هم ها نگاه...نشستم آرام و رفتم بود آمده زودتر که ساقی

 اومدی؟؟؟ دیر چرا...استرس از مردم تو جای من: زد ای ضربه پهلویم به ساقی...میشد

 ...نیام اصلا میخواست دلم: گفتم کلافگی با و کردم نگاهش

 دنیا؟؟ نبودی ترسو تو: کرد اخمی
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 دهاوم من سر چی رفته یادت تو: شد تند لحنم کمی...بکشد رخم به را ضعفم کسی بودم متتفر

 و نفس به اعتماد که دنیایی...کردم گیر گذشته تو من..ضعفه...نیست ترس این اسم نه؟؟؟

 ...ساقی سرم تو نزن انقدر...تمام و شد له بود دانشگاه کل زبونزد استقامتش

 زا تا روانشناس یه پیش نمیری چرا..دنیا باش آروم: کرد دعوتم آرامش به و آورد بالا را دستانش

 کنی؟؟ پیدا نجات برزخ این

 درمان...بود بس پشتم هفت واسه بار یه همون: بود برایش تری مناسب نام زهرخند...زد پوزخندی

 ...شدم نابودترم هیچ نشدم که

 شده تر ضعیف اعصابم بودم شنیده را نریمان برگشت خبر وقتی از...کرد نگاهم ناراحتی با

 ...نداشتم را حرفی کوچکترین طاقت کلا...بود

 ...باشند شده رد رویم از بلدوزر با گویی که بود خسته چنان روحم و جسم

 ...کرد شره خجالت و شرم چشمانم از شد کلاس وارد که پارسیان هاکان

 و ضعف آن مسبب و بود رفته آبرویش...بودم مدیون هم زیادی...بودم مدیون مرد این به ظاهرا

 زیر را سرم و گزیدم را لبم....شد ثابت من روی و گشت کلاس در نگاهش...بود من بدبختی

 ...انداختم

 چه سرتون پشت انگار نه انگار میکنه؟؟ رفتار اینطوری چرا این: کرد گوشم زیر سر ساقی

 ...تو به شده خیره...حرفاییه

 آزاد ام شده حبس نفس...رفت کلاس آخر به و کند رویم از را اش جدی نگاه...آوردم بالا را سرم

 آن نمیدانم دقیقا...شد برداشته میکرد سنگین رویم دوباره که هم کنجکاو و زیرک های نگاه...شد

 رسی آسمان و افق در که بود نریمان برگشت و شایعه این پرت چنان حواسم...گفت چه استاد روز

 تحلیلش...بنویسش کاغذ روی کرد مشغول را ذهنت فکری وقت هر میگفت همیشه او...میکرد

 اما...تممیتوانس کاش....بیاندازش بیرون کاغذ همان با کرد اذیتت اگر بعد و...بیاور دلیل برایش...کن

 حرف دیگر بود شکسته من اعتماد بت چون هم شاید...نمیداد جواب اصلا هایش توصیه روزا این
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 را میکردم سیر گوری کدام در ساعت دو...آمدم خودم به استاد خروج با...نبود مرهم برایم هایش

 ...نمیدانستم هم خودم

 بلند سر...زد خیمه رویم ای سایه که شوم بلند بود رفته فرو اش گوشی در که ساقی همراه آمدم

 بمی صدای با...خشکید گلویم در بزاق من و کرد شکار را هایم چشم نافذش و جدی نگاه...کردم

 ....بزنیم حرف باید: کرد زمزمه

 را گند این و میزدیم حرف باید...داشت حق هم شاید....شدم لال که گفت تحکم پر و جدی چنان

 آرام را نفسم...بیاید سراغم چشم همه آن جلوی بود لازم واقعا آیا اما...میکردیم مالی ماست

 :برگرداندم را سرم...کردم میکرد نگاهمان تعجب با که ساقی به نگاهی نیم و فرستادم بیرون

 کجا؟؟...باشه

 ساعت یک بعدیت کلاس تا: اند شده خیره ما به همه میکردم حس کاملا من و میز روی شد خم

 بلدی؟؟...پشتیه خیابون...بهار شاپ کافی بیا...داری خالی وقت

 لاسک از سرعت به کسی به نگاه بی او و دادم تکان سر فقط...ها نگاه زیر بود شده سنگین نفسم

 ....شد خارج

 ؟ندارد؟؟ وجود خشن جناب این و من بین چیزی کرد متقاعد را بقیه میشد رفتار این با واقعا حالا

 ودمخ دنبال به و گرفتم را ساقی دست بنابراین...نداشتم را بیشتر های نگاه تحمل...نکنم گمان

 ...شوم خلاص ها نگاه و کلاس آن از تا کشیدم

 اینجا؟؟ خبره چه دنیا دیوونه؟؟ کندیش: کشید بیرون را دستش ساقی خروجمان با

 دادم توضیح برایش را اتفاقات ی همه...کردم نگاه ساقی به درماندگی با و گزیدم را لبم...برگشتم

 خدا بنده اون...جهنم به خودم آبروی ساقی؟؟ کنم چیکار حالا: نالیدم منگش ی چهره روبه و

 ...بود کمک فقط قصدش

 شنوین حرفاشو داره؟؟تا چیکارت ببینی بری بهتره: گفت آرامی لحن با و گرفت را دستهایم ساقی

 ...کرد نمیشه کاری



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 97 

 اول باید...بود ساقی با حق...نشستم نظاره به را ام بادی و ابر های کتانی و انداختم زیر را سرم

 بعدی کلاس واسه..میرم من پس... باشه: کشیدم آهی...میگوید چه پارسیان هاکان میدیم

 ...برمیگردم

 ..باش خودت مواظب: زد لبخندی

 ...کردم تند پا شاپ کافی و دانشگاه پشتی خیابان طرف به تند های قدم با و دادم تکان سری

 ایه کافه از کلا..نداشت دلچسبی زیاد محیط...بودم رفته شاپ کافی آن به ساقی با باری سه دو

 گرم های رنگ و باشد معطر عود و قهوه بوی با باید کافه...آمد نمی خوشم زیاد تیره و تاریک

 ...بود محروم آن از شدت به کافه آن که چیزی...بزند موج درونش

 هب آن بالای دار زنگ آویز که کردم باز حرکت یه با را رنگ دودی ای شیشه در آنجا به رسیدن با

 ....آمد در صدا

 ثابت کافه انتهای دیدنش با هایم مردمک و دادم چرخ روبرویم کوچک سالن در را نگاهم

 را حضورم...رفتم طرفش به آرام....بود زده زل اش قهوه فنجان به اطراف به توجه بی....ایستاد

 ...کردی دیر: کرد فرو چشمانم در را اش جدی نگاه و کرد بلند سر که گمانم کرد حس

 مک دست و بیاموزد او به را باادبانه رفتار کسی که داشت احتیاج کمی پسر این....کردم ریزی اخم

 عذر...سلام: نشستم و کشیدم کنار را صندلی...بچرخد دهنش در سلام یک دید را کسی وقتی

 ..میخوام

 دست با را گارسون...افتاد خط اخم از اش پیشانی که شد متوجه...بود ای کنایه کاملا سلامم

 میخوری؟؟ چی: کرد من به رو و فراخواند

: کردم گارسون به رو....بود انداخته هوسم به خوشش بوی...کرد عبور خودش ی قهوه از نگاهم

 ...ترک ی قهوه

 آدم به جا در را حس هزاران که اش جدی های چشم به....شد دور ما از و کرد خم سری گارسون

 ...بدهکارم شما به عذرخواهی یه و تشکر یه من: کردم نگاه میکرد منتقل
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 ندک خطاب مفرد شخص اول مرا نیستم مایل که بفهمد بردم کار به که شمایی آن با بودم امیدوارم

 ...نبندد ریشم به تو راه به راه و

 شنیدی؟؟ که رو شایعات..اینجاییم ای دیگه ی مسأله به راجع: پرید بالا ابرویش

 ار ام عذرخواهی و تشکر....نبود بلد تعارف ای ذره مرد این...بود نکرده را خود کار شما آن که انگار

 حفظ را ام خونسردی بود سخت...کردم نگاهش خونسرد....میزد حرف شایعه از و گرفته ندید

 فتارر میتوانستم تر منطقی و بود خوابیده حالا بود دیده روز آن که جنونم و دیوانگی رگ اما کردن

 ...گفته رو چیز همه کرد کمکم که خانمی اون احتمالا...بله: کنم

 ...سراغش رفتم دیروز..درسته: بود انداخته رد اش چهره در همچان اخم

 خب؟؟: کردم نگاهش متعجب

 واسه و باشه خودش کار تو سرش دیگه که کردم حالی بهش: کشید جلو را خود و زد پوزخندی

 ...نیاره در حرف مردم

 الان: کردم زمزمه...انداخت می گانگسترها یاد مرا هایش چشم خشونت...شد گرد هایم چشم

 ...ماست ی رفته آبروی مهم...نیست مهم دختر اون دیگه

 من بخوابه شایعات این میخوای اگه تو اما نداره اهمیت ای ذره واسم مردم حرف من: هاکان

 روت از ها نگاه تا بشی همگروهی ای دیگه کس با آزمایشگاه گروه تو بخوام استاد از میتونم

 ...بشه برداشته

 برایم بود من آبروی نگران بودن خود آبروی نگران جای به که این...کردم نگاهش تعجب با

 اننش خشن را خود پارسیان هاکان...بودم نکرده اشتباه بودم مطمئن حالا...بود برانگیز تحسین

 ...قلبش در اما میداد

 ردممیک رها نصفه را کار کمک همه آن از بعد اگر بود انصافی بی..فرستادم بیرون منقطع را نفسم

 را سرم پشت های حرف قید هم من بود بهتر شاید..میرفتم دیگری همگروهی سراغ به و

 منتظرش های چشم به...بوده شایعه چیز همه که میفهمند ما رفتار از مدتی بعد بالاخره...بزنم
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 خطایی میدونم که خودمم مهم....هست همیشه مردم حرف...نیست احتیاجی: کردم نگاهش

 ...نکردم

 ای دقیقه چند آوردند که را ام قهوه....داشت را جواب همین انتظار انگار...داد تکان آرام را سرش

 و ممیرفت میخواست دلم اما بود احمقانه...بود نریمان معطوف فقط حالا فکرم...شد سکوت بینمان

 نیومدی؟؟؟ چرا دیروز: کشید بیرون فکر از مرا هاکان صدای...میدیدمش

 و بودم آورده بالا گند ؟؟؟ میگفتم چه.. نداشتم را سوالی همچین انتظار ابدا....کردم بلند را سرم

 نگاه....بودم تعجب در روزم آن بازی کولی از هم خودم...کنم نگاه هایت چشم در نمیشد رویم

 ...کنیم فراموش بود قرار: نوشید را اش قهوه از مقداری دید که را سرگردانم

 که درچشمانش من اما میخواند را افکارم راحت آنقدر چطور....کردم نگاهش گرد های چشم با

 میشدم؟؟؟ گیج فقط مینگریستم

 ...بخور قهوتو: کرد زمزمه که برد ام آشفتگی به پی انگار

 کرد عوض را بحث که میبودم ممنونش باید...گرفتم دست را قهوه فنجان و گزیدم را لبم

 آزاردهنده تلخی آن که حدی در تنها شود غالب شیرینی که آنقدر نه...کردم شیرین را ام قهوه

 کننده مدهوش عطر با غلیظ ی تیره مایع آن خوردن مشغول سکوت در هردو...کند کم را اش

 یبج از را اش گوشی من به نگاه بی....کرد بلند را سرم رسید گوشم به که ملایمی صدای....بودیم

 اش چهره بر مقابلمان ی قهوه غلظت به غلیظی اخم اش صفحه دیدن با و کرد خارج کتش

 ...بله گفت انگلیسی به و گذاشت گوشش کنار را گوشی و کرد لمس را صفحه....نشست

 رانگیزب تعجب برایم کردنش صحبت انگلیسی این...بود او پی حواسم کاملا اما انداختم زیر را سرم

damn yal:غرید خشم با که گفتند او به چه خط پشت نمیدانم...بود l(همتون به لعنت) 

 تر لندب صدایش اینبار...بودند شده ترسناک عجیبی شکل به هایش چشم...کردم نگاهش تعجب با

 (نیومدین بر راحتم کار یه پس از)After a comfortable work Brnyvmdyn: شد
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 :کرد کم را نگاهش خشم کمی دید که مرا ی زده تعجب نگاه....کرد قطع را تماس و گفت خشم با

 ..میخوام عذر

 ...موندهن کلاسم شروع به چیزی...برم باید من: شدم بلند ساعتم به نگاه بعد و دادم تکان سر فقط

 ...بگم باید هم دیگه چیز یه: برخواست هم او

 لب..بود کرده اش عصبی حد این تا که بود چه تماس آن نمیدانم...کردم نگاه اخمویش ی چهره به

 ...میکنم گوش: زدم

 با و گذاشت میز روی تومانی ده ی نخورده تا اسکناس چهار و کرد خارج را چرمش پول کیف

 ...میگم بیرون بریم: کرد ام راهنمایی خروجی طرف به دست

 هم با قراره تو و من: طرفم برگشت...شدیم خارج کافه دلگیر فضای از هم همراه و دادم تکان سر

 مشخص برام دلیلش البته که من با همکاری از ذبیٔ  مو که متوجهم...کنیم همکاری ترم دو این

 آدم من...نمیشه اینطور بگم خواستم...میکنی کار راحت آقایون بقیه با میبینم چون نیست

 نباش معذوریت تو و نترس ازم انقدر خواهشا پس میزارم احترام دیگران عقاید به اما...راحتیم

 خودمونی طرز این و میکنیم رفتار باهم همکار دوتا عین...کردم خطایی من میکنم حس چون

 بی من وقتی اقل لا اما زدن حرف راحت به نمیکنم مجبور رو تو البته..همینه برای من زدن حرف

 ...برام نکن گرد اونطوری چشماتو میکنم خطابت تو منظوری هیچ

 از مداشت دیگر...میخواند مرا احوالات بود؟؟کاملا تیز حد این تا چرا پسر این...کردم نگاهش بهت با

 رمس در چه میفهمید و میکرد بینی پیش را حرکتم هر که بود روانشناس یک عین...میترسیدم او

 ...شهن دیر کلاست: بگیرد لبخند شبیه طرحی و شود کج لبهایش کمی شد باعث بهتم....میگذرد

 های قدم با و راندم لب زیر آرامی خداحافظ...بود شده دیرم حسابی..اوف...آمدم خودم به تازه

 های همکلاس از خیلی با من..کردم فکر خوب هایش حرف به راه در....رفتم دانشگاه طرف به بلند

 پارسیان هاکان که بود چه حکایت اما حرمت حفظ و احترام نهایت در...بودم کرده کار مذکرم

 بود؟؟؟ لرزان پا و دست انقدر برایم
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 بود زیچی نگاهش ته آن اما بود شده اثبات برایم نیتش حسن بلکه نداشتم او به نسبت بدی حس

 ...بود من های گری چلفتی پا و دست این دلیل هم همین شاید...میترساند شدت به مرا که

 ...بود آمده استاد...فرستادم بیرون آه با را نفسم کلاس ی بسته در دیدن با

............................................. 

 

 یآنت...بود بالا نمونه دقت درصد...نوشتم کاغذ روی هارا کلنی تعداد و کردم رها را کانتر کلونی

 ....تمومه کارم من: چرخیدم هاکان طرف به و نوشتم نیز را مربوطه بیوگرام

 ورزالکتروف با کار مشغول و داد تکان سر و انداخت آن به نگاهی و گرفت دستم از را برگه جدیت با

 پردازش مورد و ثبت  الکتروفورز ی پیشرفته افزار نرم و اسکنر روی را آن های فراکنش و شد

 ...داد قرار

 دهش تمام همه کار تقریبا....کردم نگاه را کارش و نشستم آزمایشگاه فلزی و چرخان صندلی روی

 ای؟؟؟ خسته: شد خیره من ی خسته های چشم به و کرد بلند لپتاب روی از را سرش...بود

 نشان واکنش هایش گفتن تو به دیگر لااقل...میکرد برخورد او با تر راحت دوهفته این در

 داربی صبح تا نگرانی سر از و نبود خوب دیشب پدر حال...مالیدم چشمانم روی را دستم....نمیدادم

 ....شد تموم....کم یه: بودم

 ...بنداز بهش نگاه یه بیا آره: گرفت طرفم را کاغذ

 ...نداده جواب: کردم نگاهش امیدانه نا و کردم اعداد به نگاهی

 ..کنیم امتحان دیگرو روش یه باید...نداره اشکالی اما...نه:  نشست خستگی با هم او

 ..دادم قرار میز روی را کاغذ

 تأثیر اصلا روش نمونه این اما بود داده جواب ها خوکچه روی: چرا خسته اما نبودم ناامید

 ..بالاست خیلی غلظتش....تخریبن درحال همچنان کلیویش های بافت....نداره
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 امتحان بازم...نمیشه که بسازی چیزی یه بتونی اول روز باشه قرار اگر:کرد سمتم نگاهی نیم

 ...میکنیم

 ینمیتون دیگه امروز دنیا: پیوست ما به بود شده تمام کارش که هم ساقی...دادم تکان سری تنها

 بیاری؟؟ نه

 چیه؟؟؟ منظورت: میزند حرف چه از نمیدانستم...کردم نگاهش گیج

 ...درکه بریم میای هاکان و ماهور منو با امروز: چرخاند سرش ی کاسه در را هایش چشم

 میام؟؟؟ من گفته کی اونوقت: خندید هاکان

 ...گفت ماهور: زد کمر به دست ساقی...میداد تمسخر بوی بیشتر اش خنده

 ...دیگه وقت یه واسه بزار: بزنم محوی لبخند شد باعث کارش اما کرد غر غر چه لب زیر نمیدانم

 ...بیای امروز باید...کردی بیخود: کرد ترسناکی اخم

 ....نکشدتت تا کن قبول: هاکان

 ....برگردیم زود فقط باشه: فرستادم بیرون را نفسم و کردم نگاه ساقی به

 ..دنیا ماهی خیلی: بوسید را ام گونه ای گانه بچه ذوق با

 ماهور؟؟؟؟ اما بود شده شناخته همکلاسی یک حکم در هاکان....همراهی این به نبودم راضی زیاد

 و کردم خارج را روپوشم....جمع یک در تا باشم تنها بیشتر بخواهم میشد باعث هم درگیرم فکر

 میکنید؟؟؟ نگاهش اینطور چرا: گفتم بود خیره محمودی سهراب به دقت با که هاکان به رو

 ...بگیرم کمک ازش بخوام شاید...پسرخوبیه: زد برق چشمانش

 .بریم؟؟؟: گفتم ساقی به رو و دادم تکان را سرم اما نمیداد صداقت بوی زیاد لحنش

 ....میایم ماهورم و من...نباشه تنها که بیا هاکان با تو: هاکان طرف چرخید ساقی
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 نزدیک هاکان به مرا میخواست دلیلی هر به ها تازگی...رفتم سمتش به ای غره چشم

 ...پس بریم: کرد زمزمه هاکان که کنم مخالفتی خواستم...کند

 پوفی...شد خیره چشمانم در مظلومیت و خواهش با که کردم ساقی سوی به وحشتناکی اخم

 تند قلبم....کردم حرکت سرش پشت ساقی به توجه بی و دلخور...نبود ای چاره ظاهرا...کردم

 نمیدانستم را بدش یا خوب..است راه در اتفاقی میدانستم میشدم دچار حال این به هروقت..میزد

 محکم های قدم با و من از جلوتر...میکند پشیمانم شدت به همراهی این از  ودمب مطمئن اما

 با راحتی به میشد که هیکلی و پهن های شانه به...کردم نگاهش سر پشت از...میکرد حرکت

 روی و کردم خارج کیفم از را ام دودی عینک....میبیند خود به زیاد را باشگاه رنگ فهمید دیدنش

 این حتی....بودند حساس آفتاب به زیادی که بود این رنگی های چشم بدی...گذاشتم چشمانم

 ....پاییزی ملایم آفتاب

 مدل و بزرگ ماشین از....بود کرده پارک دانشگاه کناری ی کوچه در را ماشینش معمول طبق

 را کسانی...میکشید یدک را طبقاتی اختلاف بوی و رنگ بدجور...آمد نمی خوشم بالایش

 رپس این و میجستند مردم غذای ی مانده پس و زباله سطل درون از را شبشان نان که میشناختم

 ....داشت پایش زیر را ماشین ترین قیمت گران

 پول درد که مردمانی هستند کشورمان در که شو شاد حسرت جای به میگفت پدر..کشیدم آهی

 که درکی حال به میخوردم حسرت بیشتر من اما بود درست کداممان ی عقیده نمیدانم.... ندارند

 ....اند کرده معاوضه پول با جماعت این

 و رفتم جلو هم من...رفت راننده در طرف به و کرد باز ریموت با هارا در رسیدیم که ماشینش به

 ...بود نخواهد راضی کارم این از زیاد پدر میدانستم..نداشتم خوبی حس....شدم سوار آرام

 ...میشد پخش ای ترکیه آهنگ همیشه عادت طبق هم باز

 اگر ار ماهسون...بود کننده دیوانه و شورانگیز بسیار صدایش....میشناختم را اش خواننده استثناً

 ..میشناسی نباشی هم ترکی های آهنگ اهل
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Mahsun _ ay aman 

 

Güneşe dokunmayın o benim sıcakl ığım  

 منه گرمای اون نزنید دست خورشید به

 (منه چیز همه عشقم)

 

Geceme dokunmayım geceler dert ortağım  

 منه دردهای شریک اون باشید نداشته کاری من شبهای با

Yarime dokunmayın yar benim tek varl ığım  

 منه دارایی تنها یارم. باشید نداشته کاری یارم با

Canıma dokunmayın bu canım Al lah̀ ımın  

 خداست مال جانم ینا باشید نداشته کاری جانم با

 

Ay aman aman aman geceler uyuyamam  

 نمیبره خوابم شبها امان امان امان ای

 

 

Ay aman aman aman utanır ağl ayamam  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 105 

 کنم گریه نمیتونم میکشم خجالت امان امان امان ای

 

Ay aman aman aman el lere al ışamam  

 (تو فقط) کنم عادت مردم به نمیتونم امان امان امان ای

 

Ay aman aman aman ben onsuz yaşayamam  

 کنم زندگی نمیتونم اون بدون من امان امان امان ای

 

Aşk duraklarda eski r gemi ler l imanlarda  

 بندرها در ها کشتی و میشود کهنه انتظار ایستگاههای در عشق

 

Hasret yürekte eski r yeminler yalanlarda  

 ها دروغ در سوگندها و میشود کهنه دل در حسرت

 

Sevenler ölmez derler benim gibi  sevenler  

 هستن عاشق من مثل که کسانی. نمیمیرن ها عاشق که میگن

 

İçim yanıyor benim bu karanl ık akşamlarda  
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 تاریک شبهای این در. میسوزه داره درونم من

 

İçim yanıyor benim bu onsuz akşamlarda... 

 او بدون شبهای این در میسوزه داره درونم

 

 نرسید با...نداشتیم باهم مشترکی حرف درس جز به انگار...بودیم خیره روبرو به سکوت در هردو

 به رو میپوشید را کتش که همانطور و شد پیاده هم او...شدم پیاده ماشین از او از زودتر درکه به

 ....بیا... نشستن کجا رفتن داده پیام ماهور: کرد من سمت

 یک مقابل..کردم حرکت سرش پشت رنگم مشکی سوییشرت جیب در دست و دادم تکان سری

 و ساقی دیدن با...شدم روان دنبالش اردکی جوجه مثل هم من...شد داخل و ایستاد چایخانه

 کمی و مهربانی با ساقی...رفتیم تختشان سمت به میدادند تکان دست دیدنمان با که ماهور

 ...دوستم ببخشید: بوسید را ام گونه و آمد جلو شرمندگی

 خب خیلی: زدم لبخندی...بود خارج من ی عهده از کار این...کنم تلخی او با این از بیش نخواستم

 ..نشو لوس

 ..ماهور من دوست اینم: خندید ذوق با

 زمین انداختم رو ساقی گوشی که روز اون البته...میبینمتون خوشحالم: کرد خم سر محترمانه

 ...نداشتم رو دیدنتون سعادت دیگه اما دیدمتون

 ...زیرکی از پر و دقیق...بود اش طعمه به شکار نگاه عین...آمد نمی خوشم نگاهش از

 ....نشست ماهور کنار هم هاکان...نشستم و دادم معمولی را جوابش

 ...بیارن دیگه الاناست دادم چایی سفارش من: ماهور
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 ....شد جدی آنها هردوی نگاه و گفتند چیزی هم گوش در کوتاه خیلی ماهور و هاکان

 نه؟ جذابه خیلی چطوره؟؟: گوشم زیر کرد سر ساقی...گرفتم آنها از نگاه حوصله بی

 ...مهمه برات قیافه نمیدونستم بعدشم....خوشگلتری تو: دنیا

 ..دارم دوسش اما نیست: زد لبخند

 شدی؟؟ وابسته زود انقدر: شد گرد چشمهایم

 ...ماهه یه نزدیکه بود؟؟ کجا زود: ساقی

 ...ساله یک انگار ماه یک میگی همچین: درآوردم را ادایش

 مدست....بودم دوستم سادگی و ساقی نگران....بدهد من به جوابی نشد فرصت دیگر چای آوردن با

 ماهور و ساقی....کردم قبول دل و جان با را گرمایش و کردم حلقه باریک کمر استکان دور را

 ....غلیظ اخم یک با بود هپروت در من مثل هم هاکان و میزدند حرف داشتند

 را ام حیاتی علائن تمام که دیدم را چیزی تر آنطرف تخت چند ی فاصله در و چرخاندم را نگاهم

 ....کرد متوقف

 که رنگی...برنگشت و رفت که نفسی...سردم دستان...نداشتم خبر خودم و بودم مرده هم شاید

 ار چشمانم....نمیکردم حس را طپشش که قلبی و نیست شباهت بی گچ با میفهمیدم هم خودم

 تجربه دوباره هارا شدن له و ها لحظه آن تک به تک نمیخواستم..ببینم نمیخواستم...بستم

 خوبی؟؟ دنیا: نشست سردم دست روی دستی....کنم

 بهم خودم از حالم...بود من روی هم هاکان و ماهور نگاه...کردم نگاه ساقی نگران ی چهره به

: پرید هم ساقی...شدم بلند و دادم تکان سر میدادم؟؟؟ باید کی تا را اشتباهم تاوان...میخورد

 کجا؟؟؟

 ...برم باید: میداد نشان را وجودم تلاطم عمق همیشه لرزشش با که صدایم و من بر لعنت

 شد؟؟؟ چی ببینم وایستا: کشید را کیفم
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 ...برم باید الان میزنیم حرف بعدا: کردم نگاهش ملتمسانه

 ....میرم باهاش من ساقی بشین: برخواست هم هاکان اما دلیل کدام به و چرا نمیدانم

 آنجا از زود و دادم تکان تأیید به سری دستش از شدن خلاص برای....کرد نگاهم مردد ساقی

 مگه؟؟؟ کردن شده؟دنبالت چت تو: بایستم شد باعث هاکان صدای...شدم خارج

 به حمر بی گرزهای آن با خاطرات....اند کرده دنبالم آری بزنم فریاد توانم تمام با میتوانستم کاش

 کس کنار و بود تنش او که را پیراهنی بزنم زار میخواست دلم....اند کرده حمله روحم و جان

 کیمش لباس با میگفتم او به هزاربار روزی که...داشتم دوست هم من را رنگش بود نشسته دیگری

 ...میشوی دیگری چیز

 طرف به درماندگی با...دهد نشان رخ بود بلد و است جذاب میدانست...میدانست خوب هم خودش

 ...بریم: چرخیدم هاکان

 بود شده خمیر و خورد که مقابلش ضعیف دخترک پناهی بی عمق...دید چه چشمانم در نمیدانم

 دنیایی همان...دید چشمانم پس از را اصلی دنیای هم شاید یا ناجوانمردانه های حمله این برابر در

 انتک سر شده مسخ بود هرچه...میفرستادمش خواب به گویان لالایی و میکردم بغلش هرشب که

 ...سرش پشت هم من...افتاد راه و داد

 کردم نگاهش عاشقانه هزارم بار برای و دیدمش که مردی آن بیم از لحظه این در اما بود دار خنده

 ...بودم برده پناه بود نرسیده دادم به کم که احساس بی و خشن مرد این به

 ...پدر آغوش به کودکی بردن پناه عین

 راتقریبا خودم و کردم باز را ماشین در لرزان دست با....میکردم حس را دستانم نامحسوس لرزش

 .کرد نگاهم...نشست اوهم...درونش کردم پرت

 ..است دیوانه دختر این میکرد فکر این به داشت داشتم حتم

 میکردم ادعا چطور....لرزید دیدنش با دلم بازم اتفاق همه آن وجود با که بودم...بودم شایدم

 .... اما متنفرم
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 آروم و ساکت....کنم خلوت بتونم که جایی یه برسون منو میکنم خواهش: گفتم ای گرفته صدای با

 ....باشه

 چه بر و چرا نمیدانم...او به سپردم را خودم....داد تکان سری و شد خیره اشکم از پر چشمان در

 یاد وقتی اما کردم اعتماد پسر این به راحت انقدر نریمان از دیدم که نارویی آن وجود با اساسی

 را قلبم شاپرک مثل حسی یک افتادم  می میزد پسرهارا وقتی خشمش و آزمایشگاه در روز آن

 در که بود ساعتی یک....کرد اعتماد او به میشود...نیست بقیه مثل آدم این که میکرد نوازش

 تخته یک جز که دیدم جایی را خودم و داشت نگه را ماشین وقتی...بودیم ماشین درون سکوت

 رابیرون نفسم نمیشد پیدا درونش چیزی بود مشخص تهران کل بالایش از که دره یه و سنگ

 سربالایی و خاکی ی جاده به...شدم پیاده ماشین از....نداشتم ترس هم ذره یک حتی....فرستادم

 بغل بادستانم را خودم...بود سردم....نشستم سنگ تخته روی و کردم نگاه بودیم آمده آن از که

 شهر غرق من مثل و نشست انگار....کردم حس کنارم و حضورش....شدم خیره تهران به و کردم

 ....شد خاکستری

 با ونما ببینمش که این اما برگشته میدونستم...بود سخت دیدنش: کردم باز لب بغض با و اراده بی

 شیرین زیاد گذشته میگن بهش همه که همونی....من ماضی....بود سخت خیلی دختر اون

 تقسیم یکی با دردامو قراره کردم حس...شه تموم ها تلخی قراره کردم حس اومد که اون...نبود

 داشت چی همه...کرد خوبش اون...بود بد حالم....نکنم رو چیزی خیال و فکر دیگه قراره....کنم

 ...بودیم کرده پخش هم کارتارو حتی....بود مونده هفته یه فقط....اما میرفت پیش درست

 شدی؟؟ عاشق: طرفش برگشتم....نپرسید  هم او....خوردم بغض رابا حرفم

 خفه وگرنه میزدم حرف باید فقط اما...نمیدانستم  هم خودم را چرایش....تو میگفتم منم حالا

 ....میشدم

 ...نه: کرد زمزمه جدیت با و صورتم روی داغ های اشک به...کرد نگاهم

 ...مزخرفیه چیز عشق...نشو عاشق...بحالت خوش: زدم پوزخندی

 میگفتم هذیان شک بی
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 بلند کردم که لرزی با...بود وحشتناکی چیز من عشق اما میدانستم هم خودم...بود زیبا عشق

 بدنم با تماسی کوچکترین بدون و کرد خارج تن از را مخملش دوخت خوش ای سرمه کت...شد

 خیره دره به دوباره و دزدید نگاه او اما...کردم نگاهش سپاس با....انداخت هایم سرشانه روی

 ....کرد رد نمیشد را کت گرمای و بود سردم...کنم مخالفت نتوانستم حتی...شد

 عین دوباره چی همه بیام کنار میام تا چرا...نمیشه تموم هیچی چرا: شدم خیره پایم زیر ی دره به

 میشه؟؟؟ اول روز

 ور کسی وقت هیچ من: طرفم برگشت و کشید عمیق نفس....سوخت مظلومیتم برای هم خودم دل

  Bazen geçti: میگفت لبخند با بود اینجا مامانم اگه اما ندادم دلداری

 ...نه را معنایش اما زد حرف استانبولی شدم متوجه...کردم نگاهش استفهام با

 ...گذشت باید گاهی یعنی: زد محوی لبخند

 زا بیشتر هرچی من...میگه راست فهمیدم بعد اما میشدم عصبی میگفت بهم اینجوری که اوائل

 دارو ی همه زندگیت اول روز از کن فکر...میشه کم خودم سرعت کنم حمل خودم با گذشته

 بگذری باید....میگیره رفتنتو جلوی بعد به جایی یه از...بکشی خودت دنبال ندارتو

 (دختر باش خیال بی) kaygısız kız ترکا قول به...بدی ادامه بتونی تا کنی ولشون...ازشون

 داج گذشته از من بداند که بود شناخته مرا شده حساب آنقدر که پسری به...کردم نگاهش دقیق

 ....است شده راهم ی ادامه گیر سرعت همین و ام نکنده دل.... ام نشده

 ؟؟؟چگونه اما میکردم رهایش بود بهتر شاید...بود نشده تمام برایم نریمان...بود همین هم حقیقتا

 کنم؟؟؟ تمومش چطوری: کردم زمزمه آرام

 ...بفهمی خودت باید اینو: بود تر واقعی اینبار لبخندش

 ...شدم خیره روبرویم به دوباره و کشیدم عمیقی نفس
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 ماضی باید گذشته...ام آینده و حال از میزدم خطش باید...داشت ترسناکی اسم....گذشته

 ...بعید ماضی میشد آنگاه...نشود تکرار تا میبستی نافش به هم بعید...میماند

 نافذی و سیاه های چشم او رنگ ای قهوه های چشم جای به اما بود احمقانه...بستم را چشمانم

 ...دختر خیال بی:  بود گفته من به و بود نشسته کنارم صاحبش که بست نقش چشمم جلوی

 ...بیخیالی

 ...باشمش داشته میتوانستم اگر بود خوبی صفت

 

 :هاکان

 نگاه نوع و صدا چرا نمیدانم...دادم تکیه سرم پشت صندلی به و کردم قفل هم در را دستمانم

 نلج این غرق خرخره تا که منی برای...نبود دلسوزی مطمئنا....نمیرفت بیرون سرم از دارش بغض

 مبود نزده سری آن به بود وقت خیلی که جایی..دلم ته آن اما....نمیکرد پیدا معنا دلسوزی بودم

 مهره روی دست کاش..نکشیده درد کم است مشخص ضعفش از...نگاهش از دختر این که میگفت

 لندب صدای با و آمد می بر تلاطم پر اعماق آن با جدل پی در عقلم بلافاصله اما بگذاری دیگری ی

 ....هاست حرف این از بزرگتر تو هدف میزد فریاد تری

 جخار آن از نخ یک و کشیدم بیرون را سیگارم ی جعبه بودم گذرانده که کذایی روز این از خسته

 تکیه صندلی پشتی را سرم....زدم آن به محکمی پک و کردم روشنش فندکم با....کردم

 .....خورد در به ضربه چند....دادم

 ...تو بیا: کردم صاف را صدایم

 شدرد میدانستم...نشست مقابلم مبل روی تعارف بی و شد وارد خسته و گرفته ماهور...شد باز در

 صدای با....است سمت کدام مسیرش و ایستاده کجا میرفت یادش گاهی من مثل هم او...چیست

 ....مرده رضوانی: کرد زمزمه داری خش
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 خیره هایش چشم به....شد واژگون سرم پشت صندلی که پریدم جایم از ضربی چنان با

 ...بودتش فرستاده خان که عملیاتی تو....دیشب: خون رنگ و بودند سرخ...شدم

 را هایم دندان...شد سفید زیاد فشار از پوستم رنگ....دادم فشار میز ی لبه توانم تمام با را دستم

 میرسه؟؟ کی محموله: گفتم خشم با و ساییدم هم روی

 نای برای...میکنه حرکت تأخیر با اما کردن بارگیری...دیگه دوماه:  داد جواب من از تر حوصله بی

 ..نشه شناسایی که

 ....باشم تنها میخوام: غریدم

 ...کن باور هاکان: کرد نگاه خشمگینم چشمان به

 خیشو هیچی اینجا بفهمید تا بزنید گند میخواید دیگه چندبار...ماهور بسه: زدم نعره که فریاد

 ....نیاوردم جفتمون سر بلایی تا شو دور چشمم جلوی از الانم...نیست بردار

 شرایط این در من با زدن حرف میدانست هم او..رفت بیرون مکثی از بعد و کرد نگاهم ناراحتی با

 ممخش و حرص تمام در شدن بسته با...است فایده بی پلاستیکی های گل به دادن آب ی اندازه به

 دل ته از فریادی و کوباندم دیوار به توانم تمام با را آن و کردم پیاده سیگارم ی جعبه روی را

 ....بود راحت جهت این از خیالم و نمیداد را بیرون به صدا تجاوز ی اجازه عایق دیوارهای.....زدم

 تداش کسی انگار....گرفتم دست با میزد نبض شدیدا که را سرم و کردم پرتاب تخت روی را خودم

 نبیرو خواب قبل همیشه که عکسی تخت بالش زیر از سردم دست....میکرد منفجر چیزی درونش

 هافتاد زمین روی باز های چشم با که مردی عکس...داشت نگه دیدگانم مقابلم و کشید را آورد می

 رد هم آن گلوله با مرگ بودم آموخته که بود سالها....میخورد چشم به گلوله رد گیجگاهش روی و

 حس چیزی هیچ که افتد می اتفاق سریع آنقدر....هاست مرگ نوع دردترین کم جزء سر

 درد اب را چشمانم...بیفتد اتفاقاتی چنین نگذارم دیگر بودم داده قول...شد مشت دستم....نمیشود

 ات بود شده آزاد قفس از که شیری...زخمی شیر یک عین درست...کشیدم دیگری فریاد و بستم

 ....بریزد خون و بدرد
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 بی....کند کم را میکرد غلغل درونم که خشم حجم این میتوانست او با صحبت زمان این در تنها

 دریا امواج صدای با شده مخلوط مهرش پر و ضریف صدای وقتی و گرفتم را اش شماره مکثی هیچ

 دلم و جان به پاره آهن این پشت از باید را آرامش...بستم را هایم چشم رسید گوشم به

 (سلام)Merhabba:میرساندم

 صدایش لرزشش و ذوق...بودم معرفت بی.... گمانم داشت حق...کرد تعجب صدایم شنیدن از انگار

 :شد مچاله مشتم در روتختی و کرد رو و زیر را دلم

Oğl umu Merhaba.  .  .  Ben i yi yim?(هاکانم؟ خوبی...پسرم سلام) 

 با بدم های حس ی همه انگار..نیاورم خودم روی به که بودم غد آنقدر اما...لرزید گلویم در چیزی

Ben i: بود کشیده ته پسرم شنیدن yi yim.  .  .  Ne dersini z?(چطوری؟؟ تو...خوبم من) 

 همراه ملایمی ترکی موزیک صدای...میکردم حس اینطور من یا بود کرده بغض واقعا نمیدانم

 با دنج های کافه همان...نشسته مدیترانه کنار های کافه در میداد نشان آب خروشان صدای

.Khdarvshkr: میکند مخلوط ات قهوه با دریارا شور بوی که دریا کنار کوچک و کوتاه میزهای  .  
Senin içi n endi şelendim.  .  .  Uzun zaman önce(نزدی زنگ وقته خیلی..بودم نگرانت...خداروشکر) 

 مه ام بسته های پلک گلویم داخل حجم بر علاوه بار این....شد مچاله مشتم در بیشتر روتختی

Bi: نبودم هاکان نمیفهمیدم اگر اما بودم پنهان بغضش پشت صدایش دلگیری...لرزید l iyorum.  .  
.  Üzgünüm(. . .میخوام معذرت...میدونم) 

Sorun yok oğl: نیست دلخور بگوید که این برای...داد نشان واکنش سریع um(نیست ای مسأله 

 (پسرم

 بیشتر زن این حق در...کردم باز است خون ی کاسه بودم مطمئن که را هایم چشم...نگفتم چیزی

 Ben sıcak: کردم زمزمه آرام و کردم گوش هایش نفس صدای به سکوت در....بود شده جفا همه از
kahve özledim(شده تنگ هات قهوه برای دلم) 
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 و خواند ام جمله پس از را دلم حرف...ملایم و سبک... لطیف....کنم حس میتوانستم را لبخندش

Seni: کنند خود مهمان را آرامش چشمهایم که داد طوری را جوابم  seviyorum(دارم دوست منم) 

 چشم از را آرامش و میدیدم موغله سنگی سواحل در ام بسته های چشم پس در را خودم حالا

 ...میکردم منتقل بدنم های سلول تمام به هایم

......................................... 

 تپش جدیت با....شد خیره نقطه یک به حواس بی و ریخت آلایزا شیکر در را میکروپلیت محلول

 ....کنه ترکیب و محلول بتونه تا بشه روشن باید دستگاه اون: گرفتم قرار سرش

 ؟بترسونین منو همش دارید عادت: فرستاد بیرون را نفسش و برگشت عقب به هل با

 که جدیت کمی هرصورت در....حالا و بودم تو میزد حرف من با آنگونه که شب آن...زدم پوزخندی

: ودب دلچسب برایم قدمان اختلاف...ایستادم سینه به دست و ریختم نگاهم در میبردم بکار باید

 ...نیست کار به اصلا حواست دنیا؟؟ چته

 هالبت و میکشید زحمت دارو این برای هرکس از بیشتر میدانستم...کرد نگاهم مظلوم و مضطرب

 نای حواس تمام به رسیدن نتیجه به برای من اما میشد پرت کوتاه گاهی فقط و بود حواسش که

 درهم را دستانش....بود رفته جلو دغدغه بی محمودی سهراب که همانطور...داشتم احتیاج دختر

 ...هست حواسم ازالان: کرد قفل

 که بود ای هفته یک....شده چیزی بود معلوم هایش دزدیدن نگاه از...فرستادم بیرون را نفسم

 ترجلو...داشت دلیلی مطمئنا آشفتگی و رفتار تغییر این و میرسید کارش به جدیت با دوباره

 تردخ این موهای بفهمم بودم نتوانسته هنوز که بود جالب برایم...کردم نگاهی اش چهره به...رفتم

 دنیا؟؟؟ ببین منو: است رنگی چه

 به بود مشخص...شوم شکه لحظه چند شد باعث درونشان شده جمع اشک....آورد بالا را نگاهش

 بزن حرف: صورتش طرف شدم خم جدی و کشیدم عمیقی نفس...دارد خود کنترل در سعی زور

 تو؟؟؟ چته...دختر
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: گفت کلمه یک تنها و بگیرد را اشکش سد شکست جلوی که این برای احتمالا...گزید را لبش

 ...بابام

 اهآگ او به شدیدش وابستگی از...نبود عجیب زیاد خب پدرش؟؟؟...کشیدم عقب را خودم تعجب با

 مهه با دختر این...کشیدم پوفی....ایستاد راه میان اما بگیرد را دستش تا رفت جلو دستم...بودم

 چی؟؟؟ پدرت: میکرد فرق

 ....نیست خوب حالش: فلزی چرخان صندلی روی نشست

 ...بگو تر واضح: کردم ریز را هایم چشم

 ای لحظه دلم....دارد احساساتش کنترل در سعی سخت فهمید میشد اش شده مشت دست از

 ....اما باشد دستانم میان کوچک مشت آن خواست

 اما تیمبرگش اکسیژن گرفتن بعد همیشه مثل و بیمارستان بردیمش...شد بد حالش پریشب: دنیا

 ...هباش ریه پیوند فکر به باید گفت...بده خیلی اوضاعش گفت بهم رفتن قبل دکترش دیروز

 رفتنش به....رفت خروجی سمت به و درآورد را روپوشش سرعت با...بدهد ادامه نتوانست دیگر

 ..بود عجیب...هایش قدم پنهان تابی بی به...کردم نگاه

 ...بست نقش ذهنم پس در تصاویر...میکشاند گذشته به مرا سخت دختر این

 ...بابا....بابا)

 دلم؟؟؟ جان: نشست و شد بلند سرجایش از لبخند با مرد

 میریم؟؟ امروز: پایش روی پرید بچه پسر

 ...میریم: گرفت عمق لبخندش مرد

 قول؟؟: هوا پرید بچه پسر

 ...قول: کرد تکرار هم مرد و هم به چسبید انگشتانشان
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 ...مجید نیست خوب حالت قول؟؟ رو چی چی: شد بلند سرشان پشت از زنی صدای

 ....کنم شادش رفتنم قبل لااقل بزار...ام رفتنی بالاخره...فردا چه امروز چه: شد تلخ لبخندش مرد

 مرد...زن به چسبید ترس با پسر که وحشتناک و خشک انقدر...شد بلند خشکش های سرفه

 ....اما نترسد پسر تا بزند لبخند ها سرفه اون بین میکرد سعی

 ...من پیشت میام...اتاقت تو برو مامانی: گرفت را پسر دست زن

 ...گرفت مرد دهن جلوی را سبز ماسک و رفت جلو سرعت با زن...نشست عقب پسر

 رازد میکرد سعی داشت ناتوان و جون بی که بود خیره پدری به ترس با...نشست عقب هم باز پسر

 (بکشه

 نکرده فکر آن  به بود سالها...کشیدم صورتم به دستی بهت با....حال زمان به برگشتم

 ودب آشنا زیادی....شدم خیره میز روی بود شده پرت که روپوشی به و صندلی روی نشستم....بودم

 ایدنب..بود آمده یادم چیزی چه کنم فراموش و بیایم خودم به تا کشیدم عمیق نفس چند..تصاویر

 نباید....کردن فراموش برای بودم کرده تلاش من...میشد تکرار چیزی نباید...آمد می یادم چیزی

 ...میشد دود هایم تلاش

 کنار را ام کننده تخریب و مزاحم افکار بودم توانسته نسبتا...شدم بلند مکث کمی از بعد

 دنبالش محوطه در.. شدم خارج آزمایشگاه از و کردم خارج تن از آرامی به را سفید روپوش....بزنم

 و یستادما محوطه وسط کلافگی با....میرسیدم نتیجه به کمتر میکردم نگاه بیشتر هرچه اما گشتم

 به است خودش که این از شدن مطمئن با....ماند ثابت ای نقطه در که چرخاندم را هایم چشم

 که یصدای با و ایستادم جلویش...بود پایین سرش و میکرد سیر افق در کلا....کردم تند پا طرفش

 تو؟؟ کجایی: غریدم دارم نگه پایین میکردم سعی

 که کرد نگاهم مظلوم آنقدر....لرزید ای لحظه دلم چشمانش سرخی دیدن با آورد بالا که را سرش

 بودی؟؟ کجا: کردم حفظ را نگاهم جدیت اما...کرد فروکش خشمم آتش بخواهم که آن بی

 ...بخونم نمازمو رفتم...نمازخونه: کرد زمزمه و انداخت زیر دوباره را سرش...کرد مشت را دستش
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 ی همه های آدم با داشت تفاوت آسمان تا زمین که دختری...کردم نگاه روبرویم دختر به بهت با

  ؟؟؟ نماز....خان معیت در ام ساله هجده زندگی سالهای

 بش همان....بود شب همان بار آخرین شاید....بخواند نماز کسی اطرافیانم از بودم ندیده بود سالها

 ..آخر

 ...باشه قبول: گفتم ناخوداگاه و کردم نگاه اش چهره به

 چشمانش در ستاره یک شبیه چیزی و شد خیره چشمانم در...آورد بالا را سرش تعجب با

 ..باشه حق قبول: درخشید

 ...کنیم صحبت پدرت به راجع باید بعد...کارمون سر اول بریم: فرستادم بیرون را نفسم

 اخمی....بفشاری خود به اورا سخت میخواست دلت حالت این در...شد گرد هایش چشم دوباره

 نمیدانم؟؟؟ را سربرآورد کجا از افکار این...کردم

 در دقیقا...میخواند نماز او که بود این درگیر فکرم هنوز من و کرد حرکت سرم پشت مطیعانه

 میشدم؟؟؟ متعجب حد این تا چیزی همچین از که بودم ایستاده دنیا این کجای

 نفس عمیق چندبار و زدم میانشان چنگی.....  کشیدم موهایم میان عصبی را دستم

 مکن جمع را خودم پای و دست زود بتوانم که بودم کرده جمع تجربه سالها این در آنقدر...کشیدم

 ...شود حفظ هم ام خونسردی و

 برای فرصت همین انگار و برگشتیم خود سرکار به جدیت با هردو...شدیم آزمایشگاه وارد هم با

 هم من...بود شده غرق کارش در جا همه به توجه بی که آنقدری...بود کرده آرام اورا نماز خواندن

 دکترای که این از میشدم عصبی کمی و بود ساده زیادی برایم که کاری...کردم کارم گرم را سرم

 ...کنم کار ارشد دانشجویان عین و بنشینم باید هم وباز ام گرفته اتریش از را رشته این

 

 :دنیا
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 ...دنیا وایستا: ایستادم صدایش با که بروم بیرون خواستم آزمایشگاه در کارهایمان اتمام بعد

 اتماش تلوزیون هم با...کنم نگاه را پدر..خانه به برگردم زودتر داشتم دوست...طرفش به چرخیدم

 در که کند قبول بخواهم او از عاجزانه و کنیم دردودل کمی..بخوریم را دستپختم شام و کنیم

 ...نکند این از تر تنها را دنیایش و شود بستری بیمارستان

 ...میرسونمت بریم...بزنیم حرف پدرت به راجع بود قرار: کرد خارج تن از را روپوشش

 اش خواهرانه آغوش و بودنش به بدجور...بود دانشگاه امروز ساقی کاش...دادم تکان سر فقط

 دلم سر چیزی هم باز ماشینش دیدن با...کردم حرکت هاکان سر پشت...داشتم احتیاج

 من به نگاه بی و نشست هم او...شدم ماشین سوار حس همان با...نفرت شبیه چیزی...نشست

 هم روی پلک را دیشب تمام...بستم را هایم چشم...بود آزاردهنده بینمان سکوت...کرد حرکت

 اطرافم به نگاهی...شد باز هم از ام خسته های چشم سریع ماشین توقف با...بودم نگذاشته

 ینیممیش کافه تو میریم...شو پیاده: کرد باز زبان خودش که طرفش چرخیدم...بود ناآشنا...انداختم

 ...میزنیم حرف

 ...تنهاست بابام..خونه برگردم زود باید من: شدم عصبی

 ولط زیاد...میریم زود...باشه: کرد نگاهم تعجب با...است خشم از پر و تند چقدر لحنم بودم متوجه

 ...نمیکشه

 ناچارا..ناراحت و میشدم عصبی خودم میزدم حرف تند کسی با هروقت...اوگرفتم از نگاه بغض با

 کرد پرت مرا کسی انگار شدنم وارد با و شدم وارد او از جلوتر...رفتم کافه طرف به و شدم پیاده

 ...پاییز ی نقطه ترین گرم میان

 شده پخش کلاسیک نوای با همراه کافه دنج خلوتی و میزها و دیوارها گرم و آتشین های رنگ

 .کرد کم را ام درونی های تنش کمی

 ...بشین و کن انتخاب میز یه: شد بلند سرم پشت از صدایش.
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 بود خیابان به مشرف ای شیشه دیوار کنار و کافه انتهای که میزی طرف به و دادم تکان سری

 به اش بامزه فرم لباس همان با او و داد تکان پیشخدمت برای دستی...مقابلم هم او...نشستم

 ...آمد طرفمان

 ..قهوه: کردم باز لب حوصله بی...بود واضح اش معنی که کرد نگاهی من طرف به هاکان

 نگاه برق و رعد صدای...کرد راهی را پیشخدمت کیک و قهوه دو سفارش بعد و داد تکان سری

 ...تنهاست بابام: کرد زمزمه بغض با...بود ابری هم من دل هوای انگار...کشاند بیرون را هردویمان

 قول بهت...میشه خوب پدرت چیه؟؟ واسه بغض دختر...هی هی: گرفت مهربانی رنگ نگاهش

 ...میدم

 ات که پهنش و قوی دستان به...بود مهربان عجیب بار این که خشنش چشمان به...کردم نگاهش

 ...میکشید پس و آمد می دستانم نزدیکی

 آشفتگی آن کمی شد باعث و نشست دلم در و آمد چیست نمیدانستم درست که چیزی یک

 رشته و آورد را هایمان سفارش پیشخدمت که بودیم خیره هم نگاه در هردو...شود کم ام درونی

 پیوند لیست تو اسمشون: چرخید من طرف جدی هاکان رفتنش با....کرد پاره را اتصال این ی

 هست؟؟

 

 ....دادم تکان سر تنها

 ...کنن تر سریع یکم و روند میسپارم دارم آشنا چندتا من... خوبه: هاکان

 ....بشه عمل نیست حاضر وقتی فایده چه: کردم زمزمه غمگین

 چیه؟؟ منظورت: کرد تنگ را هایش چشم

 باران قطرات شلاق صدای...کرد بارش به شروع آسایی سیل باران و کرد را خودش کار برق و رعد

 حس...نداشتم خوبی ی خاطره باران آسای سیل بارش از هیچگاه..بود ترسناک برایم شیشه به
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 هی کنم آرزو و بشینم نیستم حاضر...کنم عمل نمیخوام میگه: چرخید دلم اعماق در چیزی کردم

 یه به هست ای ریه اگه بزار کردم و عمرم میگه...برسه من به اش ریه تا بشن داغدار خانواده

 ...بده نجاتش مرگ از و برسه جوون

 بیرون فشار پر را نفسش...بود سوال علامت از پر هاکان های چشم...نداد دادن ادامه ی اجازه بغض

 تهران از بهتره هم عملش نوبت و ریه شدن پیدا زمان تا...میکنم صحبت پدرت با من: فرستاد

 ...بره

 اسهنمیشن که تویی حرف به میکنی فکر واقعا: نالیدم و دادم تکیه ام پیشانی به را دستم کف

 ..نداریم تهران جز جایی که ما بره؟؟ کجا تازه میکنه؟؟ گوش

 ...من به بسپار و چیز همه...باش نداشته کاری اونش با تو:  کرد نگاهم اخم پر و متفکر

 (من به بسپار رو چیز همه)داد مانور سرم در جمله یک

 ...که روزی آن...بودم شنیده هم قبلا را جمله این

 ...گفت اینو بار یه اونم: فرستادم بیرون را نفسم

 منظورته؟؟؟ کی: کرد نگاهم گنگ

 مهم....هیچی: میدادم انجام کنم پرت را حواسم میخواستم هروقت که کاری...دادم تکان را سرم

 ...نیست

 کرده مشغول و ذهنت که چیزی هر: کنم نگاه چشمانش در کرد وادارم و طرفم شد خم جدی

 ...مهمه من واسه

 بود؟؟ مهم افکارم روبرویم خشن و جذاب مرد این برای بودم؟؟؟ مهم برایش...کردم نگاهش مات

 زبا را خشکم های لب...میکردم فکر اینطور من بود بهتر هم شاید نداشت منظوری او مطمئنا خب

 ...سابقم نامزد: کردم

 سابق؟؟ نامزد: غرید و نشست چشمانش در غریبی خشم...دیدم را خوردنش جا وضوح به
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 چه مکن تصور میتوانستم...نبینم را خشم پر نگاه آن تا انداختم زیر را سرم...کشیدم عقب کمی

  بود؟؟؟ گناه کردن لعنت...شد تشدید بغضم...گرفته شکل سرش در من از وحشتناکی افکار

 دبن وجودت با وجودم ی شکسته های تکه...نریمان تو بر لعنت بگویم فریاد با میخواست دلم

 کردن پیدا پی در هنوز که گذشتی من از چنان بعد و کردی آرام وجودت با را آرامم نا روح...خورد

 شدین؟ جدا: آوردم بالا را سرم دوباره اش جدی صدای با...هستم شکسته های تکه آن

 ....او توافق فقط اما توافقی...بودیم شده جدا...تر تلخ نگاهش...بود تلخ سوالش

 که مرهمی...میبخشید بهبود را قلب زخم که بود دارویی و مرهم کاش..بستم درد با را هایم چشم

 ...بله: را فرسا طاقت درد این دهد تسکین

 را توانش نه...نداشتم گفتن بیشتر قصد لااقل من اما بود بیشتری توضیح منتظر نگاهش با انگار

 ...کنم اعتماد کسی به دیگر بار که این از اطمینان نه و داشتم

 میداد زهر طعم دهانم آنقدر هم شاید...نبود تلخ اما بود عجیب...نوشیدم را ام قهوه از ای جرعه

 ...بود هیچ برابرش در تلخی این که

 دنیا؟؟: هاکان

 هب حتی که میشد تلفظ و میچرخید خاص آنقدر روبرویم فرد دهان در که اسمی...آمد بدم اسمم از

 گره مشتم در هم را ام احمقانه افکار...کردم مشت را دستم...کنم حسودی هم حروفش تک تک

 باشه؟؟؟...هستم من بزنی حرف بهش راجع خواستی هروقت: کردم نگاهش تنها...زدم

 او....کرد آرام را دردم از شده منقبض های سلول تک به تک دستی انگار اما میکرد درد گلویم

  بود؟؟؟

 را دلم غبار و گرد تمام پاییزی باران یک انگار...بود خوب بودنش اما بود سخت اعترافش

 ناآرامی انگار...مردانگی حس از پر...بود پدر لبخندهای شبیه لبخندش...زد محوی لبخند...شست

 ...نمیترسیدم باران از دیگر چرا من و میزد شدت با باران....بود شده کم هم او چشمان همیشگی

 (هستم من) بود جمله یک دلیلش شاید
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 خوردی قهوتو...دارم تماس یه بیرون میرم من:  شد بلند آرام بود سکوت در که قهوه خوردن بعد

 ...بیا

 های قدم با و داد را سفارشاتمان پول و کرد صدا را پیشخدمت که دیدم... گفتم آرامی ی باشه

 دل سر چیزی و رویش چرخید دختر چند نگاه دیدم حتی...شد خارج کافه از اش مردانه زیادی

 را پدر میتوانستم اگر...میکردم اقدام خانه فروش برای فردا و امروز همین باید...خورد چنگ من

 اگر ارزید می...ارزید می اما...بود تر تنگ هروقتی از دستمان و داشتم پول به احتیاج کنم راضی

 با رگبار زیر که هاکان به شیشه پشت از...میشد منجر پدر بهبودی به شدنمان دوش به خانه

 و ردمک مرتب دست با را پالتویم...شدم بلند جایم از...کردم نگاه میکرد صحبت کسی با عصبانیت

 یه...نزنین الکی حرف: عصبی اندازه از بیش صدایش و بود من به پشتش...شدم خارج کافه از

 ...بفهمم الان باید من...بود ناقص همش و خواستم ازتون ساده اطلاعات

 اینجایی؟؟ کی از: شد هل کمی کردم حس...ماند دهانش در حرفش باقی و برگشت من طرف به

 ...اومدم الان: دنیا

 ...میزنیم حرف بعدا: غرید خطش پشت مخاطب به و داد تکان سری

 سرما بشین: کرد باز را ماشین درهای دزدگیر با و انداخت کتش جیب درون را اش گوشی

 میخوری؟

 های ناشناخته از پر همانقدر...اول روزهای هاکان بود شده...کردم نگاهش مشکوک کمی

 حس و نشست هم خودش...شدم سوار شود ام خیره نگاه متوجه که این از قبل اما...درونی

 سردته؟؟: میکند کنترل دارد را عصبانیتش میکردم

 روی مستقیم و کرد روشن را ماشین بخاری...نکرد توجهی زیاد اما دادم تکان نفی معنی به سری

 ...نبود خبری ترکی موزیک از بار این تصورم برخلاف و کرد روشن هم را پخش...کرد تنظیم من

 نگاهی ماشین فرمان روی پهنش دستان به...کرد حرکت و انداخت من سمت نگاهی نیم

 برآمده های رگ...بود گر حمایت و قوی شک بی دستانش...پیچید وجودم کل در حسی...انداختم
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 ینا صاحب به وابستگی از میترسیدم من و میدادند انجام برایم دلبری از پر رقصی دستانش ی

 ...دستان

 گاهی...عصبی و خشن گاهی...بود همیشه...بود کرده باز جای ام زندگی در زیاد روزا این هاکان

 ...دلسوز و مهربان گاهی و مرموز و پیچیده

 ساقی...میگفت هم ساقی را این...میشناختی خشنش چشمان و خشک ظاهر از جدا باید را هاکان

 نمی دهانش از ماهور که ای ساقی....داده هاکان صمیمی دوست به دل بود معتقد که ای

 مخفی انگار را اش درونی های لایه میگفت...است جذاب دیگری جور هاکان میگفت...افتاد

 ...میکند دعوت خود طرف به را آدم سراب یک عین اما میترساند را آدم نگاهش میگفت...کرده

 این از من...ماست درک از تر پیچیده هاکان داشتم را این حس روزها این شدیدا من اما میگفت

 ...است استانبول ترک مادرش که این جز نمیدانستم چیزی پسر

 . ..میگرفت افکارش عمق در را پیشروی جلوی که بود ساخته سدی او انگار...بود عجیب هم همین

 انگار چشمانش اعماق در...شدم خیره چشمانش به و گرفتم ها دست آن از چشم ماشین توقف با

 ...کشیدم خجالت...میخندید داشت

: انداختم زیر را سرم خجالت با....کرد داغ گوشم پشت...بود دیده را ام خیره نگاه حتما

 ..خداحافظ...مرسی

 ...گزیدم لب و شنیدم را اش خنده صدای و شدم پیاده ماشین از هل با

 شدن دور صدای... بخشیدم سرعت پاهایم به... میشدم محو افق در جایی میخواست دلم

 سرجایم شد باعث صدایی کنم باز کلیدم با را در خواستم که وقت همان و شنیدم را ماشینش

 دنیا؟؟: شوم خشک

 بودم؟؟؟ نگفته...آید می بدم نامم از بودم گفته
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 ....بسته من های وچشم شد بلند سرم پشت از هایش قدم صدای...بود شده خشک دستم در کلید

 تر نزدیک صدایش...بودم بر از هم را هایش قدم صدای حتی من نشناخت؟؟ صدارا این میشد مگر

 دنیا؟؟: بود شده

 بیرون را نفس...لرزید دستم هم باز دیدن جفا همه آن بعد که من بر لعنت و اسم این بر لعنت

 ای قهوه موهای...بود نکرده تغییری...پرید پلکم دیدنش با...برگشتم سختی به و فرستادم

 هم زیادتر مو بالازدن این و بود زیاد همیشه قدمان اختلاف و بود زده شانه بالا به را خوشرنگش

 همیشه مثل هم عطرش...تنش قاب و تنگ....بود تنش کاربنی ی ساده پیراهن یک...میکردش

 ....بود

 شرمندگی برق چشمانش...بود شده خیره من به هم او...بود من رویاهای مرد هم هنوز...مرد این

 ایستاده هنوز که بود بالا تحملم چقدر و انداختم زیر را سرم....شرمساری و خجالت برق...داشت

 بفرمایین؟؟؟: بودم

 نبی صنمی دیگر که بود وقت خیلی اما...ام رسمی لحن از میخورد جا چقدر کنم حس میتوانستم

 ...نبود پسر این و من

 ...بزنم حرف باهات اومدم: آمد جلو براقش های کفش

 نقش چشمانم جلوی را گذشته آور عذاب روزهای تک به تک و کردم بلند را سرم...زدم پوزخندی

 اینجایین؟؟؟ میدونن همسرتون: دادم

 ...نزن زخم دنیا: کرد تلخ هم را خودم دهان تلخم لحن

 یک سر پشت های حرف از...میدانست چه زخم از او او؟؟ یا زدم من را زخم...زدم پوزخند زخم؟؟

 خیره روشنش های چشم در تا درآمد جانم و گذاشت تأثیر صدایم روی بغضم...میفهمید چه دختر

 ...نشین مزاحم دیگه بهتره...نداریم هم با حرفی هیچ وشما من: شدم

 مبست که را در...گذاشتم جای مبهوت و حیران اورا و کردم باز را در سرعت بالاترین با و برگشتم

 ...شد چه فهمیدم تازه
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 ...دیدم اورا

 سال؟؟ یک بعد

 خندمب دیگر های آدم مثل بودم توانسته تازه...شوم بلند جایم از بودم توانسته تازه که سالی یک

 ...نکنم گریه دم به دم ها احمق عین و

 ...بنشیند نظاره به دوباره را ام نابودی کندو خرابم دوباره که چه؟؟ که بود آمده حالا

 عزیزم؟؟؟ اومدی: آمد ورودی جلوی عمه...کردم پاک خشونت با را اشک سرد ی قطره

 ...سلام..عمه بله: دیگر است بس خدایا..بود سخت...باشم آرام کردم سعی

 ...سرده بیاتو..گلم سلام: زد لبخند

 دختر؟؟؟ یخی چقدر: گرفت را دستم عمه...کشیدم خودم پشت را پاهایم و رفتم جلو

 بهتره؟؟ بابا...سرده یکم بیرون..خوبم: رفتم اتاقم طرف به

 ...جان عمه خوبه: عمه

 روی خوردم سر و بستم سرم پشت را در...کردم پرت اتاق داخل را خود و دادم تکان سری

 ....کنم خفه را هقم هق تا گرفتم دهانم جلوی را دستم...زمین

 ....بودم نابود...بود رفتنش بعد روز و حال شبیه روزم و حال

 بخشش طلب و کند آرام را وجدانش بود آمده شاید....نمیفهمیدم را سراغم بود آمده که این دلیل

 به را خودم...نریختم اشک و نشدم خم جلویش که بود بالا تحملم چقدر....میلرزید دستانم....کند

 نگاهش و برداشتم بود امان در سامان خشم آتش از که را مانده باقی عکس تنها...رساندم تختم

 بزنیم؟؟؟ حرف بود آمده...بود عکس درون شاد دنیای تنگه دلم هزارم بار برای....کردم

 ...کشتی منو تو: کردم زمزمه عکسش به رو حرفی؟؟؟ چه

 ..فقط تحمل کمی خدایا و گرفت شدت ام گریه
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.............................................. 

 همه غمم پر و کدر های چشم جز...کردم مجددی نگاه ام چهره به اطمینان محض و آخر بار برای

 راهی و شدم خارج اتاق از و برداشتم تخت روی از را ام پشتی کوله و کشیدم آهی...بود خوب چیز

 دیروز از....میکرد مچاله را قلبم اش پریده رنگ و بود خواب....کردم باز را در آرام....شدم پدر اتاق

 غمی رپ و تلخ نگاه و رفتم جلوتر...کنم گریه وقفه بی تا داشتم تمایل شدیدا نریمان دیدن بعد و

 ....زدم بوسه دستانش روی و انداختم اکسیژنش دستگاه به

 اتاق از صدا سرو بی....شود بهتر کمی پدر حال تا میماند اینجا چندروز این عمه بود راحت خیالم

 هوای روزها این....بود فکر در و بود نشسته میز پشت عمه....رفتم آشپزخانه طرف به و شدم خارج

 ...داشت شباهت جمعه غروب دلگیری به اعضایش و خانه

 ...بخیر صبح: دادم تکیه دیوار به

 ..بخور صبحونه بیا...عزیزم بخیر هم تو صبح: آمد جلو مهربان و کرد بلند را سرش

 ..عمه ممنون: کشیدم عقب و خوردم محبوبم آلبالوی مربای از لقمه یک و رفتم جلو تمایل بی

  عمه؟؟ خوبی: کرد نگاهم ناراحتی با

 ...خداحافظ...میرم دیگه من...بله: بزنم لبخند کردم سعی

 ....پناهت و پشت خدا:شنیدم را آرامش صدای

 دیدن با من اتفاق آن از قبل...کشیدم عمیقی نفس زده باران حیاط دیدن با و شدم خارج سریع

 است وقت خیلی...حالا اما هایم لباس کامل خیسی و زیرش زدن قدم برای میشدم دیوانه باران

 ات...شدم خارج خانه از و گذاشتم سرم روی را کوتاهم کاپشن کلاه.... رفته ام زندگی نشاط و شور

 ی بچه سرپ به...برداشتم سرم از را کلاه آنجا در گرفتن پناه بعد و دویدم تقریبا را اتوبوس ایستگاه

 کتانی نوک با و زدم جانی بی لبخند بود تنش مدرسه آبی ای سرمه فرم لباس که آلویی خواب

 ...نواختم آرامی های ضربه زمین به هایم
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 شب آن از ماجرا حقیقت خب...شد شروع کجا از من زندگی اصلی مشکل میکردم فکر داشتم

 هب بود شدنم آب شاهد که پدر اصرار به کرد نابود را افکارم چنان که شبی همان...شد آغاز بارانی

 جایش به و کشید وجودم از را دردها آن ی دانه به دانه که روانشناسی...بردم پناه مطبش و نریمان

 خوش روزهای و امان ساده عقد....کرد من ی ساده زیادی و نخورده دست قلب مهمان را عشق

 مبود کرده سعی که هرچیزی برگشت و نریمان ی رحمانه بی ی ضربه...اتفاق آن آخر در و او از بعد

 ....کنم فراموشش

 اشک از بودم خسته...نریزد پایین آن در کرده خوش جا اشک ی قطره تا کرد بلند را سرم

 ...شدم سوار و بردم جلو را پاهایم اتوبوس رسیدن با...ریختن

 

 

 خیره بیرون به داده تکیه شیشه به سر و گذاشتم گوشم درون را هایم هندزفری نشستن با

 ...بکشند رخ به را ام تنهایی عمق و کنند تازه مرا دل داغ تنها بود قرار هم ها آهنگ....شدم

 بی دل مهمان را آرامش کمی تنها و فرستادم هایم ریه به را باران خوش بوی...بستم را چشمانم

 تگاهایس یک گرفتم تصمیم بود مانده کلاس شروع تا که وقتی و ساعت به نگاهی با...کردم قرارم

 ....کنم فکر خودم به باران زیر کمی و شوم پیاده دانشگاه به مانده

 حرکت به شروع رو پیاده ی گوشه از سرم بر کاپشن کلاه گذاشتن با و کردم هم را کار همین

 بجل خیابان به را توجهم ماشینی ممتد بوق که بودم برنداشته بیشتر قدمی چند هنوز...کردم

 ....کرد

 هایم قدم سرعت به...رفت درهم هایم آشنااخم نا رنگ سیاه و ام بی دیدن با و چرخاندم را سرم

 ...منم...دختر وایستا: شوم میخکوب جایم در شد باعث آشنایی صدای اما کردم اضافه

 هب را نفسم...دید را راننده میشد واضح حالا و بود آمده پایین ماشین دودی ی شیشه...برگشتم

 ..سلام: شدم نزدیکش و کردم فوت بیرون
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 آخه؟؟ میطلبه روی پیاده هوا این...سلام علیک: کرد اخم

 ...خوبه هم هوا...کنه خیس زیاد و آدم که نیست تند بارون: کردم کج را سرم

 ..میخوری سرما شو سوار...تو دست از امان: داد تکان افسوس معنای به سری

 قبدخل هاکان صاحبشان اگر حتی داشت شیرینی طعم الکی هرچند ها نگرانی این...زدم لبخندی

 ...برم راه دارم دوست...ممنون: باشد

 .خواستی خودت: شد خیره ام چهره به و کرد پوفی

 حرکت یک به همانجا را ماشین که کردم نگاهش ام خواسته چیزی چه من که این از متعجب

 ابهت سیاهش ی مردانه کوتاه کاپشن...بودم کارهایش هضم مبهوت....شد پیاده و کرد پارک

 کنارم ثانیه از کسری در و گذاشت سر روی من همانند را کاپشن کلاه...بود داده او به خاصی

 ..بریم: ایستاد

 کجا؟؟ شما: شدم خارج بهت از

 و ها چشم اما داشت ای بچگانه ی چهره ته...داشت حالت دو اش چهره...کرد نگاهم اخم با بامزه

 فرعیه چون خیابون این صبح اول...میریم باهم: میداد جلوه خشن اورا ابروهایش و موها مدل

 ...تره راحت خیالم اینطوری...خلوته

 تنها نگران مردی که بود کی بار آخرین...حرفش با شد نوازش کمی دلم و کردم نگاهش همانطور

  باشد؟؟؟ خلوت ی کوچه در ماندنم

 بیفت راه: برگشت حوصله بی...حالا و کشتند را روحم خلوت های کوچه همین در بار آخرین

 ...دختر

 و شد خیره چشمانم عمق در...کردم نگاهش و ریختم هایم چشم در را ام قدردانی و سپاس تمام

 ...شد دیر: زد لب
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 حسی...کردم حس پوستم بیرونی ی لایه زیر را خاصی حس و گرفتم قرار کنارش و آمدم خودم به

 زیر هردو ٬بودم نکرده تجربه حال تابه که بود تازه و ناب چنان....بود تعریف بی من برای شاید که

 هایمان کلاه های لبه از و کردیم حرکت به شروع شده فرش سنگ روی پیاده ی گوشه از باران

 ...میخورد سر آب چندقطره گاهی

 ...عاشقانه های پرسه و کنار دریا و خیس چتر یه

 ...بهانه بی میگذارم شونت روی سر..مستت چشمای به میزنم زل

 ؟؟؟ نمیاید: کردم نگاهش تعجب با..ایستاد عقب دانشگاه به شدن نزدیک با

 وراا پای باید همیشه که من بر لعنت...بود بلند همیشه هایش خنده نریمان..مردانه و محو...خندید

 باهم...کوچولو خانم هست سرت تو عقل: شدم خیره لبخندش خط به...کنم باز خوشم لحظات در

 ...میام دیگه دقیقه چند من برو...درمیارن حرف برات تو بریم

: کشید آهی...یکی و اینگونه یکی...بود من آبروی نگران هم باز...کردم نگاهش قدردانی با

 ...ممنون..باشه

 حالا؟؟ شدی آروم:شد محو لبخندش

 شکلی اون چشماشو باز: برگردد دوباره لبخندش شد باعث درجه آخرین تا چشمهایم شدن گرد

 ...چشم میشه صورتت دیگه اینطوری هست درشت چشات بابا...کرد

 ...چطوری شما:برگشتم ام عادی حالت به سریع

 ...کنم کمکت بزاری و کنی اعتماد کاش فقط میدونم چیزا خیلی من: حرفم وسط پرید

 زیادی مرا شایدم و روانشناس یا بود پیشگو یا مرد این...میکردم نگاهش تعجب با همچنان

 فکردم تمام که حالی در.. شدم دانشگاه وارد سرعت با و دادم تکان سری فقط...بودم شناخته

 ...بود آخرش ی جمله درگیر

 (کنی اعتماد من به اگر)



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 130 

 شدمی هم باز بودم گرفته را اعتمادم جواب ممکن شکل بدترین به بار یک که منی میشد؟؟ واقعا

 کنم؟؟؟ اعتماد کسی به

 داشتنی دوست خلوت در وقتی میدادم ترجیح بود که هرچه...چیست سوال این جواب نمیدانستم

 ....میدادم ذهنم به را کردنفکر ی اجازه میگرفتم قرار اتاقم

..................................... 

 ودب نگرفته شکل درصدی صد بهبود که بود درست انداختم نگاهی آزمایشات جواب به شادی با

 ار ها برگه.....میرسیم خوبی نتایج به زودی به میداد نشان تخریب سرعت شدن کمتر همین اما

 با بود قرار و بود نیامده امروز هاکان....شدم خارج آزمایشگاه از سرعت به و کردم پوشه وارد

 این در...بود کرده تسلیمم بالاخره ساقی ی اندازه از بیش های اصرار....خانه برگردم ماهور و ساقی

 محسوب من ی زده یخ دل برای دلگرمی نوعی کار نتایج در پیشرفت این هم دلهره پر روزها

 به زده تکیه هردو....رساندم ساقی با قرارم محل و دانشگاه ورودی به را خودم سرعت به....میشد

 دوست به لبخندی....کرد دادن تکان دست به شروع دیدنم با ساقی و  بودند من منتظر ماشین

 سد را راهم جلوی کسی کنم عبور خیابان از خواستم که همین و زدم سرخوشم همیشه

 مربوط مرد این به که هرچه بر فرستادم لعنت و دیدنش برای کردم بلند را سرم....کرد

 کنار برو: مزخرفم ی گذشته و خودم حتی...میشد

 حرف باید...دنیا میکنم خواهش: گفت میدادم برایش را جانم روزی که لحنی با و شد راهم سد

 ...بزنیم

 ار بغضم...بیاید خیابان طرف این به دارد سعی و شده شکه دیدنش با چطور که میدیدم را ساقی

 تازه..بشنوم نمیخوام....نریمان بسه: خدا...روزی چشمانش...شدم خیره چشمانش به و دادم قورت

 ....نکن نابود و چیز همه توروخدا قبلی آدم میشدم داشتم

 رتش و توپ ساقی و رسیدند کنارم به ماهور و ساقی بزند حرفی شرمنده چشمان آن با خواست تا

 جونش از چی: میخواستم خدا از که بود چیزی همه روزی که کسی سر کرد هوار را لحنش

 میخوای؟؟؟
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 .ساقی: زد محوی لبخند...کرد نگاهش کمی نریمان

 ...نکن ایجاد مزاحمت...کاشف آقای برو...نیار منو اسم: کردم حس خوبی به را ساقی بغض

 زچی همه نگاهش با کنجکاوی با که بود ماهوری تنها جمع خنثی فرد...کرد نگاهم درمانده نریمان

 ماا نداشتم گفتن برای حرفی حتی که بودم منگ و آشفته حدی به کلا که من....میکرد ضبط را

 هب زدی که گندی نبود بس بری؟؟؟ کنی داغونش دوباره برگشتی: گله از بود پر عزیزم ساقی

 احتشر میپرستی هرکی به تورو...بزار راحتش نریمان؟؟ بده پس تقاص کی تا باید دنیا زندگیش؟؟

 ...بزار

 هردو نریمان درماندگی از پر حرف با اما راند خود دنبال و کشید را دستم و گفت بغض هارابا این

 دنیا؟؟ کردی نفرینم: شدیم خشک

 ین؟؟نفر...نزند قلبم که نمیشد این مانع هم اعتراضشان و ها ماشین بوق و ایستادیم خیابان وسط

 با من...زدم پوزخندی...بود آرزویم روزی که مردی نفرین به نچرخید دهانم مدت این تمام در

 را لهجم یک تنها و برگشتم...نمیشناخت درست مرا حتی که بروم سقف یک زیر میخواستم کسی

 ....نریمان نشناختی منو وقت هیچ: کردم بیان مرد این از ام دلخوری تمام با

 ..دنیا بریم: ساقی

 زیادی و خسته تن کرد باز درهارا ریموتش با ماهور وقتی و گذشتیم خبابان عرض از هم با هردو

 توروخدا: من طرف برگشت اشک با و نشست جلو ساقی....کردم رها صندلی روی را ام شکسته

 ...نخور غصه

 تا میخواهم مرگ کمی فقط حال...ام داده قورت است وقت خیلی را غصه من...من جان نه غصه؟؟؟

 میخواهم فقط الان....پیکرش بر روزگار هم سر پشت های حمله از را دردمندم جسم بدهد نجات

 دل خون اش هرتکه برای و کنم جمع شکسته دوباره که را ام خورده ترک قلب و بنشینم

 بچس هم دل زخم برای راستی...کنم تزیینشان زخم چسب با و بهم بچسبانمشان دوباره...بخورم

 هست؟؟؟؟ زخمی
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 حرکت به را ماشین ریزی اخم با ماهور....شد شدیدتر اش گریه ام منگی دیدن و سکوت با ساقی

 بود ایستاده هنوز خیابان ی گوشه که مرد آن برای دلم کمی هم من....بود فکر در عمیقا و آورد در

 ....من دل بر لعنت و میتپید

 ...من خود بر لعنت

 دهپیا هم ساقی...شدم پیاده هردو به نگاه بی و کردم مختصر تشکر یک تنها خانه به رسیدن با

 دنیا؟: شد

 خوبی؟؟؟: گرفت را دستانم...نداشتم بغض که بود عجیب...کردم نگاهش

 را هاکان حضور چرا نمیدانم اما بود احمقانه...بود فراری من از ها وقت خیلی بودن خوب

 با ای زبانم با یا...میگفتم دروغ حرف این برابر در بود وقت خیلی....دادم تکان سری...میخواستم

 ....سرم

 حتی...زدم را در زنگ و نه یا دادم را جوابش نمیدانم که گفت لب زیر غمگینی و آرام خداحافظ

 داخل را خودم من و شد باز پرسشی هیچ بی در..نداشتم هم را کلید درآوردن جان

 با رفته مسجد به نماز برای پدر گفت وقتی و دادم عمه به ای خسته و روح بی سلام....انداختم

 باسل....بودم مرده انگار...فکری هیچ بی....بغضی هیچ بی..بودم خنثی....رفتم اتاقم به راحت خیال

 سر به را مادر چادر و کردم خاموش را اتاقم چراغ...گرفتم وضو و انداختم تخت روی را هایم

 رااکب الله....بستم قامت و ایستادم...کشیدم نفس هارا گل عطر و کردم باز را ام سجاده....انداختم

 هجوم گلویم به هم بغض گرفت قرار کنارم هایم دست و گفتم که را اول

 و کردم بلند را سرم و دادم که را نمازم سلام....هایم اشک به داشتم احتیاج...نشکستمش....آورد

 ...دلخورم ازت: گفتم جمله یک فقط..دیدم را تاریک آسمان اتاقم ی پنجره از

 ....ریخت چادرم بر قطره قطره وجودم دردهای صدا بی و شکست بغضم.... جمله یک همین

 درک برایم که حکمتی از میگرفت دلم گاهی هم من...خطاکار ی بنده یک....بودم بنده هم من

 با آخر دست و کنم شکایت او به میخواست دلم...میکردم قهر او با گاهی هم من...نبود کردنی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 133 

 تهش ته میدانست هم خودش....نداشتیم ها حرف این از خدا و من...دارم دوستش بگویم گریه

 ....اش خدایی برای شوم لوس و کنم خالی کنارش را خودم گاهی است لازم اما دارم دوستش

 ....بود گرفته عجیب که آسمانش طرف کردم دراز را دست همان و گرفتم دست با را هایم اشک

 این از تر ریز هاش تیکه دیگه...شکسته خیلی بندت...بریده...خستست دنیا خدا: دنیا

 ...کن کمک دنیاتو....کن کمکش خدا....نمیشه

 حالت همان در آنقدر...رفتم سجده به و افتاد پاهایم روی هایم دست...گرفت شدت هایم اشک

 جمع را ام سجاده...برگشت وجودم به آرامش کمی و شدم سبک...شدم خالی کاملا تا ریختم اشک

 کمی باید...بود برگشته مسجد از که آمد می پدر صدای...تخت روی نشستم چادر همان با و کردم

 زنگ صدای که بودم نشسته حالت همان در...میشد پاک هایم چشم از گریه آثار تا میکردم صبر

 هر میماند ما ی خانه در عمه که روز چند این در چون باشد سامان میدادم احتمال....شد بلند در

 شدم خیره چادر قاب در ام چهره به....برمیگشت اشان خانه به شام بعد و میزد سر و آمد می روز

 هاییتن احساس انقدر بود اگر...بود کاش...کشیدم آهی...میشود زیباتر چادر با دنیا میگفت مادر....

 ...نمیکردم

 شده چی: کردم نگاه سرش روی چادر به تعجب با...کشید داخل تن عمه و خورد در به ای تقه

 عمه؟؟

 بیرون بیا خودتم...تواِ های دانشگاهی هم از میگه بابات عیادت اومده پسری یه جان دنیا: عمه

 ..عمه

 عمه؟؟ کیه: شد گرد هایم چشم

 هک چادر شکلت قربون...میزنه حرف داره بابات با...عمه نمیدونم: انداخت بالا شانه عادت طبق عمه

 ...پس بیرون بیا سرته

 سیک چه پس نداشتم را بیاید پدر عیادت بخواهد که کلاسی هم پسر...شدم خیره عمه به متفکر

 از عمه همراه و کردم مرتب سرم روی را سفیدم چادر و برخواستم کنجکاوی با...باشد میتوانست
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 چه بدهم تشخیص بتوانم صدا روی از که آمد نمی هم گویی و گفت صدای....شدم خارج اتاقم

 ....ناخوانده مهمان این کسیست

 امان قدیمی کمی و ساده های مبل روی نشسته پسر دیدن با و شدم پذیرایی وارد عمه دنبال

 ..شدم شکه

 رس توانستم تنها و بود شده قفل کاملا زبانم اما من گفت آرامی سلام و شد بلند جدی دیدنم با

 هستن؟؟ شما های همکلاسی از پارسیان آقای دخترم:  کرد نگاهم پدر...بدهم تکان

 گیج کمی و نمیفهمیدم اصلا را حضورش دلیل...چرخید پدر روی به هاکان از ام زده بهت نگاه

 ...رسوندن خونه به منو باری چند و کردن لطف که هستن شخصی همون ایشون....بله:  بودم

 تنها چون گرفت جوابی چه و گفت او به چه که نفهمیدم...هاکان طرف برگشت و زد پدرلبخندی

 خودم به عمه صدای با...اینجاست چرا هاکان که بودم سوال این جواب کردن پیدا پی در منگ

 ایستادی؟؟ چرا...عمه بشین: آمدم

 ....نشستم پدر کنار و آمد بالا ویندوزم ساقی قول به و آمدم خودم به کمی تازه

 صحبت خصوصی باهم میشه اگه که داشتم باهاتون هم عرضی یه عیادت از جدای راستش: هاکان

 ...کنیم

 بله: شد بلند دست در مقصودش شاه تسبیح چرخاندن از بعد و کرد نگاهش متفکر کمی پدر

 ..طرف این از...پسرم

 سرشان پشت پدر اتاق در وقتی....کرد حرکت سرش پشت من جانب به نگاهی هیچ بی هم هاکان

 عمه؟؟ خبریه: رساند من کنار سریع را خودش عمه شد بسته

 خبری؟؟ چه: کردم نگاهش تعجب با

 جز ای خصوصی حرف چه پسر این: گفت آرام و کشید جلو را رنگش مدادی نوک چادر

 باشه؟؟؟ داشته میتونه خواستگاری
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 و شدم بلند....کرد نگاهم متعجب عمه...خنده زیر زدم بلند صدای با بعد و شد گرد هایم چشم

 ...عمه باحالی خیلی: گفتم میرفتم آشپزخانه طرف به که همانطور

 و کشیدم شام غذای به سرکی لبخند همان با هاکان؟؟ هم آن خواستگاری؟؟...بود دار خنده واقعا

 انگار و کشیدم سر و کردم پر شیر از آب لیوان یک...رفت ضعف ام معده کرفس خورشت دیدن با

 به و دادم کابینت به را ام تکیه....باشد درست عمه ی کودکانه بینی پیش آمد نمی بدم هم زیاد

 ..میکردم پیدا حضورش برای دلیلی کمتر میگشتم چه هر....شدم خیره دیوار سفید های کاشی

 ردیگ....آمدند بیرون محوی لبخند با هردو و شد باز پدر اتاق در که کشیدم سرک اپن روی از کمی

 درگاه در دیدنم با و من کردن پیدا برای برگشت پدر....نمیشد گرد این از بیشتر هایم چشم

 ...برو بدرقشون براق... میبرن تشریف دارن پارسیان آقای باباجان: زد لبخندی آشپرخانه

 وارد وقتی...شدم روان دنبالش عمه و پدر با هاکان خداحافظی از بعد و دادم تکان سری تنها

 ..آرامشه از پر اینجا: من طرف چرخید و کرد اطراف به نگاهی شد حیاط

 ...آدماش مثل: زد محوی لبخند...کردم نگاهش گنگ

 خبر چه دانشگاه جلوی امروز: خشکید لبم روی اش بعدی سوال با که زدم لبخند هم من بار این

 دنیا؟؟ بوده

 پیدا اما نبود سخت گفته او به را ماجرا کسی چه که این حدس....کردم گم کاملا را پایم و دست

 دانشگاه بعد فردا: آمد جلو جدی دید که را سکوتم....بود سخت سوال این برای جواب کردن

 ....دنیا بایده یه این...میکنی تعریف من واسه و چیز همه تو و تپه همون رو میریم

 باید؟؟: کردم نگاهش واج و هاج

 ...باید بله:  عصبی کمی و بود همیشه از تر جدی

 بوی پشتش چون چسبید دلم و جان به باید این اما وقت هیچ....نداشتم خوشی دل ها باید از من

 ...میداد نگرانی و حمایت
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 اورب میتونی نمیدونم: گفت میکرد بازش که همانطور و رفت در طرف به...بود جوابم تنها سکوت

 با جنسش که شدم کسی نگران سال چندین بعد بار اولین برای...دنیا نگرانتم من اما نه یا کنی

 ...کن اعتماد بهم دنیا...اعتماده فقط شرطشم...کنم کمکت بزار پس...داره فرق بقیه

 انگار و کردم حس شدیدا را اش خالی جای..نبود ام سینه در دیگر دلم و شدم خیره چشمانش به

 بدجور انگار که چیزی نگران...بود نگران چشمانش...روبرویم مرد طرف میکرد پرواز داشت که

 ..بود کرده درگیرش

 ی لحظه که برود بیرون خواست..بود موافقتی هر از تر واضح سکوتم چون نبود من جواب منتظر

 سریع کاراش میسپارم...عمل برای کردم راضی و پدرت: گفت جمله یک برگردد که این بدون آخر

 ...خداحافظ..بره پیش تر

 بود داده قول هم قبلا او...شد مشخص برایم هایش حرف معنی تازه شد بسته سرش پشت که در

 با و خانه طرف کردم پرواز و کردم نگاه بسته در به شوق اشک با...میکند حل را چیز همه که

 ...بابایی...بابا: زدم صدا را پدر بلند صدای

 بابا؟؟ شده چی:  آمد طرفم به عجله با پدر

 عمل؟؟ به شدی راضی: گرفتم را دستانش و کردم رها را بود افتاده سرم از که چادرم

 سر ما پیشانی به بوسه یک نشاندن از بعد و زد لبخندی..رافهمید ام تابی بی همه این دلیل تازه

 ..درسته: داد تکان

 چطور: را ام حنجره بود کرده لرزان صدایم شادی...همینطور هم عمه...کردم نگاهش ناباور

 کرد؟؟؟ راضیتون

 که کشید وسط رو چیزی اما نزنم حرفی دادم قول: گرفت عمق لبخندش و زد برق پدر های چشم

 نمیخواستی؟؟؟ و همین تو مگه..باباجون نپرس.....بگم نه نشد

 به بود شده راضی پدرم که وقتی داشت اهمیتی چه چیزها ی بقیه...دادم تکان سر اشک با فقط

 ...عمل
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 ...کردی حضورت خودتو مدیون مرا هم باز پارسیان هاکان

 ..ممنونم خدایا

......................................... 

 همه گفتن نمیدانستم...بود لرزان کمی و سنگین هایم قدم ٬شدم پیاده و کردم باز را ماشین درب

 احتیاج شدیدا اما نه یا بود درستی کار نداشتم او به نسبت زیادی شناخت که مردی به چیز

 ام واقعی احساسات و افکار و بفرستم بیرون کلمات بین از مجددش بازگویی با را درد این داشتم

 صحبت کسی با نریمان به راجع خودم نگاه ی دریچه از وقت هیچ من...شوم شریک کسی با را

 ارمغان به چیزی عذاب جز برایم همیشه که را چیزی کنم فاش میخواستم حالا اما بودم نکرده

 هم او..رساندم ملتهبم وجود به دل و جان با را اش سردی و نشستم سنگ تکه روی....نذاشته

 از پر حد چه تا که بود دیده نگاهم در انگار....بودم سکوتش ممنون چقدر و فاصله با...نشست

 ....دهم نظم کمی را پریشانم افکار میداد اجازه سکوتش با و تردیدم

 نقش هایم چشم جلوی اول روز همان از را چیز همه و بستم تهران روی را هایم چشم

 ...هایش شیرینی و ها تلخی تمام با..بود که همانگونه....دادم

 زیاد نمیخوام شب اون به راجع....ریخت بهم و باورام ی همه اتفاق یه که بود سالم نوزده: دنیا

 از که پیچوند بهم سردرگم کلاف عین منو و ریخت بهم منو حساس وجود طوری اما بزنم حرف

 ....ساکت و صامت ی مجسمه یه به شدم تبدیل بودم که شوری و شر دختر

 ثمره نهات ببینه و بشینه بود سخت اونم واسه نداشتیم رو کسی هم جز ما....بود نگرانم خیلی بابا

 ات بایسته مقابلم سخت و سفت که دلیل یه شد همین...میشه آب چشماش جلوی داره عشقش ی

 بعد ماا نبود میلم باب زیاد اوایل شاید که پیشنهادی....روانشناس یه پیش رفتن برای کنه راضیم

 ...بابا خاطر به فقط....کردم قبول

 دوباره را روز آن ی ثانیه به ثانیه میخواستم...کردم مکث کمی رسیدم که هایم حرف اینجای

 آن میان من حیای بی دل و میکرد نگاهم سکوت در هاکان....بودم احمق شک بی....کنم مجسم

 ...میرفت قنج جذابش اخم برای آشفتگی همه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 138 

 و آدم خورشید یادمه خوب و بود تابستون:  کردم تر دوباره را سرمایم از شده خشک های لب

 تشدیدش هم هوا گرمای و بود شده ضعیف کمی اعصابم کلا که من...میکرد کباب زنده زنده

 هشد بدخلقیم و کلافگی باعث همین و بود گرم کمی شلوغیش به توجه با مطب داخل...میکرد

 ابلممق اتاق دیدن با کردم باز و در که همین....اتاق تو رفتم پر توپ با رسید من به که نوبت...بود

 محو چندلحظه که بود آرامش پر و خوشرنگ قدری به اتاق....زد پر ذهنم از چی همه

 ....ندیدم هم و دکتر دکوراسیونش

 نگاهم بار این....کنه حضور اعلام سرفه با شد مجبور خودش که کردم نگاه دیوار و در به انقدر

 و اتاق اون خود از جوون و جذاب دکتر اون ی چهره اما باشه احمقانه شاید....اون رو چرخید

 ....بود تر بخش آرامش اتمسفرش

 بود؟؟؟ احمقانه فکرت این میکنی فکر چرا: پرید حرفم میان آرامش با هاکان

 کندوکاو را میکردمش مخفی همه از که بعدی همان...را درونم کمی سوالش برای و کردم نگاهش

 ...کسیه یه ی چهره تو آرامش بگه که الان تا ندیدم رو کسی چون: کردم

 نمیخواست انگار..کند پراکنده را وجودم غم و درد کمی میخواست سوالش با انگار...زد لبخند

 خیلی دنیا احمقم؟؟؟ پس...میبینم و آرامش آدم یه ی چهره تو منم:  شود درگیر ذهنم هم خیلی

 ...بدون محق کمی خودتو پس باشن داشته تورو افکار میتونن آدما از

 فکر مواقع بعضی..دقیق و آرامش از پر..میزد حرف او شبیه چقدر...دادم قورت را دهانم آب

 محق مرا او...آوردم ایمان فکرم این به لحظه این اما میشود قابلی روانشناس هاکان میکردم

 ی کننده ویران امواج انگار...کردی اشتباه نمیگفت بقیه خلاف بر که بود خوب همین و دانست

 ...شد کم شدتشان از کمی قلبم

 نمیدی؟؟؟ ادامه: هاکان

 انج کردنش فراموش برای که چیزی تکرار بود سخت چقدر..شدم بلند و فرستادم بیرون را نفسم

 بودی کنده
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 از روزها آن یاد با که ای شکننده و ضعیف دنیای..را خودم خودِ...گرفتم بغل را خودم دستانم با

 چیز همه کامل تا بود داده اجازه انگار اوهم و کردم نگاهش لحظه چند:  میبرد رنج اش سادگی

 یرز رو سرم و کشیدم خجالت....اومدم خودم به دقیقه یک یا چندثانیه بعد شاید...بیفته جا برام

 خانم بشینید نمیخواید: خورد گره چشماش تو دوباره هم من نگاه شد بلند که صداش...انداختم

 ...زیبا

 جمله حتی من...میبینی: گذراندم نظر از را ریزش اخم و هاکان طرف چرخیدم و خندیدم بغض با

 ...یادمه مو موبه هاشم

 نک تمومش میکنه اذیتت اگه: دیدنش برای کردم بلند سر من و ایستاد مقابلم...شد بلند هم او

 ...دنیا

 حالا که جایی به بودم رسیده..بودم خسته..بار این زیر میشدند له داشتند هایم شانه...رفتم عقب

 میخوام...شدم خسته...نه: نداشتم را زبانم اختیار دیگر و بود شده شکسته لبهایم سکوت مهر

 ...میخوام...بیرون بریزمش

 من که..هست بگوید ها گره آن میان میخواست انگار..بود خاص اخمش..پرید حرفم میان اخم با

 این زا یکم که اینجام...کنم کمک بهت و کنم گوش اینجام من...باش آروم دنیا باشه: نیستم تنها

 ..باش آروم فقط بکشم دوش به و بار

 حسی بی و ضعف آن دوباره که همین من برای...بودم آرام من...شدم خیره نگرانش ی چهره به

 هب کرد شروع و ریخت آب لیوان یه برام...جلوش نشستم: بودم آرام یعنی آمد نمی سراغم لعنتی

 دیدم بود شده تموم وقتم ساعت نیم و شدم بلند جام از وقتی اما نمیپرسید سوال...زدن حرف

 و من حرفاش نوع با اما بود نپرسیده سوالی...گفتم اما خجالت و ترس با...گفتم بهش رو چی همه

 ...داشت بدی تاوان خیلی که اعتمادی..کردن اعتماد برای بود کرده مجاب کاملا

 ...رفتم راه پیاده خونه تا بیرون اومدم که مطبش از

 جلب و توجهم اش چهره آرامش برای چندثانیه همون فقط بود افتاده برام که اتفاقی به توجه با

 آرزوهای شرایط اون تو بتونم که نبودم دختری من...بود عادی بقیه مثل برام بعدش و بود کرده
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 ی جلسه تا اغراق بدون...بقیه مثل بود یکی من دید از نریمانم...بدم شکل خودم برای دخترونه

 نریمان نظر زیر من مداوم ماه شش...کردم فراموش هم و چهرش حتی بعدی ی مشاوره

 شحرفا....میگذشت نریمان نگاه شوریدگی و من تفاوتی بی و بیخیالی با که ماهی شش....بودم

 خوشحال همه از بیشتر بابا و قبل آدم همون میشدم کم کم داشتم..بود آرامشبخش برام

 تشکر ازش...عادی عادیه...بودم عادی من اما گرفتست کمی کردم حس آخرمون ی جلسه..بود

 تو برمیگشت داشت تازه آرامش....شدم خارج مطب اون از همیشه برای خودم خیال به و کردم

 ..شدم مواجه کننده شکه خبر یه با بعدش هفته یک که زندگیم

 نشأت قلبم اعماق از که کشیدم آهی...کردم سکوت رسیدم که هایم حرف اینجای به

 ...شد اینگونه چرا نفهمیدم هرگز اما بودم کرده مرور بارها را داستان این من....میگرفت

 بابا هب دوستش همون و بود شده معرفی ما به مشاوره برای بابا دوستای از یکی توسط نریمان: دنیا

 بعدش و بهت اولش که خبری...ما ی خونه بیاد خواستگاری برای میخواد اون که بوده داده خبر

 میدونست و بود خبر با من احوال از کاملا که نریمان نمیکردم درک اصلا....داشت پی در و خشمم

 بار اولین برای اما نه بگه گفتم بابا به..کنه درخواستی همچین تونسته چطور خبره چه ذهنم تو

 ..بود بابا تأیید مورد جوره همه کاشف نریمان دکتر ظاهرا...شد دعوامون باهم

 احتیاج دهانم در شده قطار کلمات به دادن نظم برای ها مکث این به...سکوت هم باز

 ...سوزاند را ام گونه چپم پلک پشت از اشک قطره یک و بستم را هایم چشم...داشتم

 خودمم حال...شدنش بستری بیمارستان به شد ختم دعوامون شب اون...نبود خوب بابا حال: دنیا

 ستمود شد بهتر حالش یکم وقتی..بکنم بابا شدن خوب برای هرکاری بودم حاضر...نداشت تعریفی

 آفتاب و خودش...نداره طولانی عمر به امیدی زیاد گفت...بشینم تختش کنار کرد وادارم و گرفت

 زندگی به کرده کمکم نریمان گفت...بشه راحت من بابت از خیالش میخواد و میبینه بوم لب

 صدا من قلب تو چیزی یه و میگفت بابا...بده تشکیل برام خوبی زندگی میتونه و برگردم

 اما داشتم واهمه ازش زمان اون شدت به که چیزی به میرسه حرفا این ی همه که این حس...میداد

.... 

 ...کردم قبول بابا خاطر به: نالیدم بغض با و کردم باز را هایم چشم
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 ام هشان روی را کتش...میلرزیدم هم باز اما بود تنم ضخیمی پالتوی که این با...آمد نزدیکم هاکان

 ...میلرزی داری: کرد زمزمه آرام و انداخت

 ... وجودمه از سرما...زده یخ این: کوبیدم قلبم به دست با و کردم نگاهش

 طوراین نمیتونم...دنیا بسه: میکشید درد پایم به پا انگار ولی نمیدانم..بست با را هایش چشم

 ...ببینمت

 من و کلافگی این از خورده جا هم خودش میفهمیدم کاملا...شد هردویمان تعجب باعث اش جمله

 شربت خوردن مثل درست...میشد کمرنگ کوچک شیرینی یک با که هایی تلخی از بودم پر هم

 ....بندش پشت فرنگی توت نبات آب یک مکیدن و استامینفون

 را کت های آستین...انداخت چنگ مرا دل کسی و زد موهایش میان چنگی و گرفت من از نگاه

 ... بدم ادامه نمیتونم دیگه: انداختم زیر را سرم و کردم نزدیک بهم

 نیاید به شیرینی طعم کم کم انگار...شیرین و بود هضم قابل اش نگرانی...کرد نگاهم و برگشت

 ...شو سوار... باشه: میکرد تزریق واقعی

 بازگویی...برداشتم دوشم روی از را کتش و نشستم ماشین نرم و گرم صندلی داخل درنگ بی

 زا بودم تخلیه من هم جا همین تا که داشت زیاد انرژی یک به احتیاج کرد من با نریمان که کاری

 زا که صبح بعد...نمیشد مزاحمم کس هیچ و میخوابیدم میخواست دلم...بودم خسته...نیرویی هر

 کنسل را قرارمان و میزدم الهه به زنگی...است شوم روز همان صبح میدیدم برمیخواستم خواب

 پیشم عزیزم ی الهه....آمد نمی پیش مشکلات این از کدام هیچ کوچیک کار همین با و میکردم

 خیال با هم الان شاید...نمیگذاشتم نریمان مطب درون به پا وقت هیچ و نمیشد بد من حال...بود

 حیف ولی...بود نرفته تاراج به هنوز ام دخترانه رویاهای و بودم مردی عاشق بدبینی بی و راحت

 ...افتاد هم پشت وحشتناک اتفاقات آن و نگرفتم تماس روز آن من که

 درک را چشمانش داخل غم...کرد نگاه صدایم بی های اشک به و نشست تأخیر با هاکان

 هک مرموز مرد این به بود هرچه...بود شده غرق گذشته در و میدید را کسی من در انگار....نمیکردم
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 افتم می کسی یه یاد میکنی که گریه: کشید آهی....بودم مدیون داشت را هوایم زیادی روزها این

 ....شد ظلم خیلی بهش من زندگی تو که

 برد موهایش میان شدت به را دستش هردو...گرفت من از نگاه اخم با هم او و کردم نگاهش گنگ

 ختس که میفهمیدم...کرد حرکت بیرون نفسش شدت پر فرستادن با بعد و زد میانشان چنگی و

 نمیدانستم اما است همان ی نشانه اخم این و کرده پر را ذهنش چیزی و است پریشان

 به دوباره درد شد پخش که ایرانی موزیک صدای...بود پیچیده هم هنوز برایم هاکان....چیست

 رت منطقی انگار کنارش اما بود عجیبی حکایت...شد تزریق وفایی بی و خیانت سرنگ با قلبم

 ...کنم برخورد هرچیزی با میتوانستم

 بی کوبش صدای و کرد بارش به شروع وحشتناکی و صدا پر برق رعد سر پشت شدت به باران

 ...شد کوتاهم لرز باعث ماشین ی شیشه به اش رحمانه

 اخمش هاکان...میکرد زنده برایم را  وحشتناکی خاطرات یاد و بود آور خوف برایم باران نوع این

 را باران قطرات خوردن سر...شد بسته هایم چشم و چسبید شیشه به سرم من شدو تر غلیظ

 ...ببینم نمیخواستم

 

 کجایی؟؟ دیوونه بارون گرفته ببین

 ..جدایی نمیاد گفتی دیوونه این به

 ...مریضت دستای تو بازم دستامو بگیر

 ..عزیزه... نمرده خاطراتت هنوزم

 داری؟؟ دوسش هنوزم: چرخیدم سختش زیادی پرسش و هاکان صدای با

 شب تمام ی اندازه به سوال این جواب...نه...دوختم کدرش های چشم به را دارم نم های چشم

 میشد تنگ نریمان آن و روزها آن برای دلم گاهی هم هنوز...بود واضح تحقیرم پر و تنهایی های

 دوست نمیتوانستم دیگر وقت هیچ را کرد خمیر و خورد هایش حرف با مرا شب آن که نریمانی اما
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 سخت اش چهره و کرد بیشتر را سرعتش که کرد برداشت چه را سکوتم نمیدانم...باشم داشته

 ...رفت درهم

 یذهن برایم که داشتم زیادی افکار....بود مشغول فکرم..بودیم کرده سکوت هردو راه طول تمام در

 برایم هم هایم هورمون جدید شدن پایین بالا و احساسات این....بود ساخته را آرام نا و مشوش

 ایستاد ماشین که همین.....کردم نگاه شدیم واردش که امان کوچه به آهی با....بود شده معضل

 میرم شب فردا من: ماسید دهانم در حرف اش اخباری ی جمله با که تشکر برای طرفش چرخیدم

 ...برمیگردم بعد ی هفته...ترکیه

 ینبد این و ترکیه برود میخواست...بود خیره روبرو به و نمیکرد نگاهم اما او....کردم نگاهش فقط

 هرش ابری آسمان مانند دلم اما داشتم شرم...بیینم را او حالاها حالا نمیتوانستم من که بود معنی

 وت: سمتم چرخید دید که را سکوتم....شنیدم درونش نیز را رعدی صدای کردم حس حتی...گرفت

 لازم که وقت هر و موقع هر...بگیر تماس ماهور با اومد پیش مشکلی هر نیستم که هفته یه این

 ....میفرستم واست شمارشو...بود

 را حسی همچین بود وقت خیلی...کردم نگاهش قدردانی با....فشردم دستم در را کیفم ی دسته

 هم هرچقدر...شکننده و ظریف...دخترم یک من کند درک که این..بود نکرده خرج برایم کسی

 یاری به کسی دارم احتیاج و آورد خواهم کم گاهی بکشم دوش به را مشکلاتم جور خودم بخواهم

 به که ممنون: میشود تنگ ام گروهی هم برای دلم میدانستم حالا همین از....بشتابد ام

 ...خطر بی سفرت...فکری

 وازشن را قلبم نامریئ نور از هایی رشته توسط هایش پلک پشت نگرانی کمی و کرد نگاهم عمیق

 ...کرد

 دنیا؟؟؟: زد صدایم که شوم پیاده خواستم

 کس هیچ را دنیا..  بود خوابیده پشتش حرف زیادی...پکاند را دلم زدنش صدا طرز چرا نمیدانم

 بله؟؟؟: طرفش چرخیدم...نمیکرد تلفظ زیبا او مثل
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 فعال اونور خطمو همین من...بزن زنگ ماهور به سراغت اومد نریمان حتی اگه: کشید عمیقی نفس

 ننک نگاه ساعت به اصلا.....هستم من هم بزنی حرف کسی با داری احتیاج کردی حس اگه میکنم

 ...باشه راحت ازت خیالم بزار... بزن زنگ خواستی هروقت و

 انتک سری تنها...نداشتم هرگز مرد این آشفتگی دل و نگرانی به مردی من...کردم بغض اراده بی

 .... خانم رفتنی دم بشنوم صداتو بزار: خندید که دادم

 ودمیش تنگ برایش دلم میدانستم لحظه همین از...نبود خودم اختیار در قلبم دیگر قسم خدا به

 رمهمس واقعا مرد این اگر بود شیرین چه و کند بدرقه را همسرش بود قرار که بودم بانویی عین....

 ...بود

 هاکان...میمردم و جا یک میرفتم باید افکارم این با دقیقا من...شدم شکه هم خودم فکر این از

 .باش خودت مواظب...سلامت به: کرد زمزمه مرتعشی صدای با اراده بی.....بود منتظر همچنان

 کردم پرت را خودم تقریبا ماشین از دهد نشان خود از العملی عکس دهم اجازه که آن بی بعد و

 در....شدم داخل زده هل و کردم باز بودم کرده آماده قبل از که کلیدی با را در درنگ بی و پایین

 بیرون حرارت هایم گوش پشت از میکردم حس کاملا دادم تکیه آن به و بستم پشتم که را

 ....میزند

 با را چشمانم....میشد تنگ برایش هم حالا همین از دلم و میکردم حس وضوح به را قلبم طپش

 تا نداشتم ای چاره ظاهرا...بد یا است خوب این نمیدانستم....لرزیده دلت دیگر بار دنیا...بستم درد

 ...نتراشم مشغولم ذهن و خودم برای دیگر فکر یک اقل لا و بسپارم زمان به را خودم

........................................... 

 

 :هاکان

 جای چپم دست درون را اش فلزی ی دسته و گذاشتم زمین روی را رنگ مشکی چمدان

 از قبل بود لازم...میشکست را عمارت سکوت سرم پشت چمدان های چرخ کشیدن صدای....دادم
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 ماشینش سوییچ با که ماهور به رو و کردم رها دیوار کنار را چمدان...میزدم خان به سری رفتن

 ...کن روشن و ماشین...کنم خداحافظی خان از میرم: کردم میزد کله سرو

 و کرد بلند اش دسته کشیدن بی هم مرا چمدان رفتن از قبل...داد تکان سری جدی و کرد نگاهم

 سمت به محکم های قدم با و فرستادم بیرون شدت پر را بازدمم...گرفت پیش در را خروجی راه

 به ضربه چند و دادم تکان سر میکردند سلام ترس با که خدمه چند برای....شدم راهی خان اتاق

 طبق...شدم وارد و چرخید دستگیره روی دستم داد ورود ی اجازه که بمش صدای با...زدم اتاق در

 لب یرو قیمتش گران کلاسیک پیپ و بود نشسته اش وارانه سلطنت زیادی صندلی پشت معمول

 داری:  گرفت دستش در را پیپ....گفتم ای جدی سلام و شدم وارد کامل....میکرد بازی هایش

 میری؟؟؟

 ....بدم خبر بهتون اومدم...بله: بداند که نداشت تعجبی.... کردم نگاهش

 دلم برگشتی وقتی....پسر باش خودت مواظب: شد بلند اش صندلی پشت از و داد تکان سری

 ....بشن گروه جذب زود خیلی هم دختر و پسر اون میخواد

 ....کردم نگاه بود ایستاده من به پشت که قامتش به...شد مشت دستم

 .... میشد کاش

 چرخیدم پا پاشنه روی از و گفتم ای جدی ی بله....نبود درست هم فکرش حتی...خوردم را حرفم

 در بدی حس میزد حرف نیروها زودتر جذب از خان که هروقت روزها این...شدم خارج اتاق از و

 بود درست حدسم اگر....میشدم مضطرب هم علتش به فکر از که میشد جاری بدنم پی و رگ

 شکار بتواند ماهور بودم امیدوار...نمیخواستم را این ابدا من و بیفتد خطر به چیز همه بود ممکن

 ....شود تمام جا یک ها دلمشغولی این ی همه و دهد انجام خوب را

: چرخید طرفم به ماهور....نشستم ماشین در خشکش و سرد محیط به نگاه بی و شدم باغ وارد

 شد؟؟؟ چی

 ...بشن جذب نیروها باید زودتر میگه فقط...هیچی: کردم نگاهش
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 ..دنیا هاکان: چیست دلیلش بود واضح که کرد اخمی

 ...تره مهم هدفمون: کردم قطع را حرفش

 مطمئنی؟؟: ماهور

 اما نیفتد اتفاق این که بود این من سعی ی همه هرچند...شدم خیره روبرو به و دادم تکان سری

 کردی؟؟؟ چیکار شمس ساقی با: بود خارج من ی عهده از کنترلش افتاد می هم اگر

 احمقانه اما کشیدم بیرون زبونش زیر از و میخواستیم که چیزایی: شد خیره روبرو به متفکر

 ....میاد خوشم ازش میکنم احساس

 چیز همه برات اینبار ظاهرا پس: کردم زمزمه دودش فرستادن بیرون بعد و زدم آتش سیگاری

 ...تره متفاوت

 ....داد تکان سر آهی با 

 و میشوم نگرانش حد این تا چرا نمیدانستم...ایستاد او روی آدم این میان و زد چرخ دوباره فکرم

 ..نرمم حد این تا آدم این جلوی اصلا چرا

 اصلا که تراشیدم بیخودی دلیل هزار هرکدام برای و دادم پر و بال ذهنم در چراها این به انقدر

: آورد خود به مرا بازویم با ماهور دست تماس تنها.....رسیدیم امام فرودگاه به کی نشدم متوجه

 ...رسیدیم...داداش پاشو

 اشینم از کرختی با....فرستادم بیرون را نفسم فرودگاه ساختمان دیدن با و کردم اطرافم به نگاهی

 برگشتم...کشیدم را بود کرده خارج عقب صندوق از ماهور که چمدانی ی دسته و شدم پیاده

 ...کشیدی زحمت....تو بیای نمیخواد: طرفش

 ...برسون سلام خانم یاسمین به..باشه:کرد نگاهم مطمئن نا
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 هباش بیشتر دنیا به حواست اما بگم نباشه درست شاید...باشه حواست ماهور: دادم تکان سری

 اقدام خودت شد مزاحمش دوباره بود دانشگاه جلوی روز اون که پسری اون دیدی اگه...

 برسه آزمایشش و کار به تا نزنه بهم چیزی و ذهنش...باشه راحت خیالم میخوام...کن

 ارک نگران فقط مطمئنی که بود معنی این به دقیقا لبخندش..زد ضربه ام شانه به لبخند با

 ...هست حواسم: هستی؟؟

 طرف به کوتاهی خداحافظ با...فشردم را اش شده دراز دست و فرستادم بیرون پرشدت را نفسم

 شدن چک از بعد و شدم گیت وارد اطراف های مغازه به نگاه بی و برداشتم قدم ساختمان

 رکتح کمی تأخیر با پرواز بار اولین برای خوشبختانه...گرفتم شدن رد ی اجازه بلیطم و پاسپورت

 زیادی های حس و ها فکر این تمام مامان دیدن و استانبول آسمان در فرودم با بودم امیدوار...کرد

 کرده تلاش هدفم به رسیدن برای سالها...بودم پارسیان هاکان من...کند رهایم هم کننده گیج

 یک میگذاشتم نباید...بودم کرده سرکوب خودم در را احساس و بودم گذشته ها خیلی از...بودم

 ....دهد باد بر را ام ساله چندین زحمات تمام بتواند فروزش دنیا سادگی به دختر

 مهماندار....کردم حرکت خروجی درب سمت به و شدم بلند جایم از آتاتورک در هواپیما فرود با

 رسف آرزوی شوند خارج میخواستند که کسانی تک به تک برای انگلیسی زبان با خنده خوش

 اتوبوس با...آمدم پایین ای نقره های پله از و دادم را جوابش دادنی تکان سر با...میکرد خوشی

 آتاتورک سالن در گذاشتم پا با بالاخره و کردیم حرکت مسافران دیگر همراه فرودگاه تا شیکی

 فاصلهبلا پس ندارد خبر آمدنم از مادر میدانستم...شد تمام کوتاه نسبتا اما کننده کسل پرواز این

 نیمی بخورم قسم بودم حاضر که آتاتورک بزرگ فرودگاه از خروجم و چمدان گرفتن تحویل بعد

 BBK sokak: گفتم جدی نشستن محض به و گرفتم تاکسی یک بودند ایرانی مسافرانشان از
Brig(.ببک خیابون برید) 

 عجیب شلوغی و استانبول...شدم خیره بیرون به هم من و کرد حرکت سر تکان با راننده مرد

 رویایم ی همه و میکردم آرامش احساس درونش...بود زیبا و سرسبز...داشتم دوست را غریبش

 ....کنم مهاجرت اینجا به همیشه برای ایران در کارهایم اتمام از بعد تا بود این
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 انهخ یه بود کشیده برایم که زحماتی تمام برای...بودم گرفته خان از پنهانی خودم را مادر ی خانه

 ینیاسم که میدانستم خوب...کردم خریداری ببک ی نقطه بهترین در اش سلیقه طبق ویلایی ی

 و بنشینم نمیتوانستم اما ندارد دوست را ولخرجی و کردن خرج هم آنقدرها من مهربان بانوی

 که ودب کسی تنها بانو یاسمین....میبیند آزار دردسر پر همسایگان آن با محقرش ی خانه در ببینم

 ردم از کوتاهی تشکر از بعد و کردم پرداخت را کرایه ماشین توقف با...بود مانده من با گذشته از

 و گذاشت پایم جلوی را چمدان فرز ترو هم او...شدم پیاده ماشین از راننده قدکوتاه و چاق

 مشخص هم دیوار بالای از حیاطش درختان که مقابلم رنگ سفید درب و بودم من باز حالا....رفت

 ی باغچه و مقابلم ی شده فرش سنگ ی جاده...شدم وارد و کردم باز خودم کلید با را درب...بود

 بد های حس و کلافگی ی همه کنجش در بزرگ سفید فلزی تاب آن با اطرافش درخت و گل پر

 بلند ها سنگ روی چمدان چرخ صدای حرکتم با و کشیدم عمیقی نفس....برد بین از را وجودم

 ....شد هم همینطور و میکشاند حیاط به اورا صدا همین الان میدانستم....شد

 کودکی فداکار زن همان شبیه هم هنوز زن این....ایستاد مبهوت دیدنم با و کرد باز عجله با را در

 Merhaba: ایستادم و زدم رویش به لبخندی...مادرانگی عطر از پر و...جذاب...زیبا....بود هایم
anne(مامان سلام) 

 پر را بینمان ی فاصله قدم چند و شد روان ای نکردنی باور سرعت با هایش اشک...آمد خودش به

 (هاکان؟ اومدی) ?Hakan aldatmaca: کرد زمزمه و کشید صورتم بر را دستش بهت با....کرد

 هک بانو یاسمین بگیرد آرامش وجودت از دیگر بار تا آمده هاکان بگویم...بدهم را جوابش خواستم

Belki:کرد قبل از تر شرمنده را معرفت بی و وفا بی من اش بعدی حرف با  de hayal  
kuruyorum(میبینم خواب دارم شاید) 

 ها دست این که بود باورم تمام بلکه نبود شعارم جمله این....گرفتم را ظریفش و سفید دستان

 ینا برای فقط لبخندها اینگونه..زدم مهربانی لبخند...دارد وجود که هستند دستانی ترین مقدس

 فکر آن به نباید....دادم تکان را سرم...هم دنیا ها تازگی البته...میگرفت شکل لبم روی بانو

 ...میکردم

..uyku yok: هاکان . .  Oğl an bi l gi si  olmadan i ade(برگشته معرفتت بی پسر...نیستی خواب) 
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 محکم را دستانم...کرد تر را صورتش و خورد سر هایش چشم از مروارید همانند هایش اشک

 پر و محکم..گیرم جای آغوشش در تر راحت تا شدم خم...کشید آغوشش طرف به مرا و فشرد

Önümüzdeki: گفت گریه با صورتم بوسیدن حین و کرد بغلم عشق  hoş geldini z.  .  .  Ben gelen 
ışık gördüm(اومده چشمم نور...اومده خوش) 

 این میکرد قرار بی مرا هم همیشه و میگفت را این همیشه... بودم چشمش نور...زدم لبخندی

 به کار این با داشت شاید...کرد نگاهم و گرفت دستانش میان را سرم اش دلتنگی تمام با...کلمه

 ...هستم خودم که میرسید باور این

İyi: گفتم کنان زمزمه و گذاشتم دستانش روی را دستانم  mi(خوبی؟) 

 درون مهر همه این میشود مگر کنم فکر میشد باعث گاهی که اش نشدنی تمام محبت و مهر با

 (الان؟)Şimdi: داد را جوابم بگیرد جای نفر یک

Seni: داد پاسخ دوباره و کرد مکث کمی  görmek güzeldi(شدم خوب تو دیدن با) 

 را هایش اشک تند و زد لبخندی...بوسیدم را اش پیشانی و شدم خم...گرفت عمق بیشتر لبخندم

 (بکنم تعارفت رفت یادم کردم هل انقدر)Ben Tarft böylece var vardı unuttum: کرد پاک

 هنوز... بود نکرده تغییری هیچ خانه داخل...شدم همراهش خاطر طیب با هم من و کشید را دستم

 نگاهم اش مادرانه عشق با...کشیدم عمیقی نفس...بود زندگی عطر از پر و شیک همانطور

Oğlکرد um otur(پسرم بشین) 

 (بیارم قهوه برات بشین)Otur kahve almak: داد ادامه میرفت آشپزخانه طرف به که همانطور و گفت

 اش عجله و هول پر کارهای به لبخندی....هستم هایش قهوه طعم ی شیفته حد چه تا میدانست

 (نکش زحمت)Rahatsız etmeyin: زدم

Ne bi: بود دنیایم آرامش ی نقطه تنها هایش نگاه و زن این...کرد نصیبم دیگری لبخند و برگشت r 
güçlük Bebek(عزیزم زحمتی چه) 
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: تمگف بلند بودم گرفته پیش در را اتاقم راه که همانطور و گرفتم دست در حرکت یک با را چمدان

Ben üstümü deği şti rmek içi n odama gidiyorum(کنم عوض لباس اتاقم میرم من) 

Joon I: شنیدم پشتم از را صدایش  go(جونم برو) 

 روشن برای کنارم دیوار روی چپم دست با...شدم اتاق وارد و کردم باز را پهن نسبتا ای قهوه درب

 بمل روی اتاق روشنی با لبخندی....دادم فشار را آن برق کلید لمس با و کشیدم دست محیط کردن

 و گذاشتم رنگ شکلاتی چوبی تخت کنار را چمدان و رفتم جلو...بود تمیز جا همه...بست نقش

 روزهایی...برمیگشتم گذشته به هربار اش نوسانی حرکت با...کردم رها خوشخواب روی را خودم

 ی مهربانانه تشر و توپ و بود تختش روی پریدن پایین بالا ساله شش کوچک هاکان تفریح که

 و برخواستم...بودند گرفته فاصله من از سال صدها انگار روزها آن...شنیدن را بانو یاسمین

 مخمل زخیم ی پرده....زدم چرخی اتاق دور در و گرفتم کرم های دیواری کافذ از نگاه...نشستم

 بود تاریک که این با...کشیدم عمیقی نفس روبرویم ی منظره دیدن با و زدم کنار را رنگ شکلاتی

 بحص بودم مشتاق حالا از...آمد می چشم به کاملا کنارش ساحلی ی جاده و بسفر تنگه زیبایی اما

 فقط را ببک....بپردازم دویدن کمی و ورزش به ساحلی ی جاده سرسبز ی محوطه کنار و شود

 از هک ویلایی های خانه زیبایی هرچند...داشتم دوست بسفر تنگه فرد به منحصر دید همین برای

 باعث تنگه فرد به منحصر دید همین و بود شده شروع عثمانی دولت ساز و ساخت و نوزده قرن

 نمطمئ که محبوب آنقدر...شود استانبول مسکونی ی منطقه ترین محبوب منطقه این بود شده

 معروف ی خواننده یا و بازیگر بروم ساحلی ی جاده کنار ی محوطه به ورزش برای صبح اگر بودم

 ار هایم لباس و رفتم عقب پنجره کنار از....نداشت اهمیتی برایم هرچند...دید خواهم را زبانی ترک

 ..کردم عوض مدادی نوک تیشرت و گرمکن یک با

 ودمب گفته دنیا به که این آوری یاد با اما کنم عوض ترکسلم سیمکارت با را ایرانم خط خواستم

 خوش بوی...شدم خارج اتاق از و کردم فعال را خطم رومینگ طریق از تنها است فعال خطم همین

 کرد مستم شدت به قهوه

 ne: گذاشتم بود زده زل ها فنجان به که بانو یاسمین های شانه روی را هایم دست و رفتم جلو..
Bowie(بویی چه) 
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 (جان نوش)Janet içki: زد را اش نشدنی تکرار لبخند دیدنم با و برگشت

 های شکلات دیدن با..کشیدم نفس را بویش و گرفتم دستم در را قهوه فنجان...نشستم لبخند با

 دوست بیشتر را ترک های شکلات از معروف مارک این...گرفت عمق لبخندم نوتلا مارک

 نگاه بانو یاسمین ی چهره به....بودن طعمی خوش های شکلات ترک های شکلات کلا...داشتم

 از میک...کند رفع را اش دلتنگی تر راحت تا انداختم زیر را سرم...میکرد نگاهم دلتنگی با...کردم

 چشم سوالش با...بود معرکه...شد بسته هایم چشم و نوشیدم را تلخ و طعم خوش غلیظ مایع آن

aniden habersi: شد باز هایم z Ne gel i r ki?(اومدی؟ خبر بی یهو شد چی) 

Ben sini: دادم جواب ساختگی طنز با و گرفتم نوتلا  های بسته از را نگاهم rl i(اومدم؟ ناراحتی) 

Del:  داد نشان واکنش و کرد اخمی سریع انتظارم طبق i  olmayın(.نشو دیوونه) 

 به که ای شیشه سرتاسری درب از و خوردم را ام قهوه از دیگر کمی...دادم قورت را ام خنده

Ben düşüncelerimi: کردم زمزمه صداقتم تمام با و کردم نگاه آسمان به داشت راه بالکن  sipari ş 
her şey uzakta geldi(بدم نظم افکارم به چیز همه از دور به یکم اومدم) 

 خبر هایم نقشه از...است آشفته و شلوغ ذهنم چقدر میدانست بانو یاسمین...کرد نگاهم نگرانی با

 شب آن و پیش سال هجده او..آمده هاکان روح سر بر چه میدانست که بود کسی تنها او...داشت

 را ام قهوه آخر ی جرعه...دید را من مرگ شب آن که کسی تنها....بود کنارم که بود کسی تنها

 اش صفحه مدام همراهم تلفن....شدم اتاقم راهی اش شانه فشردن بعد و شدم بلند و نوشیدم

 ه؟؟بل: کردم وصل را تماس نگرانی با دنیا نام دیدن با و رفتم جلوتر کمی...میشد خاموش و روشن

 ...سلام: شنیدم عمیق نفس یک از پس را صدایش

 خوبی؟؟؟..سلام: شدم آرام کمی پس باشد افتاده اتفاقی آمد نمی صدایش به... کردم مکث کمی

: زد فریاد قلبم از پیرو ی نیمه اما... بد یا است خوب که چه من به...گرفت حرصم خودم دست از

 ...است مهم هم خیلی...است مهم
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 ...راستش... فقط شدم مزاحم ببخشید...بله: بود خجالت از پر صدایش

 شده؟؟ چیزی دنیا: کنم آرامش کردم سعی و شدم تشویشش متوجه

 خدا و انداخته گل هایش گونه الان بودم مطمئن...میکشد خجالت که فهمید میشد صدایش از

 یشوخ به دست خجالتش بردن بین از برای...میشود شیرین حد چه تا موقعیت این در میدانست

 بدی؟؟ سوغاتی سفارش زدی زنگ نکنه چیه؟؟: زدم

 چیه؟؟ سوغاتی...خدا به نه: بود فکرم اصلاح پی در تند تند که بود گرفته جدی ظاهرا را حرفم

 نه؟؟ یا رسیدین ببینم زدم زنگ..بودم نگرانتون فقط

 طریق از تا کردند منتقل قلبم های دهلیز به مستقیم صداقت از درجه آن با را حرفش هایم گوش

 خطین؟؟؟ پشت: پرسید مردد دید که را سکوتم....شود پخش تنم تمام در خون

 از ممنون... بله: میداد من دست کار داشت دختر این...کشیدم صدایی بی و عمیق نفس

 ...هستم اتاقم در الان و رسیدم... خوبم من....نگرانیت

 مزاحمتون این از بیشتر من... برسونین سلام مادرتون به...خداروشکر خب: شد آرام صدایش

 ..نمیشم

 نیومده؟؟ پیش واست که مشکلی....تو مراحمی: گفتم اخم با و شدم بلند جایم از

 را آدم دین و دل صدایش در نجابت و ملاحت حجم این...میکرد وادار اعتراف به مرا آرامش صدای

 ...بخیر شبتون...کنم قطع باید من...نیست مشکلی نه:  میداد باد به

 و گرفتم خودم مقابل را تلفن خنده با..کرد قطع را تماس من جواب برای ماندن منتظر بی و گفت

 ....خجالتی دخترک: کردم زمزمه

 با و میرسید نفسی به اعتماد و تسلط چنان به کار موقع دنیا...بود عجیب هم خودم برای البته

 اب اما میکرد برخورد راحت هم ها آدم ی بقیه با حتی..میشدم شکه من که میکرد برخورد دیگران

 ....من
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 داده خان که کوتاهی فرصت یاد با خوبم حال اما اش نگرانی و حرفش یاد با گرفت عمق لبخندم

 هم میخواستم اگر که بودیم نقشه از ای مرحله در اما بودم نگرانش...رفت هوا به و شد دود بود

 همه ات باشم داشته را هوایش خودم که بود این مانده باقی راه تنها پس کنم حذف اورا نمیتوانستم

 هنجیبان رفتار و دختر این که میکردم اعتراف باید...بود سخت هم فکرش هرچند...شود تمام چیز

 خطر از اطلاع وجود با که بود سخت از تر سخت من برای و بود کرده باز قلبم در ای ویژه جای اش

 ...درثانی...کرد مخالفت خان با نمیشد اصلا اما دهم سوق سمتش به اورا

 ...برود هم در هایم اخم شد باعث کمی دوم فکر

 این کننده امیدوار ی نکته تنها...گذاشتم هایم چشم روی را ساعدم و انداختم تخت روی را خودم

 ....کنم حفظ را ام خونسردی میتوانستم هنوز من که بود

.......................................... 

 دهش کشیده ی پرده به باز نیمه های چشم با...گرفت فاصله ازهم هایم پلک خورشید شدید نور با

 به پنجره از و فرستادم عقب را موهایم دستم با....شدم بلند جایم از حرکت یک با و کردم نگاه

 هوس ساحلی ی جاده کنار محوطه دیدن با...بود سرد کمی و تمیز و پاک هوا.....شدم خیره بیرون

 یمشک ست گرمکن یک صورتم و دست شستن بعد و رفتم روشویی سمت به....زد سرم به دویدن

 .....بود خواب هنوز بانو یاسمین..شدم خارج خانه از و پوشیدم

 

 شروع بعد و رساندم زیبا و سبز ی محوطه به را خودم بود کردنم گرم برای که تند های قدم با

 ....دویدن به کردم

 در و بودم خودم برای دقیقه چند برای فقط....میشدم رها افکارم ی همه از میدویدم که هنگامی

 آمد پیش هیچ نه و آمد می چشمم پیش دردناک های صحنه آن نه...میکردم زندگی حال زمان

 آب بطری....نماند باقی برایم نفسی دیگر که دویدم آنقدر....میرسید بزرگ نظرم به دیگری

 ریخته ام پیشانی روی موهایم....نشستم سنگی های پله روی کمی و کشیدم سر را همراهم

 حرکت خانه طرف به بلند های قدم با و شدم بلند و راندم عقب دست با هارا آن کلافه...بودم
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 هب که بار هر...میکردم زندگی داشتم مدت همه این از بعد تازه انگار...داشتم خوبی احساس...کردم

 برای زندگی....دورم زندگی از چقدر میفهمیدم آوردم می پناه اینجا به ایران های جنجال از دور

 از بانو یاسمین...شدم وارد و کردم باز را خانه در....کرد درک بشود که بود آن از تر پیچیده من

Sabah kahval: پرسید لبخند با و کشید سرکی آشپزخانه tı yapmadan gi tti(صبحانه بدون صبح 

 (رفتی

Bi: کشیدم سرم پشت به دستی و گذاشتم اپن روی را بطری raz koşmak gi tti .  .  .  Onu 
gerekl i(.داشتم احتیاج بهش...بدوم کمی رفتم) 

 آب دوش یک هرچیز از قبل باید...داد کانت سری بنابراین...بود مطلع خوبی به من عادت این از

 یک گرفتن برای اتاقم رهسپار...شوم خلاص دویدن از ناشی های عرق این شر از تا میگرفتم گرم

Ben bi: گفت بلند که میروم کاری چه برای میدانست....شدم دوش r duş kahval tı almaya 
hazırım(میکنم آماده صبحانرو بگیری دوش یک تا) 

 .بستم سرم پشت را اتاقم در و دادم تکان سری

............................................................................................................... 

 

 خرید مراکز بهترین جزء خرید مرکز این...بودم زدن قدم حال در اوپتیموم خرید مرکز در

 منحصر و زیبا ساختمان و داشت را من ی استفاده مورد و محبوب برندهای تمامی...بود استانبول

 بود سالها....دادم راستم دست به چپ دست از را خرید های کیسه...داشتم دوست را فردش به

 اهیگ هرچند...باشم نداشته دیگری احتیاج بعدی سفر تا که میخریدم ترکیه از را لباسهایم اکثر

 بیشتر را خودم خاص خرید مراکز و اینجا کلا اما کنم خرید هم ایران از آمد می پیش

 زرگشب ویترین پشت پالتوی دیدن با و گذشتم زنانه پوشاک ی مغازه یک کنار از....میپسندیدم

 یک...کنی حس میتوانستی هم شیشه پشت از را لطافتش که پوست پالتوی یک...کردم گرد عقب

 ودب درست نمیدانستم...کردم تعلل کمی...میشود برازنده دنیا تن در چقدر گذشت ذهنم از لحظه

 و کردم اخمی...نمیکرد رهایم ای لحظه پالتو آن خرید ی وسوسه اما...نه یا بخرم چیزی برایش
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 با...مبرو راه عقلم به پشت و بگیرم را دلم دست شده که هم یکبار برای بود بهتر شاید...شدم وارد

 قهوه سفارش و شدم خرید مرکز همان های کافه از یکی وارد...داشتم بهتری حس پالتو آن خرید

 ....دادم

 استراحت خودم به هفته یک این در خوب میخواستم...میزدم تکسیم به سری خریدم از بعد باید

 برج...بودم گشته بارها را تکسیم هرچند...کنم زندگی کلمه واقعی معنای به کمی و بگردم...بدهم

 در و بودم کرده روی پیاده گالاتا پل در...بودم دیده بارها منطقه درآن را گزی پارک و را گالاتا

 هم هنوز اما بودم زده گشت بارها استقلال همان یعنی استانبول توریستی خیابان ترین محبوب

 کمی و میرساندم کاپادوکیا به را خودم تکسیم از بعد هم شاید...بود نشده تکراری برایم تکسیم

 رستوران از یکی در...میرفتم سنتر زورلو به اینها ی همه جای به هم شاید...میکردم سواری بالن

 مثل مختلفش های برند های غول از و میخوردم غذا...مینشستم باشی کوشه مثل اش محلی های

 مطمئن اما...نداشتم ای برنامه هنوز حال هر در....میکردم خرید....و دیور ٬ دولچه ٬کو اند تیفانی

 فکرهای و دردها و میکردم پیدا استانبول های زیبایی میان را آرامش کاملا  هفته یک این بودم

 نفس ام دلتنگی تمام ی اندازه به را دریا شور بوی و انداختم می مدیترانه در را ام آزاردهنده

 هم او کاش)قلبم در کرد پا به طوفان اش زمزمه و ایران به زد گریزی ای لحظه دلم....میکشیدم

 (بود

 دنیا؟؟ میکنی چیکار باهام داری: کردم زمزمه اخم با و دادم تکیه سفید های نرده به کلافه

 

........................................................................................................... 

 و میخورد چرخ و میخورد چرخ هی گذشته در هایی حرف یک و میزدم قدم امیرگان پارک در

 ایران در نفر یک دلتنگ بار اولین برای اغراق بی....بود سفرم پنجم روز...میکرد اسیر را ذهنم

 نیمکتی روی و دادم تکان را سرم...رنگی چشم جفت یک دلتنگ هم شاید...بودم شده

 ود روی کردن کم برای که غلیظی اخم با..کشید بیرون فکر از مرا موبایلم زنگ صدای...نشستم

 کتانم جذب شلوار جیب از را موبایل بود داشتند توجهم جلب در سعی که مقابلم ترک دختر

 بله؟؟: دادم جواب مکثی از پس ماهور ی شماره دیدن با و کشیدم بیرون
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 هاکان؟؟ خوبی: گرفت را وجودم کل بدی حس چرا نمیدانم و بود نگران و مضطرب کمی صدایش

 شده؟؟ چی:  ایستادم و شدم بلند...تر عمیق را اخمم و کردم ریز را هایم چشم

 ..نیست عادی چیزی بفهمم بودم توانسته زود انقدر که این از خورد جا

 شده؟؟ چی  چی: ماهور

 چقدر میدانستم خوب هم خودم که لحنی با و زدم موهایم میان آزادم دست با چنگی کلافه

 شده؟؟ چی بگو رفتن طفره بدون الان همین: غریدم است ترسناک

 شانس هم زیاد انگار اما باشد نداشته او به ربطی میکردم خدا خدا...کرد پر را خط پشت سکوت

 چنگ دلم سر چیزی و شدم پرتاب پایین به بلندی یک از انگار اش جمله شنیدن با....نداشتم

 گفتی؟؟؟ چی:نالیدم غلیظ های اخم با و گرفتم نیمکت به را دستم...خورد

 ...کرده تصادف دنیا: شد پخش گوشی در نفسش

................................................................................................................... 

 : دنیا

 ...شدم جا به جا تخت تو سختی به و انداختم نگاهی گرفتم گچ دست به

 بود؟؟ کی ندیدی: ماهور

 رشس کاسکت کلاه: گرفت مقابلم و کرد باز را زردالو کمپوت ساقی...انداختم اش چهره به نگاهی

 ..رفت و زد دیدم کنم صدا دنیارو اومدم تا من...بود

 من و بود فکر در عمیقا ماهور ی چهره...کردم باز زود خیلی اما بستم لحظه آن یاد با را چشمانم

 ...نمیگفتین بهش کاش: بودم ترسیده و عصبی کمی هم

 متن از و سرم اونوقت میفهمید و برمیگشت که دیگه دوروز: زد بندی نیم لبخند...طرفم چرخید

 ...میکرد جدا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 157 

 باشه؟؟ داشته خبر باید که دنیاست ی چیکاره مگه..چرا: گفت غدی و بدجنسی با ساقی

 ..بگو خودش جلوی داری جرأت..عزیزم: خندید ماهور

 ..بیاد بزار..میگم که معلومه: گفت تخس و داد گردنش و سر به قری ساقی

 احساسم ولی چرا نمیدانم...دادم مالشش کمی و گذاشتم گیجگاهم روی را گچم از آزاد دست

 دبع که هاکان زیاد دلنگرانی این نه...ماهور متفکر نگاه نه...نیست طبیعی چیز هیچ میگفت

 حد از شبی گرفتگی نه و ایران میرسید دیگر ساعت یک و بود گرفته برگشت بلیط خبر شنیدن

 ...سامان

 نیست؟؟ خوب حالت: ساقی

 ..من میشم مرخص کی...خوبم: ترسیده کمی و بودم گیج بیشتر...کردم نگاهش

 ...کردی تصادف پیش چندساعت همین...مگه داری عجله: کرد شیرینی اخم

 ..که من ندارم مشکلی خوردم بخیه سر و شکستم دست جز: حرفش وسط پریدم کلافه

 ...اینا مگه کمه:  کرد گرد چشماشو

 نگرانی با...بود عصبی کمی و داشت اخم..شد داخل سامان و شد باز در که بدم جوابی خواستم

 رسوندی؟؟ رو بابا: کردم نگاهش

 ...پیششه مامان و خوبه حالش..نباش نگران..عزیزم بله: بزنه لبخند کرد سعی

 

 نگاه نوع این باعث سامان صمیمیت میدادم احتمال...کرد نگاه سامان به بدبینی کمی با ماهور

 ...باشد کردنش

 ...کنن استراحت باید خانم دنیا...ساقی بریم بهتره: ماهور
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 نداشت هم را ماهور با مخالفت دل اما برود ندارد دوست میدانستم...کرد نگاهش میلی بی با ساقی

 بیاد احتمالا بیاد که هاکان: گفت گوشم زیر ام گونه بوسیدن ضمن و شد خم بنابراین

 ...بشه نگرانت انقدر داره معنی چه..بچزونش حسابی...بیمارستان

 ...کردی شروع باز: کردم اخمی

 اون با رنهوگ...تو به بسته دل حسابی پسر آقا این..گفتم کی من ببین فداتشم: خندید شیطنت با

 ...تواِ واسه چرا توجهش همه این سگیش اخلاق

 کلافه سامان...رفتند اتاق از ماهور همراه زد چشمکی آمیز شیطنت که کردم نگاهش اخم با فقط

 تو؟؟ بهتری: نشست کنارم

 لیو...گفتم بار ده ازصبح و این و بود جزئی تصادف...خوبم من: کردم نگاهی اش آشفته ی چهره به

 ...نیستی خوب تو ظاهرا

 ...دنیا نگرانم: بست درد با را هایش چشم

 چرا؟؟: کرد سرایت هم من به انگار اش نگرانی

 چی؟؟ باشه نریمان کار اگه: کرد لمس را ام گرفته گچ دست و انداخت نگاهی چشمانم به

 چطور و نریمان تو: کردم حس را بدنم شدن یخ و لرزید چشمانم مردمک...کردم نگاهش بهت با

 شناختی؟؟

 ..هست که همونطوری...عوضی آدم یه: غرید عصبی و درمانده

 نریمان به هنوز که این برای نه...بدهد ادامه نمیخواستم...گذاشتم دهانش روی را آزادم دست

 هک میدانستم خودم شخصیت به توهین اورا به توهین که این برای بلکه.. نه... داشتم خاطر تعلق

 که نکشته دروجودش را انسانیت آنقدر نریمان میدانستم ثانی در...داشتم دوست اورا روزی

 ...نکن فکر بهش پس...نیست اون کار مطمئنم من...سامان کن گوش: بکند کاری ینهمچ

 ...نگرانتم من...رفته در و بهت زده یکی دنیا: شد بلند عصبی
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 مکدو هر از نیست قرار..میکنن تصادف دنیا این تو نفر هزار روزی: بودم خسته و میزد نبض سرم

 ...بشه درست جنایی داستان یه

 واسه اگه ببینم مامان بزنم زنگ من: گفت مکثی از بعد و برد فرو موهایش درون را دستش دو

 ...هستم دایی پیش منم..بمونه پیشت خانم یه باید شب...بیارمش برم کرده درست شام دایی

 لحظه...بکشم دراز تا کردم فرصتی هم من و شد خارج اتاق از لبخندی با...کردم نگاهش قدردان

 صورتی لباس آن تحمل واقعا...شوم مرخص بخواهم دکترم از و شود فردا میکردم شماری

 به...شد بلند در صدای که بودم بسته تازه را چشمانم...نداشتم دیگر را الکل بوی و بیمارستان

 میشد نزدیک که آرامشی پر و آشنا عطر استشمام با اما نخوردم تکان است عمه که این خیال

 ...شد قفل مقابلم نافذ و نگران چشمان در و باز ضرب با هایم چشم

 یک اب سرم بالای..بود اینجا حالا و آید می بود گفته ماهور به..شد بهتم باعث جدیتش و اخم و نگاه

 اینجا و برگردد سریع انقدر نداشتم انتظار...بودم شکه بودنش از...وحشتناک اخم و خاص نگاه

 و آورد در حرکت به ام شده پیچی باند سر و گرفته گچ دست روی را اش جدی چشمان..باشد

 کافی بیایم خودم به که این برای چندثانیه همین....برد درهم چهره بکشد درد خودش که انگار

 رسیدین؟؟ کی: پرسیدم همزمان و بنشینم کردم سعی..بود

 یه؟؟ک کار: میکردم تعبیر چطور باید را صدایش گرفتگی...آمد جلو قدم یک و  شد عمیقتر اخمش

 ای نیمه و نصف لبخند...کرده خانه هایش پلک پشت نگرانی طبیعی حد از بیشتر میکردم حس

 ...ندارم شکایتی منم البته کرده فرار ضارب...نمیدونم: زدم

 لبم هب جونم...روزتو و حال ببین...نداری شکایت میکنی بیخود شما: غرید قدرتمند شیر یک عین

 جااین تا و  گشتم پروازا تو خالی جای یه دنبال در دربه گفت ماهور وقتی از..ایران برسم تا رسید

 نداری؟؟ شکایت میگی  و پوسوندم کفن تا هفت

 های حس از ارمغانی برایم سبکش حضور و زد پر قلبم سرزمین در قاصدکی...کردم نگاهش مات 

 انمی دستی و رفت عقب گیج هم خودش که گفته چه فهمید تازه انگار...داشت همراه به را شیرین

 ی گنجینه اما کنم پیدا حرفی شاید کردم فکر کمی...دادم قورت را دهانم آب..کشید موهایش
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 دانشگاه پسر مرموزترین  که پارسیان هاکان...نبود کمی شک...بود شده خالی کاملا ذهنم لغات

 خاطرم به...بودم شده لال که بود شده نگران چنان برایم نمیداد محل دخترها از یک هیچ به و بود

 ...بود آمده را ایران تا استانبول

 احتیاجی اما..نگرانیتون از مرسی: انداخت سوزش به را دستم کف هایش ناخن و شد مشت دستم

 ...نبود اومدن به

 و خوش داشتی انتظار نکنه چی؟؟ دیگه: کرد یخ دهانم در حرف که کرد نگاهم تیز و تند چنان

 برسم؟؟ مدیترانه سواحل در مسافرتم ی ادامه به خرم

 چرخید دوباره و کشید عمیقی نفس...میکردم را فکر همین دقیقا بگویم نکردم جرأت

 میکنه؟؟ درد خیلی: بود شده تر آرام کمی انگار...طرفم

 در نکند که بودم گرفته عزا حالا از که بود ام خورده بخیه سر و شده خورد دست احتمالا منظورش

 ...زدن مسکن...زیاد نه: بماند صورتم روی بخیه

 نیستی؟؟ مواظب چرا آخه: کشید هم در چهره

 دش خم خشم با باشد آمده یادش چیزی انگار بعد..بست بهم را دهانم اش نگرانی از پر لحن هم باز

 پسرست؟؟؟ اون کار نکنه: طرفم

 فکری همچین که بودند کرده ارزیابی چطور اورا همه نمیدانم...نریمان طفلک...گرفت ام خنده

 ...نه: میکردند او به راجع

 ...میشه معلوم: کرد نگاهم اخم پر و متفکر

 حس..دیدنش شادی انگار حالا و بود شده تنگ برایش حیایم بی دل...زدم محوی لبخند تنها

 کسی چرا: کشید عمیقی نفس....بود داده تسکین هم را دردم اندک غریبش و عجیب نگرانی

 نیست؟؟ پیشت

 ...میان الان عمم: شدم جا جابه سرجایم کمی
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 تا میرم من پس: کرد فرو هایم چشم در میخی عین را پروایش بی و خیره نگاه و داد تکان سری

 ...میرم اومدن وقتی ایستم می محوطه بیرون...نیومدن

 مخالفت: داد ادامه محکمی لحن با که کنم ماندنش به مخالفتی خواستم و کردم گرد را هایم چشم

 .... شو خوب زودی...نداره تأثیری چون نکن الکی

 و نگران نگاه اما کرد ترک را اتاق شود باز ای کلمه گفتن پی در دهانم دهد اجازه که آن بی و گفت

 حرفم برای شده باز دهان در شدن بسته با...میکرد سنگینی رویم خروج ی لحظه تا اش آشفته

 رفح و کشیدم اتاق در مانده جا عطر از عمیقی نفس....دادم تکیه پشتم بالش به آرام و شد بسته

 و بگیرد بل ام زده بند قلب تا خورد چرخ و خورد چرخ ای ناجوانمردانه طور به سرم در ساقی

 (بسته تو به دل حسابی پسر آقا این...)شود هوایی

 ...کردم اخمی و بستم را چشمانم

 ...ممنوع پردازی خیال دنیا

............................................................................................................. 

 واسه نگرانی همه این...جان عمه خوبم خدا به: گفتم دهم بار برای و عمه طرف چرخیدم حرص با

 آخه؟؟ چیه

 ار دنیایم و میکرد خون را دلم هایش سرفه...کرد سرفه کمی و زد بندی نیم لبخند....آمد جلو بابا

 ..خدا امون به...جون بابا برو: گفت سرفه چند از بعد...تار و تیره

 را دستم بود کرده تعبیر را دلیلش بی نگرانی کند تمام که این معنی به را بابا حرف این که هم عمه

 عمه؟؟ باشه...دنبالت بیاد سامان بزن زنگ شد تموم کلاست وقتی: گرفت

 ونج بابا...اجازتون با فعلا...چشم: بوسیدم را اش گونه عجله با کنم راحت را خیالش که این برای

 ...خواهشا نرید بیرون..آلودست... نیست خوب یکم هوا امروز

 جخار خانه از و کردم باز را در گچم از آزاد دست با...کرد ام بدرقه لبخندش با و داد تکان سری بابا

 را توجهم خانه مقابل در درست ماشینی بوق صدای که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز اما...شدم
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: دش پیاده نصفه و کرد باز را در...رفتم جلو و انداختم نگاهی هاکان ماشین به تعجب با...کرد جلب

 ...منتظرتم وقته خیلی

 کمی و بود گذاشته تأثیر رویش حضورش بودن منتظره غیر که صدایی با و کردم نگاهش تعجب با

 میکنین؟؟ چیکار اینجا شما: گفتم میرسید نظر به کشدار

 بری؟؟ اتوبوس با میخوای دستت این با:  کرد اخمی

 ایدب چرا وگرنه بود شده دیوانه هاکان مطمئناً...نداشت شدن گرد بیشتر توانایی دیگر هایم چشم

 برساند؟؟؟ مرا که این برای فقط آمد می شهر سر این تا

 ...برم میتونم خودم...سالمه پام...شکسته دستم فقط من: دادم قورت را دهانم آب

 اهنگ جذبه پر اینطور میتواند چطور نقشش ریز ی چهره وجود با نمیفهمیدم...شد تر غلیظ اخمش

 شته و بیست از کمتر کمی صورتش بندی ترکیب نوع فقط البته...بزند حرف و...کند اخم...کند

 اش چهره.... بگذارم رویش ایرادی بخواهم که میکردم غلط من را قدش و هیکل وگرنه میزد سال

 میخواست دلت که مهربان آنقدر گاهی...داشتنی دوست و بود جذبه پر زدن سال کم وجود با هم

 می چشمت جلوی هم را چندنسلت های مرده که اخمو آنقدر اوقات اکثر و کنی تماشایش فقط

 ...آورد

 ..ندارم حوصله زیاد امروز که نکن بحث و شو سوار: هاکان

 مسر را منتش حالا که بیایددنبالم که بودم گفته من مگر... کردم اخم که بودم من اینبار حالا

 ...برم میتونم خودم که گفتم..ممنون: گفتم اخم با میگذاشت؟؟

 زبانم و خودم نصیب دلم در کردم غلط یه که کرد نگاهم  چپ چپ طوری نافذش نگاه همان با

 خیره هایم چشم در نگاه و اخم همان با و کرد باز برایم را ماشین در و زد دور را ماشین...کردم

 به نینگرا با...میکنم سوارت زور به یا و شو سوار یا که بود این دقیقا نگاهش معنی کنم فکر...شد

 هم صحنه چندتا میدید ذوقمان خوش های همسایه از یکی اگر را کارش این...کردم نگاهی اطراف
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 طوری را در هم او و شدم سوار اخم با ناچاراً...کرد می محل اهل نبات و نقل و میچسباند تنگش

 ...شد بسته هایم چشم صدایش از که کوباند

 

 طرف به را رویم حرص با...آورد درد به را هایم گوش ماشین در صدای مجددا و شد سوار اخم با

 ...خودشه ماشین خوبه حالا: گفتم لب زیر کنان غرولند و چرخاندم شیشه

 دبو شده باعث عصبانیتم اما کردم حس را نگاهش سنگینی چندلحظه اما نه یا شنید نمیدانم

 کند فکر شده باعث همین و ام آمده کوتاه زیادی جلویش کردم فکر..طرفش بچرخم نخواهم

 خواهدمی که کاری کند مجبورم و بگیرد تصمیم برایم...کند رفتار بامن میخواهد که هرطور میتواند

 طورهمین میشود باعث ببیند کسی را ضعفت بگذاری وقتی..البته بود خودم تقصیر...دهم انجام

 از.... میکردم مواخذه رفتارم بابت را خودم و میزدم غر مرتب دلم در...است بالاسرت آقا کند حس

 کسهر و شود تکرار دیگر بار یک نریمان ی قضیه نمیگذاشتم...کنم رفتار چطور میدانستم حالا

 ....کند رفتار من با میخواهد که آنطور

 به نه...است لازم نزدن حرف گاهی....سربرنگرداندم هم مارکت سوپر یک جلوی ماشین توقف با

 را لبم حرص با....شد پیاده که دیدم چشم ی گوشه از.... اعتراض معنی به بلکه  قهر معنی

 ما پیشانی به آزادم دست با...کرده عصبیم حد این تا چیزی چه نمیدانستم هم خودم...میجویدم

 یک...بود خیره مخالف جهت به همچنان من های چشم و شد باز ماشین در...آوردم فشاری

 ...شود خیره آن به و کنده شیشه از نگاهم شد باعث و گرفت قرار پایم روی پلاستیک

 ایه پسته به تعجب با...بود مشخص داخلش محتویات کاملا ای شیشه سفید پلاستیک داخل از

 چیه؟؟؟ اینا: طرفش چرخیدم و کردم نگاه شکلات و پاستیل

 نیستی؟؟ قهر الان...اومدن حرف به خانم عجب چه: زد کجی لبخند

 لگ ام کنجکاوی که موقعی که بود بدی اخلاق چه این نمیدانستم....کشیدم درهم فورا را هایم اخم

 از: شد تر پررنگ لبخندش که کردم نگاهش اخم همان با...میبردم بین از را چیز همه کلا میکرد

 شدی؟؟ ناراحت چی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 164 

 طبق در و ریختم هایم چشم در یکجا را ام دلخوری...حساس ی نقطه روی گذاشت دست درست

 ...میکنین کاری انجام به مجبور منو که نیست درست کارتون این: کردم نصیبش اخلاص

 ...همین فقط: نشست اش پیشانی روی ریخته موهای کنار و پرید بالا ابرویش یک

 این؟؟ کمه: صورتش در کردم میخ را هایم چشم عصبانیت با و گرفتم گر

 ترجیح میبرد مرا انفجار مرز در عصبانیتم که مواقع جور این در...میزد آرام و ریلکس عجیب

 یخیال بی جور این...کنم خالی را خودم بتوانم هم من تا بزند داد چندتایی هم مقابلم طرف میدادم

 ...میکرد ترم عصبی ها

 درسته؟؟ نیست این فقط مسأله: هاکان

 هب بود زده..کردم نگاهش بهت با...کرد ماتم اش جمله که کنم حمله او به کلماتم با که بودم آماده

 فقط من درد که بود برده پی دقیقا باشد؟؟؟ شناخته مرا خوب انقدر میتوانست چطور...هدف

 ما صندلی پشت را دستش...میگشت بر قبل دوروز این کل به اش ریشه درد این...نیست آمادنش

 درست: داشتم دوست را عقایدم به احترام این...نکند برخوردی من که بود مواظب اما گذاشت

 گفتم؟؟

 ..آره: فشردم را گیجگاهم و بستم را هایم چشم

 شده؟؟ چی: خریدم دل و جان با را هایش اخم و کردم باز چشم شدم مواجه که سکوتش با

 ی شماره مداوم های زدن زنگ دوروز این کل در دقیقا؟؟ بود شده چه...دادم قورت را دهانم آب

 لااص و بود گرفته بازی به را اعصابم کنم فراموش را اش وفایی بی نمیتوانستم هرگز که مردی

 یدنشن حرف توانایی من اما دارد حرف میگفت...ببیند مرا میخواست...کنم چکار باید نمیدانستم

 ...هیچی: کردم باز لب...بود جواب منتظر همچنان هاکان...نداشتم اورا با رویارویی و

 میک از و فرستادم هایم ریه به تلخش ادکلن بوی با را هایش نفسش بوی...طرفم شد خم عصبانی

 اون به مربوط...نگو دروغ: شده سرخ ام چهره بودم مطمئن و گرفتم گر بینمان ی فاصله

 ...پسرست
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 در به مان ی فاصله کردن کم برای که بود شده ام گرگرفتگی باعث کم ی فاصله این آنقدر

 لانا: برگشت خود سرجای به و فرستاد بیرون حرص با را نفسش....دادم تکان سر فقط و چسبیدم

 میگی؟؟

 بله؟؟: میگفتم؟؟ باید چرا اصلا و میگفتم؟؟ باید را چیزی چه...شد گرد هایم چشم

 هب این از: گفت دلنشینی اما دستوری لحن با و کرد نگاهم چپ چپ شنید که را ام سوالی ی بله

 یچ کن تعریف الانم...نمیریزی بهم و روانت و روح انقدر و میگی بهم اومد پیش مشکلی هر بعد

 شده؟؟

 کلماتش با مرد این که حمایتی حس همه این...نمیزد دیگر انگار که آرام آنقدر...زد آرام قلبم

 که میزد حرف مردی عین..بود شده منقلب حالم...کرد آشوب را دلم کند منتقل من به میخواست

 منفجر تنم درتمام نوری عین جملاتش دلنشین حس...باشد داشته مرا از مراقبت ی وظیفه

 کرده؟ غلطی چه دوباره عوضی اون...دنیا منتظرم:برگشت دید که را سکوتم...شد

 در را رنگم مدادی نوک مانتوی ی گوشه توجه جلب بدون و شدم خیره نافذش های چشم در کمی

 کنارت کسی وقتی مانتو بابای گور..شود چروک اگر نبود مهم برایم هم اصلا...فشردم مشتم

 چرا؟؟؟: آورد می فرش به عرش از جمله یک با را تو که نشسته

 چرا؟؟ چی: داد تکان آرام را سرش...کردم حس را این...کرد گیجش نامفهومم و گنگ سوال

 چرا مهمه؟؟ واستون چرا: چشمانش در کردم فرو را ام رنگی های چشم و دادم قورت را دهانم آب

 پارسیان؟؟ آقای میخواین چی من زندگی از پشتمین؟شما انقدر چرا دارین؟؟ هوامو انقدر

 آن روی و کردم جدا ام بیچاره مانتوی از را دستم...فهمیدم و دیدم را خوردنش یکه...خورد یکه

 گهم چیه؟؟ منظورت: میکرد نگاهم خیره...کنند کنترل هم کمک با را لرزششان تا گذاشتم دستم

 میخواد؟؟ دلیل

 خیابون تو دختری هر شما نمیخواد؟؟؟: میگوید چه میفهمید اصلا..عصبی ی خنده یک...خندیدم

 دارین؟؟ وهواش انقدر ببینین
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 ..منی دانشگاهی هم...نیستی دختری هر تو: داد تکان را سرش کلافه و عصبی

 ...هستن هم ای دیگه دخترای دانشگاه اون تو:  گرفت را دهانم تلخی طعم...زدم پوزخندی

 دنیا؟؟ برسی چی به میخوای جواب و سوال این از: بست عصبی را چشمانش

 تلفظ زیبا حد این تا او که بود اسمی این جز چیزی هر...نبود دنیا اسمم کاش...خدا آخ

 میکنین؟؟ حمایت ازم انقدر چرا بدونم میخوام فقط من: انداختم زیر را سرم....میکرد

 هباش بهتره سوال این جواب: گرفت ضرب فرمان روی چپش دست انگشت با و کرد نگاهم متفکر

 ...شده مرتکب غلطی چه باز یارو اون بگو من به الان تو... بعد برای

 پیش او خواست به چیز همه نباید که همیشه....زدم زل هایش چشم در سرتقانه و کردم اخم

 شما سوال جواب: نمیدیدم دادن جواب برای دلیلی هم من نمیداد مرا سوال جواب او اگر میرفت؟؟

 ...گفتین که بعدی همون برای باشه هم

 کردنش ساقط هستی از و آدم این کردن پیدا من برای...نکن لجبازی مسأله این سر: غرید عصبی

 که حالیته...نبود سخت برام زد تو به که موتوری اون کردن پیدا که همونطور..نداره کاری

 ؟؟؟....انشاءا

 موتوری...اون: بیایند در حدقه از بود مانده کم تعجب فرط از چشمانم و کردم نگاهش هنگ

 کردین؟؟ پیدا...رو

 داشتی؟؟ این جز انتظاری: گفت عبوس و جدی خیلی

 ...نداشتم انتظاری اصلا من: پرید دهانم از ناخوداگاه خیلی

 مک هم باز...بکشد شعله تا خشمش های هیزم زیر کشید کبریتی و برآشفت اورا جمله این انگار

 داشته رو هرکاری انتظار من از بعد به این از: مرد این صدای عصبی تن و فاصله شدن

 فروزش؟؟ خانم متوجهی...باش
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 حال از یا بترسم عصبانیتش از...بخندم صدایش داخل حرص و زدن حرف ای کنایه از نمیدانستم

 یب کاملا صدایش بود مانده کم و میکرد حرکت کسینوس و سینوس امواج عین که قلبم و خودم

 ....کنم گریه کند آبرویم

 هزمزم زلب زیر و رفت عقب هزمان و کشید بلند پوفی که کردم نگاهش مظلومانه آنقدر بود هرچه

 ...چشما این از امان: کرد

 دادم پایین ته تا گچم از آزاد دست با را شیشه...ندادم بروز اما کردم تعجب و شنیدم را اش زمزمه

 میشدند رد رو پیاده از که جوانی پسر دو...کنم کم را ماشین در زده موج خفقان این بلکه تا

: چرخاند را سرم هاکان عصبی صدای که زد چشمکی آنها از یکی و چرخید سمتم نگاهشان

 ...عوضیا

 با...نداشت خوبی عواقب مطمئنا که سرشان بر شود هوار و شود پیاده خشم همان با خواست

 بچه...کنین ولشون: گفتم داشت خواهش بوی و رنگ که لحنی با و گرفتم را کتش آستین عجله

 ...بودن

 جایش در و فرستاد بیرون را نفسش عصبی....کرد نگاهم سرخ ی چهره و برآمده رگ همان با

 روی دستش یک...کرد حرکت و آورد در پرواز به جایش از موشک مانند را ماشین اما نشست

 گذاشته لبهایش روی هم دستش همان کف و شیشه ی لبه روی دیگرش دست و بود فرمان

 هستین؟؟ عصبی: کردم نگاهش احتیاط با...بود عصبی هنوز...بود

 نباشم؟؟:  غرید من به کردن نگاه بدون

 پایم روی کمی را خریده منظور چه به نمیدانستم هنوز که را پاستیل حاوی ی کیسه و کردم اخم

 جواب سوالم با...میدین جواب سوال با و سوال که دارین شما بدیه عادت چه این: کردم جا جابه

 یه با الهسو یه...نیست که آزاد برداشت...میکنین گنگش بدتر که و آدم میپیچونید جوری یه ندین

 ...واضح جواب

 فرمان روی هم را آن و برداشت دهانش روی از را دستش...گرفت اش خنده کمی کردم حس

 ..اینطوریم منم...داره اخلاقی جور یه هرکس: گذاشت
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 یه میخواین بازم چیه اینا خرید حکایت بپرسم الان: دادم پاستیل های بسته به را نگاهم حرص با

 بدین؟؟ کننده گیج جواب

 هایم چشم جلوی و کرد خارج پلاستیک توی از را ها پاستیل از یکی....خندید واقعا اینبار

 ..نیک آشتی بلکم بخرم گفتم...دارن دوست چیزارو اینجور دخترا: رنگی و بود شکل ماری...گرفت

 عین سر آخر که میدادم انجام را کار این آنقدر سامان قول به...کردم گرد دوباره را هایم چشم

 نیست قرار دارن دوست چیزا خیلی دیگه دخترای بعدشم بودم؟؟ قهر من مگه: میشدم باباقوری

 ...باشم اونا مثل منم

 فکر من که چیزاییه همون چیزا خیلی از منظورت اگه: گفت کمرنگی اخم با و زد دور را میدان

 برش...هپشت لباس پاکت یه بعدشم...باشی داشته دوست چیزارو اون میکنی بیخود شما که میکنم

 ...دار

 الان: گفتم برمیداشتم را پاکت که همانطور غرغرکنان و چرخاندم سرم ی کاسه در را هایم چشم

 ...بعد به میکنه موکولش بپرسم و دلیلش هم و غیرت این

 ...پاکت بفرما: گذاشتم رنگی های پاستیل روی و پاهایم روی را پاکت

 ...کن نگاه توشو: زد زیبایی لبخند

 را درونش پالتوی و کشیدم پاکت داخل سرکی بود انداخته راه که جدیدی بازیه از حوصله بی

 هک دوخت خوش آنقدر...میشد گرمت هم آن به کردن نگاه با حتی..بود لطیف و زیبا...آوردم بیرون

 امیدوارم...ترکیه سوغات: کشیدم پالتو کنکاش از دست صدایش با...میکردم نوازش را نگاهت

 ...بیاد خوشت

 عتوق که من...کنم قبول نمیتونم من...کردین اینکارو چرا: گفتم هل با و طرفش چرخیدم سریع

 ...نداشتم سوغاتی

 شهنبا حرف: بزرگش پاکت داخل کرد پرت و گرفت دستم از را پالتو...کرد جذابی اما مصنوعی اخم

 ...نمیارن توش حرف و سوغاتی...خوب دختر
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 ..آخه: دنیا

 ...باشه مبارکت...نداره آخه: داشت زیادی مهارت آن در که کاری...حرفم میان پرید

 هرکسی جلوی که نبودم دختری...کرد لالم اش دهنده هشدار نگاه با که بگویم چیزی خواستم

 قانع مرا هم هایش نگاه اما اسلوبی چه با نمیدانم...میکرد فرق هاکان حکایت اما بیایم کوتاه

 ...کن باز پاستیلارو اون از بسته یه:شد بلند دوباره صدایش...میکرد

 را دبو قلب شبیه هایش پاستیل که ای بسته و دادم پاستیل بزرگ ی بسته پنج به را نگاهم

 و برداشتم را آنها از یکی... خوردن به کرد ام وسوسه ها قلب سرخ شکل...کردم باز و برداشتم

 نوم قلب: گفت مهربانی لحن با و چرخید طرفم به و ایستاد دانشگاه جلوی..گذاشتم دهانم داخل

 ...دادی قورتشم...خوردی الان

 ...که نمیشه اینطوری ولی...جونت نوش:  زد چشمکی که کردم نگاهش گشاد های چشم با

: وردخ نگاهش در شیطنت کمی و مهربانی با و برداشتم دستم در ی بسته از قلبی پاستیل یک

 ...تو قلب اینم

 حس گوشم پشت از را شدیدی گرمای...شد جدا ام سینه ی قفسه از قلبم واقعا کردم حس

 ماا بود سخت دستم آن با...پریدم بیرون ماشین از و کردم کوتاه تشکر یک دستپاچه و هل...کرد

 ی کننده کر کوبش و کردم تند پا دانشگاه ی محوطه طرف به سرعت نهایت با و دادم انجامش

 ...کردم حس جانم وندر شکوه پر سمفونی یک همانند را قلبم

 ...یباخت کسی بد به...باختی دلتو...دنیا: نالیدم دلم در و بستم را هایم چشم و ایستادم ای لحظه

 ستمنمیدان...کشیدم آهی و انداختم نگاهی دستم در ها پاستیل پلاستیک به کردم باز را چشمانم

 این طعمی خوش و خوشرنگی به میکردم دعا بود هرچه اما دیده برایم خوابی چه روزگار اینبار

 ...باشد ها پاستیل

.......................................................................................................... 

 ...دنیا میکنم خواهش: گفت دهم بار برای و شد آویزان سالمم بازوی از ساقی
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 ...نمیفهمم اصرارتو معنی واقعا من...دنبالم میاد داره سامان عزیزم: چرخیدم طرفش به و ایستادم

 ....میرسوندیمت ماهور و من...نمیزدی زنگ سامان به خب: گفت کرده بغ

 ...میرسه دیگه ی دقیقه پنج تا اونم و زدم زنگ که حالا: فرستادم بیرون را نفسم

 ...دنیا بدی خیلی: کرد اخم

 را بچه دختر یک منطقی بی کاملا...میکرد قهر و میزد حرف ها بچه عین..گرفت ام خنده

 ماهور و تو ی رابطه: گفتم کنم دور موضوع از کمی را بحث که این برای و دادم تکان سری...داشت

 بشه؟؟ رسمی قراره کی

 داری؟؟ عجله...دیگه بالاخره میشه: زد پهنی و پت لبخند

 خب که شین آشنا فقط بود قرار میگی؟؟ چی هست حواست ساقی: پرید بالا ابروهایم

 پس؟؟ چیه دردتون...شدین

 ..فرصت سر...شده پاتی قاطی کاراش الان یکم میگه: انداخت بالا ای شانه

 های چشم...میکرد نظر تجدید رابطه این روی کمی باید ساقی نظرم به اما نبودم بدبینی آدم

 در و شدیم محوطه وارد...میکرد حس همیشه را این من و نمیکرد منتقل آدم به خوبی حس ماهور

 رس هاکان که پالتویی پاکت و میکردم جا به جا ام شانه روی کمی را کیفم سختی به که حالی

 به اهمنگ بودم گرفته دستم با را بردارم بودم کرده فراموش بود گفته و بود آورده برایم آزمایشگاه

 چی احمق این دقیقا: گفت خشم با و ایستاد هم ساقی....زمین میخکوب پاهایم و شد دوخته جلو

 میخواد؟؟ تو جون از

 میخورد بهم دلیل یک و هزار به اشان نامزدی که دنیا دخترهای تمام یعنی...میدانستم کاش

 اطراف به ترس با بودم؟؟ مشکلات سرآمد من هم قضیه این در یا میکشیدند مرا های مکافات

 دل به کینه آدم این از قدر آن سامان...بود تمام نریمان کار میرسید سامان اگر...انداختم نگاهی

 از نحوی به و بروم جلو خواستم....کند خراب سرش روی جا یک را اش تلافی بتواند که داشت
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 آدم آن ی کرده گره های اخم دیدن و اش شانه سر دستی نشستن با که کنم دورش اینجا

 ...رسما شد بدبخت نریمان..اوه اوه: کرد نگاهم ترس با ساقی..شدم میخکوب

: گفت خنده با ساقی...ایستادم دور همان از اش دهنده هشدار نگاه با که بروم جلو خواستم هل با

 این؟؟ شناخت کجا از و نریمان

 بودم شناسانده برایش خودم ناقص هم آن حرف حد در تنها را نریمان...بود هم خودم سوال این

 سوار عصبانیت و اخم با که گفت نریمان به چه میشناخت؟؟نمیدانم را اش چهره کجا از او اما

 طرف آن به همه شد باعث دادنش گاز وحشتناک صدای که شد دور آنجا از طوری و شد ماشینش

 ...بچرخند

 

 را دستش مرتب و برداشت گام ما طرف به محکم های قدم و غلیظ های اخم همان با هم خودش

 ..میخوره مارو الان که این پس؟؟ موند کجا ماهور: گفت لودگی با ساقی...میکشید موهایش میام

 ردمیک سیخ تن بر مو که ای کننده لال تحکم با و رسید ما به هاکان که کردم اش حواله چپی چپ

 بدو بدو باید تو طرفت اومد آدمیت از دور انسانِ این هروقت که اینه من سواله الان: کرد من به رو

  کنی؟؟ بحث باهاش بری

 قشنگ رو بدو بدو: کرد زمزمه نمیکرد کم را اش خنده دنیا این در چیزی هیچ انگار که ساقی

 ...اومد

 رهندا زدن...ببخشید خب: گفت اخم با و چسبید من بازوی به طفلک که کرد نگاهش طوری هاکان

 ...که

 هاکان...میریخت بهم مرا طوفان یک عین همیشه نریمان دیدن...نداشتم هم خندیدن نای حتی

 از خودتم و میزنی من به زنگ یه طرفت اومد یارو این هروقت بعد من: من طرف چرخید مجددا

 ...نکنه برخورد باهم سایتونم که میری طرفی

 فروزش؟؟ خانم فهمیدی
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 نتعیی برایم انقدر بگویم آخر در و..بزنم که داشتم ها حرف خیلی وگرنه نداشتم زدن حرف جرأت

 ویب و رنگ که دستوراتی این از عجیبی طرز به قلبم چون بودم بیمار مسلما اما نکند تکلیف و

 جا از مرا و شد حلقه کمرم دور دستی که بدهم را جوابش خواستم...میبرد لذت داشت نگرانی

 ...عزیزم کردم دیر ببخشید: پراند

 نگاهم بعد و چرخیدم بود شده حلقه کمرم دور پیچک یک مانند دستش که سامان طرف به شکه

 کرده هل واضحی دلیل هیچ بی...شد قفل بود کمرم دور دست به خیره که هاکان مات نگاه در

 لبم روی ای زورکی لبخند بعد و شود باز کمرم دور از دستش تا خوردم تکان کمی..بودم

 ..نکردی دیر نه..سلام..اوم:  کرد می نگاهم مضطرب هم ساقی...نشاندم

 خره ترسناک شدت به اما ناشناخته چیزهای از بود پر که اش سوالی نگاه و هاکان به بلافاصله

 ..هستن پارسیان آقای ایشونم سامان...پسرعمم سامان: گرفتم را سامان دست و شدم

 را سامان دست...کرد حماقتم عمق متوجه مرا بود خیره دستانمان به ناباورتر دوباره که نگاهش

 کوتاه نگاهش...کرد نگاهم سردی و رنجور نگاه و غلیظ اخم با و زد پوزخندی که کردم رها سریع

 جدیت با و چرخید سامان طرف به جدی و خشک..کرد وارد بدنم به بدی لرز هم همان اما بود

 ..خوشبختم:  گفتم

 با خداحافظی معنی به کلی دادن سرتکان یک با او و کرد تکرار را او ی جمله عین هم سامان

 ...میخواست گریه کمی دلش من قلب و شد دور...شد دور ازمان کنش خراب خانه های قدم همان

 میخواست دلم فقط من...من و کرد نگاهم دلهره از پر ساقی...کردم نگاه رفتنش مسیر  به مات

 را هایی غلط همچین عمومی محیط در دیگر تا کنم حذف هستی ی صحنه از را سامان جوری

 باش آرام...کرد نگاهم بدبینی کمی و سوال با که چرخیدم طرفش به خشم با...نشود مرتکب

 را صدایم تن بود این تلاشم تمام و فرستادم بیرون یکجا بعد و کرد حبس کمی را نفسم....دنیا

 گینمی و کمرم دور انداختی دستتو دانشگاهیم؟؟ تو متوجهی سامان؟؟ کاریه چه این: کنم کنترل

 ...میشه درست حرف برام
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 چیزی میخواهد الان و کرده گل شدیدا اش بدجنسی رگ میدانستم خوب...پرید بالا ابرویش

 اون حرف نگران فقط شایدم ای؟؟ بقیه حرف نگران مطمئنی: کند فیکونم کن تا بگوید

 من؟ جان خل گرفتی دستمو بعدش چرا تو کردم اشتباه من بعدشم..آقایی

 زا هاکان ی حساسانه رفتار نداشت امکان...گرفت را حالم جوابش با انتظارم طبق دقیقا...لعنتی

 ...بماند دور جوابم حاضر ی عمه پسر بین تیز چشم

 هم را اش اصلی منشأ که عصبانیتی و حرص تمام و کنم پوفی حرفش جواب در توانستم تنها

: فتمگ نگرانش نگاه به رو و چرخیدم ساقی طرف به...کنم کنترل دستم کردن مشت با نمیدانستم

 ما؟؟ با میای...دیگه میرم من خب خیلی

 و دکر اشاره میدهد نشان را ماهور ماشین بفهمم میتوانستم ندیده که خیابان طرف آن به چشم با

 ...باش خودت مواظب...برو...عزیزم نه: داد جواب

 با را خودم تقریبا و کردم باز را جلو در...افتادیم راه هردو و کرد سامان با هم مختصری خداحافظ

 کردنش مخفی در سعی زور به که لبخندی با سامان...صندلی روی کردم پرتاب چلاق دست آن

 که جایی تا حالا بودم مطمئن...کردم ام احمقانه رفتار خودم نثار لعنتی من و بست را در داشت

 ..دارش معنی های نگاه آن با میکشد بیرون حلقم از را جان و میگیرد بل برایم بتواند

 چی؟؟ داروخونه کن باز و اخمات: شد سوار هم خودش و زد دور را ماشین

 این با را ام رشته آید می بدم میدانست...کردم نگاهش و سابیدم هم روی را هایم دندان غیض با

 آدم این بدن در جهان های کرم سوم یک میکردم فکر گاهی...میگفت هم باز و کند خطاب عنوان

 ....اند کرده خانه

 لیمتس: گفت شیطنتی از پر نگاه با و برد بالا تسلیم ی نشانه به را دستانش نگاهم دیدن با

 منو نخور...بانو

 هایش لودگی جواب در نتوانم که بود کرده مشغول را ذهنم آنقدر عصبانیتش و هاکان رفتار

 هاکان رفتار بخواهم نداشت دلیلی اصلا...بگیرم آرام کردم سعی و بستم را چشمانم...بزنم لبخندی
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 را ملب....میشدم شدنش ناراحت نگران باید حالا که داشت من با نسبتی چه او مگر...کنم توجیه را

 ذهنم در را هاکان جایگاه...رنجیدم عقلم ی صادقانه چندان نه توبیخ این از و گرفتم دندانم زیر

 در زیادی روزها این که پسر این ذهنیت نمیخواهم ابدا رسیدم نتیجه این به هربار و کردم مرور

 می پارازیت افکارم میان گاهی هم نریمان...شود خراب من به نسبت میداد جولان ام زندگی

 ههم من نظر از که هایی حرف...بشنوم را حرفهایش که میکند مجبورم بالاخره میدانستم...انداخت

 رخ نیم به و کردم باز را هایم چشم و کشیدم آهی...بودند اساسی و پایه بی و مسخره توجیهات

 این با من به لعنت...هاکان ژست...کردم نگاهی بود رانندگی حال در خاصی ژست با که سامان

 ...افکارم

 قعاش که یکی من...سرطان پدر گور...خریدم جان به را لبم برق موز طعم و کردم تر زبانم با را لبم

 سامان؟؟: بودم ایم میوه رژهای طعم

 جانم؟؟: کرد نگاهم مختصر و کوتاه

 تازه بود خوابیده آمپرم که حالا...بود نگرفته دل به را بدم رفتار که بود خوب...زدم لبخندی

 ...امروزم رفتار بابت ببخشم: ام رفته تند کمی بودم فهمیده

 فسقل؟؟ شدی آدم: کشید را ام گونه راستش دست با...زد را اش همیشگی لبخند

 ولی: نگیرد ام خنده تا کردم جمع دهانم در را لبم...بود مصنوعی بار این که اخمی..کردم اخمی

 امروز؟؟ شد چی حالا...نمیگرفتی منم دست حتی عمومی مجامع تو وقت هیچ تو شوخی از دور

 تیگف که پارسیانه همون...پسره اون: داد جواب و کرد عقبش به نگاهی آینه از..انداخت بالا ابرویی

 ...کنم آچمزش خواستم...میکرد نگات جوری یه کلاسیته هم

 هک این برای و کردم زیادش تیزی و بدجنسی نثار فحشی دلم در...پرید بالا هم با ابروهایم جفت

 پر ی هخند که سکوتی...کردم سکوت نکشاند آباد کجا نا به را بحث و نکند جوابم و سوال بیشتر

 دیگر که لبی گزیدن هم باز و...داشت پی در را دستم گچ به من ی آشفته نگاه و سامان معنی

 ...بود نمانده آن روی محبوبم لب برق از چیزی
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...................................................................................................... 

 

 خیره تختم روی کرده جاخوش پالتوی پاکت به و کردم حلقه پاهایم دور را گچم از آزاد دست

 ارجخ پالتورا انمبتو تر راحت تا تخت روی شدم خم کمی و فرستادم بیرون کلافه را نفسم....شدم

 من از کنم فکر نداشتم دوست...انداخت چنگ گلویم به بغض مثل چیزی لطافتش لمس با..کنم

 روی را ام چانه و فرستادم گوشم پشت را موهایم.....باشد کرده من به راجع بدی فکر و رنجیده

 موبایلم آهنگ صدای که بودم دوخت خوش پالتوی آن ی خیره فکر غرق...کردم فیکس زانویم

 و زدم چنگ ام پاتختی روی از را گوشی سریع...کند زق زق دستم کمی و بپرم جایم از شد باعث

 ...خوابید بادم تمام گیرنده تماس اسم دیدن با

 ...شانس این بر لعنت

 

 دمخو همزمان و گذاشتم گوشم کنار را گوشی و کشیدم سبز فلش روی را دستم حوصلگی بی با

 توجهی ام گرفته گچ دست شدید زق زق به هم اصلا....کردم پرت تخت روی کش دراز را

 ..ساقی بگو: بود نمانده ام دیوانگی تا چیزی و بود خورد اعصابم...نکردم

 جواب دیر انقدر چرا...شم راحت دستت از سر آخر بمیری: آزرد را گوشم مانندش جیغ صدای

 ...میشه نگران آدم میدی

 ...بزن حرفتو:  کردم آرامی پوف و چرخاندم یشان کاسه در حوصله بی را هایم چشم

 و هاکان از اونم... تو از این: نشاند لبهایم روی کمرنگی لبخند که کرد نثارم غلیظی بیشوعور

 ...کرده کلافه و من طفلی ماهور که خرابش اعصاب

 ...رفتی دست از دنیا...بستم حرص با را هایم چشم و نشستم سرجایم سیخ هاکان اسم شنیدن با

 ساقی؟؟ داری ازش خبری: دنیا
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 تو پرید جون اومد اون اسم حالا بدی من به جواب یه میومد زورت الان تا: گفت غیضی پر لحن با

 ...صدات

 ...عصبیم...ساقی نکن اذیتم: گفتم آرام و شدم خیره آینه در خودم تصویر به

 ...نکرده خوبی فکر معلومه..بدتره تو از اون والا: ساقی

 دیپوزخن...شد هم بدتر ساقی تأیید این با و بود بد حالم...میزد نبض دستم بر علاوه هم سرم حالا

 نشناخته؟؟ منو مگه...ساقی چرا: زدم

 ؟کردی؟ بغض برم قربونت دنیا: برد پی حالم وخامت اوج به دردم پر صدای شنیدن با کنم فکر

 برایم ار کشیدن نفس چقدر و بود نشسته گلویم بیخ سفت چیزی یک تنها نمیدانستم بغض؟؟

 نداری؟؟ کاری: میکرد سخت

 ...بگم ماهور به من میخوای...دنیا نکن قطع: ساقی

 ..کنی کاری همچین نداری حق: کردم قطع را حرفش سریع

 میکنم درستش خودم

 سر طالقان رفتن مامانینا..تنهام شب من راستی..باش آروم الان فقط..باشه...تو دست از: کرد پوفی

 اینجا؟؟ میای...بزرگم مامان به بزنن

 دور کمی و میرفتم بود بهتر شاید...میداد نشان را شب هشت که ساعت سمت دادم سر را نگاهم

 ...میکنم خبرت...نه یا میمونه بابا پیش شب عمه ببینم بزار: افکار این از میشدم

 ...خبرتم منتظر اوکی: ساقی

 از...نشود تر دیر تا میکردم عجله باید بروم میخواستم اگر...کردم قطع را تماس و گفتم فعلانی

 رپد روی به لبخندی...بود اینجا اکثرا عمه مدت این...شدم خارج تاریکم اتاق از و کندم دل تختم

 میک و بود پاهایش روی رنگی آبی مسافرتی پتوی...زدم میکرد تماشا اخبار مبل روی نشسته که

 جونم؟؟ بابا: نشستم کنارش و کشیدم آهی...همیشه از تر تکیده
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 تنها یا بود چروک پر انقدر همیشه هایش چشم دور...داد من به و گرفت اخبار مجری از را نگاهش

 جان؟؟ بابا دلم جون: آمد می رنجور نظرم به حد این تا ام زندگی ی همه بت...پدرم امشب

 نای ضعف اگرچه که دستانی...گرفتم را دستانش...نبود بالاتر این از سعادتی و بودم دلش جان

 مه دنیایی میکردم حس گرفتنش با هنوزم اما بود کرده دریغ آنها از را سابق قوای دیگر بیماری

 پیشش؟؟ برم میدید اجازه..تنهاست امشب ساقی: کند مغلوب مرا نمیتواند

 ..باشین خودتونم مواظب...جان بابا برو: کرد وارد آرامی فشار دستم به و زد محوی لبخند

 تی؟؟سلام به کجا: شد بلند آشپزخانه در قاب در عمه صدای کنم تشکر او از لبخندم با خواستم تا

 رنظ از زده هم آن با را برنج بود مشخص اش لبه از که دستش چوبی کفگیر و چرخیدم طرفش به

 ..امشب تنهاست..ساقی پیش برم میمونین بابا پیش شما اگه: گذراندم

 ...برسونتت بیاد سامان کن صبر نرو تنها عمه ولی...امشب میاد سامانم..میمونم که و موندن: عمه

 دمق طرفش به بود کشیده برایمان چندوقت این که زحمتی همه این بابت و گفتم کشداری چشم

 الخی راحتی کمی و داشت همراه به را نگاهش برق که بوسیدنی...بوسیدم را اش گونه و برداشتم

 ...من

 جاهمان از فردا...انداختم ام کوله داخل لیمویی راحتی لباس دست یک و کردم تند پا اتاقم طرف به

 را ام مشکی ی مقنعه و زدم تن زانو روی تا دوخت خوش مشکی مانتوی یک...میرفتیم دانشگاه به

 پرت ام کوله داخل هم را آرایشم لوازم و پوشیدم را ام ای سرمه جین...کردم سر هم

 هب ذر زنگ هم لحظه همان...شدم خارج اتاق از و گرفتم دستم را رنگم مشکی بادی کاپشن...کردم

 حیاط وارد و کردم بلندی خداحافظی شود داخل که این از قبلا...بود سامان حتما...آمد در صدا

 ...شدم

 اب که کاپشنی و کوله و من دیدن با...میشست حوض یخ آب درون را دستانش داشت تازه طفلی

 همه این واجبه حالا دستت اون با: گرفت را ام کوله و آمد طرفم به سریع بودم گرفته دست یک

 سلامتی؟ به کجا برداری؟؟ بار
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 ...نیستا حوله...شلواره اون: کردم نگاهی میکرد خشک شلوارش با داشت که خیسش دستان به

 کجا؟؟ گفتم...کن ولش: انداخت بالا شانه خیال بی

 را آن قدر نشود محروم چیزی از تا آدمیزاد..  انداختم هایم شانه روی سختی به را کاپشنم

 ی خونه: میشود مختل ام زندگی دستم بی بودم فهمیده عملا که منی مثل...نمیداند

 ..امشب تنهاست...ساقی

 میومد اون تنهاست اگه خب: گفت انگشتانش در سوییچش چرخاندن ضمن و داد تکان سری

 ...اونجا بکشونه دستت این با تورو که این نه...اینجا

 یه تختمم...بخوابه زمین نفر یه نمیشه که کوچیکه انقدر من اتاق...نزن غر: کردم ریزی اخم

 وقت؟؟ اون میومد کجا..نفرست

 ...نکردی یخ تا شو ماشین سوار بپر...نخور منو...حالا خب: کشید را ام بینی نوک

 دزدگیر و آمد سرم پشت هم خودش...شدم خارج خانه از و کردم نازک برایش چشمی پشت

 از و بود شده سرد خیلی هوا...بدنم انجماد از کنم جلوگیری تا شدم سوار سریع...زد را ماشین

 را دستانش که همانطور و کرد روشن را بخاری و شد سوار هم سامان...آمد می بیرون بخار دهانم

 آدرس؟؟: گفت مالید می بهم

 در پیچیدن با...کرد حرکت هم او و گفتم برایش داشت مان ی خانه با کمی ی فاصله که را آدرس

 ..اونجاست: دادم نشانش را طبقه سه مجتمع دست با شان ی خانه ی کوچه

 برو..باش خودت مواظب...خب خیلی: گفت مجتمع ظاهر به نگاهی بعد و زد ترمز روی جلوتر کمی

 ...سلامت به

 ...مرسی: کردم خرجش نگاهی نیم و گرفتم آزادم دست با را ام کوله

 باز اکثرا درش که مجتمع وارد سریع...شدم پیاده آرامی خداحافظی بعد هم من و داد تکان سری

 واحد دو به دوم ی طبقه به رسیدنم با...شدم ها پله راهی ناچارا آسانسور نبود در و شدم بود
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 با ساقی و شد باز در که نکشید طولی...زدم را چپ سمت واحد زنگ و انداختم نگاهی هم روبروی

 ..میکردم دق تنهایی از داشتم...برم قربونت الهی: شد نمایان در درگاه در لبخند

 و مخش نبود کسی: گفتم میکردم باز را ام کتانی بندهای که همانطور و زدم جانی بی لبخند

 بخوری؟؟

 مگه من..بیشوعوری خیلی: زد کمر به دست و شد عوض عمیق اخم یک با آنی به لبخندش

 وراجم؟؟

 کمی فقط عزیزم نه: گفتم حال همان در و گذاشتم جاکفشی داخل و برداشتم را هایم کتانی

 ...میزنی حرف آدم یه ظرفیت از بیشتر

 را ام کوله و شدم داخل خنده با...شد ساکت روبرویی واحد به ام اشاره با که بکشد جیغ خواست

 ..بده کمک یه خب و دستم میبینی: طرفش به کردم پرت

 نخوردی؟؟ که شام: گذاشت مبل روی را کوله و آورد در برایم باحرص شکلکی

 ...نه: دادم جواب میگذراندم نظر از را تمیزشان ی خانه که همانطور

 ...چیدم و میز کنی عوض لباساتو تا...کردم درست کتلت: ساقی

 سری فقط...میزد حرف آمده سرکار از تازه همسرشان که هایی خانم عین..کمی گرفت ام خنده

 یک...نبود بزرگ زیاد ساقی پدری ی خانه...کندم سرم از را ام مقنعه حرکت یک با و دادم تکان

 سمت که بود کوتاهی راهروی میشدی وارد که در از...نقشه خوش اما نقلی متری صد آپارتمان

 به هک بود راهرویی هم آشپزخانه کنار...بود متصل پذیرایی به چپش سمت و آشپزخانه به راستش

 و سبز مبلمان با هم پذیرایی کوچک فضای...بود وصل دستشویی و حمام سرویس و خواب اتاق دو

 مانتوام های دکمه...میرسید نظر به زیبا آپارتمای های درختچه و زیبا گل طرح های کاغذدیواری

 اقات طرف به کوله برداشتن بعد و کردم باز گچم از آزاد نصفه انگشتان و آزادم دست کمک با را

 را ام نعهمق و مانتو...دختر یک تا پسرها اتاق شبیه بیشتر...بود آبی کاملا ساقی اتاق...رفتم ساقی

 وهایمم کمی...پوشیدم را رنگم لیمویی شلوار و بلیز و کردم در پشت لباسی چوب آویز احتیاط با
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 اتاق از بود کوچک کار یک انجام خاطر به که نفسی نفس از کلافه و کردم مرتب آینه جلوی را

 تا میدانستم....کارهایم شدن راحت و گچ این شدن باز برای میکردم شماری لحظه...شدم خارج

 میدانستم خوب که جدیدم کار روی و آزمایشگاه در زیاد نمیتوانم دارد را وضع این دستم وقتی

 ....بدهم جولان بود خواهد مهم کشف یک

 رفتی؟؟ کجا ساعته سه: کرد اخم دیدنم با ساقی

 کسی واسه خدا: گفتم مینشستم چوبی ی چهارنفره میز پشت که همانطور و کشیدم درهم چهره

 ..میگیره منو انرژی کل کردن عوض لباس یه دست این با...نخواد بد

 میکنیش؟؟ باز کی: شد کشیده دستم به نگاهش

 ...دیگه ی هفته احتمالا: گفتم کتلت یک زدن گاز ضمن و انداختم بالا ای شانه

 هک بود درگیر فکرم آنقدر...نداشتم چندانی اشتهای...ریخت کاهو سالاد برایم و داد تکان سری

 دست خوردن از هردو شد باعث مادربزرگه ی خونه ملودی...نگذارد باقی اشتها برای جایی دیگر

: کرد دستی پیش ساقی که شوم بلند خواستم....شود کشیده پذیرایی طرف به نگاهمان و بکشیم

 ...میارم برات بشین

 ...هافتاد شماره: گرفت طرفم به را آن و برگشت ام گوشی با زود خیلی...کردم تشکر او از نگاهم با

 :کردم لمس را سبز ی دکمه و انداختم نگاهی رند زیادی ی شماره به کمی...پرید بالا ابرویم یک

 ...بله

 یاد از صدارا این نداشت امکان...شد عضلاتم ی همه شدن خشک باعث رسید گوشم به که صدایی

 بوسکا اما بودمش شنیده یکبار تنها که صدایی...بود پاشیده هم از را ام زندگی که صدایی...ببرم

 ...نازه از پر صدات هنوزم: بود ام زندگی از زیادی های شب

 میخواست؟؟؟ چه من جان از دوباره زن این...رها دستم از چنگال و شد بسته هایم چشم

 نمیگی؟؟نشناختی؟؟ هیچی چرا: آمد حرف به خودش دید که را سکوتم
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 ایمه چشم...بود کرده سلب من از را گلویم به زدن چنگ توانایی که لعنتی گچ آن از بودم متنفر

 میخوای؟؟ چی: میکرد نگاهم نگرانی از پر ساقی...شد باز

 اون اب هرچند....شناختیم پس: شد متوجه کاملا که بود گرفته آنقدر جمله این گفتن موقع صدایم

 ...نبری یاد از منو بایدم نریمان به تو ی علاقه همه

 یادم به را حماقتم تا بود نزده زنگ زن این مطمئنا....زد نبض سرم و کشید سوت هایم گوش

 که ینمنمیب دلیلی: برگردد صدایم به جان کمی تا کشیدم سر سره یک را مقابلم آب لیوان...بیاورد

 ...ببینمت بخوام

 بهت دیدمت وقتی و دلیلش: بودم متنفر صدا این از من...پیچید گوشم در اش خنده صدای

 ...میفهمونم

 با الموح این از بیشتر پس نمیبینم دلیلی گفتم: چسباندم گوشی ی دهانه به را دهانم تنفر با

 ...نزن بهم صدات

: آمد طرفم به سریع ساقی...بود گرفته را جانم تمام انگار که تماسی....کردم قطع را تماس و گفتم

 بود؟؟ کی

 کی ا؟؟دنی توام با: داد تکان را هایم شانه ساقی...کرد حمله گلویم به ای ناجوانمردانه شکل به بغض

  ریختی؟؟ بهم انقدر که بود

 ...میترا: نالیدم جان بی و حال بی...کردم حس درونشان را اشک جوشش و بستم را چشمانم

 دبلن باشد آمده یادش که انگار بعد و شد تنگ کمی اسم این آوردن یاد به برای ساقی های چشم

 میترا؟: گفت

 ....گذشته به کشیدم پر بغض همان با و دادم تکان سری

 ..تلخ شب همان...شب همان به..پیش ای خورده و سال یک به

........................................... 
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 ...دروغه حرفاش بگو...نریمان دروغه بگو: چرخیدم طرفش به...نمیشد باز چشمانم گریه شدت از

 ی حلقه زبری...گرفتم را دستانش...بود ام زندگی دیروز تا که چشمانی...بست را چشمانش

 ینمیبین...گرفتی سکوت ی روزه چرا...نریمان بگو چیزی یه: کردم حس دستم زیر را مشترکمان

 مگه؟؟ حالمو

 این: بود یخ دستانم...میلرزاند را تنم که ای شرمندگی...شرمندگی از پر...غم از پر...کرد نگاهم

 چی؟؟ یعنی نگاه

 ..دنیا ببخش منو: گرفت آسمان سمت به را سرش

 بود؟؟ چی منظورش...نمیفهمیدم... حرف این

 چی؟؟ یعنی: نالیدم و کردم تر زبان با را خشکم های لب

 ..دارم دوست رو میترا من: بود سخت گفتنش هم او برای انگار...داد قورت را دهانش آب

........................................... 

 ونبیر آشپزخانه از و شدم بلند حس بی...میکرد نگاهم نگرانی با ساقی...حال زمان به برگشتم

 باز هوا ای ذره کردن پیدا برای را پنجره و زدم کنار را پذیرایی زخیم های پرده....آمدم

 میخوری سرما: ایستاد کنارم ساقی...نفهمم را سرما که بودم داغ آنقدر اما بود سرد...کردم

 ...عزیزم

 فراموش تا گذراندم بیهوده را عمرم..کندم جان مگر؟؟ داشت اهمیتی چه جانم...درک به

 دست به برای که دختری همان...همسرش هم بعد خودش اول...میخواستند جانم از چه حالا...کنم

 غضب و مظلومیت با...نشست مقابلم گریه با ساقی...زمین روی افتادم....کرد بازیچه را من آوردنش

 بس باورام؟؟ کردن خراب نبود بس ساقی؟؟ میخوان جونم از چی دیگه: کردم نگاهش آشکاری

 بود؟؟ مونده عروسیم به هفته یک درست وقتی اونم کردنم نابود نبود

 چیز هیچ چرا...شکاند را بغضم آغوشش...کشید آغوش به مرا ی دیده درد تن و زد گریه زیر بلند

 بیاید؟؟؟ سرم بود قرار بلایی چه...شود تمام نبود قرار
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 میخواستند؟؟؟ چه بود مطلق نابود که دنیایی این از دیگر

............................................. 

 داری؟؟ حسی چه الان: ساقی

 باشه؟؟ داشته میخواد حسی چه...کردم باز و دست گچ یه: کردم نگاهش تفاوت بی

 شدی؟؟ تفاوت بی انقدر چندوقته چرا تو: انداخت ابروهایش به چینی

 روزها این دقیقا...زدم پوزخندی حالم به دلم در و کردم گچم از شده باز دست معطوف را نگاهم

 به سرم ساقی مبهوت صدای با بدهم؟؟ نگاهم به رنگ بتوانم تا داشتم ای شادی و انگیزه چه

 اومد؟؟ بالاخره دنیا: چرخید طرفش

 آزمایشگاه طرف به که غلیظش های اخم و هاکان دیدن با و کردم دنبال تعجب با را نگاهش جهت

 ..چسبید زمین به پاهایم میرفت

 دنبالم سامان که روزی آن از بعد درست...شد پیدا دانشگاه در اش کله و سر روز نه بعد بالاخره

 ....حالا و بود نیامده دانشگاه دیگر آمد

 ...ااونج شده خشک نگات هنوز تو رفت اون: اومدم خودم به کوبید پهلویم به ساقی که ای ضربه با

 ..کلاس سر بریم: کردم زمزمه غمگینی لحن با و گرفتم رفتنش مسیر از را نگاهم

 توضیح واسش نمیخوای یعنی: گفت بهت با و پرید بالا ابروهایش...شد گرد ساقی های چشم

 بدی؟؟

 مگه؟؟ چیکارمه....نه: بود کرده خوش جا گلویم بیخ ای کننده عصبی بغض

 آدم این نره یادت اما...درست کارته هیچ: کوباند صورتم به را نگاهش و زد کمرش به را دستانش

 سوء اون و جلو بری نمیخواد خودت دل که نگو..ایران برگشت ترکیه از خاطرت به که همونیه

 کنی؟؟ پاک ذهنش از رو بوده حقم به که تفاهمی
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 بد حالم...شدم خیره ام بادی و ابر های کتانی به کلافگی با و کشیدم گردنم پشت دستی

 چهی...بودم نکرده خطایی من...نادرست کاری چه و است درست کاری چه نمیدانستم حقیقتا...بود

 حق او به...میکرد اذیتم بود کرده را برداشت این من رفتارهای دیدن با هاکان که فکر این...وقت

 ساقی...بزند غیبش روز چندین بعد و کند قضاوتم اینطور بخواهد نمیدادم حق اصلا...نمیدادم

 ...باشه داشته بهت راجع ذهنیتی همچین بدی اجازه نباید..دنیا نداره فکر: گرفت را دستم

 ..کلاس سر بریم اول: دادم تکان سری و گزیدم محکم را لبم

 تکان سری تنها... نه یا دید هایم چشم آینه پشت را میزد قل وجودم در که را چیزی آن نمیدانم

 را سرم اما شدم متوجه ساقی ی سقلمه از شد وارد که هاکان...شدیم کلاس وارد سکوت در و داد

 هم استاد ورود با...دادم ادامه مقابلم کاغذ کردن خطی خط به و نکردم بلند هم ای درجه نیم حتی

 محض به...کنم قلبم مهمان را آرامش کمی کردم سعی و دادم درس به را حواسم و هوش ی همه

 یمهارو ساعت نگاهش سنگینی که مردی به نگاه بی و گرفتم را ساقی دست هم کلاس شدن تمام

 ...شدم خارج کلاس از بود زده خیمه

 ...شد کنده دستم دنیا؟؟ چته: ساقی

 ...میمونم منتظرش ماشینش کنار میرم:  دادم مالش کمی را ام شده خارج گچ از تازه دست

 شفا رو دوتا شما خدا: گفت میکرد درست را اش مقنعه که همانطور و فرستاد بیرون را نفسش

 ...بده

 میکرد پارک آنجا را ماشینش معمولا که دانشگاه کنار ی کوچه طرف به را راهم و گرفت ام خنده

 ...بدنیستا ام بکنی خداحافظی یه آدم مثلا: شنیدم سرم پشت را ساقی صدای و کردم تند

 و شدم کوچه وارد...بخشیدم پاهایم به سرعتی و بردم بالا خداحافظی ی نشانه به را دستم تنها

 تسخ ابدا مشکی مازراتی یک کردن پیدا البته...ماشینش کردن پیدا برای گرداندم چشم کمی

 انگشتان چندباری...زدم تکیه آن ی بدنه به و رساندم ماشین به را خودم سلانه سلانه....نبود

 ردهک باز را گچ که این با.....شدم خیره بود سرخ کمی که پوستم به و کردم بسته و باز را دستم

 شدت به سرم پایی صدای با...برود بین از دستانم خشکی و سرخی این تا میبرد زمان اما بودم
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 دستم با و ایستادم سیخ بود پرت افق در حواسش و میشد نزدیک که هاکان دیدن با و چرخید

 عجیبی ترس میدانستم خوب هم من و بود نشده من متوجه هنوز...کردم مرتب را ام مقنعه پایین

 ردمیک سیخ تن بر مو که عمیقی اخم...شد ریز چشمانش دیدنم محض به....دارم آدم این به نسبت

 میکنی؟؟ چیکار اینجا شما: شد تر بلند هایش قدم طول و زد

 شخو جا ابروهایم میان ریزی اخم...ایستاد حرکتم به آماده پاهای برد کار به که شمایی شنیدن با

 انکار لقاب غیر حقیقیت این..داشتم دوست بیشتر را تو لفظ من..شد بیشتر دستانم سردی و کرد

 ...سلام: بود

 دستش و کرد نگاهم اخم همان با کمی...بودم کرده شروع ممکن نوع ترین ناشیانه با را حرف خب

 امرتون؟؟..سلام علیک: داد تکیه ماشینش ی بدنه به را

 هک ماشینی به..کرد نمیشد هم کاری و بود بسته رو از را شمشیر...بستم کوتاه خیلی را چشمانم

 یک...دادم امتداد چشمانش طرف به را نگاهم و شدم خیره بود انداخته فاصله بینمان

 مدماو: کردم تر زبان با را لبم...گرفت اش ندیده نمیشد که بود نگاهش در حرص و رنجش..دلگیری

 ...بزنیم حرف

 ..ندارم وقت الان..بعد برای باشه: گفت میکرد باز را درش که همانطور و زد را ماشین دزدگیر

 سرخی به نگاهش...داشتم نگه دستم با را درش و زدم دور را ماشین شود سوار که این از قبل

 ..هنمیکش طول زیاد: دلیلی هیچ بی بود گرفته بغضم...کرد پیدا غلظت اخمش و شد جلب دستم

 زود: تگف کلافه و کرد نگاه چشمانم به دستم به نگاه جای به که فهمید را صدایم بغض کنم فکر

 ...فروزش خانم بگو

 در است آهنگ بد ام فامیلی چقدر کردم حس فروزش؟؟ خانم..بود نمانده ام گریه تا چیزی دیگر

 که روزی اون: دادم قورت را دهانم آب و شدم خیره چشمانش در مظلومیتم تمام با...لحظه آن

 ..دنبالم اومد پسرعمم

 ...بشنوم چیزی نمیخوام: خشم پر و عصبی...کلامم میام پرید
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 راحت انقدر چطور...بودم عصبی هم من بار این و گرفتم را جلویش باز که ببند را در خواست

 هداد یاد همیشه من به من پدر...بگم میخوام من اما: ببرد حکم برایم و کند قضاوتم میتوانست

 هم یه عنوان به مهمه برام...ندادن یاد شما به ظاهرا که چیزی...نکنم قضاوت کسی به راجع

 شما واسه اگه حتی...کنم اصلاح و خرابتون ذهنیت داشتین حقم در زیادی لطف که دانشگاهی

 پسر و دیدین روز اون که پسری همون...سامان..نباشه مهم آوردن درد به و دیگران دل و قضاوت

 گها وگرنه همینه فقط ما صمیمیت دلیل...منه رضایی برادر یعنی...محرمه من به کردم معرفی عمم

 سخت شما جلوی انقدر بگیره دستمو راحت کسی بدم اجازه بخوام که بودم آدمی من

 ...کنین قضاوت منو میخواین هرجور مختارین حالا....نمیگرفتم

 نگاه متفکرش و مات ی چهره از...کرد ام عصبی این و لرزید بغض خاطر به صدایم هایم حرف آخر

 اسمم زدن صدا به حتی...کردم حرکت خیابان طرف به سرعت به در کردن رها بعد و گرفتم

 از...داشتم بدی خیلی بغض...کردم بیشتر را هایم قدم سرعت فقط و نکردم توجهی هم توسطش

 قرار قضاوت مورد مرا صحنه یک با میداد اجازه خودش به که این از...بودم رنجیده رفتارش

 کاپشن...بشنود را هایم حرف نمیخواست حتی که بودم ارزش بی برایش آنقدر عملا که این..دهد

 خیابان سر بغض همان با و کردم درست یقه از بود شده کشیده عقب کمی که را کوتاهم

 ...نداشتم اتوبوس ی حوصله...ایستادم

 کافی قدر به که الان..نه الان...نه من خدای نه...چرخید چپ طرف به ترس با سرم مردی صدای با

 یدنکش نفس با..شدنش نزدیک با اما...نه بود گلویم کردن پاره پی در بغضم و بودم خمیر و خورد

 و رسیدم دیر کردم فکر..خداروشکر: دید خواب در نباید حتما را کابوس فهمیدم...عطرش

 دنیا؟؟ خوبی...رفتی

 این شایدم و شد تر سرد هوا کردم حس..کنم هضم نمیتوانستم آدم یک در را وقاحت از درجه این

 ...آقا نشین مزاحم الانم...فروزش خانم و نه دنیا: میگرفت منشأ قلبم از دما تغییر

 بغضم...برایش بودم هلاک روزی که قد اختلاف این به لعنت...ایستاد مقابلم دقیقا و زد دور مرا

: دبو من کوچک دنیای مردهای نامردترین مرد مثلا این...نداشت دم و شاخ که نامردی....شد بیشتر

 کردی؟؟ فراموشم که نگو..نریمان منم..دنیا نشم مزاحم من
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 اون...نکردم فراموش نه: رویش به زدم پوزخندی...صبر کمی...خدا..خدا..کشیدم سرم به را دستم

 ..نیست شدنی فراموش نامردی حجم

 ...داری حق: من قلب مثل..شد سخت اش چهره

 داشتم؟؟ نمیکرد؟؟حق رهایم چرا...بزنم زار میخواست دلم...بود گرفته گر جانم تمام...خدا آخ

 آقای بگی اینو اومدی: مگر بود مهم...میداد من به را حق حالا بود کرده له کاملا مرا که مردی

 کاشف؟؟

 و ناب احساسات تمام..بودم عاشقش روزی من...شد مشت من های دست و بست را هایش چشم

 ...دارم زیاد حرف...نه: بود جذاب انقدر چطور..کشید تیر قلبم...گذاشتم وسط را ام دخترانه

 نبود کسی و میکرد گریه وجودم دنیای...میخواست زدن داد کمی دلم...گرفت عمق پوزخندم

 ....ندارم شنیدن برای گوشی دیگه من اما: کند آرامش

 ..اینبار بشه هرجوری ولی میمیرم

 ...میگیرم تو از و جفتمون تقاص

 ..اما تو پای به شدم پیر که این با

 ...قطره هر تو گریه هر تو کشتم تورو

 ..اینجا ازت میمونه که چیزی تنها

 ..عطره اون بوی و مو تار یه

 خودش که دردی...بود چکانده نگاهم در خودش که دردی...کردم نگاهش درد با...کرد نگاهم مات

 را دستم مچ که رفتم عقب...حالا اما بود آرزویم روزی شاید مرد این...بود کرده تزریق جانم در

 آزادم دست...آشنا گرمای این...دست این...شد متصل بدنم به بالا ولتاژ با برقی...زد خشکم...گرفت

 ..کن ولم: نالیدم و گرفتم دهانم جلوی را

 ...بزنیم حرف باید...نمیکنم ول: داد تکان سر بغض با
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 ...نباش کابوسم تو اینبار...نریمان کن ولم: افتاده فشارم میکردم حس

 از فقط و را زجرت میدیدند که مردمی بر لعنت و آمد جلو دیگر قدمی و نکرد حرفم به توجهی

 روی دستی لحظه همان اما نداد اجازه که بکشم را دستم خواستم تقلا با...میکردند عبور کنارت

 دست صاحب صورت به را نگاهم...شد رها من جان بی و یخ دستان آنی به و نشست دستش

 ...خورد پیچ دلم هاکان دیدن با و کشیدم

 های رگ...بودم ندیده آشفته و عصبی حد این تا اورا آشناییمان طول در وقت هیچ...وقت هیچ

 با ار نریمان....میزد موج اش تیره چشمان نی نی در عجیبی خشم و بودند زده بیرون کاملا گردنش

 جا...کردم حس کاملا را نریمان چشمان شدن گرد من و کوباند رو پیاده دیوار به حرکت یک

 ...ترسیده هم کمی بدانم که بودم شناخته را مرد این آنقدر من و بود خورده

 ی خاطره دعوا از نه..بودم ترسیده...انداختم نگاهی هردو به بغض با و دادم مالش را دستم مچ

 زا بلندتر گمانم به سانتی سه و برد جلوتر را سرش هاکان...نریمان بودن از نه و داشتم خوبی

 هر تحت اگه که بودم داده هشدار بهت دانشگاه جلوی قبلا کاشف دکتر جناب: بود نریمان

 ...نگرفتی جدی ظاهرا اما طرفی من با اونوقت بیفته دختر این گذر به گذرت شرایطی

 میخ را چشمانش داشت کنترلش در سعی زور به که صدایی با و کشید لبهایش دور دستی

 کرده زیباترش میکردم حس بلبشو آن میان که پوزخندی با و کرد نریمان ی جاخورده چشمان

 ...میکنم عمل بعد بار...میدم هشدار بار یک فقط من که متأسفم و: گفت

 صورت روی قوا تمام با مشتش زده حرفی همچین چرا و چیست منظورش که کنم هضم بیایم تا

 و آمدند خودشان به هم مردم بالاخره....شد بلند من جیغ خون زدن فواره با و آمد فرود نریمان

 پیش بود آورده کم عملا ایش حرفه حرکات و هاکان جلوی که نریمانی کردن جدا برای نفری چند

 میکردم حس...میشد هم بیشتر هیچ نمیشد که کم خشمش و میزد اورا حرص تمام با...شدند قدم

 محج آن کمی و میشکست بغضم اگر و زدم تکیه آن به و رساندم دیوار به را خودم...افتاده فشارم

 ...کشید نفس میشد تر راحت شاید میشد کم گلویم در
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 خیره کنند جدا نریمان از را هاکان میکردند سعی که مردانی به بغض با و کردم گلویم بند را دستم

 که نبودم متنفر او از آنقدری هنوز هم شاید..نچرخید نریمان لاش و آش جسم طرف نگاهم...شدم

 حتی...نکشیدم دست هاکان به کردن نگاه از هم ای لحظه حتی اما افتاده روزی چه به ببینم بتوانم

 طرف به شاید تا نمیکرد پرتاب مشت و لگد فقط...بود خودش به منحصر هم کردنش دعوا

 متما در که نریمانی میدانستم و میزد ضربه دقیق و ای حرفه...است کار رزمی بود معلوم...بخورد

 دست...شده تمام گران برایش بوده هیجانات این گود از خارج و اصول یک روی اش زندگی

 ..ندارم کارش...کنین ولم: گفت خشمی از پر صدای با و زد پس را بودندش گرفته که مردهایی

 رنگ که گفت گوشش در چه نمیدانم و نریمان طرف برد یورش دوباره کردنش ول محض به اما

 را سردم دستان....میزد هروقتی از تر تند قلبم...شد دور او از پوزخندی با هاکان و پرید نریمان

 و نریمان دیدار...کردم بغل دستانم با را دارد شدید فشار افت میدانستم که جسمی و کردم مشت

 من با گذشته از لعنتی ترس این و شدم هاکان با دعوایش شاهد نکرده هضم هنوز را هایش حرف

 سقوط نبود سرم پشت دیوار اگر بودم مطمئن....خشونتی نوع هر از ترس....بود مانده

 بلند قدم چهار با و شد تر درهم هایش اخم دیدنم با و کاوید را اطراف نگاهش با هاکان....میکردم

 ...شو سوار بیا: رساند من به را خودش

 نشان که چشمش ی گوشه سرخی به..لباسش ی آشفته ی یقه به..اخمش خط به...کردم نگاهش

 که را سکوتم...حسش از پر چشمان به آخر در و...نیست عرضه بی هم قدرها آن نریمان میداد

 کردی؟؟؟ یخ دنیا پس هستی چی منتظر...همینجاست ماشین: کرد تر ملایم را صدایش کمی دید

 گفت هم باز...کرد دنبال ام چانه زیر تا را مسیرش او و چکید پلکم پشت از اشک قطره یک

 ...نمیکرد سیر دنیا در بود ایستاده انجا که دنیایی اما...دنیا

 ...کنم مجبورت خودم که این از قبل  شو سوار بیا: بود اشکم رد ی خیره نگاهش هنوز

 یعنی شود پر که هم دل...بود پر دلم ام زندگی مردهای ی همه از...بود پر دلم...زدم پوزخندی

 ریختگی بهم همه آن میان از را ام لعنتی صدای آن بالاخره...شدن تمام آدم یک تحمل ی آستانه

 ...میرم خودم من: چرخاندم دهان در را زبان و کردم پیدا درونم
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 نیست مرادش وفق بر که هایی جمله نمیگذاشت وقت هیچ آدم این....شود تمام ام جمله نگذاشت

 جلوی و کنم عبور پشتم دیوار از میتوانستم میخواست دلم که غرید عصبی چنان..شود تمام

 ..نممیک سوارت و بغلم زیر میزنمت بعد سری....دنیا شو سوار میگم آخره بار برای: نباشم چشمش

 اماحتر خاطر به اگر هم همینجا تا...نبود بعید چیز هیچ هاکان از....میکند کاری همچین میدانستم

 اشتد فاصله کمی که ماشینش به....میکرد پرتم ماشین درون و گرفته را دستم نبود من عقاید به

 استخاره شد؟؟ چی: آورد گوشم نزدیک را سرش....شدم خیره شده پارک ای عجله بود معلوم و

 ..نشد تموم کردنت

 

 واقعا یعنی کشیدم میگویم که این...کشیدم ماشینش طرف به را پاهایم کنم نگاهش که این بدون

 فتر من از جلوتر....بردارم قدم آدم عین و کنم بلندشان تا نداشتم پاهایم در جانی حتی...کشیدم

 روی و زد دور در بستن بعد او و شدم ماشین سوار...شد خیره من به اخم با و کرد باز را در و

 ی گوشه هنوز که نریمانی از...نقطه آن از و کند جا از سرعت با را ماشین و نشست راننده صندلی

 بیشتر را لرزم اش خنکی....چسباندم شیشه به را سرم....کرد دور دورش ها آدم و بود خیابان

 زا من و من روی کرد تنظیم را بخاری بود سنگین برایم زیادی که نگاهی بعد و شد متوجه....کرد

 ....داغ و سرعت پر اما مظلومانه و صدا بی....شکست اشکم های قطره یخ کردم حس گرمایش

 تممیتوانس کمی کاش....بگیرم را هایم اشک جلوی میتوانستم کاش...زد خیمه رویم نگاهش دوباره

 دهشکنن دنیای این به کاش...بیاورم بالا مردان تمام از را ام دلخوری و بزنم داد کردن گریه جای به

 رب را بعدی ی ضربه نشده تمام ضربه این که این نه میدانند خودسازی و استراحت فرصت کمی

 ...بودم شده خسته...بکوبند سرش

 ...من خود خود یعنی خسته آدم

 اشکا این: گفت ای گرفته صدای با و من طرف چرخید کامل و کشید کناری به را ماشین هاکان

 چیه؟؟ ی واسه
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 باد غم و خودخوری بود بس دیگر...بزنم را حرفم آدم عین میخواستم...طرفش چرخاندم را سرم

 مگه؟؟ مهمه: گرفتن

 دستش های رگ بودم گفته...پیچید تر محکم فرمان دور دستش و شد ریز چشمانش...خورد جا

 میگیرند؟؟؟ بازی به را ایمانم و دین زیادی

: میترسم قلب طپش این از من..خدا آخ...چشمانش در شوم خیره کرد وادارم محکمش صدای با

 ...کن نگاه منو...دنیا

 بغضم باعث خودتون اما میکنم گریه چرا مهمه براتون: گله با و بغض با...کردم نگاهش

 دگیزن مردای با...بکنین من به راجع فکری هر میدین اجازه خودتون به...میکنین قضاوتم...میشید

 چرا؟؟؟ اما..میدونین هرکاری انجام محق و خودتون شما...بدین جولان زندگیم تو...شین درگیر من

 یشهر بدبینی و تلخم ی گذشته و من نیستین؟؟ متوجه شما...پارسیان آقای میکنید گیجم دارید

 ینا نمیتونیم کردینش له لگدتون و مشت زیر که آدمیه همون مسببش که شخصیتم تو دوونده

 چرا مهمم اگه چرا؟؟اصلا مهمم؟؟ براتون من...بگذریم ازشون و ببینیم و منظور پر رفتارهای همه

 امروز چرا نیستم مهم اگرم بردین؟؟ سوال زیر شخصیتمو چرا کردین؟ قضاوتم راحت انقدر

 انداختین؟؟ نریمان و من بین و خودتون

 من..میخوره منو روان داره شما رفتارای...حرفاش...نریمان ی دوباره شدن پیدا...سوالا این جواب

 آقای ندارم که خدا به....ندارم و خیال و فکر همه این طاقت خورده زخم منه...خوردم زخم

 پارسیان

 

 درک را ام آشفتگی همه این دلیل هم شاید..نمیفهمید را منظورم انگار...کرد نگاهم اخم از پر

 هب کامل...بود نشده کم نگاهم آشفتگی و قلبم درد از ای ذره اما بود شده تمام هایم حرف...نمیکرد

 به داشتنی دوست زیادی که بم صدای همان با.... نبود فرمان روی دستش دیگر...چرخید طرفم

 ...دنیا واضحه زیادی سوالات کرده؟؟جواب گیجت اینا: گفت میرسید نظر
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 اام شاید شما برای: چشمانم بر میزد نیشتر اشک نم و رانم روی شد مشت دستم...زدم پوزخندی

 ..نه من برای

 زمانش گفتم بهت: کرد نوازش را دلم که شد مهربان آنقدری اما لبخند بی...نگاهش شد مهربان

 برام بگم حد همین در فقط...فهمیدنش نیست سخت خودم گمون به هرچند..میگم بهت برسه

 رو چی همه قید روز هشت و شم روانی بهت پسر یه دست تماس با که مهم انقدر...مهمی

 ...کنم رفتار لاتا عین و بگیرم یقه خیابون وسط که انقدر...بزنم

 که انقدر: گفت حرف لطافت همه این از بودم دادن جان مرز در که منی رخ در رخ و شد تر نزدیک

 ....چیزارو خیلی...کنم عوض چیزارو خیلی خاطرت به

 اینبار فقط و شد گور و گم بازاری آشفته کدام در و چطور نمیدانم بغضم...دادم قورت را دهانم آب

 نوازشم چشمانش با که مردی و بودم من....میرسید عرش تا صدایش که قلبی و بودم من

 دعوا خاطرم به...بودم مهم برایش اما میکرد قضاوتم و نداشت اعتماد من به که مردی...میکرد

 هم محو هردو...بود کرده محکم ام زندگی در را پایش جای زیادی روزها این و بود کرده

 قورت که نداشتم هم دهانی آب حتی دیگر....شد روان کمرم ی تیغه پشت از سردی عرق...بودیم

 ..خدایا...خدایا...بدهم

 ...نمیشد میخواستم که چیزی آن اگر میشد له اینبار قلبم کجاست؟؟ انصافت

 ...نداشتم تعارف هرگز دلم و خودم با

 دلبرند؟؟؟؟؟ زیادی دستش های رگ بودم گفته و بودم لحنش و نگاه و مرد این ی بسته دل من

 

................................................................................................................... 

 هزد زمستان حیاط رنگ تنها که خانه حوض دیدن با...میکشیدم زمین روی را کیفم کشان کشان

 ویجل بود شده جفت شناناآ ی زنانه کفش جفت یک...نشستم چوبی تخت روی میداد تشکیل را

 لحظه یک هاکان های حرف...شوم داخل نخواهم که بود آشفته و خراب حالم آنقدر اما ورودی در
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 ودمب شده...میترسیدم ام دوباره دلباختگی و سادگی سر... میترسیدم...نمیرفت بیرون مغزم از هم

 نریمان که ای اعتمادی بی...میترسد هم سفید و سیاه ریسمان از که ای گزیده مار همان حکایت

 از بعد...شود زهر دلم در سریع خیلی هاکان های حرف شیرینی میشد باعث بود چکانده دلم در

 درگیر بیشتر به تمایلی هم او...نزدیم باهم حرفی خانه خود تا اش کننده ویران های جمله آن

 ار بینمان سکوت چیزی ترکی موزیک جز و راند خشونت و اخم همان با که انگار نداشت من کردن

: دکر باز لب دیدنم محض به و آمد بیرون رنگش طلایی چادر با عمه و شد باز ورودی در...نشکست

 داریم مهمون تو بیا...پس نشستی اینجا چرا عمه؟؟ اومدی کی تو...اِ

 نگینس پلکهایم که بس بودم نخوابیده که بود روز شبانه چند انگار...کشیدم چشمانم به دستی

 ..سلام...جون عمه رسیدم تازه:بود

 ماهت روی به سلام: کرد جا جابه هایش شانه روی را چادرش کمی و زد ای مهربانانه لبخند

 ...سرده هوا دخترم تو بیا...عزیزم

 رها هایم شانه روی ضعف با هم را کیفم و شدم بلند ناچارا اما آمد نمی چشمم به زیاد هوا سردی

 مهمونمون؟؟ حالا هست کی: کردم

 جلو کمی را سرش و کرد آرام را صدایش که بود آمده یادش به مهمان شخص دوباره تازه انگار

 ...خانم مارال...همسایتون: میرود؟؟ داخل تا صدا میکرد فکر واقعا..گرفت ام خنده کمی....آورد

 انیکت..بود جدیدمان تقریبا ی همسایه صاحبشان پس...دوختم زنانه شیک های کفش به را نگاهم

 را ام کوله و آوردم در شوم خم که آن بدون پاهایم خود کمک به و بندشان کردن باز بدون را هایم

 ...منم میام داخل برید شما...جون عمه باشه: گذاشتم ورودی راهروی ی گوشه

 شصت در پنجاه ی آینه درون تصویرم به هم من و رفت داخل سرعت با و داد تکان سری عمه

 نظر به فروغ بی کمی هایم چشم و بود پریده کمی رنگم...شدم خیره ورودی دیوار به چسبیده

 موج درونم مردگی حس حد این تا که آمده سرم بلایی چه نمیدانستم روزها این...میرسید

 ارانگ که مارال دلنشین صدای...شدم داخل عمیقی نفس بعد و کشیدم ام مقنعه به دستی....میزد

 به پشتش...آمد چشمم به هم خودش کاملم ورود با بعد و رسید گوشم به اول بود عمه مخاطبش
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 در....شد بلند مارال و چرخید طرفم به سه هر سر...گفتم آرامی سلام و رفتم جلوتر کمی... بود من

 که سنی وجود با....میخورد چشم به زن این در که ظرافتی و پوشی شیک همه این از بودم تعجب

 ..عزیزم سلام: کرد دراز طرف به را دستش..بود جذاب هم باز بود میانسالگی ی آستانه در تقریبا

 ..اومدین خوش...سلام: گذاشتم میانشان آرام را دستم و انداختم نگاهی سفیدش دستان به

 اومدم...ممنونم: چیست نمیدانستم که میکرد زنده من در را چیزی هایش چشم و زد لبخندی

 ...پدرت عیادت

 لطف:  نزنم لبخند نتوانستم...میکرد نگاهم لبخند با...شد دوخته پدر به اینبار نگاهم

 ...بنشینید بفرمایید...کردین

 هایم ریه در بیشتر کمی را عطرش بوی تا کشیدم عمیقی نفس من و نشست لبخند همان با

 و شیرین بوی این تا است زیاد پدر با اش فاصله که خوب چقدر کردم فکر این به و کنم ذخیره

 دونفره مبل روی عمه کنار....نشود ام زندگی ی اسطوره ناسالم های ریه تحریک باعث گرم

 نگاه این به بزنم لبخند کردم سعی...داشت نظر زیر مرا عجیبی طرز به مارال نگاه و نشستم

 ....خیره

 کنم؟؟ عوضش...شد سرد چاییتون: عمه

 ..گرمه هنوز ممنون..نه: برداشت را چای باریک فنجان سریع مارال

 خیره فنجان روی رژش ی مانده باقی رد به من و خورد را آن از کمی حرفش دنبال به و

 پاک هرگز که بود جوری ها آن جنس البته...میماندند ردها همین مثل هم خاطرات...شدم

 فراموشی کمی ذهنم امشب همین فقط کاش و بستم کوتاه را هایم چشم......نمیشدند

 .امشب همین فقط....میگرفت

............................................................................................................. 
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 را چپم دستم و کشیدم دهانم داخل را لبم....انداختم نگاهی دقت با آزمایشاتم نتایج ی برگه به

 هنتیج دیگر یکبار و زد کوتاهی برق هایم چشم....کردم فرو یشاتمآزما سفید روپوش جیب داخل

 موش از یکی...گذاشتم میز روی را برگه و فرستادم بیرون تند و یکباره را نفسم....کردم مرور را

 العملی عکس هیچ....کشیدم دست بدنش روی و آوردم بیرون دستکش با را آزمایش سفید های

 روی را آزمایش این باید... گرفت نتیجه قطع طور به نمیشد...میزد موج نگاهم در بهت.... ندیدم

 را موش سریع....باشم داشته دفاعی برایش میتوانستم شاید بعد و میکردم امتحان هم ها خوکچه

 را دستم هردو....کردم پرتاب کنارم سفید ی زباله سطل درون را دستکش  و کردم رها سرجایش

 با مورد این به راجع باید...دادم حرکت ها برگه روی را ام دوباره نگاه و کردم میز روی تنم اهرم

 آزمایش همین به مربوط که سبزی ی پوشه داخلش از و برداشتم را ام کوله..میکردم صحبت پدر

 از سفیدم روپوش درآوردن بعد و گذاشتم داخلش را جدید نتایج ی برگه..کشیدم بیرون را میشد

 اجازه من به آموزش که ساعاتی در ارشد مقطع به ورودم ابتدای از....شدم خارج آزمایشگاه سالن

 اما بکشد بیرون مردم این تن از را درد کمی که دارویی خلق برای میشدم آزمایشگاه وارد میداد

 ککم میکرد پیدا قطعیت اگر که نتایجی...میشدم مواجه جالبی نتایج با که بود ای هفته یک

 ام شانه هردو روی را ام کوله و شدم دانشگاه ی محوطه وارد......بود پزشکی ی جامعه به بزرگی

 ودمخ میشد نزدیکم که ساقی دیدن با...آمد می چشم به کمتر وزنش سنگینی اینطوری...انداختم

 نشسته وجودم در آزمایشم نتایج دیدن از که ای شادی با و کردم کج طرف همان به را راهم هم

 ...دوستم سلام: گفتم سرخوش بود

 خوبه؟؟ حالتون شما شده چی...سلام علیک: کرد پیدا کش کمی لبش و پرید بالا ابروهایش

 نم بارم یه: گذاشتم ام سینه روی چلیپایی حالت به را هایم دست و کردم ای مصنوعی کاملا اخم

 ...بده گیر تو خوبه حالم

 آزمایشگاه هاکان با که امروز فقط..گلم دوست شادی به همیشه...بدم گیر بکنم غلط من: ساقی

 چیه؟؟ شادیت دلیل پس نبودی
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 اب کی من...ساقی بمیری: شدم خیره نگاهش در کرده خانه بدجنسی به و کردم گرد را هایم چشم

 آزمایش ی پروژه برای باهم هرروز تقریبا اون و بیشوعور؟؟من شده باز نیشم هاکان دیدن

 ....باشم شاد باید هرروز من باشه اینجور آزمایشگاهیم مجد استاد مشترک

 ...بوده خبری امروز حالا شاید گفتم: گفت بانمکی و لوس لحن با و شد آویزان دستم از

 ....عوضی: گفت غیظ با و شد سرخ که گرفتم بازویش از ریزی نیشگون

 ...بزنی حرف آدم عین توباشی تا...حقته:  خوردم را ام خنده

 یمشک مانتوی جیب از را موبایلم آرامش با....خورد زنگ موبایلم که میکرد نگاهم غیظ با همچنان

 پرید بالا کمی ابروهایم هاکان ی شماره دیدن با و کردم خارج ام

 کیه؟؟: ساقی

 گوشم به را موبایل و کردم زمزمه را هاکان اسم آرام کنم لمس را سبز ی دکمه که این از قبل

 بله؟؟: نکردم ساقی های چشم برق به توجهی هم ابدا و چسباندم

 دنیا؟؟ کجایی: بود لرزان قلب و طنین خوش همیشه مث صدایش

 و لحن صمیمیت همه این از گرفت ام خنده کمی...نبود مرد این قاموس در هیچگاه کردن سلام

 ...دانشگاهم...سلام: اش همیشگی های بودن پسرخاله

 دش بلند صدایش که اینبار چون شد کردنم سلام ی کنایه ی متوجه کنم فکر...کرد مکث کمی

 ...ورودی جلوی بیا پس:خواند میشد نتش به نت از را لبخند حس کمی

 شده قطع موبایل به مبهوت من و شد قطع تماس چرا و چی برای بپرسم بخواهم که این از قبل

 ...شدم خیره

 گفت؟ چی: گرفتم موبایلم از نگاه ساقی صدای با

 ینا از آدم این کی و بود گرفته حرصم...دادم سر جیبم داخل را موبایل و فرستادم بیرون را نفسم

 ..منتظرمه دانشگاه دم گفت: بس و میدانست خدا خود را برمیداشت دست دادنش دستور همه
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 ...داره چیکارت ببین برو خب: خندید شیطنت از پر

 هرچی من گفته کی: دادم جواب میزد موج درونم هنوز که حرصی همان با و کردم نگاهش چپکی

 کنم؟؟ گوش باید میگه اون

 اروی این...دنیا نشو دیوونه: کنم مخالفت بخواهم که نمیکرد فکر حتما...شد گرد ساقی های چشم

 ...ها نداره اعصاب

 اعصابم: میبرد حساب هاکان از حسابی من بازیگوش و شیطان دوست ظاهرا...گرفت ام خنده کمی

 کردی؟؟؟ زرد چرا تو منم حسابش طرف باشه نداشته

 باهم و خشک و تر یارو این که اینه مسأله آخه د: شد آویزان بازویم از و داد قورت را دهانش آب

 ...میسوزونه

 کن ولم خب خیلی: گفتم و کردم رها بازویم دور از را دستش...گرفت شدت واقعا اینبار ام خنده

 ...داره چیکار ببینم برم

 ...سر آخر میدی سکتم که نکنه خفت خدا: گفت آسودگی با و فرستاد بیرون را نفسش

 متوجه چشم زیر از....برداشتم قدم خروجی در طرف به و فرستادم بالا باخونسردی را هایم شانه

 را رنگم دودی عینک ماشینش به توجه بی...شوم سوار و برم نبود قرار اما شدم ماشینش موقعیت

 اش تابستانی همتای از تر وحشتناک زمستان آفتاب کردم اعتراف و گذاشتم چشمانم روی

 زا شد باعث بدنم مماس درست ماشینی بوق صدای که کردم حرکت به شروع خیابان کنار..است

 بیرون را نفسم اش پیشانی روی اخم و هاکان ماشین دیدن با و برگشتم سریع...بپرم جایم

 رمالن قلبم ضربان که کمی...بود داشته نگه را ماشینش بدنم مماس دقیقا دیوانه پسر...فرستادم

 طرز چه این: کشیدم درهم را هایم اخم و کردم فیکس سرم روی حرکت یک با را عینک شد

 پارسیان؟؟ آقای رانندگیه

: گفت آمده پایین ی شیشه بین از و زد اش مشکی موهای خرمن میان چنگی راستش دست با

 میری؟؟ داری کجا کشیدی راهتو منتظرتم؟؟ نگفتم تو به من مگه
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 در ار حرصش بودم توانسته که بودم خوشحال اما بود احمقانه..نخندم تا کردم جمع کمی را لبهایم

 کردم؟؟ قبول مگه من اما گفتی شما: بیاورم

 من که میدونی خوب....خوب دختر سوارشو: کرد نگاهم جدیت با و پرید بالا ابروهایش جفت

 ...نیستم صبور انقدر همیشه

 نمندو تا من پارسیان؟؟ آقای نمیشید متوجه: زدم کمرم به را دستم یک...گرفت حرصم من اینبار

 ..شم همراه باهاتون نمیتونم بریم قراره کجا

 های چشم و ریخت اش پیشانی روی دوباره لجوجش موهای...داد تکانی کلافگی با را سرش

 دوست شدم متوجه کاملا من الان خوب دختر ببین: گرفت هدف را هایم چشم سیبل نافذش

 سوار شن خیره ما به چشم همه این از بیشتر که این از قبل ولی....کنم مجبورت کاری به نداری

 ..میریم کجا بگم برات تا شو

 خیره ما به دانشجویان از خیلی...بود او با حق...چرخاندم اطراف به نامحسوس را نگاهم

 این در بود مسلم و افتاد می راه سرمان پشت که بود مفت حرف فردا از..شد مشت دستم...بودند

: گفتم آرام و گذاشتم چشمانم روی را عینکم دوباره...نبود درست اصلا من شدن سوار شرایط

 خیابون سر...بزنم دامن شایعات به و شم سوار چشم همه این جلوی که ندارین انتظار

 اونجا میام...بایستین

 

 بی و کشیدم ام کوله بند به دستی...گذاشت مقابلم از سرعت با و داد تکان سری تنها و کرد پوفی

 پشت آرام سرعت با ماشینی میکردم حس...کردم حرکت اصلی خیابان طرف به اطراف به نگاه

 رمس پشت به نگاهی بود شده پارک خیابان کنار که ماشینی بغل ی آینه از...میکند حرکت سرم

 گره درهم ابروهایم....داشت مرد دوسرنشین که بود رنگ مشکی زانتیای یک....انداختم

 دشمن نه و داشتم پولداری پدر نه بودم مهمی آدم نه من وگرنه...میکردم اشتباه حتما...خورد

 به....کردم امنیت حس جلوتر کمی هاکان ماشین دیدن با....بکند تعقیبم بخواهد که آشکاری
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 طرفم به...نشستم آرام و کردم باز را در....رساندم ماشین به را خودم و بخشیدم سرعت پاهایم

 لجباز؟؟ خانم احوال: کرد عمیقی اخم و برگشت

 ...زورگو آقای شما خوبی به:  گذاشتم پاهایم روی را ام کوله... گرفت ام خنده

 حرکت که همانطور و داد تکان را سرش...گرفت اش خنده کمی و شد کم اخم آن کردم حس

 ...ها میزنی حرف من حرف رو باشه آخرت بار: گفت میکرد

 جانم؟؟: پرید بالا راستم ابروی

 ..شنیدی که همین: شد منجر لبهایش انحنای به اینبار اش خنده

 عشق بوی و رنگ اگر که هایی باید این از کرد ذوق کمی دلم و کردم نگاهش اخم پر و تخس

 نکن اخم: گفت میکرد روشن را پخش که همانطور و شد اخمم متوجه...میشد شیرین میگرفت

 ..همونه من حرف...بچه

 نیست قرار اما میگی چیزها خیلی شما: گفتم سینه به دست و شدم خیره روبرو به اخم همان با

 ...کنم گوش من

 حرص خوشگل: گفت لب زیر و اش خنده از جلوگیری برای احتمالا....کشید دهانش داخل را لبش

 ...میخوری

 ....زد دور را میدان و نیاورد خودش روی به اما کردم نگاهش بهت با و شنیدم

 ...بودن باتو های لحظه تموم

 ...عجیبه احساس یه تداعیه

 هستی؟؟ رویام کدوم تعبیر تو

 غریبه؟؟ بودی زندگیم کجای

 ..باشم درگیر تو حس با بزار
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 ...بمونم رویا این به دلخوش میخوام

 ..گرفتی من از تنهاییمو خودت

 ...نشونم دادی و آرامش خودت

 ..بپاشه هم از من دنیای...نری

 ...بمونم چشمات حسرت تو نزار

 ...گرفتی من از تنهاییمو خودت

 ...جونم آرومه شم دلتنگت نری

 ...بودن تو با خوب احساس همین

 ...دارم تو از که آرامشی همین

 ...میده تسکین و من قلب داره

 ...بزارم مرهم دلم زخم رو تا

 ..مهربونی من با اندازه بی تو

 ..جونی آرومه...نیستی غریبه

 ...میدم دنیامو همه تو پای به

 ...بمونی رویا این پای تو اگه

 بپاشه هم از من دنیای... نری

 (همایون حامد...من دنیای)
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 مهر بود خواننده این عاشق من مثل هم او انگار و داشتم دوستش عجیب که آهنگی اتمام با

 گفتین چی واسه حالا: آوردم زبان به را میپرسیدم اول از باید که سوالی و شکستم را سکوت

 بیام؟؟

 زودتر داشتم انتظار: داشتم دوست هم را اش مردانه و محو لبخندهای من و چرخید طرفم به

 ...بپرسی

 ...شه تموم وایستادم داشتم دوست و آهنگ: گفتم صادقانه و انداختم بالا را هایم شانه

 دوستته؟؟؟ تولد دیگه ی هفته: هایش نگاه از امان...نگاهش...کرد نگاهم عجیبی مهر با

 میدونین؟؟ کجا از شما: کردم نگاهش تعجب با

 همان به دوباره بغل ی آینه از نگاهم بدهد را جوابم بخواهد که این از قبل اما زد خندی تک

 مه هنوز چرا نمیکردند تعقیب مرا اگر...کرد رسوخ دلم به عجیبی ترس و افتاد مشکی زانتیای

 پارسیان؟؟ آقای: کردم نگاهش ترس با بزند حرفی آمد تا هاکان بودند؟؟؟ ما دنبال

 چی: سمتم کرد متمایل را سرش و کشید درهم را هایش اخم فورا که بود چطور لحنم نمیدانم

 شده؟؟

 ونا: کند تعقیب مرا کسی باید چرا نمیکردم درک...دوختم ماشین آن و ها آینه به را نگاهم دوباره

 ...ببینید سرمون پشت رو مشکی زانتیای

 خب؟؟: کرد پیدا غلظت هایش اخم و شد خیره عقب به جلو ی آینه از

 نزدیک از: وجودم استرس برابر در طبیعی واکنش یک....پیچیدم دستم دور را ام کوله های بند

 ...میکنه تعقیبمون داره مطمئنم حالا ولی کردم شک اول...بود من دنبال دانشگاه

 رگ....ترسیدم او از کننده تعقیب ماشین آن از بیشتر که خورد گره درهم هایش اخم چنان

 میگی؟؟؟ الان: غرید خشم با و زد بیرون گردنش
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 انگار هم او..چسبیدم در به تقریبا...جمع صندلی در کمی و شوم لال بود شده باعث خشمش

 هایش چشم روی حرکت یک با و برداشت جلو از را  اش پلیسی عینک...نبود جواب منتظر

 ...ببند کمربندتو: غرید خشن صدای تن همان با و گذاشت

 به...کردن مخالفت او با شرایط این در میخواست مرد...کردم گوش را اش گفته چرا و چون بی

 تقریبا صندلی به شده وارد شتاب از من و درآمد پرواز حالت به ماشین کمربند افتادن جا محض

 را موبایلش...دادم قورت را دهانم آب و انداختم هاکان به نگاهی نیم ترس با...شدم چسبیده

 گوشش کنار و گرفت شماره میکشید لایی ها ماشین بین وحشیانه که همانطور و برداشت

 دنبال...... پلاک شماره با مشکی زانتیای یه...میگم چی ببینم کن گوش...الو: گذاشت

 .....سریع..میخوام مشخصات...ماشینمه

 را سرعت و ماشین جلوی کرد پرت را موبایلش که میکردم نگاهش گرد های چشم با همانطور

 و ریدهپ رنگم داشتم حتم...فشردم دستگیره به سفت را دستم و بستم را هایم چشم...کرد بیشتر

 اش رانندگی...کنم باز را هایم چشم میترسیدم....اند شده سفید آنها دستانم به وارده فشار از

 تعقیب آن گیر میکردم فکر بچگانه و میخواندم الکرسی آیت لب زیر تند تند....بود کننده دیوانه

 این با داشتم شک هرچند....باشد ها ماشین میان شدن له و تصادف از بهتر افتادن ها کننده

 ودب گرفته خفیفی لرزش پاهایم....بماند باقی هم مان ی شده له جسم کنیم هم تصادف اگر سرعت

 با....ندمیک رفتار اینگونه طبیعی واکنش یک جای به چرا بپرسم که بود کرده فلجم آنقدر ترس و

 ...دنیا میگم چی ببین کن گوش: کردم باز آرام را هایم چشم از یکی بین صدایش

 خیابون تو میپیچم: کردم نگاهش پریده رنگ و ترس با....بود عصبی و خشن صدایش هم هنوز

 و شو ایمق اول....شی دور میتونی تا و پایین بپری باید میکنم ترمز چندثانیه..عقبن خیلی...بعدی

 سریع باید فقط..باش تماسم منتظر و خونه برو مستقیم و بگیر آژانس یه کردن ردت وقتی

 خب؟؟...نمیکنن شک دودیه ماشینم های شیشه چون...شدی پیاده بشن متوجه نمیخوام.باشی

 چی؟؟ خودتون پس: میکردم امنیت حس بیشتر او کنار...شد بیشتر ترسم

 باشه؟؟...بکن گفتم که کاری فقط...نباش من نگران: کرد نگاهی عقب به آینه از
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 چه فهمید کوتاه ی ثانیه همان در و طرفم چرخاند کوتاه را سرش که آنقدر....کردم نگاهش فقط

 که؟؟ نمیترسی...منو ببین: میگذرد سرم در

 به داشت...بودم نگرانش هم ترس از بیشتر...بود زدن بیرون منتظر لبهایم پشت در جانم ترس؟؟؟

 ...نگرانتونم من: میکرد فداکاری من خاطر

 بهت...نباش نگران: نشست هایش لب میان گذرا و کوتاه لبخند یک اخم همه آن میان کردم حس

 ...باش آماده و کن باز کمربندتو...میرسیم داریم...شب میزنم زنگ

 :گفت اما نکرد نگاهم...دوختم هاکان به را مرددم نگاه و کردم باز را کمربند و زدم چنگ را ام کوله

 باشه؟؟...بده پیام بهم رسیدی...خونه برو مستقیم

 چون و جلو شدم پرت که ایستاد وحشتنکی ترمز با ماشین ناگهان و گفتم جانی کم ی باشه

 و نبود درد به کردن فکر وقت اما...خورد جلو ی شیشه به محکم سرم بودم کرده باز را کمربندم

 دوباره دادن گاز صدای...دویدم مقابلم ی کوچه در و انداختم پایین ماشین از را خودم معطلی بی

 زانتیا....کردم نگاه رفتنش مسیر به نامحسوس و ایستادم تلفن ی باجه پشت...شنیدم را ماشین ی

 آرام ار نفسم من و گذشت هاکان ماشین تعقیب قصد به خیابان سر از سرعت با چندثانیه بعد هم

 نفس نفس که درحالی و دادم باجه به را ام تکیه... داد نشان خود سرم درد تازه.... فرستادم بیرون

 ردد شدت از که کشیدم ضربه محل به را دستم داشتم بغض ای بچگانه شکل به هم کمی و میزدم

 ....کردم ضعف

 روف جیبم در ام گوشی کردن پیدا پی در را لرزانم دستان و کردم کم باجه به دادن تکیه با را وزنم

 میکردم حس داشتم را سرم درد تازه...بگیرم را بغضم جلوی تا کشیدم دهانم داخل را لبم...کردم

 بیرون موبایلم ی بدنه سردی لمس با...بود شده فشارم افت باعث ترس و نگرانی طرفی از و

 الاخرهب تلاش چندبار بعد..بزنم اشتباه مرتب را رمز الگوی میشد باعث دستانم لرزش...کشیدمش

 با را گوشی و گرفتم را سامان ی شماره سریع....زدم لبخندی ترس همه آن میان...شد باز قفل

 و دهپری رنگم نداشتم شک....میلرزید هم زانوانم دستانم بر علاوه...چسباندم گوشم به دست هردو

 و آمد می هایم لب پشت تا ام معده محتویات و بودند یخ یخ دستانم....شده کبود ام پیشانی

 بله؟؟؟: ایستادم صاف کمی صدایش شنیدن با...برمیگشت
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 سامان؟؟: نالیدم بغض با و دادم قورت را دهانم آب

 شده؟؟ چی...دنیا: نگرانی از شد پر صدایش بعد و کرد سکوت کمی

 توجه و دنشو بلند صدایم که بود این تلاشم تمام...بشکند بغضم تا بودم کلمه همین منتظر انگار

 ...دنبالم بیا توروخدا سامان: نکند جلب را عابرین

 کجایی؟؟؟: میداد نشان بلندش صدای را این...صدایم در زده موج آشفتگی و لحن از بود ترسیده

 ار سرم کجایم بگوید من به که تابلویی یافتن پی در و کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 ...سامان وای...دقیقا نمیدونم: گفتم بود جانم در هنوز که ترسی و ناله با و چرخاندم

 و مغازه یه تو برو....نترس..خب خیلی: بود آشفته زیادی صدایش هرچند...کند آرامم کردم سعی

 ...میمونم خط پشت من..بگیر آدرس

 پرسو دیدن با....کنم متوقف را ام بچگانه ی گریه کردم وسعی کشیدم صورتم به دستی دوباره

 شدنم وارد وضع آن با...طرفش کردم پاتند و زدم بغل را ام کوله بود جلوتر کمی که کوچکی

 میشه: مگفت بغض با و گرفتم سمتش را گوشی مظلومیت با...کرد نگاهم تعجب با فروشنده پیرمرد

 ..خطه پشت که کسی به بدین رو اینجا آدرس

 که همانطور و زد بندی نیم لبخند که شد چیز همه متوجه ام آشفته حال و اوضاع از احتمالا

 ...باباجان البته: گفت میگرفت را موبایل

 اام بود  پر چشمانم....میکرد بازگو را آدرس داشت که شدم دهانش به خیره و دادم تکیه دیوار به

 سح فکر این با چی؟؟ افتاد می هاکان برای اتفاقی اگر...بودم گرفته را ریزشش جلوی سرسختانه

 که دپیرمر...میکشید تیر وحشتناکی شکل به سرم....بیشتر بغضم و شد بیشتر ضعفم کردم

 ...دخترم بیا: گرفت طرفم به را موبایلم بود شده تمام صحبتش کی نفهمیدم

 یوهم آب یک و رفت کوچکش یخچال سراغ به و کرد نگاهم کمی....گرفتم ریزی تشکر با را موبایل

 ...نیفتی پس بیاد خدا بنده اون تا بخور اینو باباجان: گرفت طرفم و کرد خارج آن از
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 اما گرفتم را آبمیوه پاکت...افتادنم پس مرز در بود فهمیده هم او...کردم نگاهش بغض همان با

 تا میگرفتم هم را زدنم پلک جلوی حتی....نرود خوردنش به میلم که بود حلقم در جانم آنقدر

 اشاره اش ساده صندلی به بغض همان با و دوشم روی انداختم را ام کوله....بریزم اشکی مبادا

 بشینم؟؟؟ میشه: کردم

 نبشی: بودند برف رنگ سفیدش محاسن...بود ها قصه های پدربزرگ شبیه...زد لبخند مهربانانه

 ...دخترم

 که دادم قرار نوازش مورد کمی را دردناکم پیشانی و کردم پرتاب صندلی روی را جانم بی بدن

 هک بود مدتها....شدم خیره بیرون به استرس با و گرفتم دندان به را ناخنم...شد بیشتر دردش

 و دستانم به...انداخت چنگ گلویم به بغض دوباره....نداشتم را هایی ترس همچین تحمل توانایی

 وزدهن از که ضعفی...بود ضعفم ی نشانه لرز این...کردم مشتشان و انداختم نگاهی عیانشان لرزش

 میان شدت پر را لبم و گذاشتم پاهایم ران روی را دستانم مشت....بود مانده من با هایم سالگی

 آمد؟؟ می سرش بلایی اگر...میخورد چرخ سرم در هی اسم این...هاکان....گرفتم هایم دندان

 از قبل و زدم چنگ را ام کوله...شدم بلند سریع وحشتناکش ترمز و سامان آشنای ماشین دیدن با

 با و دش پیاده ماشینش از آشفتگی با...پریدم بیرون پیر مرد به توجه بی شود مغازه داخل که این

 صدایش اشک میان و رفتم جلو قدمی و ترکید بغضم دیدنش با هم من....زد خشکش من دیدن

 سامان؟؟؟: زدم

 میان را سردم دستان جفت و دوید طرفم به بودم ندیده او در وقت هیچ که عمیقی نگرانی با

 حالیه؟؟ چه این...دنیا....دنیا: داد جا پهنش و قوی دستان

 ار شورش طعم و کرد عبور ام چانه قصد به لبهایم کنار از راستم پلک از شده سرریز اشک قطره

 ..اول ماشین تو بریم: کردم حس

 ینماش کنار تا...گرفت را بازویم دستش با و کشید دوشم روی از را ام کوله بعد و کرد نگاهم کمی

 ...عزیزم بشین: کرد باز برایم بار اولین برای راهم در و کرد ام همراهی
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 دور را ماشین سریع و بست را در هم او و ماشین جلوی صندلی روی کردم پرت تقریبا را جسمم

 ...بود انفجار مرز در سرم و میلرزید همچنان دستانم...نشست و زد

 تو جونم تا دختر بزن حرفی یه: گفت بلند نسبتا و نگران و چرخید طرفم به نشستن محض به

 ..نیومده حلقم

 نگاهم مات سامان..شکست هم صدا پر...شکست هایم اشک سد لرزشش از و لرزید ام چانه

 ام مظلومانه هایم زدن هق هق به کمی...نه صدا پر انقدر اما بودم کرده گریه جلویش زیاد من...کرد

 منعکس تنم تمام در را درد و خورد اش سینه به سرم...کشید آغوشم در حرکت یک با و کرد نگاه

 تو؟؟سرت شده چت...میترسونیم داری دنیا: گفت مانند زمزمه و کرد حلقه دورم را دستش...کرد

 چرا؟؟ کبوده

 هاکان: ام نگرانی و اضطراب و ترس از پر های هق هق میان و منقطع...زدن حرف به کردم شروع

 هشب...دنبالمه....ماشین یه فهمیدم که شم ماشینش سوار میخواستم..داشت کار باهام..همکلاسیم

 پیاده...اینجا منو آخرشم...نشد اما...کنه سرشون به دست تا... میروند وحشتناک خیلی..گفتم

 سامان..وای....شیشه به خورد سرم...اون دنبال رفتن....شدم پیاده من نفهمیدن اوما...رفت....کرد

 ...اونم....میفتم الهه مرگ روز یاد همش...میترسم من..منه تقصیره همش...شه طوریش اگه

 ....نلرز دنیا...شی الهه مثل تو نیست قرار: کرد زمزمه بغض با...شود تمام حرفم نگذاشت

 همه و همه استرس و نگرانی...بغض...ترس....نمناک هایم پلک و بود خیس صورتم...شدم جدا او از

 دنبای میدانست هم نریمان حتی که روزی همان...شوم روز آن به بچسبم و برگردم بود شده باعث

 نند؟؟؟ک تعقیب منو باید چرا اصلا..حلقمه تو جونم سامان بیاد؟؟ سرش بلایی اگه:کنم اش یادآوری

 چیکارم؟؟؟ من مگه

 

 هشد قضیه چون و چند نگران هم او میدانستم...کرد باز و بست دوثانیه ی اندازه به را هایش چشم

 اخم پشت هم را اش نگرانی...داده انجام خودش کردن آرام برای هم را بستن چشم این...است
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 ایدب نمیشناختمش اگر...بود دست کف مثل من برای سامان..نترساند مرا تا کرده پنهان عمیقش

 داری؟؟؟ همکلاسیتو ی شماره: گرفت را سردم دستان...میمردم و میرفتم

 یبمج از را موبایلم سریع کنم چه باید بفهمم کم کم که انگار بعد و کردم نگاهش منگ چندلحظه

 نگاهم هم سامان...کردم لمس را تماس آخرین روی دریافتی های تماس لیست در و کردم خارج

 وارآ زنی لوس صدای شدن بلند اما نکشیدم هم نفس حتی و گوشم به چسباندم را گوشی...میکرد

 خاموشه؟؟؟: گفتم سامان به رو حال همان در بغض با و سرم روی بر شد

 دنیا؟؟ بودن تو دنبال مطمئنی: فرستاد بیرون محکم را نفسش

 به خونه میریم فعلا...باشه: داد تکان سری هم او...نداشتم شک...دادم تکان اطمینان با را سرم

 دایی هک بریم برگشتنشون از قبل....نادر حاج ی خونه رفتن بابات و مامان...برسیم پیشونیت وضع

 ...نبینه وضع این با تورو

 باشه؟؟ اومده سرش بلایی اگه: نالیدم و زدم تکیه صندلب به جان بی

 را سردم دست...درآورد حرکت به را ماشین باشد خورده را حرفش که انگار بعد و کرد نگاهم کمی

 مه هایم کردن گریه وجود با بغض و بود کرده افت بدنم دمای نگرانی شدت از...کشیدم لبم روی

 غلطی چه باید نمیدانستم دقیقا و میداد جولان سرم در بد های فکر اقسام و انواع...نمیشد کم

 از را اش شماره میتوانستم که بود ماهور ام چاره راه تنها...بگیرم را سراغش کسی چه از و کنم

 من به خودش از خبری دیگر ساعت یک تا اگر میکردم را کار این که البته و بگیرم ساقی

 خانه به کی نفهمیدم که ریختم اشک آرام آرام و کردم فکر افکارم این به آنقدر....نمیداد

 ردک همراهی اتاقم تا مرا...شدم پیاده نبود عصبی و نگران من از کمتر که سامان کمک با...رسیدیم

 از اثری دیگر....کردم نگاهش حس بی....آمد اولیه های کمک ی جعبه با و شد خارج عجله با بعد و

 و تنشس پایم جلوی...بس و میزد فریاد را بودن نگران فقط چشمانش...نبود چشمانش در شیطنت

 ....شده مرده خون: گفت

 ....میدم قول بهت نمیشه هیچی....چونرو اون نلرزون: گفت بلند و عصبی که لرزید ام چانه هم باز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 208 

 ضدعفونی آرام را کبودی و زخم روی..نکنم ترش عصبی و نگیرد ام گریه تا گزیدم محکم را لبم

 و پوشاند را رویش استریل گاز یک با....من اشک دوقطره سقوط برای شد ای بهانه سوزشش و کرد

 ...افتاد خون...لبتو کن ول: انداخت من سمت ای جدی نگاه بعد

 را هایم دست...شد خارج اتاق از جعبه با و داد تکان افسوس با سری که کردم ول را لبم سریع

 کمی فقط که کاری...تخت روی خودم دادن تکان به کردم شروع و کردم گاه تکیه بدنم دوطرف

 نم به متفکر و نشست آرایشم میز صندلی روی و برگشت دوباره سامان...میکرد کم را استرسم

 میکنی؟؟؟ نگاهم اونطوری چرا: میگرفت بازی به بیشتر را خرابم اعصاب نگاهش...شد خیره

 ...بیارم قند آب برات...نیست روت به رنگ...یخی: گرفت را چپم دست و شد متمایل جلو به

 ...نگرانم: گفتم او به کردن نگاه بی و کشیدم بیرون را دستم

 نشد خبری ازش شب تا اگه...کنی نابود خودتو نیست قرار اما...میدونم: شد بلند و کرد پوفی

 ...کردن ثبت چیزی یه حتما خیابونا دوربینای اون...پلیس پیش میریم

 آنجا به کار میکردم خدا خدا...رفت بیرون دوباره سامان و دادم تکان سری تنها ترس با

 نبالشد به و شد دراز جلویم لیوانی که گذاشتم پانسمان روی را دستم...میکشید تیر سرم...نکشد

 خودتو میخوای: بود رفته درهم بیشتر هایش اخم...کردم بلند را سرم...رنگی قرمز مسکن

 من...رفته تحلیل بدنت و ترسیدی...بخواب ساعت یه و بخور و قرص و قند آب این...بکشی

 ..میکنم خبرت خورد زنگ گوشیت..اینجام

 خشکی هم قند آب شیرین طعم...گذاشتم دهانم داخل را قرص دیگرم دست با و گرفتم را لیوان

 را تخت پتوی و گرفت دستم از را خالی لیوان...بخشید بدنم به جان کمی هم و کرد کم را لبهایم

 ...بخواب یالا: زد کنار

 چه در هاکان نمیدانستم وقتی نداشتم را خوابیدن توانایی...کردم نگاهش درماندگی با

 نم الان...دنیا نمیکنم قبول بهونه: گفت جدی که کنم باز اعتراض به دهان خواستم...حالیست

 متوجهی؟...توام نگران هرچیز از بیشتر
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 ..نمیبره خوابم: زدم لب بغض با

 ...میبره خوابت بکش دراز: گفت ترسناک و جدی

 هیچی نگران: گفت و کرد خاموش را اتاق چراغ...انداخت روی را پتو هم او و کشیدم دراز ناچارا

 ...داری احتیاج کوچیک استراحت یه به واقعا..داشتی سختی روز....ببند چشماتو و نباش

 ردهب تحلیل مرا آنقدری استرس و نگرانی و ترس..بود سامان با حق...بستم را هایم چشم بغض با

 ...رفتم فرو خبری بی به هاکان ی چهره یاد با و شد سنگین زود هایم چشم که بود

 ات گذاشتم چشمانم جلوی را دستم...میخورد هایم چشم به شدیدی نور فقط و بود تاریک جا همه

 ...رفتم جلو نامتعادل های قدم با و نکن اذیتشان نور

 همو سکوت و شب دل در ماشین یک...است ماشین یک فهمیدم تازه نور منبع به شدنم نزدیک با

 و ترس باعث ها سگ پارس و گرگ و شغال صدای...میزد آشنا عجیب که ماشینی...بیابان انگیز

 نگاهی شیشه روی خون رد به گشاد های چشم با...رفتم جلوتر آرام...بودند شده کردنم عرق

 را داخل نمیگذاشت دودی های شیشه...نبود خودم اختیار به کارهایم...رفت جلوتر دستم و کردم

 من و دش سرازیر پایین به پرخونی جسم در شدن باز محض به و کشید را دستگیره دستم...ببینم

 نگاه مرا باز هم حالا و بود نافذ عجیب روزی که شدم خیره هایی چشم به شک پر و مبهوت

 ...شد گم ها سگ پارس صدای میان دلخراشم جیغ صدای و میکردند

 

 ..بود روان سردی عرق های قطره ام شقیقه کنار از...شدم نیمخیز و شد باز چشمام بریده نفس

 هخیر پنجره به بودند شده گرد زیادی ترس شدت از که چشمانی با و کردم گلویم بند را دستم

 بیرون آرام را نفسم بود خواب بودم دیده هرچه که این درک با....بود شده تاریک هوا...شدم

 را چیز همه ذهنم ام پیشانی روی زبری لمس با...کشیدم ام شقیقه روی را دستم پشت و فرستادم

 از بلق و کرد گیر تخت ی لبه به پایم سرعتم شدت از که آمدم پایین تخت از سریع...کرد پردازش

 موبایلم جستجوی در سردرگم و گیج..میزدم نفس نفس....داشتم نگه را خودم خوردنم زمین
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 اتاق از سریع است سامان دست که این فکر با...میکردم پیدا کمتر میگشتم هرچه اما....گشتم

 زدنی در هیچ بی بود سامان مخصوص که را مهمان اتاق در...نبود پذیرایی در کسی...پریدم بیرون

 ....شدم داخل و کردم باز

 شده؟؟ چی: داد حالت تغییر نیمخیز به تخت روی خوابیده حالت از ترس با ام ناگهانی ورود با

 هب بود سرم هنوزم که را ام مقنعه از آمده بیرون موی...نشستم دوزانو تختش پایین و رفتم جلو

 نزد؟؟ زنگ: نالیدم و دادم سر داخل

 چشمانم در سرعت به و لرزید ام چانه...داد تکان نه معنی به سری و فرستاد بیرون را نفسش

 ...نزده زنگ الان تا که شده چیزی حتما پس: میدیدم تار را سامان که حدی به...شد جمع اشک

 اصلا: فشرد چپش دست در را راستم دست و نشست مقابلم...آمد پایین تخت از و کرد اخم

 میکنی؟؟؟ چیکار خودت با داری هست حواست

 آنقدر...گزیدم محکم را لبم...باشد آمده سرش بلایی اگر....کردم نگاهش تار دیدگان همان با

 چنگ از را لبم ام چانه به کوچکی فشار و اخم با...کردم حس را خون شور طعم که محکم

 ...افتاد خون...نکن: زد تشر و کشید بیرون دندانهایم

: کردم زمزمه میبرد مسلخ تا لحظه هر مرا که ای نگرانی با و کردم دراز سمتش به را چپم دست

 میدی؟؟ و گوشیم

 کف را آن مکث کمی با...کشید بیرون را موبایلم و کرد کتانش تنگ شلوار جیب داخل دست

 که غذایی تا بگیر تماس باهاش و کن تلاش یه...نیومدن هنوز مامانینا: گفت جدی و گذاشت دستم

 ..داری ضعف رنگت از معلومه و نخوردی هیچی...کنم گرم کرده درست مامان

 و یبردنم جایی به راه مخالفتم میدانستم...دادم تکان سری تنها و شدم بلند جوابی و کلام هیچ بی

 غذا برای جایی که ام داده ام معده خورد به نگرانی آنقدر و نیست ام گرسنه بگویم هم هزاری

 و مرفت اتاقم به....دارم نگه را اندکم انرژیه گرفتم تصمیم پس...میکند را خودش کار هم باز ندارم

 ...بستم سرم پشت را در
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 این از من ی دهنده نجات تنها شک بی که خدایی نام ی زمزمه بعد و کردم مکث اش شماره روی

 کنار ار گوشی و کشیدم استرسی پر نفس...کردم لمس را تماس علامت شصتم انگشت با بود برزخ

 سر است خاموش نظر مورد مشترک میگفت که زنی منفور نهایت بی صدای با.... داشتم نگه گوشم

 دهانم جلوی دستم و شد روان هایم گونه روی اختیار بی هایم اشک...نشستم در پایین و خوردم

 نگرانش...نداشت دم و شاخ که نگرانی...هقم هق صدای رفتن بیرون از جلوگیری برای شد مشت

 را ما زندگی عزیزترین میکردم حس که بودم نگرانش آنقدری اما...نبود بینمان هم نسبتی...بودم

 غضب میان که کشیدنم نفس راه تا کشیدم سرم از حرکت یک با را ام مقنعه...میکند تهدید خطر

 تلاشی...تاریکش ی صفحه و گوشی سمت به دادم سر را نگاهم... شود باز آمد می بیرون سخت

 میان....شدم خیره گوشی ی صفحه به خیس نگاه همان با و نکردم هایم اشک کردن پاک برای هم

 حبس ام سینه در را نفس گیرنده تماش اسم و شد روشن صفحه ناگهان نگاهم خیرگی همه آن

 دقت با و زدم چنگ اتاق رنگ کرم موکت روی از را گوشی و کردم دراز را لرزانم دست....کرد

 سریع تماس شدن قطع از قبل و لرزید لبهایم....بود خودش...شدم خیره اش صفحه به بیشتری

 ...لو..ا: چسباندم گوشم به را گوشی دست هردو با و کردم لمس را سبز ی دکمه

 داشت اهمیت برایم لحظه آن در که چیزی تنها...بود گرفته آنقدر و میلرزید صدایم که درک به

 برایش اتفاقی و است سالم..است خط پشت خودش بدانم...بشنوم را صدایش که بود این

 ای لحظه که آنقدر آمد تأخیر با صدایش...بود کمرنگ برایم دنیا چیزهای تمام ها این جز...نیفتاده

 رینت عمیق من نفس و رسید گوشم به بالاخره اما... گرفته تماس که ام زده توهم شاید کردم فکر

 ..دنیا: بود ام زندگی ی همه نفس ترین آسوده و

 با زبانش از را اسمم هم باز که این از...آسودگی از...بود شادی از زد چنگ گلویم به اینبار که بغضی

 ...شنیدم خاص لحن همان

 دهش منتقل او به تلفن  خطوط بین از ام آشفتگی هم شاید...کرد برداشت چه را سکوتم نمیدانم

 حروف میان حسی گرداند خودش مخصوص لحن با اسمم کردن صدا به زبان که دوم بار برای...بود

 از بدنم انقباضات تمام و شد باز اراده بی زمین روی ام شده مشت دست که داد خوردم به اسمم
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 باز اخدای و چسباند اسمم تنگ که خانمی آن برای میرفت دلم من که بگویم بود لازم و...رفت بین

 خانم؟؟ دنیا: است خوب حالش که شکر هم

 مانند را پاهایم از یکی...دادم تکیه در به را تنم وزنه تمام و دوختم اتاقم سقف به را هایم مردک

 گرفته صدایم..داشتم نگه دراز اتاقم کرم موکت روی را دیگری و کردم جمع شکمم در جنین

 سیر دل یک میخواست دلم..نمیرفتند کنار چشمم جلوی از شده سپری مزخرف های ساعت..بود

 ...شدم زنده و مردم نگرانی از من.... من زدی؟؟ زنگ دیر انقدر چرا: کنم گریه

 رد برایش ام نگرانی که...ام شده نگرانش حد چه تا بفهمانم او به میخواستم..نکردم خطابش جمع

 حد چه تا بگنجانم آمیزم گلایه لحن میان میخواستم...بود ام زندگی مفرد های شخص اول حد

 دختر نکنه خدا: کرد زمزمه آرام و کرد مکثی...گمانم کرد حس....برگشت و آمد لبم پشت تا جان

 ...نگرفت آروم دلم اما دیدم پیامتو رسیدی؟؟ سالم تو...بزنم زنگ نشد...میخوام عذر...خوب

 

 از بعد و کشیدم دهانم داخل را زیرینم لب من؟؟ برای بود ناآرام دلش هم او... بستم را هایم چشم

 همراهم پیش ساعات از که بغضی از لرزید کمی صدایم...بود حرفم منتظر... کردم رهایش مکثی

 ...آورد در پا از منو تو ی دلشوره ولی...خوبم من: بود مانده

 حس را پشتش کلافگی کاملا که کرد بلندی پوف بعد و نیامد ای لحظه برای کشیدنش نفس صدای

 ؟؟؟ خانم میشی منم نگران تو: کردم

 ...عاجز منه..من حال وصف برای بود کم نگران؟؟...نیامد در و شد حبس من نفس اینبار

 ...شه گیر نفس انتظارم نزار

 ..شه تعبیر تو با من خواب بیا

 ...شده کامل ماه گلم کن نگاه

 ...شه دیر نزار دارم حرف چقدر
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 قلبم...شد روان صورتم آبیاری قصد به اشک قطره قطره هایم پلک پشت از و بستم را چشمانم

:  بزند بیرون ام سینه از مبادا که این ترس از گذاشتم آن روی را آزادم دست که حدی تا میزد تند

 ...نزدی زنگ که افتاده اتفاقی برات کردم فکر من...من

 نم ضعفای نقطه رو ندارن حق میدادم نشون بهشون باید...میکردم حلش باید: شد گرفته صدایش

 ...کاملی امنیت تو فردا از...نباش نگران دیگه...بزارن پا

 این وسعت به میخواست ای گریه دلم حالم با احمقانه تضاد یک در و شد مشت قلبم روی دستم

 شمام؟؟؟ ضعف نقطه من: حرف

 لحنش پروایی بی این کمی اگر شک بی...شدیم جمع هم دلم و خودم...شد جمع هایم فعل هم باز

 و مب صدای در بود همیشگی که جدیتی با...نبود من دست قلبم کردن آرام دیگر میکرد پیدا ادامه

 ...هستی وقته خیلی: کرد زمزمه اش داشتنی دوست

 و شده خورد...شده شکسته دل این...نکن هوایی این از بیشتر را دلم...هاکان نده ادامه...خدا آخ

 عقب فوت یک با را صورتم روی آمده موی...ندارد را دیگر دلبستگی یک تاب...شده زده بند بعد

 دیگه؟؟ الان خوبه حالتون: گفتم آرام و فرستادم

 شیشه به خورد سرت دنیا: گفت آشفته کمی و جدی که آمد یادش چیزی من سوال این با انگار

 ...کردم ترمز بد خیلی شد؟؟من چیزی

 هیچی: هنوز بودند نیامده بند که هایی اشک و بغض میان..گرفت خود به محوی لبخند طرح لبم

 ...مینشستم محکم باید خودم...نبود شما تقصیر...نشد

 باشم؟؟ مطمئن: گفت وارانه هاکان و محکم

 فهمیدید راستی...بله: بود سوزانده را روحم ساعت چند این که آتشی روی بود آبی اش نگرانی

 بودن؟؟ کی

 ..نیست مهم: میفشارد هم روی را فکش الان میدانستم من و صدایش شد سخت
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 نباید من یعنی: شدم متمایل جلو به کمی و گرفتم را هایم اشک دستم با...شد گرد هایم چشم

 کنم؟؟؟ وحشت مرگ حد سر تا امروز من شد باعث چی بدونم

 ...نیست خوب چیزی هر دونستن باشه یادت اینو...بدونی نباید نه: گفت بلند کمی

 اما: میزد چرخ جا هزار ذهنم و بود آنجا نگاهم البته...شدم خیره دیوار روی ریز ترک به منگ کمی

 ..امروز من...منه حقه این

 سختی روز امروز...میدونم: مقتدرش همیشه لحن بود درمانده کمی تنها...کمی و پرید حرفم میان

 درگیرش ذهنتو نمیخوام..کن فراموشش...شه تکرار نیست قرار اما بود همینطور منم برای...بود

 ...کنی

 ...باشه: گفتم ام درونی میل خلاف بر و دادم مالش دستم با را ام شقیقه و دادم تکان را سرم

 هرچه....میزدم حدس هم را هایش العمل عکس که بودم دیوانه آنقدر من...زد لبخندی کردم حس

 زباله به خود با هارا تنش آن تمام صدایش شنیدن...بود مزخرف ساعات آن از بهتر حالم بود که

 ...نزن حرف باهام دار بغض صدای این با هم دیگه...خوبه: بود برده ذهنم دانی

 میشه؟؟ افتضاح صدام خیلی: کشیدم عمیقی نفس

 ...میکنه تابم بی زیادی فقط...برعکس: گفت میگرفت را حرفی هر جای که جدیتی با

 یدست...میزند بیرون آتش هایم پلک پشت از میکردم حس...کردند داغ گردنم و هایم گوش پشت

 که شکر خدارو خب: دادم جواب خجالت و بازی چفت کمی و منگی با و کشیدم گردنم پشت به

 ...خداحافظ...خوبه حالتون

 شبت: داد سوق وجودم قعر به را قلبم و رسید دلم گوش به صدا خوش و محو اینبار اش خنده

 .... موشه خانم خداحافظ و بخیر

 ندت هایم نفس ریتم و بودم چسبانده گوشم به را گوشی هم هنوز پیچید گوشم در که بوق صدای

 تهگرف خوره مثل را جانم تمام قراری بی مثل چیزی اما نبودم نگران دیگر حالا...بود وقتی هر از تر

 دارم؟؟ دوست پرستش مقام در خدا از بعد را مرد این من میگفتم اگر بود حیایی بی و بود
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 راست و چپ را سرم پاهایم ران روی هایم دست آرام حرکت همراه و دادم را نمازم سلام

 اب...زدم محوی لبخند افتاد مهر به که نگاهم...دادم خاتمه مناجاتم به گویان اکبر الله و چرخاندم

 چند..میکرد آرامم...داشتم دوست همیشه را مهر بوی...کردم بویش و داشتم برش راستم دست

 هسجد به که سر...رفتم سجده به ام سجاده بر مهر گذاشتن همراه و کشیدم پیاپی و عمیق نفس

 ضبغ با تنها...میرفت بین از هایم خواسته ی همه....میشد قفل زبانم عظمتش مقابل میگذاشتم

 از حفاظت با بود کرده حقم در لطفی چه گذشته شب بودم نرفته یادم هنوز...گفتم شکرش

 ام سجاده خشک های گل اش ضمیمه هم اشک قطره دو که آنقدر گفتم شکر بار چندین...هاکان

 و کردم جمع را ام سجاده...بود میش و گرگ هوا تقریبا کردم بلند که را سرم...کرد زده شبنم را

 با....ایستادم آینه جلوی و گذاشتم مخصوصشان جای در و برداشتم سرم از را چادرم...شدم بلند

 کبود کمی...شد ام چهره کوتاه شدن جمع باعث سوزشش که کندم را سرم روی پانسمان احتیاط

 یک آرایشم میز اول کشوی از و فرستادم بیرون را نفسم...داشت زخم حالت کبودی روی و بود

 به که این نه میکردم را کار همین باید هم اول از...چسباندم رویش آرام و برداشتم زخم چسب

 آزاد انداختن بعد و ریختم رویش هم را موهایم از کمی....شود جبیره ام روزه پانسمان آن خاطر

 جلویش اکثرا اما میشد محسوب ام رضایی برادر سامان که این با...رفتم بیرون سرم روی شالم

 دیشب اگر هم من...بودند خواب هنوز احتمالا و نبود هال در کس هیچ... میکردم مراعات

 هب اتاقش از پدر ی مردانه اکبر و الله صدای....بودم خواب همچنان الان  شاید بخوابم میتوانستم

 زا حاصل لبخند با بعد و کردم تماشا خدا با را اش عاشقانه نماز اتاق باز درز از کمی...رسید گوشم

 ....شدم آشپزخانه وارد صحنه این

 خارج فریزر از نان بسته چند رسیدنش جوش به تا و گذاشتم گاز روی و کردم پر آب از را کتری

  چهار که ای قوری در را آمده جوش آب و چیدم سلیقه با را میز...کردم گرمشان توستر با و کردم

 همان با هم کارم اتمام بعد....ریختم داشت هل دو و دارچین شاخه نصفه یک و چای قاشق

 ....نشستم صندلی روی بود همراهم که لبخندی
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 مهربانش صدای...کشیدم میز روی فرزی خطوط ام سبابه انگشت با و گذاشتم میز روی را دستم

 تا مجان واقعا..کنم فکر گذشته روز مزخرف ساعات به نمیخواست دلم..کنم بلند را سرم شد باعث

 باباجان؟؟:  نگرانی و ترس از بود آمده بالا حلقم

 ..ربخی صبحت.....برم قربونت سلام: بود لبخند از پر بیماری وجود با همچنان اش رفته آب ی چهره

 هم تو صبح..چشمم نور سلام: گفت وارش اسطوره و پدرانه ناب لبخند همان با و نشست میز پشت

 شدی؟؟ بیدار زود..بخیر

 امروز گفتم..دوشش رو افتاده خونه زحمت همه عمه طفلی: گفتم و کردم شده آماده میز به نگاهی

 ...نبرد خواب صبحمم نماز بعد...کنم آماده صبحونه من و

 باباجان؟؟ کنار بزن موهاتو: شد ریز هایش چشم بعد و کرد پیدا کش کمی لبخندش

 ای فایده انکار و دیده موهایم زیر از را زخم چسب حتما میدانستم...شد حبس کوتاه نفسم

 سرت شده چی: پرسید نگران و کرد اخم سریع...گزیدم لب و زدم کنار را موهایم آرامش با...ندارد

 دخترم؟

 رو ابل این احتیاطی بی یه و نبود حواسم...هیچی: گرفتم را دستانش و کردم دراز میز روی را دستم

 ...نباش نگران...آورد سرم

 نه که جوابم نوع از بود فهمیده اما بود نشده قانع...میکرد نگاهم نگرانی و اخم همان با همچنان

 های نان از تکه یک و زدم لبخندی...بگشایم دروغ به لب نه و بگویم را حقیقت دارم دوست

 به و ریختم رویش را عمه ساز دست آلبالوی مربای و کره کمی و برداشتم را شده گرم سنگگ

 ...بریزم چایی تا بخورین اینو: کردم دراز طرفش

 وسعت کمی را لبخندم..نکرد هم سوالی اما بود نگران هنوز نگاهش...گرفت دستم از حرف بی

 یک و شدم بلند جایم از میرفتم منطقش پر های پدرانه ی صدقه قربان دلم در که حالی در و دادم

 رد دستت: زد رویم به محوی لبخند و کرد نگاهم...گذاشتم مقابلش و ریختم برایش چای لیوان

 ...بابا نکنه
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 چه به به...بخیر صبحتون: بدهم پدر به جوابی نتوانم شد باعث آشپزخانه درگاه از عمه صدای

 ..میزی

 مه شما صبح: گفتم ایستادن صاف ضمن و دادم حالت تغییر بودم ایستاده که ای خمیده حالت از

 ...بریزم چایی براتون تا بنشینید بفرمایید...جون عمه بخیر

 ...عمه عزیز نکنه درد دستت: کشید بیرون را پدر کنار صندلی و زد مهربانی لبخندی

....................................................................................................... 

 

 خب؟؟: ساقی

 نگاهش و گذاشتم بودم نشسته که سکویی ی لبه روی را دستم چاکلت هات حاوی کاغذی لیوان

 ...همین...نداره خب: کردم

 بودن؟؟ کی نفهمیدی یعنی: آورد جلو کمی را سرش و کرد ریز را درشتش های چشم

 ..نه: کردم قفل هم در را سکو از آویزانم پاهای و انداختم بالا را هایم شانه

: کرد حلقه دستش کاغذی لیوان ی بدنه دور را دستهایش و کشید لبهایش روی را زبانش

 کنند؟؟ تعقیب تورو باید چی واسه...عجیبه

 برایش جوابی هم خودم که سوالی برابر در کردم سکوت و فرستادم بیرون آرام را نفسم

 مانخود به مارا دلچسبی و آشنا زیادی سلام صدای که بودیم خیره روبرو به متفکر هردو...نداشتم

 ...متفکر خانمای سلام:آورد

 را جایش و محو ای ثانیه در لبخندش من دیدن با هاکان و صدا منبع طرف چرخید هردویمان سر

 ؟شده؟؟ چی پیشونیت: کرد طی بلندش های قدم با سکو تا را فاصله قدم دو و داد غلیظی اخم به
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 این....ماندم حال همان در که خوردم جا العملش عکس از آنقدر من اما کشید عقب کمی ساقی

 دو را دستش دید که را سکوتم میگذاشتم؟؟؟ دلم کجای را نگاهش در کرده رخنه نگرانی و اخم

 میکشید آتش به را تنم تمام هایش نفس هرم که ای فاصله با و گذاشت سکو روی پاهایم طرف

 نشده؟ هیچی میگی اونوقت آره؟؟ شد اینجوری دیروز: گفت کنان غرش

 دمفرستا بیرون را نفسم محسوس نا خیلی....کنم حس میتوانستم ندیده را ساقی گرد های چشم

 ...دادم دستانم به را نگاهم و

 جور هایش چشم...شوم خیره اش کننده توبیخ و نگران ٬عصبی های چشم در نمیخواست دلم

 ااصل...آورد می دادم به چه نداشت گفتن که هم ادکلنش بوی...میگذاشت اثر قلبم روی عجیبی

 ایینپ سکو از ساقی...نمیگرفتم را جلویش بودم مطمئن...شود نگران...کند بیداد و داد کمی بگذار

 ...سلف میرم من: گفت کنان من من و پرید

 تا و شد کنده جایش از فشنگ ی گلوله یک عین...هاکان نه و دادم نشان واکنشی من نه

 دوست های بازی قلدر برای را هاکان پای و دست انگار رفتنش...شد تر دور ما از میتوانست

 منه؟؟ دیروزه رانندگی شاهکاره...کن نگاه منو: کرد تر باز اش داشتنی

 و میزد نبض هایم شقیقه..کردم قفل اش جدی چشمان در و آوردم بالا کمی را هایم چشم

 حل اش تیره زیادی نگاه در نمیشد...بودند کرده متوقف را رسانی خون هایش بطن شاید...قلبم

 ...نشده چیزی...مقصرم خودم: نشد

 چسب روی را دستش...نبود قسمت این در کسی که خداروشکر...آورد جلوتر را سرش عصبی

 منه مسببشم و شده چیزی یعنی پیشونیته رو که اینی: داد تکان را سرش و گذاشت زخمم

 ....احمقم

 اینطوری؟؟ نگین: دادم نشان واکنش سریع

 تدستان نمیدانستی که میکرد تو از ای دلبری چنان گلویش سیب میداد قورت که را دهانش آب

 ...نم ی سینه رو گذاشت پا انگار یکی چسب اون دیدن با چون میگم...میگم: کنی کنترل چطور را
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 که میخواستم را یکی دهانش از حرف این آمدن در با که هایم حرف با کنم آرامش که بودم آماده

 دقیقا چه....کردم نگاهش داشتند فاصله هم از کمی که لبهایی بین از مات...کند آرام را خودم

 به را قلبم زیادی قرارش بی حال عین در و عصبی لحن و اش جمله این من؟؟؟ قلب از میخواست

 هایش اخم...شد خیره ام پبشانی به و گرفت سوالم پر های چشم از را نگاهش...میداشت وا طپش

 چه تا حرفش فهمید هم خودش....خورد گره هم در فکرم های رشته من و خورد گره درهم بیشتر

 ...میبره نفس نگاهت...نکن نگام: کرد زمزمه...کرده درگیرم حد

 سوال و کردم خیس زبانم با را لبم.... چرخاندم چپ به را سرم و کردم مشت پاهایم روی را دستانم

 هتنگا سوالای واسه: بود زده خیمه رویم او نگاه سنگینی اینبار حالا..دادم قورت را لبم پشت های

 ...اینبارم اما...دارم زیاد جواب وقتش به

 ینبارما...اوکی...نپرسم الان ولی: گفتم کردنش نگاه بدون ای گرفته صدای با و حرفش میان پریدم

 ...شما حرف

 پیشونیت بیخ چسب اون..نده جواب دلخور: گرفت قرار دیدم ی دامنه در و کرد کج کمی را سرش

 ...گرفته و انرژیم کافی ی اندازه به

 آدمای اون بدونم نباید: بود شده تمام گران زیادی برایش چسب این...کردم نگاهش مستقیم

 چی؟؟ شه پیداشون دوباره اگه اصلا بودن؟؟ کی دیروز

 ااون....راحت خیالت: پوستم با تماس بدون...کشید چسب روی را نوازشش انگشت و کرد ریزی اخم

 ...شن نزدیک مهمه من برای که دختری به اگه میاد سرشون بلایی چه میدونن دیگه حالا

 زبانی این با میاورد من روز به چه نمیفهمید چرا...بود خارج توانم از حرف این تحمل دیگر اینبار

 کردنش نگاه بی و برداشتم را ام کوله و پریدم پایین سکو از...میگیرد هدف را قلبم مرتب که

 مهم ی تجربه هم قبلا من چیه؟؟؟ میدونین مسأله اما...میزنین حرف خلافکار آدمای عین: گفتم

 ...نیست خوب زیادم بودن مهم فهموند بهم همینم...داشتم رو کسی برای بودن

 عمق و لطافت به ای اشاره هم اینبار اگر....گذشتم کنارش از نسیمی سبکی به و گفتم را این

 ..میمردم نمیکردم کلامش
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................................................................................................................... 

 :هاکان

 بدجور اولش ی جمله آخرش ی جمله تلخی از نظر صرف...زدم تکیه سکو به رفته وا رفتنش با

 به را سرم زنان پوزخند...میزنین حرف خلافکار آدمای عین...بود کرده سست را پایم و دست

 قورت را افکارم....خودم من میفهمید اگر...نه خلافکار های آدم عین..گرفتم آسمان سمت

 رویم در هم تف اگر حقیقت فهمیدم بعد داشت حق..کردم نصفشان وسط از قیچی با اصلا...دادم

 عمیقی نفس...بودند کرده حفظ هوا ذرات را عطرش بوی هنوز...بستم را چشمانم...انداخت نمی

 ثباع موبایلم ملودی صدای...کنم حفظ را شخصیتم در شده القا خونسردی کردم سعی و کشیدم

 با و کردم خارج را موبایلم گوشی رنگم مشکی کوتاه کاپشن جیب از...شود باز هایم چشم شد

 بله؟؟: دادم پاسخ معطلی بی صفحه روی خان اسم دیدن

 ...عمارت بیا هاکان: بود اقتدار پر همیشه مثل اش جدی صدای

 از جیبم در گوشی دادن سر حین و کردم پوفی...کرد قطع را تماس و نشد جواب منتظر حتی

 من کی و میشد تمام کی ماجرا این...شدم دور بود کرده آچمزم رویش نشسته دختر که سکویی

 ....میدانست خدا را بکشم عمیقی نفس میتوانستم

 

 سلام جواب....کردم کج خان اتاق طرف به را راهم مستقیم و شدم عمارت وارد بلند های قدم با

 یک تنها زدن بعد و دادم ام پیشانی روی کرده خوش جا اخم با همراه سر دادن تکان با را خدمه

 با سرتاسری ی پنجره پشت از و بود ایستاده من به پشت....شدم وارد بزرگ چوبی در به تقه

 عمارت ی زده سرما و خوف پر باغ به بود باز شانه عرض تا ابهتش دادن نشان برای که پاهایی

 هم جنس از هایمان نگاه.....چرخید پا ی پاشنه روی هم او و بستم سرم پشت را در..بود خیره

 گام یک با و کرد خودنمایی لبش روی ای کجکی لبخندی...خونسردی از پر و غرور پر هردو...بود

 لاییط فندک با بعد و برداشت را پیپش...بودم کارهایش گر نظاره سکوت در...ایستاد میزش پشت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 221 

 زمر از بارا: گرفت آن از عمیقی کام و کرد پا به بویش خوش و اعلا های توتون میان آتشی رنگش

 ....شده رد

 اب پس...خوبه: نمیرفت انتظار خان از هم این جز و مطلب اصل سراغ رفت ای چینی مقدمه هیچ بی

 ...سوله به میرسن دیگه ی هفته یک تا حساب این

 برای...درسته: بود کرده پر را اتاق توتون بوی...شد خیره چشمانم در و داد تکان را سرش

 قبل ی دفعه مثل نمیخوام...کنی نظارت چی همه روی خودت میخوام...ورامین برو تحویلشون

 ...هامون نقشه و کارا به بزنه گند نفر یه اشتباه

 پسر و دختر اون: کرد نگاهم تر دقیق...دادم تکان سری اخم با و کردم مشت پایم کنار را دستم

 شدن؟؟ چی

 راگ که کشید فریاد سرم در صدایی و خورد گره درهم بیشتر هایم اخم....شد منقبض کمی بدنم

 جذبشون وقت فعلا...میکنن و کارشون: بس و بودم من تنها مسببش بیاید دنیا سر بلایی

 ..نرسیدن دنبالشیم ما که چیزی به هنوز...نیست

 اراتوک...خب بسیار: گرفت کوبش طلا رنگ ای قهوه پیپ از دیگری پک و داد تکان متفکر را سرش

 ..تره راحت خیالم باشی اونجا شخصا...ورامین برید ماهور با روزی چند و بکن

 جاهای به داشت بازی این...شدم خارج اتاق از تشویش و اخم همان با و دادم تکان سری

 مه دیگر ی وظیفه یک البته...کنم تمام درست را چیز همه داشتم وظیفه من و میرسید حساسش

 خودم که آتشی قعر در که بود دختری از حفاظت هم آن و میکرد سنگینی هایم شانه روی شدیدا

 ....بود شده زنجیر بودم کرده پا به

 بی هم بعد...بود عمارت به آمدنش برای ماهور به پیامی ارسال کارم اولین خان اتاق از خروجم با

 اتاقم وارد و رفتم بالا ها پله از میزدند پرسه خانه جای همه در که خان بادیگاردهای به توجه

 و لوکس حمام وارد مستقیم پس دارم وقت ساعتی یک حداقل ماهور آمدن تا میدانستم..شدم

 دوش سفید ی دایره نیم وان به توجه بی و کردم رها رختکن روی را هایم لباس...شدم اتاقم بزرگ

 کم برای بود سالها.... داشتم احتیاج آن سردی به....سرد آب....کردم باز را رنگ ای نقره بزرگ
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 بآ حرکت مسیر...میگرفتم کمک شکن استخوان سردی این از درونم در کشیده زبانه آتش کردن

 عقب را خیسم موهای دستم حرکت یک با و کردم دنبال سفید و آبی های کاشی روی تا را

 خاموش موقتا را آتش های شعله آن تمام خنکی این دادم اجازه هایم چشم بستن با و فرستادم

 و چپم دست با دقیقه ده حدود بعد....میشد نزدیک آخرش های صحنه به داشت بازی این....کند

  رختکن طرف به مرا سنگینم های قدم و شد قطع آب شیر اهرمی ی دسته روی کوتاهی فشار

 نم کلاهش دورانی حرکت با که همانطور و زدم تن را پوشم تن رنگ ای سرمه ی حوله...کشاند

 نفرت باغ به و زدم کنار کمی تنها را زخیم  ی پرده....ایستادم پنجره جلوی میگرفتم را موهایم

 من درون را نفرت حس تنها منظره این بود سال هجده...کشیدم آهی....شدم خیره روبرویم انگیز

 هجده...دادم قورت دهانم آب همراه را فکرم...روزهایی از..گذشته از نفرت...انداخت می جریان

 سوزانده را ام نوجوانی و جوانی روزهای که بود ور شعله آنچنان درونم آتش که بود سال

 و زدم تن مشکی جین و پیراهن یک حوصله بی....نبینم این از بیشتر تا چرخاندم را سرم....بود

 و نشستم ام گونه ارباب و مشکی صندلی پشت.....کردم رها همانطور را ام شلخته و دار نم موهای

 دوست را گسش بوی....کردم خارج بلک کاپتان یک سیگارم قیمت گران ی جعبه از

 آنقدر را اول کام....زدم آتشش فندکم قلب گرمای با و گذاشتم لبهایم کنج را سیگار....داشتم

 جنون را سوختن این من و سوخت هم هایم ریه....سوخت سیگار سوم یک تقریبا تا گرفتم عمیق

 در به تنها بدهم دادن جواب در زحمتی آنکه بی من و آمد در صدا به اتاق در...داشتم دوست وار

 هم همانطور..میشود داخل و نمیماند اجازه منتظز بدانم که میشناختم آنقدر را ماهور....شدم خیره

 .شد

 اراجیفش و شد داخل کامل نباشد باز زیاد میکرد سعی که نیشی با بعد و آورد داخل را سرش اول

 نه؟؟ بیام گفتی همین برای بود؟؟؟ شده تنگ واسم دلت: کرد شروع همانجا از را

 حفظ را جدیتش نمیتوانست وقت هیچ اش جدی شغل خلاف بر...کردم نگاهش حوصله بی

 ...بشین: کردم باز زبان ریزی اخم با و گذاشتم صندلی دوطرف را دستانم....کند

 ...جذبه بابا: گفت میشد رها چرم های کاناپه روی که همانطور لودگی با و انداخت بالا را ابروهایش
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 اخمی همان و ممکن لحن ترین محکم با و شدم خیره بود شده جاسیگاری نصیب که سیگارم به

 ..سوله میرسه محموله دیگه دوهفته یکی تا...ورامین بریم باید: گفتم بود همراه اکثرا که

 خودش....بود برده پی کار جدیت به هم او یعنی این...رفت درهم هایش اخم و شد جمع اش خنده

 خانه؟؟؟ دستوره: گفت محکم خودم مثل و کشید جلو را

 بالاخره پس: کرد زمزمه و کاناپه به زد تکیه غلیظ های اخم همان با هم او و دادم تکان سری

 ....شد شروع

 دمش خیره تختم بالای بزرگ عکس به میزدم آتش دیگری سیگار که همانطور و شدم بلند جایم از

 ....شد تموم چی همه شایدم: کردم زمزمه هم من و

 زحمت برایش سالها که بود جایی بودیم ایستاده که اینجایی و خورد گره هم در هایمان نگاه هردو

 ....کنیم چه باید که میدانستیم خوب ماهور هم و من هم...بودیم کشیده

 

............................................................................................................... 

 فشردن با من و شد باز باغ خانه مسن سرایدار توسط آرام مقابلم ی رفته رو و رنگ ای قهوه در

 فضای در ترمزم صدای و کشاندم باغ سنگی راه داخل به سرعت به را ماشین گاز پدال روی پایم

 ....شد پر باغ متروکه و ساکت

 کنان زمزمه و کرد طرفم به نگاهی نیم بود ساکت مسافت این طول در بار اولین برای که ماهور

 ...ارواحه ی خونه مثل...متنفرم باغ خونه این از: گفت

 اه خیلی مرگه باعث که ای خونه: گفتم شدن پیاده حین و زدم پوزخندی کنم نگاهش آنکه بدون

 ...داره و ارواح ی خونه همون حکم شده

 رهمد ماشین سقف بالای را دستانش و بست بهم را ماشین در غیظ با فقط و بدهد جوابی نتوانست

 ...اومدین خوش...آقا اومدین خوش: رساند ما به را خودش دو و عجله با پیر سرایدار...زد گره
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: تمگف نحیفش ظاهر و کوتاه قد کردن برانداز حین و کردم فیکس موهایم روی را ام آفتابی عینک

 آمادست؟؟ چی همه...ابراهیم سلام

 ...کنین ملاحظه میتونین خودتون...آقا بله: گفت افتخار با و داد تکان تند تند را سرش

: گفت ابراهیم های شانه روی تشکر ی نشانه به ای ضربه زدن حین و زد دور را ماشین ماهور

 پره؟؟ یخچال...مشدی نکنه درد دستت

 بله: گذاشت نمایش به کامل را اش فاصله پر و درمیان یکی های دندان و زد لبخندی ابراهیم

 ...میکنم تهیه براتون داشتین لازم هم هرچی...پره پره...آقا

 درب ماهور...رفتیم بالا غبار و گرد از پر های پله از ابراهیم به توجه بی و دادیم تکان سری هردو

 که براق های کفش همان با سرش پشت هم من و شد داخل و کرد باز من از زودتر را ای شیشه

 باغ خانه داخل...شدم وارد باغ خاک پر زمین روی زدن قدم برکت از بودند شده خاکی کمی حالا

 شده ساخته تکنولوژی آخرین با انداخت می ارواح ی خانه یاد را آدم که باغش خلاف بر

 استشمام را خون بوی میشد ساختش در شده ریز سر تمدن همه این پس از هرچند...بود

 در دستم از بودند شده کشته باغ خانه این در خودم چشم جلوی که هایی آدم دقیق تعداد....کرد

 طهنق ترین دست دور در و بود سکنه از خالی های زمین میان که اش مسکونی موقعیت....بود رفته

 روی را خودش ماهور....باشد همینجا معاملاتش و خان کارهای اصلی قطب میشد باعث ورامین ی

 دراز ها مبل همرنگ چوبی میز روی را پاهایش و کرد پهن شکلاتی بزرگ و پهن های کاناپه

 بود عمارت چپ سمت که اپن ی آشپزخانه وارد و دادم تکان برایش افسوس معنای به سری....کرد

 آب یکم ای نقره ساید یخچال کن سرد آب از و برداشتم گاز بالای کابینت اولین از لیوانی...رفتم

 این کردن آماده ترتیب قبل از ابراهیم خداروشکر....کشیدم سر لاجرعه و ریختم خودم برای

 .....بود داده را ریز کارهای

 نای برای میکردم فکر گاهی...اش تغذیه و بود شکمش برایش اولویت که ماهور سفارش به هم آن

 که میداد نشان مناسب واکنش جوری مختلف های موقعیت در بعد اما نیست مناسب اصلا کار

 و شدم سالن داخل و کردم رها سینک داخل را لیوان...کرد اعتماد او به میشود میکرد متوجهم
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 و بود خیره سقف به که همانطور و فرستاد بیرون را نفسش....کردم اشغال را ماهور کنار ی کاناپه

 میشه؟؟ تموم کی: گفت بود داده تکیه کاناپه پشتی به را سرش

 شدی؟؟ خسته: کردم زمزمه نیشخندی با و کردم نگاهش

 فقط...خیلی: کرد باز لب هایم چشم در خیره و نشست آدم مثل و داد بدنش به قوسی و کش

 ..هش تموم ساقی تولد قبل امیدوارم یعنی...تهران برگردم بتونم و برسه محموله زودتر امیدوارم

 ادقیق ساقی ی درباره تصمیمش بپرسم بود خوبی وقت بود کشیده وسط را حرف خودش که حالا

 ..میرسه جنسا تازه هفته آخر...برسی میدونم بعید که و تولد: چیست

 میکنم پیدا راهی یه: کرد زمزمه سقف به دوباره کردن نگاه حین و کشید درهم را هایش اخم

 ...میام و میرم

:  میشدم اذیت کمی رل پشت همیشه بودنشان کشیده خاطر به...کردم دراز کمی را پاهایم

 چیه؟؟ ساقی برای تصمیمت

 ...بگم رک: شد خیره هایم چشم به و کند سقف از را نگاهش

 و دکر نگاهی ساقیست ی هدیه میدانستم که دستش ساعت به....خواستم او از را همین سکوتم با

 ...دارم دوسش: گفت محکم اما آرام

 و بود رفته آنها انداختن تله در برای ماهور....نبیند را لبخندم تا کشیدم هایم لب دور را دستم

 ...بود افتاده تله در هم خودش حالا

 ....داشت دوستش

 ساقی واقع در...بود نداده ساقی خورد به قبل لز دروغ و فریب آنقدر اگر بود زیبایی اعتراف

 ....دیگریست چیز هم هویتش که بسته دل پسری به نمیدانست

 باشم؟؟؟ داشته امیدی باید گفتم بهش هم سر پشت من که دروغی همه این با نظرت به: ماهور

 بگم؟؟ رک: دادم جواب خودش مثل
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 کج خروجی درب سمت به را راهم همانطور و شدم بلند...کرد نگاهم تنها و گرفت اش خنده

 ...کنه نگاهت بعدش حتی بعیده: گفتم ای چینی مقدمه هیچ بی میکردم

 خارج خانه از ام بادی کاپشن زیپ بستن بعد و راببینم غمش غرق و ناامید ی چهره تا نماندم

 ی سوله وارد و آمدم پایین ها پله از....کردم کج ساختمان پشت طرف به را راهم ایوان از و شدم

 از هم این و نداشت وجود مشکوکی چیز هیچ سوله داخل...شدم باغ انتهای قدیمی و کوچک

 ...است کسی چه بفهمم بودم نتوانسته هنوز که بود باهوشش زیادی رییس و خان سری صدقه

 همرنگ و رنگ خاکی ی دریچه...زدم کنار را زمین روی های خاک کمی و رفتم سوله کنج طرف به

 زمین روی شکل مربعی درب آرام رویش ریز و شده نصب اهرم فشردن با....شد پیدا کمی زمین

 نزمی روی شده تعبیه در تا ایستادم عقب اخم با..آمد استقبالم به داخلش تاریکی و رفت کنار

 شمچ...رفتم پایین ها پله از داخلش ظلمت میان موبایلم نور از استفاده با بعد و برود کنار کامل

 دیوار روی راستم دست انگشت دو کشیدن با...بزنم حدس را پریز کلید جای میتوانستم هم بسته

 قطف....شد تر عمیق خالی تقریبا انبار دیدن با من پوزخند و شد روشن یکباره به مقابلم سالن

 از استفاده خاطر به که شیشه از نامرغوبی های جنس...بود جنس کمی انبار چپ سمت ی گوشه

 ....میکرد امضا را اش دیوانگی و کننده استفاده مرگ حکم تقریبا ساختش در استن

 برسد بود قرار که باری برای کافی ی اندازه به مطمئنا...ایستادم انبار وسط دقیقا و رفتم جلو کمی

 و انداخت چنگ گلویم به ای خفگی حس...زدم چرخی و کردم باز هم از را دستانم...بود بزرگ

 ...کرد خوش جا گلویم میان مردانه بغضی اراده بی که دربرگرفتند را ذهنم چنان دور خاطرات

 مروزهای تمام....کرد نابود را روزهایم تمام فاجعه یک...اتفاق یک شیرینم سراسر کودکی برعکس

 بود قرار کی....خورد زنگ گوشم در هم سر پشت اسلحه شلیک صدای...بستم را هایم چشم...را

 ترم های چشم و شد پایین بالا مردانه گلویم سیب....برنگردد و برود بیرون گوشم از صدا این

 ....زد بیرون دستم های رگ که کردم مشتشان چنان و کردم جمع را دستانم....باز

 را ناتوانی کاملا هایش حرف فهم در که بودم کودک آنقدر روز آن هرچند...بودم داده قول او به من

 با..خواسته چه من از میفهمیدم داشتم تازه سال هجده بعد حالا و دادم قول اما میکردم حس
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 فاو قولم به: کردم زمزمه بود صدایم در خشی و چشمانم در برقی اش نشانه نهایت که بغضی همان

 ...پدر میکنم

 بودم؟؟؟؟ نبرده را اسمش هم یادهایم در حتی که بود کی....شد بسته درد با هایم چشم

..................................................................................................... 

 :دنیا

 لرز اش سردی از...کردم فرو حوض سرد آب در را دستم و نشستم خانه کوچک حوض ی لبه

 دمکشی آهی....بپیچم خودم دور بیشتر را بافتم شال شد باعث و گرفت فرا را وجودم کل کوتاهی

 بود روزی چند...بود آب آرام حرکات به همچنان نگاهم....میداد هوا سرمای از نشان دهانم بخار که

 فکر که خوب....میگرفت راه به راه که بود شده مرگش چه نمیدانم و....بود قرار بی کمی دلم که

 چون نبودم نگرانش زیاد....است من با حال این ندیدم را هاکان که روزی از دقیقا میدیدم میکردم

 در صدای....نمیشد ام قراری بی عدم و آرامشم باعث اینها اما نیست چندروزی که بود داده خبر

 ...بیرون نیا...باباجون سرده: شدم بلند لبخندی با...بود پدر....برگردانم را سرم شد باعث

 و پدر و قدیما یاد به بشینم تخت رو میخواد کمی دلم...بابا گرمه لباسم: داد پاسخ را لبخندم

 ...بزنیم حرف دختری

 

 شا آلودگی حجم گذشته روزهای برعکس که آسمانی به و انداختم گرمش نسبتا ژاکت به نگاهی

 در ی ریه ناراحتی باعث که نبود طوری هوا...نمیکردم مخالفتی بود بهتر شاید....شدم خیره بود کم

 هایم دمپایی که همانطور و رفتم ورودی درب طرف به....نشست تخت روی....شود پیوندش لیست

 ...بیارم چایی میرم من پس: گفتم میکردم خارج پایم از را

 خودشان ی خانه به امشب سامان و عمه...کرد بدرقه را من و داد تکان مهربان نگاه همان با سری

 مه من اصرارهای....بماند پدر پیش و بیاورد را نیازش مورد وسایل و لباس کمی عمه تا بودند رفته
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 من که هایی ساعت در حضورش هرچند... نداد جواب نیست آمدنش به احتیاجی که این بر مبنی

 ..بود ام آسودگی و آرامش باعث نبودم خانه

 بابت ذهنی درگیری هزار و میشود چه شود بد حالش پدر اگر که نبودم این نگران مدام اینطوری

 استفاده پدر قند جای به که خشکی توت با و ریختم چای دولیوان سریع...نداشتم اش تنهایی

 پدر های شانه روی و برداشتم هم رنگی آسمانی آبی مسافرتی پتوی..رفتم حیاط به میکرد

 ...دخترم دردنکنه دستت: میکرد خودنمایی اش چهره در همیشه لبخندش...انداختم

 ...ونمج بابا نکنه درد سرت: نشستم قدیمی قرمز پشتی به تکیه کنارش و کشیدم عمیقی نفس

 را حرف سر میدادم جان برایش من که پدرانه لحن همان با اسمم کردن صدا با و کرد نگاهم کمی

 بابا؟ دنیا: کرد باز

 جون: ببینم بود کرده رنجورش بیماری شدت که را اش چهره تر راحت تا چرخیدم جایم در کمی

 دنیا؟؟

 ی کرده یخ دستان روی و کرد آزاد اش شانه روی پتوی حصار از را دستش...گرفت عمق تبسمش

 شدیم؟؟ آشنا باهم چطور مادرت و من گفتم بهت حالا تا: گذاشت من

 در بود مادرم ی ارثیه که ام رنگی چشمان با و کردم کج را سرم...زدم شیطنتی پر لبخند

 انقدر شما شد چطور نفهمیدم من و رفتین طفره دادن جواب از همیشه..نه: شدم خیره چشمانش

 ...شدی مریمم مامان مجنونه

: کرد فهسر دوبار و فرستاد بیرون را نفسش...بود کرده سفر ها گذشته به انگار...بود تلخ لبخندش

 ...میگم الان...خب

 ..قصه...جون آخ: کردم نگاهش ذوق با

 ...من دخترک: کرد نوازش دستانش با را ام شانه روی موهای و خندید

: گرفتم را دستانش و دادم تکیه اش شانه به را سرم...کنم لوس برایش را خودم خواست دلم کمی

 ..کردی کنجکاوم.... جونم بابا بگو
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 اما بود کرده ناتوانش اش ریه...بود شده ضعیف مرد این...کرد حلقه ام شانه دور را آزادش دست

 زن یک...بود خرمشهر اهل مادرت: گاه تکیه ترین محکم...بود من گاه تکیه بزرگترین همچنان

 ...موهات و چشمات رنگ جز...منی شبیه بیشتر تو...جنوبی اصیل و زیبا

 خوب هم خودم را اینجا تا...کردم فکر پدر دستان سردی به و فرستادم بیرون را نفسم

 پوستش بود شده بزرگ خرمشهر داغ آفتاب توی که این با مادر میگفت همیشه عمه:میدانستم

 ...بود سفید برف عین

 راست عمت...درسته: بود کرده حس را بغضم شاید...فشرد بیشتر را هایم شانه پدر دستان

 ..دیدم زندگیم تموم تو که بود زنی زیباترین مادرت...گفته

 چانه.... فشردم همدردی ی نشانه به را دستانش من اینبار...آورد درد به را قلبم صدایش حسرت

 رفتیم حسین دوستم و من که بود شده شروع جنگ تازه: کرد فیکس سرم روی را اش

 انداخته بمب سرشون روی خواب توی...بودن شکه همه...بود وحشتناکی روزای....جنوب

 نکرده نفوذ خرمشهر به دشمن هنوز...میومد بیرون آوارا زیر از هم سر پشت که بود جنازه...بود

 وضع و اونجا عجیب گرمای...بود رمضون ماه...بودند نشده خارج شهر از هم مردم ی همه و بود

 آوار زیر از زن یه نجات حال در مادرتو بار اولین.... بیاره کم مردش میشد باعث مردم

 ...کنم فراموش نتونستم هنوز روز اون و نگاهش جسارت...دیدم

 تو مادر: ببینم را بود غرق خاطراتش در سخت که پدر ی چهره تا کردم جا به جا را سرم کمی

 بود؟؟ جنگ

 مثل...بود...آره: کرد می زنده را مادرم یاد که چشمانی..بود چشمانم معطوف نگاهش...کرد نگاهم

 عقب بعدشم...موند اونجا بره بیرون خرمشهر از شد مجبور که لحظه آخرین تا زن شیر یه

 ...شد ها زخمی به کمک مشغول اونجا بیمارستان توی...اهواز رفت...نرفت

 مگه مامان: گذشته مادرم بر چیزهایی همچین نمیدانستم اصلا...نمیشد گرد این از بیشتر چشمانم

 بود؟ بلد
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 شروع جنگ که میخوند پرستاری مادرت: چسباند اش شانه به دوباره را سرم و زد تلخی لبخند

 ...جنگ رفتم اما بودم شده قبول داروسازی دانشگاه تازه که من عین..شد

 ...نمیکرد کار وقت هیچ مامان...نمیدونستم هیچی من چرا پس: دنیا

 چون: نبود راحت اش یادآوری زیاد برایش که خاطراتی مرور از بودند شده قبل از سردتر دستانش

 رایب... شدم منتقل بیمارستان همون به شدم مجروح که باری اولین...نکرد کار دیگه جنگ از بعد

 زن این گفتم خودم با لحظه اون...بود زخمم پانسمان مشغول وقتی اونم...دیدمش اونجا دوم بار

 ...منه ماله

 شد خوب حالم وقتی: داد ادامه...میزد موج پدر صدای در هنوز که مالکیتی از گرفت ام خنده

 ...دیدنش برای بشه بهونه تا شم مجروح دوباره میخواست دلم احمقانه اما....خط برگشتم دوباره

 دوباره: کردم زمزمه و دوختم میبرد سر به زمستانی خواب در که مجنونی بید درخت به را نگاهم

 شدین؟؟ مجروح

 ...نبود بیمارستان اون تو دیگه اون اما..آره: گفت آرام و کشید عمیقی نفس

 فکر: افکارش میان بر شوم پارازیتی نمیخواست دلم...دهد ادامه آرامش با پدر تا کردم سکوت

 ونهخ...نمیکردم فکرشم که دیدمش جایی امیدیم نا اوج تو درست اما...نمیبینمش دیگه میکردم

 و تهران ای هفته یه برگردم میخواستم..بودم رفته امانتی یه رسوندن برای ها رزمنده از یکی ی

 ی خونه جو و پرس کلی بعد و اهواز رفتم...رفتن قبل بدم خانوادش به چیزی بود خواسته ازم اون

 کرد؟؟ باز درو کی میدونی زدم که زنگ...کردم پیدا و دوستم

 مامان؟؟: کردم باز لب بدهم حالتم در تغییری که آن بدون

 اج حالش کمی وقتی و کرد پیاپی ی سرفه چند...بود گرفته داشتنی دوست خش یک پدر صدای

 پا سراز...دوستمه رضا ی دخترخاله فهمیدم که بود اونجا...درسته: گفت آرامی همان به آمد

 دیگه حالا...بود چشمم جلوی من مریم...بودم محوش...شناخت منو اونم...دیدنش با نمیشناختم

 دلم...رمب نشد روز اون...بشکنه زبونم قفل نمیزاشت جنگ بزرگی به مانعی یه اما میدونستم جاشو
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 زا بارون بمب تو و خانوادش شنیدم بعدها رضا از...خرمشهر برگشتم تهران خیال بی...موند اونجا

 و بود مونده غم اون وجود با که بود ای قوی دختره....شدم عاشقش بیشتر لحظه اون...داده دست

 ..میکرد کمک دورادور همچنان

 آرامش پر و زیبا عجیب که زنی عشق تو میشدم غرق بیشتر روز به روز من و میگذشت زمان

 ها هسرف درد از بیشتر...تهران برگشتم وناچارا شدم شیمیایی شلمچه تو که بود جنگ اواخر...بود

 فهمید زود خدابیامرز مامانم...میاورد در پا از داشت منو مریم ندیدن غم دیدم آسیب ی ریه و

 اب برگشتم و شد بهتر کمی حالم وقتی...گفتم بهش خانومیش و مریم از منم و پرسید ازم...چمه

 کمک سری یه وقتی میپرستیدمش مرگ حد در که زنی...مریم...شدم مواجه ای کننده شکه خبر

 ترکش مریم و میزنه دشمن و ماشینشون  خط پشت میبرد نیازمندا برای داشت رو مردمی

 ...راستش کتف تو درست ترکش یه...میخوره

 خورده ترکش من مریمه مامان: کردم زمزمه بود رفته تحلیل کاملا که صدایی و گرد چشمان با

 بود؟؟

 اواخر...آره: داده وحشتناک گرمای یک به را جایش دستانش سرمای کردم حس..زد تلخی لبخند

 خواب....عیادتش رفتم..اهواز رسوندم خودمو قرار بی...بود بیمارستان فهمیدم وقتی...بود جنگ

 ونا تو دیدنش از میکشید تیر قلبم...سیر دل یه...کردم نگاه پریدش رنگ ی چهره به خوب...بود

 بی و رفتم تختش نزدیک...شد گرد چشماش و خورد جا دیدنم از....کرد باز چشماشو یهو...وضع

 میکنی؟؟ ازدواج من با: گفتم بهش ممکن لحن ترین ناشی با و حاشیه و بحث بی...مقدمه

 

: تگف لبخند با و آمد بند هایش سرفه بالاخره...کردم نگاهش نگران....نداد پدر به ادامه امان سرفه

 و ممکن لحن ترین رک با بعد و کرد نگاهم خیره خیره چندثانیه....شد شکه مامانت طفلی

 باز دهنم..داشت دیدن من ی چهره....نه گفت بودم دیده اون لحن تو فقط که جسارتی

 تو زد زل چرا؟؟ پرسیدم...بودم ای چهره خوش پسر اما کنم تعریف خودم از نمیخوام...موند

 دعوامون داشت...کمی شدم هم عصبی...رفتم وا.... پرروام خیلی چون: گفت و چشمام

 ازشمت...میکنی نگاهم اومدی خوابم من وقتی حقی چه به گفت...کردم چیکار مگه گفتم...میگرفت
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 زن مادرت..اومدم بیرون بیمارستان از و کردم نگاهش حرص با....داره رسومی و رسم هرچیزی

 دیگه تعبیر اون و کردم نگاهش عشق با من...حرفاش از میخورد و خونم خون..بود جوابی حاضر

 قلب یه با...شنیدیم و بس آتش خبر که تا نبود خوب حالم...بود خودم تو دوماه...بود کرده ای

 کی پیش دلم گفتم و دریا به زدم و دل....سراغم اومد دوباره مامانم...تهران برگشتم شکسته

 تمدوس ی خونه خواستگاریش رفتیم خانوادم با اینبار که بس آتش اعلام از نبود دوهفته....گیره

 راضی بود سخت...نگاهش بود نسیم..رفت و زد پر هوا گرمای انگار دیدنش با....اهواز رضا

 شیمیایی های بمب ی شکنجه از روزش اون ی نه که این...کردم راضیش جمله یه با اما....کردنش

  و دنبو تنها با پرسید ازم...کرد نگام فقط و شد ساکت گفتم که اینو...برام تربود وحشتناک هم

 من ودنب شیمیای با بپرسم بود من نوبت حالا...نه گفتم مردونه منم و ندارم مشکلی بودنش جانباز

 ....باشه جانباز یه همسره افتخاره براش گفت قشنگ نگاه یه بعد اونم و نداره مشکلی

 و درب محضر یه تو...ساده خیلی یعنی ساده میگم که این...گرفتیم ساده عروسی یه بعد ماه یک

 و کت یه منم و بود سرش سفید چادر یه مامانت....ریزش حال در جنگ سر صدقه از و داغون

 گفت که رو بله....بود اون مد موقع اون آخه...دمپا شلوارای و راه راه کتای اون از...مشکی شلوار

 مریم...نکردیم دعوا وقت هیچ زندگیمون دوران تو...بود زندگیم مادرت....شد بهشت من زندگی

 یفشارهای یادگار...جنگه یادگار این میدونستم هردو گرفت قلبی ناراحتی وقتی...بود آرامش خود

 واسش...شه باردار نمیتونست قلبش خاطر به....نمیاوردیم خودمون روی به اما بود اومده بهش که

 سرش بلایی میترسیدم همش...میخورد منو خونه خون داد ما به تورو خدا وقتی و بود خطرناک

 دنیامون میگفت...کرد انتخاب مامانت اسمتو....موندید سالم جفتتون که بود خدا لطف اما بیاد

 و زد پر چی همه رفتنش با و نزد مامانت قلب که روزی اون تا بود قشنگ زندگی...بچست همین

 ...رفت

 هایمان خوشبختی میان آتشی مهربانم مریمه مامان رفتن...کرد بیداد هردویمان گلوی در بغض

 و دبو قلبی ایست مرگش علت اما بود جانباز من مریمه...گرفت خیلی دلم خاکسپاریش روز: بود

 مریم اما..گرفت کشور این از دلم بار اولین برای روز اون....شهید اسم کشیدنه یدک از بود محروم

 کهش که تویی...وایستادم پام رو تو خاطر به...بود پدرش دنیای که بود گذاشته برام یادگاری یه

 و علاقم مورد ی رشته و دانشگاه تو تدریس بود شده زندگیم....بدتر همه از وضعت و بودی
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 اما شد خوشی پر دلم بخونی داروسازی و بزاری من پای جا میخوای هم تو فهمیدم که روزی....تو

 .....بود کابوس روزات اون بابا دنیا....اتفاق اون

 یک روز آن یاد و طرف یک مادرم بودن جانباز حقیقت....دارم نگه نتوانستم این از بیشتر را بغضم

 دار خش صدای با....نبود ای شدنی هضم چیز اصلا الهه خون غرق ی جنازه دیدن....دیگر طرف

 ....بابا بود مامان کاش: کردم زمزمه گریه از ناشی

 سعی خیلی: میداد قورت را بغضش صبورانه ام زندگی قهرمان و بود خش از پر هم پدر صدای

 ریمم کاش میکنم آرزو منم لحظه این جان؟؟؟ بابا میدونی...نتونستم انگار اما کنم پر جاشو کردم

 ...بابا شرمندتم ابد تا من...بود دردا ی همه شدن حل ی منزله به بودنش....بود

 بود عجیبی مخلوط که اشک و بغض با و گرفتم سفت را پدر دستان...دادم تکان محکم را سرم

 شرمنده...بود من تقصیره فقط حضورش و نریمان...بود خودم تقصیره...باباجونم نگو: گفتم

 اباب توروخدا.میشدم تسلیم اینا از زودتر خیلی من نبودی اگه...منی زندگیه ی همه شما....نباش

 ..کنم ازدواج باهاش خواستم خودم من.نباش من ی گذشته ی شرمنده انقدر

 سرم روی سقفی ریزش عین ام زندگی ی اسطوره کردن خم سر...کرد خم سر جلویم مردانه پدرم

 ...نبود من اصرارای اگه..نمیکردم مجبورت اگه: میبرد را صدایم جان که هم صدایش خش....بود

 قسمت با میگی همیشه خودت...بابا نگو: ام گونه روی روان های اشک و گریه حجم شد تر شدید

 هم حالا و زنذگیم تو اومد زمانی یه نریمان بد یا خوب..بود این منم قسمت...جنگید نمیشه

 ..میبره تحلیل منو شما غم دیدن فقط الان...رفته

 چشماش نباید من مریمه امانتی: کشید آغوش در را سرم و شد خیره اشکم غرق های چشم به

 ...باشه اشکی

...................................................................................................... 

 رد هوا سرمای...بود شده پیچیده من دور حالا بود پدر دور پیش چندساعت که ای مسافرتی پتوی

 پدر اسرار محرم پیش چندساعت که بودم نشسته همانجایی...میکرد بیداد بامداد دو ساعت
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 خیره مجنون بید درخت به...نمیکرد رهایم هم لحظه یک پدر های حرف..بود امان دختری

 دست را سفیدم گوشی..داشتم یادم در هنوز را روز آن...بود کاشته را آن خودش مادر...شدم

 رت محکم دورم را پتو و نشستم حوض ی لبه...شدم بلند جایم از آهنگی گذاشتن از بعد و گرفتم

 بسته هایم چشم مادر ی چهره ترسیم با..بود بسته هم را کشیدن نفس راه بغضم...پیچیدم

 به را قلبم تعارضشان در من و...میداد نشان خود واقعی دنیای....بود خسته بازیگر دنیای...شد

 ...بودم گرفته داوری

 ...بود خنده از پر لبهام رو عمری یه

 کنم؟؟؟ تمرین و نقش این باید کی تا

 ..پیشمی بگم تحویل سال هر یا

 کنم؟؟؟ تلقین و فکر این باید کی تا

 عینه ماهی بدون حوضه میگفت همیشه مادر..دادم حوض انتهای حرکت بی های ماهی به را نگاهم

 در ام زمزمه..فرستادم هایم اشک میزبانی به را هایم وگونه زدم تلخی لبخند...رنگه بدون نقاشی

 اصلا؟؟ میشنوی صدامو مامان؟؟ خوبی: شد پخش کوچمان حیاط

 ..کن گوش میکنم دل و درد دارم

 ...بشم خالی که دارم حرف چقدر

 ..ریختم خودم تو رو حرفایی چه

 ...میکشم چی تو نبود از ببین

 ...کن گوش میکنم دل و درد دارم

 تواِ شبیه من ی سایه میگن

 ...بود سایه همین من گاه تکیه آره
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 ...من درده بچگی همون از ولی

 ..بود همسایه سنگین نگاهای

: بود صورتم خیسی و ها لب شوری آنها از من سهم تنها...نبود من دست دیگر هایم اشک اختیار

 دلم مامان...گذشته بهت چی تو نفهمیدم که بودم بدی دختر خیلی من...مامان بودی کاش

 مامان...میکردی بغلم بعد و سرم رو میکشیدی دستتو...بودی کاش..مریمت گل عطر تنگه...تنگته

 بغل جات به نمازتو چادر که بس شدم خسته..مونده دلم به مادرانت آغوش حسرت وقته خیلی

 شکست بد بگم....بگم هام حس از دخترا از خیلی مثل....بزنم حرف باهات میخوام مامان....کردم

 قهرمان بابا مثل هم تو میفهمم وقتی میسوزه قلبم بدجور...مامانم...بستم دل دوباره اما خوردم

 مامان بهار؟؟؟ برای میکردی شماری لحظه میشد زمستون یادته مامانم...نمیدونستم من و بودی

 ....مریم مامان درده نبودت...نیستی امسالم بهار

 ...عید به هفته یه زمستون هر ته

 ...میزنه چنگ سینه این تو چیزی یه

 ...شد تو سهم که ترکشایی شاید

 ...منه ذهن کنج هنوز یکیشون

 ...گذشت تو بی که سالهایی این تو

 ..میزنم حرف تو از خودم با همش

 ...تو آغوشه لمس آخرین از بعد

 ..تنم میده باروت بوی هنوز

 ...موقعا اون نیست یادمون شاید

 ...نبود کاری که موندن خونه توی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 236 

 ..مین میدون یه میونه رقصت یا

 ...نبود یادگاری عکسای واسه

 تو خاک سر میارم گل مشت یه

 ...مشتمه تو دنیا کنی حس تو که

 ...کنم حس بیا خوابم به دوباره

 ...پشتمه کوه مثله هنوز وجودت

 

 رسی مادرم اسم کردن صدا از لبهایم و نداشتند آمدن بند قصد هایم اشک...گرفتم پایین را سرم

 ...نمیشد

 نگرانت که کسی....همراه...صحبت هم...آرامش...عشق..گرما..هست چیز همه هست وقتی تا مادر

 هب پا بخوری که سرما..شود نگران زدنت حرف کم و خوردنت غذا کم برای...بایستد پشتت....شود

 وزر یک حتی...نباشند وقتی اما...را بودنشان نمیکنی حس هستند که ها مادر...بکشد درد پایت

 خانه و میکنند بغض...میشوند دلتنگ هم خانه دیوارهای حتی نزند خیمه خانه روی شان ی سایه

 از ای قطره خدا که انسان جنس از هستند هایی فرشته...نیستند انسان مادرها....میگیرد ماتم

 ..نباشند ها مادر که وقتی از امان...نباشند که مادرها...بکشد رخ به آنها با را اش مهربانی

 ..مامان بودی کاش...شد شدیدتر ام گریه

................................................................................................................. 

 

 دست به جدیدم آزمایش از که هایی داده بررسی پی ذهنم و بود لپتابم مانیتور ی خیره نگاهم

 یکهت یقین به قطع بود سامان اگر که بودم شده خیره صفحه به اخم پر و متفکر آنچنان...بود آمده

 لیصند پشتی به و برداشتم هایم چشم روی از چپم دست با را ام مطالعه عینک....میکرد نثارم ای
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 هشکا  سطح...میشد شدنم گیج باعث بیشتر نتایج ی همه...آوردم نمی در سر...زدم تکیه چرخانم

 نتکرارشا مرتب بدانم لازم و کنم شک نتایج به میشد باعث که بود آمده پایین آنقدر ویروس

 به خواب و میخوابیدم کمتر ها شب این...شود کمتر سوزششان تا بستم کوتاه را هایم چشم...کنم

 شگاهآزمای به تا.شدم بلند صندلی از و بستم را لپتاب...بود کرده فرار هایم چشم از عجیبی شکل

 میکردمن تکرار را آزمایش پیش سری چندبرابر دقت با متغیرها کنترل با دیگر یکبار و نمیرفتم

 عمه...مشد خیره حیاط به و ایستادم اتاقم ی پنجره پشت...بگیرم ای قطعی ی نتیجه نمیتوانستم

 زنگ....میخورد چشم به جا همه گذشته روز طوفان لطف به که بود هایی خاک کردن جارو حال در

 ساقی اسم و عکس دیدن با و رفتم جلو آرامش با...کشاند میزم سمت به را نگاهم همراهم تلفن

 مسل را صفحه شصتم انگشت با و زدم چنگ را موبایلم چپم دست با و گذاشتم میز روی را عینکم

 جانم؟؟: چسباندمش گوشم به و کردم

 تماس یک با فقط هاکان و ماهور وقتی از...بود شاد و سرخوش وقت چند این خلاف بر صدایش

 دنیا احوال...بلا بی جونت: بود کسل و حوصله بی اکثرا و نداشت خوبی حال بود زده غیبشان

 خانم؟؟

  لبهایم پوست که مشکلی...بود خشکم های لب روی لبخند کمی تزریق عین صدایش انرژی

 نه؟؟ بهتره حالت امروز خداروشکر...خوبم: بود درگیر آن با زمستان سردی با همیشه

 برایم هیجان با را چیزی میخواست که هایی وقت ی همه مثل...گرفت بیشتری جان صدایش

 زنگ کی بزن حدس.خوبم خیلی..اوهوم: بریزد جانم به صدایش پس از را اش شادی و کند تعریف

 بهم؟؟ امروز زد

 نفر یک تنها صدایش شادی علت مطمئنا...شدم پنجره نزدیک دوباره و گرفتم فاصله میزم از کمی

 و فرستادم عقب را ام پیشانی روی ریخته بازیگوش موی ی دسته..نبود سخت اصلا حدسش...بود

 ماهور؟؟: گفتم

 به زدی: نزدیکترم خواهر از دوست هیجان همه این از گرفت عمق لبخندم و کشید خفیفی جیغ

 روز دقیقا اونم...یاس ی کافه کرد دعوت تورو و من و میاد فردا گفت...دنیا وای...هدف

 نمیکنی؟ فکر اینطور تو..داره برنامه مطمئناً...تولدم
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 از و دادم حرکت کمی را انگشتانم...شد پاهایم بند نگاهم...نشست تختم روی و رفتم عقب کمی

 ...بهتره باشید دونفری باشه ای برنامه اگه...نمیام من ولی...شاید: خندیدم ام بازی خل

 من دوست مگه...میکنی بیخود تو: داد سخت و سفت اعتراض یک به را جایش پرهیجانش صدای

 بزاری؟ تنهام میخوای تولدم اونوقت خواهرتم؟؟ نمیشه ادعات مگه نیستی؟؟

 دست از رهایی برای بیاورم ای بهانه چه کردم فکر کمی و کشیدم دهانم داخل را پایینم لب

 ..کافه تو باشین تنها بهتره اما حتما میبینمت میام هم فردا..خواهرت هم دوستتم هم من: ساقی

 بچه زا چندتا..که نیستیم تنها: بدهم فاصله گوشم از را گوشی کمی شد باعث مانندش جیغ صدای

 رو الی و شایان و زهره منم.کن دعوت دوستاتم از چندتا گفت ماهور یعنی..هستن دانشگاهم های

 .گفتم

 ارتباط ساقی و من با گداری گه هم الی و بودند کلاسهایمان داشتنی دوست زوج شایان و زهره

 چند؟ ساعت..تسلیم..باشه:کرد مخالفت نمیشد ظاهرا.داشت

 ساعت: میداد تغییر را احساساتش راحت همیشه ساقی.گرفت ام خنده...شد شاد دوباره صدایش

 دنبالت؟ بیام...ساعت این گفت میشه تاریک زود هوا چون..نیم و چهار

 برانداز را کمدم های لباس و میشدم بلند که همانطور و داشتم نگه گوشم و شانه بین را گوشی

 .عزیزم مبارک تولدت پیشاپیش...میام خودم..نه: گفتم میکردم

 .میبینمت..دوستم مرسی: گفت انرژی با

 یماشین که روزی آن..بود چیز یک پی فقط ذهنم..کردم پرتابش تختم روی و کردم قطع را گوشی

 ندک سورپرایز را ساقی میخواست ماهور ظاهرا.بگیرد کمک من از میخواست هاکان میکرد تعقیبم

 یعنی.زد غیبشان خودشان که هم بعد.نشد که کنم کمک دوستش به من میخواست هاکان و

 به تر گونه وسواس نگاهم و زد تندتر قلبم کمی فکر این با بیاید؟ هم هاکان فردا داشت احتمال

 و اولین هم نریمان.زدم تلخی لبخند.بیایم چشم به زیبا میخواست دلم.شد خیره هایم لباس
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 میکردم حس روزها آن...گرفت جشن کافه در برایم بودیم نامزد باهم او و من که تولدی آخرین

 .دارم دوستش چقدر بودم فهمیده تازه..زمینم روی دختر ترین خوشبخت

 و دست زیر از را غرورم که تلخم روزهای و نریمان فکر با هاکان دیدن احتمال شوق و ذوق تمام

 تختم روی و گرفتم دستانم میان را سرم...رفت هوا به و شد دود کردم جمع تکه تکه پایش

 ..میخورد زنگ گوشم در صدایش.نشستم

 ..من دنیای مبارک تولدت

 ...دنیا بودنت با شده قشنگ دنیام

 ..لرزیده اینطور واسش قلبم که هستی کسی تنها تو

 و میگفت دروغ...میگفت دروغ..دادم قورت سختی به را بغضم.گذاشتم هایم گوش روی را دستم

 ویب نفهمیدم...بودم بازیچه نفهمیدم...لرزیده هم بد...لرزیده هم قبلا قلبش که بود نفهمیده من

 ..سپردم دل لوحانه ساده..بودم ساده..شده بلند هایش حرف از خیانت گند

 منی؟ عاشق که..نمیگفتی مگه

 نمیکنی؟ دل نگفتی مگه

 آخرت؟ حرف شد جدایی چرا

 نمیزنی؟ حرف بهش راجع چرا

 ...شد خنده به تبدیل اشکات

 .شد بازنده بود عاشقت که اونی

 .شد زنده برام خاطرات همه باز

 .بری آسونی این به روز یه نمیشد باورم

 .بدی تحویلم و دروغ حرفای اون آخرم
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 .میگذره بودنم تو با خاطرات سرم تو

 ..بهتره اینطوری گفتی برم خواستی

 ..و غرقم ساعته یه فکرت تو باز

 ..دستمو ساعت نمیکنم نگاه حتی

 ..سردمو آهن من میکنی فکر تو

 قبلنو؟ خاطرات همه اون میره یادم

 بود؟ دروغ همش یعنی..نه...نمیره یادم نه

 من؟ به دادی که قولایی همه اون

 منی؟ عاشق که نمیگفتی مگه

 ..نمیکنی دل که نگفتی مگه

 آخرت؟؟؟؟؟؟ حرف شد جدایی چرا

 را هایم اشک ریزش جلوی سرسختانه...بشکند نگذاشتم اما انداخت می چنگ گلویم در بغض

 یاپیپ عمیق نفس چند..بود گفته بارها هاکان را این..نداشت را ها اشک این لیاقت نریمان...گرفتم

 ات میدادم ذهنم به مجالی و میرفتم عمه کمک به بود بهتر شاید...شدم بلند جایم از و کشیدم

 بود مانده رویش هایم ناخن رد که دستم کف به...بخواباند دوباره رو شده بیدار تازه خاطرات

 ......دادم قورت هم را بغضم ی حلقه آخرین و کشیدم دستی

.............................................................................................................. 

 شال به دستی...شدم خارج اش مدادی نوک پژوی از و کردم حساب را آژانس ی راننده پول

 گاهن کافه بالای شده نصب تابلوی به و کشیدم بودمش بسته باحجاب کاملا که رنگم لیمویی

 ای شیشه در...بود شده نوشته پیچیده درهم که یاس کافه نام کنارش و قهوه یه عکس...کردم
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 کافه این به ورود در که بود چیزی اولین یاس عطر بوی...شدم داخل و کردم باز آرام را کافه دودی

 به را راهم و شد باز محو لبخندی به رنگم صورتی ی خورده رژ لبهای...میکرد جلب را توجهت

 با و گذاشتم چوبی ی نرده روی را دستم...کردم کج کافه چپ سمت چوبی های پله سمت

 ی خنده صدای.رفتم بالا را ها پله آرام بود سانتم هفت پاشنه های کفش خاطر به که احتیاطی

 با...داشت شکر جای این و بود شده رزرو کامل بالا ی طبقه...رسید گوشم به ساقی آهنگ خوش

 ...بودم آمده همه از دیرتر ظاهرا...فرستادم بیرون آرام را نفسم پر صندلی پنج دیدن

 

 ودب گرفته را حالم کمی روزهایم این داشتنی دوست و اخمو پسر نبودن...بزنم لبخندی کردم سعی

 از هیجان.شد بلند دیدنم با ساقی...نکنم زهر خودم کام به را امروز که بودم داده قول خودم به اما

 تنگ را دستانش هم او...کشیدم آغوشش در و رفتم جلو محو لبخند همان با..میکرد چکه نگاهش

 و کردم نزدیک گوشش به را لبهایم..بخشید عمق را لبخندم ملایمش عطر بوی..کرد حلقه دورم

 ...رفیق مبارک تولدت: کرد زمزمه کوچک ضیافت این دیگر عضو چهار ی خیره نگاه زیر

 ...مرسی: زد لب بود نگاهش در همیشه که مهربانی و عشق با و گزید را لبش...شدیم جدا هم از

 تکان برایم سری و زد جذابی لبخند ماهور...چرخیدم بقیه طرف به و بوسیدم را اش گونه

 صندلی روی  شایان با احوالپرسی و زهره و الی روی بوسیدن بعد و دادم را جوابش همانطور...داد

 ...راستم دست الی و نشست چپم دست ساقی...نشستم تیره چوبی

 تکیه حین و کرد نگاهم میکرد ایجاد من در گنگی حس همیشه که نافذش نگاه همان با ماهور

 .خانم دنیا کردین دیر: گفت صندلی به زدن

 رایب مطمئنا: گفتم جوابی حاضر با و گرفتم را بود میز روی که ساقی دست...کشیدم عمیقی نفس

 رایب شده واقع مظلوم که ندارم هم و پایتخت همیشگی ترافیک ی بهونه...نبوده گذاشتن کلاس

 ..اومد دیر کمی بودم گرفته تماس که آژانسی فقط...همه رسیدن دیر

 یلیخ..کرده تور کجا از و این ساقی: کرد گوشم زیر را سرش الی...نگفت چیزی و پرید بالا ابرویش

 ...جذابه
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 نوبت...عزیزم نکن عجله: گفتم شوخی به  و زدم لبخندی...کردم آرایشش غرق ی چهره به نگاهی

 ..میشه هم تو

 و شایان و زهره زدن دست صدای با...کرد تر عمیق را ام خنده که کوبید بازویم به مشتی حرص با

 شکلی قلبی قرمز کیک رویش که سینی یک خدمت پیش...چرخید پشت به سرم ماهور

 .کرد نزدیک میز به را میکرد خودنمایی

 ..شد بلند ماهور و زد برقی هایش چشم ساقی

 نزدیکمان را آن و گرفت عهده به خودش ماهور را میز هدایت..بودم خیره صحنه این به لبخند با

 ..دلم عزیز مبارک تولدت: کرد زمزمه ساقی های چشم در خیره و کشید کنار کمی..داشت نگه

 ماهور میکردم حس که همیشه برخلاف...گرفت دهانش جلوی را هایش دست هیجان از ساقی

 بود دلگرمی همین و میکرد ریز سر هایش چشم پس از صداقت اینبار است دروغ از پر نگاهش

 کردن صحبت به قادر هیجان از همچنان ساقی...است مهم برایش واقعا عزیزم ساقی که من برای

 ..بود ساقی ای قهوه های چشم برق محو همچنان ماهور و نبود

 تتدوس راه به راه و کند ضعف و غش برایت کسی مرتب نباید حتما..نیست ای پیچیده چیز عشق

 خط و بزند برق دیدنت با نگاهش که همین...است عاشق که بفهمی تا ببند دلت تنگ به دارم

 جز جایی نگاهش خط و باشد تاب بی دستانت لمس برای دستش که همین...بگیرد عمق لبخندش

 ...عشق یعنی نگیرد نشانه تورا ایستادن جهت

 هک این برای بلکه..آید نمی جایشان کسی دیگر که این برای نه..داد دست از نباید را ها آدم این

 ...بودند برداشته تو برای فقط نگاهشان از پرده عشق از شان نابلدی تمام با ها آدم این

 ینا رفتن...نروند تا بچسبیدشان دستی دو نشستند زندگیتان از جایی و آمدند اگر ها آدم این

 ...درد خود خودِ...درد خود یعنی ها آدم

 

............................................................................................................... 
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 و بگذارد ماشین درون را بود خریده برایش الی که ای هدیه بزرگ ی جعبه تا کردم کمک ساقی به

 ...کشیدم عقب

 ..دیگه شو سوار خب..رفتی عقب چرا: چرخید طرفم به ساقی

 دستبند و من ی هدیه ساعت..کردم نگاهی دستش ساعت به و کردم جا به جا دوشم روی را کیفم

 شده عاشقشان اول نگاه در خودش قول به و بود کرده دستش لحظه همان را ماهور ی هدیه طلای

 اندست به نگین پر گرد ی صفحه آن با بودم خریده برایش که رنگی طلایی ساعت هم واقعا..بود

 ..خونه میرم میگیرم ماشین...دیگه بیام کجا من: آمد می سفیدش

 کرده اکید سفارش هاکان...میگیرم نشنیده و حرفتون این: شد بلند سرم پشت از صدایی

 ..خونه برسونمتون

 و رفت بگویم میخواست دلم خیلی وگرنه بود ادبی بی...چرخیدم ماهور طرف به گرد های چشم با

 چیزی همچین آید نمی هم دلم میکردم حس این از نظر صرف..ندارد ربطی هیچ هاکان به من آمد

 ..ترم راحت برم خودم من...ممنون:بگویم

 ساقی و من...خانم دنیا شین سوار: کرد نگاهم جدی و کرد باز را ماشین عقب در حرفم به توجه بی

 کمترم؟؟ تاکسی راننده از یعنی..میرسونیم شمارو اول

 دلش آمد نمی دلم..میکرد نگاهم خواهش با هم ساقی..بود رنجیده انگار..کردم نگاهش مستأصل

 و بست را در هم ماهور..شدم سوار و زدم ای اجباری لبخند بنابراین..بشکنم تولدش روز در را

 دنیایی؟؟: چرخید طرفم به ساقی..شد سوار ساقی با همزمان

 جانم؟: کردم نگاهش

: آورد در حرکت به را ماشین لحظه همان هم ماهور..گرفت را دستانم و کرد دراز جلو از را دستش

 ..کردی شرمنده منو خیلی امروز..قشنگت ی هدیه بابت مرسی

 ساکت سرت تو نزدم دوتا تا حرفیه؟؟ چه این: گفتم ملایمی لحن با و کشیدم درهم را هایم اخم

 ..شو
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 از...خندیدیم حرکتش این به خودم حتی و ماهور...بوسید را ام گونه و کشید عقب را خودش

 رد من برگشتن تنها نگران چرا...نیامد امروز هاکان چرا کردم فکر و شدم خیره بیرون به شیشه

 ماهور و رسیدیم کی نفهمیدم که زیاد آنقدر..بود گرفته شکل سرم در زیادی چراهای...بود شب

 ..رسوندینم که ممنون: چرخیدم طرفشان به ماشین توقف با..داشت نگه را ماشین

 ..بود وظیفه: نداشتم او به نسبت را بد حس آن دیگر..زد لبخندی ماهور

 خانه در که بودم نینداخته قفل درون را کلید هنوز..شدم پیاده ازماشین آرام و بوسیدم را ساقی

 اومدی؟؟ جان دنیا خداروشکر..وای: آمد بیرون خانم مارال و شد باز کناری ی

 بودین؟ منتظرم..بله: زدم لبخندی و کردم نگاهش تعجب با

 منتظر همش...نبودی خونتون اومدم آره: بگیرم فاصله خانه در از کمی شد باعث و گرفت دستمو

 ..بیای بودم

 دوستم تولد: ایستادیم هایمان خانه دودیوار بین و چرخاندم انگشتم در دور یک را کلید

 من؟ با داشتین امری..بودم

 تو؟؟ میای دقیقه چند: کرد باز ته تا را خانه در

 دمکر پرت کیفم داخل را کلیدم اش خیره نگاه زیر بالاخره و انداختم خانه درون در به مرددی نگاه

 کفش..کرد هدایتم داخل به و گذاشت پشتم را دستش لبخند با...شدم کوچکشان حیاط وارد و

 شدم خانه ورودی باریک راهروی وارد و آوردم در را دارم پاشنه های

 قسمت باریک ورودی یک با هایش ساختمان قدیمی سبک خاطر به ما های محله های خانه اکثر

 شده چیده شیک نهایت بی بودن قدیمی وجود با اش خانه...میکرد وصل خانه به را حیاط

 گرم و شاد های رنگ ترکیب و بودند شده چیده سلیقه با اما کلاسیک کاملا خانه وسایل..بود

 ..بود کرده زیاد را خانه انرژی

 ..جان دنیا بشین: کرد اشاره زرشکی های مبل به
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 و نشست روبرویم هم خودش...نشستم نفره تک مبل یک روی و گذاشتم مبل پایین را کیفم

 ..اینجا کشوندمت خسته که ببخشید: گفت میکرد نگاهم لبخند با که همانطور

 ..حرفیه چه این: کردم کج کمی را سرم

 ..میخوام شما از کمکی یه من جان دنیا: کرد نگاهی اطرافش به و کشید هم روی را لبهایش

 کمکی؟؟ چه: انداختم هم روی را پاهایم و دادم تکان را سرم

 کمک بهم شما میخوام..دعوتم مهم خیلی مهمونی یه شب فردا من: کشید جلو را خودش کمی

 ..بخرم مناسب لباس یه بتونم که این برای کنی

 ..ندارم دوست و رفتن خرید تنهایی زیاد میدونی

 زا حاکی اش لباسی خوش همیشه که بانویی هم آن خرید؟؟ برای کمک...پرید بالا ابروهایم جفت

 نه تمنتوانس که بود کرده تقاضا من از مهربانانه آنقدر اما کردم تعجب کمی بود؟؟ خوبش ی سلیقه

 بریم؟ صبح فردا داره اشکالی..باشه: بگویم

 یچای یه برات بشین حالا..عزیزم ممنونم..اشکالی چه نه:  شد بلند خوشحال و زد برق هایش چشم

 ..بیارم

 مهربانی اما بود عجیب برایم کمی رفتارش...شد بلند چای ریختن برای هم او و زدم لبخندی

 ...کنم تحلیل را رفتارهایش خاصی منظور با نخواهم میشد باعث نگاهش

 از گرمی خداحافظی بعد و کردم رد را ماندن بیشتر برای خانم مارال اصرارهای چای خوردن بعد

 با..شود پیاده تا ایستادم..کرد پارک خانه جلوی لحظه همان سامان ماشین..شدم خارج اش خانه

 خواستگاری؟؟ بودی رفته: گفت چشمکی با و شد پیاده ماشین از انرژی

 مرتب بود آمده اینجا خانم مارال وقتی از..کردم باز کلیدم با را در و کردم نثارش شخصیتی بی

 شتپ..میگرفت مسخره به را چیز همه دیوانه پسرک..بزنی بالا آستین پدرت برای باید میگفت

 ..کن فکر روش...میادا گیرت لارجی مامان انصافا ولی: گفت خنده با و شد حیاط وارد سرم
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 جوابتو بخوام که نداری شعور قدر اون: گفتم و درآوردم را هایم کفش کنم نگاهش که آن بدون

 ...بدم

 ...خل پسر...بستم بهم را ورودی در حرص با هم من و گرفت شدت اش خنده

 رام ریلکس انقدر ببینم تا میگفتم خانم عمه به طاهری حاج ی خیره های نگاه از هم من بود خوب

 ..نه یا میکند نگاه

 کاملا و رنگ یشمی پیراهن بالاخره تا گذراندیم پایتخت های پاساژ در خانم مارال با را بعد روز

 خود و آمد می اش چهره به زیادی که خودم نظر به..کردیم انتخاب هم فکری هم با ای پوشیده

 همراهی از تشکر بابت ادکلن شیشه یک من بهت مقابل درآخر و بود راضی خریدش از کاملا اوهم

 تا خانم مارال فهمیدم که بود جا آن..نشدم موفق نکنم قبول تا کردم هرچه که گرفت برایم من

 خودم که کرد اش هدیه قبول به مجبور را من جوری...دارد ایستادگی هایش حرف روی حد چه

 ...شدم قبولش به راضی که افتاد اتفاقی چه نفهمیدم هم

 با آخر در و کرد شان مطالعه دقت به..گذاشتم میان در پدر با را آزمایشاتم نتایج هم ظهر بعداز

 در و کنم تکرار را آزمایشات دیگر یکبار خواست من از بود نشسته نگاهش در که برقی و تحسین

 هب ملی بزرگ انفجار یک این او نظر از...کنم اقدام ثبتش برای زودتر هرچه نتایج تشابه صورت

 هایش حرف...باشد کشور نفع به هم و مردم نفع به هم میتوانست جوری همه که آمد می حساب

 خاطر به که بود من برای ای دلگرمی همه اما میگرفت صورت غلیظش های سرفه میان هرچند

 ..بدهم ادامه تر جدی را کار شده هم پدر شوق

 حد به هم دلتنگی..کنم صحبت هم او با کارم به راجع و برگردد هم هاکان میخواست دلم چقدر

 ودب ای دوهفته من خیال بی که بودم شده پسری دلتنگ من بدبختانه...بود رسیده خودش اعلای

 تپش ماهور از هرزگاهی ساقی که خبرهایی از اما نمیدانم را کجایش...بود رفته تماسی هیچ بی که

 هرچیز از بیشتر روزهایم این دلتنگی این از..بود خوب حالشان و بودند باهم میشنید تلفن

 ...میترسیدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 247 

 در من و بزند رقم را ات نابودی شروعشان است ممکن که است هایی حس تمام سرآغاز دلتنگی

 به بود ممکن هرلحظه که رفتنی راه..بودم رفتن راه حال در نازک نخی روی دلتنگی این شروع

 ...شود منجر سقوطم

 ...نخواهد مرا یا و نباشد هاکان که دنیایی در سقوط

 ...نمیبردم در به سالم جان سقوط این در ام قبلی شکست برعکس مطمئنا

........................................................................................................... 

 

 نمیخوای؟ چیزی..میرم من جونم عمه_

 مامت که هایم کتانی بندهای بستن... ایستاد سرم الاب و رساند من به را خودش فرز و تر و سریع

 دل و بگوید میخواهد چیزی که میزد داد اش چهره..کردم نگاهش تعجب با و ایستادم صاف شد

 عمه؟ شده چی: میکند دل

 باید چی..هیچی: کرد خوش جا هایش لب روی وسیعی لبخند و زد گره درهم را دستانش سریع

 ..امروز بیا زودتر بگم میخواستم فقط عزیزم؟؟ بشه

 چرا؟: کردم جا به جا دوشم روی کمی را ام کوله..پرید بالا چپم ابروی

 ..بیاد میخواد موسوی خانم خب...خب: کرد نگاه چشمانم در چندلحظه

 ربطی چه آمدنش اما..میشناختمش دورادور و بود عمه دوست موسوی خانم..شد ریز هایم چشم

 دارین؟ چیکار منو..دیگه میان شما دیدن برای..اومدن خوش..بیان خب: داشت من به

: گفت باشد عادی خیلی میکرد سعی که لحنی با شمرده و آرام خیلی..بود ترس از پر چشمانش

 پسر...شده تموم درسش پسرش تازه موسوی خانم که میدونی..نیست من دیدن برای فقط آخه

 ..شمشاد شاخ نگو
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 ار عصبانیتم تا کشیدم عمیق نفس چند..بودم گرفته را حرفش ته تا..هایش حرف میان پریدم

 بیارن تشریف مهمان عنوان به ایشون جان عمه: نکنم حقش در ای احترامی بی و کنم کنترل

 بگین و بزنین زنگ بهشون خواستگاریه شما منظور اگه اما آوردم تشریف خوش هم خیلی

 ..باشم داشته درستی برخورد نمیکنم تضمین اصلا چون..نیان

 شد روان دنبالم و پوشید را سفیدش های دمپایی سریع که شوم خارج خانه از تا کردم کج را راهم

 ..اومد خوشت پسره از شاید..بیان داره اشکالی چه..دنیا وایستا: 

 کرف که بود مانده همینم فقط اوضاع آن در..بود عمه های دمپایی به مستقیم نگاهم خط..ایستادم

 ببین: نبود بهتر مشکی..کرده انتخاب هایش دمپایی برای مزخرفی رنگ همچین عمه چرا کنم

 منم قبلی نامزدی جریان از..میدونی هرکسی از بهتر خودت رو بابا وضع الان..جون عمه

 برای وقته بدترین پس کنم فراموش حسابی و درست نتونستم هنوز که میدونی..باخبری

 خودتون بره دوستتون جلوی آبروتون نمیخواد دلتون اگه پس منفیه من جواب...خواستگاری

 ..کنین کنسل و ظهر بعداز مراسم

 اصلا.بودم عصبی...شدم خارج خانه از عمه های کردن صدا به توجه بی و زدم را هایم حرف

 امتداد در...بدهد آمدن ی اجازه خواستگار به من با مشورت بدون بود توانسته چطور نمیفهمیدم

 تا مبرگرداند را سرم...کرد ترمز پایم کنار ماشینی که میکردم لند غرو لب زیر و میرفتم راه کوچه

 ای شیشه و آشنا ماشین دیدن با که کنم پیاده ماشین ی راننده سر را خرابم اعصاب و دلی و دق

 ....شدم خیره ماشین صاحب  به بهت با و شد قفل زبانم آمد می پایین آرام که

 ..شو سوار: گفت آرام و شد باز محوی لبخند به اش جدی ی چهره

 ردمیک صحبت دستوری انقدر دنیا در نفر یک فقط.بود خودش.میگرفت را شکی هر جای لحن این

 از کم مک.بود برگشته بالاخره..بود برگشته..میداد دستور تو به سلام جای به دوری هفته دو بعد و

 مردد کمی..کرد تشویقم نشستن به نگاهش با و کرد باز برایم داخل از را در.شدم خارج بهت

 هب بستم که را در..شوم سوار آرام و بزنم پس را هایم فکر که بودم دلتنگ آنقدر اما کردم نگاهش

 عطر بوی این دلتنگ چقدر میفهمیدم تازه..چرخیدم طرفش به آرام من و کرد حرکت سرعت
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 فقط...برگشت طرفم به و ایستاد جلوتر کمی..پهن های شانه این و رخ نیم این دلتنگ..هستم

 ..سلام: شود دور مان محله از میخواست

 دبو من ی وظیفه..کشیدم خجالت کمی و گزیدم لبم..بود افتاده یادش زود چقدر...گرفت ام خنده

 ..سلام: کنم سلام اول کوچکتر عنوان به

 دلتنگ من ی اندازه به هم او میگفت حسم...کرد نگاه را صورتم جزء به جزء و خندید هایش چشم

 خوبی؟؟: نبوده میلش باب مدت این هم زیاد انگار..بود رفته آب هایش گونه کمی..بوده

 را هایش دست میتوانستم تا بود محرمم خواست دلم ای لحظه..بودیم هم محو دلتنگی با هردو

 خوبین؟ شما..خوبم: بود باطل خیال همه اما بگیرم

 ..بود شده تنگ گفتنات شما این برای دلم: آمد جلو کمی..زد لبخندی

 نم به مدت این در یعنی این من؟؟ های گفتن شما دلتنگ بوده؟؟ دلتنگ گفت..شد محو لبخندم

 ...نمیکردم پیدا گفتن برای ای کلمه و شد خوشی از پر ای لحظه قلبم...کرده هم فکر

 همه..نداشت برایم بدی حس هیچ هایش نگاه..شد خیره ام انداخته سرزیر و خجل ی چهره به

 میرفتی؟؟ داشتی اونطوری که بودی عصبانی چیزی از: بود لذت و خوشی

 فهمیدین؟ کجا از: بود حواسش انقدر چطور...شدم خیره اش چهره به و آوردم بالا را سرم

 محو لبخندش.کردم دنبال را دستش رد..کشید عقب بعد و آمد جلو کمی دستش که دیدم

 ..بود سنگین و بلند..قدمات از: همیشه مثل..بود

 داشتم حق..بود حفظ هم را من های قدم حالات حتی مرد این..کشیدم دهانم داخل را لبم

 ..نیستم دیگه اما..بودم عصبی درسته:نداشتم؟؟ حق شوم؟؟ عاشقش

 چرا؟؟: رفت بین از هم محوش لبخند همان میشود موضوع خیال بی الان که انتظارم خلاف بر

 صنمی هیچ بی..بود تنگ رفتارهایش این برای دلم..اش جانبی به حق همه این از گرفت ام خنده

 ..نیست مهم: میداد دخالت کار همه در را خودش
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 چی..آرومی ذاتن تو.مهمه من برای: کرد نگاهم متفکرانه و داد تکیه راننده در به و کرد ریزی اخم

 بود؟؟ کرده عصبیت

 ..دارد ربطی چه تو به بگویم مرد این به نمیتوانم چرا نمیدانستم

 هرچه  میکردم حس جهتی از و یافته مرهمی ام دلتنگی و برگشته که بودم خوشحال جهتی از

 پذیر امکان آن از رهایی که است گردابی در شدن غرق حمایتش پر رفتارهای این دیدن بیشتر

 ..خانم دنیا منتظرما: کشید جلو تن که میکردم نگاهش هنوز..نیست

 بدون عمم: بود تنگ هرچیزی از بیشتر هایش گفتن دنیا برای دلش دنیا..زدم محوی لبخند

 ..کرده عصبیم همین..بیاد خواستگار شب داده اجازه من به هماهنگی

 چی؟؟؟: را تنش کشید جلوتر اخم از پر و خورد جا

 از پر لحن سوای..بود ترس از فراتر حسم شاید..ترسیدم لحنش از نهایت بی داشت اعتراف جای

 و چسبیدم در به پشت از..شد خوفم باعث بیشتر شد غرق خون دریای در که چشمانش خشمش

 ..ساده خواستگاری یه: نلرزاند را صدایم لعنتی ترس این کردم را سعیم تمام

 یه و چی: شود بسته هایم چشم شد باعث پیچید ماشین اتاقک کل تو که دادش صدای

 بزارم غیرتم بی انقدر من یعنی.نداره ساده غیر و ساده خواستگار سادست؟؟ خواستگاری

 ..برای خواستگار

 را جرأتش که حیف..حیف...شد خیره هایم چشم به عصیانگرش نگاه با و داد قورت را حرفش

 دهچسبی همچنان..دادی قورتش چرا و بود چه حرفت باقی بپرسم بودم مایل خیلی وگرنه نداشتم

 گردنش های رگ جوری..میکردم نگاهش بود شده گشاد ترس شدت از که هایی چشم با در به

 این هضم در و کند سکته جانش از دور ترسیدم که بود شده سرخ اش چهره و بودند زده بیرون

 در هک کردم شکر را خدا من و کشید جلوتر تن...کند اش آشفته حد این تا خبر این باید چرا بودم

 در میشدم پرتاب حتما میکردم وارد در به پشت از من که فشاری همه این با وگرنه است قفل

 مبزار اگه نیستم هاکان: گفت خشن فوق و شمرده و ایستاد صورتم سانتی چند درست..خیابان
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 فرستادن خواستگار جای به بگو عمت به ضمن در..بزاره خونه اون تو و پاش خواستگاری  امشب

 ..باشه شمشادش شاخ دادن زن فکر به تو واسه

 جوری شخصیتش خشمگین هاکان..دادم تکان ترس روی از سری تنها و دادم قورت را دهانم آب

 ...مطلق لاله...میشد لال مقابلش آدم که میکرد تغییر

 ات میکند را سعیش تمام شدم متوجه و کشید عقب کمی دید که را چشمانم در کرده خانه ترس

 درجایم عادی کمی و گرفتم در ی دستگیره به را لرزانم دستان...کند کمرنگ را اخمش

 دکشی موهایش میان دست چندبار..میکرد درد بودم کرده وارد در به که فشاری از کمرم...نشستم

 تحت و کس هیچ جلوی که دنیا؟منی بکنم ازت خواهشی یه میخوام: برگشت طرفم به کلافه و

 بکنم؟؟ خواهشی یه تو از میخوام نمیشه باز خواهش به لبم شرایطی هیچ

 میکنم خواهش ازت: کرد زمزمه نگاهم در خیره و شد نزدیکم دوباره..کردم نگاهش گرد چشمان با

 ..نترس من از تو

 از آمد حلقم میان دلم..زد تند صدایش در کلافگی همه این شنیدن از قلبم و شد تر گرد چشمانم

 آخرین باشه یادت اینو: کرد زمزمه بیشتری کلافگی با اینبار...صدایش در کرده رخنه خواهش

 وت میشه بلند صدام وقتی پس...آدم آخرین..منم بزنه صدمه تو به میتونه جهان این تو که آدمی

 ..میکنه نابودم ترست..نترس

 کلافگی با حالا و کرد لالم ای لحظه تعصبش پر ی نعره که مردی..بود روبرویم مرد مات چشمانم

 لکهب نبودند ترسناک دیگر که چشمانی..شدم خیره خواهشش پر چشمان به..نترسم او از میگوید

 ...نمیترسم: زدم لب و دادم تکان را سرم مکث با..بودند خواهش پر بیشتر

 ام صندلی پشت را دستش..بود لبخند اما بود محو..کرد خوش جا اش چهره روی آرام آرام لبخند

 ..بدم جایزه بهت وقتشه پس: گفت آرام و گذاشت

 جایزه؟؟: دنیا

 ...جایزه بله: هاکان
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 مثلا؟؟ چی: شیطنتش این به نه تخمش و اخم آن به نه..بود گرفته ام خنده..کردم کج را سرم

 ...شده پیدا ریه پدرت برای که این مثلا: گفت لبخند با و کشید تر عقب

 چی: شنیده اشتباه هایم گوش کردم حس..کردم نگاهش بهت با و خشکید لبم روی لبخند

 گفتین؟

 ..میشه عمل زودی به پدرت..عزیزم شنیدی درست: شد عمیقی مهر از پر لبخندش

 نتوانست هم وسطش کرده خوش جا عزیزم که بود گنگ و مفهوم نا برایم حرفش انقدر لحظه آن

 به جوری را دلم سر های حرف شاید تا میشد بسته و باز مدام دهانم...بیاورد بیرون حال آن از مرا

 ..بود داده باد به را تکلمم کاملا حرف این از شده وارد شک اما بیایند زبان

 نه؟؟ بودم داده قول بهت کنم فکر: کند زمزمه آرام و شود تر مهربان لبخندش شد باعث بهتم

  قول؟؟

 دادم قورت را دهانم آب..شد اشک از پر ای باورنکردنی سرعت به هایم چشم..بود داده کنم گمان

 نمیکنین؟ که شوخی: گفتم کنان ناله و

 ..کنم تموم میخوام و کابوسات ی همه..نه: کرد زمزمه آرام و گذاشت ام صندلی پشت را دستش

 قدردانی تمام با.بود ایستاده حرفش روی مردانه چه و بود داده قول..گذاشتم گلویم روی را دستم

 بوسه را ام گونه شادی شدت از هایم اشک..نبود خودم دست هایم اشک اختیار..کردم نگاهش ام

 لکپ به قدردانی رنگ فقط و بزنم خط نگاهم پس از را عشقم بود این سعیم تمام...میکردند باران

 چی نمیدونم من..من: کردم زمزمه لرزان صدای و بغض با و کرده قفل درهم را دستانم..بدهم هایم

 ...نمیکنم فراموش وقت هیچ...ممنونم بگم میتونم فقط..بگم

 من..هیس: گفت جدی و گذاشت اش بینی روی را اش اشاره ی کشیده انگشت..پرید حرفم میان

 ..نمیگم بهت چیزی شوقه از میدونم چون کن پاک اشکاتو هم حالا..نکردم اینکارو تشکر برای
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 زا بیشتر و بکشم جیغ..بزنم فریاد میخواست دلم..کشیدم هایم گونه روی را هایم دست سریع

 اب تا بود آمده.کند تمام را هایم کابوس تا بود آمده او..میگفت راست هاکان..کنم بغل را پدر همه

 ایدنی به...گذشته به بزند پیوندم نگاهش مهر با و بکشد بیرون جانم از را دردها تمام پنس یک

 فکر هرجور..خونه میرسونین منو: میزد برق ام شادی از چشمانش..کردم نگاهش لبخند با..شاد

 ..الان نبینم رو بابا ندارم طاقت میکنم

 

 

 نیمیدو: گفت بود بعید هاکان از که شوخی لحن با و شد خم طرفم به کمی...شد صدا پر لبخندش

 میخواد؟ چی دلم الان

 و مخصوص طنز با و کرد مرتب ام سینه روی را ام مشکی ی مقنعه بگویم چیزی که این از قبل

 ..میشی خواستنی زیادی مواقع بعضی..بکشم و لپت که این: کرد زمزمه کلامش نادر

 نگاهم..نمیکردم حس را قلبم ضربان و کشیدن نفس چون..حرفش این از مردم من کنم فکر

 را مدست توانستم تنها..میسوخت هایم گوش پشت..کشید عقب کلافگی با و حس پر و خمار..کرد

 نگاهم عمیق.برسد هایم ریه به هوا کمی تا بدهم پایین را شیشه شاسی فشردن با و داده تکان

 آرام را نفسم و گذاشتم گوشم پشت نامحسوس و آرام را دستم..درآورد حرکت به را ماشین و کرد

 بعد و اش جایزه..اش کلافگی.خشمش..دیدنش از آن..بود روزی عجب امروز...فرستادم بیرون

 حالا..چرخیدم طرفش به ماشین توقف با..رسیدیم زود بودیم نشده دور زیاد چون...آخرش حرف

 کنیم؟؟ چیکار باید ما فقط..ممنونم بازم من: بود بهتر حالم کمی

 سری یک باید پدرت: میکرد را کار این زدن حرف موقع همیشه..دوخت چشمانم رابه نگاهش

 ...شه عمل بعد و بکشه طول ای دوهفته کنم فکر...شه بستری بعد و بده نهایی آزمایش

 ..باید چطور نمیدونم فقط..میکنم آماده رو بابا من.باشه: کشیدم دهانم داخل را لبم

 ...تو و میدونم من کنی تشکر بخوای دیگه بار یه: کنم تمام را ام جمله نگذاشت و کرد اخم
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 همیشگی دستوری لحن و خودش به منحصر های اخلاق همان با دیگر بود هاکان..گرفت ام خنده

 خوشحالم..راستی: کردم زمزمه و فرستادم نگاهش به را ام قدردانی حس تمام چشمانم با...اش

 ..برگشتین

 را در هنوز..شدم پیاده ماشینش از کنم توجهی چشمانش در نشسته تعجب به که این بدون و

 دنیا؟؟: کرد صدایم که بودم نبسته کامل

 دهکشی بودم نشسته من که ای صندلی طرف به را خودش..ببینمش تا شدم خم کمی و برگشتم

 ..بله: رفت ضعف ژستش برای دلم..بود

 ...میدم قول بهت اینو...نمیاد تو درخونتون از کس هیچ امشب: گفت قاطع و اخم با و جدی خیلی

 که این..زدم محوی لبخند...بود نکرده فراموش را خواستگاری جریان هم هنوز مرد این..من خدای

 که این و است قول قولش که بود کرده ثابت..انداخت می تلاطم به را قلبم بودم مهم برایش

 حالا چون چطوری نپرسیدم...نمیکنند زائل را ام خوشی گرام های خواستگار امشب بودم مطمئن

 ..ممنونم: دادم تکان سری..داشتم اعتماد او به خودم از بیشتر

 و لغزید قفل در چندبار کلید که داشتم هیجان آنقدر...بستم کامل را در من و داد تکان سری

 داخل طرف به شنیدم را ماشینش شدن دور صدای که این از بعد و کردم باز را خانه در سرانجام

 بابایی؟؟...جونم بابا: زدم صدا را پدر بلند و دویدم خانه

 ریعس خیلی..داد پاسخ اشتیاقم و شور از پر لحن و زودهنگام بازگشت به که بود نفری اولین عمه

 انداخته لرزه به را وجودم کل هیجان این..گرفت را لرزانم دستان و رساند من به را خودش

 شود کبود و کند خفه را هایش سرفه صدای ها شب نبود قرار دیگر..شود خوب بود قرار پدر..بود

 خانه به مجبور آلوده هوای ترس از ساعت هر و هرروز نبود قرار..نکند بیدار خواب از را کسی تا

 ..کند خوش جا پهلویش مدام لعنتی اکسیژن ماسک آن و شود نشینی

 شده؟؟ چت..عمه بگیر نفس...ا بسم: عمه

 عمه؟؟ کجاست بابا: بگیرم نفسی تا شدم خم کمی..بغض میان...خندیدم
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 ..دیگه اتاقه...بابات داره کجارو:  کرد اشاره اتاق به دست با عمه

 مهه مثل..کردم باز ضرب با را اتاق در و کشیدم بیرون دستانش چنگ از را دستانم حرفی هیچ بی

 میخواست دلش..بود نشسته سجده سر و قبله به رو دادن انجام برای نداشت کاری که مواقعی ی

 جلد با خودش مخصوص قرآن و بود مقابلش اش سوخته ای قهوه رحل...بخواند قرآن حالت این در

 هگرفت صدای با بلند ی سرفه دو بعد و برگشت طرفم به تعجب با..داشت قرار رویش سبز چرم

 باباجان؟؟ شده چی: گفت

 سجاده پای و رفتم جلو آهسته های قدم با..کردم رها در دم را کیفم و کشیدم دندانم زیر را لبم

 آیات به...نمیدادند دوباره پرسش امان هم هایش سرفه  میکرد نگاهم سوال پر هنوز... نشستم اش

 به..داشت دوست خیلی را سوره این مادر...بود اسراء ی سوره.... شدم خیره مقابلش باز قرآن

 از پروردگار لطف و رحمت که آن مگر:کردم تکرارش لب زیر و شدم خیره اولش ی آیه ی ترجمه

 ...است بسیار تو بر او رحمت و فضل که کند مدد تو

 هایش سرفه صدای به...بود منتظر همچنان پدر...میگفتم شکر خدارا چقدر باید لحظه این در

 راحت قراره دیگه...بابا شد پیدا ریه براتون: شدم غرق نگاهش در لبخند با و کردم گوش

 ...کنین زندگی آرامش با دنیا آدمای ی همه عین و بخوابین راحت شبا قراره..شین

 هسرف که گرفت شکل لبهایش روی محوی لبخند آرام آرام بعد و کرد نگاهم تعجب با چندلحظه

 نفس مجال روزها این و آورد می درد به را قلبم که هایی سرفه..نداد زیادتری خودنمایی مجال

 از میکردم حس میکردم سرفه و میشدم مریض که هربار..بودند کرده دریغ پدرم از هم را راحت

 رچقد..میکردم هم گریه حتی بودم که تر بچه و میرود فرو ام معده در هایم دنده بعد به جایی یک

 این در برایش دلم...دوخت قرآن های آیه به را نگاهش...نبود بلد اعتراض که من قهرمان بود صبور

 میکرد نگاهمان اشک با که ای عمه به رو و بوسیدم را اش گونه و رفتم جلو.میرفت غنج حالت

 ...کرد نگاه مارو خدا دیدی عمه؟؟ دیدی: کردم زمزمه

 تمام بود قرار اما میزد زنگ گوشم در هنوز هایش سرفه صدای و کشید بغلش در را سرم پدر

 ...شود تمام بود قرار پدر درد و عمه و من های خوردن دل خون...شود
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 او ی وسیله به تا بود فرستاده خدا که ای ناجی...بود من زندگی ناجی شک بدون...پارسیان هاکان

 ...شود تمام من حق در لطفش

............................................................................................................... 

 و کردم جمع مبل روی شکمم درون را پاهایم...نشست کنارم و داد دستم به را چای فنجان عمه

 ..کشیدم چای عطر خوش بخار از عمیقی نفس

 ..درمان ی هزینه: کشید جلو را خودش کمی سامان

 ااکثر داروهایش خاطر به..انداختم پدر اتاق ی بسته در به نگاهی...کند تمام را حرفش نگذاشتم

 ..میفروشم رو اینجا: میخوابید زود

 که خالیه اونقدر دستم که سیاهه روم: گذاشت دستم روی را دستش و کرد نگاهم غم با عمه

 ..باشم کمکت نمیتونم

 وقت آن..ساده و مهربان..بود مهربان عمه...چرخیدم طرفش به و گذاشتم میز روی را چایم فنجان

 ی شیفته..میدادم قرار ام زندگی الگوی اورا همیشه بود زنده میگفتم عمو او به که همسرش که ها

 هم را هم هوای اما میخوردند اختلاف به مادرم به گاهی..گذشت پر و فداکار..بود همسرش

 خوب خود خودی به بودنش عمه...نگذاشت تنهایمان ای لحظه مادرم بعد اما...داشتند

 کشیدی؟؟ و زحمتمون کم مگه شما؟؟ هستی چی ی شرمنده..من برم قربونت: زدم لبخندی...بود

 ..ندارم توقعی من

 ..میفروشم و ماشین..دارم توقع خودم از من اما: سامان

 چهی بکنی اینکارو: بود دستانم میان هنوز عمه های دست که درحالی شدم براق طرفش به سریع

 ..میکنم حلش هم خودم...منه مشکل این...نمیبخشمت وقت

 لمشک این: بیشتر او و بود هردویمان بارز صفت بودن غد...را تنش کشید جلوتر اخم با هم سامان

 ..میکنم و کار این دارم داییم برای من...هممونه
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 نجاما و بیمارستان بابا بردن برای ما: گفتم کردنش متقاعد برای تنها آرام و کردم نگاهش اخم با

 ور اینجا من..میکنه کمکمون فروشش از بیشتر ماشین بودن...داریم احتیاج وسیله به کاراش

 اباب نمیخوام..میشه تموم همینجا بحثم این..میکنم اجاره رو جایی هم باقیموندش با و میفروشم

 ..غصش شه بیشتر نمیخوام میخوره و پول ی غصه الانم همین میدونم...بشنوه چیزی

 پیشانی به انگشتش با و کرد اخمی زدنم حرف در قلدری این از سامان و کشید جانسوزی آه عمه

 ...کشید عقب تخس ی کلمه ی زمزمه حین و زد ای ضربه ام

 معنی به رفتنش وقتی داشت اهمیتی چه اما..داشتم دوست را خانه..بود خوشی از پر اما من نفس

 هروقتی از تر بال سبک هایم نفس امشب...نشست لبم روی آرامی لبخند...بود پدر دردهای اتمام

 ...هرساعتی از تر منظم قلبم طپش و بود

 ...سرمه رو سایش که پدر یعنی قهرمان

 ..حرمه مدافع که اون یعنی قهرمان یه

 ..کشورمه افتخاره که اون یعنی

 

................................................................................................................. 

 اهدایی پالتوی های لبه...شدم خارج میسوزاند را تنم تمام که حرصی با ملکی معاملات بنگاه از

 را فرش سنگ خیابان طول...فشردم هم روی سفت را لرزانم لبان و کردم نزدیک هم به را هاکان

 کهنه میک پوتین نوک با...داشتم عجیبی بغض...کردم لب زیر گفتن بدوبیراه و رفتن راه به شروع

 لگد پایم جلوی سنگ به بود جلوه کم زیادی  که زیبایم پوست پالتوی با قیاس در که ام

 از بودم دلگیر..بودم دلگیر..میدادم هل سنگ تکه آن با را پریشانم افکار هم شاید...میزدم

 عمناف فکر به و میچسبانند استفاده تنگ سوء یک داری نیاز پول به میفهمند تا که مردمانی

 فروش ای هفته یک خانه میخواهم گفتم که اول بنگاه به..میگذارند دیگران حق روی پا خودشان

 ملک کسادی و خانه بودن قدیمی اش بهانه و گذاشت قیمت آن روی را خانه ارزش سوم یک رود
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 فروش جای به گفت و کرد نگاه چشمانم در صاف صاف مردک...بود نوبر دیگر یکی این اما شد

 ...خانه

 یمتق منصفانه بنگاه یک فقط...کردم پاک را چشمانم رطوبت خشونت با و گزیدم لبم با را فکرم

 ...شاید تا میماندم منتظر باید و بود گذاشته

 و مانداخت قفل در را کلید... برگشتم پیاده را خانه تا راه کل که بودم فکر در آنقدر...کشیدم آهی

 به اخم با کمی...کرد جلب را توجهم زنانه بلند پاشنه و سرخ های کفش...شدم حیاط وارد آرام

 را تنم میان کرده خوش جا سرمای از کمی گرم هوای موج...شدم داخل و کردم نگاهی ها کفش

 خارج آشپزخانه از چای سینی با عمه..شدم سالن وارد آرام و گذاشتم در کنار را کیفم...کرد کم

 ...منتظرته وقته خیلی اومده دوستت...عزیزم اومدی: گفت لبخند با و شد

 نمت کل به ای رعشه آشنایی نهایت بی و ظریف عزیزم سلام صدای دوستم کدام بپرسم آمدم تا

 شتندا امکان...بود کابوس خودش زن این صدای...ببینمش و برگردم تا نبود احتیاج اصلا...انداخت

 بر در را تنم کل خشم مثل..نفرت مثل حجمی دیدنش با و برگشتم بهت با...باشم کرده اشتباه

 اندام همان...براق و درشت عسلی چشمان همان...بخشید وجودم به ای خفه لرزش و گرفت

 عمر ظاهرا..بستم کوتاه را چشمانم...حالت خوش ی شده رنگ موهای همان و زیبا و کشیده

 لبهایم روی را نامش...ببارد برایم آسمان و زمین از بود قرار امروز و بود کوتاه زیادی هایم خوشی

 ..کردم باز را چشمانم و راندم

 آن و بود شده خیره چشمانم در بود عذابم باعث که روزهایی تمام بدجنسی به هایش چشم

 میترا؟؟: بود کننده دیوانه زیبایش زیادی و دلبرانه لبخند

 خودمم: گفت سرخوشی لبخند با و کرد دراز طرفم به را سفیدش دستان...آمد جلو کمی

 ..نمیره یادت منو بودم مطمئن...عزیزم

 اما..کننده منزجر و عمیق تنفری...تنفر از پر لرزشی...افتاد لرزش به ها دست آن لمس از تنم تمام

 زیبا هم هنوز زن این..کنم سکوت عمه ریزبین چشمان جلوی که بودم ماهری بازیگر آنقدر
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 عمه اتاقم تو میریم ما: چرخیدم عمه طرف به حسی بی با...قبل از تر کننده خیره حتی..بود

 ..برمیدارم میام خودم خواستم چیزی..جون

 زیاد شود اتاقم وارد اینجاست زن این وقتی تا نمیخواهم که این..فهمید را منظورم واضح عمه

 زمزمه خشم از پر صدای و شده مشت دستان با و زدم ای احمقانه و مضحک لبخند..نبود سخت

 ...لطفا طرف این از: کردم

 نم در دهانش در کوبیدن به شدیدی میل که لبخندی همان با...میرسید نظر به من از تر خونسرد

 حرکت یک با و کردم مشت در ی دستگیره روی را دستم...کرد حرکت سرم پشت میکرد ایجاد

 شده پاک لبخندش بودیم شده خارج عمه دید ی دایره از که حالا...کشیدم عقب و کردم بازش

 صدایم در را نفرتم و حرص..خشم تمام...بستم را در سرش پشت هم خودم و شد اتاقم وارد...بود

 میخوای؟؟ چی اینجا: غریدم بود اتاقم دیدن حال در که اش چهره به رو و ریختم

 ...نوازی مهمون میگفت نریمان: گفت آرامش با و چرخید طرفم به 

 همسرش و زن این دیدن...بزنم زار داشتم میل شاید نبود وسط غرورم پای اگر..زدم پوزخندی

 دعوت جایی و خودش سرزده که آدمی...داره حرمت مهمون: میخواستم من که بود چیزی آخرین

 ...نیست احترام قابل من دید از میکنه

 را انمج تمام تهوع حالت و خورد پیچ دلم..پیچید ام بینی در شیرینش عطر بوی..شد نزدیکم کمی

 ...شدم مجبور..نکردی توجه تو بزنیم حرف باهم خواستم ازت من: گرفت

 تهباخ او به کافی ی اندازه به من..کنم جلوه بازنده مقابلش نمیخواستم..بستم را چشمانم کمی

 لرزشش عدم در سعی که باصدایی و دادم مالش اشاره و شصت انگشت با را هایم چشم کمی..بودم

 ...نداریم هم با حرفی شما و من: کردم زمزمه داشتم

 تکان را سرم..قد همین خاطر به شاید...خیلی که نریمان از..بود تر کوتاه او از قدم..آمد جلوتر

 ...داریم حرف شدی تو روزا این شوهرم ذکر و فکر وقتی..داریم: افکارم بر لعنت..دادم
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 ی خنده یک...گرفت ام خنده کم کم...کردم نگاهش چندلحظه که بود کننده شکه آنقدر حرفش

 ...ای دیوونه تو:  عصبی و هیستیریک

 میدونی: گفت غیض با و داد تکان را سرش زنان پوزخند...رفت هوا به و شد دود اش خونسردی

 ...نمیشناسی اصلا اطرافتو نگاهای..ای ساده خیلی دنیا؟؟

 من..بودیم گرفته گارد جنگ ی آماده هردو..بود محض حقیقت که حرفی ازبیان شدم عصبی

 تو طلاق مهر هم سادگیم ی نتیجه..سادم آره: نمیدانم را او و بود غرورم سر جنگم

  میدونم؟؟ هرکس از بهتر خودم که بگی رو چیزی اومدی..نشد بد که تو واسه البته..شناسناممه

 و بگیرد بخواهد که داشت هم قلبی مگر زن این..بود من توهم هم شاید...کرد بغض کردم حس

 ...بیرون برو شوهرم و من زندگی از بگم اومدم: ببارد؟؟

 

 که بودم شده روزهایی همان شبیه میکردم حس..میلرزید دستانم..کردم نگاهش بهت با

 نیست؟؟ یادت..رفتم بیرون شما زندگی از وقته خیلی من من؟؟؟: دادم تکان را سرم...تازه

 ..تو هوای هواییِ..شده هوایی دوباره نریمان...نرفتی: میترا

 درد بغض حجم از گلویم و گرفت شدت پوزخندم..بود سال دروغ ترین مضحک دیگر این

 کرده جمعش پا و دست زیر از که غروری..بود غرورم شدن خرد ی منزله به حرفم هر..میکرد

 ...داره خنده..چرته: بودم

 روزا این چرا بزنه؟ حرف باهات میخواد چرا دنبالته؟؟ چرا چرته اگه: داد تکان را سرش عصبی

 ...همراهشه دونفریتون عکس و میشه خیره نقطه یه به همش

 ..دادم قورت را دهانم آب

 ومن نریمان: داشتم خفگی حس...است بغض پر گلوی در بغض دادن قورت ممکن کار ترین سخت

 عشقش از بهش عروسیش به مونده هفته یک داره دوست رو کسی که آدمی....میترا داشت

 ...زندگیت سر برگرد..زدی توهم...نمیگه
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 زنی آن شبیه اصلا حالت این در..آمد جلوتر و چکید چشمش از اشک قطره یک اما نمیکردم باور

 من الهم اولشم از نریمان..نیستم پشیمون اما..کردم بد تو به من: بود شده روزهایم کابوس که نبود

 ..برنگرد پاش به تو برگشت طرفت به نریمان  اگه..بده بهم قولی یه...بود

 میترا؟: زدم صدایش بغض با..رفت اتاقم در طرف به بغض با و زد را حرفش

 تیح و خودم برای دلم..زدم تلخی و زهردار لبخند..بود ایستاده پشت به..کردم نگاهش و برگشتم

 سوار یا میومد نریمان هروقت آخر های ماه: نبود کردن خوشبخت آدم نریمان...میسوخت زن این

 درد خیلی روزا اون من...میچسبید بینیم به شیرینت عطر همین بوی میشدم ماشینش

 دمبرگر دوباره که نیستم حقیر انقدر..بود مرگ برام مردم لباس روی زنونه عطر یه بوی..کشیدم

 ...مرد اون طرف

 این به من...شکست صدا بی بغضم و بستم را چشمانم...شد خارج اتاق از و کرد باز را در مکث با

 کننده تحریک عطر همین و لوندی به...مثالش بی زیبایی به...بودم باخته را همسرم زن

 و ادمافت تختم روی...بودی باخته او به را شوهرت قبلا که کسی با نابرابرانه نبرد..بود سخت...اش

 ...کردم خفه را هقم هق و گرفتم دهانم جلوی را دستم

 نریمان؟؟؟ ات زندگی های زن با کردی چه

 

.............................................................................................................. 

 میاد؟؟ چند ساعت: عمه

 نهخا تمام سبزی قرمه بوی..انداختم دیوار روی گرد ساعت به نگاهی و گذاشتم میز روی را کتابم

 ..حدودا دیگه ساعت نیم...پنج ساعت گفت موسوی آقای: کشیدم عمیقی نفس..بود برداشته را

 ساعت بود قرار..میشد سرش انصاف کمی سامان قول به که بود داری بنگاه همان موسوی آقای

 به آزمایش سری یک انجام برای را پدر بودم خواسته سامان از و بیاورد خانه برای مشتری پنج

 فروش دارد اش خانه وقتی را نگاهش غم نداشتم دوست..بود بهتر نبودنش...ببرد بیمارستان
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 میگفت...بود کرده مخالفت پدر و بزنیم سری جانبازان و شهید بنیاد میگفت سامان...ببینم میرود

 ن؟؟مضطربی: کردم نگاهش...نشست کنارم عمه...پول گرفتن برای نه ام جنگیده دلم و وظیفه برای

 اینجا مادرت با زیادی خاطرات...داره دوست خیلی خونرو این داداش..خیلی: زد تلخی لبخند

 ..داره

 داده فرو هارا حسرت خیلی یعنی میکشند که آه ها آدم..کشیدم آهی..شد تلخ لبخندم هم من

 .میشه خوب بابا فروشش با عوضش اما..دارم دوست رو اینجا منم: اند

 یه من برم قربونت: شد بلند عمه آمد در صدا به در زنگ..گرفت را اشکش نم دادو تکان سری

 ..نداره خوبیت غریبن..کن سرت چادر

 با را در عمه..انداختم سرم روی و برداشتم در کنار از را سفیدم گلدار چادر و دادم تکان سری

 خانه وارد میانسالی تقریبا شوهر و زن همراه موسوی آقای بعد دقیقه چند و کرد باز آیفن

 کمی...دهد نشان را خانه خودش موسوی آقای تا ایستادیم دیوار ی گوشه عمه با تقریبا...شدند

 و شدند آشپزخانه وارد شوهر و زن.... بود اینجا فروش به راضی ابدا دلم..بود شده سرد دستانم

 در صدای دوباره که گرفتم دندان به را ناخنم..میزد حرف برایشان خانه تمیزی از موسوی آقای

 اندست با را سفید گوشی..نباشد بابا کردم خداخدا  رفتم آیفن طرف به عمه از زودتر...شد بلند

 بله؟؟: دادم قرارش گوشم کنار چادر روی و برداشتم سردم

 .دنیا کن باز: پیچید گوشم کل در جذابی ی مردانه و بم صدای

 جااین موقع این و وقت این هاکان..نشود رها دستم از تا گرفتم تر سفت را گوشی گرد های چشم با

 میخواست؟؟؟ چه

 ..دنیا منتظرما: شد بلند تر جدی صدایش که کردم تعلل خیلی کنم فکر

 عمه؟؟ کیه: آمد کنارم عمه..کردم باز را در مردد و کردم حبس کوتاه را نفسم

 کاراشو و عمل به کرد راضی بابا که همکلاسیم همون:  بود؟؟ اینجا هاکان چرا..کردم نگاهش گیج

 ..کرد
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 در طرف به سریع داشت او به نسبت دین احساس هاکان کار این خاطر به حسابی حالا که عمه

 در هنوز که ها مشتری و موسوی آقای به نگاهی نیم بعد من و رفت استقبال برای ورودی

 هاکان با داشت گرمی با عمه..رفتم در طرف به و کردم مرتب سرم روی را چادرم بودند آشپزخانه

 شبرای آنچنان دهد انجام کاری برایش کسی بود کافی فقط..بود این عمه مدل..میکرد احوالپرسی

 و احترام قابل که بود کرده ثابت بارها هاکان هرچند..میماندی هم خودت که میشد قائل احترام

 روی چادر دیدن با کردم حس..افتاد من به نگاهش و داد را عمه جواب مودب بسیار...است اعتماد

 سلام..نمیدانستم را آمدنش خبر بی این دلیل هنوز من...نشست نگاهش در عمیقی مهر سرم

 این ظاهرا فروزش خانم: آمد طرفمان به موسوی آقای لحظه همان و داد تکان سری...گفتم آرامی

 ..پسندیدن و ملک ها مشتری

 من از قبل..خوشحال یا میشدم ناراحت خبر این از باید نمیدانستم..گرفتم هاکان از را نگاهم

 مشتری؟؟: شد بلند هاکان جدی صدای

 احتیاج پولش به داداش عمل برای..اومده مشتری خونه فروش برای بله: داد جواب سریع عمه

 ..داشتیم

 میگفت؟؟ هم را فروش دلیل باید حتما..کردم نگاهی عمه به رنجش با و گزیدم را لبم

 .نینداختم هم نگاهی ناگهانی کرد سکوت که هاکان طرف به

 بدم؟؟ زمان بهشون کی کردنش رسمی برای من: موسوی آقای

 نبود احتیاجی..شد بلند هاکان خشم پر کمی و عصبی صدای که بود نشده باز حرفی به دهانم

 ..وقت هیچ: دارد خشمش کنترل در سعی حد چه تا بود معلوم صدایش از.کنم بلند را سرم

 نگاهش...کردم نگاه او به و کردم بلند مکث با را سرم هم من..کرد نگاهش تعجب با موسوی آقای

 ..بود شده سرخ کمی چشمانش و بود کرده غلیظی اخم...بود موسوی آقای طرف به مستقیم

 ...نیست شما ی مسخره که من مشتری آقا؟؟ چی یعنی: موسوی آقای
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 نمیفهمیدم اصلا..بود بهت در من از بدتر هم عمه...رفت جلوتر وحشتناک های اخم همان با هاکان

 ..شدن منصرف اینجا فروش از فروزش خانم...بهتون گفتم واضح: افتد می اتفاقی چه دارد

 میگه؟ چی آقا این فروزش؟؟ خانم درسته: چرخید من طرف به عصبانیت با موسوی

 ..کنین ترک رو اینجا هاتون مشتری با الان همین لطفا..زدم حرف واضح شما با من: هاکان

 ی مداخله حتی..کند نگاه هاکان به مات چندلحظه موسوی که بود محکم آنقدری نگاه و حرف این

 ناراحتی با مشتریانش و موسوی چطور نفهمیدم...بود جوابش هاکان محکم نگاه یک فقط هم عمه

 ...نشستم حیاط های پله روی بود افتاده هایم شانه روی که چادری با کی من و کردند ترک را خانه

 .سرده پله...پاشو: شد بلند سرم پشت هاکان عصبی صدای

 در که بود گفته او به چه هاکان نمیدانم و بود رفته داخل عمه..چرخیدم طرفش به خشمگین

 مشتم در را چادرم دستانم با...بود شده آشپزخانه وارد دارچینی چای کردم دم برای آرامش

 ینمیدون شما کردین؟؟ اینکارو چرا: گفتم بود آن تن کنترل سعیم تمام که صدایی با و گرفتم

 عمل خرج چطور.. کنم چیکار باید من الان...مشتری یه شدن پیدا برای بودم کرده صبر چقدر

 بدم؟؟ بابارو

 جلوتر...کردم ور شعله را خشمش آتش و ضعفش ی نقطه روی گذاشتم دست دقیقا انگار

 کسی آخرین که بود داده اطمینان من به مرد این چون...من برای نه اما بود شده ترسناک..آمد

 اونی: بودم نکرده فراموش را این او از خشمم و دلخوری عین در من و میزند صدمه من به که است

 میخوای رو خونه عمل خرج برای بفهمم اینطوری باید من..شما نه منم باشه عصبی باید که

 ..بود بهتر که میدادی بهم فحش بفروشی؟؟

 میگفتم؟؟ شما به باید چرا..منه مشکله این: زدم پوزخندی

 نهایت بی لحنش..چشم در چشم و رخ در رخ..بودیم انجیر درخت زیر هردو حالا..آمد تر نزدیک

 تو مشکلات تمام که خانم دختر کنم حالی بهت نتونستم من ظاهرا:بود عصبی و سرد و خشک

 ..هست منم مشکلات
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 احتیاج دربیاوری را محکم های آدم ادای هم هرچقدر گاهی میدانی..رفت یادم از خشمم ای لحظه

 کشری دردهایت در...بداند خودش مشکلات را مشکلاتت..بایستد کنارت که کسی بودن به داری

 ...کند اخم هایت سرکشی خاطر به گاهی و شود

 چرا؟؟: نکردم پیدا چیزی گشتم دلخوری و خشم آن دنبال هرچه..بودیم هم نگاه در خیره هردو

 کنم اش ترجمه نمیتوانستم من که همانجایی..نگاهش پس از اما بود جدی همچنان..بود جدی

 ..دارم دنیا این تو دنیا یه فقط من چون...چون: میشد نوازش ام چهره

 خارج ما سینه از توانش تمام با قلبم کردم حس فقط اینبار..زد تند قلبم نه و شد سرد دستانم نه

 ردیگ لابد پس نمیکردم حس را طپشش دیگر من...داد هدیه تنم به شیرینی اما عظیم درد و شد

 ردک بویش عمیق...برد اش بینی نزدیک و گرفت را چادرم ی لبه..آمد جلو دستش...نبود جایش در

 ...میده و مامانم بوی: گفت بسته چشمان و محو لبخند با و

 گرم بوسه آن از من ی گونه و بوسید را چادر روی که بودم قبلش ی جمله مات همچنان من

 بیمارستان خرج من: کرد زمزمه و کرد باز را چشمانش..زد حلقه چشمانم در اشک اختیار بی..شد

 عمل سرخود این سر عصبیم هنوز..نکن بحث باهام دوباره بهش راجع خواهشا فقط..میدم و

 آرامشه؟؟ پر انقدر وقتی بفروشی رو اینجا میتونی واقعا تو...کردنت

 من: پسر این من با میکرد داشت چه..بود برگشته تازه نفسم..دادم قورت را دهانم آب

 ..شما از نمیتونم..مجبورم

 لبانم و دستش بین که این با..کرد خفه را صدایم و گذاشت لبهایم روی چادر همان با را دستش

 محکم لحن با..میکرد ذوب را لبانم داشت دستانش حرارت اما بود انداخته فاصله چادر ی پارچه

 وجودم تو آدمیت ذره یه هنوز شم مطمئن میخوام...کنم خواهش ازت نزار: گفت نرمی اما

 ..بفروشی رو اینجا بزارم نمیتونم..میشم آروم اینجا من..قرضه کن فکر...مونده

 هک نبود جواب منتظر...گلویم در بود چه بغض این..میسوخت هنوز من های لب..برداشت را دستش

 ...وایستاده جلوم فرشته یه انگار سفید چادر این میون: کرد نگاهم خیره خیره و کشید عقب
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 نمیخواستم من..انداختم زیر را سرم..شیرین سوختنی...بود سوختن در هایش حرف از جانم همه

 ...کنم صحبت بابا با باید: کردم زمزمه..کند خواهش من از

 .داره ارزش یکم بابات برای من حرفه ظاهرا..من با بابات: زد محوی لبخند

 زیادی عطرش لعنتی...گذشتم کنارش از و هایم شانه روی کردم جا جابه را چادرم..کردم نگاهش

 و شدم خانه وارد..بود انداخته آتش یک در مرا هایش حرف با هاکان..من حال برعکس..بود خوب

 ..آمادست دارچینی چای...داخل بیاین پارسیان آقا: رسید هاکان مطمئنا و من گوش به عمه صدای

 ...دارچینی چای و انجیر درخت..هاکان عطر بوی از بود پر که نفسی..کشیدم عمیقی نفس

 

 

................................................................................................................. 

 یزندگ لبخندش..میکرد نگاهم لبخند با...کشیدم عقب کمی و کردم مرتب سرش پشت را بالش

 را نفسم اش بینی روی سبز ماسک آن بودن..دادم عمیقی لبخند زدن با را جوابش..بود بخش

 محکم به هم او امید میدانستم چون نمیزدم خط لبانم از را لبخند این اما برنمیگرداند و میبرد

 رخ به بیشتر را اش بیماری ضعف و بود گشاد برایش کمی بیمارستان های لباس..است من بودن

 شوی تخت ی کاناپه روی عمه...آمد داخل هاکان سرش پشت و شد اتاق وارد پرستاری...میکشید

 پرستار...بود رفته پدر دکتر دیدن برای سامان و میگفت ذکر سبزش تسبیح با و بود نشسته اتاق

 کمی تا کردم تزریق آرامبخش براشون: گفت عمه و من به رو و کرد تزریق سرمش در آرامبخشی

 هم شما از یکی فقط حضور..بخوابن بهتره و دارن ای طولانی آزمایشات فردا...کنن استراحت

 ...مجازه

 اگه: ایستاد پدر تخت کنار و آمد تر نزدیک هاکان...شد خارج اتاق از او و دادیم تکان سری هردو

 ...میام دوباره صبح..برم  ندارین کاری من با
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 کشیدی زحمت: گفت ای گرفته صدای با و برداشت صورتش روی از را ماسک سختی به پدر

 ...بیای فردا بکشی زحمت نیست لازم..ممنونم..باباجان

 او های چشم میبرد کار به هاکان برای پدر که بار چند این در که بود چه باباجان لفظ نمیدانم

 ..اجازتون با فعلا....نیست زحمتی: میدرخشید

 ..پسرم بده خیرت خدا: عمه

 عمه طرف به..شد خارج اتاق از من برای دادنی تکان سر بعد  و زد عمه روی به محوی لبخند

 ..برمیگردم دیگه ساعت دو یکی من هستین؟؟ بابا پیش: چرخیدم

 ..عمه هستم: گذاشت کناری را تسبیحش عمه

 اپ بیمارستان خروجی طرف به سرعت به و شدم خارج اتاق از و بوسیدم عشق با را پدر پیشانی

 ...کردم تند

 و کردم بیشتر را هایم قدم سرعت..شود خارج بیمارستان از داشت قصد تازه و بود خروجی کنار

 پارسیان؟؟ آقای: زدم صدایش

 که صبح امروز...پریده رنگش و بود سرخ سرخه چشمانش..کرد نگاهم تعجب با و برگشت آرام

 ودب معلوم و داشت را حال همین هم کردنش بستری و بیمارستان به پدر بردن برای آمد دنبالمان

 مجبور: زد محوی لبخند...میزدم نفس نفس زیادم سرعت خاطر به کمی...خورده بدی سرمای

 خوب؟؟ دختر بیای تند انقدر بودی

 نیست..ماشاءا...نرسم بهتون میترسیدم: گفتم لبخند با و ایستادم صاف و بردم بالا را سرم

 ...بلنده خیلی قدماتونم

 داشتی چیکارم حالا: بود عذاب برایم وضع این در دیدنش..نداشت جان اما گرفت عمق لبخندش

 خانم؟؟

 رماس شما: کنم دخالت میخواست دلم بود هم مربوط بی سوالم اگه حتی...کردم تر زبانم با را لبم

 خوردین؟؟
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 ور؟چط..یکم: دارد هم تب حتی بود معلوم و بود شده سرخ هایش گونه کمی..پرید بالا ابرویش یک

 صلاا حالتون...یکمه از بیشتر ظاهرا ولی: گرفتم مشتم در محکم را کیفم و کردم کج کمی را سرم

 ..سرپایین زور به هستم متوجه..نیست خوب

 سوسکه؟؟ خاله میشی نگرانم تو: بود تر مهربان نگاهش اما شد محو لبخندش

 ار جوابش..اش مردانه ی گرفته صدای و صحبتش لحن برای رفت غنج دلم اما..کردم شیرینی اخم

 ..میشدین ویزیت یه اینجا خب خونه؟؟ میرید: ندادم

 تا دادم تکان نامحسوس را سرم...بود خواستنی زیادی نگاهش..شد ام خیره مهربان نگاه همان با

 استراحت...نیست ویزیت به احتیاجی: کرد باز زبان طولانی مکث با..شوم افکارراحت این شر از

 .میشم خوب کنم

 پریده رنگش و بود شده خمار تب شدت از چشمانش...میدانستم بعید..کردم نگاهش کمی

 آدم این به من خب..کردم فکر کمی تصمیمم به..میکشید یدک سرمارا زیادی روزا این هوا...بود

 من...دهد انجامش بود مسر دلم میکرد نهی تصمیمم از مرا عقلم هم هرچقدر و داشتم اعتماد

 هب بدین و سوییچ کنین لطف پس خب: بود بهانه فقط این شاید هرچند..بودم او های لطف مدیون

 ..من

 جانم؟: بود مردانه زیادی هایش چشم تعجب...پرید بالا هم با هردو ابروهایش

 ..لطفا سوییچ: کردم دراز طرفش به را دستم کف...گرفت ام خنده

 ینا بیشتری سوال بی که داشت اعتماد من به آنقدر که این از..کرد رها دستم کف را سوییچ گیج

 کجاست؟؟ ماشین: زدم محوی لبخند......بودم راضی بکند را کار

 نگاهم بود اش سردرگمی نشان که اخم با و گیج همچنان و داد نشان را راست سمت دستانش با

 دنبالم: گفتم میرفتم بود کرده اشاره که طرفی به که همانطور و دادم قورت را ام خنده...میکرد

 ...بیاین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 269 

 یب حال این با اما...خورده جا رفتارم از حد چه تا کنم حس میتوانستم بود او به پشتم که این با

 عرق دستان ماشین دیدن با...میداد نشان هایش کفش های قدم صدای را این و آمد دنبالم سوال

 سختم و سفت همیشه اعتقادات و نبودم مصمم تصمیمم در هم هنوز..کردم باز هم از را ام کرده

 کنار...نشستم راننده صندلی در هاکان به نگاه بی و زدم را دزدگیر..میلرزاند را دلم پای کمی

 سمت ی شیشه...کردم روشن را ماشین و گذاشتم جایش داخل را سوییچ...بود ایستاده ماشین

 ...دیگه شین سوار: گفتم بلند ماتش نگاه به رو و دادم پایین را مخالف

 سوسکه؟ خاله سرته تو چی: پرسید آرام و نشست راننده کمک صندلی روی مکث کمی با

 قحطه؟؟ اسم آخه؟؟ چی یعنی سوسکه خاله: کردم اخم

 را سرش..گرفت اش خنده..بود شده زنده وجودم در قبل دنیای کمی که بود روزهایی آن از امروز

 داری؟؟ گواهینامه حالا...دارم دوست و اسم این من اما: داد تکیه صندلی پشتی به

 نگران اگه: کردم خاموش را ماشین و بردم فرو هم در را هایم اخم..رنجیدم کمی حرفش از

 خودم نبود خوب حالتون چون من..بشینین خودتون دارین حقم خب که هستین ماشینتون

 ..ضعف هم دارین تب هم..نشستم

 نگران کردی فکر واقعا: کشید درهم را هایش اخم و کرد نگاهم تندم کمی لحن از تعجب با

 نگرانش  نیست ارزش با قدر اون منم جون...خانم سرت فدا قراضه آهن این ماشینمم؟؟؟

 ..حده هچ در رانندگیش سوسکه خاله ببینم تا بیفت راه  هم حالا..بودی خودت نگرانیم تنها...باشم

 اش چهره اخم مغایرت در که مهربانش لحن...داشتم دوست را هایش حرف..کردم نگاهش فقط

 و بست را چشمانش دید که را تعللم..داشتم دوست را مرد این چیز همه من  بگویم صادقانه..بود

 ...بیفت راه: داد تکیه صندلی پشتی به

 

 از آرام و کردم روشن را ماشین دوباره..ببرد کار به کجا میدانست خوب را اش دستوری لحن این

 ماشین با کمی و گواهینامه برای فقط که منی برای ماشین این با رانندگی..شدم خارج پارک
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 مضطرب زیاد میکرد کمکم نفسم به اعتماد اما بود سخت زیادی بودم کرده رانندگی سامان

 دو حد در و کوتاه شد باعث صدایش..بودم کرده چفت محکم فرمون روی را دستانم جفت...نشوم

 ور فرمون..رل پشت نشین سخت انقدر: بدهم جلو به را حواسم ی همه دوباره و کنم نگاهش ثانیه

 ...اینطوری میگیره درد دستات..بگیر راحت

 ..نکنین پرت و حواسم لطفا: گفتم میدهم انجام دارم شاقی کار که انگار و جدی خیلی

 ..چششششم: کرد زمزمه بامزه و گرفت اش خنده

 و سرخ هزار با را سلامش که گذشته روزهای به نه....بودم مانده خودم روی این کف در هم خودم

 ساکت خواستم او از محترمانه و مستقیم غیر که حالا به نه و میدادم جواب شدن سفید

 را سالگی نوزده شوم بعدازظهر آن از قبل دنیای جلد به برگشتنم و روزم و حال این نمیدانم..شود

 و طعم با که مرد این های حرف نرمی یا میشود خوب زودی به پدر که ایم..بدانم چیزی چه مدیون

 سر..بود کرده باز جا دردلم کلماتش رج به رج حسابی و بود شده مخلوط دارچین و انجیر عطر

 احتیاط با هم با مغازه چند ی فاصله به سوپری یک و داروخانه یک دیدن با بیمارستان خیابان

 داشتی؟؟ نگه چرا: چرخید طرفم به و شکست را سکوتش قفل...کردم پارک خیابان کنار

 بعجی که اش چهره به کوتاهی نگاه نیم برمیداشتم را کیفم که همانطور و کردم باز را کمربندم

 عجیبی جور تبدارش های چشم و ها گونه...کردم است آلود خواب بیماری خاطر به میداد نشان

 ..دارم خرید یکم: میگرفت بازی به را قلبم

 ..میرم من بشین: کند بازش تا نشست کمربندش قفل روی دستش

 شما حالتون؟؟ این با: کردم باز لب چشمانش در مستقیم نگاه با و انداختم بالا را ابروهایم

 .میرم خودم..زیادن خریدام..بگیرین چی که نمیدونین

 می خوشم..کردم رد پوستی زیر را حرصش پر دنیای و شدم پیاده ماشین از اعتراضش از قبل و

 سوپری وارد اول...نداشت تمامی هایشان بولدورم اولدورم این هرشرایطی تحت مردها این آمد

 جعفری کمی و شلغم کنارشان....خریدم میفروخت غذایی اقلام کنار که هایی میوه از کمی و شدم

 ودب این من ی رشته خوبی...رفتم داروخانه طرف به کردنشان حساب بعد و برداشتم هم گشنیز و
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 همراه هب بر تب و قوی بیوتیک آنتی بسته یک..باشیم اطلاع بی کاربردش از که نبود دارویی که

 باز را عقب در..کردم حرکت ماشین طرف به و خریدم تقویتی شربت یک و حساسیت ضد قرص

 روی را دستانم...میکرد نگاهم اخم با...نشستم جلو و گذاشتم صندلی روی خریدهارا و کردم

 چیه؟؟ واسه نگاه این: کردم زمزمه و چرخاندم ماشین کردن روشن برای سوییچ

 دختر یه و نشستم اینجا من پایین؟؟ میری پامیشی سرخود چی واسه: داد جواب اخم همان با

 مغازه؟؟ بره باید

 چیه؟؟ واسه الان خندت: کرد فوت را نفسش دید که را ام خفه ی خنده...کردم نگاهش بامزه

 ...میزنین حرف دموکرات و غیرتی مردای عین: کردم زمزمه مظلومیت عین در و صادقانه

 منکرشم: بود نگذاشته صدایش جدیت روی تأثیر ای ذره ضعفش..شد کم اخمش از کمی

 ...دموکرات نهایت بی هم و غیرتی هم..مردم هم من..نمیشم

 روزها آن..ترها قبل..بود هاکان با متفاوت زیادی آل ایده مرد از من تصور...دادم قورت را ام خنده

 ام زندگی آل ایده مردهای شبیه حرکتش هر میداد جولان ام زندگی در اجبار و زور به نریمان که

 اما..شوم اش دلداده میکردم فکر آنچه از زودتر شد باعث٬اش لعنتی حرکات همین اصلا..بود

 نباید حتما مردی به بستن دل برای فهماند من به ام ایستاده حالا که همینجایی...روزگار

 هوس حریر پیراهن به را اش مردانگی و است مرد بدانی که همین..باشد آلت ایده رفتارهایش

 ایده مرده..نبود من مرد هاکان..دنیاست مردان ی همه از مردتر که داری مردی تو یعنی نفروخته

 فرو های دخترانگی و داشتم قبول را اش مردانگی که بود مردی اما نبود هم ام دخترانه ذهن آل

 من ی خیره هم او و میکردم نگاهش سکوت در..داشت را اش مردانه های شانه حسرت ام خورده

 حثب تغییر خیرگی این از رهایی راه بهترین مطمئنا... نداشتم که جوابی گرفتن برای شاید..بود

 لطفا؟؟ خونتون آدرس: بود یمان مردانه

 هاکان خدا انگار و بود دلفریب و جذاب زیادی برایم اش مردانه تعجب...پرید بالا ابروهایش جفت

 خونم؟؟ آدرس: بود آفریده خاص من چشمان برای لااقل را
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 ام دودی عینک دنبال کیفم در که همانطور و گرفتم سوالش و تعجب پر ی چهره از را نگاهم

 ..باشم مهمونتون ساعتی یه دارم قصد  اجازتون با..بله: دادم جواب میگشتم

 میخواست ایوب صبر ای وسیله هر کردن پیدا من جادار و بزرگ کیف در..یافتم بالاخره را عینکم

 جادار و بزرگ های کیف دیدن با هم باز اما میخرم جورتری و جمع کیف بعد سری میگفتم هربار و

 در را عقلت لج که میخواهد چیزهایی گاهی..دیگر است دل..داشتنشان برای میکرد غش دلم

 آفتاب تا گذاشتم چشمم روی را عینک...بود بزرگ کیف همین مثل هم هاکان خواستن..بیاورد

 کور را حساسم رنگی چشمان بود هوا خشکی و وحشتناک سرمای مغایرت در که زمستانی

 فشطر به ریلکس..نکرد حس نمیشد را نگاهش سنگینی و بود کرده سکوت همچنان هاکان..نکند

 ..نشنیدم من گفتین دلتون تو و آدرس اگه اما متأسفم:گفتم آرام و چرخیدم

: تگف و بست را تعجبش پر چشمان خودم از تر آرام و کرد ای کلافه پوف...گرفت کاملا را ام تیکه

 دنیا؟ کنی چیکار میخوای

 لعق بی انقدر چرا و کنم غلطی چه میخواهم دقیقا نمیدانستم هم خودم..انداختم بالا را هایم شانه

 ..ببینم و خونتون بیام میخوام: ام شده

 روی را دستش کف و گذاشت شیشه ی لبه آرنجطشرا..کرد نگاهم خیره اخم کمی و کلافگی با

 بالایش تب از نشانی سرخش های گونه و بود شده قبل از تر تبدار چشمانش..داشت نگه دهانش

 کوچولو؟ خانم کارت از مطمئنی: میداد

 اام..بود گرفته را جانم تمام داشتم کردنش مخفی در سعی که اضطرابی و دودلی..نبودم مطمئن

 هن هم آن داشتم اعتماد مرد این به من که بود این حداقلش..کنم غلبه ها دودلی این بر بودم مصر

 شرقی نجابت و فرهنگ در که بکنم را کاری میخواستم حالا و عمیق و زیاد بلکه اندک و سطحی

 ..بله: کردم باز لب تعلل با..میکردم نهیش همیشه ام

 رسوخ جانت ته تا نگاه یک با انگار اصلا...میخواند را نگاهم های حرف ی همه هاکان..زد پوزخندی

 دروغ از قبل فقط..باشه: میدید پرده روی فیلم یا شده باز ی نامه یک مثل را افکارت و میکرد

 ..ونک سمت برو...سوسکه خاله میده لوت چون کن عوض چشماتو جهت گفتن
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 هایم گوش پشت..کردم نگاه روبرویم به و گزیدم لب خجالت با و دادم قورت را دهانم آب

 من هم..بودیم زده گند..افتادم راه مکث با و کردم چفت محکم فرمان ویر را دستانم..میسوخت

 ...طغیانگرم نگاه هم

 آپارتمان یک  روبروی سرانجام..بود هاکان های دادن آدرس بینمان حرف تنها راه طول تمام در

 ..داد ایست فرمان تمیز و شیک بسیار

 تو: داشت اخم...چرخیدم هاکان طرف به و انداختم زیبایش سنگی نمای و آپارتمان به نگاهی

 کنم؟ پارک کوچه

 پارک پهن ی کوچه کنار آرام و فرستادم بیرون آرام را نفسم...داد تکان سری و کرد نگاهم کوتاه

 داشت توقع شاید...رنجیده من از میکردم حس..شد پیاده ماشین از کردنم پارک محض به...کردم

 یادهپ ماشین از بود گرفته را جانم تمام که تردید کلی با...بگویم پاسخ تر قاطع سوالش جواب در

 را عقب در..بود من منتظر و بود زده تکیه ماشین به هاکان...انداختم دوشم روی را کیفم و شدم

 دست یک با هارا پلاستیک و گرفت قرار کنارم من از زودتر که بردارم را خریدهایم تا کردم باز

 بستن دبع...ببند را ماشین در تا ایستادم کنار و زدم دستانش مردانگی این به لبخندی...کرد بلند

 ..کردم حرکت آپارتمان طرف به کنارش و زدم را ماشین قفل

 بچگی عادت به انداخت هوس به مرا کفش مشکی های سنگ با تمیز و شیک اما کوچک لابی

 مهر هک هاکانی کنار و کنم غلبه شان وسوسه بر تا گرفتم ها سنگ از را نگاهم...بخورم سر رویشان

 چهره و اخمش به نامحسوس...ایستادم آسانسور ای شیشه در جلوی بود زده لبهایش به سکوت

 زیر در پسر یک کنار...میکنی غلطی چه هست معلوم)زد نهیب عقلم و کردم نگاه اش بیمارگونه ی

 (ای؟؟ کرده فراموش را پنبه و آتش حکایت تنها؟؟ سقف یک

 بر شک این رجوع و رفع پی در سریع دلم و لرزید عقلم منطقی تشر و توپ این از کمی دستم

 مثلا کنی جبران محبتاشو از یکم فقط میخوای..داری اعتماد بهش که همونی...هاکانه اون)آمد

 (کرد پدرت برای که کاری
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 و ایستاد طبقه در آسانسور...کنم پنهان را لرزششان تا ترگرفتم محکم دستانم میان را کیفم

 و شدم وارد و زدم اضطرابی پر و خجولی لبخند..شوم وارد تا کشید کنار هاکان..شد باز درش

 همه هم من...داد تکیه آسانسور ی آینه به و فشرد را پنج ی طبقه ی دکمه...آمد داخل سرم پشت

 اضطراب و افتاد نمی هاکان نگاهم در نگاهم لااقل اینطوری..بود ام رنگی های کتانی به حواسم ی

 نزدیکم آسانسور کوچک اتاقک در کمی..کردم حس را عمیقش نفس...نمیشد ملا بر ام چهره

 ترسیدی؟؟:شد

 بود مضطرب ام چهره انقدر...شدم خیره پوزخندش از پر چشمان به و کردم بلند را سرم سریع

 ...بترسم باید چرا..نه: کردم زمزمه عصبی کمی و کشیدم ام مقنعه جلوی به دستی...یعنی

 با...ایستاد آسانسور بالاخره..کردم محصور هایم دندان بین را لبم..نگفت چیزی و کرد نگاهم فقط

 ای قهوه عریض در دو...آمد بیرون سرم پشت هم او و شدم خارج من اول هاکان دست ی اشاره

 گذاشت زمین روی خریدهارا..رفت راست سمت در طرف به هاکان...داشت وجود مقابلمان سوخته

 از پر نگاه...شوم وارد من تا کشید کنار دوباره و کرد باز را در حجمش پر کلید دسته با و

 و کردم زمزمه دلم در خدارا نام آرام...بود شده سرد دستانم...بود رویم همچنان هم پوزخندش

 هاکان...بگیرد را وجودم تمام ترس ای لحظه شد باعث سرم پشت در بستن صدای..شدم وارد

 اومدی؟؟ چی واسه میترسی انقدر که تو: کرد زمزمه میگذاشت کانتر روی خریدهارا که همانطور

 که کاری همان...درآوردم ورودی زرشکی پادری کنار را هایم کفش و گرفتم نشنیده را حرفش

 در که بازی نیمه در از که ورودی راست سمت دستشویی وارد که حالی در را صدایش..کرد هاکان

 ..هست دمپایی جاکفشی تو: شنیدم است سرویس بود معلوم و بود ایستاده درگاهش

 تیره چوبی در..بودم شده امید نا هایم العمل عکس و خودم از حسابی..دادم تکان کمی را سرم

 ی زنانه و مردانه دمپایی دو و مردانه کفش دو بین از تردید با و کردم باز آرام را کفشی جا رنگ

 هک هاکان صدای دوباره...داشتم نگه هایم چشم جلوی و کشیدم بیرون را کوچکتر سایز ای سرمه

 بد: کشید خط ام گونه وسواس افکار روی بود سرویس از خروج حال در و بود شسته را دستهایش

 .خاص موارد برای..نشدست استفاده..نباش دل

 خاص؟؟؟ موارد برای.کردم نگاهش گرد های چشم با
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 هک بروم توجه بی خواستم و انداختم زمین روی غیظ با هارا دمپایی و کشیدم دندانم زیر را لبم

 :گفت میکشید دراز ورودی روبروی رنگ کرم های کاناپه روی که همانطور طرفم برگشتن بدون

 ها دمپایی اون..دیگست جای من اصلی ی خونه...گاهی میکنیم زندگی باهم..اینجا ماهوره ی خونه

 ..نشده استفاده هنوز ولی اونه خاص موارد برای هم

 که تبدارش و بیمارگونه ی چهره به کمی..کرد خاموش یکباره به را جانم آتش ی همه هایش حرف

 برایم کمی...پوشیدم هارا دمپایی آرام و شدم خیره بود کشیده دراز مبل روی بسته چشمان با

 هال وسط و برداشتم قدم سه...بود زدن قدم ها پارکت روی پابرهنه از بهتر اما بود بزرگ

 العمل عکس با...بود خورده خانه این مرکزیت در دقیقا بمب یک گفت میشد تقریبا...ایستادم

 ...بگیرم کمک ذهنم از میتوانستم تر راحت و بود شده مخفی ذهنم پستوهای در هم ترسم هاکان

 رزی معطوف را نگاهم نرمی حجم روی پایم رفتن که برداشتم ام چهره کردن جمع با دیگر قدم یک

 خانه این بود معلوم کاملا..رفت هم در هایم اخم...بود مشکی ی مردانه سوییشرت یک...کرد پایم

 و بود نامرتب و ریخته بهم چیز همه آنقدر...آمده در وضع این به شلخته کاملا پسر دو دست زیر

 چشم...آمد نمی چشم به شلختگی این زیر خانه مدل که میزد موج خانه در شده پخش های لباس

 و هرج پر بازار این بابت خجالت حس ای ذره حتی.رفتم هاکان ی آرمیده ی چهره برای ای غره

 طرف به را راهم...بود ایستاده هم حد از زیاد انگار تبش و ضعف به توجه با هرچند...نداشت مرج

 کانتر روی را ام اشاره انگشت ورودم از قبل..کردم کج کوچک اپن ی آشپزخانه و چپ سمت

 به ای سکنه بود سال سالیان خانه این انگار...شد گرد چشمانم رویش خاک حجم از و کشیدم

 لب...رفتم بالا را آشپزخانه به منتهی ی پله تک و دادم تکان افسوس با سری..بود ندیده خودش

 کلمه یک در...کردم قلاب ام سینه روی را هایم دست و فرستادم یکدستم های دندان زیر را هایم

 ...بود افتضاح

 ی چهره به اپن بالای از و رفتم عقب کمی...نمیکردم پیدا مرج و هرج آن توصیف برای ای کلمه

 روی از تنها و نرفته خواب به زود انقدر میدانستم...بود آرام صدایم..شدم خیره هاکان تب از سرخ

  کنم؟؟ باز رو کابیتا و یخچال در میتونم من: بسته را چشمانش ضعف
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 نمنمیتو که ببخش..باش راحت: کرد زمزمه و کرد باز را تبدارش های پلک بین کمی مکث کمی با

 ..حالم بی خیلی...کنم پذیرایی پاشم

 مثل نگوییم هم همه اگر لااقل..دیگر پسرهای و مردها ی همه مثل..زدم محوی لبخند

 موقع مردها نشوند هم ضعیف..میشد ضعیف زود خیلی میشد که مریض هم سامان..اکثرشان

.. شیدک را نازشان روز شبانه باید میشوند که مریض انگار اصلا...میشوند لوس و بچه زیادی مریضی

 که بس نخورد سامان به بادی اما شوم مریض بار ده حاضرم: میگفت همیشه که عمه قول به

 ای لحظه دلم..میرود آب بیماری وقت مردها تحمل و صبر اصلا...میشود لوس گنده خرس پسرک

 ...نداشت دردش و ضعف و بیماری وقت نازکشی که بود تنها آنقدر که گرفت هاکان برای

 ایه آستین کمی بود کرده خوش جا فکرهایم اثر بر ام پیشانی روی که اخمی و گرفته دل همان با

 زا پر سینک کنار را ها میوه..برداشتم را کانتر روی خرید های کیسه و زدم بالا را مانتویم تنگ

 را میخواستم که موادی تقریبا..رفتم یخچال سراغ به و بشویم تا گذاشتم نشسته ظرف

 نیم یک کردن پیدا بعد و کردم رو و زیر جو ی بسته کردن پیدا برای را ها کابیت کمی..داشت

 ای خوراکی مواد نوع همه ریخته بهم ظاهر خلاف بر خداروشکر..رفتم کارم سراغ به ذوق با بسته

 بودم هکرد نمدارش کمی و بودم کرده پیدا کابینت کشوی از که دستمال یک با سریع...میشد پیدا

 کردن پاک بساط و کردم پاک خاک و گرد از را رنگ استخوانی خوری غذا ی نفره چهار میز روی

 کناری و شستم و کرده پاک هارا سبزی فرز و تر...شد مهیا بودم خریده که سوپم های سبزی

 ظرفشویی های کش دست...کنم اضافه سوپ به مواد باقی با اجاق روی مرغ پختن بعد تا گذاشتم

 مایع از کمی شده جمع ای چهره با و کردم دست و برداشتم کابینت کنار از هم را رنگ صورتی

 ...شدم شستن مشغول و ریختم قرمز اسکاچ روی را رنگ زرد

 

 کثیفی از زیادی مدت بود معلوم..باشم شسته یکجا را ظرف همه این که نداشتم یاد به عمرم در

 میوه ها ظرف اتمام بعد..بود شده خشک رویشان های روغن اینچنین که گذشته آنها از خیلی

 جا حال در آرام که سوپم به سری...کردم شستنشان به شروع و کردم خالی سینک توی هارا

 پختنش برای آب مقداری و شلغم چند شده شسته تازه های قابلمه از یکی توی و زدم بود افتادن
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 که این به توجه با..داشتم ایمان خورده سرما بیمار یک حال بهبود در شلغم تأثیر به...ریختم

 دمبو آورده بیرون سوپ پخت برای که هایی مرغ از میکند زندگی ماهور با اینجا بود گفته هاکان

 زمینی سیب و زرشک و برنج خودم مخصوص فرزی با و کردم درست مرغ دونفر ی اندازه به

 و کردم جستجو گیری میوه آب کردن پیدا برای ها کابینت در کمی...کردم آماده هم را تزیینش

 در ار ها سیب و لیمو..کردم خالی بلوری پارچ درون و گرفتم هارا پرتغال تمام آب کردنش پیدا بعد

 هاکان های نفس...بردم هال به را همه و گذاشتم کنارشان هم را هاکان داروهای و چیدم ظرفی

 وسط میز روی های پرت و خرت اول...رفته فرو عمیقی خواب به بود معلوم که بود عمیق آنقدر

 جلوی میز روی بودم کرده تمیز را آشپزخانه میز که نمداری دستمال همان با و کردم جمع را مبل

 ...کردم پاک غذایی مواد ذرات و خاک و گرد از را مبل

 گرم خیلی هاکان شدن بیدار زمان تا بود درونش یخ تکه چند که پرتغال آب حاوی بلوری پارچ

 غذاهایم خوش بوی..کردم راست کمر و گذاشتم شده تمیز میز روی را دارو و میوه ظرف و نشود

 ازدهی از نمیشد اصلا یعنی..هستم خوبی آشپز داشتم ایمان و میدانستم..بود برگرفته در را خانه

 ی هعلاق مورد که غذا این خصوص به..باشی بدی آشپز دوسالگی و بیست در و کرد آشپزی سالگی

 دور تا دور به نگاهم...داشتم هایش ادویه با بازی و کردنش درست در خاصی تبحر من و بود پدر

 الدستم طرف به اما بودم خسته...کرد توقف کانتر روی دستمال روی بعد وکمی شد کشیده خانه

 گرد همه آن زیر از رنگشان تازه وسایل از خیلی...کردم گردگیری به شروع غرغر و اخم با و رفتم

 رخت سبد درون هارا مبل و زمین روی های لباس..بود کرده پیدا خودنمایی برای راهی خاک و

 پر هایشان جیب شاید...نریختم ماشین درون اما کردم جمع لباسشویی ماشین کنار های چرک

 جا جابه و ها ظرف شستن بعد هم آشپزخانه...میدادند انجام را کار این خودشان بود بهتر و بود

 رو و رزی بعد و برداشتم را چایساز ی شده شسته قوری..بود گرفته خود به بهتری شکل کردنشان

 خارجیست لعابش و رنگ از بود معلوم که خشک چای قاشق چند با چایساز کنار های ظرف کردن

 به...بود شده خانه شبیه خانه حالا..زدم تکیه کابینت به و کردم دم چای هل دانه دو همینطور و

 را کیفم...بودم کرده بزرگی کار هم همانجا تا و شوم ها خواب اتاق داخل نمیدادم اجازه خودم

 و زرد یک..بودند برگ شکل...کشیدم بیرون را ام برچسبی رنگی کاغذهای داخلش از و برداشتم

: نوشتم یکی روی ام عطری محبوب خودکار با و چسباندم یخچال در به و کندم را نارنجیشان

 یا العاده فوق مهمان من اما نیستی خوبی میزبان کنم اعتراف باید...مریض آلوی خواب آقای سلام
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 کنم یادآوری بهت که نیست لازم...ننداز عقب و هاشون وعده و بخور پرتغال آب با داروهارو..بودم

 دلت اگه ولی بخوری شلغم و سوپ کن سعی هم شام برای بخوریشون؟؟ باید ساعت شیش هر

 زود کن سعی...کن تموم هم هارو میوه...روغنه کم..بخوری کمی میتونی هم خواست پلو زرشک

 ...دارین تشریف شلخته خیلی دوستتون و جنابعالی بگم باید آخرم در...شی خوب

 به..میسوخت ساقی حال به دلم حالا از...کشیدم بامزه عصبانی شکلک یک هم زرد کاغذ روی

 ...بود او نازنین دوست سر زیر هم ها ریختگی بهم از بخشی هرحال

 به آخر نگاه با و کردم خاموش را غذاها زیر...انداختم نگاهی رنگی برگ دو به و رفتم عقب کمی

 نزدیک کمی...شدم خارج آنجا از رنگ کرم کابینت ی گوشه لمس و آشپزخانه براق و تمیز فضای

 و مینشستم آنجا ها ساعت میخواست دلم...کردم تماشایش خواب در سیر دل یک و رفتم هاکان

 داشت اخم هم خواب در حتی...میکردم نگاهش

 را فکرم و کرد اخم...هم نریمان..میشد مظلوم عجیبی طرز به خواب در که سامان برعکس

 زندگی در مرد چند بود؟؟مگر چه من تقصیر اما میکردم مقایسه او با باید میشد که هرچه..بریدم

 نکرده مذکر جنس از پر را دورم هایم جنس هم از خیلی مثل  من داشت؟؟ وجود من

 جیغ..بودن شاد دلم..دخترم میکردم فراموش گاهی که بودم پدر غرق آنقدر همیشه...بودم

 تبدار و اخم پر ی چهره از چشم بغض با..میخواهد رفتن بیرون دوستانم با و زدن رنگی لاک...زدن

 سرجایشان ای سرمه های دمپایی گذاشتن و هایم شانه روی کیفم انداختن بعد و گرفتم هاکان

 و هدید کم مرد منه سر بر بود شده باران هایش مردانگی روزها این که هاکانی به آخر نگاه نیم بعد

 گذاشتن پا برای ام کرده اشتباه که میداد سر فریاد عقلم هم هنوز..شدم خارج خانه از زده قحطی

 لبخند یک طرح شد آرامشش که بود آسوده و سرخوش آنچنان قلبم اما پسر یک ی خانه درون

 ...خشکم لبهای روی

 ...دیگر است دل

 ...کن درکمان کمی جان عقل
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 طیصرا هیچ با و بود کرده خوش جا لبم بیخ لبخند آن هنوز عمه به خودم رساندن و بیمارستان تا

 بودم هتوانست که این..نه که هم دلیل بی دلیله بی..بود خوب حالم دلیل بی...نمیکرد ترک را جایش

 ..بود خوشایند برایم کنم جبران خودم روش به را پسر آن های محبت از ای ذره

 و پدر که بخشی وارد بیمارم همراه که این بر مبنی نگهبان به توضیح بعد و شدم بیمارستان وارد

 وارد آرام و رفتم پدر اتاق طرف به سلانه سلانه...شدم بودند بستری آن در دردهایش هم ی همه

 تظاران از دور زیاد بود شده تزریق برایش که آرامبخشی به به توجه با و بود خواب هنوز..شدم

 شو تخت ی کاناپه روی و میکرد نگاهم لب به لبخند که عمه دیدن با و چرخاندم را سرم...نبود

 کداممان هیچ...فهمید لبهایم حرکت از فقط که آرام آنقدر...دادم سلام میگفت ذکر همچنان

 ...کنیم سلب یمان اسطوره از را راحت خواب این نمیخواستیم

 خیمه صورتش روی...شدم پدر تخت نزدیک کمی...داد را جوابم خودم ی شیوه همان به هم عمه

 و کشیدم عمیقی نفس...زدم خنکش پیشانی به ای بوسه شاخه از برگی سقوط  از آرامتر و زدم

 بوی یک...مردانگی بوی...میداد را دنیا باباهای تمام بوی...کشیدم عقب و بستم را هایم چشم

 ماسک آن و بسته های پلک به کمی...آرامش پر و داشتنی دوست شدت به اما زمخت و خشن

 کرده خودش محتاج را پدرم که دهانش روی سبز حجم آن از چقدر...شدم خیره لعنتی اکسیژن

 و آثار هنوز سال همه این بعد که سرزمین این مردان با صدام بود کرده چه...آمد می بدم بود

 عقب و دادم حرکت اش مردانه و پرپشت ابروهای روی آرامی به را انگشتم...بود پابرجا عواقبش

 یهتک مبل پشتی به را سرم و نشستم کنارش...رفتم عمه طرف به کوتاهی مکث بعد و ایستادم

 اتاق این که بود پیدا نگفته...میدادم پس را هاکان به قرضمان باید چطور نمیدانستم..زدم

 و چرخاندم عمه طرف به را سرم حال همان در...داشت زیادی خرج برایمان هرساعتش خصوصی

 خونه برین دنبالتون بیاد بزنین زنگ کجاست؟؟ سامان...شدین خسته: گفتم مانند زمزمه

 باید سامان...عمه نیستم خسته: چرخید طرفم به و دستانش درون کرد جمع را تسبیحش عمه

 ..بمون بیا دانشگاه بعد..داری دانشگاه فرداهم کن استراحت خونه برو...جان عمه تو دنبال بیاد

 حرفشم عمه نه: آمدم بیرون داده لم حالت آن از کمی و کشیدم درهم را هایم اخم سریع

 ..برین شما میمونم من..نزنین
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 شما فردارو و کن استراحت برو...عزیزم نکن لج: برد درهم را هایش اخم متعاقبا هم عمه

 و نم درمیون شب یه..بمونی تو هرشب که نمیشه..بیمارستانه این مهمون ها حالا حالا پدرت..بمون

 ..عمه برو...داری کلاسم فردا شما..میمونیم سامان و تو

 شمشت از که تسبیح از قسمتی...گرفتم دستانم میان را عمه دستان و کردم تر را خشکم لبهای

 تطاق دلم من: کرد نوازش را دلم هایش دانه خنکی و کرد برخورد شصتم کنار به بود مانده بیرون

 ..عمه نمیاره

 بیاری؟؟ حرف من حرف رو میخوای جان عمه: شد نزدیکم کمی و کرد نوازش را دستهایم عمه

 نتوانستم هم خودم که بست جوری را دهانم...احترام..من ضعف نقطه رو گذاشت دست دقیقا

 عمه حرف روی و بود بزرگترها به احترام میخواست من از پدرم همیشه که چیزی..کنم بازش

 ...بود عمه به احترامی بی زدن حرف

 بابات بابت از خیالتم...دلم جون برو: بوسید را ام پیشانی مهربانی با و دید را شدنم نرم عمه

 ..بمون تو و بیا دانشگاه از فردا..راحت

 دنبالم خواست او از و زد زنگ سامان به اش ساده موبایل با سریع عمه..دادم تکان سری ناچارا

 آمدن تا...کنم استراحت خوب و نکنم خیال و فکر گرفت قول ازم مهربانی همان با بعد و بیاید

 معد شب یک بتوانم تا کردم نگاه خیره خیره اش چهره به آنقدر و ایستادم پدر سر بالای سامان

 ...بیاورم تاب را خانه در حضورش

 خانه در نبودش..نباشد خانه در پدر شب نداشت سابقه حال به تا...بودم کرده بغض اختیار بی

 ..نبود اصلا...نبود کردنی تحمل

 بیاد نمیزارن منتظره پایین سامان:  گفت آرام که عمه به رو و فرستادم بیرون آرام را نفسم

 شدم خارج اتاق از عمه و پدر ی گونه روی عمیقی ی بوسه بعد و دادم تکان سری تنها..بالا

 ..بود گذاشته جا اش شیمیایی و بیمار ی ریه و پدر پیش جایی را قلبم که درحالی

 ..کنش خراب خانه آثار و جنگ بر لعنت و
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.............................................................................................................. 

 سردتر نه اما بود سرد اهو...شدم جمع حیاط تخت روی و پیچیدم محکم خودم دور را بافتم شال

 جز...سربرنگرداندم..نشست ام شانه روی دستی...نداشت دلش در را پدر حضور که ای خانه از

 چرا: پرسیدم آرام و کردم حلقه زانوهایم دور را هایم دست...باشد نمیتوانست کسی سامان

 نخوابیدی؟

 خندلب...بود نکرده درونشان را دستانش و بود انداخته هایش شانه روی را کاپشنش..نشست کنارم

 حکمفرمانی سکوت بینمان دقیقه چند...دادم ماه به را نگاهم جهت دوباره و زدم تیپش به محوی

 چشم تو بدجور نبودش اما همیشه ساکته که این با دایی: شکست را سکوت سامان که میکرد

 ..میاد

 نشین چله سرما این در هم را خودم که حقیقتی از نبارم تا زدم پلک تند تند...گرفت بغضم

 ...هردو...کشیدیم آهی...بود کرده زمستان

 دنیا؟؟ یادته و بچگیامون: سامان

 مرع روزهای ترین شیرین برد یاد از میشد مگر...کودکانه های فانتزی زیبای دنیای..هایمان بچگی

 ترم دلتنگ ماه نبودو ابری امشب آسمان..نگرفتم ماه از را نگاهم و دادم تکان سری...را

 ...میشد ام دلتنگی برای ای بهانه تا بود ابری کاش...میکرد

 ...میگفت قصه برامون همیشه زندایی: سامان

 صدایش...نمیبرد خوابمان هروقت..میگفت قصه قشنگ مادر..میگفت راست..زدم تلخی خند تک

 ...بود ای قصه هر از تر قشنگ هایش قصه و داشت ای کننده محصور آوای

 یادته؟؟ و آرزوهامون: سامان

 مامان های قصه: گفتم مانند زمزمه بغض از دار خش صدای با و شکستم را سکوت قفل اینبار

 آپارتمان و ماشین...بودن مهربون آدما ی همه که دنیایی از..بود پریزادا و ها کوتوله شهر از همش

 شفا ای نقره های آب با چشمه یه..کوچیک چوبی های کلبه و بود سبز جنگل یه..نبود
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 های قصه تو...آبی آسمون...پریزادا آواز صدای...سنگی های راه با سبز و درخت پر جنگلای..بخش

 چشمه آب از بود آرزوم من..میخندیدن...بودن شاد همه..نبود جنگ..بودن دوست باهم همه مامان

 سبز ایلباس با پریزاد یه دیدن آرزوت تو و نکنه سرفه دیگه تا میکردم پیدا بابا برای بخش شفا ی

 ام واقعی دنیای...نیستیم بچه ما دیگه حتی...هاش قصه نه و هست مامان نه دیگه.سامان اما...بود

 های جاده و گرفتن هارو کلبه جای آپارتمانا..دوده پر اینجا آسمونه..نیست ها قصه شبیه اصلا

 شفا ی چشمه...نیست پریزادا و ها کوتوله از خبری...شدن جایگزین سیاه قیر و آسفالت با سنگی

 جنگ اینجا...نمیخندن...نیستن شاد...نیستن دوست باهم مردم..نیست جنگل و درخت و بخش

 چشمم تو شده خار خالیش جای امشب که منه پدر لعنتی جنگ اون های بازمانده یکی و...هست

 ..برده و نفسم و

 

 را سرم و شد چفت هایم شانه روی سامان دست...بود روان صورتم روی هایم اشک مهابا بی اینبار

 این..دنیا آره: بود مردانه ی خورده فرو بغض از پر عجیب هم سامان صدای و چسباند اش سینه به

 به تو عشق بخش شفا ی چشمه اون آب ندارم شک من اما نیست ها قصه دنیای شبیه اصلا دنیا

 و میشیم شاد..میخندیم ما دوباره و خونه این تو برمیگردونه سلامت پدرتو عشق همین و پدرته

 ...میزنن لبخند زندگی به هم باز هم کنار لعنتی جنگ اون های بازمونده

 طلب را رویا این شدن برآورده من وجود ی همه و بود شیرینی رویای...بستم درد با را هایم چشم

 ...میکرد

 ..آرامش از پر آهنگی...شد بلند گوشم زیر آهنگی خواندن با گونه لالایی سامان صدای

 جون بی و خشک حصار یه

 ..مجنون بید درخت یه

 ..دریا رنگ به آبیه

 ..ایوون های نرده رنگ
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 ..چشمست کنار خونمون

 ..شقایق ی تپه روی

 ..اقاقی ی سایه زیر

 ..عاشق گلای وسط

 ..برکه های ماهی و من

 ..همیشه مثل همیم با

 ..میشه اضافه بهمون قشنگم مهتاب شبا

 ..پرچین پشت صدایی یه

 ...کشونده طرف این منو

 ..خورشید غروب تا و من

 ..نشونده تو راه به چشم

 ..اما تو جای خالیه

 ..خیالی ی خونه توی

 ..گرفته دلم انقدرم

 ..حالی نمونده برام که

 ..قناری و من میدونی

 ..بهونه هر به هنوزم

 ..رویا باغ تو میخونیم
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 ..عاشقونه غزلای

 ..جون بی و خشک حصار یه

 ..مجنون بید درخت یه

 ..دریا رنگ به آبیه

 ..ایوون های نرده رنگ

 ..چشمست کنار خونمون

 ..شقایق ی تپه روی

 ..اقاقی ی سایه زیر

 ..عاشق گلای وسط

 ..برکه های ماهی و من

 ...همیشه مثله همیم با

 ..قشنگم مهتاب شبا

 ..میشه اضافه بهمون

 ..(والایار از خیالی ی خونه)

 از تربیش اندکی دلم و باشد پدر که ای آینده از بود قشنگی تصویر...شد بسته آرام آرام چشمانم

 و بودم پخته غذا برایش امروز که هاکانی...کند شریک هم را هاکان تصویر این در میخواست اندک

 ...آورد برمی سر هایش مردانگی کنار زیادی هایم زنانگی

................................................................................................................. 
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: آمد می سرم پشت عجله با هم ساقی و برمیداشتم دانشگاه از خروج برای را هایم قدم تند تند

 میبری؟؟ سر مگه دختر وایستا

 ..شدی سرخ...آخه افتادی راه من دنبال چرا: گفتم اعتراض با بعد و برسد من به تا ایستادم کمی

 دنبالتن...ماراتن دوی بری باید..تو بمیری: گفت غیض با بعد و بگیرد نفسی تا شد خم کمی ساقی

 مگه؟؟

 هوار هوار براش دلم نبوده خونه شب یه...بابا پیش برم باید: دادم تکان هوا در را دستم

 ..نگرونم دل..داشته آزمایشم امروز..تنگه

 همه اون شما؟ هستی چی نگرون دل: بچرخیم کمی هردویمان شد باعث چپمان سمت از صدایی

 ...اونجاست دکتر

 

 :هاکان

 دنیا طرف به و چرخاندم ساقی روی کوتاه را نگاهم..چرخید هردویشان سر ام جمله شنیدن با

 هوار و داد یک میخواست دلم..میرسید نظر به خسته شدت به و بود پریده رنگش...برگشتم

 باشد اش سلامتی و خودش به حواسش بیشتر کمی بگیرد یاد تا بکوبم سرش بر حسابی و درست

 قمح..دیدنم برای بود گرفته تعجب رنگ چشمانش...نسازد هایش نگرانی برای کوهی کاهی هر از و

 و کردم فرو جیبم در را دستانم و رفتم جلوتر کمی...نداشتم کلاسی اصلا امروز من چون داشت

 نگران یکم مورد بی نگرانی همه این جای به: کردم زمزمه اش داشتنی دوست صورت به رو جدی

 کنی؟؟ استراحت که خونه نرفتی دیشب مگه تو...باش خودت

 عمه از خودم نداشت خبر..کردم نگاهش اخم با همچنان..شد معمول حد از تر گرد هایش چشم

 زنده شب خستگی حجم آن با و بماند آنجا را شب ندهد اجازه شرایطی هیچ تحت ام خواسته اش

 میکردم نگاهش منتظر همچنان...داشت را تصمیم همین هم خودش بیچاره زن هرچند...کند داری

 ه؟؟؟خون رفتم شب من گفته شما به کی: کرد زمزمه تعجب همان با و فرستاد بیرون را نفسش که
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 بریم دنبالت اومدم: گفتم بمم و جدی صدای با جواب دادن بدون و کشیدم لبم دور به دستی

 ..بیمارستان

: میبرد دل هایش اخم حد چه تا نداشت خبر خودش که آخ و نشست ابروهایش میان ریزی اخم

 دیگه؟؟ ندین سوال جواب دارین عادت

 داشت آمدن بیرون قصد چشمانم درون هم خفته ی خنده یه هرچند...کردم نگاهش جدی فقط

 را ادنی ی گونه سریع و گرفت اش خنده نگاهم از ساقی..گرفتم را جلویش بود ترتیبی هر به که

 مارستانبی میام ملاقات ساعت برای دنبالم میاد ماهور منم...نگاهشو نمیبینی مگه..گلم برو: بوسید

 ..حتما

 به بعد و برسد من به تا کردم صبر..برداشت قدم من طرف به و کرد تشکر او از لبخند با هم دنیا

 سوژه که این برای احتمالا آمد می فاصله با و من از تر عقب قدم دو...کردم حرکت ماشین طرف

 و زدم را ماشین دزدگیر...میداد من دست کار آخر ملاحظاتش و دختر این و ندهد کسی دست

 طرف هب نگاه بی و شد سوار مکث کمی با..گرفتم ریتم فرمان روی بلندم انگشتان با و شدم سوار

 از ار ماشین حرکت یک با و زدم ناراحتش نسبتا ی قیافه به محوی لبخند...بست را کمربندش من

 ...کردم خارج پارک

 شکستم کمی را بینمان سکوت پلی ی دکمه فشردن با و بردم پخش طرف به را دستم

 تا بودن بلد را استانبولی زبان دنیا که حیف چه و من برای اقل لا..بود معنایی پر بسیار و زیبا آهن

 ..شود گم تنش دریای در

Seni  ben içime öyle beklemi şimki 

 که بودم انتظارت در وجودم در چنان من

 

Ölürüm nefesine  

 نفست برای میمیرم
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sarıp sarmala beni 

Güzel im gül  tenine  

 من زیبای کن بغلم بگیر آغوشم به گلت همچون بدن با

 

bi rdaha düşer miyiz ki 

Bi lmem sevdanın böylesine 

 !میشویم؟ عشقی همچین گرفتار دوباره آیا نمیدونم

 

Seni  hangi  yıl dız gönderdi 

 فرستاده رو تو ستاره کدام

 

Hoş geldin canım şu gönlüme 

 دلم این به عزیزم اومدی خوش

 

Seni  yıl l arca aramıştım 

 بودم دنبالت به سالها

Anlamsız bomboş o gözlerde 
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Zamanı deği l  deme bana 

 نیست زمانش  حالا که نگو من به احساست بی و سرد چشمهای اون با

 

Aşkın mevsimi  olmazki 

 (نداره خاصی زمان)  که نداره فصل عاشقی

 

Aşkın mevsimi  olmazki 

 که نداره فصل عاشقی

 

Seni  ben içime öyle beklemi şimki 

 که بودم انتظارت در وجودم در چنان من

 

Ölürüm nefesine  

 نفست برای میمیرم

 

sarıp sarmala beni 

Güzel im gül  tenine  

 من زیبای کن بغلم بگیر آغوشم به گلت مثل تن با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 289 

 

bi rdaha düşermiyi z ki 

Bi lmem sevdanın böylesine 

 !میشویم؟ عشقی چنین گرفتار دوباره آیا نمیدونم

 

Seni  hangi  bulut gönderdi 

 فرستاد تورو ابر کدام

 

Yağmurun boyu yağar tenime 

 بدنم به میباری باران مثل که

 

Seni  yıl l arca aramıştım 

 بودم دنبالت به سالها

 

Kurumuş susuz onçöl l erde 

 برهوت و خشک های کویر اون در

 

Zamanı deği l  deme bana 
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 نیست زمانش که نگو من به

 

Aşkın mevsimi  olmazki 

 که نداره فصل عاشقی

 

Aşkın mevsimi  olmazki 

 که نداره فصل عاشقی

 

Seni  ben içime öyle beklemi şimki 

 که بودم انتظارت در وجودم در چنان من

 

Ölürüm nefesine  

 نفست برای میمیرم

 

sarıp sarmala beni 

Güzel im gül  tenine  

 من زیبای کن بغلم بگیر آغوشم به گلت همچون بدن با

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 291 

bi rdaha düşermiyi z ki 

Bi lmem sevdanın böylesine 

 !میشویم؟ عشقی چنین گرفتار دوباره آیا نمیدونم

 

Aşkın mevsimi  olmazki 

 که نداره فصل عاشقی

 

 میخواست دلم..بود انداخته خط بینمان مزخرف سکوت آن همچنان و رسید آخر به آهنگ

 دلم تنها دیدم را شاهکارهایش و شدم بیدار خواب از که این از بعد دیروز...بشنوم را صدایش

 گیرن برگ دو آن...میکشیدم نفس را موهایش عطر و میکردم بغلش سفت تا بود کنارم میخواست

 غذایی آن طعم و داشت خواهم نگه ام زندگی های یادگاری ترین قیمتی جز ابد تا را یخچال روی

 نم که بود دختر این محبت از قطعا..نمیکردم فراموش هرگز را بود پخته کوچکش دستان با که

 یدارمب رفتن قبل کاش فقط ممنونم..کنم تشکر نشد دیروز بابت: بود خوب حد این تا حالم امروز

 ...میکردی

 ...انگار بهتره حالتون..میکنم خواهش: خواستنی و شیرین اما نافذ و کوتاه...کرد نگاهم بالاخره

 چیکار نمیدونست ذوقش از دیشب ماهور..تواِ لطف خاطر به...بله: گفتم آرام و زدم دور را میدان

 ..میکرد نگاه خونش به لذت با و خورد ترکیدن مرز در کنم فکر...کنه

 هیچ بکشه خونه اون به دستی بار یه ای هفته بگین خب: صدایش بی های خنده از امان و خندید

 ..میکنه نگاه خونشو لذت با همیشه و نمیشه اونطوری وقت

 این از تر شلوغ سرمون ماهور و من اما درسته: زدم کوتاهی و محو لبخند هم من

 ..طولانی زمانی فواصل با البته میاد کاری تمیز برای نفر یه هرزگاهی..حرفاست
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 اومد؟؟ خوشتون غذا از چی؟؟ شما: گفت آرام و داد تکان را سرش

 بگم؟؟ صادقانه: بود شده تلنبار ذهنم در که هایی حرف از پر اما کوتاه خیلی...کردم نگاهش

 مزگیخوش اون به غذایی بود وقت خیلی: فرستادم بیرون را نفسم..داد تکان سر ملیحش لبخند با

 ..بودم نخورده

 توقف بیمارستان مقابل دقیقا و دادم قورت را ام خنده...شد تر غلیظ لبخندش کردم حس

 حتی میشد باعث معصومیتش و پاکی...بود هرچیزی از تر راحت دختر این کردن خوشحال...کردم

 .کنم پیدا پارک برای جای یه من تا تو برو: شود خوشحال هم تعریف یک با

 دمنفهمی معنیشو من..بود قشنگی آهنگ راستی...ممنون: کرد باز را کمربندش و چرخید طرفم به

 ...نشست دلم به اما

 غرق درونشان میکرد وادار را آدم عجیبی طرز به هایش چشم..شدم خیره هایش چشم به

 ته:داشتم واهمه وجودش از که بود کرده احساسی پابند مرا دختر این کارهای شیرینی...شوی

 ..دلم به اومدی خوش که بود این معنیش

 هب فشار با که خورد سر انگشتانش روی نگاهم...ایستاد حرکت از مردمکش و شد گرد هایش چشم

 من: کرد زمزمه باشد آمده خودش به انگار بعد و میکرد نگاهم مات..بودند زده چنگ دستگیره

 ..تو..میرم من..

 عطرش و انداختم نگاه رفتنش مسیر به...شد خارج ماشین از میشود رها چله از که کمانی بسان و

 کرده خلق من آرامش برای را دختر این خدا...کشیدم نفس را میزد پرسه ماشین درون هنوز که

 زا از ترس..ترسیدم بار اولین برای بودم کرده هدایتش خودم که خطری پر مسیر این در من و بود

 میخواست و بود زده جوانه قلبم سرمای درون زندگی سال سی نزدیک بعد که کسی دادن دست

 هب حتی... میکنم حفاظت ازت: کردم زمزمه و فرستادم بیرون یکجا را نفسم..کند تمام را زمستان

 ...جونم قیمت
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 قول به و میخواهد را محمودی سهراب و دنیا جذب من از روزها همین خان که میدانستم خوب

 ..لرزیده بدهم و لرزیده پایمان بار اولین برای اینبار هردویمان ماهور

 فکر کار این پایان به درهم های اخم با و دادم حرکت پارک جای کردن پیدا برای را ماشین

 ماسم شنیدن از حتی دیگر احتمالا است طرف ای حرفه خلافکار یک با میفهمید اگر دنیا..کردم

 ... میکرد وحشت هم

 ...ردنمیک رهایمان نمیگرفت را جانمان تا و بود نشدنی تمام کابوس یک مثل اینبار مأموریت این

 

 : دنیا

 فضای از میدانستم..بود افتاده گود هایش چشم زیر...کردم نوازش آرام آرام را پدر موهای

 قطرات آرام حرکات به نگاهی..شده ضعف این باعث هم همین و است متنفر حد چه تا بیمارستان

 عمل این پایان تا روز سه فقط...کردم باران بوسه را سرم جای و انداختم هایش رگ درون سرم

 وارد سامان و شد باز در...میگرفت را جانم بیشتر اضطراب میگذشت که روزی هر و بود مانده

 شگاهدان به کلاسم برای تا پدر پیش بیاید بود قرار...شدم بلند جایم از و زدیم بهم لبخندی...شد

 کنان پچ پچ و دادیم دست هم با...بدهم دستش از نمیتوانستم که داشتم مهم کلاس یک...بروم

 ..برمیگردم زود..مرسی: گفتم

 ..هستم کن استراحت برو کلاس بعد..نباش نگران: پاشید رویم به را مهربانش لبخند

 پدر سر بالا را دیشب تمام...شدم خارج اتاق از کیفم برداشتن از بعد و دادم تکان برایش سری

 سر به را خودم...میسوخت خواب شدت از هایم چشم حالا و میکردم نگاهش و بودم نشسته

 مطمئنا صورتم و بود سرد وحشتناک هوا...گرفتم بغل را خودم هایم دست با و رساندم خیابان

 ماشینی که شدم خیره تاکسی یک دیدن امید به ها ماشین آمدن مسیر به کمی..بود شده سرخ

 شک و ترس با...کشید ماشین داخل مرا قوی دستی بیایم خودم به تا و کرد ترمز پایم جلوی

 هخف دهانم روی دستی گرفتن قرار با نطفه در که کردم باز جیغی کشیدن برای را دهانم عمیقی
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 طفق...نکنی صدا سرو که شرطی به نداریم باهات کاری: شد بلند گوشم زیر زمختی صدای و شد

 ...سلامت به مارو و بخیر رو شما بعدش و کسی به بدیم تحویلت باید

 صداهایی رگبار دوباره...کرد سر را پاهایم و دست و گرفت را جانم ی همه پیچک یک مانند ترس

 شب یک یادآوری و میسپردند خاموشی به را خودشان یک به یک که بدنم های عصب و گوشم در

 ....بارانی

 

 آن ریادگا که کننده نابود ترس همان چون کنم صدایی سرو نمیتوانستم هم میخواستم اگر دیگر

 و رعد صدای و دختر یک جیغ صدای ذهنم در...بود برده راتحلیل جسمم حمله یک مثل بود شب

 چشمم جلوی از تصاویر و بودم داشته نگه باز زور به را ام ترسیده های چشم...میشنیدم را برق

 .......... باران...خون...الهه...نمیرفتند کنار یکدم

.................................................................................................................. 

 اطرافم از گنگی صداهای..بود شده وصل کیلویی چند ی وزنه یک انگار چشمانم به

 کردن باز برای را نیرویم تمام...دهم تکانش نمیتوانستم که بود سنگین حدی به سرم..میشنیدم

 ...انداختم فاصله هایم پلک بین آرام و گذاشتم چشمانم

 ..میزد داد کسی سر که مرد یک شنایٱ صدای...بشنوم را صداها میتوانستم تر راحت حالا

 سراسر اتاق یک..کردم نگاه بودم درونش که اتاقی به و چرخاندم را سنگینم سر کمی

 جااین حتی و هستم اینجا چرا و حالم بی انقدر چرا نمیدانستم اصلا...بود شده قفل ذهنم...سفید

 ...کجاست

 را ام انرژی تمام که بود حس بی عضلاتم آنقدر اما بنشینم کردم سعی و دادم قورت را دهنم آب

 که را حسم بی دست...دادم تکیه سرم پشت پر بالش به نشسته حالت به کمی فقط و کرد تخلیه

 سرم تمام در ای کشنده درد...دادم قرار سرم روی را بود کرده پیدا رهایی بزرگ فلج یک از انگار

 ...داشت جریان
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 ارهدوب ترس و کرد حمله سرم به بود افتاده که اتفاقاتی ی همه..افتاد اتفاق ثانیه یک در چی همه

 واضح پر و شب آن یاد و مرد آن صدای...ماشین درون شدنم کشیده...شد پخش تنم ی همه در

 رد به ترس با..میفهمیدم را بدنم حسی بی دلیل حالا...بودم شده حمله یک گرفتار دوباره بود

 راف بهت را جانم تمام بعدی ی کننده فلج ترس از قبل و شد باز سریع که انداختم نگاهی سفید

 ...گرفت

 ..عمیق بهت یک

 ...بزرگ سوال علامت یک

 شدی بیدار خداروشکر: زد زانو تختم کنار سریع و زد نگرانی لبخند بازم چشمان دیدن با

 ..کشتی منو که تو...عزیزم

 بودم حس بی...بود شده لال زبانم عمیقم بهت از بلکه ترس از نه اینبار...کردم نگاهش بهت با فقط

 بدترین به دیگر بار یک انگار که بدنی و نشده هضم های ترس ٬خورده فرو های داد و سوال از پر و

 چشمانم ی خیره و گرفت را حسم بی و سرد دستان...بودند آورده در بازی هایش عصب شکل

 ادوت اون نمیکردی باز چشماتو اگه خودت جان به بهتری؟؟..گلم بگو چیزی یه: کرد زمزمه نگران

 .میکشتم و خر نره

 پر ار تمامیتم تهوع حالت شبیه حسی فقط نداشتم را دستم کشیدن پس برای کافی انرژی حتی

 ...بزن حرفی یه دنیا: کرد ترش نگران بهتم پر سکوت..کرد

 صدایم اما کنم پرتاب بیرون به را کلمات تا زدم را زورم تمام...دادم تکانی را ام شده قفل زبان

 دزدیدی؟؟..منو..تو بود؟؟..تو کار: حال بی و بود جان کم همچنان

 ...هم شایدو زدنم حرف از شاید..شد آسوده چشمانش

 میخواستم فقط...عزیزم چیه دزدی...خداروشکر: نمیفهمیدم را چیز هیچ دیگر انگار..نمیدانستم

 ...میزنن گند اینطور دونفر اون میدونستم چه..کنی گوش حرفام به کنم مجبورت
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 به کمی جان شد باعث بودم کشیده لحظه آن که سختی لحظات و گلویم بغض..وجودم خشم

 بائیر آدم...خائنی فقط میکردم فکر...باشی پست انقدر نمیدیدم خوابم تو حتی: برگردد صدایم

 شده؟؟ اضافه محسناتت به هم

 فقط من دنیا: گفت آرام و نشست تخت ی گوشه و شد بلند تخت پایین از...کرد ریزی اخم

 ...داری و ترس اون هنوز نمیدونستم من..بزنم حرف باهات میخواستم

 و لحظه آن به وقتی...نمیدهد امان آدم به که بغض این به لعنت...عصبی پوزخند...زدم پوزخندی

 این و نداشت جان پاهایم و دست هنوز...بود بد حالم...میسوخت جانم تمام میکردم فکر ترسم

 ندانستن از داد هدیه من به را نداشتنش و میترسیدم نداشتنش از روزی که آدمی همین..آدم

 منفورترین و ترین خودخواه..کنی فکر که چیزی از بیشتر...هستی عوضی خیلی:میزد حرف

 میخوای؟؟ جونم از چی..نریمان زمینی روی موجود

 هایش حالت همچین برای روزی احمق منه و کرد مشت را دستانش...بست درد با را چشمانش

 ..نگو اینطوری...دنیا نگو..نگو: میدادم جان

 حس پاهام و دست هنوز ببین نگم؟؟ رو چی نگم؟؟: بودم یافته باز را صدایم کاملا حالا

 ...پیشت بیارن منو فرستادی و غول نره دوتا که غیرتی بی انقدر...نداره

 حسی ها چشم این به هنوز اگر من به لعنت..من به لعنت...بودند سرخ...کرد باز را هایش چشم

 گفته اونا به..بودم کرده درمان تورو من دنیا: کشید جلو تخت روی را خودش کمی...باشم داشته

 ...هنوز نمیکردم فکرشم من..بیارنت احترام نهایت در بودم

 از...اینه حالم و ماشین تو انداختن زمینی سیب گونی عین منو احترام؟؟: پریدم حرفش میان

 هات رشته ی همه آخر شب همون اما..بودی کرده درمان منو تو بله میزنی؟؟ حرف احترام کدوم

 جلوت قبل از بدتر و زدم خطشون و دروغ شد برام ذهنتم تو حرفای و رفتی خودت...شد پنبه

 میخوای ازم حالا که گذاشتی زدن حرف واسه جایی مگه بزنی؟؟ حرف اومدی...نشستم

 سرم؟؟ روی آوار شدی و اومدی دوباره نرسیدی؟؟چرا عشقت به مگه تو اصلا...بشنوم
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 ترسیده...بودم خسته...شکست بغضم هم من...کرد نگاهم درمانده...کرده بغض میکردم حس

 نای یاد...رفتنش ی لحظه یاد...نریمان بودن روزهای یاد...بود شده تازه برایم دوباره الهه یاد..بودم

 طورچ باید دیگه...ببین روزمو و حال..نریمان ببین: بود دار بغض های چشم این ام زندگی روزی که

 بدم؟؟ و زندگیم تو بودنت تاوان

 کسی است سخت چقدر نمیدانی...نمیدانی تو..شد فشرده سرکشم قلب...انداخت زیر را سرش

 سرد شب یک در بعد و بزند گره هایش نفس به را هایت نفس...کند باز جا دلت در و بیاید

 گریه جلویم مرد همان حالا...نشود رفتنش قبل شبیه چیز هیچ دیگر که برود طوری زمستانی

 مرد...نداشت دم و شاخ که درماندگی...کرده گره دستانش و بود آلود خون چشمانش...میکرد

 من که آخ..داشت خش صدایش...بود درمانده بود تر آشنا آشنایی هر از روزی که همانی روبرویم

 بود شده..درد بود شده...نفرت بود شده حسم ی همه حالا و داشتم دوست هم را صدایش زمانی

 و سال یک..میسوزم آتیش تو دارم نیمه و سال یک...دنیا میکشم زجر دارم نیمه و سال یک: زجر

 ینا بدون فهمیدم نیمه و سال یک..نمیکنه رهام آخر روز چشمات تصویر...نمیکنه ولم یادت نیمه

 ...دنیا کردم خریت..داشتم دوست میترا از بیشتر بدونم که

 که زنی همان از میترایش؟؟بیشتر از بیشتر داشت؟؟ دوستم..قلبم وسط در درست..شد وارد ضربه

 بخشید؟؟ لقایش به را داشتنم عطای و ایستاد جلویم خاطرش به عروسیمان به مانده هفته یک

  بود؟؟ کرده خریت

 بین از داشت حسی بی..کنم حرکت میتوانستم تر راحت حالا..شد خشم از پر وجودم تمام

 ..اینجا کشوندی منو ها وری دری این خاطر به که نگو: نالیدم و کشیدم جلو را خودم کمی..میرفت

: میکردم حسادت اش سرزندگی به روزی که کاشفی دکتر بود شده ترحم قابل چقدر...کرد نگاهم

 ...برگرد..اشتباه...دنیا کردم اشتباه

 رویشان بتوانم داشتم شک..گذاشتم زمین روی را پاهایم..گرفت را دیدم جلوی اشک

 ..احمقی خیلی..نریمان احمقی خیلی: غریدم خشم با و کردم مشت را دستانم...بایستم
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 یه: ودب تند نهایت بی ضربانش...گذاشتم قلبم روی را دستم...گرفتم گاز را لبم...کرد نگاهم مات

 تو تمبرگش بگی بیای...برگردی بودم منتظر ثانیه هر و روز هر..بودی رفته تازه که موقع اون...زمانی

 از..دبو شده پاره ترش قبل وقت خیلی از ما بین ی رشته فهمیدم گذشت یکم وقتی اما..برگرد هم

 کرده پر پیراهنتو زنونه عطر که روزایی...دیدم گردنت روی سرخ لب رژ رد که وقتی همون

 تو ؟کرد؟ فراموششون میشه نظرت به برگردم؟؟؟...جانم نمیگفتی میکردم صدات که روزایی...بود

 میبخشیدی؟؟ بودی

 لبمق...شد فشرده قلبم بود قلبم ی فرمانده مرد این که روزهایی حرمت به...شد شدیدتر اش گریه

 ....فهمیدم دیر من دنیا...دنیا: گرفت اش قبلی ساکن برای

 بیشتر هم جانم از زمانی را مرد این...بودنش روزهای یاد به...گرفت شدت منم اشک

 ییک و قلبم که دیر انقدر...دیر خیلی...فهمیدی دیر نریمان آره: خطاهایش ی همه با..میپرستیدم

 ...کرده خودش ماله و قلبم حالا و..چسبوند بهم و شکستش های تیکه...برداشت زمین رو از دیگه

 ...داشتی دوست منو تو..نمیکنم باور..دروغه: نالید بغض با و خورد یکه...پرید رنگش

: نمیشد تمام که عذابی برای...حماقتم روزهای برای...نالیدم و دادم تکان اشک با را سرم

 نمیدم؟؟ ادامه اشتباهمو من نفهمیدی هنوز تو اما..داشتم دوست...آره

 دوست سفید سراسر اتاق همیشه..ببین: گفت زد آتشم مظلومیتش که لحنی با و شد بلند

 ...کردم درست تو برای رو اینجا من..داشتی

 .شهمی نگرانم... مریضه بابام...برم بزار..نریمان کن تمومش: نیفتادم اما لرزید پاهایم...ایستادم

 آخ..بود او به خودم ی هدیه...کردم نگاه پیراهنش به...نمیشد باورش انگار...میکرد نگاهم مات

 روبرویم و آمد جلو..شدم آرام کمی هاکان یاد با..کرد فراموش سخت انقدر میشد چطور...خدا

 میکنه؟؟ خوشبختت: ایستاد

 ودب ترحم قابل برایم فقط حالا که کسی مقابل اینگونه اما بدهم جان...بدهم جان میخواست دلم

 را چشمانش تأییدم و دادم تکان را سرم...نگویم ام زده جوانه تازه عشق از و نایستم
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 شکسته زیادی...بستم را دهانم اما نکردی خوشبختم که تو بگویم میخواست دلم...شکست

 زندگیت تو دیگه...برو: کرد رها دستم کف و کرد خارج جیبش از حالی بی با را کلید...بود

 ....نمیبینیم

 شچنگ تخت پایین کیفم دیدن با و گرداندم چشم..خریدم جان به را کلید سردی و گزیدم را لبم

: تمبایس شد باعث صدایش که کردم را اتاق از رفتن بیرون قصد ام مقنعه کشیدن جلو بعد و زدم

 ...دنیا

 ردمک حماقت..ببخش منو: بگوید هم را آخرش کلام تا شدم منتظر و ایستادم فقط...نکردم نگاهش

 هک این و..سراغت میومدم خودم وگرنه نمیدونستم..بیهوشیت چهارساعت و بیست شد نتیجش و

 ....بودنم خوب روزای حرمت به...ببخش منو کردم که ظلمایی تمام بابت

 را سوالم اگر اما بود شکسته زیادی سرم پشت مرد...آمد نمی بند هایم اشک...برگشتم آرام

 ...نداری دوست دیگه رو میترا چرا...چرا: میمردم نمیپرسیدم

 شدست در هم میترا که بود همانی زیاد احتمال به که بود عکس یک به خیره نگاهش...نکرد نگاهم

 تو که چیزی...بود آرامش و نجابت اونم...نداشت رو چیزی یه میترا: مان دونفری عکس...بود دیده

 ..میزد موج تو

 حس...کنم تمام را اش پرونده میخواستم...اشک با...بار آخرین برای شاید...کردم نگاهش عمیق

 ...بخشیدمت: بودنش خوب روزهای تمام حرمت به زدم لب آرام...باخته زیادی میکردم

 ازب کلید با را خانه سالن در و شدم خارج اتاق از ببینم را اش اشکی نگاه دوباره که این از قبل و

 ...کردم خارج جهنم آن از را خودم و کردم

 یبرا باید را ساعات این بودم نکرده هضم هنوز و....نداشت تمامی اشک و بغض...میزدم نفس نفس

 اب و کردم حرکت فرش سنگ روی پیاده طول در....میکردم پیدا بهانه نبودم ساعت چهار و بیست

 هار دستمالی مانند سرم پشت و میکردم گریه را خاطرات...میکشیدم خودم دنبال را کیفم اشک

 ...داشتم زدن زار به عجیبی میل طرفی از و داشتم ضعف و بود بد حالم...میکردم
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 ....میسوخت نریمان و خودم برای دلم

 و رفت مرد این روز یک..بود عجیبی روزگار....گرفت کرد جبرانشان نمیشد که اشتباهاتی از دلم

 است گرد زمین...بود زده را دنیا حرف ترین درست گالیله و....من حالا و شکست سرش پشت مرا

 ...بود رسانده نقطه این به مارا امروز گرد زمین همین و

 ...خدانگهدار

 ...خدانگهدار

 .نکردی ای تازه کار تو

 ...بردار دیگه و نقاب این

 ..هربار شبیه همیشه مثل

 ..گفتم هرچی من نشد باورت تو

 ....خوردم غصه هرچی

 ..میمردم برات من نفهمیدی

 بود؟؟ زندگی شبیه تو کنار زندگیم کجای

 بود؟؟ کی با دلت بود باهات دلم

 ...داره ادامه من حسه

 ..دوباره بده حالمون

 ...نداره ته خط ته تا گفتم وقتی

 .نمیره یادت منو تو

 ...نمیشه نه نخوای که نه
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 شه؟؟ چی که خب کردی رو کارا این رفتی

 (خداحافظی٬علیزاده محمد)

 یگوش...شدیم تمام هم بد...شدیم تمام...گرفت اوج ام گریه و نشستم خیابان جدول کنار جان بی

 هبلافاصل و کردم روشنش..بود نریمان کار حتما..بود خاموش..کشیدم بیرون کیفم از را موبایلم

 شیدهک بعد روز به برگشتنم زود و برمیگردم زود بودم گفته سامان به...شد سرازیر  ها پیام سیل

 آن کمی اسمش دیدن با...افتاد رویش هاکان ی شماره گوشی کردن روشن محض به..بود شده

 ...الو: دادم جواب گرفته صدای همان با سریع و شد کم ام سینه روی آور عذاب حجم

 ات هستی گوری کدوم بگو من به فقط: آورد درد به را گوشم غیضش و نگرانی از پر فریاد صدای

 فکر؟؟؟؟ بی ی دختره بکشمت خودم و بیام

 با تا دادند مجوز انگار اصلا...کرد تشدید را ام گریه آرامش همین اما کرد آرامم صدایش نگرانی

 هاکان؟؟ آقا: نالیدم و زدم هق..بزنم زار راحت خیال

: غرید خروشان دوباره بعد و نشنیدم چیزی چون شد حبس نفسش کردم حس...کرد مکث کمی

 شده؟؟ چی تو؟؟ کجایی دنیا...دنیا

 ...کجام نمیدونم..نمیدونم: گفتم گریه با و گزیدم را لبم

 بودم درونش که مکانی از درکی که بود خراب حالم آنقدر یعنی..نمیدانستم هم حقیقتش

 ..بیام تا بده فقط نشونه یه...کن نگاه خوب و دوروبرت: زد نعره اینبار...نداشتم

 کم العاده فوق ها خیابان و بود زود خیلی صبح انگار..چرخاندم اطرافم و دور را ام اشکی چشمان

 زمزمه دارد ایران در را شعبه یک همین میدانستم خوب که روبرویم برند ی مغازه دیدن با..تردد

 ...نشستم.....برند روبروی: کردم

 ..یامب تا بمون همونجا: کشید نعره گوشم در بود نگرانی و ترس از بیشترش که فریادی با دوباره

 توک و تک..زدم هق مظلومانه و گرفتم دهانم جلوی را دستم...خورد سر گوشم کنار از گوشی

 امانم تهوع حالت و بود شده سرد بدنم تمام...میکردند نگاهم تعجب با میشدند رد که عابری
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 جسم از..میکرد پرش اتفاقات بین مدام ذهنم و میخورد بهم سرما زور از هایم دندان...نمیداد

 های نگرانی حتی و..پیشمان دقایق دیدار و نریمان رفتن...هایش جیغ صدای...الهه خونین

 مامت پاشدم وقتی و بخورم که چیزی یک به...داشتم احتیاج فراموشی به هرچیز از بیشتر....هاکان

 ....باشد شده پاک ذهنم از ام سالگی نوزده از بعد حوادث

 باید...بود آمده سر تحملم...بودم خسته من...میزدم هق مظلومانه و بودم کرده جمع را خودم

 نگران ذهنی بلبشوی آن در که بودم نکرده فراموش حتی و میکردم؟؟ فکر چندچیز به همزمان

 بود؟؟ کرده مالی ماست برایش را نبودم جور یک سامان یا بود فهمیده یعنی...باشم هم پدر

 شد ثباع شد پیاده ماشین از که نگرانی و عصبی مرد..آمد بالا نگاهم کنارم ماشینی شدید ترمز با

 ..من برای فقط..بود اینجا حالا و آید می زود بود گفته...بلرزم

 

 : هاکان

 و پریده رنگ و ترسیده دختر این...بست یخ هایم رگ در خون کردم حس...زد بهتم دیدنش با

 دش سست هایم قدم...لرزید پاهایم بار اولین برای...لرزید پاهایم کردم حس...بود من دنیای لرزان

 بود؟؟؟ آمده سرش بلایی چه...گرفت ترس را جانم تمام و

 ی هلب...شدم نزدیکش و برداشتم قدم سختی به و آرام..کرد مچاله را دلم اشکش پر و ترسان نگاه

 کس هیچ جلوی که کاری..زدم زانو جلویش...میکرد نگاهم لرزان و ترسیده و بود نشسته جدول

 را دستم لرزانش ی چانه...بود کرده جمع خود در را ظریفش جسم..بودم نداده انجام ام زندگی در

 پیشانی و گردن از که رگی مثل...کنم حس میتوانستم هم خودم را چشمانم سرخی و کرد مشت

 هاکان؟؟ آقا: زد هق و کرد نگاهم مظلوم...بود زده بیرون ام

 صدایش در عجز حد این تا که بودند کرده چه من شیرین دخترک با...نیامد در دیگر نفسم

 بود؟؟ نشسته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 303 

 پس همیشه خلاف بر اما لرزید...گرفتمش مانتو روی از و کرد دراز طرفش به را دستم

 وارد انبهش که فشاری از هایم دندان.آید نمی بالا نفسم و میکشد تیر قلبم میکردم حس...نکشید

 ماشین سوار میخواستم فقط...حرفی هیچ بی...کردم بلندش آرام...بودند شدن خورد مرز در میشد

 ماشین سوار آرام را نحیفش جسم و کردم باز برایش را در..کنم آرامش خودم ی شیوه به تا شود

 همچین من قرمز خط به تا کرده جرأت کسی چه بدانم میخواستم فقط...میلرزید همچنان...کردم

 ...کنم نیستش هستی روی از ممکن نحو بدترین به تا کند وارد را ترسی

 سریع...بود شده بیشتر لرزشش...نشستم هم خودم و زدم دور را ماشین سریع و بستم را در

 در را کتم...بود روان اش گونه روی همچنان هایش اشک...کردم تنظیم رویش و روشن را بخاری

 ...بگیر فاصله صندلی از: کردم زمزمه جدی و آوردم

 دممیفهمی حالا...شد مشت بیشتر دستم...داد انجام را خواستم که کاری پرسش هیچ بی و مظومانه

 در حرکت یک در کند کاری که این از قبل و پیچیدم دورش را کت...چه یعنی مرد یک دادن جان

 اش مقنعه روی را سرم بهتش به توجه بی و کردم نوازش را کمرش کت روی از...کشیدمش آغوشم

 انال همین به تا بود گشته دنبالش جا همه و نیست دنیا بود گفته سامان که دیروز از...دادم قرار

 انقدر ندارد حق بفهمد تا بزنم داد سرش آنقدر و ببینمش میخواستم فقط...میکرد درد قلبم

 ودمب گشته را شهر این خیابان به خیابان و بود نیامده چشمم به خواب ای لحظه حتی...کند نگرانم

 این...برنگشت و رفت نفسم ای لحظه چطور دارش بغض صدای شنیدن با میدانست خدا فقط و

 شدت از که لحظاتی تمام آغوشم در میخواستم...آورد می درد به را جانم تمام شکسته دنیای

 او از هم را کن خراب خانه و لعنتی لرز این و ببرم یاد از را بودم جانم به دادن جان مرز در نگرانی

 ...گیرمب

 دختر این...فشردمش بازوهایم میان بیشتر و داد باد به را سختم لحظات تمام آرامبخشش عطر

 ..بود شده من زندگی ی همه

 

 :دنیا
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 دبو دورم هایش دست..کردم نگاه بود شده گشوده رویم سخاوتمندانه که گرمی آغوش به بهت با

 ...کرد نابود و شست خود با را تنشم ی همه تلخش عطر و

 مخدر...بود شده تر آرام هقم هق و بود رفته بین از لرزشم..بودم نکرده هضم را افتاده اتفاق هنوز

 آغوش؟؟ این داشت

 در من...کنم نگاه هایش چشم در نمیتوانستم خجالت از..کرد رهایم که دادم تکانی خودم به آرام

 ...بود کرده پر را تمامم آرامش گناه حس جای به و بودم نامحرم یک آغوش

 حالا؟؟ تا دیروز از بودی کجا کیه؟؟ حال این مسبب: شد بلند گوشم زیر اش جدی صدای

 دلبری اش زده بیرون های رگ چقدر...بود اخم پر و جدی چقدر..کردم بلند آرام را سرم

 ..چقدر..بود داشتنی دوست نگرانش و خسته و سرخ های چشم چقدر...میکرد

 خوبه؟؟ بابام:کردم رها آرام را نفسم

 ودی؟؟ب کجا...بگو تو حالا..بفهمه نذاشتیم...خوبه بابات: کرد باز دوباره و بست را چشمانش عصبی

 زدن حرف میگفتم؟؟دلم چه...نزند داد تا میکند کنترل را خودش دارد زور به میکردم حس

 به را پایم و من کابوس شد که روزهایی همان از...گذشته از بلکه امروز و دیروز از نه اما میخواست

 ...کرد باز نریمان دفتر

 ..بده جواب...میکنم سکته دارم دنیا: کرد تر بلند را صدایش دید را سکوتم که اینبار

 را اش زده بیرون های رگ روی آنقدر میتوانستم کاش...دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم

 ...بود آرامبخش آغوشش مثل هم هایش داد مرد این..شود آرام تا کنم نوازش

 که آغوشی همان...میخواست را آغوشش دوباره دلم اما بود حیایی بی..بستم را هایم چشم

 یم گل هایم گونه و میشدم آرام یادش با که همانی...شد نصیبم ناگهان آنقدر چطور نمیدانستم

 تپه؟؟ همون میبری و من..من: انداخت
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 مآرا...شد متوقف راه میان و کند پاک را اشکم ی قطره تا آورد را دستش..میکرد نگاهم نگرانی با

 نه؟ یا کرده اذیتت کسی بگو من به فقط: کرد نجوا عصبی و کلافه اما

 .میکنی فکر تو که اونطوری نه: بستم را چشمانم

 زمهزم و کشید صورتش به دستی و شد آسوده اش چهره...بیرون به کرد پیدا راه تازه نفسش انگار

 ...شکر خدایا: کرد

 بل و کرد نگاهم ندادی؟؟؟ قرار دلربایی مرد این خلقت در زیادی خدایا...تپید برایش بیشتر دلم

 عذاب تصور از هنوزم...کاستی و کم هیچ بی...شده چی که میگی برام تو بعد و همونجا میریم: زد

 ...میده دست بهم مرگ حال چندساعت این

 ابال کمی تنم روی را کت دید که را دادنم تکان سر..بود آتش روی آب اش نگرانی بود؟؟ نگرانم

 ...شکسته دنیای برای بود مرد زیادی امروز هاکان...کرد حرکت و کشید

 دب بین حالم هنوز من...کردیم سکوت هردو تهران اوج در مان داشتنی دوست ی تپه به رسیدن تا

 هرزگاهی هم هاکان...بودن هاکان کنار بعد و نریمان با بودن لحظات بین...بود گردش در خوب و

 تشرب نوشیدن عین اش نگرانی این..است خوب حالم شود مطمئن میخواست انگار..میکرد نگاهم

 همیشه تا باشد بد حالم همیشه داشتم دوست اما بود خودخواهی شاید...بود گوارا و شیرین عسل

 را ام چهره در را هایش مردمک زدن دودو...داشتم دوست را اش نگرانی...باشد نگرانم

 چطور نمیدانست هم خودش...بودم محتاج ام زندگی در را مرد این وجود من...میپرستیدم

 بین از تلخش عطر تنفس هر با گذشته ساعات ترس و غم و بود برگردانده را آرامش وجودش

 ...میرفت

 کت ی یقه روی را دستش اما بپوشد تا بردارم دورم از را کتش خواستم تپه به رسیدنمان با

 ...نمیشه سردم من...باشه بزار: کرد زمزمه جدی و گذاشت

 هاینگون بود هم بهتر من برای حقیقتش...انداختم بالا شانه و کردم نگاه چشمانش عمق در کمی

 رایب پیام یک شدن پیاده از قبل...میکرد بیشتر را آرامشم و میپیچید ام بینی زیر عطرش بوی

 و است خوب حالم که مضمون این با فرستادم است شدن دیوانه حال در نداشتم شک که سامان
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 دورم بیشتر را کت...گرفت را تنم سرد هوای موج شدم که پیاده...کردم خاموش را تلفنم

 سردته؟؟: کرد نگاهم سریع هاکان...پیچیدم

 بغض؟؟ چرا:غرید نگران که دادم تکان نه علامت به را سرم..کرد پر را چشمم ی کاسه دوباره اشک

 حترا نفس یک میتوانستم کی....نشست معروف سنگ تخت روی...رفتم جلو به و نکردم نگاهش

 زمزمه بغض با کنم؟؟ زندگی ها آدم ی همه مثل و باشم نداشته نگرانی بخندم؟؟ آزاد بکشم؟؟

 میشه؟؟؟ تموم کی: کردم

 میکنه؟؟ نابودم چقدر بغضت بودم گفته: کرد زمزمه و سرم پشت درست...شد نزدیکم

 آستین...شد خیره چشمانم در جدی ی چهره همان با و شد تر نزدیک...برگشتم طرفش به مات

 و بیست این تو بهت بودم گفته: کرد زمزمه و زد گره بهم بود آویزان دوطرفم که را کتش های

 بکشم؟؟ نمیتونستم هم نفس اومده سرت بلایی چه و کجایی که این تصور از چهارساعت

 

 اتم...بودند کرده سحر را هایش واژه نت به نت انگار...بود گیر نفس کلمات این ادای حین صدایش

 هگفت بهت: زد لب فرد به منحصر صدای همان با گوشم زیر و شد تر نزدیک...حس بی و مات..بودم

 ..چقدر که بودم

 قفل اش تیره چشمان در را ام رنگی چشمان...کردم بلند آرام را سرم...کرد قطع را حرفش

 قلبم میشد تمام جمله آن اگر  انگار...نبودم جمله آن ی ادامه ی آماده هم خودم انگار..کردم

 شگرد به ام چهره در را نگاهش...حالا نه لااقل..کند تحمل را شنیدنش از ناشی هیجان نمیتوانست

  حس ام گونه روی را نوازشش فقط که نسیمی از تر آرام و ایستاد ام اشکی چشمان روی..درآورد

 ...بزن حرف:گفت میکردم

 ذهنم برای بود افتاده هم پشت که اتفاقاتی حجم...بودم کرده گم را کلمات...بستم را چشمانم

 ...بود شده تمام سنگین
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 رمس پشت...پیچیدم دورم بیشتر را کتش و کردم جمع را پاهایم...نشستم دوباره سنگ تخت روی

 واه سرمای از لبهایم...واقعی گاه تکیه یک عین....بود پشتم همیشه...ایستاد کمی ی فاصله با

 می بالا یکجا باید را درد این...کردم شروع آرام و کردم ترشان زبانم با...بودند شده خشک

 آرام مرا که بود بلد او چون...میخریدم غمم برای را هاکان وسعت به همدردی باید...آوردم

 سالم نوزده: بدهد انجام صدایش و چشمان و او خوبی به نمیتوانست کس هیچ که کاری...کند

 خودم سال و همسن دخترای ی همه مثل...بودم چهار ترم بودم شده دانشگاه وارد زود چون....بود

 بودم خام...میشدم دیده بزرگ همه چشم تو تازه...جوونی اوایل منطقی غیر هیجانات و شور از پر

 ریسک عاشق و سرخوش و شاد...میدونستم کل عقل و خودم اما تجربه بی نهایت بی و

 ..بود متفاوت الانم دنیای با خیلی من سالگی نوزده دنیای...کردن

 و بدی ی همه با...من داشتنی دوست پایتخت...زده سرما تهرانه...دوختم تهران به را چشمانم

 یه از فراتر شایدم...بود خواهرم نه که دوست..ابتدایی اول از...بود دوستم الهه: هایش زشتی

 ..ریسک عاشق...خطرناک کارای و هیجان عاشق...بود خودم مثل...خواهری نسبت

 خیس را ام سرمازده پوست پلکم ی گوشه از اشک...بستم تهران روی به را چشمانم

 لمث درست...بود زمستون...بیرون بریم بودیم گذاشته قرار شب اون:کردم حس را سوزشش...کرد

 ...نبود درست مطمئنا که کاری به بود من اصرار...حالا

 بدیلش بی لبخندهای و ای قهوه درشت چشمان آن با الهه تصویر...گرفت سرعت هایم اشک

 ی سوژه یک...بود سوژه یک کسب پی در همیشه چشمانش..نمیشد جدا چشمانم از ای لحظه

 و بزنن دانشگاهشون تو نمایشگاه یه بود قرار..بود تک کارش تو...بود عکاسی رشتش الهه: ناب

 سوژشو من...بود الهه واسه عالی موقعیت یه این..بشه داده شرکت توش ها بچه منتخب آثار

 ...کردیم و انتخاب بدترین ما و میگرفت  عکس اجتماعی معضل یه به راجع باید...کردم انتخاب

 خنده...بود گوشم در هنوز الهه صدای...کنم خفه را ام گریه صدای تا گرفتم دهانم جلوی را دستم

 رخ به بودند سفید زیادی که را هایش دندان همیشه ساقی قول به و بود صدا پر همیشه هایش

 تیسخ به را لرزانم لبهای...کرد نگاهم نگرانی از پر اخمی با و نشست کنارم هاکان...میکشید آدم

 معتادای که ای منطقه به راجع...شدیم خارج خونه از هم با غروب: دادم ادامه و گرفتم کنترلم در



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 308 

 هب و خودمون تاکسی یه با و برداشتیم و دوربین...بودیم شنیده بودن اونجا زیادی خواب کارتن

 چون میداد ما دست رو سوژه تاریکی همین خب اما میشد تاریک داشت هوا...رسوندیم اونجا

 ...میکردن سیر هپروت تو رو روزا و اومدن می بیرون مواد تهیه برای شبا اکثرا

 قلبم در خودم از تر عمیق خشمی چون نکردم نشست هاکان ی چهره در که خشمی به توجهی

 رومون خوبی های نگاه...بودیم ترسیده: نبود شدنی فراموش کابوس این..بود نشسته

 ههال حالا اما...بگیریم و عکسارو اوایلش همون از و نشیم منطقه وارد زیاد بود این سعیمون...نبود

 رناکهخط که توپیدم بهش  اخم با..بره جلوتر بود مصر بود گرفته خودش نظر به خوبی عکسای که

 زا لجبازتر اونم اما داری خود جای که تو نمیشناسن هم بچه و زن اینا گفتم بهش...نکنه بچگی و

 ...بیام تا همینجا بمون تو: گفت و بود من

 ی ورهدلش و ترس که بود نشده دقیقه ده...رفت و بوسید گونمو سریع که کردم نگاهش ناراحتی با

 با..ودب گرفته عکس هرچی بود بس دیگه...دنبالش برم گرفتم تصمیم...نشست دلم تو عجیبی

 و تدرس جون هم بقیه...نمیفهمیدن هیچی بودن نعشه انقدر که ها بعضی..جلوتر رفتم لرز و ترس

 جارو همه که بدی بوی و زمین رو افتاده های سرنگ...بود دردناکی های صحنه...نداشتم حسابی

 با...بود الهه صدای نداشتم شک...شنیدم و دختر یه جیغ صدای رفتم جلوتر که یکم...بود گرفته

 بود خرابه رسما که قدیمی داغونه و درب ساختمون یه به چشمم و کردم نگاه اطرافمو ترس

 کنار سوراخ از...میشد تر بلند جیغ صدای میشدم نزدیکتر هرچی و طرفش کردم تند پا...خورد

 صدای و میکرد حرکت باد تکون هر با فلزی ی رفته رو و رنگ در...شدم خونه وارد دیوار

 داخل به که باز در بین از...میومد الهه التماسای صدای...رفتم جلوتر ترس با...میومد جیرجیرش

 ....رو الهه داشتن مرد نفر دو...زد یخ رگام تو خون شدم خیره

 هاکان صدای...زدم چنگ ام سینه به غم با و زدم زار...بدهم ادامه نگذاشت شرمم شاید و هق هق

 ..میکنی اذیت خودتو داری...بدی ادامه نمیخواد:بود گرفته

 تممیخواس...کنم گوش حرفش به نمیخواستم...دادم تکان راست و چپ به تند تند گریه با را سرم

 التماس چشمام جلوی داشت دوستم..موندم سرجام شده خشک ترس با: شوم خالی و بگویم

 چشمای..نداشتم هم و رفتن جلو جرأت حتی..برنمیومد ازم کاری هیچ من و میشد نابود و میکرد
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 اام میخواست کمک ازم نگاهش با..دید منو...شد خیره بهم التماساش وسط یهو اشک با ایش قهوه

 دستام...ایستادم خرابه اون ی گوشه و رفتم عقب عقب...بکنم نمیتونستم کاری هیچ من

 مونه و کردم پیداش بالاخره...میگشتم موبایلم دنبال و میکردم گریه...بودم ترسیده...میلرزید

 آدرس و پلیس به زدم زنگ جون بی و زمین افتادم....بایستم نمیتونم دیگه کردم حس لحظه

 های خنده و الهه جیغای صدای...کردم پنهون گوشه اون خودمو اشک و ترس با و دادم رو منطقه

 آژیر صدای...نشنوم تا میدادم فشار گوشام رو دستامو...میکرد بیشتر و بدنم لرز مرد دوتا اون

 دویدن و بیرون اومدن خونه از هل با مرد دوتا اون که دیدم...برگشت تنم به جون اومد که پلیس

 گرن و جون بی..میلرزیدم...رسوندم الهه به خودمو سریع..میشنیدم و پلیس ایست صدای..بیرون

 عین یشبق...کشیدم تنش رو پارشو مانتوی و گرفتم بغلم سرشو گریه با...بود شده بیهوش پریده

 کردن سکته..خانوادش به دادن خبر...بیمارستان الهه بردن...پلیس شدن داخل..بود کابوس یه

 میکرد خفم داشت که وجدانی عذاب...نمیزد حرف کس هیچ با و اومد بهوش که ای الهه...پدرش

 برای بابا آمیز سرزنش های نگاه ترسیدم؟؟ چرا...نکردم کمکش چرا...اونجا بریم گفتم چرا که

 ..دونفر اون اعدام حکم..اونجا به رفتن

 ات ندیدم لبخندشو دیگه...میشد خیره نقطه یه به و نمیزد حرف کسی با...بودم الهه پیش هرروز

 الهه به مربوط فقط جرمشون ظاهرا چون.. بشن اعدام بود قرار عام ملأ تو...حکم اجرای روز

 اجرای محل بره میخواد گفت و پوشید روشن لباس...زد حرف دوماه بعد روز اون الهه.. نمیشد

 الهه و میدادن جون داشتن دونفر اون..بود وحشتناکی ی صحنه...خندید دوباره روز اون...حکم

 آدم یه اعدام ی صحنه..میکنه سیخ تنم به مو هنوز روز اون یاد...بود غیرعادی حالاتش...میخندید

 بارون.. کنه استراحت میخواد گفت و اتاقش رفت برگشتیم وقتی...وحشتناکه بد هرچقدرم

 بمونم پیشش دوماه این روال طبق که این برای دوباره شب و خونه رفتم...میبارید شدیدی

 اون...بود بهتر حالش هم باباش..زده حرف الهه که بود خوشحال خیلی طفلی مامانش...برگشتم

 رفتم...نکردم کاری هیچ و ترسیدم که کنم خواهی معذرت...بزنم حرف باهاش میخواستم شب

 جواب جای به اون و خواستم معذرت ازش...گرفت دستامو..کنارش نشستم...زد لبخند بهم...اتاقش

 ...خواهری دارم دوست: گفت و بوسید و صورتم
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 نفرش یه تخت روی و کردیم بغل همو...کردیم بغض و خندیدیم...زدیم حرف بچگیامون از

 هشد شدیدتر بارون...پریدم خواب از برق و رعد صدای با شب...بچگیامون مثل درست...خوابیدیم

 با و آروم...میومد آب صدای اتاقش حموم از...ندیدم رو الهه اما کردم نگاه و اطرافم دورو...بود

 کمال در...نداد جواب بازم...کوبیدم در به...نداد جواب...زدم صداش و رفتم حموم طرف به تعجب

 خشک خونی وان رو نگاهم حموم بخار میون و دادم هل و در آروم..بود باز حموم در تعجب

 زده رگ دوتا با بود شده عاشق تازه که خندم خوش دختر...خوشگلم دوست...عزیزم ی الهه...شد

 درست...بود تنش سفیدش خواب لباس...بود کرده پر هارو کاشی روی خون..بود خوابیده وان توی

 کابوس شد لحظه اون تصویر و کرد خلاص و خودش رسیدن مجازاتشون به حیوون دوتا اون وقتی

 ...من شب هر

 جلوی چیزی هر از تر واضح تصاویر....آمد نمی بالا نفسم ام مظلومانه های هق هق و گریه زور از

 تمومش...بسه: فشرد کت روی از را هایم شانه و ایستاد جلویم درمانده هاکان...آمدند می چشمم

 ...کن

 ما سینه ی قفسه..میکرد درد...فشردم را قلبم...خشم از پر...نگرانی از پر...بود خش از پر صدایش

 منو اتفاقات همین: کردم زمزمه نگرانش و پریشان ی چهره به رو و بلعیدم ولع با را هوا...سوخت

 هربونم و آروم انقدر اما کردم عقد باهاش بابام اجبار با...کرد کمکم نریمان..کشوند نریمان دفتر به

 عوض رفتارش اما عروسیمون به مونده چندماه..شدم عاشقش کم کم که میکرد درکم و بود

 یه هک این تا نمیکردم باور...کنار بکشم و خودم و نریمانه با میگفت و میزد زنگ بهم زن یه...شد

 برگشته مدتیه سابقش عشق گفت و زد زل چشمام تو نریمان عروسیمون به مونده هفته

 نابود..شدم خورد اصلا نه...شکستم..بگیریم طلاق توافقی بهتره و باشه باهاش میخواد...ایران

 اما کنه سوارم تا میومد دنبالم...شدم پیاده نریمان ماشین از..بود شب...شد نابود من دنیای...شدم

 هرچی...بودن پسر دوتا...جلوم پیچید ماشین یه..نمیکردم توجهی که مبهوت و بودم داغون انقدر

 اشمحرف باور شکست جلوم که آدمی...پرید مشاوره جلسات تو شه بهتر حالم تا بود گفته نریمان

 و یدرس کنن سوار منو که این از قبل نریمان...قبل از بدتر...برگشت ترسم...بود معنی بی دیگه

  دنیا؟؟ میکردی داشتی غلطی چه حالیته که زد داد سرم...شد درگیر باهاشون
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 وحشتناک نریمان...داد دست بهم وحشتناکی عصبی ی حمله...نمیشنیدم چیزی دیگه من اما

 ...درمانم قبل دوران به بودم شده پرتاب شکل بدترین به دوباره منم..بود عصبی

 برگشته ترسم دوباره من...اومده سرم بلایی چه دوباره بودم متوجه شد خوب که حالم

 دنیای یه شدم من و گرفتیم طلاق توافقی...بودم دیده خیانت و بود رفته دست از اعتمادم..بود

 اقیس کمک با...برگردم زندگی به دوباره تا کندم جون من..ضعفام دلیل...همینه ترسم دلیل...مرده

 چیزی جمله این با..کردم اشتباه میگه و برگشته...برگشته نریمان حالا..عمه و سامان و بابا و

 که شده قایم پستو کدوم تو من زندگی آرامش هاکان؟؟ کنم چیکار باید من میشه؟؟؟ درست

 کجاست؟؟ تا اشتباهم تاوان اما...کردم اشتباه من نمیشه؟؟ پیداش میگردم هرچی

 بعید هرچند..کنم خالی را ام معده محتویات تا داشتم عجیبی میل...آمد نمی بالا دیگر نفسم

 شده تزریق هایم رگ به که آرامبخش جز چیزی دیروز از چون باشد ام معده در چیزی میدانستم

 کنارم سریع هاکان...شد خم و فشردم را ام سینه...بود نکرده دریافت دیگری چیز بدنم بود

 همه...نیست هیچی...بکشی نفس من با کن سعی...عزیزم آروم...آروم: میلرزید صدایش...نشست

 همه...بکش نفس من با هماهنگ و آروم فقط میرسم خودم لیاقتم بی اون حساب..شده تموم چی

 ...کنه اذیتت نمیکنه جرأت کسی دیگه...خوب دختر شده تموم چی

 پیش هایش نفس ریتم با هماهنگ و آرام من نفس و میگفت..میشدم آرام من و میگفت او

 اذیتم کسی..نترسم...هست میگفت...میکرد آرامم هایش حرف دیازپام و میگفت..میرفت

 میل هایم چشم..داشتم اعتماد هایش حرف به درمانده و شکسته منه همین...من و..نمیکند

 دغدغه بدون را چندساعتی میتوانم میکردم حس من و بودند خسته...داشتند خواب به عجیبی

 دنیای از نگرانش نگاه و بود هاکان حالا چون کنم دعوت آرامش به را روحم و ببندم را چشمانم

 مرتب و داشتند ورم نگرانی میان هایش رگ نریمان از عصبانی و بود..میکرد حمایت مردانه درونم

 ....هاکان اسم وسعت به داشت مردی دنیا و بود هاکان..بود لیاقت بی نریمان میگفت

 ...امپراطور

 ...بود رنجورم و زده یخ قلب ی تازه حکمران که کسی
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 که بود زده زل صورتم به حرصی و ماخ چنان با...نمیشد کنده رویم از دم یک سامان ی خیره نگاه

 یب..آمد نمی خندانش همیشه ی چهره به اصلا جدیت..میگرفت ام خنده بترسم که این از بیشتر

 را چپش سمت ی گونه و شدم خم...شدم خیره پدرم ی خوابیده ی چهره به نگاهش و او به توجه

 سامان...سربگردانم نبود لازم اصلا...شد حلقه بازویم دور دستی بنشینم که این از قبل و بوسیدم

 بیرون پدر اتاق از مرا سروصدا بدون و آرام خیلی...بود ها حرف این از تر شده شناخته برایم

 بودی؟؟ قبرستونی کدوم: غرید غلیظی فوق بااخم و کشید

 رجو حالم من و میکرد نگاهم طلبکار همچنان..زدم تکیه دیوار به و رفتم سمتش به ای غره چشم

 لحا از سنگ تخته کنار وقتی...بودند برداشته هایم دوش روی از وزنه یک انگار...بود خوب خاصی

 هایستاد شیر مثل سرم بالای که هاکانی با بودم دیده بیمارستان در را خودم آمدم بهوش و رفتم

 و کرد فشرده را دلم که بود عیان آنقدر اش نگرانی...میکرد آشوب را دلم سرخش چشمان و بود

 با...شیرین اسارت یک...بودند کرده اسیرم که کننده حمایت و بخش آرامش آنقدر هایش حرف

 برای...بود خوب شدن مرخص از بعد حالم من و نکرد باورش نمیشد که زد می حرف تحکمی چنان

 برای بود؟؟؟ شده نگران انقدر نفر چند برای هاکان...بود خوب هایش حرف و هاکان داشتن

 بود؟؟ انداخته کت چندنفر ی شانه روی بود؟؟ شده گاه تکیه انقدر چندنفر

 را بازویم قبل از تر عصبی سامان...بود خوب هم بودنم صدر این و بودم صدرشان در من مسلما

 میگیره؟؟ آروم من دل خیالت به و میدی پیام یه...نکردم قاطی تا دنیا بزن حرف: گرفت

 ..نریمان پیش: گفتم آرام و شدم خیره اش چهره به و فرستادم بیرون را نفسم

 میکردی؟؟ غلطی چه مرتیکه اون پیش: قرمز وحشتناکی طور به بعد و شد گرد هایش چشم

 ومن زور به: بود هاکان چون نمیکرد اذیتم هم آنقدرها موضوع این دیگر..انداختم بالا را هایم شانه

 و زد حرف سری یه اومدم بهوش که بعدش..ترس از غش منم...پیشش بردن و ماشین تو کشوندن

 اینجا اومدم و کردم گوش منم
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 هاکان خاصیت...نبود مهم برایم دیگر هم سوزنی سر ی اندازه موضوع این انگار...زدم حرف بچگانه

 تازه شد کبود که سامان ی چهره میداد؟؟ جلوه اهمیت بی را دردها وجودش انقدر که بود چه

 تا سامان نمیدانست من ی اندازه به کس هیچ...ام گذاشته جوشش ی نقطه روی دست فهمیدم

 ...عوضی و پست مردک: دارد دل به کینه نریمان از حد چه

 حالت به و گزیدم را لبم...رفت خروجی طرف با بلندش های قدم آن با و کرد ول محکم را دستم

 ..وایستا دنیا جان: گرفتم من اینبار را بازویش و کردم حرکت سرش پشت دو

 دیگه سراغش بری اگه خدا به: گفتم عجله و ایستادم مقابلش و رفتم جلوتر.برنگشت اما...ایستاد

 ...نمیارم اسمتم

 شده چفت بهم های دندان بین از و شد خم طرفم به کبود ی چهره همان با فروخورده خشم از پر

 بچرخه؟؟ خودش واسه راست راست ناموس بی اون بزارم که غیرتم بی انقدر یعنی: غرید اش

 اما بگیرم را عجیبش خشم و هاکان جلوی نتوانستم شاید..رفت ضعف اش برادرانه غیرت برای دلم

: دیمایستا ای گوشه و برویم کنار راه سر از تا کشیدم را دستم..کنم کنترل میتوانستم را سامان

 تموم و نبود و بود هرچی نریمان و من...چی همه بشه تموم بزار کردت باد رگ اون فدای من

 نمیخوام...سراغش بری نمیخوام...بیاد زندگیم وسط شرایطی هیچ تحت نمیخوام دیگه..کردیم

 همین..شکسته هم بد...شکسته نریمان..داداشی ازت میکنم خواهش...بدم دست از و آرامشم

 ها هلحظ این باید تو.شم افقی دوباره استرسا این بار زیر نزار..داره عمل فردا باباهم..بسه اون برای

 .کنی درست برام فکری درگیری که این نه باشی کنارم

 موقع آن تا شاید..نمیرود نریمان سراغ به حالا لااقل بودم مطمئن..بست خشم با را چشمانش

 ..برمیگشت آلمان به دوباره و میگرفت را میترا دست هم نریمان

 پیشانی آرام و شد خم..بودند برآمده هم هنوز گردنش های رگ و فرستاد بیرون یکباره را نفسش

 ..بخورم هوا محوطه تو میرم: کرد زمزمه و بوسید را ام

 ودب دیده مرا وقتی..میفهمیدم را اش نگرانی.کردم اش بدرقه لبخندی وبا دادم تکان برایش سری

 را فشاری چه و شده نگران حد چه تا میفهمیدم رنگش بی ی چهره از و بود کرده بغلم محکم
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 وارد او به بیشتری فشار هم کاری پنهان همین و بود نگفته هم پدر و عمه به چون شده متحمل

 یبزرگ روز فردا..رفتم پدر اتاق طرف به آهسته های قدم با و فرستادم بیرون را نفسم...بود کرده

 ..شود تمام تا میشد تمام من جان که و سخت عمل یک..بود

 آرامش من به سبز تسبیح آن با حضورش..شد کمتر هایم استرس بیمارستان به عمه آمدن با

 مچش..میخواند دعا پدر کنار مرتب و بود دستانش میان هم زرشکی جلد با مفاتیح کتاب..میداد

 هایش سرفه...شد تر عمیق لبخندم...کرد شکار را ام خیره نگاه لبخندی با و شد باز آرام پدر های

 ماسک آن حتی و آمد می بالا سختی به نفسش که زیاد آنقدر...گیر نفس و شدید..شد شروع

 پرستارهای به ترس با من و میرفت اش صدقه قربان گریه با عمه...نمیداد را جوابش هم اکسیژن

 یژهو های مراقبت بخش به داد دستور پزشکش وقتی میلرزید دستانم...میکردم نگاه سرش بالای

 ...نیست خاصی چیز که میکرد آرام را عمه و من نگرانی با سامان و کنند منتقلش

 زودتر میخواست وجودم تمام و میشدم وحشت از پر هم ویژه های مراقبت اسم از حتی من اما

 ...بود ترسانده مرا اینبار خشکش های سرفه...شود عمل پدر تا شود فردا

 ...میبرد را نفسم هم لحظه یک برای حتی ویژه های مراقبت های شیشه پشت ام اسطوره دیدن

 ....را جنگ های بانی و باعث کند لعنت خدا و

 

................................................................................................................... 

 

 پس؟؟ میاد کی دکترش: کردم زمزمه و گذاشتم عمه ی شانه روی را سرم

 بیمارستان دیوار روی شده نصب ساعت به نگرانش و سرخ چشمان با و فشرد را دستم آرام عمه

 ...عمه میاد: کرد نگاهی

 و دادم بود حکمران میانشان عمیقی اخم و میزدند حرف باهم که سامان و هاکان طرف به را نگاهم

 قدم...شدم بلند جایم از و کردم قلاب هم به را ام کرده یخ دستان...کشیدم دهانم داخل را لبهایم
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 و شیشه آن پشت به من نگاه و چرخید من طرف به هردونفرشان نگاه...بود کوتاه و حال بی هایم

 از چشمانم..میشد جمع گلویم درون بود دنیا در بغض هرچه دیدنش با...پدرم ی خوابیده جسم

 شبخ این به را پدر که پیش ساعتی از..بود گرفته را جانم تمام دلهره و میسوختند اشک سوزش

 پزشک منتظر عمیق نگرانی یک در همه و بود رسانده سریع را خودش هاکان بودند کرده منتقل

 هگرفت تماس او با پیش دوساعت که این با و نبود بیمارستان در که پزشکی....بودیم پدر خود

 ...بود نیامده هنوز بودند

 ربیشت را لبهایم و چسباندم بود انداخته فاصله پدرم و من بین که سردی ی شیشه به را سرم

: شنیدم گوشم نزدیک از را هاکان صدای... میکرد کمک بغضم دادن فرو به کار این...گزیدم

 ..نباش نگران انقدر...خوبه حالشون

 اینجاست؟؟ چرا پس: کردم زمزمه آرام بچرخم طرفش به که این بدون

 ..دراومدی سرم زیر از صبح بخوری؟ برات بگیرم چیزی یه..وضعیتشون کنترل برای: هاکان

 را سرم شد باعث سامان صدای..شنیدم را اش عصبی نفس و منفی علامت به...دادم تکان را سرم

 ..اومد دکتر: بچرخانم

 انترن یک و دوپرستار همراه اش همیشگی جدی نگاه همان با دکتر...چرخاندم سریع را سرم

 دعوتم نشستن به عمه...شد بخش وارد و داد تکان سری فقط سلاممان جواب در...شدند نزدیک

 شد خیره من به اخم با و زد تکیه دیوار به روبرویم هاکان..نشستم عمیق نگرانی همان با من و کرد

 زمزمه عمه با همنوا و آرام و شدم خیره عمه دست تسبیح به..نشست راستم سمت سامان و

 ...یجیبُ امن: کردم

 خم لوج به و گرفتم دستانم میان را سرم...میشد تر سنگین بغضم میکردم تکرار را آیه که هربار

 قرار دیدم جلوی هاکان های کفش...بیاید پدر سر بلایی شاید که این فکر از میسوخت قلبم...شدم

 ..بخورن خانما بگیرم چیزی یه میرم من: بود سامان مخاطبش انگار صدایش و گرفت

 ...میرم خودم چرا؟؟ شما: داد را جوابش ای گرفته صدای با سامان
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 ..برمیگردم زود من بمون شما: هاکان

 دور ما از محکمش های قدم با هاکان و نکرد مقاومتی دیگر سامان که زد را حرف این جدی انقدر

 جدی نگاه...پریدیم جایمان از هرسه و آمد بیرون بخش از دکتر که گذشت چقدر نمیدانم...شد

 امشبم..میدیم انجام و پیوند فردا...نیست نگرانی جای: گفت محکم و شد دوخته سامان به اش

 ..باشن مراقبت تحت بهتره

 روی را خودم..شد دور ما از آرام و نشاند لبش روی محوی لبخند مان هرسه ی آسوده نفس

 و کرد پاک را هایش اشک آرام هم عمه...زدم لبخند بغض با و کردم رها ای نقره فلزی های صندلی

 ..کشید صورتش به دستی سامان

 ایمه شانه...داشت شکر پدر بودن خوب این...داشت شکر...گرفت عمق بغض میان بیشتر لبخندم

 ..میکرد خمشان داشت که دردی از شدند سبک

 ار هرکس..میکند قربانی را همه بلکه نمیکند انتخاب قربانی یک...است آوری دلهره ی واژه جنگ

 های نفس با را یکی و سیاهش های ترکش با را یکی..تلخش خاطرات با را یکی..نحوی به

 ...مسمومش

 اشکی ی قطره...بود فشار از پر روزها این...بستم را چشمانم و چسباندم پشتم دیوار به را سرم

 چشمانم..گلو در بغض همان ی مانده باقی...شد سرازیر لبهایم بعد و گونه روی چپم چشم از آرام

 گرفته طرفم به کیک و آبمیوه یک زیبا اخم یک با و بود برگشته هاکان...کردم باز آرام را

 میتوانستم بود راحت خیالم که حالا..گرفتم را کیک و آبمیوه و زدم ای آسوده و محو لبخند...بود

 ...برقصم او دل ساز به کمی

 ....کمی فقط

 خانه به بودم فرستاده سامان همراه زور و ضرب به را عمه..بود گذشته هم بامداد دوازده از ساعت

 گفته هاکان...بودم گرفته ماندن ی اجازه تمنا و خواهش با هم خودم و برگردد عمل برای و صبح تا

 یشترب را من و باشد خواستم کمکی اگر تا میکند صبح را شب ماشینش در بیمارستان بیرون بود

 بی لبخند رویم به بود بیدار حالا که پدر و ایستادم شیشه پشت...بود کرده خودش مدیون قبل از
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 لبخندش... دارم دوستت یعنی..کردم اشاره قلبم به دستم با و دادم جواب را لبخندش...زد رمقی

 هایم پلک و کردم نگاهش مردد...شوم داخل کرد اشاره آرام دستش با و گرفت عمق بیشتر کمی

 انهملتمس و آرام و کردم رو میشد بخش وارد که پرستاری به..گذاشتم هم روی تأیید ی نشانه به را

 تو؟؟ برم میزارید دقیقه چند فقط داره عمل صبح..بزنه حرف باهام میخواد بابام: گفتم

 ...دقیقه پنج فقط: گفت مردد که پاشیدم نگاهم به بیشتری التماس...کرد نگاهم دودل کمی

 ..چشم: کوبیدم بهم را دستانم خوشحال

 ...بعد بزنی ماسک و بپوشی گان باید اول: زد محوی لبخند

 می الان که فهماندم پدر به دست علامت به و برگشتم شیشه طرف به و دادم تکان تند را سرم

 پدر سر بالای و شدم بخش وارد آرام مخصوص ماسک زدن و گان پوشیدن بعد...آیم

 لبش روی همچنان لبخندش...بود شده گم مختلف های دستگاه همه آن میان...ایستادم

 ...عاشقتونم: زدم لب بغض با و بوسیدم را دستانش و شدم خم سریع...بود

 ...بیشتر من: گفت سبزش ماسک و بود شده اش بینی وارد که ای لوله دو آن میان از و سختی به

 میلرزاند را دلم همیشه قامتش و قد که قهرمانم پدر...بود دادن جان خود وضع آن در دیدنش

 و صندلی روی نشستم...بود شده حرام او از هم ساده نفس یک و بود افتاده تخت آن روی نحیف

 ..میشه تموم چی همه فردا: بود سرد...گرفتم را دستش

 رفح عالمه یه..خالیه خونه تو جاتون: بوسیدم را دستش دوباره..نشست گلویم به بیشتری بغض

 ..دختری و پدر حرف عالمه یه..باهاتون دارم

 ..میشه قبل مثل چی همه

 بابا؟؟ دنیا: گفت ای گرفته صدای با و کرد حفظ را لبخندش

 نمجو: چسباندم دستانش روی را لبهایم...بود هایش کردن صدا اینگونه تنگ دلم..نداد امان بغض

 بابایی؟؟
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 میدی؟ بهم قولی یه: سنگین و سخت...گرفت نفسی

 دل شرایط این در دیدنش...نمیداد امانم بغض...نداشتم زدن حرف توان...دادم تکان را سرم

 از یکن گله و نباشم نکنه: میگرفت هم من نفس..گرفت نفس دوباره...نداشتم من که میخواست

 هب که مردمی به نه..خدا به نه...نکنی گله کس هیچ به بودم رفتنی اگه بده قول بهم...بابا خدا

 ..جنگیدیم خاطرشون

 

 خوب..بابا اینطوری نگو: بود؟؟ چه ها حرف این..گرفت را جانم سرطانی ی غده یک مثل ترس

 ..میشی

 هدیگ که من...رفتن جوون عالمه یه شد جنگ که زمانی اون بابا: بود تر سنگین اینبار نفسش

 ..باش صبور رفتم اگه..کردم عمرمو

 دلم...بابا تنگه مامانت واسه دلم: چکید چشمش ی گوشه از اشکی...کردم نگاهش لرز و ترس با

 ...تنگه رزمام هم واسه

 ..نگو...نکن خالی و دلم ته..بابا نگو: آوردم بالا التماس با را دستم

 تک...بود مجرد...بود علی اسمش جبهه تو داشتیم رفیق یه: شد دردآورتر لبخندش

 مبه عملیات شب..بگیره زن براش برگشت وقتی بود کرده قصد مامانش..رعنا و جوون..آقا..پسر

 واستخ که چیزی به علی بگو مامانم به برنگشتم اگه چی؟گفت گفتم...میدی بهم قولی یه گفت

 تو تگف و خندید..برنگردم من شاید گفتم..شرمندشم بگو گفت..نکن گلایه و گریه پس رسید

 جنازشو نتونستیم..شد شهید شب اون..دنبالت میام وقتش به من و برمیگردی..برمیگردی

 ادرم شدم..بگین تبریک بهم گفت...خدایاشکرت گفت فقط دادم خبر که مامانش به..بگردونیم

 .دنبالم اومده انگار..کردم یادش سال همه این بعد امشب...بالاتر این از داریم مگه سعادت..شهید

 ...بابا نگو دنیا مرگ: نالیدم و زدم چنگ ام سینه به را دستم

 ...برم راحت خیال با بزار دنیا: فشرد محکم را دستم
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 ..داری عمل فردا...شی خوب باید بابا بری؟ کجا:زدم زار و بردم بالا را صدایم

 تترک شم مجبور منم که میترسیدم لحظه این از فقط رفت که مامانت: بست کوتاه را چشمانش

 ..شده عاشق دوباره دخترم چون..راحته خیالم حالا اما..کنم

 تر محکم را دستانم..رفتند هوا به و شدند تبخیر هم دهانم های حرف ی همه...کردم نگاهش مات

 هشب..کیه پسره میدونم که خصوص به پسرخوبیه..من کوچولوی دنیا مبارک شدنت عاشق:فشرد

 ..بابا راحته دیگه خیالم...دارم اعتماد

 خودش فقط لحظه این در اولویتم و نداشتم رویشان درکی زیاد...گرفتم نشنیده را هایش حرف

 ..کنی وفایی بی نیست قرار...محتاجم بهت هنوز بابا: شدم خیره چشمانش در و شدم خم..بود

: بود بدطعم میخواست؟؟دهانم جانم از چه بغض این..تر سخت من نفس..آمد بیرون سخت نفسش

 دوست همیشه بابایی نازم کوچولوی دختر..خستم..کنارته روحم اما نیست جسمم...بابا هستم

 ...داشت

 مگه؟؟ دارم رو کی شما جز به من...نگو دنیا مرگ..نگو: گرفتم تر محکم را دستانش و زدم هق

 ؟؟بقیه به نیاز چه باشه که خدا..بابا خدارو: زد محوی لبخند

 .نمیخوام...نمیخوام: چسباندم اش پیشانی به پیشانی

 ..گذاشتم واست یادگاری چندتا تختم زیر ی صندوقچه توی: چکید چشمش از دیگری اشک

 ..برید دیگه باید: آمد طرفم به پرستار..گزیدم توانم تمام با را لبهایم

 و ببرم جلو را سرم کرد مجبورم دستش با..بود اشک پر پدر لبخند..بکنم دل میتوانستم مگر

 ...بابا باهاته خدا:کرد زمزمه چشمم در چشم و بوسید را ام پیشانی

 بلند ها دستگاه سوت صدای...شد بسته آرام خندانش نگاه...رفتم عقب گریه با قدم یک

 نگاه من و شد دکتر پر اتاق...خوردم سر در پای من و رفت پدر طرف به و زد کنارم پرستارم...شد
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 سراغش به رفیقش واقعا انگار..بود متبسمش و آرام ی چهره به افتاده اتفاق از ورنابا ام اشکی

 ..بودم روبرویم مات فقط و نمیشنیدم صداهارا...بود آمده

 ..منی با همیشه که تو

 ..سنگریم هم عمریه ما

 ..ببند و پوتین بندای

 ..بریم امشب همین باید

 خاک و آتش وسط جی پی آر یک با را پدر انگار...میزد موج سرم در خمپاره و ترکش صداهای

 ...شد رها جی پی آر...شد وصل پدرم ی سینه به شک و میخورد تکان لبهایش دکتر..میدیدم

 .. ولی میباره آتیش

 ..کرد پرواز بشه شاید

 ..بریم امشب همین باید

 ..کرد باز باید و راه این

 دنبالش میدانست...میرود میدانست پدر..میکردم نگاه تلاششان به بهت با و نشسته همانطور

 داییص بلندترین با من و گرفت را جلویم پرستاری...رفتم جلو و شدم بلند مبهوت و آرام..میایند

 ...کنین ولش: گفتم بگویم میتوانستم لحظه آن در که

 رهمی میدونست..برنمیگرده: کردم زمزمه آرام و گونه هذیان..دادم تکان را سرم...برگشتند دکترها

 ..مین میدون این از باید

 ..گذشت طوفان این از باید

 ..اگه حتی همیم با ما
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 ..برنگشت یکیمون امشب

 را دستانش و زدم کنار دکترهارا...نکنم وفا پدر به قولم به نداشتم یاد و نکنم گله بودم داده قول

 ..بابا مبارم شهادتت: کردم زمزمه گوشش زیر و شدم خم...را سردش دستان...گرفتم

 ..بود رحم بی بغض

 یادته؟؟ دادیم قول ما

 ...برندار دست قولمون از

 ..رفیق نیومدم اگه

 ..نزار خالی سنگرمو

 ..نزار خالی سنگرمو

 ..بجنگ مردونه و بمون

 ..وطنت خاک برای

 ..بجنگ خونه این برای

 خم و کردم نگاه اش خوابیده همیشه ی چهره به ناباور و گرفتم مشتم در را سفید ی ملافه

 .برسون سلام مامان به: زدم لب و بوسیدم را چشمانش...شدم

 ..میماند دنیا این در تنها باید دنیا و رزمانش هم و مادرم دلتنگ...بود دلتنگ چون بود رفته

 ..کوه مثل هستم تو پشت

 ..یکی من هستم تو پای

 ..بخون من با...بمون من با

 ..یکی وطن یکی خدا
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 و آمد جلو دکتری...نداد قد عمرش هم پیوند به...رسید بالاخره اما رسید دیر..بود آرزویش شهادت

 ..متأسفم: گفت آرام

 ..خوشی از درمیارم بال

 ..رسیده پریدن وقت

 ..مین میدون تو پروانه

 ..نمیده دست از بالشو

 میگرفت؟؟ آرام دلم حرف این با مگر اما...داشتم را روحش...همیشه...است کنارم بود گفته

 ..ابد تا آسمونم تو 

 ..نمیکشم پس پامو من

 ...اگه حتی ام تو با من

 ..نمیکشم نفس تو با

 از سردتر دستانم و نزد قلبم...شد پر چشمانم...کشیدم آرامش ی چهره روی را سفید ی ملافه

 تقلمن تنم سلول به سلول به درد..رفت پدر...شد بسته پدر زندگی دفتر...شد تمام...شد هروقتی

 مقلب عظیمی بهت..نبود تشخیص قابل دیگر مسیرش و میداد ادامه ام چانه تا را راهش اشک...شد

 نگفت خاطره...پدر با هایم کردن بازی...بست نقش چشمانم جلوی هایم بچگی...بود گرفته فرا را

 وقتی صدایش خوش طنین..اش شبانه های سرفه..مان دختری پدر های دل دردو...جنگ از هایش

 از درس خستگی تا میریخت که هایی چای..ها گل به دادن آب...مادرم به عشقش..میخواند قرآن

 نمذه در تصاویر آنقدر...بودنش سرحال و جوانی..هایش گفتن دنیا..هایش راهنمایی..بیاید در تنم

 ...ردمک سقوط سفید ی ملافه به آخر نگاه با و افتاد هم روی سنگینم های پلک که گرفتند سرعت

 ...بود کرده پرواز پدر

 ..بود شده شهید
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 ..بود گرفته را خود دیگر قربانی جنگ

 ...پدرم

 مبارک شهادتت

 

....................................................................................................... 

 و گذاشتم زانویم روی کج را سرم..بود شده دوخته مجنون بید درخت و پنجره به ماتم نگاه

 و میکرد شحس ام بویایی حس که بود بویی ترین مزخرف گلاب و حلوا بوی..بستم را چشمانم

 شنیده واضح اتاقم ی بسته در پشت از حتی و بود گرفته فرا را خانه کل قرآن صدای

 دلم..کردم پرت تخت روی پشت از را خودم و آوردم در هایم دندان اسارت به را لبهایم...میشد

 ...بود افتاده اتفاق محو ی هاله یک در چیز همه هنوز انگار اما میخواست سیر ی گریه یک

 ریهگ...نگرانش و سرخ چشمان..سرم بالای سیاه لباس با هاکان دیدن...بیمارستان در آمدنم بهوش

 زیادی جمعیت و تشییع مراسم..کشیدنم آغوش در و سامان های شانه لرزیدن..عمه جانسوز های

 دهندی پدر رنگ خانه بود روز سه که حالا و بودند آمده اش ابدی منزلگاه به پدرم ی بدرقه برای که

 ..بود

 ام سینه روی را دستم...گشت گم موهایم میان و شد سرازیر ام بسته پلک ی گوشه از اشک

 ترکیدن تا اندکی ی فاصله قلبم...نبود کردنی هضم چیز هیچ...کنم آرام را دردش تا گذاشتم

 دستی و کردم حس کنارم را سبکی حضور..نکردم باز را هایم چشم...شد باز آرام اتاق در..داشت

 بیداری؟؟..برم قربونت دنیا: شد کشیده موهایم میان که

 پلکم هر از اشک دوقطره و کردم باز را چشمانم آرام...میکرد بیشتر را بغضم ساقی دردمند صدای

 ...گرفتند پیش را قبلی های قطره راه

: کرد نوازش را ام گونه بغض با و گزید را لبهایش..خون رنگ درست...بودند سرخ ساقی چشمان

 بخوری؟؟ بیارم چیزی یه...میبری بین از خودتو داری
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 خیلی بابا: کردم زمزمه آرام و کردم کج کمی را سرم..نگاه فقط..کردم نگاهش حال همان در

 ..برات خوبیه دوست ساقی میگفت...داشت دوست

 ..جان دنیا: نالید و شکست ساقی بغض

 ار جانم قبل از بزرگتر و میشد متولد دوباره هرثانیه انگار اما دادم قورت را گلویم داخل حجم آن

 ساقی؟ کجاست بابام: میگرفت

 ..اینطوری خودت با نکن:  زد زار و کرد پرت آغوشم در را خودش هق هق با

 ارونب امروز: گفتم گونه هذیان و کشید تیر قلبم...کردند حمله دوباره ها اشک..بستم را چشمانم

 ..بیرون برم بابا با...خوبه هوا...باریده قشنگی

 توروخدا دنیا: گرفت دستانش میان را صورتم..بود ترس پر چشمانش...شد جدا من از ساقی

 ...نترسونم

 ابمخو زیادی..کند بیدار ترسناک خواب این از مرا میخواستم را یکی..سرجایم نشستم سختی به

 میگم؟؟ چی مگه: زدم لب... بود شده طولانی

 ایمیخو..میکنی نابود خودتو داری فقط تو..بیای کنار باهاش باید..شده شهید پدرت..دنیا: زد هق

 بیمارستان؟ بری دوباره

 تنها منو اون...زندست بابام...نه: دادم تکان راست و چپ به را سرم و کردم نگاهش مات چندلحظه

 ...نمیزاره

 نیست یادت:  بزرگ داغ یک داغ...بود داغ من دستان اما بودند سرد..گرفت را دستانم

 ...لحظه اون بودی دنیا؟؟بالاسرش

 و دوباره...دادم تکان را سرم...کرد پر اشک را چشمم ی کاسه..برنگردد لحظه آن و برود

 برو: بردم بالا را صدایم...کنم پاک ذهنم از را قهرمانم دادن جان ی لحظه میخواستم..دوباره

 ...بیرون
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 دنیا؟؟:  نالید گریه با

 برو گفتم: بودم کرده خاک زیر را ام زندگی ی همه من..نبود خودم دست اصلا حالم...زدم جیغ

 ...بیرون

 ...باش آروم باشه...باشه: شد بلند گریه با

 میشد مگر..بود کرده زخمی را گلویم بغض...کردم اشاره بیرون به دست با و شدم بلند هم خودم

 قفل را در اتاق از خروجش محض به و رفت عقب نگرانی و ترس با کردن؟؟ خانه گلو در حجم این

 ...دنیا...نکن قفل درو توروخدا دنیا: کوبید در به...کردم

 

 شتپ بغض با..چسباندم ام سینه به و برداشتم را میز روی عکس قاب..نمیشنیدم را صدایش دیگر

 تو...نه...نه: میکردم زمزمه لرزانم لبهای با و میدادم تکان مرتب را سرم و خوردم سر در

 ...برمیگردی...هستی..نرفتی

 ایست میشود..غمباد میشود نشکند که بغضی..بشکنند جا یک باید بالاخره ها بغض

 ...میشود..قلبی

 که شالی مشکی رنگ و فشردم چنگم در را موهایم..دلم همانند..شکست هم بد...شکست بغضم

 کاش و پدرم پوش سیاه...بودم پوش سیاه...کرد اضافه تهوعم حالت به بود افتاده آزاد دوطرفش

 صدای...فشردم چنگم در بیشتر را موهایم...میشد حذف هستی های رنگ ی دایره از رنگ این

 دق دارم میکردم حس هم باز اما کردم خفه ام خمیده زانوی روی لبهایم دادن فشار با را جیغم

 سرخ چشمانم...ایستادم آینه جلوی و گذاشتم تخت روی را عکس قاب..شدم بلند...میکنم

 در سرم پشت دیوار سفیدی به پوستم رنگ و بود رفته گود و سیاه زیرشان..آتش مانند...بودند

 بهشان هم عمه و سامان حالا که ساقی صدای...بودند خورده ترک و رنگ بی لبهایم...بود آمده

 ایمبر خانم مارال که ادکلنی همان...برداشتم را ادکلنم...میکرد ام عصبی بیشتر بود شده اضافه

 شتپ صداهای شد باعث آینه بلند شکستن صدای...کوبیدمش آینه به حرکت یک با و بود خریده
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: خورد محکمی ی ضربه در...برسد گوشم به عمه یاخدای صدای بعد و شود ساکت ای لحظه در

 ..میشکنم درو نکنی باز خدا خداوندی به..دنیا

 اسانعک به و برداشتم را شیشه تیکه یک...رفتم بغض؟؟جلو پر انقدر بود؟؟چرا سامان صدای صدا

 ..جونم بابا: زدم لب و شد خیره درونش تصویرم

 تو دونب دنیا بودم گفته بهت: زدم آلودی بغض و محو لبخند...بست نقش چشمم جلوی پدر تصویر

 ..بشه سرپا نمیتونه

: کردم تخت روی عکسش روبه و گرفتم دستم میان را شیشه...دیدم ام گونه روی را هایم اشک

 ...ضعیفم تو بدون بودم گفته

 ..دنیا کن باز رو لعنتی در این: کرد سیخ تنم به مو هاکان بلند و وحشتناک صدای

 عکس به و افتادم زانوهایم روی...شدم خیره در به اشکی چشمان میکرد؟؟با چه اینجا هاکان

 و لرزید هم دستم درون ی شیشه...لرزید جانم تمام...لرزید ام چانه...لرزید لبهایم...شدم خیره

 ..بستم را چشمانم و شدم خیره خون سرخی به...کرد ایجاد دستم در سوزشی لرزشش

 حالا..بود کرده سرپایم پدر بودن رفت که مادرم...ببینم درست را ام چهره تا نمیداد امان ها اشک

 ..بایستم کسی چه امید به

 ..بیداری تو وقتی میمونه زنده شب

 ..نمیاری طاقت بابایی دلتنگ

 ..تابی بی تاب بی..فهمیدی انگار

 ...بیداری صبح تا بابا حسرت از

 چیز نمیگذاشت اشک..دوختم درگاهش به و کردم باز آرام را چشمانم...شکست بدی صدای با در

 با ار شیشه..است هاکان دادم تشخیص شدنش نزدیک با که آمد طرفم به دو با مردی..ببینم زیادی

 به ساقی با همراه گریه با عمه...آمد فرود ام گونه روی دستش ی ضربه و کشید دستم از شدت
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 نگاهم آتشین و سرخ چشمان با...بشنوم چیزی نمیگذاشت گوشم سوت اما دویدند طرفم

 زد؟؟ مرا..لرزید تنم که عصبانی آنقدر..میکرد

 :عصبی هاکان حد به و بود پریده رنگ و ترسیده...آمد جلو میکردم؟؟سامان غلطی چه داشتم من

 ...دنیا

 میکردی؟؟ غلطی چه داشتی: لرزاند را خانه کل هاکان داد

 با مظلومانه و شدم خیره پدر عکس قاب به..میشنیدم واضح تازه را ساقی و عمه ی گریه صداهای

 ...شده تنگ بابام واسه دلم: زدم لب اشک

 اقیس به رو و زد زانو جلویم..شد تبدیل نگرانی نارنجی به خشم سرخی از..داد رنگ تغییر نگاهش

 ..میاد خون..ببندیم دستشو بیار چیزی یه: کرد

 لهنا شدنم پدر بی از ناباوری و اشک و بغض با و بستم را چشمانم..کشید آغوشش در را سرم عمه

 ..عمه میخوام بابامو من: زدم

 اباب دلم که مادرم جان به میزدم غر و سرکار میرفت پدر که هایی وقت..هایم بچگی مثل بودم شده

 و عمه شدید ی گریه جوابم اینبار و آید می زود پدر که بود این جوابم ها موقع آن..میخواهد را

 فریاد را پدر برنگشتن که هایی نشانه..بودن هاکان دست شدن مشت و سامان بستن چشم

 دوباره عمه هول پر های زدن صدا میان و میشد سست رفته رفته بدنم انگار..بود خسته...میزدند

 ..شدم دچار بیهوشی به

 ..میرساند من به را پدر شاید که خوابی عالم

 ..شاید

 ..نبند دخیل پیرهنش به

 ..کجاست بابا نپرس انقدر

 ..میگم بهت نکن گریه
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 ..خداست پیش تو بابای

 ..بزار هام شونه روی سر دخترم لالا لالا

 ..نباش خیره در به دیگه

 ...انتظار چشم نمون دیگه

 ...میبوسی رو عکسش

 ..میگیری آغوش

 ..اشکه از پر چشمات

 ..دلگیری بدجور

 

.............................................................................................................. 

 و سفید رنگ...بودم زده زل سقف سفیدی به و بودم کرده باز را هایم چشم که بود ساعتی یک

 روی که سفیدی ی ملافه یاد مرا سفید..بود آزاردهنده محرک یک تداعی برایم هرکدام سیاه

 میتوانستم کاش ٬میکوبید سرم در پتک یک مثل را حقیقت مشکی و انداخت می انداختم پدرم

 آمدنم بهوش بعد بلافاصله پیش ی دفعه خلاف بر بار این...کنم نابود اطرافم در را رنگ دو این

 خودم از...میکردم حس بود حق به که هم را هاکان سیلی درد حتی..بود یادم را جزییات کامل

 بود وبخ...میکردم تبدیل رفتار به را فکرهایم آن از تر بچگانه و میکردم فکر بچگانه..بودم منزجر

 سبیچ پشتش که دستی...کنم فکر کمی که داشتم را فرصت این و بود نیامده اتاق داخل کسی که

 نه و میریخت نه که را چشمانم در زده حلقه های اشک و آوردم بالا بود پوشانده را سرم محل

 شسوزش و بود شده پیچی باند دیگرم دست...کردم نابود چشمانم دادن فشار با را میرفت ازبین

 ...میبرد درهم را ام چهره هرزگاهی
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 ار دستم...بود میز روی پدر قاب...نداشتم را سفیدی این دیدن تاب دیگر...چرخاندم کمی را سرم

 یک میکردم فکر همیشه..کرد اضافه بغضم به عکس درون لبخندش...داشتم برش و کردم دراز

 به و میکشیدم نفس من..نبود پدر و میشد روز چهار داشت حالا اما نمانم زنده پدر بدون هم روز

 هم دیدن از هردو..بود هاکان..چرخید من سر و شد باز اتاق در..بودم محکوم اجباری حیات یک

 ...بیداربودنم احتمالا از او و بودنش از من...کردیم تعجب

 نای به این از بیش نخواهم که بود درد از پر قلبم آنقدر...شدم خیره قاب به دوباره و کشیدم آهی

 نوازش را ام شامه نزدیک ی فاصله از عطرش و خورد آرامی تکان تخت..دهم بها تعجبم حس

 زا پر..شد بلند صدایش...کردم استشمام دیگری بوی مرگ و حلوا بوی جز به روز چند از بعد..کرد

 بهتری؟؟: ناراحتی و گرفتگی

 نفس من و بود خاک زیر پدرم چون بود حرام...بود حرام من به بودن بهتر.بغض هم باز

 ...نداشتم سکوت جز جوابی...میکشیدم

 

 صدا خاص را اسمم شرایطی هر تحت مرد این و بود شده اضافه صدایش به هم کلافگی اینبار

 دنیا؟؟: میکرد

 ادتض که تلخی لبخند با و کردم نوازش را پدر ی چهره روی شصتم انگشت با..بودم خیره قاب به

 دنیا :میگفت کنه صدام میخواست وقتی همیشه بابام: زدم لب داشت اشکم و بغض با انگیزی غم

 تو..نکرده صدام که روز چهار میشه دیگه چندساعت..کردناش صدا برای میرفت ضعف دلم من..بابا

 نه؟؟ زیاده..ساعت شش و نود یعنی چقدر؟؟ یعنی روز چهار میدونی

 شده باز زخمم تازه من اما..کنم تمام را خودخوری و هذیان این تا نالید..نالید را اسمم...نالید

 تممظلومی و بغض با..بود آشفته بار اولین برای اش چهره..کردم نگاهش و گرفتم قاب از نگاه..بود

 ...میشه خوب بودی داده قول: گفت آرام و کردم نگاهش

 و چیز همه گفتی: گفتم بدتری حال با و گزیدم را لبم...سرخ چشمانش و شد مشت دستانش

 ..تو به بسپارم
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 از پر گردنش و بود خون های رگه از پر چشمانش..بود زده بیرون فشار شدت از دستش های رگ

 ...دنیا نیستم خدا من: داشت ها حرف نگاهش..کرد نگاهم...کبود رگ

 راست: نالیدم بود کرده خفه را صدایم که بغض همان با و دادم تکان وار تأیید...دادم تکان را سرم

 ..بودم کرده اعتماد بهت من اما...میگی

 تکیه تختم به پشت از...عکس قاب روی ریخت من اشک و شد مات چشمانش..شد حبس نفسش

 ..باشم تنها میخوام: نالیدم و دادم

 گرفته من صدای ی اندازه مانندش زمزمه صدای و آمد جلوتر..زد نشنیدن به را خودش یا نشنید

 ..متأسفم: بود

 تأییدش آخر لحظات پدر...نداشتم را اش درماندگی و کلافگی این دیدن طاقت...بستم را چشمانم

 به را اشک شور طعم لبم..نداشت سندیتی هیچ که چیزی بابت٬بود گفته تبریک من به و بود کرده

 ..کن باز چشماتو: بود گونه لالایی صدایش...کرد منتقل دهانم

 میخواد؟؟ بابامو دلم بگم اگه ام لوسی دختر خیلی: نالیدم و کردم باز را چشمانم تأخیر با

 ...عزیزم نه: زد لب و بست را هایش چشم درد با او اینبار

 بابام:  زدم هق...کرد سرد را بدنم اش سردی و چسباندم لبهایم به را قاب..گرفت شدت هایم اشک

 ...میخوام و

: نالید درماندگی با و ایستاد راه ی میانه که بکشد آغوشم در خواست  و آمد جلو هاکان دست

 ..میکنم درکت هرکسی از بهتر..میکنم درکت...عزیزم آروم..آروم

 ..بره نداشت حق: زدم هق هم باز و کشیدم دندانم میان را لبهایم

 به و دلم بعد اما..تو مثل....میزدم حرفارو همین منم روز یه: کهنه بغض یک...داشت خش صدایش

 ..کنه استراحت بخواد داشت حق و خسته خیلی...بود خسته بابام که کردم راضی این
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 سرفه هرشب..بود خسته...آره: فشردم ام سینه به بیشتر را قاب...نداشت تمامی زدنم هق

 اون مخودش...میکشید درد...نکنه بیدار منو تا میکرد خفه هاشو سرفه...بخوابه نمیتونست..میکرد

 ..پیششون نمیرم منم چرا پس..خستم منم اما...خستست گفت شب

 من وقت اون...نگو: گرفتم آتش و سوختم اش داغی از...گذاشت هایم لب روی طاقت بی را دستش

 میکردم؟؟؟ چیکار دنیام بدون

 یهثان چند برای که کرد بیان را جمله این خاص آنقدر...کرد نفوذ قلبم در تیر یک مثل اش جمله

 نگاهش البته..داشت اخم...کردم نگاهش زل زل خیس چشمان همان با و رفت یادم از کردنم گریه

 و کرد تند را قلبم ضربان که عمیق مهر یک...داشت هم مهر زیادی مقدار و کلافگی و نگرانی

 لب و بخشیدم فاصله هم از را خشکم لبان..دادم قورت را دهانم آب...بخشید شدت را کوبشش

 چی؟: زدم

 پای دهش نرم سنگم دل بودم گفته..بودم گفته بابات به: کشید جلوتر را خودش..زد تلخی لبخند

 وت حسارو این سخته حالا کنم هجی نمیتونستم حتی و عشق و مهر که منی بودم گفته..دخترش

 و انیهث هر بودم نشده کس هیچ نگران بود وقت خیلی که منی گفتم...نکنم دخترش تقدیم نگاهم

 ..دارم دوست بودم گفته...بودم گفته بابات به...شکنندش دنیای نگرانه...نگرانه قلبم دقیقه هر

 یک در بعد..شد خشک بدنم در خون و زد نبض رگم جای به سرم..کرد یخ دستانم...نزد قلبم

 مثل را قلبم..کرد جاری را خون جوشش..جوشید درونم آتشفشان مثل چیزی شیرین ی فاجعه

 عرقی قطره قطره..بود فاجعه...سردادند را مهرش ساز هایم رگ تمام و انداخت طپش به نوزاد قلب

 اام...بود فاجعه هم هایم ارگان تمام شدنم داغ...بود فاجعه هم بود برگرفته در را کمرم ی تیره که

 ..عشق یعنی..اسمش شیرینی به..بود شیرینی ی فاجعه

 حس دوباره را اشک جوشش...داشت دلیل هایش حرف برای پدر پس...کردم نگاهش مات فقط

 اون همین برای بابا پس: زدم لب نگاهش و کلام نرمی  لطافت از شده مسخ و مانند زمزمه و کردم

 زد؟؟ حرفارو
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 هب جا مردانه گلویش سیب و داد قورت را دهانش آب فقط..میدانست انگار..هایی حرف چه نپرسید

 زیادی دستانش..کرد حرکت دستم باند روی گونه نوازش و آمد جلو پهنش و قوی دستان...شد جا

 نترسیده انقدر زندگیم تو..ترسیدم خیلی: زد لب اخم پر و آرام..پدرم دستان مثل...بودند قوی

 زندگیم؟ با میکردی چیکار داشتی..بودم

 همیشه مردها..ترسیده گفت.لرزید من گلوی سیب و دادم قورت را دهانم آب من اینبار

 اگر هم آن..میکند نابود کل به را دلت ترسشان جا یک اما میدهد دلت دست کار شجاعتشان

 شا زندگی من میکردی؟؟ چه زندگیم با بود گفته..بود کاری اش جمله..باشد دادنت دست از ترس

 نگارا نبودش لحظه یه فقط..بیارم خودم سر بلایی نمیخواستم: او نگاه مثل..بود نرم بغضم بودم؟

 ..دنیا ته رسوند منو

 شده جا چطور جدی نگاه این در مهر همه این...شد خیره چشمانم در جدی و آورد بالا را سرش

 ..باشه جدید شروع یه میتونه دنیا ته..دلم عزیز گرده دنیا دنیا؟؟ ته:  بود؟

 ..باشه انگیزش که شرطی به..آره: زدم لب و دادم پدرم عکس قاب به را نگاهم..شد بیشتر بغضم

 دوست میشه:  بود خوب هم تلخش حتی انحنا آن بودن اما..بود تلخ لبخندش دوباره...زد لبخند

 شه؟؟ انگیزت من داشتن

 سعی دوباره و عقب برگردم دیگر یکبار باید کردم حس که پرسید را جمله این عشق پر آنقدر

 ابلق خشونتش فقط دیدنش با اول بار که مردی در را عشق این میشد مگر...بشناسم را هاکان کنم

 ره گفتن از قبل...پدرم بود ساز چاره هم رفتنت...کردم نگاه سیاهم لباس به کرد؟ حس بود دیدن

 ازم و تفکر قدرت امروزت حال دیدن اما..گفتم موقعی بد میدونم: گفت ٬من طرف از حرفی

 روح و شو آروم بعد...ببخش اول...نکرده رهام هم دقیقه یه عذابش..شد بلند روت دستم...گرفت

 ..کن فکر سوالم جواب به بعدم و کن آروم آرامشت با پدرتو

 نمیشه: میسوزد اشک همه این سوزش از چشمانم میکردم حس...بود شده پر چشمانم دوباره

 ..ندارم عادت و بابام نبود..شم آروم
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 پدرت..نیست شدن تموم معنی به رفتن این اما..رفتنه آدما تقدیر: کرد زمزمه و طرفم شد خم

 ..کنارت درست..بزاری سر پشت و غم این کنم کمک که این برای هستم من و..قلبت تو..هست

 گلویم حجم آن کمی حرفش...کرد نگاهم غم پر...اشک و بغض با...شوم اش خیره شد باعث حرفش

 چشمان در جدی..دردم برای بود مسکن انگار..همیشه مثل..بود خوب بودنش...بود کرده کم را

 هم برای دستام نکردن دعوت و نگاه این دیدن سخته چقدر نمیدونی: شد خیره مظلومم و اشکی

 ...اشکات با آغوشی

 هدیوان قصد آمد می چشمم به قبل شب سه از بیشتر پدرم نبود که امشبی مرد این...گزیدم لب

 مانده باقی عطرش بوی هاکان از فقط کردم باز وقتی و بستم درد با را چشمانم...داشت را کردنم

 مزمهز و زدم پدر عکس به بغضی پر لبخند... بود رفته و بود کرده تزریق را آرامش..بود رفته...بود

 هدرست چی بگی بهم تا نیستی دیگه اما..بودم منتظرش ها مدت که چیزی...گفت بالاخره: کردم

 زدی؟؟ رو حرفا اون که بابا میکردی بینی پیش و روز غلط؟؟این چی

 ..کاش...بودی کاش: زدم لب صدا بی و گرفت شدت ام گریه

 کاش..بستم را هایم چشم و کندم سرم از را شالم..گذاشتم بالش روی را سرم و گرفتم بغل را قاب

 که لالایی همان..مادر لالایی صدای..لرزید ام چانه..بودند روان هم ام بسته های پلک پشت از ها

 و دمز دردآلودی لبخند..رسید گوشم به جفتشان مخلوط صدای با میخواند برایم پدر رفتنش بعد

 چهار...پدر شده دلتنگت خانه که چهارشب میشد امشب..کردم زمزمه خودم با لب زیر را لالایی

 نوازش را دلم بدجور هاکان های جمله دلتنگی حجم همه این میان نیست؟؟امشب زیاد شب؟؟

 ...پدر بود تو نبود دلم داغ تنها و میکرد

 مخلوط بود مانده مادر و پدر از ناخوداگاهم درضمیر که صداهایی با من لالایی ی زمزمه صدای

 ..میسوزاندند را صورتم تمام ها اشک و بود شده

 ..زیره گل..لالا لالا

 ..گیره دلت پیش دلم
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 ..سنجد گل لالا لالا

 ..دنج ای گوشه باهم بریم

 ..سنبل گل لالا لالا

 ..بلبل همچون شم خونت غزل

 ..سوسن گل لالا لالا

 ..بوسم لبت..بوسی لبم

 ..لاله گل..لالا لالا

 ..پیاله من..می خود تو

 ..پرپر گل لالا لالا

 ..درد نبیبی..غم نبینی

 ..تاب بی گل لالا لالا

 ..همرات خدا هستی هرجا

 

............................................................................................................. 

 خوب هم هفتم مراسم خداروشکر: گفت رمق بی و آرام و گذاشت مقابلم چای فنجان یک عمه

 ..شد برگزار

 ای گرفته صدای با و کند پیدا کاهش دردشان تا فشردم شصت و اشاره انگشت با را هایم چشم

 ..بود شما زحمتای خاطر به همش: کردم زمزمه
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 نگاه جان که دیوار روی پدر عکس به خیره و کرد پاک اش روسری با را چشمش ی گوشه اشک

 ...وظیفه..عمه بود وظیفه: گفت نداشتم را کنارش سیاه روبان دیدن و آن به کردن

 خوبی؟: گفت هایم چشم در خیره و نشست روبرویم سامان

 کرده تر مردانه که صورتش ریش ته و سیاهش سراسر لباس به...کردم نگاهش چندثانیه

 .میترکه داره سرم فقط: گفتم و دادم تکان آرام را سرم..بودتش

 و درست وعده یه..نمیخوری هیچی بس از: گفت میرفت آشپزخانه به که همانطور و شد بلند

 کجاست؟؟ قرصا مامان..روز چند این نخوردی حسابی

 ..برمیدارم میرم خودم: گفتم رمق بی و دادم مالش آرام را سرم

 طرفم به که همانطور و برگشت مسکن یک و آب لیوان یک با بعد چنددقیقه و نگفت چیزی

 ..کنم صدات شام تا بخواب برو بخور: گفت میگرفت

 اتاق میرم..نمیاد خوابم: شدم بلند و کشیدم سر رویش را آب و انداختم دهانم داخل را قرمز قرص

 ..بابا

 این از نابودتر خودتو میخوای چرا؟؟ اونجا: گرفت را دستم بردارم قدم از قدم که این از قبل

 کنی؟؟

 عزیز حد چه تا هم او برای پدر میدانستم...زدم زل غمگینش و کدر چشمان در بغض با

 ازم اینم...بکشم نفس عطرشو میخوام فقط: گفتم روز چند این تمام مثل آرام و مظلوم...بود

 بگیری؟؟ میخوای

 ..خدا ای: کرد ناله و شد خیره چشمانم در درد با

 شه رومآ یکم بلکم بره بزار..مادر بره بزار: گفت و کرد نگاه سامان به اشک با...ایستاد میانمان عمه

 ..بکشه ته قراریش بی این و
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 ونا از چی..ببینش..مامان و خودش میکنه نابود داره: کرد زمزمه بگیرد من از نگاه آنکه بی سامان

 مونده؟؟ دنیا

 من برای شان نگرانی ی همه و داشتند درد هم خودشان..رفت ضعف هردویشان برای دلم لحظه

 آغوش در برای خودم بار اولین برای و رفتم جلو..میدادم زجرشان داشتم..آمد بدم خودم از...بود

: زدم هق اش سینه میان من و چسباند اش سینه به را سرم...شدم قدم پیش سامان کشیدن

 ..برات دردسرم همش که ببخشم...ببخشم

 چرت: گفت آلود بغض و گرفته و داشت نگه دستانش میان مرا تر محکم

 ...نگرانتم فقط دردسری؟؟ چه..تنمی ی وصله..جونمی..خواهرمی..نگو

 فقط..بیام کنار عزیزم دادن دست از با مجبورم دنیا آدمای ی بقیه مثل منم..نباش اما..میدونم: دنیا

 ...بدید زمان

 صدات شام..دایی اتاق برو: بوسید را ام پیشانی سرخش چشمان با و کرد جدا آغوشش از مرا

 ..میکنم

 طرف به اش اشکی صورت و عمه بوسیدن بعد و شدم جدا ازش سپاسگذارم نگاه و تلخ لبخند با

 و کردم زمزمه را علی نام اما نه یا دارم را رفتن داخل رفتن توان نمیدانستم...رفتم پدر اتاق

 یاعلی یک دهم انجام نمیتوانم را کاری میکردم حس هروقت میگفت پدر...کشیدم را دستگیره

 به کردن نگاه بدون...گذاشتم اتاق درون پا تر راحت چون کرد معجزه هم من برای...میکرد معجزه

 دیدن با و آمد بالا آرام غمم غرق نگاه...دادم تکیه آن به و بستم سرم پشت را در زمین جز جایی

 دستم و شد اشک از پر ای نکردنی باور سرعت به چشمانم..کرد احاطه را قلبم بود درد هرچه اتاق

 ..هقم هق صدای رفتن بیرون از جلوگیری برای دهانم بند

 باز هنوز اش سجاده..میلرزید بغض و اشک و غم از جانم تمام...برداشتم جلو سمت به قدم یک

 یچیدهپ بود کربلا تربت از که بزرگی مهر دور مقصودش شاه سبز تسبیح و قبله سمت به رو..بود

 لرزم اش سردی....برداشتم را تسبیح و بردم جلو را لرزانم دست و زدم زانو سجاده کنار..بود شده

 را پدر دستان بوی..گرفت اوج هقم هق کردنش بو با و بردمش ام بینی طرف به...انداخت
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 سجده به...بود ایستاده اکسیژنش دستگاه تختش کنار و داشت قرار رحل روی قرآنش...میداد

 تنها..زدم صدا را بود ام شکسته قلب بر ناظر که خدایی... را خدایم و زدم زار سجده میان...رفتم

 فقط و رسیده بهشتش به میدانستم..است خوب جایش میدانستم..صبر..بود چیز یک خواهشم

 بلند سجده از...را اش خالی جای دیدن صبر...بدهد من به را صبرش تا میطلبیدم یاری به خدارا

 را بالشش...نشستم آرام و رفتم تختش طرفش به..متورم چشمانم و بود اشک خیس صورتم...شدم

 هب بالش فشردن با را صدایم و زدم زار...زدم هق پدر بوی حس با و چسباندم ام بینی به و برداشتم

 کشیدن زجر و ها سرفه شاهد..بود نیازش و راز شاهد روز هر اتاق این...کردم خفه دهانم

 ار بالش...نداشتم ریختن برای اشکی دیگر...مادر برای هایش دلتنگی و خرابش حال شاهد...هایش

 با..بود آرامش از پر اتاق فضای...کشیدم دراز تختش روی آرام و گذاشتم سرجایش و بوسیدم

 سیخ آخر شب پدر حرف یادآوری با و کشیدم دست را اکسیژنش دستگاه روی خیس چشمان

 ..بود اتاق در حالا همین که انگار...خورد زنگ گوشم در حرفش...نشستم تخت روی

 (گذاشتم برات یادگاری چندتا تختم زیر ی صندوقچه توی)

 لابا را روتختی و کردم پاک را اشکم از خیس صورت دستم با و آمدم پایین تخت از هل با و سریع

 و کشیدمش بیرون..خورد چشمم به بود هم بزرگ نسبتا که چوبی قدیمی ی صندوقچه یک...زدم

 نقش و صندوقچه روی آرام و بردم پیش را لرزانم دستان...بود رویش کلیدش...دادم قرارش مقابلم

 و نمببی خوب توانستم تا زدم پلک چندبار...کرد تار را دیدم دوباره اشک...کشیدم دست نگارش و

 ردمک هدایت بالا به را صندوقچه سنگین در...کردم بازش و چرخاندم قفل در را کلید حرکت یک با

 هم زدن پلک با حتی اینبار...گزیدم محکم را لبم بود وسایل ی همه روی که چیزی دیدن با و

 ما خنده میان و خندیدم بغض با و خوردم فرو را نگاهم بهت...کنم پاک را دیدم تاری نمیتوانستم

 ..صبر خدایا: نالیدم و گرفتم آسمان سمت به را سرم...افتادم هق هق به

 

 هب هزارم بار برای را لبهایم و کشیدم بیرون را سفید لطیف ی پارچه و بردم جلو را لرزانم دستان

 ی ساده و سفید لباس یک..کشیدم هایم دندان چنگ به هقم هق صدای نشدن بلند خاطر

 و لرزید ام سینه...وصالشان هم و بود عروسیشان هم که عقدی همان..مادرم عقد لباس...زیبا
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 گل بوی...مادر بوی..میداد آرامش بوی...کردمش بو عمیق...چسباندم صورتم به را لباس

 دلتنگ..هایشان پدرانه و ها مادرانه تمام دلتنگ...بودم دلتنگ..زدم هق لباس میان...مریم

 سرم...افتاد پایم روی و سرخورد لباس بین از چیزی..هایشان خنده دلتنگ.دستانشان..عطرشان

 مشتم میان...زرد ی ساده ی حلقه آن دیدن با چکید شلوارم روی اشکم و کردم خم را

 را صورتم و میکردند خیس را لبهایم روی هایم اشک..بود مادرم ی حلقه..گرفتمش

 خیس هایم اشک از کمی که را لباس آرام و نشاندمش انگشتم در و بوسیدم را حلقه..میسوزاندند

 تک جیبی کوچک صوت ضبط یک...شدم خیره صندوقچه به دوباره و گذاشتم کنارم بود

 اب...بود درونش سیاه نوار یک...داشتم یادم به ام کودکی محو خاطرات در را صوت ضبط این...نواره

 بود دست کف ی اندازه که صوتی ضبط کردن پایین بالا کمی بعد و کردم پاک را هایم اشک تعجب

 بی هم ها اشک و شد گوش جسمم تمام آشنایی طنین شدن پخش با و فشردم را پلی ی دکمه

 رد اتاق کل و شنیدن برای بودند شده گوش هم آنها انگار..زدند آتش را ام گونه هروقتی از تر صدا

 ...بود رفته فرو خودش سکوت

 ..شیرین هم و بود تلخ هم اشک میان لبخندم و بستم را هایم چشم

 ..نداره شاه دارم دختر یه

 ..نداره ماه داره صورتی

 ..نداره تا خوشگلی از

 ..نمیدم کسونش کس به

 ..نمیدم کسونش همه به

 ..نمیدم دورش راه به

 ..نمیدم زورش حرف به

 ..باشه کس که میدم کسی به

 ...باشه اطلس تنش پیرهن
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 ..لشکرش با میاد شاه

 ..برش و دور ها شاهزاده

 ..کوچیکترش پسر واسه

 ندم؟؟ آیا بدم آیا ندم؟؟ آیا بدم آیا

 ..باشه تک که میدم کسی به

 ..باشه ملک و باشه ملک

 تمام..میخواند همیشه را آهنگ این..بود پدر صدای...زدم هق و چسباندم دهانم به را دستانم

 و میکرد شانه را بلندم موهای..میخواند برایم و مینشاند پایش روی مرا..ام کودکی روزهای

 برای...برایم بود کرده ضبط صوتش ضبط در را صدایش..میخواند و میبوسید را سرم...میخواند

 قرمز ی دکمه روی را انگشتم و زدم هق...میشود دلتنگش روزی میدانست که دنیایی

 را نوار و کردم باز دستم فشار با را نوار جای...میزد فریاد را خواستنشان جانم تمام..فشردم

 نملرزا دست با...باشد شده ضبط چیزی هم طرفش آن باید میکردم حس..گذاشتم درونش برعکس

 ی لبه بند را دستم مریمم مامان ی مادرانه صدای پخش با اینبار و فشردم را پلی ی دکمه دوباره

 همان...نمیدادند امان ای لحظه ها اشک و میسوخت ام سینه ی قفسه...شدم خم و کردم تخت

 ..بودم کرده یادش گذشته شب چند و برایم میخواند که بود لالایی

 ...زیره گل لالا لالا

 به را خیسم نگاه...بود شده زنده برایم شبه یک که خاطراتی حجم این از میکرد درد قلبم

 لباس یک و عقیق انگشتر ٬ تسبیح یک نامه یک ٬ ساز دست عروسک یک...دوختم صندوقچه

 تسبیح و بود خودم ماله نوزادی لباس..بود هایم کودکی ماله ساز دست عروسک..بود درونش نوزاد

 اش خانواده از مادرم یادگاری تنها و بود شده شهید بمباران و جنگ در که مادرم پدر ماله

 یباز علی یا یک..گرفتم دستم را انگشتر...عقیق انگشتر و نامه جز به بود آشنا اینها ی همه..بود

 ندیده پدرم دست در وقت هیچ..کردم فکر کمی و گرفتمش مشتم میان..بود شده هک رویش
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 تکیه تخت به و فرستادم بیرون درد با را نفسم..میلرزید دستانم...برداشتم را نامه..بودمش

 ...کنارم درست...بودند جا همین انگار و میشد تکرار داشت مادرم لالایی...دادم

 را نگاهم..کردم پاک اشک از هزارم بار برای را صورتم خواندنش از قبل و کردم باز آرام را نامه

 مانند زمزمه و گرفته صدای با..بود پدرم خط دست..زدم لبخند تلخ و دادم آبی خطوط به دوباره

 ...میخواند را نامه داشت خودش بعد به جایی از انگار و کردم خواندن به شروع

 ..سلام عزیزم دنیای

 ایدش که ای فاصله...افتاده فاصله بینمان دوجهان ی اندازه به میخوانی را نامه این که حالا میدانم

 ...بیازارد هرچیزی از بیشتر را نازنینم دختر قلب

 اگرچه که مادرت و من دلتنگ..میشوی دلتنگ نامه این خط به خط خواندن با میدانم..میدانم

 ...هستیم کنارت در همیشه اما میکند حکمرانی بینمان دوجهان ی فاصله

 ی وظیفه که هایی حرف...بگویم را هایم نگفته کردم سعی هرلحظه و همیشه زندگیمان تمام در

 ...فرزندش قبال در پدریست هر

 ینمانب وابستگی این وجود با که این فکر...میکند درد سخت قلبم مینویسم را نامه این که اکنون

 خسته...ام خسته کنی فکر که چیزی از بیشتر اما میترساند مرا آید می سرت بلایی چه رفتنم بعد

 تنها من امثال و من برای جنگ که بودم گفته بارها تو به دخترم...ساله اندی و پنجاه جنگی از

 به هم بعدش و نوعی به جنگ از قبل روزهای...بود عمرمان تمام قدمت به بلکه نبود سال هشت

 مریمت مامان...کردم بزرگ تورا بود هایم آرمان از دفاع برای که جنگی این میان من و دیگر نوعی

 هب را زندگی این عطای و میشد تمام طاقتم اینها از زودتر شاید نبودی تو اگر و کرد ترکمان زود

 آن اگر بودم هم موفق...بیاورم بار مادرت مثل را تو کردم سعی عمر تمام...میبخشیدم لقایش

 روح از متفاوت هایش آرمان و عقاید که نریمان مثل مردی زندگی میان تورا و نمیکردم را اشتباه

 هست که ونهآنگ را نریمان نگذاشت بودنت تنها از ترسم که کنم چه اما نمیدادم هل بود تو

 مقابل پدر یک شرمندگی ندانی شاید تو و هستم رویت ی شرمنده ابد تا بابتش...بشناسم

 ..غم و خستگی با..ام رفته که است روزی برای نامه این..است عظیمی درد چه فرزندش
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 و من صدای..میشود ات دلتنگی مرهم تنها هایم یادگاری و نیست کنارت جسمم دیگر که روزی

 که هایی بچگی..بیفت هایت بچگی یاد و کن گوش بودی خسته جهان این از هروقت را مادرت

 ودکیک مثل بگذار و بگیر بغل را عروسکت...بود ات کودکانه خیالی بی صفتت ترین مهم همیشه

 تسبیح...رساندمش تو به که بود حقت هم مادرت عقد لباس و حلقه...شود مرهمت هایت

 هریخت پایش به های خون و کشور این های ویرانی یاد دیدنش با تا گذاشتم برایت را پدربزرگت

 ...عقیق انگشتر آن آخر در و دهی انجام اش سربلندی برای را تلاشت تمام و بیفتی

 عمرم تمام در او از تر مرد که است مرد یک حکایت...است عجیبی حکایت انگشتر آن حکایت

 راحتج دلیل به که شناسایی عملیات..سپرد من به عملیات یک شب را انگشتر این...بودم ندیده

 انمنمید...باشد نگهدارم علی تا داد من به را انگشتر آن و کند شرکت آن در نمیتوانست عمیقش

 انجام راحتی به شناسایی و بود کنارم مولایم واقعا انگار اما افتاد اتفاقی چه و شد چه شب آن

 هرانت به جراحتش خاطر به فهمیدم برگشتم وقتی..بود معجزه شبیه بیشتر برگشتنمان...شد

 ینا صاحب مطمئنم..ماند امانت من پیش انگشترش و  ببینمش نتوانستم دیگر و شده منتقل

 برگرداندن جرأت اما کردم پیدایش خودم هرچند...دارم ایمان مسأله این به...میکنی پیدا را امانتی

 ...برسد دستش به دیگری کس دست به و دیگری جای باید انگار نداشتم را ارزش با امانتی این

 و مردم به عشق با...است گذر محل یک هایش بدی و ها خوبی تمام با دنیا این عزیزم دنیای

 ...ردشو گذرگاه این از اطرافیانت به محبت

 تنها و میسپارم هستی خالق تنها به تورا روز آن تا و هست ما برای دیگری ملاقات میدانم

 .... من نبود برای تحمل و صبر...است صبر تو از خواهشم

 ...دارم دوستت

 ..پدرت

 ودب پاکت درون هم عکس یک..نکند خیس این از بیشتر را کاغذ  هایم اشک تا گرفتم بالا را سرم

 ودب پدرم جوانی عکس..کردم نگاهش هایم اشک کردن پاک از بعد و کشیدمش بیرون مکث با که

 با رزم لباس..رنگ خاکی هایشان لباس و بود جنگی محیط...چهره خوش و بلند قد مرد یک کنار
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 ار بغضم...شدم مرد دست در انگشتر همین متوجه عکس در دقت کمی با..خاکی های پوتین همان

 مجید و من) بود پدر خط دست...کردم نگاه عکس پشت به و دادم قورت دهانم آب همراه

 (مشرقی

 مادرم لباس دوباره گریه با و شدم خیره مشتم در انگشتر به...بود این انگشتر این صاحب اسم پس

 ...چسباندم صورتم به را

 تو حرف هم اینبار: کردم زمزمه لباس لطافت میان....نمیشدم خالی میباریدم هرچقدر

 ..کنم صبوری میکنم سعی...بابایی

 ولی: بست را کشیدنم نفس راه و کرد زخمی را گلویم بغض و گرفت شدت هایم اشک

 ..سخت خیلی...سخته

 خلدا را وسایل کنم آرامی نا کمتر تا بگیرم را جلویش داشتم سعی شدت به که بغضی با و آرام

 از آرام و ایستادم و کردم بلندش اما بود سنگین...برداشتم را صندوقچه و دادم قرار صندوقچه

 و رفتم اتاقم به سروصدا بی...آمد می آشپزخانه از سامان و عمه صدای...شدم خارج اتاق

 به را صورتم هوا سردی...رفتم حیاط به و شدم خارج اتاق از و دادم قرار کمدم درون را صندوقچه

 زانو حوض کنار و گرفتم بغل را خودم دستانم با...کنم کوتاهی لرز شد باعث و انداخت سوزش

 از وجودم کل...زدم صورتم به سردش اندازه از بیش آب از مشت دو و کردم باز را آب شیر...زدم

 ار سرم کشیدم عمیقی نفس..کرد کم را پلکم روی محو ی هاله و بغض آن بهرحال اما لرزید سرما

 ....باشین داشته هوامو:کردم زمزمه تلخی لبخند با و گرفتم آسمان سمت به

 نگاهم جدی و بود زده تکیه در به.شدم چشم در چشم سامان با که چرخیدم و شدم بلند آرام

: تمگف بود گریه ها ساعت از ناشی که ای گرفته صدای با و گرفتم بغل را خیسم دستان...میکرد

 میکنی؟ نگام اونجوری چرا

 میبرد خانه داخل مرا و میکشید آغوش در را هایم شانه که همانطور و آمد جلو و زد تلخی لبخند

 ..میاد فردا گفت...پرسید حالتو و زد زنگ هاکان: گفت
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 ودنب لبخند شکل که این با و شد کج کمی لبهایم..کرد گرمم کمی هاکان اسم سرما همه آن میان

 ..بود لبخند من نظر از اما

 ....بود ام زندگی روزهای این سفید ی نقطه تنها و نداشت تمامی اش نگرانی

 گاهن و عشق با که یکی..بود فرستاده زده یخ و تنها من برای را دیگر یکی و بود برده را یکی خدا

 ...داشتم پدر از قبل که ای زندگی همان به برگرداند مرا میتوانست اش مردانه

 ...کند معجزه میتوانست دستانش شاید که یکی

 ..شاید

.................................................................................................................... 

 

 کی در و کردم نگاهی میکردند آبیاری را زمین سخاوتمندانه که بارانی قطرات و حیاط به پنجره از

 و انداختم سرم روی هم را سیاهم شال و پوشیدم بافتم روی را رنگم مشکی بارانی آنی تصمیم

 هب و بود نشسته عمه..رفتم هال طرف به و شدم خارج اتاقم از و برداشتم کمد ی گوشه از را چترم

 انگار..روزها این بود گرفته مرگ روی و رنگ خانه...کشیدم آهی..بود شده خیره دیوار در ای نقطه

 آرام...بود مان زندگی قهرمان که بودیم مردی عزادار هنوز ما و بود عید دیگر روز چند انگار نه

 جون؟ عمه: رفتم جلوتر

 این تو عمه کجا..جانم: شد بلند جایش از هایم لباس و ظاهر دیدن با و چرخید طرفم به سریع

 بارون؟

 زنمب لبخند میکردم سعی که هربار ها تازگی اما شود نگران کمتر تا بزنم لبخندی کردم سعی

 به ار سختی و درد این ذهنت که بود سخت انقدر غم حجم این با خندیدن...میگرفت بغضم بیشتر

 ادزی حالم..بزنم قدم یکم میرم: میباریدند زدن برق جای به چشمانت و میکرد مخابره جانت تمام

 ..نیست خوب
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 خود هب طبیعی دمای و داغ داغ یا بودند سرد یا که دستانی...گرفت را دستانم و آمد جلو نگرانی با

  بارون؟؟ این تو: زد لب و کرد دستانم روی نوازش به شروع...نمیدیدند

 روی را ام چانه..بود تر کوتاه من از قدش نسبتا عمه...کردم بغلش و شدم خم..شد جمع لبخندم

 ..ببره بشوره هم منو غم دردو بارون این شاید...آرومه نا دلم: کردم زمزمه و فشردم اش شانه

 با و گرفت قاب را صورتم دستانش با..بود شده روان هایش اشک دوباره عمه...شدیم جدا هم از

 .باش خودتم مواظب..عمه برگرد زود پس: بوسید را ام پیشانی سرم کردن خم

 حیاط وارد و کردم باز را ورودی در بغض با.بود بد خانه این اعضای حال چقدر.. دادم تکان سری

 نگاهم تعجب با من دیدن با هردو و بودند زدن حرف مشغول حیاط در هاکان و سامان..شدم

 بودمش؟؟ ندیده من که بود آمده کی...بودم کرده تعجب هاکان حضور از کمی هم من...کردند

 از بلکه نبود آمدنش از تعجبم پس میزد سر ما به یکباری هرروز روزها این..کشیدم دیگری آه

 زیر...داد را جوابم نحو همان به و جدی هم او و دادم تکان سری سلام جای به...بود نفهمیدنم

 کجا؟؟: شد نزدیکم سامان...بمانند امان در باران شر از تا بودند ایستاده ورودی سایبان

 مینز هایم بوت پوشیدن راحت برای که را چترم و بستم را بوتم بغل زیپ کنم نگاهش که آن بی

 ..روی پیاده: برداشتم بودم گذاشته

 هوا؟ این تو: ایستاد جلویم عصبی

 طاقت و است شده همیشه از تر ضعیف اعصابم میفهمیدم هم خودم...کردم نگاهش عصبی هم من

 ..هوا همین تو: ندارم تلنگری کوچکترین

 و شد ساکت هاکان دست ی اشاره با که بگوید چیزی خواست و فرستاد بیرون را بازدمش عصبی

 ی همه کنم فکر دیدنش با میترسیدم...نکردم نگاهی هاکان به...رفت کنار حرص پر و کلافه

 بی و سیاهم چتر کردن باز بعد و فرستادم بیرون را نفسم...بوده خواب اتاقم در روز آن اتفاقات

 از وتیره خیس آسفالت...شدم خارج حیاط از بود رویم نگاهشان خیرگی که مردی دو به نگاه

 بوی...کردم رفتن راه به شروع دیوار نزدیک و گوشه در و کشیدم عمیقی نفس...بود باران بارش
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 باران قطرات برخورد صدای...دادم ادامه را راهم و شدم اصلی خیابان وارد و کشیدم نفس را باران

 مرا رزو به پدر و میرفتیم بیرون زیاد میبارید باران وقتی پدر با..داشتم دوست همیشه را چتر با

 عاشق منم و بده گوش چتر زیر ها قطره صدای به که ترفند این با هم آن...میداشت نگه چتر زیر

 با و برگردانم کوتاه را سرم شد باعث سرم پشت هایی قدم صدای...میماندم چتر زیر صدا این

 نگاهم جدی...برد ماتم میکرد حرکت سرم پشت اش مشکی کوتاه کاپشن با که مردی دیدن

 آب بود ریخته اش پیشانی روی که موهایی از اما بود سرش روی کاپشنش کلاه...کرد

 اشاره معنی یعنی باشد؟؟ من به حواسش تا بود آمده من قدم به قدم خانه دم از یعنی.میچکید

 وارانه هاکان هایش حمایت..شد شیرین کمی دهانم تلخی همه آن میان بود؟؟ همین سامان به اش

 قدم صدای...دادم ادامه را راهم و گرفتم نگاه جذابش و جدی ظاهر از و کشیدم عمیقی نفس...بود

 ...نشاند لبم روی کوتاهی لبخند و شد شنیده سرم پشت دوباره هایش

 همیشه که فهماند من به نگاهش با او و کردم تشکر او از نگاهم با فقط...نزدیم حرفی کدام هیچ

 دادن تکان به احتیاجی و میزنند حرف تر آسان و تر صادق ها نگاه گاهی...هست من به حواسش

 درش دم اش شده چیده های سبزه..شدم رد فروشی گل کنار از...نیست زبان اسم به ای ماهیچه

 سین هفت ی سفره سر را پدرم که بود عیدی اولین امسال...کرد گلویم مهمان را بغض بازهم

 فروش بساط فروشی گل کنار که دادم فروشی دست پسرک به را نگاهم و راگزیدم لبم..نداشتم

 زیر گرفتن پناه با و داشت همراهش چتری نه و بود مناسب لباسش نه...داشت قرمز ماهی

 آهی هر برای باید دهخدا...دیگری آه...نشود خیس داشت سعی گلفروشی کنار کوچک برآمدگی

 کوتاه غصه و درد زور از و داشتند دل در را رنج و درد دنیا یک آهی هر.میداد قرار ترجمه یک

 یرینش و کرد نگاهم تعجب با...رفتم پسرک طرف به و گزیدم لب...بودند شده تاریخ ی کلمه ترین

 خانم؟؟ میخواید ماهی: گفت زبانانه

 لهما: گفتم آرام و گرفتم طرفش به را چتر...نلرزد صدایم تا کندم جان و زدم آلودی بغض لبخند

 ...تو

 من؟؟ برای: پرسید سوالی و کرد کج را سرش..میکرد چکه معصومش نگاه از تعجب همچنان

 نمیخواست؟؟؟ را همین پدر مگه...کنم کنترل را اشکم تا بستم کوتاه را چشمانم
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 ...بود او ی خواسته هموطن به عشق

 ...شی خیس کمتر تا باشه این..زودمیرسم...نزدیکه خونم من..آره: دادم تکان سری

 هک منابعی هم و داشت نفت هم...نبود فقیری کشور من کشور...برد را دلم اش زده خجالت لبخند

 اشتد مردمی..نبود مهری بی کشور من کشور...کند آباد را کشور یه میتوانست تنهایی به هرکدام

 که مسئولینی...نداشت را چیز یک من کشور اما میدادند چاک یقه خاکش ی ذره هر برای که

 خیابان که امثالش و بچه این...کنند دور مردم این سر از را ظلم و فقر و باشند مردم این دلسوز

 و باشند درسشان و بازی پی ساعت این ها بچه باقی مثل باید دیده خود به زیاد پایتخت های

 ...باشد عیدی و عید نوی لباس خرید شان دغدغه

 دراز پسر طرف به و گرفت دستم از را چتر..ایستاد کنارم گر حمایت ی سایه...گزیدم را لبم...اما

 کنی؟؟ جبران و خانم این لطف میخوای:گفت زیبا و بود نرم که جدیتی با و کرد

 بود؟؟ چه منظورش..چرخیدم هاکان طرف به تعجب با...داد تکان را سرش پسرک

 ...بفرست صلوات یه شده فوت تازه که پدرشون برای: کرد زمزمه و پسر طرف شد خم

 ...بلدم هم فاتحه: گفت سریع پسر..آخ..هاکان آخ..گزیدم لب دوباره

 ماهی بساط اراده بی..کند جبران میخواست چتر یک ازای در که پسری برای...برایش رفت دلم

 ...بخون فاتحه یک...خوبه خیلی: گفتم بغض با و کشیدم آغوشش در و زدم دور را سرخ های

 با و گرفتم فاصله او از سریع شوم بچه ترس باعث مبادا که این برای...داد تکان را سرش آرام

 ادامه را راهم هاکان و او به توجه بی نشدنم تر خیس برای سرم روی ام بارانی کلاه انداختن

 ...میکردم گریه آزادانه باران لطف به و میدویدم تقریبا...دادم

 بند را دستم..ام آورده کم که کردم حس بعد به جایی یک از ولی رفتم را مسیر از چقدر نمیدانم

 بعد و میرفتند لبم سمت به هایم گونه از ها اشک...دادم تکیه رویش را سرم و نیفتم تا کردم دیوار

 دممیز نفس نفس...گزیدم محکم را لبم...داشت درد جانم تمام..میشدند سرریز ام چانه از سقوط با

 ..نمیکرد رهایم ای لحظه گریه و
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 ..بود سخت بودن قوی

 ...غم این مقابل در میدیدم ضعیف چقدر را خودم من و تر سخت بودن پدر بی

 ...شدی رها انگار قفس از پرنده مثل تو

 ...خودی بی سرازیره پس اشکام چرا من..من

 ..بدهکاری خداحافظ یه عاشق من به تو

 ..نمیاری طاقت خودت بی..باشی من جای نه

 ...حرفم پره...خدا وای

 ...دیره ولی..دیره ولی

 ..میره تو با..میره تو با من نفس و میری تو

 ..نمیگیره..نمیگیره و دستمون اینبار عشق

 و گذاشتم بارانم و اشک از خیس صورت روی را دستم...زدم هق و دیوار کنار زدم زانو و شدم خم

 و میزد نفس نفس..زد زانو مقابلم مردی و افتاد سرم روی ای سایه..زدم صدا ناله میان را پدرم

 ..بود حمایتگر عجیب اش سایه

 ..دستی دو میگیری دستاشو و همدستی خدا با

 شکستی؟؟ رو دنیا قانونای که دیدی ازش چی

 ..بستی که عهدی سر میدی جونتو لذت با که

 ..بستی که عهدی سر میدی جونتو لذت با که

 ...حرفم پر.خدا وای

 ..دیره ولی..دیره ولی
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 ..میره تو با..میره تو با من نفس و میری تو

 ...نمیگیره..نمیگیره و دستمون اینبار عشق

 ....خدا وای

 بود آمده پدر بعد انگار که کسی..بود همراهم...دیدم اشک میان را مرد صورت و آوردم بالا را سرم

 سرو از...میکشید یدک را غم رنگ نگاهش و جدی و بود سرخ چشمانش...باشد مواظبم تا

: گفت آرامش اما جدی صدای با و راگرفت بازویم و کرد دراز را دستش..میکرد شره آب صورتش

 ...پاشو

 راحتی به او دست حرکت با اما شوم بلند نمیتوانم میکردم حس آمدنش از قبل تا...بود عجیب

 ...اودوختم به را خیسم چشمان و ایستادم

 لب و شد خیره بودم شده کشیده آب موش مثل که منی به..بود جدی و نگران و کلافه چشمانش

 برگردیم؟؟: زد

 شد رد که ماشینی اولین برای و رفت خیابان طرف به سریع...دادم تکان را سرم مظلوم و آرام

 یسخ بیشتر تا بدو: چرخید طرفم به سریع و داشت نگهش دربست گفتن با و داد تکان دستی

 ..نشدی

 در...رفتم طرفش به هایم گونه روی بر دستم پشت کشیدن بعد و دادم هایم قدم به جان کمی

 ..شو سوار: گفت آرام و کرد باز را ماشین

 را بخاری خواست او از و داد را خانه آدرس راننده به رو و نشست کنارم هم خودش و شدم سوار

 ..منو ببین: چرخید طرفم به آمد در حرکت به که ماشین..کند تنظیم من روی

 امآر قلبم و بودم شده تر سبک باران زیر انگار اما..سرخ مطمئنا و خیس..بود خیس هنوز چشمانم

 ترم آرام بود درکش ی نشانه که شرطش و قید بی همراهی و نکردن سرزنش با هم هاکان و بود تر

 خودم فقط که طوری آرام و لرزید سرخم چشمان دیدن با مردمکش...کردم نگاهش...بود کرده

 باهاشون؟؟؟ میکنی داری چیکار...میگیره جونمو چشما این دیدن: گفت بشنوم
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 که میدم قسمت پدرت روح به...نلرزون چونرو اون: گفت خشم اندکی با و سریع..لرزید ام چانه

 ...اشکات دیدن با میره نفسم...بسه

 رو و زیر را دلم اش پروایی بی و مرد این...بزنم گریه زیر دوباره مبادا تا گزیدم محکم را لبم

 صدایش...نمیدیدم اش جدی چشمان پشت را عشق آن بود بهتر شاید...بستم را چشمانم..میکرد

 دش مور مور و لرزید سرد جای یک در ماندن مثل تنم تمام که نزدیک آنقدر...شد بلند گوشم زیر

 غم و باشم کنارت بزار:داد مغزم خورد به و گرفت را عشق صدایش تن از هم گوشم ی لاله حتی و

 مامت وقتی و نبینمت داغون انقدر دیگه تا باشم بزار...دنیا باشم بزار...کنم کم عشقم با دلتو

 ...نزنم بهشون قفل یه کشیدنت آغوش در برای میده سر فغان و آه استخونم

 تند قلبم...ها ساعت این تمام...روزها این تمام مثل...داشتم بغض...کردم باز آرام را چشمانم

 وسط را احساسم تمام مرد این برای من.داشتم دوست را ترش جدی کلام..اش جدی نگاه...زد

 ..بابام تازه من... من: بود پوش سیاه روزها این قلبم اما بودم گذاشته

 یه میخوام فقط من..تازست پدرت داغ میدونم...میدونم: تحکم اما آرامش با..پرید حرفم میان

 اونقدری..بگو بهم..بگو بهم..بیاد در عزا از دلت تا میکنم صبر قیامت قیام تا بعد و بشنوم رو چیزی

 میزنم فریاد برات و داشتن دوست و میشم عاشقت هرروز و میگیرم اوج باهات خیالم تو من که

 داری؟؟ دوسم

 هوای و حال رادیو متن بی موسیقی صدای همراه میخورد ماشین ی شیشه به که باران صدای

 به را نگاهم...هاکان ی خورده خیس عطر از بود شده پر ماشین...بود کرده ایجاد میانمان را خاصی

 دمکشی عمیقی نفس...میشد دیده ناواضح کاملا جلو مسیر....دادم سرعتش و کن پاک برف حرکت

 به خیره و فشردم مشتم میان را خیسم بارانی...کردم ام ریه وارد باران بوی با را هاکان عطر و

 اعتماد بار یه من: کردم نجوا سحرانگیزش صدای و شیشه روی باران قطرات شدن سرریز مسیر

 و یامم جلو دلم با بازم اما کردن اعتماد دوباره برام سخته...نبود خوبی چیز اصلا نتیجش که کردم

 ..میکنم اعتماد بهت
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 یدتتأی بابام...بده زمان بهم: کرد روشن کمی را دلم برقشان که چشمانی به...دوختم او به را نگاهم

 ارکن داغ این با بده زمان بهم..کنم گوش دلم حرف به نخوام نداره دلیلی پس رفتنش قبل کرد

 ..بیام

 

 وقتی هر از تر جدی چشمانم ی خیره و شد نزدیکم کمی...زد ای واقعی اما کمرنگ و محو لبخند

 ستمد به و فرشتش خدا که کردم لطف کی به زندگیم کجای میکنم فکر چیه؟دارم میدونی: گفت

 ..داد

 هک نگاهی..شد خاصش نگاه و جدی ی عاشقانه مات نگاهم و شد گرم دستانم...لرزید بیشتر قلبم

 غافلگیر را چشمانم عشق با گاهی و میشد خیره خیسم بارانی به هرزگاهی هم و بود نگرانم هم

 یزدم غر کلی و احتیاطیم بی این برای میکرد دعوام بود سامان اگه:  کردم باز لب اراده بی..میکرد

 ..چرا تو اما کردی خالی خیس خودتو که

 درک حالتو: کرد زمزمه جدی..نبود سخت زیاد مرد این به ها حرف فهماندن...پرید حرفم میان

 چه تو میفهمم..شده خالی پشتت یهو انگار نباشه که پدر...سخته پدر دادن دست از...میکنم

 ظهلح یه حتی اما میکشید تیر قلبم که زیاد قدر اون..بودم نگرانت فقط امروز من.هستی برزخی

 تو؟؟؟ از اما کنم آرومت خودم ی شیوه به نمیتونم که شدم عصبی خودم از..نشدم عصبی ازت هم

 ..ابدا

 و دلرزی گلویم سیب..باشد کنارم لحظه هر که بود کرده عهد انگار و برود نبود قرار گلویم بغض

 دادی؟ دست از کی و پدرت:کردم زمزمه گرفته

 ..سالگیم یازده: شد مشت دستش که دیدم و فشرد بهم را فکش...شد سرخ و تیره چشمانش

 بچه خیلی تو..من خدای: گرفت شدت بغضم هاکان برای اینبار و گرفتم دهانم جلوی را دستم

 ..بوده سخت خیلی حتما بودی
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 و پدر دادن دست از: بود محض حقیقت اش جمله و نکند نگاهم میکرد سعی...بود تلخ لبخندش

 ..زوده رفتنشون واسه همیشه انگار...سالگی پنجاه حتی...سخته سنی هر تو مادر

 نیومده کسی که عوضی اون طرف از مدت این: چرخید طرفم به و بست کوتاه را چشمانش

 سراغت؟؟

: کرد زمزمه آرام که دادم تکان سری..کیست منظورش کنم فکر تا نبود احتیاجی اصلا

 ...شه بلند جاش از بتونه حالاحالاها نمیکنم هرچندفکر..خوبه

 مرتب زیاد ی گریه خاطر به روزها این چشمانم...چرخیدم طرفش به و شد گرد چشمانم

 کردی؟؟ چیکارش: میسوخت

 ...زندست هنوز: کرد زمزمه عادی خیلی

 رکیه..نکن نگام اونجوری: گفت گونه اخطار و برگشت طرفم به جدی خیلی که کردم نگاهش فقط

 ...همینه جزاش شه نزدیک من ضعف نقطه به

 پیاده هم او....شدم پیاده حرفی هیچ بی خانه جلوی ماشین توقف با و فرستادم بیرون را نفسم

 دمهص هم اونقدرا بترسی نیست لازم: ایستاد جلویم برود زنگ طرف به دستم که این از قبل و شد

 ..نخوری سرما تا بگیر دوش یه و بخور گرم شیر لیوان یه خونه رفتی...ندیده

: شدم خیره چشمانش به..بود من از حمایت حال در لحظه هر او...باشم دلخور او از نمیتوانستم

 تو؟؟ نمیای

 هستی؟؟؟ خودت مواظب...نه:فرستاد ونبیر را نفسش...زد محوی لبخند

 ها مدت بعد هم من بالاخره اینبار..بود من نگران هم باز اما بود شده خیس من ی اندازه هم او

 نشأت کجا از سبک حال این هاکان؟؟؟ به جوابم یا بود باران خاصیت...کمرنگ...زدم لبخند

 ...باش خودت مواظب هم شما..اوهوم:میگرفت
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 پوف دیدنم با و شد حیاط وارد زود خیلی سامان و شد باز در...زد زنگ خودش و داد تکان سری

 تشویق خانه داخل رفتن به مرا نگاهش با که همانطور و رفت طرفش  به هاکان...کرد ای عصبی

 ...بود من سفارش نداشتم شک که گفت چیزی سامان به میکرد

 ...شدم خانه داخل اش جدی اما مهر پر نگاه زیر و دادم تکان خداحافظی معنی به را سرم

 ...درگیره عشق با من دنیای

 ..میمیره نباشی تو که عشقی

 ...داده گل تو دست تو که عشقی

 ..افتاده من دست تو که عشقی

.................................................................................................................. 

 

 :هاکان

 درد با و دادم آسمان به را ام خسته نگاه...بستم سرم پشت را در و کردم خداحافظی سامان از

 دنیایی به نسبت شدیدم دلنگرانی...میزدم پا و دست جهنم خود در روزها این...بستم را چشمانم

 زودتر هرچه برای خان فشار و طرف یک نبود داغدارش چشمان در دیگر زندگی از اثری هیچ که

 مانمچش...بود گرفته بازی به را روانم و روح دیگر طرف یک از تشکیلات به سهراب و دنیا کشاندن

 به محکمم همچنان اما خسته های قدم با و کردم بازشان آرام...بود شده خیس باران ی حمله از

 اشینم با بودم نتوانسته لحظه آن در که بود شده خارج خانه از تند انقدر دنیا...رفتم ماشینم طرف

 نماشی سوار...بدهم کردن خلوت فرصت او به سرش پشت پیاده بودم داده ترجیح و بروم دنبالش

 قطرات به...داشتم نگه دهانم مقابل را دستم کف و دادم تکیه پنجره ی لبه به را دستم و شدم

 چشمان و روی پیاده هنگام روزش و حال یاد با و کردم نگاهی شیرینشان بازی سرسره و باران

 میخواست لحظه آن در وجودم تمام..کوبیدم فرمان روی مشت چند کلافه و دمکر اخم اش اشکی

 دلم...شود آرام که دارم نگهش بازوانم میان و کنم بغلش محکم آنقدر...بکشم آغوشش در که
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 لرزیدنش که بلرزد مبادا که دارم نگه سفت را اش چانه و ببوسم را لرزانش لبهای روی میخواست

 ...میلرزاند را من پای

 و نمیتپد کسی برای دلم..ندارم ضعفی نقطه که این ادعای..داشتم چیزهارا خیلی ادعای روزی یک

 و دست و بودم شده ویران دنیا اشک قطره هر با روز چند این در اما کند ویرانم نمیتواند چیز هیچ

 ...بود لرزیده پاهایم

 ...کردم حرکت خانه در به مجددی نگاه بعد و کردم روشن را ماشین...کشیدم دیگری آه

 دلبخن کلافگی و تلخی همه آن میان داشت من به نسبت که اعتمادی حس این و اش جمله یاد با

 (دادی؟ دست از کی رو پدرت)کشید پر سوالش یاد با لبخندم بعد و زدم محوی

 مبود خودم تنها ندانستنش دلیل...میکردم درکش من اما...هیچ مطمئنا میدانست؟؟ چه من از دنیا

 .خودم و

 ...سیاهم و مزخرف ی گذشته و خودم

 ی کینه و خودم...نفرتم و خودم...عزیزانم ی خورده چاک بدن و سر در گلوله رد یاد و خودم

 ...عمیقم

 تهشایس من نظز از که بود مردی تنها سالها بعد شاید...بود حیف دنیا پدر...لرزید چشمانم مردمک

 ...فشردم بیشتر گاز پدال روی را پایم و کشیدم آهی...بود مرد نام و احترام ی

 هب کردنش وارد من برای...بود غیرممکن دیگر مسأله این از دنیا کردن جدا...میگفت راست ماهور

 ...میکرد فشرده را قلبم دو این میان تعارض و میرسید نظر به تر غیرممکن تشکیلات

 به توجه بدون...شد باز بادیگاردها از یکی توسط در بلافاصله و زدم چندبوق عمارت در جلوی

 دوان دوان ماهور...شدم پیاده بعد و بردم ساختمان جلوی تا را ماشین محافظان زیاد حضور

 تو؟؟ کجایی: رساند من به را خودش

 هاکان؟؟ ام تو با:  آمد سرم پشت هم او و برداشتم قدم ساختمان طرف به جواب بدون
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 ظلومم و دخترک مقابل فقط من..بود کرده عصبیم قبل از بیشتر اخیر های تنش...ایستادم عصبی

 کنم؟؟ تندی او با آمد می دلم مگر اصلا...بودم آرام ام داشتنی دوست و

 بدم؟؟ پس جواب تو به باید تاحالا کی از: هاکان

 خیال اما شدم عمارت وارد بلند های قدم با و گرفتم او از را خشکم و سرد نگاه...کرد نگاهم مات

 بودی؟؟ دنیا پیش: برود رو از ماهور که بود باطل

 همه با ور دنیا میخوای..ساکت: غریدم و برگشتم طرفش به عصبی و فرستادم بیرون یکجا را نفسم

 کنی؟؟ آشنا تشنا غول این ی

 نیست اینجا کسی..بداخلاق متعصب مردک: گفت جدی و گرفت خودش به دفاعی حالت سریع

 ..که

 یه دیواری هر...دفعه هزار این: غریدم گوشش نزدیک و کردم دراز طرفش به را ام اشاره انگشت

 ...داره گوشی

 خان اتاق طرف به قبل از تر عصبی هم من و داد تکان را سرش حوصلگی بی با فقط

 ارمرفت روی کنترلی بتوانم بود این از تر حساس اوضاع اما ام رفته تند زیادی میدانستم..رفتم

 سرش ورودم با که بود کاغذ چند بررسی مشغول...شدم وارد و زدم را خان اتاق در...باشم داشته

 هاکان؟؟ اومدی: گفت اخم با و گرفت بالا را

 مرادی جدید شرایط: بردم موهایم میان دستی و نشستم مشکی چرم مبل روی و دادم تکان سری

 شنیدین؟؟ رو

 شرطی؟؟ چه..نه: دقیق و جدی...نشست مقابلم و زد دور را میز اخم همان با

: میکنند خودنمایی به شروع جایی یک کار این در شرکایمان میدانستم هم قبلا...زدم پوزخندی

 ...شه منتقل اونا انبار به محموله میگن

 بهشون؟؟ گفتی چی...غلطا چه: زد پوزخندی خودم مانند و رفت درهم قبل از بیشتر هایش اخم
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 نگاهم خان با زدن حرف هنگام همیشه...کردم قفلشان درهم و گذاشتم زانوهایم روی را دستانم

 خواری مونده برای فقط و لاشخور طبیعت گفتم بهشون: میشد نفوذناپذیر و سرد خودش مثل

 ..باشن قانع خودشون حق به پس باشه شیر مثل داشت انتظار ازش نباید...آفریده

 خوب...پسر آفرین: میشد بیشتر جذابیتش حالت این در...صدا پر و بلند...خندید بلند خان

 ...شده حالی چه خرفت مردک اون بزنم حدس میتونم...سرجاش نشوندیشون

 هدفش به رسیدن ی بهونه به کنه ایجاد اختلال کار تو بخواد بازم اگه اما: کردم نگاهش جدی

 چیه؟؟؟ دستور

 ما شانه روی را دستش...شدم بلند هم من..آمد طرفم به و برخواست جایش از ای موذیانه لبخند با

 احتیاج کمکش به ایران به جنسا ورود برای بیشتر...تمومه عملا اون با کارمون ما: گذاشت

 ...کن نیستش گرگ یک رحمی بی به بلکه شیر یک مثل نه داره بیجایی توقع دیدی اگه...داشتیم

 چشمانم...آمدم بیرون اتاق از دادنی سرتکان بعد و شدم خیره اش جدی درچشمان ای چندلحظه

 ...گرفتم آرام کمی دنیا یاد با فقط و کردم باز و بستم کوتاه را

 درآوردم جیبم از را موبایلم...شد کم برآمدگیشان از عصبی های رگ آن و زد تر نرمال قلبم کمی

 ...است خوب حالش و نخورده سرما دنیا میشدم مطمئن باید...دادم پیامک یک سامان به و

 ...میکشت مرا سر آخر برایش نگرانی و دختر این

.................................................................................................................... 

 

 :دنیا

 و کشیدم آهی..کردم خالی درونش را سنجد ی بسته و گذاشتم جلویم را رنگ آبی سفالی ظرف

 سنجدهای به همیشه و داشت دوست سنجد پدر...بستم را چشمانم و زدم گاز را سنجدها از یکی

 و بریزم اشکی مبادا تا زدم پلک چندبار و گزیدم محکم را لبم...میزد ناخنک سین هفت ی سفره

 درونش را تومانی پانصد نوی های سکه...بود ظرف هفتمین این...کشیدم جلو را بعدی ظرف بعد
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 و چیدم سینی درون هارا ظرف میبست روبان را سبزه دور که عمه به نگاهی نیم بعد و ریختم

 تحویل سال ی برنامه ی خیره که سامان...بودند نشسته ها مبل روی سامان و هاکان...بردم بیرون

 و جدی ی چهره...بود مشغول اش گوشی با هاکان و بود اش داشتنی دوست مجری و سه ی شبکه

 شکار را نگاهم و آورد بالا را سرش که کرد حس را نگاهم سنگینی...بود دلنشین محوش اخم

 نگاهم چشمانش در پنهان محبت و مهر با و گرفت جا هایش لب روی محوی لبخند...کرد

 میز طرف به دستم در سینی با و دادم جواب را لبخندش...میکرد گرمم نگاهش...کرد

 هم ای نقره شمعدان آینه و بود میز وسط سرخ ماهی دو با آبی سفالی کوچک ی حوضچه...رفتم

 ییک و چیدم سفره میان سلیقه و دقت با را آبی سفالی کوچک های ظرف...داشت قرار تنگ بالای

 رویم خیره و بر نفس هاکان نگاه...انداختم کوچک ی حوضچه درون را سرخ های سیب از

 حوضچه طرف دو هم را بنفش های سنبل و گذاشتم سمنو کنار را رنگی های مرغ تخم ظرف...بود

 نمی خودش روی به اما کرده گریه میزد فریاد چشمانش سرخی و آمد سبزه با هم عمه....دادم قرار

 ...عمه بزار اینم: آورد

 رویم هنوز نگاهش سنگینی...رفتم عقب و دادم قرارش قرآن رحل کنار و گرفتم را سبزه

 دیگری کس من در انگار...لرزاند را دلم نگاهش جدیت و چرخیدم طرفش به و نیاوردم طاقت...بود

 و ندارد را کسی هاکان بود فهمیده کجا از عمه نمیدانم...خاطره یک در بود شده غرق و میدید را

 رپس این زحمات از کمی اینگونه میگفت...باشد ما کنار را تحویل سال بود کرده اش راضی چطور

 ...بود گرم کمی پدرم از خالی ی سفره کنار در حضورش از قلبم من و کرد جبران میتوان را

 ..شده قشنگ خیلی: گفت آرام و زد ای مصنوعی لبخند...آورد خودش به را او نگاهم خیرگی

 مثل تا نبود پدر اما بود شده زیبا..میگفت راست...کشیدم آهی و دادم سفره به را نگاهم دوباره

 و کردم صاف را رنگم مشکی تونیک پایین و شدم بلند...کند تعریف ام سلیقه حسن از هرسال

 شده؟؟ چیزی: شدم هاکان نزدیک کمی

 فشرده را آن و میشد متصل قلبم های رگ به مستقیم انگار نگاهش...کرد نگاهم متعجب

 چطور؟؟...نه: عشق از فشرده...میکرد
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 کنار در بودن...بود کرده مشغول را ذهنش چیزی...میگفت دروغ...انداختم بالا را هایم شانه

 خوبی حرف یه بابام: بود کرده شناس آدم حدودی تا مرا کوتاه هرچند نریمان مثل روانشناسی

 ..نکن محکوم دروغ به و زبونت اما نگو بگی نمیخوای رو چیزی اگه میگفت...میزد

 آشپزخانه طرف به و کشیدم عمیقی نفس...انداخت زیر را سرش و شدند تیره چشمانش

 بود هنشست صندلی روی عمه...بود کرده نگرانم اش گرفتگی اما کنم اذیتش نداشتم دوست...رفتم

 عمه؟؟: نشستم کنارش و رفتم جلو...نقطه یک به بود شده خیره و

 عزیزم؟؟ اومدی کی: چرخید طرفم به و خورد بدی تکان

 هم ار بقیه نگرانی اما بود گرفته نبود پدر که نوروزی اولین برای قلبم خودم...زدم تلخی لبخند

 خوبین؟..الان: را کننده حمایت همیشه هاکان هم و را دوستم برادر ی عمه هم..داشتم

 ...عزیزم نیست چیزی: کشید مرطوبش چشمان به دستی و داد تکان سری

 با..میکردم سر را روزها این هایش یادگاری با...گذاشتم اش شانه روی را دستم و کشیدم آهی

 ...دیدم و خوابشون دیشب: میرفت بین از کم کم که بالشش عطر و صدایش

 مامانت؟؟ بابا: زد لب بغض با و کرد نگاهم سریع

 جوون..بود خوب حالشون: بودم داده قول پدرم به...بشکند بغضم نمیگذاشتم...دادم تکان سری

 ...شادی از میزد برق چشماش بابا...شقایق گل دشت یه تو هم کنار...بودن شده

 ...بود بهشت ماله داداشم..بزنه برق بایدم: گرفت را دستم...شد بلند عمه ی گریه

 خوب جای یه بود رفته بابا بود رفته یادم انگار دیشب قبل تا...عمه آره: کرد زخمی را گلویم بغض

 مامان دلتنگ دیگه...نمیکنه سرفه دیگه...نداره درد دیگه...خوبه جاش فهمیدم دیشب اما

 ...بابام سر فدای دلتنگیمونم و ما...شاده الان بابا چون شادباش...عمه باش شاد...نیست

 و کشیدم آغوشش در هم من...کرد بغلم و داد تکان هایم حرف تأیید در اشک با را سرش

 ودب افتاده جانم به که بود بدی درد دلتنگی اما داشتم ایمان هایم حرف به..ریختم اشک چندقطره

 ..بزند رقم را سالم آخر لحظات بود قرار و
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 حال سر فدای اما چشمم در خار میشد سفره کنار اش خالی جای...گزیدم محکم را لبم

 ...بودنش بهشتی سر فدای...خوبش

 را سال عکست کنار امسال...بپذیرم هارا سختی که ام گرفته یاد تو از اما پدرم است سخت

 یدانمم و میخوانم القلوب مقلب یا تو جای به...میکنم جبران خاطراتت با را نبودت و میکنم تحویل

 ...است پشتم دعایت

 ...شهید یک دعای

 ...است من خوب سال تضمین این

 

 با را هایمان اشک....شدیم جدا هم از نمانده سال تحویل تا چیزی میگفت که سامان صدای با

 و کردند نگاه چشمانمان به هردو...شدیم خارج آشپزخانه از باهم و کردیم پاک تلخی لبخند

 نشستند هم هاکان و سامان...نشستیم میز دور عمه همراه و رفتم جلو...شد بسته هاکان چشمان

 را عمه میخواست دلم و بودم خوشحال کنارمان بودنش از حد چه تا میدانست خدایم خود فقط و

 خندلب سال آخر لحظات میگفت پدر...گرفت شکل لبهایم روی محوی لبخند سال هر مثل.. ببوسم

 حرف دنیای چشمانش..نشست چشمانم در هاکان چشمان...زدم اما داشت بغض لبخندم...بزنید

 غرق درونشان سیاهچاله یک مانند اما نمیکردم پیدا ای معنی برایشان من که بود هایی

 مردم چشمان سیاهچاله در دوباره و انداختم بود کنارم که پدر عکس به کوتاهی نگاه...میشدم

 را عجیبی حال سال پایانی لحظات....کرد قرآن خواندن به شروع پدر جای به عمه....شدم خیره

 ...دارد خود همراه

 اندیگذر که سالی کل و مینشیند گلویت در بغض یک...میکند یخ دستانت و میپیچد درهم دلت

 خالی وجودت بعد...شیرینش و تلخ خاطرات و لحظات تمام...میشود رد چشمانت جلوی از

 و میخوانی...میخوانی سال تحویل دعای...میزند تند قلبت و میکنی فراموش را دعاهایت....میشود

 الس یک در میکند پرتاب تورا توپ یک شلیک صدای عظیم سکوت یک در و میشود آرام قلبت

 ...ات زندگی از دیگر
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 صدای و میپیچید گوشم در عمه قرآن صدای..بود آمده سراغم ها حس همان هرسال مثل هم باز

 توان انگار و بود خورده گره هاکان التهاب پر و خیره نگاه در نگاهم...میکرد تداعی برایم را پدر

 نوازشم نگاهش با داشت جدی...بود جدی اش چهره...نداشتیم هم از را چشمانمان گرفتن

 را سال تحویل دعای که مجری آهنگ خوش صدای پیچیدن و عمه سکوت با نفسم...میکرد

 میکردم زمزمه دلم در دعارا...ببندم را چشمانم سال هر خلاف بر نمیتوانستم...شد حبس میخواند

 چشم پدر نبود بغض میان پرشکوه ی حادثه یک در بعد و بودم پیچیده درهم را سردم دستان و

 فریاد شیرین اتصال این از من قلب و هم چشم در چشم درست....شد نو سال هاکان چشم در

 عیدت بابا دنیای)کرد پر را گوشم هایم کودکی در مادر و پدر صدای....داد سر عشق

 (مبارک عیدت مامانی...مبارک

 جدی چشمانم در دوباره بعد و کرد دنبال را ردش هاکان و لرزید پلکم ی گوشه از اشک قطره یک

 ...من دنیای مبارک عیدت: زد لب و کرد مکثی...شد خیره

 سیاهچاله از میگفت تبریک را عید که عمه آلود بغض صدای با و فشردم دندانم میان را لبم

 ....من دنیای...شدم خارج نگاهش

 کرد راخسو را قلبم اش جمله مالکیت...بدهد من به میتوانست که بود لقبی ترین شیرین لقب این

 بخشید شدت را لبخندم بغض میان و

 با و بوسید محکم را ام گونه طرف دو و کشید خودش طرف به مرا عمه که بودم او به خیره هنوز

 ...عمه مبارک نوت سال: زد لب بغض

 اشم نوی سال: نلرزاند را صدایم عمه مثل بغضم کردم سعی و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

 ..جون عمه مبارک هم

 سامان طرف به...میزدیم لبخند اما بود سرخ هردویمان چشمان...شدیم جدا هم از

 را اش چهره از گرفتن نگاه توان...نکنم نگاه هاکان ی چهره به فعلا بود این ترجیحم..چرخیدم

 لایه نآ تا کردم بسته و باز یکبار را چشمانم...کرد باز برایم را دستانش لبخند با سامان...نداشتم
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 را کسی چه دیگر من مگر...کردم پرتاب آغوشش در را خودم و نشود دیدنم مانع اشک سمج ی

 هاکان؟؟؟ و سامان و عمه جز داشتم

 ار تنهایی این از بیشتر تا میچسبیدمشان دودستی باید که بودند کم آنقدر من اطراف های آدم

 ..زشتو مبارک عیدت: گفت گوشم زیر و کرد حلقه محکم دورم را دستانش...نکنم حس

 ..مبارک هم تو عید دوما..خودتی زشت اولا: کردم زمزمه محوی لبخند با و زدم اش سینه به مشتی

 جدا او از و کشیدم عمیقی نفس...برد درهم را هایم اخم و کشید را ام بینی نوک و خندید

 طرفش به مکثی با..بود اش جاذبه پر و کن خراب خانه نگاه و هاکان نوبت بود هم نوبتی..شدم

 به محوی لبخند...نیست ما به حواسشان بودم مطمئن و میخواست عیدی عمه از سامان..چرخیدم

 ...خانم مبارک نوت سال: کرد فرو جیبش در را دستانش و پاشید رویم

 اب و کردم نگاه چشم ی گوشه از را پدر عکس قاب...برداشتم طرفش به قدم یک و کردم تر را لبم

 بهتون و جدید سال که این از قبل:گفتم التهاب پر و مانند زمزمه خودش مثل محوی لبخند

 خیلی اباب بیماری تشدید روزای تو بخصوص گذشته سال تو...کنم تشکر ازتون باید بگم تبریک

 امیدوارم...مبارک نوتون سال و ممنون وجودم تمام با...بودین پشتم خیلی...بودین حالمون کمک

 ....برسین هاتون خواسته ی همه به

 لحن و دوخت چشمانم در وار چکش و کرد میخ را چشمانش...گرفت جدیت رنگ لبخندش

 ...برسون بهش منو...جلومه من ی خواسته: کرد خودش عاشق را سلولم به سلول خاصش

 لااص یا بزند درمیان یکی باید مواقع بعضی....بزند خودش اصول به و مرتب نباید همیشه نبض

 آن...چه یعنی خواستن بفهمی تا نزند..چه یعنی میگویند که عاشقی حس بفهمی تا نزند....نزند

 عسل طعم به سالی اول را کامم که بودم اش جمله شیرینی مات...نزند من نبض لحظه

 داری؟؟؟ سراغ عشقت برای را خواسته این از تر قشنگ..بودم من اش خواسته...کرد

 زمزمه بچرخم که این از قبل و انداختم زیر را سرم...شد خونی هایم گونه و نشست اب به نگاهم

 ...نیست سخت زیادم خواستتون به رسیدن کردم
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 طرف به شوم نگاهش درگیر دوباره که این از قبل و دوخت چشمانم در مهربانی با را چشمانش

 میخواست شیطنت با سامان و بردارد را اش عیدی سامان تا بود کرده باز را قرآن...چرخیدم عمه

 ...دیگه بسه...بچه اونور برو: گفتم و زدم ای ضربه دستش روی محوی لبخند با...بردارد بیشتر

 ..حسود: کرد مهمانم کردنی نازک چشم پشت به دخترها مثل و کرد نگاهم بامزه

 دستت: برداشتم قرآن بین از را رنگ سبز اسکناس یک و دادم تکان برایش افسوس به سری

 ...عمه دردنکنه

 هم...پسرم بردار: گرفت مقابلش را قرآن و رفت هاکان طرف به و پاشید رویم به لبخندی عمه

 ...قرآن آیات به متبرک هم عیدیه

 هم حق...بود ندیده ها گرفتن عیدی نوع این از حال به تا شاید...بود تعجب از پر هاکان نگاه

 یک و کرد دراز را دستش تعلل با...نمیدادند بهایی زیاد سنتی رسوم به دیگر مردم...داشت

: بود کرده خانه اش صوتی تارهای میان تعجب هم هنوز زد حرف وقتی و برداشت اسکناس

 ...ممنون

 ....پسرم نداره قابلتو: زد لب و پاشید رویش به لبخندی عمه

: چرخیدم بود ریخته دستش در آجیل مشت یک و بود شده ولو مبل روی که سامان طرف به

 کو؟؟ من عیدی

 ..دختر بکش خجالت میخوای؟؟ عیدی کوچولویی نی نی مگه: کرد نگاهم ریلکس خیلی

 وعیدیت..من برای بهتر..باشه اینطوریاست؟؟؟ اِ: زدم کمرم به دستی و انداختم بالا را ابرویم یک

 ...نمیدم بهت دیگه

 ...نداریا شوخی ی جنبه: شد بلند جایش از سریع

 خارج میز زیر از را ای بسته که همانطور و کشید را ام بینی دوباره که کردم نگاهش جدی فقط

 ...من برای نیار در بازی شاخ: گفت میکرد
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 ..خانم آبجی نداره قابلتو: درآمد بازی مسخره فاز از بالاخره و گذاشت رویم جلوی را بسته

 ...بخورین چیزی یه: کردم هاکان به رو کادو کردن باز از قبل و پاشیدم رویش به لبخندی

 یک هاکان برای عمه...شد خیره سامان ی هدیه به و زد تکیه مبل پشتی به و داد تکان سری

 ار رنگ بنفش ی شده کادو ی جعبه هم من و کرد کردنش تعارف به شروع و گذاشت میوه بشقاب

 تبلت؟؟؟: شدم خیره سامان به تعجب با و کردم باز آرامش با

 ...میکنی پیدا احتیاج بهش و ببری تابتو لپ نمیتونی جا همه میدونستم: داد تکان سری

 ...سامان مرسی: کردم زمزمه احساس با و آرام و گزیدم اش خوبی همه این از را لبم

 .عمرا: زدم لب و دادم تکان برایش دستی...ببوسمش یعنی که کرد اشاره اش گونه به و خندید

 ...دنیا مامان بهترین به تقدیم: گذاشت عمه جلوی هم را بسته یک و کرد برایم مصنوعی اخمی

 ..مامان کشیدی زحمت: گفت لبخند با و کرد جا به جا سرش روی کمی را چادرش عمه

 عمه که جنسی همان با مشکی چادر قواره یک...افتاد برق به چشمانش و کرد باز را بسته بعد و

 مامان ممنون: شد تر عمیق لبخندش...شک بدون بود عمه برای هدیه بهترین...میپسندید

 ...قشنگه خیلی...جان

 ...نداره شمارو قابل: سامان

 ...ها رفته یادم شمارو نکنی فکر وقت یه: گفت طنز با و چرخید هاکان طرف به

 این نمیدانم من..گرفت هاکان طرف به و کرد خارج میز زیر از دوباره را کوچک ی بسته یک بعد و

 جذابش ی چهره به لبخندی.شد متعجب دوباره هاکان نگاه.بود کرده جاسازی هارا این کی بشر

 ....چیست درونش بزنم حدس کردم سعی و شدم خیره سامان دست در ی بسته به و زدم

 منه؟ برای: انداخت راستش پای روی را چپش پای گیر نفس جدیت با هاکان
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 بهمون که لطفایی قبال در فقط یادگاریه یه...داداش نداره تورو قابل اصلا البته...بله: سامان

 ....کردی

 وظیفم کردم هرکاری من: گفت محکم و جدی و گرفت را بسته و کرد دراز را دستش مردانه

 .بکشید زحمت نبود احتیاج...بوده

 محکم را شالم های کناره و کشیدم جلو را خودم و کردم اخمی...گذاشت پایش روی را بسته بعد و

 ...اینجا کنین باز باید...نیست قبول: کردم

 ...کن باز شما: گرفت طرفم به را بسته...شد خنده از پر اش جدی نگاه

 مهربانم سامان طرف به لبخندی با و کردم بازش و گرفتم دستش از را بسته تعارف بدون

 ...سلیقه خوش: چرخیدم

 ...نکنه درد دستت: زد لبخندی هم هاکان..کرد اش ضمیمه هم چشمکی و داد تکان سری

 دنبو مردانه اگر و هستم بویش عاشق میگفتم سامان به همیشه من که بود خوشبو ادکلن یک

 هدیه این برای میدانستم و نداشت ای آنچنانی حقوق سامان خب...میخریدم خودم برای حتما

 مبارکتون: گرفتم هاکان طرف به را ادکلن و زدم رویش به دیگری لبخند...کرده خرج کلی

 ...عالیه بوش خیلی...باشه

 کی انگار و کرد برخورد دستم به کوتاه دستش بگیرد دستم از را ادکلن میخواست که هنگامی

 ...نداره قابلتو: گفت آرام که کرد تغییر کمی هم خودش حال...شد رد بدنم از برق جریان

 ...شماست ی برازنده: بزنم لبخندی کردم سعی

 اف اف طرف به مان همه سر شد باعث در زنگ صدای...کشیدم عقب را دستم سریع و

 از ساعت نیم هنوز کسی چه بودم متعجب که حالی در و شدم بلند جایم از عمه از قبل...بچرخد

 کیه؟؟؟: برداشتم را اف اف اینجا آمده نگذشته نو سال

 ..جان دنیا منم: پیچید گوشم در آشنایی ی زنانه صدای
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 سه هر نگاه به رو و کردم باز را در کلیک یک با و کرد خوش جا هایم لب روی محوی لبخند

 ...خانمه مارال: گفتم آرام نفرشان

 جلو عقب با را چادرش و برخواست بود اندکش تپلی با جالبی مغایرت که فرزی و تر با عمه

 عقب کمی و کردم حرکت سرش پشت هم من...رفت در طرف به و کرد مرتب سرش روی کشیدن

 این..شد عید تبریک و عمه با احواپرسی مشغول مهربان و گرم و شد وارد خانم مارال...ایستادم تر

 مهع از بالاخره...بود برانگیز تحسین اش پوشی خوش و زیبایی...میکرد زده شگفت مرا هربار زن

 ..اومدین خوش...سلام: کردم پاشی رنگ کمی را محوم لبخند..دید مرا و گرفت فاصله

 نفس شد باعث شیرینش و گرم عطر...کرد دعوت آغوشش به مرا و کرد حلقه دورم را دستانش

 نوت سال...دلم عزیز سلام: شد بلند گوشم زیر اش چهره ملاحت به صدایش و بکشم عمیقی

 ...میکنم همدردی ابراز دوباره هم پدرت بابت...مبارک

 پمچ دست...نکند پر را چشمانم دور یک اشک ی لایه و بیاید پدر اسم نمیشد اصلا انگار...نمیشد

: بچرخانم دهانم در را زبانم و بگیرم دست بر را احساسم و قلب کنترل تا کردم مشت را

 ...مبارک هم شما نوی سال...ممنونم

 فطر به و زد لبخندی عمه تعارف با و شد خیره آلودم اشک نگاه در کمی او و گرفتیم فاصله هم از

 عمیق نفس چند...زدم تکیه دیوار به و گذاشتم ام گونه روی را دستم...کرد حرکت پذیرایی

 بعد و کشیدم هایم دندان میان محکم را لبم..شدم خیره ورودی ی آینه در تصویرم به و کشیدم

 به..بود هاکان کنار تکی مبل خالی جای تنها...کردم حرکت پذیرایی طرف به دیگری عمیق نفس

 آشپزخانه طرف به سماور کردن روشن برای نشستن از قبل و شدم خیره متفکرش ی چهره

 روشن را سماور...بود فرصت شام وقت تا ساعتی دو هنوز...بود کرده پر را فضا ماهی بوی...رفتم

 و کوتاه هاکان نگاه...نشستم بود شده چشمم خار که تکی مبل همان روی و رفتم بیرون و کردم

 و زد ای تصنعی لبخند هم خانم مارال...شد خیره خانم مارال به دوباره و برگشت رویم مختصر

 ...عزادارین چون بچینین سفره نمیکردم فکر: بود عصبی کمی انگار
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 ...نمیومد خوشش زیاد رسوم این از بیامرزم خدا داداش: گفت مودبانه عمه

 نبود که پدری به راجع صحبت..بود سخت..بدهم ادامه من تا داد سوق من طرف به را نگاهش بعد و

 و رساندم پایان به کار این با را لرزششان و کردم قفل هم در را دستانم...بود تر سخت همیشه از

 لباس به نه شده فوت که کسی به احترام میگفت بابا: شد دوخته دستانم به هاکان نگاه که دیدم

 یحرف طبق هم ما و باباست بدون عید اولین این...نداشتن عید و ننداختن سفره به نه و مشکیه

 همه مثل و انداختیم سین هفت ی سفره شنیدیم مستقیم غیر و مستقیم خودش زبون از بارها که

 ...دونستیم گرامی رو نو سال مردم ی

 مقابلش میوه عمه...میداد آزار را زن این چیز یک...بود دادن تکان سر هایم حرف جواب تنها

 خوبین؟؟ شما: شد خم هاکان نشستن جهت در کمی من سر و گذاشت

 

 آره الان؟؟: چرا مهربان اما نبود واقعی زیاد لبخندش...نشست من ی چهره روی بالاخره نگاهش

 ...خوبم تو کنار

 هب گرفته: کردم زمزمه و کشیدم شال روی از گوشم به دستی گرفته گر..سوزاند را جانم حرفش

 ...میرسین نظر

 ...نیست مهم اما کرده مشغول فکرمو چیزی...درسته: داد تکان کوتاه و جدی را سرش

 ..میگین که باشه همینطور امیدوارم: کردم خم کمی را سرم

 گاهن و پسر این...انداختم زیر به سر..گرفت فرا مهرش پیچک را قلبم که کرد نگاهم مهری چنان با

 جان دنیا: کنم بلند را سرم شد باعث خانم مارال سوال...انداخت می وجودم خرمن به آتش هایش

 دارین؟؟ خاصی ی برنامه چهلم برای

 خیریه یه به و مراسم ی هزینه داریم تصمیم والا: گفتم و دوختم عمه ی چهره به گذرا را نگاهم

 ...بدیم

 ..هست بهترم..خوب چه: زد لبخندی
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 ..کنم زحمت رفع بدین اجازه اگه..اومدنم موقع بی بابت کنم خواهی عذر باید:شد بلند بعد و

 تازه که شما خانم؟؟ مارال کجا: ایستاد سریع عمه...خوردیم جا اش ناگهانی حرکت این از سه هر

 ..اومدین

 بیشتر..بود عید تبریک فقط غرض..دارم تماس یه افتاد یادم: زد عمه روی به حالی بی لبخند

 ...نمیشم مزاحمتون

 ..آخه نخوردین هم هیچی: کرد نگاه میوه ی نخورده دست ظرف به ناراحت عمه

 ..اجازتون با..بعدی سری ایشالا: خانم مارال

 جور یک..کردیم اش بدرقه در دم تا عمه من و راندند لب زیر خداحافظی یک هاکان و سامان

 نم طرف به عمه رفتنش با..نبود واضح اصلا دلیلش که میزد موج رفتارش در نگرانی و تشویش

 ..انگار بود طوریش یه: چرخید

 ینا...ها خله زنم این: کرد نگاهم سامان..برگشتم پذیرایی طرف به سکوت در و انداختم بالا شانه

 ...بود رفتنی اومدن چه

 زدنه؟ حرف طرز چه این: آمد برایش تشر یک سریع عمه من از قبل

 ..زدن بهش سوزن انگار شد پذیرایی وارد..من مادر دیگه میگم راست خب: سامان

 میشناختین؟؟ همو شما: پرسیدم مشکوک و انداختم زیر سربه هاکان به نگاهی

 به منحصر اش جذبه...کنم جور  جمع را خودم کمی شد باعث اخمش و آورد بالا را سرش سریع

 چطور؟؟..نه: بود فرد

 مشال این با انقدر چرا نمیدانم..کشیدم تر محکم طرف دو از را هایش دسته و کشیدم جلو را شالم

 ..کرد تغییر هم شما حال اومد اون آخه: داشتم مشکل

 ..نباش نگران...نه: بود خوابیده پشتش عمیق حواسی بی جور یک..نبود همیشه مثل لبخندش
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 او از نگاه آرامی دادن تکان سر با و شدم خیره میدزدید من از که هایش چشم در کمی

 مشغول را ذهنش ها حرف این از بیش چیزی بود معلوم اما ام شده متقاعد کردم وانمود...گرفتم

 ام ینهس ی قفسه به مستقیم که کرد پرتاب طرفم به سیب یک سامان...بگوید نمیخواهد که کرده

 داری؟؟ مرض: کردم نگاهش اخم با...خورد

 شد؟؟ چی من عیدی...دارم کرم نه: زد بانمکی لبخند

 ...حالا میدم: گفتم اخم همان با و دادم تکان موضوع بودن اهمیت بی برای هوا در دستی

 بکشم؟؟ زود و شام هستین گرسنه اگه ها بچه: عمه

 ..گشنمه خیلی...مامان آره وای: نشست سیخ سریع سامان

 به رممنظو من بعدم پسرم؟؟ میشی سیر کی تو: گفت بامزه و آمد بیرون دستش در کفگیر با عمه

 ...بود هاکان آقا و دنیا

 و زحمت شام برای من: گفت محترمانه و جدی هم هاکان و انداختم بالا لبخند با ای شانه فقط من

 ..میکنم کم

 .میکشم زود و شام شد اینطور که حالا اصلا...میزارم من مگه: کرد اخمی عمه

 ...داداش نداره خودت از کمی دست من مامان ی جذبه: کرد هاکان به رو و خندید سامان

 این ذهن چیزی یک..کردم نگاهش دقت با...بود محو لبخند یک تنها حرفش این به هاکان جواب و

 ...چیست آن بفهمم میتوانستم کاش و بود ریخته بهم را پسر

 و کشیدم نفس را ماهی بوی...شدم سالاد خوردکردن مشغول و رفتم آشپزخانه به عمه ی اشاره با

 ...عید شب ماهی برای بود هلاک چقدر بابا که آخ: گفتم میکردم خورد کاهوهارا که همانطور

 ..شاد روحش: برداشت را برنج ی قابلمه در و زد تلخندی عمه

 با محوش لبخند دیدن بعد و کنم خارجش حال آن از کمی تا کردم دراز طرفش به را کاهو گل

 حضور یک...شد انداخته زمین روی امشب شام ی سفره...دادم ادامه را کارم تری راحت خیال
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 هعم سر به سر و میکرد شوخی سامان...داشتیم لبخند ما اما داشت کم هم را پدر پررنگی به قوی

 نگاه تعجب و بهت و داد قرار برنجم روی و کرد پاک ماهی سامان و عمه جلوی هاکان و میگذاشت

 را مهر این میخواست انگار...مهر او نگاه و داشت شرم من های گونه...بود دیدنی سامان و عمه

 و زد چشمکی و نیاوره طاقت سرش پشت و بود کرده من به ای مصنوعی اخم سامان...کند علنی

 دیگران به توجه بی و جدیت نهایت در هاکان و نبینیم را اش خنده تا کشید جلو را چادرش عمه

 ...داد ادامه کارش به

 یب و گاه های نگاه تحملم دلیل تنها شاید و نداشتیم را پدر ما که بود عیدی شب اولین شب آن

 اب یکبار و مردم پدر نبود برای یکبار شب آن من...بود مژگانش از شده سرریز عشق و هاکان گاه

 ...شدم زنده میکرد زنده آتش دل از را ققنوس که ای عاشقانه نگاه گرمای

 میان...زندگی و مرگ میان...شادی و غم میان عظیم پارادوکس یک...بود عجیبی شبه شب آن

 ...داشتنی دوست و عجیب...بود عجیب چیز همه شب آن...ها زنده دنیای و ها مرده دنیای

 ...قلبم گرمای رفتن و شب پایان بودن داشتنی دوست به

 اش بدرقه ورودی در جلوی تا سامان و عمه با...برخواست هاکان که بود شب یازده ساعت حدود

 شرمی بی قلبم و دلم کمی هم من...شد نگاهم ی خیره سامان و عمه رفتن داخل بعد و کردیم

 ...کنم نگاهم ی ارثیه را نگاهش خیرگی  و شوم ذوب نگاهش گرمای در تا میخواست

 را اخمش که بود این من دیوانگی اما بود داشتنی دوست و مردانه عجیب لبخندش

 را احساس جدی مرد این و برد اش بینی طرف به و گرفت نرم را شالم ی گوشه....میپرستیدم

 تن و کرد بو را نمازم چادر که روزی آن مثل...کرد بو عمیق...همیشه میکرد نگاهش ی شرمنده

 تن عطر تو دنیا اکسیژنای ی همه انگار...عطرتم عاشق: نشاند چشمم به اشک نم صدایش عاشق

 ...میشه باز نفسم راه...شده خلاصه تو

 جمع ام چهره در بدنم خون تمام اش جمله شنیدن با اما میگوید را لباسم عطر میکردم فکر اول

 عدب و گرفت عمق لبخندش...لرزیدند پاهایم و افتادند دادن جان به خونی کم این از دستانم...شد
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 خواستنی بیشتر میکشی خجالت وقتی: کرد زمزمه بود دستش در که شالم پایین بوسیدن

 ...میشی دنیام بیشتر...میشی

 ات بکنم هرکاری حاضرم میگفتم وگرنه جدی مرد این مهر مقابل میکرد قفل لبهایم...شدم ماتش

 ...شوم دنیایت

 هایم چشم روبروی زنجیر و پلاک یک بعد ای ثانیه و کرد اش بادی کاپشن جیب در را دستش

 چیه؟؟ این: زدم لب و نگاهم گوی در کرد رخنه تعجب...میکرد حرکت وار پاندول

 ...من دنیای عیدی: میخواستم آفرینش این ی اندازه را مرد این من که آخ..کرد کج را سرش

 ...که این ولی: اشک برق...زد برق چشمانم...آوا این داشت لذتی چه که آخ...من دنیای...من دنیای

 بخوای...نداره ولی: شود جدی باید کی که بود بلد...کرد خوش جا ابروهایش میان خواستنی اخمی

 ...کمه هم خیلی این دلم عزیز برای...شما و میدونم من حرفا این و زیاده بگی

 مقابلش را دستم و گزیدم لب...روحم جان در میشد گوشت اش جدی های گفتن دل عزیز که آخ

 هم من...کرد گرمم اش سردی و شد رها دستم در گردنبند...خندید سرمان بالای ماه...کرد دراز

 ...ممنون: زدم لبخندی

 حس امشب...دلم عزیز تو از ممنونم من: شود کم قدمان ی فاصله تا آورد پایین را سرش کمی

 ...عزیز ی خانواده یه...دارم خانواده یه سال هجده بعد کردم

 عشقی از را لحنم و پاشیدم مهربانی گرد را نگاهم...رفت اش مردانه حسرت و مظلومیت برای دلم

 ..خوانوادتیم همیشه تا ما...داری خانواده الان از دیگه: کردم پر میگرفت را جانم داشت که

 ...سخته: زد لب و شد مهربان اش چهره...خندیدند چشمانش

 سخته؟؟ چی: زدم لب خودش مثل..میخواندتش سخت مرد این که چیزی از کردم تعجب

 ..نکنم بغلت که این: کرد زمزمه محکم چشمانم در و خیره و مستقیم
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 به..نداشت خبر و بود جانانم جان...گرفتم جان دوباره خاکستر میان از و سوختم و گرفتم گر

 و مییرد بهشت تا مرا مرد این خودخواهی و بود خودش اسم...شدم خیره دستم در گردنبند

 دنیا؟؟: بود تمنا از پر صدایش...برمیگرداند

 سیاهی در میبارید شهاب...ستاره از فراتر چیزی نه..بود باران ستاره چشمانش..کردم بلند سر

 وجودت مسخه وجودم همه: زد لب مهربانانه...کرد تعبیر جواب به را نگاهم... چشمانش

 دستات؟؟؟ لمس برای میزنم له له جلوت ادعا پر منه که هستی خواستنی انقدر چطور..شده

 من ی خواسته ترین ممنوعه مرد این...داشتم را شیرین سقوط یک حس...لرزید پاهایم زیر زمین

 من از نگاه طاقت بی و نیاورد طاقت که کردم نگاهش چشمانم در کرده خانه اشک با..بود

 دلم در چیزی و لرزید قلبم...برد موهایش خرمن میان دست و دوخت آسمان به را سرش..گرفت

 و در میان..نشستم همانجا من و شد خارج خانه از و کرد گرد عقب من به نگاه بدون..خورد چنگ

 ..میفهمیدم...میکردم حس را اش طاقتی بی

 و دست...میکند درگیر را هایت گوش...میکند درگیر را نگاهت...است عجیبی جادوی عشق

 من...میکند مبتلا نوعی به را جانت تمام کل در و میفشارد را قلبت...میکند سست را پاهایت

 بی و کرد مشت دستانش در را نگاهش خواستن که قراری بی مرد مبتلای...بودم مبتلایش

 ..بود من های خواسته پادشاه مرد این خواستن...بگذارد احترام حریمم به تا کرد ترکم خداحافظی

 ...دوختم چشم رفتنش مسیر به و شد بلند آرام میکرد صدایم که سامان صدای با

 ...نبود اول روز آدم شبیه اصلا امشب هاکان

................................................................................................................ 

 

 دستم در را گلاب ی شیشه و کشیدم کرده خوش جا مشکی سنگ روی ی سبزه روی دستی

 از پر و تلخ...زدم لبخندی و کشیدم دست ها نوشته روی...ریختمش سنگ روی رامآ و دادم تکان

 ..بغض
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  سلام: زدم لب آرام و دادم قرار سرد سنگ روی را دستم کف و نشستم خاکی زمین روی چهارزانو

 شکستن قصد رحم بی بغض..شد سرد حد این تا سنگ یا شدم سرد من...شد تر تلخ لبخندم

 ..جونم بابا مبارک عیدت: داشت را گلویم

 ...بود خالی خیلی سین هفت سفره سر جاتون دیشب: شکست بغضم...کرد را خودش کار بالاخره

 بابا؟؟ خوبی: شدم مرهم خودم را ام یتیمی و کردم پاک را هایم اشک مظلومانه دستم پشت با

 درد چقدر نبودت بابا نمیکنی؟؟آخ سرفه دیگه چی؟؟ سرفه دیگه؟؟ نداری درد خوبه؟؟ جات

 ...داره

 انقدر که بابا بگردم دورت: نبیند را هایم اشک کسی تا کردم خم کمی را سرم و گزیدم را لبم

 کنم؟؟ چه میخواد باباشو که دل این با من...تنگه برات دنیا دل خوشگلم بابای...بودی خوب

 بقیه از میخوای میدونم...میدونم: کنم بغل را قبر میخواست دلم چقدر...بستم را چشمانم

 از خونیم...خونیم اما میگیریم بهونه کمتر دلمم و من..سامان هم عمه هم...خوبه حالشون...بدونی

 ...نبودت

 واسم بودنش و هست...هست هم هاکان: زدم خجولی لبخند و فشردم محکم را چشمانم

 آرومم حرفات با و بودی کاش...بودی کاش بابا اما خوبیه آدمه گفتی رفتنت قبل...خوبه

 هک تو...بابا بودی کاش...چی نمیدونم اما خبرم بی ازشون که هست چیزایی میکنم حس..میکردی

 ...بده تکونم نمیتونست هیچی انگار بودی

 و زندگیشان مرد اولین...بود پدرشان اولشان عشق دخترا ی همه...بودند همینطور دخترا ی همه

 زندگی قهرمان که روزی به وای اما است گرم پشتشان میکنند حس را پدرشان حضور وقتی تا

 هند روی کردم کج را سرم...میشود خالی یکبار پشتت...میشود تمام دنیا...نباشد هایمان کودکی

 رقم برام خوبی سال بخواه خدا از..بابا باش داشته هوامو: قبر سنگ روی های نوشته های کجی

 ...بزنه

 ..کردم دردودل دیگر کمی
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 ودیمب گذاشته سنگش روی سبزه و کنارش عمه با بودیم آمده سال تحویل از قبل دیروز که این با

 تهداش را هوایم هم آنجا از هایش پدرانه بخواهم و بگویم تبریک...باشم اینجا میخواست دلم باز اما

 قلب و طلبیدم را هایش مادرانه و شدم لوس کمی برایش...رفتم هم مادرم خاک سر...باشد

 کیفم از...شد بلند هم موبایلم زنگ صدای که بودم شده بلند تازه...کردم سبک را سنگینم

 بله؟؟: چسباندم گوشم به را گوشی و کرد وصل را تماس جانانم جان نام دیدن با و کردم خارجش

 دنیا؟؟ کجایی: بود عصبی و کلافه کمی صدایش

 چطور؟...زهرا بهشت: گفتم آهسته و تکاندم آزادم دست با را مانتویم روی خاک

 ...دنبالت بیام تا وایستا: گرفت خشم رنگ بیشتر صدایش

 و مشد خیره شده قطع گوشی به تعجب با...کرد قطع را گوشی من جواب ماندن منتظر بدون بعد و

 و رفتم بهشت خروجی طرف به...گمانم بود اش اعصابی بی روزهای آن از امروز...انداختم بالا شانه

 ازب برایم داخل از در و کرد ترمز مقابلم ماشینش که نرسید هم دقیقه ده به...شدم آمدنش منتظر

 شده؟؟ چی:  کرد پاره را دلم بند غلیظش اخم و چرخیدم طرفش به و شدم سوار...شد

 کور ی گره آن کمی کردم سعی که شدم نگران و ترسیدم اخمش از حد چه تا فهمید کنم فکر

 و دلخور مهربانی عین در چشمانش و چرخید طرفم به کامل..کند باز را اش پیشانی روی شده

 خانم؟؟ بگم چی باید شما به الان من:بود عصبانی

 اهیاشتب کار من: گفتم حرفش نفهمیدن از گنگ و کردم کج کمی را سرم...پرید بالا راستم ابروی

 کردم؟؟

 رد شدیدی خواستن حس لحظه یک...داد قرار تأثیر تحت اورا حسابی ام مظلومانه لحن کنم فکر

 ارزش بی یا بودم مرده من اینجاست؟؟ اومدن وقته..تنها...صبح وقت این: کشید شعله چشمانش

 باهات؟؟ بیام تا بزنی زنگ یه که بودم اونی از تر

 ..نکنه خدا: گفتم آمیز اعتراض لب زیر و گزیدم را لبم سریع
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 دلخور..بود کرده پرواز هوا به ام نگرانی و بودم تر آرام چیست برای اخمش بودم فهمیده که حالا

 ...شم مزاحمتون نخواستم فقط: زدم رویش به شیرینی لبخند..میکرد نگاهم همچنان

 احتیاطی بی...تو جز منن اطراف آدمای ی همه مزاحم: گفت اش جدی نگاه در حالتی تغییر بدون

 ...کردی

 باز...بود ناب چقدر هایش نگرانی...بود شیرین چقدر هایش حرف..دادم قورت را دهنم آب

 ..ببخشید: کردم ام صوتی تارهای و صدا مخلوط را مظلومیت

 موضوع نخواهم که بود وسیع آنقدر نگران مرد این به من عشق نداشت هم حق اگر حتی...همین

 ...سستم جلوت خیلی...نبخشم نمیتونم: زد لب نگاهم محو...بدهم کشش را

 و کشید پوفی دید که را لبخندم..بود داشتنی دوست مرد این  حد چه تا...گرفت عمق لبخندم

 خونه فهمیدین کجا از: شدم جا به جا ام صندلی روی کمی..کرد حرکت و کرد روشن را ماشین

 نیستم؟

 ..گفت عمت و خونتون رفتم: دوخت جلو به را نگاهش دوباره و کرد سمتم ای جدی نگاه نیم

: کنم نگاهش داشتم دوست.. نشستم طرفش به تر مایل و کج کمی...پرید بالا ابروهایم جفت اینبار

 خونمون؟؟ رفتین زودی این به صبح که داشتین چیکار

 ..بود شده تنگ دلم..ببینمت میخواستم: هاکان

 مقابلش معطوف انگار حواسش تمام او و کردم نگاهش عاشقانه...شد حبس کوتاه ام سینه در نفس

 با و گزیدم لب..میکرد گور و گم جایی یک و میبرد را دلم عشقش پر و جدی های جمله این..بود

 هاکان؟؟ آقا: گفتم آرام و کردم بازی گردنم در بود داده عیدی دیشب که گردنبندی

 جانم؟؟: زد لب و کرد نگاهم کوتاه دوباره

 وار معجون های حس این از میشدم سرخ ناشیانه من و میداد جلا را جانم اش جدی های جانم

 قبل هفته چند که بودم کرده شروع ارشد کارشناسی ی دوره اول از رو آزمایشاتی یه من: کلامش
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 اما عطیلهت دانشگاه که فعلا..بکنین بهشون نگاهی یه میخوام...رسیدم خاصی نتایج به بابا شهادت

 ..بزارمش میون در استادا با میخوام تعطیلات بعد

 نگاهشون خونه رسوندمت که الان...حتما: داد تکان سر کوتاه و نشست ابرویش روی ریزی اخم

 ...میکنم

 ..ممنون:کردم زمزمه بیرون به خیره و زدم لبخندی

 ممحو لبخند و نکشیدم دست بیرون ی منظره تماشای از من اما..زد خیمه رویم نگاهش سنگینی

 ...کردم حفظ را

 ...نمیخورد بر جایی به ابدا و اصلا طنازی کمی

 و بودم نرمش جانم و بود سرزده حالا تا دیشب از که عجیبش دلتنگی آن سرخوش هنوز

 ...میشد حساب دوپینگ قلبم برای حالاها حالا ام سرخوشی

................................................................................................................ 

 و کلافگی...شود وا گره این نبود قرار ازل تا انگار که بودند خورده گره بهم طوری هایش اخم

 بالاخره..آمد می فرود آرام پایش روی و میشد مشت دستانش و میکرد بیداد نگاهش در درماندگی

 :بود خوابیده سیاهیشان درون حرف چقدر..شد خیره چشمانم به و کرد بلند تابم لپ از را سرش

 دادی؟؟ نشونشون هم کسی به

 ..بابا فقط: بودم اش بینی پیش قابل غیر تقریبا و عجیب های العمل عکس متعجب هنوز

 ازت خواهشی یه میخوام: بست را چشمانش کوتاه و کشید دستانش چنگ به را موهایش محکم

 ..دنیا بکنم

 را مرد این...نمیشد هم تر گرد این از من چشمان و بود عجیب خواهش؟؟ و مرد این خواهش؟؟

 چشمانم ی خیره و نشست تختم روی جلوتر کمی دید که را منتظرم نگاه..میشد چیزی یک امروز

 ...نده نشون نگفتم وقتی تا شرایطی هیچ تحت...کس هیچ به و نتایج این: گفت
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 ار حرفش معنی اصلا میشد؟؟ مگر...کردم ام مشکی شال های ریشه بند را انگشتم و  کج را سرم

 چرا؟؟: نمیفهمیدم

 فعلا: داد جواب کند متقاعد مرا شده هرطور میخواست انگار که لحنی با و داد تکان سری کلافه

 ..نزنی حرف بهشون راجع کس هیچ به که بده و قول این من به فقط..بگم نمیتونم

 را مآزمایش نتایج وقتی از..میشدم تر گیج هرلحظه..کردم رهایش بعد و گرفتم دندانم میان را لبم

 ..باید چرا میاد حساب به ملی ثبته یه این آخه: بود شده دیگری آدم بود دیده

 ..کن اعتماد بهم فقط:میکرد چکه کلامش صوت از قراری بی و پرید حرفم میان

 اب باشد؟؟ داشته میتوانست دلیلی چه آشفتگی همه این...کردم نگاهش خیره خیره سکوت در

 و دادم تکان سری تنها سوال و تردید از پر من و کنم قبول که میکرد خواهش من از نگاهش

 ممنون: زد لب رنگی و آب بی و مصنوعی لبخند با و برگشت نگاهش به گذرا و موقت آسایش

 .ممنون...عزیزم

 نتوانم که بودند کرده ایجاد هیاهو ها سوال ذهنم در انقدر..نداشتم زدن برای لبخندی من اما

 پر و کننده دلگرم لبخند نتایج اسلایدهای دیدن بعد بود این من بینی پیش..بزنم لبخندی

 ...حالا اما میکند حمایتم ثبتش برای بگوید و کند نصیبم افتخاری

 ..منگ و گیج...بودم گیج

 زا را چیزی چه هاکان: کرد خودش اسیر را تمامیتم سوال یک و شد دوخته نگرانش نگاه به نگاهم

 میکرد؟؟ پنهان من

............................................................................................................. 

 

 رارق مخصوصش کیف در را تابم لپ و کردم خارج را بود تنم که سفیدی روپوش حوصله و حس بی

 شروع هایم شقیقه از که نبضی..بود نمانده ترکیدنش تا چیزی و بود انفجار حال در سرم...دادم

 فضای به آخری نگاه...میکرد درگیر را بدنم های استخوان کل آنجا از و منتقل گردنم به میشد
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 پل حمل مخصوص ی کوله برداشتم بعد و انداختم بودند کار مشغول که نفری سه دو و آزمایشگاه

 های نفس آخرین هوا و میگذشت ها کلاس شروع از ای هفته یک..شدم خارج آنجا از تابم

 زمستان از سوز کمی اما بودیم شده بهار وارد که این با..بود کرده پخش شهر در را فروردین

 هآشفت ذهن و گرفتم پیش در را دانشگاه خروج راه..بود مانده یادگاری هنوز بود گذشته که سردی

 ...میتراشید برایم بحث و سوال و میکرد نفوذ ناخوداگاهم ضمیر به بازیگوشانه ام

 روی را چپم دست...شوند خاموش کوتاه ای دقیقه مغزم در صداهای شد باعث موبایلم ملودی

 و اه دلنگرانی تمام تصویر..کشیدم بیرون را موبایلم راستم دست با و فشردم دردناکم پیشانی

 علامت لمس با و کشیدم دهانم داخل کوتاه را لبم..بود بسته نقش صفحه روی ام ذهنی های سوال

 بله؟؟: چسباندم گوشم به را موبایل رنگ سبز

 و کلافه..کند پنهانش نمیتوانست رقمه هیچ که ای کلافگی...بود کلافه روزها این تمام مثل صدایش

 دانشگاه؟؟ تمومه کارت...عزیزم سلام:  خودم مثل درست..حوصله بی

 نگه باز و است شده شدیدتر سرم گرفتن نبض میکردم حس...فرستادم بیرون آرام را نفسم

 ..خونه میرم دارم بله...سلام: فرسا جان و سخت کاری هایم چشم داشتن

 ..میرسونمت خودم...اونجام دیگه مین پنج بمون: هاکان

 فشار و دادم سر جیبم در را موبایل و کشیدم پوفی...کرد قطع را تماس کنم مخالفت آمدم تا

 را مهای چشم میخواست دلم...بیاید تا نشستم سکویی روی و کردم وارد ام پیشانی به بیشتری

 هم ساقی حتی را این...نبود خوب هاکان حال..میدادم استراحت جولان ذهنم به و میبستم

 کلافه هاکان...شده بدخلق و عصبی روزها این هم ماهور بود معتقد که ای ساقی...بود فهمیده

 آنقدر گاهی...نگران حال عین در و کلافه...بود کلافه کارهایم نتایج دیدن بعد از درست...بود

 بغض حالش از ناخوداگاه که میشد ام خیره و میزد موج هایش مردمک درون درماندگی

 کرده عادت را برایم نگرانی انگار و داشت را هوایم...بود کنارم همیشه مثل پدرم چهلم...میکردم

 حال این با هم قیامت قیام تا را مرد این من و درد و بغض از بود پر..نبود اش همیشگی خود اما بود

 وقت هیچ میکردم فکر که بود جدی و محکم همیشه آنقدر...کنم تصور نمیتوانستم روز و

 قول من از میدید مرا که هربار و میکشید نفس را درماندگی حالا اما نباشد بلد را درماندگی
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 تکان سر فقط عاشق و بیچاره منه...من و نزنم حرف کسی با آزمایش آن به راجع میگرفت

 تکام سر...میفرستادم مغزم های راه کوره به را ذهنم های سوال و میدادم تکان سر...میدادم

 شدن مشهور درده من درد...کنم عمل اش خواسته به کی تا میتوانم که نبودم مطمئن اما میدادم

 صدای با...میبست انگار را نفسم راه قولش با هاکان و بود مردمم دردهای کردن کم دردم....نبود

 و ریدمپ پایین سکو از و کردم گذرایی نگاه ماشینش به و کردم بلند افکارم از را سرم آشنایی بوق

 ...شدم سوار آرام و رفتم سیاه آهنی غول آن طرف به

 و دبو گذاشته جا یکجایی را خودش انگار مرد این...نبود عطرش بوی از پر هم ماشینش حتی دیگر

 خودم دست...چرخیدم اش خسته چشمان طرف به...بردارد را خودش و برگردد نمیتوانست

 ...سلام: بود هایش چشم طرف به هایم مردمک مدار...نبود

 میکنه درد سرت...خانم ماهت روی به سلام: مهربان و عاشقانه اما خسته و حال بی...زد لبخندی

 باز؟؟

 مچش به نگاه یک با...نبود دلیل بی هم ها آنقدر هم شاید...دلیل بی و ناخوداگاه...گرفت بغضم

 ...نیست مهم ولی...اوهوم: نمیفهمیدم را اش درماندگی من و میفهمید را حالم هایم

 و نیست مهم: کرد خودش اسیر بیشتر را نگاهش گوی نگرانی اما بود همچنان نگاهش مهربانی

 کردی؟؟ بغض

 :کودکی خواندنی های کتاب مثل...بود حفظ را من آدم این...نبود من دست بغض این تحمل دیگر

 میفهمی؟؟ خوب منو انقدر چطور

 هک خدا به...خندید تلخ...بود قبل جدی و خشن هاکان تاب بی من...شد پرسیده بیتابانه سوالم

 ...منی دنیای تو چون: داشت مردانه بغضی لبخندش

 هک بود چیزی تنها نگاهش عاشقی...عشق نبض قلبم و میزد درد نبض سرم...بستم را هایم چشم

 چته؟؟ نمیدونم و دنیاتم: بود آمده من مرد سر بر چه..بود نکرده تغییر

 ..کن نگام: هاکان
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 که بود مختلفی های حس معجون نگاهش..کردم باز را هایم چشم سریع که گفت جدی آنقدر

 ی همنزل به...نیست کاری پنهون ی منزله به چیزی ندونستن گاهی: بود شده سرامدشان شیدایی

 ...دلم عزیز حفاظته

 یک خودم را هایش حرف و نگاه راز و رمز که بس بودم خسته...دادم تکان راست و چپ به را سرم

 کی؟؟ چی؟؟از از حفاظت: کردم تعبیر تنه

 ...دنیام از: گفت وار ناله و چشمم در کرد میخ را هایش چشم

 میکرد؟؟ تهدیدم خطری یعنی...افتادم گریز و تعقیب آن یاد من؟؟ از حفاظت...کرد لالم حرفش

 تو و ترس نبینم: زد لب آرامش از پر و جدی...بود بر از را نگاهم ی ترجمه او و ترسید هایم چشم

 ...کن اعتماد من به فقط...نگاهت

 که رفت یادم...بودم گیج و میزد نبض سرم رفت یادم..رفت یادم  و شدم محوش...شدم محوش

 ...بودم داده قولی او به رفت یادم حتی...میترسیدم

 ...رفت یادم چیزهارا خیلی نگاهش سیاهی در من

................................................................................................................... 

 

 به بدنم پوست...شدم بلند ایمج از و کردم رها میز روی را دستم کتاب باران صدای شنیدن با

 و دلچسب سرمای...پاییزی هوا و بود بهاری باران...بود شده مورمور کمی اتاق اندک سرمای خاطر

 وری یک...سرگشته و دیوانه من به رسد چه میکرد شیدا هم را عاقل آدم باران بارش و هوا ملایم

 و کرد یخ کمی پنجره ای شیشه ی بدنه سرمای خاطر به راستم بازوی و زدم تکیه پنجره به

 ...بود بخش لذت خنکایش

 ...شدم خیره باران زیبای بارش به کمی

 دوز تا کرده خلق را باران خدا انگار اصلا...میشود ابری هم هوایشان و حال باران زیر ها آدم

 مدمک سراغ به پنجره از گرفتن فاصله با و رفت دست از طاقتم...ببرد بالا را بندگانش دیوانگی
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 آماده ممکن زمان کمترین در و برداشتم رنگ ای سرمه شال یک و مشکی شلوار و بارانی...رفتم

 هم سامان و رفته همسایه ی خانه به انعام ختم مجلس برای عمه که کردم خداراشکر...شدم

 روی بارانی کلاه انداختن بعد و دادم سر جیبم درون را ام گوشی...ندارم مخالفی و است سرکار

 ..نبود من کار ابدا و اصلا باران این زیر خودداری...شدم خارج خانه از سرم

 تا کردم بلند کمی را سرم...میریخت مغزم ی دایره در تر آزادانه و میشد تر رها افکارم باران زیر

 نشدنش پخش ترس از تا نمیکردم آرایش باران زیر وقت هیچ..کند نوازش را صورتم باران قطرات

 جلو قدم قدم و کشیدم دیوار به را دستم و زدم محوی لبخند...نشوم محروم لذتی همچین از

 ...هایم کودکی مثل درست..رفتم

 تنها من تا بودند کرده رها را شان زندگی خانه که سامان و عمه پیش...میزد پرسه جا همه فکرم

 قلبم پیش...سوزش خانمان های نگاه و عجیب رفتارهای و هاکان پیش...بودم شرمندشان و نمانم

 .....اش طوفانی عشق و ساقی پیش...حصرم و حد بی دلتنگی و پدر پیش..تندش و ناجور ضربان و

 اندازه بی دلم خیابان سمت آن کوچکی ی کافه دیدن با...کشیدم نفس را باران و کشیدم آهی

 باران که خیابانی از آرام...بود دلم روز انگار امروز...کرد را گرم نوشیدنی یک نوشیدن هوای

 چیزی اولین قهوه عطر و گرم هوای موج...کردم باز را کافه چوبی در و گذشتم بود کرده خلوتش

 به رو و نشستم و کردم انتخاب را پنجره کنار میز...بود پر دومیز فقط...آمد استقبالم به که بود که

 ...ترک قهوه: گفتم همانجا از میشد نزدیکم سفارش برای که مردی

 باران صدای...شدم رویش انداخته نقش باران و پنجره ی خیره هم من و داد تکان سری لبخند با

 ام چانه زیر را دستم..بودم پرشکوه ملودی این عاشق من...میکرد متنوع های حس از پر را قلبم

 ....بارانی خیابان به شدم خیره و کردم بند

 تشکر جوان پسر از لبخندی با و شدم خارج فکر از روبرویم قهوه فنجان گرفتن قرار با

 به را گرمایش و کردم حلقه کوچکش فنجان ی بدنه دور را دستم...کرد مستم قهوه عطر...کردم

 ویبره ضعیف صدای...شدم ام داشتنی دوست ی منظره ی خیره دوباره و فرستادم ام زده یخ بدن

 مکرد خارجش جیبم از آرامی به...گرفت خیابان از را نگاهم دیگر بار بارانی جیب درون موبایلم ی
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 تماس کردن وصل بعد و فرستادم بیرون آرام را نفسم...کرد محوتر را لبخندم هاکان ی شماره و

 بله؟؟: چسباندم گوشم به را گوشی

 دنیا؟ کجایی: هاکان

 این؟؟ خونه دم که نگین: چرخاندم کمی را قهوه فنجان و گذاشتم میز روی را آزادم دست

 درست: یاسی مثل رنگ یک...کم خیلی البته...گرفت خنده رنگ کمی لحنم خاطر به صدایش

 بارون؟ این تو کجایی..زدی حدس

 ...خیابون سر شاپ کافی: گذاشتم ام چانه زیر و کردم رها قهوه فنجان از را دستم

 چی؟؟: ببندم کوتاه را هایم چشم شد باعث دادش صدای

 بارون یکم دنیا دل...دیگه نکنین دعوا: دارد خاصی های حساسیت میدانستم...خوردم را لبخندم

 ...خواست کافه و گردی

 میداد؟؟ بهم خبر یه قبلش نباید دنیا دل: گفت جدیت با و کرد مکث کمی

 دنیا دل: دادم عمق را لبخندم...بود لازم بود شکسته سرش چی همه که دلی برای شیطنت کمی

 ..شه خشن آقای مزاحم همش نمیخواد

 میام الان بگو دنیا دل به: بود کرده حفظ هم را جدیت صدایش اما گرفت اش خنده واقعا اینبار

 ...میکنم معنی براش و خشن آقای و مزاحمت و اونجا

 تهدید؟؟....اوه اوه: گفتم آرام و دادم تکیه ام صندلی به کمی...گرفت عمق بیشتر لبخندم

 ...میره یادش و تنبیه ببینه که دنیارو خشن آقای این چون...نترسه بگو دنیا دل به: هاکان

 و گذاشتم رویش اراده بی را دستم...نواخت ای کرکننده طور به قلبم...شد محو لبم روی لبخند

 ....میبینمت: کردم زمزمه آرام
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 بیرون تکه تکه را نفسم و گذاشتم میز روی را موبایلم....کردیم قطع جوابی و حرف هیچ بی و

 بگیر آروم...بگیر آروم: کردم زمزمه دلم در و آرام....بود قلبم روی همچنان دستم...فرستادم

 ..لعنتی

 ..کرد آرامم دوباره کوتاه فرصت همین...کردم باز و بستم کوتاه را هایم چشم

 را فنجان...برد درهم را ام چهره اندکی اش تلخی...نوشیدم ای جرعه و برداشتم را قهوه فنجان

 پخش کافه فضای در که خواننده بخش آرامش صدای...زدم زل خیابان به و برگرداندم سرجایش

 ...میبخشید وسعت را ام دگرگونی هم میشد

 ...نمیکند دل ای لحظه نگاهم خیابان از و میخوردم قهوه آرام آرام

 ...نزدیکمی میگه من به حسی یه

 ...میزنی قدم خیالم با داری

 ..میکنم زندگی من تو با دارم

 ....منی با نفس هر با که عمره یه

 مرا مریت این باز میدیدمش که هم هزاربار...گرفت ریتم دوباره قلبم...ایستاد کافه جلوی ماشینش

 ...لرزید دلم...محکم و مردانه...شد کافه وارد آرام..نمیشد تکراری برایم آدم این...میداد لو

 ...منی با و پیدایی و پنهون تو

 ...دیدمت و کردم رو گوشه هر به

 ...اردیبهشت عطر ی شیشه از من

 ..بوییدمت باغ و شبنم از من

 پنهانش نمیتوانست مرد این که بود چیز یک فقط...نگاهش در نرمشی نه و لبخندی نه...دید مرا

 آنقدر هایش قدم....نزدیکم آمد...میزدند فریاد را بودن عاشق عجیبی طرز به چشمانش...کند
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 زد هتکی روبرویم صندلی به را دستش...کشاند طرفش به را دومیز آن های آدم نگاه که بود استوار

 ...میفرمایند اجازه بانو: زد لب نگاهم های رنگینک ی خیره و

 دلیصن چوبی پشتی به زده تکیه و نشست مردانه...بود مثبتم جواب ام خنده و خندیدم...خندیدم

 ...سلام علیک: کرد زمزمه نگاهم در خیره

 بلند را سرم...تک و خاص...زد صدایم...کردم بلغور سلام شبیه چیزی و انداختم زیر سر خجل

 ...تبدارش نگاه در شدم خیره...کردم

 ...نزدیکمی میگه من به حسی یه

 ...میزنی قدم خیالم با داری

 ...میکنم زندگی من تو با دارم

 ...منی با نفس هر با که عمره یه

 ...ها لحظه دل تو منی فکر به

 ...دور تو از چقدر من و نزدیکی تو

 

 ..یرونیب شده شروع بارون وقتی از که نگو: پرسید ام بارانی به اشاره با و کرد نگاهم شیرین خیلی

 ار نفسش عصبی...دادم تکان سری مظلومانه و خوردم دهانم داخل لبهایم کردن جمع با را لبخندم

 ...میبینی و هاکان روی اون بخوری سرما: گفت جدی و فرستاد بیرون

 میاد؟؟ دلتون: گفتم متعجب و پرید بالا ابروهایم

 ...نه بدبختانه: کرد نگاهم سکوت در چندلحظه

 متخد پیش جوان پسر دستش با...گرفتم را جلویش موقع به که کند رسوایم که میرفت ام خنده

 ..رفت قهوه فنجان برداشتن از بعد هم او...داد داغ شکلات لیوان دو سفارش و فراخواند را
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 دوست خیلی بودم گفته بهت: پرسید پیش چندلحظه از تر آرام و شد صورتم ی خیره دوباره

 دارم؟؟

 بی جملات این با بود ها آدم کردن شکه استاد مرد این...آورد هجوم صورتم به یکباره بدنم خون

 خواستنی: رفت مالش برایش دلم که زد ای مردانه خند تک دید که را خجالتم...اش یهویی و ربط

 ...انقدر نباش

 از رپ ی چهره روبه و فرستادمش بیرون یکباره...کنم حبس نمیتوانستم این از بیشتر را نفسم

 های چاکلت هات خوردن بعد...رفتم ای غره چشم داشت هنوزم را قبل روزهای کلافگی که لذتش

 را ماشین در...بود شده تر تیره آسفالت و میبارید همچنان باران...شدیم خارج کافه از داغمان

 ...سوسکه خاله بالا بپر: کرد باز برایم

 بارون؟؟ زیر بدوییم یکم: کردم کج کمی را سرم

 ...عزیزم میخوری شدی؟؟سرما دیوونه: شد گرد هایش چشم

 ...میکنم خواهش: ریختم هایم چشم به التماس کمی

 مناسب که هایم کفش به کشید بود کرده خیسشان باران که موهایش میان دستی و کرد پوفی

 ...میکشمت خودم بخوری سرما: گفت بعد و کرد نگاهی اول بود دویدن

 کارو این: گفتم خنده با میشدم دویدن ی آماده که همانطور و شدنش تسلیم از خندیدم

 ...اونه بزنه صدمه من به ممکنه که آدمی آخرین گفت آقایی یه روزی یه چون...نمیکنین

 کاش فقط...گفته راست آقا اون: گفت میدوید دنبالم که  همانطور و گرفت خندش..دویدم سریع 

 خطابش مفرد همیشه کردنش صدا مفرد بار یه و رسمی بار یه جای به که بده عادت تورو بتونه

 ...کنی

 را منطقه کل هایمان زدن نفس صدای...آمد می سرم پشت...دویدم تندتر و گرفت شدت ام خنده

 هیجان از...برگشتم و کردم ایست دیوار نزدیک و شدم بست بن کوچه یک وارد...بود کرده پر
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 رفته یادمان را کردن بچگی انگار...همینطور هم او...نمیشد پاک لبخندم و میزدم نفس نفس

 دختر شدی سرخ..توروخدا ببینش: گرفت شدت مهربانش ی خنده ام چهره دیدن با...بود

 ...من کوچولوی

 هکلا و شد نزدیکترم..همینطور هم او....بگیرم نفسی تا شدم خم کمی...آمد خوشم جدیدم لقب از

 و شد محوم...کردم نگاهش مات...انداخت سرم روی بود افتاده سرم از دویدن موقع که ام بارانی

 کوچولوی دختر ترین قشنگ تو: زد لب بود دستش سرم روی بارانی کلاه های لبه که همانطور

 ...میخوادت جنون حد در پسر این که دنیایی

 

 

 ازل ات باشد مطمئن تا کند عاشقم دوباره اول از یکبار میبینم را هاکان که هربار من بود قرار انگار

 نیامده جا هنوز هایمان نفس...بود واضح هردویمان قلب کوبش صدای...هستم عاشقش

 ...عشق شدت از یا دویدن شدت از نمیدانم...بود

 ...داشتم دوست را هوا و حال این و مرد این من بود که هرچه

 ..زمینم میشه تر داشتنی دوست تو داشتن دوست با

 ..ببینم زیبا رو زندگی این که شدی باعث تو

 ..همرامه قلبم توی باهامه نفسم تا

 ..میگیرم جون خیالش با

 ..دنیامه همه اون

 ..میمیرم اون از دور دیگه..جامه آغوشش توی

 ..برات میشه دیوونه که همونم من
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 ..هوات تو میکشه نفس داره که اون

 ...دنیاته عاشق..باهاته دلش که اون

 ..باهات دنیاست تا..دنیا تو نشسته پات

 ..بود قلبم تو قبل از مهرت انگاری

 ..بود قلبم رو اسمت که نبودم من

 ..بشه کم سرت از مو یه که نذاشتم من

 ..کمبود کنم حس من که نذاشتی تو

 ..بود قلبم تو قبل از مهرت انگاری

 ..بود قلبم رو اسمت که نبودم من

 ..من های خنده واسه دلیلی تو

 ..بود کم تو به عشقم واسه من قلب

 ..برات میشه دیوونه که همونم من

 ..هوات تو میکشه نفس داره که اون

 ...دنیاته عاشق..باهاته دلش که اون

 ..باهات دنیاست تا..دنیا تو نشسته پات

......................................................................................................... 

 هک کاری نمیدانستم...شدم خیره مقابلم در به دودلی و شک با و کردم حلقه کیفم دور را دستم

 کردن صبر توان این از تر بیش انگار اما است درست حد چه تا بدهم انجام میخواهم

 بانمز با را لبم...کردم هایم ریه وارد عمیقی نفس و کشیدم ام مقنعه ی گوشه به دستی....نداشتم
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 زیر...بزنم قولم زیر میخواستم بار اولین برای...دوختم هایم کفش نوک به را نگاهم و کردم تر کمی

 که مردمی خاطر به بلکه خودم خاطر به نه...میشد طولانی داشت دیگر نظرم به که عهدی...عهدم

 ...بود روز یک برایشان هم روز یک و بودند بیماری این درگیر

 هب میتوانستم بعدا...شود کمتر ام مخفیانه کار و شکنی عهد وجدان عذاب شد باعث فکر همین

 ...بیاورم در دلش از و بدهم توضیح هاکان

 ...زدم رنگ کرم در به ضربه چند و کشیدم دیگری عمیق نفس

 بدم مجد از حد چه تا میدانست خدا خود فقط...کرد هم در را ام چهره مرد زمخت بفرمایید صدای

 و بود او با ما آزمایشگاهی های کلاس تمام...بگذارم جریان در اورا اول بودم مجبور اما آید می

 اتاق وارد و کردم باز آرام را در...میدید را دانشجویانش نتایج همه از اول باید هم خودش

 محکم را کیفم...بود مقابلش کاغذ چند در سرش و بود نشسته رنگش تیره چوبی میز پشت...شدم

 داری چیکار: گفت و کرد بلند تعجب با را سرش...دادم آرامی سلام و گرفتم دستانم میان تر

 فروزش؟؟

 را سلامم جواب اول مرد می مثلا...نداشت ادب و شخصیت ای ذره مرد این...شد ریز کمی چشمانم

 آزمایشاتم از سری یه به راجع اومدم: زدم زمین به نامحسوس را کفشم نوک نارضایتی با میداد؟؟

 دارین؟؟ وقت...بزنم حرف

 پشیمان آمدنم از چندلحظه...منفی های حس از پر و مرموز...نبود جالب اصلا هایش نگاه

 ...بشین...حتما: میگفت را زمانش هاکان تا میماندم منتظر کاش..شدم

 منتظر مجد...نشستم اداری چرم های صندلی روی و فرستادم بیرون توجه جلب بدون را نفسم

 و آوردم بیرون هم را نتایج ی پوشه...کردم خارج را تابم لپ و کردم باز را کیفم...میکرد نگاهم

 تا کشیدم عقب و کردم باز تاب لپ درون اسلایدهارا قسمت...گذاشتم میزش روی و شدم بلند

 اسید مثل چیزی...نشستم دوباره زانوهایم بیشتر لرزیدن از جلوگیری برای و کند نگاه خوب

 هاکان از کاری پنهان وجدان عذاب یا دارم دلشوره نمیدانستم...میجوشید ام معده درون

 ...شاهکاره این: چرخید طرفش به نگاهم استاد صدای با...بود مزخرفی حال بود که هرچه...را
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 بتواند من سال و سن به جوان یک که نداشت باور انگار...بود بهت و شگفتی از پر اش چهره

 پس: گفت من به مبهوت همانطور و کشید تاسش و مو کم سر به دستی...بسازد را چیزی همچین

 نگفتن؟؟ چیزی من به چرا

 میداد؟؟ خبر شما به باید کی: دادم تکان را سرم حرفش از گیج

 ودب گرم نتایجم در سرش دوباره که درحالی و داد تکان را سرش سریع...گفته چه فهمید تازه انگار

 گذاشتی؟؟ میون در دانشگاه علمی هیئت با...نیست مهم هیچی: زد لب

 :چیست برای نمیدانستم که استرسی شدت از بودند خیس و سرد...کردم قفل درهم را دستانم

 ...بزارم درمیون باهاشون بعد بگیرم شمارو تأیید اول گفتم..نه

 من...دخترم کردی خوبی کار: گفت ای سابقه بی مهربانی با و داد تکان خوشحالی با را سرش

 ...بزرگه کشفه که این...بگی چیزی نیست لازم فعلا...میزنم حرف باهاشون خودم

 اشتباه کاری که هایم بچگی مثل...بودم رفته بالا قلبم ضربان...زدم بندی لبخندنیم

 زا چندتا با میرم من: شد بلند جایش از سریع...چیست بدحالی این دلیل نمیدانستم...میکردم

 ...میگیری و حمایتشون مطمئنا...بزارم درمیون اساتید

 غریبش و عجیب العمل عکس به تعجب با...بود شاد و خوشحال اندازه از بیش...شدم بلند هم من

 تهروق شما پس..خب: گفتم و کردم جمع هم را پوشه...گذاشتم کیفم درون را لپتابم و شدم خیره

 ...میام کارم ی ارائه برای من بگین

 ..حتما:  گفت لبخند با

 رد دیدنم با و آمد بالا ها پله از ساقی...ایستادم جایم در گیج چندلحظه آمدم بیرون که اتاقش از

 نکرد؟؟ تأیید: گفت حال آن

 ...بود عجیب رفتارش ولی چرا: زدم لب کلافه بود؟؟ چه بد حس این..کردم نگاهش رمق بی

 کردی یخ چرا تو...وقت یه میشنوه...هیس: گفت میگرفت را دستم که همانطور و شد ترم نزدیک

 انقدر؟؟
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 هب کاش...دارم بدی حس ساقی: بگیرم نفسی بتوانم شاید که برویم محوطه به تا شدم همراهش

 ...میدادم گوش هاکان حرف

 اون میزد زور حرف آخه: شد سرازیر ها پله از همراهم و داد آرامی فشار را دستم و کرد اخمی

 مینداختیش؟؟ تعویق به باید چرا...بزرگیه کار تو کار این...خان قلدر

 نمنمیدو: زد بهم بیشتر را حالم خون تلخ طعم...دادم فشار محکم و گرفتم هایم دندان میان را لبم

 ...ندارم خوبی حس اصلا و زدم قولم زیر من میدونم فقط...غلط چی درسته چی دیگه

 ...بخوریم نسکافه بریم بیا..نکن اذیت خودتو الکی..دنیا خیال بی: ساقی

 لمد..برگردانم عقب به را زمان داشتم دوست...کردم نگاهش بود کرده رخنه جانم در که نگرانی با

 یخ دستم....میکرد کار شکمم درون لباسشویی ماشین مثل چیزی و بود کرده سقوط شکمم در

 درد سرم...بود جوابم منتظر همچنان ساقی...عظیم دلشوره یک...بودم کرده سردی عرق و بود

 ...نرنجد من از زیاد هاکان بودم امیدوار و دادم تکان سری ناچارا...میکرد

 ارک از انگار نگرانی و دلشوره این میان جایی را ذهنم من اما...کشید بوفه طرف به را دستم ساقی

 ...بودم انداخته

 اگر...کردم را خودم کار احمق من و کنم اعتماد او به گفت هاکان...بوده حماقت کارم میکردم حس

 ...کنم گریه میخواست دلم..میفهمید

 ...درمان هم و بود درد هم که خودی...خودش با صحبت بعد و گریه کمی فقط

................................................................................................................... 

 

 :هاکان
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 روبروی کوچک پارک ی خیره مقابلم ی منظره از و بودم کرده باز شانه عرض ی اندازه به را پاهایم

 چند این ی همه مانند ماهور صدای...بود کرده یراس را جانم تمام دلشوره مثل چیزی...بودم خانه

 ...بخور قهوه بیا: خرابم اعصاب روی شد پارازیتی روز

 بلد کاری کردن درست قهوه جز...بهتره بخورم کوف: چرخیدم طرفش به کلافگی و غیض با

 نیستی؟؟

 را دنیا که ای خانه همان...داد لم اش خانه مبلمان روی ریلکس و انداخت بالا را ابرویش یک

 ه؟؟چش نیست معلوم...بخور و کوفت همون اصلا: برایش بود کرده کدبانوگری و بود مهمان ساعتی

 و چسباندم کاناپه پشتی به را سرم...کردم پرت کنارش کاناپه روی را خودم و زدم پوزخندی

 واقعا؟؟ چمه نیست معلوم: بستم را خوابم کم و خسته چشمان

 ...من برادر نگرانی بیخود: شد جدی اینبار صدایش

 یک تا من...انگار نیست حالیت: قلبم مثل.. میکشید شعله درونشان آتش...کردم باز را چشمانم

 و ملایمت با نه...سراغش رفته خان بزنه حرف....نگو کسی به بگم و دارم نگه دنیارو میتونم

 متوجهی؟؟....زور به...حرف

 یادت و مأموریت...بدی خان تحویل دنیارو باید بالاخره: برد موهایش میان دستی و کشید پوفی

 رفته؟؟

 دیگه هستم کی بفهمه: فکر همه این و خوابی بی از میکشید تیر..کردم راست و چپ را سرم

 الس هجده این تو...میاد بر هرکاری خان از بدم؟؟ تحویلش میتونم چطور ثانی در...نمیکنه نگاهمم

 ...نکرد رحم خودشم ی بچه و زن به اون...فهمیدم خوب اینو

 آن راهی مرا سر آخر دنیا برای نگرانی این...شد خیره ای نقطه به متفکر و نزد حرفی دیگر ماهور

 اب و برداشت را موبایل سریع..شکست را بینمان سکوت صدای ماهور موبایل صدای...میکرد دنیا

 ...خانِ: گفت رفته بالا ابروی

 ..اینجاست بله......خان؟؟ بله: کرد وصل را تماس...کردم نگاهش فقط
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 ...میایم....چشم...متوجهم نه نه...چی؟؟؟:من به زد زل و پرید رنگش که گفت چه خان نمیدانم

 حالش...کرد ریز را چشمانم...شده تر روشن درجه دوسه رنگش کردم حس کرد قطع که را تماس

 شده؟؟ چی: بود بد

 ...باش آروم ولی میگم: کرد نگاه من به نگرانی با

 مه خودم رنگ کنم فکر...رفت دنیا طرف به بلافاصله فکرم...میکرد خالی را دلم ته لحنش این

 دنیا؟؟: گفتم مانند ناله...کشید پر صدایم از هم جان..پرید

 از تر سخت خودداری...بود سخت کشیدن نفس چقدر...داد تکان سر و بست را چشمانش درد با

 شده؟؟ چی: شد تر جان بی صدایم...آن

 بردن و کردن سوارش دانشگاه جلوی: کشت مرا اش زمزمه و کرد باز را چشمانش

 ...ساخته چی فهمیدن...عمارت

 تیر قلبم و گرفت نبض ماندنم زنده روزهای تمام ی اندازه به سرم....شد مشت دستانم

 در و بستم کوتاه را چشمانم....میخورد چنگ دلم سر چیزی و بود رفته پاهایم از کاملا جان...کشید

 نکردم؟؟؟..کنی اعتماد بهم کردم التماس بهت: نالیدم دلم

 تلو تلو مست های آدم مانند اما شدم بلند..خشم آن از بیشتر...کرد پر نگرانی را وجودم تمام

 ماهور...میرود فرو قلبم به هایش استخوان تمام با ام سینه ی قفسه میکردم حس...میخوردم

 معجزه فقط لحظه آن در ایستادنم...شدم آسانسور سوار و کردم باز را خانه در...آمد سرم پشت

 میری؟؟ کجا: گفت فریاد با و شد سوار هم او...بود

 دختر یک خاطر به امروز و میلرزید پایم زیر زمین روزی یک..ریختم صدایم در داشتم جان هرچه

 شده؟؟ سرم به خاکی چه ببینم میرم...عمارت: ام ایستاده زور به

 سرش بلایی چه ببینم میرم: نالیدم و دادم دست از را رمقم هم من...کرد خاموش اورا فریادم

 ...میشه بد حالش...میترسه ها غریبه از دختر آوردن؟؟اون
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 آسانسور توقف با...گرفتن را جلویش بود سخت چقدر...بود کرده پر را گلویم تمام بغض

 باز را ماشین دزدگیر با...آمدم بیرون دو با و ریختم پاهایم در داشتم جان هرچه دوباره...ایستاد

 این با...بشین اونور برو: گفت اخم با و گرفت را بازویم ماهور...رفتم راننده در طرف به و کردم

 ...قبرستون میفرستیمون مستقیم حالت

 سرعت با و نشست هم او...نشستم مینشست دنیا همیشه که جایی سریع و دادم تکان سری

 ...بدتره دختر اون واسه ببینتت حال این با خان...باش مسلط خودت به: گفت و کرد حرکت

 صد حساسم دنیا روی من میفهمید اگر خان..بود ماهور با حق...فشردم هم روی محکم را چشمانم

 ...میشد بدتر او برای صد در

 لمقاب طرف فقط را تاوانش میشد اگر و نشود ایجاد کار در ابدا دلبستگی که بود این خان قانون

 ...افرادش نه میداد خان

 و کوتاه های نفس...میکرد زق زق بودم کرده وارد بهشان کردن مشت هنگام که فشاری از دستانم

 ..رانمب نمیتوانستم هم را خیابان سر تا حتی بودم رل پشت اگر بودم مطمئن و میکشیدم دردناکی

 هب نمیتوانستم دیگر آمد می سرش بلایی اگر...ام شکننده و شیرین دخترک نگران...بودم نگران

 به دنیا اگر خان...نشست دلم در بار ولینا برای شدیدی ی دلهره و ترس...بدهم ادامه زندگی

 چشم به را بودنش بدترین این من...شود زمین روی آدم بدترین میتوانست نمیرقصید سازش

 ...بودم دیده

 ...رسیدیم...هاکان خودتو کن جمع: کردم باز را چشمانم ماهور عصبی صدای با

 کردم اش بسته و باز کمی...بود شده سر انگشتانم فشار از دستم و کردم باز سختی به را چشمانم

 خدا فقط اما برگشتم خودم خونسرد ظاهر به و کشیدم عمیقی نفس...زدم موهایم میان چنگی و

 ...بود سختی کار چه میدانست

 تا زدم پاهایم به ای ضربه...شد کشیده داخل به ها نگهبان توسط عمارت در شدن باز با ماشین

 این و بود صورتم همیشگی جزء اخم...شدم پیاده ماشین از ماهور از زودتر و کنند ام همراهی
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 باز را در ترس با دیدنم با نگهبان...کند تعبیرش خاصی چیز به بخواهد خان که نبود چیزی

 یکی...دوید طرفم به صادق...آمد سرم پشت هم ماهور و شدم وارد..حتما بودم شده ترسناک...کرد

 ..شمان منتظر اتاقشون تو خان...آقا سلام: بود خان بادیگاردهای از

 کشیدن بعد خان صدای شنیدن بعد و زدم در...رفتم خان اتاق طرف به و دادم تکان سری فقط

 به...گفتم آرامی و خشک سلام هم من و کرد سلام من از زودتر ماهور...شدم داخل عمیقی نفس

 را روزش و حال و باشد خطر در عزیزت بود سخت..بود سخت...کرد نگاه ام چهره به جواب جای

 بالاخره...انداختم زیر را سرم و کردم مشت نامحسوس را دستم....برسی نظر به خونسرد و ندانی

 مهمی چیز چه به نفهمیدی دختر این به نزدیکی همه این با...هاکان بعیده تو از: زد حرف

 ...عجیبه...رسیده

 یالا....بود من دنیای ی همه میگفت که دختری آن...افتاد سوزش به هایم ناخن فشار از دستم

 زیاد: کردم تزریق نگاهم در سردی...کردم بلند را سرم...بده جواب خونسرد و باش آرام...هاکان

 ...داشتم نگه دست همین برای...نبودم مطمئن آزمایشش روی

 به تر جذاب داشت جالبی هارمونی موهایش با که مدادی نوم شلوار و کت در...شد بلند جایش از

 ...خوبیه کار میگه مجد ولی: میرسید نظر

 فایحر زیاد من: بود رفته کفتار آن سراغ مستقیم دنیا...بستم کوتاه را چشمانم و زدم پوزخندی

 ...میطلبه بیشتری کار آزمایش اون...ندارم قبول و مردک اون

 ...میدیم انجام اینجا و کار اون و: زد لبخندی

 ...نمیکنه همکاری: صبر خدایا...شد زخم هایم ناخن فشار از دستم کف میکردم حس

 بریم بیای شدم منتظر...نباش نگران...کنه همکاری میشه مجبور: آمد جلوتر خونسرد خیلی

 ...ترسیده خیلی دختره...انگار نبود خوب زیاد حالش..سراغش
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 نای خودم کنترل برای سلاحم تنها...کردم حس دستم کف را خون گرمی...بستم دوباره را چشمانم

 وای میگفت؟؟؟ را من دنیای حال...نبود خوب حالش...زد زنگ سرم در خان صدای...بود مشت

 ...مبری: چرخاندم زور به را زبانم...غریبه مردان از میترسید...میترسید دخترکم...صبر کمی...خدایا

 خیالش کردن راحت بدون هم من و کرد نگاهم نگران ماهور...افتاد راه جلوتر او و ایستادم کنار

 شده منجمد ام خونی عروق ی همه میکردم حس...من پشت هم ماهور...افتادم راه خان پشت

 ...کنم رفتار خونسردی به بودم مجبور هم باز من و است

.................................................................................................................. 

 

 :دنیا

 افتاده خون به آهنگی دستبند آن از رهایی برای زیاد تقلای از دستانم و میلرزید جانم تمام

 منمیدانست...بود نشسته جانم در شدیدی ترس...کنم پاک را هایم اشک نمیتوانستم حتی...بود

 و دست با و بودند کرده سوارم دانشگاه از خروج محض به..میخواهند ازجانم چه و میکنم چه اینجا

 دچار عصبی ی حمله به دوباره میترسیدم....میترسیدم....بودند کرده منتقلم اینجا به بسته دهان

 های اشک ام شانه با...گشتم رهایی برای راهی دنبال و دوختم چشم مقابلم کوچک اتاق به...شوم

 به دوباره شان حسی بی از و دادم تکان کمی را ام شده سر پاهای و دست و کردم پاک را روانم

 ندک لعنت خدا...میرفت جانم از کی لعنتی ترس این..بودند حس بی پایم و دست...افتادم گریه

 رویش من که فلزی تخت جز.... کردم جستجو را اطراف دوباره چشم با...را اش بانی و باعث

 بیچارگی با دوباره...نبود اتاق در چیزی هیچ کرم موکت یک و حفاظ پر ی پنجره و بودم نشسته

 ...زدم گریه زیر

 مرد که دوختم در به ترس با را ام اشکی چشمان...شد یکی در شدن باز صدای با ام گریه صدای

 شک از که آمدند دونفری سرش پشت و شد داخل مدادی نوک شلوار و کت با جذابی و مسن

 ...زیبایی تویی؟؟؟ فروزش دنیا: شد نزدیکم لبخند با مسن مرد....شد قطع هم نفسم حضورشان
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 اب دیگری  و بود انداخته زیر را سرش که یکیشان....شدم خیره دومرد آن به اش جمله به توجه بی

 مرد...میزد تند قلبم...اند آمده نجاتم برای میکردم فکر اگر بود احمقانه...میکرد نگاهم خونسردی

 هان...نکردین معرفی بهش و خودتون: برگشت طرفشان به خنده با دید را شدنم مات که مسن

 هاکان؟؟

 ...بدونه نیست مهم: زد لب و نشست مرد روی هاکان خونسرد نگاه

 شجذاب همکلاسی بدونه بزار...بدونه بزار چرا؟؟: کرد عمیقی ی خنده و کوبید بهم را دستانش مرد

 ..من ی خونده پسر....منه راست دست

 کی شما: زدم لب دیدنشان از رمق بی و دوختم مسن مرد به را ام شکه و ناباور و مات نگاه

 هستی؟؟

 هبست دستان وجود با که اینجا میکرد چه هاکان...چیزها خیلی شدن روشن یعنی سوال این جواب

 چه؟؟؟ ماهور...بود خونسرد انقدر روزم و حال و

 مکن معرفی بهت خودمو بزار: بود زیاد سالش و سن برای..بود زیاد جذابیتش...خندید دوباره مرد

 ...میکنی کار من برای تو بعد به این از...توام جدید رییس من..عزیزم

 و دآم جلوتر کمی دید که را ام ماتی و گیجی...میخوردند پیچ افکارم گرداب یک عین...بودم گیج

 نشدی؟؟ متوجه: دیدم را هاکان دست شدن مشت چشم زیر از...کرد سیخ را تنم موهای لبخندش

 بزرگی تیم با...کنی کشف جدید داروهای تا میکنم حمایت ازت منم و میسازی دارو من برای تو

 ...خداپسند کاملا کار یه...میرسونیم مردم دست به داروهارو ما هم بعد...میکنی همکاری هم

 می پردازش به دوباره کننده شکه ترس آن پی از داشت انگار ذهنم...کردم ریز کمی را چشمانم

 ...دارین دارویی شرکت اگه آوردین؟؟ اینطوری منو چرا..خب: افتاد

 بی  ماهور و هاکان حضور هنوز که خصوص به...میکرد گیجم بیشتر پوزخندش...حرفم میان پرید

 :بود عجیب رفتارش هرچند...بود ریخته ترسم بودنش از فقط بودم نکرده هضم را هاکان خیالی

 ...تره متفاوت کمی کارمون ما...دارویی شرکت نگفتم من...عزیزم ببین
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 :گشاد چشمانم و شد حبس نفسم...دیگر بزرگ شک...کرد تفسیر همدیگر کنار را ها داده ذهنم

 قاچاق؟؟

 ای دیگه روش از داروهارو فقط ما...ندارم دوست و اسم این: کشید عقب و کرد ای مصنوعی اخم

 ...میرسونیم مردم دست به

 قیمت با فروشش و  دارو تولید یعنی دیگه روش یه: کردم نگاه را هاکان ناباور...میزد نبض سرم

 بیچاره؟؟ مردم به گزاف

 ...تجارته روش یه اینم: زد لبخند دوباره

 

 صدایم..بودم گیج...نمیفهمیدم بود؟؟ مرد این راست دست...را خونسرد هاکان...کردم نگاهش مات

 ..جنایته...نیست تجارت این: میلرزید

 پسر...نمیکنه پیدا ربطی تو به مسائل این: آمد طرفم به عصبی کمی و رفت درهم مرد های اخم

 درازی زبون صبرمون جواب تا نگذروند باتو و وقتش و نکرد نفوذ شده خراب دانشگاه اون تو من

 ور کردی معرفیش مجد برای که دارویی تا داری وقت چهارساعت و بیست...کوچولو خانم باشه تو

 همیشه من...زیاد خیلی خیلی...میشی پشیمون صورت این غیر در کردن کار روش کنی شروع

 ...جان دختر نیستم نرم انقدر

 نگاهم خونسردی با...شد دوخته هاکان به ورمنابا نگاه...شد متوقف عروقم در خون تمام

  میشد؟؟؟ مگر بود؟؟ نقشه اش نزدیکی ی همه...میکرد

 داشت؟؟ امکان مگر

 یایشدن گفت من به که همانی...نمیرساند من به آسیبی گفت...دارد دوستم گفت که بود همانی او

 نقشه؟؟ بود؟؟ دروغ...هستم

 میشد؟؟ مگر...دادم تکان راست و چپ به را سرم
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 ...کرد له هایش مردمک میام را قلبم انگار خونسرد نگاه این

 ...عشقم شایدم...اعتمادم یا بود باور نمیدانم...شکست وجودم در چیزی

 دوباره مرد صدای...بودم شنیده های حرف ی شکه هنوز...بودم مات...نشد جمع چشمانم در اشکی

 و بیست این: نشد کنده بودم عاشقش که مردی خونسرد نگاه از من نگاه اما شد بلند گوشم زیر

 ...بیان در خجالتت از چطور بلدن من محافظای صورت این غیر در...بکن فکراتو خوب چهارساعت

 من از نگاه خونسرد او و کرد تهدید مرا مرد این...میکرد بازی نقش هاکان که شد باورم دیگر

 ندکرد ترک را اتاق که رسید شان هرسه گوش به انگار هایم باور و اعتماد شکستن صدای...گرفت

 ...بودم خیره هنوز بود ایستاده او که جایی به مبهوت شکه منه...من و

 که بود مردی همان او....دنیاور بیرون بهت آن از مرا هم شدنش قفل و در شدن بسته صدای

 بود؟؟ دویده دنبالم باران زیر قبل چندروز

 ...بود شبیهش فقط...نداشت امکان...نه

 ها دیوانه عین کند؟؟ بازی نقش بود من سرماخوردگی نگران که هاکانی میشد مگر

 ...دروغه نه نه...دادم تکان راست و چپ به را سرم...بلند...خندیدم

 نگفتن برای اصرارش...آمد چشمم جلوی سردش و حس بی نگاه..کردم مکث بلندم ی خنده میان

 خودشان برای را دارو میخواست...میخواست چیزی همچین چرا میفهمیدم حالا...کسی به کشفم

 دوستش من...دوم ی قطره...بود مات نگاهم...چکید چشمم از اشک قطره یک...کنم تولید

 نقشه؟؟...چهارم ی قطره...دارد دوستم گفت..سوم ی قطره...داشتم

 ...دروغ...بازی...پنجم ی قطره

 نه و ترس نه...گریه صدای نه و هق هق نه...انداختم زیر را سرم...میشد اشک از پر ماتم چشمان

 ..دلهره

 هم باز...را چیز همه....زدم پوزخندی..باخته را چیز همه یعنی میکند گریه سکوت در که آدمی

 ...بودم خورده فریب
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 ...شد مشت ام بسته دستان

 ...بودم عاشقش هنوز اما بود ناجوانمردانه

 وزهن انگار قلبم...دادم تکیه دیوار به را سرم و گزیدمش محکم و کشیدم هایم دندان میان را لبم

 ...آورده سرش بر چه دارش سکان نداشت باور

 ...زدم ناله را خدا و گذاشتم ام پیشانی روی و کردم بلند را ام بسته و شده مشت دستان

 ...بودم عاشق هنوز من و بود نقشه نزدیکیشان و ماهور و هاکان

 ...خدایا

 ...خدایا

.................................................................................................................... 

 اولین از ساعت چند...ریختم اشک صدا بی ساعت چند...ماندم حال آن در ساعت چند نمیدانم

 ..شدم متنفر خودم از حماقتم برای ساعت چند و کردم دوره را هاکان با آشنایی روز

 هتابم به را جایش میتابید پنجره از که آفتابی که زیاد آنقدر...شک بی بود زیادی های چندساعت

 و دست و میزد نبض سرم...بود افتضاح حالم...بود گرفته قرار تاریکی در تقریبا اتاق و بود داده

 ..شک سر از بلکه ترس سر از نه اینبار...بود سر هنوز پاهایم

 رد اشکی نه و داشت ریختن اشک برای توانی چشمانم نه دیگر...بودند خشکیده انگار هایم اشک

 شده ای نقطه ی خیره و بودم داده تکیه دیوار به را سرم...داشت وجود چشمم ی کاسه

 هم عمه و سامان نگران...بودم خورده ضربه کسی چه از نداشتم باور هنوز انگار...بودم

 یبرا تقلا خاطر به که مچم دور خون و بودند افتاده سوزش به بودم گزیده انقدر را لبهایم...بودم

 ..بود انگیز رقت کلمه یک در اوضاعم..بود شده خشک هم بود دستبندم از رهایی

 میفهمیدم حالا...آمد می مرموز نظرم به بود آمده که ها اول....بستم را چشمانم و زدم پوزخندی

 موقع عجیبش شادی و او به...بود آنها با هم مجد استاد حتما...بودیم شده گروهی هم او و من چرا
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 میخواست فقط..هاکان از اش همیشگی های حمایت هم بعد.... بودم کرده شک خبر این شنیدن

 ...ساقی بیچاره...من بیچاره...شود راحت کارش تا کند خودش افسون مرا

 دیوار به را سرم...باشد خوابیده چیزی همچین نگاهشان راز و رمز پشت نمیکردم هم تصور حتی

 شده هم چندساعت برای میخواست دلم...بیاورم بالا را افکار این میخواستم...کوبیدم آرام

 تا...ردهآو باورهایم و اعتماد سر بلایی چه عشقم نفهمم تا میگرفتم فراموشی....میگرفتم فراموشی

 زمزمه و شد سرازیر ام گونه روی داغ اشک دوباره...بودم همراه مردم جان قاتل با مدت این نفهمم

 ...داشتم دوست من ولی: کردم

 ...نمیشدند تمام حالاها حالا ها اشک و میکردم اشتباه انگار

 که ودمب خسته آنقدر...نداشتم دیگر توانی...بود گرفته را جانم که بود سهمگین آنقدر ضربه این

 ونچ آوردند می سرم بلایی چه که نمیترسیدم حتی دیگر...بروم مرگ استقبال به میخواست دلم

 ...نداشتم دادن دست از برای چیزی دیگر

 بغض دوباره مرد آشنای ی سایه ورود با...کشاند طرف آن به را نگاهم در شدن باز آرام صدای

 شدست...بودم داده راهش قلبم به که آشنا آنقدر..آشنا خیلی..بود آشنا اش سایه...فشرد را گلویم

 ...نکن روشن: کردم زمزمه ای گرفته صدای با که رفت برق پریز طرف

 جلو لعنتی کن خراب خانه های قدم همان با و بست سرش پشت را در مکث با..ایستاد دستش

 تخت روی...زد را ام علاقه استارت ها همین شاید...آمد می بدم هایش قدم از حالا اصلا...آمد

 صدایش...نمیدیدم ها موقع آن و بودم کور انگار...بود زیاد همیشه...بود زیاد مان فاصله...نشست

 خوبی؟؟: باشد زده فریاد ساعت چندین انگار...بود خش از پر

 هخیر سقف به و کوبیدم دیوار به آرام دوباره را سرم...بغض از پر و تلخ...داشت زهر طعم پوزخندم

 من صورت روی چیزی مهتاب نور از...نمیداد باد به را غرورم سرخم چشمان و بود تاریک...شدم

 نیست؟ معلوم...عالیم آره خوب؟؟؟: افتاد نمی

 نخوردی؟؟نگهبان غذاتو چرا: کرد محصور میانشان را سرش و گذاشت زانوهایش روی را دستانش

 نخوردی؟؟ هیچی اومدی وقتی از میگفت
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 :بود تر مهلک هاکان ی ضربه...نریمان به رحمت صد...نبودم ها تلخی این آدم من..پوزخند دوباره

 ..سیرم که دادم ذهنم خورد به اطلاعات انقدر...ممنون

 هنوز....است طوفان از قبل آرامش آرامشم که میدانستم خودم لااقل اما میزدیم حرف آرام هردو

 داغون بیشتر بار این صدایش..داشتم دوستش هنوز که گرفت خودم از دلم..بود ژستش همان در

 نمیزدی؟؟ حرفی مجد به کاش دنیا؟؟ بودی کرده اعتماد بهم کاش: بود

 هب تبدیل را علاقه این گونه چه...بود اسیر هم موهایش تار به تار میان دلم...کردم نگاهش بغض با

 هستی؟؟؟ دلالی و قاچاق کار تو دستی؟؟؟ هم اینا با واقعا تو: میکردم نفرت

 

 مرد این داشتم شک هنوز...نمیکردم باور نمیزد حرفی خودش تا انگار چون پرسیدم را سوالم

 در حتی...شد خیره من به و کرد بلند بالاخره را سرش...بود اتاق در عصری که است مردی همان

 ..بود واضح شنیدی که چیزایی: بود کننده خیره نگاهش برق هم تاریکی

 کنزدی من به نقشه با واقعا: شدم خم جلو به کمی..باشد واقعیت نمیتوانست...دادم تکان را سرم

 شدی؟؟

 سرخی و بیفتد صورتم روی مهتاب نور بود شده باعث کشیدنم جلو...شد خیره چشمانم در

 ...آره: نداشت معنی برایم هایش نگاه دیگر چون بودم جواب منتظر من...بود کرده ماتش چشمانم

 مرده ازقلب چون کلمه این شنیدن موقع بودم عادی من...شد حبس نفسم نه و ایستاد قلبم نه

 ....بیرون برو: دوختم چشمانش به را سردم نگاه...بودم

 دنیا؟؟: بست را چشمانش

 نمیخوام...بیرون برو گفتم: کشیدم فریاد و ریختم صدایم در را بود رویم فشار هرچه بار این

 ...ببینمت

 است؟؟ سرخ چشمانش میکردم حس چرا..داد تکان را سرش
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 لبمق هنوز بدبختانه که ای غریبه...بود غریبه برایم دیگر مرد این...کشیدم جیغ که شد نزدیکم

 رانجب زدی من به تو که ای ضربه...تری عوضی هم نریمان از حتی تو...بیرون برو: میتپید برایش

 اومدی..کشتی منو تو مونده؟؟ ازم هم چیزی  مگه ببینی؟؟ رو چی میخوای دیگه...نشدنیه

 ...پارسیان آقای متنفرم ازت..بیرون برو ببینی؟؟ شاهکارتو

 ازت انگار...شکست او درون چیزی اینبار انگار و زدم...زدم اشک و فریاد و جیغ با را هایم حرف

 ...کشت اوراهم خودم کردن ناکوت بر علاوه دهانم از آمده در متنفرم

 بدی یصدا با در...نشود آشکار این از بیش برایم حماقتم و نبینم...نبینمش تا انداختم زیر را سرم

 اتاق در عطرش بوی...دیدم بود نشسته او که جایی را احساسم و روح دادن جان من و شد بسته

 حتی که کردم تکرار را ای جمله و کوبیدم دیوار به تر محکم را سرم اینبار و زدم زار...بود مانده

 ...متنفرم ازت: آورد می درد به هم را خودم قلب

 خواب از کابوس با میرفتم خواب به ای لحظه که هربار...نگذاشتم هم روی چشم صبح تا

 شد باعث کابوس دیدن دوباره از ترس...ماند نمی یادم و چیست نمیدانستم که کابوسی...میپریدم

 ...گریمب بود شده گرفته بازی به ناجوانمردانه که عشقی سوگ در و بمانم بیدار...بمانم بیدار کامل

 ضعف و تهوع حالت و بود کرده سرایت سرم به چشمانم درد...کنم لعنت را خودم و بگریم

 ..بود شده ام چیره گرسنگی

 شدند وارد هم دیگر مرد دو مسن مرد آن و ماهور و هاکان بر علاوه بار این و شد باز دوباره اتاق در

 نه و ترس نه...نداشتم ورودشان به حسی هیچ...نداشتند هرکول از کمی دست که

 مسن مرد...انداختم زیر را سرم...بود شده له مرد آن پاهای زیر گذشته شب احساسم...وحشت

 آوردی زیبات چشمای سر بلایی چه: گرفت قرار تختم جلوی براقش های کفش و شد نزدیکم

 بانو؟؟

 نفرمت کلمه این از عمرم آخر تا من و بانو گفت...بستم درد با را چشمانم تنها نکردم بلند را سرم

 نگاهش غیض با و کشیدم عقب را سرم سریع که گرفت قرار ام چانه زیر دستش..میشدم

 به سر جرأتشان و دل ندارند باختن برای چیزی که هایی آدم..بودم شده نترس عجیب...کردم
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 ی هجلس یک باید...نکردم نگاه هم میتپید برایش هنوز قلبم که مردی آن طرف به...میکشد فلک

 هب احساسم حاکم را تنفر عشق جای به که میکردم اش حالی و میکردم برگزار قلبم با خصوصی

 ...کند مرد مثلا این

 هم الان به تا حیوانکی..است محور خود حد چه تا قلبم میدانستم خوب..بود سختی کار هرچند

 ..بود شکسته زیادی

 تصمیم امیدوارم...خب: گفت و ایستاد روبرویم پوزخند با...کند اخمی شد باعث غیضم پر نگاه

 ..باشی گرفته ای عاقلانه

 خراب دانشگاه اون از: باشم گرگ کمی داشتم احتیاج جماعت این میان...زدم پوزخندی هم من

 کردین؟؟ انتخاب کثیفتون بازی این برای و من فقط شده

 سفیدی به که اش بسته مشت که مردی آن به هنوز تابانه بی من و..زد گره درهم را ابروهایش

 برام سوال این جواب: گفتم جدی و انداختم زیر را سرم...نکردم نگاه فشار شدت از میزد

 ...بزاره تأثیر تصمیمم تو شاید...مهمه

 تیصور به را دارو ساخت مراحل و آزمایش پایانی قسمت خوشبختانه...میگیرم را جوابم میدانستم

 می راه من با باید میخواستند را دارو اگر ها آن پس...میشدم متوجه خودم فقط که بودم نوشته

 خبگانن جذب با که تشکیلاتی...بودم شنیده دارو مافیایی تشکیلات به راجع پدر از قبلا...آمدند

 دسو خارجی کشورهای به فروش با و میکردند تولید را کمیابی داروهای پنهانی صورت به کشور

 اخلید بازار وارد محدود تعداد و گزاف قیمت با را تر کیفیت بی و تقلبی داروهای و میکردند کلانی

 و مخدر مواد کار در دارو مافیاهای اکثر..نبود همین خلافشان فقط مطمئنا جماعت این...میکردند

 و تریاک مانند آشنا نام و رایج مخدر  مواد یعنی)افیونی مواد اقسام و انواع کردن وارد و تولید

 که ها آمفتامین مانند) محرک داروهای(  متادون حتی و  مورفین و هرویین مثل آن مشتقات

...(  و نیکوتین و کوکایین و دارند وابستگی خاصیت که متدرین و دکسدرین و بنزدرین شامل

 و(( سیکلیدین فن)پی سی پی و سیلوسیبین..مسکالین..دی اس ال مانند) زا توهم داروهای

 ...بودند... و( حشیش و جوانا ماری نظیر)ها شاهدانه
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 ...محمودی سهراب و تو فقط:رسید گوشم به طولانی سکوت یک از بعد بالاخره مرد صدای

 هک دستی آن از اگر البته...میرسید نظر به خونسرد همچنان...کردم نگاه هاکان به بالاخره بهت با

 نای گیر که نبودم من فقط پس..میگرفتم فاکتور بود زده بیرون فشار شدت از هایش رگ تمام

 پوزخندم...جانانم جان بود عالی هایت انتخاب کردی؟؟؟ چه هاکان....بودم افتاده جنایتکاران

 پایین سر و گرفت کناره نفرتم از پر نگاه از بالاخره...انداخت می گریه به هم را خودم

 خانم کردی معطلمون زیادی...خب: کشاند طرفش به را نگاهم مسن مرد منحوس صدای..انداخت

 ...کوچولو

 اینجاست؟؟: زدم لب و فرستادم بیرون تکه تکه را نفسم...کردم نگاهش

 ...آره کن فرض: کرد باز لب حوصله بی

 ابحس به برایش مثبت پوئن یک خشمش کنترل همین و میکند کنترل را خودش دارد بود معلوم

 همچین اما بمیرم حاضرم بگویم و کنم باز لب آمدم که همین و بستم درد با را چشمانم..آمد می

 که گفت چه مرد آن گوش در نمیدانم و شد وارد دیگر هیکلی مرد یک و شد باز در...نکنم کاری

 سرش پشت..بروند بیرون دنبالش کرد اشاره همه به دست علامت با و کشید درهم را هایش اخم

 را اش معنی که کرد نگاهم طوری و برگشت طرفم به کاملش خروج از قبل و کرد حرکت هاکان

 ...کردم پرتاب تخت روی را خودم اتاق از خروجشان با...نفهمیدم

 ...داشتم بهتری حس بودند رفته که این از بود که هرچه اما بود شده چه نمیدانم

 و میکرد برخورد دستنبد فلزی ی بدنه به مچم دادنشان تکان هربار با..کردم مشت را دستانم

 ..برمیگرفت در را جانم تمام شدیدی سوزش

 انگار که بود عمیق آنقدر بودم خورده هاکان از که زخمی...است کم کنم گریه هرچه میکردم حس

 میان دوباره لبم و بارید دوباره چشمانم...آمده سرم بر چه میفهمیدم داشتم تازه و بودم گرم

 همچین در روزی نمیکردم هم تصور اصلا...کند خفه را ام گریه صدای تا شد کشیده هایم دندان

 بیعص ی حمله باره صد الان به تا نبود ماهور و هاکان کار از بهت اگر مطمئنا...بگیرم قرار شرایطی

 بسته درد با چشمانم...نداشت وجود ابراز جرأت بهت این میان ترسم...بود داده دست من به
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 موضوع این بر خوبی گواه دستانم سردی....میفهمیدم خوب را این خودم و داشتم ضعف..شد

 یخبندان را بدنم ابد تا قلبم سردی...شود گرم دیگر دستم نمیکردم گمان هرچند...بود

 پدرم...بودم دلتنگشان چقدر..میخواست را مادرم و پدر دلم....ام کرده یخ های اشک مثل...میکرد

 ...آورده روزم به چه کرد تأییدش که کسی بداند تا بود کجا

 ...نیومده بهت عاشقی: کردم زمزمه اشک با و گذاشتم قلبم روی را ام شده مشت دستان

 نمانده ام دیوانگی تا چیزی دیگر که میرفت رژه چشمانم جلوی واضح آنقدر هاکان با خاطراتم

 بودم عاشقش من که هاکانی دیگر او..بود کرده بازی را عاشق یک نقش خوب انقدر چطور...بود

 ...بود احساسم و روح قاتل بلکه...نبود

 ...گرفت اوج هقم هق میانش و کردم آهنگی کردن زمزمه به شروع لب زیر

 ...میداد نشان رخ داشت تازه قلبم درد

 هاکان؟؟؟ من با کردی چه

 کردی؟؟؟ چه

 میکردم باور باید چطور من و میکرد عاشق هرروز مرا او...ببرم را اسمش نمیخواستم حتی دیگر

 ...بود نسوزانده را قلبم انقدر هم خیانتش و نریمان اوست؟؟؟حتی الانم روز و حال مسبب

 ...اومدم راه مردونه که هرکی با

 ...بد روزای به برد خودش با منو

 ...ولی بود باهام همیشه شادی تو

 ..نزد سر بهم بارم یه غصه تو

 ...ام خسته آدماش و دنیا این از

 ..لعنتی بد روزگار این از
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 ..کسی پای رد دیگه نمیخوام

 ...قیمتی هیچ به دنیام تو بمونه

 ..هام دلشوره با میمونم جا همین

 ..بیام ندارم نا...ام خسته دیگه

 ..دلواپسی با میمونم همینجا

 ...کسی به دیگه ندارم امیدی

 ...سوخت که صدایی بود آشنا چقدر

 ..شکست که دلی داشت آرزو چقدر

 ...ای انگیزه نه مونده رویایی نه

 ...هست که هرچی از کشیدم دست دیگه

 ..میگذره اینم میمونم همینجا

 ..گذشت که روزایی باقی مثل

 ...خوشی روزای واسه تنگه دلم

 ..برنگشت منم خواب به دیگه که

 ...کردم خفه بالش روی دهانم گذاشتم با را هقم هق

 ...داشت درد عجیب سوزش این و میسوخت قلبم

 روی جان بی که دوره هایش دروغ از نشانی یک پی را خاطرات و کردم گریه آنقدر قبل روز مثل

 آرام جایی هیچ ذهنم و میکردم نگاه را بود سوخته که موکت از قسمتی...بودم افتاده تخت

 صدایش دیگر بودم کرده عهد خودم با..آمد او دوباره و شد باز آرامی صدای با در...نمگیرفت
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 نزدیکم...حس از پر نگاهش و بود دستانش روی غذا سینی...نیست من هاکان او که انگار...نکنم

 ...بخور غذاتو پاشو: رفت درهم اش چهره و انداخت ام چهره به نگاهی...نشست

 یکاف حد به...شو بلند دنیا: شنیدم را اش کلافه پوف...شدم خیره سقف به العملی عکس بدون

 ...هستم داغون

 دنیا؟؟: بود درمانده چقدر صدایش...ندادم نشان العملی عکس هم باز

 سردی با و زد قلبم سر تشری...کردم نگاهش بالاخره....خاص لحن همان با اسمم تکرار هم باز

 ...نکنین صدام کوچیک اسم به دیگه...فروزش خانم: زدم لب نگاهم

 یگهد زندانبان شما زندان این تو: گفتم قبل از سردتر و شدم بلند...شد صدایم حسی بی این مات

 ...ببینمتون راه به راه ندارم دوست...بیاره غذا من برای که نیست ای

 منقلب را حالم که بودند کلافه و درمانده آنقدر چشمانش...شد پایین بالا گلویش سیب

 میمجر از توضیحم فرصت حتی: گرم اما دلگیر...بود دلگیر...نبود سرد من خلاف بر صدایش...کرد

 ...بخور غذاتو فقط...نمیام دیگه...باشه..گرفتی ساختی ذهنت تو ازم که

 همیشه با رفتنش کردم حس من و رفت...رفت اولش ی جمله نفهمیدم از من گیجی میان و گفت

 من و رفت...باریدم دوباره من و رفت...شدم سنگین شدن سبک جای به من و رفت...است متفاوت

 ...شدم عاشق هم باز بود آورده برایم که غذایی ی خیره

 است؟؟ شیطان راست دست مرد این میکردم باور باید چطور...آخ

 ...درماندگی و اشک هم باز بود؟؟؟و او تپیدنش ی بهانه قلبم وقتی چطور چطور؟؟؟

 

................................................................................................................... 

 

 :هاکان
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 صدایش میان نفرت...میکردم دوره را هایش حرف و بودم گرفته دستانم میان محکم را سرم

 ...را سردش های نگاه...را

 روی حرکت یک با را بود میز روی هرچه خودم کردن خالی برای و شدم بلند جایم از کلافگی با

 ...بغض و درماندگی سر از فریادی...زدم فریاد و ریختم زمین

 ...مردانه و سنگین بغض یک

 نمور و سرد اتاق آن میان سرخ چشمان و پریده رنگ آن با عشقم...فهمید را حالم تا بود مرد باید

 ...بود کشته خودم چشم جلوی را دخترش که بود کسی زندانی

 ...لعنتی بکس ی کیسه آن به کوبیدن مشت نه و فریاد نه...سیگار نه

 که بود او امنیت از راحتی خیال دردم دوای تنها..کدام هیچ...نمیکرد آرامم کدام هیچ...کدام هیچ

 ...میماند خیال شبیه بیشتر

 ستما از دستم....نشستم میز از فروریخته اشیای میان و زمین روی هایم فریاد از جان بی و ناتوان

 و کردم نگاهی بود جاری دستم کف از که خونی به حس بی...برید گیلاسم های شیشه خورده با

 درد قلبم...شد بسته درد با چشمانم..خودم...دادم هل جهنم این در اورا خودم...زدم پوزخندی

 آوردم رد جیبم از را موبایلم گوشی...بیاید دنیایش سر بلایی اگر ایستد می میدانستم من و میکرد

 ...کردم مشت را آلودم خون دست و

 مردانه زخم این روی مرهمی شاید صدایش...فشردم را یک اضطراری ی شماره

 ...شاید...میگذاشت

 Anne:کرد بیشتر را بغضم اش مادرانه جانم و برداشت...برداشت که بود نخورده کامل سوم بوق

 (مامان؟؟)

 همیشگی هاکان هاکانش بفهمد که بود مشهود آنقدر صدایم درماندگی و کرد سکوت چندلحظه

 نمیکرد خمش چیزی هیچ و آورد نمی ابرو به خم میکشتند جلویش هم آدم که هاکانی...نیست

 فتهگر انگار را جانش و بود پایین ی طبقه که دختری آن زندگی به بود خورده گره اش زندگی حالا
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 نگران صدایش...بودم حال این مسبب خودم تنها و انداختنش خطر به با...کردنش اسیر با بودند

 (دلم جون)John I: هاکانش برای شد نگران...شد

 توانی و میدید خطر در را عشقش که مردی..نداشت دم و شاخ که بیچارگی...انداختم زیر را سرم

 میدید عشقش چشمان در را نفرت بذر که مردی..بود عالم ترین بیچاره نداشت نجاتش برای

 ...بود بیچارگان ترین بیچاره

 ترش نگران میرساند را خط پشت  مرد این درماندگی که کشدارم و عمیق های نفس و سکوتم

 چشمم؟؟ نور شده چی...بده جواب هاکان: کرد

 بودم مرد اگر اتفاقا...نه...ها بودم مرد چون که این نه...نمیشکست بغض...دادم تکان را سرم

 یک...داشت خش صدایم...بود شده آرزو برایم هم گریه حتی که بودم نامرد...کنم گریه میتوانستم

 زنگ بعدا...کردم نگرانت ببخشید...نیست چیزی: ام فروخورده های بغض و فریادها از عمیق خش

 ...میزنم

 به پشت از بار چندین را سرم و کردم قطع را تلفن بدهم او به جوابی ی اجازه که این بدون و

 مینیاس شرایط این در حتی...بود اشتباه او به زدن زنگ...کوبیدم بودم داده تکیه آن به که میزی

 ...بود سرازیر وجودم در داغ سرب انگار..کند آرامم نمیتوانست هم بانو

 هم اگر یا...نیست میکردم فکر بود سالها که خدایی همان...زدم فریاد خدارا نام...زدم فریاد دوباره

 باشد من جان بیفتد خطر به جانی است قرار اگر که زدم صدا خدارا همان...نیست من کنار هست

 خوب حالش...بود خطر در...شاهرگ یک قطع...بود مطلق نبود دنیا نبود...حیاطم شاهرگ نه

 ....کنم کاری برایش بتوانم که بودم ازآنی تر غیرت بی من و...نبود

 آمدن خاطر به خان که بود یارمان کمی شانس و بود محبوس اتاق آن در بود روز سه...بود روز سه

 ...بود نرفته سراغش فعلا بود نامعلوم هم من برای حتی هویتش که مهمی شخص

 خالی که بودم کرده خودخوری آنقدر روز سه این در..افتادم نفس نفس به که زدم فریاد آنقدر

 پر مضریفت که بودم کوبانده مشکی ی کیسه آن به مشت و بودم داده قورت بغض آنقدر...نمیشدم

 ...بود شده پر روز سه در سال هجده این ضرفیت...بود شده
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 گونه این جرأت کسی ماهور جز...نکردم بلند را سرم...شد باز آرام در که کشیدم دردناکی نفس

 دست به اخم با نگاهش...نشست کنارم شلوغی همه آن میان و آمد جلو آرام...نداشت شدن وارد

 خودت؟؟ با میکنی داری چیکار: پرسید جدی و کرد بلند را سرش...بود خونینم

 چطوره؟؟ حالش: بود گرفته صدایم و بود ریخته ام پیشانی روی موهایم...کردم بلند آرام را سرم

 را حالش آمد می ماهور که هربار اما بودم نرفته سراغش ببیند مرا نمیخواهد بود گفته که دیروز از

 لااقل...ستنی بد: شد تر غلیظ اخمش...کنم آرام را قلبم نمیتوانستم اما نیایم بود گفته...میپرسیدم

 ..بهتره تو از

 نخورده؟؟ چیزی هنوز: دادم تکان آرام را سرم

 ...هیچی دیگه ولی خورده و غذاش کنار نون از یکم دیروز: ماهور

 دستتو کف..دست اون شد نفله...لامصب نکن: آمد در ماهور داد که کردم مشت را خونینم دست

 دیز ضربه صاحاب بی بکس اون به انقدر که انگشتات بند..زخمه پر آوردی فشار انقدر ناخنات که

 ..برات ببندم تخت اون رو بشین پاشو...داشتی کم اینو فقط حالا داغونن

 کیه؟؟ خان عصر امروز مهمون نفهمیدی: پرسیدم هایش حرف به اهمیت بدون

 فقط...دستتو اون کن باز....نه: برگشت اولیه های کمک ی جعبه وبا رفت اتاق سرویس طرف به

 یادش دنیارو اسم به فردی اصلا میاد داره یارو شنید وقتی از خان..آورده شانس دنیا میدونم

 ...موندم دیدنش کف تو شخصه به من که هست کی نیست معلوم...رفته

 جمع را چشمانم دستم به بتادین برخورد خاطر به کوتاه فقط و شدم خیره ای نقطه به متفکر

 مقاومت سهرابم...دنیام نگران: زدم ناله و کشیدم موهایم میان به را سالمم نسبتا دست...کردم

 ...نداره ایستادن نای دیگه که خورده کتک انقدر...کرده

 که میآد این...کردن ول سهرابم فعلا: بست دستم دور را سفید باند و داد تکان را سرش کلافگی با

 ..خانی راسته دست ناسلامتی نمیزنی؟؟ بهش راجع حدسی تو..مهمه خیلی میاد داره

 ...نمیده قد هیچی به ذهنم که دنیام نگران انقدر هرچند...نه:  دادم تکان را سرم
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 داری؟؟ دوسش خیلی: چشمانم در شد خیره و کرد محکم را باند

 ..بگویم چیزی نخواهم که بود واضح آنقدر سوالش جواب..کردم نگاهش

 خبر؟؟ چه ساقی از: بگیرد آرام سرم درد تا بستم را چشمانم...زد لبخندی

 دست دوستش نمیدونه طفلی..دادن خبر پلیس به...دنیاست نگران: کشید پر لبخندش

 ...نیست خوب اصلا حالشون عمش و سامان...ماست

 ...باشه خوب نبایدم: قلبم درد هم باز و گزیدم لب

 ...وت بیا: کردم صاف را صدایم..برگشت رنگ تیره در طرف به جفتمان نگاه...خورد در به ضربه چند

 ارباب ببینن و ماهور آقا و شما میخوان خان: گفت آرام و آمد داخل مازیار و شد باز آرام در

 اصطبلن تو...زاده

 اصطبل؟؟ چرا: نشست من روی ماهور نگاه...رفت دیگری حرف هیچ بی...دادم تکان سری

 دستی و کندم میکردم ام کلافه که را گردنم دور کروات...شدم بلند جایم از و انداختم بالا شانه

 هم خودم را این و نداشتم را قبل دقت و تمرکز....افتادم راه و کشیدم موهایم میان

 منطقه این...کرد باز برایمان را در بادیگارها از یکی..رساندیم اصطبل به را خودمان...میدانستم

 برای بیشتر و نمیشد نگهداری درونش هم اسبی...بود عمارت مخوف باغ ی منطقه ترین پرت

 هم ماهور و شدم وارد...عمارت شکل مازی زمین پشت درست...میشد استفاده خاص کارهای

 ...دمیباری آتش خان نگاه از...بودند ایستاده صادق جمله از نگهبانان از نفر پنج و خان...آمد پشتم

 نشانه را ماهور خشمش پر نگاه و چرخید زمین روی ریخته های کاه روی پایمان صدای با

 خان...نبود عادی اینجا چیزی یک...کشیدم درهم را هایم اخم...کرد نگاهم تعحب با ماهور....گرفت

 دیده را جهنم این یکبار فقط...بود جهنم خود چشمانش...ایستاد مقابلمان و آمد جلو آرام

 را جفتشان که روزی همان...بسته بادیگاردها از یکی دل به دل دخترش فهمید که روزی...بودم

 ...کرد خلاص

 ...صادق ببندش: زد لب چشمش در چشم و ماهور مقابل درست
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 لب جدی عمیقم اخم آن پس از بالاخره و خوردم جا هم خودم...کردم حس را ماهور خوردن جا

 شده؟؟ چی: زدم

 ...میفهمی: گفت آرام و کرد نگاهم کوتاه

 تکان نه که بود شکه آنقدر ماهور...بست طناب با و کرد پرتاب صندلی روی را ماهور صادق

 ...میکرد نگاه را خان سوال از پر فقط میزد حرفی نه و میخورد

 فوق لحن با چشمانش ی خیره و چرخید اش صندلی دور خان...نداشتم او از کمی دست هم من

 درسته؟؟؟...احتشام آریا سرگرد: پرسید خشنی

 میگین؟؟ چی: چرخیدم خان طرف به بهت با بود؟؟ خبر چه اینجا...هم من رنگ...پرید ماهور رنگ

 ینع دوساله نیست واضح نیست؟؟ واضح: چرخید طرفم به پیدایش کم و سابقه بی خشم همان با

 شده؟؟ من ارشد افراد جزء و میداده جولان گروهمون تو پلیس یه و برف تو کردیم و سرمون کبک

 و بود انداخته زیر را سرش...چرخیدم ماهور طرف به میکرد پیدا غلظت هرلحظه که بهت همان با

 ماهور؟؟ بگو چیزی یه: جدی و خشن...کردم بلند را صدایم...میرسید نظر به خونسرد

 بگم؟؟ چی: زد ریلکسی لبخند و کرد بلند آرام را سرش

 ...دروغه حرفا این که بگو: خشم از پر و محکم..دادم تکانش و گرفتم را اش یقه...رفتم جلو

 ..متأسفم: آرامش نجوای و لعنتی مزخرف لبخند همان دوباره

 با خان...بگیرم را افتادنم جلوی تا زدم تکیه ستون به و کشیدم عقب رفته وا چه؟؟ یعنی کلمه این

 گروه تو کی خودت جز: گذاشت ماهور گردن روی را دستش و رفت جلو شدیدش خشم همان

 ؟؟نفوذیه

 ..خان عجیب خشم و ماهور پوزخندی هم باز

 دردهایم به باید هم خبر این من آشفتگی احوال و اوضاع این در...میماند خواب یک مثل چیز همه

 ...میشد اضافه
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 توانست؟؟ چطور..بست نقش چشمم جلوی اتاق در پیش چنددقیقه همین تا ماهور با روزهایم

 ..بستم را چشمانم...کرد اشاره افرادش و صادق به خان

 خشمشان کردن خالی و شکنجه موقع افرادش و صادق فریاد صدای اما...نمیشد بلند او از صدایی

 ...میرسید گوش به ماهور از هم خفیفی های ناله هرزگاهی...بود واضح کاملا

 من همراه بهترین مدت این ماهور...بودم فرومانده بهت در چقدر و گذشت چقدر نمیدانم

 ...بهترین..بود

: بود طوفانی هم هنوز خان چشمان...کردم باز آرام را چشمانم...نشست ام شانه روی دستی

 ...کن تمومش

 من؟؟: لرزید جمله این شنیدن هنگام بار اولین برای دستم

 عوضی این...میرسه مهمونمون دیگه چندساعت...تر سریع فقط...خودته کار: داد تکان سر اخم با

 ...کن نیستش زمین از رو

 بود داده قرار دستم کف رفتن قبل که ای اسلحه به...شدند خارج صادق جز همه اش اشاره با

 اند نتوانسته بود معلوم...دوختم آلودش خون ی چهره به درد با را چشمانم  و انداختم نگاهی

 کرد ام به را پشتش صادق...میکرد نگاهم بازش نیمه های پلک بین از...بکشند زبانش زیر از چیزی

 لو موقعیتمان بود فهمیده خان که حالا مطمئنا....رفتم جلو نامتعادل های قدم با...ایستاد تر عقب و

 ماهور میخواست که این دلیل و میداد تغییر را خودمان مکان هم و اجناس مکان هم فردا تا رفته

 ..بود افراد بین خبر این نفوذ عدم ببرد بین از تر سریع را

 کردی؟؟ چیکار: لاشش و آش ی چهره به زدم پوزخندی

 ...شدم گانگستر یکم...هیچی: زد لبخند بیحالی و خون همه آن میان اما او

 ...بودم کرده اعتماد بهت من: بردم جلو را صورتم خشم و درد با

 ...بودم مجبور: کرد سرفه و رفت درهم اش چهره
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 ...خیلی...احمقی خیلی:کردم نگاهش عصبانیت با

 ..گفتی بهم بارها اینو:بخندد میکرد سعی

: زد لب و بست را چشمانش...رفتم نشانه طرفش به و کشیدم را اسلحه خشاب...کشیدم عقب

 ..کن تمومش

 قبل ساعات حتی او...را بودنمان باهم تمام دوسال..کرد تار را دیدم و نشست چشمم روی چیزی

 میکردم حس...کرد نگاهم دار معنا صادق...خودش مثل...بستم را چشمانم...کرد پانسمان را دستم

 ماشه روی ام اشاره انگشت...بود سرآمدشان این انگار بد خبر همه این میان...دارم عمیقی بغض

 ...کرد پاره گلوله صدای را فضا مطلق سکوت بعد و نشست

 جلوتر و کردم باز آرام را چشمانم...شد رها دستم از اسلحه و کرد سنگینی دلم سر چیزی

 ایصد با گوشش زیر و بردم جلو را سرم...آرام و آرام...بسته ی بسته...بود بسته چشمانش...رفتم

 ..داشتم و راه یه همین...متأسفم: کردم ناله آلودی بغض

 با و خواند را حرفم که کردم نگاهی صادق به...نشست گلوله جای میان نگاهم کشیدم که عقب

 ...بزنم فریاد میخواست دلم چقدر...شدم خارج آنجا از سرعت

 ...سرهم پشت هایی کابوس...بود کابوس شبیه چیز همه چقدر

 ...چندساعت عرض در ماهور

 ..دنیا

................................................................................................................. 

 :دنیا

 و آش دستان سختی به...بود شده ام پریشانی باعث و میخورد چنگ دلم سر دلشوره مثل چیزی

 ...شدم جمع خودم در و کشیدم جلو را ام مقنعه و آوردم بالا را لاشم
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 با سردش و خشن ی چهره...شد داخل بودم ندیده حال تابه که مرد یک و شد باز ضرب با اتاق در

 مکرد ضعف...گرفت را دستم و آمد طرفم به مستقیم...شد وحشتم باعث ابرویش روی تیغ رد آن

 همان با مرا و کرد بلندم دردم به توجه بی....شد بلند آهم و مچم های زخم به دستبند برخورد از

 رد مخالفتی و بزنم حرف نمیتوانستم حتی درد شدت خاطر به...کشید خودش دنبال دستبند

 این از تنم تمام...زمین روی کرد پرت مرا و ایستاد سالن یک به رسیدنمان با...بکنم حرکتش

 خوردن غذا کم خاطر به...کنم خفه را صدایم تا کشیدم دهانم داخل را لبم...آمد در ناله به برخورد

 هینگا اطراف به و نشستم سختی به...بود گرفته انگار را جانم تمام درد و بودم ضعیف شدت به

 تابلو و ارغوانی مبل دست چند با ساده سالن یک...نبود دیگری کس مرد آن و من جز...انداختم

 ...شکل بد و تیره های فرش

 ارمکن چیزی شدن پرت با که بگیرد آرام کمی دستم سوزش تا گزیدم را لبم و بستم را چشمانم

 قابل همیشه و باهوش همکلاسی جان کم و خونی جسم دیدن با و شد باز چشمانم وار اتوماتیک

 ...کشیدم ای خفه جیغ احترامم

 قدرت کدام هیچ...ماند مبهوت دیدنم با و شد باز اش شده جمع درد از چشمان جیغم صدای با

  بودند؟؟ آوره نابغه و مهربان پسر این سر به چه..نداشتیم حرفی زدن برای تکلم

 رحم نوعش هم به هم حیوان که قسم خدا حیوان؟؟به بودند؟؟ موجوداتی چه راستی به ها این

 ویر مقابلم ام تکه تکه قلب که زده وحشت منه...من و بودند تر پست هم حیوان از ها این..میکند

 ..بودم ها حیوان این ی سردسته ی پسرخوانده ی دیوانه هنوز بود ریخته زمین

 هم رو شما: نالید درد با و بنشیند کرد سعی مردانه..آمد خودش به من از زودتر محمودی سهراب

 اینجا؟؟ آوردن

 زج بود همه برای هایم نگرانی..خودم نگران نه...بودم نگران همیشه از بیشتر...نمیداد مهلت اشک

 آوردن؟؟ سرتون بلایی چه: زدم لب بغض با..خودم

 آموز دست مرد دو...نداد او به را اجازه این لبش کنار عمیق جراحت اما بزند لبخند خواست

 ..بودند خیره مقابل به حسی هیچ بی بالاسرمان
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 ...آدمهایت از امان خدایا

 گناه؟؟ پر و منفور جنس این خلق از نشدی پشیمان

 اینا منتهی..من سراغ اومده کار ٬ کار دنبال برم من که این جای به بار اولین برای...خوبم: سهراب

 ..داره مشکل سیستمشون که نیستن پذیر انتقاد اصلا

 دزیا اش مردانگی..کند کم را ترسم شوخش لحن با داشت سعی...گزیدم هزارم بار برای را هایم لب

 و انداختم زیر را سرم...میکردم چه را دردش پر صدای میکردم هم قبول را شوخش لحن نبود؟؟

 خودشون با همکاری به مجبور رو نخبه چندتا بار یه هرچندسال اینه کارشون: نالیدم گریه میان

 هزند نمیکنم فکر...برسن خودشون منافع به جدید داروهای تولید و ساخت و اونا طریق از و کنن

 ..بریم بیرون

 کنی؟؟ همراهی باهاشون میخوای: بود ترس بدون و جدی چشمانش...کرد نگاهم

 مرگ از ترسی من: زدم لب و کردم نگاه کبودش چشمان جای به را زخمم پر دستان مچ

 فرزند من..بکشن لجن به من از استفاده با و بابام رسم و اسم نمیزارم بمیرم شده..ندارم

 به بزنم گند بیام خودم اونوقت..کشیده درد عمر یه خاک این حفظ برای که شهیدی..شهیدم

 خاک؟؟ این مردم زندگی

 بودم اقبال خوش...میزد بیرون اش چهره اجزای تک به تک از درد...شد تحسین از پر چشمانش

 ..کن توکل خدا به: بست را چشمانش...نبود او مثل من روز و حال که

 توکل؟؟

 و ندارد خوبی مالی وضع میدانستم..کردم نگاهش اشک با...بود آرامشی پر اما گنگ ی واژه چه

 لیم غیرت نداری این انگار اما برسد خوبی پول به ها تر پست حیوان از این با همکاری با میتواند

 آتش به را پوستم داغم های اشک دادم اجازه و انداختم زیر را سرم...بود نداده باد به هنوز را اش

 نداده هم شیطان به را نفوذش ی اجازه حتی که جایی..قلبم در درست..بود من با خدا...بکشد

 ...بود
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 بود ما راست سمت که دوم در...بودیم شده داخل ما ها آن از یکی از که بود سالن درون در دو

 ادد تشخیص میشد راحتی به که هایی کفش های پاشنه صدای...نکردم بلند را سرم...شد باز آرام

 ..شد پخش اتاق در عطرش بوی...کرد پر را اتاق فضای مردانه براق های کفش از جلوتر است زنانه

 کاش و بود اینجا..بود اینجا هم او..سردش عطر مقابل در طاقتم کم میدانست...بود رحم بی عطرش

 ..بگذارم پا نفرت مرز به عشق مرز از میتوانستم

 فوق و دلفریب ی زنانه صدای...کردم کنترل داشتنشان نگه ثابت و کردن مشت با را دستانم درد

 م؟؟عزیز پایینه سرت چرا: بیاورم بالا را سرم سریع حرکت یک و بهت با شد باعث آشنایی تصور

 کل میخواست دلم..بود نگاهم معجون در دنیا های حس ی همه..رنج..خشم..زخم...درد...بهت

 هم؟؟ او یعنی...بیاورم بالا را زندگی

 عطر..ایستاد نزدیکم و شد بلند...دلفریبانه و زیبا...زد لبخند...آمد نمی بالا بهت شدت از نفسم

 تاس مهربان میکردم فکر زمانی که لبخندی با را مبهوتم نگاهم...پیچید ام بینی در شیرینش

 باهوش؟ دختر چطوره حالت: داد جواب

 ..میکردند حکاکی را تاریخ جواب ترین تهوع پر داشتند هم کنار ها پازل

 سالن کردم حس...خودش گرفتگی و هاکان رفتن فرو فکر به و اش ناگهانی حضور...نو سال شب

 های زشتی ام زندگی های سال کل ی اندازه به روز سه این...میزد نبض سرم..میچرخد سرم دور

 ...بود بس دیگر..بودم دیده دنیارا

 عزیزم؟؟ شدی شکه: کرد اسیر دستش در را ام چانه

 ...خدایا

: کرد کج را سرش و زد اغواگری لبخند...است جهنمت از قسمت یک شک بدون اینجا

 داشتم انتظار داشتم سراغ ازت که هوشی با عزیزم اما...اومده بند بهت شدت از زبونت...میفهمم

 ...ببری پی نقشم به زودتر
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 پیدا بهت و آشفتگی همه آن میان از را خودم زحمت به...بود شده قفل بهم انگار هایم لب

 شلوارش جیب در دستش و بود انداخته زیر را سرش...دوختم هاکان به را رنجشم پر نگاه...کردم

 زن چشمان در شدن خیره با را نجوایم...لرزاند را دلم دستش برآمدگی...شده مشت بود معلوم

 خانم؟؟ مارال: بود آرام زمزمه یک مانند صدایم اما..زدم فریاد انگار

 مهتاج: داشت شباهت بیشتر شیطان های لبخند به حالا که هایی لبخند...دوباره لبخندی

 همچین کس هیچ البته...کنی صدام اصلیم اسم به همکاریمون شروع از بعد دارم دوست...عزیزم

 ..عزیزی من برای تو..خب اما نمیکنه پیدا امتیازی

: دادم تکان افسوس به را سرم و کردم جمع انزجار با را صورتم...بودن عزیز این از خورد بهم حالم

 ...شیطونی خود تو

 دهنشنی: داد تکان را دستش مینشست مبل روی دوباره که همانطور و ایستاد...شد جمع لبخندش

 ...عزیزم میگیرم

 همین و نبود جمع این در ماهور...بودند نشسته مسن مرد آن و او فقط منحوس های مبل آن روی

 اما بود من به نگاهش...شد خیره من به دوباره و انداخت هم روی را پاهایش...بود عجیب برایم

 این با نگرفتی یاد هنوز...انداختی روز اون به چرا و جوون اون...سالار خان: مسن مرد آن مخاطبش

 وفاداریشون؟؟ نیست موندگار بشه اگرم کرد؟؟ جذب رو کسی نمیشه راه

 احترام با مسن مرد آن انقدر که داشت جایگاهی چه تشکیلات و ها آدم آن میان زن این نمیدانم

 ..بفرمایین عفو...بانو بوده ها بچه اشتباهه: میزد حرف او با

 این سالار خان: گفت لبخند با و شد خیره زیر به سر هاکان به و داد تکان کوتاه را سرش

 ...نشدنیه تکرار جذبش میگفت شاهین بار یک حرفه؟؟یادمه کم انقدر همیشه پسرخوندت

 مهتاج همان یا خانم مارال به جدیت و اخم با هم هاکان...شد خیره افتخار با هاکان به مسن مرد

 ..نبود هم زدن وصله قابل حتی دیگر اما من دل...شد خیره

 بود؟؟؟ مانده باورهایم و اعتماد از چیزی کشیدی؟؟دیگر کجا مرا هاکان
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 وضعش اما برسد نظر به محکم داشت سعی..بود انداخته پایین درد و خشم با را سرش سهراب

 من...کرد شکارم هاکان اخم پر نگاه که چرخاندم افسوس با را سرم...بود واضح پر این..نبود خوب

 ..بنشانم چشمانم در نفرت تا گرفتم کار به را تلاشم تمام و کرد اخم هم

 کدوم هیچ هم خوبی روز که امروز خصوص به..حرفه کم کلا هاکان: شد بلند سالار خان صدای

 ...نداشتیم

 کردین؟؟ سره یه و کارش: رفت درهم مهتاج ی چهره

 لب و شد خیره من به مهتاج.را؟؟؟ کسی چه کار..افتاد کار به هایم رادار...داد تکان سر فقط خان

 خان بدی ادامه و خبط این و نفهمی بود قرار کی تا پلیسه ماهور که نمیفهمیدم من اگه: زد

 برات؟؟ شد تموم گرون اشتباهت سالار؟؟؟این

 بود؟؟ پلیس ماهور...شد گرد هایم چشم

 بعدی حرف با اما..بودم داده خوردش به بهت و شک چقدر...نمیزد هم میان در یکی قلبم دیگر

 را عشق مرز اینبار...میداد ادامه را بازی روحم بی جسم و مرد روحم...مردم لحظه چند انگار خان

: نکردم کنترل هم را هایم اشک و دادم هاکان چشمان به را ام حقیقی نفرت و گذاشتم سر پشت

 احمق پلیسای اون که این از قبل میکنیم عوض و جامون هم فردا...کرد خلاصش هاکان اما درسته

 نترسین..کنه جا جابه هم رو محموله شبونه هاکان سپردم..شده واصل درک به نفوذیشون بفهمن

 ..بانو

 و خلاف لابراتوار یه خبطش تنها میکردم فکر که بودم ساده بود؟؟چقدر هم کش آدم من هاکان

 ...گریستم ساقی و خودم برای و انداختم زیر را سرم...است بوده مجاز غیر

 ماهور؟؟

 ...بینش ریز و عجیب های نگاه

 بود؟؟ پلیسی شرافت پر شغل همه اش معنی
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: باشم خودم حال در نگذاشت بود همدست را شیطان که زنی آن صدای اما بستم را چشمانم

 از من این از قبل تا...کنم راحت تورو خیال که اینجا بار اولین برای اومدم من..عزیزم دنیای...خب

 خودتم...لازمه آشکارم حضور کردم حس چون اومدم حالا اما میکردم هدایت رو تشکیلات دور

 یکن عبور دانشگاه راه از بخوای اگه...میرسونه رو مهمی کشف چه آزمایشاتت نتایج که میدونی

 دارو تری کوتاه زمان در که میکنیم کمک بهت ما...طولانی و میزاری سر پشت رو سختی مراحل

 برتر فوق داروسازی دکترای...همراهتن که داریم هم ای قوی تیم..کنی بازارش وارد و بسازی رو

 ..دنیا

 کرده طلوع مهربان و آرام ظاهر به زن این پوشش در شیطان..بستم نفرت با را ام اشکی چشمانم

 رییس شدی؟؟ ما ی همسایه اومدی چرا: گفتم داری خش صدای با و گزیدم محکم را لبم...بود

 ...بندازه زحمت تو اینطور و خودش تشکیلات رییس یه باید چرا نه؟؟ تویی اینجا تشکیلات

 ...نمیپرسه سوال بانو از کسی اینجا میزنی؟؟ حرف کی با بفهم دختر: کرد اخم سالار خان

 دستانش انقدر چرا...بست را چشمانش درد با هاکان چرا..رفت نشانه اورا نفرتم پر نگاه اینبار

 حرف من با میخواست انگار نگاهش چرا...میکرد چه دستش دور لعنتی باند آن اصلا...بود مشت

 انهاک فکرم اما برگشتم او طرف به دوباره سکوت معنی به خان برای مهتاج دست علامت با...بزند

 ..کند رها نمیتوانست جدیدش رفتارهای این با را باز حقه و کش آدم

 ترسناک خواب یک شبیه بیشتر چیز همه...میزد بهم را حالم رنگش سرخ لبهای روی لبخند

 ..نداشت ام خسته ذهن را آن از بیداری قصد ظاهرا که خواب یک...میماند

 ..کنی تمرکز کارت روی باز ذهن با تا بدونی داری حق...عزیزم میدم و سوالات جواب: مهتاج

 ای دید را دردم و گریه از سرخ چشمان در کرده خانه نفرت نمیدانم...نه یا دید را پوزخندم نمیدانم

 نگاهی هاکان به چشمی زیر..نشد ایجاد آرامش ی چهره در تغییری بود که هرچه اما نه

 زخم رد به هم او نگاه..قاتل یک دیدن..بود دیدنش معتاد چشمم سلول به سلول هنوز...انداختم

 ..چشمانش لحظه این در داشت درد چقدر..بود شده قفل دستم روی
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 کردنم کار تمیز برای من که اینه اولیش...داشت دلیل چند خونه اون در من سکونت:  مهتاج

 رو شکی شیمیایی جانباز یک ی خونه کنار مسلما خب و میدم تغییر و خونم یکبار هرچندماه

 ورهمونط میدونستم..بود همزمان پدرت و تو گرفتن نظر تحت دوم..نمیکنه ایجاد کسی هیچ برای

 متأسفانه خب اما کنیم جذب و هردوتون میخواستیم..برتره هوش یک هم پدرت ای نابغه تو که

 ردارس پدرت دوستان از یکی گرفتن نظر تحت دلیلم سومین..نداد و افتخار این کفاف پدرت عمر

 اما بودم کرده جاساز بهت اهدایی ادکلن تو شنود یک کارم برای من البته خب..بود هاشمی

 زیاد فکرم هرچند...کردی نابود و شنود و ادکلن پدرت مرگ بعد احمقانت عمل اون با متأسفانه

 اتفاقی هاکان یعنی ما خشن ی مهره توسط خوردنت گول جز تو اتاق تو چون نداشت نتیجه

 ...نیفتاد

 ساخته انگیزی رقت تصویر من از مطمئنا ام چانه و لرزان لبهای...میلرزید هایم عصب تمام

 سردار...بود ایستادن حال در قلبم..من و درد پر و عمیق...بود کرده اخم سهراب...بودند

 گرفته نظر زیر من حماقت در پدر جنگ دوران سنگر هم و دوست..مهربان منصور عمو..هاشمی

 ...بزرگ خدای وای...بود شده

 ؟؟بکشانند جهنم این در هم را پدرم میخواستند ها جانی این

 های حرف گول فقط اتاقم در من...بود حق حرف چیزش یک اما...میشد خالی و پر مدام چشمانم

 برای حرفی حتی و چکید سفید سرامیک روی اشکم...انداختم زیر را سرم...بودم خورده را هاکان

 ادهالع فوق رییس یک...بود باهوشی رییس زن این...نداشتم خوردنم بازی و حماقت همه این گفتن

 را تلاشش هم خودش باید ماندن صدر در برای که میدانست خوب را این...سیاستمدار

 یلاتتشک این میشد معلوم حالا و کند درگیر بیشتر همه از کشیدن کنار عین در را خودش...بکند

 ...است شده قدرتمند انقدر چرا عظیم

 جان؟؟ دنیا میپسندی و نقشم: مهتاج

 ...عوضی نچرخون دهنت تو و من اسم: زدم فریاد او از نفرتم تمام با و کردم بلند را سرم
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 شدت...بالاسرم مرد از صورتم روی سیلی یک زدن با شد مصادف دهانم از حرف این آمدن در

 خندی تلخ...شد حس بی صورتم طرف یک عملا و شدم پرتاب عقب به که بود زیاد قدر آن ضربه

 انگار هنوز من و زدند مرا داشت عاشقی ادعای که مردی جلوی...دوختم زمین به را نگاهم و زدم

: شد خم طرفم به سریع سهراب...داشتم کمک انتظار که است نقشه چیز همه بودم نکرده باور

 خوبی؟؟

 شده حس بی یخ مثل چشمانم...میکردم حس را مسیرش گرمای...بود جاری لبم کنار از خون

 ...بنشینم کردم سعی و دادم تکان آرام را سرم...بودند

 مسلما...نبود آوردن کم وقت اینجا...کردم کم گذاشتن هم روی چشم با را سهراب نگاه نگرانی

 ...افتاد او ی شده پیچی باند دست به نگاهم...بود بهتر خیلی سهراب از حالم

 شا شده پیچی باند دست...آمد نمی کارم به دیگر که زیبایش اسم برای زیبا نا ضمیر یک...او...او

 ...بود گرفته را باند کل خون که بود کرده مشت سفت آنقدر را

 ....میشدیم نگرانش که قلبم و من به لعنت

 یک امشب ما...بزنی حرف چطور بگیری یاد باید اما...عزیزم متأسفم: بستم را چشمانم درد با

 جوون دوتا شما با دوباره کرد تغییر جامون که مهمانی بعد..شریکمون رؤسای با داریم مهمانی

 برای این حال هر به..کنین همکاری ما با میگیرین تصمیم آخر در هستم مطمئن..میکنم دیدار

 ...بهتره خیلی خانوادتون

 ...میداد تهدید گند بوی حرفش این..کردیم نگاهش نگرانی با سهراب هم و من هم

 ..بزرگ خدای وای..سامان و عمه...کرد زدن تند به شروع قلبم

 آورد؟؟ می سرشان بلایی جانی این اگر

 ..نکنین همکاری اگه گفتم..نباشین نگران: بخشید وسعت را لبخندش نگرانمان نگاه
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 خارج آنجا از ها نگهبان از چندتا با و برخواست هم خان...شد بلند جایش از حرف این دنبال به و

: چرخید طرفم به سهراب..بود نشده خارج تهدیدش کردن عملی تصور از هنوز نفسم..شدند

 ..نترس

 بودتش آورده که نگهبانی همان...کردم نگاهش اشک با و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 میان میدانست انگار...بود من به نگاهش آخر ی لحظه تا او و کرد خارجش آنجا از و کرد بلندش

 ..است من جنس از او فقط جهنم این

 ضعف ار تنم تمام دوباره و کرد بلند بود آورده مرا که نگهبانی که فرستادم بیرون منقطع را نفسم

: غرید مرد آن به رو و آمد جلو جدی بود ایستاده ساکت لحظه آن تا که هاکان...پوشاند درد

 ..کن باز و دستبندش

 ..آقا ولی: بود تر خشن اش چهره از مرد صدای

 من حرف رو: میکرد خالی را خودش فریاد این با انگار...لرزاند هم هارا دیوار حتی هاکان فریاد

 ...نزن حرف

 هک را چپم دست مچ...کرد باز دستم دور از کلید با را فلزی دستبند و گفت چشمی مکث با مرد

 حکایت...ریختم اشک قطره یک سوزششان از و گرفتم راستم دست مچ حصار در بود تر زخمی

 ...بود شده خارج دستم از روزهایم این های اشک تعداد

 ..میبرمش خودم..بری میتونی: هاکان

 هاکان های کفش نوک به نگاهم...کرد ترک را سالن و گفت آرامی چشم مرد مکث کمی با هم باز

 ..بود شکسته او از زیادی قلبم...نداشت ارزشی برایم دیگر کارش این...بود

 میدانی؟؟

 ..چیز هیچ..نمیشود گذشته مثل چیز هیچ دیگر برود بین از که ها آدم باور و اعتماد

 ...ها کلام نه و میشود گذشته رنگ ها نگاه دیگر نه
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 ...میسازی دیگر آدمک یک و میکنی دفن یکجایی را گذشته آدم انگار اصلا

 ..بیا دنبالم: فروخورده فریاد از پر...بود زخمی صدایش

 چطور..بود عشق..بود شیفتگی نگاهش در هنوز..هم چشم در  چشم...کردم بلند آرام را سرم

 دیج میکرد سعی و گزید را لبش..نشست اشک به چشمانم..باشد ماهری بازیگر انقدر میتوانست

 ..بیفت راه: میگذاشتم چه حساب به را محکمش مشت از شده نابود دست اما باشد

 و شدم خیره پشت از اش چهارشانه اندام به...کردم حرکت سرش پشت ناچار..کرد حرکت خودش

 با میرفت ضعف هنوز دلم..نمیداد امان بغض...بودم حرکت حال در دستانم ماساژ مشغول همچنان

 دندان به را زیرینم لب....نداشت را سابق اقتدار هم او های قدم انگار..هایش شانه پهنی دیدن

 ..گذاشتم قلبم های تکه روی پا و گرفتم

 ..نبود من سهم مرد این

 ..تو از بکنم زده سرم به

 ..و هست که هرچی زیر بزنم

 را او من..بود مانده باقی هم قلبی ام سینه چپ سمت ی حفره آن در اگر البته...میسوخت قلبم

 پشت از میکردم حس بکند؟؟چرا را کار این من با توانست چطور...هایم لحظه در میکشیدم نفس

 میکشد؟؟ دوش به خود با را درد و رنج سالها که مردی مانند..است افتاده هایش شانه

 ..تو از بکنم زده سرم به

 ..و مست چشمای اون خیال بی

 ..پاشی نمیتونی میگفتی تو

 ..باشی خاطره بهتره برو

 ..هستی آدمش که میگفتی تو
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 ..بستی چشماتو دیگه دفعه یه

 ..شکستی و من قلب که

 کنار و کرد باز را در و ایستاد بود روزم سه این همدم که سردی اتاق همان در کنار

 پاهایش جلوی را روحش که زنی به احترام بود؟؟ احترام این..زدم کارش این به پوزخندی...کشید

 مشت...شد مشت هم من دست...کرد مستم اش لعنتی عطر بوی و شدم رد کنارش از..بود کشته

 یدممیترس هم نفس حتی دیگر..نشستم قدیمی فلزی تخت روی و گرفتم فاصله او از کمی تا شد

 افبرخل..دادم قورت را بغضم...دهد پیوند او به مولکول به مولکول مرا عطرش بوی که مبادا بکشم

 چیزی میخواست انگار نگاهش چرا...غم پر و خیره...کرد نگاهم و شد اتاق وارد سرم پشت تصورم

 بفهماند؟؟ من به را

 زطر به را سوزششان دستانم زخم روی نگاهش سنگینی و نشست نزدیکم...انداختم زیر را سرم

 ....کرد کم ای احمقانه

 آرام دستش..ببلعم میداد خون طعم که را بغضم تا میدادم قورت را دهنم آب هروقتی از تر تند

 غم..شد بیشتر بغضم...کرد نگاهم مات...کشیدم عقب که لمسشان برای شد دستانم نزدیک

 کشتی؟؟ و ماهور واقعا تو: گزیدم محکم را لبم..بود وحشتناک چقدر نگاهش

 شدت من زخم انگار صدایش زخم میان و بود قبل از تر زخمی صدایش...شد چشمانم محو

 ...کردم شلیک بهش من: میگرفت

 تونستی؟؟ چطور: شدند روان صدا بی ها اشک...نبود من دست بغضم تحمل دیگر

 دلم...گرفت را جانم اش خونی باند و گرفت دستانش میان را سرش...بست را چشمانش درد با

 هنوز قاتل یک از چرا آمد؟؟من نمی بدم او از چرا..دستش برای شوم مرهم میتوانستم میخواست

 ...بخوری شامتو کن سعی...سراغت میام شب: زد لب و کشید عمیقی نفس..آمد می خوشم

 هاکان؟؟: کردم صدایش که شود خارج خواست سوالم به دادن جواب بی...حرف بی و شد بلند

 جان؟؟: مردانه...داشت بغض هم او و  برگشت...قدرتی چه با کردم؟؟ هجی من را اسمش
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 ...میاد بدم ازت...میاد بدم ازت: زدم هق و بستم را چشمانم

 ..داری حق: کرد ام زخمی بغض میان و شد تر خمیده قامتش...آینه یک مثل...شکست چشمانش

 ...زدم هق اتاقم سکوت میان من و گفت..رفت و گفت

 و بپوشم سیاه..کنم سوگواری برایش..کنم چال را او با خاطراتم و جایی بروم میتوانستم کاش

 ..ندک پاک بعد به جایی یک از را آدم مغز تا بسازم دارویی میتوانستم کاش...ام زندگی به برگردم

 ..عذاب و عشق و بهت حجم همه آن میان زدم هق

 ..بود کشته را باورهایم..بود کرده سیاه را دنیایم روز سه عرض در که ای زندگی برای زدم هق

 ...میمیرد یکبار هرثانیه سلولش سکوت حجم میان دختری اینجا

 ..کنید دفن اورا

 ...دارد شباهت نبض یک ها زنده با فقط او

 ..کنید راحتش...است شده قلبی مرگ اتاق این درون دختر

................................................................................................................. 

 

 گریه شدت از چشمانم..بودم خیره دستانم های زخم رد به و زدم تکیه سرم پشت دیوار به را سرم

 ما چهره در لبخند با را درد...سوخت ام سینه که کشیدم عمیقی نفس..میشد باز سختی به حتی

 روی را دستم... گرفت ام گریه لبخندم از پس هم خودم..تلخ و بغض پر لبخند یک...نشاندم

 های دیوار..کشیدم هایم دندان میان هزارم بار برای را ام زخمی های لب و گذاشتم ام پیشانی

 نآورد از ساعتی یک..بود چند ساعت نمیدانم...هایم مرثیه و ها گریه شنیدن از بودند خسته اتاق

 ...میگذشت شامم
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 چه...کوبیدم سفید بالش به مشتی...بغض هم باز...کردم نگاه ام خورده نیمه تقریبا غذای ظرف به

 خوردم؟؟ را غذایم بود خواسته او چون چرا و چون بی که بود شده مرگم

 نبود؟؟ دیوانگی حرفش از پیروی این...میشدم دیوانه داشتم خدایا

 ..بود که خدا به..بود

 حسش...شد باز در که بدهم تسکین را زیادم ی گریه از ناشی سوزش تا بستم کوتاه را چشمانم

 باز آرام را چشمانم...بود کرده باز را نفسم راه اش لعنتی عطر بوی...بود اتاق در..میکردم

 شد منزدیک...بود کرده ترکم که پیش ساعاتی از تر غمگین...بود خیره من به و بود ایستاده..کردم

 ..ایستادم و شدم بلند جایم از اراده بی..

 خودت؟؟ با کردی چه: نالید درد با و کرد نگاه را صورتم و کشید کوتاهی آه

 هانمد جلوی را دستم..میگرفتند نشأت کجا از ها اشک این..گذاشتند باریدن بنای دوباره چشمانم

 ردد  یک..کشید درد انگار..شد مزین اخم به اش پیشانی...گرفتم را ام ناله صدای جلوی و گذاشتم

 لبخند کرد سعی..بوده زندانی مدت این هم او انگار..بودند فروغ بی چشمانش...درونی و شدید

 ..جهنم این و خودم شر از کنم راحتت میخوام: بزند

 همان از..زد حالی بی لبخند...ترسیدم چرا نمیدانم و کردم نگاهش...بهت شدت از آمد بند ام گریه

 هوقت بهترین...امشبن مراسمه سرگرم همه الان: لبخند جز هست هرچیزی شبیه که هایی لبخند

 ...دادنت فراری واسه

 برم؟؟ بزاری میخوای: مظلومانه و بود جان کم چقدر صدایم...شد گرد چشمانم

 آره: زد لب دید منتظر که را چشمانم...نفهمیدم که کرد زمزمه لب زیر چیزی و شد محوم

 ..بکنم میخوام راحتت...عزیزم

 و شد خیره غذایم ظرف به...بخشید جانم بی پاهای به جان رهایی امید اما...لرزیدند کمی دستانم

 ...برگشت طرفم به محوی لبخند با
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 چشمانم که کرد خارج کمرش پشت از ای نقره کلت یک...داشت بغض طعم لبخندهایش چرا خدایا

 ...کنم ساکتش دیدیم رو کسی که این از احتیاط برای...نترس: زد خندی تلخ...شد تر گرد

 بکشی؟؟ رو یکی میخوای دوباره: کرد حمله چشمانم به اشک دوباره

 ..بیا صدا سرو بی دنبالم فقط: گفت اخم پر ی چهره با و کشید دردی پر آه

 وزهن..افتاد راه من از جلوتر و کرد نثارم دیگری غمگین نگاه..کردم پاک دست پشت را هایم اشک

 ...میرسید نظر به ممکن غیر مکان این از رهایی ذهنم در..دهد فراری میخواهد که نمیشد باورم

 مترس تا میچسبیدم محکم را لباسش میخواست دلم..کردم حرکت سرش پشت احتیاط با و آرام

 شآستین بغض پر و مظلومانه و انداختم نگاهی اندکمان ی فاصله به..بیاورم در خودم کنترل در را

 رویم هنوز نگاهش سنگینی..انداختم پایین بغض با را سرم..کرد نگاهم شکه..زدم چنگ را

 ..اینجام من..نترس: زد لب آرام..بود

 خیره بود خوانده چشمم مردمک و قرنیه میان از را ترسم که او به و کردم بلند را سرم

 دوباره..گرفتم اوج نگاهش در انگار...بود شده بودم عاشقش من که هاکانی شبیه دوباره..شدم

 جای از موسیقی صدای اما بود خلوت و کور و سوت سالن..آمدیم پایین چندپله از و کردیم حرکت

 سمت همان به و کرد پنهان ستون پشت مرا سریع سایه چند دیدن با...آمد می نزدیکی

 موقع بی زدن پرسه همان هیجاناتم ته ته ام زندگی در...نمیکشیدم ترس زور از هم نفس..رفت

 تصورم ورای دیگر قاتل و قاچاقچی مشت یک میان زدن پرسه..بود معتادها ی محله در مان

 میکنین؟؟ چیکار اینجا: شنیدم را اش زخمی صدای و گرفتم دهانم جلوی را دستم..بود

 ..بیایم سرکشی برای گفتن خان: شد بلند خشنی صدای

 اینجا گروهش و صادق..باشین مواظب اونجا و سالن تو برین همه: داد جواب تر جدی خیلی هاکان

 ..هستن

 یرتأخ کمی با...کنم آزاد را نفسم گریه با شد باعث ها سایه شدن دور و مرد احترام با گفتن چشم

 ..رفتن..خوب دختر نترس: آمد طرفم به
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 گرفت نگاه او اینبار..شدیم خیره هم چشمان در بازهم...ترس و هیجان شدت از میزدم نفس نفس

 زنده و مردم هزاربار سالن آن از شدن خارج تا..بروم دنبالش کرد اشاره اطراف به نگاهی بعد و

 ارهاش و کرد باز را خشک باغ یک به منتهی در که بکشم راحتی نفس توانستم وقتی فقط..شدم

 زیادی: گفت پوزخند با و بست را در و آمد سرم پشت هم او و شدم خارج سریع...شوم خارج کرد

 ..این میشه نتیجش هم آدم خود به داشتن اعتماد

: تگف آسمان به نگاه با و کشید عمیقی نفس...کردم نگاهش فقط و نفهمیدم حرفش از چیز هیچ

 ...میاد بارون امشب

 ...میرسه یکی الان کنم چیکار الان من: زدم لب گریه و بغض با

 هستم من تا..نترس دیگه: ها ناگفته از پر و عجیب..بود ها نگاه شب امشب...کرد نگاهم دوباره

 ..نترس

 

 این میشه مگه نیست؟؟ کسی اینجا چرا: پرسیدم شک از پر و کردم نگاهش اش جمله از شکه

 باشه؟؟ احتیاط بی انقدر تشکیلات

 داری؟؟ شک بهم: کرد نگاهم درد با

 را تنم درختان برگ و شاخ میان باد تند حرکت و بود سرد هوا...انداختم پایین را سرم

 اب....کشید حرفی پر و عمیق آه...داشتم شک هم آدم و عالم به دیگر من میگفتم؟؟ چه..میلرزاند

 چند فقط...عمارته مخفی راه اینجا: بود ناله از پر چقدر صدایش...کردم پاک را اشکم دست پشت

 ...نداره محافظ همین برای..مخفیه درشم...باخبرن ازش نفر

 برده یغما به را اعتمادم خودش او...موقع بی شک این بابت نبودم شرمنده.. کردم نگاهش

 نداری؟؟ باورم دنیا: گفت و زد تلخی لبخند...بود

 از...بود کرده نابود خودش مرد این را من باور...نبود من دست....کردم نگاهش تنها ام اشکی نگاه با

 تکیه سرش پشت دیوار به که شد خالی پاهایش زیر زمین انگار...فهمید را چیز همه سکوتم
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 در من شدن مات و غفلت از...نباشد اشک برق بودم امیدوار من و میزد برق چشمانش...زد

 هم من پاهای زیر زمین دستانم لمس با انگار...گرفت را سردم دستان و کرد استفاده چشمانش

 دستان در دستم هردو...شد خیره هایم زخم به درد پر و عمیق..اش چهره به شدم خیره...لرزید

 خما صورتش...آورد بالا را دستانم...کنم باور را هاکان روی کدام بودم این فکر در مقابلش من و بود

 ...پیاپی و چندباره....نشست هایم زخم روی لبهایش بعد و داشت

 رب در را بدنم کل دستانم مچ از کننده ذوب گرمای یک و رفت سرما...شد حبس ام سینه در نفس

 هاکان؟؟: نالیدم بغض با کارش محو...گرفت

 ....من کوچولوی کرده یخ دستات: زد لب گرفته و کرد ها دستانم روی کند نگاهم که این بدون

 من دور و کرد خارج تن از را سیاهش کاپشنش و کرد رها را دستانم حرکت یک در بعد و

 ....داشت را کردنم خفه قصد بغض...پیچید

 داشتم؟؟؟ دوستش هنوز که بودم دیوانه من

 را عطرش بوی که بس میکشیدم نفس آغوشش مرکزیت در انگار پیچید دورم که را کاپشن

 ..بود کرده بغل کاپشنش

 لب و کرد نزدیک بهم را کاپشن های کناره و آورد جلو را دستانش...بودیم خیره بهم بغض با

 ...داشتی باورم کاش:زد

 بینمان سکوت...کرد زهر را کامم اش تلخی...بود تلخی لحظات چقدر...بستم درد با را چشمانم

 چشمانم باران رعد صدای...بود داده جای خود در را کلمات خیلی...داشت گفتن برای حرف خیلی

 ..بالاسرمان آسمان مثل..بود عیان بغضش...چکید صورتم روی باران ی قطره اولین...کرد باز را

 جانانم؟؟ جان میدانی

 ..دادن جان درد...کندن دل درد..کشید درد باید فقط را ها لحظه این

 ...کن رهایم هم تو... خاطراتت و تو از میکنم دل من
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 ..عطرت میان دهم جان راحت خیال با تا کن رهایم

 نارک رسیدی دیوار به وقتی...برو مستقیم...برو: گفت مانند ناله و شد چموشم اشک مسیر ی خیره

 وارد و کن بازش.. دیدش میشه دقت با اما..دیوار همرنگ...مخفیه در یه دیوار کنار درخت تک

 در نزدیک که پلیس ماشینای به زود خیلی...کن دویدن به شروع راست سمت از و شو کوچه

 ..وقتشه بگو بهشون رسیدی وقتی...میرسی ایستادن اصلی

 کردی؟؟ خبر پلیس: زدم لب بهت با

 ..برو: کرد نگاهم تلخ

 کردی؟؟ خبرشون چرا: گفتم گریه با و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ..تو خاطر به: کرد حبس را نفسم گرمش نفس..شد نزدیکم کمی

 ...بیا خودتم: بود شده پر دوباره توخالی ی حفره آن انگار...بود آمده سرش عظیمی بلای...قلبم

 تو ولی...بمونم باید آدمام این جزء من: داشت مرگ رنگ هایش خنده خدایا...خندید تلخ دوباره

 ...برو

 ...میکنم خواهش..بیا من با...بیا: بود حلقم در جانم...نالیدم

 نک سعی و برو..برو و نترس...عزیزم بمونم باید: کند متقاعدم میخواست...داد تکان جدی را سرش

 ..کنی فراموش را عوضی آدم این

 که شد چه نمیدانم..پکاند را قلبم خودش ی وسیله به تکرارش حالا و عوضی بودم گفته او به من

 طمئنم اینو..شد بلند روت که دستی میشکنم: کشید نفس ام گونه زیر و کشید آغوشم در ناگهان

 ..باش

 به فشاری..بود هم آرامشم اما..بود گناه آغوش این...نداشتم را آغوشش از شدن خارج توان حتی

 ..برو: کرد رهایم و کرد وارد هایم شانه
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 نگاهم بلاتکلیفی...بکنم دل او از میتوانستم چطور مرد این از ام ناراحتی حجم تمام با..نمیتوانستم

 ..برو فقط: زد لب دید که را

 ار دیگرش دست و فشرد چشمانش به را دستش..بود سرخ چشمانش چقدر...گرفت شدت ام گریه

 ...عزیزم باش خودش مواظب: گفت آلود بغض و کرد بند دیوار به

 میبرد را جانم..نداشتم دوست را مرد این از شکسته تصویر این..گذاشتم عقب قدم یک و زدم هق

 ...زدم فریاد باغ کمرنگ درختان میان را هقم هق و دویدم او به پشت و زدم هق دوباره..دیدنش

 ...بود خلاص تیر اینبار جدایی این خدایا

 تنها کنم باور را رویش کدام نمیدانستم هنوز که را سرم پشت ی شکسته مرد و زدم هق

 ...گذاشتم

 کوبیده صورتش در را او به ام اعتمادی بی هم آخر ی لحظه حتی و گذاشتم تنهایش

 ...کردم بیشتر را سرعتم هقم هق میان و پیچیدم خودم دور را کاپشنش...بودم

 

.................................................................................................................... 

 

 :هاکان

 دهایستا مردانه اما نداشتند را جسمم داشتن نگه توان پاهایم...شدم خیره را رفتنش مسیر درد با

 اج گلویم بیخ چیزی یک...بمانم بودم داده قول هایم سالگی ده قهرمان به..بودم داده قول...بودم

 ای ذره انگار شدنش دور هرقدم با...رفتن پایین نه و داشت آمدن بالا خیال نه که بود کرده خوش

 ...بود راحت بابتش از خیالم حالا اما...میشد کم جانم از

 .است کشیده زیادی میداد هشدار مدام انگار...میکشید تیر مدام قلبم
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 است دیدم جلوی که لحظه آخرین تا میخواستم...ببینم میخواستم خودم چشمان با را رفتنش

 است متنفر من از گفت....کوباند مرا بد اش جمله یک اما میدادم او به را حق ی همه...کنم نگاهش

 ..آید می بدش و

 ...داشت را کشیدنم خاک به توانایی جمله این

 ...کردم پاکش درجا که کرد سقوط چشمم از چیزی...بود شده خارج دیدم از دیگر

 به و مگرفت سرم پشت دیوار از را ام تکیه..بود نمانده قلبی دیگر چون نمیکشید تیر قلبم دیگر

 ... ایستادم پاهایم روی سختی

 ...بودم مرده من

 ....ایستاده فقط

 

 ...ها طعنه  تموم از میگیره دلم وقتایی یه

 ..ها گلایه...ها کنایه

 چرا؟؟ پس..چرا پس..خدا من حق نبوده که اونایی

 ..دلم از بگم بهت میخواد دلم وقتایی یه

 ..دلم از وای..دلم از وای

 ..بگم ازش برات بخوام که نمونده دلی دیگه

 ..برو..میکنه آرومت رفتن تو اگه

 ..مقصرم میگم دنیا به من

 ..نباش من فکر.. برو
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 ..باهاش راحتی که اون کنار برو

 ..پاش به عشقتو تموم بزار برو

 ..هاش خنده بمیره من مثل که نزار

 ...نباش من فکر

 ..نباش من فکر.. برو

 ..من بدون زندگیت سراغ برو

 ...من جون نداره ارزشی که این با

 ..من جون نیمه به قسم تورو ولی

 ..من مهربون زندگیت سراغ برو

 زده؟؟ یخ سکوت از میدونی چی تو

 ...بده خب که شه آب یخاش اگه

 ..تو که خیلیا آبروی میریزه

 ..تو به میدن جون حتی که میکردی خیال

 ..لعنتی سکوت این بمونه بزار

 ..گرفت ازم تورو که سکوتی همون

 ..دلیل بی جدایی این از ولی

 ..گرفت لجم بیشتر..شکست دلم

 ..نباش من فکر...برو
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 زمزمه و کردم نگاهی را دستم در ی اسلحه...بستم کوتاه را چشمانم تیراندازی صدای شنیدن با

 ...هاکان میشه تموم داره بالاخره: کرد

 نفری یک...میچرخید نفر یک جستجوی در نگاهم و برگشتم سالن به بودم آمده که راهی همان از

 ...میکرد فرار شرایطی هیچ تحت نباید که

 ...بود هایم سال این ی همه کابوس که نفری یک

 ...بود خودم سهم آدم این...رفتم سراغش به خودم و دیدنش با کرد فوران چشمانم در خشم

 ...ام تنهایی های لحظه تمام سهم

 ..عذابم پر هاب لحظه تمام

 به پیاپی های شلیک و گلوله صدای...بود ام رفته دست از های کودکی تمام سهم لحظه این

 ..رفتم طرفش به...بود کرده پر را عمارت ساختمان اصلی قسمت از خصوص

 ...رسیده آنها به دنیا دیگر حالا که بود راحت خیالم

 ...بودند کرده شروع آنها که رسیده

 ...بود مطمئن خودش به...میشناختم را جنسش که لبخندی..زد لبخندی دیدنم با

 ...بودم مطمئن خودم به هم من

 ....میشد تر نزدیک گلوله های شلیک صدای

 ...نشست نگاهش در ترس و فرستاد هوا به را لبخند نگاهم دیدن با او نگاه

 ...بود ترس از پر هایم سالگی ده در منم نگاه

 ...میشد تمام داشت بالاخره خودخوری سال هجده
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............................................................................................................... 

 

 :دنیا

 نگاه خیره مقابلم در به زده بهت نگاه با و بودم پیچیده هم در را ام شده پیچی باند اندست

 ...نداشتم اطرافم از درکی...بود خلأ یک در چیز همه...میکردم

 ماس..بودم خیره سفید در آن به بود زده خیمه رویشان اشک لایه یک که چشمانی و بهت با فقط

 ..میکرد کجی دهن من به رویش شده نوشته

 ...میخواست مرگ کمی دلم چیز همه از سردرگم و گیج من و میچرخید سرم دور چیز همه

 ..مرگ کمی فقط

 کنده زمان و زمین از میخواهد دلت فقط گیجی و گنگی شدت از که هاییست لحظه زندگی در

 ...نرسد تو به فکری و خیال هیچ دست که کنی گور و گم را خودت جایی یک...شوی

 در فکر این کردم باز که لب..بودم کرده حس را دستم کنار مرد حضور...بستم آرام را چشمانم

 ..نک تعریف برام: بوده؟؟ بغض پر و گرفته و زخمی حد این تا من صدای همیشه که داد جولان سرم

 هیچ لحظه این در..نمیدانستم...از شاید و اش تازه زخم از شاید...من مثل...بود گرفته هم او صدای

 بگم؟؟ کجا از: است درد پر و گرفته صدایش که میفهمیدم تنها...نمیدانستم را چیز

 تا را لعنتی در آن میخواستم نمیکرد؟؟ شفاف را دیدم و نمیریخت لعنتی اشک قطره این چرا

 چیه تاوان رسیدم؟؟ اینجا به شد چی..اولش از:  کنم التماس زدنم پلک هر با شدنش باز ی لحظه

 سرش چی بدونم بزار..میده جولون داره ذهنم تو فکر عالمه یه..بزن حرف..زندگیم ی لحظه این

 ..آوردم

 یه شدیم متوجه که بود پیش سال سه: کرد باز لب بالاخره اما بود دردناک اش مردانه های نفس

 زیرکانه خیلی فکرشون..میکنه فعالیت هم دارو قاچاق ی زمینه تو داره مخدر مواد بزرگ باند
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 هدیگ کشورهای متبحر دکترای حتی و نخبه چندتا با و بودند داده تشکیل لابراتوار یه...بود

 با هم بعد..گرون و کمیاب داروهای تولید یا و جدید داروهای ساخت...بودند کرده شروع و کارشون

 رایب و قیمت این البته بود نجومی هاشون قیمت...میکردن بازارشون وارد شده حساب تبلیغات یه

 مخدرشون مواد...ایران به بدلشون و میشد صادر اروپا به اصلی داروهای..میزاشتن بدل داروی

 خودکشی یه یعنی این و میکردند استفاده استون شیشه ساخت توی..بود صنعتی همه

 برامون نفوذ میرفتیم راهی هر از و بودیم دنبالشون بود سال یک..مردم جون با بازی..عمومی

 خورده از چندتا بودیم تونسته فقط...میکردند کار شده حساب و تمیز خیلی...بود غیرممکن

 یرغ صورت به پسری یه پیش دوسال که این تا..اطلاعات از بودن تخلیه که بگیریم و فروشاشون

 ..داد لو بهمون و گروه از درستی اطلاعات ایمیل یه توی و مستقیم

 هردو..بگیرم را ام گریه جلوی تا چسباندم بهم را هایم لب...کرد سکوت رسید که اینجا به

: دش بلند دوباره صدایش نمیشد؟؟ باز چرا لعنتی در آن...کیست پسر آن از منظورش میدانستیم

 همچنان خب اما...بگیریم و داروهاشون و مواد های محموله چندبار تونستیم اطلاعاتش خاطر به

 گفت بهمون ناشناس پسر اون بعدی ایمیل توی که این تا بود محال سردستشون به رسیدن

 خاصی حس من اما باشه تله شاید میگفت..بود مخالف ستاد رییس...کنه همکاری باهامون میخواد

 جلو خودم و همکاری این به کنم متقاعد و سرهنگ تونستم...داشتم ناشناس آدم اون به نسبت

 بازی و یلوک یه نقش باید کنه گروه وارد منو بتونه که این برای بود گفته بعدی ایمیل توی...افتادم

 رضع در...کنه کمکت و بده مشاوره بهت معرکه وکیل یه که وقتی تا نه...نبود سختی نقش...کنم

 دفتر یه هم بعد...وکالت آزمون در قبولیم و حقوق دکترای مدرک...شد درست مدارکم روز چند

 آدم اون خود بعد روز سه...شدم مشغول اونجا وکیل یه نقش در من و شد درست برام وکالت

 و برازنده و جذاب جوون...خوردم جا دیدنش با..جعلیم دفتر به اومد زدن ایمیل جای به ناشناس

 ماداعت بهش میشه شدم مطمئن دیگه گفت دلایلش از و کردیم صحبت که هم با...بود خشنی فوق

 اصلی عمارت وارد کمکش با هم بعد هفته چند....رفت پیش برنامه رو و درست چی همه....کرد

 ونینش یه..بودیم نشونی یه دنبال روز شبانه....عمارت خان ارشد وکیل عنوان به...شدم تشکیلات

 اعضای از یکی همسرسابق و باهوش زن یه...مهتاج...کیه فهمیدیم دیشب که اصلی رییس از

 پنهون های مکان تمام بود پسر همون که هاکان همکاری با مدت این تمام تو..آمریکا کنسولگری

 شده روشن برامون تشکیلات ریز به ریز کلا و فرعی های مکان..شرکاشون...اجناسشون کردن
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 ور بازی این...کیه نمیدونست کس هیچ خان جز که کسی...بود مونده مهتاج شناسایی فقط...بود

 دآزا اونارو تقریبا هم هدفمون به شدن نزدیک برای...کنیم پیدا و هویتش تا میدادیم ادامه باید

 عظیم های محموله جلوی....بده نشون و خودش و کنه امنیت احساس آدم اون تا بودیم گذاشته

 بدیم اعاطل مرزی پلیسای به زود نتونستیم گذشته چندوقت البته....نمیگرفتیم و موادشون و دارو

 ...میرفت پیش خوب نقشه کل در اما..شد عصبی هم خیلی هاکان که رفت لو ها محموله از یکی و

 که هربار... او؟؟؟ با بودم کرده چه من..ها شنیده از میکشید سوت هایم گوش...مکث کمی دوباره

: بود بسته لعنتی در آن همچنان و میشد تر گرفته صدایش میداد ادامه دوباره و میکرد سکوت

 بهترم براشون اینطوری...میکردن گروه جذب رو نخبه چندتا برتر های دانشگاه تو از هرسال

 نمیدونم...میموندن وفادار بهشون خاطر همین به و میدادن پر و بال بهش خودشون رو نیرو..بود

 دکترای هاکان....کنه اقدام جذب برای خودش خواست هاکان از خان که شد چطور پیش چندماه

 ترتیبی میکرد همکاری گروه با که استادتون مجد و خان اما بود گرفته اتریش از داروسازیشو

 و تو هاکان...میشدن انتخاب باید دونفر...شه دانشگاه وارد ارشد دانشجوی عنوان به که دادن

 کردنتون حمایت عقب از جز ای چاره و میفته خطر در جونتون میدونستیم...کرد انتخاب و سهراب

 یدفهم رو اصلی نیت و جلو رفت که یکم اما میکرد همکاری گروه با داشت اوایل سهراب...نداشتیم

 جذب کم کم بود قرار هم تو...شد شدید ی شکنجه و عمارت اومد تو از زودتر و کشید کنار

 جذبت و بزاره فشارت تحت گروهیتون آزمایش رسیدن نتیجه به بعد بود این هاکان هدف...شی

 هم رو ساقی میخواست من طریق از حتی بود شده نزدیک بهت جوره همه همین برای...کنه

 درست چیزی یه خب اما میشی همکاری به مجبور اطرافیانت خاطر به بود معتقد چون کنه درگیر

 راچ میدونی...ریخت بهم خیلی کیه بابات فهمید وقتی...بود اون و من باختن دل اونم...نیومد در

  عمل؟؟ به شد راضی بابات

 بابا از: زدم لب بغض پر و آرام و نگرفتم سفید در از را نگاهم اما دادم تکان اشک با را سرم

 ..نداد جوابمو اما پرسیدم

 به خودش نزدیکی علت حتی و گذشتشو ی همه هاکان چون: میکردم حس را نگاهش سنگینی

 ...بود گفته بهش تورو
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 بهت برای جایی که بودم کرده گیجم هایم شنیده انقدر دیگر...نمیشدم هم زده بهت حتی دیگر

 ردهک اعتماد بهش هویتش دونستن و هاکان حرفای شنیدن بعد بابات: داد ادامه دوباره..بود نمانده

 ادهد قسم بوده مهم بابات برای میدونست که شهید یه روح به و اون هاکانم...بود کرده باورش...بود

 مشرقی مجید اسمش نه؟؟ یا میشناسی و شهید اون نمیدونم...عمل به شه راضی تا بود

 ...اومد کوتاه اسم این ی واسطه به پدرت...بود

 های یادگاری میان عقیق انگشتر صاحب...میشناختم را اسم این...دادم تکان آرام را سرم

 ..ندیده او از مردتر بود معتقد پدر که همان..پدر

 لعم پول حتی..میکرد کمک بهتون پنهونی ها لحظه اون تموم هاکان: شد بلند تر لرزان صدایش

 اکپ پول میگفت...بود نیومده دست به تشکیلات راه از که پولایی...داد خودش پولای از هم پدرت

 خان دشمنای از هم میکرد تعقیبت ماشینی که روزی اون...کرد خرج مرد اون عمل برای باید

 هک بزنن لطمه خان ی خونده پسر به تو طریق از نزدیکه تو به زیاد هاکان چون میکردن فکر...بود

 و نریمان...بزنه صدمه بهت کسی نداشت طاقت...کرد محو هم و سایشون مناسب اقدام یه با هاکان

 مدت این تمام تو..کرد  بودن اومده که جایی همون ی روونه زنش با و گرفت براش بلیط یه هم

 متصورش..میکرد زده بهت منو تو به علاقش عمق...بود مواظبت بفهمی که این بدون حتی همیشه

 ازت هک مدت تمام...باشه عاشق هم حد این تا بتونه بود خشن انقدر که پسری بکنم نمیتونستم

 به خان اگه میدونست..بود تو از حفاظت خاطر به فقط نگی تحقیقت به راجع کسی به میخواست

 که میشه کار به دست خودش و کنه جذبت هاکان نمیمونه منتظر دیگه بفهمه مجد ی وسیله

 که شدن شهید هامون نفوذی از چندتا..دادیم دست از رو زیادی نیروهای ما..شد هم طور همون

 من موقعیت متوجه مهتاج صبح دیروز...میدونست مسئول و خودش هرکدومشون برای هاکان

 فتنر لو از بود شده شکه هاکان...باشم رفته لو نمیکردیم فکرم کرد صدامون خان وقتی...بود شده

 مکاریه بر علاوه...نبینه تا بود بسته چشماشو شکنجم مدت تموم تو...میفهمیدم اینو...موقعیتم

 و موند اون فقط بکشتم گفت بهش خان وقتی...بودیم شده هم خوبی دوستای دوسالمون

 به هاکان...باشه صادق مثل هم ای دیگه نفوذی من جز نمیکردن فکر مهتاج و خان خب...صادق

 اشهب بدنم رو گلوله رد که داشت لازم...شدم بیهوش شکنجه ضعف خاطر به که کرد شلیک کتفم

 خون شدن پخش خاطر به هم کتفم....نکنه شک کسی عمارت از جنازم مثلا کردن خارج موقع تا
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 هاستفاد موقعیت این از صادقم...قلبمه کنن فکر همه که زد جایی..خورده کجا گلوله نبود معلوم

 و کرد خارج اونجا از خواست ازش هاکان که همونطوری منو جنازم شر از رهایی ی بهونه به و کرد

 قتو شب و شده شناسایی رییس داده پیغام هاکان شنیدم اومدم که بهوش...رسوند بیمارستان به

 بیام بده اجازه بخوام دکترم از تونستم زور و ضرب به...کنن عوض و جاشون قراره چون حملست

 ..رسیدم دیر ولی...اونجا

 و داد نجات مهلکه از حمله قبل تورو و سهراب...داد انجام نحو بهترین به و کارش معمول طبق

 ...کرد حمله درخواست بودن اونجا شرکا ی همه وقتی درست

 نیروهای ی وسیله به تیرنهایی البته..زد تیر خودش هم و خان...کنه فرار نفرم یه نذاشت حتی

 ...خودش اما...عذابش سالهای تمام جبران به....شد مرگش باعث و خورد بهش خودمون

 اش چهره...چرخیدم طرفش به و گرفتم نگاه لعنتی در آن از بالاخره...شد شدیدتر بغضمان هردو

 رفته درهم درد از اش چهره...اش دیده آسیب کتف روی دستش و حال بی و بود پریده رنگ

 وقتی..مردی میکردم فکر: بود غریب برایم میکشید روحم که دردی شدت از چقدر صدایم..بود

 ..نیست درست چیزی یه فهمیدم تازه دیدمت

 :بود آورده زیادی فشار خودش به و نبود خوب اصلا حالش...نتوانست اما بزند لبخند کرد سعی

 ...کنه گیج رو بقیه میتونه راحت همیشه هاکان

 ..نیست خوب حالت....بشی بستری باید: فشردم بهم درد با را چشمانم

 مثلا..نباش نگران...بخوابم لعنتی تخت اون رو و برم نمیتونم چطوره حالش نبینم تا...خوبم: ماهور

 ...نمیاره در پا از منو گلوله یه..پلیسم

 میکرد؟؟ همکاری باهاتون چرا هاکان: شدم خیره در به دوباره

 ...کنه تعریف برات خودش بهتره: گفت مکث کمی با

  خودش؟؟: بود سوختن حال در جانم ی همه اصلا...میسوخت هم قلبم..میسوخت چشمم
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 و دهافتا که اتفاقاتی از گیجی..میموندی اونجا نباید...ترسیدی میفهمم: داد تکان مصمم را سرش

 ...میشه خوب حالش مطمئنم اما میکنم درک حالتو

 و گیج..بغض پر و گیج...بودم گیج...بود او با حق...کوباندم سرم پشت دیوار به را سرم درد با

 نزدیک جایی به دست با..افتاده اتفاقی چه نفهمم که آنقدر نه اما..عذاب حس از پر و گیج...منگ

 ..اگه...اینجا بود خورده ها گلوله از یکی: کردم اشاره قلبم

 خدا به..میشه خوب...نداره اگر:گفت حال بی اما جدی...دادم قورتش هم خودم...برید را حرفم

 ...کن توکل

 ..میشه خوب...میشه خوب: زدم لب وارانه هذیان و دادم تکان آرام را سرم

 به برگردین باید شما: کرد آریا همان یا ماهور به رو و آمد طرفمان به جوانی پرستار

 تختتون به برگردین..اینجایین دادم اجازه بهتون که زمانی از بیشتر...اتاقتون

 ..برین...میگم بهتون شد خبری: گفتم و برگشتم طرفش به...کرد نگاهش حال بی آریا

 .....شد راهی پرستار با ناچار و نگذاشت ضعف اما کند مخالفت خواست

 روی را دستم...میکرد نرم پنجه و دست زندگی با داشت او پشتش که دری آن و ماندم من دوباره

 یدهد هایی صحنه..بستم درد با را چشمانم..بود بسته را راهش چیزی و میکرد درد..گذاشتم گلویم

 پایش دو روی و بود زنده که حالی در آریا همان یا ماهور دیدن...بود روحم توان از فراتر که بودم

 حس دیدنش با..نیست درست چیزی یک که فهمیدم همانجا...بود برایم عظیم شک یک ایستاده

 گره های مشت و کلافگی که فهمیدم دیر چقدر...میبینم دیگر خواب یک خواب عالم در میکردم

 های تنفر ابراز جواب در سکوتش که فهمیدم دیر چقدر...میکند همراهی را درد هاکان ی کرده

 ...است مظلومانه حد چه تا من

 شدت به بدنم دمای...دوختم در سفیدی به را سرخم چشمان و کردم جمع شکمم در را پاهایم

 آن...شدم مواجه برانکارد روی خونش در غرق جسم با که ای لحظه همان از دقیقا...بود کرده افت

 ...دوتیر با هم
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 با من خدایا...کند فرار نفر یک حتی بود نگذاشته اما بود خورده تیر...شد بسته درد با چشمانم

 بودم؟؟ کرده چه او با هایم حرف

 داغون و آشفته که سامان دیدن با و چرخید چپ به سرم مردی اضطراب پر گفتن دنیا صدای با

 ..خورد چنگ دلم سر چیزی بود

 به..نمیکنند حس دردی اول های دقیقه ای؟؟ دیده را میشکند پایشان و دست که هایی آدم

 هشکست را کسی قلب..بود شده له روحم...بود شکسته قلبم..بود آنها مثل حالم...داغند عبارتی

 ...بودم داغ هنوز و بودم کرده درد پر را روحی و بودم

 ..میشد محو کم کم داشت داغی این انگار سامان دیدن با و درد این میان بودم داغ

 ...شد بدم حال مات و کرد رصد را پایم تا سر چشمانش دیدنم با...شدم بلند

 ...ببینمش بتوانم دیگر نمیکردم فکر حقیقتا..کردم نگاهش بغض با

 راهروی میان و کشید آغوشم در محکم و رسید من به سریع قدم چندتا با و آمد خودش به

 ..شکر خدایا..شکر خدایا: میکرد نجوا یکدم بیمارستان

 رد و هاکان دیدن بعد از که بغضی..ترکید بغضم بالاخره اش نگرانی پر های زمزمه و آغوشش میان

 رس آخر تو: داد تاب و فشرد بغلش در مرا محکم... بود کرده خوش جا گلویم بیخ بدنش های گلوله

 ..روز چهار این مردیم..میدی سکته منو

 که بس آمد نمی بند حالاها حالا که ای گریه میان و گرفتم مشتم چنگ در را لباسش و زدم هق

 یادب میخواست..خورد تیر که دیدم...عمله اتاق تو: نالیدم داشت بغض سلول به سلول و وجود کل

 اما...میاد بدم ازش گفتم بهش...گذاشته کلاه سرم میکردم فکر روز چهار این ی همه..من طرف

 سامان؟؟ کردم چیکار من وای..اون

 ..فهمید هذیانم از پر لحن از..ندارم خوبی حال که فهمید...گرفت تر محکم مرا
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 نمیشد خوب اگر...میفتادم او به برخوردم یاد وقتی میکردم دق داشتم...نبود خوب حالم هم واقعا

 خوب..عزیزم هیس...هیس: کرد نجوا نگران و مردانه و آرام و بوسید را سرم...میمردم شک بی

 ..نترس میشه

 خیلی که حالا...بود برده تحلیل مرا چندساعت این در دادنش دست از ترس...میترسیدم من اما

 به عشقم کنار بود آمده وجدان عذاب بودم دیده را هایش فداکاری که حالا..بودم فهمیده هارا چیز

 ...برساند قتل به مرا تا او

 ...بود کرده بغل همچنان محکم را سرم و نشست کنارم هم خودش و بنشینم کرد کمک...زدم هق

 شده؟؟ چی دستات: گفت آرام و گرفت را دستم...بود نگران نهایت بی و میلرزید صدایش

 روی اش بوسه یاد و شدم خیره ام شده پیچی باند دستان به و شدم خارج بغلش از جواب جای به

 وای: نالیدم و گذاشتم صورتم روی را دستانم...گرفت شدت دوباره ام گریه..افتادم ها زخم

 ..کن رحم بهم...خدا

 ...باش آروم عزیزم: کرد بغلم دوباره و گرفت را هایم شانه سامان

 ...کن رحم من به خدایا...بود در آن پشت من آرامش میکردند؟؟ هجی چطور را آرامش

 ...خودتو میکنی نابود داری..میکنم خواهش دنیا: سامان

 زمزمه میخورد تکان هق هق شدت از که ای سینه با و کردم جا به جا اش سینه روی را سرم

 خوبه؟؟ عمه: کردم

 

 که بهم...برامون بود جهنمی روز چهار...غمت از میکرد دق داشت: کشید ای کلافه و عمیق نفس

 ...باشی سالم میکردم دعا فقط...هولم از اومدم و نکردم خبرش..بود خواب زدن زنگ
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 درد با..بماند خالی جایشان نمیگذاشت چشمانم..نداشت ای فایده اما کردم پاک را هایم اشک

 برخ بی میبینه بیدارمیشه الان طفلی...بزن زنگ بهش: شدم خیره عمل اتاق منحوس در به دوباره

 ...میکنه هل بیرون رفتی

 از گوشیمو: داد تکان نگرانی با سری و کرد نگاهم...میبودم همه نگران باید شرایطی هر تحت

 ..بزنم زنگ اینجا تلفن با بیرون میرم...بیارم رفت یادم عجلم

 صدای تا گذاشتم دهانم جلوی را دستم..رفت تردید با و بوسید را سرم..دادم تکان برایش سری

 دوباره...بیاید بیرون سالم در آن از او که این جز..نبود مهم چیز هیچ دیگر...کنم خفه را ام گریه

 مزمهز درد پر و شدم خیره روبرو به بغض با...گرفتم بغل و کشیدم بالا فلزی صندلی از را پاهایم

 میدونم که بزرگی انقدر...میخوام سلامتیشو تو از میگم فقط..نیست که معامله..نمیکنم نذر: کردم

 شوباها بدم رفتار انتقام..میکنم دق خدا به...بره اگه میکنم دق...کن رحم بهم خدایا...میدی جوابم

 ..نگیر ازم اینطوری

 چشمان از بعد کرد جلب را توجهم که چیزی اولین و چرخاندم را سرم آرام...نشست کنارم زنی

: دپاشی رویم به مهربانی لبخند...بود اش پزشکی سفید روپوش اش طلایی موهای و عسلی سبز

 ...میکنی گریه داری نشستی اینجا وقته خیلی

 ...تواِ اون زندگیم: زدم لب و شدم خیره در به و گرفتم او از نگاه و انداختم پایین را پاهایم

 ...ندارم  و عزیز یه دادن دست از طاقت دیگه اینبار: کردم اضافه بغض با و

 ..سرشه بالا خوبی پزشک..عزیزم نباش نگران: زدم لب محزون و نشست دستم روی دستش

  چطور؟ حالش ببینین تو برین میتونین: گفتم مظلومیت با و چرخیدم طرفش به

 من..بودم حالش شنیدن ی تشنه....میکردم بود لازم اگر هم التماس...کرد نگاهم مردد چندلحظه

 ...توروخدا: انتظار و درد از میمردم داشتم اینجا

 خوب همسرت حال میدم قول بهت من: اش چهره مثل..بود محبت از پر لبخندش...زد لبخندی

 ...میشه
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 بود گفته بهم فقط..نیست همسرم: زدم لب اشک از مخلوطی و بغض با و نشستم عقب امید نا

 ..داره دوستم

 اینم از تر سخت عملای...منه همسر جراحش پزشک...خوبه خیلی همینشم: کرد حفظ را لبخندش

 ..نیست نگرانی جای زیاد اما قلبشه نزدیک که این با گلوله شنیدم که اونجور تازه..داده انجام

 ها لب...نمیشد راحت خیالم نمیدیدمش تا اما بود کننده امیدوار هایش حرف...کردم نگاهش فقط

 همین تدریجی مرگ...میزد تند قلبم...شد شروع شان مهمانی ها اشک دوباره و لرزید ام چانه و

 اش دیوانه پرستش حد در فراتر آن از حتی نه بودم عاشقش...داشتم دوست اورا من..بود من حال

 و مشو متنفر او از نتوانستم بود نقشه کارهایش ی همه میکردم فکر که این وجود با حتی..بودم

 او به ودمب فهمیده که حالا نبود انصاف..تپید برایش دلم بیشتر اش گناهی بی و پاکی شنیدن بعد

 با و شد بلند دستم کنار جذاب دکتر...سرد صورتم و بود داغ هایم اشک..برود دستم از محتاجم

 و ماتاق بگیری پرستارا از و سراغم داشتی لازم کمک..رادم مانیا من: فشرد را دستم مهربانش لحن

 وقتی مطمئنم...کن دعا براش خوشگلت چشمای کردن نابود جای به هم حالا..میدن نشونت

 لطف و همسرم دستای به من...ببینتت داغون انقدر نداره دوست بیاد بهوش و شه تموم عملش

 ..باش داشته ایمان هم تو...دارم ایمان خدا

 هایش حرف آرامش...کشید خودش همراه هم من نگاه و رفت متین و آرام و زد را هایش حرف

 ...کردم نگاه رفتنش مسیر به و شدم بلند اراده بی..بود کرده آرامم کمی

 ...میکردم صدا را خدایم باید خودخوری و گریه جای به...بود او با حق

 

 حرکت به را پاهایم جلوتر کمی پرستاری ایستگاه دیدن با و چرخاندم اطراف به گنگ را سرم

 برگشت سامان مشخصات با پسری اگر کردم خواهش استیشن پشت پرستار به رو و کردم وادار

 ...کردم کج نمازخانه طرف به را راهم معطلی هیچ بی و ام رفته نمازخانه به بگوید او به

 گرفتن وضو از بعد و رساندم را خودم اما..بود جان کم هایم قدم و بودند سست ضعف از پاهایم

 که را برزنتی سبز ی پرده و آوردم در را ام خاکی های کفش...شدم بیمارستان ی نمازخانه وارد
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 و بودند خواندن نماز مشغول هم از فاصله با و توک و تک افرادی...زدم کنار بود نصب در جلوی

 سبز درشت های گل با سفید چادرهای از یکی آنها به توجه بی...بودند کشیده دراز هم سری یک

 در و رفتم جلو ساده و زرد تسبیح و مهر یک گرفتن دست در بعد و برداشتم در کنار آویز از را

 زمین روی را شده شکسته مهر...ایستادم کوچک محراب طرف به خانه نماز ی نقطه ترین گوشه

 تقام و انداختم سرم روی را چادر...شوم آرام لمسش با تا پیچیدم دستم دور را تسبیح و گذاشتم

 باران صورتم روی قطره قطره هم بغضم بدنم کنار به گوشم کنار از دستانم افتادن محض به...بستم

 ...شد

 از...داشتم ایمان رحمانیتش و حمد به...لرزید هایم شانه کردم زمزمه که را حمد ی سوره...ا بسم

 است باطل گریه خاطر به نمازم میدانستم که این با اما لرزید وجودم تمام هقم هق زور

 ...نشکستمش

 ...ام شکسته قلب و او و من ی واسطه...دهم قرار واسطه درگاهش به رو میخواستم را اشکم

 میسوخت شان حمله از چشمانم و بود زیاد تعدادشان...میریختند زمین روی ها اشک...رفتم رکوع

 ضعف بزرگش اسم کردن صدا برای دلم...بودم برده اش خدایی برای هم را دردم و اشک اما

 ام درماندگی و تضرع تمام با..بحمده و العلی ربی سبحان زمزمه بعد و رفتم سجده به...میرفت

 ..الضعیف عبدک ارحم لطیف یا: نالیدم

 ..ام لحظه این های تنهایی تمام به..قلبم به...کند رحم اش بنده به که کردم التماسش

 یا زدم زجه..اراحمین ارحم یا زدم ناله..زدم صدایش هم سر پشت و گویان الله..زدم صدا را اسمش

 ..الحاجات قاضی یا زدم زار..المتوکلین معین

 صدا میان و زدم صدا آنقدر...زدم صدا میشناختم که هایی اسم تمام به را خدا لحظه آن در من

 حقیرش ی بنده برای دلش هم خدا خود که افتادم معبودم پای به وار التماس و گریستم هایم زدن

 هب اورا اش بنده که خدایی...بشکند نتوانست آهش و اشک تمام با را نمازش که ای بنده...سوخت

 ..قلبش امید برگرداندن برای بود داده قسم آبرودارهایش تمام
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 مهر به و کردم بلند سجده از را سرم...بودن باز توان و داشت گریستن جان نه چشمانم دیگر

 را سرم التماس با و شدم خیره بود کرده آبیاری را هایش گل هایم اشک که نمدارم چادر و خیس

 بند دبن میان را حاجتم تا گرفتم طرفش به گدایی مانند را دستانم...کردم بلند آسمانش طرف به

 که خدایی رحمت به..بود اش واسعه رحمت به امیدم تمام لحظه این در من و بگذارد انگشتانم

 ..هایش سختی و دردها میان حتی بود نبرده را نامش عشق با جز پدرم

 هب...آخر های لحظه در هاکان دل شکاندن بابت...بیجایم قضاوت بابت میکشیدم خجالت خدایم از

 جز اما میکشیدم خجالت...بودم کرده ناامیدش که هایی لحظه تمام خاطر به...گناهانم تمام خاطر

 ...نداشتم دیگری پناه وقت هیچ او

 ...بود بالا همچنان دستانم اما شرم زور از انداختم پایین کمی را سرم

 ..دلخوشم معجزه یه به هنوزم

 ..کن باز منو کور های گره

 ..من گناهای چشم به نه منو

 ..کن برانداز خدایی چشم به

 ..هنوز ندیدم دستی تو شبیه

 ..کنه نوازش هامو دلتنگی که

 ..حالم اشکمو کنه پاک خدا

 ...کنه خرابش بیشتر گریه نزار

 هایم کاش...نداشتم را داشتنشان نگه بالا توان دیگر و شدند سنگین انگار...افتاد پایین دستانم

 ...شد بسته درد با چشمانم و چکید دستم روی

 من...داشتم لحظه این در بیشتری آرامش...کنم خفه را هقم هق تا کشیدم دندانم میان را لبم

 شانه روی چادرم..شدم بلند جایم از توان بی و جان بی..نمیکردم خاک تسلیم عزیز یک دیگر
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 سستی با هم را چادر و دادم قرار سرجایش را تسبیح و مهر...شد روان سرم پشت و افتاد هایم

 بی و کردم پایم شدن خم بدون را هایم کتانی..شدم خارج نمازخانه از و کردم آویزان سرجایش

 آرام را نفسم عمل اتاق در پشت سامان دیدن با دور از...کردم حرکت بازشان بندهای به توجه

 بلند چندقدم با و دید مرا هم او...نشده تمام عمل هنوز یعنی آنجا سامان حضور...فرستادم بیرون

 دیوونه؟؟ دختر آوردی سرچشمات بلایی چه: گفت غیض با و آمد طرفم به

 روی...دهم اهمیت غیر مسائل به نخواهم که بود آشفته ذهنم آنقدر...ندادم حرفش به اهمیتی

 ازش؟؟ نشد خبری: کردم زمزمه ام گرفته و جان کم صدای با و شدم رها فلزی های صندلی

 کتهس ببینه وضع این با تورو بیاد خدا بنده مامان الان: نشست کنارم و داد تکان را سرش حرص با

 ..میکنه

: کردم باز لب بود گرفته اوج حالم میان منطقی بی که وجودم سردرگمی میان و زدم پوزخندی

 ای؟؟ عمه نگران

 میگی؟؟ چی میفهمی: گفت عصبی و چرخید طرفم به سریع

 ..نه: زدم لب حرکتم از تر آرام و برگشتم طرفش به آرام

 ..معلومه: زد پوزخند او بار این

 سرد بدنم...نداشت تمامی کلامم های هذیان و شدم خیره روبرو به و دادم تکان چندبار را سرم

 یچ نمیفهمم...نه: را کلام اختیاری بی و بد حال این نمیکرد تمام که داشت تب روحم انگار اما بود

 چندروز اون تو چندبار حتی...ندارم اعتماد بهش گفتم بهش آخر ی لحظه من میدونی؟؟..میگم

 دوسش من..نگفت هیچی اون اما کردم قضاوتش..عوضی گفتم بهش من..میاد بدم ازش گفتم

 من...میکنه نرم پنجه و دست زندگی و مرگ با داره اتاق اون تو حالا اما..داشت دوسم اونم...داشتم

 دیگه..میمیرم خدا به...میمیرم بیرون نیاد زنده اگه...ببخشید بگم بهش نکردم فرصت حتی

 سامان؟ بفهمی میتونی...ندارم و طاقتش

 ..میمیرم: زدم لب اشکش پر چشمان ی خیره و برگشتم طرفش به مظلوم
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 ...کشید آغوش به را سرم و بست را چشمانش

 بود؟؟ کرده بغل مرا آخر ی لحظه هم هاکان

 بودیم؟؟ اینجا چرا اصلا

 ...بودم گیج چقدر

 حال منگی میان تازه من و دویدند عمل اتاق طرف به چندپرستار..نداشتم اطرافم از درکی انگار

: گرفتم را پرستارها از یکی دست و شدم خارج سامان آغوش از حرکت یک با و شدم هشیار بدم

 شده؟؟ چی کجا؟؟

 ..تو برم سریع باید..کرده قلبی ایست بیمار: گفت سریع خرابم حال به توجه بی

 و گفت خدایی یا سامان..شد دوخته عمل اتاق در به ام زده وحشت نگاه و کشید سوت هایم گوش

 تماح او..برگردد میکردم التماسش باید...بروم لعنتی اتاق آن طرف به کردم سعی... آمد طرفم به

 قدم...میکرد گوش را حرفم حتما..نداشت مرا کشیدن عذاب طاقت هاکان..میکرد گوش را حرفم

 دروغ: زدم فریاد و دادم تکان مرتب را سرم بغض با...شدم اسیر بازویی میان که برداشتم را اول

 ...برم بزار سامان دروغه..نمیکنه اینکارو من با خدا...میگن

 باش آروم: میکرد نجوا مرتب سامان..دویدند طرفمان به پرستار چند...کرد بغلم تر محکم

 ..باش آروم..عزیزم

 ..بری تنها نکن و فکرشم حتی

 ..هستم بری هرجا

 ..میکنی درد..قلبمی از تیکه یه

 ..خستم بگیر آروم
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 انگار...بروم بگذارند میکردم التماس هایم اشک میان من و بود گرفته محکم را دستانم سامان

 وا میشد مگر..چشمانم ی پرده روی بود شده فیلم دیدار آخرین تا دیدار اولین از لحظاتمان تمام

 برود؟؟

 ..جوره دستات با نوازش

 ..دوره دستات که حیف ولی

 ..پاییزم درگیر که..نرو الان

 ..میریزم بهم تو بی..نزار تنهام

 انداخت سرم روی را ام بارانی کلاه که ای لحظه..میدویدیم هم دنبال باران زیر که افتادم روزی یاد

 ..کند کاری همچبن نمیتوانست خدا...شدیم حل هم چشمان در و

 ..باهام باشی باید تو میاد بارون

 ...هام شونه رو بندازی بارونیمو

 ..میکنه نترسم که تواِ عشق

 ..میکنه آدم منو تو هوای

 داهاص..میسوخت قلبم از از تکه و میشدم حال بی کاملا داشتم کم کم..میکردم التماس بد حال با

 دشای...بشنود را صدایم خدا شاید تا بزنم فریاد داشتم سعی همچنان اما میشد محو برایم داشت

 را شهیدم پدر...ببیند حال این در مرا نداشت طاقت او آخر...برگشت و شنید را فریادم هاکان هم

 ..بکند را قلبم گری میانجی خدا پیش تا میکردم واسطه

 ..نرو آتیشم تو من که میبینی

 ..نرو  پیشم از الان نیست وقتش نه

 ..بمون من با
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 ..بادم دست خسته برگ یه اگه

 ...یادم بیفته که نمونده کسی اگه حتی

 ..دادم به میرسه لحظه بدترین خدا بازم

 ..وخیمه زندگیم حال که حالا بموم من با

 ..نیمه نصفه رویاهای وسط نکن رهام

 ..سهیمه باهات و ندارش دارو ی همه دلم وقتی

 جسمم انگار دیگر...میشد ضعیف هم صدایم در آن ی خیره...میشد بسته داشت کم کم چشمانم

 که هترب همان نباشد که او...بایستد میخواست قلبم انگار..نداشت را ها لحظه این توان و نمیکشید

 ...نزند

 ..نیست ترسو که عاشق ولی برو..بری بستم چشمامو

 ..نیست سو کم چشمای این با دیگه ندیدنت طاقت

 ...سیاهی و خبری بی و بود سقوط فقط بعد و

 ...سیاهی فقط

 پیدنت حکم قلبت به نگاه یک و آدم یک گاهی..میدهد قلب به را تپیدن دستور که نیست مغز این

 ....اندازد می کار از آرام آرام را قلبت رفتنش و میدهد

 ..بترسید نیست احتیاجی

 های کشیدن نفس این کردن تمام برای نعمت بهترین قلبی ایست نباشند که ها آدم بعضی

 ...است اجباری

............................................................................................................. 
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 ...شدم خیره بیمارستان حیاط ی منظره به ای شیشه راهروی از و گرفتم بغل را خودم دستانم با

 مهم اما نداشت را بدنم وزن داشتن نگه توان پاهایم...نبود مهم برایم اما میلرزید کمی دستانم

 ..نبود

 ...نبود مهم هم باز اما بود شده الکن شک شدت از زبانم

 بجذا و زنانه ی چهره دیدن با و برگردم عقب به ترس با شد باعث که نشست ام شانه روی دستی

 ختتت رو الان نباید شما: گفت و پاشید رویم به لبخندی...بفرستم بیرون آرام را نفسم راد دکتر

 باشی؟؟

 که بهاری هواهای آن از..بود ابری هوا...شدم خیره روبرو به دوباره و کردم باز دورم از را دستانم

 حس بی زبانم...عطرش از کنی پر را دمت و بروی راه است پاهایت در جان تا میخواست دلت

 ...خوبم: چرخاندمش دهانم در زور به...بود

 :بود آرامش از پر صدایش...شد روبرو ی خیره خودم مثل...داد مکان تغییر کنارم به سرم پشت از

 ...میکردی استراحت بیشتر بود بهتر..داشتی عصبی شدید ی حمله یه

 ..خوبم منم باشه خوب اون: میزد برق چشمانم...کردم کج را سرم

 اطراف در بود کسی تنها او انگار..هایم گفته درک از پر..بود تحسین از پر چشمانش...کرد نگاهم

 ...است بسته او وجود به ام حیاتی علائم کج های خط میفهمید که من

 ..خوبه حالش: کشید عمیقی نفس

 میگفتم شکر هم عمرم آخر تا اگر اصلا...بود کم هم هزارباره شکر...کشیدم عمیقی نفس هم من

 ار عزیزترینم جان بخشش این شکر نمیشد میداد من به اگر هم را نوح عمر خدا اگر حتی...بود کم

 و کرد دراز را دستش میخوردم غوطه ناامیدی ته ته در که وقتی..برگرداند من به را هاکان او...کرد

 ...برگرداند را هاکان و کشید بالا را من
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 ..بود برگشتش از ناامید دکترش که وقتی هم آن

 ...بود او ی معجزه فقط

 ..معجزه فقط

 زا ببینیش؟؟ نمیخوای: گرفت را سردم و لرزان دستان راد دکتر...بود خوب های حس از پر سکوتم

 ...بهش نمیگیم که افتاده برات اتفاقی میکنه فکر..میگیره تورو سراغ داره اومده بهوش وقتی

 پاش به راجع: رو؟؟ کدام با اما...بود آرزویم دیدنش..کرد پر اشک را چشمانم...انداختم زیر را سرم

 گفتین؟؟ بهش

 ..نداد نشون خاصی العمل عکس..گفت بهش آتردین..اوهوم: داد تکان ناراحتی با را سرش

 ندیده شدنش مجروح از قبل شما: زدم لب بغض با و شدم خیره چشمانش عسلی سبز در

 های گام...میکرد جذب خودش به هارو نگاه ی همه که بود محکم و استوار انقدر قدماش..بودینش

 ...کنه عاشق رو هرکسی میتونست تنهایی به بلندش

 هلحظ هر میکردم حس که آنقدر..بود تنگ برایش دلم...گریستم دوباره بالاخره و نیاوردم طاقت

 همسرش کنار دیدنش با...شد فشرده جوان دکتر سفید دستان در دستانم..بایستد است ممکن

 لاقهع مورد...بودم کرده تحسینشان شناسشان وظیفه های نگاه مهربانی و جذابیتشان برای لحظه

 ..داشتنی دوست و مهربان پزشک زوج این بودند پرسنل تمام ی

 مهمه؟؟ برات پاش وضع: زد لب هایم چشم ی خیره

 برای: بودم  کرده گریه عمرم تمام ی اندازه به روز چند این...بودم داده تکان اشک با را سرم

 ...ببینم و کنش خراب خونه های قدم اون دیگه نمیتونم که میسوزه دلم...مهمه خودش

 می اش غربی ی چهره به چقدر لبخند..ایستاد مقابلم کاملا و گرفت را دستانم جفت اینبار

 و تزندس حالا..برگشت مرگ از پسر اون نمیکنی؟؟ نگاه رو قضیه مثبت بعد چرا عزیزم ببین:آمد

 کوچیک مشکل این عشق حجم اون با مطمئنم نیست؟؟ مهم اینا..میزنه حرف..میکشه نفس داره

 ستر و هیجان از پر ماجرای یه شما میدونیم ما که اونجایی تا ثانی در..کنی تحمل میتونی راحت و
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 رارق روانشناس یه نظر تحت میکنم پیشنهاد بهت...آشفتست روحت یکم و گذاشتی سر پشت و

 ...داری نگه سرپا عشقتو بتونی تا کنی قوی خودتو و بگیری

 من همسر میدونی..میکنم کمکت من..آروم روح یه به تو و داره نیاز تو به جنگیدن برای اون

 باید اول بیماری هر درمان برای ما گفت بار یک کلاسش سر..بود دانشگاهمم استاد و پسرعموم

 خودتم اینو...تویی اون روحی نیاز...داد جنگیدن امید بهش بشه تا کنیم برطرف روحیشو نیاز

 ..میدونی خوب

 وادار من به کردن کمک به اورا چیزی چه  که این کردن درک اما..بود خوبی تسکین هایش حرف

 میخواین چرا:زدم لب سست و گنگ...بود سخت داشت را هوایم مرتب روز دو این در و بود کرده

 کنین؟؟ کمک بهم

 فتهگر و مکث با صدایش..نمیگذاشت وقت انقدر مریضی هر برای او مطمئنا...شد کمرنگ لبخندش

 تنها ٬گنگ٬آشفته...هامی سالگی هجده روز و حال شبیه...میندازی خودم یاد منو: رسید گوشم به

 ..ردمک تجربه شکل بدترین به بار یه منم حالتو و عمل اتاق در پشت روز اون..غم و فکر عالمه یه با

 حس میدانستم لااقل اما بودم نفهمیده را منظورش...کردم نگاهش خیس چشمان و تعجب با

 باید من: زدم لب مظلومانه و دادم تکان بغض با را سرم...ترحم نه پنداریست همزاد فقط کمکش

 کنم؟ چیکار

 رصد را چشمانش تعجب با...گذاشت دستم کف و کرد خارج سفیدش روپوش جیب از کارت یک

 چیه؟؟ این: کردم

 اینجایی: بود انرژی از پر جذاب مرد این...کرد صدایش دور از و رسید سر هم راد دکتر لحظه همان

 عزیزم؟؟

 ..همین فقط..کن اعتماد بهش: زد لب آرام و بست بود درونش کارت که را دستم

 بعد و کرد محصور دستش میان را همسرش چپ دست..رسید ما به دکتر که همچنان بودم گیج

 خوبی؟ شما: داد قرار مخاطب مرا او به عشقی پر لبخند
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 ..دادم تکان شرم با و آرام را سرم

 ما؟ مریض ملاقات بری نمیخوای: آتردین

 را حس این جفتشان نگاه آرامش شاید نمیدانم..بود همسرش چشمان شبیه هم او های چشم

 ...میرم: میکرد تقویت

 ...داره احتیاج بهت...خوبه: زد مهربانی لبخند

 ...میزد حرف وابستگیمان از راحت چقدر...انداختم زیر خجالت با را سرم

 شد؟؟ تموم شیفتت: مانیا

 چهارساعت و بیست تا الان از..بله: گفت چشمکی زدن بعد و داد تکان شیطنت با را سرش دکتر

 ..شمام خدمت در

 خسر خجالت از کوبید ویشباز به مشتی لبخند با مانیا وقتی اما نفهمیدم ولا را حرفش معنی

 ..کردم حسادت عشقشان همه این به و شدم

 ..برگشتند طرفم به جذابی لبخند با هردو

 یساعت هر...بده بهت خواستی هروقت که بخش سوپروایزر به گفتم شمارمو..بریم باید ما:  مانیا

 ..بزن زنگ کنم کمکت میتونم کردی حس و بود

 تهداش دوست منو یکمم عزیزم مانیا..ها میشه حسودیم داره دیگه: گفت مهربانی لبخند با دکتر

 ..باش

 امانی...شد هایم لب ویر کوچکی لبخند گیری شکل باعث که بود مظلوم و مهربان آنقدر لحنش

 ...دکتر داری جا من سر رو شما: خندید هم

 دست و کردند خداحافظی من از مهربانی به هردو...نماند دور تیزم دید از بینشان ی عاشقانه نگاه

 ..شدند دور من از هم دست در
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 یک با رویش...شدم خیره زیبا طلایی کارت به و کردم باز را کارت حاوی مشت شدنشان دور با

 ..بالینی روانشناس..مرادی سارا دکتر: بود شده نوشته زیبا فوق خط

 کار نمیدانستم..دادم سر جیبم داخل را کارت درماندگی با و کردم زمزمه چندبار را کارت روی نام

 ..کنم فکر نتوانم که بود خسته آنقدر ذهنم...چیست درست

 ...بود تر سخت برایم چیز همه از روانشناس یک به دوباره اعتماد شرایط این در

 دیوونه دارم..بابا غلط چی درسته چی بگو بهم تو: نالیدم و شدم خیره بیرون ی منظره به مجددا

 ..میشم

 

...................................................................................................... 

 یرو شده حک نام...دادم طرح خوش رنگ شکلاتی در کنار شده نصب تابلوی به را فروغم بی نگاه

 ..داشت همخوانی دستم طلایی کارت روی شده حک نام با ای نقره ی صفحه

 های نفس داشتن نگه طاقت و بودند شده توان کم هایم ریه...فرستادم بیرون عمیق را نفسم

 ..نداشتند را سنگینم

 ..نبود جایی اکسیژن برای دیگر که بودم کشیده نفس را درد کوتاه مدت این در آنقدر

 شده شکل بد بود استرس خاطر به بیشترش که دستم کف های عرق خاطر به طلایی کارت

 ..انداختم کیفم درون را کارت و دادم حرکت آرام را دستم..بود

 عاشقش..بودم کرده اعتماد روانشناسم به یکبار من..بود کرده پر را وجودم تمام بدی حال یک

 تمام و نفس به اعتماد و عشق و اعتماد..بودم خورده رکب او از شکل بدترین به بعد و بودم شده

 میتوانست شاید که اینجایی...اینجا ایستادم می باید دوباره حالا و بود رفته یغما به باورهایم

 ..بسازد مرا کرد ویرانم که نریمان برخلاف
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 طخ همچنان اما نیست استوار قبل مثل دیگر گرچه هایش قدم که بسازم را مردی بتوانم تا بسازد

 ..است سمتش به نگاهم مشی

 و نمیکند رحم هم تنگم دل به رفتنم پای و بروم دیدارش به میکشم خجالت حتی که مردی

 ..سویش به پرواز از خجل و است سست

 ...داده قرار اول ی نقطه در مرا زمین که اینجایی..ام ایستاده اینجا من

 ..کند تمام شروعم ی نقطه در مرا تا چرخیده و چرخیده

 ..میلرزد آدم پاهای زیر زمین انگار نقطه این

 ..بستم کوتاه را چشمانم

 ایدب بودم دلتنگش مهمتر از و او دلنگران که خودم خاطر به و بود من دلنگران که هاکانی خاطر به

 ..میداشتم بر تنهایی را قدم این

 ..عشق و پدر ی پشتوانه بی

 ..کردم باز کامل را باز نیمه در لرزانم دستان با و دادم حرکت را پاهایم

 بدم حال استقبال به دوستی به که بود چیزی اولین بود شده اسپری هوا در که مریم گل بوی

 کف سوزان گرمای آن انگار...کرد بهتر را حالم فضا معطر عطر از کوتاه استشمام همین...آمد

 ...شد کمتر هم دستانم

 مراجع دو که رنگ زیتونی راحتی های صندلی...چرخاندم شکل مربعی کوچک سالن در را نگاهم

 یهمخوان دیوارها صدری کاغذدیواری با و آمد زیبا سادگی عین در نظرم به بودند نشسته رویشان

 ..داشت جالبی

 اعتماد دیگر یکبار دوباره باید یعنی..شد دگرگون حالم دوباره...ایستاد منشی روی نگاهم

 میکردم؟؟
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 وحیر بی لبخند باعث دختر ملیح و آرایش بی ی چهره..رفتم جلو و کردم تر زبان با را خشکم لب

 ..زیبا و بود خالصانه...نبود تزویر و ریا جنس از هم او لبخند..شد لبم روی

 کنم؟؟ کمکتون میتونم: بود آرام صدایش

 کم مهای شانه نامرئی بار حد از بیش سنگینی از کمی تا کردم مقابلش ی تیره میز بند را دستم

 ..کنم

 میگفتم؟؟ چه باید

 ..شده هماهنگ و گرفتن وقت برام که گفتن راد دکتر..هستم فروزش دنیا: دنیا

: برخواست سریع...نشست دختر چشمان در تحسین اینهمه چرا آمد که دکتر اسم نمیدانم

 فتنگ دکتر..برین داخل میتونین شما اومدن بیرون..دارن مراجع دکتر بنشینین..میخوام عذر..بله

 ...میارین تشریف ساعت این

 خوب نمیشدم معطل که همین..بود آدمیزادی لبخندهای شبیه بیشتر کمی اینبار لبخندم

 پی نگاهم...کردم قفل درهم را دستانم و نشستم زیتونی های صندلی همان از یکی روی..بود

 شانمجال بودم سابق آدم اگر که علمی مجلات از بود پر هم مقابلم میز..بود رنگ تیره های کفپوش

 ..نمیدادم

 ...کردم بسته و باز کوتاه را چشمانم

 رزد؟؟بل بدنم و تن  روانشناس اسم شنیدن با عمرم آخر تا که نمیشد..میشدم مسلط خودم به باید

 ..بدهم تعمیم بقیه به اورا بدی نبود قرار..رفت هم بد...رفت و کرد خیانت و آدم آدمی یک

 آمدنم از ای دقیقه پنج...شوم تر آرام میکرد کمکم هم ذهنی های حرف و ها تلقین همین

 جخار آنجا از روح بی و سرد چشمان با نوجوانی دختر و شد باز دکتر اتاق ی تیره در که میگذشت

:  رفت نشانه مرا منشی گرم نگاه..رفت صندلی روی نشسته های زن از یکی طرف به و شد

 ..داخل برین میتونین
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 رفط به و کشیدم عمیق چندنفس...میلرزید پاهایم... برخواستم و کردم محکم کیفم دور را دستم

 ...کردم بازش آرام و رفتم در همان

 ...شد حبس نفسم اتاق به شدنم وارد با

 یها ثانیه تمام من...بودم گذاشته پا اول بار برای نریمان اتاق در و بود سالم هجده هنوز که انگار

 با..نداشت ها نحسی آن کردن پاک برای تلاشی هیچ بدبختانه ام حافظه..داشتم یاد به را روزها آن

 یچه اتاق ی نقشه نه و رنگ ترکیب نه...برگشتم رنگ یاسی اتاق و حال زمان به زنی ظریف صدای

 ...نداشت نریمان اتاق به شباهتی

 میتوانست که بود اتاقی ترین ساده اینجا و داشت آرامش بودن شیک عین در نریمان اتاق

 منبع یک خود لبخند آن با روسی ی ساده میز آن پشت مقابلم زیبای زن...کند آرام را هرکسی

 ...بود آرامش

 عطر...آمد طرفم به و شد بلند جایش از لبخند همان با..راندم لب زیر آرامی سلام هل و دستپاچه

 بنشین...عزیزم سلام: زد لب آرام و ایستاد مقابلم دقیقا...داد نوازش را ام شامه زودتر شیرینش

 ..میکنم خواهش

 

 بالا کولشان سرو از درماندگی من مثل که کسانی کردن آرام برای را صدایش های نت که انگار

 بنفش ی ساده نهایت بی و راحتی های مبل روی و زدم بندی نیم لبخند...بود داده آموزش میرفت

 وا...شد ام راحتی باعث کمی هم کمرم پشت سفید های گل با یاسی کوسن نرمی..نشستم رنگ

 میز یک فقط بینمان...من مقابل اسپرت های مبل همان روی بلکه میزش پشت نه اما نشست هم

 رب انگار را اسمش..بود انداخته فاصله داشت قرار سفید گلدانی رویش که شکل مربعی چوبی

 این عواقب زیادم استرس حال بهر...بودم کرده فراموش بود یادم همیشه که چیزهایی خلاف

 خودم به کمی تا میداد را اجازه این من به سکوتش با و میکرد نگاهم آرام..داشت هم چنینی

 .بیایم
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 دیوار روی یاسی ملایم رنگ با ها گل های برگ سبزی...بود طبیعی های گیاه و گل از پر اتاق

 روی نگاهم..میرسید نظر به بخش آرامش و داشتنی دوست شدت به اما نداشت همخوانی اگرچه

 ..نشست هایش کفش سانتی هفت ی پاشنه

 آرام مرا همین و نبود نریمان شبیه رفتارش نه و خودش نه که پوش خوش و متین و زیبا زن یک

 ...میکرد

 یعنی او سکوت میدانستم خوب...شدم خیره ملیحش ی چهره به و زدم گرده درهم را دستانم

 و استرس..کردم تر زبان با کمی را لبهایم...شدن زدن حرف ی آماده برای من به او دادن اجازه

 ...کردم فراموش و اسمتون من ببخشین: شوند خشک زود به زود میشد باعث هایم نگرانی

 ..کنی صدام کوچیک اسم به میتونی..عزیزم سارام: زد لب مهربانانه و گرفت عمق کمی لبخندش

 نکنم اشتباه اگه هم شما اسم و: کرد نجوا تر تلطیف از پر و شد خم کمی حرفش بند پشت و

 کنم؟؟ صدات دنیا میتونم..داده بهم ازت کوچیکی توضیحات مانیا..دنیاست

 احساس ایجاد من تنش بردن بین از برای او قدم اولین بود مشخص کاملا..زدم محوی لبخند

 هگفت بارها نریمان..ببرد بین از را مراجع و پزشک بد حس که احساسی...است بینمان صمیمیت

 راجعم روانشناسان اکثر و غلطیست و عامیانه لفظ روانشناس یک مراجعین برای بیمار لفظ که بود

 ...نمیزنند رویشان برچسب و میبرند کار به بیمار جای به را کننده

 ..کنین صدام دنیا میتونین..بله: دادم تکان آرام را سرم

 ...آمد می بسیار اش خورده رژ های لب به لبخند که داشت اعتراف جای..گرفت عمق لبخندش

 کمی بدی اجازه کل در و چیه چندسالته؟؟رشتت بگی من به میشه دنیا خب..خوبه خیلی: سارا

 بشناسمت؟ بیشتر

 جواب و گرفت فاصله هم از لبهایم تر راحت اینبار..میشد کمتر بد حس آن انگار لحظه به لحظه

 ...دادم را سوالش

 ای؟؟ نخبه یه پس: گفت میداد تکان را سرش که همانطور و کرد نگاهم تحسین با
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 هب راجع صفت یک عنوان به نمیدانستم..بودم شنیده زیاد را لفظ این..انداختم بالا را هایم شانه

 ننخبگا ملی بنیاد جزء..آوردم مقام مختلف المپیادهای تو بارها من: عنوان یک یا ببینمش خودم

 ..بودم دبیرستان  ی دوره از ٬ هستم هم

 میکردم حس بلکه روانشناسم یک مقابل نمیکردم حس..زد تکیه من مثل سرش پشت مبل به

 ..بسازم را آینده تا میزنم گذشته به کوتاهی بک فلش دوست یک مقابل دارم

 ...جذابه خیلی این: بود رفته بالا چپش سمت ابروی

 از فراتر هم هدفم..داشتم هدف چون میخواندم درس من..نداشت جذابیتی بودن نخبه که من برای

 نبیرو را خودشان کلمات انگار...بود شکسته زبانم قفل اراده بی..بود نخبه عنوان یک گرفتن

 و جمع..بودم بلد نوشتنم و خوندن..بودم حفظ و ضرب جدول سالگی پنج از من: میکردند پرتاب

 خوب پدرم مالی وضع..کردم حفظ رو شاهنامه نصف هم سالگی شیش تو.. میدونستم و تفریق

 همین برای..خودش بیماری و مادرم قلبی بیماری درمان پای میرفت هم دانشگاه از درآمدش..نبود

 لاسک بگم صادقانه..میکردن کار باهام خونه تو خودشون و بنویسن نمیتونستن منو خاصی کلاس

 برام کار ترین کننده کسل...بودم بلد و چیز همه من..نداشت جذابیتی برام چیز هیچ رفتم که اول

 شخود پدرم..بود آور عذاب کار این...بچسبونمش ب به و بکشم رو آ ها بچه بقیه عین که بود این

 پیشنهاد هم خیلی و داشتن دوسش همه...بود برتر میکرد تدریس که دانشگاهی..بود نخبه هم

 هیچ وضعمون...نکرد قبول اونجا موجود وضع به توجه با اما کنه کار بهداشت وزارت در که داشت

 دوست میگفت فقط...مقام نه و بود منصب دنبال نه...نکرد طمع وقت هیچ اون اما نبود خوب وقت

 ...بود ایران عاشق پدرم...کنن سربلند و ایرانو که کنه تربیت شاگردایی داره

 : میزدند برق چشمانش..کرد قفل هم در را دستانش...گرفت عمق بیشتر دکتر لب روی لبخند

 ..بوده شریفی مرد پدرت

 اشتهد نمیتوانستم دیگر که بود شریف جانباز فرهنگی یک پدرم...بود او با حق..دادم تکان را سرم

 پدرم..بود شریف خیلی...درسته: دنیا تمام از بیش..بودم دلتنگش..کرد پر را چشمم اشک..باشمش

 شخو اون بودن با هام نداشته تموم میون سالگیم هجده تا من...میشناختم که بود مردی مردترین

 ...کرد متولد رو جدیدی دنیای و کشت منو غفلت و حادثه یه که این تا بودم
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 نآ تمام من...کند آرامم میتوانست هم نگاهش با اما نبود سارا ی چهره روی لبخند از خبری اینبار

 های حس تک به تک و خیانتش..نریمان حضور..شب آن از...گفتم دردهایم از را دقیقه پنج و چهل

 و چهل رسیدم دانشگاه به دورانم آن مرموز و داشتنی دوست پسرک آمدن به وقتی دقیقا....بدم

 بهتری احساس من اما...بود گفتن برای ها حرف خیلی هنوز اگرچه...شد تمام وقتمان دقیقه پنج

 جا به های سکوت و سارا... ام شده سبک کوتاه رگبار یک ی اندازه به کمی میکردم حس...داشتم

 بنفش مبل روی از وقتی...بود سهیم خوبم حس این در هم هایش شدن بحث وارد به موقع به و

 سرخی وجود با..بود تر واقعی و تر عمیق لبخندم فشردم را اش شده دراز دست و شدم کنده

 زن دستان گرمای...بودم بهتر بودم داده هدر گریه حین که هایی کاغذی دستمال و چشمانم

 یکنمم پیشنهاد..بود عالی جلسه اولین برای: زد دیگری لبخند...میکرد خوب را حالم مقابلم زیبای

 به قمواف اگه البته...بدیم ادامه وقت واسه نگرانی بدون تا بیای کاریم وقت پایان بعدی ی جلسه

 ..باشی ادامه

 ردک مجبور را کسی نباید میگفت همیشه نریمان..بانو این بودن ماهر از دیگر ی نکته یک هم باز

 استقبال پیشنهادش از....دهی ادامه را درمان کننده مراجع خود میل با وباید مشاوره ی ادامه به

 ار موافقتم سرم دادم تکان با و فشردم کمی را دستانش...بود بهتر هم من برای اینطوری...کردم

 دیگر روز سه برای منشی و شدم خارج اتاقش از دلچسب اما آرام خداحافظی یک با و کردم اعلام

 ..کنم پیدا حضور مطب در که خواست من از بود دکتر کاری وقت پایان که نیم و شش ساعت

 عمیق نفس یک و گرفتم بغل را دستانم...بود دلچسب و ابری هوا شدم خارج که ساختمان از

 ..کردم رفتن راه به شروع رو پیاده طول در و کشیدم

 انگار بود که هرچه اما داشت نسبتی چه او با زیبا روانشناس این نمیدانم...بودم ممنون مانیا از

 ...بود کرده معجزه اش ذاتی آرامش

 وقتش هنوز میدانستم اما ببینمش حالا همین میخواست دلم..هاکان برای میکشید پر دلم

 موقع آن تر نرمال کمی وضعش و شد منتقل بخش به ویژه های مراقبت از وقتی شاید..نیست

 ...میرفتم

 ...نداشتم را او با دیدار آمادگی هنوز من
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 میدانستم کاملا همیشه برعکس که میزدم پا و دست شدیدی قراری بی در را آینده روز سه تمام

 ..چیست دلیلش

 ..بودم دلتنگ

 ..آن از فراتر چیزی هم شاید

 رتا به تار برای..بکوبم وار چکش میخی مثل نگاهش در را نگاهم..بشنوم را صدایش میخواستم

 وا از..بگویم برایش ام کننده گیج های حس تمام از و کنم ردیف صدقه قربان لب زیر موهایش

 ..کنم متراژ را آسمان صدایش شنیدن با و کنم خواهی معذرت

 ..نمیکشید پایم اما بودم ساده هم درمانش..بود ساده من درد

 نگرانم مرتب هم عمه..بود غذاخوردنم هنگام اش مداخله تنها و میکرد نگاهم اخم در فقط سامان

 ..بکشد ته قراری بی این تا کند کاری داشت سعی و بود

 ی دیوانه یک مثل من و رسید ام مشاوره نوبت دوباره تا زدم پا و دست جهنم در را روز سه

 از لبخندی دیدنم با جوان منشی...گذاشتم مطب به پا ای آشفته و آرایش بی وضع سرو با مجنون

 ...کرد راهنمایی دکتر اتاق طرف به مرا معطلی بی و زد آشنایی

 موار دیوانه دلتنگی وجودم ی آزاردهنده حس تنها فقط...نبود اول دیدار سختی به بارم این دیدار

 گرفته هم اوج ام زندگی مرکز در سقوطش و هاکان به راجع صحبت شروع با که ای دلتنگی..بود

 ...بود

 می تپش به قلبم افتادم می که هایش حمایت یاد...میرفتم فرو فکر در گاهی تعاریفم میان

 نآ در هایم حرف یاد و میگرفت بغضم میکرد یادآوری گوشم که را اش کوبنده و محکم لحن..افتاد

 شباور..بودم شکسته اورا قلب من...میشدم متنفر خودم از بابتشان افتادم می که اسارت چندروز

 ..بود آزاردهنده حد چه تا این مغرور مرد آن برای میدانستم و بودم نکرده

 خطاکار خودم دید از..شدم خیره دکتر به بیچارگی و سکوت در فقط کشید ته که هایم حرف

 ...بود بزرگی گناه من قاموس در این و بودم نکرده اعتماد اما بودم پذیرفته را عشق من..بودم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 462 

 فقط ادعا که بودم عاشقی چه من پس داشت؟؟ اطمینان معشوقش به عاشق آدم که این نه مگر

 داشتم؟؟

 میز روی پارچ از آب لیوان یک تنشم کردن کم برای سارا که بود واضح آنقدر نگاهم درماندگی

 را نفسم کمی اما نبود خنک زیاد اگرچه...داد دستم به و ریخت کشیده و بلور لیوان درون

 قرار زانوهایم روی دستانم و گذاشتم میز روی را لیوان...کرد کم را هایم لب خشکی و برگرداند

 میبخشه؟؟ و من میکنین فکر شما: بود وار ناله صدایم...شدم خم جلو به و دادم

 و کرد گرم دستانش دلچسب گرمای میان را سردم و یخ دستان...شد ام خیره مهربانی لبخند با

 هم قعاش آدم..عاشقه میکنی فکر که اونی از بیشتر کردی توصیفش برام تو که مردی این: زد لب

 ..گذشته پر

: چیست نمیدانستم هم خودم که بود ای نقطه مات نگاهم..دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ..بهش شدم اعتماد بی عاشقی عین در خودم وقتی باشم داشته توقع ازش نمیتونم

 هارا قراری بی این تمام انگار او..کنم نگاه چشمانش به کرد وادارم و فشرد کمی را دستانم

 حق بهش حدودی تا و خستست خیلی روحت..کنیم صحبت روراست باهم بزار..دنیا: میفهمید

 توجه با و نشده درمان که ای ضربه..زده آسیبت پر روح به شدیدی ی ضربه پدرت شهادت..میدم

 حست که نکردی هضم رو ضربه این هنوز..بوده هم بینی پیش قابل پدرت به تو وابستگی به

 ینا دوباره..شد نابود کل به اعتمادت و باورهات و گرفتی قرار بدی شرایط تحت بعد و شده درگیر

 و گلوت بیخ حرفات وجدان عذاب و فهمیدی اشتباه و حقیقت شدی متوجه نیومدی کنار باهاش و

 سرما یه آدم باشه؟؟ بد حالت تلخی و تعارض همه این با نمیدی حق خودت به خودت...گرفته

 فکرش به بشه هم متلاشی روحمون که خودمون از عجبم در..میشه گیر زمین روز چند میخوره

 ..نیستیم

 این و بود وقتی هر از تر خشک هایم لب..کردند سوراخ را ذهنم اش منطقی و درست های حرف

 ..نموند هضمش برای فرصتی که افتاد اتفاق هم سر پشت انقدر اتفاقات: میکرد ام عصبی
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 منگنه چطور روحت که شدی متوجه خوشبختانه..نشده دیر هنوزم اما درسته: داد تکان را سرش

 ..کنم کمکت تا اینجام من...مشکلات به شده

 شیرینی انحنای باعث ام خیره نگاه...بود شده تر آرام قلبم های تپش..شدم خیره چشمانش در

 در مرگ..داره جریان زندگی کنی باور اینو باید دلم عزیز: زد لب و شد اش اناری های لب روی

 عمر معروف قول به..آفرینشه رسم این...میرن ای دیگه ی عده و میان عده یک..آدمیه هر تقدیر

 تو..بگم بهت بهش راجع رو موضوعی تا گرفتم اجازه مانیا از من..نیست ابدی درختی هیچ

 پدر یگفت بیمارستان تو کمکاش و مهربونیش و آرامش از حرفات بین که دکتری خانم میدونستی

 داده؟؟ دست از حادثه یه تو همزمان و برادرش و مادر و

 پس..بود سخت باورش...شدند خاموش ذهنم صداهای چندلحظه برای..کرد ام زده شک حرفش

 میساختند؟؟ نمایان را امید رنگ چشمانش و بود آرام آنقدر چطور

 و خودش باختی چیزارو خیلی پدرت مرگ با که تو مثل اونم: داد ادامه که کرد درک را نگاهم بهت

 ...زندگیش های بازمانده خاطر به..برگشت اما بود باخته

 ..کمن خیلی زندگیم های بازمانده من: کرد پر را چشمانم اشک

 رام میخواست صدایش میشد؟؟با کم قلبم روی فشار از مگر اما کرد وارد دستانم به آرامی فشاری

 و هستن زیاد چه کم چه..هستن ولی: دهد نجات ناامیدی چاه قعر از و بیاورد خودم به

 اینه؟؟ جز..نگرانتن

 من مثل که ساقی حتی و هاکان و سامان و عمه ی چهره وقتی میکرد سوراخ را گلویم بغضم

 کند چه بود داده هویت تغییر شبه یک که ماهوری با نمیدانست و بود شده حقایق ی درمانده

 ..دادم تکان وار تأیید را سرم..آمد چشمم جلوی

 هستی آدم ترین مشکل پر و خودت...خسته و امید نا..ناامیدی اندازه بی تو جان دنیا: سارا

 ..برگردونیم تو به و امید باید اول ما و میدونی

 چطوری؟؟: گفتم تعلل بی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 464 

 وت مانیا: گفت میرفت میزش سمت به که همانطور و برخواست جایش از..شد تر عمیق لبخندش

 ..بزنیم سر فردا از چندجا و بزاریم قراری باهم قراره..اینجاست راهه

 کجا؟؟: نمیفهمیدم انگار را هایش حرف و بودم گیج

 ..میشی متوجه کم کم..نکن عجله: سارا

 زندگی در که مشکلاتی از..شادی و غم از...زندگی و مرگ از..زد حرف برایم سارا مانیا آمدن تا

 روز هم و دارد وجود شب هم که این از..آنها با هرکس برخورد ی نحوه و دارد وجود ها انسان تمام

 ماا میترسند شب از ها خیلی اگرچه که این..زیباست تاریکی و روشنایی جایی جابه با هستی و

 نیستند بد ها انسان ی همه که این..است آن به ما دید مهم و است آرامش شب که نکنیم فراموش

 معانی از..گفت برایم بودمش خوانده بارها که قرآنی از سارا..داد تعمیم همه به نباید هارا بدی و

 در روحش و کرده شیرینی سفر پدرم بپذیرم که این..پایان نه است سفر مرگ که این از..اش

 با که هستند هایی زن که این.. شدم نریمان خیانت متوجه زود باشم خوشحال بعد و است آرامش

 ی بچه برچسب ترس از سازش و سکوت به مجبورند بعد و میشوند همسرشان خیانت متوجه بچه

 قدم هاکان عشق برای بعد و بپذیرم را ام گذشته تمام باید که این..فرزندانشان به طلاق

 مرگ ی تجربه میگفت..میگفت راست و میترسم مرگ و دادن دست از از من میگفت...بردارم

 ریشه و میفهمید خوب را دردم او...هایم ترس کلاغ برای ام کرده مترسک را پدرم و الهه و مادرم

 .. هرز های علف اولین از...کند هرس را روحم درخت میخواست عمیق و ای

 آمدن با..میاورد اثبات و دلیل هزار حرفش هر برای..منطقی و درست...بود مسکن هایش حرف

 ایه خنده میان بین این در من و میگذاشتند هم سر سربه...گرفت بهتری شکل چیز همه هم مانیا

 سرپا داغی همچین از بعد میتوانست چطور...میخوردم غبطه زن این بودن محکم به محوم

 خواستند من از که آدرسی به ده ساعت بعد روز تا خواستند من از هردو مانیا و سارا...باشد

 میان من و بسازد مرا میخواست او..بود هایش حرف فراتر از چیزی سارا درمان روش انگار...بروم

 ...بودم کرده شروع را وا به اعتماد هایم اعتمادی بی تمام

 خارج مطب از هشت ساعت نزدیک..میکرد خوب را حالم و حس هم شیرینش های لبخند و مانیا

 تهس درستی کار نمیدانستم...دیدنش برای میزد پر پر دلم من و بود شده تاریک تازه هوا...شدم
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 هب الان همین تا کند هماهنگ بیمارستان با خواستم مانیا از و برگشتم ساختمان داخل اما نه یا

 حین و بود راضی هم سارا ی چهره...پذیرفت را ام خواسته شادی لبخند با هم او و بروم دیدارش

 ...هستی عاقلی دختر: کرد زمزمه ام شانه فشردن

 از مدت همه این را خودم شرمندگی حس یک خاطر به بودم عاقل اگر..داشتم شک اش جمله به

 دست رنگی زرد تاکسی برای و شدم خارج ساختمان از دوباره سریع..نمیکردم محروم دیدنش

 ..دادم تکیه شیشه به را سرم محو لبخند یک با بیمارستان نام گفتن حین و دادم تکان

 نزده پوستم روی هم کرم یک حتی که نبود مهم..بود ریخته بهم و ساده ظاهرم که نبود مهم

 ..بودم

 ...نمیکردم پیدا برایش تهی سرو هیچ که بود ام دلتنگی مهم

 ..بود شده جانم ی خوره دلتنگی این

 او هب چه است قرار نمیدانستم.بود لبم روی لبخند آن حفظ سعیم تمام بیمارستان به رسیدن تا

 ...شوم خیره هایش چشم در چطور اصلا و بگویم

 را میشد پخش رادیو از که آهنگی ملایم صدای..نمیکردم پیدا حرفی برایش حرف زیادی از من

 ..میکرد ملایم هوا مثل را حالم...داشتم دوست

 لرزان دستان با را کرایه...ایستاد و زد ترمز روی برایم هم جهان انگار ایستاد ماشین وقتی

 مانیا مدیون را این من و داد ورود ی اجازه نامم شنیدن با نگهبان..شدم وارد و کردم پرداخت

 ..بودم

 به شدن نزدیک با هایم قراری بی انگار و کردم طی سستم های قدم با را بزرگ و عریض حیاط

 ...بود کشیده ته میکشید نفس آن در او که هوایی

 ینا آنقدر من و شد باز مقابلش قرارگرفتنم با بیمارستان ای شیشه در..بود هوا در و نرم هایم قدم

 ..کنمش طی هم بسته چشم که میشناختم را مسیر
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 روی..دهم تشخیص را راه حضورش حس و عطرش بوی با تا ببندم را چشمانم بود کافی اصلا

 رفتنش بین از باعث هم زدنم پلک که بود گرفته قرار اشک از شفافی و نازک ی لایه چشمانم

 ..نمیشد

 ..کنم صعود دیدارش به تا بالا آنقدر..رفتم بالا و کردم انتخاب آسانسور جای به هارا پله

 حجم روی را دستم و ایستادم..نزد ای لحظه قلبم شدم که ویژه های مراقبت بخش راهروی وارد

 عمل دو...بود بخش این در هنوز روز چند گذشت بعد که بود بد آنقدر حالش...دادم قرار ام سینه

 ..نبود که شوخی...بود گذاشته سر پشت را سخت

 ... بود گذشته زانویش از گلوله یک و قلبش میلیمتری از گلوله یک

 تن را رهتی و رنگ سبز گان..گرفتم را شیشه آن پشت به ورود جواز پرستار به نامم گفتن با دوباره

 ....شدم اتاقش وارد پاورچین و آرام و زدم

 و اش تکیده و خواب غرق ی چهره روی نگاهم افتادن..افتاد اتفاق ثانیه صدم یک در چیز همه

 ...قلبم درون ستاره یک انفجار مثل چیزی

 هبلک نگرفت آرام تنها نه اش چهره رج به رج روی عمیق نگاه یک با که دلتنگی...بود شکوه با

 ..بود شکوه با و انگیز شگفت ها کهکشان در ستاره یک ولد و زاد مثل درست شد هم بیشتر

 عروجم همپای تا دادم بیشتری جسارت و جرأت هایم قدم به..میشنیدم هم خودم را قلبم صدای

 ...شد طولانی قدم پنجاه مانند تختش تا قدمی پنج ی فاصله...شوند

 با و کردم تخت ی لبه بند را دستم..بود نمانده تنم در جانی دیگر رسیدم تختش کنار به وقتی

 ...شدم اش خیره وجودم تمام

 ...اش آرمیده ی مردانه ی چهره دیدن برای شدند چشم هم پایم و دست و لب و گوش حتی

 یپیشان روی همیشه از تر بلند موهایش...خوردم سر تختش کنار صندلی روی و زدم تلخی لبخند

 و خشک هایش لب و بود گود و تیره چشمانش زیر...بود شده تر لاغر صورتش و بود ریخته بلندش

 ...رنگ بی
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 ...بود خلقت تصویر ترین جذاب برایم اوصاف این تمام با

 

 برای سیر دل یک فرصت این از من و بود خواب..گمانم بود من وصف میگویند که چشم تن همه

 ..کنم استفاده میتوانستم کردنش نگاه

 رپ دستان میان شدن چفت یا موهایش شالیزار میان زدن قدم تنگ..بود تنگ حسابی بالم و دست

 را اخمش خط روی زدن قدم تمنای انگشتانم...بود کشیده آغوش به هارا سوزن که قدرتش

 ..بود زده خیمه اش چهره روی هم خواب در که اخمی خط..داشتند

 ممیتوانست فقط جوارحم تمام التماس میان من و میخواستند را صورتش ریش ته با وصال هایم لب

 تمام جای به..روز چند این تمام جای به کنم نگاهش..کنم نگاهش و دهم گوش چشمانم ندای به

 ...دادنش دست از عذاب این

 ...شکرت خدایا: کردم زمزمه و کردم بلند را دستانم اراده بی

 بودنش برکت به که...بود که شکر خدارا...میکردم تکرار همیشه باید دیدنش با را نجوا این

 ...نبود میکردم فکر که هایی سیاهی آن جنس از که شکر خدارا..بودم

 آبیاری را دستانش روی ها قطره تا کشیدم عقب را سرم...دیدار بارش از خیس..بود خیس صورتم

 ...نکنند

 ...نکند بیدارش هایم زدن هق تا گرفتم دهانم جلوی محکم را دستم

 ...بودم تابش بی چقدر...بودم دلتنگش چقدر

 ...هایش کردن صدا دنیا برای..بود تنگ زیبایش های قلدری و دانشگاه روزهای برای دلم

 ...نمیشدم سیر میکردم نگاه را جذابش همچنان اما تکیده صورت اگر هم صبح تا

 دنکر خودداری این نبود من توان در...کشید پس و رفت جلو دستانش لمس برای دستانم چندبار

 ..ها
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 پر نگاه زا بعد و شدم بلند پس شوم افکنده سر خدایم پیش که میکنم خطایی بمانم اگر میدانستم

 ..زدم بیرون اتاق از بالایش و قد روی دیگر عمیق و اشک

 را صورتم روی اشک...شدم خارج بیمارستان از سرعت تمام با و آوردم در را گان

 ..بود حقم که سوزشی...میسوزاند

 رد که مردمی نگاه به هم اهمیتی...کردم آزاد را دلتنگم های هق و زدم تکیه درخت یک ی تنه به

 ...ببینند را من بدبختی بگذار...نمیدادم میشدند

 داشت؟؟ اهمیتی چه دیگر برایم

 ..افتادم زانوانم روی خسته که طلبیدم کمک به خدارا و زدم هق درخت آن کنار آنقدر

 مادیاعت بی و گناهم تاوان میترسیدم...نبخشد مرا میترسیدم...بودم گرفته قرار بدی پرتگاه در

 ..باشد دادنش دست از کوبیدم صورتش در که ای

 ...بیشتر تنهایی از..میترسیدم چیز همه از من

 حکمرانی فضا در بودن شب نیمه و بود شده خلوت دیگر خیابان اما نشستم آنجا چقدر نمیدانم

 ..میکرد

 با و برگشتم نگهبانی طرف به...بودم بیمارستان ورودی نزدیک..شدم بلند جایم از سستی با

 ...کنند خبر برایم آژانس یک خواستم بودند باز نیمه گریه شدت از که چشمانی

 ..نکردم فکر هاکان جز چیز هیچ به و زدم تکیه دیوار به آژانس آمدن تا

 شروعش ی نقطه به افکار تمام بین و آخر دست...بود شده هزارتو یا ماز یک مثل ذهنم

 ..بود هاکان هم با هردو قلبم و ذهن ماز شروع..بود معنی بی آن از خلاصی انگار...برمیگشت

 توانایی او که میدانستند هم پدرش و مادر انگار..بودند گذاشته هاکان را نامش که نبود بیخود

 آنقدر...کند سو کم را چشمانش خاطرش به که داشت خواهد را دختری قلب سرزمین امپراطوری

 ...کند کم قلبش از را سردرگمی این و بسوزد حالش به خدایش دل تا ببارد و ببارد
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 ودمخ رمق بی و خسته و زد ترمز روی پایم جلوی تلفنی تاکسی آرام با دودی پراید بعد دقیقه ده

 و انداخت نگاهی ام ریخته بهم ی چهره به تعجب با ثانیه چند راننده پیرمرد..کردم پرت درونش را

 دلبرانه ها شب در تهران..خلوت ها خیابان و بود خنک هوا..دادم پایین را شیشه..کرد حرکت آرام

 ..باشی داشت امنیت اگر البته میرسید نظر به تر

 کنار به  را سرم...شد بلند آهنگی صدای بعد کمی و بود آوا رادیو..کرد زیاد را رادیو صدای مرد

 با اراده بی آهنگ پخش با اما میبردم لذت صورتم با هوا برخورد از و بودم داده تکیه شیشه

 ...شد سرازیر چشمانم از اشک بسته چشمان

 ...بودم شده شکسته چقدر

 ..نمیره جلو میخوای تو که اونجوری زندگی اگه

 ..میشی ناامید وقتا بعضی

 ..میگیره دلت هم وقتا بعضی

 ..غمه خیلی دلت تو اگه

 ..کمه نفر یه زندگیت توی

 ..همه مثل..میکنه امتحانت داره خدا

 ..خدابزرگه...بزرگه خدا

 ..بزرگه خدا..خدابزرگه

 ...بزرگه خدا

 ..ناراحتی تو..حالتی هر تو

 ...ساعتی هر تو شب نیمه و شب

 ..داره هواتو خدا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 470 

 ..شد شکسته یا..شد خسته دلت

 ..شد بسته روت به درا تموم

 ..داره هواتو خدا

 ..روت تو وایستاد دنیا این کل اگه

 ..روت به رو درست اومد غم لشکر یه

 ..آرزوت به وقت هیچ نرسیدی

 ..کن صدا رو خدا

 ..نیست داری دوست که اونجور هیچی اگه

 ..نیست دیواری و سقف هیچ دورت اگه

 ..نیست کاری خدا واسه اینا بدون

 ...کن صدا رو خدا

 ..بزرگه خدا...بزرگه خدا

 ...بزرگه خدا..بزرگه خدا

 اثبات من به را حضورش میخواست انگار خدا...کردند خیس را صورتم تمام هایم اشک

 ..بود امیدم که حضوری..کند

 ...بود خوش اش بزرگی به بندگانش تمام و من دل و بود بزرگ خدا

 گردنش دور سبز شال یک پیرمرد...نداشتیم خانه تا چندانی ی فاصله..کردم باز را چشمانم

 ... بود روبرو ی خیره نگاهش و  پیچیده
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 سبز نور مثل..میداد نوازش را چشمم اش سبزی...شدم خیره سبزش شال به و کردم کج را سرم

 ..صالح امامزاده

 آشنا لبخندش..زد لبخندی و چرخید طرفم به..کردم دراز طرفش به را کرایه ماشین توقف با

 شده دچار دژاوو حالت به انگار..بودمش دیده دیگری جهان در شاید و جایی انگار..بود

 اقبل جایی را ای صحنه انگار و میگرفت را هایمان خیلی گریبان مواقع بعضی که حالتی...بودم

 ..شدم آشنایش لبخند محو..ایم دیده

 یصلوات آقام ظهور تو تعجیل برای شنبه سه شبای: بود داشتنی دوست های لرزش از پر صدایش

 ...سلامت به...کرایه جای به بفرست آقام ظهور برای صلوات یه...دخترم آژانس برای میکنم کار

 ..اینجوری که نمیشه: بود گرفته صدایم..شدم اش جمله مات

 شب یه نمیشه دخترم؟؟یعنی نمیشه چرا: اش مهربانی عمق در کرد غرقم و گرفت عمق لبخندش

 برداریم؟؟ قدم یه سری بالا اون برای رو هفته شب هفت از

 نحوی به انگار هرکس...عشق فقط..طمع و حرص نه و منال و مال نه...پراید یک و پیرمرد یک

 پدرم برای دلم...زدم اشکم از خیس صورت با محوی لبخند..کند دلبری خدایش برای میخواست

 امام با اجرتون: لرزید بغض از صدایم..انداخت قهرمانم مرد یاد مرا مرد این های پدرانه...شد تنگ

 ..زمان

 اشکایی...دخترم الزمان صاحب با هممون اجر: داد ماشینش جلوی از آویزان تسبیح به را نگاهش

 دلت...بگیره ندیدش بالایی اون محاله پس آورد درد به هم و پیرمرد منه دل ریختی امشب که

 دل حرمت به بخواه ازش...میده قلب های ترک حرمت به رو شکسته دل حاجت خدا و شکسته

 ..نمیکنه ردت...هاش شکسته

 حرف اش خدایی راز و رمز از دلنشین چقدر و بود دیده هم مرد این را من تابی بی...گزیدم را لبم

 خیره میخورد تکان باد حرکت با آرام که تسبیح آن به منم و دادم قورت را بغضم...زد

 ..کنین دعا برام: کردم زمزمه و فشردم دستم در را دستگیره..شدم
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 انگار و رفت...رفت و زد رویم به دیگری لبخند پیرمرد...بودم آرام چقدر شدم پیاده که ماشین از

 ...بود گذاشته زمین به پا کردنم آرام برای مرد آن هیبت در خدا

 او؟؟ شب بود؟؟ شنبه سه شب

 ...نمیرفت بیرون سرم از صدایش و تسبیح و سبز شال تصویر...زدم را در زنگ و بستم را چشمانم

 ...گرفت قرار دیدم جلوی درهم های اخم با ورودی در سامان و شد باز ضرب با در

 و چادر با هم عمه...شدم رد کنارش از آرام و انداختم زیر به سر پس میدانستم را هایش اخم دلیل

 فنص منو که تو عمه؟؟ بودی کجا: ترکید بغضش دیدنم با و بود نشسته حیاط در خیس چشمان

 کردی؟؟ عمر

 بیزار خود از مرا اش اشکی نگاه...ایستادم آبی کوچک حوض نزدیک و وسط همان مستأصل

 بودی؟؟ گوری کدوم: نشست بازویم روی فشار با سامان دست..کرد

 داص گونه تشر را اسمش گریه میان عمه..نزند فریاد تا میکند جان داشت انگار..بود خفه صدایش

 اهمیتی اصلا برایم بازویم درد...شدم خیره اش برآمده های رگ و گردنش به تنها من و زد

 پر چشمان...شدم خیره سرخش چشمان در اینبار و دادم تغییر کمی را نگاهم مسیر...نداشت

 ..اش نگرانی از پر چشمان..خشمش

 دآزا را فریادش و داد تکان را بازویم دید که را ام ماتی میکردم؟؟ چه هایم عزیزترین با داشتم من

 خونه؟؟ میای داری شب دوازده ساعت که بودی گوری کدوم میگم بهت دارم: کرد

 زشته: آمد طرفمان به و زد صورتش روی عمه..نشست ام چهره روی اخم رد و کردم ضعف درد از

 ..رفت آبرومون..بچمو دست کن ول..همسایه و در جلوی سامان

 خشمش به جوابم...بودم کرده عاصی هم را شوخم همیشه و مهربان ی پسرعمه...زد پوزخندی

 انتک تأسف با را نمیرفت؟؟سرش کنار چشمم جلوی از سبز شال آن تصویر چرا..بود سکوت فقط

 ساعت میخورن قسم اسمش رو همه که شهیدی دختر که میره وقتی ما آبروی: گفت تر آرام و داد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 473 

  حراج داری هم بابات آبروی به که خانم دختر رسیده کارت کجا به...خونه بیاد شب دوازده

 میزنی؟؟

 در هم اشک های قطره و لرزید قلبم..لرزید ام چانه...کرد سوراخ را قلبم تیر یک مثل هایش حرف

 ...لرزید چشمانم

 و ما به چرا خودخواهی؟؟ انقدر بودی؟؟چرا کجا: نالید و بست را چشمانش نگاهم دیدن با

 نمیدی؟ بها هامون دلنگرونی

 را رفتارم از مانده جا به آوار داشتم تازه انگار..ریخت اشکم ی قطره اولین گنگ و مات

 ..میکشید تیر قلبم...بود خون رنگ سامان چشمان و نشست حوض کنار کنان گریه عمه...میدیدم

 ..دویدم اتاقم طرف به و کردم رها سامان دست از حرکت یک با را بازویم و دادم تکان را سرم

 زده تکیه و بستم سرم پشت را در و شدم اتاق وارد...دارد نگه مرا نتوانست هم هایشان زدن صدا

 ..کردم سقوط زمین روی آن به

 ...ام احمقانه رفتارهای و هایم فکری بی تمام از سقوط

 ..شدم دیوار روی ای نقطه مات و نشستم زمین روز

 نمیدانم؟؟ کجا...بودم کرده گم را خودم من

 ..بودم گذاشته جا را خودم خوردنم زمین کدامین میان نمیدانستم

 عزیزترین که دختری..نبودم من برمیگشت خانه به شب دوازده ساعت که دختری..نبودم این من

 من بود منگ و گیج انقدر که دختری...نبودم من میکرد نگران و میرنجاند را اش زندگی های

 ..نبودم

 ...نبودم اینها از کدام هیچ من

 میگرفتم؟؟؟ پس کی از باید را خودم من
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 اب کن باز دنیا: خورد گوشم به در پشت سامان صدای...دادم تکیه در به را سرم و کردم دراز را پایم

 ...بزنیم حرف هم

 دبلن که سرم پوست گز گز..کشیدم چنگ به را موهایم دستم با و کردم شل گردنم دور از شالم

 ..شکست هم چشمانم در زده خیمه بغض شد

 در یک ببیند تا بود نشسته..بود نشسته در سمت آن من مثل هم سامان احتمالا..آمد چیزی صدای

 ..میکنم باز رویش به را

 ..رفتم تند: رسید گوشم به در بین از گونه نجوا صدایش

 کرده طی را مسیر این آنقدر..بودند بلد را راهشان ها اشک...گرفتم هایم دندان اسارت به را لبم

 ...ام گونه روی میخوردند سر من راهنمایی بی که بودند

 ایجاد درونم گریه به بیشتری میلی اتاقم تاریکی...کشیدم بیشتر را موهایم

 ...میترسیدم نداشت دنیا به شباهتی که خودم از من...میترسیدم...میکرد

 سامان؟؟ بدم خیلی من: گفتم مانند ناله و کوبیدم در به چندبار را سرم

 ..عزیزم ای خسته فقط تو: شد بلند گرفته و مکث با صدایش

 ..خستم..خستم..خستم آره: کردم تکرار لب زیر و دادم تکان را سرم

 عصبی..نبود خودم دست حرکاتم...کشیدم بیشتر را موهایم و زدم گریه زیر درماندگی با دوباره

 ...بود بابا کاش....تنهام خیلی من: درمانده و بودم

 ..بود دایی کاش...بود کاش:  میکنند بغض مردها که وقتی از امان و شد دار خش سامان صدای

 اگه: کردم مشت پایم ران روی را چپم دست و کوباندم در به دوباره را سرم..شد صدا پر ام گریه

 ...داره ضعیفی دختر همچین میشد دلگیر و میشد ناامید ازم بود

 درست چی همه..باریده درد سرت رو روزگار زیادی یکم فقط..نیستی ضعیف تو دنیا: سامان

 ..میشه
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 و تو من سامان:رفتم فرو خودم در مانند مچاله جنین یک عین و کردم جمع شکمم در را زانویم

 نه؟؟ کردم خسته رو عمه

 خوب و کردنت دیر از بودم عصبی من دنیا: کوبید آن به را سرش او اینبار انگار..شد بلند در صدای

 ...داریم دوست مامان و من..خستگی نه بود نگرانی سر از همه اینا...نزدم حرف

 ...ندارم و کس هیچ شما جز من:  گذاشتم قلبم روی را دستم..گرفت شدت هایم اشک

 ..پیشتیم همیشه ما: شد خش از پر صدایش هم باز

 دوست مرا هنوز که این..نیستم تنها که این..جمله این بود خوب...بستم را ام اشکی چشمان

 ساختن برای دارم فرصت هنوز که این...نکرده شان خسته روزها این ضعیف دنیای که این..دارند

 ...کند افتخار او به پدرم که دنیایی

 روی نشسته همانطور و برداشتم میزم روی از را بود گذاشته برایم پدر که کوچکی صوت ضبط

 ..بشنود هم سامان میخواستم...کردم روشنش در به پشت و زمین

 با گرفت خود به را محو لبخند یک رد اشکم از خیس صورت و گذاشتم زانویم روی را سرم

 تن مادرم لالایی صدای...میباریدند هم هایم اشک محو لبخند آن میان...مادرم صدای شنیدن

 من ی غصه از پر سرزمین از سرزمینش شاید که رویایی..فرستاد رویا آغوشی هم به را ام خسته

 غم که رویایی...بودند شاد ایش افسانه موجودات و ها پریزاد که رویایی...بود تر شیرین

 ..که رویایی..نداشت درد..نداشت شهید..نداشت جتمگ که رویایی...نداشت

............................................................................................................. 

 (کل دانای)راوی

 شدن جمع باعث گردنش درد که انداخت نگاهی اطرافش به گیج..پرید خواب از رعد صدای با

 روی را اشک آثار هم هنوز...بود رفته خواب به اتاق زخیم موکت روی و در پشت...شد اش چهره

 ...بود باریده هم خواب در مدت تمام انگار..میکرد حس اش گونه
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 و تاریک و میزد ضربه شیشه به شدیدی باران...داد سوق پنجره به را نگاهش دیگر رعد یک

 دردناک و گرفته زمین روی خوابیدن خاطر به پایش و دست..بود انگیز هراس کمی اتاقش روشن

 به و زد کنار را حریر ی پرده..رفت پنجره طرف به و شد بلند جایش از سختی به..بودند شده

 ..بود درد پر و گنگ نگاهش...شد خیره باران قطرات برخورد

 ی شیشه به همچنان نگاهش اما نشست..نشست تختش کنار و زمین روی و کشید عمیقی آه

 گردنش روی را دستش..میشد اتاق کوتاه روشنی باعث هرزگاهی رعد نور..بود خورده باران

 میبارید هرچه که بغضی از زخمی..بود زخمی گلویش..بود نکرده سپری را خوبی شب..گذاشت

 ..بارانی اکثرا و آفتابی گاهی..بود بهار مثل روزش و حال...نداشت تمامی

 زانوهایش...انداخت کناری به را بود گردنش دور هنوز که شالی و گذاشت گلویش روی را دستش

 هشنگ چشمش جلوی و برداشت را بود پاتختی روی که جانمازش تسبیح...گرفت بغل بیشتر را

 ...میخواست را خدایش های کردن صدا و سفید و صورتی های گردی آن لمس هوای دلش...داشت

 و رعد صدای و باران قطرات ی خیره و گرفت آغوشش در را زانوانش دوباره...بست را چشمانش

 ...الله: کرد نجوا و انداخت پایین تسبیحش از دانه یک اتاق روشن و تاریک

 دوباره و انداخت دیگری ی دانه..شد تر عمیق گلویش زخم..کرد پر را تمامیتش ناب حس یک

 ...الله: شد گم رعد صدای میان نجوایش

 ..میفهمید را تنگش دل خدایش فقط..ریختند زمین روی اشک قطرات..انداخت پایین را سرش

 ..میفهمید را اش دلدادگی خدایش فقط

 ...کند درک میتوانست را اش تنهایی عمق و ترس خدایش فقط

 برای بود شده فشرده ناجور تنگش دل...رفت ضعف هاکانش برای دلش هایش گفتن الله میان

 ..میکرد طلبش خدا از جوری همه که مردی

 قلبش و نکرد باور را عشقش اما بود شده نزدیک وا به حیله با و گفت دروغ او به اگرچه که مردی

 ...بود پاره تکه خودش دل حالا و بود شکسته اورا دل...بود شکسته نحس روز آن در را



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 477 

 ...است شکسته های دل طرفدار میکند صدایش و میگوید که ای الله میدانست

 ..باشد نخواستنش..باشد دادنش دست از شکاندنش دل تاوان میترسید..میترسید

 دلش چقدر...بست نقش چشمش پیش اش مردانه ی چهره تصویر...فشرد هم روی را هایش لب

 عشق یک اش بعدی الله و شد فشرده مردش یاد با قلبش..میخواست را چشمانش روشن سیاه

 ..بود خوابیده پشتش عمیق

 من؟؟ دنیای نه مگه پیشم برمیگردی

 من؟؟ رویای نه مگه میشم تو عشق باز

 ..میبرم اسمتو همش حرفام تو من دنیای

 خبرم؟؟ بی ازش من که کیه تو دنیای

 آرامبخش وجود با...بگیرد فاصله هم از هایش پلک شد باعث رعد و باران قطرات برخورد صدای

 ..بود شده اش بیداری باعث رعد بلند صدای هم باز اما بود شده تزریق سرمش به که هایی

 ...شد باز کامل چشمانش که بود نفرستاده بیرون کامل را بازدمش هنوز اما کشید عمیقی نفس

 نفس یک و کشید اش پیشانی روی ریخته ی شده بلند موهای میان را سرمش از آزاد دست

 ..کرد مهمان را هایش ریه دیگر عمیق

 یبو نه و عطر بوی نه...بود شده اسپری اتاق در انگار دنیایش بوی..بود او بوی..نمیکرد اشتباه

 به هک دوباره همان که بود خاص آنقدر و بود خودش به منحصر که بویی..خودش بوی بلکه ادکلنش

 ...بود شده ثبت ذهنش در همیشه برای بود کشیده آغوشش

 دیگر عمیق نفس چند..دهد حالت تغییر نشسته نیمه به کرد سعی کتفش درد وجود با

 بود؟؟ آمده یعنی..کشید

 دلتنگش..بود کرده را دخترکش چشمان رنگی های تیله هوای..نشست لبانش روی نرمی لبخند

 دهکر زیاد آسمان تا زمین از را شان فاصله بازی این آخر و بود دنیایش..دنیا تمام از بیشتر..بود
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 تنگته دلم چقدر: کرد نجوا و برد فرو اش پیشانی روی لجوج موهای میان دوباره را دستش..بود

 ...دختر

 ...شیرینه رویاشم اومدنت حس رویاست اگه

 ..خواب از میپرم شبا بعضی من دنیای

 ..یادتم جا همه

 ..بیتابتم خیلی که بیا...عشق این جون بیا

 ..چشات بدون حیفه شبا این...من دنیای

 ..چشات جون تورو عاشقتم پیشم برگرد

 

 پرسه هاکان هوای اطراف هوایش..بود شده هوایی...شد بلند و گرفت مشتش در را تسبیح

 نون بین و میکرد صدایش دنیا دیگر بار یک کاش..بود بیدار بیمارستان بود رفته وقتی کاش..میزد

 ربیدا خواب از دلیلی هر با که بود شبی چندمین این..کند ترش مجنون تا میکرد مکث یک ی و

 ..وا برای میکشید پر دلش و میشد

 نمیبخشید؟؟ اورا اگر

 ..خواب از میپرم شبا بعضی من دنیای

 ..یادتم جا همه

 ..بیتابتم خیلی که بیا عشق این جون بیا

 ..میشکنه دلمو بتونه هرکی

 ..نباش اینطور من با تو
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 ..نداشت دوست تو مثل اینجوری منو عمرم تو کسی هیچ

 

 نزدیک و کتف روی را دستش..بود شده روحش سوهان پایش مانند گزگز درد..میزد نبض سرش

 ...گذاشت بود خورده گلوله که همانجایی قلبش

 ودب تر راضی میداد دست از را دنیا و میشد تمام اینطور ساله هجده رنج و سختی این بود قرار اگر

 ..بود قرارش بی چقدر..میخورد قلبش به گلوله اگر

 گیرد؟؟ آرام دلش تا بیاید بود قرار کی پس

 بکوبد؟؟ منظم قلبش و است خوب حالش ببیند تا

 مجازاتش هوایی بی با که بود سری چه پس است هاکانش های نفس هوای نمیدانست مگر

 میکرد؟؟

 نمانده؟؟ آن از چیزی دیگر که تنگ آنقدر..است تنگ برایش هاکان دل نمیدانست مگر

 و بود شده کنده تخت آن از هزارباره بود گذاشته اش جسمی ضعف اگر که قرار بی و تنگ آنقدر

 ..میکرد پرواز طرفش به

 داشت؟؟ را دنیایش دل هوای کسی چه نبود هاکان که حالا اصلا

 

 ..نکرد خالی من واسه قلبشو ی گوشه تو مثل کسی هیچ

 ..سرد روزای این توی...دلم عزیز نکن ول دستمو

 ..من دنیای هنوز چشمت به خوشه دلم

 ..من رویای هنوز داره هواتو هوام
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 ..میبرم اسمتو همش حرفام تو من دنیای

 ..خبرم بی ازش من که کیه تو دنیا

 ..خواب از میپرم شبا بعضی من دنیای

 ..یادتم جا همه

 ...تابتم بی خیلی که بیا عشق این جون بیا

 

 .بود شده خیره اتاقش ی پنجره به دنیا نگاه و بیمارستان ی پنجره به هاکان نگاه

 ...میشد کشیده هم سمت به آهنربا یک مثل هایشان قلب

 ..بودند منتظر هردو

 ...میشد زده باید که هایی حرف میان شدن غرق و هم چشمان در شدن خیره منتظر

 ..نمیدانستند کدام هیچ اما را زمانش

 ..چشات بدون حیفه شبا این من دنیای

 ..چشات جون تورو عاشقتم..پیشم برگرد

 ..خواب از میپرم شبا بعضی من دنیای

 ..یادتم جا همه

 ..تابتم بی خیلی که بیا عشق این جون بیا

 ...من دنیای

................................................................................................................. 
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 :دنیا

 و مانیا خندان نگاه...کردم گذر خیابان عرض از و کرده تنظیم چشمانم روی را ام دودی عینک

 ..بود تشخیص قابل هم جا همین زا سارا

 هم باز..بزنم لبخندی کردم سعی..بودند ایستاده سفید مورانوی یک کنار وزیبا پوش خوش هردو

 آبی و نبود تیره مانتویم رنگ اینبار لااقل اما بودم ساده و آرایش بی وقت چند این روال مثل

 ..بود داده رنگ کمی ام چهره به روشنش

 عذر..سلام: گفتم آرام و فرستادم شالم روی را عینکم سریع..بودم رسیده آنها به دیگر حالا

 ..کردم دیر میخوام

 معطل زیاد عزیزم نداره اشکالی..ماهت روی به سلام: گفت ای بامزه لحن با و شد نزدیکم مانیا

 ...ندادن میوه پامون زیر درختای هنوز نشدیم

 ای بهونه هیچ: گفتم شرمندگی با و کردنم دیر بابت کشیدم خجالت کمی...خوردم را ام خنده

 ..تقصیر عذر..موندم خواب که این جز ندارم

 ..زودتر تو بریم..گلم نیست ای مسأله: گرفت را دستم و زد لبخندی سارا

 هب دستانشان هدایت با بخوانم را سفید در بالای شده نصب تابلوی کنم فرصت که این از قبل و

 ..شدم رانده داخل

 ..باشیم اینجا که داشتند اصرار دوبانو این چرا اصلا و کجاست شدم واردش که جایی نمیدانستم

 مرا مرمک پشت مانیا دست حرکت..بست نقش مقابلملان باز قدیمی آلمینیومی در ها پله از عبور با

 ..کرد تشویق رفتن جلو به

 تیره چوبی میز..شد فضا در کفشم صدای انعکاس باعث زمین کف سیاه و سفید های سرامیک

 پشت از زیادی صدای سرو..نبود پشتش کسی که داشت قرار متری نه سالن آن چپ سمت رنگی
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 قضیه ته تا دیوار روی های عکس و ها پوستر دیدن با من و آمد می اتاق انتهای کوچک پارتیشن

 ..خواندم را

 ندبود ایستاده تر عقب که مانیا و سارا طرف به بود خالی تعجب و کنجکاوی از حالا که نگاهی با

 اینجا؟؟ چرا: گفت آرام و رفت بالا هایم شانه...برگشتم

 :کشاند روبرویم بزرگ پوستر طرف به را نگاهم خط و گرفت پشت از را هایم شانه..آمد جلو سارا

 ..بگذرونی باهاشون وقت یکم نیست بد..کردی تلاش آدما این برای تو چون

 یرو را دستم..میکند مزخرفم شرایط و من به کمکی چه کار این  نمیدانستم..کردم نگاهش فقط

: گفت بلندی نیمه صدای با مانیا و زدند لبخندی هردو..دادم تکان آرام را سرم و گذاشتم گردنم

 کجا؟؟ رفتی کردی ول خدا امون به رو جا این شما باز صمدی خانم

 رونبی جذاب بسیار و میزه ریزه دختر یک پارتیشن همان پشت از سریع خیلی که نکشید طولی

 ..اومدین خوش...بودم ها بچه پیش شرمنده دکتر؟؟ خانم شمایین: گفت عمیقی لبخند با و آمد

 بچه برای خوش خبر عالمه یه با امروز داریم مهمون..ممنون: ایستاد ما از جلوتر قدم دو با مانیا

 ...من اتاق بشن جمع بگو..ها

 زد لب و شد خیره ای کنجکاوی از پر لبخند با من چشمان در رنگش کهربایی درشت نگاه با دختر

 ..باشه: 

 ..جان دنیا بریم: سارا

 به همراهشان و انداختم بالا ای شانه..میشد هدایت طرف هر به که داشتم را عروسک یک حس

 صندلی چند و مربوطه پوسترهای از بود پر سالن مثل که اتاق یک..رفتیم ای ساده اتاق طرف

 تیر زود به زود روزها این عصبی فشار از..فشردم را سرم و شدم رها آنها از یکی روی...چرم

 ور بودنم اینجا دلیل هنوز اما میشناسم خوب رو بیماری این من: گفتم هم حال همان در..میکشید

 ..نکردم درک
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 شفک به راجع سارا به تو: کرد رو و زیر را مقابلش کاغذ چند و نشست اتاق کوچک میز پشت مانیا

 چرا؟؟..نکردی ثبتش برای اقدامی جریانات اون از بعد نه؟؟اما گفتی داروییت

: ردمک رویش و زیر و برداشتم را مقابلم میز های بروشور از یکی...فرستادم بیرون یکباره را نفسم

 ...بودم کرده فراموشش کلا بخواین و راستش

 که نکرد اعتراف نمیشد اما بودند کهنه کمی ها صندلی که این با..نشست مقابلم هم سارا

 ..نکرده فراموش اونارو بیماری این اما: بود جدی سارا نگاه..راحتند

 چی: شد رد بدنم از که خفیف برق جریان یک مثل..داد تکان مرا عجیبی طرز به اش جمله

 بگین؟ میخواین

 ..بزنن حرف خودشون از میخوان ها بچه این..هیچی ما: زد تکیه اش صندلی به

 وارد بچه سه همراه زن و جوان دختر چند سرش پشت و خورد در به ای ضربه که نکشید طولی

 ..خوشرو و لب به لبخند همه...شدند

 کوچکی دختر معطوف نگاهم من اما دادند را سلامشان جواب مهربانی با و ایستادند سارا و مانیا

 الس پنج از تر بیش بخورم قسم بودم حاضر..بود چسبیده را کنارش زن مانتوی پایین که بود

 ..نداشت

 ار تنم سارا حرف از بیشتر نگاه این...بود شده زوم من روی مظلومانه مانندش قهوه خوشرنگ نگاه

 اسمش: زد لب بشنوم خودم فقط که جوری و ایستاد کنارم که شد حالم متوجه سارا انگار..لرزاند

 ..مبتلاست اومده دنیا به وقتی از..ماناست

 بودند نفری هفت حدود که اتاق داخل های خانم...شد جمع ام چهره و حرف این از کشید تیر سرم

 را ام نداشته بزاق و کردم جور و جمع را خودم سختی به..بودند خیره من به حالا بچه سه آن با

 ..سلام: دادم قورت

 هم من...نشستند بودند شده چیده گرد که هایی صندلی روی و دادند را جوابم احترام با شان همه

 ...نچسب و تلخ بغض یک...داشتم بغض مزخرف حس..پیچیدم گلویم به را دستم و نشستم
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 چطوری: کرد کنارش جوان دختر به رو و نشست ما کنار و برخواست میزش پشت از مانیا

 فرشته؟؟

 ..ممنون: زد لب و لبخند از شد پر اش گونه فرشته ی چهره

 ..باشه ما کنار قراره دنیا..داریم عزیز مهمون یه امروز ها بچه: کرد نگاهم کوتاه سارا

 همدردمونه؟؟: زد لب نبود دلنشین زیاد اش چهره و بود سالش سی حدود که ها زن از یکی

 ار او به دلباختن حق دکترراد به و بود شیرین زن این های نگاه...زد لبخندی و کرد نگاهم مانیا

 ...کرده زیادی تلاش شما برای اما..میکنین فکر که اونطوری نه: میدادم

 ؟؟بدا آدم جنگ به رفته هود رابین عین مثلا: گفت لبخند با دخترها از یکی

 یه..نداره بدا آدم به هم ربطی...واقعیته...نیست افسانه اینجا  گفتم هزاربار یلدا: خندید سارا

 ...ها بیماری از خیلی مثل بیماریه

: گرفت بدی طعم دهانم...نشست یلداست اسمش میدانستم حالا که دختر لب روی تلخی لبخند

 که کیی..بوده ارث..بوده نامناسب تغذیش میگیم میگیره سرطان که یکی ها؟؟ بیماری ی بقیه مثل

 ما جون؟؟ سارا چی ما ولی..نرفته بیرون گرم لباس با..نبوده مراقب میگیم میخوره سرما

 میگی که درمون بی درد این حکایت بود چی نبودیم؟؟ خودمون بود؟؟مراقب ارث خواستیم؟؟

 بهشون.فکرشونن به مردم لااقل نمیکنن پیدا شفا ها مریضی ی بقیه هاست؟؟ مریضی ی بقیه مثل

 ..نمیترسن ازشون..نمیکنن نگاه بد

 میخواست نگاهش با انگار..کرد نگاهم سارا...کرد فشرده را قلبم اش کوبنده و تلخ های حرف

 ..کنم فراموششان که شوم خودم درگیر آنقدر نداشتم حق بگوید

 دست عروسک با که دختر آن روی هم من نگاه...شد دوخته زمین به شان همه نگاه..گزیدم را لبم

 اش پیشانی روی برچسبی چه...دارد دردی چه نمیدانست او..بود مشغول چیز همه از فارق سازش

 کرده فراموش چرا میدانستم که من...میدانستم که من اما خوابیده پشتش دیدی چه...خورده مهر

 بودم؟؟
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 مجد دفتر راهی و گذاشتم پا زیر را هاکان حرف ها آدم همین خاطر به بودم کرده فراموش چرا

 میکنین؟؟ استفاده داروی چه: جسمم بر شده آوار های تلخی میان بود شده گم صدایم...شدم

 باز زبان بقیه جای به یلدا..کنجکاو حدودی تا و متعجب..نشست من روی هایشان نگاه

 ...میده بهمون مرکز که داروهایی:کرد

 میکنین؟؟ تزریق آیمود: بدانم را مصرفشان بیشترین میخواستم..دادم تکان را سرم

 رایگان رو داروهامون: گفت آرام بود مانا مادر همان احتمالا که خانمی و دادند تکان را سرشان

 ..میدن

 ..نمیکنن هم لطف همچین: گرفت جبهه سریع یلدا

 مثل جاهایی از..کشورها به میشن اهدا داروها این از سری یه: زدم ای خسته و محو لبخند

 کیفیت البته...میکنه خریداری خودش دولت هاشونم بعضی..بهداشت جهانی سازمان و یونیسف

 کمتری کیفیت ما داروهای..نیست مقایسه قابل آمریکا مثل کشورهایی داروهای با ما داروهای

 استفاده ازش ایران فقط و داخله تولید کلا داروهاتونم از تا دو..نمیشه استفاده اونجا اصلا و داره

 ما هب دارن دارو تولید انحصار که آمریکایی صرفا کشورهای از خیلی تحریم خاطر به الانم..میکنه

 بهداشت سازمان ها تازگی مثلا...کنه خرید دیگه کشورهای از مجبوره هم ما کشور..نمیدن دارو

 البته..داشتن خوبی های نتیجه داروهاشون هم خوشبختانه که کرده معرفی ما به و هند جهانی

 مده یک تا پنجم یک قیمتش که کرده مونتاژ غربی و آمریکایی داروهای روی از برزیل ها تازگی

 داروی به احتیاج و میشن مقاوم دارو به درمان طول در هم بیمارها از بعضی..آمریکاییشه نوع

 داروها این ی هزینه که خوبه این..میکنه تهیشون بالایی ی هزینه با کشور که دارن قویتر

 پس میکنه تقبل داره رو زیادی ی هزینه و میکنه داره مهمی کار کشور جان یلدا اما..رایگانه

 این...سخته خیلی دارو واردات دردسر گفتم که همونطور چون..نبین کوچیک و کارش خواهشا

 و دارو قاچاق با و میکنن استفاده سوء اوضاع از تحریم خاطر به که هستن هم هایی گروه وسط

 که گروهایی..میگیرن ماهی آلود گل آب از دولتی های کننده پخش به گزاف قیمت به فروشش

 ..بودم درگیرشون من خود رو چندروزی
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 اطلاعات همه این: بود آنها ی همه دار سرزبان انگار یلدا..گرفت تعجب رنگ بیشتر شان همه نگاه

 دارین؟؟ کجا از و

 از ربیشت شما بیماری به راجع من: نداشتم هم زدن لبخند حس حتی..شد کمرنگ ام خسته لبخند

 ..دارم اطلاعات خودتون

 اطلاعات داروهایشان نوع از و میکرده حمایت را ها بچه این روح فقط مدت این انگار که سارا

 چیه؟؟ گفتی که آیمود این: پرسید شدو نزدیکم نداشته زیادی

 زا بهتر و میشناخت را آیمود خوبی به بود پزشک چون خب نشست لبخندش و مانیا روی نگاهم

 از راگ بود ادبی بی...زدن حرف بیشتر به من اجبار یعنی سکوتش اما دهد توضیح میتوانست من

 البته و ببینم را جذاب دختر این صاحب داشتم دوست دهد؟؟ نشانم را همسرش میخواستم سارا

 ...میکرد را هاکان یاد فیلم لحظه هر که آوردم می خودم روی به نباید هم اصلا

 یط و گیاه تا سه عصاره از..گیاهی کاملا و تزریقیه..ایران ساخت داروی یه: کشیدم عمیقی نفس

 اثر..رهدا رو بدن ایمنی سیستم کنندگی تنظیم خاصیت..شده ساخته آزمایشگاهی پیچیده مراحل

 فردش به منحصر ی نکته..موندگاره ای خورده و دوسال تا ماه هشت دارو این ی ماهه سه درمانی

 جبمو درصد یازده میتونه فقط جهان در بدن ایمنی سیستم ی کننده تعدیل داروی تنها که اینه

 شافزای رو میزان این درصد پنجاه تا آیمود همین که حالی در بشه لنفوسیتی های سلول افزایش

 ..میده

 ..العادست فوق اطلاعاتت: کرد نگاهم مهربانی با..زد لبخند سارا

 ..اینه من ی حرفه:  بزنم لبخند هم من کردم سعی

 با و شدنتون آلوده ی نحوه میخوام ازتون حالا خب: گفت ها بچه به رو و کرد تأییدم سرش با مانیا

 ..بگین دنیا به و اسمتون و سن
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 زیر را سرم..بزنم حرفی آن به راجع نمیخواست دلم بودم هم من..رفت درهم کمی شان چهره

 تجاوز بهم خب و سالمه بیست..فرشتست اسمم: شد بلند همه از زودتر فرشته صدای..انداختم

 ..شد داده تشخیص هم زود خیلی و.. پیش دوسال..شد

 می الهه یاد مرا کلمه این..کشید تیر قلبم و گذراندم نظر از را زیبایش ی چهره دقت به

 ادامه برای..کردم ذخیره را اطلاعات فوری ذهنم در و دادم تکان برایش افسوس با سری..انداخت

 اصطلاحا که دوم ی مرحله در او..میکردم پیدا احتیاج شاید اطلاعات این به دارویم ساخت روند ی

 آی اچ دوم ی مرحله عبارتی به..داشت قرار میشد گفته بالینی علامت بدون ی مرحله آن به

 ..آمد می حساب به شانس یک برایش دادنش تشخیص زود...وی

 همسرم..مبتلام چهارساله...ساله هشت و بیست...سارام: زد لب لبخندی هیچ بی اش کناری دختر

 ..کرد سرایت منم به خب و داشت و عفونت

 که بودم متوجه..بود تر افسرده اما زیباتر همه از اش چهره بعدی نفر..شد مشت پایم روی دستم

 ساله شش..دوسالمه و بیست..است زهره اسمم: دارد زدن لبخند در سعی چشمانش غم برخلاف

 بهم نفر سیزده..افتادم اوباش گروه یه گیر دبیرستان از برگشت موقع که بود سالم شونزده..مبتلام

 روز سه در کردن تجاوز

 نگاهش ناباورانه و شد جمع درونش که خونی از سوخت چشمش ی کاسه..شد گشاد چشمانم

 چطور؟؟ بود؟؟ زنده هنوز چطور داشت؟؟ را درد این تحمل واقعا کوچکش و زیبا جسم..کردم

 ی بچه..سالمه پنج و بیست..یلدام فهمیدی که اسممو: کرد زبان یلدا که بودم اش خیره هنوز

 ی اندازه و حد در نه البته شده تجاوز منم به...بمونم خوب نزاشتن خب اما بودم سربراهی و خوب

 ..کرد ولم و شد خسته یارو بعدم... ناقابل بار پنج فقط..زهره

 گرا اصلا...کند شیرین را چیزی همچین میتوانست ای شوخی کدام اما بگوید شوخی با کرد سعی

 میگفت؟؟ چه خیسش نگاه کند شوخی میخواست

 ..بکشم نفس خفقان این میان تر راحت تا کردم شل را شالم کمی
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 از: دز لب زیر سربه داشت بغل در را کوچک مانای که زنی..میکرد گز گز انگشتانم فشار از دستم

 تو عیطبی...نمیرفتم مرتب هم دکتر مالیم بد وضع خاطر به و مبتلام نمیدونستم..گرفتم شوهرم

 هم..دادم آزمایش منم شد متوجه شوهرم وقتی بعد دوماه و کردم  زایمان قابله یه توسط و خونه

 ..سی خودمم سالشه چهار دخترم..بودیم شده مبتلا مانا هم و خودم

 ساله هفت...سالمه پنج و سی: زد لب کرد جلب را توجهم بدش ی چهره اوایل همان که زنی

 ..جاهلیتم دوران از سوغاتم شد هپاتیت و کوفتی درد این اما کردم ترک..بودم تزریقی..مبتلام

 هایشان حرف..شده چیره وجودم تمام بر تهوع حالت میکردم حس...بشنوم نمیخواستم دیگر 

 ...میسوزاند را ام حنجره تلخی این و بود تلخ

 اتندپ طرفش به سی دبلیو آرم دیدن  با و کردم پرتاب بیرون اتاق از را خودم ضرب با و شدم بلند

 ...کردم

 روشویی ی لبه به را ضعفم از لرزان دستان..نماند باقی ام معده در چیزی دیگر تا زدم عق آنقدر

 ...شدم خیره آینه در رنگم بی ی چهره به و گرفتم

 دستانم...رنگ بی سرم پشت کاشی مثل ام چهره و بودند خورده ترک و خشک هایم لب

 ..داشتم باری رقت وضع..بود سهیم لرزش این در هم ام چانه..میلرزید

 آب هجوم..چرخاندم شیر دور و کردم آزاد روشویی بند از را چپم دست و فرستادم بیرون را نفسم

 ام چهره به چندبار و چندین و کردم آب از پر را دستم..شد لرزم باعث دستانم روی سرد

 سرخ چشمانم..داشت زهر طعم همچنان دهانم اما آورد جا را حالم کمی آب خنکای..کوباندم

 ..باشد کنارم هاکان میخواستم هروقتی از بیشتر و کنم گریه میخواست دلم..بود

 ردهک تلاش هایی انسان چه برای بفهمم تا بودم آمده من..بود چه آمدنم اینجا دلیل میفهمیدم حالا

 ..کنم تقویت خودم درون را زندگی به امید و ام

 های ریزه سنگ زیر تنم بود چه هر اما بود وخیم احساسم وضع و بودم یتیم..بودم دیده خیانت

 ..بود نشده مدفون هوس
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 ..امیدی نا عین در امید یک یعنی این

 ستمد مچ بلافاصله..بود ایستاده در پشت نگران مانیا..شدم خارج و کردم باز را دستشویی در آرام

 ندبز تخمین را فشارم داشت سعی نبضم روی انگشتانش داشتن نگه با که همانطور و گرفت را

 یهو؟؟ شد چت: پرسید

 ...بسه دیگه امروز برای: زدم تکیه سرم پشت دیوار به

 ...پایینه فشارت: داد تکان را سرش نگرانی با

 ..کردیم روی زیاده کنم فکر: آمد طرفم به نگران و شد خارج اتاق از هم سارا..دادم تکان را سرم

 امروز برای ولی..شد باز منم چشم..کردی درستی کار..نه: گذاشت دستش روی را سردم دست

 بود؟ چی منظورت تو شدم متوجه کاملا من..بسه

 تورو اول...بیمارستان بریم تا دنبالم اومده پایین آتردین..بعد برای باشه حرف..دیگه بسه: مانیا

 ..میرسونیم

 ..میرسونمش من دارین عجله اگه: سارا

 مبر باهاشون نیستم مانیا مزاحم اگه..بیمارستان برم میخوام منم:برداشتم دیوار از را ام تکیه

 ..ترم راحت

 ..میریم باهم..چیه مزاحم: کرد شیرینی اخم سریع مانیا

 ..باشین خودتون مواظب..میرم بعد و میمونم ها بچه پیش کمی من پس..خب خیلی: سارا

 با...برمیگردم بگو و کن خداحافظی ازشون من طرف از: گفتم آرام و شد خیره در آن به نگاهم

 ..خوب خبرای

 .دیگه جای یه و فردا تا: شد ام خیره زیبایش نگاه با و فشرد نرم را دستم

 ..کنه خیر به فردارو خدا: کردم حالی بی ی خنده
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 ..میکنه بخیر قوی دنیای به با..میکنه بخیر:  بست را چشمانش

 بریم؟؟:مانیا

 ..ببوس و وارسلان برسون سلام و سپهر: چرخید سارا طرف به..دادم تکان سر آرام و کردم نگاهش

 ..ببوس دوقلوهارو و برسون سلام آتردین به توهم..حتما: خندید سارا

 ..شدیم خارج ساختمان از مانیا همراه و گفتم سارا به آرامی خداحافظی

 ینشانب نمیدانستم که داشتم تصمیم کلی و میداد جولان سرم در فکر کلی..بود ریخته بهم ذهنم

 ..کنم بندی اولویت چطور

 ..عزیزم بشین: کرد باز برایم را عقب در و ایستاد مازراتی یک جلوی مانیا

 و داد را جوابم خوشرو بسیار..دادم سلام دکتر شیرین و جذاب ی چهره روبه و نشستم خجالت با

 انمخ احوال: زد رویش به زیبایی لبخند و داد دست بود گرفته جای جلو صندلی در تازه که مانیا با

 دکتر؟؟

 انش پوستی زیر های عاشقانه حسرت با و بودم نشسته پشت آن..بود دلش ته از مانیا های لبخند

 که هایی لبخند و میفشرد را آن و مینشست همسرش دست روی که دکتر دست..میکردم نگاه را

 ..بود هم برانگیز حسرت ملایم موزیک آن میان میکردند هم سهم

 و مشد پیاده زودتر و کردم تشکر هردو از بیمارستان پارکینگ در ماشین توقف با...کشیدم آهی

 ...دیدم را بود من چشم از دور خیالشان به که دکتر آغوش در مانیا شدن کشیده آخر ی لحظه

 نگاهش با گاهی و بگیرد را دستم..باشد که مرد یک..میخواست دردسر بی عشق یک دلم چقدر

 مخود به بیمارستان آسانسور ی آینه در..باشم نداشته را دادنش دست از ترس من و کند نوازشم

 هم مویم تار یک حتی و بود داده پوشش را موهایم کاملا شالم...شدم خیره زارم روی و رنگ و

 میخواستم هروقتی از تر راسخ امروز من و بود پریده رنگ ام چهره مثل لبانم..نبود بیرون

 ..ببینمش
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 حرکت طرف همان به و پرسیدم پذیرش از را اتاقش ی شماره..شده منتقل بخش به میدانستم

 ..کردم

 هم برگشتن توان اما ام نخریده برایش ای آبمیوه نه و کمپوت نه که کشیدم خجالت اول

 ..صدایش شنیدن برای..دیدنش برای..بودم طاقت بی..نداشتم

 پایم و شوم منصرف که این از قبل اما خورد گره ام سینه در نفسم ایستادم که اتاقش در پشت

 ...شدم وارد و کردم باز را در و گذاشتم دستگیره روی را دستم شود سست

 شنیدن با که بود پنجره طرف نگاهش..بستم سرم پشت را در و گذاشتم اتاق داخل قدم یک

 هیچ اش سینه ی قفسه ای لحظه..کردم حس را شدنش خشک من و چرخید طرفم به در صدای

 ..هایمان نگاه شیفتگی این از بودیم زده خط را هایمان کشیدن نفس صدای حتی و نخورد تکانی

 روی بود شده مات انگار هم او و نمیشد کنده اش چهره از ای لحظه نگاهم..گرفتم فاصله در از

 ..کردم مشت را دستم و گذراندم نظر از را اخمش خط..صورتم

 تخمین را خواستن حجم این میشد مگر اصلا..بودم پسر این ی شیفته چقدر من..بزرگ خدای

 زد؟؟

 محو هم من..بود چشمانم محو همچنان..دادم قورت را دهانم آب و رسیدم تختش کنار به

 ..سلام: زدم لب دلتنگی از پر و آرام...کرد قطع نمیشد را چشمی ارتباط این..بودم چشمانش

 موهایش راستش دست با...شد آزاد اش سینه در خورده گره نفس تازه انگار..کشید عمیقی نفس

 دنیا؟؟: زد لب اش زخمی و گرفته صدای با بکند دل نگاهم از که آن بدون و کشید چنگ به را

 داص دنیا این دلتنگ هایم گوش..دنیا  گفت..شد راحت برایم کشیدن نفس...بستم را چشمانم

 ریتم این و بودم جانم آرام پیش..هروقتی از تر آرام..گرفت آرام قلبم...بودند خاصش های کردن

 ..بود طبیعی آرام

: ودب کننده دیوانه چقدر صدایش زخم..رفت پایین بالا گلویش سیب..کردم باز مکث با را چشمانم

 خوبی؟؟
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 یرهخ اش رفته گود چشمان زیر به و نشستم تختش کنار صندلی روی...دادم تکان را سرم بغض با

 ..سخت خیلی عملاتون حتما..شدین لاغر: شدم

 ..بود سخت ندیدنت: کننده ویران صدای همان با.. برید را حرفم

 دار موج هایش حرف با را قلبم ضربان تا بودم کنارش..بودم کنارش هم باز..شدم چشمانش مات

 ..کسینوس گاهی و سینوس...کند

 ..تنفر ازم انقدر..ببینمت زودتر داشتم انتظار..دیر انقدر چرا: زد تلخی لبخند

 ..نداشتم اومدن روی: آورد رویم به را هایم حرف نمیخواست دلم..پریدم حرفش میان من اینبار

 خوب؟؟ دختر کردی چیکار مگه: کشید هم در را هایش اخم

 روز چند اون خوبی حرفای من: زدم تکیه آن به را ام پیشانی و گذاشتم تخت لب قائم را دستم

 .نزدم بهتون

 ..مینداختمت خطر تو نباید..جونم نوش حرفا اون..بود حقم: بود کننده آرام چقدر صدایش

 ..باشین نداشته دوسم دیگه حرفا اون خاطر به میترسیدم..میترسیدم همش: زد لب بغض با

 ..کن نگام: گفت جدی

 مخوف..بود ستاره بی های شب شبیه چقدر چشمانش..کردم نگاهش و کردم بلند را سرم مکث با

 از که نمیرسه روزی هیچ و وقت هیچ: کرد پرتاب بیرون را کلمات شمرده شمرده..انگیز حیرت و

 ..باشم نخوای تو که این مگر..باش مطمئن اینو..خانم دختر بردارم دست تو داشتن دوست

 ...باش همیشه.. باش: زد لب مظلومانه و دادم تکان راست و چپ به را سرم سریع

 بقیه از بهت قدم یه کنم حس بزار..نکن خطابم جمع دیگه پس: مردانه و محو..بود محو لبخندش

 ...ترم نزدیک
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 عشقم تنها داشتن نگه برای هرکاری..کردم نگاهش سکوت در فقط و کردم کج را سرم

 ..کنم سرنوشت تسلیم را دیگری کس نبودم حاضر که بودم داده دست از آنقدر دیگر..میکردم

 ...پریده رنگت چقدر: زد لب نگاهم مات..اش چهره از بست رخت لبخندش

 ار انتظارش عمل اتاق در پشت وقتی که نداشت خبر..گذاشتم ام رفته آب ی گونه روی را دستم

 زشت: زدم حالی بی لبخند..بود برگردانده و بود برده مرگ ی دره تا خودش همراه مرا میکشیدم

 شدم؟

 ..بکنم دل چهرت از دقیقه یک حتی نمیخواد دلم:  کرد زمزمه جدی کاملا و لبخند بی

 هک این..انگیز شگفت و نور پر..رنگی های منور از پر..بود باران منور دلم...شد محو هم من لبخند

 نداشته را ات چهره از کندن دل توان هم کردنت ناز بی و دلبری بی و آرایش بی که باشد یکی

 ...است زنی هر آرزوی باشد

 بزنیم؟؟ حرف: کردم باز و بستم کوتاه را چشمانم...کشیدم عمیقی نفس

 این تا مرد یک اخم میشد مگر.بود کن خراب خانه اخمش..کرد جدی بیشتر را او بودنم جدی انگار

 بپرس؟؟: خواستنی حد

 هست خوبی وقت نمیدانستم..بود خوانده مرا رج به رج هاکان..کنم سوال او از میخواهم میدانست

 سوالی که میشد آزاد زمانی فکر این و میکردم آزاد را فکرم باید بجنگم بود قرار اگر اما..نه یا

 شدی؟ گروه اون جذب چرا: نمیزد موج درونش

 گمان تا نشود کشیده پایش به نگاهم بود حواسم صحبتمان مدت تمام در..شد خیره سقف به

 پدرت: زد لب سقف همان ی خیره مکث با..دارد اهمیت برایم اش همیشگی زدن لنگ آن نکند

 ...شد شهید تو پدر مثل منم پدر..میشناخت منو پدر

 شوم؟؟ دیوانه کاملا تا بود مانده دیگر چقدر..دادم قورت را دهانم آب...شد گرد چشمانم
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 شیمیایی تو پدر مثل..شد جانباز جبهه: میدید را خاطراتش سقف آن روی انگار..زد محوی لبخند

 آورد می بالا سرفه شدت از گاهی..آورد نمی ابرو به خم اما بود دیده آسیب خیلی هایش ریه..بود

 ..بود سرهنگ...شد ارتش وارد جنگ بعد..بزنه غر حتی یا بناله...کنه اخم ندیدم بار یک اما

 ...شد پدرم عاشق و ایران اومد خانوادنش با که بود اصیل ترک یک مادرم

 های ترک جزء چون خب و کرد خواستگاری پدرم از خودش مادرم که باشه جالب برات شاید

 خوشبختی ی خانواده...کرد قبول بود اومده خوشش مادرم جسارت از که هم پدرم بودن مسلمون

 وقتی..بودیم

 یه تو همگی بعد دوسال مادرم ی خانواده...بودیم خوب هم ما بود خوب و نمیکرد سرفه بابا

 خیلی من زایمان بعد مامانم...بانواِ یاسمین اسمش...موند زنده خالم فقط و رفتن بین از تصادف

 بهم حواسش مامانم از بیشتر..من ی دایه شد میکرد زندگی ما ی خونه که خالم و شد ضعیف

 پردهس خالم به منو و بود پدرم درگیر بیشتر که این وجود با..بود قد بلند و زیبا زن یه مامانم..بود

 خب و بود جالبی چیز مخلوطشون...ایران و ترک های افسانه از..میگفت قصه برام هرشب اما بود

 ...بودن تک من کودکی های قصه بخورم قسم حاضرم

 ...داشتیم خانوادگی آمد و رفت..شد آشنا مردی یه با بابام که بود سالم یازده

 اومد خراب حال با بابا شب یه که این تا داشت ادامه آمدا و رفت این..بود موقری و جذاب مرد

 چیز..ایستادم در پشت بچگیم تموم با من و سراغش رفت مادرم...بود پلیس پدرم که گفتم..خونه

 قاچاق و دوستش اون به راجع چیزایی یه بابام فهمیدم فقط..نفهمیدم حرفاشون از زیادی

 ..شم مطمئن باید میگفت پدرم..میکنی اشتباه شاید میگفت مرتب مامانمم..گفت

 بش مامانم..نفهمیدم چیزی حرفاشون از دیگه..اتاقم تو برد منو و گرفت اونجا و مچم بانو یاسمین

 گرفتن قرار با که بود برده خوابم تازه..رفت و گفت کوتاه ی قصه یه و اومد مصنوعی لبخند با

 صدا اتاقم بیرون از..پریده رنگ یه با بود بانو یاسمین..پریدم خواب از دهنم روی دستی

 و کمد تو برد منو..بود بزرگ دیواریم کمد..کنه آرومم کرد سعی دید که و ترسونم نگاه..میومد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 495 

 باید راچ اصلا که این و دلیل بی من و بودیم پنهون لباسا پشت...کرد بغلم و ایستاد کنارم خودشم

 ..میلرزیدم بترسم

 

 رارق چیزی چه که این تصور..کردم نگاه عرقش از خیس پیشانی و شده مشت دستان به نگرانی با

 رگ همه آن ی صدقه قربان دلم در من و بست درد با را چشمانش...نبود سخت زیاد بشنوم بود

 ..شدم خیره اش چهره به بغض با و رفتم زده بیرون

 ی چندباره شلیک صدای بلند صدای همه اون میون و اومد می بیرون از بلندی صداهای: هاکان

 ...برد تنم از و رمق گلوله

 ندبل ام گریه صدای تا بودم گرفته من دهن جلوی و دستش و میکرد گریه صدا بی بانو یاسمین

 از من و رفت بیرون بانو یاسمین..نمیومد بیرون از صدایی هیچ دیگه تا موندیم اونجا اونقدر...نشه

 و رپد اتاق طرف به سرعت به نیست خونه تو کسی شد مطمئن وقتی..بودم چسبیده بهس ترس

 ..شدم روبرو دنیا تصویر بدترین با اما...دنبالش منم و رفت مادرم

 ...بودند زمین رو خون در غرق هردو مادرم و پدرم

 وحشتناک ساله یازده ی بچه یک برای ها چیز این تحمل..نداشتم هایم اشک روی کنترلی

 هاکان؟؟: زدم صدایش آرام..بود

 جونم؟؟: زد لب اش گرفته صدای با کند باز را چشمانش که این بدون

 نگی؟؟ میخوای: بودند کشته سالگی یازده در را من مرد روح..بود انصافی بی این..زدم هق

 دوباره..حالش دیدن با شد مچاله دلم..خونی های رگ از پر و بودند سرخ..کرد باز آرام را چشمانش

 ازش تا بود شده نزدیک بابام به..بود اون سر زیر هم بابام مامان قتل..بود خان مرد اون: داد ادامه

 انوب یاسمین..کرد و جنایت اون کرده شک هویتش به بابام بود فهمیده وقتی و کنه استفاده سوء

 اومد خان که ترکیه ببره منو بود کرده نابود و هردومون که اتفاق اون بعد میخواست
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 قاتل از ردی هیچ اما..بود شهید و دشمناش ی وسیله به بود شده کشته من پدر..سراغمون

 ..نمیومد حساب به مدرک و سند اصلا هم بانو یاسمین شهادت و بگیرن نتونستن

 یمن...بگیره خوندگی پسر به منو میخواد..کنه بزرگ رفیقشو پسر داره دوست گفت و اومد خان

 التماسم بانو یاسمین..کردم قبول و اومدم زبون به نمیزدم حرفم حتی صحنه اون دیدن بعد که

 ..بود ای دیگه چیز من فکر اما اونه سر زیر مادرم و پدر مرگ بفهمم و نکنم قبول کرد

 ..مرده این به نزدیکی راهش تنها و بگیرم انتقام باید که میفهمیدم اونقدر اما بود سالم یازده

 ..بودم سنم از تر باهوش

 راحتش خان میموند اگه...ترکیه برگرده خواستم نبود برام مادرم از کمتر که بانو یاسمین از

 بود کسی تنها و رفت..رفت من التماس و زور با..خانِ ضد افکارش اون میدونست چون نمیزاشت

 یچه..کنم جلب و خان اعتماد کم کم تونستم سالها اون تموم تو..میگذره چی من سر تو فهمید که

 پیش سالها زنش.پسرش حکم شدم کم کم..مادرمه و پدر قاتل میدونم که بفهمه نزاشتم وقت

 با دخترش ظاهرا..کشت خودش بود سالم هفده من وقتی اونم که داشت دختر یه فقط و بود مرده

 همب که اعتمادی به توجه با اونم و داشتم پسرشو حکم کاملا دیگه..داشت ارتباط افرادش از یکی

 کس و نیست اول نفر خان میدونستم و بودم کنارش پروژه هر تو..کرد کاراش وارد منو داشت

 ..قضیست پشت ای دیگه

 قاطی بهتر برای...شد اضافه بهش هم مخدر و افیونی مواد کم کم بعد و بود دارو قاچاق فقط اوایل

 هرزگاهی...اتریش رفتم درس ی بهونه به و کردم انتخاب رو داروسازی دانشگاه تو باهاشون شدنم

 بودم هاشون کاری کثافط قاطی کمتر بودم که اتریش توی...میزدم سر بانو یاسمین به مخفیانه هم

 به زدن ایمیل به کردم شروع موقع همون..بود بیشتر ازم خان انتظار برگشتم وقتی ولی

 ومدا که ماهور همون یا آریا...کنم نابودشون بعد و کنم پیدا رو اصلی نفر که بود این هدفم..پلیس

 تلق دستور اگرم و بود نشده آلوده کسی خون به دستم مستقیما وقت هیچ..رفتیم جلو برنامه با

 خودم تو و احساس سالا این تموم تو...بودن فروش میهن قاچاقچی مشت یه همه دادم رو کسی

 مایچش جلوی...کردم شلیک خان به خودم..گرفتم بالاخره و بگیرم انتقام بتونم شاید تا کشتم

 چی همه..میگفت مهربونیش از بابام که خدایی از حتی..بریدم چی همه از عمر یه من..مرد خودم
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 کافی همین و بود رگام تو پدر اون خون بالاخره اما شدم عوضی خودشون مثل و کردم فراموش رو

 ...کشورم به بزنن گند این از بیشتر نزارم تا بود

 کاری هر اما..من مثل پسری داشتن ی شرمنده..میشد شرمنده الانم دیدن از بود اگه پدرم میدونم

 جزیه شد تموم من انتظار طبق چی همه..کرد نابود و خانوادم که بود کسی نابودی برای کردم

 ..چیز

 خون من؟؟چشمانش مرد بود کشیده چه..بودند باریده مرتب چشمانم..شد خیره چشمانم در

 ...شدت این به اونم..شم عاشق نمیکردم فکر وقت هیچ من: بود گرفته

 های رگ..بگیرد آرام وجودش تا کنم بغلش داشتم عجیبی میل..گذاشتم دهانم جلوی را دستم

 ..متأسفم: گزیدم لب..شود آسمانی چشمانش و بیایند بیرون انقباض از  اش زده بیرون

 بودن؟؟ رزم هم پدرامون میدونستی: زد لبخند تلخ

 مرد..دادم عذابش سوالم با که ببخشد مرا خدا..کند پرت را حواسم میخواست..دادم تکان را سرم

 فکر من ذهن به خودش به کردن فکر جای به هم شرایط این در حتی که بود قوی آنقدر من

 نه؟؟ داشت اعتماد بهت همین برای..میدونست بابا: میکرد

 اسم: شود دیده سرش پوست از کمی شد باعث که کشید محکم را موهایش..داد تکان را سرش

 تدوس میگفت و میکرد تعریف ازش گاهی پدرم که مردیه همون این کردم شک شنیدم که پدرتو

 ..دش خاطره از پر اش چهره گفتم که و پدرم اسم..پرسیدم ازش..نه یا ببینتش دیگه بار یک داره

 چیه؟؟ پدرت اسم: گفتم چیزی یادآوری با و کردم پاک را هایم اشک

 ..مشرقی مجید..مجید: چشمانم در مستقیم..کرد نگاهم و زد لبخندی

 :دیگر عجیب چیز یک هم بود؟؟باز خبر چه اطرافم..نکشم جیغ تا گذاشتم دهانم جلوی را دستم

 ..فامیلیت چطور پس

 هاکان اصلیم اسم...دادم تغییر شدم خان ی پسرخونده وقتی و فامیلیم: برید وسط از را حرفم

 ..مشرقیه
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 و بود گفته او از اش نامه در پدر که مردی همان مشرقی؟؟ مجید..فرستادم بیرون را نفسم

: زدم لب ناباور...بدهم هاکان دست به را امانتی من میخواست پدر پس..بود گذاشت را عکسش

 ..بود توش پدرت اسم که بود گذاشته برام نامه یه بابام

 ..بخونمش میشه: زد دیگری لبخند

 ..شدی مرخص هروقت: دادم تکان را سرم..نداشت اشکالی اصلا او توسط نامه آن خواندن

 دنیا؟؟: خشکید لبهایش روی لبخند

 ..بله: میکشت مرا سر آخر هایش زدن صدا طرز..گرفت تپش دوباره قلبم

 ..میشم منتقل زندان به شدنم مرخص بعد من: بود سرخ هنوز چشمانش..کشید عمیقی نفس

 چی؟: نشنید درست هایم گوش انگار..کردم تخت بند را دستم و شد گرد چشمانش

 حتی و داشتم اطلاع خلافاشون از..بودم اونا تیم توی سال هجده من حال هر به: گفت جدی خیلی

 هم ای آنچنانی خلاف و کردم کمک چندسالی پلیس به درسته..کردم همکاری باهاشون جاهایی

 قانون..جرمه این و کردم سکوت زیادی مدت و داشتم خبر خلافاشون از خب اما ندارم پروندم در

 کم جرمم از پلیس با همکاریم بابت اما نمیکنه توجهی بوده چی من سکوت دلیل که ینا به

 ..میکنه

 محکم را لبم..میدیدم تار را اش چهره..کرد پر را چشمانم روی ای نکردنی باور سرعت به اشک

 چندوقت؟؟: عذاب؟؟ این نمیشد تمام چرا..گزیدم

 از ودب خونی هنوز چشمانش..بود شده نابی چیز سرخش چشمان به توجه با..بزند لبخند کرد سعی

 شدنم مرخص محض به..نشده تشکیل دادگاهی هنوز..نمیدونم: بود گفته که خاطراتی یادآوری

 .میشه تشکیل دادگاهم

 

 بشه؟؟ تموم ماجراها این قراره کی پس: گفتم ناله با و کرد سقوط اشکم ی قطره اولین
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 خواهش..نکن گریه: گفت بود من ی کننده سلاح خلع کاملا که جدی صدای همان با و کرد اخم

 ..میکنم

 میخواست را چیزی من از او وقتی..نبارم تا گرفتم کار به را توانم تمام و کردم نگاهش بغض با

 فتنشگ سخته که این با: داد ادامه لحن همان با دوباره..باشم تفاوت بی آن به نسبت نمیتوانستم

 ..باشی منتظرم نیستی مجبور تو اما

 ..یش ساکت بهتره: گفتم عصبانیت با بار اولین برای بود آلود بغض هنوز که حرصی پر لحن با

 مردانه هایش خنده..خندید بلند صدای با بعد و شد گرد چشمانش چندلحظه حرفم شنیدن با

 ..خانم سرکار میشم خفه..چشم: بودند

 نهاکا سر از دست حالاها حالا تلخ ی گذشته این انگار..نبود طبیعی زیاد لبخندم..زدم لبخندی

 همچین من: میکرد درگیر هم مرا میشد مربوط او به که هرچیزی که بود طبیعی و برنمیداشت

 ..نکردم جسارتی

 کرد سعی..زد لبخند دوباره زود خیلی اما رفت درهم درد از اش چهره که کرد بلند را سرش کمی

 نمیکنه جرأت کس هیچ بکنی هم جسارت شما: کرد نجوا خاصی لحن با و کند نزدیکم را سرش

 ...خانوم بگه چیزی بهت

 بود دردناک چقدر زندان برود که این..بود همچنان بغضم.. کردم خم ام شانه طرف به را سرم

 انمی خوردیم چرخ..حلال یک مثل..شد حل نگاهم در..نباشند که بهتر همان ها قانون بعضی..برایم

 دنیا؟؟: کرد صدایم دوباره..بینمان های حس

 جانم؟؟: بود آمیز سحر کلماتش کردن ادا طرز..کشیدم نفس را دنیایش و بستم را چشمانم

 ار چشمانم..نیامد صدایش..میدادم را جوابش اینطور و بودم گذاشته کنار را چیز همه بود بار اولین

 می راه غوغایی لحنش..کند سوراخ را قلبم تا داشت عشق جنس از چکشی نگاهش میخ..کردم باز

 ..مزندگی سلامت جونت: ببوسند را صدایش نت به نت میخواستند انگار..هایم گوش میان انداخت
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 چی پام به راجع: گفت محوی اخم با..او و بودم من فقط و بود خورده خط هستی از چیز همه انگار

 میدونی؟؟

 ها زچی این میکرد است؟؟؟فکر مهم برایم میکرد میکشم؟؟فکر پس پا میکرد فکر..زدم لبخندی

 آید؟؟ می چشمم به

 ی سینه در نفس...شدم خم طرفش به و گذاشتم تخت روی را دستانم..شدم بلند ام صندلی از

 کمی فقط کم ی فاصله این..بود کننده ذوب پوستم روی نفسش گرمای..خورد گره هردویمان

 مهم برام: کردم زمزمه ماتش چشمان رخ به رخ..شود صفر تا میخواست هوس

 اون دیگه تا راحته خیالم..تره راحت خیالم اینطوری اما باشه خودخواهی شاید..میدونی..نیست

 رو ای دیگه کس دل میلرزید دلم دیدنش با زمانی یه که کنت خراب خونه قدمای

 ..من به منحصر...من برای چیز همه..خوبه همینش...نمیلرزونه

 صدای یا..کرد نجوا بدهم دلش و گوش خورد به صدایم میان کردم سعی که حس همه آن مات

 ..من به منحصر هم تو..تو به منحصر من:اش زخمی

 شیرین باشم مرد این مختص که این.. داشتم دوست هارا بودن فرد به منحصر این..زدم لبخندی

 ..درسته: بود

 اگه اما خانم دختر شیرینه حرفات: ام رنگی نگاه در بود شده هیپنوتیزم انگار..شد تر آرام لحنش

 ..کنم نگاهت آروم همینطور که نمیکنم تضمینی نگیری فاصله ازم دیگه ی چندثانیه تا

 زیاد را فاصله آرام..بودن من تاب بی..بود قشنگ هایش بودن تاب بی این..زدم عمیقی لبخند

 نگاه میان جاذبه قانون انگار..آهنربا مثل...بود نگاهم پی همچنان نگاهش....ایستادم و کردم

 ..آینده های تلخی خیال بی...بودم آرام چقدر بودمش دیده که حالا..بود افتاده اتفاق هایمان

 ..نزار هام غم تو..نزار تنهام تو

 ..نباشی اگه میمیرم

 ..منی فردای..منی دنیای
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 ..نباشی اگه میمیرم

 ..پاست به آتیشی..دلم تو..تو بی

 ..نپاشی هم از دنیامو..منی دنیای

 ...نپاشی

.............................................................................................................. 

 کنم؟؟ چیکار میگی تو: ساقی

 یا ماهور های دروغ شنیدن بعد میدادم حق..دادم او به و گرفتم روبرویم ی منظره از را نگاهم

 انگار ساعی پارک میان اینجا..گرفتم را دستش و زدم محوی لبخند...باشد دودل آریا همان

 ساقی؟ عاشقی: میکرد آرامم نگاهشان خط کردن دنبال و مردم دیدن..میشدم آرام همیشه

 نیست؟؟ معلوم:گرفت اشک برق شادش همیشه چشمان..کرد نگاهم

 تهش و بود شده شروع آرام آرام چیز همه..فشردم را دستش..هوایم سربه دوست..گرفت ام خنده

 به هرکس..بودیم کشیده درد سال ده انگار مدت این در..بود گذاشته جای به ویرانی عالمه یک

 صدمه آدم به هاشون بعضی اما..نداره هم مصلحتی غیر و مصلحتی..دروغه دروغ ساقی: نوعی

 همینش..بزنه صدمه تو به نمیخواست آریا یا ماهور..میکنه حفظ و آدم هاشون بعضی و میزنه

 ..داره رو  پوشی چشم یه لیاقت عشقت عاشقشی اگه..مهمه

 بخشیدی؟؟ و هاکان تو: شد خیره مقابلش به دوباره

 اتاق در پشت که اونروز من: کرد خوش جا لبم روی محوی لبخند و شدم خیره روبرویم به هم من

 ..کنم زندگی نمیتونم هاکان بدون فهمیدم کردم حس و دادنش دست از عمل

 ..دنبالم بیاد قراره: ساقی

 یشاق کار نظرم به شرایط آن در که شوخی نسبتا لحن و لبخند با و کردم کج طرفش به را سرم

 ..بانو سعادتتون به خوش: گفتم بود
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 از شد شکه..کشیدم آغوشش در ای مقدمه هیچ بی و لبخندش به کرد گیر نگاهم..خندید

: کردم زمزمه..شده تعجب از پر اش چهره بودم مطمئن و فشردم اش شانه روی را ام چانه..حرکتم

 هیچ اوایل اون...داره تورو لیاقت ماهور..عشقی لایق تو..بودی همیشه که مرسی..ساقی مرسی

 فرصت بهش..شدم شرمنده خودم از فهمیدم نگاهشو معنی وقتی اما نداشتم بهش خوبی حس

 ..بده فرصت خودت به واقع در..بده

 به دست..دنیا نکن هندیش انقدر: فشرد محکم را دستانم..بود سرخ چشمانش..شدیم جدا هم از

 قبلیشو اسم شخصا هرچند..ماهور نه آریاست آقامون اسم ضمن در.. شده خوب ها تازگی گریم

 ..داشتم دوست بیشتر

 قدرت اما نشده حل که هست چیزهایی هایمان قلب در هم هنوز میدانستم...خندیدیم باهم هردو

 ..بسپارد فراموشی به عمدا چیزهارا خیلی  که است بزرگ آنقدر عشق این

 ..داشت را ارزشش شاید

 این چطور که آمد بدم خودم از..مهربانی و بود عشق تنها نگاهش در آمد ساقی دنبال به که آریا

 دش ماشینش سوار ساقی که زمانی تا ساقی به اش چشمی زیر های نگاه..کردم تلقی منفی را نگاه

 ..بود دار خنده واقعا

 برای را اصرارشان و دادم تکان دست لبخند با برایشان..میشوند نظیری بی زوج میدانستم

 تی رآ بی های اتوبوس و داشتم قرار سرطانی کودکان بیمارستان مقابل مانیا با..کردم رد رساندنم

 ...میدادم ترجیح چیزی هر به را

 ...دیدم دیگر زیبای بانوی یک و سارا همراه را مانیا و رسیدم بیمارستان به زود خیلی

 طرز به اش زنانگی ظرافت و ناز..کردند معرفی باران را همراهشان بانوی..رساندم آنها به را خودم

 روی رنگش مشکی موهای حرکت و بود ناز از پر صدایش...میکرد جذب را آدم گذاری تأثیر

 تردینآ با و شده آشنا بیمارستان آن با باران توسط میگفت مانیا..بود شیرین برایم اش پیشانی

 ...میروند ها بچه آن به کمک برای یکبار ای هفته
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 و کوچک پسرهای و ها دختر..بست نقش لبانم روی عمرم لبخند  ترین تلخ شدیم که بخش وارد

 را تکشان به تک اسم...وامیداشتند گریه به را آدم شیرینشان لبخندهای آن با مو بدون

 غم تیزبینم چشمان و گفت سهیل را اسمش بود چهارسالش فقط که پسرها از یکی...پرسیدم

 مشغول چندنفرشان با هرکداممان..دید را کرد رسوخ باران ی تیره چشمان به که ای ناگهانی

 ..بودیم

 چیز یک از ها آن ی همه..میکردم شک سنشان به که بود عاقلانه آنقدر هایشان بعضی های حرف

 را درمانی شیمی سختی و درد طاقت هم بزرگش آدم و بودند بچه..درد..میبردند رنج

 این..بدهد تقلیل هارا بچه این درد که بسازم دارویی که دادم قول خودم به لحظه همان..نداشت

 ...میامد بر من از معصومشان چشمان مقابل در که بود کاری تنها

 و نیستم زندگی خط ته من بفهمم میخواست او..میخواهد چه من از سارا بودم فهمیده دیگر حالا

 ..ندمیکن نگاه عاشقانه زندگی به و میکشند نفس..میخندند هنوز که هستند منی از بدتر افراد

 هایش انتخاب که این خصوص به..بود هم موفق خب و برگرداند من به را امید میخواست سارا

 می بر من در هم را هایم تلاش ی ادامه به امید که میبرد مرا جاهایی..بودند عالی کاملا

 ..کنم کم را مردم این درد بتوانم تا خواندم داروسازی که این نه مگر..انگیخت

 ...بود وقتش حالا پس

 ایمه غیبت جبران برای استادهایم با زدن سروکله مشغول روز تمام..برگشتم دانشگاه به بعد روز

 خوشایند برایم شده واگذار محبی استاد به هم مجد درس تدریس فهمیدم که این و بودم

 خوب نبودنش همین اما میشد زندانی چندسال و بود شده غرق حد چه تا مجد نمیدانستم..بود

 لبم روی محوی لبخند هاکان با خاطراتم یاد هم زدم آزمایشگاه به سری وقتی...بود

 جای همه در جایش چقدر و کردیم سپری آزمایشگاه این در هم کنار را زیادی روزهای...نشاند

 ..بود خالی دانشگاه

 ام پروژه تکمیل و کردن کار مشغول آزادم های وقت و سرمیزدم هاکان به هرروز تقریبا

 سرشارش هوش..بودند العاده فوق نظراتش..میکردم مشورت آن به راجع هاکان با گاهی..بودم
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 متما در تقریبا..میکردم صحبت محبی استاد با هم گاهی.. میکرد کارم تکمیل به زیادی کمک

 ییرونما اردیبهشت اواسط در علمی بزرگ کنفرانس یک در بود قرار و بود پیچیده اسمم دانشگاه

 کشف یک این..آیند می افرادی هم منطقه کشورهای از میدانستم حتی و بشود تحقیقاتم  از

 کارم به زود خیلی بهداشت وزارت مجوز..انداخت می زبان سر جا همه در را ایران اسم و بود بزرگ

 ..شود شروع هم ساخت مراحل زود خیلی دارو معرفی کنفرانس از بعد بود قرار و شد اعطا

 خترد همان و کنم تلاش هم کمی گریه جای به بودم گرفته یاد دیگر..بود هروقتی از تر شلوغ سرم

 ..میکرد افتخار آن به پدرم که شوم ای نخبه

 همان دقیقا بود قرار و بود مانده دادگاهش تاریخ تا دوروز که بود هاکانی ام فکری ی مسأله تنها

 زیادی زمان مدت کمکش به توجه با میگفت آریا..شود تشکیل دادگاهش میشود مرخص که روزی

 ..کند کمتر را بریدند برایش که هرزمانی تا میکند را تلاشش تمام و نمیبرند برایش را

 ..کند آرامم نمیتوانست هم ها دلخوشی این که داشتم نگرانی و استرس آنقدر من اما

 برای..نبود مناسبی جای او برای زندان محیط مطمئنا..بودم او نگران خودم از بیشتر..بودم نگرانش

 معجزه های حرف با میکرد سعی و میداد حق من به..گفتم ام نگرانی از مشاوره جلسات در سارا

 ..حدودی تا میشدم هم آرام خب که کند آرامم وارش

 که نمگرد دور میشد طنابی نگرانی و منفی افکار فکرم کردن آزاد و خانه به رسیدن محض به البته

 ..میکرد سلب من از هم را کشیدن نفس حتی

 بعد و دانشگاه روزها..میماندم آن در خودم گاهی که بود شده پیچیده آنقدر ام زندگی ی برنامه

 کودکان بیمارستان و وی آی اچ از حمایت انجمن یا و سارا مطب ظهرها بعداز..هاکان ملاقات

 باران و سارا همسر و دکتر هم دوباری..میگرفت صورت باران و مانیا همراهی با گاهی که سرطانی

 و مهربان و شوخ حدی تا و جذاب..میکردم تصور که بود همانطور سارا همسر..آمدند همراهمان

 جذابیت البته..بود بسته هم را هاکان  دست جورهایی یک جدیت در انتظارم خلاف بر باران همسر

 هیچ که بود ساخته عشق از تماشایی تابلوی یک باران کنار نگاهش مهر و فردش به منحصر
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 دکتر های شوخی و بود سرزنده و شاد..داشتم دوست را جعشان..کند پنهانش نمیتوانست چیزی

 ..میرسید نظر به دلچسب برایم

 یمنبود سطح یک در اقتصادی لحاظ از که این با که بودم رسیده هایی انسان به ها مدت بعد انگار

 ..عشق و مردم به کمک...بود یکی هایمان دغدغه اما

 ..میفهمیدم را هایشان نگاه و میفهمیدند را هایم نگاه

 و عمه... میگذراندم وقت سامان و عمه با شام یک حد در فقط خانه برمیگشم وقتی هم ها شب

 آریا از که مارالی ی خانه و بفروشند را شان خانه بود قرار من نبودن تنها خاطر به که سامانی

 قطب هم شام بعد...باشند گوشم بیخ سامان قول به و بخرند را آمده قصاصش حکم بودم شنیده

 لمث..میریختم اشک ای قطره چند هاکان یاد با خواب قبل و میکردم کار تحقیقاتم روی ام برنامه

 زانمی کمترین میخواستم خدا از و میشدم نگران برایش میشود نگران کودکش برای که مادر یک

 ..نو از روزی و نو از روز باز و میبرد خوابم او برای دعاهایم میان بعد و ببرند برایش را ممکن

 برگزار یازده ساعت بود قرار هاکان دادگاه..گذشت زدن برهم چشم یک مثل زود خیلی دوروز

 به که مردی برای بود خون دلم من و دنبالش بودند رفته دادگاه مخصوص ماشین با آریا و شود

 ..میشد مکانی همچین راهی بیمارستان از باید مستقیم خانه در استراحت جای

 نهات برای مثلا که ساقی و سامان کنار است پایین بودم مطمئن که فشاری و کرده یخ دستان با

 ..میامد آن از هاکان که بود مسیری پی نگاه و بودم ایستاده بودند آمده نبودنم

 هک بود گرفته قول من از...نمیرفتم داخل نبود خصوصی دادگاهش که این وجود با خواهشش طبق

 ..برایم بود کافی بودم زده او به قولم زیر که یکباری همان و نروم

 نکردن؟؟ دیر: گفتم حوصله بی و اخم پراز و بودم زده تکیه دیوار به

 ..هست فرصت ساعتی نیم یه هنوز..نه:  زد تکیه دیوار به کنارم محتاط ساقی
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 دبرخور آرام که دارم را طولانی ی گریه یک پتانسیل و است خراب حد چه تا اعصابم که میدانست

 شازده اون به کمکی چه اینجا تو حضور نمیفهمم من: زد تکیه راستم سمت هم سامان..میکرد

 میکنه؟؟

 دمکر حس..آورد بالا تسلیم ی نشانه به را دستانش و کرد پوفی که کردم نگاهش تند و عصبی

 ..بودم آرام اکثرا که منی گارد این از گرفت اش خنده ساقی

 دو و آریا سر پشت هاکان شدن پیاده و دادگستری سیاه ماشین دیدن با که کشیدم عمیقی نفس

 ..خورد گره ام سینه در سرش پشت سرباز

 ..داشت درد صحنه این که نداشت درد آنقدر هم مرگ

 کاغذ با را قلبم انگار بود دستبند حصار در که دستانی و اش مردانه و جدی چشمان دیدن با

 را پاهایم زیر و نشاند چشمانم به را اشک سوزشش..دردناک شدت به اما ظریف زخم یک..بریدند

 با و نشاند پله روی مرا سریع..میشدم زمین پخش بود نگرفته را بغلم زیر سامان اگر و کرد خالی

 میای؟ میکنی بیخود نداری دیدن ی جنبه: گفت حرص

 ..دمگزی لب میبردند را هاکانم که مسیری ی خیره اش عصبی نگاه به توجه بی و کردم کج را سرم

 نداشت؟؟..دیگر داشت درد

 نگزد؟؟ مه ککت بعد و نیست حقش میدانی که ببرند جایگاهی به دست به دستبند را عزیزترینت

 میشود؟؟ مگر

 به دبو بسته پیله که را بغضم و بستم درد با را چشمانم شدند دادگستری ساختمان وارد وقتی

 ..بخشید شدت را ام گریه و آورد در بال پروانه یک مثل...کردم آزاد گلویم

 انسام..نبینم را ای صحنه همچین دیگر و شوم کور تا کنم گریه آنقدر داشتم عجیبی میل اصلا

 ..کند آرام مرا داشت سعی دیگرم طرف ساقی و برد موهایش میان دستی و نشست کنارم

 ..میکرد بیشتر را ریختنم اشک شدت کردنم آرام جای به اش هرجمله اما
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 طفق تر عصبی سامان و میکرد نگاهی تعجب با مان نفره سه تابلوی به میشد رد که رهگذری هر

 شبیه گریه خاطر به که صدایی با و دادم قرار ساقی دست روی را یخم دستان...میکرد نگاهم

 نمیاد؟ آریا پس چرا..شد دوساعت: نالیدم بود شده خوابیده چندساعت های آدم صدای

 سمق دایی عزیز روح به دنیا: بود شده تمام واقعا ظرفیتش انگار..برگشت طرفم به عصبی سامان

 تدل به شازدت این دیدن داغ میکنم کاری و خونه میبرمت زور به بریزی اشک دیگه قطره یه اگه

 هامو بازی دیوونه عواقب خودت که بشه تر خراب این از اعصابم نزار..دختر شدی کور د..ها بمونه

 میدونی؟؟ کسی هر از بهتر

 بند سریعا ام گریه که بود کارساز آنقدر تهدیدش...کردم نگاهش گریه میان گرد چشمانی با

 میدادم ترجیح..کنم خفه نطفه همان در را سقوط به آماده اشک قطره تا گزیدم محکم را لبم..آمد

 هگری آمدن بند..است سامان راست قسم پدرم روح قسم میدانستم خوب..عیان در تا ببارم دلم در

 نه؟؟ بکنی چشمات اون به رحمی یه تا کرد تهدیدت باید حتما: غرید دید که را ام

 ودب کرده گس را گلویم نارس خرمالوی یک عین که بغضی با و کردم پاک را هایم اشک مظلومانه

 زا بیشتر هایم اشک ریزش با دلم دست مبادا تا کردم مشت محکم را دستم..انداختم زیر به سر

 ..شود باز این

 هارا غم این دیگر و شوم ذوب آفتاب آن همراه میخواست دلم..بود خورده سرم وسط به آفتاب

 و خیس..است خیس هنوز چشمانم ام گرفته را هایم اشک جلوی که این با میدانستم خوب...نبینم

 ..اومد آریا: شد بلند کنارم از عجله با خیلی  ساقی..مرطوب

 شد؟؟ چی: کردم پر را او تا خودم ی فاصله و پریدم جا از چطور ندانستم هم خودم

 چقدر؟؟: پرسید جدی و آرام و گرفت را بازویم سامان..شد خیره ام چهره در مکث کمی با

 ..دوسال:  شد بسته تأسف با آریا چشمانم

 و چسبیدند انگار هایم لب..میکردم سقوط بود نکرده جورم و جم سامان اگر حتم به و رفتم وا

 ..کند تکرار بخواهم او از دوباره تا نماند بدنم در نایی
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 دنیا؟؟: گفت نگرانی با سامان

 رایب بزاقی حتی که بود کرده تبخیر خورشید را بدنم های آب کل انگار..کردم نگاه هایش چشم به

 بیشترم گیجی باعث که میدادند جولان سرم در زیادی صداهایی..نداشتم دادن قورت

 ..پله رو بشونش: زد تشر سامان به ساقی..میشدند

 خنکی..داد خوردم به را دستش معدنی آب از کمی آرامی به ساقی بعد و نشاندنم پله روی دوباره

 هک اون: ببینمش تا کردم بلند را سرم..ایستاد کنارم آریا..برگرداند تنم به جان کمی تنها آب

 زیاد؟؟ انقدر چرا..کرد کمک بهتون همه این..کرد همکاری باهاتون

 ههجد ولی آره..: گرفته عمر تمام ی اندازه صدایم و بود تلخ دهانم..کرد نگاهم آشکاری ناراحتی با

 عادلانه هم قاضی...جرمه باشه نداشته خاصی خلاف اگه حتی باهاشون همکاری و سکوت سال

 برنب کمتر کردم تلاشمو همه..بود شده رفیقم بهترین هاکان..خانم دنیا سخته منم برای..داده رأی

 ..نشد اما براش

 ...بستم درد با را هایم چشم

 میکردم هجی طور هر من را درد این..است درد بخوانی طرف هر از را درد که میگویند راست

 ..کنم کم را اش تلخی نمیتوانستم

 ...را نبودش دوسال بیاورم طاقت چطور

 ..دوسال

 ..میکرد رحم من به خدا فقط باید..بود زیاد که خدا به

.................................................................................................................... 

 

 یکباره کردن خالی و هوا از هایم ریه کردن پر..کشیدم عمیقی نفس و زدم گره درهم را دستانم

 ..میداد باد به را استرسم نیمچه آن انگار شان
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 انایم بودم کنده جان پروژه این پای که ساعاتی تمام به و زحماتم به..کارم به..نبودم نگران زیاد

 ..نبود مشکلی..داشتم

 درد کمی میکردم اعتنایی بی آن به بود ماهی یک که جایی همان..وجودم انتهای آن فقط

 ..میکوبید سرم به را اش دلتنگی و جانم به میزد نق..میکرد

 حفظ را هایش خط به خط..کردم پرت میز روی را دستم کاغذهای و کشیدم دیگری عمیق نفس

 کی..اردیبهشت گرمای به..بود گرم هوا..ایستادم سالن ی پنجره کنار و شدم بلند جایم از.. بودم

 ..داشتنی دوست گرمای

 ..من از دارن توقع میفهمم من

 ..ببینن غمگین منو نباید

 ..گلومه تو بغضی یه میدونی؟؟ ولی

 ..سینم سنگینه بدجوری

 ..میشناسم و بغض این من

 ..تازه دردای از پره

 لبخندی..شود قفل سهراب چشمان در چشمانم و بچرخم شد باعث سرم پشت هایی قدم صدای

 شده؟؟ پر سالن: زدم رویش به

 بازی زیاد دستانش با داشت عادت..کرد صحبت به شروع جدیت با و داد تکان هوا در را دستانش

 اشهب حواست..نشستن اول ردیف اون هم آذربایجان و ارمنستان و ترکیه سفرای..پر از بیشتر: کند

 ..نشی هل جمعیت همه اون دیدن با

 شده تر نزدیک خاصی چهارچوب در روابطمان کمی حادثه آن از بعد..گرفت عمق بیشتر لبخندم

 ..هست حواسم..نباش نگران: میکردم آمد و رفت بیشتر نامزدش و خودش با و بود

 ..کن سرافرازمون..ایرانه و تو برای مهمی روز امروز: داد تکان را سرش و زد ای کننده دلگرم نگاه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 510 

 را دلم داد و کرد وجود اظهار وجودم انتهای آن باز و کرد تزریق چشمانم به قشنگی غرور نگاهش

 ..بود هم او کاش که درآورد

 ..دادم تکان سهراب برای سری

 گوشم به مراسم شروع خواندن قرآن صدای..کردم نگاه را رفتنش و شد دور من از لبخند با

 به و شوم آرام قرآن صدای و دلچسب سکوت این میان در داشتم دوست..بستم را چشمانم..رسید

 ..مکن خراب خانه دلتنگی به نه و هاکان به نه..نکنم فکر بگویم باید که چیزهایی جز چیز هیچ

 و بروم سن روی حواسم تمام با میخواست..میخواست را همین بود اگر هم هاکان بودم مطمئن

 ..بخرم را پدرانمان آبروی

 ی پنجره به دوباره دادم ترجیح رسید گوشم به دانشگاه رییس صدای و شد تمام که قرآن قرائت

 هب نسبت اما نبود آبی هم زیاد که آسمانی به خیره و کردم باز را درزش کمی..ببرم پناه کوچک

 همون تو..خواستی که ایستادم زندگی از همونجایی الان باباجون: زدم لب تر پاک قبل روزهای

 اسم تا صحنه اون روی میرم امروز..نشم خارج ازش کردی تلاش چقدر میدونم خوب که راهی

 و قدمم من..جهان مردم زبون نقل بشه رنگمون سه پرچم تا..کنم منفجر دنیا کل تو و ایران

 .دارم احتیاج کمکتون به...بدین بهم خدا و تو توانشو و برمیدارم

 کاغذهای به مطمئنی نگاه نیم و کردم واصل درک به دهانم آب دادن قورت بار چند با را بغضم

 امید به ی زمزمه با و بستم دوثانیه را چشمانم شنیدم که را اسمم...انداختم میز روی شده پخش

 ..برداشتم قدم را سن به منتهی راه خودت

 وشخ اسلیمی و جقه بته های طرح که رنگم مشکی سنتی رسمی و بلند مانتوی پایین به دستی

 شعر رنگم ای سرمه شال های لبه...کشیدم بود داده نما آن به اش حاشیه  در ایرانی رنگ و آب

 حک( افتد ما مقام بر رهگذری تورا اگر..افتد ما دام به سعادت اوج همای)  که مضمون این با حافظ

 هندوانه اتوهای خط با رنگم مشکی ی راسته شلوار..ایرانی زیبای و نستعلیق خط با..بود شده

 دختر یک من از بود سامان ی هدیه که تبریز چرم بلند پاشنه مشکی های کفش و کنش قارچ

 ..بود ساخته ایرانی کاملا ظاهر با ایرانی
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 قدم غرور پر و بالا به سر بعد و گرفتم نفسی بروم بالا سن کنار های پله از که این از قبل

 آن نگاه سنگینی..کرد پر را سالن سکوت و پیچید ها پله روی کفشم ی پاشنه صدای..برداشتم

 رییس روی به لبخندی جمعیت به نگاهی بدون..میکردم حس را میکردند اسکنم که چشم همه

 زمزمه گوشم زیر رفتن قبل هم او و زدم میداد قرار اختیارم در سن پشت را جایش که دانشگاه

 تواِ  به ایران یه چشم امروز: کرد

 ..نمیدانم را غرور یا هیجان از..بگیرد کوچکی لرز بدنم شد باعث حرفش

 مقابلم ایستای میز دوطرف را دستانم...بود سالن حکمران سکوت همچنان..ایستادم سن پشت

 رنگ قرمز مخمل های صندلی که همانجایی..دوختم جمعیت و سن پایین به را نگاهم و دادم قرار

 بود زده خیمه رویم دقیق که چشم همه آن دیدن با...آشنا نا و آشنا های انسان از بود شده پر

 رهایسفی و کشور برتر استادهای..کرد استتار آن از میز که لرزششی..لرزید پاهایم کوتاه ای لحظه

 جمعیت آن میان من و بودند کرده پر را اول ردیف روسیه وزیر همچنین و همسایه کشورهای

 ...ببینم را ومانیا سارا و عمه ٬سامان ٬آریا ٬ساقی نمیتوانم بودم مطمئن نفری پانصد

 ..بود خالی جایشان...کردم بازشان بعد و بستم را چشمانم کوتاه ی چندلحظه

 ..بود خالی هاکانم و پدرم جای

 سن طرف دو که ایران های پرچم به کوتاهی نگاه و کردم وارد میز های لبه به فشاری دستم با

 اچ هب مربوط تصاویر هایم صحبت شروع با بود قرار سالن بالای پروژکتور....انداختم بود شده نصب

 ..دهد نمایش سرم پشت ی پرده روی هم را وی آی

 ..سلام: چرخاندم جمیعیت بین را نگاهم و گرفتم عمیقی دم

 یه از ایرانی یه عنوان به تا دارم اختیار در رو فرصت این و ایستادم اینجا امروز که خوشحالم

 ..کنم صحبت مهم کشف

 ..دانشگاه از داروسازی ارشد کارشناس..هستم فروزش دنیا من
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 صحبت درد یک از هم با تا کردم راست قد شما دربرابر کشورم ی نماینده عنوان به امروز

 این درمان کشف از افتخار با بعد و هستند آشنا باهاش جهان کل هم و ایران هم که دردی..کنیم

 ..برداریم پرده جهان در بلکه خاورمیانه ی منطقه در تنها نه بار اولین برای ایران در درد

 انگار..زدم محوی لبخند و کردم بودند حرفم ی ادامه منتظر علاقه با که حضاری به عمیقی نگاه

 ی صحنه..میخورد تکان ایران پرچم...میزد لبخند من به و بود ایستاده سالن انتهای آن پدرم

 ..میداد نمایش بزرگ را وی آی اچ نام سرم پشت

 human: شود تر رسا صدایم داشتم احتیاج..شدم نزدیک میکروفون به بیشتر و گرفتم نفسی
lmmunodeficiency vi rus این میدونیم خوب ما اما نباشه آشنا نام ها خیلی برای شاید اسم این 

 یو آی اچ همون مخفف اسم این بله..مبتلایانشه به برچسب زدن برای نام ترین زشت طویل اسم

 ..انسانه ایمنی نقص ویروس یا

 زنده موجود یک محتاج و داره شدن پخش و تکثیر توانایی که کوچیک خیلی خیلی ویروس یه

 و نهمیک سلول اون درون تکثیر به شروع میکنه آلوده که رو سلولی هر که ویروسی..زندگیه برای

 های بافت به دیگه های ویروس که میدونیم ما ی همه..میبره بین از و سلول اون نهایت در بعد

 .. و تنفسی دستگاه به سری یک و پوست به سری یه..میکنند حمله بدن از مختلفی

 ایمنی سیستم به ویروس این ی حمله بشه خطرناک انقدر وی آی اچ شده باعث که چیزی اما

 محافظت عفونت و ویروس برابر در رو بدن که هستند ها سلول از گروه یه ایمنی سیستم..بدنه

 برابر در کم کم فرد اون میشه فردی بدن وارد وی آی اچ ویروس وقتی که طبیعیه پس میکنند

 و تنیس رؤیت قابل روند این..بشه پذیر آسیب نیستند هم خطرناک که هایی بیماری و ها عفونت

 خون آزمایش ولی..نه یا داره وی آی اچ بگیم بهش کسی به کردن نگاه با تا نداره وجود هم راهی

 و ویروس این که ای دیگه ی نکته..کنه آشکار و ویروس میتونه تماس اولین از ماه چند بعد

 یحت و برسه نظر به سالم کاملا علامت بدون سالها میتونه آلوده فرد یه که اینه کرده خطرناک

 ترین اصلی کننده کمک تی لنفوسیت...کنه آلوده و نفر چندین و آلودست ندونه هم خودش

 ولسل تمام با و بدنه ایمنی سیستم در سرسخت سلول یک سلول این..میشه آلوده که سلولیه

 رایب جدی تهدید یه سلول این رفتن بین از یا و صدمه بنابراین..میکنه همکاری دیگه ایمنی های
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 پخش و ببره بین از و سلول یک روز شش تا دو عرض در میتونه وی آی اچ...بدنه ایمنی سیستم

 آی اچ اما  میکنه جایگزین رو رفته دست از های سلول بین این در بدن..دیگه های سلول در شه

 باعث رو شده میکث ایمنی نقص یه و میکنه حمله ماکروفاژها و بی لنفوسیت های سلول به وی

 ..میشه

 من و میداد نشان وی آی اچ توسط را بدن ایمنی های ارگان شدن فلج ی نحوه سرم پشت ی پرده

 میشن دچار خاص های بیماری از یکی به افراد سالها از پس معمولا: دادم ادامه تری آرام صدای با

 امبتل ایدز به الزاما وی آی اچ به مبتلا افراد ی همه البته..میگیرن ایدز تشخیص مرحله اون در و

 بیماری زمان در کسی اگه..کنن آلوده و نفر چندین میتونن آلودگی مدت طول در اما نمیشن

 این در..بشه ایدز ی مرحله وارد تا میکشه طول سال ده حدود باشه داشته خوبی شرایط و تغذیه

 ردف به ایدز به رسیدن تا تری طولانی زمان مدت میتونند که شدند تولید جدیدی داروهای بین

 فقیر کشورهای از خیلی کمیابه و گرون خیلی داروها این چون اما..بدن زندگی امکان آلوده

 آی اچ..میرن پیش مرگ سمت به تر سریع کشورها این های شده آلوده و ندارن دسترسی بهشون

 علائم..وسیعه هم انتقالش راه پس میشه پیدا آلوده زن شیر و جنسی ترشحات و خون در وی

 طولانی های تب..مزمن و شدید اسهالهای..ریوی های بیماری صورت به زمان گذشت با بیماری

 در که میدن نشون و خودشون پوستی و مغزی های بیماری..شخصیتی اختلالات.وزن کاهش..

 حالت شبیه که اولیه عفونت ی مرحله...داره مرحله سه وی آی اچ..میشه مرگ به منجر نهایت

 به فرد که طوریه علائم موارد درصد بیست حدود در...میکشه طول چندهفته و سرماخوردگیه

 موقع این در هم بادی آنتی تست اگه حتی و نمیشه داده تشخیص اما میکنه مراجعه هم پزشک

 ..نباشه مثبت هنوز ممکنه بشه انجام

 طول ماه شش تا دوهفته حدود آزمایش ی نتیجه شدن مثبت تا ایدز ویروس ورود هنگام از

 و میکشه طول سال ده متوسط طور به که علامته بدون ی مرحله بیماری دوم ی مرحله.. میکشه

 پیشرفت ایدز سمت به وی آی اچ از بدن و ویه آی اچ علامتداره ی مرحله سوم ی مرحله

 عوارض با گهگاه که بکنه مصرف قوی داروهای عمر تمام برای روزانه مجبوره مبتلا فرد..میکنه

 قطب که ساله پنج و چهل تا بیست بالغین یعنی اجتماعی هر مهم سنی گروه دو..همراهه جانبی

 ..مهمیه معضل که میشن ایدز گرفتار بیشتر هرکشورن اقتصادی
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 شاید که بیمارانی..میشه زده مبتلا بیماران به بدی های برچسب جوامع در موارد این کنار در

 میتونن که حالی در میشن رونده جامعه از اما نداشتند شدنشون آلوده در نقشی هاشون خیلی

 ..کنند زندگی ما کنار نکات سری یک با و خطر بدون

 دلیله این به فقط درمانشم سختی..بس و بوده پیشگیری فقط..نداشته درمانی حال به تا وی آی اچ

 ..میشه مبدل ویروس کننده تبدیل به بعد به جایی از و میشه مختل بدن دفاعی سیستم که

 

 نگاهم بود هایم حرف تلخی اثر که شده جمع های چهره با حضار...کشیدم دیگری عمیق نفس

 ی وظیفه: ایران وسعت به جانی..دادم جان صدایم به دوباره..کردم تر زبان با را لبم..میکردند

 دارویی از افتخار با حالا و کنم آشکار براتون رو بیماری داروم معرفی از قبل میدونستم خودم

 ...ببره بین از دردهارو این تمام میتونه که میزنم حرف

 قعم لبخندم..شود شروع ساختش زودی به بود قرار که بود واکسنی تصویر پرده پشت تصویر

 که کنم اختراع دارویی تونستم من جهان در بار اولین برای: نشست نگاهم در غرور برق..گرفت

 تزریق آلوده فرد به اول ی مرحله در واکسن یک..کنه نابود مرحله دو در رو وی آی اچ ویروس

 به جدیدی داروی دوم ی مرحله در... میکنه کشف و ویروس این ی آلوده های گلبول که میشه

 اونارو بدن ایمنی سیستم تا میکنه کشف رو مخفی ی آلوده های گلبول که میشه وارد بدن

 هب میشه اون کمک به که میشه بدن وارد آنزیمی همزمان...کنه پیدا رهایی اون از و بده تشخیص

 دارو این..کرد جدا سالم های سلول از رو آلوده های سلول و کرد پیدا راه بنیادی های سلول

 درمان برای واکسن از و بشه داخلی بازار وارد دیگه ماهه از قراره و داده پس و خودش آزمایشات

 ..بشه برده نام وی آی اچ قطعی

 ...ایرانه اسلامی جمهوری برای کشف این حقوق تمام بگم که نیست تأکید به لازم مطمئنا و

 نقش پرده روی ایران پرچم و شد عوض پرده پشت تصاویر...بود سکوت و بهت در غرق سالن

 و دست از سالن شدن منفجر دنبالش به و نفر یک زدن دست صدای...بستم را چشمانم...بست

 زوم من روی صداسیما دوربین...بازداشت محوی لبخند به را لبم سیاسی و عادی حضار تشویق
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 نگاه و خارجی سفرای تعجب در غرق ی چهره..را اساتیدم متبسم ی چهره..کردم نگاهشان..کرد

 دست توانشان تمام با ایستاده که دیدم هم را دوستانم حتی...را بیماری این های آلوده گریان

 ...میزدند

 برداشته دوشم روی از بار یک و نشست نگاهم در ایرانی غرور..زد چنگ گلویم به بغض

 سن طرف دو ایران پرچم حرکت..ایستاده جمعیت زدن دست و عکاسان دوربین فلش صدای..شد

 ..را حضور یک..داشت کم را چیز یک همه همه

 ..را پدرم و هاکان حضور

 ..انایر خاک و مردم برابر تعظیمی..کردم تعظیم جمعیت به رو و کشیدم کنار ایستا میز پشت از

 ..من حالا بودندو جنگیده خاک این برای مادرم و پدرم بار یک

 ..نحوی به هرکس

 نگاه غرور با پرچم سرخ و سفید و سبز به و زدودم سریع را ام گونه اشک تک و کردم سربلند

 ...کردم

  بودند زده تکیه خاک این مسند بر ها شاه که هایی زمان قبل سالهای..بود دیده زیاد ضربه ایران

 قرار تفنگ و توپ هجوم مورد بارها..بود داده دست از را وجودش از زیادی های تکه و آذربایجان

 پشت ها حکومت..بود شاد ایران امروز حالا و بود دیده خالصانه دفاع سال هشت..بود گرفته

 داریوش و کورش از بزرگی های شاه..بود کرده رد را ناچیز پهلوی تا بزرگ هخامنش از ها حکومت

 از..بود دیده زیادی غم و شادی ایران..بود دیده را شاه محمدرضا و خان کریم و شاه ناصرالدین تا

 درازی سالیان ی خورده صیقل ایران...پیشینش شاهان فروشی خاک تا بسیارش های مرزگشایی

 زا خیلی چشم خار و استوار و محکم..بود ایستاده اینجا حالا و فداکارانش خون با شده شسته..بود

 متعظ برابر در که افتخاری..کنم جمع تاریخ این برای افتخار که بودم توانسته من و..دشمنانش

 اه زدن دست صدای..ملی غرور یک..بود غرور از سرشار برایم اما بود کم.بود کم واقعا پارس تاریخ

 ..میشویم جهان های روزنامه تمام تیتر دیگر ساعت چند تا میدانستم..میرسید گوشم به هنوز
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 ..ایران

 ..سوگند تو ی خسته خاک به

 ..دماوند ی خفته بغض به

 ..من ماندن زنده شوق که

 ..پیوند خورده تو شادی به

 ..ایران

 ..شکستند تورا دل اگر

 ..بستند کینه بند به تورا

 ..نشانی بی عاشقان چه

 ..نشستند تو درد پای که

 

................................................................................................................... 

 

 دستانم..کشیدمش جلو کمی و مشتم میان گرفتم را سرم رنگ سیاه چادر های لبه

 چادر پود و تار به فشار با لرزششان تا بگیرم چنگ به را چادر همانطور دادم ترجیح..میلرزید

 زیادی دیوارهایش سبز رنگ که روبرویم کوچک اتاق به ای خنثی نگاه...برسد نظر به کمتر

 ویر که بود قدیمی چوبی صندلی دو و میز یک اتاق های وسیله تنها..انداختم بود کرده دلگیرش

 ..بودم نشسته آنها از یکی
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 شده خشک اش شده زده زنگ لولای صدای درآمدن و در شدن باز با که انداختم پایین را سرم

 و انج بی و آرام و کردم مشت بیشتر را دستم..نداشتم را سرم پشت به کردن نگاه توان..ایستادم

 ..برگشتم پشت به دلتنگ نهایت بی

 

 :هاکان

 شده چفت طوری من جدی و سرد نگاه در اش اشکی و رنگی نگاه..بود شده قفل هم در نگاهمان

 هب بینشان را مغناطیس ترین قوی عمیق ی جاذبه یک با هستی های الکترون تمام انگار که بود

 ..اند آورده وجود

 ورود از قبل که دستم و رفت درهم هایم اخم..شد اشک از پر ای نکردنی باور سرعت با چشمانش

 نفس و زدم چنگ گردنم به را بود آمده بیرون فلزی دستبند حصار از آریا دستور با اتاق به

 خشم یک..بستم درد با را چشمانم..نشست صندلی روی و شد خم زانوانش..کشیدم دردناکی

 بود؟؟ اینجا چرا..میکرد قل قل تنم در عجیب

 ورتص با و میکرد گریه صدا بی..نشستم مقابلش چوبی صندلی روی و کشیدم را رمقم بی پاهای

 اب..میزد نبض گردنم..میکرد نگاهم بود کرده زیباترش هزاربرابر که چادر آن حصار در زیبایش

 دنیا؟؟ میکنی چیکار اینجا: کردم نجوا نگاهش رنگی گوی در خیره و دادم مالشش راست دست

 درمان تا میکردم ثبت ذهنم در را حرکاتش هر...کشید دندانش میان را لبش و بست را چشمانش

 هایش گونه روی غلطان اشک قطره دو و کرد باز را چشمانش..کنم ام شبانه های دلتنگی

 .سلام: گفت دلبرانه و کرد کج را سرش..چکید

 دخترک بود گرفته یاد طنازی..بود معروف دل بند همان احتمالا..ریخت فرو ام سینه در چیزی

 شماست جای اینجا..سلام علیک: طاقتی بی و حرص..خشم..دلتنگی سر از..کردم پوفی..شیرینم

 خانم؟؟

 ..بود تنگ دنیا دل: زد لب بغض پر و مظلومانه لحن و شده کج سر همان با
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 جزء به جزء به و کرد استفاده فرصت این از به خوب هم او..شدم حرفش محو چندلحظه طاقت بی

 دتش به گردنم...بستم کوتاه را چشمانم..عقلم دست میان از شد شل دلم دست..کرد نگاه صورتم

: بودم دلتنگش نهایت بی..نداشت دوست هم دلم..نداشتم دوست را صدایم جدیت..میکرد درد

 ..نیست من خانم جای زندان..اینجا میومدی نباید

 خوش های لب روی را اش درماندگی بدانم که میشناختم را دخترکم آنقدر..گزید دوباره را لبش

 اینجاست؟؟ تو جای: میکند خالی فرمش

 ایبر توانسته گفت و آمد آریا وقتی..گذاشتم میز روی را دستانم آرنج و زدم موهایم میان چنگی

 چینهم به را دنیا پای نداشت حق..کشیدم داد سرش فقط بگیرد ملاقات بازی پارتی کلی با دنیا

 بودم دلتنگش قرن تمام ی اندازه..بود کرده را خودش کار من تخس دخترک اما..کند باز جاهایی

 مانتخاب اما سخته...کردم انتخاب آگاهی با و مسیر این خودم من: ببینمش اینجا نمیخواستم اما

 ..خواستم به رسیدن برای...بوده

 منی این در میخواستم...ای اضافه حرکت از جلوگیری برای شد مشت دستم..چکید اشکش دوباره

 سخته؟؟: کشید جلو را چادرش..کنم نگاهش فقط ساعت

: زدم لب ماهش مثل صورت قاب ی خیره چیست میدانست هم خودش مطمئنا که جوابی جای به

 ..میاد بهت چادر

 آغوش در حسرت فقط حرکتش هر با..دزدید نگاه و شد انار رنگ هایش گونه...کرد نگاهم مات

 ..کنم سر باید اینجا بیام میخوام اگه گفتن: داشتم را کشیدنش

 ..میومدی نباید: کردم نثارش ای گرانه توبیخ نگاه

 دوندگی ماه یک..میشی خوشحال میکردم فکر: کرد پاک دست پشت با را هایش اشک...کرد اخم

 قواما میگفتن همش...نمیشد حالاحالاها نبود آریا اگه..بگیریم ملاقات نوبت تونستیم تا کردیم

 ..میومدی نباید میگی سره یک سختی همه این بعد حالا...دارن ملاقات ی اجازه یک درجه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 519 

 تنهای بی و جایی همچین در بودنش از بودم عصبی..فشردم را هایم پلک شصت و اشاره انگشت با

 ببرن دوسال نمیکردم فکر حقیقتش..دنیا نیست این تو حق: داشتم خودم کنترل در سعی

 ایدب شاید..ببینی منو بار یه بتونی چندماه هر تا بزنی در ونا درو این دوسال نیست تو حق..برام

 ..مهرم از کنم آزادت

: پرید رنگش و هایش شانه روی خورد سر سرش از چادرش..کرد نگاهم باز نیمه های لب با مات

 چی؟؟ یعنی

 ازت دل: کردم نگاهش دلتنگ و درمانده..نمیچرخید دهانم در زبانم...کرد حرکت گلویم سیب

 ...خودم خاطر به اونم اینجا دیدنت سخته..بکن دل تو اما..نمیکنم

 نگاهش بغض با و نگران...رفت یادش  از کشیدن نفس انگار..گذاشت اش سینه روی را دستش

 یادگار به چیزی چشمانم در برق یک جزء که بود مردانه و محکم آنقدر بغضم..کردم

 دنیا؟؟: کردم صدایش..نذاشت

 بکنم؟؟ دل: بست را چشمانش..آمدند فرود اش گونه روی هم سر پشت ها اشک..لرزید هایش لب

 میتونم؟؟ مگه: کرد باز چشم مکث با

 بخواه: نداشتم را نگاهش تاب..میاود در داشت را دادم هایش عصب درد..فشردم محکم را گردنم

 ...بشه که

 ..نیستم تو رویای آدم من

 ..سازه این پرت ذکرم و فکر من

 .رنگی چشم با تو مثل یکی

 ..نمیسازه که روانی یه با

 ..نیستم تو رویای آدم من

 ..افسردم..درگیرم خودم با من
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 ..پاهام همه راهم زخمی من

 ..خوردم زمین راهی هر تو بس از

 ..پرتگاهی ی لبه من کنار

 ..میکنی سقوط آخرم که

 ..چشمام توی نزن زل دیوونه

 ..میکنی سکوت میگم هرچی چرا

 هاکان؟؟: زد صدا را نامم بهت با

 مشرقی هاکان دل..بود گرفته دلم...بفهمی را شرایطم تا باشی مرد باید..دادم قورت را جانمش ج

 اه کیلومتر از صدایم و شد مشت پایم روی چپم دست..بود گرفته میشناختنش پارسیان همه که

 هم اول از شاید..بکشد سختی انقدر نمیخواست دلم..بود خودش خاطر به...آمد می در فاصله

 نداده او به چیزی سختی جز هم الان به تا..کنم خوشبختش بتوانم که نبودم آدمی من..بود اشتباه

 بله؟؟: ببینمش اینجا نداشتم طاقت..بودم

 میگی؟؟ چی میفهمی: کند جا از را قلبم و برد را دینم و دل لرزانش ی چانه

 اینجا ترینم باارزش ندارم دوست میگم دارم: شدم خم طرفش به میز روی از خشم و جدیت با

 بهت ونمنمیت انگار که آرامشی پی برو..برو میگم دارم..بکشه سختی..دیدنم برای بکشه منت..باشه

 ..بدم

 ..اینه تصمیمم آره

 ..آرومم تنهایی

 ..خانمم بکن پاک صورتت از اشکاتو

 ..خطه ته اینجا
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 ...برو کن ول دستامو

 ..تورو نمیخوام دیگه

 ..نسوز من پای به..حیفته

 ..بده تو برای هوا این

 ..کسی از داری تو انتظاری چه

 ..زده بهم خودشم با عمره یه که

 ..این از بعد بخندی بده قول

 ..سخته هردومون واسه فاصله که این با

 ..رنجوندم که کسی بشنوم

 ...خوشبخته و خوشحال دل ته از دوباره

 ..اینه تصمیمم آره

 ..آرومم تنهایی

 ..خانمم بکن پاک صورتت از اشکاتو

 ..برو کن ول دستامو..خطه ته اینجا

 ..خودخواهی خیلی: زد لب اشک با

 منگاه از را قلبم درد میترسیدم..ببیند را نگاهم اشک برق نداشتم دوست..شدم خیره زمین به

 اِ  تو با حق: میخریدم خاطرش به را جهنم و بود نبودش جهنم..بخواند

 ..بود من محض خودخواهی تو داشتن.... خواهم خود من
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 :زدم لب ناباورش و دلخور و اشکی نگاه در خیره و کردم بلند را سرم..بزنم لبخندی کردم سعی

 نجااو میخواست دلم..رسوندی اتمام به و کنفرانس چطور که آریا از شنیدم..میگم تبریک راستی

 و..جا همه و همیشه..باشی خوشحال بده قول..دنیا بده قول بهم..میکنه افتخار بهت ایران..بودم

 ..ببخشی کردم حقت در که ظلمایی تمام خاطر به منو

 نتپیدن و نبض رفتن بین از حتما که مردن..بمانم اتاق آن در نمیتوانستم دیگر...شدم بلند جایم از

 ..روزگار ی ناجوانمردانه بازی زور از..است غم و درد زور از احساس شدن خفه مردن..نیست قلب

 خط ار خودم من و میکردم کاری آرامشش برای باید..دارم نگه را بغضم  نمیتوانستم این از بیشتر

 باید پس..ندارد آرامش بند در هاکان دلواپس دنیای میدانستم خوب..باشد آرام تا زدم خط..زدم

 ...میخوردم خط

 ..وایستا: کرد سست را پاهایم دارش بغض صدای

 ..شبابت کردم لعنت را خودم و شد بسته دارش بغض صدای از چشمانم تنها برنگشتم اما ایستادم

: زد لب پریده رنگ ی چهره و سرخ چشمانی با ایستاد مقابلم...شنیدم را هایش قدم صدای

 که داری راه یه عذابمه و درد  و ملاقات برای من سختی مشکلت اگه..شه تموم اینطوری نمیزارم

 ..وایستا عشقت پای مردونه مردی اگه..کنی کم دردمو

 بانو؟؟ راهی چه: زدم رویش ای بوسه و کشیدمش بالا...کردم لمس را چادرش دستم با

 ازدواج من با: کرد زمزمه مکث با و فشرد هم روی را لبهایش..شدند محکم و سخت چشمانش

 ...ِکن

 

.............................................................................................................. 

 

 :دنیا
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 سر دستت از خدا به..دنیا ای دیوونه خیلی: کنم جمع را هایم چشم شد باعث سامان بلند صدای

 کردی؟؟ تو فکر اینم..میزارم بیابون و کوه به

 به مایل ملس..بود بهارنارنج یک طعم درست حالم..کردم باز را چشمانم از یکی محوی لبخند با

 ..آور اشتها و دلچسب اما ترش

 ..آخر تو منو میدی دق خدا به..کوفت: شد تر کفری دید که را لبخندم

 خیلی صداتو هست حواست: گفت مصنوعی اخمی با و زد گردنش پشت آرام گردنی پس یک عمه

 پسر؟ کردی بلند

 یهتک سینه به دست و کرد نگاه پنهانم لبخند به حرص با..بود شده دار خنده واقعا سامان ی چهره

 همه بگم الان از فقط..پایین میارم صدامو من..خانم مامان چشم: گفت ریز چشمان با و مبل به زد

 ..مخالفم دختر این تصمیم با جوره

 ..رفت اتاق به و شد بلند بندش پشت و زد را حرفش

 نشست کنارم عمه..کردم جورش و جمع را لبم روی شده ماسیده ی خنده و کشیدم عمیقی نفس

 تنیس درک قابل کارم هم شما نظر به: بود رنگ بی کاملا اینبار لبخندم....گرفت را دستم آرام و

 عمه؟؟

 دختر تو دنیا: گفت مانند زمزمه و زد محوی لبخند..شد دوخته پدرم عکس قاب به عمه نگاه

 درک قابل غیر اما نیست متعارف تصمیمت...دارم منم و داشت ایمان بهت پدرت..هستی عاقلی

 ..میکنم حمایتت من..خودته دست منم پسر این خواب رگ..نیست هم

 آغوشش در و فشردم سفت را عمه دست..انداخت برق چشمانم روی شوق از اشکی

 لااقل نداشتیم وقت هیچ خوبی مالی وضعیت اگر که بودم خوشحال..بودم خوشحال..کشیدم

 روی را سرم..بودند امیدم جریانشان در همواره منطق و درکشان با همیشه که داشتم ای خانواده

 ..عمه مرسی: زدم لب و کردم فیکس عمه نرم ی شانه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 524 

 برات بمیرم: شد شنیده مانند نجوا گوشم زیر دارش بغض صدای و شد حلقه دورم عمه دستان

 ..میدید رسیدنتو دل مراد به و بود کاش..بود پدرت کاش..عزیزم

 کوچه میان گویی که رسید می نظر به دور انقدر که آرزویی..بود هم خودم قلبی آرزوی عمه حرف

 همان در چشمم فشردن با دلتنگم اشک قطره...بود شده گم ام کودکی خاطرات های کوچه پس

 پاشو: پاشید رویم به هایش اشک میان لبخندی..شدم جدا عمه از و کردم تمام آغازش ی نقطه

 ..کنی قانعش میتونی میدونم...سامان سراغ برو

 ..عمه دارمت خوبه چقدر: زدم ای بوسه دستانش روی و کردم کج را سرم

 ...نریز زبون انقدر بچه پاشو: نفهمید و نشناخت را بغضش میشد مگر اما آمد کش لبخندش

 های خل و خاک...کنی پیدا دنج ی سایه یک ها غصه و ها غم تمام آوار میان زندگی در باید گاهی

 یادآوری را زدن لبخند لبهایت به..بنشینی سایه آن زیر چندساعتی و بزنی کنار را غم

 ی ندهخ فرق بدن میگویند..بزنی لبخند باید فقط گاهی...دلیل بی هرچند و مصنوعی هرچند..کنی

 گول را سرش نفهمد بدنت دلیل بی های خنده این میان شاید..نمیفهمد را طبیعی و مصنوعی

 ...دهد هدیه هایت سلول به را آرامش کمی راحت خیال با و میزنی

 کش مصنوعی زیادی میدانستیم هردویمان که هایی لب همان با..شدم بلند عمه کنار از

 امادد: گفتم دل در و کشیدم عمیق نفس یک..ایستادم بود درونش سامان که اتاقی در پشت..آمده

 ..کنم راضی و خان تحفه این باید نشده راضی هنوز

 رخت در را او میتوانستم کی میکردم دل دل و خان تحفه این برای میرفت دلم من که هم چقدر

 ره زندگی در بودنش برگشت برو بی اما نداشت مساعدی مالی وضع شاید سامان..ببینم دامادی

 ..بود محض خوشبختی دختری

 معنی زدنم در شاید اصلا...کردم باز را در خودم نشنیدم جوابی وقتی و زدم اتاق در به ضربه چند

 اقات داخل بدنم از قبل را سرم...کرده گل چطور شمشادمان شاخ بازی لج میدانستم وقتی نداشت

 رصد را کوچه نداشتنی دوست ی منظره و بود ایستاده پنجره به رو من به پشت..بردم

 قهری؟؟ مثلا الان: زدم تکیه آن به و بستم را در و کشیدم داخل را خودم کامل..میکرد
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 :رفتم جلوتر قدم یک و کردم پوفی..نخورد تکان جایش از هم اپسیلون یک حتی..نداد را جوابم

 سامان؟؟

 دلخوری با که داشتم خاکی ی کره این در را نفر چند من مگر..گزیدم را لبم..نداد جوابی هم باز

 و یدپیچ ام تنفسی مجرای دور مار یک مثل..گرفت را گلویم بیایم؟؟بغض کنار نفرشان یک حتی

 ..کن نگام خدا رو تو سامان: داد فشارش محکم

 دیدنی هایش اخم و برگشت..صدایم بغض خاطر به یا و قسمم خاطر به نمیدانم..برگشت اینبار

 خاطر به که مهمم برات مگه من: میکرد اخم مرتب روزها این خلق خوش و اخم کم سامان..بود

 ...میکنی بغض نکردنم نگاه

: دبیای در اشکم تا بود نمانده چیزی واقعا..کردم نگاهش مظلومانه نبود؟؟..بود انصاف بی خیلی

 ..حرفیه چه این..توروخدا سامان

 غیر مگه واقعیت: کرد توقف صورتم مقابل و شد خم کمی جیب در دست و آمد جلوتر قدم یک

 همون شادی به هم کنار بودنمون..بودیم هم بچگی روزای همبازی..بودم کنارت همیشه دنیا اینه؟؟

 در دستم از جاهاش خیلی که باشم مواظبت کردم سعی...بودم نگرانت عمرم تمام..بود روزا

 آوردیم راه سر از تورو ما مگه..نیست راهش این اما میفهمم خوبم..نه..عاشقشی نفهمم که نه..رفت

 کنم؟؟ عروس اینطوری و شهیدم دایی یادگاری تنها که

 ددی ی زاویه با که میکرد نگاه ای دریچه از او اما میفهمیدم را هایش حرف...شکست بغضم بالاخره

 مدل..توروخدا کن درکم..سامان اینطوری نگو: ترکید هم صدا با..ترکید بغضم..داشت تفاوت من

 تنرف از حرف نتونه دیگه میخوام..برم میگه و کنه لطف مثلا بهم میخواد..میشه آروم اینطور فقط

 چه باهاش میپرسن ازم وقتی و نکشم و هزارنفر منت ببینمش خواستم وقت هر میخوام..بزنه

 ..کن درک رو دنیا دل توروخدا...برادرم از تر عزیز کن درکم..باشه بالا سرم داری نسبتی

 ی هنابغ و نخبه یک..بود پیچیده دنیا کل در نامم..بودم درمانده..کرد نگاهم بهت بعد و تعجب با

 فوقم مقطع ترم آخرین اتمام از بعد داشتم پیشنهاد دانشگاه طرف از..آمدم می حساب به ملی

 همه..بدهم آموزش کارشناسی دانشجویان به و بخوانم دانشگاه همان در را دکترا کنکور بدون
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 حتی و نبود خودش سرجای هاکان..نبود هاکان..چیز یک جز بود افتاده خودش روال روی چیز

 ...بود من پای و دست از عشق قفل کردن باز برای میکرد اگر هم تلاشی

 بنای دلم بودم شده دیگری دنیای سارا قول به و میرفت پیش خوب چیز همه که این با روزها این

 ..بودم ترسیده روزش آن های حرف از و ندیدنش از..میترسیدم..بود گذاشته بیتابی

 خون دلم: زد لب گوشم زیر و کشید آغوش در ناراحتی با را سرم دید را ام گریه شدت که سامان

 ..بشی عروس اینطور اگه میشه

 قسمت کسی با دنیا ته تا را غیرت و مهر از پر ی پسرعمه این من..گرفت مشتم در را پیراهنش

 ..خوشبختم اینطوری: نمیکردم

 ...نمیبخشمش نکنه خوشبختت اگه: هیچم او بی من میدید داشت تازه انگار..کشید آهی

 فقط حالا...آمده راه دلم با هم سامان یعنی لحن این و صدا این..حرف این..زدم لبخند گریه میان

 ..داماد کردن راضی بود مانده

 ..شرایط آن در وصلت به کردنش راضی بود تر سخت همه از که دامادی

 ..زیبایش غیرت و غرور و بود هاکان بالاخره

 ..میکردم پیدا را خوابش رگ بودم دنیایش من اگر اما

 ..میکردم رویاهایمان مهمان را آرامش آور خواب قرص یک با و میکردم پیدا

 

................................................................................................................ 

 

 رو دارد برق میدانستم خوب که نگاهی با و دادم قرار مغازه پیشخوان روی را رنگ یاسی مانتوی

 ..میبرمش: کردم زمزمه فروشنده جوان خانم به
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 ساقی..بدهد قرارش پاکت در تا برداشت را مانتو باشه مبارکتون گفتن حین و زد رویم به لبخندی

 ..نبود بهتر رنگش شیری: کرد گوشم زیر سر و ایستاد کنارم

 رنگش..نه: زدم لب متفکر و دادم رنگ شیری مانتوی به را نگاهم...کشیدم درهم محو را هایم اخم

 ...میخرن رنگ سبک این تو مراسمایی همچین برای همه..تکراریه خیلی

 ...باشه تو با حق شاید: کشید درهم تفکر ی نشانه به را هایش اخم هم او

 رمنتظ رمزش گفتن با و دادم دستش به را کارت...گذاشت مقابلم را مانتو حاوی پاکت فروشنده

 یادیز پول حسابم..کنم پیدا مناسب قیمت با مانتویی تا بودم گشته خیلی..کند حساب تا شدم

 ...نمیکردم ای استفاده هم بود داده سامان که کارتی از بودم مطمئن و نداشت

 ....شدیم خارج بوتیک از ساقی همراه و گرفتم دستم را مانتو پاکت

 ریمب حالا..بودم شده ناامید دیگه...کردی پیدا مانتو خداروشکر: فرستاد بیرون را نفسش ساقی

 چی؟؟ سراغ

 آمده میرسید وسعم به هایش قیمت که تهران مرکز در پاساژ یک...انداختم نگاهی اطرافم به

 خوب و خاص های لباس میگشتی خوب اگر اما نبود شیک و تاپ همه هایش جنس شاید...بودیم

 کفش یه باید: گفتم رنگش به دقیق نگاه با و کردم باز را مانتو پاکت در..کنی پیدا میتوانستی هم

 ...کنیم پیدا رنگی این

 ..نشه پیدا اصلا ممکنه اون رنگ دنیا؟؟ مدادرنگیه مگه: شد گرد ساقی چشمان

 ام حالا: گفتم میکشاندمش خودم دنبال که همانطور و انداختم بازویش دور دست...گرفت ام خنده

 ..میکنیم حالش به فکری یه نشد پیدا اگه میگردیم

 تو نشده راضی هنوز هاکان خوبه: کردم رد نشنیده را لبش زیر غرغر و شنیدم را اش کلافه پوف

 ..خریدی دنبال تو اونوقت بیفته اتفاقی همچین شرایطی همچین

 بل هایش کفش و کیف کردن برانداز حین و شدم خیره مقابلم فروشی کفش و کیف ویترین به

 داره؟؟ یاسیشو رنگ نظرت به صورتیه کفش او..من با هاکان: زدم
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 نظرم مورد کفش..شدم داخل سرش پشت هم من..شد مغازه وارد و رفت سمتم به ای غره چشم

 بیرون مغازه از خالی دست نتیجه در و نداشت دیگری رنگ سفید و صورتی رنگ جز

 ی نهپاش با یاسی کفش یک توانستیم تا کردیم رو و زیر را پاساژ ی طبقه سه هر تقریبا...آمدیم

 یک و شلوار خرید...نبود هم بد اما نبود مانتویم رنگ دقیقا رنگش هرچند..کنیم پیدا سانتی هفت

 لگ آن عاشق خصوص به..بود شده شالم عاشق ساقی...بود خریدها ی بقیه از تر راحت سفید شال

 اسم و بود یاس گل بوی شبیه بویش..خریدم هم عطر شیشه یک...اش حاشیه در یاس های

 کنم خرج زیاد نمیتوانستم که جایی آن از..نماند یادمان کردیم تکرار ساقی با هرچه را سختش

 و سفید های گل با پیشانی تل یک با خریدم آرایشم لوازم برای لاک و ریمل و رژ یک فقط

 ندهما ی بودجه واقعا اما بخرم خودمان برای هم حلقه یک میتوانستم میخواست دلم خیلی...بنفش

 باید..بودم راضی خریدهایم از حال این با..آمدم نمی بر اش عهده از که بود ناچیز آنقدر کارتم در

 به مربوط حساب به پدر حقوق که دیگر روز سه تا و میخریدم هاکان برای هم لباس دست یک

 ...نمیبردم پیش از کاری میشد واریز اش بازنشستگی

 ...خریدیم هم مانند تور ی پارچه و سنتی ی سفره یک با آسمانی آبی سفالی ظرف چند

 هیچ که نمیرفت یادم خنده میان و میخندیدم هایش گذاشتن سر سربه و ساقی های شیطنت از

 ...نبود دیگر های آدم شبیه ام زندگی چیز

 ها بعد شاید..میشد آب دلم در قند میکردم فکر تصمیمم به وقتی...نبودم هم ناراضی حال این با

 محروم دیگر دامادهای و عروس تازه های حس از خیلی از..میماند دلم کنج در ها حسرت خیلی

 هربار با که آوردم می دست به را مردی جایش به..نداشتم اهمیت هم آنقدرها برایم اما میماندم

 انتخابم و خودم از بیشتر اش جدی و نافذ چشمان در شدن خیره و صدایش شنیدن..کردنش نگاه

 ...میکردم پیدا رضایت

 یانم و داشتم نگه شام برای را ساقی..برمیگشتیم خانه به خرید این از ناشی خوش حال و خنده با

 ..دادیم نشان سامان و عمه به خنده با خریدهارا فضا در فسنجان خوش بوی

 چشمک با و کردیم رد پوستی زیر کارتش از نکردن استفاده برای را اخمش و سامان غرغرهای

 ...میکردم غش خنده از عمه های گفتن خانم عروس و ساقی های
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 ...بود دلنشین بلا و مصیبت همه این بعد من برای اما عالی نمیگویم...بود خوب چیز همه

 ...بود خوب حالم

 خفه های حس و ها حسرت ی همه خیال بی...است خوب چیز همه باشد خوب که هم دل حال

 ..وجودت انتهای ی شده

 و آمدند خانه دم به ساقی و آریا بعد روز بعدازظهر که رسید خودش اعلای حد به وقتی خوبم حال

 کارمان برای را زندان مسئول و پرونده قاضی رضایت توانسته که داد مژده شادی با آریا

 ...کنم اش راضی و بروم هاکان دیدار به فقط بود مانده و بود عالی چیز همه دیگر..بگیرد

 تلاش داشتنم برای ام موردعلاقه مرد و بنشینم خانه در من که این جای به...بود عجیبی روزگار

 ..کنم ابدی را رسیدنمان بهم و کنم اش راضی میکردم تلاش من باید کند

 ..میترسیدم خندیدن از بیشتر ولی بکنم میخواستم که کاری از میگرفت ام خنده هم خودم

 مامت ضررم به صبرم عدم یا و باشم رفته خطا را راهم..باشد اشتباه تصمیمم مبادا که میترسیدم

 ..بردم پناه سارا به دوباره همین برای..شود

 انصافا که کارها شدن جور و هایم لباس ذوق و شوق پر تعریف از..کرد گوش خوب را هایم حرف

 ی هدرج از استفاده و او بازی پارتی میدانستم خوب..بردارم نمیتوانستم قدمی هیچ نبود آریا اگر

 پیش هم پدرم نام از استفاده هرچند..دهم انجام را کارم تا داده من به را آوانس این اش سرگردی

 ...نبود تأثیر بی نظرش تغییر و شدن نرم در قاضی

 از..زدم هایم ترس به گریزی هم هایم حرف ته و گفتم ماجرا پر رسیدن این های شادی از سارا به

 ..بیگاهم و گاه های شدن دودل از..هایم نگرانی

 مکث یک با و ریخت برایم خنک آب از لیوان یک اول همیشه مثل بعد و شنید..شنید خوب سارا

 ..میکند درک اما نمیکند تأیید را کارم که این..کرد زدن حرف به شروع

 ..میکرد را کار همین من شرایط در هم خودش شاید که این



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 530 

 روزی آمد یادم من و آید می پیش دخترها ی همه برای...است عادی نگرانی و استرس این میگفت

 ..تشویش از بودم پر هم درآمدم نریمان عقد به که

 طرفش به مرا عشقم که است تصمیمی این اما بخوری حسرت شدیدا روزی است ممکن میگفت

 ..میکند خاموش را هایم حسرت همین و داده سوق

 ..من به او معرفی برای مانیا از بودم ممنون..کرد ترم آرام سارا با زدن حرف

 ...بود نعمت یک اش منطقی تماما های حرف و سارا بودن هایم دلمشغولی تمام میان

 از بود شده پر دوباره کوچکم دل رسیدنش تا که روزی..رسید هاکان با ملاقات روز بالاخره

 ...دلتنگی

 ..عمیق و ژرف دلتنگ یک

 یخبر و بدهد را ملاقات ساعت در عمومی ملاقات یک ترتیب توانست فقط آریا قبل بار برعکس

 ...نبود مانع و شیشه نبود و خصوصی ملاقات و اتاق از

 زا دونفر ما خاطر به حسابی آریا..بود غنیمت نداشتم او با نسبتی هیچ که منی برای هم همین

 ..بود کرده استفاده موقعیتش

 به و رساند مرکزی زندان به مرا سامان سرم روی ساده مشکی چادر همان با ملاقات درساعات

 ..نکرد اعتنایی هم برمیگردم خودم که این به من اصرار خواهش

 وارد ننگهبا به بود گرفته برایم قاضی از آریا که ای برگه دادن نشان بعد و شدم پیاده ماشینش از

 ملاقات های کابین بین شان شماره کردن پیدا برای زیادی افراد..دادم تحویل را ام گوشی...شدم

 با و کردم پیدا را نظرم مورد کابین بود آنجا که ها نگهبان از یکی از گرفتن کمک با...میگشتند

 میخواستم که هایی حرف استرس شدت از پاهایم..نشستم فلزی صندلی روی چادرم کردن جمع

 هاکان هنوز...میخورد ریز تکان عصبی تیک یک مانند مدام میشنوم میدانستم که مخالفتی و بزنم

 ..بینمان اسارت و آزادی ی فاصله بابت میپوکید دلم شیشه آن به نگاه با من و بود نیامده

 ..شد پر مقابلم صندلی ناگهان که بودم شیشه آن ی خیره همانطور
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 ...بود شده تشخیص قابل غیر تقریبا اخمش وسعت خاطر به که مردی با هم آن

 ..شد دچار لرز به هم جانم تمام و دست و قلب پایم بر علاوه جدیت و اخم آن با هم آن دیدنش با

 ..شد دچار عشقش و او به وجودم هم شاید

 ..گزیدم لب و شدم خیره اش عصبی چشمان در دلتنگی و مکث با کمی

 ار کار همان که کرد اشاره هم من به و گرفت دست به را شیشه کنار گوشی و زد گردنش به چنگی

 ...کنم

 روی و برداشتم را گوشی نکنم؟؟سریع گوش را حرفش کرده اخم آنطور وقتی داشتم جرأت مگر

 ..کردم کنترل را دستم لرزش فشردنش سفت با و گذاشتم گوشم

 هچ با بگو بهم: لرزاند را ام شنوایی تارهای خشمگین گوشم با گوشی برخورد محض به صدایش

 ؟؟؟جایی همچین به پات شدن باز تا تره راحت برام مردن که بهت بفهمونم زبونی

 ضعف و غش قلبم اصلا..بود کننده دیوانه تعصبش این..کرد سقوط شکمم در و تپید برایش قلبم

 دادن جواب و زدن غر وقت..میکردم نرم را دلش کمی باید امروز...لحن این پای میکرد

 صدایم در خفته ناز از پر..میفهمیدم را حالش..نبودیم که بچه..نبودم اهلش هم زیاد هرچند..نبود

 است؟؟ کننده دیوونه چقدر گوشی پشت صدات بودم گفته: گفتم

 و جدی نگاه آن با اخمش..زد چنگش سریع که خورد سر دستش از گوشی ای لحظه کردم حس

 نفس...کرد هضم را علاقه این میشد مگر اصلا..داشتم دوستش چقدر..بود انگیز شگفت مات

 بهت و منگی ی دره میان مرا بود  او نوبت حالا انگار و آید در ام جمله منگی از تا کشید عمیقی

 ...جایی همچین دیدنت سخته..ضعفمی نقطه...دارم دوست من دنیا: کند رها

 انگار...میداد هویت مرد این قلب در جایگاهم و من به و بودم که ضعفی نقطه آن برای رفت دلم

 ودب انداخته فاصله بینمان که سردی ی شیشه روی را دستم..قلبش در بودم شده دار شناسنامه

 خط یک اش چانه تا هایش شقیقه از...کردم لمس را صورتش مقابل شیشه پشت از...گذاشتم

 ...سخته شیشه این پشت دیدنت منم برای: زدم لب و کشیدم شیشه روی فرزی
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 ..نیا میگم همین برای: گفت زخمی و بم و کشید جلو را خودش

 سخت ندیدنت و نیومدن اما: کرد حرکت لبش طرف به شیشه روی انگشتم...کردم کج را سرم

 ..تره

 شده عزیز برایم انقدر مرد این کی از..کردم نگاهش فقط..بود درمانده..بست را چشمانش

 کی پشت بار اولین برای که وقتی یا کرد کم را نفر دو آن شر آزمایشگاه در که باری بود؟؟همان

 کردیم؟؟ کار میز

 خودش دنبال را همه دل و چشم و آمد که مرموزی پسر..میرفت چشمم جلوی او با خاطراتم

 ..زد من نام به را داشتنش ی قرعه و کشید

 ..کلام این و حرف این تحقق بود دور چقدر داشتم؟؟ را او من

 ..کنم قبول نمیتونم: کشید عمیقی نفس..کرد باز بالاخره را چشمانش

 هب که نبودم آدمی من..بلدی منو خوب تو هاکان: زدم لب بغض با...ام آمده چه برای میدانست پس

 اگه...اینه راهمون تنها و دارم دوست..میگم تو به دارم اما..دارم دوسش بگم نامحرم پسر یه

 ..نیار نه عاشقمی

 وهاآرز برات من دنیا: ماند ثابت گلویش متحرک سیب میان جایی نگاهم من و شد تر غلیظ اخمش

 ..باشه بگم اگه میزنم حراج دارم و غیرتم و غرور انگار..نیست تو حق این...داشتم

 بزار و عشقت..اوجه در هم همیشه..هاکان قشنگه تو غیرت و غرور: پریدم حرفش میان سریع

 ..باشه بگو و وسط

 خیلی بینمون عشق و تو به من: داد مالش را آن محکم و کرد بند گردنش به دوباره را دستش

 ..نبود قولمون تو رسیدن جور این..دادم قول چیزهارو

 مهم: میشد تمام گران اش مردانه غرور برای..میفهمیدم را حالش..دادم قورت را بغضم

 آزاد از حرف روز اون وقتی هاکان..نیست مهم من برای لااقل..نیست مهم جوریش چه...رسیدنه

 ..شه تموم ترسم بزار..ترسیدم زدی عشقت بند از کردنم
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 جااین اومدنت آزاد سند کارم این با: بود دلنواز سرخ های رگه آن با چشمانش..کرد نگاهم جدیت با

 ..اینجا دیدنت با میکنه خفم غیرتم..اینجا بیای نمیخوام..میکنم امضا رو

 ...نیام بدم قول اگه: گلویم میان میداد را گس خرمالوی طعم بغضم..کشیدم دندانم میان را لبم

 ..اینطوری میخوای چی واسه پس: زد محوی لبخند

 هاکان؟؟ میخوای منو اصلا تو: ترسیده و بودم خسته..حرفش میان پریدم

 اکترسن هم شیشه پشت از حتی...کشید جلو تن و شد تبدیل اژدها خشم یک به سریع لبخندش

 اکانه خواستن به قیامت قیام تا که کوچولو خانم بودم گفته هست؟؟بهت سوالت به حواست:  بود

 ..نکن شک خدا رضای محض..نکن شک

 جلوتر کمی را چادر..دستم روی چکید اشکم...میداد التماس بوی بیشتر آخرش ی جمله

 حسود چشم و آزادیت بعد از..آینده از..میترسم..خستم هاکان: بود درمانده لحنم..کشیدم

 نمیشه؟؟..اینطوری میشه راحت که خیالم..سرنوشت

 کنم؟؟؟ مال لگد آرزوهاتو اینطوری شم راضی چطور آخه: گفت اخم با و فرستاد بیرون را نفسش

 بقیش..هاکان تویی من آرزوی: چسباندم شیشه به را دستم کف عشق البته و اشک و بغض با

 ..کشکه

 شیشه به و آورد بالا را دستش..انگار بود اراده بی..شد حل چشمانم در و آورد بالا را سرش

 نجوا صدایش..دوختم چشم اش قوی و مردانه دست کف مقابل در کوچکم دست کف به..چسباند

 ..نمیبخشم خودمو: بود گونه

 لانتقا کارای میگم آریا به: کرد زمزمه سخت و سفت و بست را چشمانش..شدم خیره چشمانش به

 .بکن خریداتو برو و بگیر کارتو.. بده انجام نامت به حسابمو

 بله؟؟ یعنی این: شد باز لبخند به لبم ناباور..حرف این..جمله این

 ..بانو بدی باید شما رو بله: زد لبخندی اما بود ناراحت..کرد باز را چشمانش
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 با و گذاشتم دهانم مقابل را دستم..کنم سهیم ام خوشحالی در را همه و بکشم جیغ میخواست دلم

 ..باره سه اونم..من ی بله از اینم..بله..بله..بله: گفتم پربرقم چشمان

 ..مرسی: کردم کج را سرم...داشت کوچکی لبخند..زد برق هم او نگاه

 هک سوال یه فقط..بانو شما از مرسی: میکرد نوازشم هم نگاهش جدیت با انگار...نگاهش شد جدی

 ..پرسیدم هم قبلا

 بپرسید: کردم زمزمه سرخوشی با..بکشم آغوش در را دنیا ی همه بخواهم که بودم شاد آنقدر

 ...سرورم

 را دنیا لبخند ترین مردانه اما گذاشت رویش لبخند اسم نمیشد که بود محو آنقدر لبخندش

 ..پام: داشت

 چپش پای کوچک زدن لنگ من نظر از موضوع ترین اهمیت بی..پریدم حرفش میان سریع

 لوهج اهمیت بی هم کار بهترین..آن به راجع کنیم بحثی نمیخواستم..اش سلامتی سر فدای..بود

 بخرم؟؟ رنگی چه برات شلوار و کت: بود تر ارزش با هرچیزی از من مرد غرور..بود دادنش

 ..زمینه رو فرشته یه: کرد زمزمه و داد تکان آرام را سرش..خندید چشمانش

 ...همینه میخواستم که اونی خدا ای

 ..مهربونه فرشته این

 ...اونه واسه قلبم کل..عشقم کل

 ..عاشقونه..بهونه بی

 ..میمونه دلم بدت و خوبی پای

 .نشستی پیشم ها غم توی
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 ...هستی که مرسی..فرشته ای

 ..خودمی نفس تو منی دنیای

 ..خودمی کس همه...منی دنیای

 ..دنیایی این تو موندنم زنده دلیل تو

 ..رویایی زندگی یه بخشیدی بهم تو

 

 چندثانیه بعد..بود شده دلنشین و زخمی صدای این محو هم او..آرام و آرام..ایستاد طپش از قلبم

 هاکان؟؟: کردم زمزمه مات...زد دست مرد این برای کار این با و افتاد طپش به توان تمام با

 دلش؟؟ جان: خورد تکان هایش لب هروقتی از تر جدی

 ..وای..صدات..بود معرکه: گفتم بریده بریده..بکشم نفس حتی درست نمیتوانستم هیجان شدت از

 ...منی دنیای بگم خواستم فقط: گرفت عمق لبخندش صدایم در مخلوط هیجان و هل از

 قند و آب..آب در قند مثل درست....شدم حل چشمانش در و عظیم موج یک..گرفت موج قلبم

 ...داشت را تاریخ طعم ترین عسلی نگاهمان

............................................................................................................. 

 

 مرکزی میدان در مرا خواستم بود ایستاده منتظرم ملاقات شدن تمام ی لحظه تا که سامان از

 و بود گرم خرداد هوای..شد کار این به راضی بالاخره اما زد غر کلی هرچند..کند پیاده شهر

 ...بود گرم و سوزان شدت به اما آمد می هم ملایمی باد..بودیم رمضان ماه نزدیک

 رها و آرام رو پیاده ی گوشه از..میخواست را مردم میان زدن قدم کمی دلم اوصاف این ی همه با

 هب گاهی..هستند فکری چه در کنم تصور میکردم سعی و میشدم خیره مردم به...میکردم حرکت
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 هایمان حرف یاد و ایستادم می هدف بی مغازه یک ی شیشه پشت گاهی و میزدم چشمک ها بچه

 ادی با و  میکردم بغض نیایم دیدنش دیگر دادم قول او به میکردم فکر این به وقتی..افتادم می

 ...میخندیدم بغض همان میان کلامش نرمی و موافقت

 ..میبست نقش برایم شیشه پشت تصویرش و میشدم خیره ها مغازه ویترین های شیشه به

 یک روی میزدم قدم که همانطور و گذاشتم گوشم در را هایم هندزفری ناهنجاری این از خسته

 ..شد خیره مقابلم ی مغازه ی شیشه به دردمند و مات چشمانم شنیدنش با و کردم کلیک آهنگ

 .. و عاشق این برده حبس به که کسی

 ...پشتمه تو چشمای نمیدونه

 ..تو به رسوندن اشاره و ایما با

 ..مشتمه کردن گره جرمم که

 ...ملاقاتیه وقت که روزایی

 ..و دوری این کرده ضخیم شیشه یه

 ..و کن نگاهم شیشه پشت از تو

 ..تو دستای رو میزارم دست منم

 ..بگو چیزی و بردار رو گوشی تو

 ..آزادیه به رو کوچمون بگو

 ..دروغ و راست به کن دلخوشم بگو

 ..آبادیه به رو بگو خرابه
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 پدر و خدا فقط دلم در..دادم ادامه راهم به اخم یک با مغازه صاحب ی خیره نگاه با و کشیدم آهی

 ..میشد هاکان پرت حواسم مرتب و میخواستم را اشان یاری...میزدم صدا را مادرم و

 ...ملاقاتیه وقت که روزایی

 ..و دوری این کرده ضخیم شیشه یه

 ..و کن نگاهم شیشه پشت از تو

 ..تو دستای رو میزارم دست منم

 ..بزن حرفی و بردار رو گوشی تو

 ..میکنم نگات عاشقونه منم

 ...ام تنهایی سلول تو که شبی

 ..میکنم صدات نگهبان جای به

 از...دادم ادامه را راهم و کشیدم عمیقی نفس...زد چنگ گلویم به بغض یک و نبودش از گرفت دلم

 تلخی تا کنیم عبور خیابان این از هم با شد آزاد وقتی دادم قول دلم و خودم به و شدم رد خیابان

 ..بخورد خط ذهنم از لحظه این

 ..منو بین افتاده دیواری چه

 ..منن پیش که آدمایی و تو

 ...نیستن تو مثل ها لیلی همه

 ..زدن تو این و مجنون قید ها خیلی

 ...واقعی تنهایی یه شبیه

 ..کاشیه گل بهارم فصل تو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 538 

 ..و آدم این درد کنی حس میخوام

 ..حاشیه توی رفتن متن از که

 ..ملاقاتیه وقت که روزایی

.............................................................................................................. 

 

 ظرف داشت سعی...زدم اش خواهرانه های وسواس روی به لبخندی و نشست ساقی روی نگاهم

 نفس..دهد قرار بود فندق درونش که رنگ همان ظرف ی قرینه دقیقا را عسل حاوی آبی سفالی

 و میز..زندان رییس اتاق درواقع...سفید دیوارهای با کوچک اتاق یک..رفتم جلو و کشیدم عمیقی

 چرم دوصندلی مقابل ساقی جنوبی قسمت در و بود اتاق شمالی قسمت هنوز اش صندلی

 با سفالی کوچک های ظرف آن با را رویش که سنتی ی سفره همان..بود چیده را خریدهایمان

 و رز و مریم از گل گلدان یک..بود کرده پر سیب و آب و سکه و نبات و بادام و فندق و عسل

 گردو و پنیر مقداری با سنگگ نان یک و بود گذاشته بود مادرم ماله که شمعدانی آینه کنار نرگس

 ظرف در هم عمه دست کار و خانگی های شیرینی..بود سیب و آب ظرف کنار دورش سبزی و

 به اما ساده ی ساده...بود ساده ها این ی همه...بود شده چیده بودیم آورده خانه از که کریستالی

 ..دلنشین شدت

 راحت خیالم که گفت..است هاکان برای گفت و داد دستم به و آورد کارت یک آریا ملاقات بعد روز

 هم را نامش به های خانه و ماشین حتی هاکان و نیست آنجا در کارکردش و خان پول از که باشد

 ..شود واگذار خیریه به خواسته

 تراح خیال با و است تحصیلش زمان در اتریش در دارویی لابراتوار یک در کارش از پول این گفت

 ..کنم خرجش

 استفاده کارت این از نیست که زمانی در و بخرم پول همین با خریدهارا تمام گفته هاکان گفت

 ...کند فعال را رسیده او به که پدرش به مربوط های حساب و بیاید تا کنم
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 ی شیوه به را کارها هم حبس وجود با که این..مینشست دلم به هاکان جمعی حواس این ی همه

 ...بود دلچسب میکرد مدیریت خودش

 امانت پدرم دست که پدرش انگشتر با را هاکان و خودم ی حلقه ی جعبه و کشیدم عمیقی نفس

 ...دادم قرار سفره روی بود

 خودمان برای ساده و ست رینگ ی حلقه یک راحت خیال با که داشت پول آنقدری هاکان حساب

 ...بخرم

 مه هاکان و آریا که بشین...خانم عروس بشین: آمد طرفم به و کشید سفره از دست بالاخره ساقی

 ..میان کم کم

 ای سرمه شلوار و کت در که سامان به و نشستم صندلی روی و خندیدم خانم عروس لفظ از

 مهع..داد تکیه دیوار به و زد رویم به محوی لبخند..انداختم نگاهی و میرسید نظر به جدی رنگش

 می تسبیح من به خیره سرش رنگی چادر با و بود نشسته اتاق صندلی پنج از یکی روی هم

 بخواند را عقدمان ی خطبه بود قرار که آقایی حاج با و بود میزش پشت هم زندان رییس...انداخت

 ..میزد حرف

 هینگا تنم های لباس به...نداشتند آمدن ی اجازه تعداد این از بیشتر..بود همین جمعیتمان تمام

 ..بودم آرام عجیب امروز من و شدم خیره آینه در تصویرم به..بود خریدهایمان همان...انداختم

 ..آرام آرامِ

 و یدسف شال و بنفش و سفید پیشانی تاج همان نصب و ریمل کمی و صورتی لب برق یک با تنها

 ..بودم تر راضی خودم از همیشه از محوم لبخند و بود پوشانده را موهایم کامل که زیبا

 بغض و بود گرفته بود زندان در که عقدمان ی نحوه و مادرم و پدر خالی جای از دلم کمی تنها

 ..بود خودم انتخاب خب که داشت

 هیچ خلوتی همه این..نامتعارف جای این..ساده عقد این..میکردم حس سرم پشت را پدرم لبخند

 ...بودم کرده که بود انتخابی اما نبود من تصور کدام
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 و شد باز در که میشد دوطرفش های شمع نور پرت حواسم گاهی و بودم آینه در تصویرم ی خیره

 ...شد وارد هاکان بعد و دودی شلوار و کت پوشش در آریا اول

 هم او و شد نگاهش جذب نگاهم..میریزد پایین کوهی از که آبی مثل..ریخت فرو دلم در چیزی

 از پاهایش و شد من ی خیره در دم همان...میدید مرا فقط انگار اطراف اندک های آدم میان

 و کاویدم را پایش سرتا بود انداخته خط چشمانم روی شادی شدت از که اشکی با...ایستاد حرکت

 ..کرد کاوش مرا هم او

 هم را فکرش خریدم برایش تیره کروات و یاسی پیراهن آن با را رنگ مشکی شلوار و کت وقتی

 را قشنگش حضور از کندن دل توان نگاهم پای...شود کننده دیوانه حد این تا نمیکردم

 چقدر..کند دل هم از هایمان مردمک بخواند را خطبه بود قرار که مرتضوی حاج صدای با....نداشت

 بایستید؟؟ همونجا میخواید دوماد آقای: بود پرستیدنی کردنش نگاه مهر پر و جدی

 رطو که سامان با دادن دست از بعد و داد عمه به گرمی نسبتا سلام...کشید عمیقی نفس هاکان

 هایش قدم به نگاهی..آمد کنارم ساقی برای دادن سرتکان یک و میکرد نگاهش خاصی

 آن از بعد..شد متوجهش میشد دقت با و باشد دیدن قابل که نبود آنقدری زدنش لنگ...نکردم

 ..داشت شکر جای میرفت راه که همین زانویش مرکزیت در گلوله

: شد خیره من خیس و مشتاق چشمان در بعد و انداخت سفره به نگاهی نیم...ایستاد مقابلم

 ...میکنه تلخش مکان این و اینجا اما...رویاست بهت رسیدن

 اتفاقا: را کردنمان عقد اینجا نکرده هضم هنوز غرورش آن با میدانستم..دل ته از...زدم لبخندی

 ..میکنن عقد جایی همچین که باشیم شوهری و زن تنها ما شاید..خاصه هم خیلی

 زیادی وقت..نشستم کنارش هم من و نشست صندلی روی آقا حاج ی اشاره با و کرد پوفی

 مدهآ در جانمان و کار این برای بودیم کرده دوندگی کلی...بودیم آریا مدیون هم را همین..نداشتیم

 فکر موضوع این به نمیشد حتی نبود آریا اگر میکردم اعتراف...نفر هزاران از رضایت برای بود

 ...کرد
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 انگیز دل یاس عطر این مثل خودتم: زد لب آینه در ام چهره به خیره و کشید عمیقی نفس

 ...شدی

 این تا لباسا نمیکردم فکر میکنم اعتراف: کردم زمزمه و شدم خیره چشمانش به آینه در هم من

 ....بیاد بهت حد

 ..قشنگ خانم باشم شما لایق تا میومد باید: غرور از پر..زد خندی کج

 رمتصوی به محوی لبخند...گذاشتم پایم روی را دستانم و کردم حض جدیتش با آمیخته مهر این از

 این بعد دوری به نه و داشتم توجه جایمان به نه..میماند خواب یک مثل چیز همه..پاشید آینه در

 ..بود کرده پر را کامم اش شیرینی حلاوت..بود رسیدن این معطوف فکرم فقط...عقد

 عقد نوع این به راضی میدانستم و داشت اخم کمی هاکان...بودیم آینه در هم تصویر ی خیره

 ..داشت  برایم زیادی آرزوهای خودش قول به و نیست

 خیلی ساقی و نشست صندلی یک روی گرفت زندان رییس از که ای اجازه با مرتضوی آقا حاج

 ..شد سابیدن قند مشغول سرمان بالای هم خودش و داد سامان و آریا دست به را تور بامزه

 ..آقایون شما قسمت انشالا: گفت لبخند با آقا حاج و بود دیدنی اجبار این از سامان و آریا ی چهره

 ...انداخت خنده به را همه آریا ی بشنوه دهنتون از خدا و

 هم و گرفتن تور ننگ واست: طرفم به کرد خم را سرش بود گرفته را من طرف تور که سامان

 لوس این با میکنم پارتون و لت میزنم نشی خوشبخت واحد و احد خدای به ولی میکنم تحمل

 ..هاتون بازی

 گریه حال عین در و دار خنده زیادی چیز همه واقعا...کرد نگاهم سوالی هاکان و گرفت ام خنده

 را خودمان باید تنه یک خودمان خود...مادر و پدر بی و پشتوانه بی...تنهابودیم هردو ما...بود دار

 از و زد زنگ میکرد صدایش مادر که اش خاله به خطبه شدن جاری قبل هاکان....میکشیدیم جلو

 هایش گریه فقط و نمیفهمیدم ظریف صدای آن های زدن حرف ترکی از چیزی...گرفت اجازه او

: زد لب گوشم زیر و بود شده خوب انگار هم هاکان حال تماس بعدقطع...بود فهم قابل برایم
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 هتب خطبه خوندن از قبل اما..دنیا نمیگم قطعیت از چیزی..مثبته انرژی پر دعاهاش و بانو یاسمین

 یه این...کنم خوشبختت میزنم زورمو تمام میگم فقط میکنم خوشبختت نمیگم من که بگم باید

 ...عمر تمام برای تلاش یه قول..قوله

 به علم با مرد این یعنی داد قول فقط و حتما نگفت که این...شدم نگاهش ی تیره نی نی محو

 میدهد قول فقط و نمیزند حرف هوا در که این...میکند تلاش بودنش برای و است کنارم آینده

 صدایش...تپید تند قلبم..شود خارج هردویمان دست از جاها خیلی شاید که تلاشی..کند تلاش

 ...کرد شروع آقا حاج و شدیم هم تصویر محو آینه در دوباره...میرسید همه گوش به انگار

 ندق موقع ساقی لبخند و تور گرفتن حین سامان و آریا تصویر...داشتم دوست را ناب سکوت این

 انگیزبر تحسین و جدی نگاه...تسبیحش های دانه افتادن پایین و عمه نم پر نگاه حتی و سابیدن

 مادر و شهید پدر نگاه همچنین و اش ملائکه تمام و خدا نگاه دورتر جایی و زندان مسئول

 حس حضورشان اما نمیشناختمشان که کسانی..بودند هم هاکان مادر و پدر انگار...زیبایم

 ؟؟داشتیم مگر شهید چند حضور از زیباتر حضوری...میشد

 عوض جهانت بود قرار انگار..عاقد محکم صدای فقط و سکوت پر ی لحظه..بود عجیبی ی لحظه

 ...کجا آن و کجا این اما..بودم کرده تجربه را لحظاتی همچین نریمان با یکبار من...شود

 ..کامل عروج یک...داشت را دیدار یک شیرینی و خداحافظی یک گس طعم حس این

 که این..انتخابی همچین بابت بگم دامادمون آقای به تبریک یه خطبه شدن جاری قبل: عاقد

 قدم همسرش کنار زندگی شرایط تمام در یعنی شده عقد به حاضر مکانی همچین خانم عروس

 ..برمیداره

 ..نکنن گره هم در و دستاشون بقیه نه و خانم عروس نه که دارم خواهشم یه

 دیوار رو آفتاب و روشنه روز تا ها قدیمی قول به..میکنم جاری رو خطبه ائمه بر توکل با حالا

 ..کنیم تموم کارو پیداست خشتی
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 انبیاء وارث..اجمعین خلائق بارعه..العالمین رب للله ثنا و الحمده..الرحیم الرحمن الله بسم

 و المحمود..المسدد رسول و..مؤید العبده..نذیر بشیرٍ علی..السلام و صلاة ثم..والمرسلین

 ..محمد ابوالقاسم..المنجد المصطفی..الاحمد

 ی خیره نگاهم..کرد تزریق دلم به را آرامش صلوات این..فرستادند آرام صلوات یک جمع ی همه)

 اه لحظه این...انداختم می آینه در هاکان تصویر به هرزگاهی نگاه نیم و بود یاسین ی سوره آیات

 (بود باشکوه

 دائم عقد میدهید وکالت بنده به آیا فروزش دنیا..بالغه ی رشیده..کامله ی عاقله خانم سرکار:عاقد

 یک..آزادی بهار سکه چهارده و صد معلوم ی مهریه  و صداق با  مشرقی هاکان داماد ماه با را شما

 گل شاخه هفتاد سیصد هزارو و نبات شاخه چهارده..شمعدان و آینه دست یک..مجید...ا کلام جلد

 وکیلم؟؟ بنده خانم عروس..بیاورم در یاس

 

 معنی...میشد آغاز صافات ی سوره بعدش که همانجایی...بود یاس ی سوره پایانی آیه پی نگاهم

 قدرت دست به موجود هر ملکوت و ملک که خدایی پاک و منزه پس: کردم زمزمه لب زیر را آیه

 ..اوست سوی به خلائق ی همه شما بازگشت و او

 برایم..داشتم اعتقاد خیلی عقد قبل دعای به...چسباندم رویش را لبهایم و بستم آرام را قرآن

 عاقبت برای..ایران سربلندی برای...نیازمندان و بیماران برای..کردم دعا جمع این عزیزان تمام

 ممحو که آینه در تصویرش به آرام...بود حاکم خاصی سکوت..خوشبختیمان برای..جوانان بخیری

 وهمچنین مشرقی شهید و خودم پدر شهید روح ی اجازه با: کردم زمزمه محکم و شدم خیره بود

 ..بله...جمع این اعضای

 سرم روی از تور برداشتن با هم بعد و شد زده هم روی عمه های دست اول سکوت دوثانیه بعد

 ...زدند دست محکم زندان ریسس همراه سامان و آریا و ساقی
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 آرام بعد عاقد...بود رویایم تحقق محوش لبخند و شد بسته هاکان چشمان..گرفت عمق لبخندم

 را وجودم ژرف آرامش یک او جدی ی بله بعد و پرسید هم هاکان از را هاسوالش بچه شدن

 ...پرکرد

 هاکان طرف به هنوز...میرسید نظر به دور کلمه این تحقق چقدر روزی...بودیم شوهر و زن ما حالا

 شی خوشبخت: کرد زمزمه اشک با و کشید آغوش در مرا محکم عمه که بودم نچرخیده

 ...شهیدم برادر امانت شه بخیر عاقبتت...دخترم

 وقتی..بود کنارم مادر یک مثل همیشه مهربان ی عمه تک این..کردم حلقه دورش را دستانم

 نرمی بغض...بود ام مادری بی روزهای و من دادرس عمه فقط ملکوت به کرد پرواز مریمم مامان

 ویر از را عمه ی شانه روی...بود انداخته نقش نگاهم در فقط البته که باران نم نم یک مثل..داشتم

 ...ممنون چی همه بابت: کرد زمزمه و بوسیدم چادرش

 اشک نم هم دوستم شیطان همیشه نگاه...آمد جلو ساقی بعد و شد جدا من از اشک با عمه

 بعد چقدر..دنیا وای: گرفت آغوشم در و کشید را دستانم بعد و کرد نگاهم خوب اول..داشتم

 ...میرسید نظر به دور برام تونگاهت برق این و لحظه این نریمان

 ممنونم.همینطور خودمم برای: گفتم اشک برق و لبخند با و گذاشتم اش شانه روی را ام چانه

 ..کنم جبران امیدوارم..ساقی

 ..خوشبختیت با..کنی جبران بایدم: گفت لبخند با و کرد پاک را چشمش اشک..شدیم جدا

: زدم لب و کردم نگاه میداد را تبریکاتشان جواب و بود سامان و آریا ی حلقه در که هاکان به

 ..میشم خوشبخت

 ...دارم ایمان بهش...میکنه خوشبخت تورو مرد این: گرفت را هایم شانه پشت از ساقی

 بغلم محکم من جانب از هرحرکتی از قبل و برداشت قدم سمتم سامان..داشتم ایمان او به هم من

: کرد گوشم زیر سر و بوسید را سرم..کشیدم اش سینه میان آلودی بغض و عمیق نفس...کرد

 مثل مردی پای که انقدر..شدی بزرگ خیلی...دایی دختر..کوچولو خواهر...کودکی دوران همبازی
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 خوب دست انگار امروز اما بودم نگرانت همیشه..بخندی همیشه بهم بده قول...بایستی هاکان

 ...سپردمت کسی

 لحظه تمام بابت..سامان ممنون: زدم لب و زدم چنگ را پیراهنش..رفت اش برادرانه بغض برای دلم

 ..بزرگی سخت روزای تو چه و کودکی تو چه...بودی که هایی

 ..کوچیکه آبجی فدای: کشید را ام بینی نوک...شدیم جدا هم از آلودی بغض لبخند با

 ناشناخته چیزهای از پر روزی میکردم فکر که نافذ نگاه همان با..لبخند با..آمد جلو هم آریا

 ینهمچ دیدمتون که اولی بار راستش...بشی خوشبخت..میگم تبریک: کرد خم برایم سری...است

 نظر در من رفیق برای و کس بهترین قسمت بازی و اینجاییم حالا اما..بود طنز یه برام روزی

 مخیال اون از...میسپرم شما به و رفیقم..شد رفیق طولانی مأموریت اون تو مرور به هاکان...گرفته

 ...شماست پای مردونه..راحته

 ..کردین خوبی انتخاب هم شما..ممنون: کردم اشاره ساقی به لبخند با

 اما..دلچرکینه کاریم پنهون بابت هنوز یکم: بود حس پر و نرم لبخندش...شد خیره ساقی به هم او

 ...خودمه ماله بیاد پایین بره بالا

 جلو کردن امضا برای عاقد صدای با..بود بلد را عشق زیادی مرد این..گرفت عمق لبخندم

 دفتر آن روبروی هم کنار هاکان و من و کرد نثارمان گرم تبریک یک هم زندان مسئول..رفتیم

 چندین او به مهرم خطبه آن خواندن با که این با...نکردم اش چهره به نگاهی...نشستیم بزرگ

 و مکردی امضا را بزرگ دفتر..چشمانش به کردن نگاه از میکشیدم خجالت کمی اما بود شده برابر

 دقیقا..آمد طرفمان به او و گفت آریا گوش در چیزی زندان مسئول برد زمان کمی که اتمامش بعد

 نهات میتونین ساعتی یه یه داداش: گفت هاکان با دادن دست ضمن و ایستاد هاکان صندلی مقابل

 نداری؟؟ کاری فعلا...برگردی باید دوباره کم کم بعد...اینجا باشین

 ..ممنون چی همه برای..نه: کرد زمزمه جدی نگاه همان با هاکان
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 وظیفمه: رفاقت ناب حس از پر..بود صداقت از پر من به ساقی های لبخند مانند آریا لبخند

 ..داداش

 مرا تا میمانند منتظرم آریا با گفت ساقی و کردم مختصری خداحافظی ساقی و سامان و عمه با

 یک زندان رییس لطف با و شد خلوت اتاق کم کم...برگردند عمه با کردند قانع را سامان و برسانند

 هنگرفت کامل آریا سر پشت شده بسته در از نگاه هنوز...هم از کندن دل برای داشتیم زمان ساعت

 ار گوشم زیر عزیزترینم داغ های نفس هرم و نشست پیچک یک مثل کمرم دور دستی که بودم

 ..من ماله...شدی من دنیای جدی جدی دیگه: سوزاند

 لما که اویی و بودم او مال که منی..بود او مالکیت که منی این از شد منظم و آرام هایم نفس ریتم

 در اشک و رسید گلویم خرمالوی...بودم رسیده لحظه این به درد وپر سخت چقدر..بود من

 شا سینه به پشتم..بود سرم زیر قلبش و بودم بغلش در..جوشید آتشفشان یک مثل چشمانم

 عطش نای میان..حس این میان بگیرد اوج تا میفرستاد قلبم به را قلبش تند ریتم و بود چسبیده

 ..عشق

 ایه پلک بین از..داشت شدن بسته به میل فضا آرامش از انگار چشمانش..چرخیدم بغلش در آرام

 برای میخوردم حسرت که مدتی این تمام جای میخواستم..کردم نگاهش...کرد نگاهم بازش نیمه

 خطوط روی..بگیرم سفت را دستانش...برقصانم سیاهش تارهای میان را انگشتانم موهایش لمس

 ...بکشم نفس آغوشش در ابدیت تا و کنم باران بوسه را صورتش

 کامل چشمانش..گذاشتم اش گونه روی را بود کوچک زیادی که دستم کف و آوردم بالا را دستم

 ..شد خارج اش سینه از حس پر و عمیق نفسش و شد بسته

 سکوت این...بودم خورده دل خون رسیدن این و روز این برای من...داد قلقلک را گلویم بغضم

 ..نمیشد جاری زبان روی که بود زیاد آنقدر که نجواهایی...عاشقانه نجواهای از بود پر بینمان

 بعد و بوسید را دستم کف اول بسته چشمان همان با و حس پر و خشن.. گرفت مچ از را دستم

 معنادار شدت به اما تهی حس یک و کرد سقوط قلبم...نشست نبضم روی دستم کف از لبهایش

 باز بالاخره چشمانش..بود نشسته نبضم روی که لبی مات..بودم کارش مات...کرد پر را وجودم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 547 

 تنم تمام به نبضم از لبش داغی...بود کرده خانه مردمکش های مویرگ میان آرامش چقدر..شد

 وا اینبار و کرد جدا نبضم از بالاخره را لبش...التهاب پر و داغ..کرد پر را وجودم کل و کرد سرایت

 همردان و قوی دستان بود گرفته قاب کامل را صورتم از نیمی...گذاشت ام گونه روی را دستش کف

 ..دنیا نباشی نیستم: زد لب جدیت عین در عشق از پر و حس پر..آرام..اش

 لب..کرد تر صورتم روی را دستش اشکم رد و نشست ثمر به نگاهم در اشک جوشش آن بالاخره

 فضا که بس چرخیدند دورمان پروانه و شاپرک چند انگار و گفتم کنان نجوا خودش مثل..زدم

 شاید خودتم تو...تاریخه ی لحظه ترین قشنگ ساعت این و لحظه این ٬من برای هاکان: بود لطیف

 ..خوبه چقدر بودنت که ندونی

 المح..میدونم: زد لب مهر با..ایستاد کارش این با من قلب و بوسید را بود دستش روی که را اشکم

 ..ازش شم سیراب من تا نگاهت تو ریختن و جهان کل آرامش انگار...خودته مثل

 ..کلامش حس همه این از گزیدم لب

 نرمی با و فرستادم موهایش میان را دستم..بودم غرورش این عاشق..گرفت شکل محو لبخندش

 هست؟؟ اجازه: کرد نجوا و نشست شالم روی هم او دست..زدم عقبشان

 تانشدس نرمی به..دادم تکان را سرم بود شده هم تر شیرین نگاه برق آن با که شیرینی لبخند با

 آرام را ام پیشانی روی پیشانی تل...کرد سقوط ام شانه روی شال و کرد باز هم از را شال های لبه

 باز را سرم ی گیره حرکت یک با دستش و کرد جدا ام مشکی به مایل ی تیره موهای خرمن از

 ردک وادارم دستم گرفتن با و گزید لب کوتاه و کرد نگاهم مات ریخت دورم که موهایم آبشار...کرد

 ...بزنم چرخی

 آبشار از میشد سیراب و میدید را موهایم ی اندازه و مدل و رنگ تازه که این..بود نابی حس چه

 که میکشید یدک را چیزی نگاهش..ایستادم مقابلش دوباره و چرخیدم دور یک...موهایم ی تیره

 ...موهام این تار به تار اسیر من: زد لب جدی و مات فقط..نبود توصیف قابل

 نمت تمام در خون..بود دیگرم اعضای به رسانی خون مرکز که نشست قلبم به جایی دقیقا حرفش

 محوی لبخند...گرفت رنگ و نماند نصیب بی هم هایم گونه و شد پخش بیشتری فشار با
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 هیچ...ای فرشته تو: فرستاد گوشم پشت را صورتم روی ریخته موهای نرم..آمد جلو دستش..زد

 ...نیست توش شکی

 شا وارانه هاکان نوازش و ناز دلم گربه یک مثل...کند نوازش را صورتم دستش تا کردم کج را سرم

 ملودی را اسمش..بودم محتاجش را بعدم روزهای سطر به سطر...بودم محتاجش...میخواست را

 هاکان؟؟: کردم زبانم

 خانمم؟؟ جانم:صورتم روبروی درست..شد خم

 نبود؟؟ لرزان دل نبود؟؟ عسلی طعمش ها خانمم این نبود؟؟ قشنگ

 انجام عقد سریع که این برای بودن هل همه انقدر: دادم قورت را دهانم آب...بود که خدا به..بود

 ..ندیدی هامونم حلقه...هم دهن تو نزاشتیم عسل حتی که برامون نیاد کم زمان و بشه

: تگف خودش برای بود پزانی خرما و میلرزید گرمایش از تنم که ای فاصله با صورتم مقابل همان

 ..میخوام چیزی یه قبلش فقط..ابدیت برای  میکنم دستت هم حلقه..دهنت میزارم عسلم

: بود مویم تار گیر دستش همچنان..شده درشت هم کمی میدانستم..گرفت تعجب رنگ چشمان

 ؟؟ چی

 که: کرد نجوا بینمان ی فاصله میلیمتر دو این از من بهت میان و کرد تر کم را فاصله و شد تر خم

 ..بپرستمت بدی اجازه

 از داغ و انگیز شگفت و باشکوه نیروی یک کنم هضم را حرفش و بیایم خودم به بخواهم تا و

 هیجان این از شک بی بود نشده حلقه بازویم دور اش پنجه اگر و شد ساطع تنم کل به لبهایم

 ...میکردم سقوط

 نگذاشته یعنی...بود نیامده پیش بینمان چیزی همچین وقت هیچ اما بودم نامزد نریمان با من

 ...حالا اما...بودم

 و عظیم ستاره یک مثل که گیر نفس حس این از من و بود شده من مختص نیافتنی دست هاکان

 ...میبردم لذت فقط بود زیبا
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 را اصلهف افتادیم نفس نفس به آب از بیرون ماهی مثل وقتی فقط نمیدانم بودیم هم قفل چندثانیه

 یرینش دنیای: بود همیشه از تر بم و تر زخمی صدایش و چسباند ام پیشانی به پیشانی و برداشت

 ..من

 

 با..ردمک بازی به شروع موهایش با و کردم قفل گردنش راپشت دستانم..بود شیرین لقب این چقدر

 نکن: بود برقرار همچنان هایمان پیشانی اتصال ی نقطه...کرد باز را چشمانش محوی لبخند

 ..نکن ترم طاقت بی..دلبرم

 با و گرفت اما را دستم..شدیم دور هم از آرام و برداشتم را دستانم شیرین ی خنده یک با

 آلایش بی و ساده ی سفره به نگاهی....نشستیم عقدمان های صندلی روی دوباره هدایتش

 ؟؟حلقه یا عسل اول: پرسید رفته بالا ابروی یک با و  کرد عقدمان

 ...عسل:  زدم لب شده کج سری با و کردم سفره معطوف هم را خودم چشمان

 گرفتن گاز: زد لب و کرد من به آمیزی شیطنت نگاه...برداشت را عسل ظرف و زد لبخند شیرین

 ..بده مزه خیلی کنم فکر انگشتات

 بگیری؟؟ گاز میاد دلت: کردم اخم و شد مورم مور حرفش تصور از

 ...نه بدبختانه: کرد زمزمه و کرد نگاهم عمیق حس یک با...شد محو کم کم لبخندش

 یبرا و گزیدم نگاهش سنگینی از را لبم...میماند خواب هامثل لحظه این...کشیدم عمیقی نفس

: گرفتم اش جدی چشمان جلوی و بردم عسل ظرف داخل را انگشتم جو کردن عوض

 ..کنین شیرین و کامتون..بفرمایید

 لبهایش میان نرم را انگشتم و برد بالا را ابرویش یک..شد خیره انگشتم به و زد محوی لبخند

 را تنم کوچکی لرز و شد بدنم وارد دلنشین حس یک انگشتم با هایش لب تماس از..کشید

 بعد آرام..میکردم حس را ام چهره شدن سرخ....مکید را انگشتم و بست را چشمانش...گرفت
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 فکر که چیزی اون از: کرد باز لبخند با را چشمانش و کرد رهایش انگشتم دور زبانش کشیدن

 ..تری مزه خوش میکردم

 از بود دیگری موقعیت اگر شاید..بود کرده پر را وجودم ناب حس یک کارش از...گرفت ام خنده

 انگشتش هم خودش...بود کرده شیرین را لحظه این عسل مانند عشق این اما آمد می بدم کار این

 همه؟؟ این: شد گرد چشمانم...گرفت صورتم جلوی و کرد عسلی را

 ..میخوری همشو: گرفت اش خنده

 در چپاند را انگشتش بکنم اعتراضی خواستم تا و کردم باز را دهانم...بود گرفته ام خنده هم خودم

 فهخ از جلوگیری برای ناچارا...بود گرفته ام خنده هم شدیدا و میشدم خفه داشتم تقریبا...حلقم

 با و گرفت یمان خنده جفتمان...کردم پرت ونبیر را انگشتش و کشیدم انگشتش دور زبان شدنم

 ...خندیدیم من حال این به بلند صدای

 تلخی لبخند...برداشت هارا حلقه های جعبه و شد خم دوباره کشید ته هایمان خنده که کمک کم

 نیومد؟؟ کم پول: زد

 میاد؟؟ کم حالاحالاها مگه میلیون پونزده:  گفتم تعجب با و دادم تکان را سرم

 همراهی حلقه انتخاب تو عروسمو دومادا ی بقیه مثل باید: گفت جعبه کردن باز قبل اخم با

 ...دنیا شرمندتم...میکردم

 هستی که همین: کردم باز لب عشقم تمام با و کردم کج را سرم...گذاشتم لبش روی را دستم

 ...نزن حرفشو دیگه توروخدا....خوبه

 در خودم و زدم لبخندی...میشدم عاشق دوباره شرایطی هر در نگاهش با من..کرد نگاهم فقط

 و بود ساده او رینگ و داشت مرکزش در نگین یک تنها من رینگ...کردم باز را حلقه ی جعبه

 ...سلیقه خوش خانم من اول: کرد نگاهش و برداشت خودش بردارم را حلقه که این از قبل...مردانه

 و وسیدب را حلقه بعد و گرفت را دستم..کشید عمیقی نفس...گرفتم جلویش را چپم دست لبخند با

 از..بود خودش سرجای چیز همه انگار نشست جایش حلقه وقتی...داد سر ام حلقه انگشت در نرم
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 رآخ دست و زد بوسه را انگشتانم تک به تک روی و آورد بالا را دستم که کردم بغض شوق شدت

 حسرت از بودم پر من...دنیا داشتم دستارو این لمس حسرت چقدر: زد لب اش زخمی صدای با

 ...داشتنت

 اب و برداشتم را اش حلقه تنها...نمیکردم پیدا عاشق مرد این به گفتن برای چیزی...گزیدم لب

 انداختم می را حلقه این من...زد چنگ ام سینه در غم یک...بیاورد جلو را دستش خواستم نگاهم

 بغض با...شود زندان وارد آن با نمیتوانست چون...آورد می درش دوباره باید خداحافظی موقع اما

 اش اندازه خداروشکر...انداختم دستش در را آن حلقه بوسیدن بعد و گرفتم را دستش

 ...شدم خیره بود رسیدنمان ی حلقه که حلقه آن و دست آن به فقط..نکردم رها را دستش...بود

 زیباترین دست این..میکشد خودش همراه تورا ی حلقه که عشقیست دسته..دست زیباترین

 هب را دینم و دل که هایی رگ با مردانه دستان آن از بکنم دل شد باعث صدایش...برایم بود دست

 خوشگلم؟؟ خانم کجاست نگاهت: بودند داده باد

 ...نواخت می را پرشکوه سمفونی یک انگار پلک هر با که نتی...بود نت یک مثل چشمانش

 جانم؟؟ آرام آخ

 تو؟؟ از بکنم دل دیگر چطور حالا

 کنی؟؟ محروم دیدارت از مرا آید می دلت چطور

 نباشم؟؟ قرارت بی چطور ام چشیده را داشتنت حلاوت که حالا

 هاکان؟؟؟: لرزید هایم لب

 هاکان؟؟ جان: کشید جلو سر عمیقی نفس با

 ..دارم برات سورپرایز یه: زدم لب و گفتم برایش دلم در عشقم سلامت جانت یک

 داریم؟؟ مگه تر خوشگل خودت از سورپرایز: زد برق نگاهش
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 و کردم بازش...کرد نگاهم تعجب با...برداشتم را پدرش انگشتر ی جعبه و شدم خم و خندیدم 

 اینو عکسه من: گفت بهت با و شد انگشتر محو...گرفتم طرفش به و کردم خارجش را انگشتر

 ...دیدم

 ماله: کردم باز لب و گفتم دل در را علی نام انگشتر روی یاعلی ی خیره...دادم تکان و سرم

 ...بود امانت بابام دست پدرته؟؟

 نمیدانم گذشت چقدر...میکردم درک را حالش من و انگشتر روی شد مات..شد خشک تنش تمام

 ..گرفت ام گریه بست را چشمانش و چسباند هایش لب به را انگشتر وقتی اما

 مویرگ میان انگار و کرد باز را چشمانش دقیقه چند بعد..داد نشان واکنش مردانه چقدر مردم

 ساعت به نگاهی...ریخت اشکم کرد که نگاهم...بود کرده خانه عالم های خون همه چشمانش های

 هاکان؟؟: را اسمش دوباره کردم زمزمه..میشدیم نزدیک دیدار انتهای به و کردم

 هم هایی تلخی یادگاری یک شیرینی عین در انگشتر آن دیدن...خونین و درمانده..کرد نگاهم

 جانم؟؟: زد لب جان بی...بود افتاده مرگشان روز یاد مطمئنا...داشت

 ..بیام وقتا بعضی میزاشتی کاش...میشه تنگ برات دلم الان همین از: زدم لب بغض با

 بیشتر مردونم غرور نزار...عزیزم بهم دادی قول: انگشتانش بود یخ...گذاشت لبم روی را دستش

 ...بشکنه

 هاکان؟؟: بود سخت دوری این...شکست بغضم

 جانم؟؟: بست را چشمانش

 ..کن بغلم: آوردم زبان به را آرزویم تلخی و شیرینی این میان و زدم هق

 اجد هم از مارا میشد مگر...بود دیگر کاغذ یک به کاغذ یک منگنه مثل آغوشش در شدنم فشرده

 کرد؟؟؟
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 و لحظه آن در زدم گره روحش به را روحم من میماندم؟؟؟ زنده گرم آغوش این بدون من مگر

 ...بردم خودم با را جسمم

 ..بسوزیم و کنیم سر روزگار نبودش جهنم در تا بردم خودم با

.................................................................................................................... 

 

 :بعد ماه شش و سال یک

 

 از لابراتوار های بچه از آرام و کلی خداحافظ یک با و کردم خارج تنم از را رنگم سفید روپوش

 قدم از قدم هنوز...بلرزم خودم به کمی شد باعث پاییز اواخر هوای سوز...شدم خارج ساختمان

 مواجه سامان باز نیش با و چرخیدم چپ طرف به ماشین یک بلند بوق با که بودم برنداشته

 محکم را در.  شدم سوار...کردم حرکت ماشینش طرف به و فرستادم بیرون را نفسم حرصی...شدم

 نه؟؟ مریضی: غریدم حرص با و کوباندم بهم

 ...ها ترسیدی ولی: خیال بی و بلند...خندید

 بشر این...کردم جمع ام سینه روی چلیپایی صورت به را دستانم و کردم نگاهش چپ چپ یک

 اون کن باز...حالا خب: کرد کم را اش لودگی از کمی دید که را ام حوصلگی بی...نمیشد آدم

 یایب بود قحط لابراتوار نمیدونم من...نشی ماشین اسیر تا دنبالت اومدم سرما این تو بده..اخمتو

 ...شده شب خونه برسی تا اینجا؟؟

 گرفته را خمم یک زیر دلتنگی که بود روزهایی آن از امروز..بداخلاق هم کمی...بودم حوصله بی

 ایبی نیستی مجبور...کشوره داروسازی آزمایشگاه بهترین اینجا: بود کرده ام فنی ضربه و بود

 ...سرم بزاری منتشو حالا که دنبالم

 نداری اعصاب: گفت باشد شده حوصله بی من خمودی از هم او که انگار و کرد من به نگاهی نیم

 ...میگی چرت خیلی چون..نزن حرف
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 الح در...بود گرفته کمی هوا...میکرد تزریق پوستم زیر خوبی حس شیشه خنکای...زدم پوزخندی

 را لمموبای کردنش رو و زیر بعد و برداشتم را کیفم...شد بلند موبایلم صدای که بودم خودم هوای و

 جانم؟: کردم وصل را تماس سارا ی شماره دیدن با و کردم پیدا

 اصلا..ندارد غمی وقت هیچ زندگی در اصلا او میکردم فکر گاهی...بود شاد همیشه مثل صدایش

 نابغه؟؟ خانم سلام: میکنند؟؟ هجی چیزی چه با را غم میداند مگر

 حالت..عزیزم سلام: دلتنگی و عشق ی نابغه...واقعا بودم نابغه...زدم لقب این به پوزخندی

 چطوره؟؟

 حال بی و دار کش آنقدر صدایم که دارم مرگی یک نفهمد که بود آن از تر زرنگ..کرد مکث کمی

 آورده؟؟ فشار بهت باز دلتنگی..خوب دختر شده غرق کشتیات که باز: است

 به بکوبم را حس و واژه این سر بود مانده کم دیگر...بودم دلتنگ بود ماه شش و سال یک

 ای مسأله..یکم: بودم شده خبره کار این در..دادم قورت را نشست چشمش در که اشکی...طاق

 داشتی؟؟ کاری شما..نیست

 شب ی واسه مانیا..مطلب اصل سر میرم راست یه...نیستی خوب واقعا که این مثل..بابا ای: سارا

 همون که عموش باغ توی ازدواجش سالگرد مناسبت به...گرفته مهمونی یلدا

 دبای...نمیکنم قبول بهونه بگم الانم همین از...منه با هم مهمونا از دعوت ی وظیفه...پدرشوهرشه

 ..شه عوض روحیت بلکه بیای

 اما...بود سختی کار واقعا ذهنی البته صد و کاری ی فشرده شرایط این در هم آن رفتن مهمانی

 زور به و دبیای خودش باشد شده و نمیکند یعنی نمیکنم قبول بهانه میگوید سارا وقتی میدانستم

 از ممنون..باشه: کشیدم ام پیشانی به دستی...میکند را کار این ببرد مرا بسته پا و دست و

 ..دعوتت

 ...شد طرف نمیشه من با بردی پی این به میبینم..شدی عاقل: خندید مستانه و بلند
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 کودکی آن جای خواست دلم کمی فقط و شدم خیره بیرون به...زدم اش انرژی به محوی لبخند

: کردم خفه را حسرتم پر آه..بود ایستاده متری بستنی ایستگاه کنار مادرش با که باشم

 ..همینطوره

 خیال با حالا..همیشه میاری بهونه که بس بود تر سخت همه از تو دعوت..خداروشکر خب: سارا

 ..فعلا..میکنم دعوت رو بقیه راحت

 ....کردم پرت کیفم درون را موبایلم قرمز علامت لمس با و گفتم جان کم خداحافظی یک

 بود؟؟ کی:  پرسید سوالی و چرخید طرفم به سامان سر

 آنقدر...کنم سکوت ها حرف و ها سوال تمام جواب در میخواست دلم...فرستادم بیرون را نفسم

 آرزوی یک همه اما...بکشم نفس کنارش و بیاید...بیاید ها لحظه این میان جایی تا کنم سکوت

 ...دکتر و مانیا ازدواج سالگرد جشن برای کرد دعوتم...سارا: بود خام

 بیمارستان در گاهی و وی آی اچ مرکز در گاهی و بودیم شده آشنا هم با که مدت همه این از بعد

 آن با او هم چقدر و میکردم خطاب دکتر را  آتردین  هم باز میدیدیم را هم سرطانی کودکان

 ...من زدن حرف طرز این از میگرفت حرصش اش اروپایی شبه و باز فرهنگ

 خونه زا کنه مجبور تورو تونست یکی بالاخره پس: آمد کش پیتزا پنیر مثل سامان لب روی لبخند

 ..دربیای جایی دانشگاه و سرکار جز به

 میزنی حرف جوری یه...حوصلما بی خیلی من امروز یه...وا: چرخیدم طرفش به کمی و کردم اخم

 ..طرفی افسرده آدم با انگار

 نیستی؟؟: گفت میشد فرعی خیابان وارد و میزد راهنما که همانطور..زد نیشخندی

 اباعص خودت قول به: گفتم حرص با و آمد در آخش که کوبیدم بازویش به قدرت با را دستم کیف

 ..میگی چرت چون نزن حرف نداری

 :داد تکان سری و گرفت اش خنده حرفم شنیدن با من نابهنگام ی ضربه این از اوخش و آخ میان

 ..بروسلی خانم چشم
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 کشیدم دستم یک های دندان میان محکم را لبم...میکرد پیدا کردنم مسخره برای چیزی همیشه

 ...بردم بالا را اش خنده و بشنوم را صدایش نمیخواهم که دادم نشان ضبط صدای کردن زیاد با و

 زامرو...شدم پیاده ماشین از بکنم تشکری و بزنم حرفی که این بدون ایستاد که خانه در جلوی

 اینجا؟؟ مگه نمیای: شنیدم سرم پشت را صدایش...منطق بی شدیدا هم و بودم لوس هم

 کلید و انداختم نگاهی ما ی خانه به چسبیده و بود خانم مارال ی خانه همان که اشان خانه در به

 ...بخوابم میخوام خستم..نه: انداختم در قفل درون را

 ..نخورده شام: ایستاد سرم پشت جدی

 ...نیستم گرسنه: گفتم مختصر صحبت کردن جمع برای و شدم واردخانه...شد باز در

 طهنق...بود شده پر ظرفیتم امروز واقعا اما است بد شدت به کارم میدانستم...بستم رویش را در و

 سال یک این در بار اولین برای و بودم رسیده جوشم ی نقطه به..بود جایی یک آدمی هر جوش ی

 دستانم میان را سرم و نشستم حوض ی لبه...بودم آورده کم میکردم اعتراف ماه شش و

 ...داشت شکر جای میکردم صبح اگر را امشب...گرفتم

 گیدلتن درد یا اند نبوده عاشق یا...است سال شب بلندترین زمستان اول شب میگویند بیخودی

 رقم اریخت شب ترین یلدا..نباشد عشقت...باشد دلتنگی...باشد شب...بود نگرفته را گلویشان بیخ

 ...نمیشود صبح نکند مرگت دق تا انگار که یلدایی...میخورد

 بسته نقش آب روی هم مهتاب تصویر سرم بالای...شدم خیره حوض آب درون تصویرم به

 در فروکردم را دستم...بود گرفته آغوشی هم به راحت خیال با را مهتاب آب آرام حرکت..بود

 ...بودم شده حسود...زد بهم را مهتاب عکس جدید موج و آب خنکای

 آب مشت چند میزد سنگین که قلبی با...نداشتم را آب و ماه آغوشی هم طاقت حتی و بودم تنها

 پایین با را صورتم آب..کرد خوردن بهم به شروع هایم دندان سرمایش از و پاشیدم صورتم به

 فسن با و کشیدم خودم سر پشت را کیف...بود افتاده اما هایم شانه...شدم بلند و گرفتم ام مقنعه

 ...شدم خانه وارد سنگین های
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 در خانه دیوار و در...خورد سر دستم از در پای همان کیف آمد استقبالم به که تنهایی حجم

 و تمبرداش قدم پنج..نشست تنم به دیوارها تنهایی از ناشی سرمای هرم و بودند رفته فرو تاریکی

 جمع کوتاه هایم چشم شد باعث ناگهانی نور...فشردم را برق پریز تاریک پذیرایی به ورودم با

 فندکش تنها و بود خاموش حالت در که ای بخاری به خیره و گرفتم بغل را خودم دستم با...شود

 روشنش داشتنش نگه کمی و پیلوت چرخاندن با و رفتم جلو...لرزیدم بیشتر بود روشن

 و شد گرم بخاری تا ایستادم ای لحظه چند...ماند ها شعله نارنجی و آبی رقص به چشمم..کردم

 انداخت می یادم ام حلقه برق دیدن...نمیکردم نگاه دستانم به...بخشید گرما هم مرا یخ دستان

 مقنعه که همانطور و شد آب جسمم یخ بالاخره...میکرد بدتر را حالم و هستم دیدنش هلاک چقدر

 روشن را آب کتری زیر و شدم آشپزخانه وارد میکردم باز را مانتویم های دکمه و میکشیدم سر از

 ...کردم

 درونش های لباس حجم دیدن از بعد و انداختم لباسشویی ماشین درون مستقیم را هایم لباس

 تپش...کردم باز را سرم کش و کشیدم عمیقی نفس....کردم روشنش و برداشتم را پودر ی بسته

 و گرفتم ضرب میز روی دستم با....بودم کلافه..شدم سرم مالش مشغول و نشستم آشپزخانه میز

 ...بودم مانده زنده دلتنگی این با الان به تا که سختم جان چقدر کردم فکر این به

 وعشر و فوقم کردن تمام به...کناری ی خانه به عمه کشی اسباب به...کردم فکر مدت این تمام به

 آزمایشگاه بهترین در سهراب همراه ای حرفه فوق تیم یک با کارم آغاز و دانشگاه در دکترایم

 اختس به...بکنم بودم توانسته که توجهی قابل انداز پس و میگرفتم که خوبی حقوق به...کشور

 افتخار به...داشت بالایی قیمت و میشد وارادات اش خارجی ی نمونه که رشد هورمون داروی یک

 ایه لبخند و آریا و ساقی عقد به...بهداشت وزیر توسط و دانشگاه توسط تجلیلم و هایم آفرینی

 شادی هم کنار هارا خوشی این تا بود..بود هم هاکان اگر بود خوب...بود خوب چیز همه...شادشان

 ....نمیکرد تلخ را کامم آنقدر دلتنگی و میکردیم

 ریخته مردان آزارهای مقابل در مانندم فوبیا ترس دیگر سارا لطف به...بودم شده عوض من

 ای منطقی و موفق دختر من حالا....نبود مشکم دم اشکم قبل مثل و بودم شده تر محکم...بود

 راضی خودم از زیادی حد تا و بود شده کم ام مالی مشکلات..آمد می حساب به نخبه یک که بودم
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 حمرو تجویز تنهایی و میکرد لوسم کمی...میبرید را امانم دلتنگی امروز مثل...گاهی فقط...بودم

 ...میشد

 ماشین زمان به نگاه با و کردم دم را چای...شدم کشیده بیرون افکارم از کتری سوت صدای با

:  زدم لب تلخی لبخند با و شدم خیره پدر عکس قاب به...شدم خارج آشپزخانه از لباسشویی

  شما؟؟ که خوشی...برم قربونت سلام

 یل شلوار جایگزین راحت شلوار یک تا میشدم اتاقم وارد که همانطور و فرستادم بیرون را نفسم

 تو گذاشتی و من و خوبه جات بابایی خودمونیم ولی: کردم زدن حرف به شروع بلند بلند بکنم ام

 ببینمش؟؟ برم نباید چرا نمیفهمم من آخه...خورده اعصابم یکم راستش...برزخ این

 درانق که بپیچونی و گوشش نیستی هم شما اونوقت...ها درمیاره منو داد سر آخر هاکان غیرت این

 ...بکن و شکایتش باباش به من طرف از لااقل...نکن اذیت و من دختر

 ناخواسته...کنم شانه را موهایم تا رفتم آینه طرف به و گذاشتم دیواری کمد درون را ام لی شلوار

 بودم؟؟ نکرده گریه بود وقت چند...بودم کرده بغض

 به...خوبه هاکان...ها نکنی شکایتشو..کردم اشتباه...بابا نه: دادم ادامه و گرفتم دستم به را شانه

 دل بگیره ازمون دلتون میدونم..شهیده هاکانم پدر..شهیدی شما..اونجا برم نمیخواد خودم خاطر

 میایم باهم میشه تموم هم ماه شش این ایشالا...نکن شکایتشو پس میگیره ازمون هم خدا

 ...پیشتون

 ..پیشتون بیاد باید هم سرسلامتی برای...دیگه دامادتونه حال هر به

 ...باباش پیش رفتم من که همونطور

 شب این از امان آخ...تختم روی نشستم درماندگی با و گذاشتم آرایشم میز روی را شانه

 بشم؟؟ آروم تا کنم چیکار کنم؟؟؟ چیکار بابا: گزیدم محکم را لبم و زدم عقب را موهایم...ها
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 برایم نفیس قرآن یک مادرم و پدر...ام سالگی نه.... تکلیفم چشن..افتادم ها تر قدیم یاد

 ان وقت هر بعد به این از...گلمه دختر برای هدیه یه این: بود گوشم زیر هنوز پدر ی جمله..خریدند

 ...میکنه آروم و جهان کل کتاب این آرامش...بخون و این گرفت دلت وقت هر...شدی آروم

 آرام ووض یاد با...بوسیدم و برداشتم ام کتابخانه ی قفسه بالاترین از را قرآنم..شدم بلند جایم از

 و کردم خاموش را چای زیر بعد و گرفتم وضو اول...شدم خارج اتاقم از و دادم قرارش میزم روی

 اش سجاده میان...رفتم پدر اتاق به دست به قرآن و کردم سرم را مادر چادر...اتاقم به برگشتم

... یدترک بغضم نشست رویش چشمم که ای آیه دیدن با و کردم باز را قرآن لرزان دلی با و نشستم

 ی سوره..)آگاهست همه به سازند آشکار یا کنند پنهان دلها در خلق آنچه بر تو خدای همان و) 

 ((چهار و هفتاد ی آیه..نمل

 مرا بگوید میخواست آیه همین با انگار..شد باز ام گرفته دل...چکید قرآن آیات روی هایم اشک

 ...میکند درک و میفهمد را ام دلتنگی...هست که...میبیند

 ....غیر به نیاز چه میکند آرامت زیبا انقدر خدا وقتی و

 ...دادم ترتیب دوستانه دیدار یک خدا با ام تنهایی حجم میان و زدم صدا دلم در را نامش

 ...بودم ممنون او از ابد تا کردنش خدایی زیبا این برای من و میفهمد را دلم حرف گفت که خدایی

 ..داره هواتو دلم بدجوری

 ..قراره بی چه آخ سرش از سایت شده کم..برگرد..برگرد

 ..کرد سر رو روزا این نمیشه تو بی...برگرد

 ..دوباره میخونم تو از هرشب

 ..داره حالی چه وای هوات تو شدن گم..برگرد..برگرد

 ..کرد عادت نمیشه شرایط این به..برگرد

 ..شباست همون از امشب
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 ..حواس سرم از رفته

 ..دلم باز و نیستی تو

 ..خیابوناست مهمون

 ..هاست دیوونه از بدتر..نمیدونی توحالمو

 ..خودم با هی میزنم حرف

 ..هاست گلایه دلم تو

.................................................................................................................... 

 

 درش خانه یک تنها...بودند باغ و ویلایی ها خانه ی همه...کردم اطرافم به نگاهی آژانس توقف با

 نمک فکر: چرخید طرفم به راننده مرد...بود ایستاده بازش رنگ ای قهوه در کنار نگبانی و بود باز

 ...خواهرم همینجاست

: دادم تکان سر و انداختم دستم درون کاغذ روی شده حک پلاک  و باغ پلاک ی شماره به نگاهی

 یامم بود درست اگه بپرسم در کنار نگهبان از من کنید صبر لحظه چند شما اما..همینجاست ظاهرا

 ...میکنم پرداخت رو کرایه

 بود گرفته بخار سرما خاطر به که را جلو ی شیشه دستش لنگ دستمال با و داد تکان سری

 ...آبجی چشم: کشید دستمال

 کشناز های پاشنه خاطر به بلندم پاشنه های کفش...شدم پیاده احتیاط با و کردم باز را ماشین در

 بود دهز بیرون پالتویم زیر از که را سبکم لبنانی ی پوشیده پیراهن پایین...میکرد ناراحتم کمی

 ریس که کرد نگاهم سوالی...نبود مسن زیاد...رفتم نگهبان طرف به طمأنینه با و آرام و کردم جمع

 راده؟؟ جناب ویلای اینجا...آقا خوش شب: دادم تکان

 هستین؟؟ جشن مهمانان از...بله...خانم خوش هم شما شب: داد تکان سری
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 یدتأی معنای به سری بود بر زمان راننده بودن آشنا نا خاطر به که باغ شدن پیدا از راحت خیال با

 وارد نگهبان راهنمایی با و کردم پرداخت را کرایه...برگشتم آژانس ماشین طرف به و دادم تکان

 ...شدم باغ

 نهپاش های کفش با ها ریزه سنگ روی رفتن راه هاکان ندیدن از بعد احتمالا دنیا کار ترین سخت

 ...است بلند

 اب پوشیده راه خوشبختانه... کردم نزدیک بهم را پالتویم های لبه و زدم لبخندی خودم افکار به

 شخارج کوچکم دستی کیف از و ایستادم خورد زنگ که موبایلم..نبود طولانی هم زیاد ریزه سنگ

 ی شماره..نخورم زمین که باشد هایم قدم و پاهایم به حواسم هم بروم راه هم نمیتوانستم...کردم

 جانم؟؟: شدم خیره هوا سردی از هایم نفس بخار به و کشیدم را سبز ی دایره..بود ساقی

 دنیا: بودم ندیده او در را هیجانی همچین اش نامزدی بعد که بود سرخوش و شاد آنقدر صدایش

 کجایی؟؟

 انهاک دکتره ازدواج سالگرد جشن بودم گفته بهت: میکرد دنبال را هوا بخار نگاهم مسیر همچنان

 ..دعوتم

 ..نبود حواسم اصلا: کرد پوفی باشد آمده یادش تازه انگار

 تدرخ چقدر کردم فکر این به و بود زیبا و بلند زیادی...انداختم نگاهی کنارم تبریزی درخت به

 ...ای زده هیجان شده؟؟ چیزی حالا: دارم دوست تبریزی

 ...بعد برای میزارم حالا که میدیمت باید...ثانیمه یه برای زده هیجان: ساقی

 تلفن پشت شده چیزی اگه خب: زدنش حرف نوع از میشدم نگران نبود شاد آنقدر صدایش اگر

 ...بگو

 میام دافر من...بگذره خوش بهت...ببینمت حتما باید..نه: گفت کند قطع بخواهد که انگار و عجله با

 ...پیشت

 ...فردا تا..باشه: کردم لمس را درخت ی تنه و رفتم چپ طرف به کمی و انداختم بالا شانه
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 طرف به درخت به دیگری نگاه بعد و انداختم کیفم درون را گوشی شنیدم که را خداحافظش

 ...رفتم ساختمان

 تا زمین اقتصادی لحاظ از خانواده این با که بود این ی دهنده نشان زیاد و بالا مدل های ماشین

 ...دارم فاصله آسمان

 الاب کمی را پیراهنم پایین...شود حس فاصله این که نبود طوری وقت هیچ مانیا و دکتر رفتار اما

 اب و بودند ایستاده ساختمان ورودی در کنار آقا و خانم یک...رفتم بالا را مرمر های پله و گرفتم

 ...کردند گویی آمد خوش گشاده روی

 و اصیل عطرهای با ومخلوط مطبوع هوای برخورد...شدم وارد و دادم تکان برایشان لبخند با سری

 ...داد نوازش را ام شامه مشروبی و سیگار بوی هیچ بدون گران

 ...است خوبی جو مهمانی جو میشد معلوم عطر همین از...گرفت عمق لبخندم

 که بود در چند اطرافم..میشود متصل مهمانی سالن به بود معلوم که کردم راهرویی به نگاهی

 خواستم تا و انداختم نگاهی ها در به..اند کرده انتخاب لباس تعویض برای را کدام نمیدانستم

 من دیدن با وسارا شد باز ها اتاق از یکی در بپرسم بود ایستاده در دم که خانمی آن از و برگردم

  اومدی؟؟ بالاخره: کشید راحتی نفس

 های شب آن از شک بدون اما بود یلدا شب...بود خوب حالم امشب هردلیلی به...زدم لبخندی

 رنگ موهای..بود شده زیبا...برداشت قدم طرفم به سارا...بود تر کوتاه ام طاقتی کم وحشتناک

 کرده همیشه از تر طناز ای نسکافه دوخت خوش و بلند پیراهن آن با اش شده جمع و شده

 ...بودتش

 مختلط میدانستم که ای مهمانی در میگشت حجاب بی راحت چقدر که بود عجیب کمی برایم

 ...است متفاوت آسمان تا زمین او و من فرهنگ میدانستم هم خوب خب اما است

 ...نمیای و پیچوندیم کردم فکر خدا به: گفت زیبایی لبخند با و گرفت را دستم

 داشتی؟؟ تصوری همچین که دیدی ای بدقولی من از: گرفت عمق لبخندم
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 احیانا؟؟ نکردی دیر ولی..خب نه: انداخت بالا شانه

 ..دممی توضیح برات بعد برسم ظاهرم به میتونم کجا من بگو من به اول: کردم اشاره ها اتاق در به

 حواسم اصلا..میخوام عذر: گفت لبخند با و داد نشانم را بود شده خارج آن از که اتاقی همان در

 ..نبود

 چند با بود ساده اتاق یک...آمد سرم پشت هم او..شدم اتاق وارد و فشردم را دستش لبخند با

 خیلی باغ آدرس: کردم سارا به رو آوردم درمی را پالتویم که همانطور...آینه یک و دیوار روی آویز

 ...اومدم دیر که شد این..منطقه به نبود آشنا زیاد آژانسم راننده...بود پیچ در پیچ

 هم روی را هایش لب و شد خیره خودش تصویر به آینه جلوی و گرفت دست را پیراهنش ی لبه

 امسال چون اما میگرفتن خودمونی جشن یه خونشون هرسال آتردین و مانیا...اینطور که: کشید

 ...گرفتن اینجا کردن دعوت همکاراشونم و دوستا و زیادن مهموناشون

 کنارش آینه جلوی و کشیدم پیراهنم به دستی و دادم تکان فهمیدن معنی به سری

 روی یکم رنگم ای سرمه ی پوشیده و بلند پیراهن...کرد نگاهم تحسین با و کشید عقب...ایستادم

 به هم را ام آسمانی آبی روسری...داشت کلوش حالت بلندش های آستین و میشد کشیده زمین

 ورخ در...حجاب با و شیک همیشه مثل...بود گرفته را صورتم قاب و بودم بسته ها لبنانی سبک

 اگر احیانا تا بودم پوشیده ای سرمه ساپورت یک پیراهنم زیر از حتی..بودنم شهید فرزند نام

 ملایم هلویی رژ یک و ای سرمه ریمل تنهایک هم آرایشم...نشود مشخص پایم رفت کنار پیراهنم

 ..بود

 ...خوشگلی باحجاب خانم چه: گذاشت ام شانه روی را دستش سارا

 ..بریم: ایستادم عقب و زدم محوی لبخند

 متفاوت های پوشش با آدم همه آن دیدن و سالن به ورودمان با...شدیم خارج اتاق از هم همراه

 آن در من و میشد برگزار سبک این به که بود ای مهمانی اولین این شاید...ایستادم ای لحظه

 ...داشتم هایش محبت تمام بابت مانیا به که دینی و بود سارا امر هرحال به...میکردم شرکت
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 انداخته سر روی زینتی شال یک هم گروهی و بودند پوشیده شب پیراهن سارا مثل گروهی

 یلیخ تعدادشان که بود گونه خواب لباس و کوتاه هایشان پیراهن که بودند هم نفری چند...بودند

 ایستاده دوستانه کوچک های حلقه در موقر و پوش شلوار و کت اکثرا هم آقایون...بود کم

 کجان؟؟ دکتر و مانیا: بردم سارا گوش زیر را سرم..بودند

 قرار سالن از خوبی جای تقریبا که داد نشان من به را ای نفره دو رنگ ای قهوه چرم مبل سارا

 ...پیشت میان..میگن آمد خوش دوستانشون از یکی به دارن...اونجا بشین: بود گرفته

 لمنتق من به خوبی حس نشستنم با و بود خنک مبل چرم...رفتم طرف همان به و دادم تکان سری

 شب مخلفات و آجیل و انار و هندوانه از پر میزی دیدن با و چرخاندم دور تا دور را نگاهم...کرد

 ....زدم لبخندی انگیز هوس و زیبا چیدمان آن با چله

 قفل رنگ ای قهوه چشم دو در نگاهم و بچرخانم را سرم شد باعث کنارم دختری نشستن

 مزاحمم؟؟: زد لبخندی بازیگوشانه خیلی...شود

 لحظه به لحظه و میشد تغذیه منبع یک از انگار وجودم خوب حس...گرفت عمق کمی لبخندم

 ...میکنم خواهش..نه: بود خوب حالم اما چیست منبعش نمیدانستم....میشد بیشتر

 کرم دامن و کت و بود ریخته دورش باز موهایش...داد تکانی را موهایش روی رنگ زرشکی شال

 ادب را خودش تزئینی و حریر شال آن با میخواست انگار...بود زیبا بودن دخترانه عین در رنگش

 اومدم منم..دوستاش پیش رفت کردن صداش همراهمم...نمیشناسم کسم هیچ..شدم کلافه: بزند

 ..بیفته جونش به هل نکنه پیدام برگرده وقتی اینجا

 اهگن: میکرد چکه کلامش لحن از که هم شیطنت...دلنشین و بود جذاب...کرد پیدا کش لبخندم

 ..داره

 پخش که تار دلنشین نوای میان گردنش های مهره صدای که چرخاند طرفم به را سرش جوری

 همه این میون که دارم من گناه: گذاشت گردنش روی سریع را دستش..رسید گوشم به میشد

 ...میکردم قهر دوهفته باهاش بود نامزدم یا پسر دوست اگه...میره میکنه ولم غریبه
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 واقعا؟؟: احتمالا میکرد شوخی...شد گرد هایم چشم

 این ی عرضه اگه...نه که معلومه: کرده خانه چشمانش در درماندگی کردم حس...کرد نگاهم عمیق

 ...اینجا بیام تعارفش یه با نمیشدم پا که داشتم کارو

 لبخند با و کرد نگاهم دقیق..است چند چند خودش با نمیدانست هم خودش...گرفت ام خنده

 ...خوشگلی باحجاب چه: گفت

 ...دارین لطف: کردم کج را سرم و انداختم هم روی را پاهایم...بودم شنیده هم سارا از را جمله این

 با و کنارت نشستم: بود نواز دیده سفیدش و دست یک های دندان خاطر به هایش خنده...خندید

 فحر فقط...کنارمه کی نمیکنم نگاه میشم عصبی وقتی راستش...آوردم درد سرتو هام حرفی پر

 ..میزنم

 مد اول همان بود شده باعث لااقل...بود جالبی و شیرین دختر...بود نکرده اذیتم اخلاقش این خب

 ...منم بودم تنها...نشدم اذیت: نرود سر ام حوصله

 یکی اب پوریا جز به بالاخره...پریزادم: کرد کج سر و گرفت طرفم به را دستش...شد عمیق لبخندش

 چیه؟؟ شما اسم..بزنم حرف کلوم دو شدم آشنا

 این در الان احتمالا و میزد حرف حرص با او به راجع که باشد همراهش همان پوریا زدم حدس

 ...هستم دنیا: فشردم را دستش لبخند با...میگردد دنبالش بزرگ سالن

 ...قشنگه: داد گردنش و سر به قری

 می ها بچه یاد مرا نگاهش بازیگوشی و شیطنت...بود برق از پر چشمانش...کردم نگاهش تعجب با

 قشنگه؟؟ چی: انداخت

 ..اسمت: زد لب خودمانی خیلی و خندید
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 خوش و جذاب پسر لحظه همان...گرفت ام خنده هم خودم و فهمیدم را حرفش معنی تازه

 ادپریز به رو ناراحتی و جدی صدای با من به توجه بدون و آمد طرفمان به اخم پر نگاه با استایلی

 ..گشتم دنبالت و سالن کل کجایی؟؟ هست معلوم: کرد

 آن با مگر اما باشند راحت تا نکنم توجهی بهشان میکردم سعی...رفت هم در هم پریزاد های اخم

 بفرمایین هم شما حالا..کردم پیدا دوست اومدم...رفت سر حوصلم: میشد پریزاد دار خنده لحن

 ...دوستاتون پیش

 اهنگ اش چهره به شد باعث بود آمیز شیطنت هم کمی که بچگانه ی جمله این از پسر ناباور لحن

 برای دلم هزارم بار برای...بود علت بر مزید هم اش تیپی خوش البته...جذاب و بود مردانه...کنم

 هک گفتم اما گذاشتم تنهات عذرمیخوام من: بود هاکانم لحن شبیه پسر جدی لحن...زد پر هاکان

 ..برمیگردم زود خیلی

 ناراحت: کردم نگاهش گشاد چشمان با من و شد حلقه ام شانه دور ناباوری عین در پریزاد دست

 داریم مشترک حرف چهارتا لااقل...میگذره خوش بیشتر بهم دنیا پیش اما...استاد نشیدا

 ...کنین صدام شد که رفتن موقع...دوستاتون پیش برید..نیستم هم شما سربار اینجوری...باهم

 ادپریز خونسردی البته...کرد رصد را پریزاد عصبانیت و حرص با بعد تعجب با اول پسر چشمان

 هرجور: گفتن با و بست حرص با را چشمانش عمیق نگاه یک با پسر آخر دست...بود دیدنی هم

 ...راحتی

 هی میمرد: گفت عصبی و کرد باز ام شانه دور از را دستانش پریزاد رفتنش با...شد دور کنارمان از

 میکرد؟؟ اصرار دیگه بار

 حرف باهاش اونطوری نباید: گفتم آرام و برگشتم طرفش به ای شده کنترل ی خنده با

 دوستته؟؟...میزدی

 نه: گفت آمیزی شیطنت لحن با بود عصبی و ناراحت الان بیاورد خودش روی به که این بدون

 پیشش منم میده درس موسیقی خودشم همونجا...میکنم کار توش که آموزشگاهیه رییس...بابا
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 ازم بودم تنها یلدا شب و میکنم زندگی تهران تنها و اهوازن خانوادم چون..میگیرم یاد ویالون

 ...برام سوخت دلش جورایی یه...اینجا بیام خواست

: دمش خیره بود رفته نام پوریا همان احتمالا که پسر آن که مسیری به بعد و کردم نگاهش دقیق

 ...بود عادی دلسوزی یه از بیشتر برخوردش

 هب...آمدند طرفمان به دکتر و مانیا بزند حرفی خواست تا و شد خیره مسیر همان به هم او متفکر

 ...ماند غرق خودش تفکرات در هم پریزاد و ایستادم و شدم بلند جایم از احترامشان

 نهایت بی رنگش مشکی شب پیراهن و طلایی موهای و رنگ چند نگاه آن با مانیا...بزرگ خدای

 در انیمهرب با من به رسیدنشان محض به...بود کننده خیره جذابیتشان دکتر کنار و بود شده زیبا

 ..کردی خوشحالم خیلی...بیای نمیکردم فکر واقعا: کرد زمزمه گوشم زیر و کشید آغوشم

 ...بیام بود وظیفم: زدم لب و فرستادم ریه به را اش رایحه خوش عطر لبخند با

 کردم نگاهشان لبخند با چندلحظه..نشست همسرش کمر دور دکتر دست و شدیم جدا هم از آرام

 ...بگیرین جشن و شب این دراز سالیان...میگم تبریک: گفتم آرام و

 الس ایشالا...خانم سرکار ممنون: گرفت دست به را کتش ی لبه و زد لبخند دلنشین و جذاب دکتر

 ...میکنیم دعوتتون هاکان با دیگه

 تناراحت..متأسفم: گفت آرام و گرفت را دستم مانیا....شد لبخندم شدن کمرنگ باعث هاکان اسم

 آتردین؟؟ حرف کرد

 

 ...نگفتن بدی چیز که دکتر..نه: فشردم را دستش و دادم تکان را سرم سریع

 ...الا لاالله...و دکتر: گفت گونه تشر و شیرین خیلی و کرد اخمی آتردین

 ریاپو پیش چرا شما جون پریزاد: گفت تعجب با و نشست پریزاد روی مانیا نگاه...گرفت ام خنده

 نیستی؟؟
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 مگفت شدم آشنا جون دنیا با: شد بلند و زد شادی لبخند بلافاصله و درآمد فکر از تازه پریزاد

 ..باشن راحت استاد باشم ایشون پیش

 ریزادپ به تلخ شکلات مثل نگاه یک...کنم تعبیر چطور را مانیا نگاه رنگ نمیدانستم دقیقا من

 سپ: برد موهایش میان دستی آتردین...گونه شکلات و بود تلخ اما ناراحت نه و گزنده نه...داشت

 عصبیه؟؟ پوریا همین برای

 و ناراحت و تلخ همیشه ایشون دکتر آقای والا: گفت نازی پر لحن با و پرید بالا پریزاد های شانه

 ...ندین نسبت من به...عصبین

 ننز حرف من دایی سر پشت: بود تر محو همه از بین این در لبخندش مانیا و زدیم لبخندی هرسه

 ...خانما خانم

 مگه؟؟ میگم دروغ: پریزاد

 ههم به باید ما: کرد اشاره جایی به آتردین..کرد نگاهش لبخند همان با تنها و کرد سکوت مانیا

 و باران پیش برید..زمین خورده باغ تو که شده پسرش درگیره هم سارا و کنیم گویی آمد خوش

 دور نجاای...بیاد سارا تا میکنن آشناتون ها بچه با اونا...خانم دنیا آشناترین باهاشون باز که پیمان

 ..برین هم شما خانم پریزاد..نباشین همه از

 وا با پریزاد که پوریایی حتی و پسرشان و پیمان و باران دیدن با و کردم نگاه دستش جهت به

 کجان؟؟ شما های بچه: دادم تکان سری بود درگیر

 ..میان دیرتر کمی...خانجونمون پیش: آتردین

 رفط به بود همه به من از تر ناآشنا که پریزاد همراهی با آنها به دوباره تبریک بعد و زدم لبخندی

 ...کردیم حرکت بودند نشسته جوان چندین و همسرش و باران که جایی

 کرده اخم ببند رو از را شمشیر بخواهد که انگار جمع آن در همراهش جذاب پسر دیدن با پریزاد

 ..بود جالب برایم هایش العمل عکس..بود
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 هم بامزه بلکه نبود آزاردهنده تنها نه که میزد موج رفتارش در خاصی بودن خودسر و تخسی

 ...بود

 با اخلاقش...شد بلند جایش از انرژی و شادی با و دید مرا جمعشان به رسیدنمان از قبل باران

 کسی هر که بود عمیق آنقدر بینشان عشق اما داشت تفاوت آسمان تا زمین از همسرش

 قوت ی نقطه و نمیکند ایجاد مشکلی برایشان ابدا رفتار تفاوت این میشد متوجه میدیدشان

 ..است عشقشان

 خدای: گرفت را دستم سریع و کرد طی بلندش های قدم با را بینمان ی فاصله چندقدم

 ...سلام راستی..بود کرده هواتو دلم چقدر نمیکنی فکرشم حتی..بزرگ

 زا را نگاهم سختی که این از بعد و گذراندم نظر از را رنگش ای سرمه شب پیراهن..گرفت ام خنده

 شارف را دستش..بود شده زیباتر و بود زیبا... گرفتم بود شده جمع که اش مشکی فر و براق موهای

 نیومدی اصلا گذشته ی دوهفته...عزیزم بود شده تنگ برات منم دل...سلام: دادم کوتاهی

 ..بیمارستان

 هی برای...جنوب بودیم رفته: زد لب بود همیشگی که صدایش خاص ناز با و داد گردنش به تابی

 ..میبینمت اینجا خوشحالم خیلی ولی..بیام نکردم وقت...پروژه

 ...میگرفتن سراغتو خیلی ها بچه..همینطور منم: دنیا

 اب و خودش برای غرور و جذابیت از بود بتی که پیمان همسرش به اشاره با و زد غمگینی لبخند

 ها تازگی پیمان اما..تنگشونم دل منم: گفت بود زدن حرف مشغول چهره خوش و بامزه پسر یک

 عاطفی ی رابطه یه بیمارستان اون تو پیش چندسال..اونجا بیام من کمتر میخواد نحوی هر به

 هک حالا...ریخت بهم خیلی و من و شد فوت خون سرطان خاطر به که کردم برقرار پسر یه با شدید

 یادب خودشم میکنه سعی و میکنه خطر احساس اونجا های بچه به میزنم سر بار یه ای هفته دوباره

 ...کنه دور خاصی فرد به وابستگی از منو تا

 داره؟؟ دوست انقدر بده مگه: گفتم چشمکی با و خندیدم
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 ...میمیرم براش من: گفت حسی پر لحن با و شد خیره پیمان به دوباره

 ذهنم دیدگان پشت هاکان تصویر مات چندلحظه...کرد ام هوایی بدجور نگاه این و جواب این

 با اورا تعجب کمال در و چرخاندم سر بود شده غافل او از و بود همراهم که پریزادی یاد با و شدم

 ریز اخم یک با هردو و بودند نشسته دونفره مبل یک روی..دیدم پسر همان کنار عمیق اخم یک

 ها هبچ با بریم بیا: بست را نگاهم راه و کرد نوازش را پشتم باران دست...بودند خیره ای نقطه به

 ...کنم آشنات

 هک رفت کنارم از کی پریزاد که کردم فکر این به میشدم همراهش که همانطور و دادم تکان سری

 نشدم؟؟؟ متوجه

 فرحم نهایت بی بودند شده آشنا آنها با باران طریق از دکتر و مانیا که باران دوستان با آشنایی

 زوج از...میکردند اذیت را همدیگر مرتب و بودند تر حاضرجواب دیگر یکی از شان یکی....بود

 دخترک ستیا تا گرفته نرگس همسرش و میزد حرف پیمان با که بود پسری همان که شهریاری

 حاضرجوابش شدت به و جذاب همسر و اش ایرانی جالب ی لهجه آن با بامزه ایرانی هندی

 شآر و کیمیا شخصیت اما...بود جالب هم باران برادر همسر و برادر متانت نظرم به حتی...امیرعلی

 دونفر این کل کل...بود ماجرا طرف یک هم بودند آنها از تر مظلوم که همسرانشان همچنین و

 با دلبرانه عجیبی طرز به اما نبود ایرانی که باران پسرعموی همسر تسلط عدم و بود معرکه

 در دست سارا آنها معرفی از بعد...دستشان ی سوژه بود شده هم میکردند نگاه تبادل همسرش

 مرا و رسید هم بود کرده جاخوش زخم چسب یک اش پیشانی ی گوشه که ارسلانی و سپهر دست

 و بودند جمع دوقلوهای که شیوا و شهاب همچنین و بود مانیا برادر که همسرش و آریانا با

 ارکن کردم پیدا فرصت بالاخره همه با شدن آشنا از بعد...کرد آشنا دیگر نفر چند و همسرانشان

 حبتص از سیر دل یک و بنشینم کرد شان معرفی بانو سارا و لئون سارا که ارمنی پیرزن و پیرمرد

 ...کنم استفاده هایشان

 هرزگاهی هم آتردین و مانیا...زننده جوهای از دور به و آرام کاملا مهمانی..بود خوبی شب ٬ شب

 ارهدوب کوتاهی ی خنده و شوخی با و میپیوستند جمعمان به بودند رسیده که دوقلوهایشان همراه

 ...میرفتند ها مهمان سراغ به
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 خداحافظی موقع پریزاد ی چهره در...کردند ترک را مجلس شام خوردن بعد هم پوریا و پریزاد

 ...رفت ام گونه بوسیدن بعد و کرد خداحافظی بامزه شدت به لحن یک با و نمیشد دیده اخمی

 برای فقط داشت عقیده خودش که آنطور خودم نظر به و بود داری سرزبان و شیرین دخترک

 ...نداشت شاگرد حکم گرفته کمی و اخمو پوریای

 و نرگس و شهریار حرکات از ناشی که ای خنده شدت از تقریبا که این از بعد و نیم و یازده ساعت

 هب تمامشان از..شدم بلند جایم از میشد جمع سختی به لبهایم کیمیا گاهی و بود شهاب و آرش

 باغ از برایشان خوشبختی آرزوی و دکتر و مانیا ی هدیه دادن از بعد و کردم خداحافظی گرمی

 دیدن و خروجم با و بفرستد برایم راننده یک ساعت همان در بودم خواسته آژانس از...زدم بیرون

 آدرس شدنم سوار از بعد و کردم باز را عقب در سریع...نمیشوم معطل که کردم خداروشکر ماشین

 ...کشید عمیق نفس یک راحت خیال با و دادم را

 ...بود شده تمام هم امشب بالاخره

 ...هاکان نبود از حسرت کلی با و خوبی به

 و بودم رفته مهمانی یک ها مدت از بعد...بستم کوتاه را چشمانم و چسباندم شیشه به را سرم

 ...بود همیشه از بهتر کمی حالم

 شاد صدای اما بود انگیز خوف کمی اطراف درختان ی منظره...کردم باز را چشمانم و کشیدم آهی

 و محیط خوف بین میشد باعث میزد حرف چله شب از ایرانی قدیمی رسوم از که رادیو ی گوینده

 ..باشم معلق ماشین امنیت و آرامش

 ..داشتم خاصی حس یک

 نگران..خاص ی دلشوره یک..کند آگاه چیزی یک از تورا میخواهد  قبل از روحت که مواقعی مثل

 ...چرا کننده مضطرب اما نبود کننده

 درونم حس خروارها میان را حس آن مهمانی در لحظاتم یاد و عمیق نفس چند با کردم سعی

 ...نبود درست چیزی یک..نمیشد اما کنم سرکوب
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 کنترل هم روی لبهایم فشردن با و بگذارم ام سینه روی را دستم شد باعث قلبم نامیزان ریتم

 ...بگیرم دست در را افکارم و احساس

 به من..میشد بیشتر میشدم نزدیک خانه به هرقدر انگار که میزد موج وجودم در قراری بی یک

 ...داشتم ایمان هشداردهنده های حس این

 ...بود کرده حس را چیزی امشب هم او انگار..بگوید من به میخواست را چیزی درونم حس

 ...کنم قسمت آن با را بود افتاده جانم به که التهابی تا خریدم جان به را شیشه سرمای

 به نگاهی..شد مان کوچه وارد ساعت یک بعد بالاخره فرعی مسیر چند در انداختن با راننده

 عابر بی و خلوت کوچه و بود گذشته هم بامداد از...انداختم دستم رنگ طلایی بندفلزی ساعت

 به را بودم کرده خارج کیفم از کلیدم دسته همراه قبل از که ای کرایه ایستاد که ماشین..بود

 ...شد دور و کرد حرکت کنارم از ماشین...شدم پیاده ماشین از کوتاه تشکری بعد و دادم راننده

 ...بود کرده یخ وجودم انگار و میلرزید پایم و دست که کوچه خلوتی یا بود سرما از نمیدانم

 سنگین را نفسم...کردم باز را در عمه ی خانه در به نگاهی نیم بعد و انداختم قفل درون را کلید

 تپش صدایی شنیدن با که شوم وارد خواستم قفل از کلید آوردن بیرون بعد و فرستادم بیرون

 ...شد خاموش یکباره به ام حیاتی علائم تمام سرم

 صدای نداشتند باور که هایی گوش..بود هایم گوش داشت جان کمی هنوز بدنم در که چیزی تنها

 کنم رد بند را دستم توانستم تنها کرد سقوط زمین روی که کلیدم دسته...اند شنیده را کسی چه

 ....نکنم سقوط آن مثل هم خودم تا

 منه؟؟؟ زنه اومدنه خونه وقته شب نصفه نیم و دوازده ساعت: صدا

 ...شد آزاد آرام آرام بود خورده گره کاموا ی توده یک مثل که ام سینه در شده حبس نفس

 ...یلدا شب های هندوانه شیرینی مثل..بود شیرین بود اگر هم رویا...بستم را چشمانم
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 از شکا...انگار بودند شده فلج پاهایم...نداشتم برگشتن توانایی...بود صدا صاحب به پشتم هنوز

 سینه روی بود جدا در از که را دیگرم دست...بود شده سرازیر ام گونه روی بسته های پلک پشت

 ...نیستم خواب بدونم بزار...بزن حرف..بزن حرف: کردم نجوا لب زیر و گذاشتم ام

 دیگری از تر سنگین کمی یکیشان که دوقدمی...قدم دو درست...شد بلند هایش قدم صدای

 من ی بسته های چشم و ایستاد ها قدم...صدا این با انداخت راه پرشکوه سمفونی یک قلبم..بود

 ..میباریدند همچنان

 دنیای: کرد ترک را جایش و کرد پرواز سویش به قلبم شد بلند دوباره که اش زخمی صدای

 من؟؟؟ شیرین

 با...ینزم روی کلید دسته سر بالا..ایستادن برای در به زده تکیه...بسته چشمان آن با...گریه میان

 ..شدم عاشق دیگر یکبار من...نبود که قلبی

 ...بود کرده حس را نفسش من از زودتر حسم بود؟؟ حضور این مبهمم های حس آن دلیل پس

 باشد؟؟ من وهم و برگردم میترسیدم که بود؟؟صدایی صدا این ساقی شاد صدای

 ...برگشتم ممکن حرکت ترین آهسته با...آرام

 ...بود من رویای ی همه که شد قفل چشمی دو در چشمانم و برگشتم

 ...بالا تا  پایین از..پایین تا بالا از...کردم نگاهش ناباور...بینمان فاصله قدم سه با

 ...بود افتاده اش چهره روی کوچه درون چراغ نور

 ...زدم چنگ ام سینه روی را دستم...شد باز مانده بیرون آب از ماهی مثل دهانم

 تشخیص قابل تاریکی در که تیره سوییشرت و همرنگ پیراهن و سیاه شلوار این با..مرد این

 بود؟؟؟ هاکان...دلتنگ نگاه و ناب لبخند و جیب در دستان آن با...نبود

 حظهل که اشک پر و ناباور من و..بود رفته هاکان آغوش به و نبود که قلبم...برنگشت و رفت نفسم

 ...بودم جانم آرام ی خیره آمد نمی بند ای
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 چشمان عطرش استشمام از من و کرد پر آرام را فاصله...کرد تر رنگین را لبخندش ماتم نگاه

 سقوط صد در صد بودم نداده تکیه در ی لنگه به اگر...شدم بسته دوباره ام اشکی

 مشد کشیده خانه داخل نرم حرکت یک با من و نشست بازویم روی مانندی کوره گرمای...میکردم

 اشکم از خیس صورت و رفتم فرو مردانه آغوش یک در در شدن بسته صدای شنیدن با همزمان و

 ...شد آغوش هم معطرش پیراهن با

 ی هدیه رویا این و باشد برده خوابم آژانس ماشین در میدادم احتمال...شده چه نداشتم باور هنوز

 ...باشد یلدایم شب

 لب شب نیمه سکوت میان و چسباند اش سینه به بیشتر را سرم و نشست گردنم پشت دستش

 ...بزن حرفی یه...دادم جون صدبار ها ثانیه تک به تک میون ببینمت تا: زد

 پی در و باشد رسیده مخدرش به هایت سلول تک به تک وقتی زد حرفی میشد حرف؟؟مگر

 خودش به بیشتر مرا و گذاشت سرم روی را اش چانه..باشند شده فلج حضورش از بهت و آرامش

 ...شیرین درد یک..آمدند درد به هایم استخوان...فشرد

 میشد؟؟ حس درد هم خواب در راستی

 دنیا؟؟: بود کننده دیوانه چقدر صدایش

 پر گوشم زیر قلبش... میخورد تکان محکم آنقدر ام سینه ی قفسه چرا پس نداشتم قلبی که من

 ..مینواخت محکم و قدرت

 میشود؟؟ حس قلب صدای خواب در راستی

 هم خواب در...کند حل خودش در مرا میخواست انگار میشد وارد بازوانم به که فشاری آن با

 میشود؟؟ حس اشک خیسی

 ..صداته دلتنگ هاکان...جونم آرومه بزن حرف: تر زخمی...شد بلند دوباره صدایش

 جدا آرام خودش از مرا...بود انداخته کار از را زبانم کاملا آغوش این شُک..کردم سکوت بازهم

 ...شوم جدا او از زیاد نمیخواستم...گرفتم محکم مشتم در را پیراهنش..کرد
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 ..بپرم خواب از میترسیدم

 ...رفت فرو هم در چشمانمان

 ..بود عاشق و دلتنگ و قرار بی نگاهش

 کرد؟؟؟ تعبیر را ها نگاه حس میشود هم خواب در

 بهت خانم مبارک یلدا: چرخاند راست و چپ به را سرش و داد قرار گردنم و کمر پشت را دستانش

 ...زدم

 رمن چشمانم بود چنگم در پیراهنش که همانطور که نشست لبهایم روی نرم چنان لبهایش بعد و

 ...شد بسته نرمک

 دارد؟؟ لذت آنقدر عشقت ی بوسه هم خواب در

 ...پریدم خواب از آغوشش در من و شدند سست کم کم ناتوانم پاهای

............................................................................................................... 

 

 هفاصل هم از کمی تنها آلودم خواب و خسته چشمان شد باعث صورتم روی آفتاب مستقیم تابش

 ویر دستم فشردن با و انداختم پنجره حریر ی پرده به باز نیمه چشمان آن با نگاهی نیم...بگیرد

 تخت از را پاهایم حوصله بی...میسوخت چشمانم و میکرد درد سرم...شدم بلند جایم از ام شقیقه

 ی لبه گرفتن با موقع به و چرخید سرم دور چندلحظه دنیا...شدم بلند جایم از و انداختم پایین

 گریبانگیرم گاهی صبحگاهی فشار افت..کردم جلوگیری خوردنم زمین از تخت به چسبیده میز

 و تمرف پرده طرف به دیدم شدن بهتر بعد و کردم لمس را خوابم رنگ صورتی شلوار و بلیز..میشد

 معلق ذرات شدن دیده باعث که صبحگاهی مزخرف آفتاب تابش از تا میکشیدمش که همانطور

 هم خودم که کشیدم را پرده کی دیشب من کردم فکر این به کنم جلوگیری میشد هوا غبار و گرد

 نداشتم؟؟؟ خبر
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 ...باشد آمده باران گذشته شب دادم احتمال آب از خیس حیاط دیدن با و انداختم بالا شانه

 تخت کنار های لباس روی نگاهم میفرستادم گوشم پشت را موهایم که همانطور و چرخیدم

 مهمانی یاد با و کردم ریز را چشمانم کمی...ساپورتم و کفش و شال و بلندم پیراهن..شد خشک

 بودم؟؟ کرده فراموشش چطور...شد گشاد چشمانم دیشب

 فکرمت و کشیدم ریزی های خط ناخنم با بود بیرون لباسم ای حلقه آستین زیر از که را دستم روی

 از و بودم آمده خانه و بودم شده پیاده آژانس ماشین از کی من: زد هایی جرقه ذهنم ها لباس به

 بودم؟؟ کرده عوض را هایم لباس کی تر مهم همه

 ...اما بود کردنش باز و در قفل با رفتنم کلنجار داشتم خاطر به که تصویری آخرین

 و خانه مقابل هاکان حضور یاد با و آورد هجوم ذهنم به اطلاعات تمام ای نکردنی باور سرعت با

 ...دادم تکان راست و چپ به را سرم اش بوسه و آغوش

 ...مطمئنم..بود خواب: بود ناباور لحنم

 خارج اتاق از بگیرم قرار خوردن زمین مرز در و بپیچد بهم پایم شد باعث که سرعتی با

 آشپزخانه روشن برق دیدن با و شدم پذیرایی وارد و زدم کنار صورتم جلوی از را موهایم...شدم

 ...افتاد کنارم شده خشک دستانم

 ار برق بود رفته یادم خودم حتما...شدم خیره آشپزخانه درگاه به و فرستادم بیرون آرام را نفسم

 ..کنم خاموش

  بودم شده خانه وارد خسته دیشب حتما..بود مانده حبسش از ماه شش هاکان...بود همینطور حتما

 ...بود خواب چیز همه و

 ...شد عادی هایم نفس ریتم کمی افکار این با

 هی که را موهایم دستم یک با و دادم قورت میشد ترشح زیاد هیجان شدت از که را دهانم آب

 از قلبم آشنای مرد خروج با که اتاقم برگردم خواستم...زدم کنار میریخت ام پیشانی روی

 ...شدم میخ زمین به همانجا آشپزخانه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 577 

 مردانه چقدر..بودند جدی اما چشمانش...زد عمیقی لبخند بعد و کرد تعجب کمی دیدنم از

 ..خانم بخیر صبح: بود ایستاده

 حلقم ته از زور به...ناباور و بودند خشک لبهایم...نشست قلبم روی و شد جدا مویم روی از دستم

 خوابم؟؟ هنوز من: زدم لب بودند شده ناباور و تر سریع که چشمانی با و کشیدم بیرون را زبانم

 اب و برداشت طرفم به چندقدم...بود دلتنگ و خاص نگاهش چقدر...گرفت عمق بیشتر لبخندش

 از الان همین شما میدونم من که اونجایی تا: کرد زمزمه باوری قابل و محکم لحن اما لبخند همان

 میاد؟؟ خوابت باز نکنه خوابیدی سیر دل یه دیشبم...شدی بیدار خواب

 را مسر و زد زانو کنارم و کرد صفر را مان فاصله سریع نگران هاکان که افتادم زانو روی کاناپه پای

 دنیا؟؟: گرفت دستانش میان

 روی هایم اشک سریع خیلی...بود واقعیتی هر از تر واقعی گفتنش دنیا این...نبودم خواب...نه

 ودب دستانش بین صورتم..بود شده جدی دوباره و بود خیره ام چهره به...کردند خودنمایی صورتم

 ...بود او پرقدرت دستان مسیرشان انتهای هایم اشک و

 هاکان؟؟: زدم لب ناباور و شکه

 

 جان: کرد نجوا آغوشش میان سرم کشیدن با و کشید عمیقی نفس...بست دلتنگ را چشمانش

 هاکان؟؟

 مطمئن دیگر..بود آمده..نمیشد شیرین حد این تا هم خواب...نبود خواب...گرفت شدت ام گریه

 چطور؟؟ اما..نبود خواب بودم

 زیر کنم گوش را حرفش میخواست که ها وقت همان مثل جذبه پر و جدی و بوسید را موهایم روی

 ..کن تمومشون..اشکات با میشم له: گفت گوشم

 فرو موهایش بین را دستم و کردم نگاهش خیس چشمان همان با...کردم جدا بغلش از را سرم

 چطور؟؟: نالیدم میکردم نگاه را اش چهره اجزای اشک و ولع با که همانطور و کردم
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 ..عفو: کرد زمزمه بوسیدنش با و کشید بیرون موهایش از را دستم

 ..داشتم را دیدنش آرزوی ماه شش و سال یک..خورد سر دستم همان در قلبم من برای

 شروع ناباوری از...خوشی از...شد سرازیر هایم اشک دوباره...داشت زیبایی حروف چقدر عفو؟؟؟

 تمام اب میکشیدم بغلم در را سرش که همانطور و گزیدم را لبم..بود بهارم ترین بهاری که زمستانی

 بس میدادن تحویلت جنازمو شاید نمیومدی...سوخت من حال به دلش خدا: کردم زمزمه عشقم

 ...بودم دلتنگ که

 ...کن تکرارش داری جرأت: فشرد را ام چانه ای کننده لال تحکم با و کرد جدا مرا خشونت با

 با و گرفتم نیشگون یک نامحسوس پایم ران از..اینجاست نداشت باور نگاهم هنوزم...زدم لبخند

 این تنگ دل: بود حرفم از ناراحت و جدی هنوز اش چهره...شد صدادار لبخندم دردش حس

 ...میدیدم خواب انگار و دیشب...بودم لحنتم

 ششیدای قبل از بیشتر مرا مرگم حرف حتی سر حساسیتش این..شد نرم چشمانش کمی بالاخره

 دستش با او و گرفتم محکم را دستش..بود شده ام چهره مات..کردم نگاهش دلتنگی با..میکرد

 یاد با ثانیم هر و شب هر..روز چهل و پونصد: کرد نجوا دلتنگ...فرستاد گوشم پشت را موهایم

 ..نشد فراموش یادت ثانیه یه حتی..گذشت ذهنم ی پرده پشت نگاهت تصویر

 ...اطرافم بود مه در انگار..گرفتم را هایم اشک جلوی توانم تمام با و گزیدم تر محکم را لبم

 نهمردا و بلند پیشانی به لب طاقت بی..بودنش از بودم داغ و بودم نکرده هضم را حضور این هنوز

 زبا چشمانم من اما..بست را چشمانش...چسبید ام بوسه محل به ام پیشانی بعد و چسباندم اش

: یرس دل یک...ببینمش مدت این تمام جبران به میخواستم..نمیکشید ته انگار ام دلتنگی..بود

 و خونه این بود جهنم...برات گفتم نا حرفای از میکردم پر رو خونه این دیوارای و در..نبودی وقتی

 ...تنهایی با خلوتم

 ..زنم که نبودم مرد: کرد نگاهم درد با..کرد باز را چشمانش
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 ردیگ که اشکی با رخش به رخ و زدم لبخندی...لبهایش نرمی بود داغ...نشست لبش روی دستم

 ..من فقط..من مرد...مردی تو: کرد زمزمه دلتنگی دنیا یک و نبود اختیارم در

 سنف..کشیدم عمیقی نفس..کرد بغلم محکم و کرد مهمان ای بوسه به به را لبهایم جواب جای به

 ..بود عمرم نفس ترین اکسیژن پر و ترین عمیق انگار عمیقم

 و خندید بلند...کشیدم اش سینه در ای خفه جیغ...کرد بلندم و انداخت زانوهایم زیر را دستش

 خدایا..کردم نگاهش هیجان و نفس نفس با...زد خیمه رویم هم خودش و نشاند مبل روی نرم مرا

 نه؟؟ میدونست ساقی: شکر بودنش برای

 و چشم خلق برای...انصاف خدایا..چشمک این با کرد سقوط شکمم در قلبم..زد چشمکی و خندید

 نکردی؟؟ مرا دل فکر...مردانه و زیبا انقدر گذاشتی؟؟ وقت  روز چند ابرویش

 اومد آریا اومد آزادیم حکم که صبح: گفت آرام و فرستاد عقب را موهایش..بودم نگاهش ی خیره

 هب...دیدنت برای نبود دلم تو دل..شدم آزاد که نمیشد باورم خودمم...وسیله و لباس با..دنبالم

 امبی مستقیم خواستم...ماه شش بودم خورده عفو نداشتم کار کسی با که زندان تو اخلاقم خاطر

 رسیدم خودم به یکم بعد و کارم سراغ رفتم اول..میدادم انجام رو کاری یه باید قبلش اما سراغت

 تو اومد یادش بعد و بهت زد زنگ..شی سورپرایز که نگفت ساقی..نبود که عشقم دیدن اومدم و

 زیر درانق...نکردم قبول اما بیام صبح و برم باهاشون خواستن ازم..دعوتی مهمونی گفتی قبلا بهش

 و ونهخ میارین تشریف دیر انقدر آخره بار برسونم عرضتون به باید البته...بیای تا ایستادم چراغ

 اشکتو هم حالا...خوشگل خانم هستم جوره همه امروز از اما نبودم بعد من..نمیگم هیچی هم بنده

 ..نشدم عصبی تا کن پاک

 خوردن سر و بلندی خاطر به که را موهایش و کردم پاک را ام گونه روی خورده سر اشک سریع

 نگهش همانجا و فرستادم عقب دست با را بود کرده اش کلافه اش پیشانی روی دوباره

 دلم در که همانطور و دادم قورت را ام شادی بغض...لرزان دل و بود محو که زد لبخندی...داشتم

 سراغش؟؟ رفتی اول و برات بود من از تر مهم که داشتی کاری چه: گفتم میکردم شکر خدارا
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 یچه...کس هیچ: گفت محو و کرد نوازش را لبم طرف به ام شقیقه از انگشتش با..کرد شیرین اخم

 ..ابتشب میزنیم حرف بعدا..میکرد پیدا ربط تو به مطمئنا کارمم اون...نیست تر مهم برام تو از..وقت

 و داشتم نگه ام سینه در را نفسم...بود من زندگی پود تارو میزد دم آن از که بودنی مهم این

 هاکان؟؟: پرستیدم لبهایم میان عاشقانه را اسمش

 عجیب که آخ جانم؟؟: زد نفس کمی ی فاصله با و گذاشت مبل روی سرم طرف دو را دستش

 ..اسمم کردن صدا موقع ناز این دلتنگ..بودم صدا این دلتنگ

: یتنهای و تلخی شدن تمام از..بود ناباوری از..نبود تلخ بغضم...کردم بغض خنده میان و خندیدم

 ...اینجایی که هنوز نمیشه باورم

 نوازش به کرد شروع نرم...موهایم میان کرد فرو و برداشت سرم چپ طرف از را دستانش از یکی

 لحا از بغلم تو دیشب وقتی... نمیشه باورم خودمم:  زد لب و دستانش ی تشنه موهای تار به تار

 وییدمتب دلتنگی با هزاربار و کردم نگاه صبح تا مهتابیتو صورت وقتی..گذاشتمت تخت رو و رفتی

 اورب اونوقت..بچینم صبحونه میز خواستم عمرم تو بار اولین برای خانمم برای وقتی...بوسیدمت و

 .. کردم پرستش موهارو این تار به تار دیشب من...شده تعبیر هرشبم خواب و کنارمی که کردم

 در وجودم در را پرشکوه حس یک صدایش نت به نت در کرده تراوش حس این..لحن این..صدا این

 ..انداخت جریان

 لحظه این من برای...میچرخد من محور چیز همه و ام ایستاده جهان مرکزیت در میکردم حس

 صدایش در حس این خمار چشمانم..بود پرستیدنی و لطیف پاییزی نم نم باران مثل درست

 شیرین بخشیده ام تشنه تن به را اش بوسه و نوازش و کرده نگاهم شب تمام که این باور...شد

 و شدم چشم وجودم تمام با...کنم بیان کلمات در حتی را عشق این شدت نمیدانستم...بود

 ی قفسه خواستم...دیدن عشق این با را مرد این میگنجید تصورم در مگر اصلا...کردم نگاهش

 اش سینه به محکم سرم و پریدم جاین از چیزی یاد با که ببوسم را قلبش روی و سینه

 ..گرفت درد...عزیزم کجاست حواست: کشید عقب و گرفت دستانش میان را سرم سریع...خورد
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 و لباسام: کردم زمزمه لرزان و مبهوت نگاه با...بود دیگری چیز دردم...درک به دقیقا سرم درد

 کردی؟؟ عوض تو دیشب

 مه لبش روی لبخند این و ستاره و لبخند از شد پر مغرورش نگاه کم کم و کرد نگاهم گنگ کمی

 زده گند حد چه تا و افتاده اتفاقی چه دقیقا بدانم تا بود کافی واکنش همین..گرفت شکل

: نالیدم اش سینه در مشتی با و کردم قایم پهنش ی سینه در ناله با را سرم سریع...ام

 ..هاکان....وای

 بلند شد باعث بود محرمم و همسر رسما که مردی مقابل در بود معنی بی کاملا که خجالتم

 میان محکم مرا...میخندید لذت این با بار اولین برای و بود جدید کاملا که ای خنده..بخندد

 زمزمه سرخوش و بوسید را ام گونه محکم برایم باشد کرده ضعف که انگار و کرد قفل بازوانش

 ..که من عاشقتم...دنیا خجالتت فدای هاکان: کرد

 لحظه آن تا که انگار نه انگار..شد همزمان خورد شیشه به که باران رگبار صدای با حرفش ذوق

 ..بارون جون آخ:زدم لب ام شادی بغض با و کرد جدا آغوشش از را سرم..میکشیدم خجالت داشتم

 زیرش؟؟ بریم میخوای: کرد زمزمه ام زده نم نگاه مات

 هنوز..کردم می باور بهتر را بودنش میشدم خیس باران زیر اگر کمی شاید..بود دلم حرف حرفش

 اش جدی لبخند با..کشیدم را دستش و پریدم جایم از ذوق با..چیزرویاست همه میکردم حس

 رگباری باران زیر و رفتیم حیاط به من های ورجه ورجه و شادی میان و آمد دنبالم

 ..میپوشیدی چیزی یه باید..عزیزم میخوری سرما:کرد نگاهم نگران..ایستادیم

 پیشانی روی موهایش..گرفتم را دستانش و زدم کنار را شدید بارش از خیسم موهای دستانم با

 ..نمیخورم سرما باشی که تو:میکرد قرارم بی و بود ریخته اش

 ..مهباور..نیست شعار..دنیا زندگیمی ی همه:  زد لب و گرفت دستانش میان را سرم محوی لبخند با
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 هاکان..میشد تر ملموس برایم داشت چیز همه...کشیدم ورجه ورجه از دست حرفش با

 هم من ودست شد حلقه خیسم موهای دور دستش..بود شده تمام چیز همه یعنی..اینجابود

 ...شد پرستشمان آغاز لبهایمان و زد چنگ را خیسش موهای

 بود؟؟ آمده واقعا یعنی...بودم ناباور هنوزهم...هم ی تشنه اما...خیس...  زیرباران

 ..میباره بارون داره نم نم و نم نم

 ..قراره بی دلای هوای هوا

 ..نمیده جواب دیگه موندن خونه تو

 داره؟؟ فایده چه آخه دوستی و دوری

 ..بشیم تر خدا بارون تو بیا

 ..بشیم صداتر هم و بزنیم حرف

 ..بشیم مجنون و لیلی نمیگم من

 ..بشیم تر ریا بی یکم فقط

 ..میخونم میگم شعر دارم تو هوای به

 ..میدونم ؛ میدونی منو حال خودت تو

 ..برسه آخر به دنیا بیاد آسمون از سنگ

 ..میمونم تو عشق پای به مردونه و مرد

 ..بشیم تر خدا بارون تو بیا

 ..بشیم صداتر هم و بزنیم حرف

 ..بشیم مجنون و لیلی نمیگم من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 583 

 بشیم تر ریا بی یکم فقط

 ..میباره بارون داره..نم نم و نم نم

 ..قراره بی دلای هوای هوه

.................................................................................................................. 

 

 برانگیز اشتها تزیین گرم وسواس نگاه با که همانطور و کشیدم بیرون یخچال از را سالاد ظرف

 ...دادم قرارش میز روی میگذراندم نظر از را رویش

 و سفید و بنفش کلم ٬ذرت٬شده رنده هویج ٬زینتی ی گوجه ٬خیار ٬قارچ ٬رنگی ای دلمه های فلفل

 رفظ و کوبیدم بهم را دستانم ذوق با...بود ساخته نقاشی تابلوی یک آن از درشت زیتون چندعدد

 زعفران و برنج عطر...کردم جا به جا کمی را بود شده تزیین محمدی گل و نعنا با که ماست های

 سالاد داشتم دوست...میبرد آدم کف از عنان ام افتاده جا سبزی قرمه عطر با مخلوط رویش

 طبعش باب بیشتر کاهو سالاد و ندارد دوست زیاد هاکان میدانستم اما کنم درست هم شیرازی

 ..است

 نعناهای آن با هم آن دوغ پارچ...رفتم عقب کمی و کشیدم دهانم میان تفکر ی نشانه به را لبم

 سفره یک ها مدت بعد میز این و خانه این و داشت قرار سبزی ظرف کنار درست رویش شده جمع

 ...بود دیده خودش به شاهانه ی

 نارک و برداشتم کابینت روی از را بود کشیده را زحمتش عمه که ترشی رنگی و کوچک های کاسه

 به آماده دهان و شد آشپزخانه وارد خودش کنم صدایش خواستم که همین و دادم قرار ها بشقاب

 ...شد بسته کاملا میز دیدن با حرفش

 تو: گفت اش کننده دیوانه لحن با من ی خیره بعد و انداخت میز به غریب و عجیب نگاه یک

 کدبانویی؟؟؟ انقدر چطوری بچه فسقل
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 لیصند و رفت میز طرف به و گرفت اش خنده..کردم سکوت و انداختم بالا را هایم شانه شیطنت با

 ...شدی خسته..خانمم بشین: کشید بیرون ای

 یصندل روی عمیق نفس یک کشیدن و موهایم بوسیدن بعد هم او و نشستم صندلی روی لذت با

 ...نکنه درد خونه کدبانوی دست: گفت محبت با و نشست مقابلم

 این تو: کردم زمزمه غرورش پر و مردانه تصویر ی خیره و گذاشتم ام چانه زیر لذت با را دستانم

 و امن ی خونه یه...باشم من...باشی تو...داشتم رو لحظه این آرزوی همش ماه شش و سال یک

 ...داشتن دوست عالمه یه و لبخند یه و میز یه...روشن چراغ یه و غذا گرم بوی با...باشه کوچیک

 حسمو نیستم بلد قشنگ تو مثل من: کرد زمزمه میبوسید که همانطور و گرفت را دستم

 من...اینه اونم...جدی ی جمله یه...مسئولیته پراز که جملست یه عشق انتهای من برای...بگم

 ..دارم دوست

 که تحکم و جدیت این با جمله این...کرد پر را وجودم خوشبختی ورای حسی و گرفت ام خنده

 ...دارد نگه عاشق ابد تا مرا بود بلد مرد این..عاشقانه کتاب صدها یعنی میشد گفته

 اآری: پرسیدم بکشم برایش تا برمیداشتم را بشقابش که همانطور و انداختم غذاها به نگاهی

 در؟؟ دم بود اومده داشت چیکارت

 برنجش روی چندقاشق و رفت خورشت طرف به دستم...گرفت دستم از را بشقاب و زد لبخندی

 ...داد انجامش بودم سپرده بهش کاری یه: کرد نگاهم مهربان...ریختم

 کاری؟؟ چه: پرید بالا ابرویم

 دهان از قبل و کرد پر قاشق یک..من حالت این از آمد می خوشش انگار...شد تر عمیق اش خنده

 جایی؟؟؟ بریم باید ناهار بعد..میفهمی: گفت بردنش

 نظر زیر قاشق آن دادن قورت هنگام را العملش عکس چشم زیر از  و شدم مشغول خودم غذای با

 اش تأثیرگذاری هم خودش انگار که صدایی و لحن با و خورد را غذایش عجیبی آرامش با...گرفتم

 ....عزیزم عالیه...بوسید و کوچولوت دستای باید: زد لب میدانست را
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 قرار که این فکر اما شدم مشغول هم خودم آمده خوشش غذا از که این از راحت خیال و شادی با

 ...میداد قلقلک کاملا را ذهنم برویم کجا ناهار بعد است

 و عمه پیش را شام و ناهار بود ساخته برایم آمدنش با بیادماندنی صبح یک که صبح دیروز از

 آن از قبل...بودم نکرده فراموش هاکان دیدن با را شان زده تعجب ی چهره هنوز....بودیم سامان

 عمه..دادم قرار عنایت مورد اش مسخره سکوت آن بابت تلفن پشت از را ساقی سیر دل یک هم

 شام هم و ناهار هم بود افتاده خودش غلطک روی بالاخره که ای زندگی و من خوش حال ذوق از

 دلتنگی و   ها حسرت و دوری ازاین آنقدر برگشتیم وقتی هم شب آخر و داشت نگهمان زور به

 که خوابی...رفتیم خواب به هم آغوش در درست  و من ی نفره یک تخت روی که گفتیم هایمان

 دمش بلند که صبح...را اضطرابی و تشویش نه و داشت همراه  خود با را کابوسی نه بار اولین برای

 شکوهش با بخیر صبح آن با مهربانش نگاه و تنش عطر از بود شده پر ام بینی های تاژک تمام

 ....بود ملایم و سبک نسیم یک مثل

 نگاه که گفتند چه هاکان با نمیدانم در همان و آمد آریا هم غذا شدن آماده قبل چنددقیقه درست

 ....ندارد را کردنش رو قصد هنوزه که هم هنوز هاکان

 کردن جمع در ام گونه روی زیبایش تشکر بعد هاکان تعجب کمال در خوردیم که  را غذاهایمان

 ...کرد کردن کمک به شروع میز

 چه ام چهره در نمیدانم و چرخید طرف به کرد حس که را نگاهم سنگینی...کردم نگاهش تعجب با

 و کرد بغل را سرم آزادش دست با بود ظرف دستش یک که همانطور و خندید مردانه که دید

 ای؟؟ خوشمزه انقدر چرا تو: گفت

 

 این..گرم آغوش این...قلب کوبش پرقدرت صدای این...داشتم نگه همانجا را سرم راحت خیال با

 هم میخواستم اگر حتی من را مرد این...بود من زندگی تمام ام شانه دور شده حلقه دستان

 او  که میرفت جاهایی فقط من ی اجازه بی سرکشم دل...باشم نداشته دوست نمیتوانستم

 به آغوشش در مدت این های کشمکش از خسته روح و جسم حد چه تا که فهمید کنم فکر...بود
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 ازب هم از را دستانش آرام سرم به عمیقی ی بوسه با و داشت نگهم بیشتر کمی که میرسد آرامش

 ...کرد

 ی گیره زیر از موهایم از دسته یک...بیایم بیرون آغوشش هوای و حال از تا کشیدم عمیقی نفس

 من نگاه و ایستاد هم او...ایستادم ظرفشویی سینک کنار و راندمش عقب...بود زده بیرون سرم

 بشوری؟؟ میخوای که نگو: بود ناباور واقا اینبار

 ...بکش آب تو میشورم من..نه که تنهایی: گفت مهربان و انداخت بالا ای شانه

 کار از نمیاد خوششون مردا از خیلی...نیست لازم هاکان: دادم تکیه سینک به و گزیدم را لبم

 ...اجباری هم تو خونه

 میاد کار این با مردونگیشون میکنن فکر مردا اون: برید را حرفم جدی و شد خم صورتم روی

 توهرکاری و همیشه...دنیا اینجام من...بخوره تکون زنت دل تو آب نزاری اینه مردونگی اما..پایین

 ...کن عادت حضورم به...ظرفا این شستن تو حتی...کنارت

 امواج وصدای باشم ایستاده ساحل یک کنار که میماند این مثل...دادم قورت را دهانم آب

 را جدی و خروشان آرامش همان لحن این...کند تزریق دلم به آرامش کیلو کیلو خروشان

 ....نمیشه عادت حس این...میکنم عاشقی بودنت با من هاکان: کردم نگاهش طاقت بی...داشت

 میخواد دلم: کردم کج را سرم و نگاهش در شدم حل...کرد نگاهم حس دنیا یک با و آرام..مهربان

 ...کنم بغلت

 و مایع نشدن حل خوب خاطر به و بود کفی دستش هردو...کرد باز هم از را دستانش خنده بدون

 ی سینه و عضلات..سرخابی مایع به رنگ ترین نزدیک...میزد صورتی به کف رنگ کمی آب

 رفح خش پر نوع این با گاهی تا بود کرده تمرین انگار...میطلبید کردن بغل بدجور اش چهارشانه

 کنی؟؟ توجه دلت ی خواسته به الان همین میشه: کند ام روانی بیشتر زدنش

 زا اش سینه ی قفسه روی ای بوسه گذاشتن بعد و رفتم آغوشش به آرام...خورد چین چشمم کنار

 و کردم باز را آب شیر...بود عشق ویروسش انگار که تب یک...بود تب از پر نگاهش...شدم جدا او
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 نگاهم شکه و آمد خودش به که پاشیدم رویش آب کمی بدجنسی با و گرفتم زیرش را دستم

 ام بینی ی تیغه روی دستش کف از و کرد ریز را چشمانش دید که را بازیگوشم نگاه...کرد

 و افتادم خنده به اش خنده از هم خودم...رفت هوا به اش خنده...کردم جمع را صورتم...مالید

 ...گرفتم طرفش به شستن برای را دوغی کثیف لیوان

 و سبک همانقدر...سفید...داشت رنگ یک فقط...نبود رنگ چند هم کنار حضورمان و ها خنده

 ...آرام

 ...باشد کنارم تا بود اینجا او و میکشیدم نفس را بودنش من

 ...بود حاشیه در بود که دیگری هرچیز

 خواست من از دونفره مبل روی چسبیده و هم کنار لیوانی چای یک خوردن و ها ظرف شستن بعد

 یگیرمنم جوابی میرویم کجا بپرسم اگر میدانستم...شوم آماده بود گفته که همانجایی رفتن برای

 یرونب بود قرار همسرش عنوان به که بود باری اولین این...رفتم اتاقم به شدم بلند سکوت در پس

 ورد به و باشم زیبا میخواست دلم...بود سربرآورده مدت این در ام خفته های زنانگی تازه...برویم

 ...بگذارم ظاهرم بودن خوب روی را توجهم تمام هرفکری از

 یک هاکان...شدت این به نه اما آمد می سراغم گاهی افکار این هم بود نریمان که هایی موقع آن

 ترها قبل که میدیدم را وجودم از بعدهایی داشتم تازه من...بود من احساس برای تازه ی دریچه

 زیتونی مانتوی روی نگاهم.... کردم رو زیرو را کوچکم کمد گری وسواس نگاه با....نداشتم باورش

 جز و بودمش خریده ساقی عقد برای...کشیدمش بیرون...نشست مانندم مجلسی کمی و بلند رنگ

 رد ایستایش و فون حالت و بود زانویم زیر کمی قدش...بودمش نپوشیده جایی عقدشان مراسم در

 هم را بودم خریده مانتو این خود برای که رنگ همان به ساتنی روسری......میکرد زیبایش بدنم

 که ما مشکی سانتی هفت پاشنه های وپوتین مشکی جین شلوار گذاشتن کنار با و آوردم بیرون

 شیدمک بیرون تخت زیر از را اتو میز سریع...زدم برق به را اتو میپوشاند را پایم مچ از بالاتر کمی تا

 هک هم را هاکان لباس تنها...کردم روسری و مانتو کردن اتو به شروع هایش پایه کردن بلند بعد و

 ...مکرد آویزانش مرتب دقتش پر و عشق پر کردن اتو بعد و برداشتم بود آویز لباسی چوب کنار
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 رژ کمی و نازک چشم خط یک...ریمل کمی...نشستم آینه جلوی و پوشیدم را شلوارم سریع

 را هایم لباس و نیاید بیرون ام روسری از تا بستم سفت را موهایم..شد آرایشم تنها صورتی

 که ها پوتین برداشتن و هایم شانه روی ام دوشی شنل انداختن بعد و زدم عطر کمی...پوشیدم

 ی کننده مست و خاص بوی از بود پر که هاکان سیاه پیراهن همچنین و  میپوشیدم باید بیرون

 سرش حضورم حس با...بود نشسته نقطه یک ی خیره مبل روی هاکان...شدم خارج اتاق از بدنش

 بده؟؟ بهم قول یه دنیا: زد مهربانی و محو لبخند دیدنم با و چرخاند طرفم رابه

 قولی؟؟ چه:  انداختم بالا شانه و کردم نگاهش متفکر

: کرد زمزمه جدی منتظرم چشمان ی خیره و گرفت دستم از را پیراهن....آمد طرفم به و شد بلند

 ...میمونی من برای همیشه که بده قول

 نم نگاهم..کلامش لرزان های حس آن مات...حرف این زیبای معنی مات...شدم حرفش مات

 دستش روی را دستم....آمد نمی لبخندم...انگار زد چشمانم درون رعدی یک بهاری باران...گرفت

 که همیشه تا...میمونم مرد این عاشق همیشه تا من: کردم زمزمه وجودم تمام با و دادم قرار

 ...باهام قلب و نبض این وقتی تا یعنی چی؟؟ یعنی میدونی

 اون نده ادامه: غرید و آورد جلو سر....بود باز هایش دکمه هنوز اما...زد تن خشن را پیراهنش

 ...کنندرو دیوونه ی جمله

 بتپد باید  چطوری مرد این با...صدا زخم همه این با..دلبرانه حرکات همه این با...من ی بیچاره دل

 و بستم را اول ی دکمه...رفت جلو هایش دکمه بستن برای لرزانم دستان...نایستد صدبار روزی و

 ذوبم...داشت مذاب مواد با عجیبی همپوشی صورتم روی نفسش هرم....رفت دومی روی دستم

 سومی روی...بستم هم را دوم ی دکمه..بود سوز خانمان...نگویم دیگر هم را اش خیره نگاه...میکرد

 از تر عزیز مرد این..کردم سجده نگاهش روی و آوردم بالا را سرم...نشست دستم روی دستش

 هاکان؟؟: بود جانم

 جانم؟؟: کرد زمزمه بازدمش با و گرفت عمیق دم یک
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 ی دکمه بود قلبش سطح هم...آمدم بالاتر و بستم بود دستانش زیر که دستانی با را دکمه

 تو قلب فقط....قلب این: کردم زمزمه و دوختم اش سینه چپ سمت به را نگاهم....چهارم

 ...میفته کار از هم دیگه قلب یه...نزنه...نیست

 که بود خوب چقدر و گوشم زیر کرد سر....قلبش روی درست...کشید آغوشش در را سرم

 هوش و عقل بی و اختیار بی را آدم عجیبی طرز به چشمانش...نمیدیدم را چشمانش

 کنارش باشه نداشته تورو اگه فقط قلب این دنیا: مردانه و بم...بود جدی صدایش...میکرد

 ...باش پس...نمیزنه

 انمج تمام کرد پر زیبا هیجان یک...پرید پایین بانجی سکوی از انگار قلبم...بستم را چشمانم

 این به شدم سنجاق که من: گفتم لرزانی صدای با و کشیدم فرزی خطوط اش سینه روی...را

 باشم؟؟؟ نزاره میخواد کی...سینه

 و پوشاند دستش کف با را ام گونه...گرفتند لبخند طرح و خوردند چین هایش چشم...کرد جدایم

 ...باش منم قلب فکر دلبری؟؟؟ همه این...کوچولو سنجاق: زد لب

 و نبست را آخر ی دکمه...داد تکان خنده با را سرش...انداختم بالا شانه و دادم قورت را ام خنده

 گرمت: کرد نگاهم ریز اخم یک و شنلم لمس با و زد چنگ مبل ی دسته روی از را کاپشنش

 میکنه؟؟

 نرسید هم ها کفش این با...کشش دنیا بالای و قد از شدم آویزان و گذاشتم بازویش روی را دستم

 ...میکنی گرمم تو شد سردم...نباش نگران: بود محال آرزوی او به

 ...بانو البته: داد تکان را سرش جدیت با

 خدا اصلا....بودنش زد لبخند جا به و بودن جدی جا به همه این برای...برایش میرفت ضعف دلم

 ...کن دیوانه را دنیا و برو که بود داده مأموریت انگار او به و بود کرده خلقش

 که جذابش و رنگ مشکی های کالج پوشیدن بعد هم او و پوشیدم حیاط در دم را هایم پوتین

 با من و کشید کنار و کرد باز را در...ایستاد کنارم بود خریده آریا با آزادی روز همان ظاهرا
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 که کردم حرکت چپ طرف به شدم که کوچه وارد...کردم خم سر جنتلمنی همه این به لبخندی

 بانو؟؟ کجا: شد توقفم باعث صدایش

 با...کلمه نای میگرفت بازی به را قلبم ناجوانمردانه...بانو بگوید کمتر میگفتم باید...برگشتم آرام

 ...دیگه بگیریم ماشین سرخیابون بریم خب: کردم نگاهش گنگی

 نماشی یک دزدگیر صدای فشردنش و جیبش از چیزی کشیدن بیرون با بعد و کرد نگاهم بامزه

 که هکوچ در شده پارک سفید زانتیای و دستش سوییچ به نگاهی تعجب با....شد بلند چپم سمت

 خیره هاکان به که نفهمیدم زیادی چیز انگار هم باز و انداختم میشد خاموش و روشن هایش چراغ

 ردک جمع پهنش ی سینه روی را دستانش...زد تکیه مذکور زانتیای به و آمد جلو لبخند با....شدم

 بانو؟؟ شد پسندتون: گفت بالاپریده ابروی بک با و

 در از و زد مهربانی بود؟؟چشمک او برای ماشین این یعنی...کردم نگاهش واج و هاج باز دهان با

 میدید افتخار: کرد باز را راننده کمک در و نشست دستگیره روی دستش...شد کنده ماشین

 پرنسس؟؟

 هاکان؟؟: نداشتم شکی این در..بود گرد هایم چشم...گذاشتم دهانم روی را دستم

 بشین هاکان؟؟ جان: بود مردانه و شیرین که بس رفت ضعف برایش دلم که کرد ای خنده تک

 ...میدم توضیح

 ار نفسم...کرد تشویقم نشستن به نگاهش با...رفتم طرفش به زده بهت و گنگ ی چهره همان با

 دور را ماشین و بست را در...نشستم برقش پر و مهربان چشمان در مکثی با و فرستادم بیرون

 ...خدمتم در..خب: چرخید طرفم به و شد سوار...زد

 را ویشب..چسبید ام بویایی پرزهای به ماشین درون نویی بوی..نشستم کج کمی و گرفتم نفسی

 تواِ؟؟ ماله ماشین این: داشتم دوست

 ام قهحل انگشت خصوص به انگشتم با بازی که بودم متوجه...گذاشت پایش روی و گرفت را دستم

 ..ماست برای ماشین این: داشت دوست را
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 نهاکا قول به و شده پارک اینجا چطور ماشین این کنم درک نمیتوانستم هنوز...کردم کج را سرم

 کجا؟؟ از: ما سهم

 .....ماشین نمایشگاه یه از: کرد نگاهم بامزه

 ...نکن اذیت...اِ: کشیدم هم در مصنوعی را هایم اخم سریع...داشت را کردنم اذیت قصد

 جواب تا کنم نگاه اش چهره به نمیدانستم..کرد قفل دستم ی پنجه میان را اش پنجه و خندید

 گفتش شان اندازه و رنگ تضاد که باشد دستانمان سرقت ضد قفل آن به نگاهم یا بگیرم را سوالم

 ...بود خلقت تصویر انگیزترین

 ...آورد و بود گرفته تحویل و بود رفته اون..خونه دم بود اومده همین برای سامان: هاکان

 اه چشم این مواقع بعضی...دادم بازیگوشش چشمان به و گرفتم دستانمان از را نگاهم سختی به

 پولش؟؟: میشدند بدجنس خیلی

 مایل کمی...آمد کجا از پولش که بپرسم را جمله این مدام نداشت دوست انگار...شد تر جدی کمی

 ارث هشب طالقان  تو زمین چندتا...نسبتا بود ثروتمندی  مرد من پدر..دنیا ببین: نشست طرفم به

 این از اصلا شدم مردک اون دستگاه و دم وارد وقتی از...رسید من به فوتشون بعد که بود رسیده

 ....بانو یاسمین برای خونه یه خرید برای جز نکردم استفاده پول

 ملاقاتم به هفتگی که آریا از بودم که زندان تو...بود مونده هنوز ها زمین اون از قطعه تا سه دو

 زمان یکم...بفروشه رو زمینا خودم وکالت با خواستم وکیلم از..برام بگیره وکیل یه خواستم میومد

 البته...کردم نقدینگیش به تبدیل و فروختم هم و پدریم ی خونه حتی...رفت فروش بالاخره اما برد

 مالان...شد تموم زمینا و خونه کار شدنم آزاد از قبل دوروز تازه زد سرم به دیر خیلی فکر این چون

 قراره....بهش کلید تحویل برای دارم قرار خریدار با دیگه ساعت دو...من پدری ی خونه میریم

 یه الدنب بریم بعدشم..ببینیش خاطراتم شدن چال قبل میخوام...بسازه برج یه جاش به و بکوبه

 ...خودمون برای خونه
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 درشت بس از...بستم کمی را هایم چشم...میداد ادامه او و میکردم نگاهش همینطور باز دهان با

 چه با دقیقا من...کردم بازشان گرفتند آرام که کمی...بودند گرفته درد بودم داشته نگهشان

 تقریبا: ندارد چه و دارد چه او نمیدانستم حتی من بودم؟؟ کرده ازدواج او با پسر این از شناختی

  بود؟؟ پول همه اون دادی من به که کارتی اون تو همین برای پس...فهمیدم حرفاتو

 که نبود توجهی قابل مبلغ...بود اتریش تو خودم کارکرد فقط کارت اون: داد تکانی را سرش

 ..میگی

 نمیلیو پانزده بود شده بزرگ قو پر لای ناحسابی خان آن دستگاه و دم در بس از...گرفت ام خنده

 اچرا؟؟م..خونه دنبال میریم بعدشم گفتی هاکان: کشیدم دهانم داخل را لبم...میدانست ناچیز را

 داریم؟؟ خونه که

 نگاهش خیره خیره ازل روز تا میشد کاش...میکرد ام دیوانه هایش حالت این...شد جدی سریع

 میمونه شما پدری ی خونه و زندگیمون برای میخریم خونه یه ما...عزیزم اِ تو برای خونه اون: کنم

 شما؟؟ برای

 آرام هم یخ تن یک...کرد لالم لبم روی انگشتش آتش کنم مخالفتی ام جذبه کم اخم آن با آمدم تا

 برات وظیفمه...مهمه مردا ما برای چیزا این...نیست بحثی....عزیزم نده ادامه: را داغی این نمیکرد

 ...خودته دست هم اینجا اختیار...میگیرم و بگیرم خونه

 با...دادم تکان سری تند تند که بودم شده کلافه لبهایم روی کننده ذوب گرمای آن از آنقدر

 صاف و فرستادم بیرون محسوس نا  را نفسم...کرد روشن را ماشین و برداشت را دستش لبخندی

 داروندارش که مردی این و معمولی ماشین این برای دلم بگویم اگر نبود دروغ...نشستم سرجایم

 کی...خانواده شبیه میشدیم داشتیم تازه...میرفت غنج بود گذاشته وسط ام خوشبختی برای را

 هخانواد یک..دستی دم زیاد نه و بود قیمت گران زیاد نه که ماشین یک...میچیدمش باهم که خانه

 .عاشق شدت به اما معمولی
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 غش تغاریشان ته برای که مادرانی مثل هم باز دلم و کردم نظاره را اش رانندگی چشم ی گوشه از

 همه و رل پشت دادنش لم و گرفتنش را فرمان دست تک و مردانه ژست آن برای میکنند ضعف و

 ...کرد ردیف صدقه قربان چیزش

 ...من ی بیچاره دل...من ی بیچاره دل

 ...ای آورده شانس کارهایش این با نکشد تورا مرد این

 

 شوم؟؟ سرت قربان میدانی

 ات هایش آدم و دنیا از غافل و کنم منگنه نگاهت در نگاه که میشود خلاصه ای لحظه در من زندگی

 ...بلرزد برایت دلم عمر ته

 شگفتی و اقیانوس اعماق در میکنم سقوط گاهی و معراج به میکنم صعود گاهی نگاهت در من

 زیبایی از میخوردم زمین گاهی و پرواز برای میاورم در بال نگاهت در گاهی...هایش

 آنچه هر به جهان این در من...من به مختص جهانی...جداست جهان یک نگاهت...چشمانت

 ...تو به مثلا..میرسم میخواهم

 ماشین از آرام تهران دار شناسنامه های محله در قدیمی ساختمان یک جلوی ماشینش توقف با

 طرفش به را نگاهم ماشین در بستن محکم کمی صدای و شد پیاده هم خودش...شدم پیاده

 ...عزیزم ببخشید: زد رویم به تلخی لبخند...کشاند

 ای خانه...ها کودکی ی خانه به نزدیکی برای نباشد خوب حالش میکردم درک...دادم تکان سریع

 زمعزی: کردم حلقه پهنش بازوی دور دست و رفتم طرفش به نگران...بوده مادرش و پدر قتلگاه که

 ...سختته اگه

 انتک سری و کرد پایین بالا را دستم گونه نوازش کمی...نشست بازویش روی دستم روی دستش

 ...خوبم: داد

 ...خشک و سرد دستانش و بودند سرخ کمی چشمانش...نبودم مطمئن
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 در کردن باز زحمت: کرد دراز طرفم به کلید دسته یک جانی بی لبخند با و زد گره نگاهم در نگاه

 میکشی؟؟ و

 هک بوسیدم را اش گونه اول..کردم استفاده کوچه خلوتی از و دادم تکان برایش نگرانی با سری

 لیاو درونش کلید سه از و گرفتم را کلید دسته..میشد تزریق نگاهش به کمی آرامش کردم حس

 امتحان را دیگری و آوردمش بیرون...نبود این پس...فقط شد وارد نصفه تا...کردم قفل وارد را

 عقب و فرستادم بیرون آرام را نفسم در شدن باز تیک صدای و قفل در چرخشش با...کردم

 بزرگ حیاط آن داخل که قدم...شوم وارد اول کرد وادارم و نشست کمرم دور دستش...ایستادم

 برگ را طویل حیاط کف تمام...شدم زده شک زمین روی خشک برگ همه آن دیدن از گذاشتم

 صدای....بودند کرده محاصره را حیاط دورتادور بلند و برگ بی درختان...بود کرده پر خشک های

 ...زمانی بود بهشت یه مثل اینجا: بود گرفته..شد بلند سرم پشت از هاکان

 لبم روی محوی لبخند پایم زیر خرچشان خرچ صدای...گذاشتم خشک های برگ روی قدمی

 ...برگا این با مخصوصا...قشنگه الانم: نشاند

 ابرگ روی: زد را تلخش نوع از هم آن شکلاتی لبخند همان که دادم نگاهش به دل...گرفت را دستم

 داری؟؟؟ دوست و رفتن راه

 ...آدمان ما شبیه برگا این: شدم خیره پایم زیر های برگ به

 بالا کمی و گذاشتم کاپشنش ی یقه روی را دستم..بدهم ادامه میخواست...کرد نگاهم گنگ

 پژمرده کم کم...اوجن در و درخت روی زیبا و سبز زمانی یه: کشیدمش

 ردنک سقوط باد یه با میبینن میان خودشون به تا و رنگی یه هرکدوم..سرخ...نارنجی...زرد...میشن

 معذرت صدای و میشن له پا زیر...میفروختن فخر بهش بودن بالا اون وقتی که زمینی...زمین به

 ...صدا این میشه زمین از خواهیشون

 به...آدماست ما حکایته: بستم را چشمانم...خرچ...گذاشتم دیگر برگ چند روی و بردم جلو را پایم

 ...میشیم خاک زمین این دل تو تهش ته و میفروشیم فخر پامونم زیر زمین
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 یادن: انگار بود کرده عفونت صدایش زخم...کرد بغلم آرام و نشست کمرم دور دستش سر پشت از

 بخواد اگه میشه حقیر خیلی زمین...باشه داشته من جون آرومه به چشم زمین که روزی اون

 ...بگیره ازم دستاتو

 فتنگ با نمیخواستم...بود بد حالش...نگفتم هیچ و دادم تکیه اش سینه به راحت خیال با را سرم

 برگ...کردیم حرکت ساختمان طرف به آرام مکث کمی با...کنم بدترش ماست ی همه قسمته مرگ

 این به را آرامش تا میماندم آرام باید...صدا این با میشدم آرام من و میدادند صدا پایمان زیر ها

 میک و فلزی تاب یک میشد جدا زمین از سنگی ی پله پنج با که ساختمان کنار...کنم هدیه مرد

 تاب کنار...برداشت قدم طرفش به و نشست رویش وار حسرت هاکان نگاه..داشت وجود زده زنگ

 دتولی بدی صدای لولاهایش بودن زده زنگ خاطر به که داد تاب به آرامی تکان مکث با و ایستاد

 ...خورد تکان کمی تنها و کرد

 نفسی...بود داده نشانش را بدش روی دنیا که بود سالش یازده من مرد...حالش از گرفت بغضم

 دممیکر نگاهش که من اما نمیکرد نگاهم...آمد کنارم و برگشت بعد کمی...کردم نگاهش و گرفتم

 ..است خراش آسمان چقدر چشمانش در خون سرخی میفهمیدم

: ایستاد عقب و کرد باز خودش دستم از کلید دسته گرفتن با اینبار را قفل در و رفتیم بالا را ها پله

 ....میام منم...عزیزم تو برو

 و باشد تنها میخواست...شدم داخل طرفش به نگرانی نگاه نیم بعد و دادم تکان سری حرف بی

 بسیار راهروی یه پس از بزرگ سالن یک شدم که خانه وارد...بگیرم را جلویش نداشت دلیلی

 کف...میکرد متصلش بالا ی طبقه به وسطش در مارپیچ مرمر های پله که آمد استقبالم به کوتاه

 دستی اینجا وسایل به کسی انگار....میماند هایم قدم جای که بود خاک پر و کثیف آنقدر زمین

 صدای...بود سرد بودن خالی سالها خاطر به که برداشتم سالن چپ طرف به قدم یک...بود نزده

 رفته خواب ظهر از بعد دقیقه ده و چهار روی دیوار روی ساعت...بود موجود صدای تنها هایم قدم

 ...نمیدانم چندسال؟؟؟.....بود



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 596 

 هامیز روی و بود شده کدر سالن زرشکی مبلمان...غم بوی...تنهایی بوی...میداد عجیبی بوی خانه

 و پدر و هاکان...نداشت بهتری وضع هم ها مبل ست نفره دوازده ناهارخوری میز...بود خاک پر

 ...گرفت بغضم و لبشان روی لبخند با...کردم تصور میز آن پشت را بانو یاسمین و مادرش

 خانواده؟؟؟ این با بودند کرده چه

 صلمت شومینه بالای هم عاشورا ظهر...بود فرشچیان استاد کارهای کپی اکثرا دیوار روی تابلوهای

 ی شکننده ی ساقه و رفتن جلو...انداختم شده خشک های گلدان و اطراف به نگاهی...بود شده

 آرام و رفتم ها پله طرف به...گرفت نفسم...کرد سقوط خاک روی و شد پودر که کردم لمس را گل

 ودب وصل اتاق یک در به که ای زرافه از...بست نقش رویم پیش کوچک سالن یک...رفتم بالا آرام

 فریاد لولاها...کردم باز را درش و رفتم طرفش به...است هاکان اتاق همان اینجا دادم احتمال

 طرح روتختی با قدیمی فلزی تخت یک...بست نقش لبم روی تلخی لبخند اتاق به ورودم با...زدند

 ویترین یک...بود نصب دیوار روی که ماشین های عکس و بزرگ دیواری کمد یک....فوتبال توپ

 خورده قل زمین روی فوتبالی توپ...موتور و قدیمی های ماشین از بود پر که بود تخت کنار هم

 مدک در..رفتم جلو و کردم بند گلویم به را دستم...میداد نشان را مردم کودکی دوران پاکی و بود

 با که کاشت لبم روی لبخندی و بود شده آویزان مرتب بچگانه های لباس...کردم باز را دیواری

 ...شدیم قایم بانو یاسمین با دیواری کمد همین تو: خشکید هاکان صدای

 کمد ی خیره و در چهارچوب به بود زده تکیه...برگشتم چشمانش خون جویبار طرف به زده بهت

 ...لباسا اون پشت درست...میلرزیدیم ترس از اینجا ما و میومد گلوله صدای: بود دیواری

: نالیدم و برداشتم قدم طرفش به...کرد بد را حالم لبهایم روی اشک شور طعم...گزیدم لب

 عزیزم؟؟؟

 داشت بود گرفته را هایش اشک جلوی بس از چشمانش...میکرد گریه کاش...کرد نگاهم

 ...من ی بیچاره مرد..بودند یخ...گرفتم را دستانش و ایستادم اش قدمی چند در...میترکید

 ...بود سالم یازده فقط من دنیا: میلرزید صدایش
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 توپ به نگاهش..شد باز چشمانش...آمد جلو قدمی...فشردم را دستش و بستم درد با را هایم چشم

 ساخته عجیبی مخلوط باهم خون و شب...چشمانش از امان که آخ....خورد زمین روی رها

 ربیشت دستانش دمای...بود شده گرفته او از که ای زندگی حسرت...داشت حسرت نگاهش...بودند

 گرم برای بدهم دارم جان هرچه بودم حاضر و فشردمشان محکم کوچکم دستان با...کرد افت

 ...ها دست این کردن

 شب و لواسون بریم روز اون بانو یاسمین و من بود قرار: ایستاد مذکور کمد روی نگاهش دوباره

 یمنیست ما میکرد فکر خان...نرفتیم بیشتر هاش سرفه و بود بدشده بابا حال چون اما...بمونیم

 ...نبود سختی کار کمد اون توی ترسیده ی بچه و زن یه کردن پیدا وگرنه

 ار دستم و گذاشت عقب قدمی...میدید عذاب داشت...کند تمام تا کردم نگاهش اشک و التماس با

 و شدم داخل دنبالش و کرد باز را تر طرف آن اتاق دو در...کردم حرکت دنبالش...کشید همراهش

 ....لرزید زانوانم زمین کف به نگرانم و اشکی نگاه شدن کشیده با

 ...من ی بیچاره مرد

 و رفت جلو...بود زده یخ تنم تمام دستانش سرمای از...کرد رها را دستم...نمیکشید هم نفس انگار

 طرد کاملا اتفاق آن بعد خانه این میداد نشان زمین روی جامانده خون رد...نشست زمین روی

 بغضش که بس بود شده دورگه صدایش...بود خون های لکه آن به درد از پر هاکان نگاه...بوده شده

 اومدن دنیا به برای داشتم ذوق خیلی...دنیا بود باردار مامانم: بود داده قورت را

 بود مونده دوماه فقط من هانای...امید یعنی...نفس یعنی...هانا بزارم و اسمش میخواستم...خواهرم

 هب گلوله چندتا شلیک با و کردن کش زجر و مادرم پدرم چشم جلوی شرفا بی اون...بیاد دنیا به

 ...اینجا درست گلوله یه...گلوله یه فقط بابام برای اما...هانارو هم و کشتن و اون هم شکمش

 نم هاکان...نزنم جیغ بیچارگی با تا بودم گرفته دهانم جلوی را دستم...کرد اشاره گیجگاهش به

 بود؟؟؟ کشیده چه

 ...من مرد حال به وای پس درد این از میسوخت ام سینه ی قفسه
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 دنیا میدونی اما...نشد کش زجر مامانم مثل لااقل...سریع و راحت مرگ یه: بست را چشمانش

 زجرش و مامانم نداشت طاقت...بوده کرده سکته شلیک از قبل بابام میگفت قبلش قانونی پزشکی

 بودن؟؟ عاشق خیلی که بودم گفته بهت...ببینه و

 صدای این از...درد و غم همه این از ایستاد می داشت قلبم...نیاوردم طاقت دیگر...نیاورم طاقت

 ..زمین روی شده خشک و مانده باقی خون قطره چند و گرفته

 در را شنلم پسربچه یک مثل...کشیدم آغوش در را سرش و زدم زانو جلویش و دویدم طرفش به

 تاب قلبم..بود خورده زخم هم من صدای...موهایش روی میریخت رعدآسا اشکم...گرفت مشتش

 ادنی الهی...دنیا برات بمیره: رفتم اش صدقه قربان بغض و اشک با...نداشت را دیدنش اینگونه

 ات کن گریه...عزیزم کن گریه...کن گریه هاکانم...آوردن روزت به چی تو؟؟ کشیدی چی...شه فدات

 ....شی سبک

 این...سرد جانش تمام و بودند شده برآمده هایش رگ..نبود واضح داشت خش بس از صدایش

 نمیشکست؟؟ چرا بغض

 ...نمیکنه گریه که مرد: هاکان

: زدم لب خواهش و اتماس از پر لحنی با اشک همان با و فشردم ام سینه میان تر محکم را سرش

 لتنگد هروقت...میکرد گریه خیلی من بابای...میکنه نابود تورو اشک نشه اگه درد گفته؟این کی

 نیاد جان...نبود مرد بگی میخوای یعنی...میگرفت گریش نماز سر و دلیل بی هم گاهی...بود مامانم

 .... و بغض اون بشکن

 مثل...بالاخره ترکید نرم بغضش...زدم اشک میان لبخندی ٬ صدایش بی و عمیق نفس حس با

 ممرد ی ساله  بیست بغض..میشود سیل رعدش جایی یک بالاخره و میزند رعد مرتب که آسمانی

 نای تار به تار میان نجوا این و شد مخلوط هم با مان گریه صدای...آمدم پایش به پا هم من...ترکید

 دیوارهای و پیچید...پیچید کشور این حفظ راه در بود داده خاک تحویل  شهید  که غم پر ی خانه

 فظح راه در که مهربانی سرهنگ برای...گریستند خون ترکشان به ترک میان انگار هم کرده بغض

 هک کودکی برای...بود غلطیده خون به شوهرش جلوی که زنی برای..بودند کرده شهیدش کشورش
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 آن پشت که ای ساله یازده پسرک برای حتی و...بود شده دنیا این ظلم و جهل اسیر نیامده دنیا به

 داشت عشقش آغوش در و بود ساله سی مرد یک حالا و میشنید را گلوله صدای دیواری کمد

 ...میکرد گشایی عقده

 ...آمدند می پایمان به پا هم وسایل و خانه این و میگریستیم ما

............................................................................................................... 

 

 ...میکرد پرواز دیگری جاهای ذهنم و میچیدم ظرف درون هارا شیرینی

 و خانه آن....میشد تخریب کامل دیگر روز چند و ترکاند بغض آن در هاکان که ای خانه همان مثل

 غم هفته یک بعد هنوز...داشت درد هنوز هاکان نگاه اما...بود شده بسته بینمان اش پرونده

 ...میکردم حس خودش دادن جلوه شاد برای تلاشش وجود با را چشمانش

 بعد و گذاشتم دهانم داخل را ام ای شیره های دست و گذاشتم ظرف درون هم را شیرینی آخرین

 همینطوری میچسبید انگشتانم روی که هم را پفک همیشه بودم که بچه...گرفتم آب شیر زیر

 آب شیر زیر میشد سیر آن از کامل زبانم وقتی و میچرخاندم دهانم در دور یک اول...میکردم

 ...میشستم

 ...آمد می بدش کارم این از مریم مامان که هم چقدر

 به شیرینی ظرف با و کردم خشک آشپزخانه ی حوله با را خیسم دستان و زدم محوی لبخند

 از و دادم قرار کنارشان هم هارا شیرینی...بود میز روی هم شکلات و میوه ظرف...رفتم پذیرایی

 تیشرت همان با بود نشسته چوبی تخت روی..انداختم نگاهی نیم حیاط به پذیرایی پنجره

 که هایش لباس از کت یک...بود چیده اینجا فعلا را وسایلش...شدم مهمان اتاق وارد..نازک

 ....رفتم بیرون هایم شانه روی شنلم انداختن بعد و برداشتم بودیم خریده پیش چندروز

 دستم در کت دیدن با که پاشید رویم به لبخندی...چرخاند طرفم به را نگاهش حیاط در صدای

 آرام را کت و شدم نزدیکش...نمینشست دلم به هم زیاد غمگین چشمان آن با اما...شد تر عمیق
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 :چسباند لبهایش به و کرد شکار را آن بکشم را دستم که این از قبل...انداختم هایش شانه روی

 ..خانمم ممنون

 چیزهایی آن و هستم نگرانش بگویم او به چطور نمیدانستم...نشستم کنارش و کردم ریزی اخم

 هاکان؟؟: کند تقسیم من با را ریخته بهم را ذهنش که

 ان؟؟ج: باشم تفاوت بی نگاه این صاحب به میتوانستم من مگر و بود مهربان نگاهش...کرد نگاهم

 جایگاه...زدم تکیه اش شانه به و کردم تر زبان با بود شده خشک سرما خاطر به که را لبم

 زن تو و من: کرد سنجاق جایگاهم به مرا تر محکم و پیچید دورم را دستش...بود خودم اختصاصی

 شوهریم؟؟ و

  چیه؟؟ منظورت: میشد جذاب اخم با عجیبی طرز به..میزدم تخمینش اما نمیدیدم را هایش اخم

 چقدر هم آن بود کرده اخم...بود درست حدسم...ببینم را اش چهره تا کردم جا به جا کمی را سرم

 چیزی کردم؟؟ فکر کمی...هستم هم اخمش عاشق که بکنم باید را دلم و من سر بر خاک...دلبرانه

 چیمون همه یعنی شوهریم و زن وقتی..اینه منظورم: نه که بود معلوم نپسندم؟؟؟ او در که بود

 اینه؟؟ جز...هامون شادی...هامون دغدغدغه...دردمون...فکرمون...میشه تقسیم باهم

 ...بزن حرفتو: گفت آرام دید را منتظرم نگاه وقتی...اخم و جدیت همان با...کرد نگاهم فقط

 زنی چه من: بود بهتر اینطوری...شد کم اش چهره اخم کمی که بوسیدم آرام را گلویش زیر اول

 رفک اون تو نمیفهمم میکنی خیال زده؟؟؟ بهم هفتست یه و شوهرم فکر چی نمیدونم که هستم

 غوغاست؟؟

 ام پیشانی به عشق بغل یک آرامش با بعد و کرد نگاه را صورتم اجزای سکوت در چندلحظه

 من:  محو..زد لبخند شد که جدا...بودم ام پیشانی روی هایش لب زیبای حس آن مات...چسباند

 نمیزنی؟؟ حدسی ریخته؟؟خودت بهمم چی بشنوی میخوای...خوشگلم زن این فدای

 دلخواهم حالت تا کرد شل را دستانش...شدم جا به جا جایم در کمی و کرد قلاب هم در را دستانم

 که گفتم راحتم جای از آخیش یک...کرد سفت را شان حلقه دوباره و کنم پیدا آغوشش در را
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 خب: بودم خبر بی و بودم شده لوس انقدر کی...زدم لبخندی هم خودم...شد بلند اش خنده صدای

 ....شدن زنده که هستی خاطراتی و پدریت ی خونه درگیر هنوز میزنم حدس

 مشد پرت خونه ی دوباره دیدن با اما اومدم کنار باهاش میکردم فکر..درسته: کرد باز لب مکث با

 ...میکنه حلش زمان...باشی نگرانش که نیست چیزی دنیا...زمان اون تو

 به هم او...دیدنش اینطور آمد می درد به دلم...ببینم را اش چهره تا کردم بلند را سرم دوباره

 کنم؟؟ حلش من زمان جای به نمیشه: شد خیره صورتم

: کرد نجوا رخم در رخ و گرفت را ام چانه...نبود غمگین قبل ی اندازه چشمانش اینبار...زد لبخندی

 ...درسته چی همه باشی فقط تو...میکنه حل و چی همه تو بودن

 ندبود کرده آب دلم در را شکر و قند کارخانه...بودم کرده ذوق...نشست لبم روی نرمک نرم لبخند

 شنفس...بگیرم فاصله سریع شد باعث در زنگ صدای که بودیم شده هم مات...کلامش حس این با

 ؟؟تر محل بی این از خروس: کرد زمزمه لب زیر و کرد فوت بیرون را

 بلند بود شده گرفته آمده پیش حال ضد از حالم هم خودم که حالی در و خندیدم ریز

 دمق در طرف به شالم کردن درست بعد و کشیدم پایین کمی را رنگم سفید بافت تونیک...شدم

 ...نممیک باز...نیستم که چغندر برگ اینجا من: کرد زمزمه جدیت با و گرفت را دستم که برداشتم

 دلتنگ پدر بعد خانه این...کردم فدایش  را ام دلی تو های صدقه قربان پشت از و رفت در طرف به

 ...بود جنس همین از مرد یک

 ...رفتم جلو استقبال برای و گرفت عمق لبخندم آریا و ساقی دیدن با..کرد باز را در

 با جدیدمان ی خانه به راجع بود قرار...بودند دعوت شام اینجا عمه و سامان هم و آنها هم امشب

 رنورگی خاطر به که زیبایش سبز فضای آن با آپارتمانی و نقلی ی خانه همان...بزنیم حرف آنها

 رب مبنی هاکان مخالفت وجود با که متری بیست و صد آپارتمان یک...بودم شده عاشقش بودنش

 ...بود شده ما ی خانه حالا و بنشیند معامله پای بودم کرده وادارش ام زنانه ناز با بودنش کوچک
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 این بعد و میکردیم الک را شهر خاک هایش وسیله خرید برای ساقی و عمه با روز چند باید فقط

 وقف را جوانی و نوجوانی و کودکی خوب و بد روزهای ی خانه همین...باصفا ی خانه همین..خانه

 چه و داشت خانه به احتیاج کودک بیست حدود برای که بهزیستی یک....میکردیم بهزیستی یک

 ...میشد شاد حتما هم مادرم و پدر روح...آنها به پدری ملک سپردن از بهتر کاری

 فرصت فقط وسیله و خانه یک به دلبستن پس میماند ها انسان قلب در خاطرات هاکان قول به

 ...میگیرد تو از هارا

 ...نگرفتم پدرم روح و خودم از را خوبی این فرصت هم من

 سارا ی بعلاوه جمع همین کنم دعوت مهمان که نفری اولین شد چیده که مان خانه داشتم دوست

 ...باشد شان خانواده و مانیا و

 ؟؟کرد فراموش را آنها های زحمت میشد مگر

 کنار که مرد آن مثل ای پشتوانه بودن با که داشتم آینده از قدم هر برای زیادی های برنامه من

 ...میرسیدم شان همه به میشد ام خیره مهربانانه هرزگاهی و بود نشسته آریا

 

................................................................................................................... 

 بود براق و تمیز قبل مثل درست حالا که آشپزخانه دیدن بعد و کشیدم آب هم را ظرف آخرین

 کمکم خیلی ریختگی بهم همه آن کردن جمع در هاکان...بست نقش لبم روی ای خسته لبخند

 ...بودمش فرستاده خواب برای زور به بود کرده خانه چشمانش در که خستگی با و بود کرده

 کردم وادارشان و کردن کمک برای گرفتم را ساقی و عمه جلوی وقتی...کمی بود هم خودم تقصیر

 را مدستان خستگی با...میشد هم همین داشتم نگه رفتنشان بعد برای کارهارا ی همه و بنشینند

 روی ساعت به..بود شده تمیز هاکان لطف به هم پذیرایی...شدم خارج آشپزخانه از و کردم خشک

 تیساع یک...کرد رسوخ جانم در بیشتر انگار خستگی صبح چهار دیدن با و انداختم نگاهی دیوار
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 پدر وحر به را ثوابش و بخوانم قرآن کمی خواب جای به گرفتم تصمیم...بود مانده باقی نمازصبح تا

 ...کنم تقدیم هاکان و خودم مادر و

 و فتمر آشپزخانه به دوباره پس شوم بیدار بتوانم نماز برای است محال دیگر بخوابم اگر میدانستم

 بسته چشمان و هاکان دیدن با و شدم اتاقم وارد آرام...گرفتم وضو ظرفشویی سینک همان در

 ادرچ بعد و کردم تماشایش لبخند با و ایستادم چندلحظه...انداختم بدنش روی آهسته رو پتو اش

 سکوت های جیرجیرک صدای...رفتم بیرون آمدنم از تر آهسته و برداشتم را قرآنم و سجاده و

 و گرم داخل...بود کرده گرم را خانه هوای و میسوخت زیاد ی شعله با بخاری...بود شکسته را شب

 را ام سجاده بخاری نزدیک و پذیرایی در همانجا...داشتم دوست را تضاد این همیشه...سرد بیرون

 ...کردم باز آرام را قرآنم مهر کردن بو بعد و نشستم آهسته...سرکردم را چادرم و کردم باز

 ...کردم خواندن به شروع لبخند یک با واقعه ی سوره ی خیره و کشیدم عمیق نفس یک

 کتاب این...داشت خاصی شور آیات به نگاه هم باز اما بودم حفظ از را سوره این که هرچند

 هنگام همیشه بدنم پوست...میخواندم اش معنی با همیشه را سوره این....بود آرامش اقیانوس

 وجودم ی لایه لایه در اش آیه اولین از خاصی امید و ترس یک...میشد گز گز اش معنی خواندن

 ...میشد تزریق

 به را قومی روز آن...نیست کذبی هیچ وقوعش در که..گردید واقع بزرگ ی واقعه آن که هنگامی

 ...کند سربلند جنت به را ای طایفه و کند ذلیل و خوار دوزخ

 هکشید روبرو به چشمانم نگاهی سنگینی حس با که میخواندم را آیات لب زیر آرام آرام همانجور

 کرده دراز را پایش یک...بود نشسته زمین روی دیوار به زده تکیه عمیق مهر یک با هاکان...شد

 مانز و زمین از من ی خیره و بود گذاشته رویش را دستش و بود کرده خم زانو از را دیگری و بود

 سر و مبست آرام بینش تسبیح گذاشتن با را قرآن...نشست لبم روی محوی لبخند...بود شده غافل

 کردم؟؟ بیدارت: گفتم مانند زمزمه و کردم کج
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 اومدم..شدم بیدار شد خوب: گفت ام چهره مات و محو و داد تکان راست و چپ به آرام را سرش

 با رسیمی نظر به نیافتنی دست چقدر...شدم روبرو صحنه این با اما...بخوابی بیای و کنی بس بگم

 ...سفید چادر اون قاب معصومت صورت اون

 دست به منو تو اما: زدم لب و کردم نگاهش عشق با...زدم رویش به ای عاشقانه و محو لبخند

 ...جا همین درست...هستم همیشه من تو برای بودم هم نیافتنی دست اگه پس...آوردی

 در را چادرم ی لبه و نشست ام سجاده بالای...آمد طرفم به و شد بلند...کردم اشاره قلبش به و

 ...میده بهشت بوی: کشید بو عمیق و کرد نزدیک صورتش به مکث کمی با و گرفت مشتش

 ام بخاری های شعله روشنی و آسمان تاریکی میان صبح نیم و چهار ساعت...گرفت عمق لبخندم

 میزدیم؟؟؟ حرف چه از داشتیم

 میده؟؟؟ رو بویی چه بهشت میدونی مگه: دنیا

 منقلب حالم درونشان حس از و نشست نگاهم به نگاهش تیر...آورد سربالا و بوسید را چادرم

 ...میده تورو بوی...آره: بود قشنگ چقدر آلودش خواب صدای...شد

 میان کرد پادشاهی قلبم و گرفت کوچکی لرز تنم...شدند آب یخ مثل دهانم در آماده های حرف

  گفت؟؟ چه دیدید دیدید؟؟: بگوید بدنم جوارح و اعضا تمام به میخواست انگار...ام سینه

 از خبر...داشتند خبر..بودند کرده احاطه را قلبم ها شاپرک...شدم ماتش من اینبار

 چادرم ی لبه هنوز..گرفت شکل آرام و محو هم او لبخند...حرف این از زد نم چشمانم...عشقمان

 میشی؟؟ چی عروس لباس تو فرشته میشی چادر این تو که تو: بود دستش در

 و سرخ هایش حرف از هم هنوز من...کنم پیدا کمی را زبانم توانستم...شد کم حرفش ماتی بالاخره

 نمیاری؟؟ نه حرفم رو لحظه همین حرمت به...بگم چیزی یه: میشدم سفید

 کنم؟؟ فرار میترسید مثلا نمیکرد؟؟ ول را چادرم چرا...کرد نگاهم جدی

 ...بزن حرفتو تو ولی...کنم قبول میترسم که زیاده انقدر لحظه این حرمت: هاکان
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 رآنق بین از که رنگش صورتی ی دانه چند و تسبیح های لبه به شدم خیره...کشیدم عمیقی نفس

 نگیریم؟؟ عروسی میشه: کشیدم قرآنم جلد روی دستی...بود زده بیرون

 امشب مهمانی در که وقتی همان از...ببینم اش چهره در را حرفم واکنش تا آوردم بالا را سرم آرام

: رفت درهم آرام هایش اخم...بود مانده دلم در حرف این میگیریم عروسی حتما بود گفته

 دلیلش؟؟

 ما: داشتیم را هم فقط لحظه این در ما..بودیم تنها هم نهایت بی اما داشتیم را هم ما...کردم بغض

 شه خون دلم من و بگیریم عروسی نداریم؟؟ کاری و کس...هاکان نیست نفرم بیست مهمونامون

 نفرن؟؟ بیست سرجمع من اطرافیان کل که

 بعد بده قورت بغضتو اول: گفت آرام اما جدی و زد موهایش میان چنگی...شد تر غلیظ هایش اخم

 ...ندارم دارتو بغض صدای شنیدن طاقت..میزنیم حرف

 بغض تا کشیدم عمیق چندنفس سریع...داشتم دوست دنیایت انتهای تا را مرد این من..خدا آه

 در هم مهربانی اما کرد نگاهم جدیت با...شدم خیره چشمانش در مظلوم و شود گور و گم ناخوانده

 وت درمون و درست عقد یه حسرت دنیا: میگرفت نشانه را قلبم و میخورد چشمم به نگاهش گوی

 نگیریم؟؟ هم عروسی اونوقت..موند دلت

 کتاب همین به: گذاشتم جلدش روی را دستم..بود گرفته قرار بینمان قرآن درست..شد خم کمی

 آزردم دل بیشتر بودنمون تنها همه این و عروسی این...نیست ای ناراحتی که قسم مقدس

 ...میکنه

 چطور؟؟ آخه: بست را چشمانش

 حرکت گونه نوازش دستش پشت روی شصتم انگشت...کرد باز را چشمانش...گرفتم را دستش

 مبری بده قول....نریم عسل ماه نیست این بر دلیل نگیریم عروسی میخوام که این البته: کرد

 بعدشم...مببین مهربونتو ی بانو یاسمین میزنه پر دلم...ببینم رو شما دوم مامان این من تا استانبول

 ...میکنیم شروع و زندگیمون و خونمون میریم برگشتیم که
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 خار مان تنهایی این اما میکند سکوت همیشه من خاطر به میدانستم..بود ناراضی هنوز اش چهره

 میرم فردا: فرستاد بیرون را نفسش کلافه و داد تکان سری...عروسی این در چشمم در میشد

 ...کارامون دنبال

 ...دلم عزیز ممنون: کردم نجوا و برداشتم قرآن روی از را دستم...گرفت عمق لبخندم

 نه؟؟ خوبه: گفت کنم بازش خواستم تا و گرفتم دستم در دوباره را قرآن...کرد نگاهم تنها

 دوستی؟؟ باهاش که این: کرد اشاره کتاب به...کردم نگاهش گنگ

 ههمیش....خوبیه پناه: پاشیدم رویش به ای واقعی لبخند...من عزیز هاکان...کشیدم عمیقی نفس

 ..داشته هوامو

 یه...نکردم صداش زیاد سالگیم یازده بعد از: کرد زمزمه اش مردانه گرفتگی با و کتاب به شد خیره

 ....کردیم قهر جورایی

 شده هوایی...نبود عمیق هم آنقدرها که قهری آن برای...برایش رفت دلم و کردم کج را سرم

 ی اندازه به اما...داد هم را تاوانش...بود ام کودکی های داستان بد های آدم میان عمر یک...بود

 آرامش آشتی این شاید...کردم نگاه بود اذان نزدیک دیگر که ساعت به...بود نشده بد آنها

 قهر؟؟ این شه تموم نمیخوای بگیری؟؟ وضو میری: گفتم مهربانی لحن با....میکرد

 و بود گنگ...کردم اشاره آشپزخانه به سر با...کرد نگاهم بود تفکر برای بیشتر که اخمی با و مردد

 سجاده...رفتم پدر اتاق به و گرفتم سفت را چادرم های لبه...شدم بلند هم من...شد بلند اما دودل

 خودم ی سجاده از جلوتر و برگشتم پذیرایی به مخملش ی پارچه لمس بعد و برداشتم را اش

 خورده تا هایش آستین و بود خیس صورتش و سر شد خارج که آشپزخانه از...کردم پهنش

 به نگاهش...کرد ضعف بود چسبیده اش پیشانی روی که صورتش جلوی خیس موهای برای...بود

 بل لبخند با...کرد نگاهم گنگ...گرفت طرفش به را چادرم پایین و رفتم جلو...شد خشک سجاده

 ...کن خشک: زدم
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 های قدم با و گرفت را دستانش و صورت نم چادرم بوسیدن بعد و زد محوی لبخند هم خودش

 ....برام بخون قرآن دنیا: کرد زمزمه سبز تسبیح آن مات...رفت سجاده طرف به مردد

 من به پشتش و نشست هم او...نشستم ام سجاده پای و برگشتم روزش و حال این از بغض با

 اب و کردم آماده را واقعه قبل ی سوره...کردم باز را قرآن و انداختم نگاهی پهنش های شانه به...بود

 الرحمان ی سوره خواندن به شروع دلدادگی این برای خدا لطف از خیس چشمان

 جرالش و والنجم...بحسبان القمر و الشمس...البیان علمه..النسان خلق..القرآن علم..الرحمان:)کردم

 ولاتخسرو..بالقسط الوزن واقیمو..المیزان فی تطغو الا...المیزان وضع و رفعها والسماء..یسجدان و

 فبای...والریحان العصف ذو والحب...الاکمام ذات والنخل فکهة فیها..للانام وضعها والارض..المیزان

 ...(تکذبان ربکما آلاء

 این غرق شد یکی اذان اکبر و الله صدای با هقش هق صدای و لرزید که اش مردانه های شانه

 دلم لرزانش های شانه....کردم پاک دست با را روانم های اشک خدا رحمت و معبودی و بنده شکوه

 انس و جن ای)میکردم تلفظ را خواندم که ای آیه آخرین ی ترجمه لب زیر مدام من و میلرزاند را

 (میکنید انکار را پرودگارتان های نعمت کدامین

 نعمت؟؟ کدام واقعا

 اما شد متوقف ام سالگی نوزده در هرچند که شادی زندگی و پدرم مثل پدری داشتن....سلامتی

 هم خدارا دل اش مردانه هق هق و لرزان های شانه که مرد این داشتن یا و...تجربه از کرد پر مرا

 ..کوه یک مثل...بود من برای که مردی...بود لرزانده

 ....آمدند نمی بند دمی هایم اشک

 شاید که بستم قامت و خواندم نماز مردی به پشت...طلوع روشن و تاریک میان صبح روز آن من

 را او خدا لطف و شهیدش پدر خون نداشتم شک اما بود برداشته گام اشتباه جاهارا خیلی

 ....برگرداند

 ....بستم قامت عشقم سرم پشت را عمرم نماز ترین پرشکوه صبح روز آن من
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.................................................................................................... 

 

 دیدن با و چرخاندم آرام را سرم...میسوخت کمی هنوز...کردم باز آرام را ام خسته و سرخ چشمان

 جا به جا جایم در کمی بود داده آن به را نگاهش  اخم با و بود دستش مجله یک که هاکان

 اهنگ سیاه قیر قاطی مهربانی کمی بازم چشمان دیدن با و چرخاند طرفم به را سرش سریع....شدم

 عزیزم؟؟ بهتری: شد اش جدی

: کردم زمزمه ای گرفته صدای با میدادم ماساژش که همانطور و دادم قرار گردنم روی را دستم

 ...اوهوم

 :فهمید میشد چشمش کنار های چین از را این...گرفت را جلویش اما آمد لبهایش پشت تا لبخند

 ...زمینی روی موجود ترین بداخلاق میشی پا که خواب از

 خیلی..میدونم: کردم نگاهش بود خورده تکیه هواپیما صندلی به سرم که همانطور و کردم اخم

 ..نیستم داشتنی دوست

 ونا حتی..ای داشتنی دوست همیشه تو: بست را مجله و کرد هم در جدی خیلی را هایش اخم

 ..داشتنی دوست و بداخلاق میشی هم موقع

 دهش حبس های عقربه...انداختم رنگم طلایی فلزی بند مچی ساعت به نگاهی و زدم محوی لبخند

 چقدر: کردم نگاه هاکان طرف به...میداد نشان را شب هفت ساعت شکل ای دایره ی صفحه درون

 مونده؟؟

 ...دقیقه ده: زد لب آرام ساعت به نگاه بدون

 سه عسل ماه این برای عمه آغوش در لوس دخترهای مثل فرودگاه در آنقدر...دادم تکان سری

 گریسته دهیم هدیه آرامش خودمان به کمی داشتیم نیاز چون طولانیست هاکان قول به که ماهه

 مسخره داشت جا تا که سامان و ساقی..ماندم ام درآوردی بازی کولی حجم در هم خودم که بودم

 هترکی اوضاع الان که میکرد خالی را دلمان ته مرتب هم آریا..هاکان چشم از دور به البته..کردند ام
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 هااین ی همه...میخندیدند سامان و ساقی با قاه قاه بعد و نشوید ترور باشید مواظب و نیست خوب

 خوردن بعد خداروشکر و کند مختل را مغزم عصب به عصب سردرد تا بود داده هم دست به دست

 کسلی حس کمی جز و بود شده رفع کاملا ساعته نیم چرت این و داد من به دار مهمان که مسکنی

 ..بود نمانده باقی آن از چیزی خمودی و

 یخن؟؟ دستات: خورد گره هاکان نگاه در نگاهم دستم شدن گرم با

 هاکان ی جمله این از بود پوش شیک العاده فوق مسن خانم یک که هم ام دستی بغل....خندیدم

 مگر این؟؟ چیکاره مردا شما پس: گفت ترک ی لهجه ته یک با خودمانی و بامزه و گرفت اش خنده

 ....و دستش کن

 بامزه هاکان...نکند رسوایم ام خنده تا شد جمع دهانم در من لبهای و پرید بالا هاکان راست ابروی

 ...خدمتشون در هستم: کرد زمزمه و کرد نگاهم

 به منم که کرد نگاهت آرامش با شوهرت این خواب تو انقدر...کنه حفظتون خدا: خندید دوباره زن

 ....برد هام جوونی هوای

 طرف به را سرش و داد را لبخندم جواب...زدم روشنش ی بامزه موهای و حال و شور به لبخندی

 ..چرخاند دیگری

 چشمکی و برگشتم هاکان طرف به خندان لبهای با...بگذارد راحت مارا میخواست خیالش به

 تا مهربانش نگاه با و فشرد را بود اسیر روز چند این ی همه مثل دستش در که را دستم...زدم

 درونش اراده بی که بود حرف پر و سنگین آنقدر نگاهش...شکافت را ذهنم های لایه ترین عمیق

 جاذبه این و بود آهنربا مخالف قطب دو نگاهمان انگار..قوی مغناطیس یک مثل...بودم شده غرق

 از که مهماندار ظریف صدای...نبود بردار دست نمیکرد منهدم  هم نگاه در مارا تا الکترونی ی

 سر و کرد محو کم کم را مغناطیس آن ببندند فرود برای را کمربندهایشان میخواست مسافران

 ردمک سعی عضلاتم کردن سفت با و بستم هاکان کمک با را کمربندم...چرخید سنگین هردویمان

 نگاهش دوباره شد باعث نشست پایم روی که هاکان دست...کنم پنهان فرود موقع را ترسم

 باشه؟؟..نیست ترس برای دلیلی اصلا: گفت آرام و زد لبخندی...کنم
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 ...داره بدی حس: رفت درهم ام چهره

 نک نگاه من به...میدونم: زد آرامی ی ضربه پایم ران روی دستش با و گرفت عمق بیشتر لبخندش

 ...ازش کنی پرت حواستو کن سعی و

 اصلا و میشوم غافل زمان و زمین از میشوم خیره نگاهش در که همین من نداشت خبر سعی؟؟

 چندثانیه...کردم گوش را حرفش...میشود متمرکز او روی و میکند عمل بعدی تک ذهنم تمام

 که شدم متوجه بودم خیره خودم تصویر به چشمانش ی تیره ی آینه در که همانطور اما نمیدانم

 نهمی به برگردی نگاهم های کوچه پس کوچه از میتونی حالا...اومد فرود هواپیما: زد پهنی لبخند

 ...جا

 خیره بودند کمربندهایشان کردن باز درحال که مسافرانی و اطرافم به گرد چشمان و تعجب با

 نفهمیدم؟؟ هیچی چطور: کردم زمزمه و شدم

 منم چون..نیست عجیب زیادم: خواستن و هیجان از شود مورمورم شد باعث گوشم زیر صدایش

 ...نفهمیدم زیادی چیز

 ار حالم تنفسش گرمای و عطر بوی...فرستاد بیرون صورتم روی را نفسش...برگشتم طرفش به

 ...کرد منقلب

 ..دارم دوست: گفتم آرام و گزیدم را لبم

 در را مقابل طرف میگفتیم هرکداممان که هایی همان...بودم مان یکبارکی های جمله این عاشق

 و ومش بلند تا میگرفت را دستم که همانطور و کشید عمیقی نفس...میکردیم مات شیرینش حس

 طرع بودم گفته بهت: کرد نجوا شویم خارج بودند حجاب بی اکثرشان حالا که مسافرها بقیه با

 نظیره؟؟؟ بی موهات

 سرش و گرفت قرار پشتم...ایستادم ام جلویی خانم سر پشت و گفتم نچی شده کنترل ی خنده با

 شاهکاره تو: کرد زمزمه هروقتی از تر بم و چسباند سرم روسری به را لبهایش..آورد گوشم زیر را

 ...نگفتی نگی بعدا که میگم...نظیره بی موهات عطر..راستی...منی برای خدا
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 دهش ثابت نگاه یک جمله این به من حس تنها..گرفت انحنا ای ذره لبهایم حتی نه آمد ام خنده نه

 شیرین دنیای ی جمله زدن لب با و گرفت هوا در را نگاهم های ستاره برق...بود ستاره دنیا یک با

 ...بخشید گرما آرام و ثابت نگاه این به هواپیما از خروج برای صف حرکت و من

 تحویل بعد...نشدیم معطل زیاد بودم شنیده را اسمش تنها ترها قبل که آتاتورک فرودگاه در 

 تگف چیزی راننده به ترکی به هاکان شدن فرودگاه های تاکسی از یکی سوار و ها چمدان گرفتن

 حلقه هایم شانه دور را دستش و زد خندی تک دید که را گرم پرسش و گنگ نگاه...نفهمیدم که

 ...عزیزم دادم آدرس: کرد

 اطراف مناظر از نمیتوانستم اما آمد می خوابم...کردم وصل کتفش به را سرم و دادم تکان سری

 اینجا...زرو روشنایی بر بود شده چیره تاریکی که حالا حتی بود زیبا واقعا استانبول..بکنم دل دمی

 آن اب...العاده فوق های زیبایی و عجایب از پر..اروپایی یا آسیاییست نمیدانستی که بود کشوری

 هب دیدنش با بود آرامش چه هر که میرسید نظر به نواز چشم آنقدر بدیع مناظر و روشن های چراغ

 ...میشد سرریز قلبم

 شمال یاد مرا خیابان اطراف سلطنتی و ویلایی های خانه..شد زیبایی و پهن خیابان وارد ماشین

 ...بود زیباتر اینجا داشت اعتراف جای البته..انداخت می تهران شهر

 ...بود شده تنگ تنگش های کوچه و شلوغی و ایران برای حالا همین از دلم حال این با

 کرد اشاره هاکان ایستاد سفیدی در جلوی که ماشین...میتپید شهر این از بیشتر تهران برای دلم

 پولش پرداخت با هاکان و داد قرار جلویمان سریع خیلی را هایمان چمدان ترک مرد...شوم پیاده

 و چرخید طرفم به عمیقی نفس با...کرد صادر را رفتنش مجوز  ترکی ی جمله یک گفتن دوباره و

 ...بزنم زنگ بهتره اما دارم کلید: رفت جلو

 ایصد یک با در که نکشید طولی زنگ فشردن با و آییم می داریم که بود داده خبر قبل از هاکان

 برای الان نیست دلش تو دل...عزیزم تو برو: گفت مهربان و رفت ها چمدان طرف به...شد باز نرم

 ...عروسش دیدن
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 ی جاده دیدن با...شدم حیاط وارد و زدم لبخندی...گفتنش عروسش این برای رفت غنج دلم

 ...بود ای العاده فوق حیاط چه...گزیدم را لبم اطراف های درخت و سنگی

 زیبایی نهایت بی و محجبه زن و شد باز سریع داشتیم آن با زیادی ی فاصله که خانه ورودی در

 ..دش ام خیره در قاب در بود نداشته زیبایی آن رسیدن نظر به کم بر تأثیری حتی سن گذر که

 

 فارسی نمیدانستم حتی...گفتم نرمی و آرام سلام و کردم گم اش خیره نگاه از را پایم و دست

 ...بود ترکی مشترکشان زبان میکرد صحبت او با هاکان که هربار چون نه یا میفهمد

 هماند و بکنم کار چه باید نمیدانستم دقیقا...بود زده خیمه رویم هنوز نگاهش...آمد جلو قدم یک

 ...آمد نمی هاکان که میکشد طول چقدر آوردن چمدان یک مگر بودم

 زیاد نسبتا ی فاصله بجنبم خودم به تا و اشک از شدند پر سریع که بودم چشمانش ی خیره

 ازب تعجب از را دهانم که سلیسی فارسی با و کشید آغوشم در مادرانه و محکم و کرد پر را بینمان

 هک شکرت...شکر خدیا...گلم عروس ماهت روی به سلام: رفت ام صدقه قربان گوشم زیر بود کرده

 ...ببینم رو روزی همچین که دادی بهم عمر انقدر

 کرده تعجب کردنش صحبت فارسی از حقیقتا خب اما...دهم نشان واکنشی کردم سعی

 صدای با و کردم حلقه دورش را بود افتاده طرفم دو خشک چوب دو مثل که را دستانم...بودم

 ..مامان...میبینمتون خوشحالم: کردم زمزمه ظریفی

 مامان؟؟ گفتی: شد خیره چشمانم به مبهوتش و خیس چشمان با و کرد جدا خودش از مرا سریع

 ..میکنه ناراحتتون اگه بله: بود ظریف و زیبا چقدر...دادم تکان آرام را سرم

 ناراحتم: برده ارث به کی از را صفتش این که میفهمیدم حالا..هاکان مثل...پرید حرفم میان

 ..شنیدنش با میگیرم جون میکنه؟؟

 و ندک نگاه را سرتاپایش عجیبی عشق و دلتنگی با نگاهش شد باعث سرمان پشت هاکان صدای

 پسرم؟؟: بکوبد سینه به دست
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: بود کرده من نصیب فقط را لبخندش این حال به تا...گرفت شکل هاکان لب روی محوی لبخند

 کردی؟؟ صحبت وفارسی بانو شکستی و طلسم بالاخره

 ...پسر عروسمه خاطر به: برود اش صدقه قربان انگار هایش اشک با بانو یاسمین نگاه

 که دیدم و باشد راحت او تا شد خم مردانه چه مردم که دیدم...کشید آغوشش در را هاکان و

 ...کرد باران بوسه را هاکان پیشانی و چشمان مادرانه چه بانو یاسمین

 پسر همان او واقعا که گذشت ذهنم از هاکان به خیره و حس همه این از نشست چشمانم در اشک

 دیدم؟؟؟؟ اول روز که مرموزیست و مغرور

 ...نه مسلما

 پرشکوهش رفتارهای این عاشق چقدر من و بود شده شناسایی برایم نقاب بدون هاکان حالا

 ...بودم

.................................................................................................................... 

 

 :هاکان

 ی چهره...لغزاندم موهایش میان نرم را انگشتم و کشیدم بالا گردنش تا را روتختی پتوی

 زدم نم را اش پیشانی روی و شدم خم آرام...بود خلقت تصویر ترین تماشایی خواب در معصومش

 کرده رویایی را اش مهتابی صورت که آباژور نور جز...برخواستم کنارش از آهسته و عشق باران از

 آمد می خانه بالکن از که نوری طرف به و شدم خارج اتاق از آرام...نبود روشن چراغی بود

 خیره مرمره دریای و سیاه دریای تلاقی محل به و بود نشسته فلزی های صندلی روی...رفتم

 خوابید؟؟ خانمت: پرسید برگردد که این بدون...بود

 از تکیه...چسبید دلم تنگ نافرم گفتنش خانمت این...دادم قورتش که نشست لبم پشت لبخندی

 ...بود کرده خستش پرواز...بله: نشستم مقابلش صندلی روی و گرفتم بالکن ای شیشه در
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 در بود هایمان صحبت متن روی موزیک یک همیشه دریا صدای...دریایی و مهربان...کرد نگاهم

 ...خوشگله خیلی: جادویی شهر این

 بود خواب غرق مظلومانه که کوچکم ی فرشته یاد با لبخندی...دنیاست منظورش میدانستم

 این: کرد زمزمه مادرانه دید که را محوم لبخند...شد تنگ دقیقه چند همین در برایش دلم...زدم

 تو نباشه کابوسی و بزنی لبخند تو و بگم عشقت از که این...بود شبم هر دعای دیدن و روز

 ...چشمات

 سخت...فرشتست دنیا: بودم آرام...زیبا بسفر به...دریا دو تلاقی محل همان به...شدم خیره تنگه به

 ...اومد دست به

 که؟؟ نمیکنی اذیتش: گذاشت دستانم روی را ظریفش و نرم دست

 کارام؟؟ این آدم من: نشود بیدار جانم آرام تا آرام...خندیدم

 انقدر..داره و ارزشش زنت..باش اون مثل..بود مادرت برای نمونه مرد یه پدرت: زد تلخی لبخند

 ایران از دیگه بودم خورده قسم...شکست و من زبون ی ساله بیست مهر که داره ارزش

 پستوهای بین زبونشم حتی...کرد تنهام و گرفت ازم ناجوانمردانه و خواهرم که کشوری...ببرم

 همه از توی برای شده معجزه که ایرانی دختر همون..دختر اون خاطر به حالا و کردم قایم ذهنم

 ....داره و ارزشش بدون پس...شکستم و طلسم این بریده

 جایم از...را آرامشش پای به دادنم جان ارزش حتی...داشت را چیز همه ارزش دنیا...میدانستم

 و برگشتم رفتن قبل اما..کرد ترم دلتنگ امواج صدای و دریا بوی این...ها حرف این...شدم بلند

 مامان؟؟: آوردم زبان به را ذهنم سوال

 جانم؟؟: بود آرام حالا هم او نگاه...کرد نگاهم

 نمیپرسی؟؟ چرا: دادم قرار گرمکنم شلوار جیب در را دستانم

 زندان؟؟ های میله پشت گذشت بهت چی که این از یا قاتلا اون نابودی از چی؟؟ از: خندید تلخ
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 با من: زد بالا ام بینی زیر دریا شور بوی...کشیده عقب های موج مثل...راندم عقب را موهایم

 روحشون کنم فکر حالا...گروهش هم خودش هم...شد نابود اون...زدم تیر بهش خودم دستای

 ..آرومه

 سال بیست هاکان: گذاشت بازویم روی را دستش و ایستاد مقابلم...شد بلند و کشید عمیقی نفس

 ارهند اهمیتی هیچ بقیش..میخواستی که چیزی به رسیدی اما....رفت کینه و نفرت پایه عمرت از

 امشب تورو که شد آروم وقتی اونا روح...پسرم اما...نیست مواج و آرومه الان نگاهت لااقل وقتی

 دل و قهر این از میترسیدم...آرومم عجیب موقع اون از منم....دیدن نماز برای دختر اون جلودار

 مرد رگات تو مرد اون خون چون...آرومم حالا اما...شهیدت پدر سرافکندگی از میترسیدم...بریدن

 ...نشدی نامرد و داشته  نگهت

 نیم بعد و فرستادم بیرون را نفسم...رفت خانه داخل به و بوسید را ام گونه زد که را هایش حرف

 تزریق دلم به آرامش و میزد زنگ سرم در هایش حرف....شدم خانه وارد تنگه به آخری نگاه

 کردم رد سرش زیر از را دستم...کشیدم دراز آهسته آرمیده دنیای کنار و شدم اتاق وارد....میکرد

 ....کردم ابدی را آرامشم موهایش میان کشیدن نفس و خواب در گرفتنش بغل با و

 .....آغوشم در بود خدا ی هدیه دختر این و بود شده تمام چیز همه حالا

 ....کردم قبول را خواب دعوت اش چهره ی خیره و بوسیدم را موهایش

 پشت خندانش صورت نقش و گرفت فاصله هم از کمی ام خسته چشمان ریشم ته زبری نوازش با

 ..بخیر صبح: زد لبخندی دید که را بازم نیمه چشمان...داد مالش را قلبم هایم پلک

 برخورد و بیفتد ام سینه روی شد باعث که کردم حلقه ظریفش کمر دور آلود خواب را دستم

 و شد سرخ کوچک دخترهای عین سریع...شود قلقلکم باعث ام برهنه ی سینه با بازش موهای

 میکنی؟؟ چیکار هاکان اِ: داد فاصله را سرش کمی

 هنوز اما بودم رفته خواب کی دقیقا نمیدانستم...رفت آمیزش اعتراض ظاهر به لحن برای دلم

 ..ندارد را اتاق از رفتن بیرون تنهایی روی هم او میدانستم...بودم آلود خواب
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 دوباره را چشمانم و کردم جا به جا بالش کمی را سرم...میکشید خجالت بانو ازیاسمین کمی

 ...میکنم بخیر و صبحم دارم: میکرد آرامم ام سینه روی حضورش...بستم

 ..کرد نوازش را دلم نازش و شیرین ی خنده صدای

 آخه؟؟ اینجوری: شود تازه روحم دیدنش با تا کرد باز را چشمم یک

 بهتش میان و دادم فاصله بالش از کمی را سرم و شدم خیره صورتش میان سرخ ی غنچه آن به

 ...اینطوری..نه: زدم چشمکی اش شکه و شده گرد چشمان به رو و چیدم را اش غنچه آلود خواب

 رها کمان از که تیری مثل...کردم رهایش آرام و فشردمش خودم به کمی...بود کارم مات هنوز

 بلند و زدم خندی تک...فرستاد گوشش پشت را موهایش صورتم به نگاه بی و نشست میشود

 پوشیدنش حین و برداشتم بود هایم شب عادت و بودم آورده در خواب قبل که را تیشرتم...شدم

 ...میدما قورتت درسته موقع اون که لبو شکل نشو: گفتم جدی بردنش حساب برای

 بی: نشست فرمش خوش ابروهای کمان میان ریز اخم یک کم کم و کرد نگاهم گرد چشمان با

 ...حیا

 میدانستم...اش ضمیمه شد هم موهایم راندن عقب و کردم پرتاب سمتش به چشمک یک دوباره

 بعدا که گفتم...حیام بی همیشه من خانم خوشگل شما برای: است کننده هلاک ژستم این

 ...نباشه اعتراضی

 را لبم پشت ی خنده و شدم اتاق سرویس وارد کنم نگاه مبهوتش ی چهره به که این بدون و

 ...من خجالتی عروسک...راندم بیرون

 همین را گاهش بی و گاه های خجالت این دلیل و بود نیفتاده اتفاق بینمان چیزی هنوز

 یک با تا میچیدم را خوشگلش نوک خوب امشب اما بود سفر ی خسته که دیشب..میدانستم

 ...نرساند اعلاء حد به را دلبری و نشود سفید و سرخ اینطور من برای جمله

 هنوز...شدم خارج سرویس از آلودم خواب چشمان کردن برانداز بعد و زدم صورتم و دست به آبی

 وردنیخ سفید شلوار آن با تنش صورتی لباس...میکرد بازی انگشتانش با و بود نشسته تخت روی
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 بیرون نمیری چرا: ایستادم آینه جلوی و زدم پوستی زیر لبخندی...بودتش کرده همیشه از تر

 عزیزم؟؟

 اهمب گفتم: خواستنی..انداخت بالا شانه و کرد سرتاپایم به نگاهی...داشتم آینه از را تصویرش

 ...بریم

 رازد طرفش به را دستم...برداشتم گام طرفش به و کشیدم نامرتبم و شلخته موهای میان دستی

 ...میریم هم با: کردم

 صدای...شدیم خارج اتاق از هم همراه و شد بلند کمکم به و داد قرار دستم در را دستش لبخند با

 یاسمین..میشود دنیا ذوق باعث چطور میفهمیدم و میرسید گوش به کاملا خانه سکوت در دریا

 ...بخیر صبحتون...دلم عزیزای سلام: شکافت گلش از گل دیدنمان با و شد خارج بالکن از بانو

 رو حونهصب...بالکن تو برین: گفت لبخند با و کرد براندازمان کمی...دادیم را جوابش لبخند با هردو

 ...برگردم قهوه با منم تا برین...چیدم اونجا

 هوا در را بو ام بینی های تاژک ترک اصل ی قهوه عطر حس با و کشیدم عمیق نفس یک

 بیرون؟؟ به داره دید کنم؟؟ سر شال: کرد گوشم زیر سر دنیا...قاپیدند

 میگرفتم دست در را آنها از ای تکه که همانطور و شدم خیره خوشرنگش و خوشگل موهای به

 ...نداره دیدی...اونه ی حاشیه پارک و تنگه به منظرش تنها...عزیزم نه: راندم بالا به را سرم

 و سفید بالکن به ورودش با...برویم بالکن طرف به کرد وادارم دستم کشیدن با و گفت اوهومی

 خوشگله چقدر...وای: کشید ای خفه جیغ و کوفت بهم را دستانش هیجان با خانه زیبای

 ..میاد دریایی بوی چه...منظرش

 با و نشست سریع خنده همان با...کشیدم بیرون برایش را صندلی و زدم لبخندی هیجانش به

 ...یهو شد گشنم: پرید بالا ابرویش مخلفات پر میز دیدن

 ...کن شروع پس: دادم هل طرفش به را عسلی مرغ تختم و نشستم کنارش
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 همه چقدر...کرد دهان وارد که شدم کوچکش ی لقمه ی خیره...برداشت را نان از ای تکه لبخند با

 داشتم دوست چقدر...آمد می خواستنی چشمم به چیزش همه چقدر...بود ظریف دختر این چیز

 یسخت به..دادم تشخیص قهوه عطر شدن تر غلیظ با را بانو یاسمین حضور...شدم اش خیره ابد تا

 جبتع با دنیا و گذاشت میز روی را قهوه عمیقی لبخند با...کردم نگاه او به و کندم دل دلبرکم از

 ...میخورین قهوه هم صبحونه که عجیبه خیلی: گفت

 جااین: فرستادم ریه به را تلخش بوی خوب اول و برداشتم را فنجان...هم من...خندید بانو یاسمین

 ...عزیزم عادیه بخوردن قهوه شامم و ناهار جای به

 مثل...میکرد اش خواستنی چقدر حالتش این که آخ..انداخت بالا شانه و کرد نگاهم تعجب با

 نبرنامتو: گذاشت جلویش را اش قهوه فنجان مهربانی با بانو یاسمین..نشده قانع های دختربچه

 چیه؟؟ امروز برای

 ناهارم برای...میگردیم و شهر میریم: انداختم نگاهی میکشید بو را قهوه عمیق که دنیا به

 ...ایم خونه شام اما...نمیایم

 کرده؟؟ و محبوبت غذای هوای دلت: گفت مهربانی با و خندید

 در که هاکانی آن غدی کمی هم هنوز...زدم تأیید ی نشانه به حرفش درجواب لبخندی فقط

 ...بود مانده اخلاقم در بود خان دستگاه

 چیه؟؟ علاقش مورد غذای: کرد بانو یاسمین به رو و کشید جلو را خودش سریع دنیا

 درست با کنی دلبری شوهرت برای میخوای: ستاره از بود پر نگاهش...خندید هم بانو یاسمین

 علاقش؟؟ مورد غذای کردن

 ی همه دخترکم...بود تفریح از پر چشمانم اما خوردم را ام خنده...شد سرخ آنی در دنیا ی چهره

 ردمیک من من که حالی در و کشید موهایش به دستی سریع...بود دلنشین و شیرین رفتارهایش

 لازم(...عروس)گلین میکشی خجالت خوشگل چه: رسید دادش به بانو یاسمین دادن جواب برای

 له ایرانی غذای تو و نازیکه علی عاشق ترکی غذاهای تو پسرم این...نیست شدن سفید و سرخ به
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 درستش شبم واسه...میگم بهت و نازیک علی ی تهیه طرز حالا...سبزی قرمه برای میزنه له

 ...میکنم

 نگاهش لبخند با...خورد را اش قهوه از کمی و کرد آرامی تشکر شده سرخ ی چهره همان با دنیا

 یاسمین جلوی میکردم مهمانش حسابی ی بوسه یک میداد اجازه اخلاقیاتم مثلا اگر و کردم

 ...میکند پشیمانم رسما که میشود سفید و سرخ آنقدر بخواهم هم خودم میدانستم اما..بانو

 به صبحانه میز کردن جمع در خودم و فرستادمش شدن حاضر برای خورد که را اش صبحانه

 اب سفید بافت تونیک یک...شدم اتاق راهی شدن آماده برای هم بعد و کردم کمک بانو یاسمین

 بود کرده پاپیون گردنش دور جدید مدل را اش روسری و بود کرده ست همرنگش جین و لی کت

 با...میزد عطر دستانش مچ به داشت آینه جلوی و بود زده پا هم را دارش پاشنه های کفش و

 در حتی کاملش حجاب از میکردم حض...کردم نگاهش و زدم تکیه در چهارچوب به لبخند

 از را کیفش و چرخید طرفم به آینه در نگاهم حس با...نبود شرط و قید آن در حجاب که کشوری

 چطوره؟؟: برداشت تخت روی

 ...نایس: زدم لب غرور با و چسباندم هم به را ام اشاره و شصت انگشت

 میریم؟؟ چی با: نشست تخت روی و زد شیرینی لبخند

 پیاده نترس:  رفتم کمد در گرفته جا های لباس طرف به و شدم کنده در چوب چهار از خنده با

 ...نمیبرمت

 ...شدی خوشمزه گذاشته تأثیر روت ترکیه هوای و آب: گفت حرص با و کرد نگاهم چپ چپ

 ی؟؟کرد تستم: گفتم چشمکی زدن  با و کشیدم بیرون را همرنگش جین و مشکی تنگ تیشرت

 با...رفت هوا به ام خنده بلند صدای و گرفتم هوا در که کرد پرت طرفم به را دستش درون کیف

 اخم با همچنان...رفتم طرفش به و کشیدم بیرون هم را ای سرمه تک کت...میکرد نگاهم اخم

 ی فاصله کمترین با و داد تعجب به را جایش اخمش که صورتش روی شدم خم..میکرد نگاهم

 ...نیست اخم به نیازی..خانم هستی شیرین:  کردم زمزمه ممکن
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 و فرستاد بیرون صورتم روی را عمیقش بازدم...داد ساده و مات نگاه یک به را جایش تعجبش

 هاکان؟؟ دارم دوست انقدر چرا: بست را چشمانش

 چیزی...نکرد باز را چشمانش اما لرزید که کشیدم پلکش پشت را دستم...نشست لبم پشت لبخند

 ...منی دنیای همه چون: کردم زمزمه و گرفتم عطرش از نفسی..لرزید هم خودم دل درون

: فتگ کنان نجوا دلنشینی لحن با و کرد باز آرام را چشمانش...کرد غنچه لبانش روی نرمی لبخند

 ...تو فقط

 هن دیگر...شدم جدا او از آرام دیگر عمیق نفس یک بعد و چسباندم اش پیشانی به لب و خندیدم

 لبخند همان با و شد بلند..آرامش و بود آرامش فقط بود که هرچه...دیگری چیز نه و داشت اخم

 کمی...کردم عوض را هایم لباس هم من و شد خارج اتاق از بود شده اخمش جایگزین که محو

 خارج اتاق از محبوبم و تلخ ادکلن زدن از بعد و شدم موهایم دادن حالت مشغول آینه جلوی

 ار عزیزانشان که ها ترک رسم این...کند مان بدرقه تا بود ایستاده خانه ورودی بانو یاسمین...شدم

 ردنک بغل بعد و بوسید را ام گونه...بود شیرین میکنند بدرقه هم کوتاه رفتن بیرون برای حتی

 هب پارکینگ که حیاط کناری قسمت به و کردم حلقه دنیا کمر دور را دستم...کرد امان راهی دنیا

 طرفم به و شد گرد چشمانش شده پارک ماشین  دیدن با دنیا..رفتیم آمد می حساب

 ...نمیبرمت پیاده که گفتم: آوردم بیرون را جیبم درون سوییچ و خندیدم...چرخید

 کیه؟؟ برای: پرسید گرد چشمان همان با و کشید ماشین مشکی کاپوت روی دستی

 ...بانو یاسمین ماله: دادم جواب کوتاه و برایش کردم باز را ماشین در

 زدم دور را ماشین و بستم برایش را در...نشست من به دلنشینی لبخند زدن بعد و داد تکان سری

 کجا: پرسیدم دنیا به رو همزمان و کردم باز را درها ریموت با و زدم استارت....شدم سوار خودم و

 خرید؟ یا تفریحی جای داری؟؟ دوست اول بریم

 ..تفریحی: داد جواب فکر کمی با و کشید لبش روی را انگشتش نوک

 چطوره؟؟؟ بازی اسباب ی موزه: درآوردم حرکت به را ماشین و دادم تکان سری
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 و دادم قرار پایم ران روی را دستش...بود گرفته را زیادش مانور ی اجازه کمربند...چرخید طرفم به

 جاییه؟؟؟ چطور: کردم قفل اش پنجه در پنجه

 و نویسنده توسط که موزه یه: کردم نگاهش کوتاه و کردم حرکت پایین طرف به را ببک خیابان

 اونجا و مختلف کشورهای های عروسک...شده افتتاح پنج و دوهزار سال تو ترکی معروف شاعر

 ...بازیه اسباب ویترینه تا هشتاد حدود...کرده جمع

 ...همینجا بریم...باحاله پس: شد پایین بالا درجایش کوچک های بچه مثل

 لباسم به که را ام دودی عینک...فشردم بیشتر را دستانش و کردم نگاهش ای مردانه ی خنده با

 ...راندم goztepe ی منطقه سمت به و گذاشتم چشمانم روی و برداشتم بودم کرده آویز

 و جمعیت تراکم بیشتر شاید...بود رانندگی راحتی و ترافیک عدم ترکیه های خیابان خوبی

 مردم و اه توریست نظر از شهر اصلی مرکز که میفتاد اتفاق تکسیم و استقلال خیابان در ترافیک

 ...بود

 دش پیاده شیطنت با...کردم باز را دنیا طرف در و شدم پیاده و کردم پارک را ماشین رسیدنمان با

 ..جنتلمن چه: کرد حلقه بازویم دور دست و

: کردم زمزمه صورتش با کم ی فاصله و غرور با و فرستادم مویم روی حرکت یک با را دودی عینک

 داشتی؟؟؟ شک

 در تدس و کردم قفل را ماشین...برد را دلم که گفت ای بازیگوشانه لحن با آبدار و کشیده نچ یک

 ودمخ به کردنش تر نزدیک با و کردم پرداخت بلیط دو برای لیر بیست...شدیم موزه وارد دستش

 ....شدیم طبقه شش از اول ی طبقه وارد

 هک بود کرده جادو دستم کنار عروسک انگار...اینبار اما...بودم دیده بارها و بارها قبلا را موزه این

 میدادم ترجیح که میدید را ها عروسک و میشد ها اتاق وارد ذوقی چنان با..بود خوب حالم انقدر

 حالت به و برقش پر چشمان به...شوم خیره آرامش های قدم به...کنم نگاه اورا فقط اطراف جای به
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 از زیباتر عروسکی اتاق ده و طبقه شش این در مگر اصلا....بود باعثش هیجان که ای گانه بچه های

 بود؟؟؟ من دنیای

 دست در را جهان دستش فشردن با و میکردم نزدیکش خودم به گاهی...دیدنش از میکردم حض

 و میداد پاسخ نگاهم تمنای به و میماند که میشدم اش خیره عمیق آنقدر گاهی...میدیدم خودم

 رایب میکردم پیدا انگیزه باید موشی سوراخ کدام از من نبود ام زندگی در او اگر میکردم فکر من

 ....زندگی این

 هم خودش شاید...زدن لبخند حتی و کشیدن نفس..ماندن زنده...بود من چیز همه ی انگیزه دنیا

 ...ام شده افسونش و سحر که کرده پا به قلبم در جادویی چه نمیدانست

 ...رفتیم آتاسحیر ی منطقه طرف به بازی اسباب ی موزه از بعد

 در بود چیزی کشف پی در انگار و میکرد نگاه را جا همه ولع با...بود جالب برایش استانبول

 پر...دبو رازی و رمز پر کشور ترکیه...بود شده گم غربی ی مدرنیته و شرقی سنت بین که کشوری

 ...دولتش زیرزمینی روابط تمام با...انگیز شگفت و راز و رمز

 بیرونی نمای که خریدی مرکز...نمیشد محبوب انقدر نداشت را پالادیوم اگر مطمئنا سحیر آتا

 برند لوکس های فروشگاه وجود و مغازه نود و صد هم آن از بعد...بود شهرتش عظیمش ای شیشه

 ..... و گِس ٬هیلفیگر تامی ٬کروس میکائیل ٬پیرگاردین ٬زارا ٬آدیداس

 تبدیل استانبول های ترین محبوب به را پالادیوم و دارد زیادی طرفداران همه که برندهایی

 ...میکند

 رت مظلوم و تر آرام آنجا جو تأثیر تحت برعکس..نشد زده شگفت زیاد موزه برعکس اینبار دنیا

 ای شیشه نمای به میرفتیم بالا که هرطبقه و آمده خوشش آنجا از میدانستم...میکرد ام همراهی

 به و بخرد خودم ی سلیقه با لباس چنددست کردم مجبورش...میشد خیره لحظه چند داخل از اش

 برایش خودم ی سلیقه با هم خواب لباس دست دو حتی...نکردم توجهی هم هایش اعتراض

 ...برود هوا جیغش بود مانده کم دیگر که برداشتم
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 دور لبانم از ای لحظه را لبخند و بود شده تفریحم باعث اش بامزه های خوردن حرص

 نشاندن و دنیا با هایم شوخی و خوردیم آنجا رستوران بیست از یکی در هم را ناهار...نمیکرد

 ....آورد کیفم سر چشمانش در حرص گاهی و لبخند

 زیباترین زا یکی...رساندیم تپه بالای به را خودمان کابین تله یک با...رفتیم پیرلوتی به ناهار بعد

 بود تپه ی العاده فوق انداز چشم به حواسش...بود شده اش زیبایی محو دنیا که استانبول های تپه

 ردهک پر را گوشمان صدایش و میوزید باد...کرد نگاهم تعجب با...گرفتم او از عکس یک هوا بی که

 تا ودب مناسبی موقعیت و نبود شلوغ زیاد...ایستادم پشتش و زدم متعجبش روی به لبخندی...بود

 سر او و کردم حلقه کمرش دور را دستم پشت از...شوم نعشه بود مانند مخدر که آغوشش با کمی

 ...معروفه عشاق بام به اینجا: کردم گوشش زیر سر...چسباند ام سینه به

 آرومم؟؟؟ انقدر اینجا همین برای: گفت آرام و طرفم به چرخاند کمی را سرش

 آرام...کشیدم عقب برایش صندلی و کشاندم سرباز ی ها کافه از یکی طرف به و گرفتم را دستش

 طرفش به و دادم سفارش قهوه فنجان دو گارسون به رو و نشستم روبرویش هم من و نشست

 عایمداف از یکی اون...نوشت رمان یه نقطه این تو فرانسوی ی نویسنده یه پیش سالها: برگشتم

 اون اسم...گذاشت پیرلوتی اینجا اسم اون از حمایت برای دولتم...بود ترکیه استقلال

 از پر اینجا...کرده سحرانگیزش هم عشاق ی تپه عجیب اسم این و جالبیه حکایت....نویسنده

 ...آرامشه

 باشه عشاق ی تپه توی عشقش با آدم: بود گرفته بازی به شو روسری ی لبه باد...زد لبخندی

 بهتر؟؟؟ این از داریم مگه....

 دنیا؟؟: کردم صدایش جدی و زدم رویش به لبخندی

 جانم؟؟: گذاشت میز روی را دستانش و کرد تر را هایش لب

 حاشیه به متن یک باد ی زوزه صدای...شدم خم طرفش به و گذاشتم میز روی را دستانم هم من

 کنیم؟؟؟ زندگی همیشه برای اینجا چیه نظرت: بود داده صحبتمان ی
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 گارسون..شد خیره چشمانم در مکث با چندلحظه...فهمیدم خورد که آرامی تکان از...خورد جا

 میشه...میشه: کرد حلقه قهوه کوچک فنجان دور را دستش...رفت و گذاشت مقابلمان هارا قهوه

 بدم؟؟؟ جواب بعدا

 ماهش روی به خیره و دادم تکان را سرم...نداشتم را او از جواب انتظار الان هم من مسلما خب

 ...نوشیدم را ام قهوه از ای جرعه

 شهر یاصل مرکز به دوباره...میرفت تاریکی به رو هوا آمدیم پایین کابین تله با که عشاق ی تپه از

 ...برگشتیم تکسیم

 وارد...ردمیک بیداد بینمان آرامش...خوردیم ترکی کباب و شدیم بالاپایین استقلال خیابان در کمی

 فطر از...بود شده کننده خیره و زیبا هایش چراغ های رنگ و تاریکی خاطر به که شدیم گالاتا پل

 تبرگش بابت بانو یاسمین به قولم خاطر به...شدیم خارج اونو امین طرف از و شدیم وارد کاراکوی

 ینماش با بعد و کردیم تماشا هارا پرنده تکسیم مرکز در کمی...نشدیم پل زیر های رستوران وارد

 آرزوها از و زدیم قدم باهم پارک و تنگه ی حاشیه در کمی خانه به رفتن از قبل...برگشتیم ببک به

 خانه به بودنمان هم کنار خوب حس از سرمست و داشتن دوست و عشق از...گفتیم رویاهایمان و

 ...برگشتیم

 ...دیمبو آرام ما ها مدت بعد و میکشید را انتظارمان محبوبم نازیک علی با بانو یاسمین که ای خانه

 کشور این ی شده سحر یا نقطه این در اینجا ما و بود شده تمام ها سختی ی همه..تنش بی و آرام

 ...داشتنمان دوست و عشق ی شده سحر یا بودیم عجیب

 ...بود خوش...بود که هرچه

 

..................................................................................................... 

 :دنیا 
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 یکی یکی را هایم لباس و شدم هاکان اتاق حمام سرویس وارد بودن بیرون روز یک از خسته

 آب حرکت....ایستادم زیرش تنظیمش بعد و کردم باز را آب دوش سفید وان به توجه بی...کندم

 عقب را موهایم و گرفتم بالا را سرم...برد بین از هم را خستگی نیمچه آن انگار بدنم روی

 مپوشا  از کمی...میکرد مشکل برایم را تنفس و میخورد ام بسته های پلک پشت به آب...کشیدم

 دوبار..کرد کف سریع...کشیدم موهایم به و ریختم دستم روی بود گذاشته برایم بانو یاسمین که

 آب بعد و شستم را خودم سرسری بدن شامپو و تمیز و نو لیف با بعد و کردم تکرار را کار این

 را موهایم کوچکتری ی حوله با و پیچیدم دورم را ام مسافرتی ی حوله...بستم را آب شیر کشی

 به و نشستم آرایش میز جلوی صندلی روی...نبود کسی اتاق داخل....شدم خارج و کردم مهار

 کردم مرطوب را دستانم و برداشتم را کننده مرطوب کرم...شدم خیره گرمم آب از سرخ های گونه

 سرما نمیخواست دلم و بود سرد هوا....برداشتم را سشوار بود گفته هاکان که اول کشوی از و

 در من و داشتند نم کمی هنوز...شدم موهایم کردن خشک مشغول دورم ی حوله همان با...بخورم

 ....شد وارد هاکان و شد باز اتاق در که کردنشان خشک برای تلاش

 ...از او و شرم از من...زد خشکمان هردو

 شوارس سریع...نپوشیدم را لباسم اول که کردم لعنت را خودم و فرستادم بیرون تکه تکه را نفسم

 ...میپوشم لباسامو باشی بیرون چندلحظه...اِ: گفتم تند و کردم خاموش را

 طرفم به خیره و آرام و بست کامل را در چون نداشت کردن گوش به تمایلی یا و نشنید یا

 ...بود گرفته کوچکی لرز تنم و بودم شده خشک هم خودم...آمد

 ی قهوه...اوم: فرستادم گوشم پشت را دارم نم کمی موهای و دادم قرار میز روی آرام را سشوار

 خوردی؟؟؟ شامتو بعد

 و ماتی این از تا پرسیدم را سوال ترین ربط بی...کشیدم دندانم زیر را لبم...نداد را جوابم هم باز

 ...ببینمش تا کردم بالا را سرم من و ایستاد سرم بالا...کنم خارجش خیرگی

 ...چرا هیجان اما نبود ترسی
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 بم و کرد خارجش هایم دندان زیر از و گرفت قرار لبم روی دستش جدی و مات نگاه همان با

 ...ها بیچاره این با اینکارو نکن: کرد زمزمه

 

 در را اش جدی و هوشیار نگاه...میلرزید آرام تنم تمام هیجان شدت از..دادم قورت را دهانم آب

 نه؟؟ مگه منی ماله تو: زد لب و دوخت نگاهم

 پیدنت تند...کند پرت بیرون حلقم راه از را آن میخواست و نداشت را قلبم گنجایش انگار ام سینه

 خندلب با و گذاشت قلبم روی را دستش...بود مشهود انگار ام سینه تند و نامنظم حرکات با قلبم

 ...میزنه گنجشک عین: کرد زمزمه محوی

 زیادی...نبود ساخته من از نگاهش در کردن نگاه جز کاری هیچ...کردم باز دوباره و بستم را چشمم

 ...بودم مات و گنگ

 ...گرفت دم عمیق موهایم میان و آورد پایین را سرش و کرد فرو نمدارم موهای بین را دستش

 را خودم بینی شامپو عطر و ریخت صورتم دور لختم موهای...شد بسته زیبا حس این از چشمانم

 و برهنه پاهای زیر نرم دستش...بود آرامش از دریایی اش چهره کرد بلند که سر...داد مالش هم

 دستم در سفت را پیراهنش تنها نکشیدم جیغ...کرد بلندم حرکت یک در و نشست سفیدم

 قهدقی...میکرد حس دستش زیر را لرزشم مطمئنا و میلرزیدم همچنان...بستم را چشمانم و گرفتم

 طرف دو را دستانش و آورد فرودم تخت روی نرم...خواستنش از میشدم داغ بعد و میکردم یخ ای

 امشب میشه: کرد زمزمه زخمی و بم میسوزاند را پوستم نفسش که ای فاصله با و گذاشت سرم

 بگردم؟؟ دورت وار پرستش من تا بت بشی

 شدت از بودند خیس..کردم باز را خیسم چشمان...میگرفت اجازه داشت...میفهمیدم را منظورش

 همچنان..کردم رهایش و کشیدم دندان زیر دوباره را لبم...شد مات و گنگ نگاهم با...خواستنم

 اکانه حالا اما کنم چه باید بدانم که بودم آنی از تر تجربه بی من..بود چشمانم خیسی به نگاهش

 ..میخواستم هم من و میخواست
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 با هم او های پلک..رساندم صفر به را فاصله سرم کردن بلند با و کردم حلقه گردنش دور را دستم

 ...شیرین سقوط یک...کرد سقوط من های پلک

 پرستش و کرد سقوط تخت پای هاکان پیراهن و من ی حوله و برگرفت در را کمرم محکم دستش

 ...شد آغاز

 ...کرد نگاهمان لبخند با مهتاب و گرفت را دورمان عشق پیچک

 ...زد لبخند هم عشق و زد لبخند جهان و زد لبخند خدا

 ...نبود این جز چیزی...پرستش

 ..شدی من مال دیگه آره آره

 ..شدی عاشقم دیدی آره آره

 ...نفس آخرین تا دل آره آره

 ...بس و همین  تو واسه قراره بی

 ...آره آره آره آره

 ...نری من کنار از آره آره

 ...پری تو و هام قصه شهر توی

 ...تو برای من قلب آره آره

 ...آخری عشق دیگه آره آره

 ...دارمت که خوبیه حاله آره آره

 ..میزارمت چشمام دوتا رو

 ..عشق شهر تو...ها قصه تو
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 ...میارمت باشم هرجا تو

 ...کنارمه عشقم خوبیه حاله

 ...دارمه که چیزی تموم

 ...ها واژه پنهون عشق تو

 ...کارمه تنها دارم دوست میگم

 ...آره آره آره آره

 ..بودنت خوبه خیلی آره آره

 ...کشوندمت زندگیم تو آخر دیدی

 ...شدی من مال دیگه آره آره

 ...نمیدمت هیچکسی به آره آره

.................................................................................................................. 

 

 و ردمیک گرمم حسابی دورم بافت شال...انداختمش حرکت به پاهایم با و زدم تکیه تاب پشتی به

 هرروز که بود ماه دو...بود ساخته برایم عجیبی ی خلسه دریا ی نشده رام صدای این میان

 اییزیب تمام با را باغچه دلما کاخ...میشناختم را جا همه دیگر حالا...میکردیم رو و زیر را استانبول

 آویزان ی لوچه و لب با اش محوطه در عکس یک حسرت در هربار و بودم دیده بار سه هایش

 دیگر حالا...بود کرده پر حسابی را دلم هایش ممنوع برداری عکس آن...بودیم کرده ترکش

 باهم بارها را استقلال و تکسیم...آنجاست در سواری بالن و کاپادوکیا عاشق هاکان میدانستم

 اآری و ساقی و سامان و عمه برای...بودیم گرفته سلفی امیران و گزی پارک در و بودیم کرده وجب

 حضور هم استانبول قدمت پر بازار چهارشنبه در  و بودیم گرفته سوغات آکاسیا خرید مرکز از

 داشتنی دوست و بزرگ و کوچک های پاساژ از پر که ای منطقه آن میدانستم دیگر حالا...داشتیم
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 زا بیشتر چیز هیچ هاکان قول به و دارد نام باکیرکوی ی منطقه بود آورده سرذوقم حسابی و بود

 انگیز شگفت استانبول...بود نکرده ام زده شگفت آنجا در تایتانیک اسم به هتلی دیدن

 دیده امارات برفی پارک از که بود هایی عکس شبیه خیلی که برفی پارک با بخصوص...بود

 خب که بود نظیری بی ی تجربه صدسانت تا پنجاه ضخامت با ها برف آن روی رفتن راه....بودم

 ....کرد اش تجربه نمیشد ایران در شاید

 رینت انگیز شگفت تندرو های قایق و تراموا و دریایی های اتوبوس مثل استانبول ی نقلیه وسایل

 ...کنیم گردش آنها با که میکردم مجبور را هاکان که هایی وقت بود من برای تفریح

 بسفر ی تنگه تور با سفر شرق سنت و غرب تمدن میان شهر این در من روز ترین رویایی اما

 بی اروپایی هم و آسیایی سمت از هم تنگه طول تمام از گذر و کشتی با ساعته شش سفر...بود

 ازهاند به نه اما بود انگیز شگفت قصرها و ها قلعه و بزرگ بناهای دیدن...بود تجربه ترین نظیر

 شبیه چیزی آرمش ها ترک محبوب سیمکارت که بود جالب برایم حتی...کنارم در هاکان حضور

 وجود شهر تمام در هایش نمایندگی و بود مخلوط آن در هم آبی البته که زرد...بود ایرانسل آرم

 استانبول پارک ترین بزرگ در و رفتیم ویالند به بانو یاسمین همراهی با هم شب چهار...داشت

 ...کردیم تفریح

 ترس با ام شانه روی دستی نشستن با که میکردم مزه مزه زبانم زییر را دوماه این شادی تمام

 ...فرستادم بیرون را نفسم نابش لبخند و هاکان دیدن با و پریدم

 کجاست؟؟ خوشگله خانم حواس: گفت محو لبخند همان با و نشست تاب روی کنارم

 برایم مرد این حضور چقدر...شد محکم ام شانه دور دستانش او و دادم تکیه اش شانه به را سرم

 به: بودیم زده پیوند را جسممان و روح و بودیم شده یکی که زمانی از خصوص به...بود آرامش

 ...مدت این های خوشی

 رعبو و تاب رفتن بالا با...داد تکان تر تند را تاب پاهایش با و بوسید را سرم روی و خندید نرم

 ...شد بسته آرامش با چشمانم موهایم زیر هوا جریان

 دنیا؟؟: بود ساخته باشکوهی رقص چه دریا صدای با صدایش های نت همراهی
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 های نت میان من و کند صدایم بارها که این...میخواست شدن لوس کمی دلم...ندادم را جوابش

 ادب...سکوتم از گرفت اش خنده...داشت عالمی زبانش از اسمم شنیدن اصلا...کنم عاشقی صدایش

 من؟؟؟ دنیای: صدایش داشت اکو انگار و کرد تکرار دوباره...کرد نوازش را صورتم

 اصلا شیطنت کمی و بود خوب حالم...بود خوب جایم...میخواستم را خودم لقب...سکوت هم باز

 ن؟؟م شیرین دنیای: گوشم زیر زد لب کننده دیوانه و کردتم پرس بازوهایش میان...نداشت ایرادی

 دنیا؟؟ جان: بود انتها بی اقیانوس مثل چشمانش...کردم بلند سر و کرد باز را چشمانم بالاخره

 ودمب گفته بهت: کرد بدعادت گونه نوازش را پوستم شصتش انگشت و کشید عمیق نفس یک

 دارم؟؟ دوست

 زور از بودند خسته هم آنها انگار...بودند کرده رهایمان ها غم دیگر...سرمست و شاد...خندیدم

 ...بگو بازم ولی آره: ما با آزمایی

 نگهم محکم و کردم جمع تاب روی را زانوانم...بنشینم پاهایش روی کرد کاری حرکت یک با

 هدایت را قلبش و مرد این که احساسی نهایت با...جدی و مات و مست...ام خنده به خیره...داشت

 ...نیست براش هم حدی..دنیا دارم دوست من: کرد زمزمه میکرد

 ار دستش...میکرد سفر آباد ناکجا به و میاورد در بال دلم دارد دوستم میگفت لحن این با وقتی

 که میکنم خداروشکر روز هر و لحظه هر...ثانیه هر من هاکان: زدم لب و لغزاندم موهایش میان

 ...دارمت

 ینا...داشتنش برای...شکرت خدایا: کرد زمزمه و سایید ام بینی به را اش بینی حالت تغییر بی

 ...هست منم هرشب نجوای

 آهنگ یه: کرد زمزمه و برد عقب را سرش...فشردم مشتم میان را اش یقه و دادم قورت دهان آب

 ..بخونمش عشقم با داشتم دوست همیشه که هست قدیمی

 و دبوسی را ام بینی نوک...میگفت هایش فانتزی و آرزوها از داشت بود بار اولین این...کردم تعجب

 بلدی؟؟ رو اصلانی فرامرز سفر بری روز یه اگه: گفت
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 بانو؟؟ میدی همراهی افتخار: ام خنده به شد خیره...دادم تکان سر و خندیدم

 و کتف بین را سرم...امان...هاکان صدایت از امان...هایش گفتن بانو این کرد کمرنگ را لبخندم

 ...جا همه...همراهتم جا همه من:  کردم منگنه قلبش

 ام ی گونه نجوا صدای و موسیقی یک شد صدایش دریا...شد تر محکم دستش و بوسید را موهایم

 ...هاکان بم و زخم از پر صدای و من نازک و نرم صدای...ساخت زیبایی ترکیب آن با

 ...سفر بری روز یه اگه

 ..خبر بی پیشم ز بری

 ..میشم رویاها اسیر

 ..میشم تنها باز دوباره

 ..بمونه پیشم میگم شب به

 ...بخونه صبح تا میگم باد به

 ...یاری دیار از بخونه

 میزاری؟؟ تنهام میری چرا

 ...کنی فراموشم اگه

 ..کنی آغوشم ترک

 ..میشم دریا ی پرنده

 ..میشم رها موج چنگ تو

 ...بمونه خاموش میگم دل به

 ...بدونه هرکسی که میرم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 632 

 ..دیاری اون سوی به میرم

 ..نزاری تنها منو توش که

 ..تو نوم روزی یه اگه

 ..کنه صدا من گوش تو

 ..بیاد غمت باز دوباره

 ..کنه مبتلا منو که

 ..نباشه کاریش میگم دل به

 ...شه دوا تو درد بزاره

 ..جونم ی همه توی بره

 ..بخونم آواز برات باز که

 ...بخونم آواز برات باز که

 ..میخواد دلت بازم اگه

 ..باشیم یکدیگر یار

 ..قدیم ایام مثال

 ...پاشیم سحر و بشینیم

 ..بگیره رنگی دلت باید

 ..بگیره آهنگی دوباره

 ...نزاری تنها منو توش که دیاری اون رنگ بگیره
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 ...بمونی پیشم میخوای اگه

 ...جوونی باقیه تا بیا

 ..استخونه به پوست تا بیا

 ...بمونه تنها دلم نزار

 ...بگیره رنگی شبم بزار

 ...بگیره آهنگی دوباره

 ..دیاری اون رنگ بگیره

 ..نزاری تنها منو توش که

 ..تو نوم روزی یه اگه

 ...کنه صدا من گوش تو

 ...کنه مبتلا منو که بیاد غمت باز دوباره

 ..نباشه کاریش میگم دل به

 ..شه دوا تو درد بزاره

 ..جونم همه توی بره

 ...بخونم آواز برات باز که

 ...بخونم آواز برات باز که
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 خورد چین کنارش چشمانمان...داد شکوفه لبهایمان روی لبخند هم چشمان در غرق شد که تمام

: بود واضح نا کمی من صدای و شد فیکس گردنم دور دستش...خورد قلبش به ضرب پر من سرم و

 ...نمیزارم تنهات من هاکان

 اب که بود آهنگ یه فقط صرفا...کنی کاری همچین نداری حق: کرد بلند را سرم و گرفت را ام چانه

 ..شد جادویی صدات جادوی

 ...خودخواه: دادم تاب را چشمانم

 ...نداری حق: درآوردم را ادایش بعد و

 ...بیانش از ندارم هم ابایی..دنیا خودخواهم من: کرد نوازش را زیرینم لب شصتش...خندید

 آدم این عاشق منم و: کردم زمزمه عشق با و گرفتم سردم و کوچک دستان میان را سرش

 ...خودخواهم

 ...تو نمیاین سرده..ها بچه: کرد تمام را مان عاشقی بزم بانو یاسمین صدای

 از بعد...کرد دعوتش داخل به میایم الان گفتن با و انداخت بانو یاسمین و در به نگاهی هاکان

 و کوچولو دختر این عاشق منم و: کرد قفل بزرگش دستان میان را سرم او اینبار رفتنش

 ...خوشبختم باهات دنیا...طنازم

 ...کرد گرم را تنم کل بعد و را ام پیشانی لبانش گرمی وقتی بودم خوشبخت هم من

 بود؟؟ چه خوشبختی مگر

 ما؟؟؟ حس جز چیزی

 ...میدانستم بعید

............................................................................................................ 
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 ...است ترکیه دیدنی های پل از بغاز پل

 ...هاکان نگاه شب شبیه چیزی...است کننده جادو و سحرانگیز هایش بش

 ...بودیم ایستاده پل روبروی هم شانه به شانه و آمد می بیرون بخار دهانمان از...بود سرد هوا

 شگفت دریا شور بوی و دریا صدای و پل رنگی های چراغ و بود گرفته رقیقی مه را دریا اطراف

 ...بود کرده انگیزش

 یانم را دستم...میکشیدیم نفس را استانبول شب خلوتی و بودیم ایستاده هم ی شانه به شانه

 او پل ی منظره جای به حالا...بایستم روبرویش و بردارم جلو قدمی کرد وادارم و کرد گرم دستانش

 ...چشمانش بود پل از تر انگیز شگفت...بود روبرویم

 خب؟؟؟: کرد زمزمه و کشید بالا را پالتویم ی یقه

 هاکان موهای روی هنوز اما بود شده قطع بارشش بود ای چنددقیقه..تکاندم را موهایش روی برف

 ...میخورد چشم به ازشان ردی

 ...گذاشتم جلو قدم دو و پل طرف به برگشتم شد تمام که کارم

 ...کردم فکر ذهنم در های جمله به و کردم بغل را خودم دستانم با

 ..وطن سمت به...ایران سمت به داشتیم پرواز دیگر چندساعت

 روبروی امشب حالا و بودیم غرب و شرق بین شده غرق جادویی سرزمین این میهمان ماه سه

 ...پرسید من از عشاق ی تپه روی که میخواست را سوالی جواب هاکان استانبول پل مشهورترین

 ...تهران های شب از زیباتر نه اما بود زیبا استانبول های شب

 با جدی و منتظر...چرخیدم طرفش به و کشیدم نفس را شور بوی و دادم اطراف به را نگاهم

 و قشنگ...هاکان قشنگه خیلی اینجا...قشنگه: زدم محوی لبخند...میکرد نوازشم نگاهش

 ...داره کم چیزی یه اما...باشکوه
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 و مشد بلند...گرفت غبار و گرد دستم...کشیدم زمین به را دستم و نشستم...کرد نگاهم سوالی

 ...نداره...هویت: داشتم نگهش مقابلش

 ...نداره هویت تو و من برای

 ..نیست ما مال

 هشناسنام مثل چیزی یه..چیزی یه اما زیباست کشور این هاکان...نیست ما مال اینجا هیچی انگار

 ...داره کم

 به شاید که کشوری مال...پاش به دادن جون و خون پدرت و پدرم که هستیم جایی ماله ما

 هشت...داریم دوسش اما باشه نداشته دیدنی جاهای اینجا مثل شاید..نباشه اینجا پیشرفتگی

 داغدار که مادرایی...دادن خون...جنگیدن براش مادرامون و پدر...جنگیدن براش مردممون سال

 ..شهبا هویت تا...بمونیم ایرانی ما تا شدن یتیم بچه عالمه یه...کنن حفظ ما برای و ایران تا شدن

 که باشیم داشته جا یه بزار..آرومم اینجا...هاکان نمیتونم...مرداییم همون های بچه تو و من

 .... و آزادی و تهران ماله..خاکیم اون ماله ما تهش ته ولی کنه آروممون هرزگاهی

 شهنمی...نمیشه...میبرد و اسمش وضو با بابام که خاکی از همیشه برای بکنم دل نمیتونم هاکان

 ...وطنم به...هویتم به کنم پشت

 انم فاصله...بود نشسته ابروهایش بین ریزی اخم...آمد جلو و کرد فرو اورکتش جیب در را دستش

 دوسش بازم...کرد یتیم مارو کشور اون دنیا: میخورد بهم هایمان کفش نوک حالا...کرد کم را

 داری؟؟

 دوسش ابد تا..منه هویت کشور اون: گرفتم را دستش و فشردم هم روی محکم و قرص را لبانم

 ...دارم

 خودش هم را دستش از بود آزاد که دستی آن...رفت بین از اخم...شد باز کم کم چشمانش

 ...بشنوم میخواستم و همین: زد محوی لبخند...گرفت
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 ردخت ترین خواستنی پل نورهای زیر: شد بیشتر کمی تنها لبخندش...تعجب از زد برق نگاهم

 ...وطن برمیگردیم...ایران برمیگردیم..عالمی

 ....کردم پنهان آغوشش میان را سرم و بستم را چشمانم

 ...میکردیم خداحافظی زیبایش بانوی یاسمین و استانبول با باید

 معنی زندگی به که بود چیزی دنبال هم او چون...برگردد ما با نبود حاضر که بانویی یاسمین

 ...وطن مثل چیزی...میداد

.................................................................................................................. 

 

 فرودگاه در که ای لحظه از...شوم خیره کشورم مردم به شوق این با روزی نمیکردم فکر وقت هیچ

 ...دممیکشی نفس را بینشان مشترک و شیرین زبان و مردم ولع با بودیم شده پیاده هواپیما از امام

 هک زیاد آنقدر..نزدیک...بود ایران گوش بیخ ترکیه...بود تر عزیز برایم خاک و آب این حالا چقدر

 ورکش این از دوجهان ی فاصله به را دلم انگار اما بود انداخته فاصله بینشان مرزی صفر یک فقط

 ...بود داشته نگه دور

 یتاکس ی راننده طرف به که هاکان به لبخند با و میکشیدم نفس عشق با را تهران ی آلوده هوای

 و ماشین عقب صندوق درون داد جا هارا چمدان بعد کمی...بودم خیره میرفت فرودگاه سبز های

 ...عزیزم بیا: آمد طرفم به

 ...گرفتیم جا عقب صندلی در هم همراه و دادم قرار اش شده دراز دست در را دستم

 سرپرست بی های بچه جاگیری از راحت خیال با من و بزنیم پدری ی محله به سری اول بود قرار

 ...بسپارم شهر مرکز در مان دونفره ی خانه به دل آنجا در

 کنیم متما را بودنمان دونفره این آمد نمی دلمان انگار...بودیم نگفته را برگشتمان روز کس هیچ به

 ...بودم عزیزم سامان و عمه دلتنگ اندازه بی و نهایت بی که هرچند
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 طول ساعتی یک قدیمی ی محله به رسیدنمان....بود زده لک هم مانیا و سارا برای دلم حتی

 این برای دلم...شدم پیاده هاکان همراهی با من و داشت نگه خیابان امتداد در ماشین...کشید

 نهخا..)بود نصب بالایش کوچکی تابلوی و بود شده رنگ یمان خانه در..بود شده ذره یک هم محله

 (فروزش شهید های بچه ی

 وشمگ زیر سر هاکان...گرفت را گلویم بغض میکشید یدک را پدر سنگین نام که تابلو دیدن با

 ...قشنگم بغض بی بغض: کرد

 می حیاط از بچه چند ی خنده صدای...در به شدم تر نزدیک کمی و زدم رویش به شیرینی لبخند

 و چپ به را سرم...کرد نگاهم تعجب با...شدم مانعش بزند را در زنگ خواست تا هاکان و آمد

 جان چشمم جلوی خانه این در خاطراتم...بستم را چشمانم و ایستادم عقب و دادم تکان راست

 ...شد چشمانم ی پرده هم صحنه...فیلم یک مثل..گرفت

 آب در دستانم شستن...هایم بازی لوس...پدر توسط در کردن باز...در به زدنم زنگ

 شبانه های قصه و ها تابستان...مادر های چای نوشیدن و تخت آن روی نشستنمان..حوض

 و پدر برای روزی و کردم نریمان برای روزی که هایی گریه و اتاقم...پدر های سرفه صدای...مان

 چشمانم جلوی قیامت یک مثل خانه این در ام زندگی شیرین و تلخ...هاکان نبود برای دیگر روز

 مظلوم های بچه مأمن پدری ی خانه حالا که این از شادی و بغض با و کردم باز را چشمانم...نشست

 ...نیست چیزی دیدن به احتیاج دیگه...بریم: زدم لبخند هاکان روبه است کشور این

 نشست کنارم هم هاکان...شدم ماشین سوار حرفی بدون و کردم عمه ی خانه در به هم نگاهی نیم

 یم دوباره شب...ببینم را عمه حال این با نمیخواست دلم...گمانم فهمید را حالم...گرفت را دستم و

 ...برق پر چشمان با و لبخند با...آمدیم

 ...است شده بخیر عاقبت دنیایشان که شود راحت خیالشان تا آمدیم می

 سرنوشت تا میرفتم هاکان دست در دست من و داشت مان خانه سمت به رو تاکسی مسیر اینبار

 ...بزنم رقم را عشقمان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ارجمند نیازهرا  – من شیرین دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 639 

 کارم سرمشق را مردم ی چهره خطوط عشق با و میکردم نگاه تهران های خیابان به لبخند با

 کنار هم باز باید...وی آی اچ راه در تلاشم از فراتر چیزی..میکردم تلاش باید برایشان..میکردم

 میکردن ادا کشور این به را دینم و میکاستم دردشان از درد هاکان

 

 ازب را در هاکان روی به لبخندی زدن از بعد و شدم کشیده بیرون افکارم از ماشین مجدد توقف با

 زانتیای...کرد مرخص را راننده ها چمدان تحویل از بعد و شد پیاده هم هاکان..شدم پیاده و کردم

 وارد هم دوش به دوش...بود باز لابی ای شیشه درب و بود پارک مجتمع پارکینگ درون سفیدش

 ..بود راه به سرمان پشت ها چمدان چرخ کشیدن صدای و شدیم لابی

 در آسانسور ای نقره در دو و تمیزی از میزد برق لابی کف شفاف مشکی و سفید های سنگ

 طرفمان به و شد بلند میزش پشت از سریع هاکان شناخت با نگهبان...داشت وجود آن انتهای

 ...کنم کمکتون بزارید..بخیر رسیدن..شد عرض سلام: آمد

 حرف دید وقتی...کرد رد هارا چمدان حمل برای کمکش هاکان و دادیم را سلامش جواب هردو

 بعد هم ما و برایمان کرد باز را بود فرد واحدهای مخصوص که آسانسوری در یکیست هاکان

 ...شدیم آسانسور ی شده کاری آیینه و براق ی محوطه وارد تشکری

 جز به و بود طبقه پنج آپارتمان...کرد لمس را سه ی طبقه ی دکمه و کرد رها هارا چمدان هاکان

 آسانسور در شده پخش ملایم نوای..بودند دوواحده طبقات ی بقیه بود واحده تک که آخر ی طبقه

 ساعت...میخواست عمیق خواب یک دلم...میکرد طاقت بی خواب آغوشی هم برای را چشمانم

 روی پیاده بغاز پل کنار هاکان با خواب از فراری را گذشته شب کل من و بود صبح نیم و هشت

 ...بودم کرده

 ...خوابه از پر خوشگلت چشمای: هاکان

 ..خوابم هلاک: دادم تکان بودم داده آسانسور ی دیواره به تکیه که را سرم
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 رفمط به و آورد در جیبش از را کلید و کرد باز برایم را در...ایستاد آسانسور که زد مهری پر لبخند

 ...بیارم چمدونارو تا کن باز: گرفت

 ی خانه..بود ما ی خانه اینجا...میلرزید هیجان از دستانم...شدم خارج آسانسور از و گرفتم را کلید

 ..هاکان و من

 با خدا نام با را کوچک راهروی راست سمت چوبی در...دونفری ی خانه این برای میرفت ضعف دلم

 روفرشی روی ها چمدان...رفت عقب در آرامم هل و تیک صدای شنیدن بعد و کردم باز کلیدم

 اومدین خوش خونتون به: دربرگرفت را کمرم هاکان دست و نشست واحد هردو جلوی ست

 ...عروسک

 ...شدم وارد کفشم آوردن در با و کردم دلم ته از ای خنده

 نمبد در خوب حس یک ایجاد باعث در جلوی مشکی و بنفش بلند پرز پادری با پایم کف برخورد

 دستی کیف...بودم نرمش و بلند پرزهای آن عاشق و بودم کرده انتخاب شخصا را پادری این..شد

 عمرم لبخند شادترین و ترین عمیق اطراف دیدن با و شدم وارد و گذاشتم کفشی جا روی را ام

 ...شد شکوفا لبانم روی

 شکلاتی کرم کاغذدیواری و زرشکی های کوسن و کرم های مبل آن با کوچکمان نسبتا پذیرایی

 تعبیه دکور و تلویزیون چوبی میز رنگ با هم سالن کف رنگ گردویی قالی...بود دهنده آرامش

 هب کاملا که بود شکلمان مربعی آشپزخانه هم سالن راست سمت...داشت همخوانی دیوار روی شده

 آشپزخانه از حرکاتت تمام نمیکشیدی را طرحدارش ای کرکره ی پرده اگر و داشت دید پذیرایی

 حریر ی پرده...بود جالبی ترکیب سیلور وسایل با ها کابینت براق و سفید رنگ...بود دیدن قابل

 دید قابل را بیرون ی منظره و بود ظریف هم پذیرایی انتهای ای شیشه و سرتاسری دیوار جلوی

 ...میکرد تعبیه تنه یک را خانه نور تر مهم همه از و میکرد

 عاشق: کردم زمزمه دلنشینش ی چهره به رو و برگرداندم را سرم...شد حلقه کمرم دور دستی

 ...اینجام
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 عاشق من جز شما...میشنوم جدید حرفای...آی آی: کرد پر را صورتش تمام مصنوعی اخمی

 ...باشی نباید هیچی

 اینجام عاشق: گرفت قرار دیدم مسیر در ها خواب اتاق راهروی...ایستادم مقابلش و چرخیدم

 ...توام با زندگی عاشق چون

 ...کنی آرومم چطور بلدی خوب: کرد زمزمه و زد مهر را ام پیشانی اش ستودنی جدیت و مهر با

 ها خواب اتاق طرف به میکردمش تا که همانطور و درآوردم سرم از را شالم...زدم لبخند دل ته از

 ...بودم شده مان خانه وارد جشنی و عروسی هیچ بدون...کردم حرکت

 ...مان عارفانه نیاز و ناز و سفید لباس یک نرمی حسرت...بود که چرا نبود حسرتی نمیگویم

 خون بیشتر را دلم شوم عروس تنها آنقدر که این حسرت میکردم فکر که هرطور...خب اما

 حمام...ها خواب اتاق برای در دو و سرویس برای در یک...داشت در سه باریک راهروی...میکرد

 رنگمان سفید چوبی تخت دیدن با و شدم مشترکمان اتاق وارد...بود مشترکمان خواب اتاق در هم

 و بود سهیم را هردو های لباس سفیدمان دیواری کمد...زد برق چشمانم رویش قرمز روتختی و

 ...ادکلن و عطر از بود پر آرایش لوازم از بیشتر رویش هم تختمان ست آرایش میز

 تیروتخ نرمی...نشستم تخت روی و بود گرفته را جا همه که نویی بوی از کشیدم عمیق نفس یک

 بالای که هاکان عکس به...را خواب خوش ملایم تکان هم همینطور...داشتم دوست را اش خنکی و

 و اجزاء تمام که لبخندهایی آن از...دل ته از اما بود محو لبخندم...شدم خیره لبخند با بود تخت

 به چرا..اینجاست اصلش: کرد خودش معطوف را حواسم صدایش...میخندند آن با صورتت میمیک

 میکنی؟؟ نگاه فرعش

 اهمیتی ناسازگارش کمی پای آن به هم اصلا و رفتم ایستادنش وری یک آن ی صدقه قربان دل در

 نمیشه باورم هاکان: زدم لب و شدم محوش چندلحظه لبخند با...بود زندگی معنی وجودش...ندادم

 ..مشترکمون ی خونه...تو و من...رو لحظه این
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 هم ناسازگار کمی پای آن با حتی...نشست کنارم تخت روی و برداشت قدمی...شد محو لبخندش

 نرمی حرکت به دوباره نشستنش با شده ساکن تازه خواب خوش...بود کن خراب خانه هایش قدم

 در شد خیره...بلعید تر عمیق را نفس این ام ریه و زد ام بینی زیر عطرش بوی...آمد در

 شم؟؟ خوش دل که میگی اینارو...خانمم بود بهتر زندگی یه تو حق: جدی...چشمانم

 غرورش...گذاشتم اش خانه به پا شرایطی چه با من که نمیرفت یادش مرد این بود قیامت قیام تا

 اورمب...کنارت خوشبختم من هاکان: گذاشتم دستش روی را دستم...بود نیافته التیام هنوز انگار

 ...بودنت همیشه جز نمیخوام دنیا این از ای دیگه چیز من...منه رویاهای ی خونه خونه این...کن

 دیگر میشدیم که خیره..بود مجهول همیشه برایم هایمان نگاه راز این...نگاهم در شد حل دوباره

 دنیا؟؟: بود آرام صدایش...نبود کندن دل توان انگار

 جانم؟؟: میشد رنگی دنیایم میگفت که دنیا...بستم را چشمانم

 باز آرام چشمانم و کردم حس عطرش بوی شدن شدیدتر از را این...شد خم طرفم به کمی

 دوست انحنای یک صرفا یا است لبخند واقعا نمیدانستی که بود محو آنقدر لبخندش...شد

 ...شدم حرفش منتظر و کردم کج را سرم...داشتنی

 ...شم بیدار خواب از مبادا...رویا یعنی...بودنت...وجودت...حضورت: کرد زمزمه مکثی با

 بشی هم بیدار: دادم جواب احساسم تمام با و دادم قورت را دهانم آب...کرد سقوط شکمم در قلبم

 ...هستم ابد تا...نداره رویا و خواب...کنارتم

 سلول و شد زندانی دستانش میان صورتم...شب در فانوس یک مثل...زد برق چشمانش در چیزی

 ...زدند فریاد را بودنش تنم سلول به

................................................................................................................... 

 

 والس جواب میدادم ماهیتابه درون نگینی پیازهای به تفتی که همانطور و برداشتم را چوبی قاشق

 ...تره خوب خوبم از چی همه که فعلا...بله: دادم هم را سارا
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 ار بالایش کوچک خط آن با ای دایره علامت...کنم حس میتوانستم هم تلفن پشت از را لبخندش

 ..بکشد داخل هارا داغ پیاز بوی و شود روشن تا کردم لمس هود روی

 ...بودی خوشبختی این لایق تو...برات خوشحالم: سارا

 نمیره یادم...بود تو زحمات همش: شدم خیره بلندم کمی های ناخن به و کابینت به زدم تکیه

 ..گرفتی دستمو حساس ی برهه اون تو چطور

 ...شده تنگ خیلی واست دلم...کنی درست و چیز همه تا کردی تلاش خودت تو: سارا

 عسل ماه از وقتی از...منم: نسوزد تا دادم پیازهایم به دیگری تفت و کشیدم عمیقی نفس

 نگز همین برای امروزم اصلا...بزنم سر بهتون نکردم وقت که بودم کارام درگیر انقدر برگشتیم

 ...کنم دعوتتون هفته آخر برای که زدم

 ...کنیم دعوتت باید ما عروسی تازه...دختر کن ول: سارا

 به من..باشم میزبانتون میشم خوشحال من...اینو نگید: گذاشتم گاز کنار ظرف در را چوبی کفگیر

 ...مدیونم خیلی دکتر ی خانواده و شما ی خانواده

 اما..نیست حرفی...باشه: است شیرین خیلی هایش خنده داشت اعتراف جای...خندید دوباره

 ...ننداز زحمت تو و خودت خواهشا

 زا قبل...بدین جونم مانیا به میکنم پیامک براتون و آدرس من پس...چشم: گرفت عمق لبخندم

 ...کردم دعوت ایشونم شما

 ...میشیم مزاحمت عزیزم خب بسیار: سارا

: گفتم حال همان در و میکردم رو و زیر زردچوبه کردن پیدا پی در را ام ادویه های ظرف

 ...میبینمتون پس..مراحمین

 ...خداحافظ فعلا حتما: سارا
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 و کردم اضافه را داغ پیاز ی زردچوبه...دادم قرار اپن روی را سیم بی تلفن و گفتم آرامی خداحافظ

 احتساب با و میدادم که بود ای مهمانی اولین این...شدم دادن تفت مشغول لبم روی لبخندی با

 ...داشتم مهمان یازده آریا و ساقی و سامان و عمه

 هم را خورشتی های گوشت...کنم دعوت مهمان هاکان ی خانه خانم عنوان به که بود خوبی حس

 دهش خیس قرمز لوبیاهای رنگشان تغییر از بعد و دادم تفت کمی آن همراه و کردم اضافه پیاز به

 به را نگاهم در زنگ صدای...بپزند دادم اجازه درونشان آب ریختن با و کردم اضافه آن به را

 مانداخت بیرون به نگاهی چشمی از و رفتم در طرف به و کشیدم موهایم به دستی...کشاند ساعت

 ...کردم باز را در لب بر لبخند هاکان دیدن با و

 جلوی سفید رزهای از پر گل دسته یک اول در شدن باز با...کنم باز برایش را در من داشت دوست

 تکان هوا در را گل دسته و خندید...بکشم کوتاهی جیغ هیجان با شد باعث که گرفت قرار دیدم

 عمیق و گرفتم را گل دسته و برداشتم بودم گذاشته دهانم جلوی ذوق شدت از که را دستم...داد

 خوش آقای تو بفرمایید: کردم نگاهش عمیقی لبخند با...بود ایستاده در کنار هنوز...کردم بویشان

 ...خودتونه ی خونه...سلیقه

 آغوشش در را خودم در شدن بسته با...بست سرش پشت را در و شد داخل و شد بلند اش خنده

 ...خوشگلن خیلی...عزیزم نکنه درد دستت: گفتم اش گونه بوسیدن بعد و دادم جا

 ...ریزه خاله تر خوشگل تو از نه: کرد زمزمه مویم بوسیدن بعد و کرد حلقه کمرم دور را دستش

 گلدان درون گلهارا تا میرفتم آشپزخانه طرف به که همانطور و شدم خارج آغوشش از عشق با

 هاکان؟؟؟ شد چی: پرسیدم بلند بگذارم

 درون ریختن آب بعد و دادم قرار نهارخوری میز روی گلدان درون را گل تعجب با...نیامد صدای

 ...ترسیدم: گفتم بلندی هی و کرد سقوط قلبم سرم پشت دیدنش با که برگشتم گلدان

 دور دستانش حرکت یک در بعد و گذاشت میز روی و گرفت دستم از را گل...شد عمیق اش خنده

: کردم قفل کمرش دور را پاهایم و کردم نگاهش تعجب با....داد قرار اپن روی مرا و نشست کمرم

 آقا؟؟ برقه پر انقدر چشمات شده چی
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 و کرد خارج کتش جیب از را ای برگه حرفی هیچ بی...بودم قدش هم تازه اپن روی نشستنم با

 و خواندم دقت با را برگه روی های نوشته بعد و کردم نگاهش اول تعجب با...گرفت چشمم جلوی

 شلبخند...کردم نگاهش ناباور رسیدم که آخر سطر به....میزد تر تند قلبم رفتن جلو سطر هر با

 و زدم بلند جیغ یک بعد و کردم نگاهش خیره خیره باز دهان با چندلحظه...گرفت عمق بیشتر

 ...آغوشش درون کردم پرت را خودم

 در کنان جیغ جیغ و بوسیدم را اش گونه شادی با...رفت عقب قدم یک فقط و گرفتم محکم

 ...شکرت خدا آخ...گرفتی و مجوز بالاخره...گرفتی: خوردم تکان آغوشش

  تر آروم عزیزم دنیا: گفتن با و کرد مهارم خنده با

 توانسته دوندگی کلی بعد بالاخره...میشد سرم ها حرف این من مگر اما...کند آرامم داشت سعی

 بعد از زندانش ی سابقه خاطر به...بگیرد من اسم به را دارو پخش شرکت تأسیس مجوز بود

 قموف بالاخره و بگیرد من اسم به را شرکت این مجوز که افتاد این دنبال عسل ماه از برگشتمان

 دبو جفتمان نام تلفیق که هم هایا دارویی پخش شرکت...میشد درست داشت چیز همه...بود شده

 .....بود مدیریت این ی برازنده هاکان چقدر و شود تأسیس بود قرار بالاخره

 ...بود عالی هم همین شروع برای اما بود کوچک شرکت یک تنها اگرچه

 ....بود شده تمام ها سختی تمام انگار و میداد نشانمان را خوشش روی داشت زندگی

 تلفن طرف به عاشقش و خندان نگاه زیر و شدم جدا آغوشش از غریبم و عجیب شادی همان با

 یناول شرکت تأسیس و مجوز آمدن بعد بود گرفته قول من از..بزنم زنگ ساقی به تا بردم یورش

 گرفتم را اش شماره همین برای پس دارد ذوق من از بیشتر میدانستم....باشد او هاکان استخدامی

 ....عاشقتم: زدم لب خندانش نگاه به رو شود وصل تماس تا بودم منتظر که درحالی و

 کشید ته که اش خنده...رقصیدند هوا در موهایش و شد پرت عقب به سرش که خندید بلند

 ...اینجاست جات: زد لب خودم مثل و کرد مشت قلبش روی را دستش
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 و جوزم: شد یکی من جیغ با گفتنش الو و برداشت ساقی لحظه همان چون بگویم چیزی نتوانستم

 ..گرفت بالاخره...ساقی گرفت

........................................................................................................... 

 

 :بعد سال دو

 کلی خداحافظی یک سهراب جمله از همکاران به رو و کردم وصل آویز به را سفیدم روپوش

 های هپل از بود نکرده ترک را لبهایم بود ها مدت که عمیقی لبخند با و برداشتم را کیفم....گفتم

 آن به زده تکیه خودش و بود پارک خیابان سمت آن سفیدش زانتیای...آمدم پایین آزمایشگاه

 ...عاشق و جدی..مغرور...میکرد نگاهم

 زا مستقیمش و کننده ذوب نگاه زیر و کرد تکرار را عملم که دادم تکان برایش لبخند با دستی

 زا احتیاط بی انقدر چرا: گرفت را دستم و کرد ریزی اخم رسیدم که طرفش به...کردم عبور خیابان

 زندگی؟؟ میشی رد خیابون

 بعدا...آقاهه سلام اول: کردم وارد دستانش به فشاری اش همیشگی های نگرانی همه این از ناز با

 ...بزن غر

 ننک تابم بی خیابون وسط: زد لب باشد شده طاقت بی انگار بعد و کرد نگاهم خیره خیره کمی

 ...خوشگله خانم

 و ردمک تشکری...کرد باز برایم را در کشیدنش عقب با و داد تکان سری که خندیدم ناز پر و ملیح

 چه: شدم سمتش به متمایل کمی...انداخت حرکت به را ماشین و نشست هم خودش...شدم سوار

 شرکت؟؟ از خبر

 ... شما ببند اول کمربندتو: گفت جواب از قبل و انداخت ام نبسته کمربند به نگاه
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 نگاهش منتظر و بستم را کمربند...داشتم دوستش چقدر...نشست لبم روی لبخند دوباره

 خوب امروز ی جلسه: گفت و گرفت همیشه مثل را دستم شد راحت که خیالش..کردم

 ...گرفتیم هم دیگرو داروی دوتا پخش نمایندگی...بود

 افتخار بهت: گفتم آرام و گذراندم نظر از را اش مردانه و پخته ی چهره...کردم نگاهش افتخار با

 ...میکنم

 وجستج به تر راحت تا کرد رها را دستم شد بلند که موبایلم صدای...بوسید را دستم لبخند با

 پهنی و پت لبخند سامان نام دیدن با و کردم پیدایش بزرگم کیف در بالاخره...بپردازم کیفم میان

 دوماد؟؟ شاه احوال: کردم وصل را تماس و زدم

 دنیا؟؟ کجایی: بود عصبی کمی و مضطرب صدایش

 اباب به بزنم سر یه میرم دارم: رفت ضعف برادرم برای دلم...بود شده هل طفلک...گرفت ام خنده

 ...اونجا میام بعد

 ...بپوشم و پیراهنم کدوم دنیا: نالید قبل از تر مضطرب

 نیست که عروسیت...خواستگاریه سامان: باشم جدی کمی کردم سعی و دادم قورت را ام خنده

 ...میگم بهت میام...داری اضطراب انقدر

 چی؟؟ نه بگه اگه: گفت کشید آتش به را دلم که مظلومی لحن با

: من طفلی برادر...حالا اما میخندیدم حسابی آنها به میشود عاشق سامان میگفتند روزی اگر

 ...میشه یکی دلت با چی همه مطمئنم من...خوبی این به پسر...نترس

 هل من از بدتر مامان...بیاین زود پس باشه: بود تر آرام کمی صدایش و شنیدم را عمیقش نفس

 ...کرده

 قدیمی ی محله در جدیدشان ی همسایه دختر از سامان که زمانی همان از عمه...خندیدم

 ی عمه و بود پسر یک همین...او به میدادم حق...بود همین حالش بود آمده خوشش خودمان

 ...نباش نگران...باشه: گفت خیالش کردن راحت برای....من
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: کرد عاشقم نو از زخمش از پر صدای و شد هاکان دست اسیر دوباره دستم شد قطع که تماس

 داره؟؟ استرس

 ماخر و گلاب شیشه چندتا بایست مغازه این کنار هاکان...بشنوه نه میترسه...آره: کردم نگاهش

 ...بخرم

 پیاده و کردم باز را کمربندم...کرد پارک را ماشین راهنما زدن با و گفت ای جدی چشم

 عاشق و متعصب...دیگر بود هاکان...بروم بگذارد تنها نداشت امکان...شد پیاده هم خودش...شدم

 بود اخبار محو اش فروشنده که کوچک سوپر وارد...بودم اخلاقیاتش همین عاشق هم من و

 روی و برداشتم خرما بسته چهار و گلاب شیشه چهار...بردارم را وسایلم تا ایستاد هاکان...شدیم

 متس به ناچارا و کرد زیاد را صدایش...بود اخبار پی هنوز حواسش...گذاشتم فروشنده مقابل کانتر

 ...شد لبخند از پر هاکان و من نگاه اما...برگشت من

 دبو دنیایی هاکان افتخار پر نگاه و خوشی از داد قلقلک را دلم ته اخبار معروف ی گوینده صدای

 ...خودش برای

 محرابی پروفسور نظر زیر چهارنفره گروه یک از متشکل کشور داروسازی تیم: اخبار ی گوینده

 ساخته گیاهی ترکیبات از که دارو این...شدند سرطان بیماری مهار در دارو یک تولید به موفق

 دوره چند در تشخیص ی اولیه مراحل در را سرطانی های ی غده شده انجام آزمایشات طبق شده

 ولیدت به موفق که ایرانی جوان محقق فروزش دنیا دکتر نام است ذکر به لازم...میکند نابود تزریق

 و ایران نام دیگر بار کشف این...میخورد چشم به لیست این در هم بود شده وی آی اچ ضد داروی

 ...انداخته ها زبان سر بر جهان در را ایرانی محققان و دانشمندان

 ...بده خیرشون خدا: کرد زمزمه میگذاشت پاکتی درون را وسایل که همانطور فروشنده مرد

 نگاهش لبخند آمد؟؟با می من کار به دعا ای از بیش چیزی مگر...گرفت عمق لبخندم

 به شدیم که ماشین سوار...شدیم خارج مغازه از هم همراه و کرد حساب خریدهارا هاکان...کردم

 ..که من عاشقم: چرخید طرفم

 ....شمام مخلص: گذاشتم ام پیشانی روی را دستم
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 ردنک اسیر با هم باز و بوسید را ام گونه شوند متوجه بیرون عابران که این از قبل سریع و خندید

 ...زهرا بهشت طرف به کرد حرکت دستم

 آنها مزار بالای هارا خرما از بسته دو و گلاب شیشه دو...رفتیم مادرانمان مزار طرف به اول

 درپ یعنی مشرقی شهید مزار...کردیم حرکت شهدا گلزار طرف به دردودل کمی از بعد و گذاشتیم

 را او...داشتم هاکان پدر به خاصی حس...انتظامی نیروی شهدای بخش در...بود تر نزدیک هاکان

 با...میکرد علاقمند او به نسبت مرا بود نوشته او از علاقه با آنقدر پدرم که همین اما بودم ندیده

 را خرما ی جعبه در...بود مزار محو...شدم خیره هاکان به و دادم شستشو را سنگ روی گلاب

 ...باش راحت...هاکان بابا پیش میرم: برخواستم آرام و دادم قرارش مزار سر بالای و برداشتم

 ایدب پس..دارد هایی حرف حتما میدانستم...کرد نگاه شدنم دور به و داد تکان برایم لبخند با سری

 حکایت...رساندم سرش بالای را خودم و شد تند هایم قدم دیدم که را پدرم مزار...میماند تنها

 یصورت در...کند لوس پدرم برای مرا تا میشد پیدایش سریع بغض بودم که اینجا...بود عجیبی

 رفح و کردم سنگ کردن تمیز به شروع دستم با...ریختم سنگ روی و کردم باز را گلابی شیشه

 ...بابا سلام: راندم زبانم روی آرام را دلم های

 ...امان...یتیمی این از امان...شد شدیدتر بغض

 که؟؟ نمیکنه اذیتت هیچی و درد و سرفه دیگه نه؟؟ خوبی بابایی؟؟ چطوره احوالت: دنیا

 کنارش...خوبه هاکان..خوب خیلی..خوبم منم...کنم راحت خیالتو بزار..بابا خوبی که خوبه...خوبه

 همون الان کنم فکر...سرمیاد روزی یه غم ی دوره که میگفتی راست..بابا میگفتی راست..آرومم

 مژه یه راستی..داره دوسم و دارم دوسش...خوشیه هست که هرچی هاکان با..غم سراومده...دورانه

 ...بابا بده بهم

 هنوز البته...بابا میشم مامان دارم: گفتم و گزیدم هیجان از را لبم...نشست شکمم روی دستم

 انال کنم فکر...میگم بهش سامان خواستگاری بعد امشب...فهمیدم دیروز خودمم...نمیدونه هاکان

 کنم بزرگش تو اخلاق با میکنم تلاشمو تمام اما نداره فرقی دخترش و پسر...نخوده ی اندازه

 نداره گفتن منم...شه پدر داره دوست گفته بارها...میشه خوشحال هاکان دارم حتم...بابا
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 چندوقتی باید کنم فکر...شونم رو شده سنگین بار یه حالا همین از مادر اسم تقدس...حالم

 منو بابا...نیست خوب براش شیمیای مواد بوی و محیطش آخه...بیاد دنیا به تا نرم آزمایشگاه

 داا مردم به کمک با کشور این به و دینم گذاشتم و توانم تمام که میبینی نه؟؟ مگه میبینی

 ات میخوام...دارم خودم از خودمم حتی و هست ازم که توقعاتی..بابا شونمه رو سنگینی بار...کنم

 کن کمک...بابا کن کمک...بجنگم دانشمون با خودم سبک به ایران برای هاکان کنار دارم عمر

 ...زندگیم ی همه الگوی

 خیره ام اشکی چشمان به اخم با و ایستاد کنارم...برگردم عقب به شد باعث هاکان صدای

 بریم؟؟: شدم بلند و کردم پاک هارا اشک سریع...شد

 سلام: گفت فاتحه خواندن و پدر قبر سنگ به ضربه چند زدن از بعد و نشست و داد تکان سری

 و گلتون ی دسته و کردین اعتماد بهم که مرسی..ازتون کنم تشکر دوباره اومدم...فروزش جناب

 دل تو آب زندم تا...ازش باشه راحت خیالتون..نمیشه فراموشم مردونگیتون..سپردین بهم

 ...میدم قول...نمیخوره تکون دخترتون

 پدر با هربار هاکان را صحبت این..داشت بغض رنگ کمی لبخندم...کردم نگاهش لبخند با

 و تکاند را شلوارش روی خاک شد که بلند...من از خیالش کردن راحت بعد و تشکر اول..میکرد

 دستم...بود عزیز برایم چقدر...کردم نگاه خوب را اش مردانه بالای و قد...کرد دراز سمتم به دست

 نوشته به آخر ی لحظه نگاهم...کردیم حرکت مزارها  امتداد در هم همراه و گذاشتم دستش در را

 ..فروزش محسن دکتر..شهید جانباز: ماند پدر سنگ روی ی

 

 اش پیکره بر روزگار که دختری...فروزش محسن شهید دختر تک..فروزش دنیا...منم این حالا و

 سشنف عزت و نفس به اعتماد و دید خیانت رنگ اول...رفت جلو اش نابودی قصد به ضربه به ضربه

 سعی بود وجودش تمام که مردی کنار در بعد و..دید پدر غم....شد داده دل دوباره...رفت تاراج به

 ....بایستد و بزند کنار را اش زندگی آوارهای کرد
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 را آینده تا میرویم کرده تصاحب را قلبم وارانه هاکان که مردی دست در دست که منی...منم این

 ...دهیم پروش را ایران به عشق خونش و رگ در و کنیم بزرگ را فرزندمان....بزنیم رقم

 که ما ایستاده مردی کنار کشور داروسازی تحقیقاتی تیم عضو و دانشگاه استاد...فروزش دنیا من

 سال هجده که مردی...بوده زندان دوسال که مردی...است تر سنگین کمی چپش پای های قدم

 ....شده ام زندگی خوشبختی بودنش شهید فرزند درخور و پاک حالا و شده بزرگ خلافکاران میان

 در پا عروس لباس بی و دادم انجام زندان اتاق در را عقدم که دختری...هستم فروزش دنیا من

 خدارا لبخند میخوانم سرش پشت که نمازی رکعت هر دارم ایمان که گذاشتم مردی ی خانه

 ....میبینم

 مشکل به هم با گاهی...معمولی زندگی یک با...مشرقی هاکان همسر...هستم فروزش دنیا من

 حال ی درهمه اما میشویم هم عاشق اندازه از بیش گاهی...میرنجیم هم از گاهی...میخوریم

 ....میکند حکمرانی بینمان دارم دوستت

 که هم کنار...دارد وجود هم کنار بودنمان در فقط که رمزی....ایم کرده پیدا را خوشبختی رمز ما

 گاهی و سبز گاهی...قرمز گاهی...است شیرین ما دنیای....مشکلات تمام با خوشبختیم باشیم

 ..ما مخصوص..ماست دنیای چون...نیست مهم باشد که رنگی هر...آبی

 و داده آن به همسرش که لقبی که دختری...فروزش محسن شهید دختر...هستم فروزش دنیا من

 ....من شیرین دنیای: است این میکند ترش عاشق اش زمزمه با

 

 ..براش میدی جونتو که وقتی چه

 ...میکنی دعا سمتش که وقتی چه

 ..نیست گلدسته و دیوار چندتا واسه

 ..میکنی دفاع اعتقادت از تو
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 ..و میدی جونتو دلت برای

 ...باطله دلت از غیر هرچی واست

 ...دیوونگی نه جنونه پای نه

 ...دله برای سلوکت تمام

 ..گذشتن خود از این

 ...ترسوند دنیارو یه

 ..نبودن مردا این

 ...نمیموند مرزی که

 ..دریا به دادن دل

 ...بود شدن عاشق پره

 ..خاک این رو جونشون

 ...بود وطن غرور

 ...میتپه براش قلبت که جایی یه

 ...شونته روی باری یه غرورت

 ...حادثه همه این تو دیدی چی

 ...راحته واست سوختن انقدر که

 ..ما دنیای کل تاریکیه تو

 ...روشنی سرم پشت که ماهی تو
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 ..ام تو حس مدیون رو غرورم

 ...منی سرزمیم حیثیت تو

 ..گذشتن خود از این

 ...ترسوند رو دنیا یه

 ..نبودن مردا این

 ...نمیموند مرزی که

 ..دریا به دادن دل

 ..بود شدن عاشق پره

 ...خاک این تو جونشون

 ...بود وطن غرور

 (فرزین فرزاد...مرز)

 

 ...پایان

۱۹۳۱/۲/۱۱ 

 

 :آخر حرف

 ...دلم عزیزان سلام

 ....رسید پایان به پست نه و چهل و صد از بعد هم من شیرین دنیای بالاخره
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 استاند یا بیفته اتفاقاتی چه براشون قراره نمیدونستم حقیقتا ساختم رو دنیا و هاکان که روزی

 ...بردن جلو و داستان خودشون هرشب و شدن ساخته ها شخصیت...بره جلو چطور

 ای تجربه که کنن خلق رو ای عاشقانه تا شدن من ذهن دار سکان هاکان و دنیا ماه پنج حدود

 ...اومد می حساب به براشون شیرین

 و پلیس پسر عشق ی کلیشه از بودم خسته حقیقتا خب و بودم خونده پلیسی های رمان بارها

 هک بودم این از تر خسته و میکنه عاشق اونارو که کاری های مأموریت از بودم خسته...پلیس دختر

 چهی بدون میداد قرار اصلیش شخصیت رو خلافکاری کمی پسر و میکرد عمل متفاوت رمانی اگر

 کم تیر که هایی رمان اواخر از بودم خسته....میرسید زندگیش به شخص اون ای محاکمه و اتفاق

 ...نمیشه هیچیش اما بخوره هم طرف مغز در مونده

 یها داستان از بود خسته هم ساله پونزده ی مرضیه..داد پیام اینستا در عزیزم مرضیه که این تا

 اختیارم در هم رو بازش ذهن و خودش و بنویسم جدیدی داستان خواست ازم و تکراری

 و انداست دو ترکیب با بعد و کردیم ایرادگیریشون هم با که داد بهم موضوع پنج یا چهار...گذاشت

 نبود اگه بازش ذهن چون میکنم تشکر ازش....گرفت شکل من دنیای چهارچوب اضافات کمی

 ..نمیکردم فکر پلیسی رمان به حالاها حالا شاید

 اتفاقات برای ای ایده هیچ گرفت صورت پردازی شخصیت و شد ساخته که رمان چهارچوب

 اون...رفت پیش تایپش عاشقیم خوبه چه رمان با رمان که یادشونه اولیم همراهان..نبود داستان

 اما ببرم جلو و جفتشون بتونم که نمیکردم فکرم حتی و آغازش رمان این و بود اواخرش رمان

 صداش کنم تایپ میخواستم و رمان که هربار که خدایی...نیست خدا لطف جز چیزی و...شد

 این از یکی هم رمان چاپ به تصمیم...ساختم براش خوبی اتفاقات شهدا اسم حرمت به و میکردم

 ...بود خوش اتفاقات

 ...بودند متفاوت کمی دنیا و هاکان

 ...بزنیم حرف شخصیتمون دوتا به راجع یکم بیاید
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 که شد داده هایی کد کم کم اما میرسید نظر به غم بی و شاد رمان آغاز در که دختری: دنیا

 در یحت و تأثیرشه تحت دنیا شخصیت که افتاده اتفاقاتی گذشتش زندگی تو فهمید خواننده

 ما برای آروم آروم دنیا...میکنه نرم پنجه و دست پولی بی و جانباز پدر مریضی با هم حال زمان

 و کردن احاطه و روحش هایی ترس...نداره محکمی زیاد شخصیت فهمیدیم....شد شناخته

 آشنا الهه و نریمان شخصیت با مارو کم کم اون...داره وجود پراکنده ذهنش تو بدی خاطرات

 دیدن بعد که اعتمادی عدم وجود با و زد حرف رفتش یغما به نفس به اعتماد و هاش ترس از...کرد

 و خودش من داستان تو دنیا...کنه اعتماد هاکان به کرد سعی بود گرفته و گریبانش خیانت

 کم بعد و لرزید اول...کرد تغییر دنیا سارا های کمک و هاکان واقعی هویت شدن رو بعد...ساخت

 لب به و لبخند گاهی که عاشقی دنیای...داستان اواخر دنیای شد و کرد جور و جمع و خودش کم

 ...آورد هم نویسنده منه

 دید زیاد که خورد رقم طوری قصه به ورودش....داستان جدی و مرموز پسر: هاکان به میرسیم حالا

 قصدش...نمیرسید نظر به داشتنی دوست هم اونقدرها شاید...جدی و خودخواه...نبود بهش خوبی

 ی دهکنن حمایت و خوب بعدهای داستان پیشرفت به اما بود نقشه یک اگرچه دنیا به نزدیکیش و

 هدف به رسیدن برای رو ای وسیله هر که بود جو انتقام یک هاکان...شد هویدا کم کم وجودش

 دامبا که ترس از پر زیادی حد تا و شد عاشق...داد مسیر تغییر داستان تو هاکان...میکرد انتخاب

 ظلومم عجیب داستان اواخر هاکان...گرفت بالا دنیا شدن گرفتار با ترسش و بیاد دنیاش سر بلایی

 هاکان وقتی...میشد احترام قابل شدیدا برام گاهی و میسوزوندم دل براش گاهی...بود عاشق و

 دنیا به و میشه خوب میکردن فکر همه شاید رفت لو معماگونش زندگی داستان و شد مجروح

 پای لنگیدن درثانی...میداد تاوان باید و بود کرده خلاف هاکان..نمیگفت اینو من قانون اما...میرسه

 ...بود تاوانش از جزئی هم چپش

 یدشه فرزند اسم اونم...کرد سنگینی دوششون روی بار یک و کردند رشد داستان در دنیا و هاکان

 ایرانی بوی رنگ و بود عزیز برای سالمون هشت دفاع تقدس و شهدا نام حضور برای داستان...بود

 ...میداد بودن

 بر نرم جنگ این پس از باید مهارتمون با کدوم هر ما...نشده تموم جنگ اینه حقیقتش

 تهاس ایرانی ما تک تک گردن به دینی یک....کاریش مهارت با دیگری و دانشش با یکی...بیایم
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 داستان قسمت این و کرد ادا دانشش با و گردنش دین دنیا...شهدامون خون از پاسداری برای

 لحاظ از بیمارانش که ایدزی...ایدز و سرطان مهار در دارویی تولید آرزوی...بود من قلبی آرزوی

 رو کافی شناخت چون...میشه زده روشون بدی های برچسب چون میبینن صدمه خیلی روحی

 ...براشون معظله یک این و نیست بیماریشون

 و اجتماعی و عاشقانه از مخلوطی داستان کنم فکر...بگم چی و داستان ژانر کل در نمیدونم

 اعیاجتم و باشه داشته ای داشتنی دوست ی عاشقانه بود این سعیم تمام...بود پلیسی و معمایی

 ...کنم شیرین ایران خاک نام با هاش تلخی تمام با و کشورمون درد پر

 ....دانلوده قابل زمان اون تا فقط و چاپ برای میشه ویرایش ای عمده تغییرات با داستان

 تماح و کنین دقت نویسندش اسم به نام مشابهت خاطر به که) عاشقی خوبه چه و باران زیر از بعد

 ...شد بسته هم من سوم رمان ی پرونده(  شه دانلود رمانسرا و عاشقانه های رمان سایت از

 یادشون به ساختن براتون دنیا و هاکان اگر شادی لحظات و ببخشین من بر و کار های کاستی

 ...میبینیم شیرین را دنیا که هستیم تفکراتمون و ما این نره یادتون و بزنین لبخندی

 خوبه چه از دوم جلد)سیب بگو و همونم هنوزم رمان دو بدونید بخواید هم آیندم کارهای از

 که تیر اول میگم...میشه شروع عاشقانه های رمان آنلاین بخش و کانالم در تیر اول از( عاشقی

 هم لحظه اون و موقع اون تا...برسونن و خودش بتونن ها بچه و باشه اواخرش یا شه تموم امتحانات

 ...بره جلو خوب ها گذاری پست تا مینویسم و داستان

 چاپش برای هم اون چون خوندنه قابله نویسیش آنلاین زمان در فقط همونم هنوزم رمان راستی

 ...آنلاینه ابد تا عاشقی خوبه چه و باران زیر مثل سیب بگو اما میشه اقدام

 ...باشین منتظرم تیر اول

 برام وجودشون همیشه که گلم دوستای از دوتا به کارو اول دارم دوست که بگم حرفامم آخر

 جودو تقدیم و اثر این بار این...نازنینم سارای و حانیه..کنم تقدیم انگیزمه حرفاشون و دلگرمیه
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 شهدای چه...شهدامون داشتنی دوست و عزیز های خانواده به تقدیم بعد و..میکنم پرمهرتون

 ..مظلوممون و عزیز آتشنشانان و پلاسکو چه و انتظامی نیروی چه..مقدس دفاع

 های رمان نویسندگان تیم از مداومش های حمایت بابت میکنم تشکر هم غلامی یاآق از

 ...عاشقانه

 ... بودن پشتم که کساییی ی همه از مرسی

 ی صفحه بودین مایل اگر و بشین کانالم وارد دیگم رمان دو دانلود و رمان کلیپ دیدن برای

 ....کنین فالو و گرامم اینستا

 : کانال آدرس

@zahraarajmand 

 اینستا آدرس

@arjmand.zahra 

 ....خدا پناه در

 ....شیرین دنیاتون

 ارجمندنیا زهرا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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