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 دنده  هیپناهان   یب

 که ماه شد یدزد خانم

 چشمانت  یآوا 

 گمشده  مهیعشق ن یب

 خانم فداکار تیمامور 

 ( ی اسلم نگیآقازاده و مدل ی پولدار)دروغ ها دروغ

 مرد خشن من  دو

 عشق مشترک   تاوان

 عشق ما سه نفر چرخه

 ی کن عاشقم اعتراف

 

  نیرمان داشته باشه ا هیانتخاب   یبرا که همه پارامترهاتونو  دیهست یدنبال رمان اگه
 چون همه ژانرها توش وجود داره   کنمیم  هیرمانو حتما بهتون توص

و    رنیگی مقابل هم قرار م یب یعج یها  وهیدرباره چند دختروپسره که هرکدوم به ش رمان
#پنهون   انتیپر از #عشق #خ ی رمان شنیروبه رو م یادی جالب و ز  یبا اتفاقات و ماجراها

 هیو تصور..  ینیشبیپ رقابلیغ یو ماجراها  طنتی_شی#لجباز  ی_اشتباهی#عشقها  یکار
که به  ییکنار هم باشن و اونا  توننیهم م یمکمل ها   رچند نفره که در آخ یچرخه عشق

نه صرفا   رندی بگ میببرند و درست تصم یاشتباه کنار همن به انتخاب غلط خودشون پ
که  یو #دختران فرصت طلب  شوندیکه به اشتباه عاشق م یگوشی..#پسران باز یاحساسات
  هیو  ریو نفوذناپذ  دمرد قانونمن  هیرمان  یاصل تی و اما دو شخص شوندیم  یلیعجوالنه ل
  ریو لجباز که از سر اتفاقات اطراف با وجود عشق پنهان درونشون درگ طونیدختر ش
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  ییها  میه تصم#بچه مجبور ب  کیو به خاطر وجود    شنیدوستاشون م یچرخه عشق
   دهی م  رییتغ  شونویزندگ  ری که کل مس شنیم

ذره   یحت   دمی م حیکه ترج ی طور یو خواندن نی ر یحال ش  نیپر از رمز و راز و درع یرمان
  نی مطمئنم از ا دیرمانو بخون نیخلصه لو ندم بهتره خودتون ا  ی از داستان رمانو تو  یا

  ادیخوشتون م  گمی د یرمان ها  نیرمان ع

اتفاق   ه ی#ترک یرمان تو یتر جلوه بده صحنه ساز  یاتفاقات واقع  یسر  هی نکهیا  یبرا 
 هستن   یا ه یرمان ترک یها  تیافتاده و همه شخص 

 :(  زانی#خوش_بگذره_عز 

 

 :(.. هیترک  ی ..چرخه عشق مجردها

 

  لمیبه بدنم دادم دستمو به سمت موبا یکلفه کشو قوس لمیآالرم موبا  یصدا   دنیشن با
بود که بدبخت  یبرا  نیپنجم  نی اعصاب خورد کنشو قطع کردم هوف ا یبردم کلفه صدا 

  ی از رو ی با خستگ دمیچشمامو مال کمیتختم نشستم   یکشت رو   یداشت خودشو م
خونه ما   یآالرم تو میفلسفه تنظ دونمیرفتم نم ییتخت بلند شدمو به سمت دستشو 

  زی:/صورتمو با حوله تممیش یبلند م می خوا یکه خودمون م  یهمون ساعت  یوقت هیچ
صدامو انداختم پس  رفتمی م  مونیخشک کردم همون طور که به سمت آشپزخونه نقل

 کلم:

 صبح شده  دی_دخترا پاش

املت مخصوص براشون   خواستمیو چندتا تخم مرغ برداشتم م ازچهیگوجه پ خچالی از 
قع منو  بود در وا یآشپز خوندمیهم که داشتم م  یرشته ا میدرست کنم من عاشق آشپز

  نیلیآ می میدوست صم شی استانبول پ میاومده بود لی ادامه تحص  یبرا  لیخواهرم ن
(بود  هیترک ی از شهرستان ها  یک ی)ای بهتر از آنتاک  یلیدانشگاهش خ نجایا  م یکردیم یزندگ
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بلد بودن ارتباط داشته باشم   ییکه همه جور غذاها هیترک یآشپزها  نی با بزرگتر  تونستمیم
  کمیدستمون  میبهتر ادامه بدم پولدار نبود شدیباعث م  نیهم نداشتم هم یتیمحدود 

جبران   موداشتم زحمات خونواد تامی حداقل من با موفق دیرسیسخت به دهنمون م
خورد کردمو   یجعفر کمی کنهی م  یچه غلط ستیخانوم..هوف معلوم ن  لین نیاما ا   کردمیم

درست کرده بود که منو   رو ی قشنگ یرنگ بیترک ازچهیگوجه و پ ختمیر تابهی داخل ماه
  کمی ختمویر تابهیکه همزده بودم آروم داخل ماه ییتخم مرغا  اوردیسر ذوق م  شتریب

 شد  دایهم پ  نیلیآ  کلههمش زدم همون لحظه سرو

 جونم؟  لید یکن یدرست م یچ یبه به دار  ادیم یخوب  یچه بو  می_انیلیآ

 آشناتون کنم؟  ییخوا یجون م  ن یلیآ کنمی_دارم املت درست م

 رفت همزمان گفت:  خچالیکردو به سمت    ی تک خنده ا نیلیآ

با  ی زندگ یها تی از مز یکنیجور خاص درست م هی_آخه دختر تو املت هم  نیلیآ
 گهید نهیهم  یآشپز یهنرجو 

از  کم یدادو  هیبه اپن تک نیلیشد آ دایهم پ لیجوابشو بدم که سروکله ن خواستم
دادو دست   هیبه چارچوب آشپزخونه تک لیبود خورد ن ریکه فکر کنم ش یوانیل  اتی محتو
 گفت:   نیلیروبه آ نهیبه س

 م ید یدیو م  ستی مز   هیبا  یزندگ تی_کاش ما هم مز لین

انداختم تا ساکت باشه و جروبحثو شروع نکنه   ینگاه منظوردار  لیبه ن دیکش یپوف نیلیآ
 نداد تی اصل اهم که

  فی هتل پنج ستاره برامون رد هی  یخونیم  یجهانگرد ی_واقعا که انگار تو که دارنیلیآ
 ی کرد

 هوا تکون داد  ی تو یدست لین

 کردم شمارو نبردم  یتور طراح هیخودم  یانگار برا   یزنیحرف م  یدار یطور هی_لین
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  نیا  دن یسکوت کنم تا خود صبح ادامه م دونمینداره م یدوتا تموم نیا  جروبحث
خاتمه دادن به   یبرا دنیپر یبهم م یاول صبح زیچ  هیهر صبحمون بود هربار سر   یماجرا 

 به سمت هردوشون برگشتم یبحث تموم نشدن نیا

 دی آماده کن زوی م رونیب  دیاملت آماده شد بر گهی د دی_بس کن

 گفت:  یبا لحن شاد بردی م  لرویداشت وسا که یدرحال نی لیآ دنیکش  یپوف هردوشون

 اومد؟  یچ مینیطالع ب یامروز حدس بزن تو   لید ی_راستنیلیآ

   کنهیم وونمی د ینیطالع ب نی سر ا  دونمیآخرش م نیلیآ نی دست ا از 

 اومد؟  ی_چ

تازه   کنمی م  دایکار پ  هیحتما امروز   دخدایامروزم خوب اومده بود به ام ینی_طالع بنیلیآ
 فته یبراتون ب یا  رمنتظرهیقراره اتفاقات غ دیتورم خوندم نوشته بود دقت کن ینیطالع ب

  یخاموش کردمو به سمتش برگشتم خوشحال تابرویماه  ریکاسه چرخوندم ز  یتو   چشمامو
لحن طعنه دار  هیدست به کمر با   هیهمه حرکاتش معلوم بود انگار صد در صد واقع ی تو

 گفتم:

کم مونده   شه؟چون یاجاره خونمون خود به خود پرداخت م نهیش ا_به نظرت منظور
 م یدم در ماه قبل هم که پرداخت نکرد ادیصاحب خونه ب

 یزن یحرفو م ن یدرست در اومده چرا ا شهیباور دارم هم زایچ   نی_من به ا نیلیآ

 ز یبر  ییبدو چا یدرست کردن باور داشته باش یی_بهتره به چا 

 گفت:  یبلند شد بعد با لحن حرص درار  غمیج ی از بازوم گرفت که صدا یشگونین نیلیآ

 ن یخانوم واقع ب  ینیبی_حاال منیلیآ

 زودتر  کمیمن گشنمه لطفا    نیطالع ب ن،خانومی _خانوم واقع بلین
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 لیکنار ن   یصندل  یرفتم رو رونی ب تابهی همراهش با ماه  بردینونارو م کهیدرحال نیلیآ
 نشستم  

 صبو بذار کنار صبحونتو بخور اون الم یآبج ای_ب

 گفت:  گرفتیخودش م  یلقمه بزرگ برا  هی  یهول هولک  کهیدرحال نیلیآ

 م یخور یم  شتریبذار نخوره به جاش ما ب الیخ ی_بنیلیآ

گرفته بودم به   لین یکه برا  یبکنم لقمه ا یبهم زد که باعث شد تک خنده ا  یچشمک بعد
 بود  لشیموبا  یتشکر ازم گرفتو همچنان سرش تو  هیسمتش گرفتم اونم با 

 دانشگاه؟  ییا یامروز م  نیلی_آلین

 ترم منو نندازن نی خورده هوف خدا کنه ا ابیچند تا از کلسام غ یدون ی_اوهوم منیلیآ

 ندازنت یکلساتو برو قطعا نم ونی _شما همچنان چهارتا درم

 تو گلوم  دیلقمم پر  لین غیج یصدا  دنینم گذاشتم که با شنده یلقمه تو هی

 دینیساعتو بب  میبچه ها بدبخت شد ی_والین

ساعت   دن یبه سمت ساعت برگشتم با د  زدیم ی که از شدت سرفه به قرمز ییچشما  با
بود که عقربه ها نشون   یکردن لقمم نبود ساعت  ریعلتش گ میاحساس کردم تنگ نفس

به  میبرد  ورشی به سمت اتاقامون  مویهمزمان هر سه تامون با عجله بلند شد دادنیم
  دمشیپوش یهول هولک  دموی کش رونی ب باسامل ری از ز   موی شلوار ل عی سمت کمدم رفتم سر

  یبستمو چتر یروش تنم کردم موهامو دم اسب یکت ل هیهمراهه   دیسف شرتیت هی
 هامو مرتب کردم 

 لـــــــا ی..دنیلی_آلین

 _اومدم 

 ن ی پا ادیم ییباال هیکه االن همسا ستین دونی_حنــــــــــاق..منیلیآ
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که خودش زد از  یداد  یکردم صدا  یبه نشونه تاسف تکون دادمو تک خنده ا  یسر
به مژه هام زدم دستمال گردن قرمزم که   ملیر  کمیبدبخت بلندتر بود  یل ین یصدا 
داشتو دور گردنم بستم کولمو برداشتم به سمت در رفتم همزمان   یخوشگل دیسف یخالها 

قشنگ   یلیداشت خ ی محشر  قهیلبود س پ یخوشت شهیاومد هم رونی هم ب نیلیآ
استعداد کشف    هی ییلباس محشر درست کنه خدا هیبدرد نخور   ی از پارچه ها تونستیم

به   مویگرفت یتاکس هی عی شکر خدا سر رونیب  میباهم از خونه زد  ی بود سه نفرنشده 
  یتو  ی چون اصل سابقه خوب میهر سه نفرمون استرس داشت می سمت دانشگاه رفت

  ادهیکه پ نیسرمو نبره از ماش دوارمیم هوف امروز استاد تاروکو دارم امیدانشگاه نداشت
که   یالبته من قبلش به سمت اتاق میبه سمت کلسامون رفت عیهکردوممون سر  میشد

به   عیعوض کردمو سر  میآشپز دیسف  فرمیونی مخصوص دانشجوها بود رفتم لباسامو با 
در کلسو باز   نکهیبود رفتم هم کاناتآشپزخونه بزرگ با هزار مدل ام  هیسمت کلسم که 
 و شرمنده بهش نگاه کردم به سمت استاد برگشتم  دیداخل کلس خواب  یکردم سروصداها 

 بود.. کیاستاد تاروک هم تراف دی_ببخش

 د یترک یتاکس  کی _هم الستتاروک 

 دراز کرد  گاهمیانگشت اشارم کنار سرمو خاروندم که تاروک دستشو سمت جا با

 خانوم  لنید  ندازمتیترمو م نی تکرار بشه ا بخشمیم  ندفعروی_اتاروک 

 رفتم  گاهمی گفتمو به سمت جا یچشم  عیسر 

خودت   یتونیبچه ها کارشونو شروع کردن بعدا م ی_فعل گوش بده عقب افتاد تاروک 
 ی درست کن

به  ی خودش برگشت دست یگفتم و دوباره کلس به حالت عاد  یلبخند چشم  هی با
که کنار دستم بود   یکه عاشقش بودم مرتب کردم به جاسم  موی کله آشپز کمیموهام زدمو  

 زد یاه کردم داشت مواد داخل ظرفو هم م نگ

 د؟ یکن یدرست م نی دار ی_چ
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 با کارامل  یتوت فرنگ یپا  کی_کی جاسم

  نیدرست کردن ا  یو وزنشون برامون تو   هیمواد اول زانی _همون طور که گفتم متاروک 
 مهمه  یلیخ کیک

نگاه   ختمی ظرف ر یشکرو برداشتمو تو  نی به خاطرهم ارمیدووم ب نی از ا  شتریب نتونستم
 ندادم  یتیاما اهم کردم ی خودم حس م  یاستادو رو   نیسنگ

 لن؟ ید یکنیکار م یچ ی_دارتاروک 

 استاد  کنمیدرست م یتوت فرنگ یپا  کی_ک

اومدم    ریبابا نکنه انتظار داره چون د  یبکشم ا یباال داد که باعث شد پوف  ییابرو  تاروک 
 گر باشم نکنم فقط نظاره  یکار گهید

 ؟ یوزن کرد  روی_مواد اولتاروک 

نکرد که چرا به حرفش گوش ندادم خوشحال شدم با اعتماد به سقف   خمیتوب نکهیا از 
 بهش نگاه کردم 

  دیکه شما توش هست یزودتر به مرحله ا  ینطور یا  زمیری م یاستاد دارم چشم ری_خ
 رسم یم

زدن   یبچه ها هم پچ پچ کردنو پوزخند هیدست به بغل  با اخم بهم نگاه کرد بق تاروک 
 ومد یحرکتشون خوشم ن نی که اصل از ا

 _اون وقت طبق کدوم استاندارد؟ تاروک 

 نی شی عاشقش م کننی درست م یخوب یغذاها  یلیخ استی_طبق استاندار آنتاک

  شناختنیکه منو م   یین کسازدن و همزمان به سمت استاد برگشت یلبخند   نباریها ا  بچه
حرفه دارم و فقط به کلسام اکتفا    نیا  یتو  یادی ز  یکه من مطالعه ها  دونستنی خوب م

 کنمینم
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 خب ادامه بده  یلی_ختاروک 

پرداخت کلس که   حاتشی مشغول کارم شدم استاد هم به ادامه توض دمو یکش یهوف
اما   دیمن طول کش یکارا  کمیشروع کرده بودم    رتریمرتب کردم چون د   زموی تموم شد م

 شکر خدا نمره کاملو ازش گرفته بودم 

 ؟ ی گرد ی _هنوزم دنبال کار م

که درست کرده بودم   یاز کارامل کمیداده بود   هی تک زمی سمت استاد برگشتم که به م به
 مزه مزه کرد 

 _بله استاد  

 تکون داد  دی به نشونه تا یکه معلوم بود ازش خوشش اومده سر استاد

کار   هیکه   خوانیم یآشپز یهنرجو هیاما   دونمینم اتشویجزئ هیکار هست آشپز هی_ تاروک 
 وقت بهش بدن  مهین

به من   ی شنهاد یپ نیکه استاد داشت همچ شدی بهش نگاه کردم باورم نم یخوشحال با
 کنه داینقطه ضعف از من پ هیبود  نیدنبال ا شهیکه هم ؟تاروک ی اونم ک  دادیم

   کنمی_من قبول م

 با طعنه گفت: تاروک 

آدم   هیپاره وقت اما  نکهیکار با وجود ا  نیا یشی سر کلسات آماده نم ادی _شما ز تاروک 
 خوان یمنظم م یلیخ

  کردمیم یکار هی  دینبود با یاالن وقت لجباز   یول  گرفتمیمنظورشو از منظم بودن م خوب
 کردی م یکه منو معرف

منم که   شهیتازه استاد االن که داره تابستون م کنمینم دتون ینام د ی_شما مطمئن باش
 برم  تونمیم شهی دانشگاه ندارم هم
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 همزمان گفت:  شدیاز کلس خارج م کهی در حال  دیکش یپوف تاروک 

   فرستمی_باشه آدرسو برات متاروک 

 به سمتم برگشت  رونیاز در بره ب  نکهیاز ا  قبل

 ؟ ی اوک ری بگ ی_لطفا کارتو جدتاروک 

 گذاشتمو گفتم:  یذوق بهش نگاه کردم احترام نظام با

 _چشم قربان 

  لمویبه سرعت وسا  دمویکردو از کلس خارج شد با ذوق دور خودم چرخ یخنده ا  تک
  دیبه گوشم رس لمیاس موبا یهمون لحظه صدا   گفتمیبه بچه ها م دی جمع کردم با

  رفتمیامروز م  نیهم  دیابرام فرستاده بود ب حاتیتوض  یسر  هیتاروک بود آدرسو همراهه 
 خانوم  لنید  میمصاحبه بزن بر 

 .... 

بزرگ   ی ل یو   هیکار کنم؟ نجایمن قرار بود ا یعنی شدینگهبان راه افتادم باورم نم دنبال
  ی نما هیساختمون   ی سرسبزو خوشگل بود نما میلیبزرگ خ یلیبزرگ خ  گمیم  یوقت

شکل بزرگ    لیاستخر مستط هی بود که جلوش سبزه بود و به فاصله صدمتر   یبیخاص ترک
  هیداره که  هیما یلیگذاشته بودن معلوم بود طرف خ یراحت یها  ی که دو سرش صندل

 داره   یخونه ا  نیهمچ

 هستن  نجایمهرانا خانوم ا   دی _بفرمانگهبان 

  بای زن تقر  هیوم که  به نشانه تشکر تکون دادم و ازش جدا شدم به سمت مهرانا خان یسر
 یمشک  یصندل زویم  یچهل و پنج سالش باشه رو خوردیسال بود رفتم بهش م انیم

پاش بود ور   یکه رو  یداشت نشسته بود داشت با تبلت بزرگ یقشنگ یکه طراح یرنگ
   وردقدمام سرشو باال ا  یصدا  دنیبا شن رفتیم

 خانوم  لنید دی _خوش اومد مهرانا
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 _سلم 

 داشت  یدست دادم چهره مهربون و دوست داشتن باهاش

 کردم یم  یشمارو بررس ی_داشتم روزمه کارمهرانا

 دم یهام کش یبه چتر  یزدم دست یلبخند

 د یصدام بزن  ینطوریا  دیتونیشمام م  کننیصدا م  لی _دوستام منو د

مهرانا خانوم بلند شد که باعث شد منم خودمو از تکوتا نندازم   نمیخواستم بش  نکهیهم
جابه   کردیم   باتریز  دشویکه صورت سف ییگرد کوچولو  نکیتبلتشو به خودش چسبوند و ع

 جا کرد 

 چه طوره؟  میبند یقرارداد م هی  می_اگه باهم به توافق برسمهرانا

  لیحرفش تکون دادم با هم به سمت ساختمون و  دی به نشونه تا  یزدمو سر یلبخند
 م یحرکت کرد 

 د یآشپزخونه هاکان خان کار کن یقراره به عنوان سرآشپز تو   نجای_شما ا مهرانا

 بشه  یطور نی قرار نبود ا یگفت؟ول یاالن چ نیا  نمیبب سایوا 

 _سرآشپز؟ 

 صورتشو برداشت  یرو  نکیبه سمتم برگشت ع ستادیا  مهرانا

 ن؟ یدار  ی_بله..اعتراضمهرانا

شامل استاد و   دیه باشلوغ کار کنم آشپزخون یجا  هی  یبله..آخه من دوست دارم تو  م ی_ا
 کار کنم و از تجربه هاشون استفاده کنم   یاد یز  یشاگرد باشه منم دوست دارم با استادا 

 گفت:  کردیدستش نگاه م یداشت به تبلت رو  کهیدرحال مهرانا
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  یبرا  دیکن  یهم تمومش م گهی مدت د  هی دیخونی ارشد م دی خانوم شما دار لنی_دمهرانا
کار خوب براتون   هی  نیفکر کنم ا دیشرکت کن  یمختلف  ینارها یسم  دیتابستون هم با 

 باشه چون پاره وقته درسته؟  تونهیم

 گفت یراست م ییحرفش تکون دادم خدا  دی به نشونه تا یسر

شما    ستنیهاکان خان ن  یکه وقت  میدیم شنهادیبهتون پ یکار هی  می_ما هم دارمهرانا
 د یکنیو غذاشونو آماده م  دی ایم

 دم یدختر بچه ها لبامو برچ  نهیع دمیکش یهوف

 باشه ی_فکر نکنم کار جذاب 

اما اگر    دیشی هم م مهیتازه ب شهیو ذهاب م ابیا  نی ری گیم  ریپونصد ل ی_هفته ا مهرانا
 .. ن یبازهم مردد هست

هم   مهیبود تازه ب  ادیز  ریکار پاره وقت پونصد ل ه ی  یجملشو ادامه بده برا  هیبق نذاشتم
 بود پس بهتره قبول کنم  یلعا یو ذهاب وا  ابیداشت ا 

 به نظرم خوبه قبوله ستمی مردد ن گهی_نه نه د

   دیکسب کن نجایا  دیتونیم یبه نظرم تجربه خوب دی_خوبه..نگران نباشمهرانا

باعث شد لبخند رو   شیتکون دادم اما با حرف بعد ی زدمو سر دی به نشونه تا  یلبخند
 لبم بماسه 

 د یار یدووم ب نجایا  یادی مدت ز  دی_البته اگه بتون مهرانا

رفت منم همراهش وارد خونه شدم   لیو  ینداد و به سمت در ورود  ی ا  گهیحرف د   اجازه
 بود  کیهوف چه قدر بزرگ و ش

 شما هم..  ادی و ساعت نه مسئول نظافت م  رنی_آقا هاکان ساعت هشت ممهرانا

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر عیسر 
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 ام؟ ی_ده ب

 ستاد ی به سمتم برگشت وسط سالن ا  مهرانا

  یکه تو  دیکن  یخودتون زمان بند دی و تا قبل از پنج هم بر  نی ای_زودتر از دوازده نمهرانا
 ن یکاراتونو انجام بد  یبازه چه طور نیا

 دم دنبالش  نیمهرانا باز راه افتاد و من هم ع  دمیکش یپوف

 آشپزخونه  میبر ادینم  ش یپ یباشن مشکل ی_آقا هاکان اگه از غذاها راضمهرانا

اپن بزرگ اونو از سالن جدا   هی که فقط   یآشپزخونه ا  دنیبا د میدیبه آشپزخونه رس یوقت
 زد  ی چشمام برق کردیم

  نیا  یغذاشون آماده باشه فرو برا  دیو هفت و ربع با  انی هفت شب م هانی_آقا المهرانا
 د یکن میساعت تنظ

  رهیسنگ ت  هیکه از  یتوش هست اپن یاطراف نگاه کردم معلومه همه جور امکانات به
هم  یز یبود اصل چ زیتم  یلیداده بود خ هیخاص ساخته شده بود که مهرانا بهش تک

هرچند   ذاشتنیهارو کنار اجاق گاز م هیادو  دی بود وا با یزی روش نبود فقط اجاق روم
 دم یتوش انجام م  راتوییتغ  نیخودم ا 

 راحت  التونی با من خ  شیمدلو بلدم زمان بند  نی _من کار با ا

 زدمو به سمت مهرانا برگشتم  یفرو باز کردم لبخند در

 هم درست کنم که انگشتاشونو باهاش بخورن ینیر یبراشون نون ش تونمی م  ی_حت

 رفتارش تعجب بکنم نی باال انداخت که باعث شد از ا ییابرو  مهرانا

که  یست ی طبق ل دیکنیدرست نم یزیخودتون چ قهیخانوم شما طبق سل لنید_مهرانا
بخوان از قبل بهش اضافه   یدی جد  زیاگر هم چ دیکن یکردن غذا درست م هیهاکان خان ته

 کنن یم
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 کردم  نشی باال پا کمیکه به سمتم گرفتو از دستش گرفتم و   یبرگه ا دو

 غذاست؟  ستی _ل

 د یخر  ستیل یک یغذاس اون   ستی ل  شیکی _بله مهرانا

   ییعجب غذاها  قنی به به چه قدرم خوش سل دمیکش یپوف

و همه کارارو طبق قانون آقا هاکان انجام   دیغذاهارو خوب درست کن دی_اگه بتونمهرانا
  نشونیشتر ی ب میعوض کرد یادیز  یسال آشپزها هی  نی ا  یتو دیکار کن نجا یا  دیتونی م نیبد
 ها هم بودن که روز دوم رفتن  یلیخ  اره یووم بد نجایتونسته ا میماه و ن  کی

که بتونه بهم اعتماد بکنه  یزدمو شونه مو جلو دادم با حالت اعتماد به نفس یلبخند
 گفتم:

 رم ی پذ تی مهرانا خانوم من مسئول دی_نگران نباش

 ی ریپذ  تیمسئول یل یجون عمت خ اره

 د یتا شمام شرمنده نش دمی_روز دوم استعفا نم 

دستشو جابه   یتبلت تو کهینگاه کردم مهرانا خانوم هم در حال نتارویشدم و داخل کاب خم
 گفت:  کردیجا م

 هم خودشون استعفا ندادن هاکان خان اخراج کردن   هی_بقمهرانا

 گفتمو راست شدم  یآهان

  یطور باق  نیمه  زیهمه چ دی نمکدون بذار هی یحت   نیند ر ییخونرو تغ ونی_دکوراسمهرانا
 بمونه

 _باشه متوجه شدم 

 رفت  یبه سمت در خروج داشتی برم لشویوسا   کهیدرحال مهرانا
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  چیبه ه نجاسیمحل کارتون ا یعنیآشپزخونس   ی شما فقط تو  یخانوم جا لنی_دمهرانا
 ن؟ یمنظورمو متوجه شد  دینذار  یا  گهید  یعنوان پاتونو جا 

 _بله کامل 

 کردم   ری_پس مبارکه بهتره برم شرکت تا االنشم دمهرانا

 شرکت  دیرسیم  ریکرده بودم اونم داشت د ریسرمو خاروندم چون من د  شرمنده

 خانوم  لنی _روز خوش د مهرانا

کار دارم بهتره تو روز اول   یغذا هوف کل  ستیکردم بعد به ل یرفتنش به اطراف نگاه با
 نشون بدم  یخود هی  یحساب میکار

 

 

در اوردم   ی به حالت قبل رویاطرافمو مرتب کردمو همه چ کمیفر گذاشتم   یرو تو غذا ظرف
  یکرده بودم گوشت و پوره هارو تو نشیتزئ  یبه خرج داده بودمو کل قهی سل یحساب
و   ادیخوشش م  شتریقطعا ب ینطوریکرده بودم گذاشتم ا  ی که داخلشو خال ییکدوها 

 فویکث  یکردم همه ظرفا  زی کارمو تم  زیم  یقتو ستم ی ن یآشپز معمول هیکه من  فهمهیم
  کنهیمهرانا گفته بود که هاکان خان خودش شب روشن م  دمیچ ییظرفشو نیداخل ماش
اومدم به سمت هال رفتمو به    رونینداره من االن روشنش کنم از آشپزخونه ب یپس لزوم

عجب   نانداختم دستامو پشت سرم قلب کردم و شروع کردم به راه رفت  یاطراف نگاه
به   یخوب دید  شدیبود که باعث م یا   شهیش واریهم داشت دور تا دور سالن د یمنظره ا 

  یقاب عکس  دنی با د کهوی گشتمی همون طور که داشتم م یاستخر و چمن ها داشته باش
 هوا زدم  ی تو یبود بشکن واریکه به د

 یی _آها پس آقا هاکان تو



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

17 
 

  یا  افهیق  نی همچ هی  زدمیبود حدسشو م یجد  یشصت ساله که حساب بایمرد تقر  هی
دکور    یرو  ای  کنهیو آشپزاشو زود زود اخراج م  رهی همه سخت گ نی ا  یداشته باشه وقت

 داشته باشه یا  افهیق   نیهمچ هی دمیآشپزخونش حساسه با

ازدواج   نهی حتما به خاطر هم ی ریسخت گ  یادیز  کم یعمو هاکان اما خب  ی_ناراحت نش
 ازت طلق گرفته  ای زنت مرده  ایحاال  یازدواج کرد  دمی شا دونمینم ینکرد 

 ها گفتم:  وونهید نهیقاب عکسش پشت کردم ع به

 آشپزات   نیع خواستهیاون نم یاره تو طلقش داد  دمی_آها آها فهم

 کاناپه مقابل قاب عکس ولو شدم بهش نگاه کردم  ی رو  دمو یکش یهوف

 فته یه قدر خودش_برداشته عکس خودشو گذاشته وسط خونه هوف خدا آخه چ

 

 

  ونی ز یمبل ولو شده بودو داشت تلو یکه رو  لی انداختم ن دیقفل در کل یتو  یخستگ با
خانومو بدم   هیشهر  ارمیپول در ب کنمیجون م یبه سمتم برگشت من با بدبخت کردینگاه م

 انگار نه انگار دانشگاه دارن شونی اونوقت ا

 یآبج ی_خسته نباشلین

 ؟ ی_ممنون تو درس ندار

 بده  ریبعد بهش گ ی_هوف بذار از راه برسنیلیآ

خواستم دوباره   شدیم ظمیاتاقش وگرنه االن نظاره گر چشم غره غل  یسرشو برد تو  بعد
مامان بود آخه االن    یکولم برداشتم وا یزنگ خورد کلفه از تو  لمیبتوپم که موبا لیبه ن

 وقت زنگ زدن بود؟ 

 _الو سلم مامان 
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 اونجا خوبه؟  یچ ؟همهیدلم خوب زی_سلم عز مامان

 بابا خوبه؟  یشما چه طور هیعال ی_اره مامان جان همه چ

 ؟ یکنیکار م رسونهی_اونم خوبه مادر سلم ممامان

 دم یبه موهام کش  یدست

 رستوران  گهید یدون یکه م هی_اره مامان جان کارم همون

که باعث شد چپ چپ   کشوندی کارش دروغمو به رخم م نی باال داد داشت با ا ییابرو لین
 نگاش کنم

 افتاده؟  یده؟اتفاقیجواب نم لیبه ن  زنمیزنگ م ی_آها خوبه چرا هرچمامان

  نیاز عمد ا  دونمیم شعوریبهم نگاه بکنه دختره ب  ینگاه کردم که باعث شد سوال لین به
 مامانو گوش نکنه یحتا یتا مدام نص کنهیکارو م

 االن سرومورگنده روبه روم نشسته   دینگران نباش ده ی_حتما دستش بند بوده صداشو نشن

 بوس برام فرستاد هی تی حما   نیچپ نگاش کردم که به خاطر ا  چپ

 آخه امتحاناش شروع شده  دارهیب روقتی _شبا تا د

 رفت و کنارش نشست  لیاومد به سمت ن  رونیاز اتاق ب نیلیآ

 اره جون عمش   خونهیامتحان م  دارهیتا شب ب نای مامانم ا  ی_وا نیلیآ

 فعل  سی_هلین

 گرفتو به سمتم برگشت و به ادامه حرفام گوش داد  لینگاه مسخرشو از ن نیلیآ

زنگ  هیبابتش راحته مراقبش باش بهش بگو بهم   المیخ یششی_خوبه تو که پ مامان
 بزنه

 ؟ یندار ی_چشم مامان جان کار
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 دلم خدافس زی _نه عز

دروغ براش   نهمهیچه قدر عذاب وجدان داشتم ا  دمیکش یکه قطع کردم پوف تماسو
 نداشتم  نی جز ا یا  کردم؟چارهیکار م یچ  یسرهم کردم ول

 ؟ یبلد نمیراست بگو بب  کمی زمیبه به عز یی_عجب حرفا نیلیآ

  هی بگم شدم آشپز یخواستیراحت کنم م الشویخ  ینطوریا  دیبگم؟با   یچ  ی_انتظار داشت
 مرد؟ 

 برگشتم  لی به سمت ن یبا حالت عصبان  بعد

 بلند شو زود باش  یتو درس بخون نهی_همش به خاطر ا

 مبل بلند شد  یاز رو  یهم عصب لین

 اه  پرهیبه من م  شهی_نگاه هروقت اعصابش خورد ملین

دستام گرفتم   نیکلفه سرمو ب دمو یکش یبه سمت اتاقش رفتو درو محکم بست پوف بعد
درس   دیکه با  کردیاصل درک نم  کردیبچه ها رفتار م نهیکار کنم ع یباهاش چ دونستمینم

 که ده بار افتادرو پاس کنه  یبخونه تا بتونه اون ترم لعنت

 ؟ ی کن فیبرام تعر  ییخوا ی_خب نمنیلیآ

و  دادم سرمو بهش چسبوندمو چشمام هیمبل تک ی دستام باال اوردمو به پشت نیاز ب  سرمو
  یخسته شدم هرچند غذا  نهمهیهم بستم حاال خوبه فقط غذا درست کردم ا  یرو

 زمان برد  یکه من درست کردم کل یسلطنت

 گهی کردم د یرفتم آشپز  ن؟خبیلی کنم آ  فیتعر  روی_چ

کنار   ستیرئ نی با ا یحاال چه طور  ییایکنار نم ادی_تو که اخلقت بده با استادات ز نیلیآ
 ؟ ییا یم

 نگاه کردم  بهش
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 که من اونجام اون سرکاره   یساعات یتو  شم یراحت اصل باهاش رودرو نم یلی_خ

 کنهینم رونتی زود ب ینطوریا نهی ب یدنده بودنتو نم ه ی_خوبه پس نیلیآ

  کنهینم رونمی بلند مدت هم ب  یتو نهی_اگه منو نب

غذاهام   تمدونسیکامل داشتم م نانیشکمم جمع کردم به کارم اطم یمبل پاهامو تو   یرو
 باشه  لشیکه باب م هیطور

 شهیباهاش دعوام م  نمشی_فکر کنم اگه بب

 _چه طور؟ نیلیآ

کرده   یشده اس انگار با خط کش واحد بند میتنظ یخونه قانون گذاشته همه چ ی_تو 
 آدم پولدار و مسن و خودخواهه  هیحتما   رادهیاونور ا   نوریا  لی م هی

که اره معلومه پولداره اما مسن   شیهمه راهو از خونه زندگ نیا  رهی م ی_هوف کنیلیآ
 بودنش..

  یهال بود از طرف وارید  یرو دمی هفتادسالس عکسشو د رمردیپ هی _شک ندارم مسنه  
 شه؟ یخونش داره باورت م یتو  نیقوان ست ی ل ذارهیقانون م ینطوریمرد مسن ا  هیفقط  

 که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم  دیخند نیلیآ

 _انگار پادگانه

 اونه نه تو  سیرئ ای_خب باهاش کنار بنیلیآ

 منم  سیآشپزخونه رئ یتو  ستین می حال  نایا  سی _من رئ

 مبل بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت   یاز رو نیلیآ

 که  یندار اقتینه ل ا ی  ید یشغلتو هم از دست م نی ا نمی_بب
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شغلو از دست   نیاخم کردم ا  یدادم با تخس هیبه مبل تکدست به بغل  دمو یکش یهوف
مبل بلند شدم نگاه   ی از رو دمو یکش  یپوف رهیاون کفتار پ ری تقص ستیمن ن ری بدم تقص

به سمت اتاقم رفتم بهتره   یکردمو با خستگ  یبه بدبخت نسبت دادم کفتار خنده ا یچ
 درس بخونم کممیقبل از رفتن  مبخوابم تا بتونم فردا زود بلند بش

 

 )هاکان( 

زد سلم کرد که   موتوی بلند شدو ر عی سر نمیماش دنینگهبان با د ستادمی در که ا یرو  روبه
هام پارک کردم   نی ماش هیکنار بق نمو یشدم ماش ل یاکتفا کردم وارد و  ی به تکون دادن سر

 زنگ خورد مهرانا بود  لمیشدم موبا   ادهیکه پ ن یاز ماش

 _الو مهرانا خانوم؟ 

 خونه؟  دید ی_سلم آقا هاکان رسمهرانا

   دمی_بله االن رس

 خونرو باز کردمو وارد شدم  در

 ن یبود بهم خبر بد  ی_پس اگه مشکلمهرانا

 _باشه حتما 

ه بودنم قدم  قطع کردم به سمت پله ها رفتم استوار و محکم با وجود خست تماسو
اما   ارمیگذاشتم خواستم کتمو در ب زی م یرو  لمو یو موبا   فیوارد اتاقم شدم ک  داشتمیبرم
گردو خاک   کمی  دمیکش زیم   یکردم انگشتمو رو  یبرگشتم اخم زمیبه سمت م  ستادمی ا

که با   امیب  رونیب ییکردم خواستم از دستشو  عوضتر شد لباسامو که    ظیداشت اخمام غل
هم فشار دادم به سمت آشپزخونه رفتم   یلکه گوشش بود لبامو رو  هیکه  نهی آ دنید
 شهیاپن آشپزخونه که کنار اجاق گاز ش   دنینکنه با د دمینام یکی ن یحداقل ا  دوارمیام
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که به  یا  رگهب  دنیها بودن اخم کردم کلفه به سمت فر رفتم با د هیروغن و ادو 
 نوم عادت نداشت برام نوت بذاره مهرانا خا  دیابروم باال پر  هی  زدی م ادداشتی

 " شه یخوشمزه تر م د یاگه به غذاتون بزن  زهیم  ی"سس نار رو 

دراوردم شماره مهرانا   بمیاز داخل ج   لمویاپن گذاشتم موبا یبرگرو رو  دمو یکش یهوف
 جواب داد دهیخانومو گرفتم به سه بوق نکش

 _بله آقا هاکان؟ مهرانا

 دیعوض کن دویآشپز جد نی _مهرانا خانوم ا

 معلوم بود خسته شده از پس دنبال آشپز بوده  دیکش یسکوت کرد پوف مهرانا

 ن؟ ینبود ی_باز راضمهرانا

 دیکن دایپ  گهید یکی_نه لطفا  

 _چشم حتما هاکان خان مهرانا

 ر ی_ممنون وقت بخ

ظرف   دنی گذاشتم به سمت فر رفتم درشو باز کردم با د  زی م یرو  لو یقطع کردم موبا تماسو
کار ها هم بلد  نینه بابا از ا  د ی داخلش بود ابروهام باال پر ستادهی که ا  ییدوتا کدوغذا و 

  کمیکه گفته بود افتادم اونم برداشتم و  یسس اد یگذاشتم   زیم  یبود؟ظرفو دراوردمو رو
ناخواسته با   دمیازش چش کم یبرداشتم همونطور که سر پا بودم   نگالموبه غذام زدم چ

کم  یلیازش خوردم خ گهید کم یتکون دادم و   دی به نشونه تا یحس کردن طعمش سر
نظم بود   یاما خب چون ب ادیآشپزام خوشم ب یاومد که از طعم غذا یم شیپ
غذام   ی نار رو  سساز   گهید  کمیمزه غذاش حرف نداشت   یبمونه ول نجایا  تونستینم
 آرامش مشغول غذا خوردن شدم  با شهی نشستم و مثل هم ز یپشت م ختمیر
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 ..... 

نفر   هی خوندمیداشتم گزارش بچه هارو م کهینشسته بودم درحال زیشرکت پشت م  ی تو
 وارد اتاقم شد 

   خواستمیوقت م  قهیدق هی_ مهرانا

نگاه کردم    دادی بود و هم کارامو انجام م میارتباط ی باال اوردمو به مهرانا که هم منش سرمو
سپردم    یکه بهش م یکه از بابت هرکار قیدق  یلیچهل و پنج ساله و خ بایزن تقر  هی
گذاشته بود   لشیموبا  یبلندگو  یراحت بود منتظر بهش نگاه کردم دستشو رو  المیخ

 صدامونو بشنوه   خوادیمپشت خطه و ن یکیمعلوم بود  

  نیدو روزه بهش جواب نداد کایخانوم زنگ زده اسمش اشتباه نکنم گفت جس هی_ مهرانا
 گران شده ن

 " تکون دادم مهرانا هم خندش گرفته بود ی"که چ  یدادم دستمو به معنا  هیتک میصندل به

 _وصل کنم؟ مهرانا

حرکاتم   نی ا  دنیبه روش زدم و سرمو به نشونه نه باال انداختم مهرانا با د یلبخند  مچهین
 کار کنه ی چ دیبا  طی شرا نیا   یتو دونستیراست شد انگار خوب م

بسته شکلت براشون از طرف شما   هیدسته گل و  هی کنمیم دا ی_آدرسشو پمهرانا
 فرستم یم

  رونیزدم عقب گرد کرد که از اتاق ب یحرفش تکون دادم و لبخند  دی به نشونه تا یسر
 من متوقف شدو به سمتم برگشت   یبره اما با صدا 

 _مهرانا خانوم 

 _بله؟ مهرانا

 تر از قبل شده بودم گفتم:  یجد کمی کهی بهش نگاه کنم درحال نکهیا  بدون
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 ن؟ یحرف زد دی_با آشپز جد 

 تلفنش بود  یباال اوردمو بهش نگاه کردم همچنان دستش رو  نگاهمو

و طبق معمول دنبال   کنمی بعد اخراجش م دمی روزشو م هیدستمزد   رمی_امروز ممهرانا
 گردم یم  گهید یکی

 باال دادم  ییبردم به سمتش برگشتم و ابرو لمیسمت موبا دستمو

 شدم   مونیپش نینداشته باش شی_فعل کار 

 باال انداخت  یجا خورده شونه ا کمیکه معلوم بود  مهرانا

 _باشه  مهرانا

 کارشو انجام بده  سهی برام نوت ننو  نی_فقط بهش بگ

 سه؟ ی نوی_براتون نوت م مهرانا

هم بستو بازش کرد معلوم بود اصل   یبه نشونه اره تکون دادم که چشماشو رو  یسر
 حرفمو نداشته  نی انتظار ا

 کنم ی_باشه من حل ممهرانا

 د یاستخدام کن گهید  یکیخدمتکار  ی_فقط به جا 

 _اونم چشم مهرانا

 یچ نمیسرمو به سمتش برگردوندم بب  ستادی درگاه ا یبره تو رونیب  نکهیقبل از ا  مهرانا
 خوادیم

 نره  ادتونی  ری قا دمرستوران با آ  ی_قرارتون تو مهرانا

 هست  ادمی_نه ممنون  
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  ینگاه میدادم به ساعت مچ هیتک میصندل یبه پشت  دمویکش یبسته شدن در هوف با
راه   یزمان برا نیو فاصله رستوران تا شرکت االن بهتر  کی کردم خب با در نظر گرفتن تراف

بفهمه  نی اگه راد  دونمیبلند شدم کتمو برداشتم و تنم کردم م میصندل   یافتادنه از رو
  ی پس جا شهیم فشیخب خواهرم حر یول کنهی م درسترستوران شر  م یبدون اون رفت

زدم   یکردمو لبخند  یبود نگاه زیم  یکه رو  مونی به عکس دسته جمع ستین ینگران
اومدم   رونیاق بزدمو از ات یشد لبخند محو  دهی ناخوداگاه نگاهم به سمت خواهرم کش

 ستادیبلند شد روبه روم ا  دنمیمهرانا با د

 ن؟ ی_سفارشارو داد 

 _بله شکلت تلخ فرستادم مهرانا

 د یکش یبهش نگاه کردم که هوف دمو یپشت سرم کش یدست

 _حتما تلخ دوست ندارنمهرانا

 ادی چند سال خوب همه حرکاتمو  نی ا  یفرو بردمو بهش نگاه کردم تو  بمیج یتو دستمو
 گرفته بود 

 کنمیسفارشو کنسل م  زنمی_االن زنگ ممهرانا

 مهرانا خانوم   ید ی_از اول نپرس

 نرفتم  رونیمن که باهاش ب د یگفت یم دی _خب شما با مهرانا

 تکون دادم  ن یبه طرف یکردم و سر ییصدا  یخنده مردونه ب تک

 د یندوی نرفتم خودتون که بهتر م رون ی_منم باهاش ب

 گفت:  یدست به کمر با لحن طعنه دار مهرانا

 .. دیعادتشو بلد  نکهیاما خب ا  شناسمی _شمارو که ممهرانا

 خودش گفت که شکلت تلخ دوست نداره  یبار اتفاق هی_
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 بگه  یکه باعث شد آهان دمیروش کش یسمت شونش بردمو دست دستمو

 مونه ی م ادمیمهرانا خانوم   دای_تهمت زد

اومدم    رونی ازش از شرکت ب یخدافس هینشست با  زشی پشت م دویهم خند مهرانا
افتادم روراست باشم تا   شبی د یغذا  ادیشدم و به سمت رستوران روندم   نمیسوار ماش
درست کنه ازش   یخوشمزگ نی نتونسته بود اون غذارو به ا  یاونهمه آشپز کس نیحاال از ب

رستوران   یبهتره جلو  ینطوریا  بدم هشب گهی شانس د هیخوشم اومده بود بهتره 
پارک کنه وارد رستوران که شدم با   نمویبه دست نگهبان دادم تا ماش چمویسوئ ستادمی ا
 کرد به سمتش رفتم  یکه داشت منورو نگاه م ریدم دنید

 کدوم غذا از همه آرزون تره اونو انتخاب کن  نی_بب

روبه   دموی عقب کش مویبه روم زد صندل یصدام به سمتم برگشت لبخند  دنیبا شن ریدم
 روش نشستم 

 _به به داداش هاکان ریدم

زود  یقرار با من عجله داشت  یشما برا  نکهیا  دمیچون به موقع رس  یغر بزن یتونی_نم
 ست یمن ن ری تقص ی اومد

 ؟ ی کرد یعجله م کمی قرار با من   یشما هم برا  شدی _نمریدم

 طونهیگرفتم عجله کار ش ادی  ی_شرمنده از بچگ

باال  ییابرو  شبید یاسم غذا  دنیمنورو برداشتم با د   میکرد  یتک خنده ا  همراهش
اونم   میچه طوره گارسون که اومد سفارشامونو بهش گفت نمیانتخاب کنم بب  نویدادم بذار ا 

 ازمون فاصله گرفت   ستین ی ا  گهیامر د هیبا 

 _خب چه خبر؟ ریدم

 نگاه کردم  بهش
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 مونه  ینم یخبر گهید میشرکت باهم یتمام مدت تو  نهیا  شی_خبر؟خوب

 کرده باشه  یسه ساعت هانا خراب کار نیا  ی تو  دی_خب من سه ساعت نبودم شا ریدم

 من خبر نداشتم؟  کنهی م  یتا حاال خواهر من خراب کار ی_از ک

 خورد  زشیم  یرو یدن یاز نوش کمی  ریدم

 ن شدن جا  نیزن راد ی_از وقتریدم

 شه یم  ی_اونکه هفت سال

 مشکل خودته نه من  گهی د ید یمدت نفهم  نیا  یتو  نکهی_پس قدمتش هفت ساله ا ریدم

و   کردن یباهم کلکل م شهیدوتا هم نیا  یاز بچگ ادمه یکردم خوب   یخنده مردونه ا  تک
 ذاشتن یسربه سر هم م

 بگو  نویخودش هم  یجلو  ی_جرات دار

 گفت:   دیچیم زی م  یبدون توجه به گارسون که داشت سفارشامونو رو  ریدم

 خودشم جرات دارم  یداداشش بگم جلو یجرات کردم جلو ی_وقتریدم

 میبه اطراف نگاه کردم گارسون رفته بود و حاال با هم تنها بود کمیباال دادم   ییابرو 

   کنهی_داداشش داره مراعات آبروشو م

 وارد نشه   یرسمتون خدشه اوقت به اسمو   هی_به پا ریدم

 تکون دادم   دی به نشونه تا یسر  خوردمیکه سفارش داده بودم م ییاز غذا  کمی کهی حال در

 افته   ی_نگران نباش لکه هم روش نم

 زبون دراز  کشهی..خجالتم نمشعوری_پسر بریدم
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قبل از  ن ی بهم نگاه کرد به خاطرهم یسوال  ریدم  دمیاز غذام خوردم عقب کش  گهید کمی
 بپرسه گفتم:  یهر سوال نکهیا

 کنمیپسند نم نویا  شبید ی_بعد از خوردن غذا 

 ام؟ یباهات ب یبه منم نگفت ؟چرای _مگه کجا رفته بودریدم

 نرفته بودم خونه خودم بودم  یی_جا

 بدم   حیبود که براش توض نی و منتظر بهم نگاه کرد انگار منتظر ا   دیابروهاش باال پر ریدم

درست کرده بود من به غذاش از ده   نویهم شب ید میاستخدام کرد  دیآشپز جد  هی_
 دم یهشت م

 کرد   زیچشماشو ر ریدم

 مگه خوب نبود؟  ؟دلمشیدی_از ده هشت م ریدم

 کسر کردم   گهید ی جا هیاز  ازوی _نه غذاش که حرف نداشت اون دو امت

با   سهی داشت قابل خوردن بود اما خب در مقا یاز غذاش خورد مزه خوب   گهید کمی  ریدم
 صفر بود شبید یغذا

 زن؟  ای مرده   یبد ی نمره ا  نیآشپز همچ هیبه   دمی_تا حاال ند ریدم

 خوردم  میدنیاز نوش کمی

  هی..از طرز غذا درست کردنش معلوم بود جوون ها که رزنهیپ هی ..معلومهلنهی_اسمش د 
هم به مزه دار کردنش   یو مخلفات تازه کل ناتیندارن با اونهمه تزئ  ی حوصله ا   نیهمچ
 داده بود  تی اهم

 _خوبه پس خوش به حالت شده ریدم
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  راتییتغ  لیوسا   یجا یگرفته مثل تو  دهیناد نمو یاز قوان یسر هی_چون سنش باالس 
 کنار اجاق گاز ول کرده  نطوریهارو هم هیکرده رفته ادو  جادیا

اپن   یدونه مو رو  هی ییخوا ینم یحساس  یادی تو ز  هینطور ی_پسر خب معموال همریدم
 باشه

 گذاشتمو حق به جانب با لحن آرومم گفتم:  زیم  یدادم دستامو رو هیتک میصندل به

  کنمیم رونشی اعتراض داشت ب  مداریاحترام سنشو نگه م  ی_اونجا خونه منه منم تا حد 
 ی راحت نیبه هم

 تعجبه  ی_بمونه جا ریدم

شلوغ شده بود اما هنوز اون آرامشو   کمیبه اطراف نگاه کردم  کمی تکون دادمو   یسر
 اومد  یشلوغ اصل خوشم نم ادی ز  یداشت از رستوران ها

 باغ تا االن صد بار زنگ زده  میشام بر  یآخر هفته برا  دی_مادرت زنگ زده با ریدم

 حوصله گفتم:   یاخم کردمو ب کمی

 ی دونیکار دارم خودت بهتر م ی سرم کل  یرو  ختهیهمه گزارشا ر   ری_دم

 گهیهاکان چند هفتس داره م  شهی _نمریدم

اون   ریبهش بزنمو دلخورش کنم تقص یحرف  خواستمیحوصله جروبحث نداشتم نم  اصل
از سر   هیسر چ شتریب ومدنمیبهونه ن دونستیشم بهتر مکارام بود هرچند خود  رینبود تقص

 بلند شدم  زیم

 نمت یبیجلسه م ی_تو 

 سم یفاصله گرفتم که با صداش باعث شد وا  زیاز م کمی

 _منم بهش گفتم باشهریدم
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 هم بردم  ی تو   شتریسمتش برنگشتم اخمامو ب به

 جلسه منتظرتم  ییایبعد ب ی_گزارشارو بخون

مادرم نرفته بودم اما اصل برام مهم    دنیوقت بود به د  یلیاومدم خ  رونیرستوران ب از 
 مادر دارم  هیفراموش کرده بودم که   گهید  دینبود شا

 

 ( لی)د

  یبه راحت  یزیدادن چ حیبدون توض نیاز قبل هماهنگ شده بود به خاطرهم ینگهبان با
شدم بعد از   لیو  یکردم وارد محوطه اصل یبزرگو که ط اطی تونستم از مقابلش رد بشم ح

  نجایتعجب نبود ا  یهم جا اد یباز بود هرچند ز  ل یرفتم در و  لیگذر از استخر به سمت و 
داره وارد خونه   یبود خب بذار درم باز باشه چه اشکال یا  شهیبود درو پنجره هم ش ل یو

 ستم یتنها ن دمیمهرانا فهم  یصدا   دنیکه شدم با شن

  ینیلطفا کاراتون طبق قوان نی دی نم رییتغ  لرویوسا   یو جا  دیزنینم یز ی_دست به چمهرانا
 ن یکه بهتون گفتم انجام بد

بله خدمتکار   دمیمهرانا بود فهم ی که روبه رو یدختر جوون دنیسالن شدم با د  وارد 
از پادگان هم بدتر بود فکر کنم   نجایاخراج کردن هوف خدا رحم کنه وهلل اوضاع ا روزوید

  ضی دست به اخراج و تعو  ندازهیاون شرکت از نون خوردن م ی چند صد نفرو تو یروز 
زن  دونمیم  دیباهاش سر کرده هرچند بع یزنش چه طور نیا فهممیداره من نم یخوب

 داشته باشه 

 خانوم  لنیتکرار نکنم ش گهی _دمهرانا

بود  لنیمن به سمتم اومد دختره که اسمش ش  دن یسمتشون رفتم مهرانا خانوم با د به
 به سمتم برگشت 
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  لنیهم آشپزمون هستن د  شونیخانوم..ا  لنیهستن ش  دیخدمتکار جد شونی_ا مهرانا
 خانوم 

 دست دادم  لنیبا ش لنید گهیهمش به من م  نیبابا ا  یا

 _خوشبختم 

 شتر ی_من بلنیش

 سر کارتون   دیبر  دیتونیخانوم شما م  لنی_خب شمهرانا

 کنمی باال شروع م ی_چشم مهرانا خانوم از اتاقا لنیش

 د یلی_هرطور مامهرانا

امکان داره منو هم اخراج   یعن یهول کردم  کمیمهرانا به سمتم برگشت    لنیرفتن ش با
 شهی هم م  یزیکنن؟هوف عجب آبرور

 ن ی نذار ادداشتیهاکان خان   ی برا  گهید دیخانوم لطف کن لنی_دمهرانا

 ه یاطلع رسان یاون برا  ادداشت؟آها ی_

 د یبر دیفقط غذاتونو درست کن دینکن یاطلع رسان  دی_لطف کنمهرانا

به سمت   دمویکش یبا رفتن مهرانا پوف دمیبه موهام کش یزدم و دست یمصلحت لبخند
  ستی گذاشتم وارد آشپزخونه شدم به ل یمبل کنار یآشپزخونه رفتم کتمو دراوردمو رو 

  دنیبا د کهوی که  ارمیکه الزم دارمو در ب ییل یباز کردم خواستم وسا خچالوینگاه کردم در 
 اپن آشپزخونه گذاشتم   یبا حرص درشون اوردمو رو بود خچال یکه داخل  ییها شهیش

بلدن اما   رویهمه چ  سمی من نوت ننو شهیآخه مگه م سی نوت ننو  گهی_نگاه کن بعد م
 ستن یباشرو بلد ن  خچالی ی تو   نایا  دینبا  نکهیا

و مشغول غذا درست کردنم شدم فرصت نشد از  دمیاپن چ  یهارو مرتب رو شهیش
  ینه هرچند اگر خوشش نم ا ی خوشش اومده  روزمی د یاز غذا نمیمهرانا خانوم بپرسم بب
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هوووف   کنهیاخراج م زنهی م ستی تذکر بلد ن هیروان اروینبودم وهلل   نجایاومد که من االن ا
  نکهیغافل از اطرافم شده بودم ا کردم یدرست م غذا کردمویشتم غرغر مکه دا نطوریهم

  یحت ای شنود داشته باشه   ا ی  نیآشپزخونشم دورب یعظمت تو  نیامکان داره خونه به ا
  یتو  گهی هزار کوفت و زهرمار د دونمیمنو بکنه اه نم  یجاسوس باشه چغول لنی ش نیا

ول کردمو    ظرف یپخ وحشت زده همزنو تو  یصدا  دنیبا شن کهویفکرها بودم که  نیهم
رنگ بود  یو قهوه ا  یکه موهاش فرفر ییپسر کوچولو دنیبا د دمیکش یفیخف غیج

نفهم خواستم فحشش بدم که با   شعوریپسره ب دی خندیچشمام گرد شد داشت بهم م
چه   نجایا نمیدادم سکوت کنم بب حیبود ترج ستادهی کنارش ا  یرسم یل یکه خ یمرد   دنید

 خبره 

 د؟ یدی_ترس

 زهره ترک شدم  شتری_بله خب ب

بانمک   افهی بود گرفتمو به سمت پسره برگشتم ق ده یسوالو پرس  نینگامو از مرده که ا بعد
  کهویکه  نیهست  یاصل شما دوتا ک هیک  نیداشت خواستم بپرسم ا یو دوست داشتن

 مرده دوباره به حرف اومد 

 م یببر می جا مونده بود اومد   شیکارن هستن خواهرزاده آقا هاکان اسباب باز  شونی _ا

 با لحن بچگونش روبهم گفت:  کارن

 هستن  هانیهم عمو ال شونی_ا کارن

 آب خوردم تا آرامشمو حفظ کنم   کمی زدم و   یزور لبخند

 هانشی _خوشبختم عمو ال

هنوز  شعورایب ادیخوشم نم نجان یا  نکهیبود اصل از ا دهیباال داد انگار فهم ییابرو  هانیال
 هزار بود   یضربان قلبم رو
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  ارمی بعضا دست دمیهاکان خان و شرکتو انجام م یخصوص  یمن کارا  نطوری_منم همهانیال
 می سر هم به شما بزن  هی  میاومده گفت دی بعضا هم راننده نگهبان گفت آشپز جد 

داشت معلوم بود   یخوب و مهربون افهی بود ق یزدم مرد قد بلند و چهارشونه ا  یلبخند
 ه یمرد خونگرم

 _چه خوب خوشحال شدم 

 سالنه   یمنم تو ی_اسباب باز کارن

 ینطوریچرا داره ا  ن یا یچ  یعنیبعد منتظر بهم نگاه کرد منم منتظر بهش نگاه کردم   و
  یهاشو باالتر گرفتو با لحن بامزه ا  شونه کمیلباشو با زبونش تر کرد  کنه؟کارنینگام م
 گفت:

 ش؟ ی اریبرام ب ییخوای_نمکارن

کاراشو بکنن  گرانی انگار من خدمتکارشم معلومه عادت کرده د هیادب یچه پسره ب نگاه
 لبخند گنده گفتم:  هیبا  لکسیر یلیمنم خ

 _نه 

که بهش داده بودم پاک شد بذار هرچه قدر دلم از دست   یجواب دنیکارن با شن لبخند
  هیهفتادساله چه طور   رمردیپ فهممیکنم هرچند من نم ادشیپ نیا  یپره رو  شی دا نیا

 خواهرزاده هفت ساله داره 

  تونمی نم یا گه ید  یخودت برش دار من به جز آشپزخونه جا ییخوا یم  روی _اگه اسباب باز 
 برم 

داره راست    نکهیبرگشت که اونم ابروهاشو به نشونه ا  هان یبه سمت ال دیکش یهوف کارن
 تکون داد  گهیم

 ؟ یچ  یداشته باش ییمسخرس خب اگه دستشو یلی_خکارن
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  گهی راست م یاونم به سمتم برگشت ابروهاشو به معن دمیبرگشتم که د هانیسمت ال به
 منم تکون داد  یبرا 

 م یبردار تویاسباب باز   میبود بدو کارن بر ی_منطقهانیال

 برگشت  هانیبه سمت ال کارن

 یفعل بمونم باز  خوامیبمونم م نجایا  تونمی_عمو جون مامانم گفت هرقدر بخوام مکارن
 کنم

کوچولوشو که   یلبخند که دندونا  هیکم داشتم کارن به سمتم برگشت با  نویهم پوف
 گفت  دادیافتاده بود نشون م اشیبعض

 یکن یباهام باز  ییایب ی تونی _تو هم مکارن

 تونم یکار دارم نم یاما خب کل خواستی_دلم م

 گفت: اوردی که داشت حرصمو در م یباال انداخت بعد با لحن یهم با قهر شونه ا کارن

 کنم یم ی تنها باز   رمی منم م ا یخب ن یلی_خکارن

  شونی پسره زبون دراز حلل زاده ها به دا  دمیکش  یتنها گذاشت پوف  هانویبعد منو ال و
شدم که هنوز   هانیبه ارث برده متوجه ال رشیپ  ییزبون درازشو از دا  نیمعلومه ا   رنیم

  کردمیکه داشتم درست م یینگاهشو از غذا  کنمی دارم بهش نگاه م د ید  ینرفته بود وقت
 گرفت  

 دنبالش  امی م  گهیساعت د مین  هی_پس من هانیال

 _باشه  

 خدافس  ی خسته نباش_هانیال

 نطوری_ممنون شماهم هم 
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  دوارمیامروزمون ام جانیاز ه  نمیدوباره مشغول غذا درست کردنم شدم ا هانیرفتن ال با
 تر نشم یجانیه ن یاز ا

 

 )هاکان( 

نگاه   نی دستم فنجون قهوم به راد یکیبود و اون  بمیج یدستم تو  هیطور که  همون
اما تمام مدت سکوت کرده   کردیم  شونینقشه ها خم شده بودو داشت بررس یکردم رو 

شرکت بودم و   سیدرسته من رئ م یکنفرانس جمع شده بود ز یبود هممون دور م
  دیباشه اونا خونواده من بودن با  یکنم اما خب هرچ دی پروژرو تا نی خودم ا تونستمیم

شرکت سهم داشتن درواقع    نیا  یباشه اوناهم تو  ی هرچ  ذاشتمیم  ونی با اونا هم درم
منو به عنوان    شدیم  ریو دم  نیشرکت که شامل منو خواهرم همراهه راد  رهیمد   ئتیه
نره که وکالتش به  ادمونیوسط سهم رامان هم   ن یانتخاب کرده بودن البته ا رعاملی مد

 بود  نیراد یعنیبرادرش   عهده

 ؟ یبگ  یزی چ هی ییخوا ی نم یموند  یهمون طور  کی _خب شر

 ک یشر  ی پروژه خوب خودتو آماده کرد نیا  ی_برا نیراد

  دیهم خند  ریگذاشت دم ریشونه دم یمن بود دستشو رو   ینگاهش رو  کهیبعد درحال و
بود   یعال  یلیبهش نگاه کردم پروژه در دست شرکت حرف نداشت خ یمنم با غرور خاص

اشت  من د  نی نشستن به سمت خواهرم برگشتم اونم ع زی کنار هم پشت م ری و دم  نیراد
 خورد یقهوشو م

 هانا؟  یگی م ی _تو چ

   دیاتو کردش کش ی به موها  ی به سمتم برگشت دست هانا

  دی از طرف من تا  تونی اجرا ری داره به عنوان مد  ادیز  داریخارج از شهره خر  ن یزم هی_ هانا
 شدس 
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دومادم   شدیم  یهفت سال نکهیبرگشتم با ا  ن ینشستم به سمت راد میصندل  یرو
 دیکه همه بع یزی حکم فرما بود چ  نمونیب یمیاما هنوز اون رفاقت صم  شدیمحسوب م

 :/ امیکه بتونم با دوماد کنار ب  دونستنیم

 _فقط هانا

  ستادی ا  میبلند شد پشت صندل شیصندل یکه از رو  میبه سمت هانا برگشت هممون
  ادمهی دیچسب که به شکمش رم یشونم گذاشت که باعث شد سرمو عقب بگ یدستاشو رو 

به کارن حامله شد اومد از پشت شونه هامو گرفت بعد سرمو عقب بردو چسبوند   یوقت
  ییخبر دا  ینطوریما ا  خواهربزرگ شده بله   کم ی یکنیبه شکمش گفت احساس نم

  ایخبر دن نی و بهتر   نیهفت سال برام لذت بخش تر  نیا  یکه تو  یشدنمو بهم داد خبر 
 بود

 ؟ ی ستی _حامله که ن

 دی پشت گردنش کش ی هم دست نیکرد راد  یتک خنده ا  هانا

 هی برادر من؟همون کارن برامون کاف هی_نه بابا حامله چنیراد

بخنده انگار خوب منظورمو   ر یباال دادم که باعث شد دم ییبرگشتم ابرو  نیسمت راد به
 گفت:   یبا لحن بامزه ا  عی گرفته بود چون سر

داشته   گهی د یکی  دیهاکان بگه با   یوقت  یدونیر ماما داداش خودت بهت  هی_فعل کافریدم
 دیکارو بکن نی که ا دیمجبور  نمی نخوا نیباش

که بهشون   شدیم  یدو سال دمیبه دور فنجونم کش یکردم دست یخنده مردونه ا  تک
  نکهیکمبود خواهر برادر داشت همش درباره ا  یلیکارن خ ارنیب گهی بچه د هی  گفتمیم

 یامر ب  نیاما پدرومادر پر مشغلش به ا  زد یبرادر داشته باشه حرف م هیدوست داره  
اصل هانا حامله نشه چون با حامله    گهید هک دادمیم حیتوجه بودن هرچند خودمم ترج

 کرد یم  ری شدنش بدون استسناء هممونو درگ
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مغزمون درازو نشست رفت که شکمم   یانا نه ماه رو بار بسمون بود ه هی_نه همون  
 فلن شدم بهمان شدم  خوره یبزرگ شده اندامم بهم م یلیخ

خوب   ی لیانگار خاطرات اون دوران خ  دنیهم خند ری و دم  نیکرد راد  یتک خنده ا  هانا
 ذهنشون مونده  یهنوز تو 

 نکهیمثل قبل شد من همش نگران بودم سر ا   ی_باس خوبه شکر خدا همه چنیراد
 کارنو نخواد  گهیاندامش بهم بخوره د

داد   لشیتحو  یبهش زدو لبخند یهم چشمک ن ی رفت راد نیبه راد یچشم غره ا  هانا
  گشویشونه من و دست د ی دستشو رو هیخم شد  ستادیا  نی منو راد  یصندل  نیهانا ب

 گذاشت  ن یشونه راد یرو

  کی مشکل کوچ  هیوسط  نیا   نکهیا  گمیم  نویا  شونیو و همسر ا _به عنوان خواهر تهانا
 وجود داره 

 به سمت هانا برگشتم  دویابروم باال پر  هی میبه سمت هم برگشت نیهمراهه راد  همزمان

 ؟ ی_چه مشکل

 هم قلب کرد   یراست شد دستاشو تو  هانا

 د یبا کنمیهاکان تکرار م  نیبب  میبر دی_مامانم دعوتمون کرده و باهانا

  کردمیبشه منو باش فکر م ده یبحث وسط کش ن یا  زدمیحدسشو م  دمیکش یپوف کلفه
 پروژس  نیدرباره ا 

 زشته هاکان  دی ایم یک  زنهیکرده از پس زنگ م وونهی _وهلل لمان خانوم منو دریدم

 می ایاما درعوض هممون م   ادی_به لمان خانوم بگو که پسرش نم

 نه یبیم  ادیمارو که ز   خوادینوم پسرشو م_خب لمان خاهانا
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کن   نیمع  خی تار هی  عتریافته پس لطفا سر  یم ی اتفاق هیدفعه مطمئن باش   نی _انیراد
 سمت باغ  میفتی هممون باهم راه ب

جهنم و ظرر حاال بعد از مدتها    دمیکش ینداشتم پوف یطور که معلوم بود انگار چاره ا  اون
 شه یخودم م یبرا  م یاستراحت هی ینطوریافته ا  ینم یاتفاق

 می ری م  کشنبهی_باشه 

 بکشم  یکه باعث شد پوف دیبا ذوق گونمو محکم بوس هانا

 از طرف مامان بود  نی _اهانا

 یبا لحن منظوردار ستادمی بلند شدم روبه روش ا میصندل  یسمتش برگشتم از رو به
 گفتم:

 رژتون که ردش نمونده؟ _

 گفت:  یبا لحن طعنه دار د یخند هانا

 ده؟ یم  ریهمسرتون بهتون گ هی_چهانا

 گفتم: یفرو بردم با لحن خونسرد اما شوخ بمیج یتو  دستامو 

 فتن یخوردن ب ریبچه هام از ش خوامی..نمستمی_خودم مهم ن

  مونهی که ردش م دونستم یردش مونده خوب م یعنی  نیبرداشت ا  یدستمال کاغذ هی  هانا
حاال به   رونی رفته بودم ب  یاتفاق خورده بودم که با گونه رژ  نیاز ا  یادی ز  یضربه ها 
  یکه تو یهانا با ناز خاص شدیرد رژ خواهرمه باورش که نم یگفتیهم که م یهرکس

 دیگونم کش یحرکاتش بود آروم دستمالو رو 

 ؟ یدار خوارریتا حاال شما بچه ش ی_از کهانا

 زم ی عز رنیم یآب ری ز  شونی _انیراد
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  گمیم زیچ  هی  یعنیخودش قدش دراز بعد گنده   نهیع دمیمنم زنشو د  گهی_راست مریدم
 از پشت بسته  روی قای دست زن آفر  دیشنو یم  زیچ هی

  ی ادیخودشون ز  شونی کبوتر با کبوتر باز با باز ا گنی ضرب المثل دارن م هی ای رانی _انیراد
 رن یبگ یزن اونطور دمیدارن با فیتشر  یکلیه

حرف    ینطوریچرا ا فهممی سمت هردوشون برگشتم خونسرد بهشون نگاه کردم نم به
 ن یرو فرم بود هم کلمیکجام گنده بود ه زنن؟منیم

 ؟ یعلقه مند شد یرانی ا ی تا حاال به ضرب المثل ها  ی_شما از ک

 ی ری گیم  یرانی که شما آشپز ا  ی_از اون وقتنیراد

بود چون   دهیشن ری در اورده بود حتما از دم روی همه چ روبمی خوب ز  دیابروم باال پر  هی
اما از   هیرانیبهش بگه که نژادش ا  نویرفته ا ادشیاما   هیرانی بهش گفته بودم که طرف ا 

سنش   ده؟هرچند یدرباره سنشم پرس یعنیترک بودن   گهیطرف پدر پدربزرگش به بعد د
 خودم حدس زده بودم   یبدونم خب وقت اشتد یتیبرام مهم نبود چه اهم

بچمون   می بر گهیما د  سیبلندشو با اجازه رئ نیراد دیبهم نپر نقدریا گهی _خب بسه دهانا
 تنها نمونه 

 نشستم میصندل  یرو

 ره یهروقت بخواد م ادیکه شوهر شماست هروقت بخواد م سی_رئ

 شده  ینطوریچرا ا  نیراد یدونیداداش خودت م میطعنه نداشت گهی_نه د هانا

 ازمون دفاع کنه  ی نطوریا  میزن هم نداشت هی_هوف ریدم

 د یخند دویگونه هانارو بوس نیراد

 ..ماه به قرآن یماه   کهیت هی_ نیراد

 م ی_حاال برو فعل..بعدا باهم کار دار 
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  یرو  دونستیاورده بود م ری وقت به گ  نیکردنو رفتن راد یازمون خدافس د یخند نیراد
وقتا اون   یبود اما بعض نطور یحرف خواهرم عادت ندارم حرف بزنم هرچند هانا هم ا 

  کنهی داره بهم نگاه م  دمیبرگشتم که د ری به سمت دم رفتیهم م  یآب ریوسطا ز 

 ه؟ ی_چ

 خوشگل کنارت تجسم کنم   زهی م زهیدختر ر  هی  تونمیچرا نم دونمی _نمریدم

 ا خندمو پنهون کنمت دمیدستمو به لبام کش دیابروم باال پر  هی

 قدم از شما بلندتره   کمیمن فقط  یاز بنده ندار  ی_شمام دست کم

هاکان   گمیکارو کرد زن گرفت م نی بهتر نیراد نی هم میهردومون مجرد   دهی_چه فا ریدم
 رمش؟ یمن بگ یندار ی ا  گهیتو خواهر د

   دیبلند شدو خند زیاز پشت م  ع یبردم که سر  زیسمتش خ به

 خب بابا  یلی_خریدم

 _برو تا نکشتمت 

 کن یو خوب ای _بریدم

فرار کرد   میبهتر بگ ای رفت  رونی از اتاق کنفرانس ب  عی از سر جام بلند شدم که سر  رسما
 وونهیپسره د  ری زدم از دست دم یبه نشونه تاسف تکون دادم لبخند محو  یسر

 

 ( لی)د

کتف و گوشم   نیاز ب  لمیمراقب بودم که موبا کردمی حلقه حلقه م  چیداشتم هو کهی حال در
 سر نخوره بدبخت بشم
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 هی تونهیاحتماالت هس که م  یلیخ گهیبزرگس د ییحتما دا  نیل یآ دونمی_من چه م
 بچه هفت ساله کنه هی ییهفتادسالرو دا رمردیپ

 بفرس برام  ر یعکس ازش بگ  هیه؟یطور ه؟چهی_خب اسمش چنیلیآ

 لوسه کمیاما   کهی_اسمش کارنه پسر بانم

 خوام ی م وهی_من آبمکارن

 سرم   یرو  ختهیکار ر یبفرستم کل تونمی _عکس نم

 خوام یم  وهیکارن_گفتم من آبم  

 خودت بردار  ایب تونمی_نم

 خواد؟ یم  ی_چنیلیآ

 زنم یبعدا بهت زنگ م نیلی..بهتره من برم آ وهی_آبم

 بابا به خاطر تو مردم اه  یا  ای_بکارن

بودو  ختهیبهمش ر یهال که حساب  دنیقطع کردم به سمت هال رفتم با د تماسو
تبلتشو   دمی دست به کمر به سمتش برگشتم د  دمی کش یپخشوپل کرده بود پوف لشویوسا
 کنهی م یگذاشته و داره باهاش باز  زیم  یرو

 _گرنست شد؟ 

که  یمبل   ینشستم کارن هم بلند شدو رو  یدسته مبل راحت یتبلتشو ول کرد رو کارن
 بودم گفت:  دهی که ازش پرس یروبه روم بود نشست بدون توجه به سوال

 برگردم خونه   د یبا  ادیمادرم ب نکهی_من تا قبل از ا کارن

 ؟ یمنو تو دردسر بنداز   یخواستیشد مگه مادرت خبر نداشت؟م ی_چ

 گفت:  عیانداخت بعد سرشو باال اوردو سر  نی ناراحت سرشو پا کارن
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هم اسباب   نجایکاره موند اومدم ا  مهین میکار کنم تبلتم خراب شد باز  ی_خب چکارن
 کنم یباز  می با تبلت دا نکهیبردارم هم ا  مویباز 

 یتبلتش باز   یخواهر زادش تو یداشت که برا یخوب ییعجب دا دیابروم باال پر  هی
 داشته باشه  یرفتار  نیهمچ هی ادینم  یمرد   نیهمچ هی بود اصل به  ختهیر

 زودتر از اون برگردم خونه  تونمیم شهی_مادرم خبردار نمکارن

سبزش ناراحت    ینگاه منظوردار بهش انداختم دست به بغل  بهش نگاه کردم چشما هی
  نی خوشگلش کرده بود اما االن وقت ا یلیخ دشیو صورت گردو سف ی فرفر یبودن موها 
 که کارش اشتباه بوده  فهموندمیبهش م دیحرفا نبود با 

 به خاطر تو دروغ بگم؟  ییخوا یم یعنی_

که من   ی گی نم می فقط به دا یگیکه دروغ م ستین نی نشونه ا یگ ینم یزی_تو چکارن
 فهمه یمادرمم نم ینطوریموندم ا نجایا

 دم ی خند دمویبهم زد لپشو کش یلبخند بعد

 میجارو باهم مرتب کن  ن یاول ا میبکن یکار  هیلش  قب  دیبا یبود ول ی_حرفت منطق

رفته بود  لنیاومد ش یکار خوشش نم نیبه اطراف نگاه کرد انگار اصل از ا کمی کارن
به گردن من افتاده بود هرچند فقط به   تیمسئول  نیاما حاال ا  کردیوگرنه اون جمعش م

 گفت:  یبچه بود کارن ناراض  ن یخاطر کمک به ا

 _باشه قبوله کارن

 ؟ ی وقت دروغ نگ چیه  گهید  یدی_قول م

 زد  یبهم نگاه کرد لبخند کارن

 دم ی_قول مکارن

 ؟ ی دیفهم  مونهی م یمنو تو باق  نیو ب  میکنی_بعدش امروزو فراموش م
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 _باشه بزن قدش کارن

مشغول جمع کردن   میبلند شد  موید یقد هم با هم خند  میاوردمو همزمان زد  باال دستمو
   میشد ل یوسا

  می دست بجنبون دیپس با ادی م گهی ساعت د مین هانی_عمو ال

 گفت:   یبهم نگاه کرد بعد با لحن منظوردار داشتیبرم شو یدفتر نقاش کهی درحال کارن

 به عنوان راز بمونه مگه نه؟  نمونیب دیسالن با  یتو  یتو اومد  نکهیا  لی_دکارن

  دویکف دوتا دستامو بهم چسبوندمو بهش نگاه کردم که خند یبامزه ا  افهیلبخند و ق با
 خودشو تکون داد

 گم ینم ی_باشه قبوله به کسکارن

 م یقد هم و باهم مشغول جمع کردن شد میزد  دوباره

 

 )هاکان( 

خوردن شام به سمت آشپزخونه رفتم همه جا مرتب بود  یکه عوض کردم برا   لباسامو
  خچال ی یکه تو  ییها شهیش  دنیباشه با د نطوریآشپزخونه هم هم تی وضع دوارمیام

ها هم همچنان کنار اجاق گاز    هیادو   ستادمی بود ا ز یم  یگذاشته بودم اما حاال همشون رو
دستمو با حرص به کمرم گرفتم وارد آشپزخونه  یک یاون   دمویموهام کش یتو  یبود دست

که به  یکاغذ سبز رنگ  دنیبذارم که با د خچالی  ی هارو تو شهیشدم خواستم دوباره ش
 کندمش  وارید  یبود توجهمو جلب کرد به سمتش رفتمو از رو دهیفر چسب یباال

 نعنا هم طبقه باالس نوش جان"  ی دنینوش خچالهی یتو  ی"سس ماکارون

رفتمو سس و   خچالیسطل آشغال انداختم به سمت   ی کردمو تو مچاله کاغذو
درست کرده بودو   یماکارون  یرو  یکه برا یبرداشتم به سمت فر رفتم مواد  مویدنینوش
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نشستم قاشقمو سمت غذام بردم   زیو پشت م ختمیر یخودم ماکارون یبرا  کمیدراوردم 
دادم خب  هیتک میبه صندل  لازش خوردم با حس کردن طعم غذام دست به بغ کمی

  یغذاها  نیاز ا   گهیو د یاخراجش کن نکهی؟ای کار کن یچ ییخوا ی هاکان خان حاال م
سکوت   کنهیو کار خودشو م دهی اصل به حرفت گوش نم نکهیدر برابر ا  ای  یخوشمزه نخور

 غذامو بخورم  دمیم ح یبود اما فعل ترج ی سخت ؟انتخابیکن

 

 کل(  ی)دانا

غذا   کردیکه هاکان آماده م  یستی به اونجا رفت و آمد داشت و طبق ل لی چند روز د تا
  یرو یز یچ دنیهاکان هربار با د  کردنی باهم رفتار م یهردو از سر لجباز  کردیدرست م

نگه هرچند  یزیرو بکنه و چ لنیسن د تی رعا  دادیم حیاما ترج شدیاپن کلفه م
موضوع حل   نی ا  دیهرچه گذشت هاکان د  هاز مزه اون غذاها هم بگذر   تونستینم
 گذاشت  ادداشتی  لید یبار برا  نی اول یکاغذ برا   کهیت هی یرو  نیبه خاطر هم  شهینم

 " دینچسبون ییبرگه هم به جا دیجمع کن لرویهمه وسا   دیجا نذار ی زی چ زیم  نیا  ی"رو 

از برگه چسبون   گهید یکی مون لحظه  ه  قایحرفا بود چون دق نیلجباز تر از ا   لید اما
 گذاشت  ادداشتیهارو دراوردو براش  

 بهتره"  نیکرد یخودتون مصرف م کهیفکر کنم از اون دمی"براتون عسل خر

  کردیبرخورد م لنیبا د یبه طور جد نباریباشه وگرنه ا نطوریکه ا کردیهاکان فقط دعا م  و
هم داره به   یخوب دیغذا مهارت داره بلکه خر  ینه تنها تو  دیمزش کرد فهم  یکه وقت

به  ی کنه براش سخت بود کس یهم چشم پوش  یکی نی داد از ا  حیترج نیخاطرهم
موضوع عادت کرد که    نیکم کم هاکان به ا داعصابش بو یرو  لنیحرفش گوش نده و د

ز  جات هم کنار اجاق گا هیو ادو   نهیهارو بب شهی اپن ش یداخل آشپزخونه رو  ادیهربار م
اپن خودشم وارد    یرو ای کروفر یما  یباال وارید  یرو  ادداشتی  هیباشه و از همه مهمتر 

 شده بود  یباز  نیا
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 پر شده"  یلیخ خچالی  نیروزانه انجام بد  داتونوی"لطفا خر

  یدراوردو کاغدو تو  ییکه از طرف هاکان بود براش ادا ادداشتی  نیبا خوندن ا لید
قابلمه که با   هیروبه رو شده بود  دیصحنه جد  هیبار با  نیسطل آشغال انداخت هاکان ا 

  لید ی موهاش فرو برد بدجور رفتارها  یشده بود دوتا دستاشو تو  دهیچیپ یحوله حساب
 بود اعصابش یرو رزنیپ هی  کردیکه فکر م

 "دیجابه جاشم نکن رهیخودشو بگ دیبا  ریخم نی"لطفا بهش دست نزن

به اطراف   دوی کش  یکرد هوف یدستاش فشردو به قابلمه نگاه یبا حرص کاغذو تو  نهاکا 
داخلشو   یداخل نمکدون شد به سمتش رفت وقت یزیبا حرص نگاه کرد که متوجه چ
 هم بست   ینگاه کرد چشماشو با حرص رو

جاش   دیهم نذار  ادداشتیلطفا   دی زینمکدون برنج نر  یخونه رطوبت نداره تو  نی"ا 
 " مونهیم

 هاکان براش نوشت  ادداشت ی  نیهم در برابر ا   لید و

 " کشهیو اونم نم م شهیآشپزخونه غذا پخته م ی"تو 

محترمانه  دی اما با ارهیکار کنه محال بود که کم ب یچ دیبا خودش فکر کرد که با  هاکان
گرفت   میاون شب تصم  نیهرچه باشه سنش از اون باالتر بود به خاطر هم کردی رفتار م

که   یومیهل  یبادکنک ها  دنی نوت نذاره اما دفعه بعد که به خونه برگشت با د  لید یبرا 
که از طناب    یادداشتیبود با حرص دستاشو مشت کرد به   دهیبه سقف آشپزخونه چسب

 شده بود با حرص نگاه کرد  زونیبادکنک او 

 "مونهی جاش نم گهی"د

باورش   شد یداشت خسته م یباز  نیهم بست و فشارش داد از ا یچشماشو رو  هاکان
  کردی م  یفکر هی  دیاما با   نداختیکل م کردوی م یلجباز  رزنیپ هیکه داشت با   شدینم
 شد ینم ینطوریا
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 ( لی)د

بود که شغلمو داشتم و هنوز از دستش نداده بودم هرچند هر   یگفت دو هفته ا شهیم
وارد خونه هاکان خان   یم بهم زنگ بزنه و بگه اخراجبودم که مهرانا خانو  نیروز منتظر ا 
 اومد  رونیبا چهره برافروخته ب لنی ش کهویکه شدم 

 شده؟  یزی_چ

 ی خودت اصل موفق باش ی کار برا  نیخونه ا ن یا  یشدم تو  وونهی _وهلل دلنیش

کرده بود وارد سالن   خشیشدم حتما مهرانا باز توب رهیخ لنیرفتن ش ریتعجب به مس با
 کرد یمبل نشسته بود طبق معمول داشت با تبلتش کار م ی شدم مهرانا رو

 _اخراج شد؟ 

 به سمتم برگشت  مهرانا

 کنم  دایپ دیآژانس جد هی دینظافت با  یتموم شد برا  نجا ی_کارش ا مهرانا

 مهرانا خانوم  مونهینم یآژانس گهید رنی م شی هاکان خان دارن پ نیکه ا  ینطوری_ا

سرت به کار خودت باشه به توچه منم کم  یعنی انداخت که   یبهم نگاه منظوردار انامهر
رومو ازش گرفتم وهلل خب حاال خوبه حداقل من شانس اورده بودم تا االن   اوردموین

 کارمو حفظ کرده بودم 

 ن؟ ینظافت آشنا دار یخانوم شما برا لنی_دمهرانا

 گفتم:   عیزدمو سر  یکه به کلم زد لبخند  یبا فکر دمیبه موهام کش  یدست

 _من 
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از   نکشوی زده باشم بهم نگاه کرد ع یبه سمتم برگشت انگار حرف شاخ دار کهوی مهرانا
 چشماش برداشت  یرو

 متوجه نشدم  دی_ببخشمهرانا

ساده الزم داره که اصل   یریگردگ  هیفقط  زه یذاتا خونه هم تم دمی_من کار نظافتو انجام م
ساعت   هی ام ی ساعت زودتر م هی نداره   یادی ا هاکان هم که تنها هستن کار ز نداره آق  یکار

 به هردو کارم برسم   تونمیم  ینطوریا  گردمیبرم رتریهم د

  تونستمیم   ینطوریفرصتو از دست بدم ا  نیا  خواستمینم کردی خانوم داشت فکر م مهرانا
هم الزم نداره چون   یاد ینظافت ز  دونستمی و هم نظافت م یهم آشپز رم ی دوتا حقوق بگ
 ی نطورینداشت ا یکه کار  خواستیساده م  یریگردگ هی شدینم  فیخونه اصل کث

 پس انداز کنم  کممیبدم هم  لرویدانشگاه ن هیبا اون پول هم شهر  تونستمیم

پول نظافت   گهید  یکیبه  ستین یاز ین گهید ینطوریآقا هاکانو بلدم ا نی_تازه من قوان
 دیکن  یم شتریب مال منو  کمیدر عوض  دیبد

 خوبه شکل داد  نکه یا  یچشمش گذاشتو لباشو به معن یجلو  نکشو یع مهرانا

 میکنیشمارو امتحان م نبار یا  هی_منطقمهرانا

باال  کم یلبم گذاشتمو با ذوق   یدستامو جلو   یبعد از جلو چشمم رفت با خوشحال و
 دم یپر نی پا

 صدبار   نیا  دینذار ادداشت ی  گهیخانوم لطفا د لنی_دمهرانا

  کهویبپر بپر کردمو به سمت آشپزخونه رفتم  یرفت با رفتنش با خوشحال  رونیبعد ب و
با حرص بهش نگاه کردم مردک   دمویکش یهاکان خان شدم پوف  ادداشتیمتوجه 

  ستمیبفهمه فقط من ن دادمیبه مهرانا خانوم نشون م دم ید یزودتر م نویکاش ا  شعوریب
 ذارم یم ادداشتی

 " دیامروز زودتر بر   دیتونی م ورمخی"غذامو خونه نم
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به سمت قاب   دمویکش یفی خف غیهم بستمو فشارش دادم ج  یحرص چشمامو رو با
 عکسش رفتم دستمو مشت کردمو بهش نگاه کردم 

مشتو   ن ی ا  یبود نجایدنده کاش ا  هیبه تو بگم مردک خودخواه لجباز  ی_آخه من چ
بچه هفت   هی  یینست دا نی با ا  یکشیخجالت نم غتیت شیتو اون صورت ش زدمیم

اخه؟از نست خجالت بکش   ی کشیبا من؟خجالت نم یبا ک ؟اونمیکنی م  یلجباز  یساله ا 
  یجوون بود یتو وقت فهممیمن نم یاریماشاهلل کمم نم ینداز یپدر من که باهام کل م

  یکنیرفتار م ی نطورینست ا نیکه االن با ا یبود یچ

گرفتمو به سمت خونه  نی ماش هی  عی سر رونیبرداشتمو از خونه زدم ب  فمویحرص ک با
غذا تو خونش کوفت   شعوریب نی امروز ا   یوقت کردمی فکر م نی رفتم تمام مدت داشتم به ا

 آدمه؟  نیآدمه؟نه ا  نیچرا منو کشونده اونجا آخه ا  کنهینم

 خانوم  مید ی_رس

خونه خودمون رفتم خوبه   شدم به سمت ادهیپ ی عصب  نیبه سمتش گرفتمو از ماش پولو
در انداختمو بازش کردم کفشامو دراوردمو   یتو  دیبخوابم کل  کمی  تونستمیحداقل امروز م

 درو بستم   دمویپوش مویخرگوش  یها  یی دمپا

 ی _عه چه زود برگشتنیلیآ

 کلمم مشهود بود روبهش گفتم:  یکه تو  یحرص با

شکنجه بده   لروید خوادیو چون م   خورهیگذاشته غذا تو خونه نم ادداشت ی_آقا امروز  
 رو یمس  نیبره ا  ادویب دیبا

هم به سمت آشپزخونه رفت تا   نی لیکلفه به سمت مبل رفتمو روش سقوط کردم آ بعد
 درست کنه  ییچا

 خواستن یزنگ زدن گارسون م   یزیامروز از شرکت برنامه ر  یدی _درست به موقع رسنیلیآ

 ؟ ی_خب که چ
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 م یبر می تونی_منو تو منیلیآ

 ببر  لروین هیادیاز سرم ز  کنمیکه م  میکار  نی من خستم هم ن یلیآ شهی_نم

خانوم درس داره   ادی اسم کار م  نکهیهم یاز طرف کنهیاون کار نم ی دونی_تو که منیلیآ
پول هم   کمی میر ی خاصه م  یزیبرنامه ر هی نیتازه ا  گذرهیبهمونم خوش م میباهم بر 

 وهلل من خسته شدم   مینیبیهم آدم م  یکل میاریدرم

   رسمی من بهت م نی_بش

  گروید  یزا یچ  گهیخراب شده د نیبب لتویموبا  یدار از ی_دختر توهم که به پول ننیلیآ
 گمینم

چپ   ذاشتینقطه ضعف هام م یداشت دست رو  یچه طور نیهوف بب  گفتی م راست
 با ذوق بلند شد دویچپ نگاش کردم که خند

 م یحاظر ش می_پس حل شد بدو بر نیلیآ

خودمو   دیبلند شدم به سمت اتاقم رفتم با  یتکون دادمو با خستگ دی به نشونه تا یسر
دوستاش بود تا درس بخونه اما من   شیخونه نبود به گفته خودش پ لین کردمیآماده م
س  راحت بود که کجا  المیاز درس خوندن حداقل خ  ریبه غ کنهیهرکار م  نیا  دونستمیکه م
مراسم   هیداده بود  حیتوض نیل یبود درس بخوره پس کلش همونطور که آ یکاف نیهم

به اسم سلم تابستون که همه پولدارا   شدیباغ بزرگ و سرباز برگزار م هی  یبود که تو 
 م یگرفت یم  یپس حقوق خوب  شدنیاونجا جمع م

 

 ره ی همش داره با خودش ور م ادی تند تند راه ب نکهیا  ی برگشتم به جا نیلیسمت آ  به

تا   کشمیمن تورو م میکرد  ن یگز ی جا گهی به خدا اگه االن بگن دو نفر د نیلیآ  فتی_راه ب
 ی منو کشوند نجایا

 درست کنم  کمیتا من خودمو   میتو برو تو بگو ما اومد  گذرمینم لمی_من از استا نیلیآ
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 بهش رفتمو به حرفش گوش دادم  یغره ا  چشم

 

 ( نیلی)آ

  نویکردم اوف ماش یخم شده بودمو داشتم موهامو مرتب م نایاز ماش یکی نهی آ ی تو
  یینا یماش  نیهمچ هیروز شوهر پولدار بکنم سوار  هیمنم  شهیم یعنی   هینگاه چه عروسک

  یتو  رفتمی هست؟همونطور که داشتم با خودم ور م ری بشم؟هوف خدا واقعا امکان پذ
از    یکی گرتریج یکی نی که از ا  نمیرد شد پوف ا  ارممدل باال از کن  نیماش  هیهمون لحظه 

  دنیشد که با د ادهیدختر ازش پ هیمرد به سمت در رفتو در عقبو باز کرد    یخدمه ها 
اون    یرو نویآخه ا  ید یپوش هیچ نی دادم خاک تو سرت ا نی لباساش دماغمو چ

کفش   اوناصل بگو   نیقرمزشو بب  ی؟کفشایکن یبند  بیترک یستیتو بلد ن یعنیپوشن؟ یم
جلب توجه خاک تو سرت نگامو از دختره که وارد   یبرا اد؟فقطیاون لباس م ریبه ز 

  کردمیکه داشتم خودمو توش درست م  ینیماش  شهیمحوطه شد گرفتمو به سمت ش
که داشت   یقد بلند رسم ستادهیپسر شدم که کنارم ا  هیبرگشتم که همون لحظه متوجه 

  رهینم نی ا  دمیبا خودم ور رفتم د  گهید  کمی رفتمتوجه نگامو ازش گ  یب ردکیبهم نگاه م
 به سمتش برگشتم  نی به خاطرهم

  کنرویکه جلب توجه م یرفته تو مغازه هرچ گمیم  روی ا  قهیآدم باشه خوش سل یتو   دی_با
 ده یبرداشته پوش

حرفم تکون داد انگار اونم    دی به نشونه تا یفرو برد سر  بشیج  یدستاشو تو  پسره 
 شاهد صحنه بوده 

 دیزنیاصل تو ذوق نم کنمیبهتون نگاه م یمثل خود شما وقت دی فرمای _بله شما درست م

 حرف زدم   ن یفکر کردم که من اصل چرا با ا  نیزدم و به ا ینمک لبخند

 شده خدافس  رم ید  یلیممنون من بهتره برم خ یلی_خ

 زد  یتکون دادو لبخند یسر
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 د ی رما_بف

که   روی هرک  دیخودم کنترل داشته باشم نبا  یرو  دیبه خودم فحش دادم که با  یراه کل ی تو
شدم که    یا  شهیوارد درگاه ش  یچ یعنیباهاش شروع کنم به حرف زدن عه اصل  نمیبیم
و من   سادی شد که وا یچ دونمینم کهویاما  امیب رون یتا من از اونورش ب  دیچرخیم  دیبا

گندت بزنن اصل چه   یگذاشتم ا مینیب یدستمو رو  گفتمو یآخ شهی ش یبا مخ رفتم تو 
که اون طرفش   یبابا به سمت پسر یکنه ا  ریگ  ینطوریدرا بسازن ا  نیداره از ا یلزوم

بعد   رونیب امیاول ب  دیفهمه من با یکرده بود برگشتم احمق نم ریبودو اونم گ  ستادهی ا
رفته توش با حرص رو   نی خر سرشو انداخته پا   نیبچرخه حتما عاون بره تو تا دوباره 

 :دمیبهش غر

  دیکنیم ینطوریچرا ا دیآقا لطفا به در دست نزن دیکنیکار م ی_چ

 کنمیاالن درستش م  دینگران نباش ری_آقا دم

منو   ن یا  یچ یعنیصدا زده بود برگشتم   ریکه پسررو دم یخدمه ا  یصدا   دنیشن با
  دهیافتاده بود و حاال فهم ریکه همراهه من اون طرف ذر گ د؟پسرهید  روی دم د؟فقطیدینم

 به سمتم برگشت و حق به جانب گفت:   رهی بودم اسمش دم

 د ی خودتون دست زد دی_من دست نزدم خانوم از کجا معلوم شا ریدم

 دماغم درد گرفت  یلیخ ییآ  رفتمیداره من داشتم راه خودمو م  ی_چه ربط

 گفت:  یه کردو با لحن منظورداربا ابروهاش بهم اشار پسره 

 به در خورده  تونمی نیب دینی_ببریدم

 سمتش برگشتمو با حرص بهش نگاه کردم  به

 که دماغم گندس  نهیمنظورتون ا ه؟نکنهیچ ؟منظورتونیچ یعنی_

 باال داد  یی ابرو پسره 
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داره به   یاتفاقا فرم قشنگ   تونیصورت  یو لبا تونیدرشت و آب  یچشما   نیب تونی نی_بریدم
 قشنگه یکلمه واقع ی معنا

داشت    یهم خوشم اومده بود هم بدم اومد قد بلند  دمیکش یازش گرفتمو هوف رومو
لباس   هیکمرنگ هم توش بود با   یآب یاز رنگ ها   یباتیکه ترک دیکت سف هیبود   یرسم

  یخاص یمون بود چشماشم هار  پیتنش بود خوشت  یو شلوار مردونه مشک دیمردونه سف
 با رنگ کتش داشت 

 م یشد  یعجب گرفتار میافتاد ری گ نجای_هوف ا 

 سم ی وا  نجایا  تونمی ندارم من تا صبح م یمن که مشکل ستی ن ی_مشکلریدم

  کهویور رفت  لشیتک خنده روشو ازم گرفتو با موبا  هیچپ بهش نگاه کردم که با  چپ
بودمش و باهاش حرف زده بودم به سمتمون اومد روبه  دهید رونیهمون پسره که ب

 گفت:  ریدم

 رسن ی به کارکنان خبر دادم االن م ری_آقا دم

 عجله نکنن  ادی _بهشون بگو ز ریدم

  ی پسره هم که آشنا نیبابا ا  یتفاوت رومو ازش گرفتم ا یبه سمتم برگشت اما من ب بعد
دو منظور   ر یجمله دم نیا م کرد یچرا حس م دونمیدر اومد بهش گفت آقا؟نم ریدم نیا

اوضاع خوشم   نیاصل از ا  دونست یمنو حرص بده چون م  خواستی م  نکهیا  شیکی داره 
تا صبح بمونه که خب  خوادیم  نجامیچون من ا نهیمنظورش ا  نکهیو دوم ا ادینم

به  کردیپسره همچنان بهم نگاه م اوردیداشت حرصمو در م یجور هیهکردومش به  
  هیکه همش داشت با  نی با ا کمی  یگرفتار نی ا  یدادم تو  حیبرگشتم ترج ری سمت دم

 حرف بزنم  کردیلبخند بهم نگاه م

 کهی کراواتتونم که کلس نیدیپوش ی_کت و شلوار قشنگ 

به سرتا پام   ری اخم کرد اما دم کمیباال دادو   ییبودمش ابرو دهید رونیپسره که ب همون
 کرد  ینگاه
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 شده باشه درسته؟  یکنم طراح شمام قشنگه فکر  پی_تریدم

 کردم همشو  ش ی_خودم طراح

 مدل ها هست  ن یاز ا  ورکیو ین ی_تو ریدم

 اونجا نرفتم   شهیم یسال  هی_

که   ورکی وی نذاشته بودم ن رونیاستانبول خودمون ب نی دروغ من تا حاال پامو از هم حاال
خودش   نی منم ع کردی به روم زد فکر کنم االن فکر م ی باال دادو لبخند ییابرو  ری..دمگهید
  دی چرخ یا شهیهمون لحظه ها بود که در ش یدارم تو  هیما 

 _عه راه افتاد ریدم

از   یتو وقت ادیرفت و دوباره وارد در شد تا ب رونیب  ری سالن شدم از اون طرف هم دم وارد 
 ستاد ی در وارد شد به سمتم اومدو روبه روم ا 

 هستم   ری_من دم

 بعد دستشو جلو اورد منم دستمو جلو بردمو باهاش دست دادم  و

 هستم   نیلی _منم آ

 _دماغتون چه طوره؟ ریدم

 _سر جاشه  

کرد اگه   ریمن بود که در گ ری ناخواسته بوده باشه اما خب احتماال تقص دی_شاریدم
 ..یزیچ  یخراش یشده باشه شکستگ تونیزیچ

 بردو کارتشو دراورد به سمتم گرفت  بشیدستشو سمت ج بعد

 کنم یاشتباهمو جبران م دی ری_باهام تماس بگریدم
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 فهممیبود حاال من نم دهیبود اخماشو توهم کش ستادهی ا  ریکه حاال پشت سر دم پسره 
لبخند کارتو از دستش گرفتم و بهش نگاه کردم کارت   هیاخم کنه با  نی داره ا یلیچه دل

 شرکتشو داده بود  

 باجازتون  رمیوقتتونو نگ  ادی_ممنون ز 

 زد  یلبخند  ریدم

 خدا نگهدار  ه یچه حرف نی _اریدم

کم کم دارم به   کنمیگذاشتم هوف احساس م فمی ک ی هم بستم و کارتو تو یرو  چشمامو
خودش   نی ع  پمیت دمی به خودم رس یچه قدر خوب شد حساب رسمیاز آرزوهام م یسر هی

 دارا:(  هیما  نی هم ن یشده بود ع

 

 )هاکان( 

 د ی_خوش اومد 

 نگاه کردم  نیفرو بردمو به راد بمیج یرفتنش دستامو تو با

 باشه ی _فکر کنم مرد خوب

 ماس  ی_فکر نکن چون از آشناها نیراد

 _پس مطمئنه

 به شونم زد یزدو ضربه ا  یلبخند  نیراد

 تخت برادر زن التی _خنیراد

بهش بگم که دستشو   یزیچشمم برداشتم خواستم چ یکه با کتم ست بودو از رو  ینکیع
 باال اورد   میتسل یبه معن
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 ازم دفاع کنه  ستیاالن هانا ن  الی خ ی_بنیراد

چشمم گذاشتم به مهمونا نگاه کردم   یجلو نکمویبه نشونه تاسف تکون دادمو ع یسر
  شتریب نی شرکت ما بود به خاطرهم شی مراسم سلم تابستون امسال اسپانسر اصل  نیا

خوب   زیبودن تا االن که همه چ نجایا  تمونیتحت حما  یشرکت و سازمان ها  یبچه ها 
 باشه نطوریتا آخر هم دوارم یرفته بود ام شیپ

 _رامان؟ نیراد

برگشتم رامان   کردیکه داشت نگاه م  یبه سمت نی اسم رامان از زبون راد  دنیبا شن کهوی
ضربه بهش زد رامان   محکم برادرشو بغل کردو چند ن یزدو به سمتمون اومد راد یلبخند

 زدو اونو محکم بغل کرد  یهم لبخند 

 _چه قدر دلم برات تنگ شده بود داداش کوچولو نیراد

 نهیا  شی داداش کوچولو انگار نه انگار بزرگ شدم حاال خوب یگیم یطور  هی نی _رادرامان 
 ی فقط هشت سال ازم بزرگتر

 م یکردم از هم جدا شدن رامان به سمتم برگشت همو بغل کرد یخنده ا  تک

 داداشت برات تنگ شده بود  نی ا نی دل منم ع نورا ی_از ا 

 از شما   شتریب یلی_من خرامان 

  مینینب گرویدو روز همد  میهممون بهم عادت دار  یدونیکه م ؟توی چند روز کجا بود نی _ا
 م یدیماهه همو ند هیانگار  

 بودم  یجنوب  ی کای_آمررامان 

 ؟ ی بهمون نداد یخبر چیه ویمدت اونجا بود نی _ا

 شد  ییکهوی_وقت نشد  رامان 
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  یدونیبابا اصل تو م یا  رهیگ یبرگرده تماس م ایبره   خوادیم  یآدم وقت یچ یعنی_ نیراد
 چه قدر زنگ زدم چه قدر اومدم دم خونت؟ 

 کردو به سمتم برگشت    یتک خنده ا  رامان

 برام برداشته انگار من زنشم  یپیری_نگاه هاکان چه ترامان 

  نیانگار نه انگار زن راد شعوریازم فاصله گرفت ب  دویباال بردم تا بزنمش که خند دستمو
 شد یخواهر من م

 مونه یفکرو حواسه نم گهید دی نبود زن داداشمون خواهر شماست ببخش ادمی  ی_وارامان 

 به نشونه تاسف تکون دادم  یسر

 ن؟ ی اوردیبا خودتون ن کنه؟اونویکار م ین عمو چ _کاررامان 

 چه برسه به خودش  ومدهی_مامان کارن هم ننیراد

ذره شده    هیباشه دلمم براش   نجایا  دیبا ستین  ییاجرا  ری _چرا خب هانا مگه مدرامان 
 نمش یبیم نجایبود گفتم خوبه ا

   کنهیاون کارارو م ی_مهرانا خانوم به جا 

 شده؟  یزی_چرا چرامان 

  نیاستراحت کنن حوصله ا  کم یگرفتن   میخانومم امروز تصم ریزبونتو گاز بگ ری _خنیراد
 و مراسمو نداشتن   یمهمون

حتما    دیاون از شما دوتا کامل جداس با هیزنگ بهش بزنم قض هیباشه  ادمی_آها  رامان 
 بهش زنگ بزنم وگرنه پخ پخ 

 م؟ یکارا کرد   یدت چم نی ا یبدون یستیکنجکاو ن ؟اصلیزن ی_چرا به شرکت سر نمنیراد

 نگاه کرد   نیبرداشتو به راد  شویدود  نکیع رامان
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  نایداره ترانه ا یمن تنها عضو خونوادم که ذوق هنر  یدونی خودت خوب م نی _رادرامان 
 ستم ی مهندس ن  زمیعز نمیکسیموز   سمینو یم

 فرو بردو بهش نگاه کرد  بشیج یکلفه دستاشو تو  نیراد

 م؟ یاز ذوقش استفاده کن یطور م؟چهیکار کن یچ  نیبا ا ییخوا یم  نی_راد

 مراسم تموم بشه  نی ذوقش دارم بذار ا  ن یا  ی_من برا رامان 

که  ییکردم رومو ازشون گرفتمو به دخترها و خدمه ها  یتک خنده ا  دمو یکش یهوف
  نیاز مهمونا راحت بود با بهتر  ییرایاز بابت پذ  المینگاه کردم خ کردنیداشتن کار م

هانا   نکهیا هیپسر خوب ستین ینگران ی قرارداد بسته بودم پس جا  یزیشرکت برنامه ر
 خبر از اون گذاشته رفته  یکه ب  کندیموهاشو م  همه  دیدیاگه االن رامانو م نهیا  ستین

 

 ( لی)د

 ده ی _کار کن دختره ورپرنیلیآ

  هیبه  نی لیآ  کهویشده بود   ی هردومون خال یدنی نوش ینیخنده به سمتش برگشتم س با
 شد که باعث شد بهش نگاه بکنم رهیسمت خ

 چه قدر قشنگ  کوئهیهاچ قی اومدن اسم قا قیجانم با قا  ی_انیلیآ

 کردم یاسمو براش انتخاب م نیداشتم هم قی_منم اگه قا 

نفر که داشت بهش اشاره   ه ی دنیبزنه که با د ی به سمتم برگشت خواست حرف نیلیآ
  اده یکه چندتا مردو زن داشتن ازش پ یرنگ دیسف  قیرفت منم نگاهمو به قا  عی سر کردیم
 برگردوندم   شدنیم

 ه؟ یچ کویهاچ یکنجکاو شدم بدونم معن  دمیشن یمن اتفاق دیببخش یلی_خ
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کارن   اد یناخواسته   دنشیبود برگشتم با د  دهی سوالو ازم پرس  نیکه ا یسمت پسر به
 نبود حالت دار بود  یکارن بود اما فرفر یافتادم موهاش همرنگ موها 

کلمرو مشهور و منو به خودش   نیکه ا  یزیهشت اما چ یعنی یبه زبان ژاپن کوی _هاچ
" صاحابش تو  ی"ده س ی نوع سگ بوده تو  ه یژاپن اسم   ی که تو نهیمجذوب کرده ا 

هرشب   کرده یم یهم هر روز صبح تا قطار صاحبشو همراه کویدانشگاه استاد بوده هاچ
 که از سرکار برگرده  موندهی هم منتظرش م

 مشهور شد؟   ی_خب چه جور

  یاون روز صاحبش تو   گردهی اما اون بر نم مونهی شب منتظر صاحابش م هی  کوی _هاچ
 ره ی میکنه و م یم ی دانشگاه سکته قلب

  دادی به داستانم گوش م یخاص جانیداشت با ه  ینطوریا  نکهیپسره متاثر شد از ا افهیق
 خوشحال شده بودم 

  موندهیقطار و تا صبح منتظر م  ستگاهیا  رفتهیمنصرف نشده بود هرشب م کوی_اما هاچ
 ده سال تا روز مرگش

 _واقعا؟ 

جذابه  یلیخ  موننی حد وفادارت م  نیتا ا یکنی که براشون م یکار یدر اضا وونای ح  نکهی_ا
 میبکن ی شتریب یبراشون کارا  میتونستیکاش م

 یکنی کار م وونا ی از ح  تیسازمان حما  ی_حق با توئه..فکر کنم تو 

به  رو ینیپسش زدم س دمو یکش اوردی چشمم م یبه موهام که باد تو  یزدمو دست یلبخند
 خودم چسبوندمو بهش نگاه کردم 

هروقت   شناسمشونیهست م  ییجا  هی کنمی کمکشون م ادی بکه از دستم بر  یی_نه تا جا 
که ازش   ییغذا پتو مجله کاغذها یپول داشته باش ستی اونجا حتما الزم ن  رمی که بتونم م
 بدردشون بخوره  یلیخ توننی م میکنی استفاده نم
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همشو جمع کنم  تونمی باطله دارم م یکاغذ و مجله ها  ی_چه جالب اتفاقا من کل
 شمارتونو داشته باشم؟  تونمی م؟میبار باهم بر هی  ییخوایم

 یبهشون مراجعه کن یتونیهست که م یاونجور  یجا یکل دیحتما اونجا بر ستی_الزم ن
 ی ری بگ نترنتیاز ا یتونی اطلعاتشو م

اطلعات داره اصل من   یباره کل  ن یدر ا لینکن..د نترنتیا  ری_به نظرم اصل آقارو درگ
 دیکن  دداشتای شما   گم یم  لرویشماره د 

  داشیاز کجا پ نیا  موندیجن م نیبرگشتم ع نی لیگرد شده به سمت آ  یبا چشما کهوی
  ستی بابا معلوم ن یگفت؟ا  یاالن به پسره چ  نیا   نمیبب سای دم؟وایشده بود که من نفهم

شماره منو بهش داد پسره هم سرشو باال اوردو بهم نگاه   نیلیتو کلشه آ یباز چه نقشه ا 
من    نیلیبه موهام بکشم آخ آ  یدست رموی ازش بگ گاهموزد که باعث شد ن یکرد لبخند 
 دارم برات 

 منم رامان هستم   هی..اسم قشنگلی_د

 م یبر نیل یآ االی سراغ کارمون   میبر  دیبا  گهیما د  د ی_خوشبختم ببخش

 _خوشحال شدم روزخوش رامان 

 م یگرفتمو از اونجا دور شد نویلیآ یحرص بازو  اب

 بابا  یآرومتر ا  کمی شعوریب  ی_دستمو کند نیلیآ

 نفهم؟  ی_چرا شماره منو بهش داد

 چه با کلسه؟  یدونیم د یکنی_برو گمشو باهم گربه بزرگ منیلیآ

  یالیخیبهش برم که با ب یظ ی حرف گرفتم که باعث شد چشم غره غل  نیاز ا  منظورشو
شوهر پولدار بود فکر   هیتور  یمناسب برا  تی همش دنبال موقع ن یروشو ازم گرفت ا

  نطوریمنم هم  یبرنامه هارو داشت برا  ن یخودش ا یخودشم نه تنها برا نیمنم ع کردیم
 کارو کرده   نیا  خورهیم داراپول نیبه ا  پشیپسره ت دهیبود االنم د
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با   کمی  دیداره خب با هیمعلومه بچه ما   یدید  ختشویسرو ر  گهید  یندار اقتی_لنیلیآ
  یینونو نوا  هیخدا زد پس کلش اومد گرفتت منم به  دیشا وونهید یجور آدما بچرخ  نیا

 دم یرس

 ی _پس شما به فکر خودت

 بدم  حیتا برات توض  میبر ایگرفتم ب یکیخودم  یمنم برا  ر ی_نخنیلیآ

 گذاشتم با حرص بهش نگاه کردم  ینیس  یهارو تو  یدنینوش

 خونه  یسوال جوابت کنم بذار تو  تونمی زم نکرده االن اعصابم از دستت خورده نم_ال

بلند شربت وجود   هیپا  یها وانی که توش ل ینیکردو رفت منم س  ی تک خنده ا نیلیآ
  پیاطرافم ت یبردم پسره که اسمش رامان بود برخلف آدما  زیم  هیداشت به سمت  

   کی اسپرت ش پیت  هینزده بود   یرسم

 د ی_ببخش

  نطوریمدل برنامه ا  نجایبودن ا  ستادهی ا  زیبرام جا باز کردن سه نفر بودن که دور م کمی
که   یپسر نیب ستادنی ا یو مردم دورش م  یبلند بود بدون صندل  هیپا  زیم  هیبود که 
که معلوم بود همسر   یداشت و خانوم مسن یپر  کلیاز من بلندتر بودو ه  یلیقدش خ

 گذاشتم  نشونیب واناروی و ل  ستادمی بود ا  شکنار دستکه  شدی م  یمرد   یکیاون 

 _نوش جان 

که با کتش ست    نکشیاز پشت ع  ینگاه میکه قدش بلند بود به سمتم برگشت ن پسره 
 بود بهم انداخت 

 دی بر دیتونی _ممنون م

  دهیدنبالم کش یزیچ  هیتکون دادم خواستم برم که احساس کردم همزمان با دستم  یسر
 شد
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 سا یوا   یه ی_ه

کرده و   ریکت پسره گ  نیدستبندم به دکمه آست دمیتعجب به سمتش برگشتم که د با
 ی خدا عجب افتضاح یبه سمتش برگشتم وا   عی کشونمش سر  یدارم دنبال خودم م 

 نم کیآقا من درستش م دی_شما صبر کن

 کنمی من بازش م  دیدست نزن دیسی_نه شما وا 

 دونم ی_نه خودم قلقشو بهتر م

باهاش ور رفتم اما المصب    کمیدستشو عقب برد   یکیاون  دویکش یکلفه پوف پسره 
 کرد ینم رییاصل تغ

 کنمی من بازش م  دی_صبر کن

 بابا چه قدر لجباز بود ینکردم حق به جانب بهش نگاه کردم ا یلحن کلفش توجه به

 کنم یلطفه خودم بازش م  نیراحت تره شما تکون نخور بزرگتر  نوری_آقا از ا

 اه خدا   شدیهم فشار دادو روشو ازم گرفت با دکمش ور رفتم اما باز نم یرو  لباشو

 لحظه   هیلحظه   هی_

 د ینکیآقا االن دستبندمو پاره م دی_شما صبر کن

 صحنه خندش گرفته بود  دنیبا د دی سر رس کهوی  نیلیآ

 _باز نشد نه؟ 

   دیصبر کن ری_خ

که دکمش به  یدرعوض دست دیکم کم کلفه شد دستشو جلو اورد اما پس کش پسره 
که باعث شد دستبندم کامل از هم باز بشه و پاره   دیکرده بودو عقب کش ریدستبندم گ

ور پخش   هی خوشگلش از هم پخش شدو هکردوم  یبشه با شوک به دستبندم که سنگها 
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  دویکش یپوف فتهیاتفاق ب ن یا  خواستهیمشد نگاه کردم پسره هم که معلوم بود اصل ن
 برداشت  نکشویع

 همش پخش شد  دیکنیکار م ی_چ

 دم یتوجه به چهره جذابش بهش توپ یبهش نگاه کردم ب تیعصبان با

 ؟ یکار کرد  یچ نیبازش کنم اما حاال بب تونستمی من م  یکرد ی تحمل م کمی_اگه  

 نگه  یزیکه چ رهیگی خودشو م  ی که کلفه شده بود بهم نگاه کرد معلوم بود داره جلو پسره 

 کنمی خسارتش هرچه قدر باشه من پرداخت م دی_آروم باش

داشت   ی من ارزش معنو یبرا  نیآقا ا  دیبا پول جبران کن دیتونینم روی _هر خسارت
 نو؟ یا  دیفهمیم

 شده بود  یطراح خاص طراح  هی خاص توسط  ی_بعدشم از سنگا نیلیآ

  دویموهاش کش  یتو یپسره کلفه دست میبرگشت ن یلیهمراهه پسره به سمت آ  همزمان
 بهمون نگاه کرد 

 صدتا   یحت  متشی هست ق ی ریپنجاه ل هی_حداقل  نیلیآ

پولشو   فی ک یبا حالت جذاب مردونه ا  بشیتکون داد از ج دی به نشونه تا یسر پسره 
 دراورد دوتا اسکناس به سمتم گرفت که باعث شد بهش بتوپم

 بت یبذار تو ج خوادی_نم

 دست جنبوندو پولو از دست پسره گرفت  عیسر  نیلیبزنه که آ یخواست حرف  پسره 

 _الزم نبود اما ممنون نیلیآ

 بعد دست منو گرفتو دنبال خودش کشوند  و
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چه قدر برام   یدونیم یدستبندو تو برام درست کرده بود  ؟اونیکنیکار م یچ یدار نیلی_آ
 باارزش بود

  استیمثل اونو برات درست کنم س  گهید  یسه تا  تونمی پول م نی_نگران نباش با ا نیلیآ
 که یندار

 

  نکهیهم میاز پس خسته شده بود  روز ینشسته بودم د  یخورنهار زیپشت م یصندل  یرو
داشتم حساب  کهیدرحال یبا خستگ میدیخواب میگرفت نیلیخونه همراهه آ میبرگشت
 غر غر کردم  کردمیچک م مویبانک

بابا اخه به چندتا   یا  کنهینگاه حسابمو داره صفر م کنهی اصل مراعات آدمو نم لین نی _ا
   میکارت اعتبرا  می خونه به س هیبه کرا  میکار برسم؟به حسابام به کلس ژاپن

 : دیغر  کردیشونش م دویکشیداشت موهاشو سشوار م کهیدر حال نیلیآ

فرار   اریاز عمو بخت میتونیچون اصل نم میبد  روی پول کرا میماه مجبور   نی..ا هیکرا هی_کرا 
 هاندو  اتویها   نتویها   تیژاپنکلس   نی مدت نرو ا هی میکن

 کردمو بهش نگاه کردم  ی اخم به سمتش برگشتم خنده عصب با

  اهامیمن از رو  ییخوایکه م ی هست یتو چه طور دوست تی خدا ممنون از راهنما ی_وا
 دست بکشم؟ 

  تیبه واقع اهاتو یرو  نکهیا  یبرا  گمیم  نویباز هم هم ی_تو چهل بارم اعتراض بکننیلیآ
 ی شوهر پولدار کن  هی دیبا  یکن لی تبد

 شدم   رهیخ میازش گرفتمو به کتاب ژاپن رومو

 کنمیبار اعتراض م نی کمیچهل و   ی_برا 
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  یسرآشپز پولدار نتونست هیصاحب رستوران پولدار  هی  ی_اونهمه رستوران گرون رفتنیلیآ
   یتور کن

 تو تور کن  یدون یم  یلیخ نیلی_آ

ترجمه   موی داشتم جملت ژاپن  کهیمبل جمع شد درحال ی با ناز موهاشو کنار زدو رو نیلیآ
 دادم یخانوم هم گوش م یهمزمان به حرفا نوشتمیاصتلحاتشو م  کردمویم

 ل؟ یبود من جور نکردم د  یول  خوامی_منیلیآ

از سر جاش بلند شد منم کتابمو بستمو با   دویبهش نگاه کردم که خند دمیکش یپوف
 به کمرم دادم  یبلند شدم کشو قوس یخستگ

 شهی_بذار رستوران آرزوهامو باز کنم نوبت اونم م

  هی  رای فق یا یرو  نی فقط ا  ستی ن یباز کن مشکل اهاتویرستوران رو  زمی _باشه عزنیلیآ
 ه یجور

با ناز  ستادموی ا نهی آ یداد جلو  هیتک  واریاونم اومد تو به د  دمیاتاقم شدم که د وارد 
 شونه کردم  موی لخت خرما  یموها 

 به قرآن  ستی مغز تو سرت ن  نقدریا  هی_ نیلیآ

 _باز شروع نکن 

چه قدر خر  یدونی کرد م ریگ  نشیپسره بود که دستبندت به دکمه آست نی ا  گمی_منیلیآ
 هوف   یدید افشو ی و ق  پیپوله؟ت

 _به منو توچه مبارک صاحابش 

 کرد؟ یم ری دستبندت دلت بهش گ یحاال به جا شدی_نمنیلیآ

 گفتم:  دادمیهوا تکون م یشونمو تو  کهیخنده به سمتش برگشتم درحال با
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 _اره دلم به دکمه کتش

به سمتش رفتم شماره   میسکوت کرد  لمیزنگ موبا  یصدا   دنیاما با شن دیهم خند  نیلیآ
 ناشناس بود

 _الو؟ 

 م یمن رامانم تو مراسم سلم تابستون باهم آشنا شده بود  لی _سلم د

 نگاه کردم  کردیکه منتظر داشت بهم نگاه م نیل یبه آ دمویکش یپوف

 _سلم رامان اره شناختم

 مشون؟ ی ببر  می_زنگ زدم بهت بگم من از خونه روزنامه و مجله هارو جمع کردم امروز بر 

  ینطوریباالخره ا  دونستمیم  دمیکش یپوف کلفه کرد یداشت بهم نگاه م یبا کنجکاو نیلیآ
 ناراحتش نکنم گفتم: کردمی م  یکه سع یبود با لحن نی لیآ نی ا ریاه همشم تقص شهیم

  گهیوقت د  هیقرار داشتم    هیامروز از قبل   یبرا  تشی اما خب راس خواستیدلم م یلی_خ
 م؟ یبر

بهم داد بعد روشو ازم گرفت   یلب فحش ریز  دو یکش یحرفم پوف ن یا  دنیبا شن نیلیآ
 د یکش یناراحت شده پوف کمیرامان که معلوم بود  

 گه یوقت د  هی یبرا   مشیذار یم  ستین ی _باشه مشکلرامان 

   دی_ببخش

 دار یددیبه ام ستی_نه مهم نرامان 

دعوامون شروع   موی تخت افتاد یبرد باهم رو  ورشیبه سمتم   نیلیکه قطع کردم آ تماسو
 شد
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 )هاکان( 

هم دست    نی سرشم مادرم نشست خواهرم دست راستم و راد یکینشستم اون  زیم  سر
  نی همونطور که قول داده بودم اومدم ا  میباغ مادرم بود یهم کنار هانا تو  ری چپم و دم
 یباغ ن یهمچ  هی یبود غذا خوردن تو  بایسرسبز و ز  میلیداشت خ  یخوب یمنطقه هوا 

  نا یهرچند ا میا مادرم جمع نشده بود ب زیم  هیوقت بود سر  یلیواقعا لذت بخش بود خ
 بود یرامان هم خال  یاومدم جا  یاما خب من نم شدن یجمع م

 د ینی_بشمامان

پر از حسرتش داشتم   رهینگاه خ ری مادرم بهم نگاه کرد ز  میسر جاهامون نشست  هممون
 اما بهش نگاه نکردم به سمت هانا برگشتم   اوردمیکم م

 غذا بخوره؟  خوادی_کارن نم

 گفت:  دیکش  یداشت برام غذا م کهیدرحال هانا

 فقط اسبا  شناسهی غذا و مارو نم گهید  نجایا می ا ی هاکان هربار م شی شناسی_تو که مهانا

 راحت باشه اونجا که اسب نداره  دی_بذارمامان

هاکانه اسمشم  یاصطبل خصوص  یتو دنیش خراسب برا   هی_هاکان و رامان نیراد
 مادس   رینخ گهیاسب نره م نی ا  میگیما م ی هرچ یگذاشته برف

آشپز خودم عادت کرده   یچرا به مزه غذاها  دونمیاز غذا خوردم نم کمی  دیخند  مادرم
 بودم  

 نره  فهمهیم شهی_خب دوست داره بگه مادس بزرگ مریدم

بزرگ شدم خودم براش   یوقت  خوامیم  گهیجان کارن م ریدم ستیحرفا ن ن ی_بحث اهانا
 کنم  دایجفت پ

 با چشم و ابرو بهم اشاره کردو با خنده گفت:  نیراد
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کنار  کنهی م یهمش سع نیبه خاطرهم  ارهیبه عقدش در ب شونویاسب ا خوادی_منیراد
 هم بذارتشون 

 دم یبه نشونه تاسف تکون دادمو خند یسر

 _از دست کارن مامان

داره بهم نگاه   دمیبه مادرم نگاه کردم که د ارمیپرتقال خوردم نتونستم دووم باز آب  کمی
 گفت: عی که سر رمی خواستم نگاهمو ازش بگ کنهیم

 ی زودتر جواب بد  دیشا  کنمیدعوتت م ینترنتیبه بعد ا نی _از امامان

 اومدم   یکار داشتم وگرنه م د یرسی_نگو مامان دستم نم

  ییایباهاشون ب  یتونیتوهم م نجانیو هانا کار ندارن؟هر هفته ا   نی _پسرم رادمامان
پسر   دی ؟نبای خوب یخاله چه طور زنهیکار نداره؟هر روز زنگ م ریساعت..دم هیحداقل  
 کارو بکنه؟  نیخودم ا 

از نخود   یکیکردمو   یکرد تک خنده ا  نی به سمتم برگشتو ابروهاشو برام باال پا ریدم
 د یپرت کردم که خندبشقابمو به سمتش  یتو  ی ها

 سالم نباشم من  ستیخاله خوشگل ب ادیبه  شهی_آخه مگه مریدم

   دیخند مامان

 کار بمونه؟  یآدم ب  شهیمثل هاکان رو سر آدم باشه مگه م یکی _اگه نیراد

   ی_آخ گفتهانا

 ی زنده ا ا ی  یبشنوم مرد انتی _مگه از اطرافمامان

 ده یروزانرو بهت م ی_مهرانا که خبرا 
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  ییخوا ی پسر م یخوب نیدوماد به ا یخوشگل نی _ولش کن پسرتو مامان دختر به اهانا
 کار  یچ

 روبه هانا گفتم: یدار یو با لحن معن دی ابروم باال پر هی  دیخند مامان

 هانا؟  اسیجور  نی _ا

 بهم زد: یبه سمتم برگشت و چشمک هانا

 عشق  یعشق گهی د ی_خان داداش خودمهانا

  عی شده سر شی که معلوم بود حسود یبا لحن نی به نشونه تاسف تکون دادم راد  یسر
 گفت:

 _دست شما درد نکنه خان داداش شدن عشق منم حتما..نیراد

 ی _شما دردونه ا هانا

 من عشق دردونم  مه ی لی_اون فامنیراد

 بذار عشقش مال تو باشه  هی خواهرمو دوست دارم کاف نکهی_سهم عشق من مال تو هم

 د یخند ری چپ چپ نگام کرد دم نیراد

 بخشم ی_منم از عشق دختر خالم سهم دارم اما من اصل نمریدم

 د یخند هانا

 د یداره اصل من فقط عاشق پسرمم تمومش کن ارمیبد  نیا  ی_تنها دختر خونواده باشهانا

 دیهاکان بحث به کجا کش دنی_نگاه از بحث حوال نپرسمامان

 ایجون ب ریدم زنهیخاله هاکان هر روز به من زنگ م کنمینم ی_البته من نامرد ریدم
 کنم ی گزارشاتو بررس

 کردم  زی تم مویآفتاب نکیکردمو با دستمال ع یخنده ا  تک
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 نه؟  ای  هیجلسه فردا اک  زنهی_اره اره قبل از خواب به من هم زنگ منیراد

بهم زنگ   ای  نمیشرکت کار کنم تا بتونم هاکانو بب ی تو   دیبه بعد منم با نی_پس از ا مامان
 بزنه نه؟

 شهی م  نیبحث هم نیا  یاخلق جهی_نتریدم

چرا اما   دونمی خودش حس کردم به سمتم برگشت نم یمادرم نگاه کردم نگاهمو که رو به
به   یزد منم لبخند یبه روم لبخند دویچشماش درخش کنمی دارم بهش نگاه م دید  یوقت

  یپاکش کردو به رو  عی اما سر   دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هیروش زدم که  
نگاه و لبخندم بود اما خودش باعث   نگنگاهمو ازش گرفتم چه قدر دلت اوردیخودش ن
 نسبت به احساسات مادرش   روحیپسر سردو ب  هیبشم  ینطوریشده بود ا 

 

 ( لی)د

  کردمیلب آروم آهنگ زمزمه م ری خودم ز  یبرا  دمیکشیم  یداشتم کف سالنو ط کهیدرحال
 میلیمدل که خ نی گرامافون آخر  هیکه گوشه خونه بود افتاد  ینگاهم به گرامافون کهویکه 

کردم تا خراب نشه خب فعل  زش ی تم یبود که به سخت فیخوشگل و گرون بود اونقدر ظر 
دارم   از یمن االن به شدت به آهنگ ن ی از راه برسه از طرف  رمردی مونده تا اون پ یلیکه خ

  کهویدستمو سمتش بردم تا روشنش کنم اما   فهمهیخب بهتره روشنش کنم اونکه نم
 ناخواسته به سمت قاب عکس هاکان خان برگشتم 

 دم یبه خدا فقط آهنگ گوش م خورمش یبزن؟نم  ایه؟بی_ها چ

 رومو ازش گرفتم  دمویکش یپوف

عمرا   روی کیمنت تو  ذارمیخودم آهنگ م لی بدبخت اصل با موبا دی پد دیند  سی_خس
 خرفت  ریبکشم پ
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مشغول گوش کردن به آهنگ مورد علقم شدم و    یدراوردمو با هندزفر لمویموبا  بعد
 دم یکشیم  یط نویزم دادمو یهمزمان همراهه آهنگ قر م

 

 کل(  ی)دانا

برداشتو   شویآفتاب نکیپارک کرد ع نش یداخل پارک ینایماش هیکنار بق نشویماش  هاکان
قرار بود فردا از   ریعقب افتاده بود به قول دم شی از کارو زندگ یامروز کل  دیکش یپوف

  هی یبکشه وارد خونه که شد به سمت پله ها رفتو وارد اتاقش شد برا  یکاریهمشون ب
  نی به سمت نرده ها رفتو از باال به پا نیبه خاطرهم دینش نی از طبقه پا ییلحظه صدا 
  هیکه  لنیخونه باشه د یتو تونهینم یشده بود االن کس یاالتیخ د ی ند یزینگاه کرد چ
اجازه ورود به خونشو   شی هم بدون هماهنگ  یکس گهی و د  رفتیم   دیبا  شیساعت پ

پدرش   ادی  کردیم  اهبه خودش نگ یوقت ستادیا  نهی آ ینداشت لباسشو دراوردو روبه رو 
خودش و   ید البته تلش هافرمش به پدرش رفته بو  یرو کلیافتاد قد بلند و ه یم

مهم بود به سمت حموم رفت    یلیخ کینبود اما خب ژنت ری تاث یب کردیکه م ییورزش ها
  یعادت داشت وقت شهیهم بست هم   یچشماشو محکم رو ستادی دوش ا ریز  یوقت

  دادیبهش م یآرامش خاص بردی م نیبا آب از ب هاشو یدوش همه خستگ ری خسته بود ز 
دوشو بستو حوله تن   نهیهم  رهی م شی حلل زاده به دا گنیکارن هم به اون رفته بود م

با کله   ستادوی اتاقش ا   یقد  نهی آ یاومد روبه رو   رونی از حموم ب دیپوش  دشویپوش سف
 حوله تن پوشش موهاشو خشک کرد 

 ؟ یادامه بد  نطوریهم  ییخوای_خب جنتلمن مهاکان

 به خودش زد  یمسخره ا  لبخند

نفر   هیاز   یچون تا االن نتونست خورهی_جنتلمن بودنت فقط به درد خودت منهاکا 
 ی اقتیل یاز پس ب  ادیخوشت ب

حرفا براش زده بود  نیشده بود از پس از ا   ری به دم هیقدر طرز حرف زدنش شب چه
شدرو   ی خودشم کم کم حرفاشو باور کرده بود فراموش کرده بود گذشتشو اتفاقات ط
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به سمت آشپزخونه رفت   م یرفتو مستق نی ها و مشکلتشو هــه از پله ها پا یسخت
اصل هم از حضور هاکان   دادیم شهنوز داخل گوشش بودو اهنگ گو   یهندزفر لید

آب خوردو   وان ی ل هیجناب جنتلمن   نهیخونه بزرگ هم یخوب داخل خونه مطلع نشده بود
  لنیاز د یی طورا  هیگفت  شهی جزو عاداتش نبود اما خب م نمیاپن گذاشت ا  یرو وانشویل
کارو نداشت   ن یسر جاش االن حوصله ا گردوندیگرفته بود هرچند شب برش م ادی

داخل سالن اخم   زیا مب یزیبرخورد آروم چ یصدا   دنیخواست برگرده به اتاقش اما با شن
 یبرداشت دفاع شخص دنویبر یکه باهاش گوشت م ییکشورو باز کردو چاقو  یکرد به آروم

  هیبود اما خب بازهم داشتن   یبود کم نبود بوکسر مشهور یکار کرده بودو مبارز حرفه ا
آهسته به سمت سالن رفت   یآروم با قدمها اکانه  کردیم  شتریآدمو ب  تی سلح امن

که بهتره کمربندشو ببنده   گفتی بهش م یحس هیمتوجه کمربند باز حوله تن پوشش شد  
توسط   لیاز گوش د  یاپن گذاشت همون لحظه هندزفر یچاقورو رو  نی به خاطرهم

برخورد از   یصدا   دنیکه دستش بود ول شد خواست به گوشش بزنه اما با شن ییجارو
که داخل آشپزخونه بود وحشت زده   ی ا  هیسا دنی با د دیکش یشد سرک خی س آشپزخونه

رد بشه با  هیسا ی از جلو دی که با هیسمت  قایدق  یدر خروج دیخواست فرار کنه اما فهم
به   کمیکه دستش بودو به خودش فشار داد   یشد کوسن میپشت ستون بزرگ قا یهول

که   یمتیق ک ی تلسکوپ کوچ دنیبا د کهویکنه که  دا یپ یزیچ تونهیم نهیاطراف نگاه کرد بب
  جاد یا  ییبرش داشت که باعث شد باز صدا  یزد به آروم ی لبخند نهیسنگ یلیمعلوم بود خ

سمت ستون   هینفر داخل خونه اس هاکان از   هیهاکان مطمئن شد که  نباریبشه و ا 
همون لحظه هاکان به   گهی سمت د  هیکه داشت از  یا  زهیغر یاز رو لی حرکت کرد و د

به سمت ستون برگشتو چاقورو به سمتش گرفت اما فقط کوسن افتادرو   یرت ناگهانصو
دستشو باال برد خواست بزنه پشت گردن   یاز پشت تلسکوپ تو   لید ی از طرف دید

  هیپشت سرشه ناگهان به سمتش برگشت با  یکس نکهیهاکان اما هاکان با حس ا
اتفاقا   نی باال برد همه اچاقورو  گشیددستش محکم چسبوندش به ستون و با دست 

که خودشونم باورشون   یطور یو ناگهان  ییکهو ی یاز زمان اتفاق افتاد همه چ  یکسر ی تو
به حرف   نکهیهاکان خوشحال بود از ا  طی اون شرا ی تو  نیطیشرا  نیهمچ هی  یتو  شدینم

بودو   دهیکه ترس  لیدلش گوش داده بودو کمربند حوله تن پوششو بسته بود با اخم به د
دستش    یکه تو  یبود نگاه کرد به دستمال دور کمرش و به تلسکوب دهیبه ستون چسب
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به دختر   ی چ دیبا دونستیگفتن نداشت اصل نم یبرا  یبودو باالش برده بود حرف
 یهمچنان سکوت کرده و با نگران لی د دید  یزنه اما وقتب ستادهیکه روبه روش ا  یجوون

 زبون باز کرد   هباالخر کنهیداره بهش نگاه م

 ؟ یهست   ی_تو کهاکان

بگه  یچ  دونستیدستش فشار داد آب دهنشو قورت داد نم یتلسکوپشو تو  یکم لید
  تونستیکه اون داشت قطعا نم  یو قد   کلیاز خودش دفاع کنه با اون ه  یاصل چه طور
 اد ی از پسش بر ب

 ؟ یکنیکار م یچ نجای_اهاکان

 نلرزه حق به جانب گفت:  کردیم یکه سع  یبا لحن لید

 ؟ یهست ی_تو بگو کلید

 بود نگاه کرد  دهیکه ترس لی اخم کرد و موشکافانه به د  یکم هاکان

 دمت ید نجاینگم که ا  یبه کس  دمیبهت قول م یاگه االن بر  نی_ببلید

روبه روش   دهیکج کردو به دخترک ترس کمیباال داد سرشو به سمت راست   ییابرو  هاکان
 شد  رهیخ

پس  کشهیتورو م   یتو حمومش دوش گرفت یرفت نهی_اگه هاکان خان برگرده خونه ببلید
 برو 

بودو اونو به ستون   لید ی شونه ها یاورد اما همچنان دستش رو  نی چاقورو پا هاکان
 چسبونده بود 

 هم خونه منه   نجای_هاکان خان منم ا هاکان

  ن یاز ا  یباعث شد هاکان کم نیحد ممکن گشاد شد که هم  نیچشماش تا آخر لید
 با شوک آروم گفت: لیرفتارش تعجب بکنه د
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 _تو؟؟!! لید

قاب    به سمت لیشد د ره ی خ لیبه نشونه اره تکون دادو مشکوک به د یسر  هاکان
 بود برگشت آب دهنشو قورت داد  وارید  یکه رو  یعکس

 ..پس پس اون عکس.. یگیدروغ م ی_خب معلومه دارلید

 ه یبدم که اون عکس ک حینداره برات توض ی_لزومهاکان

چشماشو باز   یحفظ بکنه به سخت  شویکرد خونسرد یهم بستو سع  یچشماشو رو  لید
که دستش بود داره   ییکه با چاقو دی هاکانو د یخواب باشه اما وقت نایهمه ا دی کرد تا شا

 نی دستشو پا یتلسکوپ تو  عی سر  ستینه خواب ن دیفهم کنهیمشکوک بهش نگاه م
 اورد 

 د؟ ی _هاکان خان شمالید

  نکهیکرده بود علت ا  رییهاکان هم تغ ی به نشونه اره تکون داد حالت چشما یسر  هاکان
فقط   دونست ینم دهیداره وقت خودشو هدر م  نهمهیو ا  سیپل به زنهی چرا االن زنگ نم

شد کم کم   قیدق لی به د شتری هاکان ب هیاز زبون خود دختره بفهمه که اون ک خواستیم
 ابروهاشو باال داد   توبرداش لیشونه د یدستشو از رو 

 تو؟  یکن یم یکار دار ی؟چی ستیتو همون دختر گارسونه ن  نمیبب سای_وا هاکان

دستبندش به دکمه   روز یهمون پسرس که د نی که حاال انگار تازه شناخته بود که ا  لید
 گفت:  یکرده بود با نگران ری کتش گ نیآست

 اومد  ادمی_شما؟اره  لید

حفظ کنه    شویتا خونسرد دی کش قینفس عم کمی دویبه موهاش کش یکرد دست یمکث
 شوکو هضم کنه  نی هنوز نتونسته بود ا

شد اصل    ری د یچه طور دمینفهم یعنیشد   ریزودتر برم اما د خواستمی_آقا هاکان من م
  هیاما   امی از پسش بر ب  تونستمیبود م شتریامروزم ب یکارا  کمیحواسم به ساعت نبود 
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اول اونو   دیولش کنم با  ینطور یهم تونستمیاومد مشکلمم نم شیهم پ  گهیمشکل د
 طول برد   کمیانجام دادم   نجارویا  یحلش که کردم تا کارا  کردمیحل م

  یچه طور دونستیکه روبه روش هول شده بودو نم یدست به بغل  به دختر هاکان
 شد  رهیبده خ حیحضورشو توض   لیدل

 ؟ یکنیکار م ی_باشه حاال تو تو خونه من چهاکان

  ادداشتی  یسک  نیهمچ ی افتاد که برا  یم نی ا  ادی  یآب دهنشو قورت داد وقت لید
از ترس   شدی م  خیمو به تنش س دادی دستوراتشو انجام نم کردویباهاش لج م ای  ذاشتیم

خونه رودرو   نی با صاحب ا ی که روز  کردیوقت فکرشو نم چیرفتار و عکس العملش ه
 از آب در اومد   یچ کردی تجسم م یبشه چ

 ل ی_من آشپزتونم..د

 شد  رهیخ لیاخم کرد موشکافانه به د کمی تعجب کرد  هاکان

 شد؟  یخانوم چ لنی_آشپزم؟پس دهاکان

 _اون..اون فوت کرده 

کنترل حرکات و حاالت تعجبش دست   کردیتعجب م شدویم جی گ شتریهرلحظه ب هاکان
 هول کرد   کمی دیرفتار هاکانو د نی ا یوقت  لیخودش نبود د 

  یمن گذاشتن تو یشد اسم اونو رو فوت  یاسم مادر بزرگمه وقت لنیکه د  نهی_منظورم ا
  ل ی د دیبگ د یتونیشما م ی ول لنید گهیو البته مهرانا خانوم بهم م یرسم ی اداره ها و جاها
 آسون ترم هست 

  کردیباهاش لج م ای  کردیم یچ یاز دستوراتش سرپ  یکس نی همچ هی  نکهیبا فکر ا هاکان
که تمام مدت داشته احترام سن   کردیاما خونسرد رفتار م خوردیداشت خون خودشو م

  یکه دستش بود به سرتاپا  یی تر بود با چاقو کی از خودش کوچ کهیدرحال  گرفتهیطرفو م
 اشاره کرد  لید
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 ؟ یکنی_غذاهارو تو درست مهاکان

 _بله لید

 یذاشت یهارم تو م ادداشتی_حتما  هاکان

 ن یکنم فقط هم یادآور ی بود که بهتون  نیهدفم از نوشتن اونا ا   ی_اره وللید

بود که فکرش اشتباه از آب دراومده   یبرا  نیاول نی باال داد کم کم اخم کرد ا  ییابرو  هاکان
 بود 

کار   دیاما باور کن رفتمیم  نایزودتر از ا دیبا خوامی_آقا هاکان من واقعا ازتون معذرت ملید
 دیطول کش کمی یزکاریتم

 ؟ یکار زی_تمهاکان

 کنم یم ز ی_بله من خونرو تم

  لیبه سمت د د یموهاش کش  یتو  یدست دویکش یفاصله گرفت پوف لی از د کمی  هاکان
کار   یحت  ا یدختربچه آماده شده باشه  هیکه اون غذاها توسط  شدی برگشت باورش نم

کنه چرا مهرانا خانوم ازش   دای پ یبیخونه که تا حاال نتونسته بود ع یزکار ی و تم  یریگردگ
حد به   نی بود تا ا دهیمدت سن آشپزشو از مهرانا نپرس  نیا پنهون کرده بود اصل چرا تمام 

به فکر کردن داشت به   از یسپرد؟هاکان ن یدستش م رویمهرانا اعتماد داشتو همه چ
شغل   نیهم که حفظ ا لیه ها به راه افتاد دبه سمت پل لیبدون توجه به د نیخاطر هم
 دنبالش راه افتاد  عی مهم بود سر یلیبراش خ

  تونمیقانع کردنتون ندارم حداقل م  یهم برا یلیکارم اشتباه بوده اما خب دل دونمی_ملید
 کار کنم  نجایمن ا   دیار یم دی آشپز جد کهیتا زمان

سکوت باال اورد به   یبرگشت و دستشو به معنا لی به سمت د ستادی وسط پله ها ا  هاکان
 سکوت کردو نگران به مرد روبه روش نگاه کرد  لی د نیخاطرهم
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که   ی بهش اطلع بد یبه مهرانا خانوم زنگ بزن یتون یم  کشهیکارت طول م ی_وقتهاکان
 تو خونس  ی کیخونه بدونم  گردمیبرم یحداقل وقت

  یزد تو   ی اخراج بشه لبخند ستیقرار نبود  نی حرف که نشون از ا   نیا  دنیبا شن لید
هاکان برگشت    ومدی به روش ن ادیفکر بود ز  یذوق زده شده بود اما چون تو یدلش کل

  یکه حاال با چشما  لید  یاومد روبه رو نی چند پله باال رفترو پا ستادیخواست بره اما ا 
 نگاه کرد  کردیمنگران داشت به هاکان نگاه  

 دوست ندارم  زی دلمه کشمش نر ی تو گهی_درضمن دهاکان

لروزن ازش    یهم با دستا  لی گرفت د لیکه هنوز دستش بودو به سمت د ییبعد چاقو  و
 گفت: عی گرفتو سر 

 _باشه حتما 

هم   لیباال رفت د  یحرف چی تکون دادو از پله بدون ه دی به نشونه تا یهم سر هاکان
که رخ داده بود متعجب بود  یشوک زده به سمت آشپزخونه رفت هنوز از اتفاقات

 کرده یداشته کار م یپسر نیهمچ   هیخونه  یمدت تو   نیهضم کنه که تمام ا  تونستینم

 

 ( لی)د

  یتو  زد یبزرگ اگه با اون م یل یخ یچاقو  هیبزنه اونم با  خواستی_دستشو باال برده بود م
 لند بشمب تونستمی نم گهیسرم د

 د یکش یپوف نیلیآ

 _خدا نکنهنیلیآ

  یدختر تو   هی  نکهیخودشم مضطرب بود معلوم بود اصل انتظار ا نیلی آ گمیم  ی_دارم جد 
 خونش باشه نداشت 
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 ل ی د کهیچه قدر کوچ  ای_دننیلیآ

  یبرا  روینشستم همه چ عی برگشتم خونه سر نکهیبه نشونه اره تکون دادم هم یسر
 کردم  ف یتعر  نیلیآ

 گرفتم یازش م  شتری اونه ب  دونستمیداده بود اه اگه م رهیصد ل  کهی_هموننیلیآ

 گم؟ یم  یمن دارم چ  دیفهمیگفت اصل م یم  یداشت چ ن یگرد شد ا  چشمام

  یقرون هیکه  کنمیدارم تو خونش کار م هیهمون نی ا  دونستمی اگه م ن؟منیلیآ یگی م ی_چ
 به لطف تو آبروم رفت   گرفتمی هم ازش نم

که لب تابش روش   ینهارخور زیبلند شدو به سمت م ع یبدون توجه به حرفام سر  نیلیآ
 بود رفت 

 اون المصب  یپا  رهیم  زنمی_نگاه دارم باهاش حرف م

  نکهیفقط ا ستی ن ادمی خوب   افشیق  نمشیحتما بب  دیکنجکاو شدم با  یلیخ لی_د نیلیآ
 ادمه ی جنتلمن به تمام معنا بودو  هی

 بود   یپسر جذاب گفتیراست م نیلیمورد آ   هی نیا   یتو دمیکش یهوف

 بود؟  یچ شی لی؟فامی چ یچ ل؟هاکان؟هاکانیبود د ی_اسمش چنیلیآ

 اد ینم ادم ی..نه سای ..اوم..وا شیلی_فام

 ست یهم بلد ن کنرویخونش کار م یکه داره تو یکس  لی_هوف نگاه فامنیلیآ

  هیمهرانا   سای..وا شیلی فام گهی د شناسمشیاسم م  نی_به هاکان خان معروفه همشم با ا 
 ی نمونده اه لعنت ادمیبار بهم گفت اما  

همون مراسم سلم تابستون مگه اونجا نبود از همونجا االن ردشو    قی_آها از طرنیلیآ
هم هست   یچون فرد مشهور ارهیقطعا عکساشو م تشیسا   یسرچ راحت تو   هی زنمیم

 نداره  یکردنش کار دایقطعا پ
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بلند شدو به سمت   عی هم که تمام مدت ساکت بود سر لیبعد مشغول کارش شد ن و
پاهام   یمبلو رو  یکوسن رو  دمیکش یرفت باهم مشغول گشتن شدن هوف نیلیآ

به   کردویو مصممش که داشت بهم نگاه م  یفکر فرو رفتم هنوز چهره خنث یگذاشتمو تو 
بهم   ستادی برگشتو روبه روم ا م که به سمت یجلو چشمم بود صحنه ا  دادیحرفام گوش م

  گهید زیچ  هی  یجنتلمن بود اما قلب من برا  هی زم یدلمه نر  یکشمش تو  گهیگفت که د
نزد غرورمو نشکوند   نیصدامو زم یاخراجم کنه اما التماس تو  تونستیم  نکهیبود ا دهیلرز 

اوج   نی نزد ا یها حرف ادداشتی نکرد درباره  خمم یتوب یو منو اونجا نگه داشت حت
  ی اگه دربارش حرف بزنه من اونقدر تو  طی اون شرا  یتو دونستی چون م شهی مردونگ

هرچند حتما اونم   شدی م دانیم روز یخودش پ ینطوریجوابشو بدم ا تونمی شوکم که نم
 حرف بزنه  دیرفته دربارش با  ادشی شوک بوده که  یاونقدر تو 

  هی هیمجرد و ثروتمند ترک ی تاجرها نیاز بزرگتر   یکیهاکان آصلن   نهاشیا  ی_وا نیلیآ
هستش داره شرکتشم   یشرکت مشهور می لیکه خ ای کا نیشرکت بزرگ همراهه راد

جور   نی از ا نویبزرگ البته برج با زم یفروش خونه ها  دو یتجارت و خر  هیساختمان ساز 
 کارها 

 نگاه کردم  نیلیآ به

  یکس نی مچه  هیخونه  یتو یتمام مدت داشت  شهیباورم نم نیلینگاش کن آ ی_والین
 ی کرد یکار م

 تا االن مجرد مونده؟  یچه طور  نیا  فهممی_من نمنیلیآ

  نی..بودنشه..اپی..به خاطر..ج..جون بودن و..و..خوشتدی _ش..شا
 کنن ی ..می..ازدواج..مری..دیجور..آ..آدما..د

حاال   ایزدم ب  یبه سمتم برگشتن که باعث شد بفهمم چه حرف نی لیو آ لین همزمان
 جمعش کن 

 جنتلمنه ی_پس قبول دار نیلیآ
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 صاحابش  هیکلمه حرف زد آرزون هی شهیبا توهم نم نیلیبابا آ  ی_ا 

 عقلتو به کار بنداز تورش کن  کم یمجرده احمق صاحاب نداره  گمی _دارم بهت منیلیآ

معجزه    کردمیاون خونه کار م  یتا االن داشتم تو نکهینگاه کردم هم نیلیچپ به آ چپ
 مونده  نمیهم یچ  گهیتورش کنم نه بابا د  امی بود حاال ب

اشاره انگشت رستوران   هیبا  شه؟بدبختیم یآصلن چ  لید یاگه بش یدونی_منیلیآ
مزون خودمو    یبه من کمک کن یتونی منو بگو م یوا   یاریآرزوهات ده طبقشو به دست م

 راه بندازمو سالن بزنم 

داشتم دستام   جانیچرا هنوز ه دونمیتوهم نم ی رفته بود تو نیل یباز آ دمیکش یهوف
بچه ها از حال بدم خبردار بشن  خواستمیو اصل دست خودم نبود نم   دیلرز یم کمی
 از سر جام بلند شدم   نیدربارم بکنن به خاطرهم یفکر بد  خواستمینم

 بخوابم رمی_خستم م

 اونجا    یسرحالتر بر دیبه بعد با ن ی_اره برو از ا نیلیآ

 نکهینداشتم به سمت اتاقم رفتم بدون ا نویلیاصل حوصله کلکل با آ   دمیکش یپوف
هم   یبغلم گرفتمو چشمامو رو  یتخت انداختم بالشتمو تو   یمسواک بزنم خودمو رو
جنبه مگه   یهم فشار دادم اه ب   یچشمام نقش بست پلکامو رو  یبستم باز صورتش جلو

 گه ید بذاربابا کپه مرگتو  یا ین یبیبار اولته پسر م

 ..... 

  رونیزدم ظرفو ب یپخش شده بود لبخند  ایالزان  یکه رو   ریپن دنیفرو که باز کردم با د در
  هیادو   بعد از اضافه کردن شدی اپن گذاشتم سس مخصوصمم داشت آماده م یاوردمو رو 
  یداخل فر برگردوندم سسم داخل ظرف خال ارویظرف الزان یکار زهی ر یسر هیجات و  

 کردمو گذاشتم سرد بشه 

 _من اومدم 
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  دیزانوهام خم شدم پر  یکارن که از در آشپزخونه وارد شده بود رو دنیزدم با د  یلبخند
 بود  ستادهی درگاه ا  یهم اومده بود تو  هانیبغلم ال

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود  لید  ی_واکارن

 یی ا یامروز م  دونستمیاز تو م  شتریب یلی_من خ

قرار   نیبه خاطرهم یعروس رنی م نی خانوم..امشب هانا خانوم و آقا راد ل ی_سلم دهانیال
 بمونه شی دا شیشد که کارن امشب پ

ت  با لبخند رومو ازش گرفتمو به سم دیبه سمت سالن دو  جانیازم جدا شدو با ه کارن
 برگشتم  هانیال

شما با کارن سرگرم   گردنیآقا هاکان برم یتا وقت شه یازتون داشتم م ی خواهش هی_ هانیال
از معامله هاشو سپرده دست من اگه    یسر هی آقا هاکان کار  دی بخوا تشوید؟راسیباش

   شهیم ل یواو  گهیانجامش ندم د

  نجایمن ا  گشتیهاکان برم ی ازم انتظار داشت تا وقت یعنیهم تاب دادم   یتو  دستامو 
 کار کنم؟  یخدا حاال چ یباشم؟وا 

 فوقش..  کنمیم شی کار هیخودم  نی..اگرم کار دارنیندار ی_البته اگه کار هانیال

 دیکاراتونو بکن  دیبر دیتونیم  دیشما نگرانش نباش مونمی م ششینداره پ ی_نه اشکال

 خانوم پس فعل خدانگهدار  لینون د راحت شد مم المی_خوبه پس خ هانیال

  یکردمو تو شی ظرف خال یسرد شده تو  دمید یبه سمت سسم رفتم وقت  هانیرفتن ال با
تبلت   دمیکه د  کنهیکار م  یکارن چ نمیگذاشتم و بعد به سمت سالن رفتم بب خچالی
 ده یمبل دراز کش  یبرداشته و رو شوی دا

 م یکن یباز  ای_کارن ب

 کنم  یخوام تبلت باز  ی_من مکارن
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 میبکن یواقع یباز  هی ایب نهیمنظورم ا  شهیمحسوب نم ی_تبلت که باز 

 دیدراز کش گهی سمت د  هیروشو ازم گرفت  کارن

 نمیکنارش بش دیبا ادیکه ب  می تموم کنم دا دیبا  رویباز  نیا  ومدهین  می تا دا ری_نخکارن
 خانوم  لیکنم د  یباز  تونمینم گهید میحرف مردونه بزن

اوهوک حرف مردونه..بلند شدم و به  زدیگنده گنده م  یچه قدر حرفا دمیکش یهوف
 سمتش رفتم 

 نه؟  خوادی_فکر کنم تو دلت قلقلک م

 د یخند یم یبلند  یشروع کردم به قلقلک دادنش با صدا بعد

 ی شدم م تی اذ  یبفهمه قلقلکم داد ادیب می ..داادیقلقلکم م ی ..وا لی_نکن دکارن
 مامان  یییکشتت..آ

 یشیم   هیتنب ینطوریا  ییا ینم میکن یباز  ایب گمی بهت م ی_دارم ه

 دم یمردم انقدر خند  ی..وا لی نکن د کنمیم ی_باشه باشه باز کارن

جانم همون   یا  دیخند یچه قدر قشنگ م دیخندی خنده ازش فاصله گرفتم کارن هنوز م با
 گفت:  دیخند یمبل بود و م یطور که صورتش تو 

 یکن هی..قلقلکت بده..گر گمی..بهش ماده ی..اون..زورش..ز ادیب می _بذار..داکارن

  کمیهاکان خان منو قلقلک بده    نکهیکردمو موهامو زدم پشت گوشم از تجسم ا یا  خنده
مبل نشست تا اومد به خودش    یافتادم کارن بلند شد رو ادشیخدا باز  یسرخ شدم وا

برش داشتو باهاش شروع کرد   عی م که اونم سرمبلو به سمتش پرت کرد   یکوسن رو  ادیب
گه برداشتم باهاش زدمش همون طور که به سمت  ید  یکی دمویخندی منو زد منم بلند م

  ختهیمبل همش ر  یرو  یکوسن ها   یتو یپرها  می دی خندیم  میکردیهم بالشامونو پرت م
  موی ولو شده بود ن ی زم یپخش شده بود هردومون رو  نیزم  یو رو   رونیبود ب

 م ید یخندیم
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 مم ی کردن با دا  یبود من عاشق باز  ممی _کاش داکارن

 بابا  کرد؟واقعا؟نهیم یبا بچه باز  یتعجب به سمتش برگشتم اون پسره اخمالو جد  با

 ؟ ی کنیم  ییها  یچه باز  تی _با دا

  یتازه منو رو دوهیم  ذارهیمنو رو کولش م می ر یگیم ی..کشتمیکنی م یباز  یلی_خکارن
 ره یبود..اوم آها شنو م یاسمش چ سا یورزش هست وا   هی  ذارهیپشتش م

 فرم بود پس ورزشکار بود  ی رو  نقدریا  کلشیبابا پس بگو چرا ه نه

 ممی من دردونه دا م یری م رونیب مینیبیم لمیف میزنی حرف مردونه باهم م ی_تازه کلکارن
 دوسش دارم  ادیز  یلیخ ی لیمنم عاشقشم خ

  یتو  ی پرها  دیبهش زدم که با لبخند بهم نگاه کرد خودشو به سمتم کش یو مح  لبخند
  نیزم یبزنمو از رو یکه باعث شد ناخواسته لبخند دیموهامو کنار زد خم شد گونمو بوس

 نم یبلند بشمو بش

دوست دارم از تو   یلیتازه غذاهاتم خ یکنیم یقشنگ باز  می دا نی تو هم ع لی_دکارن
 نتت یبار بب هی دیکردم بهم گفته که با   فیمامانم تعر  یبرا 

بودو بلند   ختهیر نیزم یکه رو ییبلند شدو پرها  دیبه روش زدم که با ذوق خند  یلبخند
 هوا   نداختشیم کردیم

 کشه یهردومونو م نهیبیم  نارویا  ادی م ییاالن دا  دهیم  ی_چه حالکارن

 د ید شد کارن باز خندحرفش چشمام گر  نیا  دنیشن با

   لید ینشست ینم نجایاالن ا  ید ید یم تشوی_اگه عصبانکارن

 زد یباال دادم چه قدر بزرگونه حرف م  ییابرو 

 ؟ ی دی د توی دا  تی_مگه تو عصبان
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 سرشو به نشونه اره تکون داد  کارن

بهش زنگ زده بود که رانندش از پس   می کرده بود اونقدر دا رید می بار راننده دا هی_کارن
چه قدر از  می دا یدونی نم نجایا  ادیم  یو وقت کنهیم  ییتصادف کوچولو کنهیهول م

بشه  یبودم عصبان دهیبودم ازش آخه تا حاال ند  دهیشده بود انقدر ترس یدستش عصبان
   نیهم کنهینگات م قطف  ای کنهی اخم م  ایمعموال  

 دم یکردمو لپشو کش یخنده ا  تک

 نکرده  زمون ی حلقه آو ت ی تا دا میجمع کن  نجاروی_خب بهتره ا 

 کنمی _اوهوم منم کمکت مکارن

  پشویز  ختمویکوسن ها ر یهمشو تو نیزم یرو ی به جمع کردن پرها میشروع کرد باهم
مبل   یرو  یکارامون تموم شد با خستگ یوقت می به حالت قبل در اورد رویبستم همه چ

به سمتم  ستین شیحال  یاما کارن که معلوم بود اصل خستگ م یهردومون ولو شد
 برگشت 

 م؟ یباغ خونه درست کن  ی تو  میبر لی_دکارن

  کردمی خسته نشده بودم هنوز احساس م ادی منم ز  گفتیسمتش برگشتم بدم نم به
 به سمتش برگشتم  نی نشده به خاطرهم هیتخل م یانرژ

 م ی_باشه بر 

 

 )هاکان( 

 ؟ ی_خواهرزادم چ

 راحت باشه  التونی_خواهرزادتونو رسوندم خونه خهانیال

 کردم   شتریب کمیاخم کردم سرعتمو   کمی
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 ش؟ ی اون فقط هفت سالشه چه طور تو خونه تنها گذاشت یدونیتو که م  هانی_ال 

 . .ستی تنها ن دی بخوا تشو ی _راسهانیال

نگاه کردم   لم یتماس قطع شد با تعجب به موبا کهویخواست ادامه حرفشو بزنه  نکهیهم
داشبورد ولش کردمو   یرو دمیکش یتموم شد کلفه پوف لمیاه لعنت بهت شارژ موبا

باهاش حرف بزنم که دفعه بعد کارن تنها نذاره کارن برام از  دیکردم با شتریسرعتمو ب
شدم به سمت   ادهیکه پارک کردم ازش پ  نویبود ماش رمت که بهش سپرده بودم مه ییکارا

 لی از پشت و  ییسروصدا  دنیرفتم خواستم برم تو که با شن لی و  یمحوطه باز جلو 
  یکه تو  یو به اون سمت برگشتم به سمت صدا رفتم که متوجه شدم دوتا مبل  ستادمی ا
ابروم باال    هی دشده بو دهیچادر بلند هم روش کش  هیبودن کنار هم قرار گرفته و   اطیح
کارن   کردنیم  یشدم که داشتن باز  لی خم شدم و چادرو کنار زدم که متوجه کارن و د دیپر

چادر   ریزدم از ز  یاسممو صدا زد که باعث شد بلند بشم لبخند  یمن با خوشحال دنیبا د
 اومد بپر بپر کرد که باعث شد خم بشمو بغلش کنم  رونیب

 چه طوره؟  ییعشق دا _

 جونم یی_داکارن

 بره  پشیقربون خواهرزاده خوشت  یی_دا

اومد   رونی چادر ب ری هم از ز  لی د دیخند  یبلند یکه با صدا  دمیگرفتمشو لپشو بوس محکم
جغله بود که  نیهم  ایدن نیا  یکسم تو  نیزتر یو با لبخند بهمون نگاه کرد بعد از هانا عز

 بکنم یهرکار  شیخوشحال یحاظر بودم برا 

 اره؟که بازوهام قد شما شده نه؟   یکردیم یبلبل زبون ی_پشت گوش

اما    کنمیم نی باهاش هرروز تمر یبود دهیکه برام خر  ییاز اون وزنه ها  یی_داکارن
 نگاه  شهیچرا قد شما نم دونمینم

 لباسشو باال زد   نیآست بعد
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قد شما شده منم گفتم نشده اون گفت   گفتیگ شده عمو هم مبزر گهی _مامانم مکارن
 فهممیمن بچم نم کننیفکر م یفهمیم ششیپ ی شده دفعه بعد رفت

 چمنا قلقلکش دادم  ی گذاشتمش رو دمیخند  یبلند  یصدا با

قلقلکم   یهم کل  لی امروز د ییدا یییکمکم کن..آ لینکن د ییی..آیینکن دا ی_واکارن
 داد

که چه قدر  دونستیبهم نگاه کرد خدا م دیخندیم  کهیکردمو بهش نگاه کردم درحال ولش
 دوسش داشتم 

سرش قلقلکش   میز یر یم ییا یشما ب یبهش گفتم وقت امی _نتونستم از پسش بر بکارن
 م یدیم

انداخته معلوم بود  نی سرشو پا  دمیبرگشتم که د لی چمنا نشست به سمت د یرو بعد
 هیبه   دویبه موهاش کش ی خودش حس کرد دست یمو رو نگاه یوقت  دهیخجالت کش

 نگاه کرد گهیسمت د

 ؟ یی دا یگرفت ادی  یسرشو از ک  میز یر یکلمه م نی _ا

 _از بابام کارن

 باال دادم  ییابرو 

 سرت کتکت بزنن  زنیبر خوان یم ری بار همراهه عمو و عمو دم هی  گفتی _بابام مکارن

 چمنا بلندش کردم دوباره بغلش کردم   یکردمو از رو یخنده ا  تک

 ؟ یی _چرا دا

 ؟ یچرا مامان بزرگو دوست ندار ییخونه مامان بزرگ..دا یرفت ی _از پس نمکارن

اون دفعه تصادف کرد    یدیدوسش دارم ند  میلی گفته مامان بزرگو دوست ندارم؟خ ی_ک
 شدم؟  یچه حال
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 ی کنیش نمبابام بوس ایمامان    نیتازه ع دنشید  یریوقت نم چی_آخه هکارن

 به اطراف نگاه کردم  کمیتکون دادمو   نیبه طرف یسر

 مادرشو بوس کنه  یه ستیبزرگ شده درست ن تی _دا

خواهر    دینبا  گهیمن بزرگ شدم د   یگیمامانمو بوس کنم؟مگه نم دی منم نبا یعنی_کارن
 بدم  ریبرادر بخوام به پدرومادرم گ

جلو اومد که باعث شد همزمان   لید  دهیم لمی خودمو تحو یهمش حرفا نمیبابا ا  یا
به روش   ی کارن بود لبخند  یاما اون نگاهش فقط رو   میهمراهه کارن به سمتش برگرد

 زد

درست   نمیکه خب ا کشهی از مادرش خجالت م  کمی نهیا  ییدلم منظور دا ز ی_عزلید
 ست ین

 بهم نگاه کرد اما هنوز مخاطبش کارن بود بعد

  یشد  ت ی قد دا  یبزرگونه داره که وقت لیدل ه ی  کشهی_آدم از مادرش خجالت نملید
 ی فهمیم

 کارن نگاه کردم   یدستا  به

االن بدوهه بره بشورتش و چون بزرگم   دیشده با   فی کث ییدردونه دا  ی_آخ آخ آخ دستا
 نداره  شی به دا یاز یشده ن

 گذاشتم نیزم یرو کارن

   یی_چشم دا کارن

داره با لبخند به رفتن کارن نگاه   دمیبرگشتم که د   لیسمت خونه به سمت د دی بعد دو و
 کردم   یجد  افمویق کنهیم

 خونه چه وضعشه؟  نی خانوم ا لنی_د
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 جا خورد بهم نگاه کرد   کمی لید

 کنم یزود جمعش م ستین  یمشکل  ختیخونه بهم ر کمی میکرد یم   ی_با کارن باز لید

  گردمیبرم یبهتون نگفتم وقت دی نگه دار ز یشماس که خونرو تم فهیوظ   نی_اون بچس ا 
 مرتب باشه؟  دیخونه با

 روشو ازم گرفت  لید

 ن ی_گفتلید

 _پس کجاش نامفهوم بوده؟ 

  زشی ر یرنگ پوستش قرمز شد که نشون از غم درونش بود حتما داشت جلو  کمی لید
 گرفت ی اشکاشو م

 دی_حق با شماست هاکان خان ببخشلید

کلفه    دموی موهام کش یتو  یوارد خونه شد دست از کنارم رد شدو  یحرف  چیبعد بدون ه و
بود و کارن دستشو گرفته   یا  شهیدرگاه ش یتو  لی آروم بهشون نگاه کردم د  دمیکش یپوف

شدمو به حرفشون گوش دادم معلوم بود کارن با وجود آروم بودن    کیبود بهشون نزد 
 ده یمکالممون حرفامونو شن

 ؟ ی تو ناراحت شد لی_دکارن

 زد یزانوهاش مقابل کارن خم شدو به روش لبخند  یرو  لید

 کم ی_ لید

 مهروبونه  یلیخ یکنه ول  یر یبشه و سخت گ  ینطوریوقتا ا  یممکنه بعض می _داکارن

 زدم  یمحو  لبخند
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 شهی م یعصبان ینطوری ا  خونمیدرس نم یمنم وقت   یوقتا رو  ی_باور کن بعضکارن
   ش؟ی بخندون یبدم چه طور ادتی  ییخوایم

چشماش جمع   یاشک تو  لی آب د ی پته هامو بندازه رو خوادیپدر سوخته کم کم م نگاه
 د ی به روش زدو دست کوچولوشو بوس یشده بود لبخند

 کردم  یحق داره من کوتاه  تی زبونت بشم دا نی _قربون ا

 من بود  ری تقص ی_ولکارن

 _خب همه کاسه کوزه ها سر من شکست تو فقط بخند 

ناراحت   می دا یمامانم وقت  نیبب یمن بوده ول  ریتقص یهمه چ گمیم می _به داکارن
  رهی گیوقتا هم پهلوشو م یبعض دهیفشارش م رهیگی کمرشو م کهو یاز پشت  شهیم
 افته تو هم..  یدنبالش م می دا ینطوریا

هم    لیکردم که باعث شد هردوشون به سمتم برگردن کارن خودشو زد به اون راه د یاهم
 د یبه موهاش کش یبلند شدو دست

 ؟ یبزن یی هر جا  روی هر حرف  ستی _کارن جان بهت نگفتم درست ن

 من..   یی_داکارن

 یی دا ؟بدو یدستاتو بشور  ی مگه قرار نشد شما بر یی_ششش دا 

 گفت خواست بره که دوباره صداش زدم  یانداخت چشم  نی سرشو پا کارن

 _کارن

 یی _بله داکارن

 دارم  زیسوپرا هیبرات    ی_دستاتو که شست

 د یپر  نی ذوق باال پا با
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 یی _آخ جون عاشقتم داکارن

ر زود قرمز شده بود چه قد کمی برگشتم چشماش    لی رفت به سمت د  دویدو  عی بعد سر و
 برعکس من  قایدق شد یم  انی صورتش نما  یاحساساتش تو

 خانوم؟  لنی_د

 باال اوردو بهم نگاه کرد  سرشو

 _بله آقا هاکان؟ لنید

مهربون    کمی  کردمیم یکه سع یشدم ناخواسته اخممو باز کردم با لحن قیصورتش دق به
 خدمتکارمه بهش دست نده گفتم:   نکهیباشه و حس ا 

 غذا؟  سی..واسه سرو دیشام بمون یبرا  شهی_کارن امروز مهمون منه م

از پشت   اطیحرفو نداشت روشو ازم گرفت و به ح  نیا  دنینگاه کرد انگار انتظار شن بهم
 کنه ینگاه کرد معلوم بود داره فکر م یا شهیدر ش

 _لطفا 

 به نشونه باشه تکون داد  یسمتم برگشت سر به

 مونم ی_باشه ملنید

 کنم یپرداخت م تونویاضافه کار دی_نگران نباش

 بودم  دهینسبت به خودم ند یدختر چیکرد که تا حاال از ه ینگاه سرد  بهم

 هاکان خان   ستی _الزم نلنید

بود   فمیگذاشتو رفت معلوم بود بهش برخورده اصل به منچه وظ یحرف  چیبعد بدون ه و
به   ستیمن ن   ری اصل تقص نی پس ا  خوادیخودش نم دمیم  شویبگم اضافه کار که بهش
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  لمیشدم موبا رهینشستمو به استخر خ یراحت یها  یصندل یسمت محوطه باز رفتم رو 
 زنگ خورد به صفحش نگاه کردم هانا بود

 _جانم هانا؟ 

 _بچم هنوز زندس؟ هانا

 ده؟ ید بیبوده آس  نجای_دست شما درد نکنه چند دفعه تا حاال بچت ا 

 بکنم یکه باعث شد خودمم تک خنده ا  د یخند هانا

 یداریشبم نگهش م  هی نی _کوفت حاال بذار من بچه دار بشم بب

 بعد به فکر بچه باش  ری_تو اول مادرشو بگهانا

 شمی مگه بچه دار نم رمی بگ ؟زنمیبرادرت بلند پروازه؟تهش که چ ی_مگه خبر ندار

کردم خودشم خندش   یشدم که برام شربت اورده بود سرفه مصلحت لیمتوجه د  کهوی
 گرفته بود 

 یبر  یتونی _ممنون م

 تکون داد   یسر

 دی خبرم کن ن یالزم داشت یزی _باشه چلید

 برم؟  تونمی م یچ یعنی_ هانا

 _با تو نبودم  

 کجا؟  یکارن بفرست ییخوا ی؟میچ  یعنی؟ی _با کارنهانا

که  نی دوسرها عاشق بچه ها وی کنه د شیدو سر هاپول وید شی بفرستم پ خوامی_م
 کنن یولشون م  ییبه امون خدا تو خونه دا ینطور یمادرشون هم

 خودت  یبچه ها  ی تجربه برا شه یراحته تازه م المی توهه خ شی _پهانا
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خواهرم به فکرم   نیپس ا  برام نذاشته بود اصل از   یحرف گفتیتکون دادم راستم م یسر
 خواهر  گنیم  نیبه فکرم نبود به ا  ینطور یبود مادرمم ا 

 بهتون خوش بگذره  یبرم دو نفر گهیدلم من د  زی _عزهانا

 بمونه شمیشبم پ  ییخوای_شمام بهت خوش بگذره اگه م

 خوب منظورمو گرفته بود د یخند هانا

 ی شیپرو م یدار نی بب شعوری_برو بهانا

 شدمو شروع کردم به قدم زدن  بلند

 ؟ ی زنیباهام حرف م ینطوریا  یدار نی راد ی_جلو 

 کجا بود   نی_نه بابا داداش من راد هانا

 گفتم:  عیسر   دیدو یکارن که داشت به سمتم م دنیکردم با د یخنده مردونه ا  تک

بودنش برسه فعل خدافستون خانوم   ییدا فی بره به وظا دیداداشتون با  گهی_خب د
 خواهر 

  ادگاریبعد خودت نه اول مراقب خودت باش بعد بچم   ی_اول مراقب بچم باشناها
 خواهرته 

 خوام یکار من خودشو م یچ خوامیم ادگارشویخواهرمه من    ادگارهی  یچ یعنی_

 ؟ ییخوا یبشه بچمو نم میزی چ هیمن فردا پس فردا  یعنی_تف تو روحت  هانا

 زد یحرفا م نیعادتش بود همش از ا  یتوهم از بچگ دم یکش کمی  اخمامو

  یعروسکام کس یاگه فردا پس فردا من مردم نذار یگفتیم  یبچه بود یوقت ادمهی_
بحث   ن یاصل از ا   یدونیهامو نگه دار حاال نوبته پسرته؟خودت م ی ادگاریبرشون داره  
 هانا پس برو خوش بگذرون  ادیخوشم نم
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 بوس بوس  نمتیبی_هوف باشه داداش نزن مهانا

 خدافس بوسمتی_م

 نگاه کردم  کردیقطع کردم به کارن که داشت بهم نگاه م تماسو

 _مامانم بود؟ کارن

 _اوهوم 

  ه یخال دمی برام اورده بود بردم خواستم برش دارم د لی که د یشربت وانیبه سمت ل دستمو
 باال دادم بعد به کارن نگاه کردم  ییابرو 

 پاره؟  ش ی آت شی_تو خورد 

 بود یخال نی من اومدم ا یی_نه به خدا داکارن

 ؟ یچ یعنی  دیباال پر  ابروهام

 بود؟  یچ زتیسوپرا   یی_داکارن

بودمو دراوردم که   دهیکه خر یکنترل  یدوتا کشت یصندل  ری افتادم از ز  زش ی سوپرا ادی  کهوی
آب گذاشتم کنترلشو   یهردوشو کنار هم تو  دیپر ن ی باال پا یبا خوشحال دنشیکارن با د

 کنارم نشست  یصندل  یدستش دادم که با ذوق رو

 ؟ ی _خب حاظر

 یی _اره داکارن

 _بزن 

  فیتشر  یحرفه ا   یادیز   کمی شونیبه حرکت و چون ا میبعد هردومون شروع کرد  و
 شد یداشت مانع شکوفا شدن استعداد من م

 همه جا  نی _نزن به من بچه ا 
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 به منچه  یری کج م  یتو دار  یی_داکارن

پارچ شربت دستش بود آها پس بگو   هیشدم که   لی متوجه اومدن د  کهوی  دمیکش یوفپ
 بود به سمت کارن برگشتم یخال وانیچرا ل

 من   یجلو  ییای همش م یزنیم لهیح  یکارن دار نی_بب

 ی ریتند م  یلیکار کنم خب شما خ ی_چکارن

 م یبر میمستق  ای_اصل ب

 _باشه کارن

 کنترلشو سمتم گرفت   عی کارن سر زدی من داشت جلو م یکشت

 مال من خرابه  میعوض کن ایجون من ب یی_داکارن

 ا ی_جون خودتو قسم نده باشه ب

 هم اون لحظه به سمتمون اومد   لید م یاونو گرفتمو باهم جابه جاش کرد  یدست کنترل

 م؟ یه یزنی _چرا همش بهم م

 ی ری شما کج م زنمی_من به شما نم کارن

 مو بهش نگاه کردم برداشت رو ی نیس یتو   وانیل

 هی_االن شربت توش واقع

 اوردم یاوردم اما شربتو ن واناروی ل  گفتمیوگرنه م د یزدیحرف م  یتلفن نی_داشتلید

زورت بهم شکست سرم   زنهیبچه که کنار دستمه همش جر م نیهم نی _بله خب شمام ع
 ی کله گذاشت

 به سمت کارن برگشتم  بعد
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 ؟ ی بزنم خودمو غرق کنم خلص بش ییخوایم  یی_دا

 گرفتم  لیکنترلو به سمت د دیخند یبلند  یبا صدا کارن

 بزنم   دیچند تا زنگ هست با هیکن  ی_تو باهاش باز 

 کرد بعد به خودم انگار دوبه شک بود یمردد به کنترل نگاه لید

 دم ی با حقوق م یتا سه روز بهت مرخص یازش ببر  ی_اگه بتون

 گفتم:  یآروم یلیلحن خ خم شدم با یکم بعد

 گفتم   نویا  یاز اون جر زن ببر یتونی نم دونمی_چون م

  یعطرش چه قدر خوب بود فکر کنم بو  یبعد از کنارش رد شدم به سمت اتاقم رفتم بو  و
 بخرم  یکیباشه   ادمی  دادیم  اسمنی

 

بلبل   ل ی د یکردم کارن بلند شده بود داشت برا  یپشت پنجره اتاقم بهشون نگاه م از 
بعد دوباره کارن کنارش نشستو باهم شروع   دیکش شوینیب دویهم خند  لید کردیم یزبون

 یشده بود تا االن داشتن باهم باز  کیکردن نگامو ازشون گرفتم هوا تار  یکردن باز 
  کردیابمو خورد نماما اعص زدی نکه آرامش خونمو بهم میجروبحثاشون با ا  یصدا کردن یم
  هیکارن بود که عاشقش بودم کارن برام   یاون سروصدا صدا  ی تو  نکهیبه خاطرا  دیشا

اومده بود که من واقعا به   ایبه دن یزمان قایفرشته نجات بود چون دق هیخواهرزاده نبود 
بود که جونم  یبچه کس یطرف داشتم از  از ین جی اتفاق مه  هیخبر خوشحال کننده به  هی

  نی بود لباسامو عوض کردم خواستم از پله ها پا دهیبهش بسته بود سروصداشون خواب
 محوطه که متوجه پچ پچ آروم اون دوتا شدم   یبرم و برم تو 

بچه بوده مامانم از دستش  یدوست نداره آخه وقت ادی سوپ ز  م ی دا یدونی_مکارن
سوپ   می از اون روز به بعد دا زه یر یم  می دا یپا  یاز عمد ظرف سوپشو رو   شهیم یعصبان

 دوست نداره  
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 خورن یسوپ م  شونیا  زمیعز ی کنی_اشتباه ملنید

 خوره یم رویکنیکه تو درست م ییجون سوپا   لی_خب اره دکارن

وروجک همه   ن یدوتارو باهم تنها بذارم ا نیا  ستیبابا اصل به صلح ن یا   دمیکش یپوف
 اه به سمتشون رفتم که کارن با ذوق به سمتم برگشت  زنهیحرفارو م

 ن؟ ی _خب کدومتون برد

 گفت: اوردیدرم لشویوسا   خچالی  یداشت از تو کهیدر حال لید

 ی د یسه روز م  ی_شما در هر صورت حقوق منو تو لید

دست به کمر   لیاپن بلند کردمو بغلش گرفتم د یبه سمتش برگشتم کارن از رو  یسوال
 نگاه کرد  چپ چپ به کارن

 ی کنم بدون مرخص یتفاوت من کار م نی_با ا لید

  نشو ییبه سمتش برگشتمو ب ن یکارن برنده شده به خاطرهم دمیحرفش فهم نی زدن ا با
 دمیکش

 ؟ ی تو برد  ییدا  یموش کوچولو  ولی _ا

 زدم یجر زد من بودم همش جر م  شونیا  دیاگه فکر کن  دیباش ونی _مدلید

 برگشت   لیبه سمت د کارن

 یذره مونده بود منو غرق کن هی_توهم کارن

 نکنم؟  یسکوت کنم کار تمی دا نی ع ی_جواب کار خودت بود فکر کرد لید

لحظه   هی لی به هردومون نگاه کرد انگار د  زی آم طنتینگاه ش هیکارن با  دیابروم باال پر  هی
 پرت شده بود  ستادمی من ا نکهیحواسش از ا 
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 یهم بعض یکنیم  تمیهم اذ  یکنی هم باهام لج م می دا نیع..یمی دا  نی_اتفاقا عکارن
 ی گی وقتا بهم زور م

 به تو زور گفتم؟  ی من ک  یی_عه دا

 جون..  ل ی از د دیبا  ی_همون لحظه که گفتکارن

گرد شده داشت بهمون   یکه با چشما  لیدهنش گذاشتم به سمت د  یدستمو جلو  کهوی
 برگشتم  کردینگاه م

 د یاونجارو آماده کن زی لطفا م  میخوریم   اطی ح ی_شامو تو 

 ستادم ی حرفش ا  دنیکه با شن  رونیبرم ب خواستم

 _از قبل همونجارو آماده کردم لید

حرفش تکون دادم و بعد از در خارج شدم همون طور که به سمت   دی به نشونه تا یسر
 برداشتم  کرد یدهنش که داشت تقل م یدستمو از جلو رفتمیبودم م دهیکه چ یزیم

 ی کرد یخفم م یداشت ییدا ی_واکارن

  کنمیاخم م  یوقت دونستی بغلم جمع شد خوب م یتو تی اخم کردم که با مظلوم کمی
 شم یم  یچه قدر جد

 ؟ ی کنیم فی براش تعر روی هر ماجرا یچ یعنی_کارن 

هفتاد    رمردیپ هیشما   کردهیفکر م گفتیمثل م کنهیکارو م نیهم هم لی_خب دکارن
 ی ساله ا 

 گرد شد  چشمام

 د ی شما کردیبود فکر م دهی_عکس آقاجونو دکارن
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شصت   رزنیپ هیاون   کردمیمن بود منم فکر م  نیپس جالب شد طرز فکرش ع اوه
  ختمیسوپ ر  کمینشوندم براش   شیصندل  یکارن رو نیهفتاد سالس چرخه روزگارو بب

 بهم نگاه کرد  یکه با ناراحت

 ؟ یهست یاز دستم عصبان  یی_داکارن

 ختم یبراش سوپ ر گهید کمی

 باشه؟  یکن فی تعر ی هر کس  یبرا رویهر حرف  دینبا ی_نه ول

 _چشم کارن

 خم شدو سوپو بو کرد  کارن

 نه؟  یی دا دهیم یخوب  ی _اوم چه بوکارن

 داره می_اره ظاهر خوب

 انداختم سرشو بستم تا سرد نشه   ینگاه میبرداشتمو بهش ن رویاصل  یبعد ظرف غذا و

 از ساالد  نمی_الید

  لیباال دادم د ییابرو دنشی گذاشت نگاه کردم با د زیم  یکه رو  ید به ظرف ساالدبع و
 خواست بره اما صداش زدم 

 خانوم  لنی_د

 به سمتم برگشت  لید

 _بله هاکان خان؟ 

 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیا  بدون

 ه؟ یچ نی _ا

 _ساالد چوکورک لید
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 گفت:  عی که گرفته بود سر یبا اعتماد به سقف دمیسمتش برگشتم که د به

 درستش کردم  نیبود به خاطرهم خچالی ی تو   لشی _وسالید

  ستیل  یتو  یرییتغ ادیبهتون نگفته بودم خوشم نم د ی_نوشته بودم ساالد روکا درست کن
 ن؟ یانجام بد

 حق به جانب گفت:  ستین مون یکه معلوم بود اصل پش لید

 اد؟ ی خوشتون م کردمی _فکر ملید

 باال دادم  ییابرو 

 ل؟ ی _دل

 د یبه موهاش کش ی هول کرد طبق عادتش دست  کمی لید

 _چون..چون.. لید

 _من خواستم 

 می حرفو زده بود برگشت  نیهمزمان به سمت کارن که ا  کهوی

 یی _من خواستم داکارن

 زدم  یکردمو بهش نگاه کردم لبخند کج زیر  چشمامو

 ؟ ی _تو خواست

 کنه یهم گفت که برام درست م لجونید  یی_بله داکارن

 مونهی نم یحرف  ی_باشه حاال که تو خواست

 بهش زد یهم لبخند مهربون  لینگاه کرد د ل یبا ذوق به د کارن

 برم   گهی_پس من د لید
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 نرو توهم باهامون شام بخور لی_نه دکارن

 علقه مند شده بود  لیکارن نگاه کردم چه قدر به د به

 رم یم  کنمیشده آشپزخونرو جمع م رمینشم ددلم تا اال ز ی_عزلید

 م یامشب باهم شام بخور  نی_لطفا بمون..همکارن

برگردم   لی اخم کردم اما نگاه معصومانه و پر از خواهش کارن باعث شد به سمت د  کمی
  تونستیم   خواستیاگر م کهی انگار منتظر اجازه من بود درحال کردیکه منتظر بهم نگاه م
 نهیبدون اجازه منم بش 

 دینی _شما هم با ما بش

عقب عقب   که یمشکوک بهم نگاه کرد که باعث شد منتظر بهش نگاه بکنم درحال  کمی لید
 گفت:  رفتیم

 ام یم  ارمی_باشه برم ظرف بلید

 _آخ جون کارن

 به سمت کارن برگشتم  لی رفتن د با

 س یپ سی_پ

 به سمتم برگشت  کارن

 ه یچوکورک چ  یدونینم یتو حت ی _فکر نکن گولم زد 

 بخورم  رو ی زی هرچ تونمیمن بزرگ شدم م ییدا  ریپن یعنیچوکورک   دونمی_چرا مکارن

 گول نزن کوچولو  ید یساالدو شن نیکه اسم ا  هیبرا  نیاول نی _من مطمئنم ا

 از ساالد خوردم که باعث شد کارن بخنده و بهم اشاره بکنه   کمیبعد همزمان   و

 یی دا  نیبب ی آها خورد گهی_چرا دکارن



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

100 
 

اومد   لی همون لحظه هم د   ارهی دادم که باعث شد بخنده و ادامو در ب ینیدماغم چ به
کارن نشست کارن هم با ذوق مشغول خوردن   یگذاشت و روبه رو  زی م یظرفشو رو 

نگاه   لیبه د یچشم  ریو مشغول خوردن شدم ز  دمیذا کشخودم غ یبرا  کمیسوپش شد  
باهم   کردو یخوردنشم به کارن نگاه م اغذ نیو ب  خوردیکردم خانومانه داشت غذاشو م

 کردن  یم طنتیش

 شه؟ یمادرت تنگ نم یجون تو دلت برا  لی_دکارن

 خورد وانشی ل یتو  یدن یاز نوش  کمی لید

  خوامیکه من م یاما اون رشته ا   شهیمن تنگ م  یاونام دلشون برا شه ی_دلم تنگ ملید
 م یدور بمون می مجبور  نی هم یهمه جا وجود نداره برا 

 بهش انداختمو مشغول غذا خوردنم شدم  ینگاه مین

دانشگاه هم   کنهیم یخوب آشپز یلیخ یول خونهیم  یجون رشته آشپز لید  یی_داکارن
 شه ینره م

عادت نداشت سر سفره حرف بزنه همه   نیحرفش تکون دادم ا  دی به نشونه تا یسر
 خصلتش به من رفته اون وقت امشب زبونش وا شده  نیا  گفتنیم

خوب جواب   یآشپز هیکه من دارم فقط با   ی_ممنون کارن جون اما خب اون هدفلید
 گس ید زی چ هیمتخصص بودن   دهینم

 ذا خوردنش شد  مشغول غ  دمیبهش کردم که د  ینگاه مین

 ؟ یی منم متخصصه مگه نه دا  یی_داکارن

جمع کنم گشنه  زوی م یسر سفره صحبت کن ادیهستم که اگه ز  نمی_بله خب متخصص ا
 ی بخواب

 از غذاش خورد  گهی د کمی کارن
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 _متخصص زور گفتنم هست کارن

چرا از   دونمیکرد به سمتش برگشتم که باعث شد بهم نگاه بکنه نم  یتک خنده ا لید
خودمه    رینگاه بهش کردمو رومو ازش گرفتم تقص هینشده بودم فقط  یش عصبانخند
 گه ید

 _آقا هاکان لید

  یمدل نیصورتش بازتر بشه ا   شدیسمتش برگشتم موهاشو باال بسته بود که باعث م به
 اومد   یهم بهش م

 رم ی م کنمیغذامو خوردم آشپزخونرو جمع م گهی _من دلید

حرف کارن باعث شد به سمتش   دن یبا شن کهوی باشه که   ستین یبگم مشکل  خواستم
 برگردم 

 ؟ یبمون گهید  کمی شهی_نمکارن

 _نه کارن تا االنشم به خاطر تو موندم لید

 جوون  لید کنمی_خواهش مکارن

  هیبه نشونه چ ی به پام زد باعث شد بهش نگاه بکنم سر زیم  ریکه از ز  ی بعد با ضربه ا و
امروز با من چه  نیبگو تکون داد نگاه ا  یزیتوهم چ  نکهیا یتکون بدم سرشو به معن

 هردومونو عروسک خودش کرده بود   کنهیرفتار م یطور

 گه ی_کارن حتما کار داره د

 نظر من نداره  ؟بهی_کار دارکارن

 برگشتم لیسمت د  به

 .. ی_کار که ندارم ول لید
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 بمون   گهیکم د  هیکار نداره  ییدا  ید ی_دکارن

 برگشت بعد نگاهشو ازم گرفت خجالت زده به سمتم  لید

 میکنی تماشا م لمی_فکارن

 _باشه کارن  

 باشه؟  یتابستون  ینمای س  میکنیانتخاب م لمو یف لی_منو دکارن

بزنه چه  یهم بازوبسته کردم که باعث شد با ذوق لبخند  یباشه رو یبه معن چشمامو
  لیاومد د  یبدم نم ادیخودمم ز  دمیدی م شویخوشحال  ینطوریا  شدمیقدر خوشحال م

 حواسشم به کارن بودو کارن هم از بودنش خوشحال بود ینطور یبمونه ا نجایا

 _پس من.. لید

 سمتش برگشتم  به

 ینیبب لمیو باهامون ف  یبمون  نجایا  یتونی_شما م

 و بهم نگاه بکنه  ارهیبلند شدم که باعث شد سرشو باال ب زیبهم نگاه کرد از سر م لید

 کمک کنه  زی جمع کردن م یتو  د ی_کارن خان هم با 

 بلند شد  عیبعد چپ چپ بهش نگاه کردم که سر  و

راه از   ی بردارم تو رو ی دا لیاز وسا  کمیجون بذار منم کمکت کنم   لید  سی_چشم رئکارن
   یشوری توهم ظرف کمتر م شکنهیم  ینطوریافته ا یدستم قطعا م

هم   لینگاه کردم د داشتیبرم روینیچ ی به بغل به کارن که داشت از عمد ظرف ها دست
 د یخندیم

 ا؟ ی _جناب پروفسور کا

 _جانم متخصص آصلن؟ کارن
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نگاه کردم که پشتشو بهم کرده   لیصدام نزده بود به د  ینطوریگرد شد تا حاال ا چشمام
 دهنش گذاشته بود   یبودو دستشو جلو 

همه   میدار  ییظرفشو  نیدونه ظرف هم نشستن ماش هیخونه  نیا ی تا حاال تو شونی _ا
 ی نزن تی پس بهتره ظرر به اموال دا ییظرفشو نی ماش یتو  رهی م  نایا

 به ظرف ها نگاه کرد  کارن

 باشه پس مراقبم  ییدا یگ ی_عه راستم مکارن

هنوز پشتش بهم بود به سمتش رفتم دو ضربه آروم   لیبعد به سمت خونه راه افتاد د  و
سرخ   گرفتیکه داشت جلوشو م یبه سرشونش زدم که به سمتم برگشت از شدت خنده ا 

 شده بود 

 د یبخند دیتون ی م د ی_راحت باش

خنده   ری زد ز  کهویکه  دید  افمیق یتو  یچ دونمیسرشو باال اوردو بهم نگاه کرد نم لید
 برداشتم..  نویسنگ یل یتا از وسا   کردمو چند یخودمم تک خنده ا 

  دهیمورد علقه کارن که تا االن هزار بار د لمیف می بود و هرسه تامون داشت نمونیب کارن
براش راه   یتابستون  نمایو س می نشسته بود لی محوطه باز و یفضا  یتو مید ید یبودمشو م

به   یکی  اوردی هم کم ن لیپرت کرد د لیذرت به سمت د هی  یانداخته بودم کارن به آروم
کارن   کهوی فهمم یکر نم ای کورم  ایمنم   کردنیفکر م دنیخند زی ر زیسمتش پرت کرد و ر

 گذاشتو به سمتمون برگشت  زی م  یکاسه ذرتشو رو 

 یی دستشو  رمی _ من مکارن

 گفت:   عیبلند شد تا همراهش بره که کارن سر  لید

 بزرگ شدم خودم بلدم  گهی من د  لی_نه دکارن

چه قدر زود    یراست کردمیلبخند محو بهش نگاه م  هیتم برگشت که داشتم با به سم بعد
 بزرگ شدو هفت سالش شد 
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 حواسم هست  ای ناراحت نکن لروی د رمی_دارم مکارن

حواسم   یعنیدوتا از انگشتاشو به سمت چشماش بردو بعد به سمت من گرفت که   بعد
من   یکه تو  یهر حرکت یعن یگرفته من مطمئنم   ادیحرکت هم از پدرش   نیهست ا 
البته   می کارن منو باباش بود  یگرفته چون الگو  ادیبچه انجام بده از پدرش   ن ینباشه ا

 به حرف اومد  لیبا رفتن کارن د  گذروندیم  اونعمو رامانشم بود اما خب کمتر وقتشو با 

 خوش شانسه  یمادرش حساب هی_بچه بانمکلید

 _اره بالغ تر از سنشه

 فهمهیم   زارویچ یلی_خلید

 بودم  ینطوریا  ی_به من رفته منم بچگ

 زد  یلبخند  لید

 د یبچه بود یروز  هی_سخته آدم فکر بکنه شما لید

 دستم نگاه کردم  یتو  وان ی به نشونه اره تکون دادمو به ل یسر

 ارم یب ادیبه  تو یسخته زمان بچگ  یلیخ گهیم زنهی حرفو م نی_مادرمم هم

 دونه ذرت برداشت  هیگفتو   یمیهیا  لید

 ؟ یعلقه مند شد  ی_چه طور شد به آشپز

لذت بخش بود  یلیاون برام خ  یتماشا کردی خوب غذا درست م  یلی_مامانم خلید
 شد برام  حیتفر  هیبودم بعد کم کم مثل   ششیهمش پ

 بعدا شد شغلت  ی_ول

ه من ک  یبرا شهیم  حیبراش تفر دهیکه دوست داررو انجام م یکار هیآدم  ی_وقتلید
 خوام یم یچ  گهی د ادیتازه ازشم پول در م نطورهیا
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 کردم   یفکر نم نطوریطرز فکرش خوشم اومد اما من ا از 

 کرد  یباهم قاط  حویکارو تفر  دی_به نظر من نبا 

 بزنه که کارن اومد   یخواست حرف لید

 میکن یباز  نی ای_بکارن

 از سر جاش بلند شد لید

 برم   یکارامو بکنم و بعد زود دیشده من با  رید ی_عسلم تا االنم کللید

 که شمارم برسونه گمیخونه بهش م رسونتشی دنبال کارن م ادی م  هانی_ال 

 رم یخودم م ستین یاز ی_نه ممنون نلید

 میباهم حرف بزن نیماش  یتو  میتونیتازه م گهید میر ی جون خب باهم م لی_دکارن

   دیبر  هانی_شب هم هست بهتره با ال

 _باشه بازم ممنون لید

 

 ( لی)د

باهم از در سرک   نیل یوآ لین  زدمیبودمو داشتم رژ لب م ستادهیا نهی آ یجلو  کهی حال در
تا خود صبح همش سر به سرم   شبید هیمنظورشون چ دونستم ی تو خوب م دنیکش

من به خاطر    کردنیبودن ذهنشونم که کامل منحرف فکر م دهیگذاشته بودنو ازم حرف کش
 خونه  گشتمی اگه کارن نبود من همون عصر برم کهی دم درحالهاکان مون

 رسه ی داره به خودش م ی_والین

جوون و   کهو یخبرا نبود حاال که  نیبودن از ا  رمردیپ سی_بله اون موقع که جناب رئنیلیآ
 رسه ی جنتلمن شدن خانوم به خودش م
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 حرص به سمتشون برگشتم  با

انتخاب کردم چون لبام خشک    نیا  یرنگ رژو هم برا  نیا  رسمی به خودم م شهی_من هم
 که معلوم نباشه  زنمی م نویشده و ترک برداشته ا

  یرو  طنتیبا ش نی لیرفت آ رون یاز اتاق ب نیزنگ خورد به خاطرهم  لشیموبا  کهوی لین
 تخت نشست و بهم نگاه کرد 

 ا یجنتلمنت ندار   سیاز رئ ی_اوف توهم دست کمنیلیآ

 زنمتا ی_م

  یمن خر چه طور یدونینم  ی ..ولزمیکه دستت اومده از دستش نده عز ی_فرصتنیلیآ
 فرصتمو از دست دادم

 _چه طور؟ 

 بهم کارتشو داده؟   پی خوشت هیسلم تابستون  یبهت گفتم تو مهمون ادتهی_ نیلیآ

 ن یکرده بود ر یگ یا  شهیدر ش یتو  یگفت کهی_اوهوم همون

بهش بزنگم اما کارتشو گم کردم:/پس خر نباش قدر اون   خوامی_اره همون حاال منیلیآ
 بدون  اروروی

 _برو گمشو 

 

 )هاکان( 

هدف  یکه برام فرستاده بودنو ب ییها لی میا  گشتمیم  نترنتیحوصله داخل ا  یب
  ایمقاله    نمیبزنم بب هیترک یداخل تی سر به سا  هیگرفتم بعد از مدتها    میو تصم خوندمیم

از   یکینوشته شده بود   میوگرافیب ی نه تو ای تن دربارم نوش  دیجد یگزارش ها 
  خوانینوشتن انگار م یطور هی قسمتو  ن یا بلهکه مجرد هستن  هیافراد ترک نی ثروتمندتر
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  نکهیفقط به خاطرا  رمیزودتر زن بگ خوادیدلم م  یعنی:/خوامیبزنن که بنده زن م هیاعلم
  گهید کمیعه   خوردیبر م تمیپاک کنن اصل به شخص میوگرافی ب یجور جملتو از تو نیا

دانشگاه معتبر   هی شدم  لیدانشگاه د  تی کردم ناخواسته وارد سا  نی هارو باال پا  تیسا 
که  نطور یهم سن ینو یم ی زیدرباره شاگرداشون چ نمیبب سایخب وا  یدولت یالملل نیب

در اتاقو بست و به سمتم   نیدر اتاقم باز شد به سمت در برگشتم که راد گشتمی داشتم م
 اومد 

در واقع   زنهی هتل پنج ستاره مو نم یخونت با غذاها  یتو   یغذاها دمیشن کی _شرنیراد
 در حال رقابته اره؟ 

دادمو به   هیتک  میبستم به صندل لرویدانشگاه د تیکردم و صفحه سا  یخنده ا  تک
 گفت نشسته بود نگاه کردم  شهیم یی طورا هیداده بود و  هیتک  زم یکه به م نیراد

 نن ی_بچه ها خبر چ

 به سمتم خم شد کمی  نیراد

 بهش ن ی_ساالد چوکورک داده بهت؟آفر نیراد

کاره کارنه که رفته  دونستم ی کردم م نی باال پا تموی لبخند نگاهمو ازش گرفتم و سا  هی با
 خونه گزارش داده 

 خوشش اومده  یلیدختره خ نی_کارن هم از ا نیراد

 سرم شلوغه یلیخ انیکار دارم فردا از ژاپن م یلیخ کی _شر

 بعد سرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم  و

شرکت ها همه   نهیبیکنه نم یکار م  یمرده داره چ  نی_ژاپن تورو دوست داره پسر؟ا نیراد
 ما  شیپ  هیترک ادیم  شهیخودش شخصا بلند م نهیاون وقت با اون همه هز صف بستن؟
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قرار   یهمه چ  انیاونم در جر دی شرکت مال منو اون بود با نیگرفتم ا نیاز راد  نگامو
خونوادمون بود اما خب به اسم منو   یشرکت درواقع مال همه اعضا ن ی هرچند ا  گرفتیم
 بهش نگاه کنم خودمو مشغول به کار با لب تابم کردم  نکهیثبت شده بود بدون ا  نیراد

که بهمون داره باهامون   یکارمون و اعتماد یبه خاطر صداقت تو  ستی _به خاطر من ن
  م یازش ندار   یمام دست کم کنهی و مارو انتخاب م کنهیکار م

 با کارکنان خونس  یلمشکل اص  ستین یشرکت اون که مشکل یتو دونمیم  نوی_اره انیراد

 نگاه منظوردار بهم کرد  هیسمتم برگشت که  به

 ی کرد  دایباالخره پ یآشپز دائم  هی_بازهم خوشحالم که  نیراد

 داره جناب دوماد ی بستگ شیبودنش به کار کردن درست و اصول ی_دائم

 به سمتش چرخوندم  موی صندل  کمیدادم بهش نگاه کردمو   هیتک  میصندل یپشت به

 شه؟ یم یبشکنه چ نویکرده قوان ح یبا خواهرزادم تفر   نکهیر ا _اگه به خاط 

 _کار دختره سختهنیراد

 لبخند گفت:   هیبه بازوم زد با  یشدو ضربه آروم  خم

 م یدونیهممون م نوی_انیراد

اصل معلوم    گهیم  یداره چ نی ا  گمی م یبه نشونه متاسفم برات تکون دادم من چ یسر
 آشپز دختر جوون گرفتم  ه یانگار بار اولمه که    هیتو چه فاز  ستین

  یریکه همش زن بگ یتونینم یریاز پس سخت گ یری گ یچرا زن نم  دونمی_حاال منیراد
  یبمون هی همون بهتر مجرد ترک یری بگ گروید یکی  یداره طلقش بد   رادوی ا  نیا یبعد بگ

 آشپز و خدمه هات باشه یادی و منو خواهرت تنها دغدمون همون عوض کردن ز 

 پاک کنن  مویوگرافیاون قسمت از ب یبگ  یری باهاشون تماس بگ یتونی م  نی_راد
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 به سمتم برگشت  ستادوی درگاه ا یبه سمت در رفت تو نیراد

 بهت شد  شنهادیپ هی د یشا هیخوب هی_نه اعلمنیراد

 د یچپ نگاش کردم که خند چپ

  نیهم ت ی زندگ یتو تو  ادی_مهم غذاس که خوشمزس و کارن که ازش خوشش م نیراد
 اته ی فرع هیبق ادی م  رتیزن خوب گ هی   یزن گرفتن داشته باش یدو ملکو برا 

به   یکردمو سر ی شد تک خنده ا میج عیبرداشتم به سمتش پرت کنم که سر  خودکارمو
  رهی گیحقوق م یغذاهاش خوشمزس؟خب در اضاش کل وونهی تکون دادم پسره د نیطرف
کارن هم ببرم   د یوقت زد به سرم زن بخوام با ه ی  گهیراست م نیراد دیابروم باال پر  هی

به عکس  ادیبا خانومم کنار ب بتونه دیپسند کنه چون اون همش خونه ماست با
برش   زیم  یرو از  دمیخند یهانا بودو م ینگاه کردم که دستم دور شونه ها  مونیخونوادگ
 داشتم 

 ندارم از ین یا  گهی _تا خواهرم کنارم هست به جنس مونث د

 رفت سمت کارن صورتشو نوازش کردم  نگاهم

 شه یم ینطوریا دونمی"مجرد هفتاد ساله" م  زننیم  میوگرافیب  یتو گهی _دو روز د

 

   کنمیم دایهرجور شده برات پ  دمیمن بهت قول م نی_بب

 اونوقت؟   ی_چه طورنیراد

 اره یبرات ب هان یبه ال دمیبسپارش به من م  دونمی_هانا خواهر منه من خودم بهتر م

 ی کنیچه م نمی_باشه ببنیراد

  یوارد سالن اصل  میاومد ی م ن ی شرکت پا یاز پله ها   نیطور که همراهه راد همون
بود اما    یعموم نجایشلوغ بود برخلف طبقه باال چون ا  شهی هم نجایا  میشد یشرکت م
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حق اومدن به اونجارو نداشت    یروسا بودن و هرکس س یشرکت فقط رئ یخب طبقه باال 
 وست یهم به جمعمون پ ری دم میرفتیم یهمون طور که باهم به سمت در خروج 

 د؟ ی ایبه بولن شما هم م  رم ی من امشب م بی خوشت ونی_آقا ریدم

 کنه  یبره چه غلط خواستیپسره اونجا م نی ا  دیابروم باال پر  هی

 کجاست؟  گهی اونجا د نمیبب سای _وا نیراد

چون   میدار  یبرگشتم همچنان حالتمو حفظ کردم پس خوبه دوماد سالم نیسمت راد به
 نبود اما خب..  میبد ادیز  ی بولن کجاست هرچند جا  دونستینم

 کنم؟ یفکر م ینطوریمن ا ای   شهیباز م دیجد یجا  هی_هر روز نیراد

  ریبه سمت دم نی بودم راد ستادهی هر سه تاشون ا  نیفرو بردم ب بمیج یتو  دستامو 
بشه و دوماد سربه   دایپ ییجاها  نیسروکلش همچ  دینبا رهی گیبرگشته بود آدم که زن م

  حیدومادم توض یبود بهتر بود خودم برا دهیبود اصل اسمشم نشن  نیا  شی ما خوب ریز 
 بدم

   ستین یخوب  یبولن جا  کی _شر

 برگشتم  ریبه سمت دم بعد

 ؟ ی کار کن یچ یبر ییخوا ی_شما اونجا م

 گفت: دویخند یبا لحن بامزه ا  ریدم

 گه ی خوش بگذرونم د رمی من منم پولدارم م زی _خب عزریدم

 د یابروش باال پر  ه یافتاده بود   شیکه تازه دو هزار نیراد

 ستم یبلد ن روی جاها نیهمچ هی_خاک تو سرت پس بگو چرا من اسم  نیراد

 جان   نی_نه توروخدا بلد باش راد 
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 م یبه نشونه تاسف تکون داد باهم راه افتاد ی سر  دویخند نیراد

 م ینیگذارا اومدن خواستن اونجا همو بب هیکردم از آنکارا سرما ی_نه شوخریدم

 شو  الش ی خیب رسهی بهمون نم  ی ریخ چیه ذارهیاونجا قرار م یگذار هیسرما ی_به نظرم وقت

 ه یچه طور نمیبرم بب خوام یم   می جاها نیهمچ  هیکنجکاو   یلی_در اصل خودمم خریدم

 _کرم از خود درختهنیراد

 یزنیاونجا گند نم  یریم  شناسمتی_حداقل خوبه م

حواسمو جمع کنم تازه امکان    دیبا  رمی تخت چون از طرف شرکت م  التی_نه بابا خریدم
  یروز برا  هیروزگار   یه گهید  نیور نطیمشهور ا ی آدما  شهیبشناستم برام بد م یکی داره 

 م یخودمون نبود

 بهش دادم  یفیشونش گذاشتمو فشار خف یرو  دستمو

 حتما مجرد بودنتو ذکر کنن    تیوگرافی ب یتو گمیم  نیپره راد  یلی_دلت خ

   ختنیدوروبرت ر  یلیتو ذکر شده خ یبرا  ستی _نریدم

 براش؟؟؟  ختنی_نرنیراد

 داره یبرنم نهیمهم ا ختهینداره که ر اقتی_لریدم

 دیفتی _بسه بچه ها راه ب

 

 ( لی)د

 ترسونهیمنو م  لین یکارها نی باور کن ا  نیلینگام نکن آ یطور نی _ا

 که؟فکر کنم اسمشم بولن باشه  یکجا ؟خبر دار رنی _امشب با نجل منیلیآ
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 _اره 

االن از خونه   نیپرش کردم هم یفرو بردمو حساب  میبستن یقاشقمو تو  یبعد با ناراحت و
 شد یم  یبود که مرخزف سپر یی هاکان برگشته بودم خونه امروز هم از اون روزا

 رن؟ ی گیچه قدر م یدونیاونور ؟ م نوریا  رهی که همش م  ارهی پوالرو از کجا م نیا  لی_د نیلیآ

ودو  ب  ی_از من گرفت..امروز اومده بود خونه هاکان که مثل بهم سربزنه اما هدفش فوضول
 تهشم گرفتن پول ازم 

 کنه؟ ی بولنت بسنده م یبرا رهیگی از تو م کهی_آخه عقل کل مگه اون پولنیلیآ

  ینبود به آروم یبولنت اون مقدار پول کاف یبرا  گهیراست م شدم یکم داشتم نگران م کم
از سر   کهویپوست لبشو کند بعد   کمیهم   نیلینه آ یعنیتکون دادم که  نیبه طرف یسر

 جاش بلند شد 

  ایداره با ک یبا پول ک میبفهم  دیبا کنهیم یچه غلط مینیدنبالش بب می بر  دی_پاشو با نیلیآ
 چرخه یم

 م؟ یکن بشیتعق یگی م یعنی_

 قا ی _دقنیلیآ

  ینم یکار بد دونمیاعتماد داشتم م لیفکر کردم من به ن کمی گذاشتم  زیم  یرو  نمویبست
مبل بلند شدم باهم    ینداشتم از رو  یحرفم اعتقاد   نیبه ا  ادی چرا ز  دونمیکنه اما خب نم

 می به سمت اتاقم رفت

 م یری م هی_فکر خوب

 کنم یمن آمادت م خورهیهوا به کلمون م کممی  ینطوری_اره انیلیآ

 گه ید می ری م  ینطوری_وا هم

 آخه؟  دنیلباس رات م  نیجان تورو با ا لی_د نیلیآ
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 کردم مگه چش بود خوشگل بود نگاه  میلیکه خ دمیسف  شرتیت به

 خوشگله؟  یگیمگه خودت نم  نیلیآ یقشنگ   نی_لباس به ا

 پوشنیم نایاز ا  پوشنیاز اون لباسا نم میر یکه ما م ییاونجا  ی_خوشگله گلم ولنیلیآ

  شدیکمد برام دراورده بود نگاه کردم باورم نم ی که از تو یگرد شده به لباس یچشما  با
 باشم اون لباسو تنم کنم  دهیخند لیبپوشم؟عمرا ابدا من به گور ن نو یمن ا  خواستیم  نیا

. 

. 

. 

بود و پر   کی همه جا تار هیچه جهنم دره ا نجایخدا ا یرفتم وا  نی حرص از پله ها پا با
  شدیم ینور افکن یرنگ یاومد سالن با نورها  یم ی و هر زهرمار یدنینوش  یبود از دود بو 

 دن یخندی م  زدنویحرف م دنی رقصی آهنگ بلند درحال پخش شدن بود همه داشتن م هی

 م یدید  روی جا ن یهمچ هیمام باالخره   لی د ی_وا نیلیآ

 حرص به سمتش برگشتم  با

 دم؟ یپوش نوی..اصل مگه لباس قهت بود من اهیخوب یجا  یلیخ ستین کنهیم  می_چه حز

لباسامو    نیاز بهتر  یکی  یدار الیخیامشبو ب  هی لی توجه نکن د نقدر ی_تو هم انیلیآ
 اقت یل  یب یپوشیم

  ای  کنمیم دا یاون گوربه گور شدرو پ  نمیچپ رومو ازش گرفتمو به اطراف نگاه کردم بب چپ
  یکه مقابلم بود سر یزیچ دنی با د میگشتیم می باهم داشت نیلیکه همراه آ  نطورینه هم
  ییخشکم زده به سمت جا  دی د  نیلیآ  یامکان نداره وقت  نیتکون دادم نه نه ا نیبه طرف

(بود  لیمرد مسن و نجل)دوست ن  هی نیکه ب لین  دنیبا د شتبرگ کردمیکه بهش نگاه م
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  خوردنویم یدنیدو تا مرد مسن نشسته بودن نوش ن یاونم خشکش زد هردوشون ب
 دن یخندیم

 کشمیامشب م  نویمن ا نی لیآ ن ی_حرکاتشو بب

 سا یوا   لی _صبر کن دنیلیآ

 از مال من بدتره  دهیپوش  یچ نی_آخه بب

 کشوند گهی سمت د  هیجلو برم منو به  دادیبازومو گرفته بودو اجازه نم نیلیآ

 م یاریسر از کارش در ب  می_صبر کن ما اومدنیلیآ

   خندهیم یچه طور  شعورویب نیکارش بب نهی_خب ا

  نیرفته باشه و با همچ شی حد پ  نیتا ا  لین شد یحرص بهشون نگاه کردم باورم نم با
 بگرده  ییآدما

 کار داره  یباهاشون چ فهممی_اونا صد سالشونه من نم

 وحشت زده گفت:  نیلیآ  کهوی

 ر ینه دم ینه وا  ی_وا نیلیآ

 سمتش برگشتم  به

 ؟ ی_ک

 شمارشو بهم داده بود  کهیپولدارا همون  نیاز هم یکی  ری_دمنیلیآ

 _خب خوبه که برو باهاش حرف بزن 

 کرد  میصورتش گرفت و خودشو قا یجلو  فشویک یبه صورت مسخره ا نیلیآ

 نهیبب یت ی وضع نی همچ هی  یاونم تو  نجایمنو ا  وونهید  یگیم یچ ی فهمیم چی_هنیلیآ
 کنه یم یدربارم چه فکر  شه؟اصلیم  یچ یدونیم
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باشن رفت باهاشون دست   یبهشون خارج خوردیکه به سمت دوتا مرد که م ریدم به
 یبرگشتم با لحن طعنه دار نیلیدادو کنارشون نشست رومو ازش گرفتمو به سمت آ 

 گفتم:

 بود  یقشنگ یکه جا نجایشد ا  ی_چ

 نو؟ یا  یفهمیاما اسمش بد در رفته م  گمی_هست هنوزم منیلیآ

 بهش نگاه کردم  یناباور با

   یکنیم  وونمید یردا ی_وا

 شن یبهم بعدا باهم دوست م دنی کارتاشونو م نجایا ان ی _زنو مردا منیلیآ

 ر؟ یتو و دم تیوضع  نی_ع

 یشکنیکه دلمو م شعوریب ینطورینگو ا  ی_وا نیلیآ

 : دیموهاشو زد پشت شونشو غر  بعد

 بوده  ریگفت کار تقد شهیم ییطورا  هی میکرد  ریدر گ یناخواسته باهم تو  ری_منو دمنیلیآ

 ن یشمارو از هم جدا نکنه آم ری_تقد 

خنده   دنیبا د کنهیم یداره چه غلط نمیبا حرص به سمت اون نفهم برگشتم بب بعد
 ارم یهاش نتونستم دووم ب

 کنمیدفن م نارویمن ا  شه ینم ینطوری_نه ا

 ل ی_د نیلیآ

 کشمش ی_م

 شو  کی _حداقل آرومتر بهشون نزدنیلیآ
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هم   یرفتم دستامو محکم تو  لی بلند به سمت ن یبا حرص جدا شدم با قدما  نیلیآ از 
فکرها بودم که  نیهم  یاالن نه تو  یکنیمراعات کن خونه چالش م  لید  دادمیفشار م

هم فشار دادم عه   یسرمو که باال اوردم با حرص لبامو رو  یکیمحکم خوردم به   کهوی
 بود  ری دم نکهیا

 آقا  دی_ببخش

 ست ی ن ی_مشکلریدم

خندش به لبخند بعد کل وا رفت   دنمیبا د کهوی ل یبه سمتشون رفتم ن یحرف چیه  بدون
بهش بگم خواهر با   شدینداشت شرمم م رمویمچشو بگ   نجایبتونم ا نکهیانگار انتظار ا

 گفتم:  لیروبه ن یلحن طعنه دار

 زم؟ ی عز یینجایجان..توهم ا لین ی_وا

 هفتاد ساله بود رمردیم نجل و اون دوتا پبه دوستاش اشاره کردم دوست منظور بعد

 ام یمنم ب تونمیم دیکرده چه قدر خوب ببخش دا یخودشم دوست پ  ینگاه کن برا  ی_وا

کردم خودمو   یسع  زیهمه چ  یب کهیو اون مرت ل ین ن یهول کرد به سمتشون رفتم ب لین
 بچپونم 

 دیبرام جا باز کن نتونیب دیمنم ببر  کمی شهی_اگه م

ناخواسته نگاهم   نمیبش نشونیبرام جا باز کردن و تونستم ب لیفشار اون مرده و ن کمی با
 برگشتم  ل ینگامو ازش گرفتمو به سمت ن عیسر  کرد یکه داشت بهم نگاه م  ریدم یرفت پ

 نجا؟ یا  ییا یم  شهیتو هم  زمی _عز

 حفظ ظاهر زد   یبرا  یلبخند لین

 می _نه فقط امشب همراهه نجل اومد لین

 که کنار نجل بود برگشتم  رمردهی پ سمت اون به
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 ل یهستم خواهر ن  لیمن د می_ما هنوز باهم آشنا نشد

 ادامه دادم:  یبه سمتش دراز کردم و بعد با لحن بد و طعنه دار  دستمو

 د ینجل هست ی_و حتما شما هم بابا

 د یحفظ ظاهر کردو دستمو عقب کش یبرا  یخنده ا  لیچشماش گرد شد ن مرده

 شوخ هستن  کم ی_خواهرم لین

 خندهی با من باشه همش م یشوخم هرک نقدریا  گهی_اره راست م

 کمرنگ کردم  کمیلبمو   یبرگشتم لبخند گنده رو  لیبه سمت ن بعد

 نکشتم  رویکس  نکهیجان قبل از ا  لی ن ی_حاال بهتره پاش

بلند شد با اون سه تا دست دادو ازشون   عی نشه سر  یزیآبرور شتریب نکهیا  یبرا  لین
 کرد بازوشو محکم گرفتمو فشارش دادم  یخدافس

 یچه غلط یدار یفهمیآخه؟..اصل م ریآخه احمق..آدم پ یکشی_لباسو نگاه خجالت نم
 ؟ یکنیم

رسما   کننیدعوت نم ییمنو جا   گهید  یمنو برد یتو امروز آبرو  لی _تمومش کن د لین
 کنن یاسممو پاک م

 ؟ ی بود ییتو چه جور جا یفهمی_همون بهتر اصل تو م

 دینه اه بابا ولم کن نیلی_از دست بابا و مامان راحت شدم اما از دست تو اون آ لین
 به حال خودم باشم  دیبذار

 دادم فعل سکوت کنم تا خونه  حیاومد ترج نیلیآ  یدوباره بهش بتوپم اما وقت خواستم

 

 )هاکان( 
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اومدم ساحل دو ساعت   یزوج م یعادتم بود که روزها  دمیدو یساحل داشتم آروم م ی تو
که کرنومر بود به بازوم   یشده بود بازوبند  سی خ کمی  میخاکستر  شرتی ت دمیدو  یم

باهام تماس گرفته به خاطر   یک یکه   دمیفهم  دیاحساس کردم لرز   کهویوصل کرده بودم که  
لرزش بازوم قطع   گهیبودو وصل کردم که د مگوش راست یکه تو  یک ی کوچ یگوش نیهم
 شد

 _بله؟ 

 هستم   یناکات یآقا  یمنش ن؟من ی_سلم آقا آصلن خوب هست

 ن یداشت  ی _بله شناختم امر

 میهست هی_باهاتون تماس گرفتم که به عرضتون برسونم ما ترک

و    هیکتر نی وحدت ب  هی میداد  بیبزرگ ترت  یمهمون هی_چه خوب به مناسبت اومدنتون  
 ژاپن 

 م ینیبیامشب اونجا همو م میممنون  دی_بله خبرش به گوشمون رس

 حتما  شمی _خوشحال م

 _روز خوش 

قرار داد   نی مهم بود اگه ا یلیخودم ادامه دادم امشب برام خ ری قطع کردمو به مس تماسو
خراب    دیپس نبا  میبکن یاد یسود ز  میتونستیقطعا م  شدی دو شرکت بسته م ن یا نیب
  یمهمون یو کم کم برا   گرفتمیدوش م  هیخونه  گشتمی برم دیبه ساعتم نگاه کردم با شدیم

شدم خبرا   نمیها کارهارو خوب انجام بدن سوار ماش  چهب دوارمیام شدمیامشب آماده م
به  سیژاپن و ترک نی وحدت ب  یمهمون ه یزود پخش شده بود که امشب  یلیخ

 بره  شیخوب پ  یهمه چ دوارمیام کردنیم دایامشب حضور پ یمهم  ی آدما نیخاطرهم

 

 (  لی)د
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 و ژاپن امشبه  هینره که برنامه مربوط به ترک ادتونی"_بچه ها  

کلس   هیبود نگاه کردم   یکه اسمش مانام میسرمو باال اوردمو به معلم ژاپن  دمیکش یپوف
 م یریبگ  ادی یژاپن میخواستی م یمختلف یهدف ها  ینفره که هممون برا  ست ی ب بایتقر 

 درس بخونم تونمیفقط شبا م  کنمیبرم چون من روزا کار م تونم ی _استاد من نم

  دیمهمه پس حتما با  یلیماها خ یبرا  یمهمون ن ی که ا یدونیخودت م لی _اما دیمانام
 اد ی سخت به دست م یلیفرصتا خ نیاز ا ییایب

 گفتم:  یسر ناچار از 

 " امیچشم حتما م خوامیاستاد معذرت م دی_حق دار 

  رفتمیبدم نبود م یاز طرف ندازهیترم م ن یمنو ا ی اگه امشب نرم قطعا مانام  دونستمیم
پاک کردم بعد   زوی م یبا دستمال رو  شدیبهتر م کم یزبونم   زدمیها حرف م یبا ژاپن کمی

آشغالها   یکه تو  یزی چ دنیسطل آشغال انداختم خواستم ببندمش اما با د  یدستمالو تو
  هیچندتا قراب هیهام بردمو درش اوردم  هیقراب شهیش متبود چشمام گرد شد دستمو س 

 شده بود نگاه کردم  فیکث یتوهم و با چندش به ظرف که کم  دمیتوش بود اخمامو کش

ها من   ت یسکو یب نیا  یبرا   نقدریا  شعوریپسره ب کم یفقط  شهی احترام قائل م کم ی_آدم 
 وقت گذاشتم اون وقت اون غرغرو 

 خانوم؟  لنی_د

بردم   توی سکویب شهیاومد برگشتم ش  یبه سمت هاکان خان که داشت به سمتم م کهوی
 به سمتش برگشتم  یپشتمو ناگهان

 _آقا هاکان 

  ی صورتشو دو چندان کرد وقت  تی ابروش باال رفت که جذاب هیحالتام    نیا  دن یبا د  هاکان
ابهت خاص مردونه بهش   هی  شدیجذاب تر م کرد یشلوارش فرو م ی بایج یدستاشو تو

 حالتام مشکوک نگاه کرد   رییهاکان به تغ دیبخشیم
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 ن؟ ی کار دار ی_خونه چ

خب خونه خودشه  دمیپرسیبود که ازش م یچه سوال  نیخاک تو سرم ا یکردم وا   هول
 صورتشو باالتر گرفتو بهم نگاه کرد   کمیدختر هاکان 

 ه خونه من نجای_اهاکان

 د یاما من خبر نداشتم شما خونه ا دونمی_م

شده؟به سمت پارچ   سیبود حموم که نرفته پس چرا موهاش خ س ی خ کمی موهاش
 خت یخودش آب ر  یبرا  کمی اپن رفتو   یرو

 خبر بدم  یبه کس ستمیخونه خودم باشم مجبور ن یتو نکهیا  ی_برا هاکان

 حفظ ظاهر زدم  یبرا  یمصنوع لبخند

 ن یستی_بله ن

  هیقراب شهیبود ش دهیدلم چند تا فحش آبدار بهش دادم حاال خوبه حرفامو نشن یتو  اما
بهم نگاه   خوردیداشت آبشو م کهیهارو از پشت سرم دراوردمو بهش نشون دادم درحال

 کرد 

اگه    میزی نعمت خدارو دور بر دینبا  گهیم  شهی دور مادرم هم ن یانداخته بود  نوی_ا
 پرنده ها  یبرا  ختمیری م نی گفتیبه من م نیخورد ینم

 چشماش گرد شد اما حالت پر ابهت خودشو حفظ کرد   کمی  هاکان

 باغچه من نه  یبکن اما تو یکنیکه م  ی_هرکارهاکان

 بعد گذاشت و رفت   و

 اد ی _اصل مگه به باغچه تو پرنده م
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  دهیباشه که شکر خدا نشن دهیحرفمو نشن کردمیلحظه دوباره برگشت خدا خدا م   همون
 بود

 رضمن.._دهاکان

 بله م ی_ا

که شام   ست ین یاز ین نیبه خاطرهم رونیب رمیو شب م  کنمی_امروز تو خونه کار مهاکان
 د یدرست کن

 حرفش تکون دادم  دی به نشونه تا یسر

 کنم ی_پس من خونرو جمع م

 فردا  دیشلوغ باشه بهتره موکولش کن ادیخونم خوشم نم یتو  ی_وقتهاکان

 که رفته بود ادا دراوردم  یری از رفتنش کامل مطمئن شدم روبه مس  یوقت

 اومدم اه   یراهو نم نهمهیا نی دادیقبلش بهم خبر م یاز خودراض دهی _آدم از قبل خبر م

بله ها   نی دادم ازش باال نرم همون پا حیجمع کردم به سمت پله ها رفتم ترج لمویوسا
 داد زدم: 

 هاکان خان   رمی_من دارم م

 صورتم گذاشتم   یدستمو رو مینیاز درد ب  واریبرگردم که با مخ رفتم تو د  تمخواس 

 بود اه لعنت بهت  واری د یک نجایخدا صورتم ا  ی_آ

 خدا   یهاکانه وا  دمیگرد شده د یمشت بهش زدم که با چشما  هیدستمو باال بردم  بعد

 _حواستون هست؟ هاکان

 ازش فاصله گرفتم  کمیطلبکارم بود    نیکردم بب اخم

 د ی باال کردم یفکر م_
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خسته   دی بر دیتونی م ادیهمشم اشتباه از آب در م دیکنی فکر م ادی_بله خب شما ز هاکان
 دینباش

 ازم گرفتو رفت  یحرص بهش نگاه کردم اما اون روشو با خونسرد  با

 

 )هاکان( 

 رفتم اطی داخل ح یصندل زویو به سمت م  ختمیر  ریخودمو دم  یقهوه برا  وانی ل دو

 بود؟  یک خشیتار میکه قرار بود توش شرکت کن یا  ادهیهاکان مز  گمی_مریدم

 گه یماه د  هی_

 گذاشت  زیم  یرو  لشوی هم موبا ری به سمتش گرفتم دم وانویروش نشستمو ل روبه

 که نرفته؟  ادتی_امشب مراسمه ریدم

 آمادس درسته؟  ی..همه چمیباهاشون حرف بزن میتونی هست اونجا م ادمی_نه 

نحو   ن یچک کردم سالن آمادس و به بهتر ینترنت یا  رویهمه چ امی ب نکهی_قبل از ا ریدم
که امروز بهمون   ادیگروه هم قرار بود ب هیفقط    شنی دارن آماده م یی را ی پذ یممکن برا 

 کردم  زیپول به حسابشون وار  کمیاز حساب شرکت   نیاضافه شد به خاطر هم

 باشه  انی ه در جرک  یهم بد نی فقط گزارششو به راد  ستی ن ی_مشکل

  دیبکن دیکنیم  ی_بهش زنگ زدم گفت من کار ندارم هرکارریدم

 ه یا  دهی_خوبه پسر فهم

 حرف بزنه  کنهیتو جرات نم ی_جلو ریدم

تابستون   یکه تو  نیبه اطراف نگاه کردم هواش خوب بود با ا  کمیکردمو   یخنده ا  تک
 اما اصل گرم نبود خنک بود  میبود
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 چه طور بود؟  شبی_خب د 

 کرد  یقهوشو مزه مزه کرد تک خنده جذاب کمی  ریدم

کنن درباره جاشم   یگذار هیسرما خوانی..پول دارن میپرسیسوالو م نی ا  دونستم ی_مریدم
  هینداشت  یجالب طیمسخره بود مح یلیخ ی بود که تو گفته بود  ییدرست همونجا

 اومدم  رون یب عی رخوردمو س  یدنینوش

 _خوبه 

  دیکه اصل نبا  هی جا هیبود اه اه اه   ختهیبندوبار اونجا ر یآدم پولدار ب یهرچ یعنی_ ریدم
 یبر

 گفتم:  یتحکم خاص و لحن طعنه دار هیبهش نگاه کردم با   یچشم ریز 

 دوست دارم که منو از رفتن به اونجا منع کنه   هی_خوبه 

خوب   ییجاها  نیبره همچ ادی خوشم نم دونستیچپ چپ نگاش کردم م  دیخند ریدم
 اونجاها   ذاشتیدلشو زده بود پاشو نم گهی بود رفته بود د

پس پاشو    میری _برو پسرخاله خودتو آماده کن امشب فقط منو تو از طرف شرکت مریدم
 منتظرتم  نجایمن ا 

 اشه _ب

به جشن  ریو همراهه دم شدمیآماده م دیسر جام بلند شدم به سمت اتاقم رفتم با از 
   میرفتیم

. 

. 

. 
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 د یازتون ممنونم که اومد ری دم ی_آقا یناکات

 د یرفتیکه دعوتمونو پذ میممنون باش دی _ما باریدم

 زنمی اگه خوب حرف نم فهیضع کمی  میمن ترک  دی_ببخشیناکات

 بهتره  ی لیحرف زدن من خ یشما از ژاپن یترک ی ناکات ی _اتفاقا لهجتون خوب شده آقا

 یخوشم نم یبه اطراف گردوندم اصل از زبون ژاپن کمیکرد و من هم نگاهمو   یا  خنده
  یاما از کار کردن باهاشون خوشم م گرفتم ینم  ادشی خوب  یلیخ ن ی اومد به خاطرهم

به اطراف   کمیهدف   یرحال صحبت کردن بودن بد دمونیگذار جد ه یو سرما ری اومد دم
 وارد سالن شد کامل به سمتش برگشتم هک  یدختر دنیبا د کهویکه  کردمینگاه م

 خانوم؟  نیدار  لی م ی_چ

 سالمتون  کدومه؟  یدنی_نوش

 وه ی آبم نی _ا

 _ممنون 

مشترک بود چون انگار   قمونمی تنش بود سل یبرداشت لباس شب بلند واناروی از ل یکی
همرنگ کت و شلوار تن من    قای کمرنگ دق یل یخ یدکلته آب هی می باهم ست کرده بود 

  یهم رو  یح یمل  شیسرش بود آرا  یتل همرنگ لباسش رو  هیموهاشو باز گذاشته بود و  
  شیطراح لباس داشته چون همه چ تمابود ح ی صورتش بود دختر ساده اما خوشپوش

طراح لباس داشته   تونهی آشپزه چه طور م هیپسر اون  یگیم یدار یبود چ  یبند  بیترک
به اطراف نگاه کرد که چشمش   کمیمزه مزه کرد  ورو یاز آبم کم ی لیخودشه د قهیباشه سل

  نجایا  منو  نکهیانگار اونم اصل انتظار ا  دمید شوی بهم خورد به وضوح جا خوردن ناگهان
قدم به  هیبدبخت خشکش زده بود  میبود  ستادهی هم ا  ینداشت با فاصله روبه رو  نهیبب

  میستادی ا  یهم با فاصله کمتر ی روبه رو نکهیسمتش برداشتم اونم به سمتم اومد تا ا
  فیتعر  هیبازهم خوشگل بود هرچند برام مهم نبود فقط  شیتو اوج سادگ کنمیاعتراف م

 ن ی ساده بود هم
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 ؟ یکن یکار م  یچ نجای_تو ا

  یچون نسبت به تو دهیقدشو راست تر کرد معلوم بود کفش پاشنه بلند پوش  کمی لید
که معلوم بود شجاع   لیاالن بلندتر بود هرچند هنوز در مقابل من کوتاه بود د کمیخونه 

 شده حق به جانب بهم نگاه کرد 

کار   یگزارش بدم که چ ستمی مجبور ن  یآقا هاکان اما خارج از ساعت کار دی_ببخشلید
 کنمی کار نم یچ کنمیم

 زدم نگاهشو ازم گرفتو به مهمونا نگاه کرد  یپوزخند

 ؟ یها علقه دار  یبه ژاپن یکنیکار م یچ نجای_کنجکاوم بدونم ا

 سمتم برگشت  به

آشپزخونه شما   یمن فقط تو  یکه زندگ دیفکر نکن دوارم ی_البته که علقه دارم املید
 شه یخلصه م

 کردم  دی سرمو باالتر گرفتم و حرفشو تا  کمیفرو بردم  بامیج یوت  دستمو

 لن ی_خوش بگذره د 

 لحن من جواب داد  نیع لید

 _خوش بگذره آقا هاکان لید

که معلوم بود تمام مدت داشته    ریرفتم دم یو ناکات  ری ازش گرفتمو به سمت دم رومو
حرف تو دهنش   نایو سول  نیبزنه اما با اومدن انگ یخواست حرف کردهینگاهمون م

 و به سمتشون برگشت  دیماس

 ی_به به آقا ناکاتنیانگ

 که داشت گفت:  یبا وجود لهجه ا  یبه سمتش برگشت به سخت یناکات
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 د ی خوش اومد یلی_خیناکات

 کرد  یبهش معرف نارویدست داد و سول  یبا زن ناکات نیانگ

 همسرم هستن  نایسول شونی_انیانگ

 کرد ی م یچه غلط گهید نجا ینگاه کردم ا  نیزدمو به انگ یپوزخند

   ستیبلند ن ی_خانومش ترک

 کنم یم  شونی_من معرفیناکات

اصل از حضور   ری کرد دم یبهش معرف نارویو سول ن ی به سمت خانومش برگشت و انگ بعد
  ینپره تا جلو نیباشم که دوباره به انگ ریمراقب دم دی خوشحال نبود پوف با نیانگ

 به هممون نگاه کرد  نی شر نشه انگ یناکات

 نم یشماهارو بب تونستمینم شدیبرگزار نم  یمهمون نی اگه ا یعنی_ نیانگ

 میاز عمد دعوتشون کرده هرچند مجبور بود نهیکار راد  دونستم ی ازش گرفتم م نگامو
 برگشت  یبه سمت ناکات نیو رامان بود انگ نی خواهر راد  نایباشه سول یهرچ

فقط آقا هاکان   شم یاستانبول ناراحت م دی ایبهتون بگم که هروقت م  خوام ی_منیانگ
 کنن  یی رایازتون پذ

زودتر بره سر اصل مطلب چون   دادمیم حیطعنه دار بود به سمتش برگشتم ترج لحنش
 نا یسول  یو نه حت  نیاصل حوصلشونو نداشتم نه انگ

 برو  نجایو از ا نیتر بگو انگ  عی سر  یبگ ییخوا یم  ی_هرچ

 کردن  یبه من اشاره کردو شروع کرد به سخنران یروبه ناکات نیانگ

برگزار کردن   یفرد با استعداد در مهمون هیمرد جوون و موفقه  هی_هاکان آصلن نیانگ
 یلیخ  نایکار مار یما تو  دی دونیشرکت گردوندن همه کاراش هم حرف نداره شما که م

 کنن یم دی جد یماجرا   هیونو وارد دارن شرکتش شونیو ا   میخوب هست
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  نیبهش دادم به خاطرهم یفیخواست جوابشو بده اما مچ دستشو گرفتم فشار خف ریدم
 گوش داد  نیانگ  فیهمچنان با حرص به اراج

 اد یاز پسش بتونه بر ب  دوارمی _امنیانگ

 صدا زد  نویانگ  ریول کردم اما همون لحظه دم  روی دست دم مچ

 ن ی_انگریدم

که   یبه خانوم ناکات یچشم ر یو ز   دمیکش قمیبه شق یبرگشت دست ری به سمت دم نیانگ
اون بودم و   ی االن جا  خواستینگاه کردم چه قدر دلم م کردیداشت بهمون نگاه م جیگ

 دم ی فمیدوتا نم  نیا  نیجروبحث ب

 م؟ ی به حرفات گوش بد  دی_چه قدر با ریدم

در  نیبود که انگ  ی برا نیاول ن یبرگشت ا ینکرد به سمت ناکات یتوجه ری به دم نیانگ
 کرد ی سکوت م  ریبرابر دم

  یاشتباه پسندشون کرد  یکه انتخاب کرد  یترک یکا یبهت بگم شر خوامیم  ی_ ناکاتنیانگ
 ن یهم مورد توجهتون قرار بد   یا  گهیافراد د  دیبا

مچ دستشو محکم تر گرفتم به سمتم برگشت که با    نباریبزنه اما ا  ی خواست حرف ریدم
با حرص بهم نگاه کرد و دستشو ازم جدا کرد با   ریبهش نگاه کردم دم  ی اخم و تحکم خاص

غرور خودم و شرکتمو   شتریسود ب   یوقت حاظر نبودم برا   چینگاه کردم ه نیاخم به انگ
 بود  هرندیگ می خودش تصم ینزدم ناکات یفحر  نیپا بذارم به خاطرهم ریز 

 میهست  یاز کارشون راض میشناسیاما خب ما آقا آصلنو م نی_ممنونم آقا انگیناکات
   شنیراه بندازن اما خب قطعا موفق م روی دیکار جد  شونیقراره ا  میدونیم

  سوزوندی م  نویکه انگ یناکات  یداشت به حرفا  یبرگشتم که با لذت خاص  ریسمت دم به
داده   نویجواب انگ  یاصل کار  مینبود ما حرف بزن یاز ین گهیزدم د یپوزخند دادیگوش م

 بود



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

128 
 

که   ستین یز ی شراکت چ نیا می دار  یپروژه کار کی _ما با آقا آصلن سالهاست که  یناکات
 دربارش حرف زد  ییبشه سرپا 

اخم داشت که اصل برام مهم   کم یبهش نگاه کردم اما اون   یبه سمتم برگشت خنث نیانگ
 نبود 

 

 )رامان( 

 و هانا هم همراهم اومدن تو   ن یکارنو بغل گرفته بودم به سمت هال رفتم راد کهی حال در

 برم  یکیمن قربون تو   یمحشر  زیچه سوپرا  یوا   ی_وا

 دلم برات تنگ شده بود یلی_عمو خکارن

 از تو   شتریب یلی_من خ

 نشست   یدسته مبل راحت یپام گذاشتم هانا هم رو  یکارنو رو   مویمبل نشست  یرو

امشب که هاکان    میگرفت می تصم گهید  خوامیمن عمومو م گرفتی_همش بهونه م هانا
 نجا یا می ایگرمه ما ب شیژاپن یسرش به مهمونا 

 ن ی ای تا شما ب  رهیگی بچه سراغمو م نی_خوبه حداقل ا 

مبل نشست با حرص بهم نگاه کرد که خندم  یبه سمت آشپزخونه رفت هانا رو  نیراد
 دم یفهمیم  افشوی ق نیا   یگرفت خوب معن

 یبود وگرنه نم نی به زور کارن و راد نجامیاالن ا  نکهینزن هم یحرف اضاف نی _ببهانا
 پات فتهین یسوغات نکهیفقط به خاطر ا یر ی م یذاریخبر م یب  ینطوریاومدم هم

   دمی جدا خر ی کیتو  ی_اتفاقا برا 

 عمو؟   یمن چ  یا _برکارن
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 کنم یضربه فن رویکی _من امشب قراره 

 گارد برام گرفت  سادوی مبل وا  یرو  جانیمبل گذاشتمش که با ه یبعد رو  و

 شکستت بدم  تونم یبوکس کار کردم عمو م می با دا یمدت حساب نی_ا کارن

 االن من شکست خوردم   نیاز هم  تهی دا تی _اوه اوه پس مرب

  ادیتعداد کلساش ز  کمیکلس بوکس اما خب  مشیتابستون بذار نی_قرار بود ا هانا
   مشی هاکان هم نظر داد که بهتره از سال بعد بذار شدیم

 قرمز  میاز ت  ایو رامان کا  یآب می از ت ای _خب کارن کا

ما   یاومدو روبه رو   نیهمون لحظه راد  دیمبل بلند شدو خند ی از رو ی با ناز خواستن هانا
 نشست  

 آپارکات به عموت بزن سربلندم کن  هیر بابا  پس االی_ نیراد

 نیهم با حرکت استومبشن مشتشو به سمت صورتم بردو آروم بهم زد منم ع  کارن
مبل    یرو  دویکارن هم با ذوق خند نیزم یخودش با حرکت آهسته خودمو پرت کردم رو

 دن یپر نی شروع کرد به باال پا 

 ا ی _و قهرمان کارن کاکارن

تعارف کرد   یدنیهانا به سمتمون اومدو بهمون نوش  دمیبلند شدمو خند  نیزم یرو از 
گذاشتم دستمو دور    زیم  یازش گرفتمو رو رو ینیس  ستادیمن اورد کنارم ا   ینفر برا  نیآخر

 دم یشونه هاش انداختمو خند

 ی کرد  رییتغ  کنمیمدت که نبودم احساس م  نیا  ی_هانا تو 

 هوا داره  کمی_اوهوم صورتم  هانا

 ؟ ی _حامله ا
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 ن یپرسیسوالو م   نیچرا همش ا فهممیبابا من نم ی_هوف ا نیراد

 بچه دار بشن توننی بزرگ شدم مامان بابام نم گهیمن د گهی م یی_نه عمو رامان داکارن

 د یخند یبلند  یبا صدا نیکردم راد یخنده ا  تک

  ی..از طرفخوامیمن داداش م ری بهونه به ما نگ نقدریا  نهیا  تی _نه پسرم منظور دانیراد
از   دیبا ی چون اگه داداش داشته باش زنهیحرفو م  نیخودش ا  یبه خاطر راحت تونی دا

 دو نفر مراقبت کنه

 د یبهش زدو خند یهم چشمک ن ی رفت راد نیبه راد یچشم غره ا  هانا

 ه؟ ی _خب زن داداش باد صورتت واسه چ

 گفت:  ی با حالت ننه مرده ا  دویکش یهوف هانا

 زد شعور ی_هاکان بهانا

 مبل نشست   یبا ضرب رو دویگرد شد کارن خند چشمام

 _واقعا؟ 

شب بود بابا   ییمنو گذاشتن خونه دا   یاون شب که رفته بودن عروس ،مامانمیی_داکارن
  کهویکه  می کردیبوکس کار م می خونه داشت یتو  ییدنبالم با دا  انیزنگ زد که خودشون م

  ییدا  کردنیم سی ه سیه یپچ پچ دو نفر که ه   یپشت سرش صدا  میدیسروصدا شن
 شد و.. می قا   واری هم پشت د

  نکهیاما خب هاکان که جنبه نداره هم مشونیبترسون نی همراهه راد میخواستی_مهانا
گنده دستش زد تو صورتم که کل به فنا  ی خونه چنان با اون دستکش ها یتو  دم یپر

 رفتم

 د یبهم رفت خودشم خند یا  خنده هانا چشم غره ریزدم ز  یبلند  یصدا با

 زدمش که حالش جا اومد  نشی_کوفت انقدر گرفتم با اون دستکش سنگهانا
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اون   زنهیجر م میکنیم یباز  یی_هوف مگه من از عمو رامان بوکس ببرم هربار با دا کارن
   برهیم

 مبل بلندش کردمو دور خودم چرخوندمش   یرو از 

 م؟ یبزن یقی موس می_بوکسر عمو بر 

 شد ختهی اعتراض هانا درهم آم یکارن با صدا  جانیذوق دستاشو باال برد و همزمان ه با

 بابا  ی_ا هانا

 

 ( لی)د

کنترل راه رفتنم  کمیبود   ی زهر مار شیدنینوش یتو شعوریب یتو روحت دروغگو یا
اعصابمو بهم  یاون پسره خودخواه هم حساب  دنی ندادم د یسوت  ادی سخت بود اما ز 

خودم خوردم چندتا قدم برداشتم   اری اخت  یاز رو گهی د وانی ل  هی نیطرهمبود به خا ختهیر
لباس زنه بهشون   یرو  ختی ر میدنیزنو شوهر خوردم و تمام نوش هی محکم به  کهویکه 

 ن یمعلوم بود ژاپن افشونی نگاه کردم از ق

 خانوم محترم؟  یکن یکار م یچ ی_دار

 شرمنده روبه زنه گفتم:  نجاستیکه معلوم بود مسئول ا یتوجه به مرد   بدون

 دیمن شرمندم ببخش  ی_وا

 با اخم بهم نگاه کرد  شوهره

 د یکار کرد یچ دینی_خانوم بب

چه   نیخدا بب یوا   هیگر ریبزنم ز  خواستمیم دیبه لباسش کش یراست شدو دست خانومه
  یکوتاه م  اروی  نیمگه ا   شدن رفتن اما الیخیراه انداختم زنو شوهر شکر خدا ب یزی آبرور
 اومد 
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 ن یافتضاحو به بار اورد  نیبودن که ا  یدو نفر ک نیا د یدونی_شما اصل م

 _از عمد نبود آقا 

 هم همراه من هستن  شونی _ا

هاکان خان چشمام گرد شد    دنیحرفو زده بود برگشتم با د ن یکه ا ی به سمت کس کهوی
 نگاه کرد  ارو یبه   یو با تحکم خاص ستادی پشتم ا

 کنم یم یعذرخواه  یناکات یخودم شخصا از آقا  د یبر  دیتونی_مهاکان

 مهمون شما هستن   شونیا  دونستم ی_شرمنده آقا آصلن من نم

 د یبر دیتونی م ستی ن ی_مشکلهاکان

 _پس با اجازه 

و بهم    ستادی روبه روم ا یانداختم هاکان با حالت مردونه خاص نی رفتن مرده سرمو پا با
 دم یکش یانداخته بودم ازش خجالت م   نی نگاه کرد سرمو همچنان پا

   ؟یبگ یزیچ  ییخوا ی_نمهاکان

بهم   ینبود خنث یپا اون پا کردم سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم چهرش عصبان نیا  کمی
 کرد ینگاه م

 درست کنم آقا هاکان؟  تو ی کار کنم وضع ی_ممنونم ازتون..من چ

 به اطراف نگاه کرد بعد به سمتم برگشت  کمیبود  بشیج یهمچنان دستاش تو  هاکان

 د یاریبه وجود ن یمشکل یتا آخر مهمون کنمیخواهش م نیبگ یزیچ ست ین یاز ی _نهاکان

 اما پر از تحکم خاص بود  ینبود کامل خنث زی آم ریانداختم لحنش تحق نی پا سرمو

 برسونتت خونه تونهی اننده مر یی خوای_مهاکان

 ن ی تکون دادم آب دهنمو قورت دادم تا بغضمو بفرستم پا نیبه طرف یسر
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 رم ی خودم اومدم خودمم م ستین یاز ی_ن

  بشیج یدراوردو بهم اشاره کرد بعد دوباره دستشو تو  بشیدستشو از داخل ج هی  هاکان
 برد همزمان گفت: 

 ی نخور گهیبهتره د لنی_د هاکان

 _آقا هاکان..

 خانوم  لی_خوش بگذره دهاکان

خانوم تازه اولش   لید گفتیبود که بهم م یبرا نی اول نی بعد روشو ازم گرفتو رفت ا و
چشاش نگاه کنم   یتو  یاز فردا چه طور دونمیهوف من نم  لیشد د کهوی  لنیگفت د

بلرو   نی ا مراسم بودن که من  نی مهم ا  یبه بار اوردم حتما مهمونا  یچه افتضاح نیبب
 یدست پا چلفت لید کردمسرشون اوردم با حرص دستامو مشت 

 

 )هاکان( 

با هانا حرف زده بودم تا بهش   سادمی رفتمو کنارش وا ر یکه جدا شدم به سمت دم لید از 
برسونه که فردا   نیشده و به گوش راد دایپ نجایبگم که امروز سروکله خواهرشوهرش ا 

  یآمادگ ه یدعوت کرده حداقل قبلش   نویچون بهمون نگفته بود که انگ رسمیحسابشو م
 رامان بودن   خونهاونطور که معلوم بود  میداشت

 بود؟  یک یدختره که باهاش حرف زد نی _هاکان اریدم

  یمشکل  هیاومد بپرسه   یکرده بود اما خب هربار م ریوقته تو گلوش گ یلیسوال خ  نیا
 به سمتش برگشتم  نیافتاد به خاطرهم یاومد عقب م یم شیپ

 _آشپزمه 

 با تعجب بهم نگاه کرد  ریدم
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 _آشپز؟ ریدم

هم فشار دادو به اطراف نگاه کرد   یرو  کمیبه نشونه اره تکون دادم که لباشو   یسر
گارسون اومد و بهمون   دادیهم فشار م یلباشو رو   ریدم شدیم   یزیچ هیهروقت  

برداشتم اما خب   یکیها  رو برداشت منم  یدنیاز نوش یکی  ریتعارف کرد دم یدنینوش
از   نیبخوره به خاطرهم رویکی  نی ندم ا اجازهدادم  حیداشتم ترج رویچون آمار خوردن دم 

 دستش گرفتم که به سمتم برگشت 

 ر؟ ی شده دم یزی_چ

 ست ین  یمهم زی _نه چریدم

 شده؟  یچ  ری_دم

 ی آشپزتو از دست بد نی بگم ا یز ی چ خوامی_نمریدم

کردم و موشکافانه بهش  زیچشمامو ر شدیمربوط م ل یبهش نگاه کردم پس به د مشکوک 
 نگاه کردم 

 ؟ ی بگ یچ ییخوایآشپزمو از دست بدم؟مگه م دی_چرا من با 

 گذارا قرار داشتم هیرفته بودم با سرما  شبیکه د ی_اون مکانریدم

 گفتم:  یهمه دست دست کردنش عصب ن یاز ا کلفه

 خب.. یگ ی_همون خراب شدرو م

از سالن نگاه کرد اما من  گهیسمت د  هیبه  دیموهاش کش یتو  یکلفه دست ریدم
 بگه یچ  خوادیم  نمیتا بب کردمیهمچنان منتظر به صورتش نگاه م

 _اونم اونجا بود ریدم

  یصندل یاز سالن رو  یبرگشتم که گوشه ا  لیگرفتم به سمت دزدمو رومو ازش  یپوزخند
 کرد یمظلوم نشسته بودو به مردم نگاه م
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 تنش بود؟  ی_چه جور لباس

تنش   یی لباسا نی همچ هیاونجا مجبوره   ادیم ی تنش نبود خب هرک ی_لباس خوبریدم
 کنه 

من   هیاون چ  ؟مگهیچ ؟کهیعصب  ای بشم  یداره حرص یبردم چه لزوم بمیج یتو  دستامو 
بود  یاونجاها م  دیآشپز اما اون آشپزم بود به خونم رفت وآمد داشت نبا  هیبود جز 

دنبالم باشه به خصوص   یثیحرفو حد  خواستمیمن بد تموم بشه نم  یامکان داشت برا 
نظر داشت گرفتم به  ریکه رفتارمو ز   ریاز دم  ومورسانه ها بودم ر نی ذره ب ری من ز   یوقت

 اطراف نگاه کردم 

 نبوده  یکس شیپ نهیگذرش خورده مهم ا  ای  یکی _حتما اومده بوده دنبال 

هم  یدختر نشسته بود حساب  هیمردو   هی نیرو حرفت حرف بزنم اما ب خوامی_نمریدم
 د یخند یم زدوی بودن باهاشون حرف م دهیبهم چبس

 ره ی م شیپ هشیداره برعل ی چرا همه چ دمیکش یهم بستمو کلفه پوف یرو  چشمامو

 شون؟ یشناس ی_م

 ندارم  یاون رده سن  یهم تو   یدوست ستی آشناهام ن یتو ی_من مرد هفتاد ساله ا ریدم

 به سمتش برگشتم   ظیپوزخند غل هی با

 رمرد؟ ی_پ

  وانمی داخل ل یدنیاز نوش کمیکردمو   یبه نشونه اره تکون داد تک خنده عصب یسر  ریدم
  یهدفا   هیهرچند فقط اون نبود که    شونیدارن ا یا  گهید تیخوردم به به پس شخص

مرد    هیشدن به  کی طور بودن هدفشون نزد  نیسرش داشت همه دخترا هم  یتو یخاص
هم جزو اون   لیمهم باشه د ادمیز  اشون یلیخ  یسنش فکر نکنم برا  گهی پولدار بود د

   ستیبود که حتما سن براش مهم ن  ییدخترا 
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 ( لی)د

بودن   یکه ژاپن یود به سمت اون زنو شوهربا حرکاتم ب ختهیکه آم یخجالت خاص با
که توجهشون به سمتم جلب شد مرده که انگار منو شناخته  ستادمی رفتم روبه روشون ا 

  یبا شرمندگ یاخم کرد اما همچنان چهره خانومش خندون بود به زبون ژاپن  کمیبود 
 گفتم:

 خوام ی_من واقعا معذرت م

 که هردوشون کامل بهم نگاه کردن  ستادمی ا  نشونیب

  نیفقط ا کنمیم دیبگ یهرکار  کنمیم  یبشه بازهم عذرخواه یاون طور خواستم ی_نم
 د ینذار یمهمون  نیا  یمسئول برگزار یاتفاقو به پا 

 یزنیحرف م   یچه قدرم خوب ژاپن زمیعز هیچه حرف نی_ا خانومه 

 ن ی_مچکرم چه قدر شما مهربون هست

 د؟ یحرف بزن یژاپن دیتونی _م

اخم  گهیبه روش زدم د یبود برگشتم لبخند  ده یسوالو ازم پرس نی سمت مرده که ا  به
 نداشت انگار دلخور بودنش برطرف شده بود

دوست   ی لیهستم اما زبانتونو خ دنیخوب فعل در حال آموزش د ادی_بله اما خب نه ز 
 دارم 

 د یوبه پس به ما اضافه بشخ یلی_خ

باهاش حرف بزنم هم  تونمی م ینطوریا  ولی ا نشون یزدم پس موندگار شدم ب یلبخند
 شه یکسل کننده سرمم گرم م یمهمون  نیا  یهم تو   شهیم  تیزبونم تقو 

 _ممنونم واقعا 
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 )رامان( 

هم   نیکه زدم هانا شروع کرد به دست زدن و به دنبالش کارن و راد رویانیپا  تمیر
 سازاشونو کنار گذاشتنو دست زدن 

 _به به معرکه بود گروه راکهانا

 سر جاش گذاشتم  تارمویزدمو گ یلبخند

 کجاست؟  نیرامان پل  ی_راستهانا

  میندار یتموم شده و باهم ارتباط یهمه چ گهی زدم خبر نداشتن که د یتلخ پوزخند
 سخت باشه   ای لیخ یهرچند فکر کنم هضمش برا

 تموم شد گهید نی_پل

 کرد  یونی هانا پا در م عی خواست اعتراض بکنه که سر  نیراد

 م یکن یدخالت نم ن ی_آ آ رادهانا

 شد یم  لیبود اونوقت گروه راکمون تکم نجایهاکانمم ا   یی_کاش داکارن

  شهیخارج یها  یمهمون شی چون پ ستین نجایاگه االن ا   تی _دا

 ؟ یدربارش فکر بکن  ستی _رامان بهتر نهانا

 گفت:   عیسر   نیسمتش برگشتم که راد به

 میدخالت نکن یاالن گفت  نی_همنیراد

  نیهمچ هیمبل نشست حق داشت خودمم موندم که چرا    یرو دویکش  یپوف هانا
 گرفتم اما خب..  یمیتصم

  خوامیمن م کهیاون شهیم کنهی نم تمیاذ  گهیبود باهام حرف زد که د نجایا  نیپل شبید
 یبهش گفته بودم سرشم کل شی وقت پ یلیخ  نو یا  خواستمشینم گهیاما خب من د
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همو   یلیانتخابه چون واقعا خ  نیبهتر  نیکه ا  میداد حیو هردومون ترج  میبحث کرده بود
کردن   یشده بود درسته منم عمل مونیباز پش نیلمدت انگار پ هیاما بعد   میکردیم  تی اذ
دلم دوباره   نکهیبه خاطرا  دینداشتم شا  یبرام سخت بود اما چاره ا یلیخ میتصم  نیا

من عاشق هنره و تو کار   نیهستم درسته اونم ع  نیبود درسته چند ساله که با پل دهیلرز 
  تونستمی که م یطفکاراش ببندم امروز تنها ل یچشمامو رو  تونمیاما خب نم  هیقیموس

  نیپل یبود که به چندتا از دوستام زنگ زدم بهشون خبر دادم که از صدا  نیبراش بکنم ا 
  یبرا  ن یبود و اونا هم دنبال خواننده بودن پل  بای و ز  رایگرم گ نیپل  ی استفاده کنن صدا

  یرابطه احساس هیوارد  نیبس از اولشم منو پل نویکامل تموم شده بود هم یمن به معنا
 م یشده بود  مقانهاح

 

 )هاکان( 

 نمت یب یشرکت م ی_باشه پس فردا تو 

 با اجازتون  امی_حتما..سروقت م

شدم داشت با   لی متوجه د کهوی از دوستام  یکیبه نشونه باشه تکون دادم با رفتن  یسر
با   شیپ قهی چند دق نی هم نیباال دادم ا  ییابرو دی خند یم زدو یو همسرش حرف م  یناکات

برم   زنه؟بهترهیو داره باهاشون حرف م ششونهیاون دوتا برخورد کرده بود چه طور االن پ
نبود دختره   یعاد  کمی  لید  ینزده به سمتشون رفتم رفتارها یا  گهیگند د هیتا    ششونیپ

که  زشون یم  کی خورده بود نزد یاحمق باز به حرفم گوش نکرده بودو از اون زهرمار
 نفر متوجه من شد  نیاول لی د دمیرس

 _اوه آقا هاکان هم اومدن لید

   لیو همسرش نگاه کردم بعد به د یبه ناکات  یچشم ریز 

 بلدم  یژاپن  یکه من داستان ها   دادمیم  حی_داشتم بهشون توضلید
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تکون   ی کنیم یچه غلط نجایا  نکهیبه نشونه ا ی سر یبهش نگاه کردم به آروم خونسرد
بهش نگاه   یخاص یتحکم و خونسرد  هیهمچنان با   دیلباش ماس  یدادم که لبخند رو 

 گرفتم  یم  شیاز درون داشتم آت کهیدرحال کردمیم

  شونی االن که ا   ستیبلد ن یاز زبون ژاپن ریبه غ یزبون چی_چون همسر من هیناکات
 ست ی نهمسرم خسته کننده  یبرا  یمهمون گه ی سرمون گرم شده و د  یاومدن حساب

کارها بلد    نیزد نه بابا پس از ا یبه ناکات یلبخند قدر شناسانه ا لی د دیابروم باال پر  هی
 بلده  یژاپن دونستمیبود نم

 _خوشحالم که همسرتون خوشحالن 

  گهیم یداره چ  دمیفهمینم اد یزد همسرش به حرف اومد اما خب من ز  یلبخند  یناکات
با ذوق بهش نگاه کرد منتظر بهش   لیحرف زدنش تموم شد د  یبود وقت فیضع میژاپن

 نگاه کردم تا ترجمه کنه

 م ی ای_حتما ملید

 گفت:  جان یبه سمتم برگشت و با ه بعد

 کنهیمارو به ژاپن دعوت م   ی_خانوم ناکاتلید

 یچ دی دار بهش انداختم که خودش فهم ینگاه معن هیکردم   سیلبمو با زبونم خ  کمی
 گفت:  عی سر  نی مگفته به خاطر ه 

 شما و منو..جدا جدا  ی عنی_ما و منو..لید

  لیباز به حرف اومد به د یگفتم همسر ناکات  یتکون دادمو آهان  دی به نشونه تا یسر
هول کرد خانومه هم با لبخند به من اشاره   کمیگرفته شد بعد  کمینگاه کردم که صورتش 

همون طور که به اطراف نگاه   گهینم یخوب  ز یاصل چ دونستم یم   زدی حرف م  کردویم
 گفتم: ردبود خونس لیو مخاطبم د  کردمیم

 گه؟ ی م ی_چ
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 به حرف اومد:  عی سر لید

 که من چه قدر باهوشم  گهی_داره ملید

  نیکه ا یمهم نبود ناکات ادی اما برام ز  گهیداره دروغ م دونستمیسمتش برگشتم م به
 به سمت من برگشت  کرد بعد ییصدا  ی تک خنده مردونه ب دیشن لرویحرف د 

 د؟ یکنیخانوم خوشگل م نیحلقه تو دست ا  یکه ک گنی_خانومم دارن میناکات

دستشو کنار صورتش گذاشته بود تا من اونو   هیکه   لی کردمو به د یخنده مسخره ا  تک
شد نگامو ازشون گرفتمو به اطراف   نی نگاه کردم ابروهام باال پا نهی و اونم منو نب نمینب

 ادامه داد  یدر حال پخش بود ناکات یآروم یقینگاه کردم موس

 د؟ یبرقص بایخانوم ز  نیبا ا دی خوای_نمیناکات

  لروید تونستمیم  ینطوریبود ا یاره فکر خوب میبه سمت هم برگشت   لی همراه د همزمان
 گفتم: لی با خباثت روبه د باهاش حرف بزنم نکهیاز اون دوتا دور نگهدارم و هم ا

 شه یازمون ناراحت م یخانوم ناکات می_اگه نرقص

دستشو   خواست یدلش م دیبا  میلیاجبار که خ یبه سمتش دراز کردم اونم از رو  دستمو
دور  گمو یدست د  دمشی به سمت خودم کش یمردونم گذاشت به آروم ی دستا ی تو

که    ییآدما هیبق نیوسط ب میشونم و باهم رفت  یرو  گشوی کمرش گذاشتم و اونم دست د
 گفت:  یبا لحن طعنه دار لی د دنیرقصیم

 م یناراحت کن رو یخانوم ناکات خوام ی وقت نم  چی_هلید

 که زده بود گفتم:  یتوجه به حرف  یحرفشو خوب گرفتم بهش نگاه کردم ب طعنه

 حالت بهم نخورده  یدنیتعجبه که با نوش هی_ما

 پوزخند کنج لبم ادامه دادم: هیبا طعنه و  بعد

 نرماله یبهش عادت کرد  یتعجب کنم وقت دی_هرچند چرا با 
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  نیا  ریحرصم خوردم تقص  یعادت ندارم امشب از رو یدنی_نرماله؟من اصل به نوشلید
 بود که..  یخانوم ناکات

 ؟ یحرف بزن نقدری ا  شهیهم ی_مجبور

 بدم  حیکه مجبور بشم توض یی _نه فقط وقتالید

زدم به سمتم برگشت خودشم خندش گرفته   یروشو با قهر ازم گرفت لبخند کوتاه  بعد
بودم حداقل کنار خودم بود گند   یاوضاع راض نی از ا  مید یرقصیم می بود همچنان داشت

حفظ   یمهمون   نیئول ا من به عنوان مس  یآبرو  جه یپس در نت زدینم  میحرف اضاف  زدینم
نکردم در عوض   یبهش توجه کردینگاه م بهمونافتاد که داشت   نینگاهم به انگ  شدیم
   میشد  رهیهم خ یچشما  یمدت کوتاه تو   هی یدستام خم کردم و برا  یرو لروید

 ی دیم  یخوب ی_بو 

 زد   یلبخند نمک م یبعد بلندش کردمو دوباره شروع کرد  و

 اسمنه ی_ لید

 م یزد  بغلش کردم و شروع به تکون خوردن کرد  یباال گرفتم که دور خودش چرخ  دستشو 

 _رقصتم خوبه 

 شما  ی_نه به خوبلید

 ی کاره ا   نی_معلومه ا

  رهی شبا م  یوقت میخورد یتکون م مویهم قرار گرفت  یبه سمت برگشت دوباره روبه رو  لید
  میاز هم جدا شدآهنگ   افتنی  انیرقصش خوب باشه با پا  دمیبا یی جاها نی همچ هی
حدس زده بود که چرا اون حرفو زده بودم به سمت   کمی نگاه بهم کرد فکر کنم  هی لید
 رفتم  یناکات یآقا

 م ی_خب بهتره ما بر 
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 خونتون تنگ شده  اطیح ی قهوه خوردن تو  ی_آقا آصلن منو خانومم دلمون برا یناکات

 گفت:   لید عی سر دمیجور کنم که د یبهونه ا  خواستم

 منم عاشق منظره اون خونم  یناکات یآقا  هی_فکر خوبلید

زدم دونه دونه حرکاتشو کنار هم گذاشتم هــه دربارش   ینگاه کردم پوزخند تلخ لید به
 نقشه اس  هیکاره بود همش   نی پس اونم ا کردمی اشتباه فکر م

 ان؟ ی قهوه خوردن م یهم همراهمون برا  شونی_ایناکات

که دلش    دونستمیاومد که بگم نه اما خوب م یم  لم یم فنگاه کردم که داشت برا لید به
نبودم مانع به هدف   یبه هدفش برسه منم مرد تونستیم ینطوریهه ا  ادیب خوادیم
 برگشتمو خونسرد گفتم:  یبه سمت ناکات نیدختر کوچولو باشم به خاطرهم هی  دنیرس

 ان ی_بله البته که م

 

 ( لی)د

  یبود به خصوص برا  ادیز  یادیز  کمی  کردمیاحساس م یدنینوش یتو یزهر مار یمقدار
  میهاکان اومده بود ی ها  نیموز یها عادت نداشتم با ل یزهرمار نی به ا ادی من که ز 

  یداخل محوطه نشسته بودن منم کت رو  یمبل ها  یو همسرش رو یخونش ناکات
ل  بود چون من اص  ضهیغر ی سرد بود هرچند از رو  کمیبودم چون هوا  دهیلباسمو پوش

 منن   یمهمونا   نا یرفته انگار ا یسردم نبود هاکان هم معلوم نبود کدوم گور

 خته یکج و کوله شده و بهم ر  ینبودم همه چ نجایامروز که من ا  دی_نگاه کن

 گفتم:   کردمیمبلو مرتب م یکوسن رو  کهیدر حال بعد

 خودش باشه  یسر جا  یهمه چ خوادیداره م یانضباط  یضیمر نی _ا
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بود نشسته   لیمحوطه باز و   ی که تو ییمبل ها  ی رو  اط ی داخل ح یناکات  یو آقا  خانوم
حرف زدنا هم   ن یکنترل ا  زدمی فک م کردمویبودن و من هم داشتم کوسن هارو مرتب م

 هیکه البته با اومدن هاکان بق  کردیداشت کنترلم م یکیدست خودم نبود انگار  ادیز 
هاکان   خوردم یم  یزیر یتلو   هیوقتا  ید بعضنبو  محرفمو ادامه ندادم تعادلم دست خود 

 بهشون نگاه کرد   دی حالتمو د  نیکه ا

 م؟ یبخور  کیپ هیقبل از قهوه هکردوممون   ه ی_نظرتون چهاکان

 _البته چرا که نهیناکات

 نگاه منظوردار بهم انداخت  هیسمتم برگشت و   به

 ؟ یکمکم کن یی خوای_مهاکان

به نشونه اره تکون دادم و دنبالش راه افتادم تلو تلو خوردم اما مراقب بودم که  یسر
به   یحرف چی ه یب میبود وارد خونه که شد یبد یل یوضع خ  هیخدا سرم اصل  یوا  فتمین

  رون یخوشگل ازش ب وانی باز کرد و چهارتا ل روی باال نتیهاکان کاب میسمت آشپزخونه رفت 
 بهم نگاه کرد  ختیر یزهرمار وانی تر لهکردوم نصف کم یاورد و تو 

 ن یکن رو زم ی خال تویدنینوش  نی_تو گوشه مبل بشهاکان

 دادم  هیبه اپن تک  یسخت به

 خب خورمشی_نه..م

 ومد یخوشم ن  شی زد که اصل از معن یبه سرتاپام نگاه کرد پوزخند هاکان

 شب  یبهتره به خصوص برا  ی نطوری_اره..ا هاکان

بودم که   جی از کنارم رد شد با تعجب بهش نگاه کردم اما اونقدر گ یحرف  چیبعد بدون ه و
هاکان   م یباشه دنبالش راه افتادم به سمتشون رفت تونهی م یحرفش چ یمعن دمینفهم

خوردم چشمامو   وانموی ل ی تو  اتیمحتو  یمبل جا گرفتم وقت  ینشست و منم کنارش رو 
هاکان   رهینشد که دردم بگ شد اما باعث  جادیمعدم ا   یتو یهم بستم سوزش یمحکم رو 
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بهم انداخت و بعد دوباره به سمت اونا برگشت و مشغول حرف زدن شدن   ینگاه مین
  نیبود به خاطرهم روقتی گذشت د قهینداشتم چند دق یحالم اصل خوب نبود حس خوب

زور  هخوردم و ب ییاما من تلو میو همسرش بلند شدن منو هاکان هم بلند شد  یناکات
 فتاد یکدومشون چشمشون بهم ن  چیخودمو گرفتم که شکر خدا ه

 م ی_هنوز قهوه نخوردهاکان

 د یبهمون سر بزن میشیخوشحال م م یشده بهتره ما بر ری د گهی_نه د

 _حتما  هاکان

 ر ی_شب بخ

رفتن هاکان دستاشو   یوقت  میشد رهیرفتنشون خ ری کردمو به مس یازشون خدافس  منم
 خوردم که هاکان بهم نگاه کرد  یزی برد منم تلو ر بشیج ی تو

 بردارمو برم  فموی_من ک

 جالب بود یلیمار هشت سر خ تی _حکاهاکان

 خوردم که نگاه هاکان مزحکانه شد  یا گه یتوجه به حرفش دوباره تلو د  بدون

 رفت اما بازهم با وجود اون کفشا تعادلمو حفظ کردم  جیسرم گ کمیبه سرم گرفتم  یدست

   یخلصش کرد  یل یتو خ گهی_د هاکان

 منم مجبور شدم همراهش قدم بزنم  نی بعد شروع کرد به آروم قدم زدن به خاطرهم و

 احساسات نشو با منطقت راه برو  ری اس گهی _داستان مهاکان

رد بهم نگاه کرد اما چشماش  اونم خونس  ستادمی کردمو روبه روش ا یوونگ ی از سر د خنده
 گفتم:  یبفهمم با لحن کش دار تونستمیکه واقعا نم ییپر بودن از حرف حرفا
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..خسته..خسته نی..طبق..قوانی..در چارچوب..منطق..همه چی..همه چرهی_هاکان..مثل ش
 کننده

 بود ستادهی ازش گرفتمو راه افتادم اما اون همچنان ا رومو

 ؟ ی_اره..تو چهاکان

 سمتش برگشتم که ادامه داد: به

 ؟ یکنیبا منطقت حرکت م  ا ی  یداری_با احساساتت قدم برمهاکان

 به سمتش برگشتم  کامل

 _خب معلومه..با..منطقم

رومو ازش گرفتمو دور استخر شروع کردم به قدم برداشتن اونم پشت  دیباال پر ابروهاش
 سرم راه افتاد 

  یبرا   نایعلوه بر ا  خونمیهم درس م  کنمیکه دانشجوام اما هم کار م نی_مثل من با ا 
 ذارمیکدوم کم نم چیه

حالت   هی با  ستادمی ا دیفهم ی وقت  داشتیبودو قدم برم نی سمتش برگشتم سرش پا به
 بود  اوردهیسرشو باال اوردو بهم نگاه کرد اما هنوز کامل سرشو باال ن یخاص

 م؟ یآدم ساده لوح ی کرد  هاکان خان فکر ید ی_تو منو کم د

به   یبرد باد بشیج یکامل باال اوردو به اطراف نگاه کرد دستاش هنوز تو  نباریا  سرشو
 غبغش دادو گفت: 

 ی ستیوجه..معلومه ساده لوح ن چیمن به ه ز ی_نه عزهاکان

زدم و به   یکنار استخر افتادم لبخند  یراحت ی ها  یصندل  یخوردم و با ضرب رو  ییتلو
گاه خودم   هیشدم هاکان بهم نگاه کرد دستامو بردم پشتمو تک رهیخشب   کی آسمون تار

 کردم هاکان هم کنارم نشست نگاهم به ماه که کامل شده بود افتاد 
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 _امشب چه قدر ماه قشنگه 

  خوردیداشتم باد به صورتم م یهم بستم حس خوب  یبه ماه نگاه کرد چشمامو رو  هاکان
 کردم ی سردردمو فراموش م گهید

 _اره به نظر منم قشنگههاکان

 _هوا هم خوبه

شونه   یکج شدم و سرم رو  کهو ی بعد دستامو روبه جلو کش اوردم دست خودم نبود  و
راست   تونستمی برام گنگ بود نه م یهم بستم همه چ یهاکان نشست چشمامو رو  ی ها
بهم  ینزد چه قدر حس قشنگ یهاکان هم حرف  فتهیاتفاق ب نیا  خواستمیو نه م نمیبش

 دست خودم نبود  یچ ی حسو دوست داشتم اما واقعا ه  نیچه قدر ا دادیمدست  

 

 )هاکان( 

 _هوا هم خوبه لید

  ینکردم تو  یتکون داد دستاشو روبه جلو کش اورد بهش توجه دی به نشونه تا یسر
شونم   یسرشو رو   دمیشونم افتاد به سمتش برگشتم د یرو یوزن کهوی همون لحظه 
جملتشو   یبعض ای  خوردیتلو م   یوقت  نهینخور به خاطر هم نقدریا  گمیم  یگذاشته وقت

حالم   زدیآقا صدا م ایبدون خان   کی کوچمنو چند بار به اسم  ای  کردیکش دار تلفظ م
خوابش برده   یکیبوده و کنار  ینطوریهم اونجا ا   شبید نکهیفکر ا  خوردیازش بهم م

براش نقشه ها داشتم   چون فعل اوردم یخودم نم ی اما به رو شدمی باشه ازش متنفر م
و    ستی خواب ن دونستمیشده بود چشماش بسته بود م دتریسف کمی دشیصورت سف
چون هنوز نفس هاش منظم نشده بود همون طور که سرم به سمتش   شنوهیمصدامو  

 بود گفتم: 

 ده یم   اسمنی  ی_هوا بو 
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  یبود اما نگاهش رو دهیچشماشو باز کردو بهم نگاه کرد گونش به بازوم چسب لید
  کردمیفکر م نیوبه ا   کردمیچشماش بودو بهش نگاه م یچشمام بود منم نگاهم فقط رو 

به خودش   لید الیخی..پوف بنقدریا  یمظلوم یچشم ها  نیهمچ هی   شهیکه چه طور م
 ست ی اومد ازم فاصله گرفت معلوم بود حالش خوب ن

 برم  شدمی..اره..بلند مشدمی_من..داشتم بلند ملید

هم قرار    یبعد بلند شد منم همزمان باهاش بلند شدم به سمتش برگشتم و روبه رو  و
االن بهش    نیبهش نگاه کنم بهتره هم میمستق  خواستمیبه اطراف نگاه کردم نم میگرفت

 بگم که از نقشه هاش خبر دارم 

 _نرو 

شد بهم نگاه کرد به سمتش برگشتم هــه چه قدر خوب داشت    یسوال  افشیق لید
 زد یم یبه موش مردگ خودشو

 بمون  نجای_امشب ا 

از    ایبود  ی اثر اون کوفت ای قرمز شد حاال  کم یشدم چشماش  کی قدم آروم بهش نزد هی
 شده بود گفت: جیگ که یدر حال یبه سخت  لی د یخواب یهم ب  دیشا  ای ترس  یرو

 _ها؟ لید

 ؟ یتعجب کرد  نقدری_چرا ا 

 خورد با لحن آروم و خونسردم ادامه دادم:  یتعجب بهم نگاه کرد باز تلو آروم با

 گه ید میباهم نجای ا  یخب االن موفق شد یکرد یتلش م ی وقته داشت یلی_خ

قدم جلو گذاشتم انگار   هیقدم عقب گذاشت اما من   هیبهم نگاه کرد   یبا ناباور لید
 دیفهمیازشون نم یزی اما چ کردیم  هیخودش تجز  یداشت حرفامو برا

 د؟ ی_ببخشلید
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 کردم  دیصورت متعجبش کل  یکردم اما بعد دوباره نگامو رو یاطراف نگاه به

  یدعوت  یبعدش تو  یخونم کار کرد  یآشپز تو  هی کشش نده..به عنوان   لید گهی _بسه د
 خونم  یشب اومد  تیدر نها  یها جلوم سبز شد 

 کردم اما ادامه دادم  یمکث

 شد  یخواستیکه م یزیچ  گهی_باشه د

باالش اوردمو بهش   کمیانداختم اما بعد  نی کردم سرمو پا یبا زبونم تر کردم مکث لبامو
 نگاه کردم 

 تو   می_بر

 

 ( لی)د

نرم و   یل یچشمامو باز کردم جام خ یلبام بود با ذوق خاص یلبخند محو رو   هی  کهیدرحال
  کمیمو کامل باز کردم بالشم فشردمو خودمو کش اوردم چشما  یسرمو رو  کمیراحت بود  

جانم اتاقم چه قدر بزرگ و باکلس شده فکر کنم همراهه   یبه اطراف اتاق نگاه کردم ا 
باشه اونم   یمدل نیاتاقم ا  وار ید  خواستیاما من دلم نم  میدیدخترا به آرزوهامون رس

به   یداشت حت یقشنگ یلیخ  یبود که نما  یا شهیکامل ش واری سمت د  هی یرنگ طوس
داشتم رومو از اون منظره لذت بخش گرفتم به ملفه روم نگاه کردم   دیهم د ایدر یآب

رنگا   نینبود از ا  ینطوریکه ا  چکدوممونیه قهیسل  یول یبود بالش ها هم مشک یطوس
شد ملفه   جادیتنم ا  یتو  یبهم دست داد لرزش خاص  یکم کم حس بد  ادیخوشمون ب
نشستم   خی تخت س یوحشت زده رو   دمیدکه  یز یچ دنیکنار زدم با د  کمی  دیرومو با ترد 
  سایبه اطراف اتاق نگاه کردم در اتاقم بسته بود وا  عی من..من لباسام..سر  شدیباورم نم 

حد ممکن گرد شد گوشه تخت    نی اتاق هاکانه چشمام تا آخر نجایاومد ا  ادمی االن  سایوا 
تخت بلند شدم اونقدر برام بزرگ بود   یچنگش زدمو تنم کردم از رو  عی بود سر  شرتیت هی

به سمتش رفتم   عی افتاد سر   مینقره ا  فیچشمم به ک دیرسیزانوم م یتا باال  بای که تقر
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پاسخ از    یو هفت تماس ب ی کردم س روشنش نکهیشکر خدا هنوز توش بود هم لمیموبا
  عیدختر سر  یکار کرد  یچ  یکرد کار یتو چ لید  یبه سمتم هجوم اورد وا  نیلیطرف آ 
که به وجودم افتاده بود موهامو پشت گوشم زدم    یگرفتم و با استرس خاص نویلیشماره آ 
کرده   ی خدا نکنه باهم کار  ایشب خونه هاکان موندم؟  یعنیکردم؟ ی کار م یچ نجایمن ا 
   اد؟ینم ادمی یچی اصل چرا ه میباش

 تو؟  یمنو دق بد  ییخوا ی؟م یی کجا ل؟توی _الو دنیلیآ

  دیباشه با  فتادهین یواقعا اتفاق  دیکردم آروم باشم شا یدهنمو قورت دادم سع آب
 خودمو حفظ کنم  ی خونسرد

 خونس؟  لین نیلی_آ

سرکارت اونم    یگفتم صبح زود رفت یخونه نبود  شبی_نه رفت نگفتم بهش که دنیلیآ
مراسمه بعدش   یهاکان هم تو   یداد امیپ ؟اولی تمام شبو کجا بود  نمیباور کرد بگو بب

 د یبه دستم نرس یامیپ گهیخونه هاکان بعد از اون د میر یها م یهمراهه ژاپن یداد  امیپ

افتاده   یاون درشت بود که حساب  کلیبه لباس تنم نگاه کردم اونقدر ه یقد نهی آ یتو  از 
  نطوریا دم یکوتاه بودم با  بایو تقر  زهیم  زهیمنم ر  کلیخب ه یلباسش از طرف  یبودم تو

 شد یم

از هاکان نبود  یاثر  یتخت بودم ول یکه شدم رو  داریب نیلی_من..من خونه هاکانم..آ
 لباسمم تنم نبود 

به   شبوی د  یتونی م نیخوب فکر کن..فکر کن بب ل یآروم باش د  نی؟؟ببی_چـــــــنیلیآ
 ؟ ی اریب ادتی

همه  تونستمی نم نکهیاتاق شروع کردم به راه رفتن از ا  یبه سرم گرفتم و تو  یدست
شوک زده و   یهم حساب نیل یآ  یاز طرف  شدمیم یداشتم روان ارمیب اد یاتفاقاتو خوب به  

 گرفتم  یها خوردم و فراموش یدنیبود از اون نوش دهیمتعجب بود انگار فهم
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  میها اومد یپنبا ژا میدیخوب بود رقص یهمه چ میبود ی..تو مهمونکنمی_دارم فکر م
 خونه

 _خب نیلیآ

 به مغزم فشار اوردم  کمی

از    رویانگار همه چ نیلی..آستین ادمی  گهی براشون قهوه درست کنم بعدش د خواستمی_م
 مغزم دراوردن 

  یا شهیش واری منظره روبه روم بود پشت د  یهمونطور که نگاه مشکوکم رو ستادمی ا  کهوی
 لب زدم  یبه سخت ستادمی ا

 لحظه آقا هاکان منو گرفت بغلش بعد..بعد گذاشت رو تخت   ن یانگار آخر  نیلی_آ

 ی زیچ یحرکت  دیکن یکار دیبزن یحرف  نکهیاد؟اینم ادتی  یزی _چنیلیآ

منو به مرز    یداشت بدجور دیچرخ یسرم م یکه تو   یفکر لعنت گرفتیم  میکم داشت گر کم
 کشوند یم یوونگید

 ن یلینمونده آ ادمی  یچی..هستین ادمی..تونمی_نم

 ادی نم ادتیاتفاقات هم   ی_حرفا به کنار تو حتنیلیآ

 گفتم:  گرفتمیاز زور استرسم انگشت اشارمو به لبم گرفته بودمو آروم گازش م  کهیدرحال

 ن؟ یلیآ  میکار کرد یما چ   شبید یعنی_

 _آروم باش..االن کجاست؟ نیلیآ

 سایوا   یول  دونمی_نم

ازشون   ی به سمت پله ها رفتم به آروم یاشکو یصدا بازش کردم   یسمت در رفتم ب به
 ازش نبود  یخبر  دمیکش نی به پا یرفتم سرک نی پا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

151 
 

 سرکار رهی_اون صبح ها زود م

اومدو به سمت آشپزخونه  رونی سالن ب  یاز ورود کهویجملمو تموم نکرده بودم که  هنور
 دم ی چسب واریبه د  دموی خودمو عقب کش عی سر دنشی رفت با د

 تبلت گنده هم دستشه  هی زنهی حرف م  لشی..داره با موبانجاستینرفته..هنوز ا  نیلی_آ

 رفتار کن  یعاد  شش یخودتو جمعو جور کن برو پ عی _خب سر نیلیآ

 رم ی رفتار کنم..اون بره منم بعدا م یعاد تونمینم ن؟منیلیآ ی_عاد 

 شده  یچ شبید می تا بفهم شش یبرو پ لیبابا د  ی_انیلیآ

 ششیپ رفتم ی م دیافتاده پس با  یچه اتفاق شبی د دونهیحتما اون م  گهیراستم م دمید
بکنم و خودمم   رو ی االن قال قض نی پس بهتره هم شمیباهاش رودرو م یباالخره که چ

  لشیآشپزخونه بودو داشت با موبا یرفتم هنوز تو  نی از پله ها پا د یخلص کنم با ترد
 زد یحرف م

 رم ی_حق باتوئه..اره م

 شبی که انگار د ینرو..لبخند به روش بزن طور عی برو با ظرافت سر _آروم آروم نیلیآ
 سراغ اصل مطلب یبر  عی سر   شیبترسون دینشده نبا یزیچ

بستم   گهی هم د  یقلبم گذاشتمو چشمامو رو یشدم دست آزادمو رو  میستون قا پشت
و   یچه طور کردمی کار م یکردنش سخت بود حاال چ یحرفا آسون بود اما عمل نی گفتن ا

 کردم یاز کجا شروع م

هم خوب   لی اولش ناراحت شدم اما برخوردمون با د یعنیبود  ی_اره شب قشنگهاکان
 شد

 نشست  ینهارخور زیم  یگرد شد پشت صندل چشمام

 کنم یم  فی تعر  اتویاومدم جزئ یبهتر گذشت وقت کردمیفکر م کهی_از اونهاکان
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 ..الو؟ ل؟ی _الو دنیلیآ

داره به طرف   ارمیب ادیبه  شبو ید عی سر   دیمن با  زنهی_هاکان داره با دوستش حرف م
 کنمیم  فیبرات تعر  اتوی برگشتم جزئ گهیم

 شده بود گفت:   زی آم طنتیلحنش ش یکه حساب نیلیآ

 م؟االنمیکنیم  فی هم تعر  یبرا  اتویفقط ما دخترا همه جزئ یکنی_خب تو فکر م نیلیآ
  ادتی یصبحگاه  ازهیمودب با وقار خانومانه خم ششیحرفا نباشه برو پ ن یبه ا تیکار

خودبه خود داره راه   زتیتو همه چ نیدهنتو باز نکن بهش لبخند بزن بب ادینره البته ز 
بعدا  کنمی تو نرم شده..االنم قطع م یبرا  نیخودش اما بب یبرا  هیچوب اروی  لیافته د یم

 ی کن بابا   فیبرام تعر  رویبهم زنگ بزن همه چ

  گرفتیم   میبه من فرصت حرف زدن بده تماسو قطع کرد داشت گر نکهیبعد بدون ا  و
نگاه کردم    رفتیاز پشت ستون بهش که اون سمت بودو داشت با تبلتش ور م یواشکی

بدجور  شیپهن و عضله ا  یشونه ها نجای پشتش بهم بودو سرگرم کارش بود از ا 
به موهام   یدست کنمیفکر م یچدارم به  طیشرا  نیا  یتو  نیپوف بب کردیم  ییخودنما

دوروبرم پخش کردم   کمی لختمو  یهامو با دست مرتب کردم موها   یچتر دمویکش
اومدمو به سمتش رفتم به  رونیگاهم ب یبود از مخف لمیدستم موبا هیهمونطور که  

که   دمیکش ییصدا   یب ازهیدادم خم هیتک کردیکه سالنو از آشپزخونه جدا م یچوب  وارید
  شی صندل ی توجهش به سمتم جلب بشه به سمتم برگشت اما هنوز رو  شدهاکان باعث 

دهنم بود بهش  یدستم رو یهمونطور که با ناز خاص دمیبه موهام کش یبود دست
به سمتم   شتریب کمیگذاشتو   یلبه صندل یبازوشو رو  دیابروش باال پر هیزدم که   یلبخند

 گفتم:  یبرگشت با لحن مهربون

 ر ی _صبح بخ

 ر ی_صبح بخهاکان

  نیداشتم ا  شد یبا موهام سرگرم کردم باورم نم یبا ناز ازش گرفتم و خودمو به باز  رومو
 نه  ا ی  ده یجواب م نیلینقشه آ  نیا  دونمیاصل نم  کردمیکارارو م
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 ل؟ ی_د هاکان

شروع   یچه طور  دونستیهمون حالتم سرمو به سمتش چرخوندم مردد بود انگار نم با
 کنه 

 درسته؟  ادیم  ادتی که  شبوید ی_اتفاقا هاکان

دادم   حی شد اما همچنان حالت خودمو حفظ کردم و ترج جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 
 نگم خودش ادامه بده  یزیچ

 و..   میباهم باال بود یعن ی_دوتامون  هاکان

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر عیسر 

 د ی _خجالتم ند

که لباس   کردیفکر م نیار داشت به انگاهشو ازم گرفت به لباس تنم نگاه کرد انگ  هاکان
داشت به  کهیبه من نگاه کنه درحال نکهیمن بلنده هاکان بدون ا یتن اون چه قدر برا 

 گفت:  دادیدستشم تکون م کمیو   کردیلباسم نگاه م

و از کجا   یک  نارویتموم ا  دونمینم یکه تو ازش خجالت بکش ستین یز یچ لی _نه دهاکان
 اما تو حموم من..  دمیفهم

 کشیگرفتمو به سمتش رفتم نزد واریاز د مو ی تک عی سر دیحرفش که رس  ینجا یا به
 به سمتش خم شدمو گفتم:  کمی گرد شده  یبا ترس و چشما  ستادمی ا

 ؟ یچ یعنی_حموم؟ 

 کرد بهم نگاه کرد  زیر کمیچشماشو  هاکان

 فهمم ینم ؟من یزن ی حرف م یدار یدرباره چ لی_د هاکان

راست   دم یبه موهام کش یدست  میکنترل استرس و نگران یگرفتم و برا به سرم یدست
 شدم 
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 ..زیما چ  دیبه دوستتون گفت شیپ قهیچند دق  نی ..همدیگیم یشما چ فهمم ی_من نم

قدم ازش فاصله   هیحرفمو بخورم   هیهاکان از سر جاش بلند شد که باعث شد بق کهوی
 هم متعجب شده بود هم کلفه  افشیهاکان ق  رمیبگ

 می با هم نبود شبی..ما دهیثان هی_ هاکان

   نیاز ا  ریداشتم غ رویحد ممکن گرد شد انتظار هر حرف ن یتا آخر چشمام

 م؟ ی_نبود

راحت شده بود اما فکر کنم   المیخ دمیکش ینه باال داد هوف یابروهاشو به معن هاکان
 شد  کردو متوجه یهوف منو برعکس معن قای هاکان دق

 منو تو بغلتون..  شبی_اما شما د

 دم یسالن خواب  یتو  نی تخت اما خودم طبقه پا ی_اره تورو بغل کردم بردمت روهاکان

  م یبرد بعد مستق بشیج یدستاشو تو  دویکش یکرد پوف یبه اطراف کلفه نگاه هاکان
 شد  رهی چشمام خ ی تو

 _چرا تورو بغل کردم؟ هاکان

  هیبه مغزم فشار اوردم انگار  کمیشدم  رهیازش گرفتم و به اپن کنار دستش خ نگامو
باال   دمیبه سمت حموم دو  ع یبود سر  ختهیاومد معدم بهم ر یم ادم یداشت   ییزا یچ

اوردم حالم اصل خوب نبود دوش متحرکو برداشتم بازش کردم و دوشو به سمت سرو  
بود که من   نیگاه کردم انگار منتظر ا ن بهشحالم خوب بشه  کمی  دیگردنم بردم تا شا 

 و دربارش حرف بزنم مردد گفتم:   ارمیب ادیبه   شبوید

 تو حموم باال اوردم  شبی_د

 تکون داد   یباال انداخت و سر دی تا یابروهاشو به معن هاکان

 _چرا باال اوردم؟ 
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  من ن یبه مغزم فشار اوردم انگار اونم ع کمی  کردی همچنان منتظر بهم نگاه م هاکان
 ارم ی ب ادیبه  رویخودم همه چ خواستیم

 خت یکه شدم معدم بهم ر یشده بودم..عصب ی_چرا؟..عصب

 ..خبمیهی_اهاکان

 اومد  یم  ادمی داشت  یکم کم همه چ  رفتیجلوتر م  یهرچ انگار

 م ی_ما بحث کرد 

 اومد  ادم ی  شبید ی حرفا و صحنه ها  کهوی

  یبعدش تو یخونم کار کرد   یآشپز تو  هیکشش نده..به عنوان  لید  گهی"هاکان_بسه د 
  یخواستیکه م یزیچ گهیخونم..باشه د یشب اومد  تی در نها یها جلوم سبز شد یدعوت

 تو  میشد..ببر

هم فشار دادم ناخواسته دستمو مشت کردم باالش بردم که بزنم تو   یلبامو رو   کهوی
ذره   هیچون محکم مچ دستمو گرفت و خونسرد با  دیاز من جنب  عتریصورتش اما اون سر 

 شد  رهیبهم خ ی نگاه جد هیاخم و  

 ازدواج بهت بدم؟  شنهاد یپ ی..انتظار داشتفهممی_نمهاکان

 شدم   رهیبا نفرت و خشم بهش خ دمیکش رونیدستاش ب یدستمو محکم از تو  مچ

 صاحابم؟  یمن ب  یکرد  ؟فکریفکر کرد  ی_تو خودتو چ

 به شونش دمیباال بردمو آروم چندبار پشت سرهم کوب دستمو

 ی فهمیاونوقت م انیاز شهرم ب  زنمیصدا م  فموی_پدرومادرمو همه طا

 دکلمه از دهنم خارج ش هیخوردم صورتم از درد معدم توهم رفت و فقط   یزیر یتلو 

 _معدم 
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 " دم یبعد از اون به سمت خونه دو  و

  یدستاش تو  کهیبهش نگاه کردم که منتظر درحال  یبود با ناباور نیشک ندارم که هم اره
بهم زده باشه داشتم   یحرف  نیهمچ هی شبید  نکهیاز فکر ا  کردیبود بهم نگاه م بشیج

 خوردم یخون خودمو م

  یشنهادیپ نیکه به من همچ یهست یک یکرد  الی..تو ختیشخص ی..بتی ترب ی_ب
 ؟ ی دیم

 گفت: کرد یبهم نگاه م تی همچنان با اخم و جد  کهیدرحال هاکان

  هی شبید  یبعد از مهمون ی..انگار فکر کرد ل؟ی د  یهست ی_هاکان آصلن..تو کهاکان
ازت معذرت  ی فکرو کرد نیکردم که ا  یافته..اگه کار  یاتفاق م نمونیب ییزا یچ
   ستمیمن ن  یکه دنبالش ی..ببخش اما شوهر پولدارخوامیم

داشت   نیا  شدی خشکم زده بود باورم نم نطوریبعد از کنارم رد شد از شوک حرفاش هم و
 گفت یم یچ

 _شوهر پولدار؟من دنبال شوهر پولدارم؟؟؟؟ 

 دنبالش راه افتادم   عی به خودم اومدم سر کهوی

 ؟ یچ یعنی نیا  ستم ی_من دنبال شوهر پولدار ن

 گفت: شیاخم داشت با لحن سرد و جد   کمیبه سمتم برگشت   ستادی ا  هاکان

پولتو   یری و م  ییای روزها م یبه عنوان آشپز به کارت ادامه بد  یتونیم  یی_اگه بخواهاکان
 مینیبینم گرو یو همد  یری گیم

بدجور داشتم حرص   گرفتیخودشو دست باال م   کردویم رم ی داشت تحق نهمهیا  نکهیا از 
با انگشت اشارم بهش اشاره   کهیدرحال گموی دستم مشت شد دست د هی  خوردمیم
 شونه هاش بود گفتم: یو نگاهم رو   کردمیم
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که  ی..خودتو دست باال گرفت یهست یآدم بد یلیجلف..خ شعوری ب تیتربی_تو..تو..ب
 چون.. ی کرد ؟فکر یجذاب یل یخ یکرد ؟فکر یچ

 ی بر یتونی_اگه تموم شد مهاکان

شده بود اشک تو چشمام از    یجد  یحساب افشی ازش فاصله گرفتم ق کمیکردم   سکوت 
قطره   هی یکردم و نه حت  هینه گر دیجمع شده بود اما نه صدام لرز  شی خودخواه نهمهیا

 ختم یاشک ر 

خونه   نیا  یهم تو  قهیدق هی  دمیاستعفا م  ستین  یاز یاما نگران نباش ن یکرد ی_اخراج م
 مونم ینم

  داشتمیبرم  فمویک دیخشم بهش نگاه کردمو از کنارش رد شدم به سمت پله ها رفتم با با
اصل به من دست زده    یرفته بود بهش بتوپم که به چه حق ادمیبودم که  یاونقدر عصب

 کنهی و پولدار از خودش دررفته فکر م یمنو اورده تو اتاقش دونفر بهش گفتن جذاب
  نیفرم داره خبر نداره هزارتا مثل ا  ی رو کلیدراز و ه دق نی انگار فقط ا س یپادشاه ترک

 خت ی ر یزشت ب الغوز ی  نیسرتر از ا  یلیخ یهست حت هیترک یدوروبر من که نه اما تو 

 

 )هاکان( 

 اومد گفتم:  یو مهرانا هم دنبالم م  رفتمیداشتم به سمت اتاق جلسه م  کهیدرحال

 کن بعد دنبال اون کارا باش مهرانا خانوم  دایآشپز پ  هی_اول برام 

 پس؟  یخانوم چ لنی_دمهرانا

 خت یدختره وسط اومد اعصابم بهم ر نیسمتش برگشتم اه باز اسم ا  به

 که طلبکار نمونه  نیمدتشم تماما بد   نیحقوق ا   کنهیبا ما کار نم  گهیخانوم د  لنی_د

 کنم دایپ گروی د یکیهم  ی کار ز یتم یبرا  دیپس با دمی_فهممهرانا
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  یبشم همه چ زیسوپر  خوامیشب برگشتم خونه نم  دیدونیکه م  قمویسل دیکارو کن نی_هم
 سرجاش باشه و مرتب

 کنم هاکان خان  دایامروز نتونم پ  دی_باشه حتما..فقط آشپزو شا مهرانا

   ستی ن ی_مشکل

  یجلسه کوتاه خانوادگ هیو هانا    ری و دم  نیسمت اتاق جلسه رفتم امروز قرار بود با راد به
هم درباره پروژه قراردادمونو از   میحرف بزن یو مهمون  شبیکه هم درباره د میداشته باش

تو    یآخه بگو وقت شبیبود به خصوص د ختهیاعصابمو بهم ر لیجور حرفا..امروز د نیا
بخواد   یهرک ؟انگاریخوری چرا م یجنبه که ندار برتتینن باد ممتر قدته فوتت ک مین
  فی ح تیشخص یب  تیترب یب گهیبخوره دختره زبون دراز پرو به من م تونهیم
جرات   ی تا حاال کس دادمیدهن به دهنش بشم وگرنه جواب اون حرفشو م خواستمینم

فکر   الیدختره آشپز خوش خ  دهینکرده بود تو روم بگه تو اون وقت اون فنج فحشمم م
لبخند به   هیهم به سمتم برگشتن با   هیباهام باشه در اتاقو که باز کردم بق تونهیکرده م

نشستم که دست راستم هانا و   زیسر م یعنی می شگیهم یهمشون سلم دادمو سرجا 
 نشستن  ر ی هم دم  نیو کنار راد  نیدست چپم راد

 خونه رامان خوش گذشت؟  شبی_خب د

 ؟ ی بود هاکان تو چ ی_جات خالهانا

بهم   ادی بود که ز  دهیکرد انگار فهم یتکون دادم که تک خنده ا  بایتقر یبه معن یسر
 خوش نگذشته 

 کرد   فیبرامون تعر  شبوی د  یماجرا یتو نبود  یوقت  ری_دمنیراد

گذاشت به سمتمون   زیم  یرو  لشویانداختم که تماسش تموم شد و موبا  ری نگاه به دم هی
 برگشت 

 اتمام حجت  یبرا  زدمی حرف م ی_سلم داداش داشتم با مشاور ناکاتریدم
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 با خنده روبه هممون گفت:  ریبدون توجه به حرف دم هانا

هاتو   یبعدش تموم نوشدن  ی آشنا بش ست یبا رئ یمهمون  نی_تو فکرشو بکن تو اولهانا
 جاش باشم  ادینه نه اصل خوشم نم هیبد یلیروش صحنه خ یزیرب

  ریهممون اورده بودو برداشتم پس دم  یزدمو فنجون قهوم که خدمتکار برا  یکوتاه لبخند
 کرده بود   فی براشون تعر  رویهمه چ اتیبا تمام جزئ

اومد    شبید  یناکات هیاز آشپزخونه دست و پاچلفت رونی_آشپز با عرضه هاکان بریدم
 قهوه خوردن درسته؟  ی خونتون برا

  نیبا لباسش ور رفت و بعد بهم نگاه کرد راد  کمیاز قهومو مزه مزه کردم خواهرم   کمی
 باال دادو به سمتم برگشت  ییهم ابرو

 _اومدن 

 ؟ یحرف بزن د یراجب پروژه جد ی_تونستنیراد

 م ی_نه راجب کار حرف نزد

 گوشه نشسته  هی ینطور یا  ستین ش یحال یا   گهیزبون د ی_زن اونم جز ژاپنهانا

و    ریدم کننیدراورد که مودب نشستن و به اطرافشون نگاه م روی آدما نی ا  یادا بعد
 گفتم یزدم وقتش بود که بهشون م یکردن خودمم لبخند  ی تک خنده ا  نیراد

 زد یحرف م یقهوه درست کنه با زن ناکات خانوم هم اومد تا  لنی_خب د

 مشکوک بهم نگاه کرد انگار باورش براش سخت بود حقم داشت   ریدم

 تو؟شب اومد خونت؟  ل؟آشپزی_د ریدم

 یبهش رفتم که تک خنده ناز  یکرد چشم غره ا  نی باال پا یطونیابروهاشو ش  هانا
 ینگاهش اصل معن نیهمچنان بهم نگاه کرد ا دویبه موهاش کش یداد دست لمیتحو
 نداشت  یخوب
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بلده..بعدش منم اونارو که   یکرد ژاپن یازش معذرت خواه زدیحرف م  ی_خب با زن ناکات
 از تو  ریالبته به غ میدعوت کردم درست نبود بگم بر 

 که روبه روش نشسته بود برگشت  ن یچشماش گرد شد به سمت راد هانا

 هم بلده  ینژاپ نیبب لروی_د هانا

 خورد بعد به سمتم برگشت  کشیاز ک کمیهم  نیاره تکون دادم راد  یبه معن یسر

 ی هم دار ی _عجب آشپزنیراد

 که پسرمون عاشقه یدونیم  شهیم وونهید  ی_کارن حسابهانا

با دوتا   یزود نیکارن به ا یعنی نگاه کردم  زدیحرف م  نیبه هانا که داشت با راد مشکوک 
  هیقض نی هضم ا گهیاخلق زبون دراز خوشش اومده بود؟نه د یدختره ب نی برخورد از ا
اما   دهی نم یتیبه دختر اهم شهیمثل من م  کردمیمن فکر م  ستیمن ن   تی در حد ظرف

 حرفاس   نیجنبه تر از ا  ی ب رینخ نمیبیحاال م

 میآشنا بش شتریکه با عشق اول پسرمون ب میکنیشام دعوتش م ی_پس شب برا نیراد

کارن با شوق ازش    یوقت نمش یمشتاقم بب یل یمنم خ میکنیکارو م نی_اوهوم همهانا
 باشه  یرینظ یدختر ب دیبا کنهیم فی تعر

 و سرد گفتم:  یاخم کردم همونطور که نگاهم به فنجونم بود جد  کمی

 کنه یبا ما کار نم  گهیخانوم د  لنی_د

 ؟ ی چ ی_اآ..برا هانا

 نکرده  دایهدفشو پ  دی_شاریدم

و هانا هم ابروهاشون باال رفت    نیاخم کردم راد  کم ی م ینفرمون به سمتش برگشت هرسه
 گفت:  یاما با خونسرد  عیکه زده بود سر  یجمع کردن حرف یبرا  ریدم
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 _تو کار منظورمهریدم

اون حرفشو فقط    یکردمو بهش نگاه کردم معن زیچشمامو ر  کمینگاه بهم کرد منم  هی بعد
  ی بوده حت یکجاها رفته و هدفش چ لی دوتا که خبر نداشتن د نیا چون  دمیفهمیمن م

 نبوده   یمهمون  یتو لی برخورد منو د نیاول شبی خبر نداشتن که د

 کنهینخوادم نم کنهیخودشه بخواد کار م لی _م

 گذاشتم   زیم  یراست شدمو دستامو رو کمیبحث تموم بشه  نیا  نکهیا  یبرا 

مدت   نی ا   نیسراغ کارامون مثل انگ  میبهتره بر هی بحث و صحبت کاف  نهمهی_به نظر من ا 
 جلومون  ادیم  ادهی مز یدو روز بعدم تو  پلکهیباز داره دوروبرمون م

درباره کار   یساعت هیتکون داد حدود   دی به نشونه تا یهم سر نیراد  دیکش  یپوف هانا
که هانا   دم یبه کتم کش یدست میجلسمون تموم شد هممون بلند شد یوقت  میحرف زد

 پوشه هاشو به خودش چسبونده بود گفت:  کهیدرحال ستادی روبه روم ا

شده باز    یقیموس  ری حتما درگ  دهی جواب نم زنمیبه رامان زنگ م  ی_هاکان من هرچهانا
 ده یجواب م نیزنگ بهش بزن بب هیتو 

دراوردم شماره رامانو گرفتم چندتا بوق خورد اما   بمیج یاز تو لمو یگفتمو موبا   یا باشه
 به کنار گوشم برگردوندم  لویموبا  عی صداش سر دنی نداد خواستم قطع کنم که با شن یجواب

 ؟ ی _الو داداش؟سلم خوبرامان 

  می_سلم رامان ما خوب 

بگم که اون   رو ی زی اون چ تونستمیبه خودش اشاره کرد منظورشو گرفتم اما خب نم هانا
 کردم   انیب گهی طور د  هیو جملرو   دم یکش یپوف نیبه خاطرهم خواستیم

  رسونهی _زن داداشتم خوبه سلم م

 د یخند نی با حرص بهم نگاه کرد که راد هانا
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 برات  فرستهیبگه زن داداشت بوس م تونهی..نمگهی_هاکانه دنیراد

حرفو    نیداشت به رامان ا  یچه لزوم دینگاه کردم هانا هم خند  نیچپ به راد چپ
 اومد   یدرست نبود خوشمم نم زدم؟اصلیم

 از هاکان دوست دارم اصل   شتری_از پس حسوده..من رامانو بهانا

 م یباهم شام بخور ای_شب ب

  نیباال رفت راد غشیبهش داد که ج یفیدستمو سمت کمر هانا بردمو فشار خ بعد
 نظوردار بهش کردم نگاه م هیبه سمتم برگشت که  یعصب  دنیخند ری ودم

  نقدریا  مویآبج  نکهیسر ا  نویمن تو و راد  ؟آخرشیکرد  تشی زد؟باز اذ غ ی_هانا چرا جرامان 
 آفتاب  یجلو  کنمیپهنتونم م شورمتونیدست قشنگ م هی دیکنیم  تی اذ

قراره جمع   ؟هممونیی ایشب م  الی خیب نارویحاال ا   زهیر یم  ادیخودشه زبون ز  ری _تقص
 میبش

 یعنیبا اون برم   خوامیدختر تازه آشنا شدم م هیشب برنامه دارم داداش..با   ی_برا رامان 
 انشاهلل چون خودش هنوز خبر نداره 

موضوع   نی درباره ا  نکهیکه رامان بدون ا دیفهمیگفتمو به هانا نگاه کردم اگه هانا م یآهان
  نی مشکوک بهم نگاه کرد راد  کمیهانا    کندیسرقرار موهاشو م  رهی باهاش حرف بزنه داره م

 ستاد یکنارش ا 

 دختر؟  نی ا هی_آها..ک

 د ی پشت گردنش کش یکردو دست یتک خنده ا نیچشماش گرد شد راد هانا

 کله موند  یمرغا فقط منو هاکان سرمون ب یرفت قات  نمی_اریدم

 با حرص به سمتش برگشت  هانا

 ..دارم براش خرمیم یمرغدار  هیتو و داداش هاکانت  ی_نگران نباش خودم برا هانا
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  یقرار گرفتم انگار  رشیتحت تاث یلیخ میتازه باهم آشنا شد دونمی_خودمم هنوز نمرامان 
 عاشق بشم عی قراره فج

گذاشتم تا رامان صدامو نشنوه به   کروفونشیم یاوردم دستمو رو   نی پا لمویموبا
 سمتشون برگشتم 

 _پسر کوچولومون عاشق شده

 ؟ یچ نی _بازم؟پس پلریدم

 اون کار تموم شده   ری_دمنیراد

 _شششش پسرا عههانا

 گفت:  یهم با لحن طعنه دار نی راد دیخند زیر  زیر  ریکنار گوشم گذاشتم دم تلفنو

 برادر من  نی ا  کنهیعشق عوض م شرتیت نهیگم؟عی _مگه دروغ منیراد

 خوشحال شدن رامان  یلی_همه خ

واقعا فرق   یکی  نیاما ا  دیکنی اونجا مسخرم م دی االن شما دار دونمی _البته البته مرامان 
  هیطرف هم باحالو خوش گذرونه از  هیاز  گسی د زی چ هیدختر واقعا  نیا  یعنی کنهیم

 ی طرف هم جد 

پس اگه قرارت کنسل شد زنگ بزن خودم   ییخوایباشه که تو م یز ی_انشاهلل همون چ
 دنبالت  امیم

 دربارش باهاش حرف بزنم اما وقت نشد خواستمی_باشه داداش به هانا بگو مرامان 

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 خدافس  هیشی_فعل که از دستت ات

 قطع کردم به سمت هانا برگشتم  تماسو



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

164 
 

 ی دوست دار  شتری_که برادر شوهرتو از برادر خودت ب

 د یپشت گردنش کش یدست ریدم

 یدر بر یتو ی نه ها نمبا اون پاژ اری البته قبلش کفشاتو در ب ی_هانا بهتره فرار کنریدم

 عقب رفت  یقدم با نگران هیشدم که  کی قدم بهش نزد  هی

 ؟ ی هاکان..شرکته..اوک ستیاصل جاش ن  نجای_اهانا

 باالتر نره   غتی ج یصدا   کنمیمراعات م  کمی نی به خاطرهم دونمی_خب م

زبونشو برام   دیخند  نویخودشو پرت کرد پشت راد عی بردم که سر ز ی به سمتش خ بعد
کردم اونقدر دوسش داشتم که اصل سنم برام مهم نبود  یدراورد که تک خنده مردونه ا 

 م یکن تی همو اذ  نهمهیا  دیو نبا   میکه بزرگ شد

..ازم در برابرت دفاع  یریش نی ..شوهر دارم به ا ریسابقه؟نخ نیع یهمه چ ی_فکر کرد هانا
 کنهیم

کار دست   هیهزار بار آخرش  ن یا  زمی..عزدینکن  تونیخونوادگ یدعواها  ی_منو قاتنیراد
 ی د یخودت م

  میدیاومد هرسه تامون خند رون ی زدو از پشتش ب نیراد یبه بازو یبا حرص مشت  هانا
   دمیبوس شو یشونیخم شدم پ

 هزار بار هانا بهت گفتم رو شوهر جماعت حساب نکن نی _ا

  یشونم گذاشت با لبخند  یکرد دستشو رو یکه طعنه حرفمو گرفته بود تک خنده ا  نیراد
 حرصش بود گفت:   یکه از رو

 داداش هاکان اره؟باشه دفعه بعد دارم براتون  گهید اسینجور ی_انیراد
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 ( لی)د

 کردن کار دوباره شروع شد  دایپ  ی..روزا کارمی_بازم ب

  یشکر تو  گهید  کمیداشت  کهیدرحال لین دمی کش یهوف دموینونم مال یرو  ریپن کمی
 با طعنه گفت:  ختیر یم  شی چا

 شد؟  یشد؟کارش راحته حقوقش خوبه پس چ ی_چلین

کردو موشکافانه بهم   زیچشماشو ر لیظرف مرباهارو جمع کردو رفت آشپزخونه ن نیلیآ
 نگاه کرد 

 یگ یبه ما نم یها جور کرد  یمهمون  یشغل خوب تو هی_نکنه لین

چه   ادیخوشم نم نایا یمن اصل از مهمون  دونستیدختره نم نیا یعنینگاه کردم   بهش
 برم توش کار کنم؟  نکهیبرسه به ا 

 ه یبد س یرئ ستی ن یول  هی..فکر کردم کار راحتلینکردم ن دای_نه پ

 د یجمع کن زوی_دخترا منیلیآ

افتاده    یکه چه اتفاق دیفهمیم  لین دیشدم نبا  ز ی و مشغول جمع کردن م  دمیکش یپوف
 اخراج شدم  ای بهتره فکر کنه که خودم استعفا دادم  ینطوریا

 یاونطور کنمیدرست م ینطوریمن غذارو ا ی..تو حتما گفتل؟ید ی_نکنه اخراج شد لین
  یچ گهید یآدم به اون محشر یکه اخراجت کنن..کار به اون خوب یکرد  یکار  هی تونمینم
 ؟ یواقعا آبج  ییخوا یم

 بهش نگاه کردم  حرص با

آخه؟بخوره   میآدم نیکه اون جناب محشرتون بگه من انجام بدم؟همچ د؟هرکاری_ببخش
 بودنش  پی تو سرش محشر بودنو خوشت
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راجب بهش حرف   ینطوریچشماش گرد شده بود انگار اصل انتظار نداشت که هم ا لین
 ارم یجوش ب ینطوریا  ییکهو ی  نکهیبزنم هم ا

انجام بده به خصوص اگه از    گنوی که م یهرکار ست یمثل من برازندش ن یدختر ی_برا 
 ؟ ی از من نشست ییبازجو ی آصلن باشه..بعدشم تو برا نهیطرف اون چوب خشک بوز 

 بکن اصل اه  ییخوایم  ی_هرکارلین

و به ادامه جمع    دمیکش یبه سمت اتاقش رفت پوف عی بعد از سرجاش بلند شدو سر و
 پرداختم   زیکردن م

 نبود   نیکه منظورش ا  لیآروم باش ن لی_باشه دنیلیآ

  وانارویسکوت کرد دستمو به سمتش کش اوردم و همزمان ل  نیلیکه زنگ خورد آ لمیموبا
 گذاشت  یی ظرفشو ی هم برشون داشتو تو نیلیاپن گذاشتم و آ  یرو

 ؟ ی دیجواب نم ه؟چرای_کنیلیآ

 مشکوک به سمتم برگشت  نی لیبه صفحه نگاه کردم آ مردد

 _رامانه 

 زد  یلباش نشست و بشکن  یرو  یلبخند گنده ا  نیلیآ

 زودباش جوابشو بده  ادیاون م ره ی م نی ا  لی_بختت باز شده دنیلیآ

 نداشتم تماسو برقرار کردمو جوابشو دادم  نویلیحوصله جروبحث کردن با آ   اصل

 _الو رامان؟ 

 ل ی _سلم درامان 

 ؟ ی _چه طور

 کنه  یچسبوند تا فوضول لمیسمتم اومدو گوششو به موبا  به عی سر نیلیآ
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  ز یزمیچ  یکل وونایاون ح  یبهت بگم من تو خونه برا یزیچ هی  خواستمی_خوبم..مرامان 
 م؟ یهست امروز ببر  نام یدارم پتو ا 

بهم نگاه کرد و دستشو تند تند به نشونه اره تکون   عیسر  دیحرف رامانو شن  نیتا ا  نیلیآ
 گفتم: یداد منم از سر ناچار 

 شن یخوشحال م می_باشه ببر 

 نمت یبیم هی_عالرامان 

سالن بپر بپر کرد خندم    یزدو تو یغیج یاز شدت خوشحال نیلیکه قطع کردم آ تماسو
 دم یکش یگذاشتم و هوف زی م یرو  لویگرفته بود موبا

رامان هم بد  نیا یهاکان آصلنو تور کن ی..درسته نتونستلید نهیا  ولی ا  ولی _انیلیآ
 خوره یپولداره بدرد م نمیا  ستین

تند تند  کهیدرحال نیلیخنده خودمم خندم گرفته بود آ ری چپ نگاش کردم که زد ز  چپ
 گفت: کردیم  تیمنو به سمت آشپزخونه هدا 

 نمکیبرات لباس انتخاب م رمی_برو ظرفارو بشور منم منیلیآ

 وونا یح شیپ  رمیدارم م یبرم مهمون خوامینم نیلی_آ

 یزنی م پی ت وونا ی ح  شیپ رهیتورو م  کهیاون ینفهم برا  یزنینم پیکه ت وونای ح ی_برا نیلیآ
 بگو چشم گمشو حاال  گمیم   یهرچ نمیبرو گمشو بب یعقل که ندار

شدم کم کم خندم گرفتو    رهی رفتنش خ ری دست به کمر با حرص به مس نیلیرفتن آ  با
خواهر من بود اه   نی لیآ نیهم  لین یبه جا  شدیم  یبه نشونه تاسف تکون دادم چ یسر

همش برام   دادی نم لیمثل ن  یوقت بهم خواهر  چیکاش خدا ه گمی وقتا م  یاصل بعض
 رفت ی م ورتمهیاعصابم   یدردسر بودو رو
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 )هاکان( 

  ی باال دادم و رو ییابرو  دادمی فشارش م یپنگم دستم بودو به آروم نگ یتوب پ  کهیدرحال
بود نگاه کردم همه   زمی م یکه رو  یخودکار برداشتم و به پرونده ا  هی   عیگذاشتم سر  زیم

 هیتک میامضاش کردم دوباره به صندل   یپس بهتره امضاش کنم وقت دم یجنبه هاشو سنج
  هی دادمیدستم فشار م یتو  شهیهمرنگمو  دی پنگ سف نگیدادم عادتم بود که توپ پ

 افتادم   لیحرف امروز د ادی  کهو ی دادی بهم م یحس خوب

 " ؟ی هست  یک ی کرد ؟فکریکه چ ی..تو..تو خودتو دست باال گرفتتیشخص ی..بتی ترب ی"ب

 گفتم:  عیجواب داد سر  نکهیبردم و شماره مهرانا خانومو گرفتم هم لمیسمت موبا دستمو

 دی برام بفرست لروی_مهرانا خانوم شماره د

دادمو توب   هیتک میصندل ی شدم به پشت رهیروبه روم خ واریکه قطع کردم به د تماسو
بلد بود اما ازم   دیبلد نبود فحش هم بده شا  ی" حتت یترب یدستمو نرمش دادم "ب ی تو
  لمیموبا  السکیم  ی" باشه صدا تی ترب یحد گفتن "ب  نیتا هم  تشیترب دمیشا ای  دیترسیم

برداشتم شماررو برام فرستاده بود خب قطعا اون   لمو یوبا گذاشتم م  زیم   یکه اومد توبو رو 
بهتره درسته مرد   ینطوریشماره منو نداره پس بهتره آخرشم به اسم خودم اشاره کنم ا

و بابتش   یقبول نکن روی که کرد یاشتباه نکهیبه ا  یبودم اما مغرور بودن ربط یمغرور
 نداره   ینکن یعذرخواه

 ..هاکان آصلن" خوامیکردم معذرت م یرو  ادهیز  شبی خانوم اگه د لنی"د

چون   کردیاز غرورم کم نم ی زیکار چ  نیبراش سند کردم ا ید یترد چیبدون ه امو یپ
  ادهیز  کمی امروز  یو حت شبی حق با اونه د  کردیمعذرت خواستن از شان و منزلتم کم نم 

  یهرچند دست خودمم نبود دخترا  گرفتمی اونم در نظر م  تیغرور و شخص دیکردم با  یرو
توجهمو به  لم یموبا  سکالیم  یصدا  شدنی م کی زد هدفا بهم ن نیبا ا  لید نی ع یادیز 

ابروم باال رفت   هیکه فرستاده بود   یزیچ  دنیسمت خودش جلب کرد بازش کردم با د 
شدم و   یکشنرید  تیلب تابمو روشن کردم وارد سا   عی سر هیژاپن ه؟حتمایچ نی ا یمعن

نبار هردو  یترجمش ا  دنیکه زدم با د دوی کردم تا پ یکه برام فرستاده بودو تا  یکلمه ا
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  دیبه ذهنم نرس یزیفکر کردم چ کمیداشت؟  یربط ؟چهی چ یعنی"چوب"  دیابروم باال پر
ته منم براش بفرستم  پاک کردم خواسته چرتو پرت بفرس  اماشویباال انداختمو پ یشونه ا

  یبرا  گهی نقشه د هیدادن بهم زنگ بزنه و بله باز  حیبه واسطه توض  یچ یعنیاالن   نیا
طول   نهمهیازش نشد و ا  یخبر  دمید یافتادم وقت شبید ادی شهشدن بهم بک کی نزد
 یرفتم تو حدس زدم حموم رفته باشه وقت  یوقت نینگران شدم به خاطرهم دیکش
  یدستاشه پوف یاز آب گوشه حموم افتاده و دوش متحرک هم تو  سیکه خ دمش ید

بودم به    مونیدعوتش کرده بودم واقعا پش نکهیتو موهام زدم از ا  یکلفه چنگ  دمویکش
کار کنم؟به سمتش   یاز آب چ سیدختره خ نیسمت دوش رفتمو آبو بستم حاال من با ا

  نکهیهمونجا ولش کنم با وجود ا  دی نبا نکهیا  دیبه ذهنم رس زی چ هیتم اون لحظه فقط رف
بلندش کردم به سمت اتاقم رفتم من که اونهمه وسواس   نیزم یاز آب بود از رو سیخ

  رونیخواستم برم ب دمیملفه روش کش هیتخت گذاشتم    یرو سیبا بدن خ لرویداشتم د
شده اما   فیتخت بدرک تازه کث  سهیافتاد که اون االن لباسش خ یم  ادمی  یاما وقت

  دونستم ی اما نم  ارمیلباسشو در ب  دادمیم حیبشه ترج ضی خودش احتمال داره تا فردا مر
  یدم همونطور که نگاهم رو یگردنش روش کش یبه سمتش رفتم ملفرو تا باال یچه طور

  یملفه بردمو به هر بدبخت ریز   چشماشو باز نکنه دستمو کردمیصورتش بود و خدا خدا م
رفتم و لباسشو پرت   رونیکه بود لباسو از تنش دراوردم به لباسش نگاه کردم از اتاق ب

  ملبه تخت گذاشت  یبراش مناسبه رو  دونستمیبرداشتم م شرتیت هیکردم تو اتاق لباسام 
روم  اب  هیبود  دتریسف یا  گهیبودو صورتش از هر لحظه د سیبهش نگاه کردم موهاش خ

که من    یفهمونیبهش م یهاکان آصلن خوبه حاال فردا چه طور  یخسته نباش  دیباال پر
اومدم به سمت    رونیاز اتاق ب  دمیکش یملفه لباستو دراوردم؟پوف  ری از ز  دمیبدنتو ند
اون طبقه نخوابم   ی تو دادمیم   حیهم تخت داشت اما ترج گهید ی رفتم اتاقا نی سالن پا

دختر کوچولو مجبور   هیبه خاطر  شدیباورم نم   دمیبه سمت کاناپه رفتمو روش دراز کش
 کاناپه بخوابم  ی باشم امشبو رو

 

 ( لی)د
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مثل اون    یپسر شدیباورم نم واناتیاز ح تی کمپ حما میهمراهه رامان رفته بود امروز 
رفتار کنه   یمعمول  یآدم خاک  هی   نیحد باهام ع نی که تا حاال جارو دستش نگرفته بود تا ا 

حموم   وونارو یداشتم چندتا از ح یوقت  یکرد حت زیمن جاشونو تم ن یبه سگا غذا داد ع
  اورد یدر نم یاصل لوس باز  کردیخوب باهاشون رفتار م یلیاونم بهم کمک کرد خ  کردمیم
خونواده پولدار بزرگ شده بود و   هی یچون اون تو   کردمیکه اصل فکرشو نم یزیچ

  نیبرام ع ییطورا  هی کردیرفتار م یمی بود صم یپسر خوب یخودشو داشت ول تیشخص
پارک   یباهم تو میتباهاش راحت بودم االنم داش شناسمشیعمره م هیبود انگار   نیلیآ

 خودشو برام داشت  ی نسبتا شلوغ بود اما صفا  میزد یقدم م

باهم   می اصل نتونست یعنی  میفقط بهم زنگ زد   میآشنا شد که با هم  ی_از اون روز رامان 
چه   یاز گارسون ر یبه غ یکاره ا  یچ یهست یچه طور نمیخب بگو بب  میحرف بزن  مویباش
 ؟ یکن یم  یا  گهید  یکارا

از اون دانشجوام فوق  ری به غ دمیانجام م حیتفر   یوقتا برا یبعض  روی_من گارسون
 تو؟  سانسیل

 کنم یدرست م کیام موز   یقی_من تو کار موسرامان 

 م یبه روش زدمو به راه رفتنمون ادامه داد دی به نشونه تا  یلبخند

 ؟ یکار کن یچ   ندهیدر آ ییخوا یه؟م ی_رشتت چرامان 

راجب به کار حرف   نیتلخ در رابطه با کارم داشتم به خاطرهم یماجرا  هی_من امروز 
 م یحرف بزن یقیراجب به موس  مینزن

 زود باش  میکار منه من گفتم فرار کردن ندار   نی _باشه اما ارامان 

دستمو تکون دادمو   عیبو سر  هیبا حس کردن   کهو یجوابشو بدم بگم باشه که   خواستم
 به اون سمت رفتم 

 کشونهیبو داره منو سمت خودش م هی_بدو بدو رامان 
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ال بود نگاه کردم که  سنشم با بایکه تقر  یکردو همراهم اومد به مرد  یتک خنده ا  رامان
بود روبه مرده   ستادهی زد همونطور که پشتم ا یرامان لبخند ذاشتیداشت در قابلمشو م

 گفت:

 د؟ یبه ما بد   ینیزم بیدوتا س شهی م دی_ببخشرامان 

 _بله چشم حتمامرده 

 سر دادم    نی تا پا دو یچیپیم  مینیب یکه تو ییلذت بوها  با

از اون گوشت و فلفل دلمه هم برام   دیمن لطفا فلفل هم بزن یداره برا  یخوب ی_بو 
 د یبذار

 د یدوتاش بکن درویخانوم سفارش م نیا   ی_لطفا هرچرامان 

 د یپشت گردنش کش یدست دویبهش زدم که خند یسمتش برگشتمو لبخند به

 تبحر ندارم  نهیزم نیخوب باشه چون من در ا دوارمی_امرامان 

 ده یم  رییتغ ی ابونی خ یتو درباره غذاهانظر دم ی_نگران نباش بهت قول م

  یچی ساندو  مینشست نکهیهم  میشده بود رفت دهی که چ  ییها یزوصندلیبه سمت م باهم
تشکر زدم که بعد از گذاشتن دوغ رفت   یبه معنا  ی لبخند  دیرس میکه سفارش داده بود 

گاز ازش خوردم   هیزدم و   ی نگاه کردم لبخند چمیساندو  یو گوشت تو  ینیزم بیبه س
از  کمی تموم شد   چم یساندو  یشد وقت ننگاه بهش کردو مشغول خورد  هیرامان هم 

  چ یساندو کردویبه اطراف پارک نگاه م یدوغم خوردمو به رامان که داشت با شوق خاص
 نگاه کردم  خوردیم

 _چه طور بود؟ 

 .. یاما اشتباه فکر م  سازهینم قم ی با زا کردمی _نخورده بودم فکر مرامان 
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برگشتم ساز سالسا   کردیکه نگاه م ییشده بود به جا  رهی سکوت کرد به پشت سرم خ  کهوی
 کردم  ی به سمتش برگشتمو تک خنده ا  رفتنیدو سه نفر هم دونفره سالسا م زدنیم

 تا حاال؟  ی دیه؟ند ی_چ

 اتفاقا   دمی_نه چرا درامان 

 ؟ ی _بلد

از هموناس تو   یکیمثل   نم یگرفتم ا ادی  ییزای چ  هیبرگشتم اونجا   کای_تازه از آمررامان 
 ؟ ی بلد دنویرقص

 یمخصوصا تو شلوغ تونمیدوستش دارم اما خب نم  میلی_بلدم خ

با سرعت جت از   ارهینتونست دووم ب کهویهمچنان نگاهش به اون چند نفر بود  رامان
 که مجبور شدم بلند شم دی سرجاش بلند شدو دست منو کش

 رامان؟  یکنیکار م ی_چ

 میبرقص میبر  ای_برامان 

 ی چ گهی _نه بابا د

کدوم دختره از   یدوست دارم توهم معلومه دوست دار یلی_بدو من رقص سالسا خرامان 
 اد ی سالسا بدش ب

خنک تر شده بود   کمیکردمو به سمتشون رفتم شب شده بود و هواش   یخنده ا  تک
نگاه   رفتنیسالسا م  یحرفه ا یلیکه خ یبه اون چند نفر میداشت کهیهمراهه رامان درحال 

نکرده   ن یتمر  ادیبلد بودم اما خب چون ز  ییزای چ هی  میکردی اونا رفتار م نی ع موی کردیم
  دویخندی اونم م کردمیعقب و جلو م دمویخندیم   اهشرفته بود با ذوق همر ادمی بودم 

ازش جدا شدم و    دمیبود دستمو باال برد که همزمان چرخ نکارهیاومد پس ا   یباهام راه م
کت پا دوباره به سمتش رفتم اونقدر غرق اون لحظه بودم که مکانمون برام مهم  با حر 

 دن یرقصی هم بهمون اضافه شده بودو اونام م  گهیدو سه نفر د ینبود حت
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 )هاکان( 

 نجا یامضا هم ا  نی_آخر مهرانا

که مهرانا گفته بودو هم امضا کردم قراردادو بست و راست شد به سمتش برگشتم   ییجا
 کرد  نی باال پا کم یچشمشو  یرو  نکیکه ع

هست اما   یادی ز  یکنم موردها دای_آقا هاکان آشپز هنوز نتونستم براتون پمهرانا
 به دلم ننشستن  چکدومیه

 دیباش  عتریتحمل کنم فقط سر  تونمیهم م  گهی _باشه چندروز د

  کردن یکار م یینامه اجرا  انی پا  یکه داشتن رو  ری رفتن مهرانا کارارو به هانا و دم رونیب با
 سپردم از سر جام بلند شدم  

  می..تو رستورانمون جا رزرو کردرونی ب ایامشب با ما ب یغذا بخور رونیاز ب  ی_خواستهانا
 ینجارو دوست داراو یتوهم که غذاها  میغذا بخور  یخونوادگ

 نم یبیکارنو هم م ینطوری_باشه ا 

 ام یکه من نم  دی_اصل از من دعوت نکنریدم

 سرشو کج کردو بهش نگاه کرد   کمیبرگشت   ریبه سمت دم هانا

 یی ای م نی من گفتم همراهه راد یبه دعوت کردن ندار یاز ین  گهی_شما که د هانا

 ام یب تونمی ..واقعا نمی_نه طعنه نزدم هامریدم

 گفتم:  ری روبه دم دمیپوشیکتمو م کهیگفت درحال یکردو آهان یتک خنده ا  هانا

  ادیاسم خوشش نم  نیاز ا ادیهم ز  نی ه؟رادیچ یبچه هفت ساله داره هام  هی_هانا االن 
 ر یدم
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 رم؟ یجلو م نی_مگه من براساس علقه رادریدم

  یهمون هام ادیخوشم نم ادیهانا ز  زنهی صدام م  ری دم ی_ولش کن هاکان اتفاقا وقتهانا
 زد ی صدام م  ینطوریا  ادیم ادم ی  یقشنگه از وقت

 جان  یمن فعل برم هام  لتونهی_باشه هرطور م

 ستادم ی که هانا زد ا  یبرم که با حرف رونیاز اتاق ب خواستم

  خوامیمنم م  لید لید  گهیم  یداده ه ریهم دعوت کنم کارن گ  لروید خوامی_مهانا
 تشکر بکنم  هیو ازشم  باهاش آشنا بشم ینطوریا

 زحماتشو گرفته  ؟حقوق ی_چه تشکر

من بود درواقع از مادرمون    نیاخلقش ع نی بهم نگاه کرد ا  دویابروش باال پر هی  هانا
انداختم و بعد به سمت هانا    ینگاه مین ریبه دم  دمیکش  یبود پوف دهیبهمون به ارث رس

 برگشتم 

 ام یاگه طول بکشه ممکنه ن ستیمعلوم ن  ادی_من کارم ز 

 داداش  ی_ولهانا

 _هانا..درکم کن باشه؟ 

  یخم شدم به آروم ستادمی ا  شیبا قهر روشو ازم گرفت پشت صندل دویکش  یپوف هانا
 شونه هاش گذاشتمو  آروم گفتم: یدستمو رو  دمیگونشو بوس

 ..خجالت بکش گهی د میخوشگلم..قهر ندار ی_آبج

   کنمیمنه تورو دعوت م ری تقصاصل  ختیر ی_برو گمشو داداش بهانا

که دستم بود آروم به بازوش زدم   ییکردم با برگه ها  یباال انداختم تک خنده ا  یا شونه
 گفتم: رفتمیم  یهمونطور که به سمت در خروج
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 شما خوشگل   خت یر یکوچولو من ب یدل من یبازم ته تغار یبگ م ی_هرچ

بودم   گهی طور د هیخونوادم  ی در اتاقو بستمو به سمت اتاق خودم رفتم جلو  د یخند هانا
بودنش اما به وقتش شوخ و پراز عشق و محبت هم   یآدم که در کنار مغرور و جد هی

  نیبود به خاطرهم زتری که به خواهرم داشتم به مادرم نداشتم از جونم برام عز یبود عشق
راست به سمت مبل داخل اتاقم رفتمو   هیکردم   باز  اتاقمودوست داشتم در  یلیکارنو خ

کردمو شروع کردم به چک کردن قرار   یکه تو دستم بود نگاه ییروش نشستم به برگه ها
پوسول)اسم شرکت هاکان(چاپ بکنن و   یمجله بعد  یبود اطلعات اون فرم هارو تو

باال  شد سرمو  ثبازو بسته شدن در باع  یصدا   کردمی م دشونی من تا  ستی با یاول م
 بود ریبهش نگاه کنم دم ارمو یب

 شده  یچ نمی_خب هاکان..دوست خوش قلب من..بگو ببریدم

 گفتم:  میبا لحن جد کردمیم یداشتم اطلعاتو بررس  کهی بهش نگاه کنم درحال نکهیا  بدون

 ر؟ یشده دم یچ ی_چ

پاش گذاشت و با اون   یدستشو رو  هینشست بهم نگاه کرد  یدسته مبل راحت یرو ریدم
 دستش بهم اشاره کرد  یکی

 هست بگو  یزی..چلی _درباره دریدم

 نجا یا  ینشست کاریکار دارم توهم ب یلیمن خ  ری_دم

دسته مبل بلند شدو به سمتم اومد کنارم نشست اما من   یتکون داد از رو یسر  ریدم
از  ریبود به غ ییدستم بود البته توجهم هرجا  یتو  یاون برگه ها  یهمچنان نگاهم رو 

 برگه ها  یرو

  نیباهم..اول میاز همه مهمتر پسرخاله ا  میساله باهم دوست  نی_هاکان ما چند ریدم
نبوده که  یزیچ میهردومون از ماجراهاش خبردار بود میهم که باهاش بود  یدختر
 م یباهم همه حرفامونو زد شه یباشه هم یمخف
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 باال دادمو به سمتش برگشتم  ییابرو 

  هی نیمدت با ا  هی  هیکیکه هربار با  می انگار از اون دسته پسرا یزنیحرف م یطور هی_
 مدت با اون 

هم من..پس خودتو به اون راه نزن   ی..هم تو خبر دارگسید زیچ  هی_نه منظورم  ریدم
تا من کوتاه   یبعد جروبحث درست کن یکن ریتعب گه ی جور د هیحرفمو    ذارمیچون اصل نم

 ام یچون نم امیب

 مونه ی منو تو م  نیب نهیبوده تموم شده رفته مهم ا یجروبحث کنم هرچ خوامی_نه نم

 .. یکه خواست  یدختر نی تو با اول گمینم چکسی _شک نداشته باش من به هریدم

 دهنش گذاشتم چپ چپ نگاش کردم  یدستمو دراز کردمو جلو  عیسر 

کار   یدختر روبه روم چ نیبا اول یشرح بد  ستیالزم ن  نیهم شنود داره هم دورب نجای_ا
 .. ینکن دهنم باز بشه منم بگم که تو چه طور ی؟کاریکردم اوک

دهنم گذاشت اخم کرد منم متقابل اخم کردم   یهم دستشو رو   ری لحظه دم  همون
پسر بچه   نی ع حرکتمون جدا  نیا  میدهن هم برداشت یهمزمان باهم دستامونو از جلو 

 ها بود 

 خب..توهم ادامه نده منم ادامه ندادم عه  یلی_خریدم

باال انداختم رومو ازش گرفتمو به برگه هام نگاه کردم اما اونطور که معلوم بود   یا شونه
 قصد کوتاه اومدنو نداشت  ریدم

پس بهم  کنهیم تت ی هست که اذ  ییزایچ هی لی د  نیدرباره ا دونمی م  گرتوی _من جریدم
 بگو 

  کهیپنگمو برداشتم درحال نگیرفتم توب پ زم یسمتش برگشتم بلند شدم به سمت م به
  فیشروع کردم به تعر  دادمیآروم فشارش م کردمو یم یدست راستم باهاش باز  ی تو
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هم تمام مدت سکوت کرده بودو به حرفام گوش   ری چند روز دم نیا  یکردن همه ماجراها 
   دادیم

 افتاده  ییه چه اتفاقا هفت  هی یتو  ی_وا ریدم

 کرد ی_بزرگش نکن فقط داشت غذا درست م 

 ن یباهم گذروند روی شب خوب لی_تو و کارن و د ریدم

 کارن خوشحال باشه  می_فقط خواست

که باعث شد بهش  دیپام کوب یرو  یکرد دستشو باال بردو به آروم یتک خنده ا  ریدم
 توجه کنم

 یهست  لید ی غذاها وونهی اما فقط د ی..پسر تو هزارتا آشپز عوض کرد افشوی_قریدم

 ن یمن فقط گفتم غذاهاش خوبن هم ری_نخ

 نکنه؟  یآشپز دیچرا با  هیفکرو من بهت دادم اما اون دختر خوب نی_درسته اریدم

هم بد نشده بود    ادیبد کرد هرچند ز  لیبه د تی نس دگاهمویبود که د ری دم گهی م راست
 نهمهیا  یشتریمنو به خودم اورده بود تا با دقت ب کمیحرفاش   دیبد شده بود شا  کمی

 کنم  یاتفاقاتو بررس

من باشه    بیفر  یدختره برا   یتمام رفتارها  دمیبراش بد شد شا  دمی شا  ریدم  دونمی_نم
 واقعا  دونمینم

تر شد بهش  کی بهم نزد کمیکرد   سیخ کمینگاهشو ازم گرفت لباشو با زبونش  ریدم
 رنیدرجه بدنو بگ خوانیکه م یینایا  نیاورد ع میشونینگاه کردم دستشو سمت پ

  ادینم افشی..اون دختره اصل به قیبگم توهم زد ینخورد  میزیچ ی_نه تبم که ندار ریدم
 .. زه یم زه یساده معصوم خوشگل ر  نهمهیحرفا باشه ا نیاهل ا 

 دیکش یازم گرفتو پوف عی که نگاهشو سر نگاه منظوردار بهش کردم ه یباال دادمو  ییابرو 
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باباش نشسته   یجلو  کنهیکن اون چشارو آدم احساس م شیخب حاال..درو یلی_خریدم
 زنه یدختر حرف م هیداره درباره  

 یدستمو باز  یبه نشونه تاسف تکون دادمو رومو ازش گرفتم و همچنان توب تو  یسر
 دتش ی بار د نیچند  رونویانگار چندبار باهاش رفته ب کنهی م فی ازش تعر یطور هیدادم 

 به آشپزت چشم ندارم پس ذهنت منحرف نره  نیبب هیدختره خوشگل شی _خداریدم

 داشته باشم رتی روش غ  ستیزنم ن ای نامزد   ستیبرام مهم ن ی_چشمم داشته باش 

بره   نکهی ا بود گفت قبل از  نایبرگه ا  یسر هی زنمی م  یسرم به هام هی_بهتره من برم  ریدم
 شت یپ گردمیکنم دوباره برم تشی اذ کممی  رمی برم ازش بگ

 شعوریب  ستیدختر بچه ن گهیاون که د   ریسربه سرش نذار دم  ادی_ز 

  نیرفتارمو ادامه دادم که راد نیاونقدرم ا شهیچند سال پ  یمن همون هام  ی_برا ریدم
 به خودت بگه  دیبا نویا  یکیهم بهش عادت کرده..

 گفتم: یبره که با  لحن طعنه دار خواست

کم کم براش نرمال   نی هست ی ریخواهرو برادر ش  دیفهم یعادت نکرده وقت نی راد ری_نخ
 حساس بود   کمی لی شد اون اوا 

 د یخند ریدم

 نمت یبی..منطورهیهم هم نیراد رنیجوگ کمی_همه مردا اون اوال  ریدم

  ریبودن اما من ش یریخواهروبرادر ش ریکردم هانا و دم ی بسته شدن در تک خنده ا با
دوست   هیپسرخاله بود هرچند   هیمن فقط  یبرا  ر ی دم نی خالمو نخورده بودم به خاطرهم

باهم راحت   موی بود یمیداشتم صم یهم رابطه خوب  نیبا راد کی ونزد   یمیصم یلیخ
  میباهم باش یاز بچگکه باعث شده بود  میبود  ونپدرام  کی رابطه نزد ونی مد  نمیا  میبود
 فکر نکنم و به کارم برسم  یزیبه چ  گهیدادم د حیو ترج   دمیکش یپوف
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 ( لی)د

  نیلیمکالمه امروز خودمو آ  ادی   کردمینگاه م رونیبه ب  کهینشسته بودم درحال یتاکس ی تو
 افتادم 

 برم  خوام یاما حاال نم  امی پشت تلفن هنگ کردم گفتم م نیلی"_آ 

  گشتیامشبم م ی کمد لباسام خم شده بودو دنبال لباس برا  یتا کمر تو کهیدرحال نیلیآ
 گفت:

 اد یهاکان هم ب ییخوا ی_حتما نمنیلیآ

 شه یاصل براش خوب نم  ادی_اگه ب

 اخم کردو به سمتم برگشت    کمیاومد بعد  رونی کمد ب ینفس نفس زدو از تو  نیلیآ

 نده مودب باش  تی داره؟اصل بهش اهم ی_به تو چه آخه؟به تو چه ربطنیلیآ

 اونجا"  رم یکل به خاطر کارن و درخواست مادرش م ن؟منیلیمودب باشم آ دی_چرا با 

شام تا هم باهام آشنا بشه و هم   یکارن امشب منو دعوت کرده بود رستوران برا مادر
  یاومد برعکس اون داداش ازخود راض یکارن از صداش بهش م یبشه برا  یرفع دلتنگ

بامحبت باهام حرف زد و محترمانه منو   یلیباشه خ یمتکبرش آدم خوب و خونگرم
اما قبول   فرستنیرانندشونو م ا ی دنبالم  انیهم اصرار کرد خودشون م ی کل یدعوت کرد حت

به خاطر وجود هاکان که شک نداشتم امشب  ییطورا هی  امینکردم گفتم خودم م 
بهشون قول داده   نکهیمردد بودم که برم اما خب به خاطرا  شهیم دا یاونجا پ سروکلش 

  رانندروپول  دم یرس یهم نداشتم قبول کردم وقت  نویلیآ یبودم و اصل حوصله غرغر کردنا 
پولدارن   گهیرستوران بزرگ و باکلس بود بله د   هیشدم  ادهیپ نیحساب کردمو از ماش

  یآروم بود فقط صدا  یلیشلوغ بود اما خ کمیبود   کی خب..وارد رستوران شدم بزرگ و ش
  یصدا   دن یبا شن شکست یکه داخل سالن درحال پخش بود سکوتو م  یآروم یقیموس
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زدمو به   یکارن لبخند  دنی سمتشون برگشتم با د   هب زدیکه اسممو صدا م یبچگونه ا 
 سمتشون رفتم 

 سلـــــــام  یجون..خوش اومد  لید ولی_ا کارن

پدرومادر کارن  دمیبه روش زدم خم شدم گونشو بوس ی بعد بلند شدو بغلم کرد لبخند و
 زدم  یهم بلند شدن بهشون لبخند 

 پدر کارن  نمی_سلم من راد 

 به روش زدم  یدست دادمو لبخند باهاش

   زمیعز ی _منم هانام مادر کارن آقا خوش اومد

  یکنار کارن و روبه رو  یلصند  یدستمو فشرد رو   یاونم دست دادم که با محبت خاص با
 چه بهتر    شیاز اون پسره گند دماغ نبود آخ ینشستم خبر  نیراد

  نمیا  یکرد یم لی د لیهمه د نی ..بفرما پسرم انمت یبودم که بب نیمشتاق ا   یلی_خهانا
 ل ید یآبج

نشست و   شی صندل  یبه روش زدم کارن مودب رو یسمت کارن برگشتمو لبخند  به
 راست شد 

 ست ی ن میدوست منه آبج لی_نه دکارن

به  دیکشیبه کتش م یدست  کهیدرحال نیمنم خندم گرفته بود راد دنیو هانا خند  نیراد
 اومدن  یهانا نگاه کرد واقعا بهم م

 هی خبرا هی_خانوم نیراد

  نشونیب یو راحت یمیخندم گرفته بود معلوم بود جو صم شتریگرد شد اما ب چشمام
 مه حاک 
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هاکان   ییدا  نیخونه ع هی خوامیبزرگ شدم م یمنه باباجون وقت   زیدوست عز لی_دکارن
خوشمزه درست   یهمش برام از اون غذاها  ی نطوریا  میکن یاونجا زندگ لیبخرم با د 

   کنهیم

سرش بکشم    یرو یتکون داد که باعث شد بخندمو دست یحالت خاص  هیچشماشو  بعد
 برداشت و با حرص گفت:  لشویموبا  دیهانا هم خند 

 ی از گشنگ  میکجاست مرد نمیبزنم بب تونی زنگ به جناب دا هی_ هانا

 خدا   یا ادیپس قرار بود ب هوف

 

 )هاکان( 

 زنگ خورد هانا بود  لمیزدم و به سمتش رفتم موبا نمویماش موتیر

 _جانم هانا؟ 

 هاکان؟   یی_کجاهانا

خودتون    دیمن بش  الیخیکار دارم ب یبعدش کل گه ید  یجا هی رمیام مش ی_هانا من برا 
 د یشام بخور 

 گفت: یکرد بعد با لحن خونسرد  یمکث  هانا

 زم یعز  ادی داره م تی ..کارن داای_باشه پس زود بهانا

که مجبور بشم    یطور کنهیم کم یداره تحر  دونستمیباز کردمو نشستم خوب م نمو یماش در
 ام یب

 کنمیشروع نم ادین می تا دا گه یخوشحال شد دست به ساالدش نزده م یلی_کارن خهانا
 بوس بوس  نمتیبیداداش م ییا یب یزود
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روشن کردمو به سمت رستوران   نویگذاشتم ماش بمیج یتو لویکه قطع شد موبا تماس
هوف از دست خواهرم دست منو از  ذارنیم نایبرم مگه ا  خواستمی هانا روندم من نم

از خدمه   ی کیکه شدم   ادهیپ ستادم ی رستوران ا یزورگو جلو  گنیپشت بسته بعد به من م
به سمت رستوران رفتم   نمیماش چیدادن سوئ لی رستوران به سمتم اومد بعد از تحو ی ها
به اون سمت رفتم با  نی به خاطرهم کنهیمعموال هانا کجارو انتخاب م  دونستمیم
  افمیلبخندم پاک شدو ق لید  دنیزدم اما با د یلبخند  زدنیکه داشتن حرف م نشوندید

 شد  یجد

 باشه نه؟ دهیخند می فکر نکنم دا یبامزس ول یلی_به نظرم خکارن

 بود یکه شد عصبان کی نبود اما نزد شمون یآخه پ دیخند یم تی دا م یبگ میتونی _نملید

باشه اما تو اون لحظه قطعا هاکان داشته بدجور بهت نگاه   دهیخند  تونهی _بعدا منیراد
 بکشتت  خواستهیکه انگار م یطور لید  کردهیم

شده بود کل زود   یمی به به پس با خواهرو دومادمم صم دیبه موهاش کش ی دست لید
خانوم   ختیکه گند زده بود به سرور شبویمعلومه داره خاطره د شدیاون م نویجذب ا
 کرد یم  فین تعر براشو  رویناکات

 کرد ی کارو م نی نبود هاکان خان هم ی_به نظرم اگه کسلید

 به ارتکاب جرم نداشتم  یلی_تا حاال تما 

 یخونسردو خنث یبود نه حرص ینه عصبان  افمیچهارتاشون به سمتم برگشتن ق هر
 نشستم  ز یو سر م دمی عقب کش مویصندل

 پم یداداش خوشت  ی_خوش اومد هانا

 یبذار ربغلمیهندونه ز  ای  ی قربون صدقم بر  ستین یاز یهانا ن   دمیرس گهی_د

 هاکان  ی_خوش اومد نیراد

 ن ی _ممنون راد
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 منظوردار بود گفتم:  کمی گفت  شه یکه م یدادم با لحن هیتک میصندل به

مورد کم تجربه    نیا  ی خانوم تو لیاحتماال د  ی ول  ادیاصل خوشم نم ی_از قانون شکن
 ست ین

ندادم   تی برام اومد که اصل بهش اهم ییبهم نگاه کردن هانا چشم و ابرو  نی و راد  هانا
 حفظ ظاهرش زدو به سمتم برگشت  یبرا  یهم لبخند لید

ندادم به  بیغر بیعج یشنهادها یبه آدما پ میحال تا به حال تو زندگ نی_با ا لید
 که حالشون بد  باشن   یخصوص وقت

 ؟ ی د یم  یشنهادیاگه حالشون بد  نباشن بهشون هر پ یعنی_

 ادیمثل شما برم   یخونسرد نسمنیزیب هیفقط از  نکاری_نه..الید

  زی م یدستاشو رو  دویکش ی پوف ن یراد کردن ینگاه م لیو هانا همزمان به منو د  نیراد
سکوت باال اوردم به سمت    یدستمو به معن یبزنه اما به آروم  یگذاشت خواست حرف

 کارن برگشتم  

 _کارن

  کی اشارمو به گوشام نزد ی بهش زدمو دوتا انگشتا  یبهم نگاه کرد چشمک عیسر  کارن
کاسه چشمش چرخوندو   یکارن هم چشماشو تو  ری گوشاتو بگ یرو  یعنیکردم که  

برگشتم که چون دست چپم نشسته بود به   لیگوشش گذاشت به سمت د یدستاشو رو 
از درون   کهیاما درحال الیخی به سمتش خم بشم خونسرد با چهره ب  کمیتونستم    یراحت

 گفتم: خوردمیداشتم حرص م

 قاتل  نسمنیزیب هی  یخونسرد انگار گفت نسمن یز یب یگفت  یجور هی_

 به سمتم خم شد و سرشو تکون داد کمیبه روم زد اونم  یلبخند حرص درار لید

هارو در نظر    سکی دوتاشون تمام ر ستین شوننیهم ب یاد ی_اره..به نظرم فرق ز لید
 شن یم  کی و کم کم به هدفشون نزد   کننیحساب م قیدق رنی گیم
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 بکشن  کننویم  یچیسرپ نی که از قوان ییدارن کسا  لویپتانس  نی _اره خب ا

گوشاشو گرفته بود نگاه    یسرمو کج کردم به کارن که رو  کمیبا حرص بهم نگاه کرد  لید
  یاون صحنه دستاشو از رو  دنیکردم دست راستمو به سمتم گوشم بردم و کارن هم با د

 گوشش برداشت 

 د؟ یها حرف زد یاز زامب رم؟نکنهیگوشامو بگ یرو یچرا گفت   یی_داکارن

 وجود نداره  ی زامب زمی _نه عزهانا

 م یندار ی_اصل زامبنیراد

   کردمیبهشون نگاه م یبه سمتم برگشت راست نشسته بودمو جد  عیسر   هانا

 مگه نه؟  یکنی م  یشوخ یدار دونهینم شناستتینم لی _داداش االن دهانا

زدو روبه هانا   یحفظ ظاهر لبخند  یهم برا  لیتکون دادم د یباال انداختمو سر یا شونه
 گفت:

 بشه  تی فاصله رعا نهیا  شیوجودداره خوب یتی واقع  ی_تو هر شوخلید

 گم؟ یداره درست نم ی_هاکان قلب مهربونهانا

  نویا   شهیعاشق نم نیکوچولوهه به خاطرهم شکیگنج هی نیمن ع یی_قلب دا کارن
تازه مامانمم هست چون   ستین گهی د یکی  یمن توشم جا برا گهیخودش گفت آخه م 
 مامانمم   یجا تنگه من رو پا 

 دن یهم خند ن یکردم رها و راد  یخنده مردونه ا  تک

 خب  یذاشتی مام م  ی_دستت درد نکنه جا برا نیراد

 اره یم ییبرات زن دا شهیعاشق م تمی _کارن جان به وقتش داهانا

 گفت: یباال دادم نه بابا کارن با لجباز  ییابرو 
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  شهیدعواشون م  لیبا د ی نطوریا  خوامینم یی_نه من زن دا کارن

تو گلوش هممون به سمتش   دیپر خوردیکه داشت م یبتشر کهوی ل ی گرد شد د چشمام
 گفت:  یبا هول عیسر   دیکوچولوشو دراز کرد اما بهش نرس یکارن دستا  میبرگشت

 ره یمیبزن تو شونش االن م یی_داکارن

 یعنیدستمو دراز کردم آروم دو ضربه زدم پشتش که با حرکت دستش که  دمیکش یپوف
 بهتر شد به سمت کارن برگشتم  کمیحالش   لید یوقت  دمی بسه عقب کش

 ؟ ییداره دا  یچه ربط لی_به د

  ادیبدش ب ییزن دا دیدوسش دارم شا  یلیمن خ یاز طرف کنهیم یآشپز  لی_خب دکارن
 ..باهم..کنارهمنمیبب لروید مو ی اونجا فقط دا امی م خوادیمن دلم م

 کرد  یاهم  نیحد ممکن گرد شد راد نی تا آخر  لیهمزمان همراهه د چشمام

  دونهینم شویگرفته خوب معن ادیتو برنامه امروز  نوی_باهم..کنارهم..انیراد

 مچ باشن  ینطوریباهم باشن ا یعنیبابا.. دونمی_نه خب مکارن

انداخت به سمت هانا برگشتم   نی گفتو سرشو پا یآروم  یوا   دیبه سرش کش ی دست لید
 پسرتو ساکتش کن  یعنینگاه منظوردار بهش کردم که   هی

 نگاه غذامونم اومد  میبهتره غذامونو بخور گهی_خب د هانا

 گفتم:   یباال دادمو با لحن پچ پچ مانند یی بهم نگاه کرد منم ابرو  یرچشمیز  لید

 زم یعز ارمی به روت نم یول میارهم باشقند تو دلت آب شده که باهم درکن دونمی_م

به   یبه آروم زیم  ریادا کردم که با حرص بهم نگاه کرد از ز  یچنان با لحن مسخره ا  زمویعز
  نیچه طور جرات کرد ا نیتوهم بهش نگاه کنم ا  یزد که باعث شد با اخما  یپام لگد 

 گفت:  یهم با لحن آروم و پچ پچ مانند  لی کارو بکنه؟د
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  یلگد بهت زدم..آخ هیکه باهم درکنارهم اون وسطا  یشد یاالن عصبان  دونمی_ملید
 دور  شیبنداز  یتونی م ستیشد مهم ن فیشلوار هاکان آصلن فکر کنم کث

نکنم دختره   یدادم غذامو بخورم و اصل بهش توجه حیبعد صورتشو ازم گرفت ترج و
  نیا یک زنهیباهام حرف م ینطور یپروش کردم که ا  نقدریخودمه ا ریفهم تقص زبون دراز ن
تو ظرف   ی کیچنگالمو سمت جوجه بردم تا   نکهیهم  دونهیخدا م شهی تموم م ییشب کذا

بهم   یبه سمتش برگشتم که با شرارت خاص فتهم به سمتش ر  لیخودم بذارم دست د
 نگاه کرد 

 _خانوما مقدم ترنلید

 ها مقدمتر ترن   سیقبل از خانوما رئ ی_اوهوم ول

  لیخندش گرفته بود د نی بعد جوجمو برداشتم هانا با حرص بهم نگاه کرد اما راد و
خورد   شی آب کنار وانیهمون لحظه از عمد دستش به ل دیخونسرد دستشو عقب کش

گرفتم که باعث شد با حرص   وانویل  عی نکردم چون نقششو گرفته بودم سر یمنم نامرد 
 باال دادم  یی بهم نگاه کنه ابرو 

 چرا جلوشو گرفتم اصل..بفرما  زه؟هوفیآبش بر  یخواستی_م

پاهاش که فکر کنم دامن  یرو  خت یسر دادم که آبش ر  وانویبه سمت خودش ل و
لقممو قورت   یغذام خوردم وقتاز   کمی  یکرد راست شدمو با خونسرد سیلباسشم خ

 دادم به سمتش برگشتم که از شدت خشم قرمز شده بود 

  یشیقرمز م  یشیم یاحساسات  یفقط وقت کردمی..اولش فکر میدیرنگ م  ریی_خوب تغ 
خونسرد   یآدما  یخوب یدونیم  یشیهم قرمز م  یخوریحرص م یوقت   فهممیاما حاال م

 ه؟ یچ

ازش خوردم    کمیبا متانت مردونم  ختمینوشابه ر  کمیدستش فشار داد  یچنگالو تو لید
 کج کردمو گفتم: کمیسرمو  

 پس خوش به حالم شد  دنیوقت احساسات درونشونو بروز نم چیه  نکهی_ا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

187 
 

 کنم ی_هاکان خواهش مهانا

پچ پچ کرد منم   یزیچ ه یسکوت روبه هانا باال اوردو آروم   یدستشو به معن نیراد
 آروم پاشو پاک کرد   ینگاه کردم که با دستمال کاغذ  لیخونسرد به د

بلدن که به وقتش باعث   ییکارا هی نکهیه؟ا یچ یدونی قانون شکن هم م یآدما  ی_خوبلید
 رنگ بدن  رییخونسرد هم تغ   یآدما یحت شهیم

 صبرانه منتظرم  ی_ب

 _صداش االناست که بلند بشه هاکان خان لید

زد   یچشماش برق لیاورده بود د  ریکه برامون ماست موس  یلحظه با اومدن دختر  همون
 م یسفارش کارن آقا بود که باعث شد هممون سفارش بد   نیا

 کنم  زی_بهتره من برم لباسمو تملید

منو خودش   نی دختره که ب ی نیس  ریبلند شد که شونش به ز  یطور  هیهمون لحظه  و
  ی کت و شلوارم با حرص چشمامو رو یشدن ظرف ماست رو  یبود خورد با خال ستادهی ا

هم دستشو    لیهم هول کرد د  نیراد دیکش ینیهم فشار دادم دستام مشت شد هانا ه 
کتم و ماستارو باهاش پاک کرد   یرو  دی کش یبردو به آروم یسمت چندتا دستمال کاغذ 

 شرمنده بودو هول کرده بود گفت: یهمزمان روبه گارسون که حساب

  لی هاکان آصلن خونسرد هستن؟دل  شونیا یدونیست؟نمی _خانوم چرا حواست نلید
من به جاتون    دهیرنگ م ریینشن نگاه چه خوب داره تغ یچون خونسردن عصبان شهینم

   کردمی بودم فرار م

نگاه   لیبا خشم به د کردیخنده دختره از ترس داشت بهمون نگاه م ری و هانا زدن ز   نیراد
 کرد  زیکردم که چشماشو ر 

 رم ی گیحوله براتون م  هیکنم از مسئول   زی _برم لباسمو تملید

 جا خورد  افم یق دنیبا خشم به هانا نگاه کردم که با د لی رفتن د با
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 داداش؟  یکنیبه من نگاه م ینطوری ؟چرا ا  هی_وا چهانا

 توهه  ریتقص نا یهمه ا  شدینم ینطوریاالن ا یکرد یدعوت نم نویاگه ا _تو  

 نه اون  یاول تو شروع کرد  ی_حقت بود سربه سرش گذاشتهانا

 از غذاش خورد بعد با دهن پر گفت:  کمی کارن

 حرص بده   موی حد دا  نیتا ا تونهی م  لی_فقط دکارن

که به سرتاپام    یگند  نیچپ به کارن نگاه کردم از سر جام بلند شدم تا هرچه زودتر ا چپ
منو دست    دهیرس ییزده بودو پاک کنم دارم برات دختره نفهم زبون دراز کارت به جا

 ی نیبیهاکان آصلن حاال م گن یبه من م دمیاره؟نشونت م ینداز یم

 

 )رامان( 

 ام یاالن منم م  دینیبش دی_شما بر

بهشون   نویکه بهشون زنگ زده بودم و پل یاومده بودن خونم همون گروه نیپل گروه 
کارو براش کردم به سمت آشپزخونه   نیکه من ا دونست ینم نیکرده بودم البته پل یمعرف

قبل دوست دخترم بود اما حاال   نیدنبالم اومد پل زدمیکه م یهم طبق حدس نیرفتم پل
 م یهم بود  یمعمول  یدوستا طو فق   میرابطمونو تموم کرده بود

 _کمکت کنم؟ نیپل

 درست کنم  یماکارون  خوامی_نه بابا م

 ؟ ی _ساالدو چنیپل

 _باشه زحمتشو بکش فقط مراقب دستت باش نبره 
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عاشقشم نگرانش شدم   نکهیبه خاطرا کردیاز سر ذوقش به روم زد فکر م  یلبخند نیپل
 ن یس همحس ساده دوستان هی  یاز رو  مینگران لی دل دونستینم

 

 )هاکان( 

به سمت صدا   دمیشن یپچ پچ مانند یصدا  ه یاومدم   رونیمردونه که ب  ییدستشو از 
پسره اخم کردم   هیو   ل ید دنی که شدم با د کی چرا کنجکاو شده بودم نزد دونمیرفتم نم

که  یفی هم با ترس داشت دستبند ظر  لیگذاشته بود د لیدهن د  یپسره دستشو رو
اتفاقا   نیتو رستوران خواهرم از ا   نجایا  ادینم ادمی  اوردیمعلوم بود طلس از دستش درم

  نیاما فعل نوبت ا  دادمیبه بچه ها خبر م دیبا شدیمحسوب م ینامن  هیافتاده باشه  
اصل    نیا اورد یاما دلم طاقت ن  رهی نکنم تا درس ادب بگ یموضوع بود اولش خواستم کار

دادم دست   هیتک یپشت واریسوال به د  ری ز  رفتیم   میوب نبود مردونگکردن خ یتلف یبرا 
شدم پسره چون پشتش بهم بود هنوز متوجه من نشده بود اما   رهی به بغل بهشون خ

بکنه با التماس بهم نگاه   تونستی نم یحرکت چیبودو ه دهیچسب  واریکه به د دنمی با د لید
   دمیپشت گردنم کش یکرد دست

 د؟ ی_ببخش

 بود به سمتم برگشت   لیدهن د ی دستش رو کهیپسره درحال کهوی

از قضا اومد    یکی دیگم؟شا ی باشه درست نم ی خانوم کار درست هیاز   ی_فکر نکنم دزد 
 ی از کدوم ور خورد  یسرت اورد که ندون ییبل

  لی حرفا بهم نگاه کرد د ن یاما پروتر از ا  دهیترس کمیمعلوم بود   کلمیقدوه  دنیبا د پسره 
نگاه کردم دست پسره چاقو بود   کردیکه اشاره م یبرو برام اومد به اون سمتچشمو ا
بدرک باال انداختم که باعث شد چشماش گرد بشه پسره که   یکه چ یبه معن یشونه ا

 برگشت  لیبه سمت د  کنمینم یمن کار دید

 اری_زودباش دستبندتو در ب
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 و دالر دستتون هست؟  طل  مت یداشتم جناب دزد شما ق فتونیسوال از شخص شر  هی_

 قدم به سمتشون رفتم  هیگرفتم  واریاز د  مویتک

  یاخلق بده اونم خونسرد بودنمه ول هی ایکه دارم به نظر بعض یاخلق  هیمن  یدونی_م
 دوسش دارم   یلیمن خ

 نم یزودباش بزن به چاک بب یگیخودت م ی برا یدار ی_چ

خونسرد بودنم  نیا  ادی اما االن ز  میگفتم آدم خونسرد  ی_نپر وسط حرفم آقا..اره داشتم م
  یرو یکه االن دستتو گذاشت  ی اون دختر یشما بفهم شهیچون باعث نم  ادیبه کارم نم

اومده بذار واضح تر   رونی که با خونواده من ب  هیدختر یکنیم تشی اذ  یدهنش و دار
 عملتو بده   نهیاون دستبند فکر نکنم کفاف هز  مت یق  یبگم..امشب به کاهدون زد 

با پسره حرف   ینطوریداشتم ا نکهیحد ممکن گرد شده بود از ا  نیچشماش تا آخر لید
هم متعجب بود اما تنها هدفم   خوردیهم داشت حرص م کردمینم یکار چیه زدمویم
 بشه هیبود که بذارم فعل تنب نیا

 ؟ ی گیم  یدار ی_چ

دمتو رو کولت   یدهنش برندار یدستتو از رو  گهی د هی_عرضم به حضورتون اگه تا دو ثان
کنم که فکر نکنم عاقبت   ادهیاز مشتامو روت پ  کمیدادم   حیترج دی شا  دونمینم ینذار
هم که خبر    مارستانیب ی ها نهیخانوم متشخص داشته باشه از هز هی   یاونم جلو یخوب
 بزن به چاک نپس غرور دزد بودنتو حفظ ک  یدار

  یبود همش بهم چشم و ابرو م دهی ترس لیشدم حاال د کی زد بهش نزد یپوزخند پسره 
که   یبه سمتم برگشت دست عی اومد که چاقو داره خونسرد به سمتش رفتم پسره هم سر 
دستشو رو دهنش گذاشته   لی چاقو تو دستش بودو روم باال بردم محکم دستشو گرفتم د

 بود با خشم به پسره نگاه کردم 

 ی سیعواقبشم وا  یپا  دیبا ی اما خب چون نداد  یداد یبه حرفم گوش م ؟کاشی نیبی_م



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

191 
 

  گرفتمو به لروید یبازو  نیزم  یمشت زدم تو صورتش که افتاد رو  ه یباال بردمو   دستمو
بعد به سمت پسره   دهیند یبیآس نمیسمت خودم کشوندم با اخم بهش نگاه کردم بب

 برگشتم 

چون    تهیاریمشت نبود..از قضا معلومه امشب شب بدب  هی_اشتباه نکن تاوان کارت 
  یباز با من نسبت داره خب منم رو یبگم سکته نکن یرستوران چه طور نیصاحب ا 

 اد یتا مامور رستوران ب بمون نجا یرستورانم حساسم پس هم تی امن

  یحرکت چنان ضربه ا  هیلگد محکم زدم تو شکمش با  هی  عی تکون بخوره که سر خواست
دنبالم راه   ع یهم سر  لینالش بلند شد خونسرد راه افتادم که د یبه پاش زدم که صدا 

 از خدمه ها رفتم  ی کیافتاد به سمت 

  نشیبر یم  نجایاز ا  یکنیسروصدا مامور رستورانو خبر م ینفر هست ب هی_اون پشت 
  نی دی م سشیپل لی تحو م یو مستق رونیب

 _چشم آقا 

  لید یشد به سمتش برگشتم که با صورت اشک  دهیبرم که دستم از پشت کش خواستم
 باال دادم  ییابرو  ستادمی روبه رو شدم روبه روش ا

  ذاشتمیوگرنه نم  یبش هیتنب شتریب کمیبود   نیاونهمه کش دادنش فقط ا   ؟علتیدونی_م
 کردم یطول بکشه کارشو تموم م هیثان یس

 اما مظلوم گفت:  رهیگیاالن جبهه م  کردمیفکر م دیبه چشمش کش ی دست لید

 دم یفهم افتونیاز ق  دونمی_ملید

 ؟ ی دیکه ند  بی_آس

 ن ی_نه خوبم ممنون که نجاتم دادلید

   ستی_مهم ن
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بود اما هنوز رد ماست روش بود   دیسف  نکهیشرمنده سرشو باال اورد به کتم با وجود ا لید
 نگاه کرد  

 دیکردم ببخش  یرو ادهی _ز لید

نفهمه  یخودمون بمونه کس   نیموضوع هم ب نی بهتره ا ستین یبه عذرخواه یاز ی_نه ن
 باشه؟ 

 _باشه لید

 ستادم یصداش ا  دنیبرم که با شن هیبه سمت بق خواستم

 کنهیاوقات آدمو جنتلمن م ی_خونسرد بودن گاهلید

 کردم  دی به روم زد منم حرفشو با سر تا یسمتش برگشتم که لبخند مهربون به

   رفتیاوقات هم حوصله بر چون حوصله خودم داشت سر م ی_گاه

و    میهمزمان باهم نشست می رفت مونیصندل  زویکرد هردومون به سمت م  یخنده ا  تک
نگاه   لیتمام مدت نه من به د  میکه هانا سفارش داده بود شد  یمشغول خوردن دسر 

 به نفع هردومون بود  ینطورینه اون به من ا کردمیم

 شد؟  یعصبان می کردن خونه،دا فی به خاطر کث ؟نکنهی چرا رفت لی_دکارن

 کنهی ما کار نم  یبرا لید گه ی پدرومادرش بهش گفته بودن د پس

 شه؟ یمگه م زمی_نه عز لید

 یداداش ما گفت که بر نیا  ای  یلطفا بگو خودت رفت  لی_اره د هانا

 م یهاکان و مشکلتش با آشپزهاش عادت دار  یکارا   نیما به ا میکن ی_تعجب نمنیراد

 گفتم:  عی مسئله تموم بشه سر  نیا  نکهیا  یبرا 

 _من خواستم 
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بهش انداختم   یحرفو زده بود کردم نگاه معنا دار  نیکه همزمان با من ا  لینگاه به د هی
حتما   دی ببنده با  هیدهنشو چند ثان تونهی نم نیا  رهیتفاوت روشو ازم بگ یکه باعث شد ب

 م یجملرو به زبون اورد هی می فک بزنه؟چه قدرم باهم هماهنگ بود

  میتابستون ینارها یخودمم سم نکهیبودن و هم ا  یناراض ی _آقا هاکان درباره مواردلید
 بود  نیشروع شده بود به خاطرهم

روبه هانا   عیاز نوشابم خوردم کارن سر   کمیتکون دادم و  گهی به نشونه راست م یسر
 گفت:

 کنم یخونه عمو رامان خواهش م می_مامان برکارن

 م یری م گهی وقت د  هی شهیاالن شبه نم  زمی _عزهانا

 زنهیم  کی _بابا توروخدا تو منو ببر عمو جون برامون موز کارن

 یعموتو تموم نکن ی_البته اگه باطر هانا

 بزنم نیحرف پسرمو زم  تونمی نم میخور یقهوه م ه ی می_باشه بر نیراد

  ن یاز ا شتریپس بهتره من زودتر بلند شم برم چون ب شهیم یبحث داره جد  دمیکم د کم
 خواستم بلند بشم همزمان گفتم: نکهیتحمل کنم هم تونستمینم

 _با اجازه 

بابا امشب منو   یجملرو تکرار کرده بود ا هیبرگشتم که باز همزمان با من  لیسمت د  به
 باهم  میچه قدر هماهنگ شد نمیا

 م یر یهممون باهم م شهینم ینجوری_اهانا

 به نشونه نه تکون دادم  یسر جام بلند شدم و دست از 

   رمیمن م_نه نه 
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 اآ  میجون قرار شد باهم بر  یی_داکارن

 هم بستو بازش کرد   یهم چشماشو رو  لید  دمیکش یکارن نگاه کردمو پوف به

بهتون زحمت   یحساب نجاشمیتا ا  شناسمینم شونویکه ا  ام؟منی ب دیچرا با گهی _من دلید
 دادم 

ما به خصوص   یکه کارن دوسش داشته باشه برا  یهرک زمیعز هیچه حرف  ن ی_نه اهانا
 من مورد ارزشو احترامه  یبرا 

هم زود   شون ی مطمئن باش با ا  نیشیزود با همه اخت م د یاریب فی _بله شما هم تشر 
 ی شیم  یمیصم

 به روم زد که باعث شد جا بخورم  یبه سمتم برگشت لبخند  لید

 ام ی _البته..چرا که نه..پس حتما ملید

 

 )رامان( 

 گذاشتم  ییظرفشو نیماش  ی تو نیظرفارو جمع کرده بودم همرو همراهه پل  کهیلدرحا

 خوشمزه بود  یلی_دستت درد نکنه رامان خنیپل

 گه یبود د ی ماکارون  هی_نه بابا 

صدام زد باعث شد به سمتش    نیپل یکه وقت ارمیدر ب واناروی رفتم تا ل نتیسمت کاب به
 برگردم 

 _تموم شد نیپل

 تموم شد؟   یچ یعنیبهش نگاه کردم منظورشو نگرفته بودم  یسوال

 یکه ناراحتم کن ذارمیو نم کنمی ناراحتت نم گهی_تموم شد د نیپل
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اشتباه شده    یرابطه دوست ه یجلو بکشم منو اون وارد  روی میقد  یبحث ها خواستمینم
ه دست  به ادامه دادنش واقعا ندارم اما فعل بهتر  یلیم  کردمیکه االن احساس م میبود

درسته به  یاحساساتم برام گنگ و ناشناخته بود از طرف یسر هینگه دارم چون هنوز  
هنوز منو دوست   نینبود پل نطوریظاهرش که ا  اما  میحرف رابطمونو تموم کرده بود

قلبم دوسش داشتم اما نه مثل سابق چون االن    یاون ته مها   دیشا دونم یداشت منم نم
 ست ین نیکه مطمئن بودم پل کردیقلبم جا خوش م یداشت تو  گهید یکیکم کم 

 

 ( لی)د

کارن باز کردم به دستور   یشدم درو برا  ادهیافتاده پ لی اون پسره از دماغ ف ن یماش از 
که کارن منو مجبور   نمیخواستم عقب بش میکارن خان من و کارن با هاکان اومده بود

  نکهیپدرومادرشم پشت سرمون اومدن جلوتر از هاکان بدون ا  نمی کرد که برم جلو بش
در که معلوم بود   هی  یکارن جلو میبه سمت خونه عمو کارن به راه افتاد  سمی منتظرش وا

نشون   لشیبود خودشو مشغول موبا ومدهیدر زد هاکان هنوز ن  ستادوی ونه امقصدم
که درو باز کرده بود اولش جا  یکس دنیدر که باز شد به سمتش برگشتم با د دادیم

  یخنده ا  کمن جا خورده بودو ت  نی کردم رامان هم ع ی خوردم اما بعدش تک خنده ا
 کرد 

 شد واقعا زی؟سوپرای_آخه چه طور رامان 

 من   ی..دوست جون جونلسید ن ی_عمو جون ا کارن

 بشم  زیسوپرا   دیوسط منم که با نی _بهت گفت عمو جون؟ا

 به هردومون نگاه کرد  کارن

 ؟ یشناسیم لرو ی_عمو تو د کارن

 گفت:  کرد یبا لبخند داشت بهم نگاه م کهیدرحال رامان
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 _اره دوست منهرامان 

 کنه؟ یخوشمزه درست م هیقراب یدونستی_مکارن

 کنهی درست م یخوب یغذاها  دونمیاما م دونستمینم_نه رامان 

هانا و   ستاد ی کنار دستم ا دی سر رس  دهیلحظه هاکان که معلوم بود حرفامونو شن  همون
 به سمت کارن سرمو چرخوندمو با لبخند گفتم: دنیهم رس نیراد

 زنهی خوب م یق ی _عمو توهم موس

 بهمون نگاه کرد بعد روبه رامان گفت:  یسوال  هاکان

 د؟ یشناسی_از کجا همو مهاکان

 م یزنیتو حرف م نی ای_برامان 

 

 کل(  ی)دانا

ماجرارو    لید  ایمنتظر بود تا رامان    شناسهیاز کجا رامانو م لید نکهی متعجب از ا  هاکان
و هانا    لینظر گرفته بود د  ریز   لروی داده بودو حرکات د هیتک واریبکنن هاکان به د فی تعر

و کارن هم  نی نشسته بودن و درحال حرف زدن بودن رادمبل  یهم رو  یهم روبه رو 
هم درحال آماده کردن شربت و   نیبودن رامان و پل یدرحال توب باز  لی پشت مبل د

 از مهموناشون بودن  ییرا یپذ

 کهیکوچ  یلیخ ا ی_دنهانا

روز به عنوان گارسون   هی کردمی..من تو آشپزخونه آقا هاکان کار میگ ی _اره راست ملید
 که از طرف شرکت شما برگزار شده بود یمراسم یرفته بودم تو 
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دوتا از کجا همو   نیکه ا اره یبود تا سردر ب ل ی د یدرحال گوش دادن به حرفا  هاکان
  یکی  یو شربت تعارف کردن رامان رو دندیو رامان هم رس نیهمون لحظه پل شناسنیم

 گفت:  لیاز مبل ها نشست روبه د

 ؟ ی_پس تو آشپز امان ر

 نی تر بشه هانا هم ع ی کرد که باعث شد هاکان نگاهش سوال ی تک خنده ناز  لید
بود به رامان نگاه کرد رامان هم به سمت   یبرادرش که متعجب و حالت نگاهش سوال

 هانا برگشت 

 کارس  یچ  ل یکه د زدمی حدس م  میکردیم یباز  می داشت شبی_درامان 

 ن ی_پس تازه آشنا شدنیراد

 م یمراسم سلم تابستون آشنا شد  ی_اره تو ان رام

حرف   لیبا د یخاص متیحد با صم  نیرامان تا ا  نکهیکرد از ا رییتغ ی کم نی نگاه پل رنگ
دخترونشو فعال نکنه چون   یها  تی حساس دادیم حیاومد اما ترج  یخوشش نم زد یم
  نیکه نه ا گفت یبهش م یحس  هیاما   کنهی برخورد م یمیکه رامان با همه صم دونستیم
نظر داشت نگاه کرد هاکان هم   ری که همرو ز  اکانبه ه یرچشمیز  لی د کنهیبار فرق م هی

 کوتاه و نگاهشو ازش گرفت  یلیبرد اما خ لینگاهشو به سمت د 

 دونستم؟ ی و من نم یکرد ی_تو تو آشپزخونه داداش هاکان کار مرامان 

 ؟ ی نخورد  ل یخوب د  یتو از غذاها یعنی  نمیبب سای _وا نیراد

 برگشت   لیبه نشونه نه تکون داد بعد به سمت د یزدو سر یلبخند مردونه ا  رامان

 ؟ یکنیغذا درست نم گهیداداش هاکان د  ی_خب برا رامان 

برگشت خونسرد و با حالت مردونه مختص به خودش بهش نگاه   لی به سمت د  هاکان
 انداخته بود نی لبش بودو سرشو پا  یرو ی لبخند  لیکرد اما د 
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 اره یاز ده پونزده روز نتونسته دووم ب  شتریب لی؟دیدون ی _مگه نمنیراد

 م یدعوتش کرد  لیتشکر و آشنا شدن با د  ی_امشب براهانا

  یا  گهید  ی..کارایکنیخوب درست م ی..غذای..رقاص هستادی _از سگ ها خوشت منیپل
 هم هست؟ 

برگشت رامان به   اوردیلبخند به زبون م  هیو   متی که جملتشو با صم  نیبه سمت پل لید
  رویکه چه خوب همه چ زدیکه داشت به رامان طعنه م   دونستینگاه کرد خوب م نیپل

 شربتش دستش بود گفت: وانیل که یهاکان هم درحال دونهیم  لیدرباره د

 ده یچند روز فهم نیا  یتو  ناروی_حتما هست..اهاکان

 یشلوغ ی تو  نکهیا  ژسیتو و   ی جامش بده اما کاراان تونهیم  یکه هر آدم هی کارا  نای_الید
 جون  نی پل خوادیم یبزرگ یل یجسارت خ یاونهمه آدم بخون  یجلو

 نه  ای تونمی که م دونمی..هنوز نمزمیعز یکنیبزرگش م ی_نه دارنیپل

 زد و روبه همه گفت:  ی لبخند  رامان

 لی..دمیکمکش کن میفردا شبه قراره بر  نیبرنامش هم نیتازه قراره بخونه..اول نی_پلرامان 
 ا یتوهم ب

  نیدر برابر ا  لیعکس العمل د  نهیبب خواستی برگشت م لیبه سمت د عیسر   هاکان
که بود  یاما هرچ  دیفهمینم ل ید  یهمه توجهشو رو نی ا  لیخودش دل هیدعوت رامان چ

  لیحاال که د کرد یبشه احساس م کی به رامان نزد  لید  ادیکه خوشش نم کردی احساس م
 نهرامانو تور ک خوادیشده م  دیاز اون نام

   امیب تونمی_نه رامان من نملید

دوستت و    شهیو هم حالو هوات عوض م یکنی..هم به من کمک ملی د ای_به نظرم بنیپل
 اریخواهرتم با خودت ب 
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 ام ی _باشه پس ملید

 ؟ ییا ی_هاکان توهم منیپل

 ام ی م یدفعه بعد نهیسنگ  کمیرام روزا کا نی _من اهاکان

 مظلوم کرد که هاکان خندش گرفت   افشویق کم ی دویبه موهاش کش یدست نیپل

مجله که  یتو  یتو فکرشو بکن خبرا   شهیبه نفع من تموم م ییای _واقعا که..تو بنیپل
 زوال بود نیپل یصدا   یاز شنونده ها   یکیهاکان آصلن 

اون دوتا بود تا بدونه باالخره کدومشون برنده   ی نگاه کرد که نگاهش رو  ل یبه د هاکان
 نزنه گفت:  نیناراحت نشه و هم حرف خودشو زم نیپل نکهیا  یهاکان هم برا  شهیم

 م یری گیاونجا و جشن م می ا یفرداشب م میاگه برنده شد  میدار ادهیمز   هی_فردا هاکان

قرار بود همه دوستاش فردا شب اونو   نکهیانگار از ا   دیدستاشو بهم کوب یبا خوشحال نیپل
 خوشحال بود  یلیخ  ننیصحنه بب  یرو

 شه ینم نیبهتر از ا  ان یکادر م نی_پس فردا شب همه ا نیپل

  رفتیکه ها نا روش نشسته بود م یو به پشت مبل زد یمبلرو دور م که یهم درحال نیراد
 گفت:

  گهیرفتنمون شرطه د لتیخب تعط میرسین خودمون م_منو خانومم هم به جشنیراد
 زم یمگه نه عز 

کرد هانا  هم به سمت هاکان   یهانا رو گرفت و باهاش باز  یاز پشت مبل دستا  نیراد
 برگشت و گفت: 

 م؟ یروز یفردا صد در صد پ یعنی_  هانا

 به نشونه اره تکون داد   یسر  هاکان
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 ک؟ ی هستم مگه نه شر نیانگ افهیق دنیصبرانه منتظر د  ی_فردا بنیراد

هم   نیچشماشو بازو بسته کرد و کنار خواهرش نشست راد  دی هم به نشونه تا هاکان
 مبل نشست    یزدو رو  یهانا رو  ول کرد و از پشت مبل جست یدستا 

  یشرکت ها  میهست که بتون اد یز  یرقم داده شدمون اونقدر میشیم روز ی_قطعا پهاکان
و   رسمیم  ن یهم به مراسم پل  کنمیکم م نویانگ یم من فردا رو ه ینطوریا  میکنار بزن بویرق

 یخوش گذرون  دیر یهم شما دو نفر هم م

 کرد  نی باال پا یبا خوشحال کارن

 _به اضافه منو مامان بزرگ کارن

 ی اومد   یدلم هاکان کاش توهم باهامون م زی _اره عزهانا

  یدادو پاشو رو  هیبه مبل تک ذاشتیم  زیم  یرو  وانشویل  کهیکرد درحال یهم نوچ هاکان
 هم انداخت 

 شه یقول دادم اسپانسر فرداشبش باشم نم  نی_به پلهاکان

   ارهیداره بهونه م لتینرفتن به تعط یکه هاکان برا دونستنیانگار همه م دیخند نیپل

 ی گفتیم  یچ یبهونرو نداشت نیاگه ا  دونمی_اره من نم هانا

 کرد یجور م گهی بهونه د هی_ نیراد

  یوقت لی کرد د تی هدا لیاما هاکان فقط نگاهشو به سمت د لید  یحت دنیخند همه
  هیتک خنده خندشو تموم کرد که باعث شد  هیبا   دیخودش د  یهاکانو رو  نینگاه سنگ

 ره ی بگ لیهاکان بره باال و سرد نگاهشو از د   یابرو 

برنده   ادیبه احتمال ز  ادروی فردا مز میبر شیپ میتونی خوب م میکه دار  یرقم نی_با ا نیراد
 م یشیم

 حرف شوهرش نگران شده بود به سمت هاکان برگشتو گفت:  نی از ا  کمیانگار    هانا
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 باال نبره  ی لیرقمو خ نی کردن انگ هیضا  یکه برا  یر یبگ نویراد ی_هاکان بهتره فردا جلو هانا

 انگار دشمنشم  زنهیحرف م ی طور  هی زمی_دستت درد نکنه عزنیراد

به  یفشار  خوامیبده بذار بده نم یشتریرقم ب تونهی ..اگه منیراد  گهی_هانا راست مهاکان
 گم؟ یم یکه چ ی فهمیم ادی شرکتم ب

  دهیاز دست م  ادروی که مز نویانگ افهی فردا ق خوامیفقط م می_باشه هممون باهمنیراد
  نمیبب

پشت گردنش   یبه شدت درحال حساب کتاب کردن بود دست نیانگ گرید یگوشه ا  در
  یدرحال حساب کتاب بود تا برا  زیر هیکه   شدیم ی خسته شده بود چندساعت یلیخ دیکش
 اره یهاکان کم ن یفردا آماده باشه و جلو  ادهی مز

 ؟ ی کنیفردا کار م ادهیمز  ی رو یهنوز دار  زمی _عزنایسول

 گرفت و به کاراش ادامه دادم  نایاز سول نگاهشو

 باال ببرم  متویق تونمیتا بدونم فردا چه قدر م  عشقم کنمی_دارم حساب کتاب منیانگ

  یحد رو  ن ی همسرش تا ا نکهیکرد انگار از ا ینگاه نیجلو دست انگ  یبه برگه ها  نایسول
عادت داشت که کاراشو بسپره دست    نیچون انگ  کردیو مصر بود تعجب م ی کار جد نیا

بحث رقابت با شرکت   یکارو خودش برعهده گرفته بود هرچند وقت  نیا  یآدماش ول
 شد یتر و محکم تر م یجد  یا گهیاز هر وقت د  نیهاکان وسط باشه انگ

  شهیم یبذار فردا هرچ نهیحساب کتابارو بچه ها انجام ندادن؟منظورم ا  نی _مگه انایسول
 بشه ولش کن 

 باال ببرم  شنهادویپ تونمی کجا م بدونم که تا دیمن با نا یولش کنم سول  تونمی _نمنیانگ

سرپا    نیانگ یکه تمام مدت روبه رو  نایسول  دیبه چشمان خستش کش یدست نیانگ
نگاه خسته و   کهیدرحال نی مبل نشست انگ یبود به سمتش رفتو کنارش رو  ستادهی ا

 برگه ها و آمار روبه روش بود گفت: یکلفش رو 
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  یفردا چ ی ندون یهمش حساب کتاب کن نکهیهارو دوست ندارم ا ادهی مز  نجوری_انیانگ
که با پول    ییاونا میکنیبا هاکان خان مقابله م  میما دار  یکنترل کن  روی و همه چ شهیم

 رون ی ندادن بعد بندازنشون ب ونیلیباباشون پولدار شدن به اونا که دو سه م

  زدویداشت بهش طعنه م هنک یخوب متوجه شده بود از ا  نو یجمله آخر انگ یمعن  نایسول
  یناراحت شده بود اما همچنان لبخند رو اورد ی م  ادشی تلخشو به   یدوباره گذشته ها

 حفظ ظاهر حفظ کرد   یلبشو برا 

 جون..  نی_انگنایسول

عشقم؟من تا به امروز از هوشم استفاده کردم و جلو اومدم من   گمی _مگه دروغ منیانگ
با اون هاکان و   تونمی از هوشو استعداد خودم منداشتم من فقط با استفاده  راثی بابا و م

 ثروتم  نی ا  یمقابله کنم و االنم تو  نیراد

  نویشد دست انگ یکم کم کفر کردیکتمان م زاروی چ یداشت بعض نی انگ  نکهیاز ا  نایسول
که  زارو ی چ یلیدر کمال آرامش خ خواستیبا همسرش دعوا کنه م خواستیگرفت نم

 اره یب ادشی به  کردویداشت فراموششون م نیانگ

بعدش تو از هوشو   می کرد  هیسرما   دویکه از پدرم بهم رس یجانم..ارث نی_انگنایسول
انجامش    ییما دوتا نویا  میبزرگش کرد میکرد سی شرکتمونو تاس یذکاوتت استفاده کرد 

 برامون بسه نی هم میداد

نبود اما خب اون   ری تاث یهم ب نایسول هیسرما  گفت ی نگاه کرد راست م نایبه سول  نیانگ
بود   دهیو رامان رس  نیکه به راد یا   هیسوم سرما ک یبود   دهیرس نا یکه به سول یا  هیسرما 

درحق همسرش شده بود نه تنها همسرش در حق خودش هم   یادی ظلم ز  دیرس یهم نم
ه دادن  خاتم یبرا  ن یبه نفع اونا بگذره انگ یهمه چ  هساد نطوریهم  دادیو اون اجازه نم

   دیبوس ناروی دست سول یزدو موهاشو نوازش کرد رو یلبخند نایسول یبحث به رو  نیبه ا

   میهامونو باهم به دست اورد  هیکارا و سرما  نیدلم..همه ا  زیعز  یگی_راست منیانگ

 دلش ادامه داد  ی آروم تو نیانگ
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پاهام   ریپشه ز  نهیهاکان آصلنو ع کهیتا زمان ستی ن یمن کاف  یپول برا  نهمهی_اما ا نیانگ
 ام ی له نکنم کوتاه نم

  نایحساب و کتاباش تمرکز کنه سول  یرو شتریکرد ب  یبه کارهاش ادامه دادو سع نیانگ
اومد بلند شدو به سمت اتاقش رفت فردا روز  یبودو خوابش م روقتی هم چون د

 داشتن شرویپ روی پرکار

 

 ( لی)د

 داد زدم  یبلند یبا صدا  کردمیم نی باال پا  رویابی کار تیداشتم سا  کهیدرحال

 گـــــــه یشو د داریصبحونه آمادس ب لی_ن

به سمتم  ختیری م ییداشت چا  کهی درحال ن یلیبعد دوباره به کارم مشغول شدم آ  و
 کرده بود ریذهنشو درگ ی زیچ هیبرگشت انگار تمام مدت 

 زنگ بزنم؟  ریبه نظرت به دم لی_د نیلیآ

 ن؟ ی لیآ  هیک گهید  ری_دم

کارتشو بهم داده بود اما گمش کرده بودم حاال دوباره   کهیهاکان همون قی_رفنیلیآ
 ل؟ ید ید یکردم اصل تو به من گوش م داشیپ

برگشتم که   نیلیلبتابم گرفتم به سمت آ   توریمان ی و نگاهمو از رو  دمی کش یحرص پوف با
 اومد ی به سمتم م ذاشتویم  ینیس یتو  رو ی چا وانی داشت ل

صاحب برند   یبهش گفت ی..رفت نیلیآ  یدینم حی توض یدرست و حساب نکهی_به خاطرا
 هستم 

 کرده باشم یرو  ادهیممکنه دربارش ز   کمی_گفتم هم صاحب برندم هم طراحم نیلیآ
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دوست   ر ی باشه دم یچون هرچ بردیمنم م یکاراش آبرو  نی با ا نیلیآ  نیا  دمیکش یهوف
بار   یباقال  ارویاونوقت خر ب دی رسیماجرا م  نیگوش اونم اهاکان بود و از اونورم قطعا به 

 کن

  رهی تو م ینه آبرو  ینطوریا یبهش بگ  تاروی همه واقع یبهتره بهش زنگ بزن نی لیآ نی_بب
 ن ی هم نهیا  تمیکن بگو وضع فی براش تعر روی نه من همه چ

 کرد  یجد  افشوی تکون داد ق دی به نشونه تا یسر نیلیآ

 کنم یکارو م نی_اره همنیلیآ

جواب   ریدوتا انگشتاشو به شکل تلفن دراوردو کنار گوشش گذاشت منتظر موند تا دم بعد
 لبخند گنده شروع کرد به حرف زدن  هیبا   نیلیبده خندم گرفته بود آ

آشپز هم   ل یدروغگو..من برند ندارم..با همون د  نی لی..اره آ نیلی..سلم منم آ ری _الو دمنیلیآ
 اونم شیهمخونم و پ

 حرفاش تکون دادم  دی به نشونه تا یسر

 م یبد  میخونمونم ندار هیپول کرا  یحت م یر ی_اره ما فقنیلیآ

 کرد یبزرگ م یلیخ رویداشت قض گهیچپ بهش نگاه کردم د  چپ

 پولم..آه  ی_اره من بنیلیآ

 گفت:  ینگاه کرد بعد با لحن مظلوم اوردو بهم  ن ی دستشو پا کهوی

 _تلفنو روم قطع کرد نیلیآ

 به گونم   دمیآروم کوب یکی

 آخه چرا  ی وا ی_ا 
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  کهیکردمو درحال یخودش لقمه گرفت تک خنده ا  یچپ چپ بهم نگاه کردو برا  نیلیآ
شدم خدا   تی سا   یمشغول گشتن تو  خوردمیم  گرفتویمنم م یبرا  ن ی لیکه آ ییلقمه ها 

 کنم   دایکار خوب با حقوق مناسب پ هیکنه بتونم 

 هست؟  ی_حاال کارنیلیآ

حتما   گرده یتو آشپزخونه دنبال پرسونل م شهیکه آخر هفته ها باز م  یمکان هی_هست..
 ؟ یتو چ نمیبرم بب

   دمی م لی دارم اونارو تموم کنم لباسارو تحو  یخورده کار  یسر  هی_منم نیلیآ

 ن یلیآ  میجمع کن تموم بودجمونو  دی_با

 دوباره دستشو به شکل تلفن دراوردو کنار گوشش گذاشت  نیلیآ

..کار ؟یهمون دروغگوهه که زنگ زده بود..کار دار نیلیآ  ر؟منمی _الو دمنیلیآ
 ..شوهر هست؟ ؟ ی..شوهر چست؟ین

  یا  وونهی د نیلیآ  دیقطع کردو خند شو یخنده خودشم خندش گرفتو تماس دروغ ر یز  زدم
زنگ خونه به صدا در اومد هردومون به سمتش   ی خودش همون لحظه صدا یبود برا 
 شد  دایپ لی سروکله ن کهویخواست بلند شه که   نیلیآ  میبرگشت

 کنم ی_من باز ملین

 ی خوریم یکار  هی_خوبه به درد 

  هی دیگذاشتمو دوباره مشغول گشتن شدم شا   تیسا   یدرو باز کرد منم نگاهمو رو  لین
 کنم  دایبهتر پ زیچ

 د ی _بفرمالین

 خانوم اوردم آقا هاکان فرستادن  ل ید یبسترو برا  نی_سلم من ا 
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کار  یچ نجایا  هانیاما ال هانهیال ی صدا کردمیقدر صداش آشنا بود احساس م چه
  لیبلند شدمو به سمت ن عی گفت هاکان؟بسته؟با بسته شدن در سر  نمیبب سای کرد؟وا یم

بهش   یدستش بود با تعجب و کنجکاو  دیشکل بزرگ سف یلیجعبه مستط هیرفتم که 
 نگاه کردم 

 ه؟ یچ نی _ا

 تو فرستاده  یبسترو هاکان برا  نی بود گفت ا یپسر کت و شلوار هی_لین

هردو   لیو ن  نی لیمبل نشستم آ  یمشکوک به جعبه نگاه کردم از دستش گرفتمو رو  کمی
نگران بودم چرا   کمیاما من  اد یدر م ی شده بودن تا بدونن از توش چ رهیکنجکاو بهم خ

  یلباس دنی جعبرو که باز کردم با د ه؟دریتوش چ یعنیمن بسته بفرسته؟  یهاکان برا  دیبا
جعبه   یاز تو عی سر ن یلیآ دمیکش  ی جا مونده بود پوف هاکان که اون شب تنم بودو خونه 

 درش اورد لباسو به خودش چسبوند 

 شیآخ شمیبرگشت پ نیلباس منه با پول حلل دوختمش به خاطرهم  نکهیه ا_عنیلیآ
 شکرت  ایخدا

 اد یازش در ب یقراره چ  کردمیفکر م یبزرگ ن ی_بسته به الین

 اد؟ یدر ب یخواستیم ی_چ

  نیبسته به ا هیچ نیهست توش ا  یچ  کردمی..منم فکر ملی د لسی _واال حق با ننیلیآ
 یبزرگ

فکرم   سمی آب وا  ری ز  کمیتفاوت رومو ازشون گرفتمو به سمت حموم رفتم بهتره برم   یب
 فکر نکنم   یز یآروم بشه و به چ

 

 )هاکان( 
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کنار گوشم   یبه آروم نیبرگشتم راد نی نشسته بودن به سمت راد ریو دم  نیطرفم راد دو
 گفت:

 باالش ببر  گهید کم ی  میتونی_منیراد

سر   نکهینگران بود انگار از ا  کمیم نشسته بود نگاه کردم  خواهرم که کنار مهرانا خانو به
برگشتم   اده ی مز سینگران بود به سمت رئ میبه شرکت ظرر بزن میباعث بش یلجولجباز 

 گفتم  میدستمو باال بردمو و با لحن محکم و جد 

 ون ی لی_پونصدو پنجاه م

رقم   نیرفتن حاال فقط شرکت من مونده بودو شرکت انگ رونیب  ادهیشرکت از مز  دو
تحت   یهمه چ نیاما مطمئن بودم که راد  میدادیم شنهادیپ م یداشت ییباال یلیخ

   می ایبرب متشیاز پس ق میتونی کنترلش هست و م

 ون ی لی_پونصدو پنجاه و پنج منیانگ

 د یکش  یپوف نیراد

 حد بسه  نی _تمومش کن هاکان تا اریدم

 م یببر  ادروی مز نی بود ا ن یا تمومش کنه قرارمون ا _نه چرنیراد

 ورشکست شدن خودمون   متی_نه به ق

 م؟ یدار هیچه قدر سرما  دیدونی د؟می نکنه شما شرکتمونو دست کم گرفت نمیبب سای _وا نیراد

 کنم  سکی ر ن یاز ا  شتر یب خوام ینم نیحد راد  نی _باشه پونصدو شصت..تا هم

 بگو داداش  می ای_از پسش برم نیراد

به روش زدم و با   یگوشه لبش بود نگاه کردم سرد پوزخند تلخ یکه پوزخند  نیانگ به
 گفتم:  ارمیدر ب نو یکه بتونم خوب حرص انگ یلحن
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 ون یلی _پونصدو شصت م

در گوشش   یزیکه کنار دستش نشسته بود چ یپر از حرص شد کس  ن یانگ  یچشما   نباریا
اومد لبخند کوتاه   رون یب ادهیبلند شدو از مز زشیاز پشت م  ع یگفت که اونم با غضب سر 

که ما   دادیم  نینشون از ا  ادهیمز  سیضربه رئ یلبام نشست صدا   یرو یمردونه ا 
 م یبرد  ادروی مز

 ر یل  ونیلیپونصدو شصت م متی به شرکت پوسول با ق شهی_واگذار م

  یرو م یتونسته بود نکهیاز ا  میشناختیسر از پا نم  میاز سر جاهامون بلند شد  هممون
راحت   المیهم بود خ نیراد  ی چشما یکه تو  ینان یخوشحال بودم از اطم میکم کن نویانگ

 بیدومادشو کم کنه به شرکت آس  یرو  نکهیا  یوقت برا  چیه نی راد دونستمیبود م
 زنهینم

 بره   شیتا هزار هم پ دمی ترسیم می ای _از عهدش بر مهانا

 می ایاز پسش بر ب  میتونستی حد ارزش نداشت هرچند هزارتارو هم م  نی_نه تا ا نیراد

سربه سرشون    کمی  رونیب میبر  دی ایب دیحرفا بش  نیا  الیخ ی_جان من االن بریدم
 م یبذار

 فرو بردم  بمیج یرفت منم دستامو تو  ریبه دم یچشم غره ا  هانا

 ه یسوزوندش کاف ی برا نیهم  می_کلکل نکن با عمل حرصشو در اورد

که  میرفت یم  یبه سمت در خروج میداشت میاومد  رونیب ادهیباهم از سالن مز  هممون
  ریبود دم ستادهی ا  نایکنارشم سول خوردیکه با حرص داشت آب م م یشد  نیمتوجه انگ
به سمتشون رفتو روبه روشون   میری تا جلوشو بگ  می ایما به خودمون ب  نکهیزودتر از ا 

 جلب بشه ر یبه سمت دم م که باعث شد توجه اون دوتا ه ستادی ا

 _داداش توروخدا  هانا

 م یما هم بر   ایهانا عه هاکان ب میکه دعوا کن می خوای_نمنیراد
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  ی دستاشو تو ر یدم میبه سمتشون رفت یبه هانا کردم سه نفر یبخش  نانیاطم  نگاه
 لباش نشوند  یرو  یفرو برد قدشو راست تر کردو لبخند بشیج

 ؟ یبگ ک یبهمون تبر  ییخواینم نی_سلم سلم..انگریدم

  ن یباالست اگر نتون یلیخ نیکه داد یشنهادیدوستان اون پ دیخوشحال نش عای_سر نیانگ
 دشـــا یاریمن ن  یبعدش برا د یاون پروژرو حل کن

  میرسوند ی خودمونو به اون رقم نم م یاومد یمدرسته باال بود اما اگه از عهدش بر ن رقم
که بعد از پرداخت رقم   میداشت یراحت بود اونقدر المیکردن پروژه هم خ ادهیراجب به پ

 یارزش ن یبه خاطرهم میکن نهیرسوندنش هز  انی راه انداختن و به پا   یبرا  میبتون ادهی مز
  نی ا  خواستیمعلوم بود دلشون نم ری و دم  نینبودم اما خب راد ئلقا نیانگ یحرفا  یبرا 

 گفت:  یبرگشت و با لحن طعنه دار نایبه سمت سول  نیجروبحثو تموم کنن راد

 ؟ ی ریگی شوهرتو نم  ی مزخرف گفتنا  یجلو یهست یتو دختر عاقل  نای_سولنیراد

شما بعدا    میسرزد   ادهی مز نیکه به ا  میما بود  نیبار ا  نیطور برادر..اوال اول  نی_که انایسول
 د یشیمار هربار جلومون سبز م  نیتو و هاکان ع نکهیهم ا   دیوارد شد

  یخواهر برادر بودن از طرف نی و راد   نایباشه سول ی حرمتا شکسته بشه هرچ  خواستمینم
  روی زای چ هیانگار    ریاما خب دم میبود  لی حاکم بودو هممون فام نمون یب یرابطه خون

مهم  یچ یهم براش ه نیراد یبود که حت نیانگ به خاطر وجود دیفراموش کرده بود شا
  رنی روشونو ازش بگ ینطوریبود باعث شده بود همه ا  دهکر نایکه سول یینبود هرچند کارا 

 مثل من که..  یکی  یحت

سنگ    ری از ز  کهوی میکنیکه نگاه م یخانوم به هر سمت نایکار شماست سول نکهی_اریدم
 س یابل ن یع قایدق شهیم  دایسروکلتون پ

 : دیشدو با خشم غر  کینزد  ریقدم به دم هیتوهم برد   یاخماشو حساب نیانگ

 ..حرف دهنتو بفهم ر یدم یزنی با زن من حرف م ی_دارنیانگ
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قلبش   کمی هانا خوب نبود  یو ترس برا  ینگران کردیداشت بهمون نگاه م یبا نگران هانا
دست هانارو   یبه آروم نی هم انگار متوجه شده بود به خاطرهم ن ی مشکل داشت راد

به برادرش نگاه کنه به سمتشون رفتم به  یبا حسرت خاص نایگرفت که باعث شد سول
 فاصلش دادم  نی انگ ز بردم و ا ری دستمو سمت شونه دم یآروم

 خانوم  نایسول یبود برا   یادبانه ا  یکلمه ب کم ی سی ابل میبهتره راه بفت گهید هی_کاف

 ه؟ یچ یدونی_مشکل شما منایسول

من    یبود حاال رو نیراد ینگاهش که رو یحسرت تو  میبرگشت نا یبه سمت سول ونهمم
قبل مهم بود اما االن   دیبرام مهم نبود شا یینایسول گهی بهش نگاه کردم د ینشست خنث

 نبود  گهید

که تصور  یاونقدر  یول د یکنیحقدار و درست تصور م  شهیخودتونو هم نکهی_انایسول
 تو هاکان  یکدومتون حت چ یه دیستی درستکار ن دیکنیم

قدم   هیزدم هانا که تا االن ساکت بود  یانداختمو پوزخند نی باال دادم سرمو پا ییابرو 
 شد   کی بهمون نزد

که    ییزنن که من درستکارمو عادلم اما آدما یکه درستکارن جار نم ییآدما  یدونی_مهانا
ارو هم باز به چشم درستک یاما آدما  زننیو بدذات هستن اونا هم درسته جار نم ثیخب

گفتم االن هم    یکل دیستیمنظورم شما ن  دایجون..ناراحت نش نا یسول  ننیبیخودشون م
هم   یو وقت  میکن یدگیبه کارامون رس دیبا  میبرنده شد ادهیمز   یتو دیمارو ببخش  دیبا
 پسرا  میبا اجازتون..بر م یکلکل ندار یبرا 

هم راه   ر یو دم نیهممون رد شد پشت سرش راد  ینفر از جلو  ن یبعد خودش اول و
 بود سرد نگاه کردم   ستادهی ا  نیکه کنار انگ نایافتادن به سول 

موفق  ی بعد یها   ادهیمز   ی..تونایسول یباش دهیمنظور حرفشو خوب فهم  دوارمی_ام
 روز خوش  نیباش
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 ( لی)د

  ه یقشنگ  یواقعا جا  نجایرامان ا  ی_والین

چه قدر  دهیرامانو د شهیهم نم قهیپنج دق نیا  میکرد بهم نگاه  نی لیمنو آ همزمان
رامان   شدیبه اسم ادب و شرم سرش نم یزیاصل چ  دمیکش یشد پوف یمیباهاش صم
  یامشب تو   نیکرد قرار بود پل تی به رومون زد و مارو به سمت داخل هدا  یهم لبخند 

قرار بود امشب دوباره با هاکان چشم تو   نکهیاز ا کمیکنسرتشو اجرا کنه   یرستوران هی
باز باهم جروبحثمون بشه و امشب هم اکشن باشه   خواستمیچشم بشم نگران بودم نم

از   تونمیم  ینطوریندم ا  تیبهتره اصل محلش نذارمو بهش اهم نی لیهرچند به قول آ 
 لذت خودمو ببرم   ممیمهمون

 ل ید شهیبرات م یا شوهر خوبپسره چه قدر خوش اخلقو خوش برخورده قطع  ن ی_انیلیآ

   ستیآل ن دهی شوهر ا ی..هر مرد نیلی_آ

و قد    افهی..پولداره..به اندازه خودشم خوش قنهیکسیموز  نیهست..ب  یکی ن ی_انیلیآ
 بلنده

دوست   هی  نیفقط دوست منه هم نه؟رامانیازدواج ا   یمن برا یملکا   ی_تو فکر کرد 
 نو یا  دیفهمیم

 ذاره یم می..نگاه چه کلسلی دلت بخواد د میلی_خلین

 بابا  یا  دیبس کن دیکنیم وونهی خدا شما دو نفر امشب منو د ی_وا

شد با حرص   م یما دوتا رو بهم چسبوندو پشتمون قا  عی سر یکس دن یبا د  نیلیآ  کهوی
 بهش نگاه کردم  

 وونه؟ ید یکن یکار م یچ ی_دار

 نجاست یا  ریدم میکم داشت نوینه هم یوا   ی_وا نیلیآ
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و هاکان که داشتن   ری دم دنی برگشتم با د کردیکه داشت بهش اشاره م یبه سمت یمخف
 دم ی کش یپوف کردنیم ک ی با رامان سلم عل

 برده  ادرویپس مز  نجاستینمرود جنتلمن هم که ا  نی _ا

 ن؟ یلیآ  هیک گهید ر ی_دملین

  ریدر باهم گ یه؟تو یک ریدم  دیدی از پس پرس دی بابا دوتا خواهر خسته نشد ی_انیلیآ
 م یو عاشق هم شد  میکرد

 ؟ ی هست  یخودت کس یتو برا  کنهیپسره که تصور م نی_آها هملین

 حرف زدن باهاشو ندارم  یاصل آمادگ نهیمنو بب د ی برم نبا نجا یاز ا  دی_اره اره..من با نیلیآ

گم شد  ت یجمع نیکردو ب یکه تند تند ازمون خدافس دمیگرد شده د یبا چشما  و
  دمیکش یمن متعجب بود با حرص پوف   نیبرگشتم اونم ع لیبه سمت ن چشمام گرد شد

اونوقت خودش   گذرهی خوش م میحتما بر   دیخانوم امروز منو کچل کرد که با  نیلیآ
با اومدن رامان که  دونهیم  اخد شهیم یچ  ری گذاشتو رفت پوف آخر عاقبتش با دم

و   می به اوضاع مسلط بش میکرد یسع لیبود همراهه ن یدنینوش وانی دستش سه ل
 م یند  یسوت

 کجاست؟  نیلی..عه آیدنیاز نوش نم یا  دی _بفرمارامان 

 رفت  یاومده بود هول هولک  شیکار براش پ هی  رفتیم د یبا عای_اون سر لین

شونه رامان نشست رامان که به سمتش برگشت متوجه هاکان شدم کنار   یرو  یدست
 بود  ری دستشم دم

 ی کاریمارو م یباز من فکر کردم دار یول امیبرنده بشم م ادهی مز یتو  ی_گفته بود رامان 

 خانوم قول دادم  هی به   نکهی_قول قوله..به خصوص اهاکان

 با لبخند دستشو به سمتم دراز کرد  ری دم دی خند رامان
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..هم اسمتون و  یباش لید  دیدوست هاکان و رامان..شما هم با  رمی _سلم من دمریدم
 دمیشن  ادی هم از کاراتون ز 

  نیع نمیزدم برعکس دوست عصا قورت دادش ا ی دست دادمو به روش لبخند اهاشب
 رامان خون گرم بود 

 _سلم..ممنون خوشبختم

هاکان   نی خوردم نگاه سنگ میدنی از نوش کمیهم آشنا شدو باهاش دست داد  ل یبا ن ریدم
 فهموند یبهم م ییزایچ هینگاهش  نیروم بود اما اصل محلش ندادم انگار داشت با ا 

 شه ینخور دوباره حالت بد م یادیز  ییخوا ی_اگه مهاکان

هاکان   نکهیانگار از ا دی کردم رامان دوتا ابروهاش به نشونه تعجب باال پر یمصلحت  سرفه
 باره اطلع داشت متعجب بود  نیدر ا

 حساسه یدنیبه نوش  ی_اوم اره معدم کم

  ییبعد از تشکرو خوش آمد گو م یصحنه هممون به سمتش برگشت  یرو نیاومدن پل با
  یخوندناش نگاه ها  نیشروع کرد به خوندن واقعا صداش محشر بود حرف نداشت ب

دوباره نگاهمو   کردمو یلبخند بهش نگاه م  هیمنم با   کردمیخودم حس م یرامانو هم رو
منو رامان که کنار هم   نیهاکان ب شتکه گذ کمی دادمیصحنه بود م  یکه رو نیبه پل

 ستادیا  مید بو ستادهی ا

 باشه رامان..بهتره برم  شتیپ نقدری_از من همهاکان

 ی _اما قرار بود تا آخر بمونرامان 

نه   ای  دنیرس نمیبب نی _نه بهتره برگردم خونه از اونجا هم زنگ بزنم به هانا و رادهاکان
 فعل خدافس 

 _باشه داداش خدافس رامان 
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رفتنش   ریکردو رفت ناخواسته به سمتش برگشتم و به مس یهم خدافس  ریبا دم هاکان
هاکان گرفتمو به سمت   رینگاهمو از مس دمیخودم د یرامانو که رو ره ی نگاه کردم نگاه خ

  گاهیگاه و ب یباشه همون نگاه ها  خواستیچرا اما دلم م مدونمی برگشتم ن نیپل
بهش فکر   یقتکردم که دوست دارم چون ویاحساس م  نمونیب یو کلکل ها   نشیسنگ
واقعا   سمی میاون مرد غد مغرور وا  یو روبه رو میکنی باهم کلکل م یکه چه طور  کردمیم

 اومد  یخوشم م

 

 )هاکان( 

مردمو درک   یاز حرفا و رفت و آمادها  یچیشده بودم ه رهیو مبهوت به روبه روم خ  مات
سرم بود خواهرم.. دامادم..مادرم..خواهرزادم..چشمامو به   یتو  زی چ هیفقط   کردمینم

همه دروغه اما   دونمینداره همه دروغه م تیکدومشون واقع چیهم بستم ه  یرو یآروم
که به سمتم گرفته   یآب وانی هارو کتمان کنه با ل تی واقعشدم که   یتا حاال من مرد یاز ک

خوددار  کرد یم یبود اما اونم سع قرمز شده کمیشد به مهرانا خانوم نگاه کردم چشماش  
 نگه  یزیباشه و چ

 _آقا هاکان مهرانا

بودم بدجور هم  دهیکه شن یبا خبر یحت ادیز  یلیرومو ازش گرفتم تشنم بود خ سرد
بود و    دهیمحکم و بزرگ بهش چسب  زیچ هیضعف کرده بودم اما انگار گلوم بسته بود 

  مارستانیداخل ب یصندل ی رفت رو  هانیکه آب بخورم مهرانا به سمت ال دادیاجازه نم
 کرد یم   میداشت روان شدی گوشم اکو م ی که تو  یینشستم صداها

 بهت بگم..  یخب چه طور یول  میری م می"هانا_داداش ما دار 

 شده هانا؟  ی_چ

  شهیکنن م زشیتا تم مینفرستاد  لی و  یشد خب خدمه برا  ی_چون رفتنمون عجله ا هانا
 ..پوفمیا   م؟منظورمیتو استفاده کن  زیاز چ
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تو برو   ادیرفتارت خوشم نم نیاصل از ا  نی ؟ببی کمرو شد  نقدریتا حاال تو ا ی_از ک
  ارهی براتون ب هانیبه ال دمیم لمو یو   دیمنم کل دیفتیراحت راه ب الیجمع کن با خ لتویوسا
 تو نداره"  ایخونه من  دیمدت اونجا مستقر باش  نیا

حالت ممکن قلبم  نی تر ع ی فج کردمیشده بود احساس م یطور ه یقلبم   دیلرز  دستم
 شد ی داشت مچاله م

 بهت سر بزنم"  ام ینفر ب نیاول   میبرگشت دمیبهت قول م یی"کارن_دا 

 یمراقبشون باش  نی"_راد 

 چشمام مراقبشونم  نیتخت داداش ع التی _خنیراد

 _مراقب خودتم باش 

 نگران نباش"  تلیتعط  میری م ستی_هاکان بار اولمون ننیراد

  شید یشدم سف رهیخ مارستانیپام گذاشتم و روش خم شدم به کف ب یرو  دستامو 
  یباشه صدا  یالک یهمه چ  دمیتنم کنم؟شا  نویقرار بود رنگ مخالف ا  یعنیچشممو زد 

  دنیدو یو رامان که با عجله به سمتم م  ری دم دنیسرمو باال اوردم با د  دمیکه شن ییآشنا
با جت خودشونو   ستادنی روبه روم ا ری دم وشد رامان   جادیتنم ا یتو  یفیلرزش خف

شونه هامو گرفت اما من   دیلرز یرسونده بودن؟رامان رنگ به روش نمونده بود دستاش م
مان  برام نمونده بود را   یرمق و جون گهیانگار د یو خنث  روحیسرد بهش نگاه کردم ب

 گفت:  دهیبر  دهیبر  زدینفس نفس م دناشیاز شدت دو  کهیدرحال

 ..نداره تی ..بگو..بگو واقعی..کرد مزهی..بیشوخ هی..هی_پشت..پشت تلفن..رامان 

رامان   کردی داشت با غم بهمون نگاه م هانیبه سمت مهرانا خانوم برگشتم که کنار ال  روحیب
  نی شونم سر خورد پا یرد نگاهمو گرفت و به سمت مهرانا برگشت رامان دستاش از رو

 شد  کی قدم به مهرانا نزد  هی دیقدماش لرز 

 بود ی بود مهرانا خانوم مگه نه؟توروخدا بگو شوخ ی_شوخرامان 
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  ن یچشماشو بست و روشو از رامان گرفت رامان دستاش مشت شد اولش منم ع مهرانا
زنگ خورد   لمیموبا  کهویخواب آماده بشم  یخونه خواستم برا  دمیرس یم وقترامان بود

که   ریبود دم نطوریکاش هم  یکه ا ذارنیدارن سربه سرم م کردمیبهم خبر دادن فکر م 
 رامانو به آروم گرفت  ی بازو شدیم  رشیدستگ ییزا یچ  هیانگار داشت 

 شده؟  یچ  هانی_الریدم

  ی افته..لمان خانوم تو  یاتفاق براشون م  نیافتن ا  یراه م نکهیساعت بعد از ا هی_ هانیال
 شده حال اونم خوبه یخوبه..کارن زخم بای تقر تشونیاتاق عمل هستن وضع

بود بهم  یبار وقت ن یاول دمیبار لرز  نیدوم یبار که نه برا  نیاول  یسکوت کرد برا  هانیال
بار   نیبابات مرد دوم  یعنی  شید یپرستیم با تمام وجودت ایدن نیا  یکه تو  یگفتن کس

 که جونم بهش بسته بود االن.. یکس دادمیکه جونمو براش م یهم االن بود کس

 خوبن مگه نه؟  ؟اونام ی هانام اونا چ یآبج نمی..داداش راد شی_خب..خب بقرامان 

 و کلفه بودن    یعصب ری رامان و دم د یموهاش کش  یتو یکلفه دست هانیال

 ..بگو که اونام خوبن بگو یکنی م  میروان ی..دارهانی _حرف بزن الرامان 

 گفت:  یبه سخت هانیال

 گم ی م تی _بهتون تسلهانیال

  هیکرد    یصورتش گرفت رامان تک خنده عصب ی حرف دستاشو جلو  نیا  دنیبا شن ریدم
 فاصله گرفت  هانیقدم از ال

 .. یمزه ا با ی بود..اصل..اصل شوخ مزهیب یلیمزه بود..واقعا خ یب یلی_خ

  کنمیو سرد دارم بهش نگاه م  روحیب دید یم یکه به من خورد سکوت کرد وقت نگاهش
 به نشونه نه تکون داد  یسر

 مگه نه ستیممکن ن نی ..انی_نه نه هاکان..نه هاکان..نه..ارامان 
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لمان خانوم هم   شهیم یکمربندش بسته بوده فقط زخم  نکهی_کارن به خاطر ا هانیال
از  نیماش یو هانا خانوم چون جلو بودن متاسفانه جونشونو تو  نی اما آقا راد نطوریهم

 دن یدست م

..امروز هانا بهم میباهم حرف زد روز ید  نی..ما همیگی_مزخرف نگو..چرا شرو ور مرامان 
 ..ادروی زنگ زد گفت که مز 

 از   یبه آروم دیبه موهاش کش یمن رامانو به عمق فاجعه فهموند سکوت کرد دست  نگاه
شد   کی بهمون نزد کمی  ریدم زنهیباز االن به سرش م دونستمیبلند شدم م یصندل  یرو

 قدمام سست بود آروم بود کمرم بدجور خم شده بود 

 _داداش..رامان 

 داره  تی_اره واقع

برد که   زیخ هانیبه سمت ال کهویبه موهاش زد   یهم بست چنگ ی چشماشو رو  رامان
 مش یمحکم گرفت ریهمون لحظه منو دم 

 ی لعنتـــــــــــ  کشمتی ..مهــــــانیال کشمی _من تورو مرامان 

  یو دستامونو محکم رو مشی نشوند نیزم یرو  مشیمحکم گرفته بود ری دم همراهه
چندتا دکترو   زدی و داد م  کردیتا بلند نشه رامان تقل م میشونه و کتفش گذاشته بود

پرستار با آرامبخش به سمتمون اومد با خشم بهش نگاه   هیشدن  کی نزدپرستار بهمون 
 کرد 

 ا ینزد  ی_زد

 آروم بشه دیآقا با مارستانهیب نجای_اپرستار

 شهیم  دایتو هم روش پ دنیخواب یباشه حتما تخت برا مارستانی ب نجایا  ی_وقت

 یکه رامانو گرفته بودو سع ینیبود درهمون ح دهیحرف فهم  نیکه منظورمو از ا ریدم
 آروم باشه روبهم گفت: کردیم
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به   شونی..امیکنیما خودمون آرومش م  دی_آروم باش هاکان عه..خانوم شما برریدم
   شنیدارن تنگ نفس م تی آرامبخش و مسکن حساس

  کردیم یسع  زدویمحکم رامانو گرفته بود رامان نعره م ری رفت دم یحرف   چیه یب پرستار
زانوهام خم شدم دستامو دور صورتش گذاشتمو   یه روبه روش رو خودشو نجات بد

 چشمام زل زد چشماش بدجور سرخ شده بود یصورت سرخ شدشو باال اوردم تو 

 _آروم باش باشه؟..ششش..آروم..آروم رامان 

نداره هاکان بگو نداره..بگو خواهرت   تینداره..داداشم نمرده مگه نه؟واقع تی_واقعرامان 
 من زندس..بگو توروخدا بگو تا آروم بشم زندس..بگو داداش  

 میزن یبا دروغ آرومت کنم..تو آروم باش باهم حرف م  تونمی_نم

ولش کرد رامان دستاشو دور بازوهام گذاشت   ی به آروم ری آغوشم گرفتم دم یتو  سرشو
  هیکرد مردونه زجه زد چشمام سوخت  هیآغوشم گر یهم بستم رامان تو  یچشمامو رو 

 کردم  ی ناله آروم مردونه ا  ن ی پا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک

به   کردمی برن..کاش مجبورشون م ذاشتمیرفتن..کاش نم ی..چه طورشهی_باورم نمرامان 
 خاطر جشنمون بمونن

چشماش جمع شده بود نگاه کردم به  ی که اونم اشک تو ریباال اوردمو به دم سرمو
 فقط تونستم لب بزنم  یسخت

ندارم که بگم تا اون تو قلبمه   رویکس گهیهمدم ندارم..د گهی..دریخواهر ندارم دم گهی_د
 ی شدم که فکرشو بکن یزیتنهاتر از اون چ ری..دمکنمیباز نم گهید یکی  یجا برا 

مقابلم خم شد  ری ش گرفت دمدستا  نیداد سرشو ب هیتک  واریازم جدا شد به د  رامان
 نگاه کردم  روحیبهش ب

 ؟ یکن  هیگر یدی_غرورتو بذار کنار هاکان..چرا اجازه نمریدم
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صدام بزنه  گهی بار د هیفقط   دادمیجونمم براش م هیغرور چ شدیزنده م ه؟اگهی_گر
 تونم؟ یکنم؟مگه م  هیداداش..گر

آغوشش گرفت قلبم مچاله شد دستام مشت   یسرمو تو   ری هم بستم دم یرو  چشمامو
 لب زدم  یشد به سخت

 وونه یبدون هانا من د  ری بدم؟..بگم پدرومادرت کجا رفتن؟..دم ی_جواب کارنو چ
  ستنیکدومشون ن  چیکردم با بودن هانا فراموش کنم االن ه ی..مرگ بابامو سعشمیم
 کار کنم؟  یچ

کردن    هیگر یبرا  یبود اشکفشار داد چشمامو بستم دست خودم ن شتریمنو ب  ریدم
 هم نداشتم  ادی دادو فر یبرا   یرمق ینداشتم حت

 دیستون کارن بش دیهاکان..تو و رامان با  شهی روزا هم تموم م نی ..اشهی_تموم مریدم

 من..   ستیکارن و هانا بود حاال هانا ن می_من خودم شکستم..خورد شدم..دلخوش 

 _کارن هست مادرت هست هاکان ریدم

 خواستم یمن فقط هانارو م خوام یکدومشونو نم  چی_ه

 فیضع نقدر یچه قدر مرد محکم مغرور همه ا دمیباال اوردمو بهش نگاه کردم لرز  سرمو
 شده بود  

 اون..  ی..اصل نه کاش به جا مردمی هانا..من م  ی_کاش به جا

بلند   یو نفس نفس زدم به آرومهم فشار دادم   یهم بستم لبامو رو یمحکم رو   چشمامو
که همون لحظه دکتر به سمتم   دمیبه سروصوتم کش یدست ستادمی پاهام ا یشدم رو 
 اومد 

فقط پاهاش   کنهی م ریگ ی _خوشبختانه حال بچه خوبه در اثر تصادف پاش به صندل
 دن یصدمه د 
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 که فکر کنم سرد لب زدم  یز یتر از اون چ روحیب

 ؟ ی بی_چه آس

قبل   نی و ع شهی بهتر م یوتراپیز یدوران مداوا و ف هی یبعد از ط دی_نگران نباشدکتر 
 پاهاش راه بره  یرو  تونهیم

 بهش نگاه کردم   ستادیروبه روم ا  ریرفتن دکتر دم با

حفظ کنم   هاشو یادگار یهانا عمل کنم.. یبچگ یباشه که به حرفا دهیرس  نی_فکر کنم وقت ا 
 ستنیعروسکاش ن گهی ش دها  یادگاری اما برخلف اون دوران 

 هم فشار دادم   یرو  چشمامو

بهش  میتونیم  میما هست  یتو کنارش شهی _نگران نباش هاکان..کارن خوب مریدم
 میبفهمون

 اون..  یبزرگ سخته حاال برا  ی ما آدما ی_هضمش برا رامان 

  شی زیاگه اون چ  میفهمونیباز کمرم خم بشه..بهش آروم آروم م ذارمیهضم کنه..نم  دی_با
 ارم یسر خودم م  ییبل هی   خورمیبشه قسم م

 نعره زدم:  ناخواسته

 نباری ا  نهیبب یبیموند آس  شی ادگاری که خواهرم رفت  دمیم یدلدار ینطوری_خودمو ا 
 دم  ب  یکه باهاش خودمو دلدار مونهیبرام نم  یزیچ گهی چون د دمی نم یخودمو دلدار

هم بستم    یکرد آرومم کنه چشمامو رو  یبه سمتم اومدو سع رینشستم دم یصندل  یرو
بچت   یدلت حداقل برا  ینداختیروز نم نی کاش برادرتو به ا یرفتیهانا کاش نم 

خودمو مادرمو خواهرزادمو آروم   یسرپا بشم؟چه طور یچه طور ای خدا سوختیم
بار به ته منو   هیسخت   یلیمرد بودن سخته خ  ای بهشون بفهمونم؟خدا یکنم؟چه طور

  نکاروی ا  دیجوون بودن نبا   یلیمردن خ  یبرا  ؟اونای کارو کرد  نیهم  نبارمیچرا ا  یرسوند 
   ی کردیکارو م نیا   دیخدا نبا  ی کردیم
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 ( لی)د

بودم امروز خبر کشته شدن پدرومادر  دهیپوش اهیسرمو مرتب کردم سرتا پا س  یرو  شال
همرو شوک زده کرده بود باورم   دمیفهم قیپخش شده بود از اون طر  نترنتیا  یکارن تو 

که  یاالن هاکان یعنیسر اون بچه هفت ساله اومده باشه  یبتیمص   نیهمچ شهینم
دوست داشتو   یلیرامان که برادرشو خ ا یره؟ دا ی جونش به خواهرش بسته بود چه حال

سمت    ؟بهیعنیخبر دادن   کنه؟بهش ی کار م یبهش وابسته بود اصل کارن..اون االن چ
تنش بود دست    اهی که س ریبودن رفتم با دم  ستادهی که کنار هم ا ریهاکان و رامان و دم 

باهاش دست بدن   هیبود فقط دستشو گرفته بود تا بق گفتم کنارش رامان تی دادمو تسل
مجسمه شده بود دستشو گرفتم بهم نگاه کرد   هی   نیع کرد ینم یحرکت زدینم یحرف گهید

 فشار دادم  یدستشو به نرم خت یر یچشماش گود افتاده بودو قرمز بود اما اشک نم

 رامان..خدا رحمتشون کنه گمیم  تی _تسل

 لب زد  یبه سخت رامان

 نون _ممرامان 

 گرفته بود معلومه هنوز هضمش نکرده بود صداش

 _کارن چه طوره؟ 

 _خوبه رامان 

  یمنو رامان که هنوز توهم بود نگاه کرد نرم دستشو فشار دادمو به آروم یبه دستا  هاکان
چشمش بود حتما به  ی جلو  شی دود نکیع  ستادمیهاکان ا  یولش کردم روبه رو 

  نهیبب یچشماشو کس خواستینم نکهیخاطرا 

 آقا هاکان  گمیم  تی _تسل

 دست خودم نبود نتونستم باهاش دست بدم دونمیفقط بهم نگاه کرد نم هاکان
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 _غم آخرتون باشه 

 صداش به سمتش برگشتم  دنیبرم که با شن خواستم

 رم ی برام نموند تا به خاطر رفتنش ماتم بگ یزی عز گهی _غم آخرمه دهاکان

غض بود اما هنوز هم لحنش مردونه و  چه قدر لحنش پر از غم و ب  ستادمیروش ا  روبه
 بود   یجد

 اونم.. دی..شما هنوز مادرتونو داردیحرفو نزن نی _ا

ادامه ندم رومو ازشون گرفتمو با    گهیدادم د حیزد روشو ازم گرفت ترج  یپوزخند هاکان
  نی و انگ نا یسول  کهوی  ستادمیرفتمو کنارش با غم ا  هانیهم دست دادم به سمت ال هیبق

  هیشروع کرد به گر نایهمو بغل کردن سول ستادیرامان ا  یروبه رو  نایخان هم اومدن سول 
 هم فشار دادو بست   یرو  ماشوکردن و رامان هم ققط چش

 کشونن؟ ینزد  ل یخانوم فام نای..سولهانی_ال 

هستن مرحوم هانا خانوم هم   نی خانوم خواهر آقا رامان و مرحوم آقا راد نای_سولهانیال
شدن اون    کی اون شرکتو باهم شر  یزمان هیخواهر آقا هاکان بودن پدراشون   یدونیکه م

نبود که همه ازش   یاما آدم کردیشرکتشون کار م یهم تو  نیانگ ارویزمان ها اون  
خانوم گفت که من با   نایهم سول  یوقت کننیم  شمدت بعد اخراج هی  ادیخوششون ب

و بعد از  ده یبهش م کمی راثشیبه پا شد پدرش از م امتیق کنم یازدواج م نیانگ
  ادیاز اون روز به بعد هم ز   کننیاونا هم شرکت خودشونو باز م کنهیخونواده تردش م

 دن یهمو ند 

  یکروفونی با م هانیتابوت خواهرش گذاشت ال یرو  یهاکان نگاه کردم دستشو به آروم به
 ر رفت گوشش بود و معلوم بود باهاش تماس گرفتن و یکه تو

 دوباره   گردمی_من بهتره برم برمهانیال
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بودن   ستادهی ا  نیتابوت راد یروبه رو  نایگفتم و به هاکان نگاه کردم رامان و سول  یا باشه
بهم نگاه کرد و بعد  ستادمی ازش نبود کنارش ا یهم خبر ریبه سمت هاکان رفتم دم

 نگاهشو ازم گرفتو به تابوت نگاه کرد 

 _خدا صبرتون بده 

  یکارنه که وقت میکه خدا صبر بهم داده فقط دلخوش ستی ن نیسکوتم نشونه ا_ هاکان
 ختیپدرومادرش فوت شدن حالش باز بهم ر دیفهم

 کنم ینم غیدر ادیاز دستم بر ب ی_کمک

 ه یکاف  یاومد نکهی _ممنون..همهاکان

  

 )هاکان( 

همه حال   گذشت یکه به سرمون اومده بود م یبتیروز از تصادف وحشتناک و مص  پونزده
 یحت   کردیم  یبا همه لجباز  خوردیو هواشون ماتم و گرفته بود کارن خوب غذا نم

بود همراهه رامان از  یبستر  مارستانیب یهمچنان تو  نی به خاطرهم  خورد یداروهاشم نم
  یلجباز  ن یبه ا ای  میبه درد خودمون برس میدونستینم میکلفه تر بود  یا  گهیهر وقت د 

 کارن  ی ها

 نگرانشم یلیخ خورهینم م یچیدکتر ه یآقا کنهیم یلجباز  یلی_خ

 عادت کنه د یبا طیشرا  نیخب سخته به مرور به ا رفتنشی _پذدکتر 

 خودمم بهتر از کارن نبود  یحال روح  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه

 نکرده  هیاما هنوز گر  زنهی _فقط داد م

  رویبزرگ ی زا ینداره کارن چ یشده؟درد قلبم تموم   یکردم چ هیگر نهمهی _داداش من ا رامان 
 از دست داده 
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تو   دیشما نگران نباش میکنارش می ای باهاش راه م میکنی _ما همه تلش خودمونو مدکتر 
 خونش دیبرش گردون دی تونیزمان م نیکمتر 

 با طعنه گفت:  رامان

 راش مونده؟ هم ب  ی_خونه؟هه خونش..پدرومادرش مردن..خونه؟اصل خونه ارامان 

  ره ی مادرم حالش خوب بشه بعد از اون م کهیرامان تا زمان مونهیمن م  شیمدت پ  هی_
 اون  شیپ

 شونم گذاشت و گفت:   یدستشو رو  رامان

خونه من    ادیباهات کنار ب تونهی دوست داره م یلی_اره داداش حق باتوهه توروهم خ رامان 
 ست یکارن ن یبرا  یمناسب  یجا

کرده روبه  هیقرمز بود معلوم بود باز گر  کم یچشماش   نایدکتر رفت سول نایاومدن سول با
   ستادی رومون ا

 ده؟ ی_سلم..کارن خوابنایسول

 شینیبب یتونیم  ی_اره..فعل خوابه ولرامان 

  دنیبا د نایکه مهرانا کنارش نشسته بود سول میبه سمت اتاق کارن رفت  یسه نفر باهم
 یاومد پوف  رونیاز اتاق ب ع ی و بست سردهنش گذاشتو چشماش ی کارن دستشو جلو 

 م یرفت رونیهمراهش مام ب دمیکش

 بزرگ شده  یلینوزاد بود خ دمشیکه د  یبرا  نی _آخرنایسول

 نش ی_بذار پاشه اونوقت ببرامان 

 _خاله لمان چه طوره؟ نایسول

 دن ی_بهتره..کاراشو دارن انجام م
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 م؟ یر یکارن پرستار بگ ی_برا نایسول

پونزده شب هم همراهه رامان کنارش   نیا  یبراش پرستار گرفتم تو  کنمی_خودم کاراشو م
   میبود

 انداخت با بغض گفت:  نی تکون داد سرشو پا دی به نشونه تا یسر  نایسول

 خونه خودمم اصل.. یتو  دی..باور کنامی ب تونمیکه من نم د ی_بخشنایسول

منو    ستی خونه حالت خوب ن  یبهتره برگرد  میندار یازت انتظار میکنی درک م ی_آبجرامان 
 می نجا یداداش هاکان ا

که   ییها  هیو گر  یخواب یچشماش از ب دیموهاش کش  یتو  یرامان دست نایرفتن سول با
 کرده بود پوف کرده بود

شکر خدا امروز   ترکهیاستراحت کنم سرم داره م کمی_داداش بهتره من برم خونه  رامان 
 ام یشبم ب ستیالزم ن کننیخصش ممر گهید

 خونه ما   ایشبو ب کننی_امروز مادرمو کارنو مرخص مهاکان

 ؟ ی بری _باشه خاله لمانو هم مرامان 

کنن با   ایبراش مه یروانپزشک احتماال اونجا اتاق شخص شیبره پ دی_اونکه فعل با هاکان
 گرفته یبد  یکردم افسردگ ایرو براش مه ه یترک یدکترا  ن یدکتراش حرف زدم بهتر

 بنمت ی م زنمیسر م  هی_بهش رامان 

 به سمتم برگشت  ستادویخواست بره که صداش زدم ا  رامان

 _جانم داداش؟ رامان 

  گهیامانت داده بود متاسفانه داداشت د نی_بابات قبل از فوتش تورو دست منو راد
 ن یمن امانت هست شیمن هستم تو و کارن پ یول  ستین شمون یپ
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دستامو دور بازوهاش   یانداخته بود به آروم نی شدم سرشو پا کی هش نزد قدم ب هی
 و بهم نگاه بکنه  ارهیگذاشتمو فشارش دادم که باعث شد سرشو باال ب

 تار مو از سرتون کم بشه رامان خودم پشتتونم   هی  دمی_اجازه نم

ن ممکن  زما  نیتو کمتر  ندمونی_حالم داغونه داداش..اما به خاطر کارن به خاطر آ رامان 
 یروم همه جوره حساب کن یتونی منم سفت و محکم کنارتم م  کنمیخودمو جمع م
 داداش هاکان 

  میبه پشت هم زد یبه روش زدم و بغلش کردم ضربه آروم یکوتاه و خسته ا لبخند
وقتش   دمی موهام کش یتو  یکردو رفت با رفتن رامان دست  یرامان ازم جدا شد خدافس

  شمیبذارم و مراقبشون باشم اصل کار  هیکه برام مونده بودن ما  ییکسا  یبرا  گهیبود که د
لبه تخت    یبکنم به سمت اتاق کارن رفتم رو  یکارن بود که حاظر بودم براش هرکار

 نشستم و دستمو سمت موهاش بردم به مهرانا خانوم نگاه کردم 

 د یتو زحمت افتاد  یلیمدت خ ن یا دی استراحت کن کمی دی شما بر  دی خوای_م

 فعل مونمی م ستمیبه شما بگه..خسته ن نویا  دیبا  یکیآقا هاکان.. هی چه حرف  نی_ا امهران 

شدم غمت نباشه   ره یبه نشونه باشه تکون دادمو به صورت غرق در خواب کارن خ یسر
نذارم کمبود پدرومادرتو   کنمی م یسع  کنمیم تتیخودم همه جوره پشتتمو حما  ییدا

   یحس کن

 

 ( لی)د

 چنده؟  ا یشماره اتاق کارن کا  دی_ببخش

 به سمتم برگشت  دی د جروینت یسرچ کرد بعد وقت وترشیکامپ یتو  پرستار

 چهل و چهار..اون سمته صدوی_س
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 _باشه تشکر 

که راهو   دونستمیکارن م ی که پرستار بهش اشاره کرده بود رفتم از سروصدا  یسمت به
 رم ی دارم درست م

  شیبرم پ رمی بم خوامیمنم م دی مفهی..چرا نمدی..ولم کنخورمی_اه نمکارن
 خورم یپدرومادرم..نم

  ری زد ز  ختیر یپرستار داشت داخل قاشقش شربت م کهیکارن درحال  ستادم یدرگاه ا  ی تو
 دستش داد زد 

 ی فهمیچرا نم خورم ی_گفتم نمکارن

  یدستشو رو یهاکان پشتش بهم بودو لبه تخت نشسته بود به آروم  د یکش یپوف مهرانا
 کارن گذاشت  یبازوها 

 کننی مرخصت نم یبکن  نطوریاما اگه ا  یبخور ییخواینم دونمیجان م  یی_داهاکان
 خونه میبرگرد

همتون    ی..وقتکنمیبخورم..اصل فرار م یزیچ خوامی..نمستین میزی_من خوبم..چکارن
 رم ی م نجایاز ا دیخواب

قدم به داخل   هینبود  نطوریغم به کارن نگاه کردم چه قدر عبوث و لجباز شده بود قبل ا اب
اخم داشت و دست به بغل بهم   کهیدرحال دنمینفر متوجهم شد با د نیرفتم کارن اول

 نه یبب نجاینگاه کرد انگار انتظارشو نداشت که منو ا 

 ل؟ ی_دکارن

بزنم و به کارن نگاه   یکردم لبخند یبه سمتم برگشت اونم تعجب کرده بود سع هاکان
 به هاکان نداشته باشم  یکنم توجه

 ادتت ی_سلم کارن..اومدم ع
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 تر اورده بود گفت:  نی صداشو پا کهی درحال کارن

به   نجایخونمون..ا رمینگه داشتن..من م یمجبور  نجای..منو ا ادین یچکی..هخوامی_نمکارن
 دن یغذا م زور بهم

بلند  دیکش  یانداخت هاکان پوف نی سرشو پا  یخاص تیسکوت کرد و با مظلوم کارن
 ستادی شدو روبه روم ا

 ست یحالش خوب ن  کمیفعل   دیخانوم فکر کنم بهتره شما بر لنی_د هاکان

و محکم بود انگار همه غم و    یغم بهش نگاه کردم هنوز چهره جذاب مردونش جد با
 اورد یو به روش نم ختیریخودش م  یگو تو درد بزر نیغصه ها و ا

 دستت؟  هی_اون چکارن

دستم نگاه   کی بود به پلست دهیاون سوالو ازم پرس  تیکارن نگاه کردم که با مظلوم به
 زدم  یکارن لبخند یکردمو به رو 

 یدوست دار  یلیکه خ  یی..از همونا هی_قراب

دادو دست به کمر  به کارن نگاه کرد به سمتش رفتم و   هیتک  واریکنار رفت به د هاکان
 دراوردم  روی نیری لبه تخت نشستم ظرف ش  یرو

 _به خاطر تو درست کردم 

برداشت همون   یکیظرف نگاه کرد دستشو به سمتش بردو   یتو یها  ینیریبه ش کارن
  دستش نگاه یتو هیکارن بود که به قراب یهم اومد اما من فقط توجهم رو ری لحظه دم

 کرد یم

 ی همونطور که دوست داشت ختم یشکلت ر  ی تکه ها ؟توشیامتحانش کن  ییخوای_نم

دست چپشو مشت کردو به لبش چسبوند و منتظر به کارن نگاه کرد دست   هاکان
  هرویبلند شدم و ظرف قراب ستادیهم کنار هاکان ا  ر ی دست چپش گذاشت دم ریراستشم ز 
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نوازشش کردم   دمیبه موهاش کش یکنار تخت گذاشتم کنارش نشستم و دست زیم  یرو
ازش خورد   کمیزد   هیگاز به قراب هیحرکات من و کارن بود کارن    یهاکان فقط نگاهش رو
  هیگر خواستینه م یبهم نگاه کرد چشماش پر از اشک شد وا  د یبعد بغض کرد لباش لرز 

 نگاه کرد   کنه هاکان دستاشو از هم باز کرد و به کارن

 بابا مامانم مردن؟  یدونست ی..ملی_دکارن

کردن به   هی آغوشم جمع شدو شروع کرد به گر  یبغلش کردم تو یبه آروم هیگر ریزد ز  کارن
چشماش سرخ شده بود   کمیچشمام جمع شده بود اونم   یهاکان نگاه کردم اشک تو

  ی بستم سرمو روهم  یرفت چشمامو رو  رونیاز اتاق ب دو یموهاش کش  یتو یکلفه دست
  نرویری کرد تا باالخره آروم شد ظرف ش هیگر یسر کارن گذاشتم و نوازشش کردم اونقدر 

ها   ینی ری موندمو باهاش حرف زدم اونم از ش شش یپ گهی د کمیپاهاش گذاشتم  یرو
  دمشویبخوابه بوس کمیاستراحت کنه و  نکهیا  یخورد و به زور من از داروهاشم خورد برا 

به  میندد کانوبهم نگاه کرد و دوباره بغلم کرد ها تیکردم اونم با مظلوم یازش خدافس
از اتاق کارن دور نشده بودم که   ادی کردم ز  یخدافس ری از مهرانا خانوم و دم نیخاطرهم

 باعث شد به سمتش برگردم  نی صدام زد به خاطرهم  ریدم

 ممنونم   یلیازت خ یکارن کرد   یکه برا ییبه خاطر کارها  لی_د ریدم

براش داشته   یا   دهیکنم و فا  یخوشحالم که بتونم براش کار یلی..من خهیچه حرف نی _ا
 باشم

 به روم زد  یلبخند مردونه ا   ریدم

  یکرد  ینکرده بود اما تو کار   هیمدت اصل گر  نیا   ینداشته باش شهی..مگه م ی_داشتریدم
..تورو  یکه آرومش کن یها بخوره..تو تونست ینیری خودش از ش اریبغضش بشکنه به اخت

 دوست داره  یلیخ

 نمیمن نتونستم رامانو بب   یدوست دارم راست یلی_منم اونو خ
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خونه  کنهیفرار م کنهیم دای_رامان هنوز نتونسته خودشو جمعوجور کنه تا فرصت پ ریدم
 ست ی خوب ن ادی حالش ز 

 ر یبگو دم الزمه که من انجام بدم بهم یا  گهید زی ..اگه چدمی_فهم

 ممنونم برسونمت؟   یلی_نه خریدم

 خدافس  رمی_نه ممنون خودم م 

گرفته بودم   میگرفتمو به سمت خونه رفتم تصم یتاکس  هیاومدم   رونیکه ب مارستانیب از 
کنارش   دیبود با  یبد طی شرا  یسر بزنم اون تو هیکه امشب برم خونه رامان بهش  

براش   نایدوست داره از هم هیکارن قراب نهیباشه من دوستشم اونم ع یهرچ بودمیم
 ادیکم کم به خودش ب دی باشه با یهرچ محالشو خوب کن کمی کنمیم  یو سع برمیم
 .. ادی از پا در م  ینطوریا

بودم صبح شده بود اما من هنوز حالو حوصله بلند شدنو نداشتم   دهی تختم دراز کش یرو
سه روز   ن ی ا  یتو  گذشتیکه به خونه رامان رفته بودم م یکه از اون شب شدیم یسه روز 
  ییبودم که کارن اصل با پرستارها دهیشن ری بود از رامان و دم دهیبهم رس ید یجد یخبرا 

استعفا  شدنویم یاوناهم آس ادی سازه و باهاشون راه نمیکه هاکان براش گرفته نم
  دادنیم حیترج دادیبهشون م یچون هاکان پول خوب اشونمیبعض یاز طرف دادنیم

هاکان مجبور    گرفتیبهونه م  زدوی غر م گشتی هاکان برم یتحمل کنن اما چون کارن وقت
بهتر   الشنه رامان هم کم کم داشت حاستخدام ک گهید  یکیاخراجشون کنه و  شدیم
  نیکنم ع یبرم و براش آشپز نکهیکار بهم داده بود ا شنهادیبهم زنگ زده بودو پ شدیم

  نیبهش بدم به خاطرهم یچه جواب دونستم یکه تو خونه هاکان بودم فعل نم  ییزمانا 
که رامان منو   کردمی قبول کنم آخه حس م خواستمی بهش گفته بودم که بهم فرصت بده نم

بهم  ن یلیآ کردمیبهش نگاه م یمی دوست صم هیبه چشم   طدوست داره اما من فق
نظر خودمم   دیکنارش باشم شا  شتریب تونمیم ینطور یقبول کنم ا شنهادشویکه پ گفتیم

که باهم    کم ی یدوست معمول هیدوسته   هیمن فقط    یعوض شد منم گفتم که رامان برا 
بهش فکر کردم   دیگفتم شا  نی به خاطرهم هیرامان پسر خوب گهیبدم نم دمی د میزد حرف
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اردو از طرف دانشگاه بره مسافرت به قول   یقرار بود برا  لیامروز هم ن دونمیفعل نم
ساعت چهارصبح اتوبوسشون حرکت    میمدت از دستش خلص بش  هیقرار بود  نیلیآ
  المینکنه و هم خ ییتا احساس تنها  میباهاش رفت نیلیهمراهه آ  نی به خاطرهم کردیم

  خواستیزدم دلم م یسرجام غلت  دمویکش ی:/هوفرهی دانشگاه م بوسراحت بشه که با اتو 
هاکان فکر کنه به خاطر   خواستمینم کردمیکارو نم  نیچرا ا دونمیاما نم نمیبرم کارنو بب
و    ریدم  قیحال کارنو از طردورادور  نیاونجا و بهونمم کارنه به خاطرهم  رمی اون دارم م

 برم  دنشید هروز حتما ب هی  دیهرچند با  گرفتمیرامان م

 

 )رامان( 

 به روش زدم  یکرد لبخند  ی گرفتم که ازم گرفتو تشکر نایقهورو به سمت سول  فنجون

  یزیریاما هنوز عادتاتو از حفظم دوتا قاشق شکر توش م  دمتیوقته ند  یلی_درسته خ
 درسته؟ 

برام سخت بود اما از  ی لیکه مصرف شکرو قطع کردم خ شهیم ی _نه پنج سالنایسول
 پسش بر اومدم 

 توکه عادتت بود  یعجب اراده ا  نی_آفر 

 دینفهم نایسول دمیخونرو خر  ن یا  یبه اطراف خونم نگاه کرد وقت دو یکش ی پوف نایسول
 د یدیاومدو خونه منو م  یبود که م یبرا نیاول  نیدرواقع ا 

 شلخته شه ی_مثل همنایسول

 کردم  یخنده ا  تک

 ی نکنه مثل شکر خوردن شلخته بودنم ترک کرد یبه تو رفتم آبج  نوی_ا

 شلخته بودنم کمتر شده  ییجورا هی اره  یسبکه..ول هی_شلخته بودن نایسول
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  یدستم باز   یبا انگشتها کمیانداختم  نی دستم نگاه کردم سرمو پا یغم به فنجون تو  با
خواهرم حال بدمو   یباشم و جلو فیضع خواستمیکنم نم هیباز گر خواستمیکردم نم

االنشم معلوم بود    نیتا حال اون بد نشه چون هم کردمیمراعات م د ینشون بدم االن با 
که کرده بود لبخند  یبغض نیب نایکنه سول ه یگر تاتلنگر از سمت من بود   هیمنتظر 
که   یافتاده بودم کس نی راد ادهیدستمو فشار دادم دوباره   یانگشت ها  کمیزد  ینیغمگ
 مهم بود  یلیبرام خ ایدن نیا  ی تو

 به نبودش عادت کنم؟  ی_چه طور

دستمو   یمبل نشست به آروم  یاز سرجاش بلند شدو به سمتم اومد کنارم رو   نایسول
  یاز طرف نه یچشمام بب یدوباره نم اشکو تو  خواستمیگرفت اما من بهش نگاه نکردم نم

  افتیو محبتشو در دمشیند  شدی م یچندسال نکهیبه خاطرا دیبهم دست نداد شا یحس
هانا بود که   نی داشتم بهم گوش بده ا اجی حتنفر ا  هیبه  یهمه مشکلت وقت ینکردم تو 

  نا یباشه سول یوجود من دوسش داشتم هرچ  نیبازهم با ا  یول  نایکنارم بود نه سول
 خواهرم بود

 بغلت کنم  ای..بمیاری ..باهم دووم مشتمی م..من پ_رامان جانم..داداش گلنایسول

 یاز طرفش بهم دست نداد اما وقت  یهم بستم حس  یچشمامو رو  میبغل کرد همو
که آرومم   ستین گهی هانا د کردم یعادت م دیاما حاال..با شدم یآروم م کردمیهانارو بغل م

  گهید رهیبگ نو یمنو راد نیب  یدعواها یجلو  ستیهانا ن گهیکنه و سنگ صبورم باشه د
برم شرکت بذارن تو حال خودم باشمو به علقم   ندن ریازم دفاع کنه که بهم گ  ستیهانا ن

درست کنه منو هم دعوت   گرفتیم  ادی  ید یجد ینبود که هروقت غذا  ییهانا گهی برسم د
به آغوش اون عادت کنم به  دی خودم با یبود خواهر واقع نایسول گهیخونش حاال د کردیم
 یلیبود خ سختمحبت اون دل ببندم هرچند فکر نکنم بتونم بهش عادت کنم   یرما گ

خبر مرگ زن داداشم که   شیبارش خبر مرگ برادرم و دوم  هیسخت من دوبار داغ شدم 
به روم زد ناخواسته دستمو سمت   یازم جدا شد لبخند نایخواهر بود برام سول هی نیع

 اشکاش بردمو پاکش کردم  
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 چه خبر؟  دی _از ترانه جدنایسول

  نینداشتم به خاطرهم یهم رابطه خوب نیبا پل  سمی بنو د یمدت نتونستم ترانه جد  هی_
 ک ی دوماه رفتم مکز

 اونه؟  نیپل  دمیدختر د هی_تو اخبار تورو با نایسول

 _اوهوم 

 ه؟ یبا استعداد ک  ونریلیم  دی_عشق جدنایسول

 م یم هسته  یفقط دوست معمول نیتموم شد االن منو پل گهی_د

 باشه یاومد دختر خوب یم  ؟بهشی _جد نایسول

 چشمم ظاهر شد   ی جلو لید ری زدم تصو یمحو  لبخند

 ده یلرز  گهید ی کی ی_االن دلم برا 

 گه ی بگو د  نو ی_خب همنایسول

 برم  شیبا عجله پ خوامینم یعنیتازس   یلی_نه خ

 ؟ ی ستیاز احساساتت هنوز مطمئن ن یعنی_ نایسول

کارا   یدونی عجله کنه خودت که م خوامیاونم مطمئن بشه نم  خوامی_نه من که مطمئنم م
 شه یم یبره چ  شیبا عجله پ

 تو فکر رفت   کمی  دویلباش ماس ی خوب منظورمو گرفته بود چون لبخند رو  نایکنم سول فکر

 کرد یما فرق م ی_خب..ماجرا نایسول

  نطوریشما ا  تی بره وضع شیپ  آروم خواستیهاکان هم م  یآبج یکرد ی_اما تو عجله م
 ن یازدواج منصرف شد یاز دو قدم  یعنیبود 
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چه قدر  دونستمی توهم رفت و ناراحت شد خوب م افشینگاهشو ازم گرفت ق نایسول
خودش   ر یتقص یهاکانو دوست داشت هاکان هم اونو دوست داشت اما خب همه چ

خواهرم   نیهم ا   دیشا ایواقعا قسمتشون هم نبود  دمیشا یبود که گند زد به همه چ
هاکانو دلسرد کرد هرچند حاال که   وبود که بختو اقبال خودش لگد زد بچگونه رفتار کرد 

 اومدن   یدوتا بهم نم نیواقعا ا  نمی بیم  کنمیبهتر فکر م

اما   می دوست باش میتونستی اما حداقلش م می _اره منو هاکان از ازدواج برگشتنایسول
 نخواست   نویا  هاکان

 اما.. یتو خواهر من نایسول نی_بب

 که حق با اونه؟  یبگ یی خوای_اما منایسول

 گذاشتنه  ریتاث یکه برا  میشد که هممون فکر کرد  عی سر نی_رابطتون اونقدر با انگ

  طانیش  نویاز هاکان بشه؟نکنه انگ ریبه غ یعاشق کس تونهینم نا ی_چرا؟چون سولنایسول
 هردوش   دمیشا  ای  دید

شد همه   مونیوارد زندگ یلعنت  نیکه اون انگ ی از روز   دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 خت یبهم ر یچ

  نکهیبود که همه دخترا دوروبرش بودن من از ترس ا  یفکر کن..هاکان مرد  کمی_ نایسول
 رد ی باشه شبا خوابم نم یکیبا  کهوی ستم ی هربار کنارش ن

 ست؟ ی ن یمرد نی اصل همچ نکهی؟ای دونستیتو اخلق هاکانو نم یعنی_

دوسم داشته   دیکه با  یاونجور کردمیاحساس م  یدونیاما م  دونستمی_اخلقشو منایسول
مرد   هی اون   یدونیکنه منو ول کنه تو که م دایبهتر از من پ  یکی دمیترسیباشه نداره م

که دخترا   ید ید یهم سر بود م  یظاهر تی تموم بود ثروتمند بود از نظر موقع یهمه چ
 چه طور دوروبرش بودن 
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اون لحظات   یکه تو  دمیدیم  نمیدوروبرش بودن اما ا  یدخترا به هر بهانه ا  دمید ی_اره م
نرقصه همش   یا  گهیبا کس د نکهیبه خاطر ا دمیدیم  گرفتی تورو محکمتر م یدستا 

هاکان   یمهمون  یبر یتونستینم  یضیمر   یوقت دمی د یوسط م  بردیم دویکشیدست تورو م
که در حد   ید یترسیم  نیتو همش از ا   یکردکه عجله  یخودت بود رفتینم یهم مهمون
اون   هیشب یخواستیاونقدر م خوادیکه هاکان م یباش یزیاون چ یکه نتون یهاکان نباش

 یو بچه باز   تاتی حساس ی باعث شد  یخودتو گم کرد  خوادیکه هاکان م یباش یزیچ
تا فقط   یخوند  تی ری هانا مد  نیع یرو علقت رفت یهات اون مردو خسته کنه پا گذاشت

 بشه   کی بهش نزد  یمبادا کس  یتو شرکت کنار هاکان باش

هم بود روش حساس بود اما اون    یا  گهی_اره من حساس بودم روش..هرکس دنایسول
 دی بود که خسته شد اون بود که عقب کش

  یهم باشه دوست نداره کس  یا  گهیتنها هاکان هر مرد د ..نه نایسول  دی_اون عقب نکش
 بکنه  گهید  یکی  شیکه دوسش داره دردودلشو پ

 شناختش یم یفقط دوست من بود هاکان هم حت نی_انگنایسول

بهش   شتریب یتو لج کرد  ر ی ازش فاصله بگ ستی ن ی_هاکان بهت گفت اون آدم درست
رو حرفش حرف بزنن سرد شد و   ادویکوتاه ب ینبود که به راحت  یاونم مرد  یشد  کی نزد

  کهیدرحال  یتر شد   کی نزد نیبه جاش به انگ  ینکرد  یگرم شدن رابطت تلش یتوهم برا 
 ی قلبت هاکانو دوست داشت یهنوز تو 

 جواب مثبت دادم  نیمنم به انگ   میمال هم نبود  گهیازم جدا شدو د  ی_وقتنایسول

نبودن   ت ی الک ی..اگه ترسا نای لسو  زنمی من حرف حقو م  یبه پا کرد  یامت یچه ق  یدی_که د
 یی کجا نیاما حاال بب  یبچه ازش داشت هی  دمیشا یحت  یاالن تو زن هاکان بود

 شوهرمو دوست دارم  میراض نیبا انگ ی _من از زندگنایسول

 ی کرد یبا حسرت به هاکان نگاه م یچه طور یسر خاکسپار  دمی _اما د

 لب زد  یروشو ازم گرفت چشماشو بست به سخت نایسول
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  ادیبود  نیچشمم فقط به خاطر ا   یدوست دارم..اون حسرت تو نو ی_من انگنایسول
 کنار هانا کنار همتون  نیافتاده بودم که کنار هاکان بودم کنار تو کنار برادرم راد ییزمانا 

 درباره گذشته حرف بزنم باشه؟ خوام ینم گهیبسه د  نای_بسه سول

 نم یکارنو بب  خوامی_من منایسول

 زنم ی _با داداش هاکان حرف م

 گفت:  یبه سمتم خم شد با لحن حرص کم یاخم کرد   نایسول

 رم؟ یاز جناب هاکان اجازه بگ د یبا نمیبرادر زادمو بب نکهیا  ی_برا نایسول

 م ینظر اونم بپرس یدی_نه گفتم حاال که نظر منو پرس

خاطر هاکان حسرت کنار خونواده بودن   ؟بهیفهمیرامان خواهر تو منم م نی _ببنایسول
 سالهاس رو دلمه 

 داداش هاکان  ایحق با توهه    نکهیراجب به گذشته حرف بزنم ا خوامیگفتم نم نا ی_سول

و به عنوان عمش کنارش   نمیکارن بب خوامیباز کنم م رویمی قد ی بحثا خوامی_منم نمنایسول
 باشم

  نتشیبب کهویکه سالها کنارش نبوده   یعمه ا  نکهیا کنه یم یدوران بدو سپر هی_کارن داره  
 براش خوب نباشه دیشا

 باشه من عمشم   ی_چرا خوب نباشه؟هرچنایسول

 زوده کمی..فقط نایصبر کن سول  کمی_باشه 

  

 

 ( لی)د
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 ج بده ازدوا  شنهادیرامان به تو پ می_فرض کننیلیآ

 ی داد  ریتو هنوز به اون گ نای پا  کنمیخودمو از اون پنجره پرت م شمی بلند م نیلیآ  ی_وا

 گه؟ ی م  یجواب منو بده مال تو چ نمیهم ممنوعه برو گمشو بب  یپرداز  الی_خنیلیآ

 _مال من؟ 

 منظورم هاکانه   گهی_اره د نیلیآ

از سر جام بلند شدم و دستامو به نشونه نه   عی اسم هاکان هول کردم سر   دنیبا شن 
 تکون دادم 

 می ایاصل بهم نم ستمیمنم مال اون ن  ستیاون که مال من ن یگی م یدار ی_نه نه چ

  یاز رو یزنگ خونه بلند شد نفس یبزنه که همون لحظه صدا  یخواست حرف  نیلیآ
  نیلیوبحث با آ که پشت در بود من از جر  یکه شکر خدا با اومدن اون کس دمیکش  یراحت

به  شیآخ  ادیحال ب  گرمیج کنمیماچش م  هی رمیباشه االن م یهرک سای وا شدم یخلص م
  ینگاه جد هیکه پشت در بود جا خوردم با  یسک  دنی سمت در رفتم درو که باز کردم با د

من اصل   ی هرچند برا  پ یهم جذاب و خوشت شهیشده بود مثل هم  رهیاخم بهم خ  کمیو 
 گفتم:  یتفاوت نشون بدم با لحن طلبکار یب افمویکردم ق یمهم نبود سع

 ؟ یکنی کار م یچ نجای_تو ا

 سر کارت   ی_اومدم ازت خواهش کنم که برگردهاکان

  افشیکه برگردم سرکار تعجب کرده بودم به ق خواستیو ازم م  نجایاومده بود ا   نکهیا از 
حس   هیبرخلف گذشته همراهه اون   نباریاما ا   دیبراینگاه کردم مغرورو قد بودن ازش م

به رخم  روی ادیز  یچشماش خستگ زدیمثل خواهش مثل داغون بودن هم توش موج م
 گذشتس  قاتکه خب حتما به خاطر اتفا  کشوندیم

 داره لطفا برگرد  اجی ..کارن به تو احت؟ی کنی_با من دوباره کار مهاکان
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 _اگه الزم باشه راستشو بگم..

جا   یاومد حساب یدستاش بودو از پله ها باال م یکارن که راننده هاکان رو  دنیبا د  کهوی
 خوردم 

 _کارن؟ 

 اخم کرد  کمی به رانندش نگاه کرد و  یهم جا خورد به پشت سرش برگشت سوال هاکان

 می دا  شیمنم برم پ  خوامیاصرار کرد گفت م یاد یآقا هاکان کارن ز  دی_ببخشراننده

  یو کلفه تر شد به سمتش رفت همراهه راننده به آروم ختهیبهم ر  کمی  افشی ق هاکان
مانع   یگذاشتن هاکان خواست کمکش کنه اما کارن با لجباز   نیزم یمن رو  یکارنو جلو 

زد که باعث شد   یبغلش گرفت سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد لبخند  ریشدو عصاهاشو ز 
 بزنم  یمنم به روش لبخند 

 شت یمن اومدم پ نی..بلی _سلم دکارن

   دمیزانوهام مقابلش خم شدم و گونشو بوس یرو

 ؟ یدلم خوب ز ی عز ی_خوش اومد 

 بهترم   یلیخ دمی_اره..االن که تورو دکارن

 گفت:  یاز پشت سرم به خونه نگاه کرد با کنجکاو  کارن

 خونه توهه؟  نجای_ا کارن

 نه یلیهمخونم آ نمیا  نی _اره بب

زانوهاش خم   یکه اونم جوابشو داد روبه کارن رو  به هاکان داد یجلو اومد سلم نیلیآ
 کوچولوشو گرفت  یشدو دستا 

 ل یجون من کارنم دوست د نی لی_سلم آکارن
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 خونمونو بهت نشون بدم؟  ییخوا یم لمی _سلم آقا کوچولو منم دوست دنیلیآ

هاکان بهم نگاه کرد   رهیاز هاکان اجازه بگ  خواستیبه سمت هاکان برگشت انگار م کارن
 زدم که به سمت کارن برگشت  دی به نشونه تا یمنم لبخند 

 _زود برگرد باشه؟هاکان

 یی _چشم دا کارن

 ارم ی ب نیماش  هی مونی حیتور تفر  یبمون من برم برا  نجای_پس تو فعل همنیلیآ

 رفت کارن کنجکاو به سمتم برگشت  یخاص جانیبا ه نیلیآ

 ل؟ ی د ارهیب  یچ خوادی_مکارن

 زه ی سوپرا  دونمیم_ن

هم پشت   نیلینشوندمش آ  ی صندل  یاومد کارن بلند کردمو رو یصندل هیبا   نیلیآ
 ستاد ی ا  یکیپلست یصندل

 میبدو که رفت  دیمحترم کمربنداتونو ببند نی _خب مسافر نیلیآ

به سمت هاکان   نیلیسرش داد با رفتن آ نی زم یکارن هول دادو رو یبعد صندل و
در کنار رفتم که اونم وارد خونه شد درو بستم که پشت در   یاز جلو  یبرگشتم به آروم

خونم   یکه هاکان االن تو شدی انداختم باورم نم ن ی سرمو پا ستادمو ی روبه روش ا  ستادی ا
 باشه که منو برگردونه سر کار  

شده زود رنج و   گهیبچه د هیاتفاقات افتاده    نیا  ی_همونطور که گفتم کارن از وقتهاکان
  ر ی بهونه گ یلجباز حت

 که تجربه کرده آسون نبوده  ییزا ی_چ

داره کارن تورو دوست داره بهت  از یمثل تو ن ی کیبه کمک   نی_اره به خاطرهمهاکان
 م یشیخوشحال م  یلیخ یدوباره با ما کار کن کنهیاعتماد م
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مهربونتر شده بود اما    افشیق  کمیهاکان اخمالو نبود    افهیق دم یهام کش یبه چتر یدست
 و خاص بود   یهنوز لحنش جد 

رفتارهاتون به ذهنم  یناراحت بشه اما وقت خوام ی دوست دارم اصل نم یلی_منم کارن خ
 رم ی بگ مویقلب میمطمئن بشم که تصم  تونمینم ادیم

 .. یبه اندازه کاف  یکنیهستش اگه فکر م یکار یحرفه ا  شنهادیپ  هی  نیا  لی_د هاکان

  دیکه با ییشما نیرفتار کردم ا  یهمه کارهام حرفه ا   یکار تو نی_آقا هاکان من قبل ا
 ..یحرفه ا  یبدون

 داره و منم.. اجیدعوا کارن به کمک احت  یبرا  نجا یا  ومدمی ن لید نی _ببهاکان

دستشو به کمرش   هیحرفشو ادامه نداد   هیبهم نگاه کرد بق دویموهاش کش  یتو یدست
مهربون بود نه  افش یهم فشار داد بعد بهم نگاه کرد هنوز ق  یرو  کمیگرفت و لباشو  

 بود یخنث یچیبود نه کلفه ه یعصبان

 م؟ یگذشترو فراموش کن شهی _نمهاکان

و   نجایواقعا اومده بود ا  نکهیازش گرفتم اوال به خاطر کارن و دوما به خاطر ا  نگاهمو
که هم گذشترو فراموش کنم هم ازم خواسته بود   خواستیخودش شخصا داشت ازم م

 راه قدم بردارم  نیا   یاون برا نیمنم ع  دیکنم با  یمنم لجباز   دیپس نبا  امیکه ب

 شه ی..مشهی_م

 نه؟  ای  یکنی_خوبه..با من کار مهاکان

بازم   ای  رمی بگم که پرو نشه فکر نکنه به خاطر اونه دارم م یچ دونستمیکردم نم سکوت 
 سرکارم   ردمیتورش کنم دارم دوباره برمگ نکهیفکر کنه به خاطر ا 

..منتظر  لید کنمیبهت التماس نم میداشته باش اجی_هرچه قدر هم بهت احتهاکان
 جوابتم 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

241 
 

م که التماسم کنه بود نیدنده شده بود پسره پرو انگار من منتظر ا  هیباز مغرورو   نیبب
 شعوریخودشم ب نیانگار منم ع

  یکارا عادت کرده باشم برا  ن یکه به ا  ستمیشما ن نیمن ع یالتماسم کن  ستین یاز ی_ن
 استخدام کنم ازم التماس کنه  رویکی  نکهیا

 یاستخدام کنم خواستم ازم التماس کنه..تو منو چ رویکس نکهیا ی برا  ی_من کهاکان
 ی کنیبحثو شروع م یخودت دار نی ؟ببیفرض کرد 

 سرمه  یجملتون هنوز تو  هیآقا هاکان..فقط اون   کنمی_من بحث نم

 رفت  ادتیحرفتو    کنمیفراموشش م ی _گفتهاکان

   دمیبه سرم کش یدست  دمویکش یپوف

   یریگب میتصم ی_فراموشش کن تا راحت تر بتون هاکان

 کنم ی_باشه قبول م

لباش نشست   یرو  یلبخند مردونه ا  مچهیحرفم تکون داد ن دی به نشونه تا یسر  هاکان
 کردیجذاب ترش م یا  گهیکه از هروقت د 

کنارش    نکهیغذا درست کردن و مراقبت از کارن ا  یدونیکه خودت م زوی_همه چهاکان
شبا هم خونه ما   دی مدت با هی  نکهیهم هست ا  گهی د زیچ هیدوست فقط   هی نیع یباش
 یبمون

 _شب؟باشما؟ 

 اون شب افتاده بود به سمتم برگشت  ادینگاه به سمت چپش کرد انگار باز  هی  هاکان

امکان داره به   نهیبیشبا کابوس م یخودت کارن هنوز بعض یاتاق جدا فقط برا  هی_ هاکان
 یکمکش کن یبتونتو خوابوندنش  دیبرگردم خونه شا  ریشبا د یبعض نمیسنگ یخاطر کارا 
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کنم که   دای پرستار پ هیکه بتونم  یکنار تو راحت تره تا وقت نمیبیم طی شرا  نیا  یچون تو 
 باهاش راحت باشه ادویکارن هم ازش خوشش ب

 مونم ی مدت م  هیشبا هم   کنمی_باشه قبول م

 هیکاف یهمون روزا باش  یشبا بمون یستیمجبور ن  گهیکنم د دای_اگه پرستار پهاکان

 _باشه 

 اوردو به سمتم گرفت به دستش نگاه کردم  رونیشلوارش ب بی ج یاز تو دستشو 

 _باشه پس؟   هاکان

نگاهمو از دستش گرفتمو به خودش نگاه کردم چه قدر زود تونستم ببخشمش چه   مردد
کرده بودو بهم تهمت زده بود دستمو سمت   رم یتحق یرفت که چه طور ادمیقدر زود 

برام سخت بود چهارتا از انگشتاشو گرفتم   کمی  دمویشکیخجالت م دونمیدستش بردم نم
مردونش گذاشتم چه    یدستا   یدستمو تو  ملکا  دمویکش  یکرد پوف یتک خنده مردونه ا 

اد  فشار د یمن بزرگتر بود دستمو به نرم  ک یکوچ یمردونش نسبت به دستا   یقدر دستا
 منم دست اونو فشار دادم 

 م یکرد  ی_پس باهم ط هاکان

 می ا یباهم راه ب دی_اوهوم به خاطر کارن با

هم  ی راننده شخص هی کنمیم هیاتاقت ته  یبرا یالزم داشته باش ی _قبوله هرچهاکان
که  کنمی جدا هم براتون باز م یحساب بانک هیببرتتون  دی که هرجا بخوا ذارمیبراتون م

 د یاز اون حساب برداشت کن دیخودتون بخر  ایکارن   یبرا  ی زیچ د یاگه خواست

 آقا هاکان من.. ستی کار ن نی به ا یاز ی_ن

مجبور   یقبول نکن نویکارو کنم اگه ا  ن یا  خوامی..خودم می..نگفتم محتاجدونمی_مهاکان
 کنم  شتریحقوق ماهانتو ب شمیم
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 دم یهام کش یبه چتر یکردمو دست یخنده ا  تک

 به نظرم بهتره  دیجدا باز کن ی_نه همون حساب بانک

به خاطر   ایداشتم حاال   یچه قدر حس خوب میو کارن به سمتشون برگشت نی لیاومدن آ با
که بود  یهرچ  دمید یبود که کارن م نیبه خاطر ا   ایبود قرار بود خونه هاکان کار کنم   نیا
 دوست داشتم  یلیحسمو خ  نیا

 

 ( نی)انگ

  شیداشت خوب پ یشدم چه قدر همه چ رهیخ لمیدادم و به وک هیتک استمی ر یدلصن به
تجسمش بکنم به  تونستمیوقت نم چیافتاد که ه  یاتفاق م ییزا ی چ قایدق رفتیم

 کارن یخصوص ماجرا 

  نیخانومه به خاطرهم نایکه کارن عضو خونواده سول دیدونیخودتون م نی_آقا انگلی وک
 د یر یحضانت کارنو بگ دیکنه تا شما بتون تی شکا  دیخانوم با نایسول

 حرفش تکون دادم   دی به نشونه تا یسر

..االن کنهی م  تی همسرم شکا اد ین شیپ یکه مشکل دیباشه شما کاغذارو آماده کن دونمی_م
  گهیبار د  هیشه؟یم  یچ میریو من حضانتو که بگ   نایبپرسم سول خوام ی م  گهیبار د  هی نو یا

 ؟ ی گیبرام م

  گهیبار د هیکه قرار بود  ییبهم نگاه کرد از حرفا ی گذاشت و جد  زیم  یدستاشو رو  لی وک
بکنم تا اون   عتریکارهارو سر  خواست یبشنوم اونقدر خوشحال بودم که هرلحظه دلم م

 نمی هاکانو بب افهیفقط بتونم ق فتهیاتفاقا ب

درصد سهام  و چهار   ستی و هانا خانوم ب نی کارن آقا راد امرز ی_پدرومادر خدا بلی وک
 سهامو داشته باشه   نیهشت درصد ا  تونهیسرپرست کارن م یعنیشرکت پوسولو دارن 
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لباش بود کم کم خنده   یرو یدار ینگاه کردم اونم لبخند معن ریزدم به بک یثیخب لبخند
خدا مخلصتم که داشتم زودتر از اون   یباز کردم وا  یکردمو دستامو به نشونه خوشبخت یا
 دم یرسیم به دونه دونه آرزوها و هدفام مکه فکرشو بکن  یزیچ

حرفا چه قدر   نیا  دنیبا شن یدونیندونم خودت م شهی مگه م دونمیم  لیوک دونمی_م
امضا   ه یبه خودت فقط   سپارمی همه کارهارو م  یبر یتونیم  گهیشما د شمیخوشحال م

 دم ی انجامش م امیبمونه که اونم هروقت آماده شد م

 خان با اجازتون   نی_چشم انگلی وک

  رهیاتاقم خ  یروبه رو  واریلبام نشست با لذت به د  یرو یثیلبخند خب  لمیبا رفتن وک 
 شدم 

بدون   کنمیم  یبد حاال نوبت شرکتشه..کار یلیگرفتم خ نایاز سول ی_هاکان آصلنو بدجور
 پشت سرشو نگاه کنه فرار کنه  نکهیا

 برگشتم  ری سمت بک به

تو   خورهیم یچ رهی کجا م کنهیکار م یچ نکهی کن ا  قیحقدرباره هاکان آصلن ت ری_بک
 هست  یزن شیزندگ

 .. نهی_منظورتون ا ریبک

 : دمیحرص بهش نگاه کردمو غر با

دادگاه ازش استفاده کنم   ی تو  هشیکه بتونم برعل یکن  دایپ ییزا یچ هی  خوامی_نه احمق..م
 ؟ ی دیفهم

 دم ی_بله فهمریبک

دوران منم داره   دمیهم بستمو دوباره خند یچشمامو با لذت رو   ریرفتن بک رونیب با
     رسهیم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

245 
 

 

 ( لی)د

وارد سالن شدم کنار خودم گذاشتمو    کشوندمیدنبال خودم م کهیکوچولومو درحال چمدون
 برگشتم  نیلیبه سمت آ 

 _من آمادم 

 قدره؟  نیتو چمدونت فقط هم نمیبب سا ی ..وادهیرس یوقت خدافس  ی_وا نیلیآ

 اریبرام لباس ب گهیچندتا د هی  گمیاگه الزمم شد بهت م نیلیدو سه روزه آ  ی_برا 

چمدون بزرگ روبه روش   هیانگار انتظار داشت االن من با   دیکش یبا حرص پوف  نیلیآ
 شدم یظاهر م

به   یجنگجو باش دیبا  دیقلعه پرنس االن زمان انتقامه وقتش که رس یر یم  ی_تو دارنیلیآ
 ست ین  یاصل کافحجم لباس   نیا  نیخاطرهم

  میتموم شد منو هاکان آتش بست داد گهیجانم..جنگ د نیلیآ یگی_چرا چرت و پرت م 
 بزرگ تره ولکن گذشترو  کلشیدلش از قدش بلندتر و از ه یغم تو

من که به خاطر جملت آخر   افه ی کرد و به ق  زیچشاشو ر کمیمشکوک بهم نگاه کرد   نیلیآ
 قرار گرفته و ناراحت شده بودم نگاه کرد  رش ی حرفم تحت تاث

 دلت به رحم اومد؟  شیدی..نکنه تا دلی_د نیلیآ

 دونه ی خودش م نمیاونجا نه هاکان ا   رمینکن من دارم به خاطر کارن م وونهیمنو د   نیلی_آ

   میزنیفعل تو برو بعدا دربارش حرف م ال ی خی_هوف بنیلیآ

اسپرت   یو کفشا  ستادمیدر ا ی بدرقه اومد جلو  یحرص رومو ازش گرفتم که دنبالم برا  اب
  یاز تو  شو یلیموبا  یخاص جانیبا ه نیلیآ  بستمیبنداشو م کهیدرحال دمیپوش دمویسف
 دراورد  بشیج
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 ل ید نیبب نوی ا  رفتیم  ادمی داشت  یراست ی_آ نیلیآ

که بهم نشون   یامکیاز دستش گرفتم و پ لوی کفشامو که بستم راست شدم موبا بند
 خوندم  دادویم

 و دوباره ازت معذرت بخوام"  میغذا بخور رونیامروز تورو ببرم ب خوامی"م

که داشت بهم  یخاص جانیبهش نگاه کردم اونم با خنده و ه ثیو خب  طونینگاه ش هی با
 نگاه کرد 

 فرستاده  نویامروز صبح ا میباهاش لج کردم آخه باهم حرف زد  کمی روز ی_د نیلیآ

 ؟ ی گیو بهش م قتی دروغگو پس باالخره حق نی لیآ نی_آفر 

 گم یامروز بهش م کنمی _اوهوم تمام جسارتمو جمع منیلیآ

 گفت:  یبا هول نیلیآ  کهویدرو باز کنم که  خواستم

  هیتو خونه  یوقت  گنیبذار م دی کل هیبالشت   ر یز  یخوابیشب که م لید ی_راستنیلیآ
 ینیبیم   ویکه قراره باهاش ازدواج کن یخواب مرد  ی تو یکارو بکن  نی ا یخوابیم  بهیغر

چه قدر به خرافات اعتقاد  نی لیآ نی ا  ایکردمو به سمتش برگشتم خدا یخنده ا  تک
 نداشتم  یبهش اعتقاد یول دمی شنیم انمی از مادرم و اطراف یلیحرفو خ  نیداشت هرچند ا 

 خوابمیاونجا م ستیکنم اما بار اولم ن یادآوری  خوامیاصل نم  نیلی_آ

 اون شب افتاده بود  ادی انگار  دیلبخند رو لبش ماس نیلیآ

 باره  ن ی اول نی ا  ستی_نه اون حساب ننیلیآ

  هیداشتن هم خودش  وونهی محکم به خودم فشارش دادم دوست د  میبغل کرد همو
چمدونمو دنبال خودم    رونیاز خونه باالخره زدم ب نایماچ و ا یبعد از کل متهیغن
که از   دمیرامانو د کهویکه رد کردم   روی اومدم در ورود رونیو از ساختمون ب  کشوندمیم

 زد  یچشمشو برداشتو به روم لبخند یجلو  یدود  نکیمن ع دنیشد با د ادهی پ نشیماش
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اومدم    نیاطرهمبهت بگم به خ نمیا  امیب خواستمیهم داره م سی _کارمون سرو رامان 
 دنبالت 

خبر نداشت من دوباره   یول  کردیکه بهم داده بود اشاره م یشنهادیداشت به اون پ  یوا 
 آشپز هاکان شدم 

کارن مشخصه  ت یوضع یکار شنهادیدادن پ یآقا هاکان و کارن اومدن برا  روز ی _رامان د
 باشه یکی ششی پ دیکه با یدونیم

لبش نبود به چمدونم که کنار دستم   یلبخند رو  گهیبود د دهیکه انگار منظورمو فهم رامان
 تکون داد  ی کرد سر یبود نگاه

 ؟ ی _توهم قبول کردرامان 

 به کارن نه بگم ی_اره چه طور

  یشیداره مطمئنم مثل دارو م از یکارن به کمک ن یگرفت متوی_به نظرم واقعا تصمرامان 
 م یمنتظر نذار براش بپر برسونمت آقا کارن  

رفت منم به  نشیبه روش زدم خم شد چمدونمو برداشت و به سمت ماش یلبخند
 :( دمینم نمیماش هیپول کرا  گهیدنبالش رفتم خوبه پس د

 

 )هاکان( 

توش    کمی  کردمیم  یکاسه روبه روم خال یبودم و داشتم غلت تو   ستادهی اپن ا پشت
  نیدوست داشت به خاطرهم یلیتا به عنوان صبحونه بخورم کارن خ  ختمیر یم  رکاکائویش

صبحونه بخورم همونطور که داشتم کارمو   یبرا  نویاون هم نیمنم ع  دادمیم حیترج
آشپزخونه برگشتم با   یا شهیدر ش سمتنفر به  هی  یقدما  یصدا   دنیبا شن کردمیم
 دم یزدم و دست از کار کش یلبخند مردونه ا   مچهین لید  دنید

 _سلم لید
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 ی _خوش اومد 

 زد  ی به روم لبخند  لید

 ی_خوش باشلید

 ی _خوشحال شدم که منصرف نشد 

 بشم  مون یکه پش دینکرد  یتا به االن کار روز ی_از دلید

االن مقابل    نکهیبه نشونه تاسف براش تکون دادم از ا یکردم و سر یخنده مردونه ا  تک
 روز ید ی واقع یخوشحال بودم پس به معن دمشید یم  یخندون و راض ینطوریخودم ا 

  لیمتوجه رامان شدم که چمدون د  یا شهی ش واریاز د  کهوی می آتش بس داده بود 
 شددستش بود به سمتمون اومدو وارد آشپزخونه 

 _سلم داداش رامان 

  نی ا نکهیچشمشو برداشت از ا  یجلو  یدود  نکیچمدونو کنار پاش گذاشت و ع رامان
 تعجب کردم  کمیدوتا همش باهم بودن 

 رامان  ی_توهم خوش اومد 

 نم یگفتم برسونمش کارن هم بب دمید  لروی_تو راه د رامان 

  کردیلباش بودو به رامان نگاه م  یکه لبخند رو لی تکون دادم به د  دی به نشونه تا یسر
به اسم   یز ینگاهش فقط دوستانه باشه چون اصل چ نیفکر کنم ا   دونمینگاه کردم نم

  کردمیم   شیمن داشتم اشتباه معن  دمیچشماش نبود شا یعلقه تو   ایدرخشش عشق 
 اصل به من چه   یحاال هرچ

 اومده؟   لید  یی_داکارن

که کارن    ییبود به اون سمت برگشتم و با صدا یحصار چوب هیآشپزخونه و سالن  نیب
 بود بشنوه گفتم: ونی ز یتلو یسالن جلو  ی تو
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 جون  یی_اره دا

ذوق کردن   یبه اون سمت برگشت و مارو تنها گذاشتو به سمت کارن رفت صدا  رامان
هم دستشو سمت چمدونش برد قبل   ل ید کردیبود خوشحالم م دهیرامانو د نکهیکارن از ا

 برش داره گفتم: نکهیاز ا

بود به مهرانا خانوم خبر   یکموکسر ای  یالزم داشت یزیماله توهه اگه چ  نی اتاق پا  لی_د
 دی اما با کنهیقبول نم ی ول یوتراپی ز یبره ف د ی کارن با کنهیم شی ته عایبده برات سر

راننده منتظرتونه هر   یوتراپ یز یف یبراش دکتر مخصوص گرفتم روزها  میکن شیراض
 د یبر  دیتونیم  دی که بخوا یساعت

 به نشونه باشه تکون داد  یبه روم زد و سر یلبخند  لید

 دم یانجام م ادیاز دستم بر ب یهرکار  دی_نگران نباشلید

  یبرا  یکن زی خونرو تم ستیالزمم ن دهیمف یلیکارن خ هیروح ی_باشه انجام بده درمان برا
  یراننده هست هرجا خواست رونی ب یبر یهرموقع خواست یاون خدمه گرفتم از طرف

شخصا به خودم زنگ بزن اما اگه   یبر ییجا  ییبخوا نکهیفقط لطفا قبل از ا برتتیم
 باشه؟  دیبر  دیتونینداره م ینعتمما  یبر رونیهمراهه کارن ب یخواست

 ونه؟ ی ز یتلو  یراحت باشه..کارن جلو التونی_باشه آقا هاکان خلید

  ینکنه از طرف نی شبکه هارو باال پا ادی رفتم تا ز گ لم یف ی_طبق معمول..تابستونه براش کل
  نیمناسب سنشو نداشته باشه به خاطرهم لمیف  دیمختلفو کنترل نکردم شا یشبکه ها 

 رم ی بگ لمیدادم براش ف حیخودم ترج الیراحت بودن خ  یبرا 

 شش یپ میبر  نیکارو کرد  ن ی_اره بهترلید

کارن چشمش   نکهیبه نشونه باشه تکون دادم و خودش جلوتر از من راه افتاد هم یسر
به سمتش رفتو بغلش  دیخند لیمبل دستاشو ازهم باز کرد د   یخورد با ذوق رو لیبه د
 کرد 
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    یجونم خوش اومد لی_دکارن

 صحنه بهش اشاره کردو روبه من که پشت سرشون بودم گفت:   نیا  دنیبا د رامان

 جون گرفت  ی چه طور دید  لروی..تا د نایبب نوی_ا رامان 

کنار   یتونیم  شهیهست که تخت هم م یصندل هی  یتو اتاق من بمون یتونیم  لی_دکارن
 ی من بخواب

 خودش اتاق داره کارن جان  لی_د

 م؟ یاملت بزرگ درست کن هیکارن گرنسته؟  نمی_بگو ببلید

 _کنارش نون هم باشهکارن

 طون؟ ی_پس گرنسته اره شلید

کارن هم اونطور معلومه   یی_واال عمو کارن هم گرسنشه چه برسه به خود کارن دا رامان 
 گرسنشه 

 د یهم خند  لیکردم د یخنده مردونه ا  تک

 کارن    میدرست کن یصبحونه عال هی  می_بر لید

ش  مبل بلندش کرد از کنارم خواست رد بشه به سمت  یبعد خم شد بغلش کرد و از رو  و
 برگشتم 

 ؟ ی شیکه نم ت ی؟اذ یبلندش کن یتونی _م

 نه یسنگ یاد یز  کمیخب ماشاهلل  یول تونمی _نه ملید

 د یپشت گردنش کش یبعد به سمت آشپزخونه رفت به سمت رامان برگشتم که دست و

 نجا یصبحونه تلپ کردم ا  یخودمو برا  ینطوریهم یالک گمی _مرامان 

 شدم  رهیبهش خ میکردمو با نگاه جد یاخم
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حرفا    نیاز ا  یتلپ بش  نجایا  ییایب یتونیم  ییهروقت بخوا ا ینزد ی حرفا زد  نی_از ا 
 قبل  مینداشت

 به روم زد  ی لبخند  رامان

 باهام شرکت؟  ییای م کنمیول نم نجا یا  یپرانرژ ینطوری_خب من تورو ا 

جنتلمنا..اما   نی ا  نیع یمال خودتو نگاه کن کت و شلوار رسم نیمنو بب  ی_سرتاپا رامان 
 تو مارکه نیلباس منم ع  نهیتنمه تنها شباهتم با تو ا شرت یت هیمن فقط  

 به نشونه تاسف تکون دادم  یسر

هست که   یمهم  یرامان موضوع ها  ییا یاونجا انتظار نداره تو با کت و شلوار ب ی_کس
 کرد شهینم شی هستن اما کار یتلخ ی گرچه موضوع ها میدربارش حرف بزن دیبا

مربوط   ی هرچ گمی االن م نی چون از هم  امیب خودهی_باشه گرفتم موضوعو هرچند برامان 
 تو  یبه منه برا 

  دیاما با زنهیحرفو م  نیا دونستم یبعد از کنارم رد شدو به سمت آشپزخونه رفت م و
سهم خواهرمو   یاز اون شرکت سهم داشت از طرف باشه اونم یهرچ میکرد یم  شیرسم
که داشت   ستادی کارن ا یهم بود منم به سمت آشپزخونه رفتم رامان پشت صندل نیراد
 خورد یم اریخ

 گاز بده عمو  هی_رامان 

به   دیگاز ازش گرفتو گونه کارن بوس هیبه سمت رامان گرفت اونم  ارشوی و خ دیخند کارن
 گفتم  میکه فقط خودمون بشنو ینگاه کردم طور لید

 ..اریخ  ختهیر  شی جلو یکارن دندونها  لی_د

  ینطوریا   یبچه کوچولوها برام خوردش کن نیع خوام ینم گهی _منم بهش گفتم اما ملید
 خوره ی م  ابشی آس یبخورم با دندونا  خوامیم
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 شدو پچ پچ مانند گفت:  کی بهم نزد کمیکرد بعد    یبه کارن نگاه لید

   دیاریلوس هم بارش ن  نقدری_تازه بهتره الید

به نشونه باشه تکون دادم و به   یچشمم گذاشتم سر یجلو نکمویکردمو ع یخنده ا  تک
 سمت رامان رفتم 

   میری م  می_ما دار

 مرد مراقبشم  هی   نیمن ع یینباش دا  لی_نگران د کارن

 ستم ی نگرانش ن گهی _خوبه پس د

  یبرامون تکون دادو ازمون خدافس یداد دست لمیتحو  یبهم نگاه کردو لبخند قشنگ لید
کرده بودو داشت با   روفراموشی بود همه چ ی کرد چه قدر دختر پرمحبت و خون گرم

  یکیتا اون  پسندمیم  شتریرفتارشو ب  ن یخوبه ا  کردیباهامون برخورد م یخاص متیصم
 اخلقشو 

 ..نمی_ماشرامان 

 م یمن بر  نیبا ماش ایشرکت ب ارهیبرات ب گمی_به راننده م

 ست ین  ی_باشه حرفرامان 

سکوت حکم    نیماش یو به سمت شرکت روندم تمام مدت تو  میشد  ن یسوار ماش باهم
شکستن سکوت   یبرا  یتلش ن یگفتن فعل نداشتم به خاطرهم یبرا   یفرما بود منم حرف

 کارو کرد  نینکردم اما رامان ا  نمونیب

 هیخوب یلی دختر خ لی_درامان 

  هیهربار سر  ساختی نم گرفتمی که براش م ییدوسش داره با پرستارا  ی لی_اره کارن هم خ
  یکی دادم  حیترج کردمیخونه و طبق معمول هم طرفو اخراج م گشتمیبرم دی موضوع با

 باشه که کارن بخوادش 
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االن بابتش نسبت به قبل    الم یبراش دلسوزه خ لیداداش د  یکرد  ی _اره..فکر خوبرامان 
 راحت تر شد  یلیخ

 جاش امنه.. لید شی پ نطوری_منم هم

  ییوقتا زدی شرکت که شدم چشمم به مهرانا خانوم افتاد که داشت با چند نفر حرف م وارد 
حواسش به همه   یزی راحت بود مهرانا به طور شگفت انگ نجایاز بابت ا   المیکه نبودم خ

 بودم  دهیتوش ند  ییار خطا ک ای  ینظم یبود تا االن ب یچ

 _مهرانا خانوم 

 د ی_بله آقا هاکان..خوش اومد مهرانا

 اتاق جلسه  ادیکه ب دیصدا بزن رو ی _ممنون..لطفا دم

 کردم تو اتاقن منتظر شمان  ی_بهشون اطلع رسانمهرانا

 دی _باشه..خسته نباش

شدم که داشت به   ریدرو که باز کردم متوجه دم میرامان به سمت اتاق جلسه رفت  همراهه
صدامون به سمتمو    دنیبا شن  ریدم کردیم  یدگیرس یدستش به طور جد یجلو یبرگه ها 
 برگشت 

 اومدن   ایک  نی_اوهوک..ببریدم

خودم نشستم اون دوتا هم   یهمو بغل کردنو باهم دست دادن منم سرجا  ری و دم  رامان
  خواستیچشمش بود خندم گرفته بود م یجلو  شیدود  نکینشستن رامان هنوز ع
بود دست به بغل   گوشیو باز  طونیهمون پسرش  تونستیباکلس رفتار کنه اما نم
 نشست بعد راست شد

 سا یرئ نی ا  نی شدم هاکان؟ع  هتی_االن شبرامان 

 ی اگه بردار تویدود  نکی_اره البته ع
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 د یهم خند  ریبرگشت دم شی برداشت و دوباره به حالت قبل نکشویع رامان

پات که  یدستت رو  ی کیاون  زی م یدستتو بذار رو  هی نینش نه ی_دست به سریدم
 بذار یکی اون    یرو یانداخت

 نگاه کرد  ریشده به دم  جیگ کمیکه معلوم بود   رامان

 نهیبیم  زویم  ریز  میمگه کس گمی _مرامان 

 نهی شیم  ینطوریهاکان ا   ی_نه خب ولریدم

 دن یکردم اون دوتاهم خند  یبه نشونه تاسف تکون دادمو تک خنده ا  یسر

 ؟ ی_خب چه طور ریدم

 باشه دی همونقدر که با یعنی  گهی _خوبم درامان 

بود ضربه   یاحساسات یلیجلوش داده بود رامان پسر خ زینگاه کردم نگاهشو به م بهش
 به سمتم برگشت  ری دم اوردیبد از پا درش م ی لیخ ینطوریا  ی ها

 _کارن چه طوره؟ ریدم

 شهی آرومتر م گهید کمی  مونیهم کارشو شروع کرد انشاهلل زندگ  لی_خوبه امروز د

چونکه   میباهم حرف بزن یمسئله سرپرست  نیدرباره ا  دی با ونی _خوبه خدارو شکر..آقاریدم
سهم هکردوممون    میشرکت هست نیمنتظر خبره االن فقط ما سه نفر سهامدار ا  لی وک

  رسهیکه اونم به کارن م  امرز ی خدا ب یو هانا  نی سر سهام راد  مونهی هم مشخصه اما م
 شرکت  ی کارهابه خاطر  یعنیشه؟یم  یکارن ک یوص

  یبحثا خوشش نم نی انگار اصل از ا  دیبه موهاش کش یرامان نگاه کردم رامان دست به
 اومد سرشو به سمتم چرخوندو بهم نگاه کرد 

  یداداش هاکان وص یبود..حت  نی و هانا بهتر نیراد ی_داداش هاکان باشه..اون برا رامان 
 و رفت و آمادها خلص بشم  یامضا باز   نیمنم باشه که از ا 
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 داشته باشه یراه حل دیشا گم یم  لی _به وکریدم

 _داره داره راه داره رامان 

آزاد باشه  خواستیمتنفر بود دلش م  یباز  سیمان از شرکت و رئکردم را یخنده ا  تک
 دادیم  حیهانا کوتاه اومده بودو ترج یاما با حرفا  دادیآزار م نویراد شهیکه هم یزیچ

  نیسهم رامان،راد  لیوک نیانجام بده به خاطر هم خوادیبذاره برادرش هرکار که دلش م
حوصله بهشون نگاه    یگذاشتم رامان ب ری دست رامان و دم  یبود چندتا از برگه هارو جلو 

 کرد خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم 

 م یماه انجام بد نی تا آخر ا دی کارهارو با نی _ا

  نهی_نظر منم همریدم

  دی خوایم   یکار کردم خسته شدم بهتره برم استراحت کنم هرکار یلی_داداش من خ رامان 
 دم یمنم هم عق دیکنب

  شویدود نکیکه دوباره ع می و با رامان دست داد  میهرسه نفرمون بلند شد   دیخند ریدم
 چشمش گذاشت  یجلو

 یحجم کار نهمهیا  ادینکن رامان بهت فشار م تی_خودتو اذ ریدم

 خدافس  نمتونیبیم  رمی دارم م نهی_به خاطرهمرامان 

 دادو برام ژست اومد  هیتک ش یبه صندل ریدم م یرفتن رامان سرجامون نشست رونیب با

 م؟ یدار یبرنامه ا  سی _رئریدم

 _نه

 برنامه خاص دارم  ه یمن    میتموم کن ناروی_خوبه پس ا ریدم

 اد یم  یمرخص  ی_بازم بو 
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 رم ینهارم م میتو تا هیچ ی_نه به خدا مرخصریدم

 ش سه ساعته تو سقف یبرنامه ها  ریساعته دم  هینهار  می_تا 

 بهم نگاه کرد  دوی پشت گردنش کش ی دست دویخند ریدم

دو ساعتم رو   یکی  ییا یاز پسش بدون منم برم  گهیبکن د یباز  یپارت هی_خب تو سونر 
 نهار امروزم باشه؟  میتا

 به برنامت برس  ست ین ی_باشه حرف

 گفت:   عیسر   ریسرجام بلند شدم که دم از 

 ..ای اونور بشه  نوریا ر یل  هیحقوقم  نی..ببی زنیگولم م ینکنه دار نمیبب سای _وا ریدم

 کردمو در اتاقو باز کردم  یخنده ا  تک

 ز یبرنامه ر یآقا یفقط امروز..موفق باش ی گفتم ول ی_نه جد

  نیشرکت به خاطر ا یاز کارها کمی اومدمو به سمت اتاق خودم رفتم   رونیاتاق ب از 
 گرفتمیبه دستم م رویباز همه چ دیماجراها عقب افتاده بودم با 

 

 )رامان( 

  لم یرفتمو سوار شدم تو همون لحظه موبا نمیشرکت شدم به سمت ماش  نگیپارک وارد 
 و تماسو برقرار کردم   دیبود ابروهام باال پر  ل یزنگ خورد د

 ل؟ ی_جانم د

 ی البته اگه خونه ا شتیپ می ایب می خوای_سلم رامان ما با کارن ملید

 روشن کردم  نویماش  عی زدمو سر یلبخند

 دنبالتون؟  امی ب ییخوایالبته م کم یاره نزد شمی خوشحال م یلی_خ
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کارن بهونه  م یگردیبرم یوتراپی ز یاز ف میدار  ی_نه آقا هاکان برامون راننده گرفته از طرفلید
 میخونه عموم ساز بزن میگرفت که بر

 پس نمتونیبی_باشه م

 _خدافس لید

افتادم   نایسول  ادی  کهو یفرمون زدم   یرو  یخوشحال یاز رو  یقطع شدن تماس ضربه ا  با
بود همونطور   یخوب تی و کنارش باشه فکر کنم االن موقع نهیکارنو بب خواست یکه دلش م

 زدم  کریاسپ   یگرفتمو رو نارویبود شماره سول میکه حواسم به رانندگ 

 ؟ یخوب زمی _جانم رامان؟سلم عزنایسول

 چه خبر   یخوب ی_سلم آبج

 ن یانگ  شیتو شرکتم پ  ی_سلمتنایسول

 گفتم:  لیم یب

 _بهش سلم برسون 

 شده؟  یزی_حتما داداش جون..چنایسول

 ملقاتتون خونه من باشه  نی اول یعنی  ایب ییخوایاگه توهم م شمی پ ادی_امروز کارن م

 د یخوشحال شده خند یلیکه بهش دادم خ یکه معلوم بود از خبر نایسول

 نمت یبیم امیالبته که م  امی _منایسول

 

 )هاکان( 
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  یپروژه ها دایشرکتو که جد  تی نشسته بودمو داشتم سا وترمی که پشت کامپ همونطور
بهش  نکهیمهرانا وارد اتاقم شد بدون ا  کردمیم  یبهش اضافه کرده بودن بررس دویجد

 شده بودم گفتم:  ره یبه صفحه خ کهیدرحال یجد نگاه کنم 

که گفته بودمو سفارش   ییزا ی و کارن چ  لید  یبرا دیباشه مهرانا خانوم..قرار بود بر  ری_خ
 ن یبد

 اوردن باهاتون کار دارن   فیتشر  نینه..آقا انگ ای  رهیبگم خ  تونمی _واال نممهرانا

 به سمت مهرانا برگشتم  دویابروهام باال پر نی اسم انگ دنیشن با

 اوندر؟چرا؟   نی_انگ

 تو؟  ادیبذارم ب رمیبعد م گم ی م کی کوچ یلیخ  ز یچ هی_گفت  مهرانا

اومده بود پس   نجایتا ا  نکهیا  یاومد باهاش حرف بزنم ول یکردم اصل خوشم نم اخم
 بگه یچ خوادیم نمیکار مهم داره بهتره بب هی یعنی

 تو  ادی ب دی_اره بذار

و به   دمیداده بودم چرخ هیتک م یرفت و درو بست منم همونطور که به صندل رونیب مهرانا
دستم   یآروم تو  یدست راستم گرفتم و به نرم ی پنگمو تو  نگیسمت در برگشتم توب پ

 ورزشش دادم در اتاقم باز شد نگاهمو باال اوردم 

 وقت؟  هی_مزاحم نباشم نیانگ

  یدر اتاقو بست و به سمتم اومد بکوک بود  فشیک یکه انگار حساب  نینگفتم انگ یزیچ
 چرخوندمو اخم کردم  گهیسمت د  هیتفاوت سرمو به 

 ن ی_بگو انگ

خبرو از زبون من   نیا  خوامیدرست ترش م یعن یمهم برات دارم   ی لیخبر خ هی_ نیانگ
 ؟ یآماده ا  گهید یکی نه  یبشنو
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 کارش به کارن مربوط بشه  نکه یکردمو سرد بهش منتظر نگاه کردم نگران بودم از ا  اخم

 چه طوره؟  میحزانت کارن اقدام کن یبرا  می خوایم  نای_منو همسرم سولنیانگ

سرمو کج کردم    یلباش نشوندو دستاشو از هم باز کرد به آروم  یرو  یبعد لبخند گنده ا  و
از   موی تک یمشتم محکم فشردم به آروم ی پنگو از شدت حرص درونم تو نگیتوب پ
 خم شدم  یم و به سمتش روبه جلو کمگرفت  میصندل  یپشت

   نید یتا به االن کارنو ند نایکه بدونم تو و سول یی_تا جا 

 _خب اره نیانگ

کارن از کجات  یبرا تی مگه نه؟االن نگران ده یکه کارن به سن مناسب رس یدونی_م
 دراومد؟ 

مثل تو بمونه اون   یآدم مجرد  شیکارن پ ستی بدم که..درست ن حی توض نطوری_انیانگ
براش بهتره مطمئن   ینطوریداره ا  از یخونواده ن هی یدرست ترش به گرما  ای به عمش 
 دادگاه به نفع ماست  یباش را 

 دادم  هیتک میصندل  یتوهم رفت به پشت شتریب اخمام

 ن یانجام داد  راثی ارث و م یبرا  نکارو یکه ا فهمهی_مطمئن باش دادگاه م

 بهش نگاه کردم  ینیسرجام بلند شدم قدمو راست کردمو با اخم سنگ از 

  دیمال خودتون کن  راثشویارث و م دیتونیپدرومادرشو از دست داده نم ی_کارن به تازگ
 د یبزن بیبهش آس دمیاجازه نم

 اجازه باال اورد  یو بهش نگاه کردم دستاشو به معن  ستادمینفرت روبه روش ا  با

ازت اجازه نخواسته من فقط    یشده هاکان کس ی سوتفاهم هیه لحظ  هیلحظه  هی_ نیانگ
 بذارمت  انیکه در جر نجایاومدم ا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

260 
 

  ینطوریتوب گردن اونو ا  یبه جا خواستیدستم محکم فشردم دلم م یخشم توبو تو  با
 دادم یفشار م

پس   ادیب  شیپ یاعصاب خوردکن  یدوست ندار دونمیمزاحمت شدم م د ی_ببخشنیانگ
 یتورو از زلزله بزرگتر نجات بده موفق باش تونهیم  یکنیکه تو االن حسش م  یکیلرزه کوچ

دستم به شدت مچاله   یهم فشار دادم توب تو   یرفتنش چشمامو محکم رو  رونیب با
 رفتم  لمیبه سمت موبا عیبا حرص سر  دمی شده بود از شدت خشم لرز 

 جلسه آماده باشن  یکه برا   دیهامون بگ لی _الو مهرانا خانوم به وک

  یکه شرکت نبودو برا  شدیم  یگرفتم دو ساعت روی که قطع کردم با اخم شماره دم تماسو
 قرار گذاشته   یکیرفته بود حتما با  ژش ی برنامه و

هروقت خواستم برگردم دو    یخودت گفت گهی نکن د  ینامرد  نی_جانم هاکان؟ببریدم
 ساعت شده به خدا 

ها ملقات   لی اومده با وک شیموضوع مهم پ هیشرکت   یگرد یاالن برم  نیهم  ری_دم
 گذاشتم 

نشستم با خشم دستمو مشت کردم بهتون اجازه   میصندل   یتماسو قطع کردم رو  عیسر 
کثافته   نهینقشه اون انگ نایهمه ا  دونمیم دیکن زی دندون ت راثشیارث و م   یبرا دمینم
 باهات رفتار کنم.. یچه طور دونمیم  یول

براشون   رویتا االن مهرانا همه چ دونمیگذشته بود م  یساعت میسرجام بلند شدم ن از 
داده پس بهتره منم برم بلند شدمو به سمت اتاق جلسه رفتم درو که باز کردم   حیتوض

بود بهشون اشاره   دی بفرما یاشاره دست که به معن  هیهمه به احترامم بلند شدن منم با 
 رفتم  تشونمحکم به سم  یکردم با قدما 

 ن؟ یداد حی براشون توض روی_مهرانا خانوم همه چ

 گذاشتم  ارشونی_بله آقا هاکان..اطلعات الزمو در اختمهرانا
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فرو بردم   بمیج یدستامو تو  ستادمی نششسته بودن ا یصندل  یهام که رو  لیوک یرو  روبه
 بود کنترل اخمم دست خودم ن

 زنن؟ ی بلوف م ا ی کنن   تیشکا  توننیم  نیو انگ نا ی_سول

 بکنن توننیم  یکار نی همچ عتایطب یعنی خانوم عمه کارن هستش  نای_سوللی وک

 _شانس برنده شدنشون؟ 

با کارن نداشته خب  یارتباط  چیه نکهیخانوم و ا نایگذشته سول یخونوادگ ی_زندگلی وک
 ده یبه دادگاه نشون م رویخونوادگ طی مح  هیجهت  هیاما از  کنهیم  فشونیضع عتایطب

 گفتم:  یزدم با لحن طعنه دار یپوزخند

  یچ یروز روشنه که کارنو برا نین؟عیو انگ نا یسول  یخونوادگ طی؟محی خونوادگ طی _مح
 ست ی که قراره به اون بچه بزنن اصل براشون مهم ن یاون صدمه ا  خوانیم

 دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 د؟ ی د یفهم مید ینم نویاجازه ا   دمیبهشون نم نوی_و من اجازه ا

 _چشم آقا هاکان لی وک

 

 ( نیلی)آ

  میخوشوبش کرد مویباهم حرف زد یرستوران کل م یرفته بود رینهار همراهه دم ی برا امروز 
باکلس   یاون جا ینهار اونم تو  یرفته بودم برا ریمثل دم  یمرد پولدار  هیبا  نکهیاز ا
  نیتر  نیسنگ  یکه برا  یبودم لباس دهیبه سروضعم رس یکل یخوشحال بودم از طرف یلیخ

 نکهیاما هم  دمیرسی منم پولدار به نظر م  دیکرده بودم با ابانتخ  دمویپوشیم  میمهمون
  ریدم  دیزنگ خورد هاکان بود با لشی موبا کهوی  میو قهوه سفارش بد کی ک میخواست

 نهی آ یاز تو   ییوقتا هیهم راننده بود  هانیال می بود  نی ماش  یشرکت االنم تو گشتیبرم
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همون پسره    هانیال  زدمیم رفح  ری بهش نداشتم و با دم یاما من توجه کردیبهم نگاه م
با   یا شهیدر ش  یبودمش و بعدش تو  دهیبار د نی مراسم سلم تابستون اول  یبود که تو 

 م یافتاد  ری گ ریدم

 ی ری گیدستت م یسرنخ هارو محکم تو  یهست س ی_انگار تو رئریدم

که اگه به موقع برم سرکار و به موقع برگردم   کنمی فکر م ینجوریگفت..ا شهیم  ینجوری_ا
به خودم ندارم باالخره من سخت   یحس بد  گه یاز کارمندام بخوام د   روی زی چ نیهمچ

 کوش باشم اونا هم مجبورن سخت کوش باشن 

و منم با لبخند براش حرف   کرد یلباش نشست تمام مدت بهم نگاه م یرو  یلبخند  ریدم
 زدم یم

 نم یسالن مدتو بب  خوامیم  ی_امروز کار دارم ولریدم

 گفتم یبهش م یهول کردم حاال چ کمی

کارمندام قدغن کرده بودم االن اگه با تو   یبرا سرکار مهمون اوردنو   تشی _خب راس
 به اونا بگم  یچ دونمیهماهنگ بشم نم

 د یخند ریدم

  نهی_انگار درس اول ا ریدم

 م؟ یبر م یمستق  ای  میبرگرد نجایخانوم از ا نیلی_آ هانیال

 د یشما ادامه بد دی سیوا   نجاهایهم  دی_نه برنگرد

خطرو دور   نکهیا  یبرا یکارتو ازم پنهون کن ییخوا یم م؟نکنهینرسون ه ی_چرا؟تورو آتلریدم
 ؟یکن

 دیهم خودش خند ر یکردمو با ناز رومو ازش گرفتم دم یخنده ا  تک
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کنم   یرو  ادهیپ کمی  خوامیم ن یامروز صبح نتونستم واسه هم کنمی_من صبحا نرمش م
  یدار یبخوابم معلومه توهم کار مهم کمیزودتر برگردم خونه  یاز طرف

 بود یطور هیدر راه نباشه لحنش   یخوب یبهم زنگ زد فکر کنم خبرا  کمی _اره شرریدم

 

 ( لی)د

 اونو بزن لید  یزنیعه چرا منو م ادیداره م ادی _توب داره مکارن

بابا کارن من   یمن بکش کنار ا  ی..توهم از جلو دست و پا ادیب ذارم یمن نم  سای _وا
 سکوت کنما بکش کنار از سررام  یجر بزن ستمین تی دا

  رویباز  ی دست میبه سمتم اومدو از پشت صندل  دیشروع کرد به غر زدن رامان خند نکار
 گرفت 

 ن یبب یدوتارو باهم فشار بد  نیا  دیبا  شهیم ینطور یا  ی_وقترامان 

زنگ خونه که اومد   یازش گرفتم و ادامه دادم صدا   روی کردمو دوباره دست یخنده ا  تک
 گفت:  ع یرامان سر 

 کنم یمن باز م دیبکن  تونوی_شما باز رامان 

 رفتن رامان به سمت کارن برگشتم  با

 کنهی م مونیهاپول  تی خونه کارن؟دا می_برنگرد 

 کنه مونی هاپول ستیسگ که ن می تازه دا گهینم ی زی چ می بدونه خونه عمو لی_نه دکارن

   دیخدا چه قدر زبون دراز بود کارن خودشم خند  یخنده وا  ر یز  زدم

 ره؟ یم شیچه طور پ ی_باز رامان 

 زدم پس اون بود که زنگ زده بود یلبخند  نایسول  دنیسمت رامان برگشتم با د به



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

264 
 

 ره ینم ش ی_خوب پ

 برام بخره   نمیبگم از ا  می باشه به دا ادمی خوشم اومد  یباز  نی از ا یلیمن خ ی_ولکارن

از   یاکشن کرد  یباز  یخونه نگ یبهتره رفت خرهیبرات نم ایباز  نیاز ا  تی _اوال دارامان 
 م یکارن مهمون دار   نیبب میفاصله بد کمیبهتره   یطرف

کارن به سمتمون برگشت با    ستادمی بود ا نایسرجام بلند شدم و کنار رامان که کنار سول از 
 میامان نگاه کرد تا بگ نگاهشو ازش گرفت و به منو ر شناختشی که نم نایسول  دنید

 رامان روبه من گفت:  هیمهمونمون ک

 سر بهم بزنه هیگفته   شدهیطرفا رد م نیا  می_آبجرامان 

 خوشبختم  یلیهستم خ لی _سلم د

 سرشو خاروند   یجلو کمیرامان   میزد ی هم لبخند  یبه رو  موی دست داد باهم

 که خودشو جمعوجور کنه کنهی بعد از تصادف به کارن کمک م لی_درامان 

تکون دادو همچنان لبخندشو حفظ کرد رامان به سمت کارن   دی به نشونه تا یسر  نایسول
 من مقابل کارن نشست   یصندل  یرفتو رو

   ه؟یدور یکه جا  میخواهر دار هی میگفتیمنو بابات بهت م  ادتهی _کارن جان رامان 

 اس یل _اره االن استرا کارن

 نه یبرگشته تورو بب ای هستن از استرال نایعمه سول شون ی_اوهوم ارامان 

 به سمت عمش برگشت و با ذوق بهش نگاه کرد  کارن

 یلیخ  می دا کنن؟منویم  یکه کانگوروها زندگ  ییجا  ؟همونیبرگشت ای_از استرالکارن
 گرفتم ادی از اونجا  ادیهردومون خوشمون م  میکنیمستند نگاه م
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به سمت کارن رفت و مشغول حرف زدن باهاش شد رامان   نایعقب گرد کرد سول رامان
   میبهم نگاه کرد به سمتش برگشتم که با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که بر ستادویکنارم ا 

تو آشپزخونه و   میگفتم تا اون دوتارو باهم تنها بذارم باهم رفت یتو آشپزخونه منم باشه ا
 م یکرده بود سرگرم کرد  فیکه کارن کث یوراک خ  یخودمونو با ظرفا 

 کنه یم  یزندگ ایاسترال  دونستمیاما نم اد یم  ادمی جنازه  عییتش  ی _خواهرتو تو

ارتباطشو با   شیچند سال پ  میکرد شی کارن صحنه ساز  یبرا  ینطور ی_نه ما ارامان 
داستانش   مشینیبب میجور مسائل نتونست نی خونواده از دست داد سالها به خاطر ا 

حذف    مونیاونو از زندگ  میباشه خواهره هم من هم داداشم نتونست یهرچ یمفصله ول
  ارویدروغ استرال نیعمه داره ماهم ا  هیبعدشم داداشم خواست کارن بدونه که  میکن
 م یدیکش شیپ

 ن؟ یچرا جدا شد ادی به نظر م یدوست داشتن  یلی_به نظرم خواهرت خ

 گذشته هاش فرور فته بود  یرد انگار باز تو خودشو با ظرف ها سرگرم ک رامان

محافظت از شرکت و ما   یبد شکسته بود بابا هم برا  یلی_دل بابام و داداشمو خرامان 
 از خونواده دور کرد  نارو یکرد سول میتقس شویارث

 تکون دادم و کاکائوهارو سرجاش گذاشتم دی به نشونه تا یسر

 ل؟ یازت داشته باشم د یخواهش هی  تونمی _مرامان 

 گفتم: نتیکاب یظرف شکلتا بره تو  زدمیداشتم زور م کهیدرحال

 باشه   ی_هرچ

 داداش هاکان خبردار نشه  داری د نی_از ا رامان 

 _رامان خب..



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

266 
 

  نی هست داداش هاکان ع قی عالمه زخم عم هیتو گذشته  یعنی_همونجور که گفتم رامان 
 و حقم داره   دهیبشنوه عکس العمل نشون م یعنیداداش خودمه  

 زنگ خورد هاکان بود چه قدرم حلل زاده بود به رامان نگاه کردم  لمیموبا

 _باشه من تماسو جواب بدم 

 گفت منم تماسو برقرار کردم  یباشه ا  رامان

 _الو آقا هاکان؟ 

  نیدم رفتجلسه بودم نتونستم زود جوابتو ب یکردم تو افتی در امتوی ..پلی_سلم دهاکان
 ؟ یوتراپیزیف

براتون   امی مزاحم شما نشم دوتا پ نکهیباالخره تونستم کارن قانع کنم من واسه ا  می_رفت
 دیگذاشتم که خبردار بش

 ن؟ ی_االن کجا هستهاکان

 ..زهی..چمی_خب..االن..ا

گرفته   یخدا چه استرس یوا دمیکش یپوف گفتمیبه هاکان م یبهم نگاه کرد حاال چ رامان
 بودم 

 دیخونه باش ینگفتم که زندون یکنیچرا هول م ستین یرون؟مشکلیب دی_رفتهاکان

 .. یول  میاز خونتون هست  رونیب یعنی  میستین رونی_نه ب

بهش  ادیاما ز  دیلحظه احساس کردم قلبم لرز  هیکرد که   یتک خنده مردونه ا  هاکان
 تک خندش چه قدر قشنگ بود  یخدا صدا  ینکردم وا  یتوجه

 ن؟ ی واضح حرف بزن کجا  لی_د اکانه
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 نهیعمو جونشو بب خوادیداد که م ریکارن نخواست برگرده خونه گ رونی ب میرفت زهی_خب چ
 رامان   شیپ میماهم اومد 

   نیکرد ی_کار خوبهاکان

زدم انگار هاکان هم   یلبخند محو   کردیکارن بلند شد که آخ جون آخ جون م یسروصدا 
 بود  دهیصداشو شن

 گذرونهی خوش م یلی_انگار کارن داره خهاکان

 نطوره ی_بله هم

 باهاش حرف بزنم؟  خوامیم ی تلفنو بهش بد یتونی_مهاکان

 شد  یبه رامان نگاه کردم که چشماش سوال ینگران با

 کنه یم یوتری کامپ یداره باز  زهی_آخه چ

نهار اونجا نمونه برگرده خونه  ی هش بگم که براب خوامیبهش بده م لوی_تو موباهاکان
 نیکنم ب یکه دادرو بررس  ییاون سفارشا دیباهاش کار دارم با  کممی رهی گیبهونه م دونمیم

 چندتا از انتخاباش مونده 

 دم یبهش م لویاالن موبا ست ین ی_باشه حرف

 به سمتش گرفتم   لویموبا   کردیم یسمت کارن رفتم که داشت با عمش باز  به

 زنگ زده باهات کار داره   تی _کارن جون دا

 

 )هاکان( 

 اخم کرد   کمی دنمیوارد اتاقم شد بهش نگاه کردم با د   ریدم
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کار   هیشرکت   یگرد یاالن برم  نیهم گهی با لحن وحشتناکش م زنهی _به من زنگ مریدم
 پسره زورگو  زنهیلم داده داره با دوست دخترش حرف م  نجایاونوقت ا   میمهم دار

 زنه یداره با کارن حرف م لی تماسم گذاشتم معلوم بود د  کروفونیم  یرو  دستمو

 نداره منم داشته باشم  یلزوم یدوست دختر دارم؟چون تو دار  ی_من ک

 رون یب میفقط باهم رفت میدوست دخترم کجا بود هنوز نشد نمی_برو ببریدم

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 ی شی _باالخره که م

 هاکان؟  یی_الو دا 

 لبام نشست   یرو یتماسو به سمت گوشم بردم لبخند محو مردونه ا   عیسر 

 بدبجنس؟  یخند ی_چرا م

جات   میکنی م یباهم باز  میجون دار یی اومده دا ای از استرال نامی_چون عمه سول کارن
 ه یخال

 گذاشتم  زیم  یمو دستامو روراست شد  یصندل  یکم اخمام توهم رفت رو  کم

 اونجاست؟  نای_عمه سول

 جون  یی_بله داکارن

 ل یبه د یتلفنو دوباره بد  شهی _باشه کارن جان م

 خواد یتورو م می جون دا لی_دکارن

کلفه شده بود انگار اونم به عمق   کمی  افشینگاه کردم اونم ق  ریتوهم به دم یاخما  با
 برده بود یفاجعه پ نیا

 _الو آقا هاکان؟ لید
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 خونه  دیگرد یاالن زود برم  نیهم لی_د

 میافت ی راه م گهید کمی_باشه آقا هاکان..لید

 و محکمم گفتم:  ینگران شد با لحن جد کمی  ری محکم تر توهم بردم دم  اخمامو

 نه مفهوم بود؟  گه ید کمی االن  نیهم  یگفتم فور لی_د

 تم مشت شد  گذاشتم دست راس زی م یرو  لو یقطع کردم موبا تماسو

 رامان؟  شی_رفتن پریدم

 هم اونجا بوده  نا ی_اره سول

 ده؟ ی_از کجا فهمریدم

نگاهمو   یکه انگار معن ریدادم دم هیتک  میصندل  یدار بهش کردمو به پشت ینگاه معن هی
 بود کلفه روشو ازم گرفت  دهیفهم

 ده یزبون رامانو کش ری_ز ریدم

 ر یکارن بشه دم کی نزد خوامی_نم

 ی حفظ کن تویخونه خونسرد  یرفت یی بخوا دمی_نباریدم

 کنم یکارو م نی_هم

 

 ( لی)د

  اطی ح ی نشسته بود منم دست راستش و کارن هم دست چپش تو زیسر م  هاکان
تنش    یجذب سرمه ا شرتیت  هیهواش واقعا محشر بود هاکان   میخوردیشام م میداشت

بپوشه به  یسرمه ا شی دا نیع خوادیگفت که م  کردمیکارنو که عوض م یبود لباسا 
تنش کردم االن   بودرنگ  یبچگونشو که سرمه ا  یها  شرتیاز ت یکی  نیخاطرهم
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  یبود هنوز درباره ماجرا  یهردوشون باهم ست بودن که واقعا برام جذاب و خواستن 
ساعت   هی  نی ا  یکه برگشته بود تو شدیم  یساعت  هیهاکان  مینزده بود ی بعدازظهر حرف

 شام سرگرم کرده بودم تا باهاش روبه رو نشم   یهم من فقط خودمو به کارا 

 کنه؟ یم یاز آدم کانگورو زندگ   شتریب ایاسترال ی تو یدونیم  یی_داکارن

 ه؟ ینطوری_اهاکان

 هی نجوری_اوهوم ا کارن

بشه کارن  دهیبحثا جلو کش  نی ا  خواستمیمن نم  ایآب خوردم خدا  کم یو    دمیکش یپوف
   یبه همه چ زدیخان داشت گند م

 کرد؟  فی عمت تعر ناروی_اهاکان

نه باال  یبه کارن نگاه کردم و ابروهامو به معن  نهیصورتم گرفتم تا هاکان نب   یجلو  دستمو
 بهم نکرد انگار منظورمو نگرفته بود یکردم کارن هم توجه نی پا

 عمه بهم گفت  نارو ی_اره همه اکارن

  کردی اه ماز سرجام بلند شدم هاکان اخم کرده بودو داشت به ظرف غذاش نگ   عیسر 
 دستمو سمت بشقابا بردم 

 د یغذا بخور دی خوای_من بهتره ظرفارو جمع کنم معلومه شما دونفر نم

 _ممنون هاکان

 _نوش جان 

باز   روی ظرفشو  نیبه سمت آشپزخونه رفتم در ماش عی خودمو هاکانو برداشتم سر ظرف
بود   ستادهی که روبه روم ا دمیراست شدم هاکانو د نکهیهم دمیکردم و ظرفارو توش چ

تو شکمش آب دهنمو قورت دادم و بهش نگاه    رفتمی م شدمیبلند م نورتر یا  گهید کمی
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  یوا  میبود که دربارش حرف بزن دهیرس نیوقت ا   ماخم فکر کن  کمیبا  ینگاه جد  هیکردم  
 استرس گرفتم   نقدریخدا چرا ا 

 رامانه؟  شیپ نایسول  ی_خبر داشتهاکان

 _خبر نداشتم 

 ت  ابروهاش باال رف هاکان

  نایدر زدن سول هوی میکرد ی م یتو خونه باز  ییما سه تا   یعنی_رامان هم خبر نداشت 
 باهم وقت بگذرونن  کمیگفتم  شه یبد م دمیخانوم اومده بود بعدش د

 _اره دوسش داشته معلومه هاکان

 کشه ی_خب بله برادرزادشه خون م

  گهید  رونیب برمیاومدم خونه شمارو م  ی..من شب وقتمیحد خارج نش نی_از ا هاکان
کارن   یبرا  دیمدت تو خونه بمون  هی دیبر  ییجا  ای  دی بر رون یگردش ب یبرا  ستین یاز ین

 بهتره 

 _باشه 

 بدونم قبوله؟  خوام ی م  دویکن یکه م ی_بعدش هر کارهاکان

 به نشونه باشه تکون دادم  یسر

 _باشه قبوله 

 _خوبه هاکان

 .... 

قرار بود بخوابم   نجایبود که ا یشب نیاول  بردی خوابم نم کردمیشب بود هرکار م نصف
بلند   شدمی آب بخورم بهتر م کم ی  دمیکش یکرده بود بدخواب شده بودم پوف ریی جامم تغ
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سالن روشن بود   یآباژور تو  هیشدمو به سمت آشپزخونه رفتم المپا خاموش بود فقط 
داخل   شدیباعث م لی و  ییبود نور داخل باغ و محوطه جلو یا شهیهم ش  وارهایچون د

به  نمیپامو بب یحداقل جلو تونستم یم  ینطوریهم به نظر نرسه ا کی تار ادیآشپزخونه ز 
آب   کمیخودم  یبرداشتم و برا  شویکنار  وانی پارچ آب روش بود ل هیسمت اپن رفتم که  

آبمو بخورم که   بدمو هیپن تکبخورمش به پشت سرم برگشتم تا به ا   نکهیقبل از ا ختمیر
من چشماش گرد   غیزدمو عقب رفتم هاکان که از شدت ج یغیهاکان ج دنیبا د  کهوی

 به حرف اومد  عیشده بود سر 

 ی کنیم  داری_آروم کارنو االن بهاکان

 روبهش گفتم:  یحرص بهش نگاه کردم با لحن تهاجم  با

 عه ییا یدر م کهوی  یکیتار  شه؟تویبار چندم م ن یمنو ا  نی_ترسوند 

 _آب بخور هاکان

 ممنون  یلی_خ

  تونهینم شعوریب دیند ریباال رفته بود خ یخوردم ضربان قلبم حساب وانمی ل یاز آب تو  کمی
هم داره آدم    لی گور کلیه شه یپشت سر من ظاهر م نطوریهم یاوهوم   هی یاهم هی
 ترکهیزهرش م شتریب

 _توهم خوابت نبرد؟ هاکان

 شمی م ینطوریا بار بمونم  نیکه اول یی_جا

 .. ستی _اگه اتاقت راحت نهاکان

 ه ینطوریاخلق خودم ا  ستی_نه نه مشکل از اتاق ن

 دستم اشاره کرد   یتو وانی به نشونه باشه تکون داد با ابرو به ل یسر  هاکان

 آب بخور  گهی د کمی_ هاکان
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 کرد  یخوردم اونم به باغ نگاه وانمی ل یاز آب تو   گهید کمی

 خانوم.. نای سول هیقض  میبه شما بگم خوب شد رودرو شد یزی چ هی خواستمی_آقا هاکان م

 ی نداشت یریتو تقص دونمی_مهاکان

 بگم  خواستمیم  گهید زیچ هی اما من    نطورهی_اره خب اونجاش هم

  یا  گهیاون نور کم چه قدر چهرش جذاب تر از هروقت د یمنتظر بهم نگاه کرد تو   هاکان
 زده به سرم   یخواب یوقت شب ب  نیا  گمیم یشده بود اه دارم چ 

کارن دوست داشت   یلیخانوم خ نا یخانوم باهم روبه رو شدن سول نایکارن و سول ی_وقت
سالها    گروینبود که همد  ی انگار اونجور یعنیخانومو دوست داشت   نا یکارن هم سول

 نیخواستم بدون دنیند

با   کهوی  کردینگاه مبهم  ی ذره اخم کرده بودو جد هیکرد   رییتغ کمینگاه هاکان   رنگ
اپن   یرو  وانوی ل یبا هول عی سر میجا خورد  یکارن هردومون حساب  هیگر  یصدا  دنیشن

دنبالم اومد   عی ازشون با عجله باال رفتم هاکان هم سر   دمیگذاشتم و به سمت پله ها دو 
  یبه سمتش رفتم رو کردی م  هیبودو داشت گر تهتختش نشس  یوارد اتاقش شدم رو 

بهمون نگاه کرد چشماش نگران   ستادویدرگاه در ا یتخت بغلش کردم هاکان هم تو 
 اوضاع عادت داشت  نی بودن اما انگار به ا 

 دلم نترس گلم  ز یعز ستین یز یچ ی دی_شششش کارن جانم خواب د 

 گفت:  هیبا گر  کارن

 خوام یمامانمو م  خوامیمن بابامو م  لی_دکارن

هم فشردمو بازش کردم به سمت هاکان برگشتم اونم حالش خوب    یرو کمی  چشمامو
هاکانو   ه یبغلم بود دستشو سمت هاکان دراز کرد با گر  یتو کهیدرحال هینبود کارن با گر

 صدا زد 

 یی _داکارن
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سمت کارن نشست کارن   یک یاز چارچوب در گرفتو به سمتمون اومد اون    شویتک هاکان
  یحت  کردی م  هیگر یطور هیشده بودن  ریام سراز آغوشش جمعش کرد اشک یبغل کردو تو 

هاکان نگاه   کردیو بغض م  سوختی دلش براش م شناختیکارنو هم نم یاگه کس
سر کارن چسبوندو چشماشو   ی رو  لباشوبه سمتم اورد به اشکام نگاه کرد و بعد  گنشویغم

 بست 

 

 )هاکان( 

اومدم به سمت اتاق کارن   رونی از اتاقم ب دمیبه لبه هاش کش یدست دمیکه پوش کتمو
  یشدم که کنار هم خوابشون برده بود به آروم لیدرو باز کردم متوجه کارن و د یرفتم وقت

شکم   یدستش رو نکهیو ا  لی بسته د  یچشما  دنیچرا از د دونمیبه سمتشون رفتم نم
زدم چه قدر صحنه   یلبخند محو   لیدست د  یهم رو  نهاکا  یهاکان بودو دست کوچولو

کرد واقعا کارنو دوست   هیکارن گر  یپا به پا شبی شدم د  رهیخ لیبود به چهره د یقشنگ
اونقدر مهربون بود که به من گفت بهتره برم بخوابم   یحت  کردیم یداشتو براش دلسوز 

کارن   ش ی که پ کردمیتصور نم یول مونهیم ششیخودش پ شمیم  داریفردا صبح زود ب
بخوره کارن خواب   یخورد که باعث شد همزمان با اون کارن هم تکون  یتکون  لیبخوابه د

 آلود لب زد: 

 _مامان بغلم کنکارن

 هم که انگار حوصله نداشت چشماشو باز کنه خواب آلود گفت:   لی شدم د یطور هی

 تو بغلم ایب زمی_باشه عز 

رفت و  آغوشش گ ی خواب آلود کارنو تو لید دمیبه لبام کش  یگرد شده بود دست چشمام
بهم دست داده   یحس خوب هی  دونمیرفتم نم یدوباره به خواب رفت به سمت در خروج

داشتم احساس   از یبودو بهش ن دهیوقت بود واقعا بهم نرس یلیخاص که خ یانرژ هیبود 
خواب   لی سختمون د  طی شرا  یبود بهتر بگذره حت ارقر   زایچ یلیخ لی با اومدن د  کردمیم

 آلود گفت: 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

275 
 

 خواد یصبحونه م  شهیم داری_کارن االن بابات بلید

 هم خواب آلود غر زد: کارن

 _خودش بخوره نرو توروخدا کارن

 توهه  ریشد تقص  ی_باشه عصبانلید

 حرکت موند یهمونطور که چشماشو بسته بود ب  کهوی دیخودشو کش کمی لید

 _مامان؟..بابات؟..صبحونه؟..خاک به سرم هاکان لید

حد ممکن گرد شد نتونستم    نی من چشماش تا آخر دن ید با د ش خی تخت س  یرو کهوی
لباش گذاشت و بهم نگاه کرد لبخند   یدستشو رو کهوی  لید رمی لبخندمو بگ  یجلو

 بهش زدم  یمردونمو حفظ کردم چشمک

 بچه هم صبحونشو خورده..خدافس مامان پسرت  ی_بچه خوابه..بابا 

  افشیبخندم ق ری دل س هی خواستیاومدم دلم م رونی از اتاق ب یحرف  چیبعد بدون ه و
روبه   ییصحنه ها نی همچ هیبا   رمویروز زن بگ هی   نکهیچشمم بود از تصور ا یهنوز جلو 

اخم   کمیبه نشونه نه تکون دادمو   یبهم دست داد اما سر یرو بشم ضعف مردونه خاص
زن  نکهیفعل بدون ا  ومدهیحرفا به من ن نیا  شتمصورتم گذا  یجلو مو یدود نکیکردم ع

حرفا    نیاز ا   گهیپسربچه شده بود االنم بهتره برم به مادرم سر بزنم د هی یبابا  رمیبگ
 بهتره نزنم..

  یباز جد افمی بودو ق بمیج  یدکتر مادرم وارد محوطه سرسبز شدم دستام تو  همراهه
اره  اش دادیکه مادرم نشسته بودو پرستارش داشت بهش غذا م یشده بود دکتر به سمت

 کرد 

 ده ی_مادرتون اونجا هستن پرستار داره بهش غذا مدکتر 

 دکتر؟  یمادرم چه طوره آقا  تی _وضع
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که درمان نشه فقط لمان خانوم اصل باهامون راه    ستین یزیچ ی_مشکلت جسماندکتر 
 ادینم

از شما    میخاطر مجبور شد نی نکرد به ا ی_تو خونه هم اصل با ما و خدمتکارا همکار
 م یری کمک بگ

االن حرف    میدیبراشون انجام م ادیکه از دستمون برب یما هر کار نی کرد  ی_کار خوبدکتر 
دوستون    یلیبه موقع شما هم براشون خوبه معلومه خ یدارها ید نی ا  کنهیزدنو قبول نم
 ن ی ادامه بد نطوریداره لطفا هم

 باهاش حرف بزنم؟  تونمی_البته..م

 دی ما_بله چرا که نه بفردکتر 

 ممنون  یلی_خ

مادرمو   یمن ظرف غذا   دنینشسته بود رفتم پرستار با د  مکتین یسمت مادرم که رو به
  گهیکنارش گذاشتو رفت مادرم به سمتم برگشت صورتش پژمرده تر از گذشته شده بود د

گرون و فاخر تنش   یو لباسا بستینحو نم ن ینبود موهاشو به بهتر شی صورتش آرا   یرو
باز   نطوریهانا بود هم یموها  ن یلختش که ع ی هاگوشه نشسته بود مو  هیساده   کردینم

مادرم باهام حرف بزنه    خواستی بار بود که دلم م نی اول نی ا  کردیبهم نگاه م نی بودن غمگ
کلمه هم حرف نزده بود   هیاز اون روز تصادف تا به االن   گفتینم یچی ه زدینم یاما حرف
 نشستم و بهش نگاه کردم اما اون نگاهشو به روبه روش داد کنارش

 ؟ ی؟خوبی_سلم مامان..چه طور

پام گذاشتم و به   یدستام گرفتم دستشو رو  ی دستامو سمت دستاش بردمو تو یآروم به
 نوازشش کردم  ینرم

  ارمیخودتو جمعوجور کن تا کارنو ب کمی میشی مامان..هممون خوب م  یشی_خوب م
 شت یپ
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دستاشو فشار   یبه آروم دیدستم بود لرز  یهم بست دستاش که تو یشو رو چشما  مادرم
 دادم 

 ی_من کنارتم مامان کارن هم خوبه کم کم سرگرم شده به زندگ 

بود   دهیفقط جمله اولمو شن دونمیچشماش اشک حلقه زد م ی بهم نگاه کرد تو مادرم
 بهش نگاه بکنمو نداشتم  نکهینگاهمو ازش گرفتم تحمل ا

 تنگ نشده؟  رونی ب یلطفا بهشون کمک کن تو دلت برا  ای_مامان لطفا با دکترات راه ب

 نی پا د یچک یقطره اشک از گوشه چشمش با لجباز  هی  کردیهمچنان بهم نگاه م  مادرم
شدن    ریدستمو سمت موهاش بردمو پشت گوشش زدم اشکاش بدتر سراز  یبه آروم

 وقت بود فراموش کرده بودم  یلیموهاشو خ یکارو نکرده بودم نرم  ن یوقت بود ا  یلیخ

..فقط توهم به حرفام گوش بده  فتهیاتفاقا برات ب  نیاز ا ذارمینم گهینکن مامان..د  هی_گر
 باشه؟ 

 باشه بازو بسته کرد دستاشو دوباره نوازش کردم  یچشماشو به معن مادرمو

باهام تماس   یبه پرستارات بگ هیفقط کاف میزنی باهم حرف م ی_باشه هروقت خواست
 ام ی م گرنیم

کنارش بمونم سرشو   شتریب خواستیبرم که دستمو گرفت بهش نگاه کردم انگار م خواستم
  گهی سمت د  هیهم بستم و کلفه به   یشونم گذاشت چشمامو رو یرو  یخم کرد به آروم

بغلش کردم و دستشو گرفتم چشماشو   ینگاه کردم اما بعدش به سمتش برگشتم به آروم
 نی پا دی چک شمشهم بست چند قطره اشک از گوشه چ  یرو

اره؟..نه مامان    کنمیولت م نطوریهم ای  دنتید یبرا  امیوقت نم چیه  یکرد ی_حتما فکر م
 زنمی بهت سر م امی د مزود زو کنمی منم کمکت م  یخوب بش دیمن تا تهش کنارتم..تو با 
 کن و خوب شو    یتو فقط با دکترا همکار
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منم   گفتی نم یچیآغوشم گرفتمش اونم همچنان سکوت کرده بودو ه یتو   گهید کمی
کنارش ننشسته   ینطوریوقت بود مادرمو بغل نکرده بودم ا  یلیدادم سکوت کنم خ حیترج

بشه خودش منو   نطوریا   خواستمیبودم دستاشو نگرفته بودم باهاش حرف نزده بودم نم
  یبا گذشتش که بدجور گذشتمو بد کرد اما هرچ  دکه کرده بو ییکرده بود با کارا  ینطوریا

تفاوت   یحالو روزش ب نی در برابر ا  تونستمیبه دلم بود و نم  شی باشه هنوز مهر مادر
باشه من االن تنها بچه اون بودم پسرش بودم و اونم   یهرچ ذاشتمیمباشم تنهاش ن

 مادرم 

 

 ( لی)د

چون دستام به کارم گرم بود   زدم یفک م نیلیبا آ زدم یداشتم تخم مرغارو هم م کهیدرحال
 زدم یباهاش حرف م یبا هندزفر نی به خاطرهم

لبته صبحش  کارن بودم ا  شی خب گفتم که کل شبو پ دمیند یخواب چ یجان ه نیلی_نه آ
شدم هاکان تو اتاق بود   داری از خواب ب یوقت دمیخواب د دمیکابوس وحشتناک د هی

بچه هم صبحونشو   یچرتوپرت گفته بودم اونم گفت "بچه خوابه..بابا  یسر  هیمنم 
 خورده..خدافس مامان پسرت" 

کارن هم  دی شینشونس که شما دوتا زنوشوهر م هی نی کابوس؟ا ی گیم  نی_به انیلیآ
 بچتون  شهیم

 دم ی کش یحرص پوف با

 ن ی لی_بسه آ

اصل   شهی نم یوقت واقع چیه  یزی چ نیکه همچ دونستیانگار م دی خودشم خند نیلیآ
 چه طور ممکنه 

 _خب بعدش؟ نیلیآ
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  دمیکابوس د  دمیشدم فهم  داریبا لگد کارن ب دمیمن دوباره خواب گهید یچی _بعدش ه
   زنهیدست و پا م  کمیکارن تو خواب  

 _خب حاال حالش چه طوره؟ نیلیآ

 بخوابه شتریب کمیکنم گفتم  دارشی_هنوز خوابه نتونستم ب

که   ستی ن یزیچ دیجا باهم موند  هیبار   نیاول  یبرا  لیخب د یکرد  ی_کار خوبنیلیآ
 ؟ یکن  ف یبرام تعر  ییبخوا

از اون صحنه   یکیانتظار داشت االن   هیمنظورش چ  دونستمیخندش م طونویلحن ش  نیا
 کنم  فیبراش تعر   خوندویکه م ییرمانا  ای  دید یکه م ییها  لمیف ک یرمانت ی ها

  نارویا  ستین نطوریباور کن ا یول شهیم  دهید  جانیپره یلیخ رونیاز ب م یزندگ نیلی_آ
 ؟ یخبر دار لیاز ن الیخیب

افتن صبح    ینگرانش نباش شب راه م ادیب گهیقراره امروز د  میباهم نزد ی_نه حرفنیلیآ
   نجانیا

 ؟یکنیکار م ی_خودت چ

 بو گرفته  خچالهی  یتو یهرچ لید شهیصبحونه درست کنم اما نم  خوامی_منیلیآ

 برات  دمیبو گرفته باشه اونارو تازه خر  تونهی نم نیلی_آ

 _واال در نبودت اسفناج هم داغون شده نیلیآ

 ته ی اون شو  دمیمن اسفناج نخر  نیلی_آ

 ر یصبح بخ  لی_د

  یاومد لبخند  یبغلش بودنو داشت آروم آروم به سمتم م ری کارن که عصاهاش ز  دنید با
 به روش زدم 
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 جون خدافس فعل  نیلیقطع کنم آ گهی_من د 

 ی بابا زمی _باشه عزنیلیآ

 اومدم من خودم  ل ید نی_ببکارن

 به تو  نی_آفر 

 طنتینشوندمش و خودمم مشغول صبحونه آماده کردن شدم کارن با ش  یصندل  یرو
 بهم نگاه کردو گفت:  یخاص

 دم؟ ید یتو خوابم چ  شبید یدونیم  لی_دکارن

 ؟ ید ید  یباشه چ ری_خ

که   میدیخند یانقدر م میکرد ینگاه م  یبامزه ا  لمیف  یلیخ نمایس می_منو تو باهم رفتکارن
 افتاد  یاز دستمون م  میبخور میبود دهیکه خر  ییزا یچ

 ی د ید ی_پس معلومه خواب خوب

 نما؟لطفا یس  میامروز بر شهیم  لی_دکارن

 زدم  یبه روش لبخند  دمیکش یهاکان افتادم پوف شبی د  یحرفا  ادی  کهوی

گفت خودش شبا که  می بر  میتونیحرف بزنم اگه اون اجازه نده نم تی با دا دی_با
 رون یب برهیخونه مارو م گردهیبرم

   ستیباز ن نمای اون ساعت که س ادی م ر ید می _داکارن

 خونه  گردهیهشت و نه برم  تی دا زمی_بازه عز

 خواهش خواهش   لید میاالن بر   دهیبزرگونه م یها  لمیف مای _خب اون تاکارن

 باهم دعوامون بشه  تی منو دا یکنی م  ی_آخرش تو کار
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 )هاکان( 

برام مونده بود نگاه   نیکه از راد یمبل داخل اتاقم نشسته بودمو داشتم به برگه ا   یرو
نه تنها االن به ظرر بعدنمون چون   شدیبرگه به ظرر حال االنمون تموم م نی ا  کردمیم
  ختهیاعصابمو بدجور بهم ر شد یباز م دیکه نبا شدیباز م نجا یبه ا ییآدما  یپا  ینطوریا

هم   ر یکس به جز من ازش خبر نداشت البته دم چیکار کنم ه ی چ دونستمیبود نم
اتاقم باز شد  ؟دریبسوزونمش اما عذاب وجدانم چ یبه راحت تونستمیم  دونستیم

قرارداد روبه روم بود  ینکردم و فقط نگاهم رو  یتوجه ری دم ای مهرانا   ایپشتم به در بود 
 ره ی دم دمیشست فهمکنارم که ن

 نداره  ینگاه نکن اشکال مینگاه کردن هم ندار  گهی_سلم عرض شد..بله دریدم

 دم ی کش یتوجه به حرفاش پوف  بدون

 اونا؟  ه یباشه چ ری _خریدم

  یاز سهم خواستیم  نیکه راد یدونیآماده کرده بود م نیکه راد هی همون برگه ها  نای_ا
 شرکت داره پنج درصدشو بده  یکه تو

هم که با    نایکرد سول میبچه هاش تقس نیزنده بود کل سهامو ب یوقت  ی_عمو سامریدم
بهش نداد پدر توهم   یاز شرکت سهم  گهید دیکمتر بهش رس یلیازدواج کرد خ نی اون انگ

 به اسم هانا   شوی به اسم تو زد بق شترشویکه نصف ب

نبود برگه هارو امضا کردو اورد گفتم بعدا    یموضوع راض  نیازا نی که راد یدونی_م
 م یکار کن یچ دونمی اما االن مردد هستم نم کنمینگاهش م

  ییزا یبه چ یعمو سام گمیهم گفته بودم االنم به تو م  نی اون موقع به راد نی _ببریدم
 ن ی به انگ میشرکتو داد یعنی میکه سهم بد نایکارو کرد به سول نیکه ا  کردی فکر م

 کنه یکار تونهی فقط پنج درصده نم  ریم_د
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به   مینیبیم نو یانگ  ختینه هرروز تو شرکت ر  ایکنه   یکه بتونه کار ستی ن نی_مسئله ا ریدم
 سهم نداد نا یبه سول یعمو سام نیخاطرهم

 گذاشتم و از سرجام بلند شدم  زی م یرو  پروندرو

مشکلت   نی کدوم از ا چیاالن ه   یکردیو باهاش ازدواج م یگرفتی م ناروی_اگه تو سولریدم
 اومد  ینم شیپ

 بهش نگاه کردم  تیعصبان با

بود که   نایچرا؟به حرمت حرف پدرم و پدر سول ه؟تویحرفا چ  نیر؟ا یدم یگیم  یدار ی_چ
بهش نداشتم اما به   یعلقه ا چیه یدونیاون مدت باهاش نامزد بودم تو که خوب م

همه   میدادم رسما نامزد شد نارو یخودم فرصت عاشق شدن به سول خاطر دو خونواده به 
دخترونشو درک   یها   تیو حساس هایری سخت گ رفتم یبا اون م رفتمیهرجا م   دنیهم فهم

باهاش ادامه بدم با   تونمینم دم یجلوتر رفت د یاومدم اما هرچ  یباهاش کنار م کردمیم
به رابطه  ی دختر حرف بزنم اونقدر روم حساس باشه که حت هیکه جرات نکنم با  یدختر

هم کنار   نایا با  یمن نبود حت  ریتقص مونی به خرج بده جدا تیمنو هانا حساس  نیب
بود   نی با انگ یکه چه طور ید یبزنم اما د نیحرف پدرمو زم   خواستمیاومدم چون نم
نبودم   یم مرد من  دادیبه حرفم گوش نم ستین  یاون آدم درست دادمیبهش هشدار م

 گم یم یکه چ یفهم یبگرده م ادیکه ازشون خوشم نم ییبذارم نامزدم با کسا

 افتاد   یاتفاقا نم  نیا نکهی بود ا گهید  زیچ هیاما منظورم   دونمیهاکان م دونمی_مریدم

 م یبهش عمل کن دی داشته با  یتی وص  هی  نی_راد

 نبود  یمن راض  نیکلفه روشو ازم گرفت اونم ع ریدم

تموم بشه بعدشم اون   ا یقضا  نیپروندرو رو نکن بذار ا نی فعل ا یخب ول  یلی_خریدم
 بهش نرسه  ینذار ببرش خونه تا دست کس نجایپروندرم ا

 کنم یکارو م نی_هم
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 و کارن چه خبر؟   لی_از دریدم

نکنم تا ذهنش   فی تعر ریدم یامروز صبح افتادم خندم گرفت اما بهتر بود برا  ادی  کهوی
 خودش نبود که اون حرفو زد  یمنحرف نره بدبخت اون اصل تو حالو هوا 

از   المیخ  کشنیم ینقاش ای  کننی_خوبه باهمن االنم تو خونن حتما دارن غذا درست م
 بابتشون راحته 

 

 ( لی)د

 ؟ یکن  یمنو راض  یتونست  یهست ی_تو چه جور جونور

 داره  ری تاثحرفم  می دا نی..عمینیما ا   گهی_خب دکارن

خودمون   یبرا میداشت  میبود  نیماش ی تو  دمیسرشو بوس  یکردمو رو یخنده ا  تک
به درد سن   لماشیچون ف می نگاه نکرده بود  لمیالبته ف   میبرگشته بود نمایاز س میگشتیم

 خورد یکارن نم

 ؟ ی دوست ندار  لیداره د  یچه اشکال ی_خب کمد کارن

 یبزرگساالنه از طرف یها لمیدوست نداره اونا ف تی اما دا زمی_من دوست دارم عز
 م یگرد یم  میما هنوز دار  نی اما بب مینیگفت تو خونه بش تی دا

 منو تو  نیراز ب هینگو  یز یتو هم بهش چ گمی من نم  لی_دکارن

  م یهم قفل کرد یتو   دمویدستامونو به سمت هم بر کی کردم انگشت کوچ یخنده ا  تک
  هیبدم اما حسابم چون از   یتاکس هیپول کرا  دی ن باخدا توم دونستمیقول م یعنیکه 
که زنگ خورد نگاهمو   لمیبرام مهم نبود:(موبا شدی وقت تموم نم چیکه ه شدی پر م یمنبع

 ادم از روبه رو گرفتم و تماسمو جواب د

 د ی _بله بفرما
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 د؟ یهست ناریپ لی_سلم شما خواهر ن 

 افتاده باشه  ینکنه اتفاق ینگران شدم وا  کمی

 _بله خودم هستم 

  دیشده لطف کن ری دستگ یخواهرتون به جرم دزد  رمی گیباهاتون تماس م ی_من از آگاه
 ی کلنتر د یاریب فی تشر   عتریهرچه سر 

   د یکردم راه نفسم تنگ شد دستام لرز  احساس

حتما اشتباه شده چون خواهر من تو بولدورمه اصل   ؟آقای کلنتر ؟کدومی _کلنتر
   ستیناستانبول 

 خانوم   شهیروشن م یهمه چ نجایا د یار یب فی_شما تشر 

   امی _باشه م

 گرفتم  یبه سمت راننده تاکس لویموبا

 کجاس  یآدرس کلنتر ن یا  دینیآقا لطفا بب-

 نمیبه قفسه س یشروع کرد به حرف زدن دست  اروی ازم گرفتو با  لویموبا  یتاکس راننده
  نی اونکه از ا یچه طور ؟آخهیدزد  یاستانبول باشه از طرف لیچه طور ممکنه ن دمیکش

 کرده باشه  یکار نیهمچ هیکه   شدیگرفته بود باورم نم یعادتا نداشت حالم حساب

 ل؟ یکجاست د ی_کلنترکارن

 کنن یکار م  سایکه پل هی _جا

 خوش بگذره آخ جون  ی_پس معلومه بهمون قراره کلکارن

شدم و کارنو هم بغل کردم با عجله   ادهی پ نیاز ماش عی سر  ستادی ا یکلنتر  یجلو  راننده
حرفارو بشنوه    خواستمی اتاق نم  یببرمش تو  تونمینم دونستم یشدم م  یوارد کلنتر
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مامور پشت اطلعات نشسته بود    هی یکلنتر  یتو ی چیه گهید دیفهمیهاکان م  ینطوریا
 دادم  لی بهش تحو  یوربه سمتش رفتم و با عجله لبخند ز 

 گردم؟ ی تا من برم دیبچه باش ن یمراقب ا دی ف کنلط  شهی_آقا م

 _بله حتما  

  ی خودش گذاشت کارنو روش نشوندم و روبه روش رو یبراش اوردو روبه رو  یصندل هی
 زانوهام خم شدم 

 باشه؟  ینر یی _کارن جانم جا

 نگران من نباش  نمیشی م نجایا  لی_باشه دکارن

 دلم   زیعز  نی_آفر 

اطلعات دادم پرسوجو    لیدراوردم و تحو  فمیک  یاز تو   لمویموبا  عیسر   دمویبوس گونشو
  دی "بفرما  یصدا   دنیکنم در زدم با شن دایبودو پ لیکه ن ییکردم تا تونستم باالخره جا 

از   عی من سر   دنیبود با د دهی اتاق نشسته بودو رنگش پر یتو  ل یتو" درو باز کردم ن
 بغلم کرد   اومدسرجاش بلند شدو به سمتم  

 ی آبج یخوب شد اومد چه   ی_والین

 ل یچه خبره منو نترسون ن  نجای؟ا ی _تو مگه بولدورت نبود

 زده بود  خی نگاهشو ازم گرفت دستاشو گرفتم از استرس دستاش  لین

 د؟ ی_شما خواهرش هست

 ل ی_بله من خواهر بزرگش هستم د

 شده  ری مغازه دستگ ی تو  یخانوم خواهرتون موقع دزد لی_د
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 شدیانداختو چشماشو بست باورم نم نی برگشتم که سرشو پا لیبه سمت ن یناباور با
 شد یخدا باورم نم

  

 )هاکان( 

باهام تماس گرفته   کننیکار م یدارن چ نمیبزنم بب لیزنگ به د هیبرداشتم تا  لمویموبا
امروز   یوجه ماجرا چیبه ه خواستمیجلسه بودم متوجه نشده بودم نم یبود اما تو

و منگ بوده بدبخت چندتا بوق خورد تا باالخره جواب    جیخب گ ارمیبصبحو به روش 
 کارن جواب داد  لی د یبه جا  دمیداد اما درکمال تعجب د

 یی _الو سلم داکارن

 کنه؟ یکار م یتو دست تو چ لید  لی جون موبا یی_سلم دا 

من   نکهی ا  یاونم برا  سهیآقا پل نی ا  شیگذاشت پ لشویموبا  ستین نجا یا  لی_آخه دکارن
 کنم  یدستم داد باهاش باز  لروید یاورد هم گوش ک یسرگرم باشم هم برام ک

 چرا؟   سیس؟پلی گرد شد پل چشمام

 س؟ ی؟پلی_چ

 دیببخش کنن یتوش کار م سای که پل ییهمونجا م ی سایپل شیپ لیما با د  یی_اره داکارن
 یی دا  یبود؟..آها اره کلنتر یچ نجا یاسم ا  سهیآقا پل

 رفتم نگران شده بودم   نی له ها پاپ از 

 شت ی پ سیتلفنو بده به پل  ن؟کارنی هست یکلنتر  ؟تویچ یعنی_

 د ی با شما کار داره بفرما م ی دا سهی..آقا پلیی_باشه چشم دا کارن

 _الو؟ 
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 ن؟ یاونجارو بهم بد  قیآدرس دق شهیم  دیببخش ری_روز بخ

 براتون  فرستم یم شنی _چشم لوک

 ست؟ یخانوم کنارش ن هیشماست؟  شی خواهرزادم پ شمی_ممنون م

که همراهش بود کار داشتن رفت دنبال   یهم هست خانوم ینیری_بله ماشاهلل پسر ش 
 من مراقبشم آقا  د یکارش نگران نباش

 روز خوش  رسونمیم ع یخودمو سر  کم یمن نزد  دیکنی_لطف م

 _روزخوش آقا 

به  لی ار داشتن آخه اصل دک  یچ یتو کلنتر دم یکش  یقطع کردم با حرص پوف تماسو
 داره بچرم با خودش راه انداخته برده اه  یاونجا چه ربط

 

 ( نیلی)آ

  یتو گلوم حس خفگ  دیغذا پر  ری راننده دم هانیال دن یلحظه با د هی یعن ی شد ینم سباورم
پلو   اینشسته بودم و لوب یغذاخور  یآروم چندبار زد تو پشتم تو  هانیبهم دست داد ال

  دنیهم از د هانیال نمیبب نجایا  هانویکه امروز ال کردم یسفارش داده بودم اصل فکرشو نم
  هیپامو  دی اصل نبا   کردیمنو پولدار تصور م  کردیتعجب م دمیبا ودتعجب کرده ب  یلیمن خ
  هیبود  یبا هر بدبخت ارمیبراش بهونه ب یچه طور  دونستمینم ذاشتمی م ییجاها  نیهمچ
بخورم اونم با  نجا یمعروف ا  یپلوها  ای از لوب خواستم یبودنمو موجه کردم که م یطور

  دادیبهم دست م یشتریب یراحتحس   میزدیباهم حرف م یمن نشست وقت  ادیتعارف ز 
مراعات   دی بود با  ری الزم نبود جلوش کلس بذارم اما به خودم اومدم اون راننده دم ادیز 
کردم به باکلس حرف زدن ازشم خواستم که  اونم شروع  ی جلو نی به خاطرهم کردمیم

 هیخودمون بمونه اونم معلوم بود پسر خوب نینگه و ب ریبه دم یزیملقات چ  نیدرباره ا 
مراقب باشم   دیبزنه پوف با  یحرف نکهیدلهره خاص داشتم ا  هی  یگفت حتما چرا که نه ول

 به بعد  ن یاز ا
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 ( لی)د

استانبول؟مگه تو با اتوبوس نرفته    یبرگشت یچه طور ل؟توین ی_تو مگه بولدورت نبود
 ؟ ی بود

 م یفعل تو اتاق باهم تنها بود ل ینبود و منو ن یکلنتر سیکلفه موهاشو صاف کرد رئ لین

  مایمن با هواپ  یپرسیاز من م ییاونوقت تو چه سواال  یاومده آبج یسر من چ  نی_ببلین
 برگشتم 

  ما یامکان نداشت اون پول هواپ  نیا  شدیحد ممکن گشاد شد باورم نم ن یتا آخر چشمام
 از کجا داشت بده؟ 

 یخودت خواست یاردو نبود؟چه طور ؟مگهی پول اونو از کجا جور کرد  ما؟توی_هواپ
 ی برگشت

  هی شدیو نگران بود باورم نم دهیفقط چهرش رنگ پر  لیاما ن شدمیم یروان داشتم
 باشه  یآدم نیهمچ

 نم یاتوبوس بش  یساعتا تو تونستمی مع کرده بودم درضمن نم_پول ج لین

برات بد  کهوی  م؟حاالیرفتیاونور نم  نوریما قبل با اتوبوس ا  ؟مگهی گیم  یدار ی_چ
 شد؟اصل نجل کجاست؟ 

 کنم  دیخر  کمی_اون با عموش رفت منم گفتم بهتره برم  لین

 ..یدزد نکهینه؟ا یا  دیمفهومت از خر  د؟توی_خر

  یکلنتر س یکه صاحب مغازه بود وارد اتاق شدن رئ یبا مرد  سیدر اتاق باز شد رئ کهوی
 ستادم ی به سمت مرده رفتم و روبه روش ا ینشست با نگران زشی پشت م

 مونه یپش یل یمن خواهرش هستم اون خ  خوامی_من واقعا معذرت م
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فقط ازش خوشم  ستمین ی آدم نی ..من اصل همچخوامی_من..من واقعا معذرت ملین
 گولم زد منم برش داشتم طونیش کهویگرون بود  یلیاومد خ

 ش یبچگ یپا د یآقا..بذار ستین یآدم  نی_واقعا همچ

به   یدست گهی م یچ نمیمنتظر بهش نگاه کردم تا بب  دمیبا اخم روشو ازم گرفت لرز  مرد
ت رحم  خود اینگاه کرد آب دهنمو باترس قورت دادم خدا  لیو بعد به ن  دیموهاش کش

 کن 

 

 )هاکان( 

نشسته   یصندل  یکارن که رو دنیشدم با د یوارد کلنتر  عی بلند و سر یاخم و قدما  با
باز شده   نجایخواهرزادم پاش به ا نکهیکردم از ا  عتریقدمامو سر خوردی م کی بودو داشت ک

  ستادمیروبه روش ا  عی سر   دمینباشه از شدت خشم لرز  ششیهم پ یکس  ینطوریباشه و ا 
 زد  دمن با ذوق لبخن دنیکارن با د

 ی چه قدر زود اومد  یی_سلم دا کارن

 جون؟  ییتو دا ی_خوب

حرف   سیجون اون توهه دارن با پل  لیخواهر د  خورمیم کی دارم ک یی_من خوبم دا کارن
 زنن یم

 به سمتشون برگشتم  ییآشنا ی صداها   دنیبا شن کهو یاخم کردم  کمی

 ازتون ممنونم آقا  یلی_خلید

 دعا کنه به خاطرشما ازش گذشتم   یشما کل یبره برا  د یخواهرتون با _واال 

 د ی_ممنون واقعا لطف کردلید
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جا   یحساب دی منو که کنار کارن د  کهویگرفت   لروی دست ن تیبا عصبان لی که رفت د مرده
 به قدم عقب رفت  ی با نگران یخورد حت

 _آقا هاکان؟ لید

 بهش نگاه کردم  یجد  افهیاخم و ق با

 _من به شما زنگ زدم اما..لید

 با اخم ازش گرفتم و به سمت کارن برگشتم  رومو

  میزنی _باشه بعدا حرف م

به نشونه باشه تکون داد به  یبرگشتم با اخم بهش نگاه کردم که سر هانیسمت ال به
ا اخم  کارنو برداشت ب یهم عصاها  لیبلند کرد د  یصندل  یسمت کارن رفت و اونو از رو

چه طور تونسته بود کارنو ببره   رون یزدم ب ی منتظرشون بمونم از کلنتر  نکهیبدون ا
چشمم  یجلو  مویدود  نکیکرده بود؟با اخم ع  ارک یاصل مگه خواهرش چ یکلنتر

حرف   لیداره با ن  دمیبرگشتم که د لینشوند به سمت د  نیماش یکارنو تو  هانیگذاشتم ال
اومد از اون    یبهش نگاه کردم بهش م میتم اومد با نگاه جد به سم  دنمیبا د  لین زنهیم

 کنه یباشه که همش دردسر درست م ییدسته دخترا

زحمت   یاومده بود شمارم تو  شیپ یسوتفاهم هیامروز   دی_آقا هاکان ببخشلین
 م یانداخت

 ست ی_مهم ن

  لیسوار بشم به سمت د  نکهیرفتم قبل از ا  ن یکنارش سرد رد شدم به سمت ماش از 
 گفتم:  یلحن جد  ه یبرگشتم با اخم و 

 ی_فکر کنم وقتش باشه که سوار ش

سوار   لیشرکت اومده بودم د  نیبه سمتم اومد با ماش ع یزدو سر  لیحرف آخرو به ن  لید
به نشونه  یبهم نگاه کرد سر نهی آ یاز تو  هانی من نشست ال  یشدو کنار کارن روبه رو
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سر کارن گذاشته بودو    یدستشو رو  لیدم که اونم حرکت کرد دحرکت کن تکون دا
  لید  خوردیکه دستش بودو داشت م یکیک ه کارن هم همچنان تک کردینوازشش م

خودمو   کهیدراوردم درحال لمویحرف نزد موبا  یشرمنده بود کلمه ا  افشیق یحساب
 گفتم: یبا اخم و لحن طعنه دار دادمیمشغول بهش نشون م

  دهیروز کش هیبه  زنمیکه م  یهر حرف ادی..خوشم مدیگفتم تو خونه بمون کردم ی_فکر م
 خوره یم  نینشده زم

 گفت:  کردیبودو بهم نگاه نم نی سرش پا  کهیدرحال لید

 آقا هاکان  ستی ن نطوری_الید

تم خونه هرجا که  شب برگش  د؟نگفتمینگفتم تو خونه بمون ل؟بهتی د هی_پس چه طور
 برمتون؟ ی م دی بخوا

اما اشک   دی باال کش شوی نیب لی د خوردینم کشو یک  گهیبه هردومون نگاه کرد د کارن
 خت یرینم

 ن ی_چرا گفتلید

  یتونستی آدم براتون نذاشتم؟م ؟منی دنبال کار خواهرت کارنو چرا با خودت برد ی_رفت
  یتونستیم  یخودت بر یخواست یدنبال کار خواهرت اگرهم م یاز آدمامو بفرست یکی

 کردم یم  شی کار هیکارنو  یقبلش به من خبر بد

 به حرف اومد  عی کارن سر  دیبه صورتش کش ی دست لید

 نداره  یریتقص لید  یی_داکارن

 _ساکت کارن 

تو   یگفت که شما گفت یکل لی ..به حرفم گوش بده..باور کن دییدا کنمی_خواهش مکارن
اونم قبول کرد   نما یس  میدادم که حوصلم سررفته بر  ریاما من همش بهش گ میخونه بمون
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خواهرش   ییراه بهش زنگ زدن مجبور بود بره دا  یتو  میمناسب نبود برگشت  لمشیف
 دنبال کار خواه..  یرفتی م عی سر   یبود مامولش کنه ش   تونستی بود نم سایپل شیپ

  خواستی انگار م دیکش یبه سمتش برگشت کارن نفس ل یرد دحرفشو خو  هیبق کهوی
  ره یاشکشو بگ  یجلو

 جملت ادامه نداشت؟  یی_دا

 _چرا داشت..نخواستم ناراحتتون کنمکارن

 مگه نه؟  می منو تو ناراحت بش اد ی به بعد هروقت اسم هانا م نیاز ا  ستی قرار ن یی_نه دا

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد   کارن

 کن  هینکن..منو تنب  هیتنب لرویمن بود..د ری نبود..تقص لید ر ی _به خدا تقصکارن

اومد   یازش نم  یسرخ شده بود اما بازهم اشک  کمیکه چشماش   لی به د  دمیکش یپوف
 یبه پشت دمویکش یانداخت پوف نی کردو دوباره سرشو پا ینگاه کردم اونم بهم نگاه

 دادم  هیتک میصندل

ساعت سه نهار هم  شهیخونه م میبشه..ساعت دو شده تا برگرد  هیتنب  یکس ستی_قرار ن
 م یکه معلومه ندار

 دی دستاشو بهم کوب یو ذوق خاص  جانیدار به کارن انداختم که با ه ینگاه معن هی

 ؟ ییدا  ییتزا ی پ می_برکارن

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 ی میقد  یهمون جا  هانی..المیر ی م  ی_باشه سه نفر

 _چشم آقا هانیال
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لباش بود صداش زدم که سرشو   یبه خاطر کارن رو  یهنوز ناراحت بود لبخند زور لید
 باال اوردو بهم نگاه کرد 

 باشه؟  م یزنی..بعدا دربارش حرف مستی_مهم ن

 به نشونه باشه تکون داد  یسر

 آقا هاکان  خوامی_باشه..بازم معذرت ملید

 ست ی _گفتم که مهم ن

 د یرفتو خندگ  لرویبا ذوق دست د کارن

  نن یبیکه مارو م هیتو رستوران بق میری منم انگار بچتونم م میخونواده ا   هی نی _اال ما عکارن
من بابا مامان ندارم   دونهینم  یکس ینطوریچه خوبه ا دیشما بابا مامان من کننی فکر م

 د یچون شما کنارم هست

سرخ شده بود خندم گرفته بود    کمی  لیبه صورت خوشحال کارن زدم اما د یمحو  لبخند
بهم نگاه کرد که   یچشم ریز  لی صحنه امروز صبح افتاده بودم د ادیدست خودم نبود باز 

نگاهشو ازم گرفت منم نگاهمو ازش گرفتمو با   عی سر  کنمی دارم بهش نگاه م دید  یوقت
خواهرزاده کوچولوم   نکهیا خواستمیم نویهمشدم  رهیلبخند به کارن که خوشحال بود خ

  نیفقط لبخند بزنه هم 

 

 ( لی)د

  هی  کردمیاحساس م یکرده باشه از طرف یدزد  شدیبود باورم نم لین یکارا  ریدرگ ذهنم
اصل مگه اردو به   ایاز کجا اورده بود؟  مارو ی هواپ ط یپول بل کنهیداره ازم پنهون م ییزا یچ
ازش سر در  دیکاسه بود با  میرنیز  یکاسه ا هی که برگرده   دادنیاجازه م ای راحت نیهم
شرمنده هاکان بشم پوف   یبا اون کارش باعث شده بود امروز حساب یاز طرف اوردمیم

  یبعدش بستن میخورد تزایپ  میدربارش باهام نزد رفت یحرف  چیکرد ه  یچه قدرم مردونگ
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هاکان   میپارک قدم بزن میبر یفر کارن بهونه گرفت که هاکان برنگرده شرکت سه ن میخورد
حس خوب بهم   هیبود  نمون یبدستاشو گرفته بودم و کارن  یهم خب قبول کرد وقت

جور   هیو   کشمینفس م گهیجور د  هیکنار هاکان و کارن   کردمیاحساس م  دادیدست م
که   یحسوحالم بودم هاکان هم خوشحال بود هرکار  نیواقعا عاشق ا  کنمیم  یزندگ گهید

کارن   دی د یکم کم وقت گهید  یحت کردیباهاش خوب رفتار م دادیانجام م  گفتویکارن م
  میداشتی بغلش کرد و حاال منو اون کنارهم قدم برم شهیبره و داره خسته م اهر تونهینم

چه   میار پدرمادر کارن بودانگ یی طورا هیکارن   ندهی درباره کارا و آ میزدی حرف م یباهم حت
 چه قدر.. دادی بهم دست م ینیری قدر حس ش

 ل ی_د

عقب که همون لحظه  دمیزدمو پر یغیهاکان وحشت زده ج یصدا   دنیبا شن کهوی
 بردو منو گرفت با ترس چشمامو بستم   زیبه سمتم خ عی هاکان چشماش گرد شدو سر

 نه ی _نه نه من مردم به خدا مردم وا

 ی رد _باز کن چشاتو نم

 ی گیدروغ م یدار کنمی_نم

 ره؟ یم یافته م یآب استخر م یتو  ی وقت ی_ک

 _من 

دستش پشتم   هیدونه از چشمامو باز کردم مشکوک بهش نگاه کردم خم شده بودو  هی
بودو منو گرفته بود آروم مردد به خودم نگاه کردم که اگه دست هاکان از دور برداشته  

دور استخر قدم   یبر دیجا با نهمهیافتادم تو آب استخر آخه بگو دختر خر ا یم  شدیم
 بهم نگاه کرد  یبودو آروم چنگ زدم که سوال ن که تن هاکا یتنش پوش ؟حولهیبزن

 دی_لطفا منو ول نکن

 عقب پاهات رو لبن   اری_پاهاتو آروم بهاکان
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 ام ی_باشه شما ولم نکن من م

آروم حرکت دادم هاکان هم کمکم کرد و تونستم باالخره از اون صحنه مرگبار و در  پاهامو
 دم یکش ینفس نفس زدمو پوف کم یکنم   دایحال خنده دار نجات پ نیع

 کنم یخدا آخرش من سکته م ی_وا

متر دورتر از تو اعلم    ستیب  رمی بلندگو دستم بگ هی رمیم  اموی م باشه هربار ادمی_ هاکان
 ام ی خانوم من تو راهم دارم م  لیحضور کنم که د 

  یوقت نی زدم چهرش اخمالو و کلفه نبود مهربون بود ع یلبخند   دمویبه موهام کش  یدست
 تر بود  یچهرش دوست داشتن  نیا م یپارک بود یکه تو

 د یکارن غذاشو خورد و خواب یاومده بودم هوا خور زهی_چ

 بخوابه  دمیداشته باشه با  تی فعال نهمهیروز که ا  هی_نرماله..بعد از هاکان

آروم به   یزندگ  هیآدم از  یزندگ شهیپر از اتفاقات جورواجوره که باعث م ی_خب اره زندگ
 کنه دا یو فعال سمت و سو پ یجانیسمت ه

  کنمیآدم پرداخت م ایدن هیپول به  ایدن هیکارن آروم باشه  یزندگ نکهیا  ی_من برا هاکان
توهم هست انگار    یدوشا یکارن رو  یآرامش زندگ تی مسئول لید ییآدما تو نیاز ا  یکی

 د یاصل نگفته باشم تو خونه بمون

بهتون قول   شهیباز نم یکارن اصل به کلنتر یپا  گهی بار د هیآقا هاکان   خوامی_معذرت م
   دمیم

  یصندل ی حوله تن پوششو باز کردو رو  یتکون داد به آروم دی به نشونه تا یسر  هاکان
به  دیزد تو آب که تمامش پاش رجهیانداخت و بعد بدون ملحظه من که کنار استخرم ش

هم بستمو دستامو مشت کردم    یمن با حرص چشمامو رو  ختیسرور
هاکان   دی د خب اره قطعا نفهمینفهم ستین یزیچ   لیآروم باش د الیخی..بالیخی..بیعنی

 بهم نگاه کرد  ستادوی شناشو که کرد برگشت لبه استخر ا
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 یکه خطر یفهمیتو آب م ییای ترست از آب شکسته بشه ب یروز  هی د یبا یدونی_مهاکان
 نداره 

 م یراض شمینجوری _نه ممنون من هم

 خودته   لی _مهاکان

به سمت خونه رفتم   دموی کش یآبو شروع کرد به شنا کردن پوف ریبعد دوباره رفت ز  و
 بخوابم تا به شنا کردن ماهرانه هاکان خان مغول نگاه کنم.. دادمیم حیترج

صبح شده بود اما از   دمیکش یبودم با حرص پوف دهیتختم دراز کش یکه رو  همونطور
بود   ل یو  یاغ پشتبودو به سمت ب نی سروصدا نتونسته بودم بخوابم اتاق من طبقه پا

شدم مشکوک   لی و یباز کردمو وارد باغ پشت رویبلند شدم و لباسامو عوض کردم در پشت 
 به اطراف نگاه کردم 

تا   رونیب ا ی..بیکنیم  ویومیم نقدریا  نهی..به خاطرهمدونمیکوچولو..تو گرنسته..م رون یب ای_ب
مطمئن باش   یبدم صاحب خونرو اگه بدخواب کرده باش ریبهت ش

 و یومی..موی ومی ..الو..مکشتتیم

نه نه   یشدمو به سمتش برگشتم وا خی چشمام گرد شد س یبا بسته شدن در پشت کهوی
بود که فقط از  یطور هیکردم اما باز نشد در  نشی به سمتش برگشتم باال پا عی نه سر

دور زدم به سمت در   لرویو  عی ک به سرم شد سرخا  یوا   نطرفینه از ا شدیپشت باز م
دوباره    لرویباز بودا و شهیهم  نی ا  نیحاال بب ودآشپزخونه رفتم اونم بسته ب  یا شهیش

روز   هی شهیم  ینداشت همه قفل بود چ یری امتحان کردم اما باز تاث گرو ی د یدور زدم درا 
 داریکارن ب یاالن اگه زنگ بزن لی هوف د گهید ن یش داریبشه خدا ب  یبدون اکشن سپر

 :دمی دادمو دست به بغل  با حرص غر  هیتک یبه در پشت شهیم

 افتادم خدا  یبه چه حالو روز  ن یگربه کوچولو بب  هیمحبت به   ی_برا 

دورمو گرفت با   یمردونه قدرتمند  یدر باز شد و من به سمت عقب پرت شدم دستا کهوی
 نی بب موی خدا منج یرفته بهم نگاه کرد واباال  یشوک بهش نگاه کردم که با ابروها 
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 _سلم 

دستاش   یهنوز رو  کردیبه نشونه سلم تکون داد متعجب بودو داشت بهم نگاه م یسر
 خدا بازم  یوا شبیصحنه د ن یگرفتنم خم شده بود ع یخم شده بودمو اونم برا 

 د؟ یدیگربه شن ی _شما هم صدا

 دم ی_نه نشنهاکان

بچه گربه هست   هی تونی باغ پشت یتو  دی اومد   دیدیگربه شن ی صدا کردم ی_فکر م
 د؟ یدونستیم

 نطور ی_که اهاکان

راست بشم همچنان   تونستمی من نم کرد یتا اون منو راست نم دمیبه کنار سرم کش یدست
 دی خدا باز دلم لرز  ییدستش پشتم بودو منو گرفته بود به صورتش نگاه کردم وو 

 د؟ ی_شما چرا اومد 

 م یستادیهم ا  یمنو راست کرد روبه رو   هاکان

اول   هی ک نمیاومدم بب دمیاما غرغر که پشت در بودو شن دمیگربه نشن ی_من صد هاکان
 زنه یپشت در حرف م یصبح

خودم   دمینذاشت بخوابم شا  شبیگرسنشه د  یل یخ دیبهش غذا بد نشید ی_آها اگه د
 کنم  داشیبعدا پ

  مینیب یعطرش تو یاز کنارش رد شدمو به سمت آشپزخونه رفتم هنوز بو  عی بعد سر و
به دستو   یآب  هیبه سمت اتاقم رفتم  شهیظاهر م یخدا چه قدر خوبه هر موقع یبود وا 

اومدم به سمت آشپزخونه رفتم هاکان    رونیصورتم زدم ظاهرمو که مرتب کردم از اتاق ب
 ی آماده و رسم شهیهمبود مثل  شآشپزخونه بود کت و شلوار تن ی تو

 ؟ ی کرد دای_گربرو پهاکان
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 _نه فرار کرده بود 

 زد   دیباز کردو داخلشو د خچالویبه نشونه باشه تکون دادو در  یهاکان سر 

 براتون صبحونه آماده کنم؟  دی خوای_م

 اپن گذاشت به سمتم برگشت   یاز شربتاشو دراوردو رو  یکی  هاکان

 ل ید یمن صبحونه آماده کن یبرا  یست ی_مجبور نهاکان

 که نداره   یبراتون آماده کنم مشکل تونمی اما م دونمی_بله خب م

از شربت   کمی لباش نشست و  یرو  یکرد لبخند کوتاه مردونه ا  ینگاه  میبهم ن هاکان
 خت یخودش ر یبرا 

 .. دیبا یبرام صبحونه آماده کن ییخوا یخوردم م ییزایچ  هی_نه من  هاکان

 _کله سحر پاشم؟ 

 از شربتش خوردو سرشو تکون داد کمی  انهاک 

 _اوهوم هاکان

 پوف   دیدار یی_شمام چه رفتارها 

کارن بپزم هاکان هم   یرفتم و از توش چندتا تخم مرغ دراوردم تا برا  خچالیسمت   به
اومد    یهاکان افتادم که اونم از تخم مرغ پخته خوشش م ادی  کهوی داد  هیبه اپن تک
خدا   یبه خودم چسبوندم ا  شوی هم برداشتم بق گهی چندتا د   هیدستم گذاشتم  یچندتا تو
پس   خورهی م ادی هاکان ز  دونستمی؟می ظرف بردار ه ی یتونستیکارت نکنه خب نم یبگم چ

 آبپز کنم که بعدا روم غر نزنه   ادی ز  دیبا

 افتن مطمئن باش  ی_مهاکان

 افته مراقبم   ی_نم
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بستم   خچالویرگشتم و با پا در دستم گذاشتمو به خودم چسبوندم ب  یرو گهیچندتا د  هی
هاکان خم شدو   عی چندتاش سر خورد که سر هی کهو یخواستم به سمت اپن برم   نکهیهم
 باال دادم  یی مشتش گرفت بهم نگاه کرد ابرو ی تو

 د یدار یعکس العمل خوب نی_آفر 

 ی کردیمنو امتحان م یداشت دونمی_بله مهاکان

اپن گذاشتم هاکان به تخم مرغا    یرو  کردم و به کمک هاکان تخم مرغارو یخنده ا  تک
 نگاه کرد 

  زیچ  هیبزنم منظورم   خوامیکه م میحرف نیا   ستمی ن یسیمن مرد خس نی _ببهاکان
 د؟ یبخور دیتونی تخم مرغ م نهمهی ..تو و کارن ا گسید

 افش یسمتش برگشتم خندم گرفته بود هم لحنش بامزه بود هم ق به

  شمیکی پزم یاما من دوتا براش م خورمیسه تا م  گهیم  دایکارنه که جد ی_نه دوتاش برا 
 شماست  یبرا یباق یخودمه شش تا یبرا 

 گفت  یباال دادو آهان ییابرو  هاکان

 ی بلد ممیورزش می_خوب رژ هاکان

 شعله گاز گذاشتم  یجاش گذاشتمو رو  یمرغارو تو  تخم

   دیبخور دشو یسف  دیکه فقط با دونمیم  نمی_بله ا

 باال داد ییابرو  هاکان

 ی_حتما برام قراره پوستشم بکنهاکان

 که عاشقشم  خورمیزردشو خودم م ذارمیبراتون کنار م دشوی_اوهوم سف

 رم شدم و مشغول کا  دمیخودمم خند دیبه روم زدو خند  یلبخند مردونه ا  هاکان
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 دیببخش ل ی بهت فشار اوردم د کمی روز ی_د هاکان

 اتفاق بود.. گهیخب د یبچرو ببرم پاسگاه ول خواستمی_اهان اون مسئله منم نم

  یپاسگاه منظورم اون حرف  یبرد یبچرو م دی_نه در اون باره که حق با من بود نباهاکان
شما که   کنهی م تی شکاحضانت کارن  یعمه کارنه برا  نایسول  دینر رونیبود که گفتم ب

 شم یم یمن عصب رونیب دیر یم

 تخم مرغارو کم کردم  ری ز  کمیبه سمتش برگشتم   ینگران با

 رن؟ ی حضانتشو بگ  توننی م یعنی_

 ادی که به ذهنش م یزی انجام دادن چ یبرا   نیشوهرش انگ نایاز سول   شتری_بهاکان
به   ادیخوشمون نم  ادی و از هم ز   میندار یسالهاست باهم ملقات  کنهیم یهرکار

  تیامن  دیتو خونه باش کنمیاحساس م شمینگران م رونیب دیر یشما که م نهیخاطرهم
 خودت  تیامن یحت شترهیکارن ب

 من؟   تی_امن

 منم ارزشمنده  ی کارن ارزش داره برا یکه برا  ی _باالخره کسهاکان

در  یجنبه باز  یدارم ب نقدریبهش نکردم من چرا ا یتوجه ادیقلبم باال رفت اما ز  ضربان 
 که نداشت   یمنظور  گهیحرف ساده بود د  هی ارمیب

به  یبیچه آس تونهیعمشه م نایباشه سول  یهرچ ستین امینطور یا  ی_ممنون آقا هاکان..ول
 نتشیکارن بزنه چرا نب

 _بله؟ هاکان

شما هم کنارش   نهیکارن عمشو بب دیشما نبا   یچرا به خاطر کدورت ها  نهی_منظورم ا
 د یاونم کنارش باشه همتون باهم سرپرستش باش دیباش
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اپن گذاشت دستشو    یاز شربتشو رو   یخال وانیل  دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان
 سمت اجاق گاز بردو خاموشش کرد 

 ست ی ساده و مظلوم ن  دهیکه نشون م یبه اندازه ا زیچ چیه ل ید یدونی_مهاکان

 نگفتم به تخم مرغا نگاه کردم  یز یبه نشونه باشه تکون دادم و چ یسر

 کنمی شربت نعنا هم درست م هیبعد  کنمی_براتون پوست م

 کنم  داریکارنو ب رمی _باشه مهاکان

 الزمه  یلیخ نیسن  نیتو ا  یبچه ها  یبخوابه خواب برا  دی بذار شهی_اگه م

برداشتو شروع کرد به ور   زیم ی نشست تبلتشو از رو  ش یصندل  یگفتو رو   یباشه ا هاکان
فکر کنم صداش   کندم یرفتن باهاش منم روبه روش نشستم تخم مرغارو داشتم پوست م

 اعصابش بود   یرو

   میما پوست کن تخم مرغ دار   یگشتی م کمی  لی_د هاکان

 پاک بشه هم بهتره و هم لذت خوردنش چند برابره    یاما دست دونمی_م

دونه از تخم مرغارو برداشت بهم نگاه   هیتبلتشو کنار گذاشت دستشو جلو اوردو   هاکان
کرد بعد قاشقو برداشتو چند ضربه بهش زد چنان بهش زد که نصف تخم مرغه به فنا 

 به تخم مرغ نگاه کرد  یرفت هاکان سوال

   یچه طور جرات کرد  یه بهت اجازه نداده بودم به فنا برمنک یگیبهش م  ی_حتما دار

کارا نکرده همونطور   نی تخم مرغو از دستش گرفتم معلوم بود تا حاال از ا دمو یخند بعد
و زردرو از هم جدا کردم   ده یاونم شروع کرد به پوست کندن سف دادم یم ادیکه بهش 

 جلوش گذاشتم درویسف

 نشه نرتو ی تا د دیشما شروع کن دی _بفرما

 که جلو دستم بود نگاه کرد ییزرده ها  به
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 شه یخوشمزه م یلیخ یبهش بزن ونزی _ما هاکان

که گفته بودو دوست داره به  یبی شده بهش نگاه کردم معلوم بود ترک زیر  یچشما  با
 باال دادمو گفتم:   ییابرو  نیخاطرهم

 کنم یدرست م  نی_عصرونه از هم

 که  یدونی ازش بخورم م ادی ز  تونمی_باشه اما من نمهاکان

که   دیشیمجبور م  ینطوریا دیکه متوجه نش زمیریتوش م  یجور هی دی _اوهوم نگران نباش
 دش یبخور

 چشماش گرد شد منم خونسرد بلند شدم   هاکان

 کنم داریکارنو ب رمی _م

 ؟ یکنیبخوابه چرا فرار م ادیبذار ز  ی_مگه نگفتهاکان

توجه    ادیگفتم شما ز  یزیچ  هیوره من صبحونشو بخ  کنمیم داریبچرو ب  کنمی_فرار نم
 روزخوش  دینکن

  نیخدا من چرا همچ یبهتر بگم فرار کردم وا ای دم یبه سمت اتاق کارن دو  عی بعد سر و
از دست تو   ییا  کنهیم یخودش چه فکر شیپوف اصل حرفام درست نبود االن پ شمیم

 ل ی و کارات د

 

 )هاکان( 

موهاش    یتو   رفتویاتاق راه م ی هم کلفه تو  ریدستام گرفته بودم دم  یبا خشم تو  برگرو
 با حرص شروع کردم به موارد کاغذ روبه روم خوندن  دیکشیدست م

  طیمح هی  ی تو دی..با توجه به سن بچه با ستیمرد مجرد مناسب ن هی کردنش با   ی_زندگ
 بزرگ بشه یخونوادگ
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برش داشت کلفه دست به کمر   نی زم یاز رو  ری افتاد دم نیزم یپرت کردم که رو کاغذو
 گفتم:

 کنه  ایکارن مه  یبرا  نویا  تونهیم نی شاد انگار انگ یخونوادگ طی مح  گهی_م

 ؟ ی _خاله لمان چریدم

کردنش مناسب   ینداره زندگ یکه روان سالم یرفتن با اونم حرف زدن با کس ی_حت
 ست ین

 و کارمندام نگاه کردم  نی روبه روم به پا  یا شهیش واری گرفتمو کلفه از د ری از دم رومو

 کرده؟  تی گرفتن حضانت کارن شکا یخواهرش برا   دونهی_رامان مریدم

 نمونده تا اونم بفهمه ی زیچ ینگفتم ول یز ی_نه هنوز بهش چ

 نشه طایمح نیافته بچه وارد ا  یکارنو ببرن دادگاه نم نکهیبه ا یاز ی _انشاهلل نریدم

 : دمیبرگشتم با خشم غر ریبه سمت دم  یعصب

وارد شرکت    خوانیم رسهیکه به کارن م هیدرد اون دوتا ارث ستی_درد اون دوتا که کارن ن
دوتا   نیکه ا دونستیهم م نی ذاتا اگه راد دمیبهشون نم یاجازه ا  نی بشن اما من همچ

 داد یدرصد هم بهشون نم هیهستن   ییها یکثافت کار  نیهمچ  هیدنبال 

 پام زدم  یچندبار با دستم رو یل نشستم به آروم مب  یرو دمویکش یپوف

 رن یاجازه بدم کارنو ازم بگ تونمیمن نم  شهینم ینطوریکنم ا  یفکر هی  دی_با

 

 ( لی)د

نگاه کردم به بهانه سر زدن به   نجایکه سرخود بلند شده بود اومده بود ا   لیحرص به ن با
  رهینم  نیوقت از ب چیکه ه یساخته شد  یاز چ  نیا  یرو  دونمیمن اومده بود من نم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

304 
 

  فونیاون عمل زشتو مرتکب شده بود زنگ آ روز یانگار نه انگار د  کشهیخجالتم نم
  یری تصو فونیبه سمت آ  دمو یدستامو آب کش  دمیکش یبلند شد پوف ینگهبان یری تصو

 صفحرو لمس کردم تا صدا ردبودل بشه یبود رو  یرفتم نگهبان

 شده؟  یزی_بله چ

باال   ادیکنم داره م  زیبرادرزادمو سوپرا  خوامیخانوم اومده گفت که م  نایبه نام سول یکی_
هست   یاگه مشکل   دیباش انی کردم تا در جر نکارویخبر نده اما من بازهم ا  یگفت به کس

 تو   ادی باال تا نذارن ب فرستمیمامور م دیبگ

  یکم داشتم خدا حاال جواب هاکانو چ نویبه موهام زدم هم یدست دمو یکش یپوف کلفه
 دادم یم

 د یممنون که خبر داد   ستین یاز ی_نه ن

 _باجازه 

 به سمتم اومد  لین دمیکش یقطع کردمو پوف تماسو

 شده؟  یزی_چلین

 خانوم اومده  نایسول نجایهم  نیبش یقهوه خونه کرد  نجارویکه ا  هیطور  هی_پا و قدمت  

  نیکه داشت به ا  نایسالن خارج شدم و به سمت سول  یا شهیگفت از در ش یباشه ا  لین
 دستش بود  یجعبه بزرگ ستادمیاومد رفتم روبه روش ا   یسمت م

 خانوم  نای_سلم سول

  روز ید نمیشد اما اومدم کارنو بب  یاجبار کمی اومدنم امروز  دونمیجون م لی _سلم دنایسول
 بشه  زی کردم سوپرا شیباهاش حرف زدم االن ته ی زیچ  هیهم درباره 

منو مجبور   ینطوریا  ستنیآقا هاکان خونه ن  دیدون یاما خب م  نیکرد یخوب یلی_کار خ
 خانوم  نایسول دیکنیم
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 بهم نگاه کرد دویکوتاه فر شدش کش ی به موها یدست نایسول

 رم یگی حضانتشو م یمه کارن هستم و به زودمن ع   زمی _عزنایسول

  ستادی جلوشو گرفتم که باز ا عیبره تو که سر  خواست

و به خاطر شما   رمیشما قرار بگ نیب خوامیمن نم ی حضانت خبر دارم ول  تی_از شکا 
 شنیم  یعصبان کمیدروغ بگم آقا هاکان 

توهم منو درک   شهیم یچ یبذارم ول  یسخت  طیشرا  یتورو تو خوام ی نم دونمی_منایسول
که  گهیباشه دو روز د ستیرئ تونهیاز اون هاکان االن م ریکارن برادرزادمه به غ یکن

من کار کن تا کنار    شیپ یشدم خواست ستیمن رئ  دیحضانت کارنو گرفتم اون موقع شا 
 ی کارن هم باش

  روی زای چ هیداشت  لینگاهمو به سمت آشپزخونه برگردوندم ن ییسروصدا  دنیشن با
  سادهی حتما فالگوش وا  شعوریکه باعث شده بود سروصدا بشه دختره ب زد یدست م

 از کنارم رد شدو به سمت خونه رفت  نا یهمون لحظه سول

 ممنونم   تی _از همکارنایسول

  یزدم وا  می شونیبه پ یگرد شده بهش که از کنارم رد شد نگاه کردم ضربه آروم یچشما  با
 داشتم  رو ش یبا هاکان در پ گه ید یدعوا  هیخدا 

 

 )هاکان( 

 شدم   ادهیپ ن یماش از 

 دوباره کار خودشونو کردن  نیرامان هم  گهی_اره د 

برداشتمو به سمت خونه به   نارویسهام سول ی مربوط به قرارداد انتقال پنج درصد  پرونده
 راه افتادم 
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 کار کنن؟اون بچه تازه پدرومادرشو از دست داده  یچ  خوانیم  نای_ا رامان 

قراره با    ایشرکت توهم ب گردمیبذارم برم روی زیچ  هی دی_رامان من االن برگشتم خونه با 
 میجلسه داشته باش هی  لیوک

 نمت یبیبهم زنگ بزن م ی_باشه داداش هروقت خواسترامان 

  یفکر هی  دیبا  داشتمیبلند و محکم برم یشدم قدما  لی پله ها باال رفتم وارد محوطه و از 
کارن که   دن یشدم با د  لیاونا برنده بشن وارد محوطه باز و دادمیاجازه م  دینبا کردمیم
و   لیچشمام گرد شد ن  کردیبومرنگ دستش بودو پرتش م هیمبل نشسته بودو   یرو

اومدو به   رونیاز آشپزخونه ب لی د کهویخشم مشت شد  تشدهم بودن دستام از  نایسول
  نیچشمم برداشتم و به سمتشون رفتم کارن اول  یاز جلو  نکمویسمت اون دوتا رفت ع

 نفر متوجهم شد  

 ی جون..خسته نباش یی_سلم دا کارن

 هول کرد  کمی دنمی با د لیبه سمتم برگشت د نایاخم بهشون نگاه کردم سول با

   دهیبرگشته تازه برام بومرنگ هم خر ای عمه جونم از استرال نی_ببکارن

نگاهشو ازم گرفت   دویکش ینگاه کردم که پوف  لیبه د  یظیشدم با اخم غل کی نزد بهشون
 زدو گونشو نوازش کرد  یکارن لبخند یبه رو  نایسول

برم خب   دیاالن هم با زمیبرگشتم عز ای خودش خبر داره که من از استرال یی_دانایسول
 دونم عمش ببوستش  هی یکی

بهش بزنه دستام مشت   یا  زهیم  زهیکه باعث شد کارن لبخند ر دیبعد گونه کارن بوس و
بلند شد به سمت   نایسول شدی م  ینطوریا  دیخوشحال بود که نبا نا یسول  دنیشد کارن از د

 برگشت  لید

 جان خوشبخت شدم  لی..نزمیعز  تی مهمون نواز   ی_ممنون برا نایسول

 خانوم  نایسول ن ی_همچنلین
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 سرد بهش نگاه کردم   یظیبا اخم غل ستادیروبه روم ا  نایسول

 هاکان  بنمتی_منایسول

رفتنش نگاه کردم به سمت کارن برگشتم که مشکوک داشت   ریکنارم رد شد به مس از 
 اخم کردم برگشتمو باز  لیزدم بعد به سمت د یبه روش لبخند مصنوع کردیبهمون نگاه م

 ل یآشپزخونه د  ای_ب

پرونده دستم بود کلفه   کهیخودمم جلوتر از اون راه افتادم وارد آشپزخونه شدم درحال و
 وارد آشپزخونه شد لیرژه رفتم د 

 _بله آقا هاکان  لید

 به سمتش برگشتم با خشم بهش نگاه کردم  یعصب

 تو خونه؟  ادی ب یدی راهش م یطور کرد؟چهیکار م یچ نجای_اون ا

اومدنش   ادیاومد من بهش گفته بودم ن لیاولش ن یعنیاومد آقا هاکان..  شیپ هوی_ لید
 بود   یبزرگ زیمنم سوپرا  یبرا 

 به سمتش برگشتم  رفتمی همونطور که داشتم رژه م کلفه

 ..اسم خواهرتو بردم من؟ ناسی_من منظورم سول

من   دیباور کن رمیتم جلوشونو بگنتونس  گهیخانوم هم اومد د  نایسول کهو ی  زهی چ می_الید
 ندارم  یریتلش خودمو کردم من تقص

 و داد زدم:   زیم  یرو  دمی پروندرو کوب محکم

 نجا؟ یا  ادیبهش رو داده ب نقدریا ی_ک

 سرش داد زده بودم ناراحت شده بود  نکهیبهم نگاه کرد انگار از ا  لید
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بهش بگم برو منم راش دادم تو   تونستمیدر بود نم یاومد جلو  نجای_عمه کارن تا ا لید
کردنم اخراجم   خی مقصر جلوه دادن من و توب یبه جا  دیتونیم  دیستی ن یاگه از کارم راض

 نس یگز هی نمیا دیکن

  یبره که بازوشو گرفتم به سمتم برگشت سع رونی روشو ازم گرفت خواست ب تیعصبان با
 کردم ی ه مبهش نگا  ی کردم خوددار باشم اما اخمام همچنان توهم بودو جد

  ادشیعمه بودن   یبه زود  رهیحضانت کارنو بگ  یعمه کارن وقت میدادگاه دار  ی_به زود
 ؟ ی متوجه رهیم

  یرفت پوف لیروشو ازم گرفتو به سمت کارن و ن دی کش رون یدستشو از حصار دستم ب لید
زنگ به مهرانا زدم پروندرو برداشتمو با   هیدراوردم  بمیج یاز تو  لموی کلفه موبا  دمویکش

 خودم به سمت سالن بردم 

امروز  گهیمن د  شیپ  ادیب دیهم بگ ریبه دم دی_مهرانا خانوم جلسه امروزو لغو کن
 شرکت  گردمیبرنم

 آمادس اونم لغو کنم؟  هیشانتا یرفتن به جلسه ش یبرا  کوپترتون ی_هلمهرانا

نتونست حل کنه   دیزنگ بزن ریبه دماومد اول  شیهم پ  یخانوم مورد دی_لغوش کن
 کنم یم  یگرییفردا خودم پ  دیبذار

 _چشم آقا هاکان روزخوش مهرانا

هامو   قهی شق یگذاشتمو کم ز یم  یمبل نشستم پروندرو رو  یقطع کردمو کلفه رو  تماسو
   یخدا ک شهیماجراها تموم م ن یا  یمالش دادم ک

 

 کل(  ی)دانا

هم پشت    لیهم کارنو به حموم برده بود و ن لیو هاکان درحال حرف زدن بودن د  ریدم
و هاکان    ریدم نیبودو داشت به مکالمه ب ستادهی سالن و آشپزخونه ا  نیب یحصار چوب
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  نا یبه سول یجور هی  خواستیشده بود دلش م رشی دستگ یخوب  یزا ی چ دادیگوش م
چه   دونستینم کردیفکر م یاما هرچ ارهیب ستهم به د یبتونه پول ینطور یکمک کنه تا ا 

 کارو بکنه  نیا  یطور

 کار؟  یچ نجایپا شده اومده ا  ینجور ی_پس همریدم

  دایپ ی دسترس نی ا  اتیاگه به محتو   یدونیبه داخل خونمم نفوذ کرده م ی_حتهاکان
فکرشو   کردیم  دایگرفتن کارن پ یبرا  یعجب بهونه خوب شدی باخبر م شد؟اگهیم  یچ کردیم

 بکن

 _خدا نکنه داداش اصل حرفشو نزنریدم

  تونستی که م یزی چ قایامروز روز شانسشه چون دق  کردیکنجکاوتر شد احساس م لین
پول هم در اضاش به   یکل تونستیم  ینطوریکرده بود ا  دایکمک کنرو پ نایباهاش به سول

 کنه دا یپ ی اون پرونده دسترس اتی به محتو ی چه طور دونستیفقط نم  ارهیدست ب

 همش همراهته؟   نی_حاال چرا ا ریدم

 خب..پوف یاوردمش خونه ول رسهیبهش م یکی نذارش تو دفتر دست  ی_مگه تو نگفت

 نتش یب یخاص م یفقط تو روزا میر یکارن که بگ  ی_باشه حاال تو آروم باش سرپرستریدم

از دست   نکهیهاکان با وجود اشد   دایکارن تو آغوشش بود پ کهیدرحال لی سروکله د  کهوی
 بود اما بلند شد و کارنو از دستش گرفت  یعصبان لید

 بلندش نکن  ادی ز  نهی_سنگهاکان

به   ادی رفت اما ز  نینسبت به هاکان از ب شیدلخور کمیهاکان نگرانش بود  نکهیاز ا  لید
دل   نی نداد چون اونم مثل هاکان مغرور بود به خاطرهم یتی اهم اوردو یخودش ن یرو

  ارهیاون پروندرو به دست ب تونستیم  یفکر بود که چه طور یتو  لیضعفشو پنهون کرد ن
بتونه کل   نکه یا  یمناسب بود برا   تیموقع  هی نیا   بدهجوره از دستش  چیه  خواستینم

 اره یپول به دست ب



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

310 
 

..شما خودت بزرگ  زمیحموم عز برهیتورو م لی بار آخر بود که د  نی _کارن جان اهاکان
 یی ای حموم..الزم بود با خودم م  یری م یشد

 دستشو دور گردن هاکان انداخت  کارن

  هیبا  تونمیقول مامانم من هنوز بچه کوچولوم م ؟بهی شیم  یرتیبابام غ نی_توهم عکارن
 خانوم حموم برم 

اخم کرد و   کمیهاکان   دی کارن کش ینیب ریدم  دیسرخ شد هاکان کوتاه خند کهوی لید
 داشته باشه ری به کارن نگاه کرد تا حرفش روش تاث یجد

 بزرگ شدم؟  گهیمن د یگفتیطور قبل م  ؟اره؟چهی کیمواقع کوچ  نجوری_اهاکان

به شد   سیخ لی د یلباسا  ی حساب میکرد  یآب باز  لیبا د یکل کردی_نه اون فرق م کارن
 ن ی پا میلباساشو عوض کرد بعد اومد نیخاطرهم

 هم نگاهشو از هاکان گرفت  لیکرد د  ینگاه  ل یبه د هاکان

 زنگ به رامان بزنم چندبار بهم زنگ زده بود نتونستم جوابشو بدم هی_من برم  لید

 فرمانده؟  یموافق  میکن یباز  اطیتو ح  می_مام بر ریدم

سرش    یکه تو یو فکر شوم لی ن یرفتن و سالن برا  یکرد همگ دی با ذوق حرفشو تا کارن
  ی که داشتن جلو ری به هاکان و دم یبه سمت سالن رفت با نگران یواشک یشد   ایبود مه

هاکان   دی ترسیکارو نکنه چون م نینگاه کرد اولش خواست ا  کردنیم   یباز  لیمحوطه و 
  ارهی ازش به دست ب تونهیم یکه چه پول  کرد یر من فکیبه ا  یاما وقت فتهیچشمش بهش ب
که  یو کارن بود و از اتفاق  ری با دم یگولش زد هاکان سرگرم باز  طونیطمع کردو باز ش

هم  لیخونه فراموش کرده بود ن یتو  لرویبودن ن یی طورا  هیخبر بود  ی افتاد ب یداشت م
  عی سر ره یپرونده عکس بگ یتو  یکه داشت باالخره تونست از برگه ها  یبا ترس و دلهره ا 

که باالخره موفق شده باشه لبخند   شدیآشپزخونه نفس نفس زد باورش نم یتو  دویدو
  یها بتی بود که کم کم مص نجایبپر بپر کرد و ا  کمیلباش نشست و با ذوق   یرو یثیخب

 شودیداستان شروع م ی ها تیهمه شخص
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 ( لی)د

رفته   لی و ن  ریدم میخوردیغذا م میداشت  موینشسته بود اطی داخل ح زیدور م ینفر سه
مارو هم دعوت کرده بود اما   ن یامشب هم کنسرت داشت به خاطرهم یبرا  نیبودن پل

گفته بودم که اونا برن هنوز دربارش   لی و ن نیلیبه آ نیبرم به خاطرهم تونستمی من که نم
  دونمیبده نم یامشب بهم مرخص ینزده بودم که برا  فکلمه هم با هاکان حر هی  یحت
هورت    یصدا   کهویدخترا تنگ شده بود   یدربارش حرف زدم چون دلمم برا  دمیشا
 دیکشیبزنمو بهش نگاه کنم داشت سوپشو هورت م  یکارن باعث شد لبخند دنیکش

منتظر   تبه سمتم برگش  دویابروش باال پر هیرفتار کارن تعجب کرده بود  ن یاهاکان که از 
 دادم  ادشیبود من   دهیبهم نگاه کرد انگار فهم

 دادم  ادشی_من  

به روش زدمو نگاهمو ازش گرفتم کارن باز  یلبخند   دیهاکان باال پر  ی هردو ابرو  نباریا
هورت   یکارن صدا  دنیهورت کش ی همراهه صدا  یدر کمال ناباور نباریو ا  دیهورت کش

به نشونه  یگرد شده به سمتش برگشتم که سر  یهاکان هم بلند شد با چشما  دنیکش
 کرد  رو کا  نیا  گهیبار د ه یخوبه تکون دادو 

 ما هورت بکش  نی توهم ع لی_دکارن

 د ی_باشه خودتون خواست

 ش زدم به ییهاکان بهم نگاه کرد که لبخند دندون نما  دمیاونا هورت کش نیع منم

 دم ی_من بهتر هورت کش 

 گه یبار د هی_باشه هاکان

اون   نیدو ضربه ع دمیزد منم هورت کش یچوب ز ی م یدو ضربه رو  دویهورت کش هاکان
ضربه زدن    یکارن و صدا  دنی هورت کش یکه صدا   میزدم همزمان بهم نگاه کرد زیم  یرو
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  زیم  یرو موید یهر سه نفرمون باهم هورت کش نبار یا  م یاونم باعث شد به سمتش برگرد
 زدم  یلبخند محو میزد

 میدرست کن  تمیر  هی_خب چه طوره هاکان

 _موافقم 

 اره   گذرهی چه خوش م  ی_واکارن

  دم یاول من هورت کش میکرد   دشی که هاکان داد همراهه کارن همزمان باهم تا ینظر با
  زیم  یکه رو یبا ضربه آروممن هاکان و کارن آروم دست زدن   دنیهمزمان با هورت کش

زد دستشو   زی م یدو ضربه رو  دویدو ضرب زد هاکان هورت کش زیم   یزدم کارن هم رو 
هر سه   نباریا  دیقدهم که کارن ادامه دادو هورت کش میباال اوردو به سمتم گرفت باهم زد 

کار داشت    نیکه به ا یعلقه ا یهاکان هم از رو   میزد زی م ینفرمون باهم دو ضرب رو 
سمت کارن همزمان همراهه   شویکیسمت من گرفت و    شویکیدوتا دستاشو باال اورد 

 قد هاکان   میباهم زد مویبهم زد یکارن چشمک

 نه یا ا ی خونواده آصلن و کا ی_هماهنگهاکان

 د یباال پر  ابروهام

 ؟ یپس من چ دی_ببخش

  عیکنه که کارن سر  تکون داد خواست جملشو درست  یمن افتاده بود سر  ادیانگار   هاکان
 گفت:

هانا   گفتنی هانا آصلن م گفتنیبابام روش بود بهش نم لیفام شهی_من مامانم همکارن
کارو   نیا  ای پس خونواده کا  گفتیبابام م میزد یحرف م  یوقت شهیهم  نیبه خاطرهم ایکا
  یتونیجون منکه بچم نم لی تو دسته خونواد آصلن باش د  ییخوا ی االن توهم م کنهیم

 یمنو داشته باش  لی فام
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برام   کمی تو گلوم هاکان هم   د یغذا پر کهویهمراهه هاکان چشمامون گرد شد  همزمان
 از آبم خوردم   کمیبه سمتم گرفت   ختویآب ر

 یی تو دا یبلد  یی_ماشاهلل زبونشو چه حرفاهاکان

 ی دی _تازه کجاشو دکارن

نگاهمو از هاکان گرفتم اما اون   دیکارن کش یموها   یتو  یکردو دست ی تک خنده ا  هاکان
 دیبه سمتم برگشت و خند

 باش  ای تو دسته کا ییخوا یبمونه م ا ی_پس بذار همون آصلن و کا هاکان

 گفتم: یالیخ یابل انداختم و با خباثت اما لحن ب  یا شونه

 غرغراتونو تحمل کنم دیکه همش با دی پسر کوچولو هی نی..هردوتون ع ستی_مهم ن

 کرد   ی تک خنده ا  هاکان

 یی دا گفتیم  نویمامانم حرف زد..مامانمم به منو بابام هم  نی_عکارن

  دمید یبود که خندشو م یبار ن یاول ن یخنده ا ریزد ز  نباریهاکان هم ا  دیبا ذوق خند  بعد
  یرو  یناخواسته لبخند دیخندیتک خنده بود اما حاال داشت م ای  زدی لبخند م ای  شهیهم

 لبام نشست 

 م یبهتره به سوپ خوردنمون ادامه بد شهیم  دهیچیبحث داره پ نی _اهاکان

 

 کل(  ی)دانا

  شدیدر انتظار همه بود که کم کم باعث م ییدر حال وقوع بود ماجراها یادی ز  اتفاقات
احساسات    ریبشه همه به اشتباه درگ دهیکش گهیسمت د  هیبه   شونیزندگ یسمتو سو 

باهم قرار بود که   لیو ن نیلیآ  خوردنیو درآخر از هم ضربه م کردن یبهم اعتماد م شدنیم
شده   یمیباهم صم یحساب نی لیو آ   نیآشنا شدن پل نیپل ابرن و اونجا ب  نیبه کنسرت پل
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 یلیخ کنهی م  یکار طراح نیلیکه آ  دیفهم یوقت نی پل زدنی حرف م یبودن و درباره همه چ
صحنه بره    یبه رو  خوادیم یلباساش وقت یطراح ی وخوشحال شد و ازش خواست که ت 

داد تا   بی ترت جلسه هیهاکان  یقبول کرد از طرف  لی هم با کمال م نی لیکمکش کنه که آ
  نی ا  دشونیهاکان تنها ام یها  لی حرف بزنه وک  شرویدرباره مشکلت پ لشیبتونه با وک

دادگاه   یبه نفع خودشون تو  ینطوریبتونن ا   دیبود که رابطه کارن با هاکان خوبه شا
  نینداشت مجرد بود و ا یبود که هاکان خونواده ا  نیا  شونیاستفاده کنن اما نگران

با اون   نکهیبدون ا  روز ید نکهیزنگ زد از ا  نایامکان داشت به نفعشون نباشه رامان به سول
  تی شکا نی شده بود بهش گوشزد کرد که ا یعصبان  یلیه هاکان خحرف بزنه رفته بود خون

کوتاه   نایو کارنو به حال خودش ول کنه اما سول ستیسرشه درست ن  یکه تو ییو فکرها 
و کارن بودن   لیوسط فقط د  ن ی خودشون بودن و ا فاهدا یهمه درحال تکاپو برا  ومدین

  لی کارن کنار هاکان و د گذروندنی خوش م دادنویادامه م شونیبه زندگ الیخیکه کنارهم ب
کنار   امیپسر دن نی که من خوشبخت تر گفتی مدام م  کردیم یو خوشحال  تیاحساس امن

باشن که اون   نیمتوجه ا   نکهیهم بدون ا  لی اون دونفر آرامش داشت و هاکان و د
  یبرا   ریاما کم کم دست تقد  زدنی دوتاهم کنار هم آرامش دارن فقط به کارن لبخند م

همرو دگرگون   یکه زندگ یطور  رفتی باال م گهی جور د  هیداستان  ی ها تیهمه شخص
 کنهیم

 

 )هاکان( 

کارا و جلسه هام   کمیبودم خونه امروز  دهیراه بودم هنوز نرس ی ده شده بود تو ساعت
واقعا نگرانش  میبود فردا هم دادگاه داشت یبود واقعا روز خسته کننده ا  دهیطول کش
بود به  ل یزنگ خورد د  لمیموبا   شدمیفردا کارنو از دست بدم کلفه م نکهیبودم از ا 
 تماسو برقرار کردم  یبدون معطل نیخاطرهم

 _الو آقا هاکان؟ لید

 شده؟  یزیچ لی _سلم د
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شما   نمیگفتم بب خوابمینم  ادین می تا دا گهینشده کارن شامشو خورده م یزی_نه چلید
 خونه؟  د یبرگرد ستیر نامشب قرا

نگران بود معلوم بود نگرانم   کمیلبام نشست لحن خودشم  یرو  یلبخند محو  ناخواسته
کارامو زود   کردمیم یسع شه یبرگردم خونه هم روقتیشده چون سابقه نداشت شبا د

 تموم کنم که زود برگردم تا اون دوتا تو خونه تنها نباشن  

الزم   یزیخونه چ گردمیراهم دارم برم یدارم؟تو هم  یا  گهی د ی_مگه من به جز خونه جا
 د؟ یندار

 نمتون یبیپس م ی_نه ممنون سلمتلید

 _خدافس 

 نطوری فردا شب هم اوضاعم هم دوارمیکردم ام شتریسرعتمو ب کمی قطع کردمو   تماسو
شدم نگهبان جلو   ادهیپ نیکه شدم از ماش لی و اط یخونم باشه وارد ح یباشه و کارن تو 

شدم   لی و  ییبهش دادم و خودم به سمت پله ها رفتمو وارد محوطه جلو  چویاومد سوئ
  یوانایکنارشونم ل کردنیداشتن پازل درست م نونشسته بود اطی داخل ح یمبل ها  یرو

 ی نیریپرتقال گذاشته بودن همراهه ش وهی بزرگ آبم

   دیگذرونی _به به تلخ هم نم

 ی وش اومد جونم خ یی_سلم دا کارن

 پم یخواهرزاده خوشت ی_خوش باش

 چه قدر بزرگه یینگاه دا  میهمه باهم پازل درست کن ای_بکارن

 _باشه بذار اول برم لباسامو عوض کنم بعد

 گه ید ایب  نای_خب با همکارن
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استراحت کنه االن    کمیبره لباساشو عوض کنه شامشو بخوره  تی بذار دا زمی_عزلید
 می کنیخستس من هستم باهم درست م

  ییها یجنس دلسوز  نیروزا به ا نی ا  یاومد واقعا تو  ینگرانم بود خوشم م لی د نکهیا از 
 داشتم از یترحم نبود ن یکه از رو

 کردم  شرفتیکرد گفت پ قمی دکتر تشو میرفت لیامروز همراهه د   ییدا ی_باشه..راستکارن

بهم خبر داده که  لیبزنم تو ذوقش که از قبل د خواستمیمبه روش زدم ن یلبخند
 گفت:   دمویوجود دستامو بهم کوب نی کرده اما بازهم با ا شرفتیپ

 م یدیانجام م ی_خب پس امشب هرکار که تو بگ

 یسه نفر میپازل درست کن  می ایب دیاستراحت کن  خوامینم یکار چی ..من هولی_ا کارن
 نم یشیم  نتونیمنم ب

 _باشه 

به سمتش  لیرفتم با صدا زدن د شدیم یکه به سالن منته  یا  شهیسمت در ش به
 منتظر بهش نگاه کردم موهاشو زد پشت گوشش   ستادی برگشتم روبه روم ا 

 بردارم؟  امویامشب برم خونه کتاب ژاپن تونمی _آقا هاکان ملید

اه  به عکس روبه روش همزمان نگ  گشتویقطعات م نی سمت کارن برگشتم که داشت ب به
 کرد یبرگشتم که منتظر بهم نگاه م لی تا پازلو درست کنه به سمت د کردیم

چند   نیا   شهیاگه م میر یهمه باهم م ادی باهامون ب دیکارن هم با  می دادگاه دار هی_فردا  
  یمن کتاب ها   ییخوایموضوع تموم بشه م  نیکه ا یتا وقت یعنی لید  رینگ یروزو مرخص

 ی اسماشونو بهم بد هیفقط کاف  خرمیبرات م تویژاپن

 به نشونه نه تکون دادو گفت: یسر لید

 دارم یندارن بعدا برشون م یکتاب ها هم عجله ا ستین ی_نه مشکللید
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 خوشحال بودم  کردیدرک م  طمویداشت شرا نهمهیا  نکهیا از 

 شرکت کن  نیدرساتو آنل  ای خونه هست کلسا  یفا  یوا   یی_ممنون بخوا 

بکنم  یکه باعث شد تک خنده مردونه ا  دی خند دویبه گوشه سرش کش ی دست لید
 خبر دارم  کنهیشرکت م نیکلساشو آنل  نکه یاز ا  دونستینم

 من بدم  نترنتتو یا  نهیهز دیسر کلسات پس با یر ی _به خاطر من نم

 د یدیاز کجا فهم دونمیمن اصل دربارش باهاتون حرف نزدم نم ستین یاز ی ن ی_وللید

 به بعد به همون وصل شو  نیاز ا  سمی نویبرات م رویفا  یرمز وا  تسی ن ی_مشکل

 کردم  دایپ گهی قطعه د هی ایبدو ب لید  لی_دکارن

 کارن ممنون آقا هاکان  شی_من بهتره برگردم پلید

گرفتم چندتا   هانویدراوردم وارد سالن شدم و شماره ال بمیج یاز تو لمویموبا  لی رفتن د با
 بوق خورد که باالخره جواب داد

 _بله آقا هاکان؟ هانیال

 ؟ یبلد  لروی تو خونه د  هانی_ال 

 من بردم   دویکه براشون فرستاده بود یاون دفعه بسته ا  دونمی_البته که مهانیال

 دونهی اونجا جا مونده هم خونش حتما م شی ژاپن  ی_خوبه پس برو خونش کتاب ها
 شون؟ یاریب برام  یبر  یتونی کجاست م

 رم یآقا دم شی _البته آقا هاکان..اما االن من پهانیال

   دمیکش یپوف

 خانوم کتاباشو براش ببرم..باشه لیکه برم خونه د گنی..مریآقا دم دنی_آقا فرهانیال

 گفت:  عی سر هانیال زنهی حرف م  ریبود داره با دم معلوم
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 نداره؟  یشد که مشکل ری د کمی_باشه آقا هاکان فقط اگه  هانیال

 _نه فقط امشب به دستم برسن 

 خانوم  لی خونه د میر ی_چشم ما االن مهانیال

 د یر یکنن باهام تماس بگ داشیاگه نتونستن پ هان ی_ممنون ال

 ری_چشم فعل شب بخهانیال

 نی تمام ا  کردیم یبرگشتم که داشت با کارن باز  لیقطع کردم و به سمت د  تماسو
موضوع کارن حل کنم    نیاول ا دیفقط با  کردمی براش جبران م یروز  هیهاشو   یصبور
 بعد

 

 کل(  ی)دانا

دادن اون   یخودشو برا می بود که فردا روز دادگاهه هنوز تصم دهیاز خواهرش شن  لین
خودشو   یی نها  میکه گذشت تصم کمیکار کنه اما    یواقعا چ دونستیعکسا نگرفته بود نم 

از   کردیفرصتش به نحو احسن استفاده م نی از ا  دیفرصت بود با  نیبهتر  نیگرفت ا
خونواده عمش و هاکان   شی پ رفتی بچه م ناو   خوردیضربه نم یوسط کس   نیا  یطرف

خودشو    عی کرد بلند شدو سر یقطع مشو یتصم دادیخودش ادامه م  یخان هم به زندگ
عکس العمل    نیلیآ ع یبره سر  رون یخواست از خونه ب نکهیبرداشتو هم  لشویآماده کرد موبا 

 نشون داد 

 ازدس ی  ل؟ساعتین یبر یی خوا ی_کجا منیلیآ

 از دوستام  یکی ش یپ رمیم  گردمی برم ی زود دونمی_ملین

 کاراتو گمشو  ن یبگذرونه ا ری_خدا بخنیلیآ
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از خونه زد   عیدراوردو سر  نیلیآ ی برا یزبون  دیحرص بهش نگاه کرد کفشاشو پوش با
  یجلو  ری دم نیماش  گهیرفت از طرف د نایشدو به سمت خونه سول  ی سوار تاکس رونیب

   ستادی ا  نیلیخونه آ

 ندارم  یمن عجله ا   اری_برو کتاباشو بردار بریدم

 _باشه پس من رفتم هانیال

رفت دفعه قبل که   لیشد به سمت ساختمون مربوط به واحد د ادهیپ ن یاز ماش هانیال
اورده بود هنوز آدرس خونشونو از حفظ بود زنگ در   لید  یهاکان خانو برا یبسته پست

کنه  تشیاذ   ینداد تا کم یت یاهم لسین نکهیهم کلفه از ا  نیلیخونرو به صدا دراورد آ
 مبل گذاشت  یپاشو رو  یبا حرص لب تاب رو  نیلیزنگ بلند شد آ یبازهم صدا 

 ی فراموش کرد  روی دختر باز چ یریبم ی_انیلیآ

درو باز کرد خواست   عی نگاه کنه سر رونیبه ب یبهتره از تو چشم نکهی توجه به ا یب نیلیآ
  یحساب نی لیآ  دنیهم با د هانیچشماش گرد شد ال هانیال  دنیبا د کهویبتوپه که  لیبه ن

که دختر روبه روش   شدیباورش نم هان یال کردن یجا خورد هردوشون با تعجب بهم نگاه م
  هیبا  کرد؟اونمیکار م یچ  یخونه ا  نیهمچ  هی  ید توبو ولدارکه پ یباشه کس نیلیآ

   یسروضع  نیهمچ

 خانوم؟  نیلی_آ هانیال

 د؟ یکنیکار م یچ نجایشما ا  هانی_آقا النیلیآ

 بپرسم  خواستمیسوالو ازتون م  نی_منم همهانیال

باز  خواستیجواب بده م هانیبه ال یحاال چ دونستیخودشو گم کرد نم یدستوپا  نیلیآ
  کردیکه م   ینفهمه اما هرکار ریکه بتونه گولش بزنه تا دم یطور ه یدروغ سرهم بکنه 

  یفقط حس بد دونستیرفتارشو نم ن یا  لیدروغ بگه خودشم دل هانیبه ال تونستینم
 گفت:  ی به سخت یناچاراز سر نی بهش دست داده بود به خاطرهم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

320 
 

 هستم  لی_من هم خونه دنیلیآ

بود که   دهیانگار فهم  شدی م رشی دستگ ییزا یچ هیکم کم داشت   نیلیحرف آ  ن یاز ا هانیال
  دهید یغذاخور یهمون دفعه که تو  دیبا گفتهیدروغ م ریتمام مدت داشته به دم نیلیآ

 کرد یبودش بهش شک م 

  هی دوزم یبشم اما فعل دارم تو خونه لباس م خوام ی م  ستمی ن نای_من صاحب برندو انیلیآ
 گه ید  کارمیآدم ب

  کمیموضوع    نیچرا از ا  دونستیتکون داد نم نی لیآ یحرفا  دی به نشونه تا یسر  هانیال
بفهمه البته فعل   یز ی چ ریدم خواستیکلفه بودو نگران نم   ن یلیخوشحال بود آ

 کنه و باهاش حرف بزنه ا ی مه طویشرا یطور ه یکه خودش بتونه  ی تا وقت  خواستینم

 کنم یخواهش م دینگ یزیچ  ری _لطفا به دمنیلیآ

 به نشونه نه تکون دادو گفت:  یسر  هانیال

 گم ی بهشون نم  یزیراحت من چ التونی_نه نه خهانیال

نتونستم بگم به  یزیاون منو پولدار فرض کرد منم چ مید یراه د ی تو  گروی_ما همد نیلیآ
کردم اما   یکار اشتباه یلیخ  دونمیبزرگ شد م  ینطوریا  نکهیدروغ ادامه دادم تا ا نیا
 خودم بهش بگم لطفا از شما نشنوه باشه؟  خوامیم

  نیزم خواست یاز خجالت دلش م  نیلیبه نشونه باشه تکون داد آ یبازهم سر هانیال
  نیه به خاطر همندار یفی تعر ادیز  نیلیکه حال آ دید هانیدهن باز کنه و اونو ببلعه ال

 گفت:

 ر یشب بخ شمی _من بهتره برم بعدا دوباره مزاحمتون مهانیال

گفتو درو بست به سمت مبل رفت دست خودش نبود   یریشب بخ عی هم سر  نیلیآ
رفت سوار که شد   نیاز ساختمون خارج شدو به سمت ماش هانیشدن ال ری اشکاش سراز 

 بهش نگاه کرد  ریدم
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 ن؟ یکرد دای_کتابارو پریدم

 رم ی _نه همخونش خونه نبود نتونستم بگهانیال

  یمغوش از حرفا  یبا ذهن هانیحرفش تکون داد و ال  دی به نشونه تا ی هم سر ریدم
 مقابلش سکوت کردو به راهش ادامه داد دهیدختر خجالت کش

 

 ( لی)د

توجه به اون   یتختش نشسته بود و هاکان ب یداده بودم کارن رو  ه یچارچوب در تک به
 د یپاهاش کش یو مرتب کرد و ملفرو رو تختش  یرو

 وقت خوابه   گهی_خب د هاکان

 یی دا  ادی_اما من هنوز خوابم نمکارن

 تخت نشست دستشو دور کارن گذاشت و گفت:   یکنارش رو هاکان

 شن ی بخوابن زودتر بزرگ م شتریبچه ها هرچه قدر ب یدونی_مهاکان

لجباز    روی بهونه گ کمیکارن  شدیشدم هروقت موقع شب م یطور  هیبغض کرد  کارن
اما حاال   کردینم ت یاذ  دویخوابیم  میبودیکه منو هاکان کنارش م ییهرچند وقتا شدیم

کارن گرفتو به   ربغلی تر کرد ز  کی خودشو بهش نزد   کمیکارن بغض کرده   دید  یهاکان وقت
 خودش چسبوند 

 شده؟  ی_چهاکان

لبه    یاز چارچوب گرفتمو به سمتش رفتم رو موی کرد تک هیشدو گر  ر یاشکاش سراز  کارن
 تخت نشستم  

 گردن؟ ی برم ی..کگفتیبهم م نوی_مامانمم همکارن
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  یاشکاشو پاک کرد باز قلبم مچاله شده بود وقت دویبه صورت کارن کش یدست هاکان
 زنن یبهم چنگ م کردمیاحساس م  کردیم  هیگر کردویبغض م ینطوریا

  یحت شد ی ناراحت م یلیخ  یکنیم هیگر  ینطوریا  دید یم  یدلم مامانت وقت زی _عزهاکان
 دلتنگ مادرت شدم  یلیمنم خ  کردیمنو هم دعوا م

 یی دا  خوامی_من دلتنگ هردوشون شدم هردوشونو مکارن

 کارنو پاک کرد  یو اشکا  دیبه چشماش کش یباز دست هاکان

برام   یکار  هی یینکردم دا  یسازشون خداف   نمشون؟منیبب گهی بار د هی  تونمی نم یی_داکارن
منو   یبکن ینتون ستین یکار چیه یکنیشما هرکار که من بگم م ییدا  ؟توروخدایکنیم

  ییمامانمو بشنوم دا  ی حداقل زنگ بزن صدا   ای  ششونیببر پ

صورتش گرفت    یکردن دستاشو جلو هیشروع کرد به گر نی سرشو انداخت پا کارن
 صدام زد  یگرفته ا  یهم بستم هاکان با صدا  یچشمامو رو 

 ل ی_د هاکان

سرشو   ی که کمکش کنم به سمتش رفتم به نرم  خواستینگاه کردم انگار از من م بهش
 خت یباال اوردمو اشکاشو پاک کردم بهم نگاه کردو اشک ر

  گهی..به خدا دخوامی..من مامانمو منمشونیبب تونمی من بچم اما بازهم نم نکهی_با ا کارن
 برگرده  دیفقط بهش بگ کنمینم تشی اذ

تر شدم   کی نزد کمینوازشش کرد بهشون  یسر کارنو به خودش چسبوندو به آروم  هاکان
 گلوم نشسته بود خی ب یکار کنم خودمم بغض بد یچ دونستمینم

بهت افتخار  شهی هم یبود  یتو پسر جسورو خوب نکهی_پدرومادرت به خاطر اهاکان
 دلم  زی عز یهست یتو پسر خوب  کردن یم

 ترکم کرده؟   شم؟چرایپ ادی_پس چرا مامانم نمکارن
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   ادیب تونهی _ترکت نکرده فقط نمهاکان

به زور   شی ار یب یتونی م یبزرگ یهست یتو قو  ادیکمکش کن ب  ؟توییدا  تونهی_چرا نمکارن
 توروخدا  ارشیب

 خت یر  بازش کرد کارن بهم نگاه کرد و اشک یچشماشو بست به آروم هاکان

 شمیپ اری باهم دعوا کردن تو مامانمو ب ییحتما باز مامانمو دا   لیبکن د یکار هی_تو  کارن
 ل ید ادی شده حتما م  ینطوریبدونه پام ا

موهاش   یتو   یکرد هاکان کلفه دست  هیبغلش کردم دستاشو دورم حلقه کردو گر یآروم به
بهم  دیمنظررو د  نیکوچولوش گرفت هاکان ا  یدستا  یکارن بازوهامو محکم تو  دیکش

 شدن  ریمنم سراز   ینگاه کرد اشکا 

 م؟ یکار کن یفردا چ  ی_برا هاکان

 دونم ی_نم

  گردهیبرم شهی ..مامانم باالخره خسته مهیبرام کاف دیشما دو نفر کنار من نکهی_همکارن
 شش یپ  رمی نم کنمویاون وقت من قهر م شمیپ

   مش یتخت خوابوند   یرو یبه آروم دیکارن کش یموها   یرو  یدست هاکان

 باشه یینرو دا یی_جاکارن

 ی ..کنارتم تا بخوابنجامی_همهاکان

 دیآروم باال کش شوینیبه سمتم برگشت ب کارن

 _توهم نرو کارن

 هردومونو گرفت و چشماشو بست   یبهش زدم و کنارش موندم کارن دستا  یلبخند

  دیاصل شما بابا مامان من بش مونمیشما م شی پ کنمی_اصل منم با مامانم قهر مکارن
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 به روش زدم  یلبخند  دی خم شدو گونه کارن بوس هاکان

 میبش داریصبح زود ب  دیدلم فردا با   زی_بخواب عز هاکان

 ل ید ری..شب بخریشب بخ یی_چشم دا کارن

 زم یعز  ر ی_شبت بخ

خوابش برد   نکهیکارن بود تا ا  یکه چشماشو بست تمام مدت نگاه منو هاکان رو  کارن
 دیفهم کشه یمنظم نفس م  دی فهم یکارن برد وقت ینیدستشو سمت ب یهاکان به آروم

در اتاقشو بستم هاکان به سمتم   میرفت رونیبهم اشاره کرد باهم ب  یبه آروم ده یخواب
 برگشت  

 شه یبهمون داره وابسته م یلی_خ

 داره؟  ی_اشکالهاکان

 خانوم تموم بشه نایدادگاه به نفع سول یفردا را  ترسمیم  ی_نه ول

 با حرص بهم نگاه کرد   دویتو موهاش کش ی دست یعصب هاکان

خونه  ن یا  یمنو توهه تو  ش ینخواهد افتاد..اون فقط جاش پ یاتفاق ن ی_همچهاکان
 ن یهم

بود درسته کارن واقعا   دهیشدم اسم منم وسط کش  یطور هیبعد به سمت اتاقش رفت   و
  یچون هرچ شدیبد تموم م کمی  کردمیاحساس م  نیبه منم وابسته شده بود که هم

 بگذرونه ر ی ماجرارو بخ  نیاونوقت..پوف خدا ا  میزندگ یپ رفتمیم  نجایباشه باالخره من ازا 

 .. 

کارن  میاه نشسته بوددادگ یها  یصندل  یمنو رامان که رو   نیب میدادگاه نشسته بود ی تو
نشسته بود منم نگران بودم   لش یکه کنار وک کردینگاه م  شی به دا ینشسته بود با نگران
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بمونه چون اونجارو   شی دا شی کارن پ خواستیرامان هم نگران بود انگار دلش م  یحت
 دوست داشت   شتریب

 ل ی_دکارن

 _جانم؟ 

 بمونم  یا  گهی کس د شیپ تونمی_من نمکارن

 ده ی نم ی ا  گهیتورو به کس د تی دا زمی_اصل نگران نباش عز

 بدن منو ببره خونش  یمگه زور نداره خب نذاره منو به کس می _داکارن

  نی به خاطرهم تی دا یاز طرف شترهیب تی هست که از زور دا  ییزایچ  هی یدونی_خب م
 رن ی که نذارن تورو ازش بگ نجاستیا

  یعمو رامان هم از اون غذا  یخونه برا میگشتبر  لید  شهیموفق م می _حتما داکارن
 ؟ ی کنیدرست م روز یخوشمزه د

 لباش نشست بهم نگاه کرد    یرو ین یلبخند غمگ  رامان

 چرا که نه  زمی_اره عز 

 یبه روش زد و چشمک ی به هاکان نگاه کرد هاکان به سمتش برگشت لبخند کارن
 داد کارن هم دست راستشو مشت کردو باال اورد  لشیتحو

 ی تونیتو م   ییدا اال ی_کارن

تکون داد   یبه کارن نگاه کرد و بعد به هاکان سر یکرد قاض یتک خنده مردونه ا  هاکان
از سرجاش    نایسول  لی هستن وک یمیبود که کارن و هاکان چه قدر باهم صم دهیانگار فهم

 ز شدآغا یبلند شد و دادگاه به صورت رسم

داره درضمن موکلم عمه بچه هست در  اروی کارن کا  ی_موکلم خاستار سرپرستلی وک
نداشته و گفته بودن که آقا   یملقات  نیاعتراض طرف مقابل چونکه موکلم سالها با راد
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  کی فقط   شهی م دهید نجایکه ا  یزیداشته باشن چ یبا موکلم ارتباط خواستنینم نیراد
خانوم شده   نایاون خواستار دادن سهم به سول ی که ط هست نیروز قبل از مرگ آقا راد
 اما عمرش کفاف نداده

هاکان..هاکان   لی همون بود به وک  یکه کپ گرویداد و پرونده د یپروندرو به قاض هیبعد  و
پروندرو از   عی جا خورده بود سر یچشماش گرد شده بود حساب لیوک   یحرفا  دنیبا شن
از    عیهاکان سر   لیوک کردمی داشتم بهش نگاه م یکرد با نگران شی گرفتو بررس لش یوک

 سرجاش بلند شد 

درضمن   مینیبیباره که ما م نی اول یبرگه ها برا  نی..ا ی_اعتراض دارم جناب قاضلی وک
 عکسه که چاپش کردن  هی  ستی ن نالیبرگه ها اورج ن یا  ستی ن یواقع

 به حرف اومد  عی سر نایسول لی وک

کنن که دست   یبرگه هارو مخف  نیآقا هاکان آصلن کامل مشخصه خواستن ا  ی_باز لی وک
  ای کا  نی پنهون کنه که راد  یسهمو بهش نده و از طرف  نیموکل من بهش نرسه و ا 

 در ارتباط باشه   ایکا  نایکه با خواهرش سول خواستهیم

د بهش  که خونسر  نایتوهم به سول یبه سمت هاکان برگشتم که داشت با اخما  ینگران با
به نفع  یکم کم داشت همه چ  یعنیحرفا   نیخدا ا  یهم فشرد وا  یلباشو رو   کردینگاه م
 بره  ش یپ ینطوریا  دینبا  یبه ظرر هاکان ول شدو ی تموم م نایسول

که   هیاون بچه باشه آقا هاکان کس ی برا یخونواده مناسب تونهی_قربان موکل من ملی وک
 بچرو بسپاره دست پرستار   نی که ا ستی درست ن کنهیم یتنها زندگ

 کرد ینگاه م شی دا  یحالتا  نیبه ا یدستش مشت شد کارن با نگران  هاکان

 گرفته شد م ی_تصمیقاض

نگاه   نایو سول   نیبه انگ ظشیغل یهاکان با اخم ها  میاز سرجامون بلند شد  هممون
 کرد یم
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به  ای کارن کا یمدت سرپرست  نیا  یو ط کنمیموکول م  یبعد خی _دادگاهو به تاریقاض
 شهیواگذار م  ای کا نایسول

شده بود کارن بغلم کردو   رهیخ  نایبه سمت هاکان برگشتم که با حرص به سول ینگران با
کارن چشماشو بستو سرشو   دن یهاکان به سمتمون برگشت با د  ختیصدا اشک ر  یب
  یعنی شدی انداخت دستاشو با حرص مشت کردن آروم کارنو نوازش کردم باورم نم نی پا

  هیگر یصدا   دنیاونا؟با شن شی پ رفتیم  دیاب ؟کارنی راحت نیتموم شد؟به هم یهمه چ
 خت یر ی اشک م  کردویکارن به خودم اومدم و به سمتش برگشتم داشت به هاکان نگاه م

 یی _داکارن

و کلفه نبود حاال   یخوب نبود چهرش عصببه سمتش برگشت حال خودشم   هاکان
 کردن  هیو ناراحت بود کارن شروع کرد به گر نیغمگ

 تو بمونم  شیپ تونمیمن نم یعنی_کارن

سمت هاکان برگشتم رامان هم با غم به هاکان نگاه کرد دست راستش مشت شد اما   به
  کردیم  هیکه داشت گر کردی نگاه م یسکوت به کارن یچهرش همچنان ناراحت بودو تو 

  هیبذارم اون گر  نطوریهم تونستمینم کردمیم یکار هی  دیبه سمت کارن برگشتم با عیسر 
 کنه 

 م؟ یهوا بخور کمی   رونیب می_کارن بر 

  عیبرگشت رامان هم سر  شی نه تکون دادو دوباره به سمت دا یسرشو به معن  کارن
 د یکارنو بلند کردو گونشو بوس

 م یهوا بخور  کم ی رونیب می_اره عمو بهتره بررامان 

 ام یمنم االن م  دی_شما بر هاکان
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به نشونه باشه تکون   یافتاده سر  یبود انگار نه انگار اتفاق یلحنش محکم و جد هنوز 
شدم که   نی و انگ نایبرم که متوجه سول رونیدادم خواستم همراهه رامان از اتاق دادگاه ب

 ت رامان برگشتم و پچ پچ مانند گفتم: به سم ستادنی هاکان ا  یروبه رو 

 ام ی _تو فعل برو منم االن م

گفتو کارن برد درو بستم بهشون نگاه کردم هاکان دست راستش مشت   یباشه ا  رامان
 و سرد    یاخم داشت و نگاه جد هیشده بود اما چهرش فقط  

 چه قدر کمکت کرد  روز یپس لرزه د ی دی_د نیانگ

  ستادمی زد ناخواسته به سمتشون رفتم و کنار هاکان ا  یدیراست هاکان به سف مشت
کرد بعد دوباره با اون   یتفاوت  یبهم نگاه ب نیانگ ادی ب شیپ نشونیب  یری درگ خواستمینم

   کردیلبخند مسخرش به سمت هاکان برگشت که با اخم داشت بهش نگاه م

 د یر یبگ دیتونیرنو هم نم..کادیهنوز خلص نشد  ستین ا یراحت نی_به همهاکان

 که کارن مال ماست  یاالن بدون  نی_فعل که حضانتش به عهده ماست..بهتره از همنیانگ

گرفتو   نوی انگ  یهم بازو  نا یبازوشو گرفتم سول عیشد سر  کی نزد  نیقدم به انگ هی  هاکان
   دیآروم عقب کش

 م یکارن باش شی..ارزش حرف زدن نداره بهتره پرونی ب می_بر

  یرفت منم نگاه سرد رونیاز اتاق ب  تیبا عصبان دوی کش رونیبازوشو از دستم ب هاکان
 یکی دستش به کمرش بودو با اون  هیرفتم هاکان   رونی بهشون انداختمو از اتاق ب

بهش   تظرهرمنیغ ینطوریا  کهوی  نکهیانگار از ا  دیکش یموهاش دست م  یدستش کلفه تو 
  دیشده بود به سمتش رفتم منو که د یعصب گرفتنیظربه زده بودنو کارن داشتن ازش م

  یصندل یرامان کارنو رو  کردیم  هیدادم کارن هنوز داشت گر  هیتک واریآرومتر شد به د  کمی
 زانوهاش خم شدو اشکاشو پاک کرد  یپاش رو  ینشوند و جلو

 اون زنه بمونم شیپ تونمی_عمو من نمکارن
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 نکن  هیدلم گر زیعز  می_مام هسترامان 

 برم  خوام یعمو نم  خوامیم لروی و د  یی_من داکارن

خدا   یانگار قرار بود بکشنش وا کردیم  هیگر  یطور  هیبستمو روشو ازش گرفتم  چشمامو
 چه قدر وابستمون شده بود  

 گذره؟ ی زمان م ی_حاال چه طور

 ده یم حیون توضبرام روی همه چ ادیم   لی_االن وکهاکان

 گرده یبرم  شی به حالت معمول یبچه چه طور  نیا ی_بعد اون ضربه روح 

کمک کنه اما حاال   نایبه سول خواست یم نی..رادهی _همش به خاطر اون پرونده لعنتهاکان
 دونن ی با داشتن اون پرونده کارن حق خودشون م کننیاونا فکر م

 ده؟ یرس نای پس دست ا ی_مگه اون پرونده دست شما نبود؟چه طور

  رهیکه خواسته کارنو ازم بگ یهرکس  ستمیازش عکس گرفته اما من ولکنش ن  یکی_ هاکان
  کنمی م مونشیبهم ضربه زده پش ینطوریو ا 

شدم که داشتن به سمتمون   نایو سول نی متوجه انگ  کهوی دادم  هیتک وارید یبه پشت سرمو
با رامان   کردویم  هیهاکان هنوز متوجهشون نشده بود به کارن که داشت گراومدن  یم

 کرد ینگاه م زدیحرف م

 باشه؟  دیلطفا دعوا نکن انی_آقا هاکان دارن م

  کمیگرفتم و   واریاز د  مویبه نشونه باشه تکون داد تک یسر  دیکش یبا حرص پوف  هاکان
ماجرا    نی باشه تا ته ا نیتنهاتر از ا  خواستمیشدم هاکان تنها بود نم کی به هاکان نزد 

 کردم یم  یهرکار ششی کارن برگرده پ نکهیا  یکنارش بودمو برا 

جون کارنو آماده   لی..دمیبمون  نجایا  ن یاز ا شتریب ستین یاز ین گهی_به نظرم د نایسول
 ؟ یکنیم
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هم  یر یدرگ ینطورینباشن ا چشم هاکان   یبرنو جلو عتریکارو بکنم تا سر نیا  خواستم
بهم نگاه بکنه بازومو گرفت به سمتش   نکهیافتاد اما هاکان بدون ا   یاتفاق نم  نشونیب

 کرد ینگاه م نایداشت به سول  یتفاوت جد یبرگشتم ب

 تموم نشده  یزی..چون هنوز چکنهینم ی کار نیهمچ لی_د

ابد   یهاکان درضمن کارن برا   شهیتموم م ی_اره خب هنوز تموم نشده اما به زودنایسول
 ی نه موقت مونهیما م شیپ

 ارزششو نداره  زمیهدر نده عز   نیا  ینفستو برا  یخودی_عشقم بنیانگ

بازوم سر خورد رامان محکم   یبلند شدو به سمتمون اومد دست هاکان از رو  رامان
 صدا زد   نویانگ

 یزنی درباره داداش من حرف م  ی..دارنی_انگرامان 

 اشاره کرد  نایبه سول  تیبا عصبان هاکان

شوهرت درد شما فقط اموالو سهام اون   یداره نه برا یتو ارزش ی _کارن نه برا هاکان
 د؟ یبش روز ی برمن پ دیتونی م نیشرکته فکر کرد 

 م ی_هاکان آصلن..آرومتر بذار باهم بر نیانگ

قدم    هینگاه کرد رامان  کردیکه داشت به خودشو هاکان اشاره م نیبه انگشت انگ هاکان
شد با اخم بهش نگاه کرد به سمتم برگشت با علمت سر بهم فهموند که   کی بهش نزد

 کارن منم به سمت کارن رفتمو کنارش نشستم   شیبرم پ

 ی فهمیزود م یل یخ نویا  یستین میز یچ  یستیما مهم ن ی _تو اصل برا نیانگ

  کردینگاه م دادیکه همش براش تکونش م نیداشت به انگشت اشاره انگبدجور  هاکان
  نشونیتر شدو دستشو ب کی بود بهشون نزد دهی نبود رامان هم فهم یاصل نشونه خوب

 از هم فاصلشون داد  کمی گذاشت 
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 تمومش کن  یزن یبهم م ی..همرو دارنی_بسه انگرامان 

تو هم بگم توهم طرفتو انتخاب کن  یبهتره برا  ی_حاال که توهم وسط اومدنیانگ
 ن یبرده ا  ا یخواهرو برادرزادت  

رامان دستشو باال   عی شد که سر  کی نزد  نی قدم به سمت انگ هیچشماش گرد شد  هاکان
موهاش زدو روشو    یتو  یهم فشار داد چنگ  یاوردو جلوشو گرفت هاکان لباشو محکم رو

 : دیغر  یبلند  یدندوناش با صدا  یان از شدت خشم قرمز شده بود از ال ازشون گرفت رام

حرمتارو بشکنم دارم حرمت نستو    خوامی..نمنا یبرده ا  نای_چرت و پرت نگو برده ا رامان 
هاکان   شیپ نمیبیکه برام مهمه کارنه که م یز ی..تنها چیمیشوهر آبج نکهیا  رموی گیم

 نو؟ یا  یفهمیتو و خواهرم م شینه پ شهیخوشبخت م

شدن به سمتم برگشت   ریسراز  شتریاشکاش ب د یبلند رامان ترس یصدا   دنیبا شن کارن
 آروم بغلش کردم 

 ترسم یم  یلی_من خکارن

 چه طوره؟  رونی ب میاصل باهم بر  ای دلم ب زهی_نترس عز 

 م ی_برکارن

  یاومد  یکوتاه م   تو دادگاه ید یدیکردنشو م هیگر  یکارن برات مهم بود وقت یلی_خهاکان
 نینذار دهنم باز بشه انگ

 نه باز کن دهنتو  یگیم  یچ نمیبب یبازش کن خوامی_د منیانگ

 ببر  ریدست شوهرتو بگ  نای نه؟سول ای  نیانگ یکنی _تمومش مرامان 

بغلم گذاشتمو به سمت در  ریز   یبلند کردم عصاهاشو به سخت یصندل  یکارن از رو عیسر 
 تنمو لروزند نیانگ یعصب  یرفتم همون لحظه صدا  یخروج

 توام  ؟بایبری_بچرو کجا منیانگ
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 ؟ ی ..صاحابشبرتشی نداره کجا م  ی_به تو ربطهاکان

 ی هواخور برتشیداره م دزدهی_بسه بچرو که نمرامان 

 ن یگان  میبر میکنیجروبحث م  میسادیوا   نجای_حق نداره اصل ما چرا انایسول

 مونهیزودتر کارن م دیبر دی خوا ی_هرجا مهاکان

 ی د یدادگارو نشن یرا ی _نکنه کر بود نیانگ

 بفهمونم بهت   ای  یدیفهم مونهیم نجا یگفتم کارن ا  ی_توهم کر نبودهاکان

فکر   نی اومدم اصل به ا رونی از دادگاه ب  عیمعطل نکنم سر   نیاز ا  شتریدادم ب حیترج
  ییجا هیکارن ببرم   نکهیبرام مهم بود ا زی چ هیکه امکان داره برام بد بشه فقط  کردمینم

کجا ببرمش قطعا بهش خوش   دونستمیبهش برسه نه عمش م ش ی که نه دست دا
 گذشت یم

 

 کل(  ی)دانا

  نیمثل انگ یخواهرشو به آدم ادگاریداشتن تنها   نکهیبود از فکر ا ی بدجور عصب هاکان
ازش سر   یتا حرکت اشتباه گرفتی خودشو م ی اما جلو   خوردیخون خودشو م سپردیم

 کرد یم  وونشیداشت د  نی انگ یها  ینزنه اما حرفا و مسخره باز 

 تا حاال؟  ی _تک ضرب دستمو خوردهاکان

هاکان با   یبود که تک ضرب هاکان ردخور نداره فن دو انگشت  دهیزد شن یپوزخند نیانگ
  ارن ی چشمش ب  یجلو تونستینه مرده هاشو مکه همه ن کردیم  یدست آدم کار

 ؟ ی کنیم  دمیتهد میدی شن فشوی_تعرنیانگ

بدجور  یخفه نش گمی دارم بهت م میمستق ریفقط غ  ستمیشعار ن دو ی _اهل تهدهاکان
   رهی دستت به فنا م یانگشتا
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  دی_بسه بسه با هردوتونم تمومش کننایسول

  میهاکان آصلن بر  یمسئول عواقب بعدش خودت  ادی_اگه اون بچه امروز به خونم ننیانگ
 نا یسول

با   نی اومدن انگ  رونیحرکت کردن و از دادگاه ب یهردو به سمت در خروج نایو سول  نیانگ
  ینطوریا  دهی فردا به دادگاه گزارش م ارنیخودش عهد کرده بود که اگه تا شب کارنو ن

با رفتن اون دو نفر هاکان   شدیبه نفع اونم تموم م ینطوریا  شدیهاکان هم بد م یبرا 
و کارن قبل نشسته بودن برگشت   لی که د ییبه سمت جا تتفاوت روشو ازشون گرف  یب

ازشون نبود پس کار خودشو کرده بود به سمت رامان برگشت که داشت با    یاما خبر
 رفت یتلفنش ور م

 و کارن کجان؟   لی_د

 لس ید شی که کارن پ میدونی باالخره م دهیجواب نم ی ول  زنمی_دارم بهش زنگ مرامان 

 باشن  رونیب  دیشا  میدور باشه بر  طی مح ن یاز ا ییجا هی_اره حتما برده 

  یمحوطه سرسبز  یتو   لید دیشا  زدنیبه راه افتادن حدس م یبه سمت در خروج هردو
رامان باز با  نکردن هاکان و  داشونیگشتن پ یدادگاه بود رفته باشن اما هرچ  یکه جلو

با هم به   لینداد کارن و د چکدومشونویه  یجواب تماس ها  لی تماس گرفتن اما د لید
قصد داشت همونطور که "سلما" سگ پا   لی د نرفته بود  واناتی از ح  تیکمپ حما 

که فقط دو سال داشتو به رامان نشون داده بود به کارن هم نشون بده مطمئن   یکوتاه
مختلف   ی به سگ ها کردیمد کارن کنجکاو به همه جا نگاه ماو   یبود که ازش خوشش م

فراموش کرده بود و   رویکه براشون درست شده بود همه چ یرنگ یرنگ  یو به خونه ها 
کارن  نکهیهم از ا لیگوش بده د ل ید یراه بره و به حرفا  لیهمراهه د  کردیم یسع

انگار اونو شناخته باشه    لید دنیخوشحال بود و حالش خوب بود شادمان بود سلما با د
  دیسرو بدنش کش  یرو  یخم شدو دست دیهم خند لیبراش پارس کردو دم تکون داد د

به سلما   ل ید دید یم  یسگ موردعلقش بود کارن وقت شتسلمارو دوست دا یلیخ لید
که سلمارو   لی د نیاحساس کرد ع دیسر سلما کش یرو  یاونم خم شدو دست  کنهیمحبت م
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بود پس    لی سلما سگ مورد علقه د نکهیبه خاطرا  دیدوست داره اونم دوسش داره شا 
با سلما و غذا دادن بهش   یمشغول باز   یکارن هم اونو دوست داشت هردو با خوشحال

 د یشدن کارن خند 

 بخور سلما ایب خورهی_چرا غذاشو نم کارن

 ی خودت بهش غذا بد دیلوسه با   کممی  گوشهی تو باز   نی_سلما هم علید

 گه یخودته د هی_بگو شب

  نجایرامان جا خورد انتظار نداشت که اونو ا  دنی با د لیبه سمت صدا برگشتن د هردو
  یرامان که لبخند یبلند شدو روبه رو لیکارن مشغول غذا دادن به سلما شد اما د نهیبب
 ستادیلباش بود ا   یرو

 ی جواب نداد میکه زنگ زد  میهرچ  مینگرانتون شد یلی_خرامان 

 ؟ ی کرد دایبوده حتما متوجهش نشدم تو چه طور مارو پ فمیتو ک لمی_موبالید

 منم فراموش نکردم  نجا یا  امی اگه دنبال آرامش باشم م یبار گفته بود هی_رامان 

حد بهش توجه   نی رامان تا ا نکهیاز ا لید دیسر سلما کش   یرو یخم شدو دست  رامان
 گفت:  یخوشحال بود کارن با خوشحال سپردیداشت و حرفاشو به خاطر م

  ییدا هیمنه..  هیعمو نمیسلما..سلما ا  لی دوست مشترک منو د کنمیم  ی_عمو معرفکارن
 دم یبهت نشون م ادیهم دارم اونم ب

به هاکان   خواستیراورد مد بش یج یاز تو   لشویکرد راست شدو موبا   یتک خنده ا  رامان
کردنشون حدس زده بود که   دایپ یکرده درواقع هاکان برا  دایو کارنو پ  لیخبر بده که د 

هاکان   دادیجواب نم یکس   زدیکه زنگ خونرو م یکارنو برده خونش اما هرچ لید
 نگرانشون شده بود  کمیکرد  رکه زنگ خورد تماسو برقرا لشیموبا

 خونش  ومدهین لی _الو رامان..دهاکان
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 کردم  دایداداش نگران نباش جاشونو پ دونمی_مرامان 

رفت همونطور که داشت   نشیعقب گرد کردو به سمت ماش  لیدر خونه د یاز جلو هاکان
 دیکش  کردیم یبه لبه کتش که باد باهاش باز  یدست زدیحرف م

 بودن؟  ؟کجایکرد  داشونی_پهاکان

 فرستم یبرات م  شنویوکل  واناتی _پناهگاه حرامان 

  نی شتریتعجب کرد اما ب کم یاونجا رفته باشه  لید  نکهیاز ا  دیابروهاش باال پر هاکان
 کنه دا یاونجا پ تونهیم لرو یبود که د  دهیبود که رامان از کجا فهم ن یسهم تعجبش ا

 دنبالتون  امی_پناهگاه؟باشه االن مهاکان

   ارمشونی داداش من خودم م ستین یاز ی_نه نرامان 

 منتظرتونم  دینکن ری_باشه پس د هاکان

 نا یسول شی پ میکارنو ببر  دیکه با یدونی..فقط داداش منمتیبی_مرامان 

شما   کنهیفقط اعصاب کارنو داغون م یمجوز دستشونه اصرار و پافشار دونمی_مهاکان
 خودم برسونمش  خوامیم می کارنو جمع کن یل یخونه من وسا دی ایب

شد راننده در  نشیرفت هاکان هم سوار ماش لیتماسو قطع کرد و به سمت د رامان
کارنو   هیقرار بود باز گر نکهیکلفه از ا دی کش یبست و خودشم سوار شد هاکان پوف نویماش

بست و بازش کرد به رانندش گفت که برگرده خونه اونم با   یتحمل کنه چشماشو کم
افتاد هاکان فورا با مهرانا تماس گرفت و بهش   روشن کردو راه نویماش  یگفتن چشم
  قیکرده تحق دایپ یاون پروندرو لو داده و بهش دسترس یک نکهیدرباره ا  عتریگفت که سر

 اومد   یباره کوتاه نم نیدر ا  یراحت نی کنه هاکان به ا

 

 ( لی)د
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و  خبر گذاشتم یب نکهیانتظار داشتم هاکان به خاطر ا  میکارنو جمع کرده بود  یل یوسا
نگفت فقط   یزیچ دی منو د یراه بندازه اما وقت  یجنجال هیرفتم و کارن هم با خودم بردم  

هاکان کنار کارن نشسته بودم هاکان    نیکارن بغل کردو رفت تو اتاقش االنم تو ماش
رامان جلومون بودو راهو بهمون نشون   نیبه خاطر هم بودبلد ن نارویآدرس خونه سول

اونم   دادمی م  شیدلدار  کردمویکارن سرشو بهم چسبونده بود تمام مدت نوازشش م  دادیم
  نیبه ا یکه چه جواب موندمیوقتا توش م یکه بعض  دیپرسیم ییسواال  زدوی غر م یه

 سوالش بدم  

 خودمون  شیپ  یگرد یبرم ی کارن جان زود برهی طول نم  یاد ی_زمان ز هاکان

 ؟ ی_اگه منو دوست نداشته باشن چ کارن

 دوست نداشته باشن   شهی_مگه م

 عمو رامانمم باشه می تو و دا  شیشما دو تا باشم پ شیپ خوامی_من فقط مکارن

 مدت صبر کن باشه؟ نی تو فقط ا ییدا برهیطول نم  ادی_ز هاکان

کارن زد و با علمت سر بهم    یبه رو  یبه سمتمون برگشت لبخند  ستادی هاکان ا  نیماش
  یل یو  هیشد  ادهیرامان هم پ میشد  ادهیبشم همراهه کارن باهم پ ادهیاشاره کرد که پ

داشتن اونوقت چشمشون دنبال ارث   هیما  نهمهیسرسبزو بزرگ پوف خودشون ا یلیخ
حرفاس دست کارنو گرفتم   نیتر از ا  دهیچی بچه بود هرچند معلوم بود ماجرا پ نیا

  یزیچ ادی انگار    کهویهاکان هم دست کارنو گرفت    ستادمی ور زدم و کنار هاکان اد  نویماش
کارنو برداشت به دستش   ی عصاها نیماش یافتاده باشه کلفه دست کارنو ول کرد و از تو 
 داد کارن هم باهاشون شروع کرد به راه رفتن 

 د؟ یکنی_بغلش نم

دستش بهم   ادیخوشم نم رتشیگی جلو از دستم م ادیم  نای_بغلش کنم حتما سولهاکان
 بخوره 
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بودو با   ستادهیدرگاه ا  یکه تو  نایاخم کرد و به سول کمی تعجب بهش نگاه کردم که  با
 نگاه کرد  کردیداشت بهمون نگاه م  یاد یز  بایفاصله تقر 

 شدن   مونیپش دیشا نن یبهتر بب تشویوضع نی_بهتره ا هاکان

  ستادن یبه سمتش رفت رامان و هاکان پشت کارن ا  نایعمش که شد سول کی نزد کارن
شده بود    ییزمانا  نیع افشیو با غم به کارن که باز ق   ستادمی فاصله از رامان ا کمی منم با 

 زد  یکارن زانو زدو بهش لبخند یجلو ناینگاه کردم سول گرفتی م شوی گر  یکه داشت جلو 

 ی صفا اورد دلم به خونمون  زیعز  ی_خوش اومد نایسول

 نیبرگردوند هاکان به انگ  گهی سمت د هیروشو از عمش گرفتو سرشو به  عیسر  کارن
  رهیهم همچنان به هاکان خ نیانگ  کردیم  رشی کرد انگار داشت با نگاهش تحق ینگاه

گرفت به سمتم برگشت و آروم بهم اشاره کرد منم که  نیشد هاکان نگاهشو از انگ
زانوهام خم شدم همقد   یرو نایسول نی عبودم به سمت کارن رفتم و  دهیمنظورشو فهم

 کارن شدم 

 _کارن جانم 

 مظلوم به سمتم برگشت  کارن

 ل؟ ی_جانم دکارن

 دم یبه لباسش کش  یزدمو دست یکارن لبخند یبه رو  دیابروهاش باال پر  نایسول

هاکانت خونه توئه اصل کنجکاو   ییخونه دا ن یهم ع نجایم؟ا یباهات حرف نزد _مگه
  یدلم همه آدما  زیعز  یخوش شانس یلیچه قدر دوست دارن تو خ  نی ؟ببیستیاتاقت ن

 از هموناست  یک ی هم  نا یدوست دارن عمه سول نجایا

 نگاه کرد آروم گفت:  نایبه سول یبا تخس کارن

 هم استخر داره؟  نجای_ا کارن
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 لباش بود گفت:  یکه رو  یبا لبخند گنده ا  نایتر شد سول ظیلبم غل یرو  لبخند

 توش  یبر  یتونیم  یینباشه اگه بخوا شهیدلم مگه م زی_اره عز نایسول

آب   یبود که بندازمش رو دهیخر  یباد  قیبرام قا  می برم توش دا خوامی_نه من نمکارن
 م تونینشدم شنا کنم نم می فعل قد دا

 گفت:  یزانوهاش بلند شد دستشو پشت کارن گذاشت با مهربون ی از رو  نایسول

 تو  م یبر ای آب ب یتو یبر یکه بتون خرمیدلم منم برات م زی _عزنایسول

کارن به سمتمون برگشت با   ستادمی چند قدم برداشت بلند شدمو کنار هاکان ا کارن
انگار   میکه برش گردون کردیبهمون نگاه کرد انگار داشت ازمون خواهش م تی مظلوم

 اومد   یهم نم نجایاگه دست خودمون بود اصل به ا   دونستیدست ما بود نم

 ؟ ییای تو نم  یی_داکارن

 زانوهاش خم شد  یبه سمتش رفت مقابلش رو  هاکان

کنم اما    یدگین رسبهشو دی دارم با ییکارا  هی امی باهات ب تونمیدلم من نم زی _عزهاکان
خونه   گردونمی زود برت م  دمیبهت قول م مونهی م شت یپ نجایمدت ا هیعمو رامانت  

 یی خودمون نفس دا

آغوش هاکان پرت کرد دستاشو   یزد عصاهاشو ول کرد با ذوق خودشو تو  یلبخند کارن
زد هاکان هم کارنو درآغوشش گرفتو با آرامش چشماشو   یدور گردن هاکان گرفتو لبخند

 بست 

 یی دوست دارم دا  یلی_خکارن

که چه قدر مامانتو دوست دارم تورو هم همون   یدونیاز تو م  شتری ب یلی_من خهاکان
 اندازه دوست دارم 

 جون باشه؟  ییدا مونمیخونه منم منتظرت م  یگردونی_پس حتما زودتر منو برمکارن
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ناراحت شده بود  گرفتی نم لیحد اونو تحو   نی تا ا نکهیانگار از ا  دیکش ی پوف نایسول
 اره بازو بسته کرد  یهاکان از کارن جدا شد عصاهاشو دستش داد چشماشو به معن

   ییباش دا  لی_مراقب دکارن

 دیلبام نشست کارن به سمتم برگشتو خند  یرو  یزد خودمم لبخند محو  یلبخند  هاکان

  یز ینر  ینخودفرنگ ییدا یماکارون یتو  یتون ی م گهی د ستمیمن ن یوقت  لی_دکارن

به سمت در  کهی کارن هم روشو ازمون گرفت چشماش پر از اشک شد درحال دمیخند
  شویگر   یکه معلوم بود داشت جلو ییبا صدا  رفتیبود م ستادهیتوش ا  نیخونه که انگ

 گفت:  گرفتیم

 بعد خدافس  امیبذار من ب لیفعل د یدرست نکن تزا ی_پکارن

تو چشمام جمع شد خواستم به سمتش برم که هاکان مچمو گرفت با بغض بهش   اشک
کارن به  دیمنو عقب کش  یهاکان هم حالش خوب نبود به آروم  دینگاه کردم لبام لرز 

  عیشد سر   ریبه سمتمون برگشت اشکاش که سراز  ستادویدرگاه ا  یرفت تو ن یسمت انگ
به سمتمون   نایبغل کردو رفت تو سول نباالخره کار ن یروشو ازمون گرفتو رفت تو انگ

 برگشت  

 نا؟ یباشه سول شتیپ ییخوا یاونوقت بازم م ین یبی_حالشو مرامان 

 کنه ی_به ماهم عادت منایسول

 طش؟ یشرا  ن یا  ی_االن؟تو رامان 

 نمتون یبیتو رامان؟من رفتم م یی_نما نایسول

هاکان از رامان کوتاه   دمیبه چشمام کش یهاکان دستاش مشت شد دست نایرفتن سول با
کردم و دنبالش رفت کنار   یرفت منم از رامان خدافس  نشیکردو به سمت ماش یخدافس
تر  داد به سمتم برگشت انگار آروم  رونشیبا پوف ب دویکش ینفس آروم ستادی ا  نشیماش

 زدم یباهاش حرف م دیشده بود وقتش بود با
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 _آقا هاکان..

 سوارشو ستمینه ازت ناراحت ن یبگ یچ ییخوایم  دونمیم  لینگو د  یزی_چهاکان

  نیلبام نشست خوبه خدارو شکر سوار ماش  یرو ی باشه تکون دادم لبخند  یبه معن یسر
دور  چرخوندویدست فرمونو م هیبا   کردویروشن م نشویماش کهیشدم هاکان هم درحال

 که باهاش تماس گرفته بود حرف زد  ری با دم زد یم

..باشه گردمینشد؟..نه کارنو رسوندم خونه عمش دارم برم یشد خبر یچ  ری_دمهاکان
 ..خدافسیکنی کارش م یچ نمیبب

 که قطع کرد به سمتش برگشتم  تماسو

 ه یحرفه ا  تونی اما رانندگ  تون برتیاونور م نوریرانندتون ا  شتریب نکهی_معلومه با وجود ا

 ستم یبلد ن یزیچ  ستین نی _اوهوم..راننده که دارم نشونه ا هاکان

حالش بهتر    کمیکنم که  یکار خواستمیاز اخماش باز شده بود م کمی کردم   یخنده ا  تک
 بشه 

 _بله به خاطر کلسشه 

تکون داد معلوم بود خودشم خندش گرفته رومو ازش   دی به نشونه تا یسر  هاکان
 شدم  رهیسرسبز بود خ یکه دو طرفش حساب یگرفتمو به سمت جاده ا 

کارن هم  ری مس  نیبه ا می ایدفعه بعد که م دوارمیداره..ام ی_چه قدر منظره قشنگ
 باهامون باشه 

 ه؟ یچ   انشیکه گفت جر   ییتزا ی_اون پهاکان

 یبهم کردو به سمت جاده برگشت همونطور که سع یسمتش برگشتم که نگاه کوتاه به
دادن   ح یحالشو بهتر کنه شروع کردم به توض کمیباشه تا بتونه  یجان یلحنم ه  کردمیم

چشمام بود اما   یمظلوم و نازش جلو  ی خوب نبود هنوز چشما ادیهرچند حال خودمم ز 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

341 
 

و اونم مشتاق   دادمیم حیکه داشتم براش توض نطوریبود هم تیخب االن هاکان تو اولو 
کرد خواست جواب بده که   ی زنگ خورد به صفحه نگاه لشیموبا  دادیبه حرفام گوش م

 گفتم:   عیسر 

 د یکنار بعد جواب بد دی_بزن

 باال داد  ییسمتم برگشت ابرو به

 ؟ ی د یکردنمو د ی_نه بابا..تا حاال چشم بسته رانندگ هاکان

کرد و بعد تماسو برقرار کرد اما    شتریسرعتشو ب  کمی زد  یگرد شد لبخند کوتاه چشمام
زدو به سمتم گرفت با تعجب بهش نگاه   کریاسپ ی نزنه تلفنو رو  نیحرفمو زم نکهیا  یبرا 

 کردم 

 هان؟ ی_بله الهاکان

  هیاز دستش گرفتمو براش نگه داشتم    لویچشم و ابرو اشاره کرد منم مردد موبا  با
  یدست رانندگ هیبا   شهیپاش هم یدستشم رو ی کیفرمون گذاشت و اون  یدستشو رو 

   کردیم

 کنم؟  فیشرکت راننده براتون رد  دیگرد ی_سلم آقا هاکان..گفتم بپرسم اگه برمهانیال

 ام ی_نه خودم مهاکان

ببره   خوادیهرجا م  روی از بچه هارو گذاشتم آقا دم یکیکارا هستن   ری گیپ ری_آقا دمهانیال
 دنبالتون برتون گردونم شرکت  امیگفتم خودم ب

به جاده نگاه   کهیدرحال یدستم داد هاکان با ژست مردونه خاص  ی کیبه اون   لویموبا
 به نشونه نه تکون دادو گفت:  یسر کردیم

 ..تو تو شرکت بمون کمک دست مهرانا خانوم باش ستین یاز ین هانی_نه الهاکان

 د؟ یبا من ندار ی_باشه آقا کار هانیال
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 یه نباش_نه خستهاکان

 _ممنون خدافسهانیال

 که قطع شد منم دستمو سمت صفحش بردمو خاموشش کردم  تماس

 د یزنی خوب حرف م نقدریبا راننده هاتون ا دونستمی_نم

راننده باشه در  خوادیاز ماست خودش م  یعضو  ییجورا هی کنهیفرق م هانی_الهاکان
 دوششه  یهم رو یا  گهی د فیاصل وظا 

 ن یرفت یاشتباه رو ی انگار حواستون پرت شد مس نیزد ی حرف م نی داشت یوقت گم ی_م

 سرراهمونه  بایتقر ینداشته باش یکار دوارمی ام  ییجا هیبرم   خوام ی_مهاکان

 ست ین ی_باشه مشکل

کردم به سمتش برگشتم و   یدستام بود نگاه یکه هنوز تو  متشیگرون ق لی موبا  به
به صفحش نگاه   د یستام لرز د یبه دستش دادم که همون لحظه دوباره تو  لشویموبا

 کرد  یکه تک خنده ا  دمیخجالت کش کمیباال داد   ییکردم هاکان ابرو

 _ناشناسه 

 کر یبزن رو اسپ ستی ن ی_مشکلهاکان

  نیماش یکارن تو  یهمون لحظه صدا  کر یاسپ یبراش برقرار کردمو دوباره زدم رو  تماسو
 انداز شد   نیطن

بوکس   سهیبزرگ شدم ک گه ید  گمیمن م یبه عمه بگو ه یزیچ  هی..؟یی _الو دا کارن
  ست ینست مناسب ن یبرا  گهیم  خوامیم

پارک   ی گوشه ا  نویماش ستادویهاکان ا  میهمراهه هاکان به سمت هم برگشت همزمان
 کرد 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

343 
 

 _الو هاکان؟ 

 اخم کرد  کمی  هاکان

 ساعت بگذره بعد عمه بودنتو نشون بده  هیاونجا چه خبره؟بذار    نای_سولهاکان

  شهیم تی که کنار تو بهتر ترب شه یادعات م  ؟بعدید یبوکس خر  سهیکارن ک ی_تو برا نایسول
 ؟ یدون ی بچه ها م یاز روانشناس  یزیاصل چ

سالن ورزش    رفتیم یواشکی اومد خونم  یم  دمیبوکس نخر  سهی _من براش کهاکان
 کرد یم یباز  نی پا

  ی ادیکه شکلت ز  یبد  ادیبه آشپزت  دوارمیروشن شد ام هیخب پس قض یلی_خنایسول
   رهیگی که همش بهونه شکلت م ستیبچه خوب ن یبرا 

 نگه   یزینگاش کنم که چ یطور هیاخم کرد بهم نگاه کرد که باعث شد  هاکان

 یاریبراش در ب  یباز  سی خس ستین یاز ین  فرستمیبراش م گهی ساعت د هی_ هاکان

بارش    یجور هی ستیحرفا ن نی بحث ا بتیپولتو بذار تو ج ییجناب دا نی _ببنایسول
حرف    ستی حرف من ن  نایداشته باشرو داره ا دیکه نبا ینادرست یکه همه اخلق ها  یاورد 

 گرفتم ی نم هیبودم براش دکتر تغذ سیکودکه اگه خس  هیروانشناس و دکتر تغذ

تار مو از سرش کم بشه خدا سر   هی..نایحرفا ندارم سول  نیبه ا یمن کار  نی _ببهاکان
  ییایبرب یتونیاز پس بهونه هاش نم  کشمیم شی به آت تویشاهده به روح خواهرم زندگ

   ره یگی بهونه ها نم ن یمن از ا  شیپ ینگهش دار یستیمجبور ن

 دوباره راه انداخت  نویماش دوی کش یازم گرفتو تماسو قطع کرد پوف لو ی کلفه موبا هاکان

باز حالش بد   ترسمی بره م شی پ گهید  کمیونه گرفتناشو شروع کرده _هنوز نرفته بههاکان
 بشه
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مثل کارنو    یکی  دیبا رهی م شی حلل زاده به دا  گنیلجباز بودنشم به شما رفته م نی _ا
 یمثال بزن

به فرمون   ارهی کم نم نی نه بابا ا  دم یبهم نگاه کرد که منم پرو پرو بهش نگاه کردم د  هاکان
چه قدر گذشت   دونمیکرد نم شتر یاشاره کردم که نگاهشو به جاده سرسبز دادو سرعتشو ب

هم   یآب یا یسرسبز و در  ی مرتفع بودو کوه ها کمیکه   ییجا ستادی ا نش یاما باالخره ماش
داد منم به سمتش رفتمو کنارش   هیهاکان به در تک  میشد ادهین پیمعلوم بود از ماش

سکوت گذشت   ی تو  یمدت میشد  رهیبه منظره روبه رومون خهردومون  ستادمی ا
حاال که کارن نبود فکر کنم   م یباهم حرف بزن خواستیدلم م میساکت باش  خواستمینم
لحظه احساس   هیخونش؟چرا   رفتمیم  دینبا گهید یعنیبه رفتن من نبود   یاز ین گهید

 کردم؟  یناراحت

داره اما همون آب و   ایهم با در  یادی فاصله ز  نکهیبا ا  وزهی چه قدر قشنگ باد م نجای_ا
 هوارو داره 

به خاطر   نجایا  اوردیبچه که بودم بابام منو م نجایا  ام یم  رهی_من هروقت دلم بگهاکان
 م یکرد یوزش باد خوبش بادبادک هوا م

بادبادک هوا   یبرا  نیشما تقارنو دوست دار هیشما انتخاب خوب ی_بادبادک هوا کردن برا 
 ازه یرن نرفتن هم تقا

  یزیاما چ خت یری بهمش م کمی  خوردویسرشو به سمتم برگردوند باد به موهاش م  هاکان
 کرد یمردونش کم نم  تیاز جذاب

 _همه تقارنو دوست دارن هاکان

  خورهیبدرد من م دونمیخونده بودم نم روی درباره تفاوت تقارن با آدما موضوع ییجا  هی_
نقص باشه  یب ستیالزم ن یدوست داشته باش روی زی چ نکهیا  ینه اما گفته بود برا ای
 ذهنمه   یتو شهیکه هم هیزیچ ن ی نه اما ا ای خودم تقارن دارم  دونمینم
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به   مویهردومون کنار هم بود  کردیبود هاکان بهم نگاه م ایدر  یمدت که نگاهم رو تمام 
ژستش بودم   نیشلوارش بود عاشق ا  بیج ی هاکان تو  یدستا میداده بود هیتک  نیماش

برعکس انگار ازش   کردینم ی نیروم سنگ دادینگاهش اصل آزارم نم کرد یم  شتریابهتشو ب
 اومد  یخوشم م

 یی با ی_ز هاکان

 رفت  نیاز ب  کمیلبم بود   یکه رو  یسمتش برگشتم لبخند به

 نهیا  تی _اگه کنجکاو هاکان

مثل    یبود که مرد بایز  یلیبرام خ دمیانداختم خجالت کش نی زدم سرمو پا یکوتاه لبخند
  یدادم الل شده بودم اما تو  ایداشته باشه نگاهمو به در ینظر نی هاکان دربارم همچ

  نی بهم زده بود اما اول روی حرف  نیهمچ هینبود که   یکس نی غوغا به پا بود اول یدلم حساب
 یی دلم رفت رو ترن هوا کهوی ی نطوریبارم بود که ا

 ی ری و م ییا یم می ..مثل قدیبه کار کردن با من ادامه بد  خوام یم  لی_د اکانه

 نوی اما خودمم هم کردمیهرچه قدرم کتمان م کردمیسمتش برگشتم احساس م به
 آشپزش باشم و از خونه فعل نرم  خواستیدلم م خواستمیم

 _باشه قبوله 

 بهم نخوره  ینمون تا تعادل کس کاریوسط تو هم ب ن یخونه ا گردهی_کارن زود برم هاکان

  یحرفش زدم اونم لبخند کوتاه مردونه ا  دی به نشونه تا یباال انداختمو لبخند یا شونه
  لمیبرگشت منم نگاهمو ازش گرفتم که موبا ایلباش نشست و دوباره به سمت در  یرو

ده  دا نیل یشمارشو به آ زد یمدت بود بهم زنگ م  هیشماره ناشناس بود که  هیزنگ خورد 
مزاحمم نشه چه  گهیبلد بود بارش کرده بود تا د  فحش یبودم بهش زنگ زده بود هرچ

ازش نشده بود اما االن باز زنگ زده بود   یبود خبر یدو روز  میدیقدر اون شب هم خند
 کردم اما بلفاصله باز زنگ زد هاکان به سمتم برگشت  جکتیتوجه ر یب
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 ؟ ی دی_چرا جواب نمهاکان

  شهی _مزاحمه جوابشو ندم خودش خسته م

 س؟ یپل ی دی _مزاحم؟خب چرا شمارشو نمهاکان

 گه ید  یکیسراغ   رهیخسته که شد م  ضهی مر  اروی _حوصله رفت و آمداشو ندارم 

 دراورد به سمتم گرفت  بشیج یباز زنگ خورد هاکان دستشو از تو  لمیموبا

 تا خودم جوابشو بدم  لتوی_بده من موبا هاکان

 .. ینطوریآقا هاکان ا ستین یاز ی_نه ن

 کردم چون.. ادیکارا ز  نی ..حرفمو گوش بده..من از ا لی_د هاکان

  لویموبا   کردیداشت به خواهرش هانا اشاره م هیمنظورش چ دونستمیکرد م سکوت 
  لی کرد موبا یسمتش گرفتم که از دستم گرفت تماس قطع شد هاکان به شماره نگاه

 جواب داد  اروی  نکهیمنتظر موند تا ا  کمیدراوردو شماررو گرفت   بشیج یشو از توخود

 ن؟ یداشت یامر دی_با شماره )..(تماس گرفته بود هاکان

تر شده بود نگاه کردم چه قدر اون لحظه جنتلمن   یجد  افشیق کمیبه هاکان که   منتظر
 تر شده بود برام 

من برادرش    ری..خگمیمن بهش م  دیبگ دیبا صاحب اون شماره دار ی_اگه کارهاکان
 ستم ین

 باال دادو با خباثت تمام گفت: ییسمتم برگشت ابرو به

مزاحمشون بشه چون از کاراش عقب   یکارمندامم حساسم کس ی..رو سشمی _رئهاکان
جات   یشماره زنگ نزن نیبه ا  گهیشمام بهتره د  رهیبدجور کلهم باهاش توهم م مونهیم

تا سه   شی اگه نسوزون شهیم  وی س لمیچون شمارت االن تو موبا  سوزوندمی بودم شمارمو م
   یخوددان گهید کنمی م دایکل آدرس خاندانتو پ گهی ساعت د
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 گرد شد خندم گرفته بود  چشمام

ردتو   یچه طور نی امتحان کن سه ساعت وقت بده بب ییخوا یم ستی_نه بلوف نهاکان
تا   سوزونمی کارو بکنم فوقش شماره کارمندمو م نی ا  ستمین کاریهرچند اونقدر هم ب زنمیم
ضمانت اتفاقات   گهید فتهی ب لشیموبا  ی شمارت رو گهی بار د هی یمزاحمش نش  گهید

 ..کنمیبعدشو نم

بهش   یناجور زی چ اروی اخم کرد انگار   کمیکردم  ییصدا  یده بهاکان نگاه کردم تک خن به
 لباشو کج کردو گفت:  کم یخونسرد   عیگفته بود اما سر 

 گمیکن االن برات م کنم؟صبری کار م ی_نه خب..آها که چهاکان

چشمام گرد شد  گهیسمت د  هیازم فاصله گرفتو رفت    دمید یبعد در کمال ناباور  و
بهم کرد که جلو نرم   یبه سمتم برگشت نگاه خطرناک  کهویخواستم به سمتش برم اما 

که  یهاکان شدیپنگ شده بودو فکمم تا نوک پام باورم نم نگیتوب پ  هیچشمام اندازه 
تماسو قطع   کرد یجروبحث م  نهمهیا  ارویاالن داشت با اون   زدیبه زور چند کلمه حرف م

  یکیاون    رفتی ور م  لشیهمونطورکه داشت با موبا ستادید روبه روم ا کرد به سمتم اوم
چونم گذاشت و دهنمو که از شدت تعجب باز   ری دستشو جلو اورد دوتا از انگشتاشو ز 

 کنار گوشش گذاشت  لویشده بود بست همون لحظه دوباره موبا 

ردشو   خوامیم  فرستمیشماره برات م هیباهات داشتم   گهی کار د هی..نه هان؟ی_الو الهاکان
تو   ستین ی زی..نه چهیهمون قبل نیع  لشویمدل موبا  یآدرسشو حت شویهمه چ یبرام بزن

 ..منتظرم ینگ یز یچ ری فقط کاراشو بکن اطلعاتشو بفرست برام فقط به دم

 تفاوت گفت:  یگذاشت به سمتم برگشت ب بشیج  یتو  لویموبا   هاکان

 م ی..برگرد شهیمزاحم نم گهی د فرستمیچندتا عکس برات م هی_شب  هاکان

 جلوشو گرفتم که بهم نگاه کرد  عیسوار بشه که سر   خواست

 ؟ ی_عکس؟عکس چ
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داره   یگفتم که حساب کار دستش اومد با ک ییزایچ هیحرف زد منم    یادی ز  کمی_ هاکان
  یچون بعدش بازهم بلبل زبون  ومدی دستش ن خواستمیاما خب اونطور که م  زنهیحرف م

کتک خوردشو برات   افهیردشو که زدم عکس ق رسهی هر دستم مکرد اطلعاتش تا بعدازظ
 فرستم یم

 کرد  یسست شد تک خنده ا  کمی پاهام  شدی افتادم باورم نم یداشتم پس م  گهید

و   نیاز پل یی خوا یهانا نبود م ی شانس اورده جزو مزاحم ها اروی  نی_برو سوار شو اهاکان
  خواستممی باهاش نداشتم نم ی کار کردم من کار یمزاحم هانا چ   نیرامان بپرس که با آخر

به دور  کمی بهم بگو آدمام   یکنم خودش مجبورم کرد دوباره مزاحم دم دستت داشت یکار
 هیبه  ینطوریا  دمیکه بهشون م میاونهمه پول  خورهیبدردشون م زایجور چ نیاز اکشنن ا 

 اد یم یکار

 یکنیم یشوخ یدرسته؟دار یکنیکارو نم ن ی_شما ا

االنم اگه    رسهی ندارم گفتم که تا شب عکساش به دستت م یشوخ  یمن با کس_ هاکان
 سوار نشو  ستین یمشکل  یبرگرد  ییخوا ینم

روشن کردو راه   نویدور زدمو سوار شدم ماش نوی ماش  عیخواست سوار بشه سر  نکهیهم
چشمش   یجلو  شو یدود  نکیتفاوت ع یافتاد با تعجب به سمتش برگشتم که اون ب

 گذاشت 

جنبن پشتش   یب ایکه بعض یدونیخودمون بمونه..م نیمسئله هم بهتره ب نی _اهاکان
 کردم یکارو براش م نی تو بود ا یهم جا  یا  گهیهرکس د  ادیحرف در م یکل

 نکنم اره؟  ال یفکرو خ دیگیم  میرمستقیبهم غ د ی_االن دار

 ستم یمن ن  یدنبالش کهی_به نفع خودته آخه فکر کنم قبل بهت گفتم اونهاکان

 کرد نی چشمش باال پا یرو  کمی  نکشویتفاوت ع یحرص بهش نگاه کردم که ب با
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به سرش نزنه   الیبعدش فکروخ نکهیا  یبرا  یکن یکه به دختر جماعت م ی _کمکهاکان
امشب نخواب تا   ییخوا یخودت گفتم وگرنه م   یبرا  یبگ یزیچ نی همچ هی  دیتهش با

 صبح ضعف کن و لبخند بزن تو هپروت غرق شو 

از شدت خشم مشت شد مشتمو باال بردم بکوبونم به شونش که همونطور  دستام
دست آزادشو باال اوردو آروم مچمو گرفت   یکیتفاوت اون   یبود ب رش ی نگاهش به مس

 داد  بهش  یفشار آروم رهیکه دردم نگ یطور

 داره خانوم کارمند   یعواقب بد س ی_دست بلند کردن رو رئهاکان

کشنه   یمنم مثل اون دخترها  ی کرد ؟فکری و مغرور هست فتهیخودش یلیخ یدونستی_م
 مرده دوروبرتم؟ 

 ی بهشون دار یزیر  یشباهت ها  هیاما   یستی_مثل اونا که نهاکان

 کنم؟  یباهات عروس نمیدنبال ا نکهی_ا

 حرص خوردن اونا برام لذت بخشه  نی حرص خوردنت ع  نکهی_نه اهاکان

برداشتو به سمتم برگشت همونطور که نگاهش به  نکشویتعجب بهش نگاه کردم ع با
 شمی آت کبارهیکه به  دمی چشماش د  یتو  یچ  دونمیزد نم یسمتم بود لبخند کوتاه

ه نتونستم بهش بگم به جاده نگاه کن فقط تونستم ب یخاموش شد سکوت کردم حت
فرمونش ببرم آروم   سمت چشماش بود دستمو به   یهمونطور که نگاهم رو  یآروم

به جاده   میبچرخونم اونم نگاهشو ازم گرفتو به سمت جاده برگشت چون کم کم داشت
  یهاکان تک خنده ا  شدیداشت شلوغ م کمی می د یرسیم  شدیکه به شهر وصل م یاصل

 به نشونه تاسف تکون داد خودمم خندم گرفته بود ی کردو سر

خوشم  یکنیو بغض نم  یشنوی م لتهیکه برخلف م ییحرفا  ای یکنیقهر نم نکهی_از ا هاکان
اگه جونت    یحت  یکه با من دار یرفتار نیع اری کم ن ی مرد  چیه یوقت جلو   چیه ادیم
اما   یسش دارکه دو یکنیبا سلول سلول وجودت احساس م رهیطرف مقابلتم در م یبرا 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

350 
 

تو   یجنس مخالف ارزش نداره حاال برا  وننخواستت غرورتو براش نشک ایپست زد  
 من زن   یبرا شهیجنس مخالفت مرد م

 حرفاتون بوداره  دی_معلومه زخم خورده ا 

هرچند فکر کنم    یشیمتوجه م شو یبه موقعش خودت بهتر معن ستین  ینطوری_نه اهاکان
   یبودنت مغرورو حساس گوشیو باز   طونیش نیدرع  یهست ینطوریهم

ازم باال رفت   یبیحس عج هیکرد و بعد دوباره به سمت جاده برگشت   ینگاه مین بهم
برگشتم اونم مثل من سکوت کرد کم کم وارد   رونیچشمامو بازو بسته کردم و به سمت ب

نشست احساس   ابونایها کم شدو جاش ساختمونا و خ یاز سرسبز میشد  یجاده شهر
اشتباه   دمیشا  زدیحرف م شدویباز م شتریبزبونش  کمیمن که بود  ش ی هاکان پ  کردمیم

خونمون    یفکر بودم جلو  یبه خودم اومدم تمام مدت تو  ستادی که ا نی ماش کنمی فکر م
  دیرسیمهربون به نظر م افشی بود به سمتش برگشتم اونم به سمتم برگشت ق ستادهی ا

 یهمون چهره دوست داشتن

 ن یعوض کرد  رتونمیمس  _ممنون..به خاطر من

 شد  روروی امروز کل تعادلم ز  ستی_مهم نهاکان

 نی شما رفت امیتا من ب یعنی..نمتونیب یگفتم البته که نم  ی..چنمتونیبی_فردا م

باعث    افشی ق نیهم کردیلبش بودو بهم نگاه م  یمردونش رو  کی لبخند کوچ  هاکان
 هول کنم  کمی  شدیم

  نیخواستیم  یغذا هرچ ی برا  یعنی..دیسیبرام بنو دیخواست ی_زنگ..نه زنگ نه هرچ
 ن ی سیبنو

 خندش گرفته بود اما جلوشو گرفت و با همون لبخند کوتاهش بهم نگاه کرد  هاکان

   امی_من فردا سر ساعت م
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در بردم بازش کردم که با صدا زدنم متوقف شدمو به سمتش   رهیسمت دستگ  دستمو
 برگشتم 

 ل ی_د هاکان

چشمام سر دادو به شونم  ینگاهشو از رو  کمیبستم و منتظر بهش نگاه کردم  کمی درو
 شد  رهینگاه کرد بعد دوباره بهم خ

  یبود  شمونیمدت پ  نیا  یکمک کرد  یلی_ممنونم به خاطر کارن..به خاطر من..خهاکان
 گردونم ی کارنو برم شهیباز درست م ی..همه چیحالو هوامونو عوض کرد 

 نمتون یبی..مدی ایکه از پسش بر م ونمد ی_م

شدم و به سمت در ساختمون   ادهیپ نیتکون داد از ماش دی به نشونه تا یسر  هاکان
اما   ستاده یهنوز ا  دمیقفل انداختم به سمتش برگشتم که د  یتو دویحرکت کردم کل

زدمو وارد   یلبخند  زد یکنار گوشش گذاشته بودو داشت باهاش حرف م لشویموبا
 مغرورانه بود    اشمی جنتلمن باز  یشدم حت ساختمون 

 

 ( نای)سول

 یلیزدم امروز خ یداده بود کنارش نشسته بودم به روش لبخند  هی به تختش تک کارن
 اما خب خوبه االن آروم شده بود   کردیم  وونمیبهمون بهونه گرفته بود داشت د 

منه فکر    اریدست سیمل کنهیم  یدگیجون بهت رس سی به بعد مل نی_خب کارن جون از ا 
اونم مثل   یعنی کنهی چون اونم از امروز کارشو شروع م نی ای خوب باهم کنار م یلیکنم خ
 خونس  نی ا  یکه تو  هیروز  نی تو اول

 نگاه کرد معصومانه به سمتم برگشت  زدی که بهش لبخند م سیبه مل کارن

 ن؟ ی_اونم از دادگاه اورد کارن
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بود   دهیاونم لبخند رو لبش ماس برگشتم   سیجا خوردم به سمت مل  دیکه پرس یسوال از 
 زبونش دراز نبود نقدریرفته شک ندارم داداش من که ا  شی به دا  شی زبون دراز 

تو   یینجایا  نی به خاطرهم یتو برادرزاده من  میدرضمن توروهم از دادگاه نگرفت زمی _نه عز
 ی امانت داداش من

 ه؟ ینطوریهم ا  سی مل ی_آبجکارن

 خدا  یوا   دمیکش یپوف

 لته ید یمثل آبج  سیکه مل می تصور کن ینجوری_ا

 گفت:  یاخم کرد با تخس کارن

 ل ید  یآبج گمینم لید گم یدوستمه تازه من به اون م ستین می آبج لی_اوال دکارن

 کارن گذاشت  ی پاها یتخت زانو زدو دستشو رو  یجلو اومد کنارش رو  سیمل

 ی بگ سی به منم مل یتونیم  زمی_خب عز س یمل

 ؟ ی غذا درست کن یتونیم  لیبهت بگم توهم مثل د  دیشا ی_اگه دوستم باشکارن

صباحات خانوم غذا درست    کنهیخانوم تو خونه ما غذا درست نم س یدلم مل زی _نه عز
 هست   سیمل  لید یبه بعد به جا نیاز ا  یعنی کنهیم

 هم تاب داد با چشماش به سقف نگاه کرد  ی دستاشو تو کمیکارن  

  لید  یجا  یتونیخب نم  یغذا درست کن لید ن یع یتونینم شهی نم ینجوری_ا کارن
 شه ی..متاسفم نه..راه نداره نمیباش

 بود خدا    شی دا نیع یهاکان بود وا  یحرفا  نی جمله آخرش ع نیا

 بتونم با صباحات خانوم دوست باشم دی _شاکارن
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  نیکلفه و خسته از ا ستادمی ا س یمل  یروبه رو دمی کش یلبه تخت بلند شدمو پوف  یرو از 
 همه حرف زدن با کارن گفتم:

 تو مراقبش باش  رونیب رمیفشارم افتاد م کمی_من  

 راحت  التونی_چشم خس یمل

هم بستم به   یچشمامو رو دمویکش یاومدم با حرص پوف  رونی اتاق کارن ب از 
  نمیهمون بهتر که بچه ندارم ا   رهی گ یهمش بهونه م ادی بدم م نقدریاز بچه ا  نهیخاطرهم

  رمینباشه البته فعل بذار حضانتشو بگ ریبهونه گ نقدریبدم که ا  ادیکم کم بهش   دیبا
 کار کنم  یچ دونمیاونوقت خودم م

 

 ( نیلی)آ

  نایا نای زنگ زد که حضانتو به سول لید  یتحمل بود وقت رقابلیمنم غ  یواقعا برا  روز ید
نداشتم  یتماس چیههم فعل  ری دادن اونقدر حرص خوردم که اندازه نداشت با دم

  نیگزارش داده به خاطرهم ری کار خودشو کرده و رفته به دم هانیکه ال کردمی احساس م
  هیهم   هانیکه پاتوقم بودو ال یغذاخور یبهش زنگ بزنمو نداشتم تو  نکهیاصل جرات ا 

باز با   لیاما همش تو فکر بودم د  خوردمیبود نشسته بودم داشتم سوپ م ده یبار منو د 
 ینطورید کارن برگشته بود خونه هاکان که باعث شد واقعا خوشحال بشم ا وجود نبو
 اونجاهم براش خوب بود  موندینم کاریحداقل ب

 _سلم 

تعجب   کمی  هانیال دنیکه منو مخاطب قرار داده بود سرمو باال اوردم با د  یکس دنیشن با
روبه روم نشست نگاهمو ازش گرفتمو به سوپ جلو دستم نگاه کردم   یکردم صندل

من کار   یگفته بود اونکه برا  ر ی بهش بتوپم خب کار درستو کرده بود که به دم تونستمینم
بهش   یهم حتما پاداش خوب  ری هم که شده رفته بهش گفته دم ینیری خودش یبرا  کردینم

 داده 
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 ی نبود نجایا  روز ی_د هانیال

 نجایا  امی نم شهی_هم

از  یلیخ  اری بودم که دست دهی شن ریداشت از دم ی مردونه و مهربون افهی نگاه کردم ق بهش
چشمام فکر کنم خوند که چرا دارم بهش   یبهش اعتماد دارن از تو  یل یهاکانه و خ  یکارا

 شرمنده رومو ازش گرفتم   کنمینگاه م

 _نگفتم هانیال

من به سمت سوپ    یظرف ول شد نگاهشو از رو ینگاه کردم قاشقم تو عیسر  بهش
 دستم برد  یجلو

 نگفتم  یزی چ رینداره اصل به آقا دم ی _به من ربطهانیال

  ستیکه ن یبهش اعتماد داشتن الک نقدریکه چرا ا فهممیذوق بهش نگاه کردم حاال م با
 خدا من چه قدر فکر بد دربارش کردم منو ببخش   یمثل هاکان بهش اعتماد داره ا  یکی

سوءتفاهم شد   دارید نی نداشتم تو اول یبد تیمن ن  دی..باور کنهانیممنونم آقا ال  یلی_خ
 گم یبهش م تویزمان ممکن واقع نی نتونستم درست کنم اما در کوتاه تر گهی د شویبق

  یزیزده اما چ نترنتیا  یاسمتو تو   گفتی ازم کرد م  ییسواال هی روز ی د ری_آقا دمهانیال
 کنه دایو سالنتو پ هیآدرس آتل خواستیم  اوردهین

 بهش نگاه کردم  ینگران با

 _خب

کنم آخه من  داینکرد به من سپرد که براش پ دایپ یزیچ گهید  یچی_خب ههانیال
 اره یاز اطلعات طرفو درم یلیاسم خ هی  یحت ای شماره  هیدارم که با   ییدوستا

 د؟ یکار کن ی چ دی خوای_حاال م

   دیشما نگران نباش  کنمیبراش م یفکر  هی  دونمی _نمهانیال
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کامل راحت کنه  المویتکون داد تا خ دی به نشونه تا یبه روش زدم که سر یلبخند
 سوپم بود گفت:  یهمونطور که نگاهش رو 

دوست داره تا   شتریتازه ب وهی آبم ری آقا دم گمیم ی دوسش دار نکهیبه خاطر ا نوی_اهانیال
بار   هینخوره اگه   یا  گهید  ز یچ کنهیم یسعجز ناشتا   خورهیدوغو سودا..غذا هم کم م

 یکه ساالد خوب شی ببر یی اگه جا  دیکارو بکن  نیصبح زود ا   دشی نیبب دیخواست گهید
 شه یداشته باشه خوشحال م

که کنار دستم بود نگاه کرد تک   ییبهش زدم که اونم به دوغ و سودا  یم ی گرم و صم لبخند
 ره یکرد که باعث شد خودم خندم بگ یخنده مردونه ا 

 یبازم مخلوطش کن یی خوا یحتما م  ی_مثل اون دفعه باهم سفارشش دادهانیال

 شما هم درست کنم  ی_اوهوم بذار برا 

همش   ختمویاز سودام توش ر کمیاز دوغ و   کمیروبه روش بردم   وان یسمت ل دستمو
خوشمزه بود اون دفعه هم که  یلیخ میعاشقش بود لیبود که منو د  یبیکتر نیزدم ا 

  نیتونسته بودم جمعش کنم براش ا  یبودم و با هزار بدبخت ده ید نجایهم هانویال
 مخلوطو درست کردم اونم ازش خوشش اومد  

  ستیممکن ن  ریآقا دم زی تو م یعنی یجاهارو نگرانش باش ستین یاز ی_درضمن نهانیال
 ش یببر  ییراحت هرجا الیبا خ ی تونی م یعنیحساب کنه  زشویم یکه زن

من سوپ سفارش داد   نیاومد اونم ع هانیال یسفارش ها  یگفتم گارسون برا   یا خوبه
حافظم ثبت    یبرام حرف زد منم همشو داشتم تو ری دم یبعدشم باز درباره عادت ها 

ر شده بود خدارو شکر  تر و مطمئن ت یبرام دوست داشتن تشیچه قدر شخص  کردمیم
 هام حل شد  ینگران گهیپس د

 

 ( لی)د
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نگهبان تکون   ی عبور کردم دستمو برا یاومدم از اتاقکه نگهبان رونی هاکان ب  یلی و از 
  یمدل باال  نیماش هی  کهویازش دور نشده بودم که  ادی کردم هنوز ز  یدادمو ازش خدافس 

که پشت   یمرد  یبود اما وقت یبغل یل یو  ینکردم حتما برا  یتوجه ستادی رنگ ا یمشک
  هیو بهش منتظر نگاه کردم   ستمی اومد باعث شد با  سمتمشدو به   ادهیفرمون بود ازش پ
   یرسم یمرد کت و شلوار

 د؟ ی خانوم شما لی_د

 _بله خودم هستملید

 رسونمتون یخانوم باهاتون کار دارن من م نا ی_سول

 ندارم  شونیبا ا  ی_اما من حرفلید

 گفت:  عی از کنارش رد بشم که سر خواستم

 _مربوط به کارنه 

 کردو ادامه داد  یاشاره ا  نی به سمتش برگشتم که به ماش ستادمی ا

 د ی بفرما گردونمی برتون م دی از اونجا هم هرجا بخوا رسونمتونی م لی _تا و

  ای قبلش به هاکان خبر بدم  تمدونسیبحث کارن بود مجبور بودم قبول کنم اما نم چون 
بهش  ی زیدادم چ حیبه اون مربوط بشه ترج ست ین یفعل موضوع دمید ینه اما وقت

به هاکان خبر   رویاون وقت همه چ گهیم یچ  نمیبشنوم بب نارویسول  ینگم بذار حرفا 
 بگذرونه ریسوار شدم خدا بخ  کردمورفتم در عقبو باز  نیبه سمت ماش  دمیم

 

 ( نی)انگ
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مدت اونقدر  نی ا  کردمیم یهارو بررس  ونی شرکتم نشسته بودمو داشتم گزارش کام ی تو
خودمم عقب افتاده بودم در    یاز کارا  یسر هیدادگاه و چزوندن هاکان بودم که از  ریدرگ

 بود ریاتاقم باز شد بک

 نه یشمارو بب خوادیهاکان اومده م نی _آقا انگریبک

برگشتم سابقه   ریجلو دستم گرفتمو به سمت بک یگرد شد نگاهمو از برگه ها  چشمام
 بشه  داشیطرفا پ  نینداشت هاکان ا 

 ؟ یگ ی _هاکان آصلنو م

 _بله ریبک

 ادی خوب صداش کن ب کنهیکار م یچ نجا یوقت روز ا   نیباشه ا ری_خ

  کمی  دمو یبه کتم کش یرفت دست رونی به نشونه باشه تکون دادو از اتاق ب یسر ریبک
که داشت وارد اتاقم   یبا اقتدار خاص شهی شد هاکان مثل همصافش کردم در اتاق باز 

به خودم گرفتم به   یلبام نشوندمو چهره خوشحال  یرو  یشد از سرجام بلند شدم لبخند 
 و سرد   ینگاه جد  هیابروهاش و    نیکوچولو اخم ب هیبا   شهیسمتش رفتم مثل هم

  یاومد نجایه تا اباش ریبرام شد خ یبزرگ زیتو سوپر  دنیهاکان د ی_به به خوش اومد 
 باشه ی مهم یلیکار خ دیبا

 داشت   یخاص  تی لب باز کرد اقتدار و جد  دیباریکه تحکم ازش م  یو با لحن یجد  هاکان

 بهت بزنم نجایخونت نتونستم بزنم اومدم ا یکه تو یی _حرفاهاکان

تا   نیبش ای مثل سابق ب مینیبیهمو زود زود م  یلیاواخر خ   نیتوجهتو جلب کرد؟ا  یزی_چ
 ارنیبگم برات قهوه ب

منو   ییخوا یم فتیکث ی ها یبه باز  ی_اره بازم درست مثل سابق شروع کرد هاکان
   کی بچه کوچ هی یکردن با زندگ یهم باز  یمنگنه بذار یخونوادمو تو 
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 واقعا..  نی _هاکان بب

سکوت باال اورد ادامه حرفمو خوردمو منتظر بهش نگاه کردم   یدستشو به معن هاکان
 بر وقف مرادش بود  یبود انگار همه چ ستادهیاونقدر مغرور جلوم ا 

تک   یکه کرد  یی کارها کنمیم ی تلف نویلذت ببر چون ا کت یکوچ یروز ی از پ ی_حسابهاکان
  یخواستی ه مک ییواسه کارها  تتین ستیفقط به خاطر کارهات ن ارمی تک از دماغت در م

 ی پس بد دی هم با  روی انجام بد

  ری دست به کمر به مس دمویکش  یرفت پوف رونیاز اتاق ب  یحرف چیه یازم گرفتو ب  روشو
منم خوب   ادیکوتاه ب ایراحت  ن یکه به ا ستین ی مرد  دونستمیشدم م رهیرفتنش خ

  شینیب شی خودمو آماده کرده بودمو از قبل پ یزیهرچ   یبرا  نی به خاطرهم شناختمشیم
منتظر باش هاکان آصلن    ستین یزیچ نکهیا کرده بودم فعل برنامه ها براش داشتم  

در برابر   یراحت  نیبه ا  ینیبیحاال م رمیگی که بابت تو سوخت ازت پس م یانتقام گذشته ا 
 ام ی تو و خونوادت که در حقم کردن کوتاه نم یکارها 

 

 ( لی)د

 ن یبش ای..بلید ی_خوش اومد نایسول

  یاستخر گذاشته بودن رفتم تشکر  یبزرگ روبه رو قیآالچ هی ریکه ز  یی سمت مبل ها به
افاده روبه   زو یکه داشت با ف یهم با کلس و دکوپز  نایمبل نشستم سول  نیاول  یکردمو رو 

 روم نشست  

 ؟ ی بخور ییخوا یم  یزی_چنایسول

 خورم ینم یز ی _نه ممنون من چ

به خاطر اون   دیداشت شا   یزدو خدمتکارشو مرخص کرد چهره مهربون یلبخند  نایسول
 کرد یپنهون م رویواقع یزا ی لبش بود که داشت چ یلبخند رو 
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تعادل   خوامیبهت بدم نم یکار  شنهادیپ هیدعوت کردم که  نجایتورو ا   لی_خب د نایسول
  خوامیم  نیطرهمخوب براش درست کنم به خا دو یجد یزندگ هی  خوامیکارنو بهم بزنم م

 ی با ما کار کن ییایب

  نکهیاومد اما ا  یبهش نگاه کردم ازش بدم نم نه یکردم پوزخندمو پنهون کنم تا نب یسع
  یرحمیبمونه اما اون باز با ب ش ی دا شیپ نکهیداشت با وجود اون همه اصرار کارن به ا

که  یبا لحن نیکنه به خاطر هم ر ییچهرش برام تغ کمی ساز خودشو زد باعث شده بود 
 طعنه باهاش مخلوط کرده بودم گفتم: کمی

 ن ی کرد رید یلیحفظ تعادل کارن خ ی خانوم برا نای_ سول

با ما   ییا یب خوامیخاطره م  نی جون؟به ا لینه د می خوایکارنو م ی_هممون خوب نایسول
 یلیاونو خ  افته توهم یتورو دوست داره اصل از زبونش اسمت نم یلیکارن خ یبمون

 دم ی آخه د یدوست دار

دوست دارم واسه کمک به کارن  یلیخوندم..کارنو خ یخانوم من آشپزم..آشپز نا ی_سول
به عنوان کار   نویچون من ا ستی واسه من کار ن نی اما ا   کنمیم ادیکه از دستم برب یهرکار

 تموم نشده  یسرپرست  تیبعدشم هنوز شکا  دمیانجام نم

دربارش فکر کن فردا باهم حرف   کم ی رینگ می تصم  یزود ییخوا ی جون م لی_د نایسول
 ؟ ینیکارنو بب ییخوا یباشه؟م میزنیم

 شم یخوشحال م یلی_اوهوم خ

 زنه ی_عه رامان هم اومد اونم دستش درد نکنه هرروز سر منایسول

من   دنیرامان با د  میخارج شد قیاز آالچ می باهم بلند شد  نا یهمراهه سول همزمان
 به روش زدم  ی لبخند مچهیزد منم ن یلبخند

 چه خبر؟  ل ی_عه سلم د رامان 

 _خوبم تو چه طور؟ 
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 _خوبم اگه بشه گفت رامان 

 طرف  نیتو از ا  می_خب بهتره بر نایسول

قرار بود کارنو    نکهیبه حرف زدن از ا میشروع کرد  مو یراه افتاد نایرامان دنبال سول همراهه
تا   میکن  یباهاش باز  یکل می تونستیهم بود مخوشحال بودم حاال که رامان  یلیخ نمیبب

 حالو هواشم عوض بشه

 

 ( نیلی)آ

زنگ زدم   ر ی نگفته بود راحت شده بود به دم ریبه دم یزی چ هانیال نکهیاز ا  المیکه خ حاال
  یلیبهش زنگ زده بودم خ نکهیجواب داد از ا عیسر   دهیکه اونم به دو بوق نکش

کرد که چرا جواب تماساشو ندادم منم براش بهونه اوردم که   هیهم گل یخوشحال بود کل
 یبهم داده بود به خوب  هانیکه ال یخواستم از اطلعاتیحرفا م ن یسرم شلوغه و از ا 

  یکنم خوشبختانه کارا  شتری ب زارویچ یلیسرعت خ تونستم یم ینطوریاستفاده کنم ا
گشته بودم که   نترنتیا  یتو  ی کل رونی ب میشرکتشم تموم شده بودو قبول کرد که باهم بر

کنم   دایپ اشهداشته ب خواستیدلش م ر ی که دم ییرستوران باکلس با منوها  هی
 منم هست  یعلقه ها  نایخبر ندارم و ا یزیرفتار کنم که انگار از چ  یطور خواستمیم

 اما درباره مشکل تو نه م یحرف زد  دیو خورش  ایو در وهی_خب درباره ساالدو آبمریدم

وقت منو   هیدانشگاهم هستم بعدشم آتل یکارا  ریفعل درگ میزنی_درباره اونم حرف م 
 اد یکارا خوشت ن پ یت نی از ا  دیکه شا  گمیبهت نم رهی گیم

  یبا ساالد تو سهیبود اصل قابل مقا  یعال یلیاز ساالدم خوردم واقعا محشر بود خ کمی
 نبود  یغذاخور

هامو   قهیاز سل  یلیامروز خ یحضورت واقعا لذت بردم به خصوص وقت _از محبت و ریدم
  شتریدرباره کارت ب  خوام یشده م  یجد  مونی چون آشنا  نی به خاطرهم دمیتو د  ی تو

 بدونم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

361 
 

به کارم   ی ریچه گ  نیکنار دستم خفه کنم ا وه یکردم حرص خوردنمو با خوردن آبم یسع
نگرفتم گفتم   ی جد ادیمن ز  ارهیاز شغلم سر در ب  خوادیگفته بود م هانیبابا ال یداده ا 

 کنهی مگه ول م  نیاما بب رمیگی بهونه م کمی

  کنمیم غیمدلهامو تازه بشناسم دارم تبل کنمی تازه واردم تلش م کمیکارم  ی_خب من تو 
تو   دونمیچه م شهیخب م یلیپولدار معروف بشم خ یخانم ها  ن یا  ش یاگه بتونم پ

 شهی م  یچ نمیبب دیبا دونمیرم حاال نممزونها ب  ای  یمجاز  یایدن

  دی به نشونه تا یسر نشیب دادویداشت حرفامو گوش م اقیزد با اشت یلبخند  ریدم
  نیاومد هرچند ا   یاز خودم بدم م گفتمیبهش دروغ م نقدریداشتم ا  نکه یاز ا  دادیتکون م
  تونستمیم  کردمیازدواج م ر یبود اگه با دم نیآخرم دروغ نبود وافعا هدفم هم  یحرفا
داشته باشم آخه اون پولدار بود اما   تونستمیهم م  هیمزونو خودم بزنم سالن و آتل  نیبهتر
از دستش بدم صرفا نه فقط به   خواستمیکار دستم بده نم دمیترسیدروغ گفتنه م نیهم

  وش یاز آبم کم ی ری که داره دم یخوب ی ها قهیمهربونو سل یخاطر پولش به خاطر رفتارها 
 گفت:  شه شده با یانگار متوجه کس کهوی خوردو به اطراف نگاه کرد 

 ن ی_عه پلریدم

که داشت با سه   نیپل دنیبرگشتم با د کرد یداشت بهش نگاه م ریکه دم یبه سمت کهوی
  یچ نجایا  نیخاک به سرم پل یچشمام گرد شد ضربان قلبم باال رفت وا  زدی نفر حرف م

 کنه؟ یکار م

  یادیز  ی مردمه دنبال طراح ها   دید یصحنسو تو   یهمش رو نکهیبه خاطر ا ن ی_پلریدم
توهم   ی طرح ها ینطوریا یکمکش کن یتونیبرسه م شونیهست که خب پولشم به خرج

 شه ی معروف م

  نیدرواقع پل میشناسیم  گرویهمد نیخبر نداشت که منو پل ری بهش نگاه کردم دم یهول با
چاخان جور کردم اون خبر داشت که من مزونو    یکل ری دم ی هم خبر نداشت که من برا

خراب   یهمه چ  ینطورینه ا ی وا   دوزمیلباس م زنمویندارم و خودم تو خونه طرح م هیآتل
 شه یم
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 ن ی_پلریدم

 زد  یلبخند  دنمونیبه سمتمون برگشت با د نیپل

 ام یاالن م ر ی لحظه دم  هی_نیپل

کرد   یبه اون سه نفر گفت باهاشون دست دادو ازشون خدافس ییازیچ  هیبعد تند تند   و
 از سرجاش بلند شدو باهم دست دادن   ریبعد به سمت ما اومد دم

 ن یلیمد آ   یای_چه خبر ملکه صحنه ها؟و ملکه دن ریدم

چشمشو برداشت از  یجلو یفانتز  نکیجا خورد ع دنمیبا د نیبرگشتم پل ن یسمت پل به
 کار کنم یخدا حاال چ یسرجام بلند شدم وا 

 ؟ یی ن؟تویلی_آنیپل

 ن ی_سلم پل

تعجب کرده بود  میشناختیم   گروی همد نکهیبه هردومون نگاه کرد انگار از ا یسوال  ریدم
 بود  ومدهیآشنا شدم اون ن  نیو با پل  میکه خونه رامان بود یخب حق داشت اون شب

 د؟ یاسشنیم گرو ی _شما همدریدم

 برگشتو کنجکاو گفت:  ر یبه سمت دم نیپل

 ؟ ی شناسیاز کجا م  نویلی_تو آ نیپل

  ومدیبراش ن یزیبگه اما اونقدر متعجب بود که چ یزیدهنش بازو بسته شد تا چ ریدم
که  یمن  نکهیکنجکاو به سمتم برگشت انگار از ا نیکردم که پل یقدمو راست کردم اهم

  نکهیا  یتعجب کرده بود برا  خوردم یباهاش داشتم نهار م شناختمویم  رویپولدار نبودم دم
 کارارو درست کنم گفتم:  ینده و از طرف یبهش بفهمونم که سوت یطور هی

 خبر نداره  یزی از چ شناسهیم  یطراح مدل اجتماع هیمنو   ری_دم
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 زده شده بود  انگار بدجور شوک  نیهمزمان باهم جا خوردن پل نیو پل  ریدم

 _هان؟ نیپل

 خبر ندارم؟  ی_از چریدم

  ری به سمت دم نیانداختم چشمامو کوتاه روهم بستمو بازش کردم با نگرا نی پا سرمو
  یدستامو تو  کمی کردیم  میدروغمو بفهمه داشت روان ای از دستش بدم  نکهیبرگشتم فکر ا

که  نیخفس پل یلیهوا خ کردمیاحساس م دمیتاب دادم چندتا نفس تند کش  گهیهم د
  ریبه سمت دم نی شده بود به خاطرهم رشی دستگ ییزایچ هیانگار  دی حالتامو د  نیا

 برگشت 

 بهت گفته باشه    دیشا نیگفتم حاال که باهم نمونهیب یزی چ هی  الیخی_بنیپل

به سمتم برگشت   نیهول کردم پل یاخم کردو مشکوک به سمتم برگشت حساب کمی  ریدم
 گفت:  یو بامزه ا   یمیو با لحن صم

  دمتیخوشحال شدم د یلی ..طراح محشر لباس..واقعا کارات حرف ندارن خنیلی_آنیپل
 زم یعز

و   هی لبام نشست چه قدر دختر پا   یرو  یجلو اومدو بغلم کرد ناخواسته لبخند وبعد
آروم    کرد یدوستام ثبت شد همونطور که منو بغل م ستی ل ید اسمش تو بو یبامرام
 نفهمه و فقط خودم متوجه بشم کنار گوشم گفت:  ری که دم یطور

 دم یتو االن حرف بزن من ادامش م یول یبهش گفت ای چ دونمی_نمنیپل

ازم جدا شدو به روم لبخند  نی بردو بهمون نگاه کرد پل بشیج  یدستاشو تو ریدم
 زد  یا  مانهیصم

  میاصل تعجب کردم ما تازه آشنا شد دمتید نکهیچه قدر خوشحال شدم از ا یدونی_نم
لباس براش بدوزم   هیقرار بود  هیدفعه قبل اومد آتل کنهیم یمعرف یبهم مشتر  نیپل

 م ینکرد  یکار چیآخرشم ه میاون کارو بکن میکارو بکن نیا  میهمش گفت
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 کرد  یمشکوکشو پنهون کرد بهمون اشاره کردو تک خنده ا  افهی ق ریدم

 ؟ یوقته بهش قول داد   یلیشما دوتارو باهم آشنا کنم خ خواستمی_منو باش مریدم

همش کار   هیبرام لباس بدوزه اما نرفتم آتل خواستیم شیوقت پ  یلی_درواقع خنیپل
 اومد  شیپ

 باهامون غذا بخور  ایب نی _ پلریدم

 دی حرف بزن  دیجون من بهتره برم کار دارم شما هم باهم خوش باش ری_نه دمنیپل

 _باشه بگم به رانندم برسونتت؟ ریدم

  نجایدنبالت ا ادیرانندت به موقع ن دیچند جا کار دارم شا  هی دینیشما بش گهی_نه دنیپل
 د یشی علف م

  یسرجام نشستم وا  دمویکش  یاز سر آسودگ یگذاشت رفت نفس یبعد از خدافس  نیپل
  هیتو   دینه با یگم؟ولیاالن بهش نم  نیدروغام ادامه داره اصل چرا هم نی ا  یا تا کخد

 جراتشو ندارم پوف  شهیمناسب االن نم  تی موقع

 

 کل(  ی)دانا

که عکسشو   یپرونده ا  یشده بود رو رهی خ لشیموبا  یبه عکس تو  یخاص  اقی با اشت لین
اومده   رشیگ یخوب یلیزوم کرد در اضاش پول خ کمیبرده بود  نا یسول  یگرفته بود و برا

و    لید یبرا  یلباس و جواهرات که دوست داشت بخره حت یبود باهاش تونسته بود کل
بهونه   یپولو از کجا اورد  نهمهیداد که ا ریبهش گ ی وقت  مه لی کرده بود د دیهم خر نیلیآ
پولو برنده شده   نیکردن و ا  ی شرط بند  تیسا  هی   یجور کرد که همراهه دوستاش رو  یا
کنار تختش    زیم  یخاموش کرد رو لشویموبا اد یب رونیاز صفحش ب  نکهیبدون ا لین

  ارهیبه دست ب یشتریب یازاون مدرک پوال  خواستیم  دیخواب یگذاشتو با آرامش خاص
سرش بودو   ی تو یاد یز  یزنگ بزنه و دوباره ازش پول بخواد نقشه ها  نایبه سول نکهیا
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  شنهادیپ یکنه هاکان که توسط رامان از ماجرا  یدگ یفردا دونه دونه بهش رس خواستیم
  نایبه سول یچه جواب لیبود که فردا د نیخبردار شده بود تو فکر ا  ل ی به د نایسول یکار
  بودی که اگه جوابش مثبت م کردی فکر م نینه به ا ا ی  کنهیقبول م شنهادشویپ نکهیا  و  دهیم

هم    لیکرد؟دیمنصرفش م  ایاومد   یکوتاه م لیبرابر د داد؟درینشون م یچه عکس العمل
کارنو   تونستی نه نم ای  کردیقبول م   کردیکار م یچ  دیبود که با  نیتا خود صبح تو فکر ا
هاکانو هم    خواستیاومد نم یخوشش نم ادیز  نایاز سول یطرفاونجا تنها بذاره اما از 

افتاد احساس    یکارن م ادی یاما وقت  دادیم حیخونه هاکانو ترج ی کار تو شتریتنها بذاره ب
به هاکان زنگ بزنه   خواستیدلش م رهیدرنظر بگ گرم ید  یزایبهتر فکر کنه و چ دیبا  کردیم

شماره   تونست یاما نم  رفتی م  لشیو دربارش باهاش حرف بزنه اما دستش سمت موبا 
همشون    یزندگ شدی صبح م نکهیافتاد اما هم یم   یمعلوم نبود چه اتفاقات  رهیهاکانو بگ

  یکم کم چهره اصل شدیها عوض م   دگاهید شد ی م دهیکش گهید ی سمت و سو هیبه 
ها   نهیگز شد یو انتخاب ها محدود م دیفهم شدی هارو م هدف شدی م انیها نما  یبعض

 شدیم   گهیجور د هیکردن  یدگسخت تر و زن

 

 ( لی)د

اعصابم بود به سمت    یبدجور رو لین لی موبا ی تختم بلند شدم صدا  یحرص از رو  با
  دهیخرس خواب نیبود رفتم با خشم در اتاقشو باز کردم ع دهیاتاقش که به اتاق من چسب
 کشت یداشت خودشو م لشیبودو اون طرف هم موبا

 شو صبح شده  داری..خواهرم..بزمی..عزلی_ن

 بود ینطوریهم یبود حقم داشت از بچگ ن یسنگ  یلینخورد خوابش خ یتکون لین

 ؟ یتو مگه درس ندار  دارشویجان..ب لی_ن

 دو خواب آلود گفت: خور یفیتکون خف لین

 مدرسه سر کوچه   رمی _ملین
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همچنان داشت زنگ   لش یآالرم موبا دمیکش یپوف دیبعد بهم پشت کردو دوباره خواب و
  یرو  یاونو خفه کنم چون بدجور یرفتم تا حداقل صدا  لشیبه سمت موبا خوردیم

برداشتمو صفحشو لمس کردم که آالرمش قطع شد به  شیپاتخت  یاعصابم بود از رو 
پرونده بود   هیکردم انگار عکس  هعکس باال اومد کنجکاو به عکس نگا  هیجاش صفحه 

اره   نمیب یامکان نداره دارم خواب م نینه نه ا شهینه باورم نم یروش زوم کردم وا  کمی
از    عینگاه کرد سر  خواب آلود بهم یبه سمتم برگشت با چشما  لین نمیبیدارم خواب م

 از دستم گرفت  لو یتختش بلند شدو موبا  یرو

 کنم ی_بده خودم قطعش ملین

که لو رفته بودو باعث   یامکان نداشت پرونده ا  نینه ا  شدینگاه کردم باورم نم بهش
که در به در هاکان دنبالش بود خواهر   یکس ادیوضع به سرش ب  نیشده بود کارن االن ا 

 امکان نداره خدا   نی ارو کرده بود؟ا ک نیاون ا   یعنیمن بود؟

 _بدش به من 

 من.. ی_تو چرا تو گوش لین

 کنترلمو از دست دادم داد زدم:  کهوی

 _ببر صداتو گفتم بدش بهـــــــــم 

خودش   یموباشلو مردد سمتم گرفت از دستش گرفتمو دوباره به عکس نگاه کردم وا لین
 آخه  یچه طور ی بود ول

 خانوم به دادگاه داده بود  نایکه سول نی برگه ها نا ی..انای_ا

گرفتمو به صورت   لشیآب دهنشو با ترس قورت داد بهم نگاه کرد نگاهمو از موبا لین
هم  نکهیا  دونستمی خوب م  زویچ هیاومد فقط    یشدم صدام در نم  رهیخ دشیرنگ پر

 م یهردو بدبخت شده بود  لیمن هم ن

 ل؟ ی ن یکار کرد  ی _تو چ
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 شد   ری سراز  اشکام 

 ی لعنتــــــــ  یکار کرد  ی _تو چ

  دونمیکابوس وحشتناکه م هی  نیشدن ا  ری هم بست اشکام بدتر سراز   یو چشماشو ر لین
کرده باشه امکان    یکار نیهمچ هیامکان نداره خواهرم   نینداره ا  تیواقع  نا یا  دونمیاره م

کنه خواهر من باشه   مونشی که کرده پش یهاکان دربه در دنبالشه تا از کار کهینداره اون
با   نی لیهم بستم آ  یپشت سرم خوردم چشمامو رو واریدرفت محکم به  جیسرم گ

 به سمتمون اومد  عیسروصداها سر  دنیشن

که   دیکنیم  داریکله صبح ساعت ده منو ب  دمیمن خواب  دیفهمیها؟..نم  ی_چتونه رواننیلیآ
 ..باتوام یشد ینطوریچته چرا ا یی .. هولی..دلید  ی..وایچ

  ن یلیاز اشک به آ  ینشوند پشت هاله ا نیزم یبه سمتم اومدو منو گرفت آروم رو عیسر 
  دمیشنیرفت صداهارو نم یاهی و نگران شده بود نگاه کردم چشمام س  دهیترس افشیکه ق

 لب بزنم  یفقط تونستم به سخت

   م ی_بدبخت شد

 مطلق  یاهی بعد س و

  

 )هاکان( 

  دیبود که با لی میچندتا ا  ه ی  رفتمی لب تابم نشسته بودمو داشتم باهاش ور م پشت
باز شد   کهویسرم شلوغ بود در اتاقم   یلیخ نیبه خاطرهم دادمیهشون جواب مشخصا ب

 دلخور بود   کمیمتعجب و   افش یبود که ق ریبه سمتش برگشتم دم

 م؟ یدی خر نتوروی_شرکت مچریدم

  کردمی م پی بودو تند تند تا تورمیمان ینگاهم رو  کهی بهش نگاه کنم درحال نکهیا  بدون
 گفتم:



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

368 
 

 نگفتم  یزیبشه چ دایتو شرکت پ ز ی سرر کهی_اوهوم خودم خواستم تا زمان

 کارمو خوب هضم کنه   نیا  تونستی دسته مبل نشست انگار نم یرو ریدم

 هاکان؟تو.. یچ یعنی_ ریدم

به اسم شرکت خودمون    ینه پول شرکت..ول  دمی..با پول خودم اون شرکتو خر ری_دم
 ثبتش کردم 

بدون   ی گه گفتم چرا از حساب شرکت پول برداشتم  ستیحرفا ن ن ی_بحث من اریدم
  خورهی چه دردمون م ده؟بهیم یکارت چه معن ن یا  گمیدارم م یبگ  یزیبه من چ نکهیا

 داره؟  یگاهیاصل تو اهداف تو چه جا  یکی بازار؟شرکت به اون کوچ نی ا  یاونم تو

  هیشرکتا  یبعض یبود البته برا  کی بودم کوچ دهیکه خر یشرکت گفت ی راست م ریدم
به سمت   شد یمحسوب م زیمن پش  یالملل نیشرکت ب یشرکت بزرگ و خوب بود اما برا 

پولمو هدر داده   ینطوریا نکه یانگار از ا کردیبرگشتم که مبهوت داشت بهم نگاه م ریدم
 بودم ناراحت بود 

 مهمه  ن یانگ ی اما برا  ستی ن ینداره..برامم شرکت مهم یگاهی _جا

پنگ   نگی دادم و با توب پ هیتک   میبه صندل دیموهاش کش ی تو یدست دویکش  یپوف ریدم
 مشتم فشارش دادم   یکردمو تو  یباز  یدستم به آروم  ی تو

داشته ملقات ها انجام شده بود توافق کرده بودن اما   ییاون برنامه ها قی_از طر 
 ارن ینتونستن دووم ب دنیمنو شن شنهادیپ نکهیهم

 یبگ ییخوای؟مید یم حیتوض رهی مد  ئتیبه ه ی موضوعو چه طور ن ی_باشه حاال ا ریدم
بهش ضربه زدم پول دادم شرکتو   ینطوریکنم ا  یخال نی انگ ینتونستم حرصمو رو 

 دم؟ یخر



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

369 
 

شرکت شده بود   یرو یادی ز  یگذار هیمورد نبود سرما  یب شیسمتش برگشتم نگران به
کارو کرده بودم هرچند پول خودم بود به   نی اما سرخود ا  ذاشتمیم ونیباهاشون درم دیبا
 داره  یشرکت چه ربط رهیمد   ئتیه

 هاکان؟    یکار کرد  یچ یفهمیم  ستی که اصل به نفعمون ن یکرد  یگذار هیسرما  هی_ ریدم

 گفتم: شیشدم خونسرد در مقابل اونهمه حرصو نگران کی قدم بهش نزد  هی

خودم انجام دادم از پول شرکت استفاده   یگذار  هیکارو با پس انداز و سرما نی..ا ری_ دم
 رم یگی فروش ازش م یکه داره داروندارشو برا   یهرچ  نینکردم انگ

 پوالتو..  ی_االن تو حاظر ریدم

بکنم  یکه جونم بهش بستس هرکار یتنها بچه خواهر یخوشحال یبار بهت گفتم برا هی_
دارم حاظرم بگذرم اما اون خوشبخت بشه دارم قولمو   که یپولو ثروت نهمهیاز ا  یحت
 هی اون شرکت  زنمیو انتقام به حسابام گند نم یگدار از سر لجباز  یب کنمیم یعمل
شرکت گسترش   نیا  نیگرفتم اون شرکتو ع زشبود که ا نی انگ یمناسب برا   تی موقع

هم تموم   نجایکه دارم به نفع ا ییبرنامه ها  ینطور یا  دمشی به اسم پوسول خر میدیم
 دم یمهرمو اشتباه حرکت نم ی دونیتو که م شهیم

  ئتیتنها نگران جواب پس دادن به ه یکنیکار م  یچ یدار دونمی_پوف پسر من نمریدم
 بودم  رهی مد

کارو کردم فعل هم   نیاز حساب خودم ا  شهی_نگران اون نباش مسئله به اونا مربوط نم
 برنامه ها دارم 

 

 ( لی)د
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چشماش    دیماجرارو شن یوقت  نیلیبود آ ختنیمبل نشسته بودو درحال اشک ر  یرو لین
کرد هرلحظه حالم بدتر شد   ف ی تعر  روی همه چ لین ی وقت  شدیچهارتا شده بود باورش نم

 بود که شده  ینداشت کار یا  دهیفا  یمونیکه چرا اون روز اجازه دادم بمونه اما پش

که ما   یصحبت کرد  نا یبا سول یرفت ی؟کیبکن  یکار نی همچ هی ی_تو چه طور تونست 
وجدان    ؟اصلیکشیتو اصل خجالت م لین یبازو مکار شد لهیح  نقدریچه طور ا  میدینفهم
 تو؟  یدار

  ختمویریمهابا اشک م  یآرومم کنه اما نتونست دست خودم نبود ب کم یکرد   یسع نیلیآ
همه اتفاق برام    نیهضم ا رفتم ی ها راه م  وونهی د نیتو خونه ع زدمیسرش داد م

 بود  رممکنیغ

 م یکار کن یکه چ میفکر کن نیبه ا د یکه شده االن با هیجانم کار  لی_د نیلیآ

ضربرو خواهر من بهش زد خجالت   نیتو صورت اون بچه نگاه کنم؟آخر  ی_من چه طور
 ده یرفته با اون پول برامونم لباس خر کشهینم

 شد   ریسراز   شتریاشکاش ب لین

 اد یکوتاه نم ایراحت نی..هاکان به امیافتاد  ی_تو دردسر بزرگ نیلیآ

نکنه کوتاه   مونشینکنه به قول خودش پش دای_کوتاه؟هاکانو کوتاه اومدن؟تا طرفو پ
 ادینم

داشت    ارهی سر خواهرم ب ییچه بلها  تونهی هاکان م نکهیشد فکر ا  ر ی سراز  شتر یب اشکام 
که برام فرستاده بود افتادم عکس   ییعکسا   ادی هم   تیموقع نی ا  یتو  کردی م میروان

رد   تونستیم  دونمیکنه م دایشماره تونست طرفو پ هیمزاحمم شده بود با    کهیهمون
باهاشون    نیمشکوک بود که امکان داره راد  بهشونکه  یی شرکتا یخواهرمم بزنه فعل رو

حساس   گهی د  یزا یچ  یکنه کم کم رو دیاز اونا قطع ام  یقتزده باشه زوم شده بود و یحرف
 م یشدیاگه خبر دار بشه بدبخت م دونمیم شهیم
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چشمو رو خجالت   یب کهی..اون زنکنهیم  چارمونیب ن؟هاکانی لیکار کنم االن آ ی_من چ
اون   یتو  تونمی به خاطر کارن هم که شده نم یحت ده یکار م شنهادیبه منم پ ادیم کشهینم

 موضوعو حل کنم   نیا  یخونه پا بذارم چه طور

 یکشیخودتو م یدار لی _آروم باش د نیلیآ

بکنه از  تونستیکه م ییاز ترس هاکان و کارا   دمیموهام کش یتو  یزدمو چنگ زجه
 دیب نی داشتم ع یکه سرمون اومده بود از اتفاقات بعدش از همه چ ی دیجد یبدبخت

 بلند شدو رفت تو اتاقش   ع یسر   ارهی نتونست دووم ب لین دمیلرز یم

 تو روشون نگاه کنم  یبه بعد چه طور نی_اونا به من اعتماد کرده بودن از ا 

کارو کرده از   نیا لیآقا هاکان مهمه که اگه بفهمه ن  یکارن اونقدر برا  لی د ی_حق دارنیلیآ
   شهیبراش م میزندان هرچند درس خوب ندازتشیبهش رحم کنه م  یلیخ ارهیدماغش در م

 اون امانت بود دست من    کردمیازش مراقبت م دیخواهر منه من با  لین نیلی_آ

به سرم زد اشکامو پاک کردم با  یفکر کهوی صورتم گذاشتمو زار زدم   یجلو  دستمو
 که حالش از من بهتر نبود برگشتم  نیلیقرمزم به سمت آ  یچشما 

 گم یآقا هاکان م _به

 ی گیم یدار یچ  وونهی _نه نه دنیلیآ

 ینطوریاز خودم بشنوه ا د یبا کشتشیبه خدا م نی لیآ کشتشی_اگه خودش بفهمه م
 گمیامروز هم م نیهم گمیبهمون رحم کنه اره من بهش م اد یکوتاه ب کمی  دیشا

  دادمیگوش نم نی لیآ یاز سر جام بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم اصل به صدا زدنا   عیسر 
 کاره   نی بهتر نی برداشتم ا  لمویموبا

 

 ( نی)انگ
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 نعره زدم  دمویکوب زیم ی خشم محکم رو با

چه   ن؟اصلی دیتوافق با شرکت هاکان آصلن؟چه طور باهاش به توافق رس یچ یعنی_
موضوع خبردار بشم    نیاز ا  دیمن االن با   یچ یشد برا  دایسروکلش پ یطور

 احمقـــــــــــــــــا 

دادن ما    یجواب نی همچ هی م یزنگ زد هیحل کردن قض  یآقا امروز برا می_ما هم ندونست
 د یباور کن می هم متعجب هست

با خشم به سمتش برگشتم انگشت اشارمو به نشونه  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 براش تکون دادم  دیتهد

که   یهر اتفاق دیاحمق..با  یمتعجب کن   دیبا یتعجب کن دی نبا یکارمند من ؟توی_متعجب
 فتهیک که به دستم م مدار  کهویاونوقت امروز   یافته خبردار بش ی شرکت م نیا  ی تو
 شده  دایشرکتم پ یجناب هاکان آصلن سروکلش تو  نمیبیم

 نعره زدم  زویم  یرو دمیکوب محکم

 روووووون ی _گمشو برو ب

 شدیبه نشونه نه تکون دادم باورم نم ی هم بستمو سر  یرفتنش چشمامو رو رونیب با
به  ینطوریا  دیخر یاون سهمو م  دینبا کردیم یگذار هیسرما   دیباز بشه نبا نجا یپاش به ا 

 خدا شه یظرر من تموم م

 د یآروم باش کمی _آقا بهتره ریبک

که آرومتر شده بود   یبا لحن دیابروم باال پر  هی  کهو یباال اوردمو بهش نگاه کردم   سرمو
 گفتم:

  ییکارها شهیم یکه عصب یشده زمان یکه عصب دهینشون م نی_در اصل خوب شد ا
 بشه فعل براش برنامه ها دارم  یخوبه بذار عصب یلیبکنه خوبه خ دیکه نبا  کنهیم

 شدم  رهی روبه روم خ  واریدادم کف دستامو بهم چسبوندمو به د هیتک میصندل به
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 دی کارو کرده با نیداره ا ینقشه ا  هیحتما   زنهیگدار به آب نم یب دونمی_هرچند م
 م یوارد عمل بش  دیکم کم با می حواسمونو جمع کن

 

 )هاکان( 

روبه  زیلم داده بودمو به م  الی خ یب میصندل  یرو  دادمیفشار م یدستم به آروم یتو  توبو
  کنهیفکر م یشده از طرف یعصبان   دهیاالن که خبر بهش رس  دونمیشده بودم م رهیروم خ

اما خبر نداشت چه برنامه   زنمیم  شیبه مال خودم آت رموی گیکه فقط دارم ازش انتقام م
 هیها براش دارمو هدفم چ

  گهید نی ا  میصحبت کن  انیم   میکردی که باهاشون کار م یاز محل گهی ساعت د  می_نریدم
باهاشون   نی موضوع خبر داشته باشن چون راد نی که امکان داره از ا هیشرکت نیآخر
 کرده باشه  دایبوده امکان داره از اونجا درز پ یمیصم

  دوننیم کنن ینم روی سکیر نی وقت همچ چیخودمون باشه ه یکار شرکا  _من شک دارم
 شهیکارو کرده اونوقت به ظرر شرکتشون تموم م نیا  یک فهممیم رمویتا تهش م

 ؟ یباشن چ نای_اگه ا ریدم

 و سرد گفتم:  یتفاوت بهش نگاه کردم جد  یب

خورده حسابامو   کمی  سشیسراغ رئ رمی..بعد از اونم مامی_تا ورشکستشون نکنم کوتاه نم
 دارم یاما دست از شرکتش برنم کنمیکه پاس کردم ولش م

 بذار نگم  گهیچشمات د یشی ترسناک م یزنی که حرف م ی نطوری_هوف ا ریدم

  ی_مونده منو بشناس 

 و خوفناک شده  ی_اوهوم..مرد آرومو مغرورمون االن وحشریدم
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م رامان بود بلند شد دستمو سمتش برد لمیموبا  سکالی م  یازش گرفتم صدا رومو
لبام   ی رو یناخواسته لبخند محو کوتاه امشیپ اتی محتو  دنیباز کردم با د امکشویپ

 میاز اون بابت راحت شده بود چه قدر عاقلنه تصم  المیچرا اما خ دونمینشست نم
 با طعنه گفت: دیحالتمو د نیکه ا  ری گرفته بود دم

خونه اول دستاتو   ینهارتو گذاشتم تو فر برگشت زمی داده عز امیپ لس؟حتماید هی_چریدم
 شی بعد بخور یبشور

 کرد  یچپ بهش نگاه کردم که تک خنده ا چپ

 کارشو رد کرده  شنهادیزنگ زده پ  لیبوده د نایزده خونه سول امی_رامانه پ

 زدو بهم اشاره کرد  یهم که انگار خوشش اومده بود لبخند ریدم

  کنهی دختره هم مثل تو کار م ن ی_مغز اریدم

هدف   دونستمیم ستادی هم بلند شدو روبه روم ا ری دم دمیسرجام بلند شدمو کتمو پوش از 
هم  ینطور یبکشونه اونجا ا لروید  خواستیبه بهانه کارن م  هیکارش چ نی از ا  نایسول
  نکهیکارن از ا  شدیباعث م کردیتر م  کیهم به کارن نزد  کردی از من دور م  لروید

هم بره اونجا کارن باز بهونه  ل ی اگه د یحت دونمیاونجاست خوشحال باشه هرچند من م 
و   نایبه نفع سول  نی و ا رهیکمتر بهونه بگ دیشا لیهرچند با وجود د  رهی گیخونه منو م

  یحرف خوادیم یعنی ن یا دیبه لبه کتم کش  یبهش نگاه کردم دست شدی شوهرش تموم م
 بزنه

 _خب بگو 

 ؟ ی بریم  فی جلسرو برگزار کنم شما تشر ییبه تنها  دیمن با یعنی_االن ریدم

 مهرانا هست  یستیکن تنهام ن یدگیکار مهم دارم خودت رس هی_

اومدم مهرانا هم   رونینگاهو بهش کردم و از اتاقم ب نیشونش گذاشتمو آخر  یرو  یدست
 تبلتو به سمتم گرفت  دنمی به سمتم اومد با د 
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 می ر یبگ میتصم میکن ه یهم ته  یناکات ی آقا یکه قرار بود برا  یا  هیهد  دی_با مهرانا

  دیدو  یدنبالم م بایو اونم تقر  داشتمیبه سمتش گرفتم همونطور که تندتند قدم برم تبلتو
 گفتم

 د یکن یدگی_اصل وقت فکر کردن بهشو ندارم مهرانا خانوم خودتون بهش رس

تا اونو سفارش    دیبپسند دی نیانتخاب کردم شمام بب هیچند هد  هیهاکان من _آقا مارل
 بدم

همونطور که عکسارو   ستادمی کردم تبلتو از دستش گرفتمو ا یپوف دموی کش مینیبه ب یدست
شدم که از در شرکت اومد تو با   لی متوجه د کهوینگاه به روبه روم کردم که   هی  دمیدیم
 کردم یفکر م نطوریمن ا  دمیحالش خوب نبود شا کمیزد   یبه زور لبخند  دنمید

 _سلم لید

 ی _سلم خوش اومد 

 دی_ممنون خوش باشلید

افتاده باشم تبلتو به سمت مهرانا گرفتم که از دستم گرفت به   یزیچ  ادیانگار    دنشید با
 برگشتم   لیسمت د

 ی د یرس ی_وقت خوب

 مسئله مهم اومدم   هیحرف زدن درباره  ی_آقا هاکان من برا لید

 باهام حرف بزنه به سمت مهرانا برگشتمو گفتم: نایسول شنهادیدرباره پ خواستیم حتما

 قهیسل  دیمشورت کن  لیبهتره با د  یناکات یآقا یبرا  هیهد دی_مهرانا خانوم درباره خر
 دارن یخوب

جلومو گرفت که باعث شد به سمتش برگردم   لی د عی از کنارشون رد بشم که سر خواستم
   شدیتر نشون داده م زهیم  زهی چه قدر مقابلم ر
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 ومدم ین نیا  ی آقا هاکان من برا ی_وللید

 ام ی مسئله هست اونو حل کنم م  هیبه اتاقم من  دی_شما بر

 حرف بزنه   االن باهام  نیهم  خواستینبودو م یسکوت کرد انگار راض لید

 کنه؟  تونی مسئله امکان داره عصب  نی_الید

 یسوالو ازش نداشتم تک خنده مردونه ب نی جا خوردم انتظار ا  دیکه پرس یسوال از 
 کردم  ییصدا 

 میزن یباهم حرف م امی_برو تو اتاقم االن م 

 دی خانوم..اتاق باالست بفرما لنی_دمهرانا

 

 ( لی)د

 م؟ یبراشون انتخاب کن  نویا  یعنی_پس  مهرانا

 ه یعال دهی انتخاب ا  هی_اوهوم..براشون  

  میالبته قبلش به هاکان خان هم نشون بد  دمیسفارش م   نوی_باشه پس من هممهرانا
 بعد

 د ی لی_باشه هرجور ما

بهش نگاه کردم کلفه   یوارد اتاق شد با نگران یدر اتاق هاکان باز شدو هاکان عصب کهوی
  رهیم دونستمینه م ی اتاقش راه رفت وا یسه قدم تو  دو  دویموهاش کش  یتو یدست

   گردهی برم ینطوریاونوقت ا  یدنبال کار

 شده؟  یزی _آقا هاکان چمهرانا
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که کار کرده    ییبا همونا رفتمی داشتم م یاتفاق نهینشده مشکل هم هم یزی_چهاکان
  یزی اونام چ  میجلسه شرکت کنم باهاشون حرف زد یروبه رو شدم مجبور شدم تو  میبود

 ها  یگردن شرکت حقوق ندازنیلو ندادن توپو م

اصل    مونیکردم شرکت حقوق قیطرف اونا من تحق ندازهی_اما شرکت ماهم توپو ممهرانا
 نزده    یحرف

کردم   یدستم باز  یبا انگشت ها کمیکه داشتم  یاسترس ی انداختم از رو نی پا سرمو
 ی چیه گهیو کلفس اگه بفهمه کار خواهر من بوده که د  یر عصبنگاه چه قد

خونه من بوده   یو تو  نجایکه ا هیز یپرونده چ نی وسط لو رفته و ا نی پرونده ا هی_ هاکان
  یبهش زدن همه هم دارن الپوشون یگند  هی نجایچون تو خونم جاش امن بوده پس ا 

 کنن یم

درصد هم به من شک نکرده که امکان   هی  یخدا نگاه حت یهم بستم وا  یرو  چشمامو
اون خونه بودم ازش عکس گرفتم اونقدر بهم اعتماد داشت حاال من چه    یداره من تو

 شه یخودمم بد تموم م یکه برا  ینطوریبهش بگم؟ا  یطور

 میبکن دایپ گهی روش د هی دی با شهی نم ینطوری_مهرانا خانوم اهاکان

 دیشما نگران نباش نمکیم دای _من راهشو پمهرانا

  تونستیشلوارش برد از شدت خشم و حرص درونش نم بیج ی دستشو تو  هاکان
 اومده بود   نتر ی اما صداش پا ز یفقط قدم م نهیبش

  رمیگی شکل ممکن ازش انتقام م نیکه کنم به بدتر داشیبوده پ یک م یبفهم دی_باهاکان
  یهرک فتهیبشه و به غلط کردن ب مونیاز کارش پش  خوامیپس بده م دیکارشو با  یسزا 

 بوده منو خوب نشناخته

هم فشار دادم   یهم بستمو لبامو رو  ی شد چشمامو رو جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 
بهش بگم   تونستمی م یرفت چه طور نیاز ب یهرچه قدر که جرات جمع کرده بودم همگ

   کرد یم دیخودم داشت تهد  یجلو  ینطوریا  یوقت
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شما   میحل کرد  رو ی خانوم مسئله هد لنیدرضمن ما همراهه د دی_شما نگران نباشمهرانا
   د؟ینیبب دی خوایهم م

 آرومتر شد کمی  افشیبهم نگاه کرد ق هاکان

 د یهمونو سفارش بد  ستی من ن دی به تا یاز ی ن گهید لسی_انتخاب دهاکان

 _باشه پس با اجازه  مهرانا

  میمستق  ستادیرفتن مهرانا منم از سرجام بلند شدم هاکان روبه روم ا  رونیب با
 دم یکشیازش خجالت م ییطورا  هیچشماش نگاه کنم    یتو تونستمینم

 شد ینطوریا  لید خوامی_معذرت مهاکان

 مسئله کارن مسئله هممونه  ستی_نه مهم ن

 ل ی_د هاکان

کرده بود   ید انگار خودشو خال مهربون شده بو  افشیباال اوردمو بهش نگاه کردم ق نگاهمو
 االن آروم شده بود 

 ی قبول نکرد نارو یسول شنهادی_ازت ممنونم که پهاکان

بهش نگفته بودم نکنه   یزیچ دونست؟منکهیاز کجا م  نیبهش نگاه کردم ا  باتعجب
 بهش گفته  نایسول

 ..یعنیباهاتون..دربارش.. خواستمی..مخواستمیآقا هاکان م زهی_من..چ

..رامان بهم خبر داد انگار اون روز که اومده خونه لی د یبگ یزیچ ست ین یاز ی _نهاکان
 ده یفهم نایسول

  یکی دست راستمو گرفت اون   یتر شد دستشو جلو اوردو به آروم کی بهم نزد کمی  هاکان
دستاش که به  یشد گرما  جادیتنم ا  یتو  یفیدستم گذاشت لرزش خف یدستشم رو 
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بهش نگاه کردم چهرش مهربونتر و   دادیغنج مسردم منتقل شده بود ته دلمو   یدستا 
 آرومتر شده بود  

مهمه چون گول   یلیمن خ یکمکت برا  نیاما ا  ادی به نظر ب یساده ا   زی _ممکنه چهاکان
 م یشیخونه باز باهم م گردهیبرم یخوشحال شدم کارن به زود ینخورد  نارو یسول

 کردم  دی به روش زدمو حرفشو تا یلبخند

  یخوب یل ی_تو واقعا خهاکان

  نیدستمو از ب یشد ضربان قلبم باالتر رفت به آروم ظتریغل کمیلبش   یمحو رو  لبخند
به موهام   یبردو بهم نگاه کرد دست بشیج ی اوردم اونم دستاشو تو  رونیدستاش ب

 بهم وارد شده بود   یادیز  جان یه  کمی دمیکش

 کار دارم  یلی..بهتره برگردم خونه..خزهی_من چ

مبل بود رفتمو برش داشتم نگاه آخرو بهش کردم که داشت    یکه رو فمیبه سمت ک عیسر 
  ینطوریا  دیامروز با   نیشد هم ر یاومدم اشکام سراز   رونی از اتاق ب عی سر کردیبهم نگاه م

 شد  ینطوریچرا ا ی کنه اه لعنت مونی مهربون بشه تا منو از حرف زدن پش

 

 (لی)ن

تماس   نای با سول عی سر رونیرفتن ب لیو د  نیلیآ ی مبل با استرس نشسته بودم وقت  یرو
  کنهیخبردار شده اونم گفت که خودش موضوعو درست م لیگرفتمو بهش گفتم که د

به   روی همه چ رهیحرفاش حتما م نی کله خراب تر از ا لید  دونستمی نگران نباشم اما م
  لید می به سمت در برگشت  نیلید همزمان با آ ش  هدر انداخت یکه تو  دیکل گهیهاکان م

هاش عوض کرد ضربان قلبم  یرو فرش ییخسته وارد خونه شدو کفشاشو با دمپا 
 د یبر ینه خدا هاکان بفهمه سرمو م یهرلحظه باالتر رفت نکنه بهش گفته باشه وا 

 ؟ یگفت  یکار کرد  یچ ی خوش اومد لی_د نیلیآ
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  یبرا  یاصل نشونه خوب  نیدهنمو با ترس قورت دادم چه قدر حالش بدو گرفته بود ا آب
بهم کرد بعد به سمت دوست جون   ینگاه میمبل نشست ن   یخسته رو لیمن نبود د 

 برگشت  شیجون

 دش یخواهرم خائنه ببخش نکهیگفتم؟ا ی م ی..چنیلی_نتونستم بهش بگم آلید

لحنش پر بود از حرصو   نطوریبود منم همسمتم برگشت اشک تو چشماش جمع شده  به
من به رخم  ی برا شویکه نگران یاما کنارش پر بود از حس عشق خواهرانه ا   تیعصبان

 کشوند یم

افتادم   یپاش م  د؟بهیازش جدا بشم بهش رحم کن  تونمی نم گفتمی کردم؟می کار م ی_چلید
 شد؟ یقاتل دو نفر م ینطورینداشته باشه وگرنه ا شیکار

 توجه به من ادامه داد  یبغض صداش زدم اما اون ب با

به من اعتماد کردن روم حساب کردن   نهمهیا گمیولشون کنم اما م خوام ی_همش ملید
ولشون کنم بمونمم هاکان همش جلوم درباره انتقام   شهیاون بچه دوسم داره چه طور م

هاکان اون    نی ا  شدیم  خیمو به تنم س  کنمیم مونشی پش گفتی امروز م  یوقت  زنهیحرف م
 ل ین یکرد   شیشده تو وحش یوحش ستیهاکان آرومو خونسرد ن

راست   لید  شدیم  خیهاکان بفهمه مو به تنم س نکهیشدن از تجسم ا ری سراز  اشکام 
 ترسناک شده  یلیحتما خ گفتیم

 خوام یمعذرت م یلیمن خ ی_آبج

 ؟ یخائن شد  رحمویب نقدر یا  یتو چه طور  لیشده ن رید  یمعذرت خواه ی_برا لید

برملش کردم   نکهیاونم عمشه..آقا هاکان اون پروندرو پنهون کرده بود از ا  ی_خب آبج
 خودمون   یخودشون ور برن مام با دردها  یکن پولدارا با دردا ؟ولیهست  یعصبان  نقدریا

تختم پرت کردمو شروع کردم به  یمبل بلند شدمو به سمتم اتاقم رفتم خودمو رو   یرو از 
 بشه خدا خودت کمکمون کن  دهیکش نجاهایکار به ا کردمیرشو نمکردن فک هیگر
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 ( لی)د

کارن بهم زنگ زد که برام   ی ری وی ری ه نیا  یاز شدت سردرد خوابم نبرده بود تو  شبید
که   ییبهم گفته بود که از داستانا نایقصه بگو بخوابم اون دفعه که رفته بودم خونه سول

منو دوست داره با وجود سردردم بازهم دلشو    یداستانا  ادیخوشش نم گهیم  سیمل
خوابش   دم ی فهم دیبه گوشم رس سیمل  یصدا  یداستان گفتم که وقت   هینشکوندم براش 

  نیزنگ خورد پل لشی موبا کهویکه  م یزدیحرف م م ینشسته بود  نیلیبرده صبح همراهه آ 
  عی و سر زنگ زد که خودش نیلیبه آ  نیبود به خاطرهم ده ید  روی سالن ورزش دم یبود تو 

تو   ودشوهم خ کنهیبهش قول داده بود که بهش کمک م نیرفت پل ع یبرسونه اونم سر 
جور   نی لیآ  یبرا طویکنه تا شرا یساز   نهیدروغا زم نیدرباره ا  نکهیجا کنه هم ا ریدل دم

بکنه اما   یی کارا هیامروز    خواستیبگه اونطور که معلوم بود م ریبه دم  قتو یکنه تا همه حق
  دیخر  یهم برا  ل یرفت ن رونیب  نیلیآ  یبزنه وقت یباز نتونسته حرف  دمی برگشت فهم یوقت

که   کردمی م  نی شبکه هارو باال پا یالک نطوریخونه تنها شده بودم و داشتم هم و رفت ت
جا خوردم تا   دنشیاز د دمی درو باز کردم رامانو د  یزنگ خونه به صدا دراومد وقت کهوی

به  ضمی فکر کرد مر دیحال بدمو د   یبود دعوتش کردم تو اونم وقت ومده ین نجایحاال ا
هم برگشت    نیلیغذا که آماده شد آ کنمیدرست م  پگفت که برات سو عیسر  نیخاطرهم

رامان اخم کرد انگار انتظار نداشت که رامان   دنیبا د  نیهم بود پل  نیاما همراهش پل
  گهیجور د هی  نیبوده چون پل ییزایچ هی  و رامان نیپل نی ب کردمیباشه احساس م نجایا

واقعا    میخوردیم رنها میداشت موی نشسته بود زی االنم دور م کرد یبه رامان نگاه م
 خوشمزه شده بود   یلیبود خ یدستپختش عال

 خوشمزه بود رامان دستت درد نکنه  یلیشده خ ی_به به واقعا عالنیلیآ

 درست کنم  تونمی که م هیتنها سوپ نی _نوش جون..ارامان 

 د یاخم داشت به سمتم برگشت و پرس کمی نیپل

 ؟ یکن یهاکان کار م شیتو هنوز پ لی_دنیپل
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رامان درباره هاکان با من    یجلو نیچرا همش پل دونمیبه سمتمون برگشت نم رامان
 دم یفهمینم لشوی واقعا دل  زدیحرف م

 یاز هاکان مرخص زودتر خوب بشم امروزو  دی_اوهوم و اگه بخوام به کارم ادامه بدم با
 گرفتم 

 _حتما رفته رستوران امروز رامان 

 براش آماده گذاشته بودم گفتم همونارو بذاره تو فر  ییزایچ هی_نه 

 گفت:  جانیزد با ه یلبخند نیپل

 ی ستیبه فکر رئ  یلی_معلومه خنیپل

از سرجام بلند شدمو   د یبهش زدم که رامان ابروهاش باال پر یکردمو چشمک یخنده ا  تک
 دن یکشیزحمت م نیپل نویلیآ  دیبا گهیظرفارو جمع کردم هرچند شستنشو د 

 

 )هاکان( 

  ریبرگشتم با مد  یوقت خوام ی م  نیساعت عقب بنداز   هی رو ی _مهرانا خانوم جلسه امور مال
 داشته باشم  یملقات  یابیبازار

 _چشم آقا هاکان مهرانا

که پشت سرشون بود اخم کردم   گهیافراد د یسر   هیو   نایو سول نی با اومدن انگ کهوی
  ختیمجبور نبودم ر ینطوری اومد ا  یسرم م  یرفتن از شرکت تو رونیکاش زودتر قصد ب

 یصورت شادو خندون شهی مثل هم  نیبهشون نگاه کردم انگ نمینحسشو امروز هم بب
 داشت  

 شرکت پوسول  سیرفته باشه سلم جناب رئ شی خوب پ دوارم ی _کاراتون امنیانگ

 اخم به سمت مهرانا برگشتم پرسدم: با
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 محترم قرار ملقات داشتن؟   یآقا  نی _ا

 نه آقا هاکان  ادیم ادمی که  یی_تا جا مهرانا

 اخم گفتم: کمیسمتش برگشتم سرد با   به

 د یار یب فی بعد تشر دیقرار ملقات بذار  دی ایب دی خوای_لطفا دفعه بعد که م

به سمتش برگشتم   ستمی از کنارش رد بشم که با به حرف اومدنش باعث شد با خواستم
بگه مخاطبش مهرانا بود اما معلوم بود داشت به منم حرفاشو   یچ  خوادیم نمیبب
 فهموند یم

 م یریقرار ملقات بگ یاومدن به شرکت از کس یبرا  میستیبه بعد مجبور ن نی_از ا نیانگ

که معلوم بود  یدستشو سمت مرد  نیگفت؟انگیم  یبهش نگاه کردم داشت چ یسوال
و پروندرو    ستادیروبه روم ا  نی دستش گذاشت انگ  یتو  رویدراز کرد اونم پرونده ا  لشهیوک

 به سمتم گرفت 

و هانا   نیکارن با ماست کنترل تمام سهام راد  یآقا هاکان..چون سرپرست دی _بفرمانیانگ
 با ماست 

اخم کردم و   کمی داشت  ییپروندرو از دستش گرفتمو بازش کردم حکم قضازدم  یپوزخند
 تر شد  ینگاهم جد 

و هروقت که دلمون    میشرکت هست نیا  یاز امروز به بعد ماهم جزو شرکا  یعنی_ نایسول
 میبه شرکتمون رفت و آمد کن میتونی بخواد م

مهرانا خانوم من    میاز شما کسب وقت ملقات کن ست ین یاز ین نکهی_واضح ترش ا نیانگ
 ساده باشه لطفا   خورمیفنجون قهوه م هی

 ست یمن خدمتکار تو ن  ی_منش

 زدو به سمتم برگشت  یپوزخند گنیان
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 _نگفتم خدمتکاره گفتم سفارش بده روزخوش هاکان آصلن نیانگ

  یهم که دنبالشون اومده بودن تو  ییکسا  هیو بق  نایبه سمت طبقه دوم رفت سول نیانگ
 هم بستم  یشرکت راه افتادن با خشم دستمو مشت کردم چشمامو رو 

 م یکنیم  دایراه حل پ هیبراش  دی_آقا هاکان آروم باشمهرانا

   ارمی سرش م  ییبل هی نمیبب نجا یهر روز ا  نویبده من ا لی تشک لمی_زودتر جلسرو با وک 

 یلیخ چاره یبرام باز کرد ب نویدر ماش عیسر  دنمی ا دب  هانیال  رونیخشم از شرکت زدم ب با
دور زدو خودشم سوار شد کور   وی وقت بود منتظرم بود سوار که شدم درو بست ماشن

بود تماسو برقرار کردم   ریزنگ خورد دم لمیهمون لحظه موبا  یکور خوند نیانگ  یخوند
 شروع کرد به حرف زدن  رصنزده بودم که با ح یهنوز حرف

  ای هاکان   نیکهو؟ببیتو   یرفت کنن؟کجا یکار م یچ  نجایگه؟ایم  یداره چ نی انگ نی _اریدم
تا صبح کف کنه رفته تو اتاق مجمع   زنمشی زنش اونقدر م یجلو رمیم  ای  یگرد یبرم

 شرکته  یکا یشر  ینشستن انگار نه انگار اون اتاق ورودش فقط برا  یهمگان

  ادیمهرانا بهش زنگ زده االن م ادی م لی نکن تا وک یفعل کار دارن  یی حکم قضا  ری_دم
 میزنیشرکت باهم حرف م 

که  کنمی م یشرکت کار یباالسرم االن برنگرد  یبه همون خدا ؟هاکانیی _حکم قضاریدم
  زنمیامروز دار م  کرویمرت  نیچون من ا  یمن باش  یدنبال حکم آزد  گهیدو روز د

 شده؟ ی؟چی هست یعصبان نقدری_چرا ا 

   دنی به اتاق هانا هم سرک کش یحت دهیبدون اجازه سرک کش ن ی_رفته تو اتاق راد

 : دمیدندونام غر یاز شدت خشم مشت شد باغضب از ال دستام

 _مگه در اتاق خواهر من قفل نبود؟ 

 نظافتش رفته بودن درو قفل نکردن  ی_برا 
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 نکن ی تو فعل کارشرکت    گردمیاجازه داد اونجارو نظافت کنن؟صبر کن االن برم ی_ک

که خودش   هانیهم فشردم ال  یبهم نگاه کرد لبامو رو  نهی برگشتم که از آ هانیسمت ال به
 تکون داد  دی به نشونه تا یبود سر دهیمکالمرو شن

 رد کردم  روی اتوبان اصل میبرس میتونی زود نم یآقا هاکان ول زنمی _دور مهانیال

 ...نی خدا لعنتت کنه انگ دم یهام کش قهی به شق یدست

  شهیکارن مشخص م یپرونده سرپرست یاز کجا اومدن؟حداقل الزم نبود تا وقت نها ی_اریدم
 صبر کنن؟ 

شلوارم برده بودمو داشتم از پشت   بیج ی درحال مطالعه پرونده بود دستمو تو لی وک
   کردمینشسته بودن نگاه م یالیخ یاتاق بهشون که با ب یا   شهیش وارید

دادگاهرو   نکهیا  یمدت برا   نیحفاظت از کارن صادر شده ا  یبرا  یقانون _حکملی وک
 مدرک جمع کردن  همونیمتقاعد کنن عل

 زدم  یپوزخند

کردن   تیرفتن شکا  نی..همش مزخرفه سر انهیبب  یحقوق و سهم کارن ظرر می_قصد ندار 
 م؟ یبکن نایبا ا  میتونی م کاریچ

  شهیکه م ی حکم متوقف بشه االن تنها کار  نیا  عتریکه سر  میکن تی ازشون شکا  دی_با لی وک
  نایتمام حق و حقوق کارن االن دست سول نهیحساس انجام داد هم  تی موقع  نیا  ی تو

 خانومه 

 د یتموم نشده کارارو بکن  یو تا ساعت ادار دی _فورا بر

 _باشه آقا هاکان لی وک

و کلفه بود از کنارش رد شدمو وارد اتاق   یعصب افشیبرگشتم ق ریرفتنش به سمت دم با
و هانا فوت شده بودن   نیراد  یالبته از وقت میدادیم  لیجلسه هامونو تشک نجایشدم ا 
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  هیخاطرات گذشتمون بود که سر   ادآوری  ریمنو دم  ی برا میکرد یجلسه برگزار نم نجایا  گهید
به سمتم   نایولوارد اتاق که شدم س   میکرد یکارا که نم چهاوضاع شرکت   یجلسه برا 
  خوردی نشسته بودو داشت قهوه م نشستمیکه من م یصندل  یتفاوت رو یبرگشت ب

 داشت ی قدم برم وستهیاتاق آروم و پ یهم داشت تو  نیانگ

 تازه شروع به کار کرده بود  نجایشرکت جدا شدم ا ن یاز ا ی..وقت دیدونی_منیانگ

 گفتم: یزدم و با لحن طعنه دار یپوزخند

 ..پدرم اخراجت کرد نیانگ یجدا نشد نجای_تو از ا 

  فی شد بذار برات تعر نطوریا  نینبود..بب ینطوریوقت ا  چیهاکان..ه زاد ی_دست مرنیانگ
اونارو   ی پاداش دار نجایعالمه ا هیتو    نیگفتم انگ  کهویکنم من قرار بود استعفا بدم که  

  میودم تصمخ رمیچه جور نگ  رمی چه جور بگ گفتمیکه م نیح  ؟درهمونی رینگرفته کجا م
 گرفتم اخراج بشم 

 به نشونه اره تکون دادم   یبه روش زدمو سر  یمسخره ا پوزخند

 ن یانگ لهیدروغه..همش دروغو ح زتی_همه چریدم

 باشه  ادتی  نو یروزشه..ا نی ..اولنیانگ  ستیروز مجادله ن ن ی_امروز آخر

 _خوبه..باشهنیانگ

 نشسته بود   یصندل  یرفت که رو نایبه سمت سول  نیانگ

  ای یی خطا  کننیاداره م  یبه خوب نجاروی..جوونا ام؟یما بر  ستی_عشقم بهتر ن نیانگ
 می کنیرو بازخواست م  ریمد   ئتی اومد مجمع ه  شیپ یمشکل

 م یبر  زمیعز  میکنی_البته که بازخواست مآلمل

 زدو گفت:  ینگاه کردم لبخند نیسرد به انگ  ستادنی روبه روم ا نایو سول  نیانگ

 ک یشر  نمتیبی_منیانگ
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رفت   دوی به صورتش کش یکلفه دست ری کنارم که رد شد رومو ازش گرفتم اخم کردم دم از 
  نشستیهانا م شهیکه هم ییناخواسته به سمت جا زیدور م یها  یبه سمت صندل

 نشستم   شی صندل یرفتمو رو 

 شوهرم  یتو تسلط دارم هم رو  یهم رو   نجامی"هانا_من عاشق ا

 ه؟ یهانا تسلط چ یکار کن  یچ ییخوا یم_مگه  

 هردوتون خوب تسلط داره"   ی رو گهیبهتره راست م نهیبه نظرم اونجا بش گهی _نه دریدم

اتاق که پر بود از خاطره باشم اما پاهام توان   نیا  ی تو خواستمی بستم نم چشمامو
 نداشت بلند بشم 

 د؟ یباش  یجد کم ی شهی"_م

هانا تو خواب    شبید ریسراغ جلسه..دم  میبگم بعد بر نمیلحظه داداش ا  هی_بذار نیراد
سر صبحونه بهش گفتم   میگرفتم صبح که از خواب پا شد لمیمنم ازش ف  دیخندیداشت م

دست زنمو   یغذا  خوامیکنه م  یشرکت تو خونه بمونه خودش برام آشپز ادیامروز بهتره ن
اون کارو    کنهیکارو م  نیهاکان ا امیه ناگ  امیمن م کنمینم یبخورم غر زد که من آشپز

االن   لمیف  نیشد که ا  ینطوریا  ینشد منم گفتم باشه خوددان یراض  گهی د یچیه کنهیم
 د یدست شما دوتا هم رس

 ؟ ینشونش داد  ای_به ک

   دمی خونه مادرزنم به اونم نشونش م میر یالبته جمعه که م ری_فقط به تو و دمنیراد

 یکنیپاکش م لتیموبا  یاالن از رو  نیهم ی کنیم خودی_شما ب

کردم   یو سه تا ازش کپ  ستیب یکنیم ینطوریهم کرده بودم که ا  نجاشوی_فکر انیراد
 " یخوددان گهید

 شدم چه قدر دلتنگش شده بودم  رهیخ  نیراد  یخال یباز کردمو به جا چشمامو
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 "هانا_مرده و حرفش هاکان 

 بعد میشرکت حرف بزن  یمال  تی _االن نه هانا..بذار درباره وضع

 یر ی در م رشیاز ز  یهاکان کادوشو بده دار  گهی _د نه دریدم

 رتیداداش پارسال کوتاه اومدم از خ یکنیمنم رد م یکادو  یزنمو که داد ی_کادو نیراد
 " ست یاز اون خبرا ن گهی گذشتم امسال د

آشنا   ییبلند به سمت در رفتم خواستم درو باز کنم که صدا یسر جام بلند شدم با قدما  از 
باشه به سمتش برگشتم   یواقع ای دستم فشار دادم خدا یتو ررویدستگ دیچیسرم پ ی تو

 هانا به سمتم برگشته بود 

 یخوددان گهی د یمنت کش  امیمن حوصله ندارم ب  نیداداش؟بب  ی "هانا_باز قهر کرد
 " میمونیقرن باهم قهر م  هیتا  ینطوریا

 گوشم بود  یاومدم هنوز صداش تو رونی از اتاق ب دمویکش  نی درو پا رهی دستگ

 بچرو دارم جون من باشه داداش؟  هی نی هم ی"هانا_جان من مراقب پسرم باش

 من؟  شیپ یذاریکارنو م یعروس  یریم  یمگه بار اولته دار اریدر ن ی_بسه هانا بچه باز 

دنبال   یبره کارن خونته بر ادتیاون دفعه  نهیع  ادیب ش یبرات پ یکار  هی ترسمی_مهانا
 یکارت اونو جا بذار

  زمی برو عز دمیقول م شهیتکرار نم  گهیهفت پشتم بس بود د  یبار اون کارو کردم برا  هی_
 " شه یم  رید شگاهت یشوهرت منتظرته آرا 

 اتاقم شدمو به سمت مبل رفتم کلفه روش نشستم   وارد 

 مون ی..خر زور..برو گمشو م شعوری..ب"هانا_زورگو

 نموند   شیچی هانا بدبخت ه یکرد  شیتی_قشنگ ترور شخصریدم
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 حرف حرف خودش باشه   دیبود با ینجور یهم ی_بره گمشه اصل..از بچگهانا

باغ مامان؟گفتم فردا   یبر ی فتینصفه شب راه ب نیاجازه بدم ا  ی_هانا نکنه انتظار دار
 بگو چشم خواهر من  برمتیم

 ؟ ی دیمامانم فهم شیپ یبریاالن منو م  نی_نچشم..همهانا

 بهش بگو  یزیچ هیتو    ری_دم

به  نیراد  مارستانهیب ضه یجون بذار رکوراست بهت بگم خاله لمان مر  ی_هامریدم
 می بهت نگ یزیفعل چ میگفت یخاله لمان تو چون باردار شی رفته پ نیخاطرهم

 " ی حرف تو دهنت نگه دار  یتونیکه نم  ریدم یالل بش ی_ا 

هنوز درو نبسته با حرص شروع کرد   ری اومدم دم رون یب الیاتاقم که باز شد از فکروخ در
 به حرف زدن 

 کارمون دخالت نکنن  یکه تو  میکن دایپ  یراه هی  دی_باریدم

اومد بغلم    یم  کردیروبه روم نشست خسته بهش نگاه کردم االن فقط کارن آرومم م ریدم
اگه    دیافتادم شا لی د ادی  کهویبود  نهیگز نیخواهرم که نبود وگرنه اون اول زدی ام حرف مبر
 شدم ی هم بود آروم م لید

بعدا مجبور   میر یحضانتو بگ میتا بتون میخودمونو آماده کن یدادگاه بعد یبرا  دی_با
 م یسروکله بزن اتی جزئ نیبا ا  میشینم

 بهم نگاه کرد  ت یبا عصبان ریدم

 رن یهم م نجایو از ا میزنی ..سروکله خوب ممیزنی_مریدم

 و هانارو قفل کنن  نیبسپار به مهرانا خانوم در اتاق راد  ی_بهتره آروم باش

 با ورود مهرانا بهش نگاه کردم  دمیکش یدر اتاقم که اومد پوف یصدا 
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 د یخستم خودتون کارارو بکن  کمی_مهرانا خانوم  

االن باهام تماس   ل یخبر خوب بهتون بدم وک ه ینمونده آقثا هاکان اومدم  ی_کارمارل
تا   رنی مام م یباشن فردا وکل  لی گرفت که دادستان قبول کرده که عکسا به عنوان دل

 کنن  یبررس

 و کجا اون عکسارو گرفته     یکه ک میفهمیم  ینطوری_خوبه ا 

 بودن  ای ک میفهمی_خوبه پس فردا مریدم

 .... 

گرفته بود اما   یازم مرخص لی رفتم امروز د وانمیساز که صداش در اومد به سمت ل   قهوه
گذاشته بود که حالش خوب شده و   ادداشتی هی فره   یغذا تو  دمیبرگشتم خونه د یوقت

از قهوم مزه مزه کردم   کمی بذاره  امیداده پ حی زنگ زده جواب ندادم ترج ادیتونسته ب
 جا خوردم  دنشیاز در آشپزخونه وارد شد از د لی د و کهیخواستم عقب گرد کنم  نکهیهم

 ل؟ ی_د

 مرتبش کرد  دویبه موهاش کش یزدو دست یشوک زده بهم نگاه کرد لبخند دنمی با د لید

قبل   خواستمی زدم به شارژ م یعنی جا مونده   لمی_سلم آقا هاکان شب خوش من موبالید
   رمیم  دارمویصدا برش م  ینم بجا مونده بود اال لمیاومدنم بهتون خبر بدم اما موبا

نشده بودم   لشیبرق رفت چه طور متوجه موبا  زی از کنارم رد شدو به سمت پر   عی سر بعد
 به سمت در رفت  یاز شارژ کند و هولهولک   لشویموبا  عیکه به شارژ زده بود سر 

 آقا هاکان  ری_برداشتم..ممنون..شب بخلید

 ؟ یخوری_قهوه م
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رو شونش   فشویدستم نگاه کرد و همزمان ک یتو  وان ی به سمتم برگشت به ل ستادویا  لید
چشمام بخونه که دارم   ی از تو خواستیجابه جا کرد بعد نگاهشو به چشمام داد انگار م

 گفتم   یواقع ای  کنمیتعارفش م

 د؟ یکنی _شما درست ملید

 _اوهوم 

 باشه تکون داد یبه معن یزدو سر یلبخند

 رم خوی_خب باشه پس ملید

اپن گذاشت به سمت قهوه ساز رفتمو روشنش   یرو  فشویآشپزخونه ک یاومد تو  لید
  ریفنجون برداشت از دستش گرفتم ز  هی نی پا نت یکاب  یهم خم شدو از تو لیکردم د 
 برگشتم   لی دستگاه گذاشتم و به سمت د  یخروج

 یی ا یهمه راهو ب ن ی نبود ا یاز یبرات ن  فرستادمیم  یزدیزنگ م نیلی_با تلفن آ 

 گفتم مزاحمتون نشم  دیبه فکرم نرس گهی _ممنون..خودم اومدم دلید

 نداشت  ی_نه مزاحمت

 تونست یبگه اما نم یز یچ خواستیکرد انگار م یبا انگشت دستاش باز  کمی لید

 ؟ یبگ یز یچ ییخوا یل؟می_د

 بگم یچه طور دونمینم  ی_اوم..اره وللید

 بپرس  ییکهو ی  ییخوایبگو م ییخوا ی_هرجور م

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد چشماشو بستو تند تند شروع کرد به حرف زدن  لید
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مرد   هی دی ستیاون مرد آروم ن  گهیبرام د  ختمیبهم ر دمیکه اون عکسارو د شبی_از دلید
  دینبا ارهیسر آدما ب ییهربل تونهیم  یکه به راحت دیشیجلوم تصور م رحمیخشن و ب

 اما.. د یهم آدم دار  یقدرتمند کل دویته پولداردرس  دیباش ینطوریا

در برابر حرفاش   نهیبب خواستیسکوت کرد چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد انگار م  کهوی
 بهش زدم  یلبخند محو   دمیاز خودم نشون م  یچه عکس العمل

 _خب..اما؟ 

 به زبونم اومد  ی..حرفام تموم شد اون کلمه اضافیچی _اما..اما..اما هلید

 به نشونه تاسف تکون داد دکمه قهوه سازو زدمو به سمتش برگشتم  یسر

که سرش اومده بود به خاطر کار خودش    ییاون بل  ستمیخشن هم ن  ستمی ن رحمی _من ب
کارو باهات   ن یکه ا ینبود ی دختر نیاون تو اول  نویکردن ا  تی بود اذ ن یبود کارش هم

 دادم البته خودم نه واسطه ها  ش یگوشمال هیمنم   کردیم

 به دستور شما بود  کنهیم  ی_خب چه فرقلید

دلت براش سوخت؟نگران   ای  یستیخوشحال ن یاز شرش خلص شد  نکهیاز ا  هی_چ
هاش داشته   یشکستگ یجلوش تا حداقل پول عمل برا  ختنینباش آخر کتکش پول ر

 باشه 

 د یکش یپوف لید

   دیزنی_چه قدر راحت حرف ملید

 بار اومدم راحت حرفمو بزنم  ینطوری_ا

قهوه ساز باعث شد به سمتش برگردم فنجونشو برداشتمو به سمتش گرفتم   یصدا 
 کردو ازم دستم گرفت   یتشکر

 اط یتو ح  می_بر
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قدمامونو   میکه شد  لیوارد محوطه باز و میرفت رونیگفتو باهم از آشپزخونه ب  یا باشه
 از قهوش مزه کرد  کمی ل ید مید آرومتر کر

 _چه طوره؟ 

 بهش؟  نیداغه از اونا هم زد یلیخ ی _خوبه وللید

دادمو به   هیتک زیفنجونمو روش گذاشتم به م م ید یکه رس  اطی ح یتو  یغذاخور زیم به
 بود نگاه کردم  ستادهی که روبه روم ا لید

 ختم یتوش نر  نی _نگران نباش کافئ

 توش  نی ختیخوبه که نر برهی_من خوابم نملید

 _چرا؟ 

 _کار..دانشگاه..کارنلید

 شه ی_نگران نباش اون موضع حل م

 د ی ایاز پسش برم   دونمی_ملید

  نیا  کنهیم  یهم باهاش همکار نا یسول نکهیاما ا  ادی ازش برم یاون هرکار چیکه ه  نی_انگ
 ادیبا عقلم جور در نم

  اهیرنجه بترس نه از سنگ سب  ی که تو ید یاز سنگ سف گهی هست م  یمثل ژاپن هی_ لید
 توش 

 که زده بود فکر کردم بعد گفتم:   ی حرف یبه معن کمی

 _خوبه راست گفتن 

دستش بود   یشب برگشت فنجونش هنوز تو  کی زدو به سمت آسمون تار  یلبخند  لید
 از قهوم مزه کردمو گفتم:  کمی
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 ؟    رهی گیعلقت به ژاپن و غذاها و فرهنگشون از کجا نشات م نی _ا

 درستکارو خوبن پرتلشن یلیحال خ نیدرع بندنی به نستاشون پا یلی_خب خلید

بدش به   یش یم  تی اذ یدستت داغه دار یاما معلومه اون تو دمیحرفات پر  نی_ببخش ب
 من 

کنار فنجون خودم که  زی م  یزدو فنجونو بهم داد از دستش گرفتمو رو یلبخند  لید
بود   نی کارم ا نیادامه داد درواقع علت ا   یخاص جانیبا ه لیهمرنگش بود گذاشتم د

که  یزیدرباره چ  ینطوریا یدستاشم تکون بده و با اونام حرف بزنه وقت  خواستیدلم م
 که برام لذت بخش تر بود  دادیم  کوندستاشم ت زدیمورد علقش بود حرف م

  نکهیحرف نداره وا   شونیهم دارن آشپز یخوب یلیخ  یدرستکارو عادلن..غذاها  یلی_خلید
مخصوص    یروستا هیخودش   یبرا  یوونیهر ح ا یبهشون علقه دارم مثل ژاپن یلیمن خ

..من  زهی انگ  جانیکر کردن واقعا برام جالب و هف  نمیبه ا یکه حت نی آدما هیداره برام  
 دیببخش شمیزده م جانیه یالک  زنمیدوسشون دارم حرف م هک ییزایدرباره چ  یانگار وقت

که   خواستی به روش زدم فکر کنم باالخره به خودش اومده بود هرچند من دلم م یلبخند
 ادامه بده  

 ره یقابل تقد   یزیچ نی چن ستین یاز ین ی_عذرخواه

دستشو به کمرش   هیلباش نشست مشکوک بهم نگاه کرد  یرو  ییلبخند دندون نما لید
لبخند   هیرفتارش خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم به  نی کرد از ا زیچشماشو ر کمیگرفتو  

 دادم  تیلبم رضا   یمردونه رو 

آقا هاکان ازم   گهید دین؟متوجهی ازم تشکر کرد یعنین؟ ی کرد ری _االن شما منو تقدلید
 واقعا  رمیلحظرو جشن بگ  نیا  خوامیم  نیکرد  یردانقد

بعد سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم خودشم  دم ی صدا خند یانداختمو ب نی پا سرمو
 خندش گرفته بود 
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 د یکن ری پرحرف بودن منو تقد  دیتونی شما نم ی_وللید

  یتو  دونمی هم بود نم یچشما   یهردومون نگاهامون رو نطوریشدم اونم هم رهیخ بهش
  یتو  یز یچ هی  دونستمیبودم اما م یکه داشت دنبال چ یروشن یقهوه ا  یاون چشما 

  دونستمیاما نم  زیچ هی  ینشونه حت هیحرف   هی دی منه حاال شا یاون چشما هست که برا 
از کنارم به فنجونا    دیبه موهاش کش یدستزودتر از من به خودش اومد  لیهست د یچ

 به سمتم برگشت  یهمن سوال هیفنجونا شب دید ی برداره اما وقت شویک ینگاه کرد خواست 

 من بود؟   ی_کدومش برا لید

 گفتم:  رمی درشت و خوشگلش بگ ینگاهمو از اون چشما  نکهینگاه کردم بدون ا  بهش

 ه ی_راست

انداخت اما بعد   نی بهم زدو سرشو پا یراست شد فنجونشو برداشت لبخند کمی لید
  یکردم که نگاهش از رو یی صدا   یدوباره سرشو باال اوردو بهم نگاه کردم تک خنده ب

زد فنجونمو برداشتم و دوباره بهش   یلبم رفت اونم لبخند   یچشمام به سمت لبخند رو
 فنجونم خوردم  یاز قهوه تو   کمیشونم بود  یاون نگاهش رو  نبارینگاه کردم اما ا 

 ی فرار کن یتونینم ست ین ی_راه فرار

 کرد یبه چشمام نگاه م مای باال اوردو بهم نگاه کرد حاال مستق نگاهشو

 فقط.. کنمی_فرار نملید

 یکنیقبول کن که فرار م  ستیهم در کار ن ی_فقط

 د یهست ینطوری_خب شما هم هملید

 ی اول نگاهتو گرفت  یتو بود ستمی_ن

شد که خندم  کی بهم نزد کمی کردیبه روم زد همونطور که بهم نگاه م یلبخند محو لید
 گرفت 
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 ؟ یهستن؟تو نگاه من گمش کرد  ی_جناب هاکان آصلن دنبال چلید

 ؟ یهست؟رو شونه من جاش گذاشت  یدنبال چ ناریپ لی_خانوم د

 د یخند لید

 جواب منم همونه  هیجواب شما چ دونمی_نملید

 باال دادم   ییابرو 

 ور نطی_که ا

دادم قهومو بخورم و راحتش   حیاز قهوش خورد و سکوت کرد منم ترج  گهید  کمی لید
  لیحاال د  کنمیم  دایکه هستم بهش دست پ یزی نکنم به موقعش دنبال چ تشیبذارم اذ 

طلسم   ینطوریوقتا ا  یبدونم چرا بعض  دیفرار کنه اما من با  خوادیهرچه قدر که م
شونم  یفرار ازش نگاهش رو یمن بود و برا   نیچون اونم ع م یشیهم م یچشما 

 نشست یم

 ه؟ ی_خب حاال جوابتون چلید

 یکنیکه خودت فکرشو م  هیزی_همون چ

 گه ید  دیخب بگ میدیسوال سادرو بهم پاس م هیهردومون جواب   ادی _خوشم ملید

از دستش گرفتم    یفنجونو به آروم میکه زنگ خورد نگاهمونو از هم گرفت لی د لی موبا
 شلوارش گذاشته بود دراورد با تعجب بهم نگاه کرد  بیج ی که تو لشویموبا

 خانومه  نا ی_سول

  دنیهم زد با شن فون یآ یرو  یتماسو برقرار کرد اونقدر هول کرده بود که اشتباه  عیسر 
هم چشماش گرد شده بودو    لیبهش نگاه کردم د  یکه زد با نگران ی کارن و حرف یصدا 
 هول کرده بود یحساب

 درد دارم   یلیکمکم کن خ لی_الو د کارن
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 _کارن..کارن لید

  ستادمی برداشتمو روبه روش ا  زی از م  مویبرداشت تک فونیآ  یتماسو از رو عی سر لید
 دیب کشعق عی که اجازه ندادو سر رمیاز دستش بگ لویخواستم موبا 

 شده؟  ی..چکنه؟یم هی خانوم چرا کارن داره گر نای_الو سوللید

 رو یبده من اون گوش لی_د

 م ی ای_باشه باشه االن ملید

 کرد   یبه سمتم برگشت به سرتاپام نگاه عی سر لید

 درسته؟  دی اینم رونی _بدون کت بلید

سواال بود خواستم بهش بگم که کارن چرا   نیا  دن یگرد شد االن چه وقت پرس چشمام
به سمت خونه   کهیدرحال زیم   یگذاشت رو  فشوی ک لویموبا  کهویشده که  یچ کردی م هیگر
 که بتونم بشنوم گفت: ییبا صدا دیدو یم

  دیبدو د یاریب رون یب ناتونیماش   نگیاز پارک  نتونویماش  دیشمام بر  ارمیکتتونو ب رمی_ملید
 م یآقا هاکان وقت ندار 

  نایبه سول  خواستمیرفتم م نگیبرداشتم به سمت پارک زیم  یاز رو  لشویو موبا   فی ک عیسر 
  یبرا  یاتفاق  نکهیبده از ا  حی خودش برام توض ادی ب لیدادم بذارم د ح یزنگ بزنم اما ترج

 ذاشتمیشده باشه آبرو براشون نم شیز ینگران شده بودم چ یلیکارن افتاده باشه خ 
 بمیج  ی تو چیافتاد من اصل عادت ندارم سوئ  ادمی  کهویفرو بردم  بمیج یتمو تودس

با دو به سمتم اومد   لید کهوی خواستم برگردم که    دمیموهام کش ی تو  یدست یبذارم عصب
تو هوا برام   چویمبل بود تو دستش بود سوئ یهمونطور که کت همرنگ شلوارم که رو 

 هم سوار شد  لیزدم سوار شدم د موتوی گرفتمشو ر عی انداخت سر 

 مبل    یبود کتتونم رو زی م یرو  چتونی_سوئلید

 داده بود روندم  لیکه د یروشن کردمو راه افتادم با سرعت به سمت آدرس عی سر  نویماش
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 گفت؟  یچ  نایمارستان؟سولی_ب

   دینشده نگرانش نباش یزی _چلید

 شده؟  یبهم بگو چ لید  دمیکارنو شن  هیگر ی_خودم صدا 

هم به من   یدرستو حساب ز ی خانوم چ نایآقا هاکان سول گهید دیفهمیم  میر ی_االن ملید
 ی نشده ول  شی زی چ نینگفت فقط گفت خورده زم

 اونوقت.. دهید بیبچه پاش آس ن؟اونی_خورده زم

شلوغ که از  ابونیبه خ یبا نگران لی کردم د شتری به سمتم برگشت سرعتمو ب عی سر لید
 نگاه کرد  دمیکشی م  ییال نا یماش نیب

 نه یکارن حالش خوبه فقط خواسته منو بب دینگ یزیاونجا چ  می_لطفا رفتلید

   شهیم نیهم  یبسپار نا یسول نوی بچعه به انگ ی_وقت

بود  لیکتم هنوز تو دست د  میشد ادهیپ  ع یپارک کردم باهم سر  مارستانیب یجلو
کتو به سمتم گرفت کتمو تنم کردم   میرفتیباال م مارستانیب یجلو  ی همونطور که از پله ها

دستم بود    یکه تو   لید فیکه متوجه ک میکردیرفتار م میداشت ی اونقدر هردومون عجله ا
 نشده بودم 

 به خودم..ممنون  نشی_بهتره بد لید

  سادیجلوم وا  لید کهوی میشد مارستانی وارد ب نکهیسمتش گرفتم هم چویسوئ یاشتباه
 کلفه بهش نگاه کردم 

 ؟ یکنی کار م یچ  یدار لی _برو کنار د

   دیآروم باش  کمی دی_صبر کنلید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

399 
 

دستم بود برد از دستم گرفتو   یکه تو  فشیخواستم پسش بزنم که دستشو سمت ک کلفه
کرد خونسرد باشه و منو آروم   یم  یسع کهیگذاشت بعد درحال فشی ک یهم تو  چویسوئ
 کتمو مرتب کرد   یلبه ها کمیکنه 

  دینگران باش دیپس نبا  فتادهین یبره تو..اتفاق  دینبا ینطوری_هاکان آصلن بزرگ ا لید
 شه یشارژ م شتریرفتاراتون ب نیبا ا نینره انگ ادتونی

آرومتر شده بودم باهم به سمت   کمیتکون دادم   دی به نشونه تا  ی سر  دمیکش یپوف
تا   نکهیاز ا  میکه پرستار آدرس داده بود رفت ییبه سمت جا دنیبعد از پرس میرفت رشیپذ
خوشحال بودم که   طی اون شرا  یاما تو  کردم یداشت تعجب م ریحد حرفاش روم تاث  نیا

نم  وارد اتاق شد م  لید دمی کش  نی درو پا ره یدستگ ع یآرومم کنه سر  کمیتونسته بودم  
 زد  یبا ذوق لبخند دنمونیتخت نشسته بود با د یرفتم تو کارن رو  عی پشت سرش سر

 ل ی..د؟یی _داکارن

 کارن؟  ی_خوبلید

 _خوبم کارن

بهم   یکه با خوشحال دمیبه صورتش کش یلبه تخت نشستمو بهش نگاه کردم دست  یرو
 نگاه کرد چه قدر دلم براش تنگ شده بود

 کنه؟ یکه درد نم  تی مگه نه کارن جان؟جا ی_خوب

  خواستمیعکس پامو انداختن؟م یدونیم  ییدا ی..راستدینگران من نباش یی_خوبم دا کارن
 نه از پام  نیبگم از خودم عکس بنداز 

که کنار تخت   نایبا اخم به سمت سول دیسرش کش  یرو  یبهش زدو دست یلبخند  لید
آروم   یول  یبا لحن عصب کردم  یافتاده اخم ینشسته بود انگار نه انگار اتفاق لکسیکارن ر

 :دمی پرس یمحکم و جد

 اتفاق افتاد؟  نی _چه طور ا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

400 
 

نبود اما   شی زیدر اصل چ یعنی   نیخوردو افتاد زم  زیبود پاش ل کیحادثه کوچ  هی_ نایسول
 هم خبر دادم لیاصرار کرد به د  یلیخ یوقت

 حرص بهش نگاه کردم دوباره سوالمو تکرار کردم  با

 اتفاق افتاد؟    نیا ی چه طور دمی_پرس

البته چون تو به خونمون   م یکرد یم یباز  می..تو سالن داشتکنمیم ف ی_باشه تعر نایسول
 یدونینم یومد ین

مرگ    کردی م  میلحن خونسردش داشت بدجور عصب دمیموهام دست کش  یحرص تو  با
افتاد به روم   یکه م  ینبودم هر اتفاق ینطور یرده بود قبل ا کارو ک نیهانا باهام ا 

  شدمیکلفه م  ای یعصب یوقتا وقت   یلیاما االن خ  شدیحالتم نشون داده نم اوردموینم
 دن یفهمیهمه م

  ییجا ه یاومده،تو خونه ما   یسرش درد نکنه دو سه بار ادیب ادشی  لید د ی_شانایسول
  دمید کهوی کرد یم یباشه اونجا داشت باز  ادشی  د یبا لید خورهیهست که سه تا پله م

 بچه افتاده 

 زد یبهش نگاه کردم چه قدر راحت داشت حرف م  تیعصبان با

 افتاده؟   یچ یعنی_

   ستادمی تخت بلند شدمو ا  یرو از 

 نبود؟  ششیپ یکس  ؟چرای_تو اونموقع کجا بود

بهش   تی همچنان با عصبان  ستادی ون سر تخت کارن ابلند شد ا یصندل  ی از رو  نایسول
 نگاه کردم 

االن   می از پاش عکس گرفت اطیاحت  ینشده برا  شی زیچ  گمی_هاکان دارم بهت منایسول
   میهم منتظر اومدن دکتر
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حضانتشو    ییخوا ینگه داشتنش م ینطوریا  یبچس؟برا  هیاز  یچه جور نگهدار نی_ ا 
 ؟ یریبگ

 کار نکنم  یکار کنم چ یکه چ یاز من حساب بکش ینطوریا   یتونی _تو نمنایسول

 سرش داد زدم: یلحن تهاجم با

 کنمی که دلم بخواد م  ی_اگه بحث کارن باشه هرکار

 د؟ یدعواتونو بکن رونیب دیبر  شهی_ملید

  لینگاه کردم به سمت د کردیکه پرو داشت نگاهم م نایبه سول نتیبا عصبا همچنان
انداخته بود معلوم   نی کارن بود کارن سرشو پا ی شونه کوچولو  یبرگشتم که دستش رو

  نایاومدم به دنبالم سول رونیاز اتاق ب  یحرف چیه  یب دهیترس  دادمونی دادوب یبود از صدا
بردم و با اخم  بمیج یدستمو تو  میستادی هم ا یروبه رو  تاومدو در اتاقو بس  رونیهم ب

 نگاه کردم  تانمارس ی کف ب یکا یبه موزا 

وقت شب    نیا  نمیخودت اول جواب بده بب یکن نیج میمنو س نکهی ا  ی_تو به جا نایسول
 د؟ یبود نجا؟باهمیا  دیا یم دیشی اونوقت باهم بلند م  زنمیزنگ م لیبه د

انگار کس   زد یکردمو بهش نگاه کردم چه قدر حق به جانب داشت حرف م زیر  چشمامو
 د یپرسیازم سوال م  زدویداشت باهام حرف م ینطور یکه ا  شدیمن م

رو انجام بده هنوز   فتیاول وظا  ینداره دخالت کن یکه بهت ربط ییبه کارا  خوادی_تو نم
هنوز همون دختر    ای؟ یبچه هفت ساله مراقبت کن هیکه از   یبلوغ برس نی به ا یتونست

 ؟ ی هست  یرستانیلوس دب

 هم فشار داد با حرص بهم نگاه کرد   یلباشو محکم رو  نایسول

 اومد  یم  یبهم زدم وگرنه معلوم نبود سر بچه هام چ مونوی _چه قدر خوشحالم که نامزد

 از من نداشت   ی_ساکت شو هاکان..هانا هم دست کمنایسول
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خودمون لوس بود   نیلوس کرده خونواده بود ب ..هانااری_خفه شو اسم هانارو به زبونت ن
 ؟ یاما تو چ

باهم   ینی شیحرفا نم  نیبار سر هم هیسالم بود چرا  جدهی_اون موقع من فقط هنایسول
 ؟ یمن ادعا نکن یبرا  نطوریکه ا  میحرف بزن

اتفاق افتاد شکرخدا   نمونیبود که ب یبچه باز  هی..میگفتن نمونده که بزن یبرا  ی_حرف
 کنم یدارم خودمو بدبخت م دمی عقلم کامل شد فهم

بهم   روی همه چ  نطوریو هم  یشیبدبخت م یکه بهت الهام شد دار  ی_اون موقعنایسول
 یحرف بزن ینیباهام بش یحاظر نشد  یبعدش حت یزد

بشه   دهیجلو کش  گهی بحث د ن یا  ادینم ؟خوشمید یکشش م ی_حرف بزنم؟اصل چرا دار
 یکن یشونه خال  یکه کرد  ی تی مسئول یحرفات از ب نی با ا یتونینم

درسته بچه   فتادهیاتفاق ن نی از عمد که ا  ستمینکردم لوس هم ن ی_من شونه خالنایسول
 دوست ندارم اما کارنو دوست دارم 

  شناختمشیلبام نشست انگار نم  یرو یز یتمسخر آم پوزخند

شروع    نیتفاوتمون از هم  نی اول قایبه همون لوس بودنت دق گردهی برم نمی_اره خب ا
   شهیم

 اومد..  یاما اون زمانها بحثش که جلو م یبچه دوست دار دونمی_منایسول

  میدونفره ادامه بد مونیبه زندگ نطوریمن بچه دوست ندارم بذار هم  یگفتی م عی _سر
 کار یچ  می خوایسرخر م

 ادته ی  روی_چه خوب همه چنایسول

به خصوص اون مدت   مونهیم   یقو  یلیکه داشتم خ یخاطرات بد ی_معموال حافظم برا 
 مثل تو بودم  یکیکه با 
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گفتن    یحرفا برا  یلیخ میهم قرار گرفت   ی_معلومه بعد از هفت سال که روبه رونایسول
 ی زدیحرفاتو همون موقع م  نیکاش ا میدار

 ی گذروندیت مجونت وق  نیبا انگ ی دیشنینم ی_زدم تو اون موقع کر بود 

  نویفرار کنم به خودم ا یتو منو پس زد نکهیاز ا خواستمیبودم چون م نی _با انگنایسول
 ی فهمیتورو پس زدم م نیانگ  یکه برا فهموندمیم

 نی و بلند حرف زدنم پا تیاز عصبان   کمی نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی
 اومد 

 بشنوم  گهید خوام ی_بسه نم

خب بذار بهت بگم دوست داشتم اره من لوس بودم   یبشنو  ییخوا ی _چرا؟چرا نمنایسول
که خدمه داشت جلوش   یاما به خاطر تو حاظر شدم چندبار برات غذا درست کنم دختر

 شد یتو خمو راست م یجلو  شدنیخموراست م

 یزیچ  هی یبلندش یشد  یزور راض یخونم با کل یاومد   ؟دوباریمنو کرد  ی_مگه نوکر
 یار ینامزدت قهوه ب یبرا  نکهیا  یدرست کرد  یچ ید یکه اونم خودت د یدرست کن

بهم   مونوی از گذشته خوشحالم که نامزد   شتریب یل یخ گهی خموراست شدنه؟نه بابا االن د
 زدم  

که به خاطر فرار از تو و فکر تو رفتم با   یگی نم نویا   ؟چرای کنیمنو مقصر م  ی_چرا الکنایسول
 کردم؟  یعروس نیانگ

  میدیگذشته ادامه م نیع  مونیبهت گفتم به روابط عاد  یکن یکار نیهمچ  ی_مجبور نبود 
تو حماقت   میدوست هم نباش یکه حت یمنم کامل پست زدم طور  یاما تو قبول نکرد 

بهم  تی خبر عروس یوقت کهی درحال ی دیمنو حرص م یباش نیبا انگ ی بر یفکر کرد  ی کرد
 دم یخر یبرات چ تی عروس یکه کادو  یدیخوشحال شدم د  یلیخ دیرس

  دهیند ختنشویمظلومانه اشک ر  ینطوریروشو ازم گرفتو اشکاشو پاک کرد تا حاال ا  نایسول
 بودم 
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 خفم کنن خوانیم کنمیحس م  کنمی گردنبندو گردنم م ی_هنوزم دارمش وقتنایسول

نباشه   یثیحرفوحد   نکهیا ی کادو بخرم اما برا  خواستم یدور خب..نم شینداختی_چرا؟م
 دم یاونو خر

 تا.. یبمون یحاظر نشد  یحت  میدیهمو ند گهیبود د  دارمونمید نی _آخرنایسول

 یک ی  یبعد نگاهت پ  یباش گهی د یکی نم؟کناریتا حسرت تو چشماتو بب  موندمی_م
متوجه نگاهات رو من شده بود به   نیمراسمت بهم بخوره اما انگ  خواستمیگه؟نمید

 اومدم  رونیب نیخاطرهم

نه اون   ستادمیا  یکنار تو م دیکه تنم رفت با  ی _نگاهم روت بود چون اون لباسنایسول
 ؟ یفهمیم

 _عشقم؟ 

اونقدر   کردیکه با اخم داشت بهمون نگاه م م یبرگشت نیهمزمان به سمت انگ کهوی
شده بود از    کی بهم نزد یکه صورتامون حساب میزدیا خشم باهم حرف مب مویبود یعصب

   دیبه چشماش کش یدست نا یسول میهم فاصله گرفت

  دمیبهت اجازه نم یراحت نیهاکان آصلن به هم یی؟هو یکنی م هیگر  ی_دارنیانگ
 ؟ ی بهش گفت یباز چ یاریاشک زنمو در ب  ینطوریا

 خونت  یبر یری بهتره دستشو بگ ادیدوباره اشکش در ن ییخوای_اگه م

 خونم برمیم  رمی گیاما دست کارنو هم م کنمی کارو م نی _انیانگ

  کمی نا یسول ستادیا  نا یمنو سول یدست به کمر  روبه رو  گنیخشم دستم مشت شد ان با
 به اوضاعش مسلط شد 

  یدرباره چ نیها داشت هیما   نیتو هم یی زایچ هی .."نه کنار اون"دمیشن ییزایچ هی_ نیانگ
 ن؟ ی کردیجروبحث م ینطوریا
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 ینطوریروش حساس بشه ا نیانگ خواستمی هول کرد به سمتش برگشتم نم نایسول
 بود خوب نبود ششونی امکان داشت دعواشون بشه کارن هم پ

 ندارم    یندانم کار نیکردنش بابت ا  خی جز توب  یحرف  چی_چرتوپرت نگو من با زن تو ه

 ؟ یزنی با من حرف م  یزنیبا کارن حرف نم یتدونسی_منیانگ

 دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 م یکرد ی دعوا م میداشت ستیمعلوم ن  افمونیق  ؟از ی بشنو  یچ ییخوا یم  نی_انگنایسول

رد شدمو به سمت دکترش رفتم با   نشونیاز ب عی هم کوتاه اومد سر نی اومدن دکتر انگ با
 و اخمالوم روبه دکتر با تحکم گفتم:  یهمون نگاه جد 

 _حالش چه طوره دکتر؟ 

زودتر از انتظارمون  جواب   رهیکه م ییها  یوتراپی ز یف دی_حالش خوبه نگرانش نباشدکتر 
ه  امکان دار  ینطوریا  کی کوچ یداده و شکر خدا زودتر تونسته عصارو کنار بذاره اما اتفاقا 

 وارد کنه  یجد بیمارو چندماه از هدفمون عقب بندازه و به پاهاش آس

قدم بهش  هینگاه کردم   ن یاخم به سمتشون برگشتم با رفتن دکتر با اخم به انگ با
 :دمیکردمو با خشم غر کی صورتمو به صورتش نزد  کمی ستادمیشدم روبه روش ا  کی نزد

 یدونیخودت م  نی..انگکنمی راب مسرتون خ  یتار مو از سرش کم بشه خونتونو رو  هی_
 زنه یبه سرم بزنه بد م یوقت

 خونسرد گفت:  دیبهش کش یکتم بردو دست قهی دستشو سمت  نیانگ

 دم ی..ددونمی_منیانگ

  کنمی دارم اشاره م یبود به چ دهیفهم خوب

  یبی آس دارمیخواهرمه دست از سرتون برنم ادگاری..تنها  ری الگو بگ هی_خوبه پس از اون قض
 نهیبب
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بغلش بودو   یبه سمتم برگشت کارن تو  لیسمت اتاق کارن رفتم وارد اتاق که شدم د به
گذاشته بودو چشماشو بسته بود همونطور که چشماش   لید نهیقفسه س  یسرشو رو 
 دستشو باز کردو گفت:  هیبسته بود  

 یی دا  ای_بکارن

 بل؟  طونیمنم ش ی دی_از کجا فهم

 یی عطرت دا ی_از بو کارن

 حرف هانا افتادم   ادی  کهویجمله   نیا  دنیشن با

 ه یکه چشماتو گرفته ک ی_خب حاال حدس بزن کسنی "راد

 نمیبب سا یوا   ی..ولری سر بابا دم مونهیم  ستیدستاش بزرگه مرده پس مامان ن نی _اهانا
 هاکانه  دمیفهم

بغلم با ذوق از   دیچشماش برداشتم که به سمتم برگشت با ذوق محکم پر یاز رو  دستمو
 بلندش کردمو دور خودم چرخوندمش  نیزم یرو

نامرد بهم   میکرد یم هیحدس بزن ک یباز  می_چه قدر دلم برات تنگ شده بود داشتهانا
 نه یشیامشب پروازت م ی نگفته بود

 منم؟  ید یکنم از کجا فهم  زتیسوپرا   خواستمی_م

 باال انداخت  یشونه ا  دیخند  دویگونمو بوس هانا

 دل خواهر"  زیعطرت عز ی_از رو هانا

   یی_بدو دا کارن

اومدم هنوز چشماش بسته بود به سمتش رفتم دست کوچولوشو   رونی ب االمیفکرو خ از 
 آغوشم فشردمش  یمحکم تو  دمشویکش لی از بغل د  دمیگرفتم آروم روشو بوس
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   نمتونیزدم تا بب ن یاز عمد خودمو زم ییا _دلم برات تنگ شده بود دکارن

 بهمون زد  ینگاه کردم که لبخند محو  لید به

 زده بود  نیاز عمد خودشو زم دمیکش رونیزبونش ب  ری_از ز لید

 ؟ ییدا  ی_خب چرا به من زنگ نزد 

  هی ادی با تو م دونستمی م لیزنگ زدم د یاوردیبا خودت نم لروی به تو د زدمی_زنگ مکارن
 گفت یم  نویحس بهم ا 

دستام گرفتمو به چشماش   نیصورتشو ب  دمیبوس شو یشونیکردمو پ یخنده مردونه ا  تک
 شدم   رهیهانا سبز بود خ ی که همرنگ چشما 

سرش    ییچه بل ت ی دا ینیبب بیکه آس یدونیکارا نکن باشه؟م نی از ا  گهی_د
ات تازه داره خوب  دلم؟شما پ  زیدنبالت باشه عز   امی م ینیمارو بب یخواست  اد؟هروقتیم
 ست یکوچولوت خوب ن یپاها یجور کارا برا  نیا  شهیم

 کنمی کارا نم نیاز ا گهی _چشم دکارن

  ستادی هم کنارم ا   لیبلند شدم د دمویسر کارنو بوس  یکردم رو یاخم نایاومدن سول با
 د یتخت بلندش کرد گونشو بوس ی به سمت کارن رفتو از رو نیانگ

 خونمون؟  میبزرگ برگرد س ی_خب رئنیانگ

تازه   مهی خونه من خونه دا ناسیخونه شما و عمه سول ستی_اونجا خونه من نکارن
 هم هست  لیخونه د

که با   می ای ب رونیاز اتاق ب م یخواست میکرد ینگاه کردم از کارن خدافس ن یاخم به انگ با
 زد دستم به شدت مشت شد  نیکه انگ یحرف

 اونور برو  نوری_خوبه هاکان آصلن با آشپزت ا نیانگ

 بازومو گرفت   یبه آروم لیسمتش برگشتم د به
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 هست؟  یزیچ  نتونیب ؟مگهیشیم  ی_چرا عصباننیانگ

 توجه به کارن نعره زدم:  یب

 _خفه شــــــــــــو 

 کارن با ترس بهم نگاه کرد  دیآروم منو عقب کش ستادوی جلوم ا عی سر لید

 رون ی ب میآقا هاکان بر  کنمی_خواهش ملید

 گفتم  یک نیبب نیانگ  یشیم  مونیپش یکه زد  یحرف  نی_از ا 

مچشو   می از اتاق دور شد  نکهیمحکم گرفتمو دنبال خودم کشوندم هم  لرویدست د مچ
  دیدنبالم دو دیرسی هم که قدماش به من نم لی اومدم د  رونی ب مارستانیول کردمو از ب

  دمیبردارم که د چمویکتم بردم تا سوئ یمخف بی ج یدستمو تو  میکه شد نیماش  کی نزد
 تکون داد   چویبرگشتم که سوئ لیبه سمت د دزده ش نیماش موتیهمون لحظه ر ستین

 نیهمچ  هی  چیباشم سوئ وونهی منم پسش ندادم مگه د  نی_دست من داده بودلید
 م بهم بدن من برش گردون روینیماش

 شیپ قهی چند دق نیانگار نه انگار هم شدمیآروم م  دنشیدادم با د هیتک نمیماش به
لحنش   کردیم  یبا حرفاش که سع ینطوریاونوقت االن ا   خوردمیداشتم خون خودمو م

 بود بیواقعا عج کردی شوخو بامزه باشه داشت آرومم م

 ؟ ی بلد یم؟رانندگیبرگرد  یچه طور ییخوا ی_پس م

 از دستش گرفتم  یبه سمتم گرفت که به آروم  چویسوئ عی گرد شد سر چشماش

 مبارک صاحبش  ستمیبلد ن یگفتم رانندگ یزیچ هیکردم  ی_نه شوخلید

با اخم   دیکش   یپوف لیروشن کردم و راه افتادم د  نویهم سوار شد ماش  لیکه شدم د  سوار
 گفتم:  یو لحن جد

 ر یتو به دل نگ کنمی م مونشی_از اون حرف پش
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از کوره در    ینطوریا  دیبود ینطوریقبل شما هم ا  ست ی اون برام مهم ن نوی_من حرف الید
 ادتونه؟ ی  دیرفت ینم

 شدم  ینطوریمدت ا  نی_اره..ا 

 همون مرد گذشته   د ی_بهتره بشلید

 اد یراه به کارم م نیتو ا  تممیشخص نیا  رمی..فقط اول کارنو بگشمی_م

که گفته بودم    یزیبه نشونه اره تکون داد انگار اونم با چ یکردو سر  یتک خنده ا لید
 به خودم گرفتم  یالیخ یموافق بود اخمامو باز کردم و باز چهره ب 

 نبود  ش یز یشکر خدا کارن چ گهی _خوب دلید

 افته..بگو خب  یم ییاتفاقا  نینکرده بچه خودش افتاده..بگو همچ  یکار   نای_اره بگو سول

روراست   ی حت  دیخودتون گفت نهیخب مهم ا  یبگم ول ینطوریا   خواستمی_در اصل نملید
 اد ی از دوتاشون خوشم نم یلیبگم منم خ

 لبام نشست  ی رو  یلبخند  مچهین

بشن  می تا سهم پدرومادرشو سه  رنیحضانت کارنو بگ خوانیم  شونی _پس توهم شناخت
ه هم  پروند نکهیهم هست قبل از ا  گهید ی زای چ یلیخ ستیتازه فقط اون شرکت ن

 کردن  دایحقو هم پ   نیمختومه بشه استفاده از ا 

اونم   دمی دی م نکهیبه خاطرا  د یشا دادمیم حیبراش توض زویچرا داشتم همه چ دونمینم
 میحس خوب  کردیهمراهه من واقعا نگران کارن بود دوسش داشت و بهش محبت م

داشتم باهاش   نیدخترا فرق داره به خاطرهم  هیبا بق کردمیبهش داشتم احساس م
 بهش کردم  ینگاه  مین زدمیحرف م  یدرباره همه چ

 _امروز شرکت هم اومدن 
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بخواد شرکت   دیآدم چرا با  هی  یعنی کشهیآخرش منو م نایحرص و طمع ا  نی_الید
 شمارو تصاحب کنه

 سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که به خودش اشاره کردو گفت:  به

 شدم یصاحبش م  اوردموی_اگه من بودم خونتونو از چنگتون درملید

کردم چه قدر راحت   لینگاه به فرمون بعد به د هیکرد   یکردو مکث  یتک خنده ا لید
تا   یعنیرا؟سرمو کج کردم واقعا چ  کمیرومو ازش گرفتمو آروم   زدیحرف م  ینطوریداشت ا 

 اما خب.. کنهیم یداره شوخ دونستمیحد باهام راحت شده بود هرچند م  نیا

روح آدم خسته   یشی واردش م یخسته کنندس وقت کمی_چه طور بگم شرکتتون  لید
   شهیم

اومد که رک حرفشو   یرفتارش خوشم م ن یلبام نشست چه قدر از ا ی رو یکوتاه لبخند
 زد یم

شما بودم تو خونم کار  یعاشق خونتونم من اگه جا  ستین ینطوری_اما خونتون ا لید
اومدم   یم   رفتیشرکت اگه حوصلمم سر م رفتمی که مجبور نبودم نم یو تا زمان  کردمیم
داشتم  دی هم د ایتازه به در زدمیخودم قدم م ی خونه برا یمحوطه باز جلو  ی تو
 م کردیم  یزندگ ینطوریا نمی بب ارمیدر  تونستمیم

دست از  ستادهیا   نیماش دی که د  لیتوقف کردمو به سمتش برگشتم د  لیخونه د یجلو
نگاه کرد بعد انگار نگاهم براش   هیبرداشت به سمتم برگشت  االتش یتصورات و خ

 گفتم:  یباشه روشو ازم گرفت با لحن آروم نیسنگ

 م ید ی_رس

  یدرک  کردو سر توی به اطراف نگاه کرد تازه موقع کم یانگار تازه به خودش اومده بود   لید
 زد به سمتم برگشت  یبه نشونه اره تکون داد کمربندشو باز کردو لبخند
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  کمیباشه فقط  دیکه با  ییجا  ادی کارن باالخره م نهیبهتون بگم ا  خوامیکه م یزی _چلید
 ن یصبر کن

 شاهلل ی _ا

 د یگر یه پسش م_من مطمئنم کلید

 باز کرد بعد دوباره به سمتم برگشت  نویدر ماش لید

 ن یبرم ممنون که منو رسوند گهی _من دلید

 ی کارنو دوست دار نکهی_من ممنونم به خاطر ا 

 شهیشد بعد دو ضربه به ش ادهیپ نیگفتو از ماش یریزد شب بخ ی به روم لبخند  لید
 ادی ب نی پا شهیفشار بدم تا ش موتویزد که باعث شد ر نیماش

 د یبر  دیار یدر ب یجنتلمن باز   ستین یاز ی_نلید

 ل ی_برو د 

به نشونه تاسف تکون   یرفتنش نگاه کردم سر  ری کردو رفت به مس  یتک خنده ا لید
 زدم با رفتنش فرمونو چرخوندمو راه افتادم  یدادمو خودمم لبخند 

 .... 

شلوارک   هینداره   یکه مشکل پمم یت نی جلسه دارم ا هیخب امروز  ستادمی ا نهی آ یرو  روبه
و ساعتمو دستم   دمیبه موهام کش یجذب دست دیسف  شرتیت هیزانو و   یتا رو  یسرمه ا 
و   یرسم پیهمش کت و شلوار و ت  هیپسر چ یپیبا شلوارک هم خوشت یکردم حت

سمت آشپزخونه رفتم    اومدمو به  رونیاز اتاقم ب  چسبهیهم م ای راحت  پیت  نیاسپرت از ا
  خواستمیگذاشته بود م ریروم تاث لی د روز ی د یخوردم حرفا  ختمویخودم آب ر یبرا کمی

اپن گذاشتم و به    یرو وانویل  هیچه طور نمیرفتار کنم بب لید روز یحرف د  نیع کمی امروز 
دست دادم و   باهاشبلند شد  دنمی رفتم مهرانا با د ل یداخل محوطه و یسمت مبل ها 

 بودم  ستادهی اما خودم همچنان ا نهیبهش تعارف کردم بش



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

412 
 

به کار   همونیدادگاه برعل  یکه تو یپرونده ا  ی عکسا  نیمهرانا خانوم ا   شنومی_خب م
 اونارو؟   میریگ ی گرفته شد امروز م

به  نکهیهم  عی سر   میدرخواست داده بود رنشیگ یبعد از وزارت م کمی  لمونی_وکمهرانا
 و کجا گرفته شده   یک فهمنیم ینطوریا  یبررس فرستمیو معکس   دیدستم رس

سر   هی نی همراهه انگ نیشرکتو حل کرد  یشما هم کارا  کنمی_باشه من امروز خونه کار م
 دیبزن

 دستش گذاشتو به خودش چسبوند یاز سرجاش بلند شد تبلتشو رو  مهرانا

 _چشم مهرانا

 کامل برقرار باشه بازم پخش نشه تی _درباره عکسا هم لطفا امن

  یجا  هی  رونیاز ب دمیعکسارو به شرکت هم نم اطیاحت  ی_شما نگران نباشد من برا مهرانا
 کنم ینم لشی میا  یحت میکنیم قی دربارش تحق یامن

 کار کنه  یاون بلده چ هانیبه ال دی_بسپار 

 به من   دشی _بله باهاش حرف زدم گفته بسپارمهرانا

 دی _خوبه خسته نباش

 روز خوش  نی_همچنمهرانا

  خچالی به سمت  کردمیم  ی رفتن مهرانا به سمت خونه رفتم چه قدر احساس راحت با
درگاه آشپزخونه  یکه تو لید  یصدا   دنیخنک انتخاب کنم که با شن ی دنینوش هیرفتم تا  

 بود به سمتش برگشتم  ستادهی ا

 سرکار؟  دینرفت یعنید؟ی نجای_سلم آقا هاکان..شما ا لید

  نی خونه لذت بخش تره بهت حق دادم به خاطرهم ست یشرکت خوب ن ی_تو مگه نگفت
 گرفتم امروز تو خونم کار کنم  میتصم
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 به روم زد یلبخند  لید

 ه ی_فکر خوبلید

  ینگاه می ن لشیاپن به موبا  ی رو لشویگذاشت و موبا یصندل  یرو  فشویکنارم رد شد ک از 
 کردم بعد به سمتش برگشتم 

 ؟ یعوض کرد  لتوی_موبا 

رفتم خونه باز  یکه به شارژ بود وقت روز ی ..مال خودم خراب شده از دلسی_نه مال نلید
  یکارتمو رو گوش میس گهی اعصابمو خورد کرد د شدی خاموش شد امروز صبح هم روشن نم

 گذاشتم   لین

 نداره؟  از ین لشویخودش موبا  لی_ن

درساش   ی نشوندمش پا د ی خب زورم بهش رس یول  شهی_نه چه طور نداره مگه ملید
 ازش گرفتم  لشمیموبا

  یها نشستم تبلت رو یاز صندل  یکی ی حرفش تکون دادمو رو دی به نشونه تا یسر
 دیکشو دراوردو پوش یاز تو  شبندشویپ لی کردم د گهینگاه د  هیبرداشتم و به کارام   زویم

 باعث شد که به سمتش برگردم  لیکارم بود صدا زدن د   یه تمام توجهم روهمونطور ک

 _آقا هاکان؟ لید

 _هوم؟ 

 د؟ ینیشی _شما در طول کار کردن من اونجا ملید

 شه یخوشمزه م نقدریبدونم چه طور غذاهات ا خوامی_اره..م

  یزیچ ه ی_آشپزخونه پر از رمزو رازه و من دوست ندارم رمزام آشکار بشه درضمن لید
 بهتون بگم به نظرم درست کردنش لذت بخشه نگاه کردنش خسته کنندس  
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رفته بود بردو درشون اورد و بعد مثل قبل   شبندیپ ری دستشو سمت موهاش که ز  لید
 کرد  هاشو مرتب  یچتر کمیو   ختیشونش ر یموهاشو دو طرف رو 

هست ملت تماشا   نایو ا تی کار هزارتا کانال و سا  نیا  یبدونم برا  نو یهم خوامی_منم م
 کنهینظر منو زندش جلب م نمیبب کننیم

 حفظ ظاهرش زدو گفت:  یبرا  یلبخند  لید

 م یدار یامروز تو منو چ نمیراحت باشم..بب کنمیم  یبه ملت..منم سع ن ی_بله خب آفر لید

 با تعجب گفت: یرو کرد بعد سوال روی برگرو ز   لیازش گرفتمو به تبلتم دادم د  نگاهمو

 دی همشون ضربدر زد  ست؟روی _منو نلید

از   شهیحروم م  ذارمیهفته م  هیمنو  ی برگه آچارو چرا برا هی  ی_پشتشو بخون گفته بود
  نوشتم برات از فردا پشتش ی کنم دست پی استفاده کنم فرصت نکردم تا تونمی پشتشم م

 ذارم یشده برات منورو م پی تا

شرکتتون از   یها کن ییصرفه جو  نیاز ا  ینطوریجناب هاکان خان ا  نی..آفر نی_آفرلید
   شهیموفق تر م  نیا

که نوشته بودمو   ییزایداشت چ کهیهم درحال لیکردمو به کارم ادامه دادم د  یخنده ا  تک
 گفت:  کردی م یبررس

 درست کنم تونمینم نارویخوبه اما من ا  دیجد  ی_خب غذا لید

 شدمو به سمتش رفتم  بلند

 ننوشتم فکر نکنم سخت باشه  یکه ازت نخواستم اردک پرتغال یسخت زی _چرا؟چ

 اپن گذاشت  یمنورو رو  ستادیحق به جانب روبه روم ا  لید

درست کنم چون   تونمینم نارویا  یول کنمیخوب درست م یلیخ روی_من اردک پرتقاللید
 م ید یانجام م یهفتگ دویما خر   نکهیبه خاطرا ستی موجود ن لشیاوس 
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 زد یجمله آخرشو داشت بهم طعنه م دونستم ی به بغل  بهش نگاه کردم خوب م دست

 شن یخراب م  جاتیها و سبز  وهی م ی_اره چون بعض

 گفت:  یالیخیدر اورد با ب نتیکاب یقابلمه رو از تو  لید

آشپزخونه مال   نی مثل شما مگه براشم مهمه اصل؟ا ی_خب خراب بشه آدم پولدارلید
کم نبود که همش مجبور بشم   ی زیچ گهیاون موقع د  کردمیمن بود از اول تا آخرشو پر م

 شد یم دایپ یهمه چ یزرت دیبرم خر 

باال  ینی پا  نتیهم سرشو از کاب  لیبرداشتم د لیسر د   یاز طبقه باال  وان ی ل  هیکه  همزمان
کلفه   زدیفک م نقدریا نکهیبهش نگاه کردم از ا میهم قرار گرفت یروبه رو  کهویاوردو  

 بودم یاومد کل دربرابرش خنث  ینبودم خوشمم نم

اما   کردمی درست م عتریهم غذاهارو سر  ینطوریا  شدیم دایپ یزرت یهرچ  گهی _اره دلید
و االن بهتره که   کنمیکار م نجایمن ا   ستیمال من ن  نجایا  نهیمشکل خوب که دارم ا  هی

 گه ینداره کارمندم د یاشکال رمی باز هم م یهوا هم گرمه ول دیبرم خر 

زدمو به حرفاش   یاپن گذاشت لبخند محو   یدستشو رو یتو  یل یکنارم رد شدو وسا  از 
 دادم یگوش م فهموندیم ییزا یچ هیکه داشت بهم  نطوریهم

انتخاب  مویکه تو خونه ندار یهرچ نیمنو عوض کرد   هیمگه؟کلش   شهیم  ی_چلید
   گردمیتو دستم برم نیسنگ یها  کی و با پلست دیخر  رمیگرما م نیا  ی..منم االن تو نی کرد

دار بود گوش دادم اونم   یو همچنان به حرفاش که معن ختمیآب ر کمیخودم   یبرا 
 دراوردو تاش کرد  شبندشویپ

حقوق   گه ید  هینطوریا  یسیهستم و شما هم رئ   فروشگاه هم دوره من کارکن یعنی_ لید
 ی سیو رئ  یکارمند

 گذاشتم  ییظرفشو یتو وانویباال دادم آبمو که خوردم ل ییابرو 

 د ی خر برمتی..ملیشد د افتی در غامی_پ
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  دیکنیول م  نجارویاالن ا شهی زحمتتون م یلیقبول کنم خ  نویا  تونمی_نه من واقعا نم لید
رو مغزتون   زنهیآفتاب م یکه سقف نداره ه  ناستیاز ا  نتونمیماش  نتونیتو ماش دیر یم
 قبول کنم  تونمینه ممنون نم شهی زحمتتون م گهید یلیخ

به   یدست دی خوشحاله که قراره ببرمش خر یاالن تو دلش کل ادوی داره نقش م دونستمیم
 گفتم:   دمویلبام کش

 م ی ایم  مو یر یساعته م  می_ن

 برداشت  لشو یبه نشونه باشه تکون دادو موبا یسر ی با خوشحال لید

 م ی_باشه پس برلید

 

 ( لی)د

 جاست آقا هاکان  نی_هم

به خودم   ولی خوشحال بودم ا  یلیکنم خ شی راض میرمستقیتونسته بودم غ نکهیا از 
کردن رو دوش من نبود  دیزحمت خر  گهید  کردیاگه همش تو خونه کار م  ینطوریا

 شانس بهت رو کرد   لی د ل وی ا  کردیاومد کمکم م یخودشم م

 بکن زود برگرد منتظرتم  داتویبرو خر لید  االی_ هاکان

  رونیچشمش گذاشته بود با همون لباسا ب  یجلو شویدود  نکیسمتش برگشتم که ع به
اومد)بچه   ی هرچند بهشم م رونی ب ادیب دمیدیم ینطور یبار بود که ا  نی اول  نیاومده بود ا 

 یکار هاکان نشونه ب نیو ا  کنهیفرهنگشون با ما فرق م  س ینره اونجا ترک ادتونی ها 
 ( ستی..نای کلس بودن 

تازه توشون هندونه و خربزه هم بود من چه   نیخواست  جاتوی _آقا هاکان ماشاهلل کل سبز
 همشو بردارم  یطور
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شد منم رومو ازش گرفتمو با   رهیروشو ازم گرفت به روبه روش خ دو یکش  یپوف هاکان
 گفتم:   کردمیانگار دارم با خودم فکر م یدار یلحن معن

 بزنم دیو سف  اهی دست به س ذاشتی نم کردیبود هووف کمکم م هانی_اگه ال

 یکنیم  انیب گهی د یطور ه یشد امروز حرفاتو    افتی در امتمیپ نیخب ا  یلی_خهاکان
 ام یشو منم م ادهیخانوم کارمند باشه پ

از  شدی پنهونش کنم اما نم  کردمیم یکه سع یشد منم با خوشحال  اده یخودش پ هاکان
هاکان آصلن   نکهیا  نمیکردن بب دیخر  نی ح افشوی ق خواستمیشدم فقط م ادهی پ نیماش

بود از همون   یکردن رباوریواقعا بامزه و غ ره یدستش بگ کی کنه و پلست دیخر  ادیمغرور ب
به سمت   دمیو اسفناج هم که خر  تی کرفس و شو دمیمغازه اول خربزه و هندونرو خر 

داشتن مغازه هاشونم کنار   یهمه چ  کردمیم  دیخر  نجایا  شهیمغازه کنار دستش رفتم هم
 هم بود برام راحت تر بود 

 _اره از اونام توش بذار

  هیدوشش انداخته بود بق یتو دست راستش گرفته بودو رو کارویچندتا از پلست هاکان
  دیکش یپوف ها هم تو دست چپش بود کی پلست

معتبر   ی تو فروشگاه ها  دهامونویساعت شد..اصل ما چرا خر  هیزودباش  کمی  لی_د هاکان
 م؟ یکنینم

کرد انگار   یبه هاکان نگاه ذاشتیکدوهارو م ک یپلست یکه داشت تو   فیآقا شر  کهوی
اون بنده خدا   یجلو  ینطوریا  دیحرف هاکان بهش برخورده بود خب حق داشت نبا 

 از فروشگاه انجام بده  داشویعادت داشت که همه خر هاکان زدیحرف م

  ادیفروشگاهرو ز  وهی آقا هاکان درضمن من م  شهیراحت درست نم ینطوری_غذا که ا 
  دی مهرانا خانوم تا میتوافق کرد  نایبا همه ا  دیمزن اما نگران نباش یب  یلیدوست ندارم خ

 کردن 
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  فیلوس تشر   شونیا گهیبله د دیکش یبه نشونه باشه تکون دادو پوف یسر  هاکان
  هیکرده باشه که  دشی مهرانا تا  کردمیم هیته یکه غذا و خوراک ییاز مکانا  دیداشتن با 

 وارد نشه  ییکه کنار دستم بود خدشه ا یغول نی ا  یوقت به سلمت

 ل؟ ی_د

 داشت  یفروش اتیخان برگشتم که لبن لیبه سمت اسماع کهوی

 ؟ ی چه طور  لی_سلم آقا اسماع

 خوب برام اومده  ی رهایپن یلی؟خی سر بزن ه یبه مغازه   ییای_شکر خوبم نملی اسماع

 برگشتم پچ پچ مانند گفتم: کردیسمت هاکان که کنجکاو داشت بهمون نگاه م به

 فروش ماست   ات یآقا لبن لی _اسماع

 ابروهاشو باال داد  هاکان

 ی دی خر ییجاها نیهمچ هیاز   خوردمیمدت م ن یکه ا یهرچ شه ی_باورم نمهاکان

 کرده  دی مهرانا خانوم تا گمی تازس دارم م  یچشه؟همه چ نجاهای_مگه ا

با مهرانا خانوم هم کار دارم بهتره فعل   ی_نه منظورم اون نبود هرچند من رفتنهاکان
 که منتظرته  یبد  رمردویجواب اون پ

 آقا برگشتمو گفتم: لی سمت اسماع به

ما از اون    دهیبو م یمحل ریدرضمن پن ست یهفتم ن نیا  ست ی تو ل لی ون آقا اسماع_ممن 
 میکنی استفاده نم

دوشش بود   یرو  داشیاز خر ی سر  هیروشو ازمون گرفت همچنان  دو یکش  یپوف هاکان
اونو   شناختش یم  یکیبود آخ اگه االن  یدستش ژست باحال یکی اون   داشیخر هیبق
 شدی م  یبدونم چه حال خوام یفقط م  دیدیم
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 شک دارم مرد باشه  شه یسرش نم یزیتو هم از غذا چ سیرئ ن ی_واال الی اسماع

  یبرا  عیبرگشت سر  لی به سمت اسماع دهیباال پر ی چشمام گرد شد هاکان با ابروها کهوی
 که زده بود گفتم:  یجمع کردن حرف

 مرد هستن..گفته بودم که   لی آقا اسماع هیچه حرف نی _ا

  ستی..به رئگهی د دهیبو م ری..خب پندهیلوسه..بو م  نقدریزنا ا  نیا  نی_پس چرا علی اسماع
هست حتما   یماشاهلل تو قصر اونا همه چ  دهیاون بو م دهیبو م نینده ا  ری گ نقدریبگو ا 

 ده یمال اونا بو نم

 خدا   ی وا دمی به سرم کش یدست

 کنهی_بهش که بگم اخراجم م

  یا  گهید  یتا فکرا یزودتر تموم کن ستویرئ یدا ی_شک نداشته باش فعل بهتره خر کانها
 به سرش نزده 

به سمت هاکان برگشتم فکر   عی به سمت مغازش رفت سر لیهول کردم اسماع کمی
 بود بهم نگاه کرد  الیخیباشه اما خونسردو ب یعصبان دی االن با  کردمیم

 یلیسنش از من خ  اروی بودو  نایا  ریدستم گ  فیح یعنیزنا.. نیا  نی_عهاکان
 ..مخصوصا اون حرفش که شک دارم مرد باشه شترهیب

  ناشیا رو یاز پن نکهیاز ا یعنی  یشما زن کرد یکه فکر م نهی_منظورش اون نبود منظورش ا
 ..یعنیبودنش گفته شما.. یبه خاطر محل خرمینم

 ی چون اون جمله منفورو باز تکرار کرد  یگند نزن نی از ا  شتریبهتره ب  لید  الی خی_بهاکان

 : دمیحرص بهش نگاه کردم حق به جانب بهش توپ با

 داره؟  ی_مگه زن بودن چه اشکال

 د یابروهاش باال پر هاکان
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 نکهیا  ای  رنی زن اشتباه بگ هی  یمردو به جا   هی  نکهینداره ا ی_زن بودن اشکالهاکان
 گم ی م یچ یبفهم یستیمرد ن اشکال داره  یلیخ رسوالیببرن ز  شوی مردونگ

دستش بود   دایهاکان هم همونطور که خر  دمیبه موهام کش یدست دمویخجالت کش کمی
کرده بود به سمتم اومد به    کی پلست یتو داموی که خر  فی به اطراف نگاه کرد داداش شر
به سمت هاکان گرفت هاکان هم با دست   داروی کرد خر یهاکان که کنار دستم بود نگاه

 گرفت   دارویدستش بود خر  توهم   گهید  یکایآزاد کنارش که پلست 

 ؟ یگرفت  نویا  هانیال  ی_به جا ف یشر  آقا

 د یابروهاش باال پر هاکان

 _مبارک باشهف یشر  آقا

گفت مبارک باشه که    یطور هیهنوز از اون حرف هاکان دلخور بود  فی بود آقا شر  معلوم
  نارویا یبه وقتش تلف  دونستمیسکوت کرد اما م  دویکش یش برخورد کلفه پوفهاکان به
 هاکان زدو گفت:   یچند ضربه به بازو فی آقا شر اورد ی سرم در م

 برشداره  تونهی م نی گاو بخر ا ستیرئ یبرا  یهست..خواست  می_ماشاهلل قوف یشر  آقا

 گرد شد   چشمام

 گاو بخواد   سشی _فکر نکنم رئهاکان

داره   شی نگهدار یگاو بخره خب..جاهم که برا  هی پول داره   نهمهی_چرا نخواد؟اف یشر  آقا
 ولش کنه   لشی باغ و یچمنا  ی تو

 حفظ ظاهر زدم   یبرا  یوسط اومدمو لبخند  عیسر 

 ف ی _ممنون آقا شر

و پر زوره    یقو   یبا خودت اورد رویدخترم..خلصه آدم خوب کنمی_خواهش مف یشر  آقا
 هم بار بکشه   لویتا صدک تونهیبرو معلومه م کسرهیبکن بعد  داتویخر یحساب
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 نگاه کرد  فی سرشو کج کرد به آقا شر  یانداختو کم نی سرشو پا  دیکش  یپوف هاکان

 ؟ یزنی_وزنه چند مف یشر  آقا

 .. د یاما بزنم شا زنمی_تو خونم باشگاه دارم کمتر وزنه مهاکان

پول خوب   ست ی رئ نقدری؟ایستیمگه تو راننده و باربر ن  دهینشن ی زای_به حق چ ف یشر  آقا
 کن یمعرف  ستیمنم به رئ لی خب د هینطوریا  ده؟اگهیبهت م

 حفظ بکنه  شوی همچنان نگاه جد  کردیم یاما سع  نطوریگرفته بود هاکان هم هم خندم

 یکه شما گفت  یینا یمن به ا افهی _باربر؟راننده برام قابل هضم تره اما واقعا قهاکان
 وره؟ خیم

  خوردیکارا نم نیبه ا  پشیهم ت هانی..اما خب اون الخورهینه نم می_از حق نگذرف یآقاشر 
 کار کنه  یچ  ستونوی با کراوات تازه خدا بگم اون رئ  یکت و شلوار رسم

 _چرا؟ هاکان

  ی حرفو بزنم معلومه از اون پسرها نی خوشم اومد ا ینطوریهم  دونمی_نمی شرف آقا
 سوسوله 

 گناه داره  دیفکر نکن ام ینطور ی_نه اهاکان

داد که بره به   تی کردم تا باالخره رضا  یخدافس فی گرفته بود تند تند از آقا شر خندم
 انگار هاکان هم متوجه شده بود   رمی خندمو بگ یجلو  کردمیم یسمت هاکان برگشتم سع

 یر یخندتو بگ یتا جلو  یستیکه ن ستیرئ  ی_بخند جلوهاکان

 معلومه دوستون دارن نی ر یبه دل نگ ادیشوخن شما ز  کم ی_اونا 

 میمعطل نکن ن یاز ا شتریب سو یرئ میبهتره زودتر بر  االی_ هاکان

 کمکتون کنم؟  دی خوای_م
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برش داره   تونهی م نی بخر ا  ستیرئ یگاو برا  یگفت خواست  اروی االن  نی_نه همهاکان
 داره من برش دارم؟  یچه لزوم  ادی مگه گاو خودش پا نداره دنبالمون ب

 _منظورش.. 

دادم سکوت کنم همونطور که به  حیترج دمویبهم رفت که خند ی چشم غره ا هاکان
 گفتم:  ی با لحن بامزه ا رفتمیم  نیسمت ماش

 ان ی که خودشون دنبالتون ب نیگفتیهم پا داشتن م  جاتی_فکر کنم اگه سبز

 بارمه  نی اول  نیبودم ا  ومدهین دی تا حاال خر کردمی کارو م نی_شک نداشته باش همهاکان

به سمتش برگشتم که   میشد  ن یگذاشت همزمان باهم سوار ماش نی ماش ی تو دارویخر
 چشمش گذاشتو به سمتم برگشت  یجلو  شویدود  نکیع

 شدم  ست ی_االن رئهاکان

 _اوهوم 

 سراغ اون حرفا   می_خب برهاکان

من   سیجناب رئ میگریم جهیپس نت  دی نبود سمیاونجا که رئ دیشد سمیاالن رئ گهی_نه د
 ده ینشن رویحرف چیه

 ده ی_راننده و باربرش که شنهاکان

 چاخان کنه دیشا دیرانندتون باور نکن یبه حرفا ادی _خب شما ز 

 روشن کرد  نویکردو ماش ی تک خنده ا  هاکان

 _دختره زبون دراز هاکان

 

 کل(  ی)دانا
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خم   لیموند که د   کی برداشت چندتا پلست داروی شد همه خر ادهیکه پ  نیاز ماش هاکان
 کرد  یدست  شیشد تا برشون داره اما هاکان پ

 _برو کنار خانوم کارمند هاکان

تونسته بود   نکهیاز ا   لیبرداشت د دارویهاکان همه خر  دیکردو کنار کش  یتک خنده ا لید
  وهی م لویچند ک  هی  یجا برا  یحت   کلشیباهم برداره متعجب نبود ه دارو ی هاکان همه خر

و    دیخر  رفتی بود که م یبار  نیاول  نیهم داشت به گفته خود هاکان ا  گهید  یو خوراک 
  یکی لیببره د دیبار هاکانو با خودش به خر  نیاول  یبود برا هخوشحال بود که تونست لید

برداشت باهم به سمت   یصندل   یبودنو از رو   دهیکه سر راه خر ینیر یش یاز پاکت ها 
داخل محوطه نشسته بودنو حرف   یمبل ها   یرو  ریرفتن مهرانا و دم لیساختمون و 

رفته بود  لی همراه د انهاک  نکهیشدن هردو از ا  لیمتوجه هاکان و د   کهویکه   زدنیم
به   دارویبود که هاکان خودش همه خر نیاون ا  تر از  زی متعجب بودن و شگفت انگ  دیخر

 همراهش نبود  یدست گرفته بودو کس

 ؟ یری گیازم م شگونین هی _مهرانا خانوم  ریدم

 گه یخانومه د   لنید  ی_کارامهرانا

رفته باشه    رونیب دیخر  یاونم برا  یرسم پیمغرورش بدون ت سیرئ شدیباورش نم مهرانا
 بود  لی د راتیتاث  نایکه همه ا  دونستیخوب م نویو ا 

 دی _خوش اومد هاکان

  یکی دوشش انداخته بود و با اون  یرو  کارویاز پلست یسر هیکه  ینی در همون ح هاکان
که   ریو به سمت مهرانا و دم ستاد یدرگاه آشپزخونه ا  یگرفته بود تو  داروی خر هیدستش بق

 برگشت   کردن یمتعجب بهش نگاه م

در  دونهیهمخونش جاشو م  ارن یب لشویوسا  لیه داز خون دی_مهرانا خانوم زنگ بزنهاکان
 انه یجر
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چشماش گرد شد   یپسوند  چی صدا زده بود بدون ه  لیبه د لنویهاکان د نکهیاز ا  مهرانا
شده بود؟هاکان   ی میحد باهاش صم  نیتا ا  یعنی  زد یصدا م لی د لنویکه د  شدیباورش نم

 برگشت  ریوارد آشپزخونه شد مهرانا به سمت دم  یا گه یحرف د چیه یب

 ل؟ ی_گفت از خونه دمهرانا

هاکان اونجا   شیپ قهیدرگاه آشپزخونه بود که چند دق ینگاهش رو  کهیهم درحال ریدم
 بود گفت:  سادهیوا 

 ل ی_اره گفت خونه دریدم

  بی کردن س  یدرحال خال دویبه موهاش کش یدست لی اپن گذاشت د ی رو  دارویخر  هاکان
 زد  یظرف مخصوصش بود به سمت هاکان برگشت و به روش لبخند  ی تو

 ن ید یزحمت کش یلی_ممنونم خلید

تکون دادو   یچشماش بود سر یجلو  شیدود نکیکرد هنوز ع ینگاه  ل یبه د هاکان
 گفت:

 کنمی _خواهش مهاکان

نوم رفت  و مهرانا خا  ری رفت و به سمت دم رونیاز آشپزخونه ب یا  گهی حرف د  چیه یب و
 د یمختص به خودش پرس یبا لحن جد  ستادی هاکان روبه روشون ا

 _خب از عکسا چه خبر؟ هاکان

 م یمنتظر خبر  یبررس  ینامه اومده رفته برا  ی_از دادستانریدم

لباش نشست هنوز هضم    یرو یزیر  یلبخندا هیکه هنوز باورش نشده بود کم کم  مهرانا
  لی د گهیم لنه یو به آشپزش که اسمش د  دهید دی خر یها  سهی با ک سشوینکرده بود که رئ

نگاهشو از هاکان   نداختویم ن ی رفتار مهرانا شده بود که سرشو پا نی هاکان هم متوجه ا 
 چشماش برداشت به مهرانا نگاه کرد  یاز رو  نکشویع هاکان  زدیم ز ی و لبخند ر دی دزدیم
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 ن ی_بگو..بگو راحت باشانهاک 

هم   ری انداخت دم نی جلوشو گرفتو سرشو پا ع یکش اومد اما سر  کم یلبخندش   مهرانا
 دیخند

 نی..بشستین یزی_چریدم

لباش بودو خودشو به برگه هاش    یکرد هنوز لبخندش رو  نی ابروهاشو باال پا مهرانا
  یکردو پوف یهم حالتش مثل مهرانا بود هاکان هم بهشون نگاه ری سرگرم کرده بود دم

 انگار متوجه منظورشون شده بود دیکش

 ومد یسوال..کار کردن تو خونه بهم ن ری رفت ز  تمی_امروز کل شخصهاکان

  یهه آشپزت رفتهمرا  نکهیبه خاطر ا   ای د؟یخر  یرفت نکهی_چرا؟به خاطر ا ریدم
 د؟کدومش؟ یخر

 داد هی هم به پشت مبل تک ر یدم د ینگاه کرد که مهرانا خند ریچپ چپ به دم هاکان

آشپزت   ی ریدستت بگ داتویاز اون مهمتر خودت خر   دیخر یبر نمیب یباره م نی_اولریدم
 خوش شانسه 

بودم گفتم بهش کمک کنم برسونمش انتظار   کاری تو خونه ب ی_هوا گرم بود از طرفهاکان
 ینیبه اون سنگ ارهیبذارم خودش ب دویکه اونهمه خر نینداشت

 یهاکان هم پوف نطوریهم هم ری دم دی خند رهیخودشو بگ  ینتونست جلو  نباریا  مهرانا
نگاه کرد خودشم خندش گرفته بود اما   گهیسمت د هیروشو ازشون گرفت به  دویکش
 لبخند کوتاه بسنده کرد    هیبه  نیکنه به خاطرهم حفظ تشو ی جد خواستیم

 

 ( لی)د
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کتف و گوشم گذاشتم و منتظر   نیب لممیموبا  کردمیکه داشتم گوشتارو خورد م همونطور
  میبه گوش تونستمیمنم که نم دادیبوق بوق جواب نم یجواب بده اما ه نیلیموندم تا آ 

    بوق بخوره تا جواب بده نطوریدادم هم حیدست بزنم ترج

   کردمیدرست م نو یجواب دادم داشتم لباس پل رید ل؟ببخشی_جانم د نیلیآ

 باشه؟  ارهیرب انارو بهش بده برام ب ادی م هانیاالن ال  گمی..منی لی_سلم آ

 ؟ یخستس؟خوب  نقدریتو چرا صدات ا  دمی_باشه بهش م نیلیآ

  یدر باز بود اما اصل هوا نم نکه یگرم بود با وجود ا یلیهوا خ دمیکش یپوف یخستگ با
 اومد  

من صبح    یباش تا کامروا باش زیجمله داشت سحرخ هیبابام   نیلیآ  گهی د دومی_دارم م
 آفا هاکان هم منو عوض کرده  رهیم شیشدم همه کارام داره برعکس پ داریب رید

تختم مرغ افتادم   ادی  دمیآرد پاش کمیتخته گوشتو برداشتمو کنار گذاشتم روش   یکی اون
 رفتم  خچالیبه سمت  دمیکش یپوف

 ی نخورد ی چیاصل بهم نگو باز ه لی_د نیلیآ

 با ناله گفتم:  دمویکش یجمله داغ دلم تازه شده بود آه  نیا  دنیبا شن انگار

نسکافه و   هی یرمال تو خونه عجله ا تو حالت ن  رم ی میم  ینگو دارم از گشنگ نیلیآ  ی_وا
 مصرف نکردم   چکدومشویهم دوتا تخم مرغ اما حاال ه نجایا خوردم یم  تیسکو یب

  یکنیتو آشپزخونه کار م  نهیا  شی ؟خوبیبخور ی زیچ هیاونجا   یریم ی_چرا؟خب منیلیآ

 آقا هاکان مهمون داره اصل وقتشو ندارم   تونمی_نم

 ن ی پا ادیقند خونت م لید  ی_ولنیلیآ

 انگار دستو پامو بستن  نی لیآ  رمی تو ثروت بازم فق نجای_واال من ا 
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 تند تند گفتم: عی اومد سر یهاکان که داشت به سمت آشپزخونه م دنیبا د  کهوی

 ی ..پاشا هاکان در شرف آمدن هستن بابا نیلی_من برم آ 

  هیا  شهیش واراید  نیتلفنو کنار گذاشتمو به کارم مشغول شدم چه قدر خوبه ا  عیر س
پشت سرم   نت یهاکان وارد آشپزخونه شدو به سمت کاب ینیطرفو بب یتونیم  ینطوریا

 رفت 

 کلوچه  م؟مثلیهست بخور  یزیکنار قهوه چ لی_د هاکان

هم نگه داشته بودم اما چون   یلیکارن درست کرده بودم خ یبار برا   نی_نه واال من آخر
منم همشو دادم به پرنده   د یکنیتازه به تازه مصرف م  دیدارینگه نم  روی زی چ دیگفته بود

 ها 

دار بهم کرد که خوب منظورشو   ینگاه معن هیجا خورد به سمتم برگشت   کهوی  هاکان
 گفتم:  عی سر  نی گرفتم به خاطرهم

  ختمیشما نر  یو چمنا اط یکن خونه خودم بهشون دادم تو حتو بال  دی_نگران نباش

 ؟ یچ  تیسکو یب  ستی_مهم نهاکان

 ارم ی _اون هست االن م

بود خورد   ختهیخودش ر یکه برا  یاز شربت کمیبه نشونه باشه تکون دادو   یسر  هاکان
 افتاده باشه به سمتم برگشت   یزیچ ادی بعد انگار 

 یار ی ب سیسرو  یستی_نه تو مجبور نهاکان

 گفتم:  یالیخینگاه کردم با لحن ب بهش

 د یشما بر ارمی م ستی_نه مهم ن

از   گهیقورت د  هی  کهیصداش زدم اونم درحال عی کرد خواست بره که سر  یتشکر هاکان
 به سمتم برگشت  خوردیشربتش م
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 _بله؟ هاکان

 بمونه  نجایبذارم ا  کنمیکه درست م یی کلوچه ها نی از ا  کمی  گمی_من م

تازه   یهمه چ دیروزم باشه گفتم که با  هیمصرف    یست کن که برا در  ی_نه اونقدرهاکان
 درست نکن یادیباشه ز 

رفتاراش واقعا   نیشدم ا  رهیرفتنش خ  ری رفت با حرص به مس رونیبعد از آشپزخونه ب  و
پسره..هوف   ؟اهی ری میم یشه؟بخوریم یاعصابم بود مگه دو سه روز کلوچه بمونه چ  یرو

کنه دستامو شستم خوبه  فیتمام و کمال توص تشویشخص کنمینم  دایهم پ  یکلمه ا
  ادی  دمیظرف چ یهارو دراوردمو تو  تی سکویب عی خودش قهوه سازو روشن کرده بود سر 

کاکائو افتادم خب بهتره از اونم براشون ببرم هرچند هاکان خان عادت نداشت تو روز  
  یمهموناش بخورن سرک اما حاال مهمون داره اون نخوره  خوردیشبا م دیکاکائو بخوره با 

سمتش    بهقهوه ساز که اومد   یهرسه تاشون مشغول کار بودن صدا دم یکش رون یبه ب
گذاشتمو به سمتشون رفتم درسته کار  ینی س یرفتم سه تا فنجونارو که پر کردم تو 

  شدمیاز اونا م یکه داشتم کم کم جزو  کردمیمن نبود اما احساس م  تی مسئول سی سرو
که آدم فقط   دی نبا یا  گهی د ز ینه چ دادمیکمک به هاکان انجام م  یکارو فقط برا نیا

  کردیمسئولشه انجام بده هرچند هاکان برام جبرانش م ای  رهیگی که بابتش پول م ییکارا
 بود  یمرد خوب  کردیم  زیبرام وار   شتریمقدار از حقوق خودم ب  هی شهیهم

اومدن آقا   قیاز تحق میاز دست بدکه باعث شده بود حضانت کارن  یی_عکسا مهرانا
 هاکان 

به  یبا نگران  ستادمویروبه روشون ا  نطوریحرف مهرانا پاهام خشک شد هم  دنیشن با
 امکان نداره   نینه نه ا  شدیمهرانا نگاه کردم باورم نم

صدارو   زنمی و کجا اون عکسارو گرفته من زنگ م یکه ک   شهیمشخص م  گهید کمی_ مهرانا
   میتا هممون بشنو   ذارمیم  کریاسپ  یرو

به سمتم برگشت اما من نگاه لروزن و   ستادمیا  نطوریمتوجه من شده بود که هم  هاکان
 گرفت یمهرانا بود که داشت شماره م  یدستا  یفقط رو دمیترس
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   ز یم  یرو شونیبذار  یتونیم  لی_د هاکان

به نشونه تشکر تکون داد   یگذاشتم که هاکان سر  زی م یرو  روی نیس عی سر   خودم اومدم به
 به مهرانا خانوم گفتم:  دادمیهم تاب م  یدستمو تو  یانگشتا   کهیدرحال

 ه؟ یکار ک د یفهم شهیم یعنی_

به نشونه اره   یسر  ریمهرانا هم سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد دم  کردیبهم نگاه م هاکان
 تکون دادو گفت: 

باشه عکس کامل واضحه و   یاس داره چون هرچ یپ یج شی_البته قطعا گوشریدم
و    خیعکس تار  ی از رو میتون یم  ینطوریهوشمنده ا   شیداره پس گوش میخوب تیفیک

 د یمفه شمیمدل گوش شهیم  یحت م یکن دایاطلعاتشو پ

  هیزدم  یتکون دادمو لبخند زور  دی به نشونه تا ی تنگ شد سر کمیکردم نفسم  احساس
 بفهمن   دیبشه نبا نطوریا  دیلحظه چشمام تار شد اما به خودم اومدم نه نبا

و آقا هاکان خودشونم  کره ی اسپ  یآدام..سلم عرض شد..صداتون رو ی_الو آقا مهرانا
 ..میشنو یما صحبتاتونو م  دی شخصا حضور دارن بفرما

 نمیرفت دستمو آروم به سرم گرفتم اما تمام حواسمو جمع کرده بودم بب جیگ  کمی سرم
 گه یم  یطرف چ

عکس گرفته   هی  لی با موبا یعکسا تموم شده وقت ی رو مونی و بررس قی _سلم..کار تحقآدام
  دایگاها پ ستی ن میالبته کار هر کس میار یازش به دست ب  رویادی اطلعات ز   میتونی م شهیم

که باشه  یاطلعاتو هرچ   نیا م یتونیم جهیدر نت یگاها هم سخت ول  ه یکردنشون کار راحت
 میکن دایپ

  یچ دمی چشمام تار شد نفهم  دویدور سرم چرخ ا یکردم توان از پاهام رفت دن احساس
هاکان   یچمنا فرود اومد صدا  یافتادم و سرم رو   نیزم یلحظه به پشت رو  هیشد فقط  

  یاهی س یهم برام ناواضح شدنو تو  رهایتصو  یکم کم صداها حت دمی شنیکوتاه م روی و بق
 فرو رفتم  یقیعم
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 )هاکان( 

 که داده..  یمنم طبق قول میکن  دایکه باشه پ یاطلعاتو هرچ ن ی_اآدام

  دمیگرد شده د یبرگشتم با چشما لیخوندم به سمت د سرمو چر ییصدا   دنیبا شن کهوی
 مبل بلند شدمو به سمتش رفتم یاز رو   عیچمنا افتاده سر  یرو

 ل ی..دل؟ی_د

نگاه   یدستشو گرفتم بهم کم یسرش گذاشتمو به آروم   یباز بود دستمو ور کمی  چشماش
به   عیسر  ری چشماش بسته شد مهرانا خانوم تماسو قطع کرد و همراهه دم  کهویکردو  

چمنا بلندش    یاز رو عی فکر کنم معطل نکردم سر  یزی به چ نکهیسمتمون اومدن بدون ا
 شده بود  انبرگشتم که اونم نگر  ر ی کردم به سمت دم

 خودشو برسونه  عی زنگ بزن سر هی_به دکترمون 

 احتماال فشارش افتاده  دهیپر رنگش  ستین ی از ی_به دکتر نمهرانا

مبل گذاشتمشو   یمراقب سرش بودم رو  کهیبه سمت خونه رفتم آروم درحال عیسر 
جهنم بود قبل بهش گفته بودم که اسپرتو   نیخوابوندمش اسپرتو روشن کردم خونه ع 

نگران   دمویبه موهاش کش ی چرا خاموش کرده دست ستیروشن بذاره معلوم ن شهیهم
ته قلبم بود که  یزیچ هیاما    بودمنگرانش شده  نقدریچرا ا  دونمی بهش نگاه کردم نم

  لیآب به صورت د  کمیمهرانا به سمتمون اومد  نهی بب یبیآس نیکتر یکوچ لید  خواستینم
بردو آروم بلندش کردم   لیسر د  ری پلکاش بلرزه مهرانا دستشو ز  کمیپاشوند که باعث شد 

  ری دم دمیشموهام ک  ی تو یشد کلفه دست ریبهش آب داد اما از گوشه لبش آب سراز  کمی
 زد یداشت با دکترمون حرف م

 مارستان؟ یب مش ی_الزمه ببر 

 امکان داره برامون مشکل ساز بشه یفشارش افتاده از طرف ستین یاز ی_نه نمهرانا
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 نکنه برام دردسر بشه؟  ادیسرش ب ییبل  هی نجایبذارم ا دیدار  ؟انتظاری _مشکل؟چه مشکل

  کنمیمن ضمانت م  یاز طرف ینیذره ب ر یشما ز   دیکن  اطی احت کمی دی _آقا هاکان با مهرانا
 ست ین ش یزیچ

 بلند شدم  دمویموهام کش  یتو یدست کلفه

 شد؟  یچ ری نبودم که االن نباشم دم یبودم ک نیذره ب ری ز  شهی_من هم

 استانبول خونه باغشه  رسونهی_گفت خودشو مریدم

به   عیسر  د یشدم دوباره پلکاش لرز  رهیخ دشیلب زمزمه کردمو به چهره رنگ پر  ریز  ینتلع
 چشماشو باز کرد یسمتش رفتم به آروم

 ل؟ ی_د

 که داشت سرشو به سمتم برگردوند  یخسته با ضعف خاص لید

 ؟ ی_خوب

به خاطر اورده   رویشده انگار همه چ یچ نهیبب کردیشد انگار داشت فکر م رهی سقف خ به
 د یبه سرش کش یمبل نشست چشماشو بستو دست ی باشه بلند شدو رو 

 _خوبم لید

 دکتر خبر کنم؟  ییخوا ی_م

 آقا هاکان من خوبم ستین یاز ی_نه نلید

  یتو  یبرگشتم که نگران ریپاهاش بود به سمت دم ینگاه کردم اما اون نگاهش رو بهش
 نشست  ریمصورتش رفع شده بود مهرانا خانوم هم کنار د

 ل ید ی_ضعف کرد 

 نخوردم  یزیاز صبح چ نهیاحتماال به خاطر ا   دونمی_اره ملید
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اون    یتا سقفش پره تمام مدت تو آشپزخونه ا خچالی یاز طرف میدی خر  زیچ نهمهی_ما ا 
 ل؟ ید ینبود تو بخور یزیوقت چ

  شوینگران نیا  ینگران بود اصل معن کمیبهم نگاه کرد   دویبه موهاش کش ی دست لید
   دمیفهمینم

 آشپزخونه ممنوعه خچالی_خوردن کارکنان از لید

  یزیبود که کارکنان از اون چ گهید خچالی  هیکه گذاشته بودم افتادم طبقه باال  یقانون ادی
صورتش بود به  یرو  یبرگشتم که لبخند کوتاه ریبه سمت دم خوردنیم  خواستنیم

 م برگشت لیسمت د

 ی کنیعمل م نی _نه که به همه قوان

بهونه اورده چون   یالک دونستمی لبام نشست م  یرو  یهول کرد لبخند محو   کمی لید
اومدو بهش    یچرا بدم نم دونمیاما نم خوردیم یآشپزخونه خوراک خچالیوقتا از  یبعض

 گفت:  یو مهرانا برگشت و با شرمندگ ر یبه سمت دم لید  دادمی تذکر نم

 د یدوباره ادامه بد کنمی تموم گذاشتم خواهش م مهی_من کارتونو نلید

 زنمیمن دوباره زنگ م ست ی_مهم نمهرانا

لرزش    لیبرداشتو دوباره شماررو گرفت د زیم  یاز رو لشویسمتش برگشتم که موبا به
نشد دوباره به   یخبر دمیگذاشتم د  شی ضعف و گرسنگ یتو بدنش افتاد که پا یخاص

 هم منتظر بود ریسمت مهرانا برگشتم دم

 م یصبر کن کمی  دهی_جواب نممهرانا

 ست ی ن ی_مشکل

شده بود که   نیحتما نگران ا  د یبار یاز صورتش م ینگران یبرگشتم که حساب لیسمت د  به
 افته   ی و کارامون عقب م  دهیطرف جواب نم
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  گردهیبرم هانیغذا درست کردن استراحت کن تا ال الیخیبخور ب یز یچ هیتو برو   لی_د
 خونت باشه؟  رسونهی اونوقت تورو م

 _نه من خوبم..بهتره برم سراغ کارام لید

 

 کل(  ی)دانا

از شدت  کهی هم درحال لید زدن یسالن نشسته بودنو حرف م  یو مهرانا تو ری و دم  هاکان
 بود  نیلیدرحال حرف زدن با آ  دیلرز یم که گرفته بود یترس و استرس

  یگیم یدار  یچ دمیاصل نفهم لید  یکنیم فی درهم برهم تعر رویبابا همه چ ی_انیلیآ
 ندادم زود باشد ادی بهت  ؟مگهیبکش قینفس عم هی شهی..ملیپرونده ها،عکسها،ن

  تشیوضع  یتو   یرییتغ چیاما ه  دیکش قینفس عم کمیبا حرص دستشو مشت کرد   لید
   دیفهمینم یزیهم اصل از حرفاش چ  نیلی بد بودو آ یل یرخ نداد حالش خ

 کننیم   ییشناسا  لرویمنو ن گمی _دارم بهت م

 کنن؟  ییشناسا لروین خوانی م  ی_چه طورنیلیآ

که   لین نداختیم فشیحرف زدن دربارش رخشه به تن نح  یموهاش زد حت  یتو  یچنگ
شد به خاطر   ل یو د  نیلیآ نی اومده بود متوجه مکالمه ب  رونیاون لحظه از آشپزخونه ب

 شه یم  رشی دستگ یچ  نهیشد تا بب میقا  واریپشت د نیهم

 کنن  دایعکس همه اطلعاتو پ یاز رو  توننیم هیتال یجیانداخته د  لیکه ن یعکس  نی_الید

  رشیدستگ ییزایچ هیانگار تازه داشت   دینگران شده بود لرز  لید نی ع یکه حساب نیلیآ
 نهیبشنوه بب لروید  یحرفا تونست ی نم نکهیاز ا د یترس شتر یب ی از هر لحظه ا  لین شدیم
 شد یم  وونهی داشت د گهیم یچ
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هم    خی تار کننیم  ییمحل و شناسا  کننیاس نگاه م یپ یج ی..از رودم ی_آهان فهمنیلیآ
 ارن ی اشو در م هیاز ساعت گرفته تا ثان

 کار کنم؟  یمن چ  یگیحاال تو م نیل یطوره آ  نی_هملید

اسش نگاه کنن   یپ یبه ج خی تو اون تار یوقت کننی م دایپ لرویراحت ن یلی_واال خنیلیآ
عکسارو انداخته   تونهیم یو ساعت ک  خی تو اون تار  کننیم  دایخب خونه آقا هاکانو پ

هاکان هم با    روی و دم  یآشپزخونه بود یچون اون روز تو تو  مونهیم ل یباشه؟خب فقط ن
 کردن یم یکارن باز 

قلبش   یباال رفته بود دستشو رو  عی ضربان قلبش فج کردینگاه م نیلی با وحشت به آ لین
  هی  دیبا شد ینم ینطوریسروصدا درو بست  ا  یبه سمت اتاقش رفت و ب عی گذاشت سر

  گهیدر طرف د کردی م دایوگرنه هاکان اونو پ دادیخانوم خبر م  نایبه سول دیبا  کردیم یکار
به  د یلرز یکه از شدت ترس و بغضش م ییر شده بود با صدایسراز   شتریاشکاش که ب لید
 گفت: نیلیآ

من چرا نتونستم؟تا    گفتمیبهش م رویهمه چ دی با ن یلیآ کردمیاعتراف م  دی_من با لید
اصل قطع کن   نی لیآ شهیبد م یلیخ یبگم حاال همه چ یزی نتونستم چ یاونجا رفتم ول

 خودم اعتراف کنم  رمیمن م

دستش گرفت به سمت   یقطع کردو تو  لشویموبا  عینموند سر  نیل یمنتظر حرف آ لید
ن نگاه کرد  با ترس به هاکا  لی سالن رفت که همون لحظه با هاکان روبه رو شد د یورود 

  دشیقرمز شده بودو رنگ پر کمیکه  ل ید یچشما   دنیهاکان هم که تازه اومده بود با د
 جا خورد   کمی

   ؟ی ل؟خوبی_د هاکان

  قهیکه چند دق یهاکان بازهم دستوپاشو گم کرده بود از اونهمه شجاعت  دنیکه با د  لید
کار کنه با خودش    یچ دونستینم ختیفرور کبارهیبهش الهام شده بود االن به   شیپ

 ام یتا با خودم کنار ب گهید قهی چند دق هیبذار  گمی گفت االن بهش نم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

435 
 

 د؟ ی _خو..خوبم..شما چه طورلید

بلهارو سرمون اورده   نیا یبفهمم ک  گهید کمی_من خوبم نگران تو شدم درواقع  هاکان
 شم یبهتر م یلیخ

  یپنهون کار نی از ا  شتریب تونستیبگه نم رویکه االن وقتشه بهتره بهش همه چ دید لید
خودش خبردار بشه  نکهیبهتر بود تا ا دیشنیاگه هاکان از زبون خودش م یکنه از طرف

 کرد آروم باشه و ترسشو کنار بذاره   یسع لید

 بهتون بگم آقا هاکان  یزی چ هی  دی_من با لید

 مهمتره   یزیاز هرچ  تیسلمت یخونه بر یتونیم  ییاگه بخوا نی..ببلی_د هاکان

 به نشونه نه تکون دادو تند تند گفت:  یسر لید

 بهتون بگم گهید  زیچ هی خوام ی_نه من ملید

 شنوم ی_باشه مهاکان

  یرفتارا  ن یهم بازو بسته کرد هاکان به ا   یآب دهنشو قورت داد چشماشو کوتاه رو لید
نگه تا خودش حرف بزنه حتما باز   یزیداد چ حی شد اما ترج رهیکه مشکوک بود خ لید
 بشه یهاکان عصبان شهی کرده که باعث م یکار هی

 ..من.. زهی _چلید

 آدام خودش زنگ زد  ای _هاکان بریدم

سالن بودو خبر نداشت هاکان کجاست با   یکه تو  ریگرفت دم لیهاکان روشو از د کهوی
و حرفش شدو به سمتش  لی د الی خیب عیحرفشو زده بود هاکان سر  یبلند  یصدا 

 برگشت 

که عکسارو   یکس یتا بفهم ییا یتوهم ب یتونی م  ییبعد اگه بخوا  ی _بذارش برا هاکان
 بوده  یشرف  یگرفته کدوم ب
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دستشو   لیت سالن رفت دباشه به سم لیمنتظر جواب از طرف د نکهیبعد بدون ا  و
لب زمزمه کردو به   ری اسم خدارو ز   دیدور دور خودش چرخ هیصورتش گرفت   یجلو

لرزش بدنش مسلط باشه   یکرد رو  یاز مبل نشست و سع  یکی یسمت سالن رفت رو 
 بودو منتظر بود   ستادهی ا نهیهاکان هم دست به س

اما از روش   خوام یو زمان عکسا پاک شده معذرت م  خیاما تار  میروش کار کرد  یلی_خآدام
مدل   میفقط تونست  میبفهم م ینتونست م یتلش کرد یلیخ میرفت یمختلف   یها و راه ها 

 مارک و مدلشو براتون فرستادم مهرانا خانوم   میبفهم لشویموبا

که کنار دستش   لشویموبا ع ی آرومتر شده بود سر  کمی لی اما د دیکش یکلفه پوف هاکان
  لی موبا دی امروز با  قایاز بخت بدش دق نتشینتونه بب یکرد تا کس مید پشت خودش قابو
   اوردیبا خودش م لروین

 م یندار ی ا  گهیاطلعات د  نی _متاسفانه جز ا آدام

 ممنون   دی_باشه آقا آدام خسته نباشمهرانا

و   ارهیخودش ن یبه رو  ادیز  کردیم یدست به کمر و کلفه بود اما سع کهیدرحال هاکان
 سابق رفتار کنه با اخم گفت: نیع

 م؟ یوجود داره؟آدمشو دار  لی مدل موبا  ن یتو چند هزار نفر ا دونهیم  ی_کهاکان

کنجکاو مدل   یافراد شرکت خودمون همگ یعن ی شهیمدل مال چند سال پ  نی_ا مهرانا
مدل    نیانفر باشه که از  هیچند وقت  نی به روز دارن اگه تو ا ی ها یو گوش  دنیجد ی ها

 کنم  داشیپ  تونمیاستفاده کنه م

 میکنی ..شانسمونو امتحان ممی ندار  ی_چاره ا ریدم

کنم درضمن عکسشم   یبررس  هیهمه بدونن    نکهی_بهتره برگردم شرکت قبل از ا مهرانا
 ن ی بنداز  ینگاه هی شمام فرستادم شما هم   یکنم آقا هاکان برا  دایتونستم پ
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برداشت تا عکس   لشویموبا زی م یبا اخم دستاشو از هم باز کرد خم شد از رو  هاکان
  لو ینده که اون موبا  صیکه هاکان تشخ  کردیخدا خدا م دیلرز  لید نهی و مدلشو بب لی موبا

کنه فقط تو دلش   نی نفر لرویاومد که ن یدلش نم  یتو اون لحظه حت  دهیتو دست اون د
  ینگاهش رو  کهیتا بره هاکان با اخم درحالشد  دمهرانا بلن دادیداشت فحشش م

 گفت:   کردی بودو به عکس صفحه نگاه م لشیموبا

 شرکت  گردونهیدر منتظرتونه برتون م ی_مهرانا خانوم راننده جلو هاکان

 _بله خبر دارم تشکر روزخوش مهرانا

  لشیکردن موبا یهم همچنان به مخف ل ید دنی کش یپوف ریرفتن مهرانا هاکان و دم با
فکر فرو رفت که کدوم   یمبل نشست و تو  یهاکان رو پرداختیکه پشت سرش بود م

  هی  یاومد حت یکس به ذهنش نم چیدارن اما ه  یمی مدل قد  نیاز ا  انشیاز اطراف یکی
  هیاما  دونست یم  لروید لی مدل موبا   انهرچند هاک  ومدیذهنش ن  یتو  لی بارم اسم د

  نکهیها شده بود بدون ا وونهی د نیکه ع لین گهیرف د درصد به اون شک نداشت از ط
قبلش به  تونست ینم لیرفت ن  نایخودشو آماده کردو به خونه سول عی بکنه سر یفکر
  فتهیچنگ هاکان ب نکهیدست خواهرش بود از ترس ا  لشیخبر بده چون موبا  نایسول
به سمت   عی اشکاشو گرفت سر  یجلو  دیرس نایسول   یلی به و یگرفته بود اما وقت شیگر

اجازه   نی به خاطرهم شناختشیبه اونجا اومده بود نگهبان م یخونه رفت چون چند بار
که تو اون لحظه با   کردیم  یط لرو یبزرگ و  اطی بلند ح یبا قدما  نا یداد که بره تو سول

جا خوردو چشماش   یحساب  کردیم  یبا کارن باز  وچمنا نشسته بود   ی که تو یکس دنید
تعجب کرد اصل انتظار   لین دنی قدم عقب رفت رامان با د   هیو ناخواسته   ستادی د ا گرد ش

که داشت به سمت رامان   لین دنیبا د  نایبشه سول دا یسروکلش پ نجایا  لینداشت که ن
 نداشت  شخون ی خبر تو یاونم ب دنشوی چشماش گرد شد اصل انتظار د رفتیم

 ؟ یکنیکار م  یچ نجای_ا رامان 

 داشته باشه تونهینم  نجایا  یا  گهیمگه نه؟کار د نهی_حتما اومده کارنو ببنایسول
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لباش بود باهم دست دادن و سرد همون    یرو ی برگشت که لبخند  نا یبه سمت سول لین
 حرف خواهرش تکون داد  دی به نشونه تا یباورش شده بود سر کمیبغل کرد رامان که  

 کنهی کار م یچ نم یسر بهش بزنم بب  هیاومدم   دمشیوقته ند یلی_اره خلین

  عی سر  لی افتادن د   ادیاما به   دیکش یخوشحال نشده بود پوف لین دنیکه اصل از د کارن
 گفت:

 اد؟ ی هم م  لی_دکارن

 اد یکار داره وقت نکرد با من ب یلیاون خ   زمی _نه عزلین

مشکوک بهش نگاه کرد اما   کمیکردن رامان   یحفظ ظاهر با کارن شروع کرد باز  یبرا  لین
کار داره خودشو آروم کرد همونطور که سه   یچ نجایوگرنه ا  نهیاومده کارنو بب  نکهیبا فکر ا

 دی کش یپوف لیبودن ن یدر حال باز  ینفر

 ؟ یخوری شمام م رمیخانوم بگ نایخنک از سول یدن ینوش هیگرمه من برم   یلی_هوا خلین

 ی نیتو بچ ناروی ا  دیبرو زود برگرد با   خورمی_من نمرامان 

 _باشه پس فعل لین

خوشحال نشده بود انگار   لین  دنیاز د نایرفت سول نا یبلند شدو به سمت سول ع یسر  لین
  نایسول نکهیشده هم دایسروکلش پ  نجاهایاومده که ا شیپ یحتما مشکل  دونستیم
 کرد یم  ینگاه به رامان کرد که داشت با کارن باز  هیبه سمتش رفت   دید لروین

 ی د یاحمق؟چرا قبلش بهم خبر نم یکنیکار م یچ نجای_انایسول

اون عکسارو من    دهیمهمه آقا هاکان انگار فهم یل یموضوع خ میباهم حرف بزن دی _بالین
 گرفتم 

 چشماش گرد شد  نایسول
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هاکان از کجا   نمیکن بب  فیبگذرونه زودباش تعر ر یباشه که خدا به خ  دهی_اگه فهمنایسول
 ده؟ یفهم

زدو شروع کرد   یحفظ ظاهر که رامان شک نکنه لبخند  یبرا  دیبه موهاش کش یدست لین
 به حرف زدن 

 ردمو بزنن  خوانیم یاس گوش یپ ی ج ی_اونا از رولین

و   خی تمام تار دمیشن نی انگ_بذار نگاه کنه نگران نباش درضمن اونطور که از نایسول
 اطلعتشو پاک کردن 

بودنش چون واقعا هاج و   وونهید  ایخندش از سر استرسشه   نیا  دونستینم دیخند لین
 واج مونده بود 

 استرس گرفتم؟  یهمه الک  نیمن ا  یعنی_لین

 ی گرفت یامتحان نمره بد ن یجان از ا لی _اره ننایسول

 راحت بود الش ی آرومتر شده بودو خ  لیزد ن یحفظ ظاهر لبخند  یبرا  نایسول

  ادو یب تونهیم   یتو هر زمان یخونه هرکس نی خونس به ا نیا  یکه کارن تو  ی_تا زماننایسول
 ؟ یفهمیبره م

 فکر کنم  زای چ نیبه ا  تونستمی اما من از ترس مگه م دونمی_ملین

 یزنگ بزن یتونستی_مثل منایسول

خواهرم ازم   لمویخانوم..موبا نایسول  دیچه جالب اصل چرا به فکر خودم نرس  ی_والین
 شده حفظ نبودم   و ی س لم یموبا  یهم که شماره شما تو ییگرفته بود از اون جا 

 لین یکنی _حفظش منایسول
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رامان   دی خوردو خند کمیبه سمتش گرفته بود  نایکه سول یحفظ ظاهر از شربت یبرا  لین
کنه  یبا کارن باز  دادیم حیترج شتریاومد ب یبه ذهنش نم یزی ا چمشکوک شده بود ام

 وقتشو با اون بگذرونه 

 بنداز دور    لویاون موبا فرستم یم  دیجد لی موبا هی _امروز برات نایسول

 

 )هاکان( 

حرفتون روش    دیشا دیشما باهاش حرف بزن خوره ی_آقا هاکان اصل داروهاشو نمدکتر 
 داشته باشه  ری تاث

 ممنون  زنمی_باشه باهاش حرف م

کنار استخر نشسته بود پاهاشو   یراحت یصندل یرفتن دکتر به سمت مادرم برگشتم رو  با
مدت بود که برش   هی  کردی دراز کرده بودو دست به بغل  داشت به آب استخر نگاه م
سته  خوا  نیگرفته بودم ا  یگردونده بودم خونه خودش و براش پرستارو دکتر شخص

متوجه من شد به   یکه رفتم که وقت سمتشاونجا بمونه به   خواستی خودش بود که نم
 سمتم برگشت 

 ی _خوش اومد مامان

 فرو بردم  بمیج یتو  دستامو 

  ییایب  رونیب مارستانیاگه از ب  یمامان..تو که قول داده بود  ومدمی _اصل هم خوش ن
   ؟ی که داد یبود قول نیا  یکنیو مرتب داروهاتو مصرف م  یخوریغذاتو م

براش بسته بودن که باعث شده بود   یموهاشو باال دم اسب  کردیهنوز بهم نگاه نم مامان
ظاهرش آراسته و   دن یرسیتر بشه خوب بود پرستارا خوب بهش م دهیکش کمی چشماش 
 مرتب بود 

 _امروز اشتها نداشتم مامان
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 اه کردم هم قلب کردم و بهش نگ یکنارش نشستم دستامو تو   یصندل  یرو

 مارستان یب ی برگرد دیوگرنه باز با یکن یسع  شتری ب دیبا  کمی_مامان  

 نجا یا ارش ی کارن تنگ شده ب ی_دلم برامامان

   ید یمن گوش نم  ی_انگار تو اصل به حرفا

 بهش نگاه کردم  ی به سمتم برگشت جد مامان

 ی تلش کن شتریب کمیو   یخودتو جمعوجور کن کمی  دیبا ینی کارنو بب نکهیا  ی_برا 

 گس؟ یمجازات د هی  نمیمگه نه؟..ا نمینومو بب یدیاجازه نم یعنی_ مامان

 د یکشیم شی گذشترو پ  یرومو ازش گرفتم باز داشت بحث حرفا کلفه

 _لطفا دوباره شروع نکن مامان 

 به سمتم خم شد  کمیلم نداد   گهی به سمتم برگشت د یصندل  یرو  مامان

 _دروغه مگه نه؟ مامان

 بخور_لطفا داروهاتو 

پرستار   نیزم دشیو قرص کنار دستش بردو محکم کوب وانیدستشو سمت ل عیسر  مامان
 ستادی صبر کن باال اوردم که ا یکه دستمو به معنا  ادیخواست به سمتمون ب

 خوام ی_نممامان

 بهش نگاه کردم  دمویکش یپوف

بخوام داروهامو بخورم؟بهتر   یچ ی برا نمیب یزنده بودنم نم یبرا  یلیدل گهی_د مامان
 مونده مگه؟  میبشم؟چرا؟چ

به آب استخر نگاه کردمو دوباره به سمتش   کمیشد رومو ازش گرفتم   ریکه سراز  اشکاش
 برگشتم  
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متوجه    یاز دست دادم..فکر کرد  شی_دخترمو از دست دادم..پسرمو درواقع سالها پمامان
 دور  زیبر  یکه تا االن جمعش کرد  یا  نهیو ک ؟نفرتی کنیباهام رفتار م ی نطوریچرا ا ستمین

 کردم  اخم

 ست؟ یبس ن یکن یمجازاتم م ی_پونزده ساله دارمامان

 بلند شدم  یصندل ی از رو ارم ی دووم ب نتونستم

ساکت    زدمی بابام حرف م ی کلمه هم بهت نگفتم ساکت شدم..همونطور که تو رو هی_
 ؟ ییخوا یم   یازم چ  گهیبازم سکوت کردم د کردمیهانا نگاه م  یداشتم تو رو  نکهیشدم با ا 

  کردی که داشت بازش م یاصل از بحث ستادی بلند شد روبه روم ا شیصندل   یاز رو مامانم
 اومد  یخوشم نم

کاش اونموقع حرف   یساکت نمون ا  گهی کن اما د دادی_ساکت نباش داد بزن دادوبمامان
 ی گفتیکه اتفاق افتاده بودو م یکاش هرچ  یا  یزد یم

سره من داد  نکهیکلفه شده بودم نه به خاطرا  زدیسرم داد م ینطوریداشت ا  نکهیا از 
کارن هم که  یبرا  یباز حالش بد بشه از طرف خواستمیبه خاطر خودش بود نم دیکشیم

اومد فقط   یبرام نم یحرف چی اون لحظه ه ی بهتر بشه اما تو کردمیکمکش م  دیشده با 
 دهن باز کنم خواستیم  زدویحرفارو بهم م   نیا  االنکه داشت  کردمیاخم بهش نگاه م  با

 افتاد  یکه قرار بود اون روزا م یکاش هر اتفاق ی _امامان

 م یفقط تو و من و کارن موند  گهیشده مامان د  رید یلیکاش گفتنا خ یا  ی_برا 

 بهم نگاه کرد داد زد: ت ی بدون توجه به حرفم با عصبان مامان

 ی گفتی به بابات م رویکاش همه چ ی _امامان

 نگاه کردم   میکردمو به مادر عصبان زیر  چشمامو

 کردم؟ یم فی بابام تعر یبرا  ویگفتم؟چیبهش م روی_چ
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  یگفتیبهش م کنهیم  انتیکه مادرم داره بهت خ دمیفهم یکه اتفاق یگفت ی_بهش ممامان
خودم نگه   شی رازو تحمل کنم و پ نیا  خوام ینم  ی گفتیبهش م یبدون  نویا  خوامیکه م

 ی کرد یدارم اون موقع مجازاتم م

که   یفکر گذشته دستام مشت شد اما همچنان حالتمو مقابلش حفظ کرده بودم با لحن از 
 گفتم:  زدیکه م ییهنوز آروم بود در مقابل دادا

 ی دادیم نجات تی مسئول ن یو منو از ا یگفتی_اون موقع بچه بودم تو م

  ستادهی نشست اما من همچنان ا یصندل  یشدن خم شد رو رینگاه کرد اشکاش سراز  بهم
  هیبه  کردیتر اومده بود بهم نگاه نم نی صداش پا کردمیبودمو داشتم بهش نگاه م

 گونش    یرو کدیچیدو قطره اشک هم م یکیحرفاش   نیشده بود و ب رهی خ گهیسمت د

من   کردیکار م شهی_اون موقع جوون بودم..خسته شدم تنها بودم..بابات هممامان
 کردم   یبزرگ  یهمش بهونست من خطا  نا یا  دونمیم

 ی کرد  یاشتباه بررگ ستی_خطا ن

همچنان   م یهم بست با لحن آروم اما جد  یشدن چشماشو رو ریسراز  شتریب اشکاش
 ادامه دادم 

 ی ول کن رویزندگ نی که ا یام نخواست..بابام پودار بود توی_بابامو دوست نداشت

 بهم نگاه کرد   یبا ناباور مادرم

بابام    نیکه ع نمیبیخودمو م یوقت کنمیرفتار شماست که به دخترا اعتماد نم نی_از ا 
 اد ی بابام سرم ب نیع یی تا بل رمیزن بگ خوامیشرکت نم یکارا   ریشدم پولدار و درگ

 د یلرز   مادرم

بهم شد به  انتیبار خ هیکه  ی دیبشه..د انتیسخته که بهم خ یلیمن تحملش خ  ی_برا 
  عی تفاوت نسبت به وقا  یکه االن روبه روته سرد..ب  یپسر نیافتادم..شدم ا  یچه روز 

پدرمو که به   یها ی..سختدمی د شیکه هفت سال پ یانتی..خیکه تو کرد یاطرافش..کار
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دختر تو قلبم بود که با تمام    هیبلرزه.. یدختر یرا اجازه ندادم قلبم ب  گهی..ددمیچشم د
  شیزیاما اون چ   مردمی حاظر بودم خودم م دادمیوجود دوستش داشتم براش جون م
 ده یخاک خواب  ری نشه..اون دختر مادر نوتونه که االن ز 

 قدم ازش فاصله گرفتم  هی مشت شد   دستام

 ش یی نیکه بب شتی پ ارمی زودتر کارنو م یدرمانت اگه به پرستارا کمک کن ی_برا 

 یلیحرفا خ نیزدن ا  یرومو ازش گرفتمو ازش فاصله گرفتم برا  یا گه یحرف د چیه یب
 زدم....   زدمویبهش م دیکه با  ییشده بود اول خودش بود که شروع کرد ومنم حرفا رید

کرده بود   فشویکه مهرانا خانوم برام تعر ییشرکت نشسته بودمو داشتم پروژه ها ی تو
که در اتاقم باز شد سرمو   یی نها دی تا یا بفرستم برا کدوم بهتره ت نم یبب کردمی م یبررس

 اخم کردم مهرانا خانوم هم پشت سرش وارد اتاقم شد کمی  نایسول  دنیباال اوردم با د

اول اجازه بدن با شما حرف بزنم اما نذاشتن    دی_آقا هاکان من بهشون گفتم که بامهرانا
 خودشون وارد شدن  عیسر 

هم انداخت بعد با   یپاشو رو  ی الی خیاز مبل ها رفتو نشست و با ب یک یبه سمت   نایسول
 لبخند گفت:  هی

 ستم ین به یغر نجای_منم بهشون گفتم که ا نایسول

 یدستم گرفتم به سمت مهرانا خانوم برگشتم که پوف یتو   دمویپنگ سف  نگیپ توب
لباش   یلبخند رو   هیبرگشتم که  نایتفاوت به سمت سول  یرفت ب رونی از اتاق ب دویکش

اما    دیرسی به خودش م شهیبود هرچند عادتش بود که هم دهیبود چه قدر به خودش رس
 یدار یمورد علقه من تنش بود چ  گرن یمزخرف خودم باشه ول یحس ها   نیا  دیشا
تنش کرده اون خودش شوهر داره تازه رابطه شما    یهاکان حتما اتفاق  یگیخودت م یبرا 
  یهمچنان سکوت کرده بود رو نایبه گذشته فکر نکن سول قدرنیتموم شده بسه ا گهید

لم   میمنم به صندل کرد یدستش گذاشته بودو بهم نگاه م یمبل نشسته بود دستشو رو
 گذاشتم   ز یم ی که توبم توش بودو رو یبهش نگاه کردم دست ادمود
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 نا؟ یسول  یخواستیم  یزی_چ

 کنم  یادآوری   روی میقد  ی_اوهوم..خواستم روزا نایسول

  گهیازدواج کنه بهتره د   نیبا انگ  نایسول  یکه وقت گفتی راست م نایاخم کردم پدر سول کمی
بشه   کی حسهاش تحر دنمی هنوز دوسم داره و امکان داره باز با د نایچون سول نمشینب

منو   گذرهیاالن بعد از پنج سال که از اون اتفاق م دونستیم یزیچ  هی امرز ی اون خدا ب
به خودم کتمان کنم چون   نارویعلقه سول تونستمیبرگشته نم شحس ها باز احتماال   دهید

دادم همون دوست هم   حیکه داشت من ترج ییواقعا دوسم داشت اما به خاطر رفتارها 
فکرا تو   نیاما همون دوست بودنمونم بهم خورد همه ا  میازدواج کن  نکهینه ا میبمون
 گفتم:  لکسانهیکامل ر یول  یلحن جد  هیذهنم گذشت با   یتو هیاز ثان یکسر

 باشه  یادآوری  یبرا  یزی _فکر نکنم چ

 یکن ی_اشتباه منایسول

  یتقه کفشاش رو   یمبل بلند شدو آروم شروع کرد به قدم زدن صدا ی از رو  نایسول
 اوردم ی اعصابم بود اما به روم نم

دوست   یلیاتاق بابات بود خ نجایهست مثل قبل که ا زیاونقدر چ تش ی_واقعنایسول
 ی نیبش نجایداشتم ا 

 ادامه داد:  دویروش کش  یدست ستادی که منظورش بود ا یبعد پشت مبل و

  یکه کار دارم بلند شو برو حت گفت یبهت نم بارمی شد ینم ی_عمو حسن هم عصباننایسول
 تا بتونه اون به کارش برسه  یکه سرگرم بش  دادیبهت م کی کوچ یکارا

دستم بودو  یحالتام نداده بودم توبم همچنان تو  ی تو یرییازش گرفتم تغ نگاهمو
 د یچرخیم

   میهست یآدم بدرد بخور میکه فکر کن دادی م کی کوچ ی _به همه مون کارا
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زد از پشت مبل کنار اومدو آروم   یلبخند   کردمیم  یداشتم باهاش همکار نکهیاز ا  نایسول
 هم گفت: ن یبه سمتم اومد در همون ح

 د یبود پدروپسر همش باهم بود شیقابل ستا  نتونیب تی می _بله صمنایسول

پدر  هیدرسته   گذروندی باهام وقت م شهیکه داشت اما هم  یاد یز  ی_با وجود کارا
بود حسرت داشتن پدر   نیا   گهیپولدار د یپرمشغله پولدار داشتم اما فرق پدرم با پدرا

  میباهم بود میتا دوره جوون یکنار خودمو نداشتم از همون بچگ

 ی صبح گاه ی..گشت و گذار..قهوه ها یسوار قی..قایری گی_ماهنایسول

گذشتمون بود  یتو  زایچ  یلیخ گفتیراست م نایزدم سول یفکر گذشته لبخند تلخ از 
 شد  رهیروبه روش خ وارینگاهشو ازم گرفت به د  دویکش یآه نایسول

 یزمان هیبکشه..ما   نجایبه ا یمی کار اون چهاردوست صم کردیفکرشو م  ی_کنایسول
 می بود یخونواده بزرگ

 اد ی نم ادمیبود..االن   شیوقت پ یلی_خ

 یلیهانا خ  نیمن راد ادته؟تو یهم نبود   شیوقت پ  یلی_نگو هاکان..درواقع خنایسول
 بود  یخوب یروزا

چرخوندم تا   موی صندل کمیدادو بهم نگاه کرد منم  هیتک  زمیبه م  ستادیروم که ا  روبه
دستم باهاش   ی تو یدستم بودو داشتم به آروم یهنوز توبم تو  نمشیراحت تر بتونم بب

  یلیتوبو داشتم و تا االن نگهش داشته بودم خ نی که ا ادمهی  یاز ده سالگ  کردمیم یباز 
 دوسش داشتم کادو پدرم بود 

 یکن ی_اونقدرها هم خوب نبود تو اشتباه م

شروع کردم به   یبه آروم دیلبش ماس   یازش گرفتم و از سرجام بلند شدم لبخند رو رومو
 قدم زدن 

 ..فراموش نکن یختیاون خونوادرو بهم ر  یازدواج کرد نی با انگ یگرفت ده یباباتو ناد  ی_وقت
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 د؟ ی _ببخشنایسول

انگار    ستادی تفاوت به سمتش برگشتم اونم به سمتم اومدو روبه روم ا  یب دمویکش یپوف
 بود  ومدهی از حرفم خوشش ن

 وضع افتادم ن یمن تو ا  یتو منو ترک کرد  نکهیا  ی_برا نایسول

بابات از   یوقت  یهنوزم همونطور نایسول  یبود  تی مسئول  ی_تو سوسول..خودخواه و ب
 ی کرد هم نموند   یسکته قلب یناراحت

 بهم نگاه کرد   ت یبا عصبان نایسول

 یمنو مقصر سکته بابام بدون یتونی_نمنایسول

که معلوم بود اصل از ادامه   ی هوا تکون دادم با لحن یرومو ازش گرفتم دستمو تو  کلفه
 گفتم:  ادی بحث خوشم نم

 مهمتر از سر کردن با تو دارم   ی..کارانای_بذار برو سول

که باز  نمیخواستم بش  ستادمیرفتم پشتش ا  زم یتفاوت به سمت م یب  کنارش رد شدمو از 
ابروم باال رفت با اخم بهمون نگاه   هی  نیانگ  دنیدر اتاقم باز شد به سمتش برگشتم با د

 برگشت  نا یکرد به سمت سول

 نا؟ یسول  می_برنیانگ

 به نشونه اره تکون داد یسر  دیبه موهاش کش یدست نایسول

 م ز یعز   می_اره برنایسول

توهم بهم نگاه کرد از  ی با اخما  نی رفت انگ رونی از جلوش رد شدو از اتاق ب  نایسول
مردو   هی اون مرد بودم جنس نگاه  نیمنم ع کنهیفکر م یداره به چ  دونستم ینگاهش م

 دم یفهمیم

  ست یمنو زنت ن نیب  یزیبه من نگاه نکن چ ینطوریا  نی_بب
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ازش   دادم یدرصد احتمال م هیباشه اگه  نتونیب یزیچ  دیکنی_هردوتون غلط منیانگ
 پاشو تو شرکت بذاره  ذاشتمینم ادیخوشت م

 زدم  یز یتمسخر آم پوزخند

  نیبهش علقه نداشتم و ندارم و نخواهم داشت اگه از ا  دوننی..بسه..همه منی _بسه انگ
 شم یخوشحال م یلی منم خ دنمید ادیبه زنت بگو که ن ادیملقات ها خوشت نم

 میصندل   یزدمو رو  یا گه یهم فشار داد درو بستو رفت پوزخند د یلباشو رو   نیانگ
نداره فقط   یبهم حس گهی د نایسول کنمینشستم مردک نفهم حتما من دارم اشتباه م

اون وفت  دیفهمیم ن ی اگه دوسم داشت انگ ارهیب ادمیگذشترو مدام به  خوادیم
 حرفا بودن   نیمکارتر از ا و   از ب لهیدوتا ح ن یبشه هرچند ا  کی بهم نزد  ذاشتینم

 

 ( لی)د

  یرفتم همشو جمع کردمو تو  فیکث یبه سمت ظرفا  کردمیگازو کم م ریکه ز  همونطور
 زنگ خورد به سمتش رفتمو تماسو برقرار کردم  لمیموبا   کهویکه  دمیچ  ییظرفشو نیماش

 _الو رامان؟ 

 چه خبر لی _سلم درامان 

 کنمیدارم کار م  ی_سلمت

 دی ایب ن یلیو آ  لیشام همراهه ن یخواستم دعوتت کنم امشب برا  ی _خسته نباشرامان 
 ه؟ ینظرت چ میقراره هممون دور هم جمع بش اد ی هم م نیخونم پل

 نمت یبی_باشه امشب م

 _خوبه پس فعلرامان 
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  نیاومدن هاکان بود به خاطرهم  کیگذاشتم نزد   زیم  یرو لویقطع کردمو موبا تماسو
بشه اون   دا یسروکلش پ کهوی بهتر بود امکان داشت  ینطوریداختم ا ان   فمیک یتو لویموبا
با   کهویکردم که   زی کارمو تم ز ی م کمیپر کن   یباقال ارویبعد خر ب نهیدستم بب یتو لویموبا

 پ یجذاب و خوشت شهیمثل هم رگشتم اومدن هاکان به سمتش ب 

 _سلم 

 ی_سلم خسته نباشهاکان

 االنتون آمادش کنم   یتا برا د ی خوایفر گذاشتم م یوقت اومدنتون تو  ی_من غذارو برا 

 بمونه   یبذار همونطور باق ستی ن یاز ی_نه نهاکان

اومد   یم  رونیهروقت از ب دونستمیو به سمتش گرفتم عادتشو م ختمیبراش آب ر کمی
 ازم گرفت   وانو ی کردو ل یتشکر خوردیآب م دیبا

 ؟ ی _بهترهاکان

 احت کردم بهتر شدم _بله رفتم خونه استر

صداش زدم به سمتم    عیاپن گذاشت خواست بره که سر  یرو  وانویآبو که خورد ل  هاکان
 بهم کرد  یا  دارانهیبرگشت و نگاه خر

 _بله؟ هاکان

 یلیکارن خ دنید یخانوم برا   نایسر رفتم خونه سول  هیصبح  نجایا  امی ب نکهی_من قبل از ا 
 نش ینیبب دیبر د یتونی م دی دلش براتون تنگ شده بخوا

 به اون خونه  رم ی _من نمهاکان

 کنه یم ی_آخه کارن تو اون خونه زندگ

 گرده یبرم  ی_به زود هاکان
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 دش؟ ینیبب دی خواینم ادی ن نجای_تا کارن ا 

 کنم یحلش م گهی د تیموقع ه یتو  گهیجا د هینه،  نی_خونه انگهاکان

بهتون   نقدر یا  یوقت  کنهیکارن باهاتون قهر م دیکن  دای_تا شما زمان و مکان مناسب و پ
 د یتنهاش بذار  دیتونیداره نم از ین

 یازش دور کمی داشت  یول   تهیواقع نی حرفام ع  دونستیاخم کرد انگار م کمی  هاکان
 کرد یم

 ذارم ی_من تنهاش نمهاکان

 یلیاون خ یبه نظر من دلتنگتنگ شده  یلیشما خ یدلش برا  دیست ین ششمیپ ی_ول
 شماست  یشخص  یمهمتر از دعواها

  ی از رو فمو ینگاهمو ازش گرفتم ک گهینم یزیو چ  کنهیفقط داره بهم نگاه م دمید  یوقت
 برداشتم  یصندل

 ..من برم دیدونی_البته شما خودتون بهتر م

هنوز نرفته بود به پشت سرم برگشتم که باعث شد   ستادمیدرگاه ا  یسمت در رفتم تو  به
 و به سمتم برگرده  ره ی شده بود بگ رهیروبه روش که بهش خ خچالینگاهشو از 

 تو فکرتون باشه دیزمان و مکان مناسب و جور کن نیخوا یتولد کارنه اگه م گهی _دو روز د

واه به  رفتم پسره مغرور خودخ رونی نگاهمو ازش گرفتمو ب یا گه یحرف د چیه یب
  گفتیامروز م  یاون بچه وقت  دنید رفتیداره نم یبا اونا خصومت شخص نکهیخاطرا 

پولدار و غرورشون   یآدما نیاز دست ا   شدیدلم کباب م یاورد یبا خودت م ممی کاش دا
 اه...

امشب    یجلو دستم مشغول کرده بودم برا یاتاقم نشسته بودمو خودمو با کاغذا ی تو
برگشتم بهشون گفتم که   یوقت  نی رامان برم به خاطرهم یاصل توان نداشتم که به مهمون

جور حرفا    نیو از ا   میری بدون تو نم ییای ب دیاصرار کردن که با یاون دوتاهم کل  امیمن نم
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  یهم که حساب نی لیامشب عوت کرد خونه رامان آ یبرا  نویلیآ زنگ زد و  ری دم نکهیتا ا 
سرش به   ختهیکار ر یکل  تونهیاما نم ادیب خواست یگفت که م ع ی سرهول کرده بود 

به رامان هم زنگ زدم ازش   یبه مهمون میتنها فرستاد لرو یکنار من موند و ن نیخاطرهم
لو بده و بگه که   رویرامان قض هک دیترسی م ن یاز ا  نیلیآ ام یکردم که نتونستم ب یعذرخواه

تو خونه    گهیهم خوب شد د   ینطوریخبر نداشت خب ا  ی زیچون رامان از چ هیک نیلیآ
شدم از   لی گرون تو دست ن یل یخ لی موبا   هیهم بود امروز متوجه  نی لیتنها نبودم چون آ

جانانه  یدعوا  هیهم   لیجا خوردم سر اون موبا  یحساب یبه اون گرون لی موبا  دنید
 لیکه ن گفت ی بود چون م انیود درجر معلوم ب نی لیسرش داد زدم آ  یکردمو کل هاشبا

حرفاست به  ن یا  لویموبا   غاتیتبل ی از دوستاش که تو یکیداداش  لویگفته موبا
باور نکردم اما   شویداستان ساختگ نی داده به ا ومدهیخواهرش داده اونم ازش خوشش ن

 تونهیاونم م  لی موبا ینطوریندم ا ریگ هشب نقدریکرده ا  ریی تغ کمی  گفت ی م نیلیخب آ
داشتم    لیبه اون موبا  یخودم که فعل خراب بود اما حس بد لیدست من باشه موبا 

خوشحال کننده تر از اون خبر    ادی اومده که اصل ازش خوشم نم ییاز جا  کردمی احساس م
  دیکه با دحرفاش درباره انترن حرف زده بو نی حرف زده بود ب  ریبا دم لیبود که ن نیا

سراغ نداره ازش کمک خواسته بود اونم   یخوب  یاما جا  دانشگاهش انترن بشه یبرا 
هست   یخال ی جا هی  نهیدپارتمان بب یتا تو  زنهیبهش گفته بود که با مارال خانوم حرف م

کار کنه سر   ری دم اریتو اون شرکت به عنوان دست  تونستیرسما م ینطور یا  لیبدن به ن
  شدیم یاونا آدم حساب  نیع  دیشا کردیاونجا کار م رفتیم  نکهیا  اشدم ام یعصبان نمیا

کار کنه به خصوص   طهیح  نیا ی اونجا تو   تونستیخونده بود م  یرشته گردشگر لیچون ن
 :/  کننی بعد پرتش م مونهیمدت اونجا م   هی دونستمیزبانشم خوب بود هرچند م نکهیا

 

 ( نای)سول

مبل نشسته بود با اخم داشت    یکه رو  نیبه انگ شدمیهال رد م یطور که از تو  همون
ازش دور شدم   یلیکه خ کردمی احساس م  دایجد  دونمینگاه کردم نم کرد ی نگاه م ون ی زی تلو

شدم تمام خاطرات و باهم   یجور هی کمیهاکان   دنیروزا با د  نی ا  کردمی احساس م
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بود  به خوابام هجوم اورده بود دست خودم ن یکنار هاکان دوباره به مغزم و حت  یبودنا
کنارش باشه دوست نداشتم   یا  گهیبگم دوسش دارم اما دوست نداشتم کس د  تونمینم
منم کنارش باشم باهام مهربون و خوب باشه اما    خواستیازش دور باشم دلم م  ینطوریا

کنم به   فکربه اون  ستیشوهر دارم درست ن هیکه من خودم   کردمی فکر م  نیبه ا یوقت
بعد  شمی که بگذره بهتر م کمی   دمی کش یوار دوسش دارم پوف وونهید یدوران هیکه  یکس

 ارم یدر م ن یکردنارو از دل انگ یدور نیهمه ا 

 ریبخوابم شب بخ رمی جون من دارم م نی_انگ

 توهمش گفت:   یبا اخما رهیروبه روش بگ  ونی زی نگاهشو از تلو نکهیبدون ا نیانگ

 ی دیخوابیزود نم نقدریباشه قبل ا ری _خنیانگ

 _خسته ام 

گرفت بلند شدو به سمتم اومد بهم نگاه کرد انگار داشت به   ونی ز ینگاهشو از تلو نیانگ
 کنه  دایبراشون پ یجواب تونستی اما نم کردی فکر م ییزا یچ هی

 د؟ ی زدیحرف م یدرباره چ  نی _امروز با هاکان داشتنیانگ

سوالو ازم    نیباالخره ا  دونستمیحفظ ظاهرم م یبرا  یلبخند زور  هیبه روش زدم  یلبخند
 پرسه یم

 حرف زد  شهیاحمقانه اش با اون اصل نم  یهاکانو کارا  یدونی_خودت که م

 ؟ ی_چرا به اتاقش رفتنیانگ

 کرد ی م  می بابا داشت بازجو یا   دمیکش یپوف

 باهاش حرف بزنم تونمی م کردم ی_فکر م
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  هینبود  قبل که خندون و شاد بود ن یچهرش ع گهی شد د کی چند قدم بهم نزد نیانگ
صورتش   شهیبشه هم ینطور یاومد ا   یم شیکم پ یلیاخم خ کم یچهره ناراحت با  

 خندون بود

 ؟ یبا هاکان آصلن حرف بزن  دیکه نبا یدی_تو تا االن نفهمنیانگ

 حوصله بهش نگاه کردم  یحرفارو نداشتم ب  نیا  حوصله

 بخوابم  رمی..منیخسته ام انگ  یلی_خ

 ستادم یحرفش ا  دنی ازش گرفتم خواستم برم که با شن رومو

 االن بهت گفتم  نویا  نایسول یدوروبرش بپلک  ادیز  اد ی_خوشم نمنیانگ

 یربط  چیه نیبه انگ کنمی به سمت اتاقم رفتم من هرکار دلم بخواد م دمویکش یپوف
من تمام    شم یالزم باشه اصل ازش جدا م ستیکه ن سمی نداشت درسته همسرمه اما رئ

  گهید نی فرار از هاکان با ازدواجم با انگ یکردم برا  یاجبار باهاش زندگ یسالها از رو   نیا
  هیمجبور شدم که باهاش بمونم تا آخر اما حاال کم کم  ینطوریبرام نموند ا  یخونواده ا 

 گدار به آب بزنم یب دی بهتر عمل کنم نبا  دی هرچند با  شدیداشت درست م ییزا یچ

 

 )هاکان( 

  ریبود ذهنم درگ نطوریالبته به ظاهر ا کردمیشرکت نشسته بودمو داشتم کارامو م داخل
که کارنو ازشون    زدمیحرف م  نایو سول  نیبا انگ د یبا یفردا بود که تولد کارن بود از طرف

بودن هم خوشحال بودم   ومدهیهنوز ن نجایدعوتشون کرده بودم ا  نی به خاطرهم رمیبگ
  خواستمی که م نی عل چشم تو چشمشون نشدم و کلفه از اف نکهیهم کلفه خوشحال از ا

 تقه در سرمو باال اوردم مهرانا خانوم بود یصدا   دنیروشن بشه با شن فی زودتر تکل

 اوردن   فیخانوم تشر  نایو سول  نی_آقا هاکان آقا انگمهرانا

 داخل  دشون ی_باشه بفرست
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که به حرف   یکس نیاول شهی بلند شدم مثل هم م یصندل  یاز رو  نا یو سول نیاومدن انگ با
 بود  نی اومد انگ

  نجایکم مونده بود مارو از ا روز یدرسته؟د می_وباز هم در مقابل هاکان آصلن هستنیانگ
باارزشه  یلیوقت من خ نی هاکان بب می ایکه ب یامروز ازمون خواهش کرد  یکن رونیب

 بگو   یبگ  ییخوایم  یهرچ

سر اصل مطلب..فردا تولد    رمیم  دمی..طولش نمدیکه اومد  _خواهش نکردم دعوتتون کردم
 کنار کارن باشم و باهاش وقت بگذرونم   خوامیکارنه و من م

 _نه

روم   نی حرفو زده بود برگشتم تمام مدت نگاهش همراهه انگ  نیکه ا  نایسمت سول به
حرفو زد به سمتش برگشتم مغرور و   نی ا  یوقت  کردمینگاه م نیبود اما من فقط به انگ

 حق به جانب گفت: 

االن   ینیکارنو بب یتونی شده م ن ییتع یزمان ها  یتو  دیها بهت گفتن که با   لی _وکنایسول
 ییای ب دیبا شینیبب ییبخوا  یکه هست انی در جر  گذرونهیداره طول دوران درمانو م

 خونمون 

  یجد یل یخودش خ نیجلو دادم ع نمویبردم قدمو راست تر کردمو س بمیج یتو  دستامو 
 م یدادیبهش اجازه نم نایبزنه اما نه من و نه سول ی حرف  خواستیم نی بهش نگاه کردم انگ

 شده  داشیکه سالها بعد پ یکس شی پ نکهیخونوادشه نه ا  شی _خونه اون پ

من عمه اون بچم و تو روز تولدشم   ییچه نخوا  یی تو چه بخوا ستمی ن بهی_من غرنایسول
کنه   یبه بعد زندگ نی ما از ا  شیبفهمه که قراره پ نکهیا  یدرضمن برا  مونهیما م شیپ
 کار الزمه  نیا

 زد یابرومو باال دادمو بهش نگاه کردم چه قدر مصممانه داشت حرف م هی

 گس ید  زیچ هیافته..االن موضوع  یاتفاق اصل نم  نی _ا
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حرف بزنمو بهش نگاه کنم هم  نا یاومد فقط با سول  یخوشم نمبرگشتم  نیسمت انگ به
 ن یمردونه انگ  ی مردونه خودم و هم به خاطر حس ها  ی به خاطر حس ها

  یامسال هم کنار آدما  د یبا گشید  یدرضمن مثل همه تولدا نهیمادرمو بب  خوامی_فردا م
 باشه  شی شگیهم

 برگشتمو با اخم ادامه دادم  نایسمت سول به

 ه یضربه بزرگ ی_از دست دادن پدرومادرش به اندازه کاف

 ست ین ی..حرفشهی_منیانگ

اخماش   نایحرفو زده بود برگشتم سول نی که ا نی گرفتمو به سمت انگ نایاز سول نگاهمو
 برگشت  نی توهم رفت به سمت انگ

 شه؟ ی د؟می _ببخشنایسول

  میبچرو بد کن هیروح ستین یاز ی..نشهی_اره منیانگ

 سمتم برگشت و ادامه داد به

فراموش نکن که   نمیاما ا یری روز کارنو بگ هی یو برا   یحرف بزن لتیبا وک  یتونی_منیانگ
 از تو هم انتظار دارم هاکان آصلن  نویهم میچه آدم معقول

بودم پس االن وقت   دهیکنم چون به هدفم رس یبحث خواستمینگاه کردم نم یخنث بهش
 چشمم دور بشن  یبود که زودتر از جلو نیا

 خانوم   نایسول  می_برنیانگ

  رونینگاه کرد از کنارش رد شدو از اتاق ب نیبه انگ ت یبا عصبان یحرف   چیه یب نایسول
 اخم کرد به سمتم برگشت   کم یهم   نی رفت انگ

 _روز خوش نیانگ
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  یزینشستم خوبه پس االن وقت برنامه ر زمیپشت م  یصندل  یرفتنشون رو رونیب با
کم داشته باشه  یزی تولد فرداش نسبت به تولد پارسالش چ خواستمیفردا بود نم یبرا 

کمبودشونو   دینبا  کنمیکارو م نیپارسال پدرومادرش براش تولد گرفتن و امسال من ا 
 حس کنه  

 

 ( ری)دم

از شرکام بودم که    یکیمنتظر   خوندمیساختمون نشسته بودمو داشتم مجله م یالب ی تو
 طبقه ها دفتر داشت   نی از ا  یکی ی تو

 د؟ یالزم ندار  یزیچ ارنیم  فیجک تشر  یاالن آفا  ری دم ی_آقا 

 د یبر  دیتونی_نه ممنون م

  یمجلرو رو   رهی کم کم حوصلم داره سر م دمیرفتنش به مجله خوندنم ادامه دادم اما د با
برگه دستش   هیکه  نی لیآ دنیبا د  کهویبه اطراف نگاه کردم که  کمیگذاشتم   ییجلو  زیم

  نجایا  کردمیلبام نشست فکرشو نم یرو  یناخواسته لبخند کردیم شی بودو داشت بررس
اره؟چه   لدسهیتو اپ یکنیپنهونش م  یاز همه دار هک یپس خانه مد  نمشیبتونم بب

کنم   دایهم پ نویلیمد آتونستم خونه  ینطوریقرارو گذاشتم ا  نیخوب شد که امروز ا 
به   نیلیلبخند از سرجام بلند شدم آ  هیچهارده با  دم یشا  بودیم دیاشتباه نکنم طبقه ده با 

جمع    روی استخدام یبرگه برا  یسر هینشسته بودو داشت   زی که پشت م یسمت کس
استخدام بشن چه   خوادیکه م یی که آدما گفتی حتما داشت بهش م زدیحرف م کردیم

تر شدم همچنان    کیحرفا نبود نزد   نیا  یا یگو  افشی اما ق  دادیباشنو بهش تذکر م یجور
   دیلبام ماس  یمکالمشون کم کم لبخند رو  دنیلبخند رو لبم بود با شن

  یکامل باشه ول کنمیشدم فکر م یحرفه ا  یلیخ یپر کردن برگه استخدام  یمدت برا نی _ا
 نداشته باشه یکموکثر یزیچ دینیبب د یباز شما چکش کن
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در خانه مد   ی شده تجربه ا لیطراح لباس تازه فارغ التحص  یالچی نی لی..خب آنمی_بده بب
  دیدر حد ده درصد شماره منزل ندار یکارکرد دارد زبان خارج یوتریکامپ ی ندارد برنامه ها

خانوم ما بهتون زنگ  نیل یخب کامله آ دیو شماره همراه هم که نوشت  لیمی آدرس ا
 م یزنیم

اونم از  خوردمیم یتمام مدت داشتم باز  شدی باورم نم کردمیتعجب بهشون نگاه م با
  یکی ی دوست شدن با دخترا دلم باالخره برا  نهمه یبعد از ا  کردمیکه احساس م  یکس
 ی واقع دنیلرز  هیبود  دهیلرز 

 د یباشه بازم زنگ بزن یاگه جوابتونم منف  ینه؟حت گهید دیزنی _واقعا زنگ منیلیآ

 که جوابمون بهشون مثبت باشه  میزنیزنگ م ییکسا  ی_ما فقط برا

 خب باشه روز خوش  یلی_خنیلیآ

 _روز خوش خانوم 

  یرو  یقدم عقب رفت لبخند  هیجا خورد  یمن حساب  دنی برگشت با د نکهیهم نیلیآ
  نیهم شدی م  دهیبه رخ کش شتریچشماش ب یلباش نبود چشماش گرد شده بودو رنگ آب

منو به خودش جذب کرد   می کرد  ریگ  یا شهیاون در ش یتو  یرنگ چشماش بود که وقت
برام دروغ   زدیتو چشمام زل م  راست یباشم وقت دهیازش دروغ شن نهمه یا  شدیباورم نم 

 کردم یو من احمق زودباور باورش م  بافتیم

 ..نجای ..تو..تو ا ری_دمنیلیآ

 فقط شغلت درست بوده اره؟  یکه بهم گفت یزیچ  نهمهیا  نی_پس ب

   دمیشن رویکرد فکر کنم مطمئن شده بود که همه چ یدستش باز  یبا انگشت ها  نیلیآ

 بود ی..اسمم..اسمم واقعزهی _چنیلیآ

احساس باورش برام سخت بود  یزده ب خی آدم  هی  نیع  روحی بهش نگاه کردم سرد ب فقط
  یحرف  چیه یبود از کنارش رد شدمو ب نیهم شی حداقل نقطه خوب  دمیخوبه فهم
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  یکی  یآدم بشم برا خواستمی م  نهمهیترک خورد بعد از ا د یگذشتم احساس کردم قلبم لرز 
  کردمیاما نه اشتباه م کنهیدخترا فرق م هیبقبا  کردم یباشم اونوقت گند زدن بهش فکر م

  یظاهر تی که منو به خاطر پولو ثروتم و موقع ییهمه دخترا  نیدروغگو بود ع هیبق نیع
مثل همونا بود من چه قدر ساده و خرم که گولشو    یکیاونم  خواستنیم  میو اجتماع

 خوردم اصل حماقت کرده بودم که بهش اعتماد کردم 

 

 ( لی)د

خبر نداشتم   کردیکنارم بودو داشت بهم کمک م نی لیآ ختم یغذا ر یعصاره گوشت تو کمی
  یوقت ختیپوف کرده و قرمزش ته دلم ر  یچشما   دنیاومد با د  یوقت  نجایا  ادیقراره ب

دست دست کرد تا   نقدریدلم براش بسوزه ا  کمیکرد باعث شد   ف یبرام ماجرارو تعر 
و دماغشو باال   کردیخورد م ازارویکه داشت پی درحال نیلیآ دیخودش فهم ریآخرش دم

 گفت:  دیکشیم

 نیل یشروع شد مثل کابوس تموم شد..داستان آ  اینبود مثل رو  ی کیبود   یکی_ نیلیآ
 ی الچی

  دادمیدستمو تکون م یداشتم ملقه تو  کهیبه سمتش برگشتم درحال دمو یکش یهوف
 گفتم:

  یاگه ازشون وقت قبل یدار  یتو هم عجب شانس نمیلیآ ی؟ولی _رسما سرنوشتتو بست
 ی شدی امروز باهاش رودرو نم گهی د یفتگریم

 شانسم  ن ی_اره واقعا توف کنن به انیلیآ

همه   نی هم ع  نجایکه توش بود دنبال رشته گشتم ا   ییزایچ نیسمت کمد رفتم و ب به
کنم حتما باز   دایرشترو پ تونمی چرا نم  دونمیبود فقط نم قیخونه هاکان مرتب و دق یجا

 گفتم:  گشتمی بابا همونطور که دنبالش م یهاکان بهشون دست زده ا 

 توف کن توف کن   زمی_اره عز 
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 گفت:  کردیخورد م از یپ کهی و با حرص درحال  ختیاشک ر  نیلیآ

 رو بهش بگم  تی واقع  خواستمینشده اما من م هیمن زا نی تا حاال ع ی_واال کسنیلیآ

اپن ول کردمو به سمت خودم   یرشته هارو رو  چشمام گرد شد هیگر ری زد ز  نیلیآ
  ادیز  ششیاشکاشو پاک کردم تا آرا اطیبرداشتم با احت یدستمال کاغذ هیبرشگردوندم 
 خراب نشه 

 مونمیتو م شیپ کنمینکن شوهر کمه؟من برنامه شبمو کنسل م هی_چشم قشنگ من گر
 خوبه؟  میگذرونی باهم خوش م

 براساس دروغ باشه  یزندگ دی که نبا  مید یفهم نویخوبم ا  میلیمن خوبم خ  خوامی_نمنیلیآ

سراغ رشته ها   ختمیروغن که داغ شده بود ر  یکه خلل کرده بودم تو ییها ینیزم بیس
کردم متوجه شده بودم که   مشیرفتمو اونطور که هاکان دوست داشت به سه قطعه تقس 

 باشه زی سوپش ر  یدوست داره رشته تو

 خوام یسخت گذاشتم واقعا معذرت م  طی رامن تورم تو ش  لی_د نیلیآ

 _من چرا؟ 

دروغگو   نی لیهمخونه آ  لید گنیم  میما باهم همخونه ا فهمنی_خب االن منیلیآ
 دوتاشونم دروغگو هستن  گنیم کننیمارو خاک م  یحساب

  دونستی دارم اما نم نیلیهمخونه به اسم آ هیکه من  دونستیهاکان م  گفتی م راست
رامان هم خبر نداشت هرچند   یدوست شده از طرف ریکه با دم هینی لیهمون آ  نیلیکه آ

 برام مهم نبود 

تو برام مهمتره تا   یدختر اشک چشما  ستیبزنن برام مهم ن خوانیکه م ی _هر حرف
 اونا   یحرفا

 بغلم کن ایب ای _بنیلیآ
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 ی دستا خودت خواست نی_باشه با ا

 بودمش دهیند  یاتاحساس نقدریباهاش حرف زدم تا حاال ا کمی بغلش کردمو  آروم

 

 )هاکان( 

داره..اگه پولدار هم  یدرشت و آب ی..چشماهیهاکان..دختر خوشگل   ستین نطوری_اریدم
 گفت  یزیچ  نی چرا همچ شمیاومد متوجه نم ینبود ازش خوشم م 

شرکت متوجه شدم که حالش    یناراحت و گرفته بود امروز تو  ینگاه کردم که حساب بهش
زنگ زده بودم بهش گفتم   ل ی با خودم اوردمش خونه قبلش به د یبرگشتن  ستیخوب ن

کرد   فی برام تعر نو یلیدختره آ نی خودشو ا یماجرا  ی دو نفر آماده کنه وقت یکه غذاهارو برا 
  دهیدوروبر ماها دروغگو بودن هرچند تا حاال ند ی دخترا شتر یتعجب نکردم چون ب ادیز 

 نه یلیاسمش آ  دونستمیبودمش فقط م

قرار   ری که بتونه باهاش تورو تحت تاث یزیخودش اعتماد نداره هرچ ر؟بهی _چرا نباشه دم
 کنه یبده امتحان م

   شه؟یم یچ  ینداشته باش شهی م  یچ ی..تو خودت خونه مد داشته باشنیلی_هوف آریدم

 بود؟  نی لی_اسم دختره آ

که داشتمو کنار   یاطلعات کمیبه نشونه اره تکون داد  یاز قهوش خوردو سر  کمی  ریدم
 هم گذاشتم  

 لخت    یدرشت..موها ی آب ی..طراح..قد بلند..چشماستی_مدل

 _اوهوم اطلعاتت درسته ریدم

 گفت:  کهوی بهش نگاه کردم که   دو یابروم باال پر  هی

 _نگو با توهم دوستهریدم
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 عقب گرد کردو گفت:   عیر باال بردم تا بزنمش که س دستمو

 _نزن جان من بگو ریدم

 بود؟  یچ یکه گفت  یچرتوپرت ن یا شمی من با دختر دوست نم یدونی_تو که م

تاحاال بهت    نویلخت و قد بلند ا   ی؟موهای اطلعاتو از کجا دار  نی_جواب منو بده تو ا ریدم
 نگفته بودم 

 نیلیتوهه..آ نهیلیآ  نیبه ا هی شب کمی اونو بهت گفتم   اتی همخونه داره خصوص هی  لی_د
 چشماش خوشگله  ی..به چشم خواهرهیهم چشماش آب ل یهمخونه د

 دادمو گفتم:   هیتو فکر رفت به مبل تک کمیچپ چپ بهم نگاه کرد   ریدم

 هم خوشگله لید  یباشه چشما نطوریاگه ا ست یمن مهم ن ی _هرچند چشم برا

 کردمو رومو ازش گرفتم   یکه تک خنده ا بهم کرد یچنان نگاه ریدم

ازش   ادینه ز  نمینه ا  نیاوم ا  سا یمن عکسشو دارم درواقع صفحشو دارم وا   سای _وا ریدم
 عکس ندارم 

 خوام یسرتاپا که نم ه یکاف نمیبب افشوی_ق

   ای خب بابا توهم ب یلی_خریدم

  یبه سمتم گرفت به عکس دختر لشویبلند شدو به سمتم اومد کنارم نشست و موبا  بعد
 زدم  یپوزخند دنش یکه بهم نشون داد نگاه کردم با د

 لس ی_اره خودشه دوست د

 پرت کرد زیم  یخاموش کردو رو لشویموبا  دیموهاش کش یتو  یکلفه دست ریدم

 شبکن؟  هی نای_اریدم
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اونم خبر  یعنیبود پس  لیهمخونه د نیلیال که آ زدم تو فکر فرو رفتم حا یپوزخند
باهم  یهم از اول برخورد خوب لی منو د یکاسس از طرف  هی یداشته دستشون تو 

 بشه  کی بهم نزد خواستیم ینرفته که با چه هدف   ادمیهنوز   مینداشت

 دخترا دنبال پولن  نی هاکان..ا ی _تو حق داشتریدم

 کردن شوهر پولدار نکرده باشن  دایپ یکه برا  ستین ی_کار

  زیصورتش گذاشته بود اخمام توهم رفته بودو دست به بعل به م ی دستاشو جلو  ریدم
 شده بودم   رهی روبه روم خ

 آدم عاقل و سرگرم کننده بود   هیاومد    یحرفا نم  نی_اصل به ا ریدم

تموم   دختر هیبا  یوقت شهی بودمش هم دهیند  ینطوریبه سمتم برگشت تا حاال ا  ریدم
 براش مهم نبود اما حاال.. شدینم ینطوریاصل ا کردیم

 قرار گرفتم   یکی  ری تحت تاث ینطور یبار ا  نی اول ی_هاکان من برا ریدم

 یرنگ یهم چشما  رینگاه کردم دم نشیغمگ  افهیسمتش برگشتم و به چشما و ق به
هردومون    نایداشتن به جز منو سول یرنگ یداشت درواقع همه تو خونواده ما چشما

هم  ری بود دم یبود البته رامان هم بود اونم چشماش قهوه ا  یچشمامون مشک
 پررنگ بود یچشماش طوس

  یگفته ها هم برا  نیدرضمن ا  ید ید شویچهره واقع فتهیب یاتفاق  نکهی_خوبه قبل از ا 
 کنهی صدق م لید

 یبه اون چه ربط یکشیدبختو وسط ماون ب یافته پا یم  یبابا توهم هر اتفاق ی_ا ریدم
 داره 

  یهمکار  نیلیکرده با آ  یرازو مخف ن یخبر نداشته باشه اونم ا یزی_امکان نداره که از چ
 کرده  

 شد دست به کمر با اخم گفت:  رهینگاهشو ازم گرفتو به روبه روش خ ریدم
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به زنا اعتماد نکن اما انگار تو   یگفتی م شهیاومد که هم یحرفت بدم م نی_من از ا ریدم
   یکرد یکار درستو م

اعتماد    یکس چیاخلقا هست..متاسفانه تا حاال به ه ن یانگار تو همه زنا ا  دونمی_نم
 نکردم 

 کفه قرار داد هی ی که همه زنارو تو شهیداداش نم ی_ولریدم

خونه اولش  برو بابا تکون دادم باز رفته بود سر  یهوا به معن  ی دستمو تو دمویکش یپوف
 د یرسیبه حرف من نم  شدی تا بدبخت نم  نیا

 کارن چه کارا کرده؟  یبرا لیرفته د ادتی_تو  ریدم

گفت   یجور هیبود   یکلنتر یهم که تو   لیدروغگوهه خواهرش ن نیل یدوستش آ  ر ی_ دم
 گس یجور د هی  یهمه چ فتادهین یسوءتفاهم بود گذشت انگار اصل اتفاق

ثروته واال   یشکارچ مینکرده که بگ یتا حاال کار  لی اما د دونمیهاکان نم دونمی _نمریدم
  نیتو ا  میتونی ما نم یعنی  کنهیفرق م هیبا بق ن یلیآ  نیا  کردمیفکر م ختمیبهم ر یلیخ

 م؟ یاعتماد کن یزن چیبه ه یزندگ

 شده بود  یحرص  یحساب  افشیکردمو بهش نگاه کردم که ق  یخنده ا  تک

 بهتره  ی_نه..اعتماد نکن

دوباره قهوه درست کنم   نکهیا  یگذاشت برا  زیم  یفنجون قهوشو رو   دویکش یهوف ریدم
 بلند شدم و فنجونارو هم برداشتم  

 ؟ یکنیدعوت نم  لرویجشن تولد کارن که فرداس د ی_تو برا ریدم

 روراست گفتم:  یلیخ کردمی که داشتم کارمو م همونطور

 نداره  ییپس اونجا جا  میشناسیکه نم لروید هیخونوادگ ی مهمون هی_نه..فردا  

 ی دونی_هرجور صلح مریدم
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 .... 

  اهیتنش کرده بود با بلوز س دی کتو شلوار سف هیشد  انیدرگاه نما  یکه باز شد کارن تو در
امروز   ییکرده بود عشق دا پ ی خوشت یهم سرش بود به به حساب د یکله سف هی رش یز 

بهش زدمو دستامو براش باز   یخم شدم چشمک کمی  دنشیبا د شدیهشت سالش م
  یبرا  دیبه سمتم دو یپاهاش ضعف داشت اما به سخت کمیهنوز   نکهیکردم با وجود ا 

چون بهم اعتماد   دیشدم بهم که رس کیخودمم بهش نزد  ادیبه پاش فشار ن ادی ز  نکهیا
که محکم گرفتمشو به خودم چسبوندمش  زدو خودشو پرت کرد به سمتم  یداشت جهش
ن  ی و انگ  نایدستاشو دوباره دور گردنم حلقه کرد سول دویکه با ذوق خند دمیگونشو بوس

 کردن یبودن و بهمون نگاه م ستادهی درگاه ا یهم تو 

دلم برات تنگ شده بود   ای دن یها  یلیبه اندازه همه خ یلیخ یلیخ یلیخ یلی_خکارن
 کنه  کیج کیج  تونستی نم یگنجشک که حت هیاندازه  

 دمش یکردمو بازم بوس یخنده مردونه ا  تک

دلم برات تنگ شده بود همه چشم به راهتن   یلیزبونت برم من..منم خ نی _قربون ا
 یی نفس دا

 هم منتظرمه مگه نه؟   لی_دکارن

 دم یآروم کش نشویب

 ست یامروز ن لی دلم د زی _نه عز

تر شد که   ظیلبش غل یحرفم لبخند رو   نیا دن یبا شن نایاخماشو توهم کرد سول کارن
 ومد یاصل خوشم ن

 اد؟ یقراره ب یک ؟خبیی چرا دا  ی_ولکارن

 ادیب  ستی_امروز قرار ن
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اون دفعه افتادم که   ادیناخواسته   میهم زل زد یبهم چسبوند تو چشما  شویشونیپ کارن
 حرکتمون بود نیهانا هم زنده بودو عاشق ا 

حرکاتو که    نیا فهیمن قلبم ضع ی"هانا_من قربون شما دوتا برم نگاشون کن خدا وا 
 کنم یضعف م نمیبیم

..شاه پسر بابا  کنمیکارا با پسرم نم نیوقت از ا  چیمن ه نهی_خب به خاطرهمنیراد
 مراعات مادرتو بکن 

 لوسه نگاه نکنه روتو اونور کن هانا   _مادر شاه پسرت

چه   چسبونمیتوهم نم یشونیبه پ مویشونیمامان تو نگاه نکن مگه پ  گهی_راست مکارن
 ؟ یکنیطور اونموقع ضعف نم

خودش بود  نیبه سمتمون اومد شروع کرد به قلقلک دادنمون اما آخر سر ا  دویخند هانا
 و قلقلک دادن قرار گرفت"   تی و کارن مورد اذ ن یکه توسط منو راد 

بهم نگاه   ثانه یخواهرم بود نگاه کردم خب یسبز خوشگلش که همرنگ چشما  یچشما  به
 کرد 

 ؟ یکرد  یعصبان لروید ییدا  یکار کرد  ی_باز چکارن

دستمو سمت بازو کوچولو و   دمیکشی لپشو م  کهیازش فاصله دادم درحال  مویشونیپ
 کردم  تشی شکمش بردمو آروم اذ

 زبونت درازتر شده   دمتیند ی_از وقت

 دیشونم گذاشت و خند یدوباره دستاشو دور گردنم حلقه کرد سرشو رو  دویخند کارن

 نیع کنهی بغلم م نیشونه بابامه چه قدر خوبه..شوهرعمه انگ نی..شونه تو عشی_آخکارن
 ادیبغل تو ازش خوشم نم
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  یرفته بود تو بهم نگاه نی انگ ستادینگاه کردم که به سمتم اومدو روبه روم ا  نایسول به
 زد  یکردو لبخند 

 ؟ یبخور یدنینوش هی ییا ی_نمنایسول

 م ی_نه بهتره ما بر 

 _باشه خوش بگذره هاکان نایسول

رفتم منتظر بود اونم   نمیبه سمت ماش یحرف چیه  یبه نشونه تشکر تکون دادمو ب یسر
امروزو قرار بود فقط خودم برگزار کنم اما رامان   یدعوت کنم اما کور خونده بود مهمون

که به  می بود  دهیتدارکات د ی امروز کل  یها نصف نصف برا  نهیهز  ری قبول نکرد گفت نخ
حالش   ی اونقدر خوشحال شده بود که حساب دی شن روز ی دکارن خوش بگذره مادرمم که 

 ر ی با رامان و دم میمنو مادرم بود  میر یقرار شد تو خونه باغ مادرم مراسمو بگ بهتر شد

 

 ( نای)سول

  نی خشم وارد خونه شدم اونقدر حرصم گرفته بود که اندازه نداشت وارد سالن شدم انگ با
 : دمیبه سمتم برگشت با حرص دستامو باز کردمو غر

 تو تولدش کنارش باشم   تونمیمنم اما نم شی امروز تولد برادرزادمه ول  ستی ن ی_باور کردن

  هی نجایاونوقت ا  دهیحضانتش به ما رس  گهیتا سال د چیامسال که ه زم یعز  نی _ببنیانگ
 که تا حاال هاکان براش نگرفته باشه  رمیگی براش م نیمراسم سنگ

بتونن قبول   دیبا  نویعمشم ا   یاز طرف شمیول گهی من د ستیحرفا ن  ن ی_هاکان بحث ا
 کنن

نه؟به   ایقبول کنن  کنهی م یدرضمن چه فرق کنن یکشش نده باالخره قبول م  نای_سولنیانگ
 مهمه؟   یک یخوره؟برایم  یچه درد
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نگاه کردم اون از درون من خبر نداشت که دلتنگ جمع خونوادم بودم دلتنگ  بهش
 بود  ن یانگ ری تقص یمحبتاشون دلتنگ توجهشون به خودم اصل همه چ

 نیمن مهمه انگ   ی_برا 

 رفتارش جا خوردم بلند شدو به سمتم اومد  نی بهم نگاه کرد از ا تیبا عصبان نیانگ

بپرسم چرا برات مهمه که دربارت  کنن؟بهتریم یکر_چرا برات مهمه که دربارت چه ف نیانگ
متوجه نگاهات به هاکان نشدم؟هــــــــا؟منو احمق فرض    یکرد کنه؟فکریم  یچه فکر

  یهاکانه اما همش کوتاه م  ینگاهت هنوز رو دم ید یم مون یخر؟تو شب عروس ای  ی کرد
  یپنج سال زندگ اما حاال بعد از   کنهیمن کنارشم اونو فراموش م  زدمیاومدم خودمو گول م

 یکنی همونطور نگاهش م  یریگی روبه روش قرار م یمشترک وقت

بفهمه   نیانگ  خواستمیداشت اما نم تیواقع نایهم فشار دادم درسته همه ا  یرو  لبامو
 شدیخبردار بشه احساسات من به خودم مربوط م یزیاز چ خواستمیالبته فعل..نم

من   یذره هم برا  هیهاکان   ی مزخرفاتو تمومش کن نی بهتره ا یگیچرت و پرت م ی_دار
 اون موقع اره اما االن نه  ستیمهم ن

شونش   یدستمو با ناز رو  ستادمیروبه روش ا   کردمیآرومش م دیزد با یپوزخند نیانگ
 گذاشتم 

از خونوادشونم و    یخونواده کارن بفهمن که منم جزو نکهیمهمه ا  زیچ هیمن    ی_برا 
مانعم بشه   تونهی نم یشه رفتن به تولد کارن حق منه و کسمثل قبل ب  یدوباره همه چ
 اونجا رمی من امروز م

 گفت:   یبا لحن محکم نی برم که انگ خواستم

 شه یتموم م  نجایبحث هم هم نی..ا یریخانوم..شما امروز به اون قصر نم نای_سولنیانگ

 لبخند گفتم:   هیاما با  یخودش با لحن جد نیسمتش برگشتم ع به

 رم ی..من منیانگ ییا یب یستی_مجبور ن
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به سمت اتاقم رفتم امروز   عی از جانبش باشم سر  یمنتظر حرف نکهیبعد بدون ا  و
دلم بودو بهش بزنم اره   یمدت رو  نیکه تمام ا  ی با هاکان حرف بزنم و حرف خواستمیم
  که حرفامو گوش کنه حاال شدیکنه پس مجبور م  رونیب یکه منو از اون مهمون تونستینم

 تر باهاش خلوت کنم حترا  تونستمیاومد م  یهم نم نیکه انگ

 

 )هاکان( 

باعث   نی خوشحال شده بود رنگو روش بهتر شده بود که هم یلیخ  دیکارنو که د  مادرم
 شی بود لباس فاخر و آرا دهی تر باشم مثل قبل باز به خودش رس یراض کمی  شدیم

بود  یکه برام دوست داشتن  یلخت  یصورتش کار کرده بود موها  ی رو  ی منحصربه فرد
  یخوشحال بودم روبه رو  شدی مادرم کم کم داشت مثل قبل م  نکهیرهاشون کرده بود از ا

بهش   یزد دستمو سمت موهاش بردمو لبخند محو یکه به روم لبخند ستادمی مادرم ا
 زدم 

 اد ی_رنگ مورد علقه منو هانا..هنوزم به صورتت م

 دم یکه خند دیبه موهاش کش ی با ناز دست ممادر

ساده بازشون گذاشتم    شگاهینشدم هنوز جوونم حوصله نداشتم برم آرا ری _من که پمامان
 افتم؟  ی کردم به نظرت خوبم؟تو عکسا خوب م یساده ا   شیو آرا 

..ظرافت هانا به شما رفته بود هردوتون خوشگل و به  نی هست یعال شهی_اوهوم..شما هم
 قول هانا ناز 

 افت یته ق یپرت حت کلیمردونت به بابات رفته قد بلندت ه  یتهای _تو هم جذابمامان

 بود نگاه کردم  ریتکون دادمو به کارن که رو کول دم یسر

 هاکان؟  یکنی _بوسم نممامان
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کفش پاشنه بلند  نکهیبا ا  کردی داشت بهم نگاه م ی سمتش برگشتم که با حسرت خاص به
 بود دهیپاش کرده بود هنوز قدش بهم نرس

 _مامان بازم..

 بهم زد ینیلبخند غمگ دی پاشنه پاش بلند شدو گونه راستمو بوس یرو  مادرم

 دمت ینداره به جاش من بوس  یخوبه اشکال یلیعطرت خ ی _بومامان

به سمتم   ستادویم بستمو صداش زدم ا ه یاز کنارم رد بشه که چشمامو رو   خواست
بازوهاش گذاشتم   یدستمو رو  دمیپاشنه پا چرخ  ی رو نطوریو کارن هم هم ر یبرگشت دم

که چشماش پر از اشک شوق   دمیبوس شویشونیمقابل خودم نگهش داشتم خم شدمو پ 
 دن یکارن خند  رویشد دم

مامان بزرگ    کردیم  محکم لپ مامان بزرگو ماچ شهی لپشو ماچ کن..مامانم هم  یی_داکارن
 زودباش  ییزودباش دا شدیاعتراضش بلند م  یهم صدا

کردمو خم   یغم به مادرم نگاه کردم که حاال چشماش پر از غم  شده بود تک خنده ا  با
 زدم  یبه کارن چشمک دمویشدم آروم گونشو بوس

   شهیم ت یاذ  بوسمیخواهرم محکم مادرمو نم نی_من ع

منو مادرمو همزمان   یدستاشو از هم باز کرد پاها   دیبا ذوق به سمتمون دو  دیخند کارن
 م یزد یبه روش لبخند  مویمنو مادرمم خم شد  دیبغل کردو خند 

مامانم    ینه؟وقت ادی مامانم نم ییبهتره..دا یلیدوستون دارم..کنار شما حالم خ یلی_خکارن
 اد یبابامم نم ادین

  کمیمادرم بلند شد انگار باز  میت هم برگشتهمزمان به سم نی سرشو انداخت پا بعد
صدا به دور   یبغلش کرد اونم ب یبه سمت مادرم رفتو به آروم ریحالش بد شده بود دم

 بود نگاه کردم  دهیبودو لباشو برچ نی کرد به کارن که سرش پا هیاز چشم کارن گر
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  یبزرگ شد  گهی..منکه گفتم اونا فوت شدن تو دزمیعز  ان ی ب توننیپدرومادرت نم یی_دا
تو قلبتن و   شهیکنارت باشن اما هم توننینم گه یکه د  یکلمرو درک کن نی ا یمعن  دیبا

 ی داشته باش یکمبود میذار یهواتو اون باال دارن..من کنارتم مامانمم هست نم

هستن اما ما   یعنیکنارمون باشن  توننینم رنی میکه م یی_معلممون گفته آدماکارن
 مشون؟ ی نیبب میتونیاما منو شما نم نجانیامانو بابام االن ام  یعنی مشونینیبب میتونینم

 االن هانا کنارت باشه د ی_شا

 شد آروم گفت:   ریبه اطراف نگاه کرد اشکاش سراز  کمیسرشو چرخوند  کارن

  ییدا  یداد یبه تولدم..کاش خودتو بهم نشون م یخوش اومد  ی_مامان اگه اومدکارن
 هم بود  لی هم دلش برات تنگ شده اصل کاش د

  یزانوم بلند شدم کارن پاهامو طبق عادتش بغل کرد دستمو رو  یو از رو   دمیکش یپوف
تا آروم   زدی هم داشت باهاش حرف م  ریسرش گذاشتم مادرم اشکاشو پاک کرده بود دم

 بشه

 ز تولد نوته عه امرو گهی د زیسالم برم من..اشک نر   ستی خاله ب ی_قربون اون اشکاریدم

که باهم داشتن به    لیرامان و د دنیبا د  کهویبود   ده یچرخوندم هنوز رامان نرس  سرمو
دعوت نکرده بودم حتما رامان  لرویمنکه د  دیاومدن ابروهام باال پر یسمتمون م

باره   نیدوتا اصل باهم بودن؟چرا رامان باهام در ا نیاخم کردم چرا ا  کمیدعوتش کرده  
ه لبخند به سمتمون اومدن سرد بهشون نگاه کردم پسره احمق  یبا  لی امانو د نزد؟ر  یحرف

با   دید لرو ی د نکهیاورده کارن هم  لرمیباشه رفته د یخونوادگ خوام ی گفته بودم امروز م
 دیبغلش کردو گونشو بوس  لید دی به سمتش دو یخوشحال

 _سلم کوچولو..به خاطر تو اومدم لید

  ی..دوست جون جونلسید ن یا  نیجونم مامان بزرگ بب لی د ی_خوب شد که اومد کارن
 چه قدر خوشگله   نیمن..بب
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مادرم به سمتشون رفت   بردیهانا به کار م  یکلمه خوشگلو فقط برا نی ا  دیباال پر  ابروهام
 دش یدست دادو بوس لیبا د

 یخانوم  یمد _حق با نومه..خوش او مامان

 سرزده اومدم رامان اصرار کرد منم اومدم  دی _ممنون لمان خانوم ببخشلید

   ی کارن اتفاقا سراغتو گرفت خوش اومد ی_خوب کرد مامان

 _خاله لمان من چه طوره؟ رامان 

 رامان..خاله منه نه تو  ینکن ی_بهتره چاپلوس ریدم

بودو بهشون   ستادهی هردوشون ا نیکرد مادرم ب یهم تک خنده ا   ری دم دی خند رامان
 د یسرشو بوس  ی رامان مادرمو بغل کردو رو زدی لبخند م

 خوب نبود  ادیبهت سر بزنم خاله حال خودمم ز  امینتونستم ب دی_ببخشرامان 

 یی نجا یاالن ا  نهیپسرم مهم ا  هی چه حرف نی _امامان

 ن؟ یا  ای ی_جان من خاله خودت بگو خاله من ریدم

   کنهیم  یرق_خاله هردوتونم چه فمامان

مادرت خواهر خاله لمانه اما مادر من خواهر   م یدیخب فهم یلیخ  گهی_راست مرامان 
 شهیناتن

تو االنم گمشو از کنار خالم من تنها   یخاله ناتن  شهیمن م ی_پس خاله تنریدم
 خواهرزادشم مگه نه خاله؟ 

بخنده رامان   نکهیهدفش فقط خوشحال کردنه مادرمه ا  ری دم دونستمی م دیخند  مادرم
بود   ستادهی کنارم ا  لید کردنیداشتن با هم کلکل م نیهم متوجه شده بود به خاطرهم

 به سمتم برگشت لبخند رو لبش نبود سرد گفت: 
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 _بله خب سلم از کارمند اومده لید

 اومده    کتری_نه از کوچ

  یگرما  شد یاومد باعث م یباال دادم باد م  ییبرو بهم کردو روشو ازم گرفت ا ینگاه لید
هوا خنک   دمیکه دورمون بود با  یدرخت نهمهیبا ا میباغ بود  ی معلوم نباشه تو  ادیهوا ز 

 بود یم

 ؟ یدعوتت نکردم ناراحت شد نکهیا ه؟از ی_چ

 زد  یبه سمتم برگشتو پوزخند لید

ناراحتم   ن یهاکان از ا که توقع دعوت شدنو داشته باشه آقا  ستمی_جزو خونوادتون نلید
 د یکه اصل بهم توجه نکرد 

 ی ستیبهت توجه کنم؟به قول خودت تو که جزو خونواده ما ن دی_چرا با 

 ست ین یعادت خوب  د؟اصلیکن ی_شما فقط به خونوادتون توجه ملید

رفت   کردی م یچمنا نشسته بود داشت باز  یبعد از کنارم رد شدو به سمت کارن که رو و
  د یبا زمیعز  ستمیمن ن یزنش بش یکه دنبالش یخانوم کس  لیزدم بارها گفتم د یپوزخند

هم به سمتم   ری و کارن رفتن دم  لیرامان و مادرم به سمت د یرفتارا عادت کن نیبه ا
 یهم بعض لی د یکه پر بود از معن یانداختم نگاه  لیبه د گاه ن هی ستادیاومدو روبه روم ا 
 گرفت ی چون با حرص روشو ازم م  دونستینگاهامو م یانگار معن کرد ی موقتا بهم نگاه 

 _با رامان اومد اره؟ ریدم

باهم اومدن؟..حتما از من   یدی اون دعوتش کرده ند یعنیمن دعوتش نکردم  ی_وقت
 رامانو تور کنه  خواد یدلسرد شده م

 ی عادتا نداشت ن یحرفو نزن هاکان تو که از ا نی _اریدم

 بشه  کی به رامان نزد ذرامیرفتاراشونو؟نم ینیبی_نم
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 ؟ یشی م یرتی اد؟غی_چرا؟خوشت نمریدم

 یلیخ  یشناسی بشم؟توکه رامانو م یرتیزنمه غ ه؟مگهیچ یرتی..غری _چرتو پرت نگو دم
 ؟ یچ ادیخوشش ب لیوقت از د  هی شهیزود وابسته م هیاحساسات

رامان خودش بفهمه که به خاطر پولش   دیشا شهی به منو تو مربوط نم گهید نشی_اریدم
 باشه  یآدم نطوریا  لید دونمیم دیدوروبرشه هرچند بع 

 بهش زدمو رومو ازش گرفتم   یبرگشتم که اونم به سمتم برگشت پوزخند لیسمت د  به

 چه قدر بزرگه..عاشقتم عمو    یخدا جونم مرس ی عمو وا  ولی_ا کارن

  ی تو  ی زیری که م ییخودتم همراهه خاکا یتونی م نی دلم با ا زی_مبارکت باشه عزرامان 
 ی بزرگ شده باش گهیهرچند فکر کنم د یباربرش خودتم سوارش بش

 کادوهامو باز کنم؟  دی_اره من بزرگ شدم االن با کارن

 م یبهت نشون بد  م یمجبور شد  شدیمن چون کاغذ کادو نم یکادو  نیدلم ا  زی _نه عزرامان 

عموت همه   نی اما ا میتونستیالبته م  میکاغذ کادو کن ونوی کام میتونستی _کارن جون نملید
من   یاما نگران نباش کادو  میاریبرات ب ینطوریهم  میگفت گهیکاغذ کادوهارو خراب کرد د

 ی شیم  زیشده سوپرا  چیکاغذ پ

 با هم بودن  شبی_پس دریدم

 بگم؟  ی چ نی..کادوش کردن..آخه من االن به ادنی_هه با هم رفتن کادو خر 

  نی..عدمی ند  لیتو نگاه د یزی من چ یابطشون به خودشون مربوطه..از طرف_هاکان ر ریدم
به رامان هم نگاه   کنهیهمونطور که به من نگاه م کنه یبا رامان رفتار م  یدوست معمول هی
 کنهیم
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با حرص از سر جاش بلند شدو به   ارهی باز نگاهش که به من افتاد نتونست دووم ب لید
به سمتم   دویکش یاومد پوف  یکه داشت به سمتمون م لید  دنیبا د ریسمتم اومد دم

 برگشت 

 ی دعوا راه ننداز  ادی_داره مریدم

کرده که عاشقش شدم دارم   یمعن  نی..حتما نگاهامو به ا ستی_عادت ندارم..برامم مهم ن
 زنم یتو حرف م یبرا  کنمویتو دلم قشوضعف م کنمیاز دور نگاهش م

 شونم گذاشت  ی دستشو رو  هیکردو  یتک خنده ا  ریدم

 یچرا دار  ده یبدتره دختره فهم نینگاه تو از صدتا فحش و توه نی_داداش ا ریدم
خالم تا رامان   ش یخدا بهت رحم کنه من برم پ  ن یحرص خوردنشو بب  یکنینگاهش م

 دتش یندزد

 م یندار  یمکیخب بمون ما که حرف قا  یری _نه چرا م

برگشت   لیبه سمت د  ر ی دم ستادیدست به کمر  روبه رومون ا  د یبهمون که رس لید
 به روش زدو دستشو سمتش دراز کرد  یلبخند

 _سلم وقت نشد بهت خوش آمد بگمریدم

 زد  یباهاش دست دادو لبخند زور لید

 اومدم  یم  دیمن با  دی ترا اومده ببخش کی _سلم از کوچلید

هم به   ر یباال دادمو بهش نگاه کردم دم ییحرفشو که گرفتم بهش نگاه کردم ابرو  طعنه
 متوجه بشه  لرویهردومون نگاه کرد انگار نتونسته بود منظور د

 ی ستی نفر گفت سلم از کارمندا اومده تو که کارمندش ن هی ادمهی_

 زد  یپوزخند لید
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  یزود نی به ا یزد نیحرفو به شما زده بود شما حرفشو زم  نیا کهی اون ادمهی _منم لید
 د؟ یفراموش کرد 

 خاله لمان  شی..بهتره من برم پمی_اریدم

مطمئن شد کامل   ینگاه کرد وقت ری رفتن دم ریبه مس لی بعد تنهامون گذاشت و رفت د و
 ستاد یازمون دور شده به سمتم برگشت با حرص دست به کمر روبه روم ا 

 ن؟ ی کردینگاهم م ینطوریا  ه؟چرایاون نگاها چ یسم معنبپر  شهی_ملید

 تفاوت بهش نگاه کردم  یب

 دم ینفهم ؟منظرتویعنی_چه طور  

 کرد دستاشو ازم هم باز کردو تکونش داد  یخنده عصب لید

 آقا هاکان  دیخوب متوجه حرفم شد  میلی_شما خلید

نگاه کردم که متوجه نگاه مادرم شدم که داشت با   گهیسمت د هی زدمو به  یپوزخند
  ومدهیسرش ن   یتو یفکر دوارم یام دمیکش یپوف کرد یبهمون نگاه م دهیباال پر یابروها 
 باشه

     دونمی من طرز فکرتونو م  ندفعهیچون ا  ستین ی_اما مشکللید

 ؟ یشروع به خوندن فکر من کرد  گهی_تو د 

مرد مثل شمارو    هیاز اون نگاها طرز فکر  یکه بتون   ستین ی_اونقدرام کار سختلید
 یبخون

 ازم گرفتو با غرغر گفت:   روشو

االن    یحت  هیهمش واقع  یکنیفکر م دویکنیجمع م  یمنف  یانرژ نهمه ی_چه طور ا لید
 از فکرتون گذشت   یکه چ دونمیم
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لبام نشست مادرم نگاهشو ازمون گرفت کارن   یرو  یازش گرفتمو لبخند مسخره ا رومو
زدو با مادرم پچ پچ کرد که باعث شد چشماش   یلبخند   دنمونیبه سمتمون برگشت با د

چرتوپرت    دوارم یشد پوف ام  ینطوریبهش گفت که مادرم ا یچ ستی گرد بشه معلوم ن
 مادرم نبافته باشه   یبچگونه برا

 حق داشتم  کردمیم دختر  نیکه درباره ا  ییتموم فکرها ی_برا لید

کلفت کرده بودو اخماشو   کم یصداشو    ارهیداره ادامو درم دمیسمتش برگشتم که د به
   زنمیحرف م ینطوریا ینه بابا من ک دادیتوهم برده بود انگشت اشارشم داشت تکون م

 دوستش دروغگو از آب در اومد  نی..بهتر ی_خواهرش رفت کلنترلید

 باال دادم  ییابرو 

   یاریدر م _خوبه خوب ادا

 ادامه داد  یبه روم زدو با بدجنس یدست به کمر لبخند لید

اصل   کشنی هر سه تاشونم دنبال شوهر پولدارن تو خونه نشستن باهم نقشه م  نای_الید
   میبه نقشه هامون برس یکه چه طور  میکنیفکر م نی آقا هاکان به ا میخوابیما شبا نم

که ذاتا خونسرد   ینگاه کرد با لحن گهیسمت د  هیبا حالت قهر روشو ازم گرفتو به  بعد
 که زده بود گفتم:  یحرف نهمهی تفاوت از ا یبودو ب

که   ییها  جهیاما نت  کنمیفکر م انتیدرباره تو و اطراف نهمهیا  یکنیکه فکر م بهیعج یلی_خ
   هیمنطق یگفت

که   ستمی ن یمن دختر  ستین نطوریا  تیقعاما وا  هیمنطق  کنهیکه فکر م  یکس ی_برا لید
 رم ی مثل شما قرار بگ  یمرد  ری تحت تاث

  دمی_نه بابا..جان من به قلبم خدشه نزن چون من با سلول سلول وجودم عاشقتم قول م
 حرفا نزن لطفا  نیاز ا گهیخوشبختت کنم د
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 تر شده بود ادامه دادم  یکه جد یزدو روشو ازم گرفت با لحن یپوزخند لید

 ؟ یکنیچه قدر کتمان م ل ی_بسه د

سبک    یدخترا ریتقص ستیشما ن ری باشه تقص نطوریفکرش ا  دمیمثل شما با ی _مردلید
 دورو برتونه 

 زدمو بهش نگاه کرد اونم با خباثت تمام ادامه داد یپوزخند

 _که فقط به خاطر ثروتتون دوروبرتونن لید

دوروبرم باشن چرا برات مهمه؟مگه توهم دوروبرم   ل؟بذارید یزنیجوش م نقدری_چرا ا 
 ؟ یستین

 هم فشار داد  یلباشو رو  لید

  هیحرفو بهتون بزنم..شما  نی ا  دیپس بذار دیباش سمی رئ ستیکه آشپزخونه ن نجای_الید
اون قدر مغرورو خود   دینیبینم رویا  گهی از خودتون کس د ریکه به غ دی مرد خودخواه هست

من که  دیکنیبرداشت م گه یمنظور د هیدوروبرتون باشه به  یکه هرک دیهست فتهیش
شدو منو به کار   داتونیرفتم شما باز دوروبرم پ دمویدوروبرتون بودم راه خودمو کش

 د یدعوت کرد 

 کارن بود مراقب حرف زدنت باش  یدعوتت نکردم برا یدوروبرم باش نکهیا  ی_من برا 

  نیآوار ا   ریوقت ز   هی دیمراقب باش  دیمراقب حرف زدنتون باش  دیکه با دی شما نی_الید
 دینکن ر یهمه اعتماد به سقفتون گ

رو سرم خراب   ستیوقت قرار ن چیچون ه کنمی نم ری _تو نگران من نباش مطئن باش گ
 بشه

  خوامیکه م ییحرفا  نیاالنم ا  ادیکه کوتاه ب ستمی ن ییدخترا نیع ه؟منیچ یدونی_ملید
  ی ذهنتون برا یتو  نقدریا  گهیکه د گمیبدم فقط م ر یی که نظرتونو تغ ستین نیا  یبزنم برا 

 ادی خوشش م ری واقعا از دم ن یلی..آفتهیجناب خودش دینکن یالبافیخودتونو دوستتون خ
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 گفتم: یسمتش برگشتمو با لحن مسخره و طعنه دار به

 بهش دروغ گفت  ره یقرار بگ ری تحت تاث ریدم  نکهیا  ی_بعدش برا 

 د یکامل ندار نانیاطم دیزن یکه م یخودتونم به حرف ستین یآدم  نیهمچ نیلی_آ لید

  گهی د میزدی باهم حرف م میاومده بودو آروم داشت نتری اخم بهش نگاه کردم صداش پا با
 نبود  یو عصب یتهاجم شافیق

هم نتونست    نیلیشد آ نیل یآ ت یاشتباه متوجه موقع  ریدم شونی آشنا  نی_تو اوللید
حد بزرگ   ن یاتفاق تا ا   نیخواست اما نتونست حدس بزنه که ا یلیدرست کنه خ تویوضع

 شه یم دهیسمت کش ن یو به ا شهیم

 یبگ یتون ی م شهیدرست م  ییبخوا هیفقط کاف ست ی ن یکار سخت یلیگفتن خ توی_واقع

نشده   د؟اصلیاما نتون دی بگ روی زیچ  هی دی که بخوا  ومدهین شیشما پ ی _تو طول زندگلید
 د؟ یبزن یحرف د ینتون دویسکوت کن

بغلش بودو به خودش   یکارن تو  دویخندی به سمت مادرم برگشتم که م ناخواسته
کرد به  یمعن  گهید زیچ  هیسکوت منو به   نیا  لی چرا شده بود د دادیفشارش م
 گفت:  نیخاطرهم

 آقا هاکان..خوش به حالتون  دیخوش شانس یلی_خلید

دستمو به   هی  دمویموهام کش یتو  یرفت کلفه دست گهیسمت د هی ازم گرفتو به   روشو
 د یلبخند رو لبش ماس دنمیرفتم مادرم با د هیکمرم گرفتم به سمت بق

 شده پسرم؟  یزی _چمامان

 ؟ یه مامان شما خوب _ن

 بهترم  یلیخ دی نجا ی_شما که امامان

 د یپر  نی با ذوق به سمتم اومدو روبه روم باال پا کارن
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 اون باال هوا چه طوره؟   یی_داکارن

کولم گذاشتمش که با   ی خم شدمو رو دمیکردم خوب منظورشو فهم یخنده مردونه ا  تک
 د ی ذوق خند

 هوا چه طوره؟  یی_خودت بگو دا 

 شهیوقت گرمم نم چیمن هم قد شما بشم ه  یعنیهوا خنک تره    کمیباال   نی_ا کارن
   ولی ا

 زنهی حرفو م نی_انگار هاکان دکله ا ریدم

تکون دادم    ریدم یبه نشونه تاسف برا یخندم سر  نیب دنیبه خند می شروع کرد  هممون
 شد  شتریکه شدت خندش ب

 

 ( لی)د

  یطوالن  ری مس  هیبود که  یطور  هیدور شده بودم خونه باغ لمان خانوم  یلیخ ازشون
باغ  یلیخ  شدیکه داشت رد م  ید یرسی م  یبه رودخونه ا یکرد یم شی ط  یداشت که وقت

  یچوب ریمس هیبودم اما معلومه خونه باغشونم بزرگه   دهیداشت خونه باغشو که ند  یبزرگ
گذاشتمو به  یحصار چوب  یمو روبود دست ده ش دهیرود کش یسوم رو ک یبود که تا  

بهم زنگ زد  نیلیدلخور شده بودم آ کمیخودمو هاکان  نیب یرودخونه نگاه کردم از حرفا 
اونطور که  گذرونهی با اون وقتشو م ستیتنها هم ن ینطوریاومده خوبه ا هانیکه ال

 ی..پوفیذرونهم که با دوستاش رفته بود خوشگ  لی بخورن ن یزیچ هیمعلومه باهم رفتن  
اومدم هرچند من به خاطر کارن اومده   یو نم دادمیکاش به حرف رامان گوش نم دمیکش

 ی ا  گهیبودم نه کس د 

 ی فرار کن ی از شلوغ  ییکه بخوا هیخوب یجا  نجای_ا
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  بیج یدستاشم تو  داشتیمغرور و قد محکم قدم برم   شهیسمتش برگشتم مثل هم به
  نجایدادم ا  هیتک یشلوارش بود به سمتم اومد منم به سمتش برگشتمو به حصار چوب

 نجا؟ یبود من اومدم ا دهیکجا فهم کرد؟از ی کار م یچ

 شلوغ نکردن اومدم  یبرا ومدمین ی فرار از شلوغ ی_برا 

بود نگاهشو ازم گرفت به آب رودخونه نگاه کرد  دهیکه خوب منظورمو فهم هاکان
 شده بود گفت: رهیخهمونطور که بهش  

  یمهمون ها م  یفرار از بچه ها یبرا ای  میکرد ی م  یمادرمو عصب ی_منو هانا وقت هاکان
 نجا یا  دمیاوم

 منم هستم پوووف   دهیپاتوقش بوده اومده خلوت کنه د نجایبگو ا پس

 بود؟ کتری_خواهرتون چند سال ازتون کوچ

داداش داشته باشم   خواستیاومد من شش سالم بود دلم م  ایهانا به دن ی_وقتهاکان
که داشتن خواهر    دمیخواهردار شدم فهم یخوب بود اما وقت یلیخ  نیآخه رابطم با راد

از مادرم   شتریب یکه عاشقش شدم حت دمی فهم یاز دوازده سالگ  گسینعمت د  هی
 دوسش داشتم  

 بهش زدم به آسمون نگاه کردو ادامه داد  یمحو  لبخند

هفته مونده بود به    هی دمیخریبراش م خواستی که م ی_هرسال روز تولدش هرچکانها
  یروز تولدشو فراموش نکنم حت یتا کادو  دیکشیتولدش همش دوروبرم بودو نازمو م

هفته مونده به روز تولدش   هی یعنیبود  نطور یازدواج کرد هم هم نی با راد یوقت
 شه یم  کی بهم نزد یکه هانا حساب دمیفهمیم

 ن یبرد یسواستفادرو م  تی موضوع نها نی _شما هم حتما از ا 

 قلبم بلرزه   یاون ته مها  یزیچ هیکرد که باعث شد   یخنده مردونه ا  تک
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بار شب  نی اول یشد برا   نی زن راد یوقت کردمیسواستفاده م میلی_اوهوم..خهاکان
 کردم  هیگر  شیعروس

 حد ممکن گشاد شد  ن یتا آخر چشمام

 _واقعا؟ 

  شونیتحمل کنم واقعا برام سخت بود تمام مدت نامزد شویدور تونستمی_اره..نمهاکان
  هیحسرت    گفتی م شهیبار اجازه ندادم تنها باشن هانا هم هی رفتمی منم همراهشون م

 م یباهم بود شهیو هانا هم  نیتنها با شوهرش به دلش موند منو راد یروز نامزد 
 بود  گهی د زیچ هیخاطر   هاون روزا ولشون کنم هرچند ب تونستمینم

 ن؟ یکردی م ی_حسود 

 به نشونه اره تکون داد  یبهم نگاه کرد سر هاکان

منم    کردیهانا بهش محبت م یلیخ کردمی م یحسود  نی به راد لی _اره..اون اوا هاکان
منم همراهشون   رونیبرن ب خواستنیاز لجش هروقت م شد یهمش باهاش دعوام م

  یبره خونه بخت به سمتم برگشت هنوز اون چشما  نکهیقبل از ا  شی شب عروس رفتمیم
رو لبش بود بهم گفت  لبخندنازش جلو چشممه اشک توش جمع شده بود اما همچنان 

  دیتونیم گهی اشکام بغلش کردمو گفتم نه د نیتو منم ب  ییایب ییشکر خدا فکر نکنم بخوا 
صبح تا خود دوازده  کنارتون باشم اما درعوض فردا از ساعت نه  تونمی نم دیباهم تنها باش

  یبزنه ناسلمت یبود درواقع جرات نداشت حرف یهم راض نیشب خونشون بودم راد
 زنش بودم  رادرب

گرمو   نشون یچه قدر رابطه ب  دمیبه موهام کش  ی دست دادیغم م یقدر حرفاش بو  چه
 بوده  یمیصم

 دلم داداش خواست  کهو ی_

 د یکش یسخت یلیرش بودم خبرادر بودن سخته خواهرم چون من براد هی_خواهر  هاکان
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 ست ین نطوری_ا

دلش  ی کاش اون حسرتو رو گمی با خودم م کنمیوقتا که فکرشو م  ی_بعضهاکان
بهش  یباهاش تنها بش ذارمی نم یتوهم نامزد کن یوقت گفتیم شهی هانا هم ذاشتمینم
 عجوزه  گفتیم

 دیکردم هاکان هم خودش خند یخنده ا  تک

رابطتون   یلیمعلومه خ دمی که ازتون نسبت به هانا خانوم د ییحرفا و رفتارها  نی_از ا 
 بوده  کی بهم نزد

 م یتونستینه باهم و نه جدا ازهم نم میکردیدعوا م  ادی_اره..اما ز هاکان

بود   بشی ج یداد همچنان دستاش تو  هیتک یبه سمتم اومدو کنارم به حصار چوب هاکان
  ییاونم بعد از اون جروبحثو دعوا   کردیباهام دردودل مداشت  نکهیچرا اما از ا  دونمینم

 اومد    یاتفاق افتاده بود خوشم م  نمونیکه ب

  شهیدر اتاقم االن باز م کنمیشرکت فکر م رمیم یوقت  کنمیوقتا فراموش م  ی_بعضهاکان
بودم با حس   دهیاتاقم خواب یتو..پارسال روز تولدم تو   ادیبا سروصدا م شهی و مثل هم

کلفه شدمو دستشو پس زدم که همون   کنهیم  یداره با صورت و موهام باز  یکی  نکهیا
تخت منو   یلگد زدو از رو  هیمحکم از پشت بهم   هانالبه تخت بودم   کیلحظه چون نزد 

   نی انداخت پا

 پر از غم بود  افشی لباش نبود فقط ق  یبهش نگاه کردم لبخند رو  ینابارو  با

تکون   کمیتخت  یبهش نگاه کردم با ناز رو  دموی از خواب پر جی_مات و مبهوت گهاکان
 یتولدت مبارک داداش جون شهیم  داریخوردو گفت آدم که تولدش باشه صبح زود ب

  یخریکوچولو هم برام م یکادو  هی میبخر  کیک  رونیب میبر  دیبا گهید یدونیخودت م
 تو برام بخر  روی کی نی ا  دهیبرام خر زهتا ن یراد  دمیانگشتر د ه ی روز ید  یجات خال

 زد چشماشو بست   یخسته ا  لبخند
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  نگهیشدم دور تا دور اتاقم دنبالش کردم تا ا  یچه قدر از دستش عصبان یدونی _نمهاکان
اونم موهامو   دادمیقلقلکش دادمو فشارش م خوردیگرفتمش انداختمش رو تخت تا م

اومد به زور   ن یمنو هانا بود راد  نیب یری درگ نیاون آخر  زدیمبهم مشت  دویکشی محکم م
اومد   یشرکت هانا باهام قهر کرده بود اصل نم   یتو روز منو هانارو از هم جدا کرد اون 

براش   ی اتاقم آخرشم مجبور شدم برم منت کش فرستادیم  شویداشت منش یکار شمیپ
کردم بلند شدو   یباهاش آشت یرفتم خونشون وقت دم یخر  کی خودم ک یحت  دمی کادو خر

  دونستمیم ت اوردو جلوم گذاشت بعد بغلم کردو گف  گهیتولد د  کی ک هی خچال ی یاز تو 
 تولدتت مبارک  ییا یم

شدمو بازوشو گرفتم به سمتم  کی بهش نزد یبه آروم دیکردم صداش لرز  احساس
 اعث شد حالم بد بشهکه ب نی پا دی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هیبرگشت 

  دونستم یتولدت مبارک..کاش م  گهی که بهم م هیبار نیآخر  دونستمی_کاش پارسال مهاکان
سر   ستیقرار ن گهیکه د دونستمیکاش م کنمیکه کنارش شمعامو فوت م  هیبار  نیآخر
 اون فوت کنه   ذاشتمیم  ینطوریشمعارو فوت کنم نه اون ا  دیتولد منه من با نکهیا

 ن؟ ی_نذاشت

 دهنش گذاشتمو خودم فوتش کردم  یلحظه دستمو جلو   نی_نه آخر هاکان

   دیموهاش کش  یتو یروشو ازم گرفتو دست هاکان

 حالتونو بد کنه  ینطوریخاطرات گذشتتون ا  یادآوری  د ی_نبا

سرم    یتمام خاطرات پارسال تو  گرفتمی_اگه به خاطر کارن نبود براش تولد نمهاکان
کارنو اوردن هانا کنار کارن خواست   کی ک یوقت میلد گرفتبراش تو  نجایپارسال هم  چرخهیم

هست اما    لماشیف کیخم کردم تو ک لکسیشمعارو فوت کنه منم همون لحظه سرشو ر
 اعصابم بود..  یرو  یادی چون ز  شبید

 ن؟ ی_پاکش کرد 
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هم هست تو خونه  گهینسخه د هی_اره..اما فکر کنم رامان هنوز دارتشون..هاکان
 خودشونه

  یهمشو تو  کردیشده بود چه قدر درد داشتو رو نم ره یهاکان به اطراف خ دمیکش یهوف
اما من واقعا   زد یباهام حرف م دادویم  رونشیخوبه که االن داشت ب ختیر یخودش م

 بگم تا آرومش کنم  یچ دونستمینم

  شدیز هروقت که متلفن زنگ بخوره شب رو شهی که نم ییتو ساعتا خواستمی_مهاکان
اون موقع ها زنگ   کردیوقتا اصل به ساعت خواب من توجه نم یآخه بعض  زدیزنگ م

 اما االن..  شدم یم یمنم عصب زدیوقتا شبا ساعت دوازده ده زنگ م یبعض زد یم

تجربه   ین یسنگ یلیخ زیزنگ بزنه چ خواستیکه م قهیکاش زنده بودو هر دق دیگی _االن م
 سخته   یلیخ دیکرد

 گرفته بود  کمیآرومو   افشی به سمتم برگشت ق هاکان

برام دردسه   شهیکارش هم کنهیم  تی اذ یلیخ لین میکنی باهم دعوا م  یلیهم خ لی_منو ن
تحمل کنم حاال   تونمیافتم نم  یم ی به چه حال ادیسرش ب ییکه بل کنم یفکر م یاما وقت

 شتره یب ی لیروتون خ یسخت  دیبود یمیباهاش صم نهمهیشما که ا 

 بود  باتیمنو هانا واقعا جزو عجا نی_رابطه بهاکان

 _آقا هاکان 

 به سمتم برگشت و منتظر بهم نگاه کرد  هاکان

 رامان  یدارن..کارن..لمان خانوم..حت از ی_همه به شما ن

 نگاهشو ازم گرفت  هاکان

 _پناه همه هستم اما..هاکان

 د یندار ی_خودتون پناه
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به سمتش برگشتم به چشماش نگاه   یبه سمتم برگشت و بهم نگاه کرد به آروم هاکان
 کردم اونم محو چشمام شده بود 

 لحظه حسش کردم   هیاما االن    ینکن یفکر الک گمی م  یزیچ هی_ هاکان

تعجب کرد انگار انتظار داشت االن    هیمنظورش چ  دونستمیبهش زدم م یمحو  لبخند
لحظه احساس کرد که من   هی ی نبود خوشحال بودم که برا رنطویاما ا  رم یگیدوباره جبهه م

 شده بود ینطوریبه حرفاش گوش داده بودم ا نکهیپناهشم حتما به خاطر ا 

 حسو تجربه کردم  نی بار ا  هی..منم کنارتون دینکن یفکر الک گمیم  یزیچ هی_منم  

  مونمیپش دوارم یام  ستمی ن مونیکار پش نیچرا برات دردودل کردم اما از ا  دونمی _نمهاکان
 ینکن

 کردمو رومو ازش گرفتم  یخنده ا  تک

 اطرافمو درون خودم حبس کردم اما خودم.. یاز آدما   یادی ز  ی_رازها 

   یبگ یبه ک یدونی_رازهاتو نمهاکان

 م یخوندیم گروی سمتش برگشتم که جملمو ادامه داده بود چه خوب فکر همد به

گفت   ی به هرکس شهیهست که نم ییزا یچ هیاما    دونهیهمه رازهامو م نیلی_اوهوم..آ
 کردم به وقت خودش  شیمخف

 بهم نگاه کنه گفت: نکهیگرفت بدون ا  یاز حصار چوب  شویشد تک یجور هی  هاکان

 شنیاالن نگران م هیبق می_بهتره بر هاکان

 

 )هاکان( 
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که   نایسول  دنیبا د  کهوی میدی رس هیبه بق یطوالن  بایتقر ر یمس هی یبعد از ط ل ید همراهه
 دستام مشت شد ستادمی کارن هم ذوق کرده بود ا دادویداشت کادوشو به کارن م

 اومد  یم  دینبا یکی  نیا  گهی_نه د

 کنمی _آقا هاکان خواهش ملید

 دم یمحکم توهم کشنگاه کردم اخمامو  بهش

 _دعوتش نکرده بودم  

 د؟ یشد یعصبان ینطوریهم ا  دی د یمنو د  ی_وقتلید

 : دمیحرص غر با

 از هم جداست    نایحساب تو و سول  یکنی_تو فرق م

داشت   نی انگ  دیبه سمتم دو  عی هم سر  لیاخم رومو ازش گرفتمو به سمتشون رفتم د با
  نجا یبا حرص بهش نگاه کردم چه طور روشون شده بود ا دیخندیم زدو یبا مادرم حرف م

 بشه دایسروکلشون پ

 د؟ یکار دار یچ نجای_شما ا

 زد  یبه سمتم برگشت لبخند نیانگ

 من   زی چه طرز برخورده عز  نیهاکان..ا یی_به به دا نیانگ

به روم زد اما من همچنان اخمام توهم بودو   یبه سمتمون اومدو لبخند دنمیبا د  نایسول
 کردم یم بهشون نگاه مداشت

 م یتولد کارن اومد ی_برا نیانگ

 ن یدعوت نشده بود  نجای_به ا

 هم دعوت شده بود؟  لی_د نایسول
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 جواب سوالت اره دعوت شده بود یبرا   ادیب تونستیبدون دعوت هم م لی_د

 اد؟ یبدون دعوت ب تونهیاما عمه کارن نم ادیبدون دعوت ب تونهیآشپز م هی یعنی_ نایسول

کارن   ییخوب تو گوشات فرو کن حساب عمه کارن با آشپز دا کنمی بار تکرار م هی  نوی_ا
 جداست 

 کنمی _آقا هاکان خواهش ملید

 ؟ یینجای_تو دخالت نکن اصل چرا انایسول

  ینگاه کرد روشو ازش گرفت خواست بره که مچ دستشو گرفتم با نگاه عصب نایبه سول لید
  نکهیمردونم بود بدون ا  یدستا  یبود که تو  لیمچ د ینگاه کردم که نگاهش رو  نایبه سول
 شدم  رهیخ ناینگاه کنم به سول لیبه د

 مونهیکنار من و کارن م نجایهم  رهی نم ییجا  لی_د

  گرفتمیبار پشتشو م هی گفتمی بار ازش بد م هیبا خودم مشخص نبود  فممیتکل دونمینم
 وونهیبارم باهاش دردودل د هی  کردمی باهاش جروبحث م ستادمیا  یبار تو روش م هی

  کشیکوچ  ایکنه   نیبهش توه  یکس دادمیمطمئن بودم اجازه نم زیچ  هیشده بودم اما از 
 نا یمثل سول یکنه به خصوص کس 

 زم یرو به آشپزت نده عز نقدری_انایسول

 نی ا  یکه آشپزم باشه..به عنوان دوست کارن و همکار من تو ست ی خونم ن نجای_ا
 ه یمهمون

 د یتمومش کن  نایهاکان سول د؟بسهیکنیدعوا م لیسر د  دی_االن دارنیانگ

گرفتمو به سمت شوهرش برگشتم   نا ینگاهمو از سول کردمی خشم همچنان بهش نگاه م با
  ستادهی ا لی پشت د یرنطویکه ا یمادرم که تمام مدت ساکت بود با تعجب داشت به من

انداخت به سمت مادرم   نی ول کردم که اونم سرشو پا  لرویمچ د  کردیبودم نگاه م
   رهیصورت نگ  نمونیب ییدعوا خواستین بود که می لبش نشون از ا یبرگشتم که لبخند رو 
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 باشه؟   زیسر م  می_برمامان

 بهم نگاه کرد   لیهم فشار دادم د  یرفتنشون با حرص لبامو رو  با

 د ی ای..به خاطر کارن و مادرتون کوتاه بکنمی _آقا هاکان خواهش ملید

 گفتم:  ینگاه کردم با لحن دستور بهش

 ؟ ید یکنار کارن فهم ینیش یمن م  ی_روبه رو 

  ناینشستم سول یرفتم وقت زیرومو ازش گرفتمو به سمت م یحرف  چیبعد بدون ه و
به خودش اومدو به سمت   عینگاه کردم سر  لیکه با غضب به د نهیخواست کنار کارن بش

 زد ی رفت لبخند  نایسول

 بکنم  ییرایبه کارن قول دادم خودم ازش پذ نم؟آخهیبش نجایمن ا  شهی_ملید

 عمه لطفا  گهی_راست مکارن

من   یهم روبه رو   لینشست د دویعقب کش رو ی کنار یصندل  دیابروهاش باال پر  نایسول
  خواستمی که م یزی چ نکهیکنار کارن نشست بهم نگاه کردو با حرص روشو ازم گرفت از ا

تکون دادمو به سمت مادرم برگشتم که داشت بهم نگاه    دی تا یاز رو   یشده بود سر
  کردنیرامان که داشتن آروم پچ پچ م  رویدم بهرومو ازش گرفتم  دمویکش یپوف کردیم

  یزی خوشحال نبودن اما چ ادی اون دوتا اومده بودن ز  نکهیا  هم از   رینگاه کردم رامان و دم
 گفتن ینم

درست   چیکارن ساندو ینگاه کردم که داشت برا  ل ینشسته بودن به د زیدور م همه
 بهش زد  یمادرم بهش نگاه کردو لبخند  کردیم

  یبازم صبحونه برا می ..برگشتم خونه دالیتنگ شده بود د چاتیساندو ی _دلم براکارن
 ؟ یکنیدرست م چ یساندو  می امنو د
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که کارن زده بود تعجب کرده    یاز حرف  یتو گلوم همگ دیپر  خوردمیکه داشتم م یآب کهوی
تک   هیهول کرده بود با   کمیهم   لیبه سمت من برگشتن د یسوال  یبودن با چشما 

 گفت:  ی با لحن خجوالنه ا لی سرفه گلومو صاف کردم د

 بود  گهید  زی چ هینبود  چیاون ساندو  زمی_عزلید

چه قدر باشه باهم  ارشورشیخ نکهیا  یچه قدر رو ادتهی داره  ی _خب چه فرقکارن
 کم دوست داره  تی دا یگفتیبذار تو م ادی ز  گفتمی م ل؟منید  میجروبحث کرد

که   فتهیجا ب ییزایچ هی  نایسول  یبه بغل  به کارن نگاه کردم بذار حرفاشو بزنه تا برا  دست
 د یمادرم ابروهاش باال پر   ستین  یآشپز ساده ا  لید

 خوره ینم چ یساندو  یتو  ارشوری_پسر من خمامان

گذاشت بعد کاغذ  ارشوریخ ییدا  چیساندو ی تو  لیبار د هی_قبل اره مامان اما کارن
شد اما   یعصبان ارشورهیتوش خ دی گازش زد فهم یی دا  یوقت نتشینب یی کرد که دا  چشیپ

به بعد توش کم   نیخورد ازش خوشش اومد اما گفت از ا  لی و د به زور منو مامان هانا
 بذاره 

 برداشتمو بهش نگاه کردم  ارشوریدونه خ هی

 مامان نظرم عوض شد    گهی_راست م

  ریی تغ تی چه رفتارها گهیبمونه د ادمی به بعد منم  نی_چه جالب خوبه پس از ا مامان
 کرده 

 د یبا ذوق خند کارن

 خوره یسوپ هم م می _تازه داکارن

 حد ممکن چشماش گرد شد  نیمامان تا اخر   دنی رامان خند  رویدم دمیکش یپوف

 سخته  یلیخ ی کی  نی_باور امامان
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  لروی د  یداده آقا فقط سوپا  رشیی تغ یحساب  لیخاله جون د ید ی_کجاشو شنریدم
 خوره یرستوران نم میری م خورهیم

 دن یزدن قدهمو خند نگاه کردم که همزمان همراهه رامان  ریچپ به دم چپ

 کنهیم  ریی خب رفتاراش تغ شهی_چه جالب..آدم بزرگ منیانگ

 اخم کردم  کمی

 دوست دارم  ونز یما  می دا ن یبهش بزن کچاب بهش نزن منم ع ونزی جون ما  لی_دکارن

 زد   یبه سمت کارن برگشتو لبخند مادرم

و   کنهیمحبت م  نهمهیاز خونوادش ا  ریبه غ یکارن به کس  نمیبیبارمه م نی_اولمامان
 جان؟  لید هیدوستش داره رازش چ

 واال دونمی_راز؟نملید

 کنه ر یی پسرتون تغ یکه باعث شده رفتارها هی _رازش هموننایسول

 بهش کردم  یسمتش برگشتمو نگاه سرد  به

غذا درست   یکردم رازش تو  دایپ خواستمو یم کهی_صدتا آشپز عوض کردم اما آخرش اون
 کردنشه 

هم   لید  گذرهی راه قلب مردا از شکمشون م گهی جمله معروف هست که م هی_رامان 
  لیوجودشون ندارن فقط د  یتو  یعشق کارنو جذب کرده آقا هاکان هم که عشق ینطوریا

 بده  ر ییرفتاراشو تغ یتونسته بعض

  یرو  رهیم شهیم آب لیکنه د دای ادامه پ گهی د کمی دونستم یسرخ شده بود م  یحساب لید
 دم یدستامو بهم کوب نیزم

 ه؟ یهم بمونه نظرتون چ کی ک یتا جا برا  می_بهتره عصرونمونو زودتر بخور
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 ( لی)د

کارن گذاشت کارن با   یجلو  رویدو طبقه ا  کی که خدمتکارشون ک میدور کارن بود ههمون
 ذوق به شمعاش نگاه کرد  

 ی وقتشه به قولت عمل کن  گهی من هشت سالم شده د  یی_داکارن

 نگفتم هشت  جدهیگفتم ه زمی _عزهاکان

 _خب شما ده تا بذار روش کارن

 کرد خاله لمان به سمت هاکان برگشت  ی تک خنده ا  هاکان

 ؟ یداد ی_بهش چه قول لمان

  جدهیه ش یگیالبته گفتم پونزده سال نهیبش نمیاجازه بدم پشت فرمون ماش  نکهی_اهاکان
 بوده  ش یفکر کرده منظورم هشت سالگ یاشتباه  خرمیم   نیهم براش ماش

 کنم یباشه صبر م یول  یزنیجر م یدار  یی _هوف داکارن

هم بست بعد   یبه سمت شمعاش برگشت دستاشو بهم چسبوندو چشماشو رو  بعد
 ناراحت شد  کهوی چشماشو باز کرد بهمون نگاه کرد  کهوی

 بگم یچ دونمی کنم االن نم ییچه آرزو  گفتی_هرسال مامانم بهم مکارن

   یآرزو کن دیخودت با یبزرگ شد  گه یتو د   زمی_عز لمان

 چشماشو بست  کارن

 نم یخواب بب یمامان بابامو تو   گهیبار د ه ی  کنمی_آرزو مکارن

 ستاد ی ا  کهویچشماشو باز کرد خواست شمعاشو فوت کنه که   بعد

 ما یما منتظر   زمیبخوره عز  کی ک خوادی _فکر کنم کارن شکمش پر شده نمریدم
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 برگشت  شی سمت دا به کارن

 ؟ ییدا  یری دستمو بگ یبابام کنارم باش نی ع شهی_مکارن

زد   یدستشو گرفت کارن به سمتم برگشتو لبخند  یبه سمتش رفت و به آروم هاکان
 به سمتش رفتمو دستشو گرفتم   نیلبخند گرفتم به خاطرهم  نیمنظورشو از ا 

 هم کنم؟  گهی د یآرزو  هی  تونمی _مکارن

 ی تونی تا سه تا م زمیعز  یتونی_مهاکان

هاکانم..عمو   ییمامان بزرگ..دا  رهی وقت شمارو ازم نگ چیخدا ه کنمی_خب آرزو مکارن
 جونم  لی..و د نای..عمه سولنیرامان..شوهرعمه انگ 

 باال اوردمو به هاکان نگاه کردم که به سمتم برگشت  نگاهمو

  لیه نفره بشه و دجمعمون س لیو د  ییدا شیکه زودتر برگردم پ نهیآخرمم ا  ی_آرزوکارن
 بعد.. میخوش بگذرون یکل میکن یباز  یباز برامون غذا درست کنه سه نفر

 زم ی شد عز یطوالن یادی کارن جان؟آرزوت ز  یشمعاتو فوت کن  ستی_بهتر ننایسول

برگشت که با حرص روشو ازمون گرفت کارن به منو   نایبا اخم به سمت سول هاکان
 هاکان نگاه کرد 

 باشه؟  می_باهم فوتش کنکارن

 زدم  یلبخند

 _باشه 

باهم شمعارو فوت   یگفتن سه همزمان سه نفر یشروع کردن شمردن وقت همشون
که اونم با    میکارن دست زد ی دست زدن همه بلند شد منو هاکان هم برا  یصدا  میکرد

هاکان که اونم  یبه هممون نگاه کرد ناخواسته نگاهم رفت پ دویپر  نی ذوق باال پا
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برگشت همونطور که با لبخند به کارن   رنبه روم زدو به سمت کا یبهم کرد لبخند ینگاه
 : دیخم شدو آروم پرس کمی  ناینظر سول ریز  ستادی هاکان دور زدو کنارم ا کردمینگاه م

 ؟ ید یکارن خر ی_کادو برا هاکان

 ابروشو باال داد  هیشتم  سمتش برگ به

 یاریکم ب  نایسول نی ا  یجلو خوام ینم ید یکه نخر ست یمنو کارن مهم ن  ی_برا هاکان

 براتون مهمه؟  نقدری_چرا ا 

 باال انداخت  یشونه ا  هکان

  زیچ ه یمن    یکه کادو  گمی منو تو بهش بده منم م  یکادو  ییخوا ی ..مدونمی _نمهاکان
 رم یگ یبراش در نظر م زیسوپرا   هیمخصوصه 

 بهش زدم   یمحو  لبخند

 رامانه نیتو ماش  دمی_ممنون اما من براش کادو خر 

انگار    کهوی  کردیداشت به کادوها نگاه م کهیگفت رامان درحال  یباال دادو آهان  ییابرو 
 گفت:  عی بگرده سر یزی چ هیدنبال 

 کو؟   لی_عه کادو درامان 

 ارمشی خودم م یبد چو یسوئ  نهی_تو ماش

 بمون   نجایتو هم ارمی م رمی_نه خودم مرامان 

 ی د یبرام خر یچ لی_دکارن

 ی فهمیم  ی_بازش کن

 

 )هاکان( 
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مادرم همرو به داخل دعوت کرده    زدمیحرف م هانیفاصله گرفته بودمو داشتم با ال هیبق از 
 بود منم اومدم از فرصت استفاده کنم زنگمو بزنم بعد دوباره برم تو 

منم    دیداد یآقا هاکان اما شما خودتون امروز بهم مرخص _من واقعا شرمندمهانیال
 گردم یبرم عی االن سر  رونی اومدم ب

از   یکیبسپار به  ستین یدادم مشکل ینبود بهت مرخص ادمی  هان یبرس ال حتی _به تفر
 قابل اعتمادت یآدما 

 کنم یم یدگی_نه آقا کار شما مهمتره خودم بهش رسهانیال

 ی برام کار کرد تمیمرخص  یوقته روزا یلیتو خ هانی ال شهینم ینطوری_ا

شرکت از تو   رمیم دیحرفو نزن  نیآقا ا  دی_به جاش هروقت خواستم کمکم کرد هانیال
 خوش بگذره دیبه مراسمتون برس دیبر  دارمیاتاقتون برش م

 م یکنار گذاشت کتمیسهم ک  دیکارن امروز احوال تورم پرس هان ی_ممنون ال

 روز خوش  دیبگ کی ولد کارنو بهش تبر _مچکرم از طرف من ت هانیال

نبود   ادمیاصل   زدمیچه بد شد کاش بهش زنگ نم  دمیکش یکه قطع کردم پوف تماسو
  هیشدم   نایگرفته بود پوف برگشتم خواستم برم داخل که متوجه سول یامروز ازم مرخص

 به روم زد به سمتم اومد  یکه لبخند  دیابروم باال پر

 تو  میهاکان؟هممون رفت  یی_کجانایسول

 ام ی االن م  زدمیم   دیزنگ بود با هی_

 زد  یبه اطراف باغ نگاه کردو لبخند ستادیروبه روم ا  دی که بهم رس نایسول 

 پر از آرامش  مونهی جنگل م هی  نیبزرگ و سرسبز ع هیقشنگ  یجا یلی_خنایسول

 شهر داره  یکه تو  ییلی برگرده تو و ستیکه حاظر ن دهی_فکر کنم به مادرمم آرامش م
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 بهتر شده شکرخدا  دمش ی_اوهوم..حالش از اون دفعه که دنایسول

 ازش گرفتمو شروع کردم به قدم زدن  رومو

 شه یبهتر هم م رهی _حضانت کارنو بگ

فرو بردمو به اطراف و   بمیج  ی زد کنارم شروع کرد به قدم زدن دستامو تو یلبخند  نایسول
توش داشتم البته اگه  رویدوست داشتم خاطرات خوب  نجارویباغ نگاه کردم ا یسرسبز
 م یگرفتی ازش فاکتور م اشویبعض

 م یمراسم گرفت  ویباغ بود که انگشتر دستم کرد  نیهم یتو   ادتهی_ نایسول

 تفاوت گفتم:  یشروع شد سرد و ب باز 

 اد ینم ادمی_

 یدور انداخته باش  روی همه چ  شهیباورم نم شهی_مگه منایسول

 ؟ یباور کن فقط دور بمون ازم اوک  ییخوایکه م رویهرچ نا ی_سول

کردمو به سمتش برگشتم روبه   یبازومو گرفتو به سمت خودش کشوند اخم کهوی  نایسول
 اه   کردمیوقت اون غلطو نم چیکاش ه  میستادیهم ا   یرو

  یکه از دستم بر م  ی..هرکارومدمیجلوت در ن ی_دور شدم..سالها ازت دور شدم..حتنایسول
   یاومد کردم تا خوشبخت بش

وقت   چ یکاش ه کردیفراموش م نارویکاش تموم ا  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 کرد ی واقعا کلفم م زدیدربارشون حرف نم

   میشدی اال منو تو پدرومادر کارن م میشد یهاکان..اگه منو تو از هم جدا نم نی _ببنایسول

زده بود خجالت   جانیز شوورو هحرفشو پر ا ن ی حوصله بهش نگاه کردم چه قدر ا یب
 واقعا؟  دیکشینم
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  ی؟جا یهست  دیجد یسررفته؟دنبال اسباب باز   نا؟حوصلتیسول ییخوا یم ی_از من چ
   یاومد  یاشتباه

 با حرص بهم نگاه کرد   نایسول

 ن یجا هست هیشب و روز   یگذرونی _توهم با اون خدمتکار خوش منایسول

تحکم  کم یبود هرچند االن  یمشت شد اما همچنان لحنم مثل قبل سردو جد  دستام
 شده بود  یهم باهاش قات

با   یکرد دایببر از منو خونوادم دور واسا آدم مناسبت رو پ نجایو از ا ری _دست شوهرتو بگ
 ن یهم هست  قیال نیانگ

 .. یی_اما تو بخوانایسول

بشه..من عادت ندارم لقمه   نای ورتر از ا ..نذار چهرت برام منف نایسول خوامینم یچی_من ه
 رم ی ازش بگ گروید یکیدست  

 ؟ یفهمیکردم هاکان چرا نم  ریی_من تغنایسول

 ی_مبارک شوهرت باش

 فرصت بده  هیبهم  کنمی _خواهش منایسول

بود چه قدر   نی حرفا و رفتارهاش هم  نیهمه ا   لی شدم پس دل کی قدم بهش نزد  هی
 شده باشه  نطوریمغرور االن مقابلم ا ینا یسول شدیپست و احمق بود باورم نم

نظرمو   ینتونست یمجرد بود  کهیچشم داشته باشم..زمان گهی د یکیبه زن   ستمین ی_مرد 
سقف   هی   ریبا من ز  یتونی..نمنایسول ستمیهاکان گذشته ها ن ؟منی حاال بکن یجلب کن

 کنم  دایپ خوامویم کهیاون  کهی..تا زمانتونهینم  یزن چیه یستی..فقط تو نیکن یزندگ

 ؟ ییخوا یکه تو م ستمین یاون یدون ی_از کجا منایسول

 نفرت بهش نگاه کردم    با
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که  کنم یم یکار ذاریم یمردونگ   یهرچ  یپا رو یبزن یحرف نیهمچ هی  گهیبار د  هی_
 نشو   کی بهم نزد گهی..نذار چهرت برام منفور بشه پس دیبش مون یپش

 _هاکان.. نایسول

 ..نای_ سول

   ختینر یبغض کرد اما اشک نایسول میبهم نگاه کرد  هردومون

 هردومون باشه؟  یدور بمون گند نزن به زندگ شمیبق یسال ازم دور موند   نهمهی_ا

 حداقل دوستت باشم؟  ی ذاری_چرا نمنایسول

  نجاینه از ا یزودتر همراهه شوهرت بر دوارمی..به خصوص تورو امخوامی_من دوست نم
 و اطرافم  میاز زندگ

 

 کل(  ی)دانا

  شی گر  یدهنش گرفت تا صدا  یبغضش شکست دستشو جلو  نای رفتن هاکان سول با
نداشت   خبر نایاما سول  کردی متوجه نکنه حالش خوب نبود هاکان هم درکش نم  رویکس

از لج   نایبود که بتونه کنار شوهرش خوشبخت باشه سول  نیا  یپس زدنا برا  نی که تمام ا
هم   هیاز اونجا رفتن بق نیهمراهه انگ  فتهاکان اجازه نداد به شب بکشه دست کارنو گر 

که قرار بود رامان اونو برسونه به  لیکنار لمان خانوم موندن و بعد رفتن خونه د کمی
بود اما   ونری لیم هیرامان   نکهیداده بود انگار باز خراب شده بود با ا   هیکرامان ت نیماش

کار دستش داده بود هاکان   نشیانگار باز ماش نیبود به خاطرهم  یمی قد ی نایعاشق ماش
مخصوصشون و اونجا   نگیرامانو برداره ببره پارک ن یاز آدماش تا ماش  یکیهم زنگ زد به 

به رامان زنگ   نیراه پل یو رامانو سوار کرد تا برسونتشون تو لیکنه و خودشم د رشیتعم
  یضوهاکانو هم را لیرامان هم قبول کرد و به زور د رون یباهم برن ب ششیزد که بره پ

داخل پارک نشسته بودن رامان هم پاهاشو   یصندل   یرو  لی و د نی کرد که باهم برن پل
  ستادهینشسته بود هاکان هم روبه روشون ا  یصندل  یپشت یگذاشته بود رو   یصندل  یرو
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  ینگاه ها  نی هاکان از ا کردی که درحال خوردن برنج و مرغ بود نگاه م نیبه پل لیبود د
پارک بودن   یخندش گرفته بود شب شده بودو هردو تو باشهن هیزا  کردیم  یکه سع لید
خورده   یلیباغ لمان خانوم خ  یچون تو  هیغذا گرفت بق نیپل فروخت ی دکه که غذا م هیاز 

 خوردیداشت غذا م ییخودش به تنها  نی پل نیبودن گشنشون نبود به خاطرهم

 برنج و مرغش خوشمزس؟  گمی_ملید

 گرسنم بود یلیخ ید یخوشمزس..ممنون هاکان که برام غذا خر یلی..خمیهی_ا نیپل

 جان   نی_نوش جونت پلهاکان

خودم پولشو   دمیرسیاگه زودتر م دمین خرنکن دوغشو م  یناحق نی_خب پلرامان 
   دادمیم

 به سمت رامان برگشت  دوی هم خند  نیکرد پل ی تک خنده ا  هاکان

  یاومد  ی و پشنهادمو قبول کرد  ید ی_از توهم ممنونم رامان جون که برام دوغ خر نیپل
 ی وهاکانم اورد  ل یتازه با خودت د

ازش اصرار   یلیبود نگاه کرد خ نیبرنج و مرغ تو دست پل یکه نگاهش رو ل یبه د هاکان
اون وقت االن   ست یگشنش ن گفتیاونم بخره اما قبول نکرده بود م  یکرده بود که برا

 کرد ی بهش نگاه م ینطوریداشت ا 

 شه؟ یتو دهن آب م  ایبپرسم؟مرغش سفته  یز یچ هی  نی_ پللید

 ؟ یغ بخوربرنج و مر   یدوست دار هیدلم؟چ ز ی _مگه قنده عزنیپل

 گفت: عی شده بود سر زیصبرش لبر   گهی که انگار د لید

 رم یپرس بگ هیمزش خوبه منم برم  نمیبهم بده بب  کمی_چه جورم  لید
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به نشونه تاسف تکون   ی کردنو سر  یو هاکان بهم نگاه کردن هردوشون تک خنده ا  رامان
ازش   کمی هیدهن نکهیگرفت اونم بدون توجه به ا  لیقاشقشو سمت د   دیخند نیدادن پل
 خورد  

 _خوبه؟ نیپل

 خواد؟ یم ینخوره خره کس یهرک  خوامینه خوشم اومد منم م هی_عاللید

 نی پا یصندل   یبه نشونه اره تکون دادو از رو  یبه سمت رامان برگشت که اونم سر  لید
بهش کردم انگار منظورمو   یباال دادمو نگاه معنادار ییاومد به سمت من برگشت که ابرو 

 گفت:  عی متوجه شده بود چون سر

و   یخونگ  یفقط غذا  خورهینم رونویب یغذا  شونی_البته به جز آقا هاکان..آخه الید
مجبورم خودمو    اوردمیپولمو ن فی اما چون ک زمی عز   میمعتبر رامان بزن بر  یرستوران ها 

 می کنیمهمون تو بکنم فردا باهم حساب م

 کنم یمن حساب م ست ین یاز ی _نهاکان

که منتظر   ییدخترا نیهم ع لید  ارهیپولشو در ب فی برد تا ک بشیج  یدستشو تو  بعد
  یبه دستا  کهیدرحال ستادی گرفتن پول از پدرشون باشن به سمتش رفتو روبه روش ا

 گفت: کردیهاکان نگاه م

 ممنون   گردونمی باشه..فردا بهتون برم یکنیال که اصرار م _حالید

 سرشو خواروندو خودشو تکون داد  کمی ل یزد پولو به سمتش گرفت که د یلبخند  هاکان

 چسبه یبخرم بعد از غذا م یباهاش بستن خوامی؟میبد  گهید  ریده ل شهی_ملید

به  ر یل  یلباش نشست س یرو  یکرد لبخند محو  ینگاه لیبه ذوق بچگونه د هاکان
 سمتش گرفت که اونم با ذوق از دست هاکان گرفت 

 مونهیم  ادمونی حسابمون   یستین س یخس یشیم یخوب ی_ممنون بابا لید
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رامان   یتمام مدت حواسش رو  نیپل کردیدلخور داشت به صحنه روبه روش نگاه م رامان
 بود

 ه؟ یکارا چ نیا  کردمی_من حساب م رامان 

   میبر  ؟بزنکنهیم  ی_چه فرقلید

گذاشت حس   بشیج یپولشو تو  فیبعد خودش جلوتر از رامان راه افتاد هاکان ک و
داشت که تاحاال بهش دست   یحس سبک بودن خاص  هیخوب   یلیداشت خ یخوب

عنوان پولو ازش پس   چیپوالرو خرج کرد بهش بگه به ه لی د یوقت خواستینداده بود م
با   کردی قبول نم ل یکه د دونستیفعل سکوت کرده بود وگرنه م نیبه خاطرهم  رهیگینم

رفت و کنارش نشست   نی هاکان روشو از اونا گرفتو به سمت پل  لیرفتن رامان و د
  رهیبگ  کردنیم  تی سرغذا همو اذ دنویخندیکه م لی نگاهشو از رامان و د تونستینم

بودنو داشتن غذاشونو   بودن نشسته دهیپارک چ یکه تو  ییزها ی و م یصندل   یهمونجا رو 
هرچند اونا   کرد یفقط داشت بهشون نگاه م یتوجه به همه چ یهم ب  هاکان  خوردنیم

 شدن یاصل متوجه نم

 که حدسشو زده بودم  هی_درست همونجورنیپل

  کردیبه اونا نگاه م نقدریا نکهی برگشت و بهش نگاه کرد از ا  نیبه سمت پل یسوال  هاکان
کلفه   نی از ا  کهیدرحال کردیم  هیعلت کلفه بودنشو توج ینطوریکلفه شده بود هرچند ا

  نیاما از ا   دونستیباهم بودن خوشحال و خندون بودن علتشو نم  یوقت نقدریبود که ا
 مد او یخوشش نم ادیموضوع ز 

 رو؟ ی_چ

 اد ی ..معلومه از اون خوشت مگمی م لروی_دنیپل

  خورمینم رون یب یاز غذاها  نهی ..به خاطرهمنیپل ومدهیهت ن_به نظرم برنج و مرغه اصل ب
 شهی موجب سوءکارکرد مغز و چرت و پرت گفتن م
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اما دوباره به سمتش   دیکش ی گرفتو پوف نیکرد هاکان هم روشو از پل  یتک خنده ا  نیپل
  شناختی وقت بود م یلیکه با رامان داشت خ ی به واسطه رابطه ا نو یبرگشت هاکان پل

بهم  شهیو هم  دونستی اونو دوست خودش م نی به خاطرهم هیکه دختر خوب دونستیم
 کردن یکمک م

 معلومه   تتمیوضع  زمیعز شناسمی..من تورو خوب می_هاکاننیپل

نگاهش به روبه روش بود آروم   کهیبرگشت  درحال نیبه سمت پل شتریب کمی  هاکان
 گفت:  نیسرشو خم کردو اروم به  پل

 از اون غذا نخور..از دوست دلسوزت گفتن بود  گهی د..به نظرم ینی_پلهاکان

  یهاکان هم راست شدو چشماشو به معنا دیکش  یاز هاکان فاصله گرفتو هوف کمی نیپل
 یعصب  کمیدربارش فکر کنه  ینطوریا  نیکرده بود پل یکار نکهیبازو بسته کرد از ا دی تا

هرچند خودش   کردیتفاوت رفتار م یکامل آرومو ب اوردیخودش نم یبود البته به رو 
 شده بود یجور  هی  نیجمله کوتاه پل هینسبت به اون 

 ی ..تو عاشقش شد فهممیخوب م یلی_من دخترم خنیپل

هاکان   دنی خندیبه سمت اون دوتا برگشت که داشتن م نیگرفت پل ن یروشو از پل هاکان
  یحس هی و بهشون نگاه کرد چرا    استفاده کردو به سمتشون برگشت  نیغفلت پل ن یاز ا

شده بود   ینطورینبود چرا ا  یوجودش رخنه کرد؟اونکه مرد حسود   یتو   یمثل حسود
 گفت:   بردوعقب  کمی به سمت هاکان برگشت سرشو  نیپل

 دم یقول م شهیآخر  گمیم  گهید زی چ هی_نیپل

 شنوم یتاوانشم پس بدم..بگو م دی با  دمیخودم برات خر  هی_چاره چهاکان

  یالک نکهیا  یباشه برا  نشونیب تونهینم یزیچ نهی بیرامانو به چشم دوستش م لی_دنیپل
  گم یم  ینکن یحسود

   دیابروهاش باال پر هاکان
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 کنم؟ ی کارش م یبکشم چ  روی کیبخوام  یوقت ی د یشن نی_پلهاکان

 ی فهمیاما باالخره خودت م  گمینم ی_هاکان من به کسنیپل

نگاه کرد بعد   کردنیم یکه داشتن باز  ییبه نشونه اره تکون داد به بچه ها  یسر  هاکان
 گفت:

 من پاشم برم؟  ای   یبحثو تموم کن نی ا  یی خوای_مهاکان

تو   گهیبهت م روی خوایکه نم  ییها   تیواقع یکس ی..وقتیهست ینطوریهم قای_دقنیپل
آدم خشن نشون   هیتورو  نمیا  تی تو الک دفاع یر یبعد م یکنیحبسش م یزی ری خودت م

 ده یم

 بود یعال یلی_خلید

نگاه کردن هاکان   گشتنی و رامان که داشتن به سمتشون برم لیبه سمت د هردوشون
اومدو   رونی ازشون ب کنهیکلفش م  کمی  دیدیفکر کرد اما چون م  ن یپل یبه حرفا  کمی

 داد به اون دوتا توجه کنه   حیترج

 خوشمزه بود یلیخ یشیم  مونی_داداش پشرامان 

 راحت ترم  ینطوری_ممنون ا 

 خوب بود   یلیخ دیمدل مرغو به منوتون اضافه کن  نی_به نظرم الید

 گفت:   عیانگار تازه به خودش اومده باشه به ساعتش نگاه کردو سر  بعد

 بود   یشده بهتره برگردم خونه روز خوب رم ی د گهی _من دلید

 م یری گیم  ی..باهم تاکسامی_منم همراهت مرامان 

که متوجه شده  نیتفاوت نگاهشو ازشون گرفت پل یکه چرا اخم کرد اما ب دینفهم هاکان
 نیبه پل یچشم غره ا  نیلبحندش شد به خاطر هم  ن یجه ازد هاکان متو یبود لبخند 
 هم به سمت رامان برگشت  نیرفت پل



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

503 
 

 ؟ ی مونی بمونم تو هم باهام م نجایا گهید  کمی خوام ی_رامان جون من منیپل

  نیماش ه ی  ستمیبمون منکه بچه ن نیپل شیپ نجای..رامان تو ا ستین  ی_اصل مشکللید
 رفتم   ادهیپ دمیشا  گردمی برم رمویگی خودم م

  نیبه پل ینگاه منظوردار به هاکان کردو با سر بهش اشاره کرد هاکان چشم غره ا  هی نیپل
از   دهی م شنهادیخودش پ  نینگه پل خوادویم ن یکه پل  یزیاگه اون چ  دونستیرفت م
 برگشتو گفت:   لی به سمت د نیاومد به خاطرهم یبدش نم ادمیز  یطرف

 دنبال شما دونفرم  امیم  گردمیزم باشه برم ..الرسونمتیمن م  ستی ن یاز ی_نه نهاکان

زحمت   ستین یاز یخونه ن میگرد یبعد برم می مونیم کم ی نی_نه داداش منو پلرامان 
 ی خسته شد  یلیامروز خ یبکش

  یو با چشماش برا دیکش یبه هاکان زد اما هاکان پوف  یا  زانهیآم ت ی لبخند موفق نیپل
به سمت هاکان برگشت انگار خوشحال شده بود چون به  لید دیخط و نشون کش نیپل
 زد ی هاکان لبخند  یرو

  یخدافس..با زم یعز  یجان مراقبت خودت باش نی..پلمی_ممنون هاکان خان پس برلید
 رامان 

 _خدافس بچه ها نیو پل  رامان

 

 ( لی)د

  نکهیاز ا م یرفتیهم قدم با هاکان باهم راه م دمیکش   یپوف میو رامان که دور شد نیپل از 
  ییمجبور نبودم تنها  ینطور یخوشحال شده بودم ا  یلیقبول کرده بود منو برسونه خ

  نیداشتم به خصوص ا   یخوب یبهم خوش گذشته بود حس ها یلیبرگردم امروز خ
 شد  مهمراهه هاکان خت  یرو ادهیآخرش که به پ

 د ی_ممنون که امشب بهم پول داد
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 ؟ ی د یخر یبستن ستیبه تشکر ن یاز ی _نانهاک 

 م یبخر  یبستن می نه پولو نگه داشتم باهم بر  تشی _راس

 د یابروهاش باال پر هاکان

 رسونم؟ ی من تورو م یدونستی_باهم؟مگه تو مهاکان

شدم   مونی بخرم اما بعدش پش یهممون بستن ی_نه فقط حدس زدم اولش خواستم برا 
دور بود تا   ی لیازمون خ  یفروش  یآخه بستن شهینم  دم یبا خودم حساب کتاب کردم د کمی

 شد یها آب م یبستن میگشتیبرم مویرفت یهمراهه رامان م

 د یاونو بردار   دیتونستی من بود م نی _ماشهاکان

 د ی _به فکرم نرس

  بتیپولو بذار تو ج خورمینم یزیچ ییجاها  نی همچ هیاز  یدونیتو که م  لی_د هاکان
 ندارم  ید یجد  زیچ یمن اصل جا برا  الیخیب

 د یهست یکارن عاشق بستن  نی آقا هاکان..شمام ع  کنهیفرق م ی_بستن

 ه یبستن نیما سه نفر هم  نی_بله نقطه مشترک بهاکان

  خواستمی م  شهیپارک تموم   نیا  ری مس  خواستی زدمو به مردم نگاه کردم دلم نم یلبخند
 کنم البته کنار هاکان   یرو  ادهیکل شب پ

 ل؟ ی_د هاکان

 هوا گفتم:  یب

 _جانم؟ 

 جوابشو دادم  ینطور یچرا ا  ی وا دمیبه موهام کش  یبهم نگاه کرد دست هاکان

 ؟ ی از اون غذا برام درست کن  ی_بلد هاکان
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 هفته درست کنم؟   نی..براتون اشهی_مگه م

 _اوهوم..با گوشت دوست دارم هاکان

  هی میرفتی توش بود برداشتمو همونطور که راه م  اشتماددیکه دفترچه   فمیاز تو ک  عیسر 
 کردم  ادداشتی دفترم  یاوردمو تو  رونی خودکار ب

 ؟ یکن یکار م ی_چهاکان

 کنم یم  ادداشتی_

 نه؟  یدور بمون لی موبا ی از تکنولوژ یکنیم ن ی_توهم تمر هاکان

 داره   سکیاما خب ر کنمیم  نی_تمر 

بار جاش   هی  شهیبار گم م هی شهی تموم م شیبار باطر  هی  شهیم یروسی بار و هی_اره  هاکان
 دوست ندارم  ادیبهونه هاته هرچند منم ز  نایحتما ا   یذاریم

 دم یکش کمیهم قلب کردمو   یدستامو تو  رفتمی زدم همونطور که راه م یلبخند

 ست؟ ین ری دلگ دیدوست ندار  رویچیتحت کنترل ه یزها ی _شما عموما جز چ

 _نه هاکان

 _کوتاه و تمام؟ 

 دس یچیو پ یطوالن یزا ی _بهتر از چهاکان

  نیلحظه چشماش از ا  هیکه باعث شد  ستادمی زدمو روبه روش ا یاز کنارش جست  عیسر 
  الیخ یچهره مصمم و ب هی  یعنیگرد بشه اما باز به حالت اول خودش  می کهویعمل  

 برگشت  

 بپرسم یزی چ هی خوام ی _باشه باشه خب م

 شنوم ی_خب..مهاکان
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 یثیباال داد لبخند خب ییقدم عقب برم ابرو  هیقدم برداشت که باعث شد من  هی  هاکان
راه   یبه روش زدمو عقب رفتم همونطور که عقب عقبک یزدو جلو اومد منم لبخند بدجنس

 کرد یلبش بهم نگاه م  یلبخند کوتاه رو   هیبا   الیخ  یاونم ب  زدمیباهاشم حرف م رفتمیم

بعدش   دی ندار ی ریتقص چیشمام ه فتهیب یاتفاق  هیلحظه خارج از کنترل شما   هی گم ی_م
  دیتونیهم هست که نم یشد و جور یقروقاط تونیکرد زندگ  دایادامه پ  ینجوریماجرا هم

 نی ایدر ب

 یکه به واسطه کمک یهاکان بازومو گرفت به پشت سرم برگشتم متوجه دوچرخه ا  کهوی
شدم   خوردی م  یبودو داشت بستن ستادهی م کنارش اه یهاش پشت سرم بودو پسربچه ا 

هوا تکون دادمو به  ی دستمو تو میرومو ازش گرفتم هاکان مچمو ول کرد و باز راه افتاد
 عقب عقب راه رفتن ادامه دادم 

 ن؟ یکنیکار م ی_خب اون موقع چ 

 ی د یکار دستمون م هیکنار دستم   ا یب یی خوای_مهاکان

 گه ی حواستون بهم هست د  دیشما هست د ی_نه نگران نباش

 زد  یباال دادو لبخند  ییابرو  هاکان

 ؟ یحد اعتماد ار  نی_تا اهاکان

 جواب سوالمو بده؟  دیزودباش دیجواب دادن به سوالم در نر  ری_از ز 

و براساس   نمیبیآخرشو م ندازمیم  ینگاه هیخودم   تی..به وضعشمی_اول منتظر م هاکان
 کنم یبعد حرکت م گرمیم  میاون تصم

 به روش زدم رومو ازش گرفتمو کنارش راه رفتم  یلبخند

    هی_منطق
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گرم   ینطوریوقتام ا  یبعض میبود  ریکاردو پن نیوقتا ع  یباال انداخت بعض یشونه ا هاکان
 واال   میبود وونهی د یمیو صم

 د یهست پی_بدون کت هم خوشت

 د  که تنش بود نگاه کر  یپررنگ یسمتم برگشت بعد به لباس مردونه آب  به

 کم دارم  یز یچ هیانگار    ستی_کت که تنم ن هاکان

 دی هست پی هم خوشت  ینطوریا  نهیبه خاطرهم نی_عادت کرد 

  نکهیا ادیلباس بهت م نیکنم..ا فی بذار منم ازت تعر  یکرد  فی_حاال که تو ازم تعر هاکان
 کرده   ر یی صورتت واقعا تغ ی هاتو باال زد   یچتر

 اد؟ ی_بهم م

 نگاه بهم کرد بعد گفت:  هیبه سمتم برگشت  هاکان

 ادی _اره بهت مهاکان

که  یجان ی ه هیشوق خاص  هیبهم دست داده بود  یحس خوب هیزدم   یلبخند
مغرور از  روی مرد سخت گ  هی یفا یتعر  ایهاکان بود  یحرفا  لشیواقعا دل  دونستمینم

 قشنگ بود یلیکه بود برام  خ یخودم هرچ

 م؟ یور بزند هی م یبر یا  هی_پاهاکان

 بهش نگاه کردم  ثیخب

 ؟ یالت باز  م یبر دیدیم شنهادیپ  دیدار  میرمستقی_غ

 د یدو  نشیکرد دستمو گرفتو به سمت ماش ییخنده باصدا هاکان

 سوال  ری ز  رمی از دهنت نشنوه م ی حرف منو کجا کشوند کس نی _ببهاکان

 سوال  ریز  رم یخودم م ینطوریا  کنهیباور نم یبگمم کس دی_نگران نباش
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سوار شد منم سوار شدم دکمه کنار   عی زد سر موتوی ر دیکه رس نیبه ماش دیخند هاکان
 به سمتش برگشتم  یرفتن سقفو زد با خوشحال

 م یداشته باش  دی زدن هم با غی_ج

  میر یم  نهیبیهم مارو نم  یباشه..اونجا جادش خلوته کس می_از شهر خارج شدهاکان
  یشگ یهم یهمون جا 

 خبر بدم   نیلی_باشه من به آ

که به خارج از شهر متصل   ییاز جاده ها یکی به سمت  میکه راه افتاد مستق هاکان
 یباد با موهام باز  دمیباال برد با ذوق خند یخلوت بود رفت سرعتشو حساب  شدو یم
 به سمت هاکان برگشتم  یخاص اقی با اشت کردیم

 م؟ ی_شروع کن

 دم یاجازرو م نیتو ا  من حساب نکن اما به  ی_نه روهاکان

 تا حاال اجازه من دست شما افتاده؟  ی_نه بابا..از ک

 کن یخودتو خال می_بذار دهنم باز نشه تا جروبحث نکنهاکان

 خودمون بمونه قول دادم  نی قرار شد ب د ی..زودباشیکن یخودتو خال دی_شمام با 

بود   کیتار کمیکمتر کرد جاده   کمیبه اطراف نگاه کرد سرعتشو  کمی  دیکش  یپوف هاکان
 گرفتمش  یگندش بردم به آروم  یاما حواسش به جاده بود دستمو سمت بازو

 ی تونی _م

که اصل ازش انتظار نداشتم   یحرکت ناگهان   هی یتو   دیکش یسرعتشو باالتر برد پوف  هاکان
 کمی خنده  ریزد ز  دیحالتمو د  نیداد زد که باعث شد زهرم بترکه هاکان که ا کهوی

قلبم گذاشتم و چپ چپ بهش  یدستمو رو  د یخند یبلند  یسرعتشو کم کردو با صدا 
 نگاه کرد 
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 ؟ ی د یم یشنهادی پ نیهمچ هیچرا   ی ترسیداد زدنم م ی_توکه از صدا هاکان

 ی داد زد  ییکهو یشما  ترسمینم ری_نخ

 میزدم هاکان چشماش گرد شد بهم ن غیبزنه که بلند سرش ج یخواست حرف  هاکان
زدم کم کم هردومون باهم شروع   غیمن داد زد منم دوباره سرش ج نی کرد اونم ع ینگاه
 م یدیقدهمو خند میبه داد زدن تهش زد میکرد

 داره   ی_حس خوبهاکان

   یلی_اره خ

 ی د یبفهمه سرتو از دست م ی_کسهاکان

سرمون نبود   یباال  یو سقف کرد یم  یبهش رفتم همونطور که هاکان رانندگ یغره ا  چشم
  یبا ذوق زدم سرعتش عال یلبخند  شدیتعادلم حفظ م ینطوریگرفتم ا  شرویبلند شدمو ش

 بود

 ل ید ی فتی_نهاکان

چه   رفتیم  ادمی  یهمه چ زد یدستمو باز کردمو سرمو عقب بردم باد که به صورتم م هی
دغدغه و مشکل داشتم به  یقدر خوب بود چه قدر االن آرومتر بودم انگار نه انگار کل

به هاکان نگاه کردم   ستادمی دوتا دستام از هم باز شده اما هنوز ا  دمیخودم که اومدم د 
دستشو دراز کرده بودو پشتم   یکی دستش به فرمون بودو نگاهش به جلو و اون  هیکه 

 به روش زدم  یبخندل فتمیگذاشته بود تا ن

 _ممنون 

 راحت باشه التیخ یفت یب ذارمی_نمهاکان

لذت ببرم به آسمون نگاه کردم    بردمیکه م یفیکردم از ک یشوق رومو ازش گرفتمو سع با
 لب زمزمه کردم  ری ناخواسته آروم ز 
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 خدا  یکه هست ی_مرس

 ..... 

دو   یساعتا  شبیدشده بودم  داریاز خواب ب ری د  کمیامروز  ختمیتابه ر  یمرغو تو تخم
شده بود   رم ی ساحل چون د می رفت کمیآخرشم  می رفت رویطوالن یلیخ  ریبرگشتم خونه مس

تا بخورمو    کردمیدرست م  نیلیخودمو آ  یداشتم صبحونه برا  یعجله ا نی به خاطرهم
البته با    کردمیم  فی تعر نیل یآ یهم برا  شبید  یزودتر برم خونه هاکان همزمان ماجرا 

 سانسور  

 _بعد آقا هاکان منو رسوند خونه 

تورو برسونن توهم   خواستنیاالن اگه هردوتاشون باهم م   لیجاش خوب شد د هی_ نیلیآ
  گفتیبعد هاکان م  رسونمتی من م  گفتی فکرشو بکن رامان م یموندیدوتاشون م نیب

 ور هاکان آصلن با جنتلمن مغر ای  یبا رامان بر یموند ی بعد تو م رسونمتیمن م  ییبخوا

 گفتم یبود نگاه کردم با لحن مسخره و طعنه دار الیخوش خ  نقدریکه ا  نیلیآ به

  گهید ن یلیآ نی کردم بب یری بزرگ جلوگ یدعوا  ه ینه؟از  نی لی_چه قدر من شانس دارم آ
هردوشون همونطور که  کی رمانت کمی  شونیکیاون   شهیآت شونیکی حرفارو نشنوم    نیا

 شن یعوض نم نایا  رنیهمونجور م میاومدن،از زندگ

 ازم گرفتو نونو برداشت  یشگونین نیلیآ

 یش یم  شونیکیانشاهلل تو قسمت   شعوری ب ری زبونتو گاز بگ نمی _برو گمشو ببنیلیآ

بدون توجه به  رفتمیم ی زنهارخوری به سمت م داشتمویاملتو برم تابهیماه  کهیدرحال
 حرفش ادامه دادم:

 راهم معلومه  مونمیدوتا نم نی ا نیمن ب  نی_به خاطرهم

 ل؟ ی_کدوم راه معلومه د نیلیآ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

511 
 

خودش لقمه گرفتو   یروبه روم نشست برا  دویکش یدار بهش کردم که پوف ینگاه معن هی
  لروین لی باشه موبا ادمیخودم گرفتم  یلقمه برا   هیمنم   دنشینرم نرم شروع کرد به جو

  خواستیم  لیاورده بودم اونطور که معلومه ن ری خودمو از تعم  لیبراش بذارم موبا 
 کار یچ  خواستیم نوی شاهانه دستش بود ا  لیا موب یکی اون  گه یبفروشتش بله د

مثل همه   یدوست معمول  هی  نی_بله پس شما و رامان فقط باهم دوست هستنیلیآ
 گه ی د یها   یدوست

  نیا   یموضوعو بفهمونم اما االن تو   نیبهت ا  خواستمیمدت م  نهمهی_خداروشکر ا 
   ید یفهم قهیدودق

 ادامه داد: یدار یبا لحن معن نیلیآ

چون تو از هاکان    کنمینم یاشاره ا  چیدرمورد رامان ه نیبه خاطرهم دمی_اره فهمنیلیآ
 اد یخوشت م

 زدم  باال دادو موشو پشت گوشش ییگرد شده بهش نگاه کردم که ابرو  یچشما  با

..از یبریکه اسم رامانو اصل نم  ی بریاسمشو م یجور  هی..ی_قبول کن که دوسش دارنیلیآ
 رون ی نکن قشنگ بده ب شیمن مخف

  ن یازا نمیگمشو بب ذارهیحرف تو دهن من م یچه طور نی..ببکنمایکچلت م شمی_بلند م
 ا ینزد  یحرفا زد 

 که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم دیبا شرارت خند  نیلیآ

 ی نیبی_حاال منیلیآ

برات   یلیخ  شونی..معنسی..دوست..دوست..رئسی..رامان دوستم..رئسمی..هاکان رئنیلی_آ
 سخته؟ 

شوهرخواهرم   سش یرئ نی..اس ی..دوست..دوست..رئسیرئ نی ا نیب د ی_نه خب شا نیلیآ
 شد
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نکردمو   یمنم نامرد  دیبلند شد دو یزدو از صندل یبردم که جست زی به سمتش خ رسما
 دم یدنبالش دو

 .... 

  یاپن آشپزخونه گذاشتم دستامو رو  یرو  دارویخسته شده بود با غرغر خر  یلیخ دستام
 روش خم شدم  یاپن گذاشتمو کم

 خدا  ی..آدیخر یبر  دی هر هفته با یش یخسته م نقدریکه ا لی برات د رمی_بم

 شون یاریخودت ب ستین یاز یباال ن  ارهیب ارود ی_بگو به راننده برات خر

ابروش   هیکه باعث شد   دمیجا خوردم از جام پر  یهاکان حساب یصدا   دنیبا شن کهوی
 باال بپره 

 شرکت  دیرفت کردمیم  ؟فکری_شما خونه ا 

از   پیجذاب و خوشت شهیمثل هم  دیبه کت و شلوارش کش یآب خورد دست کمی  هاکان
کراواتش با کت و شلوارش ست   شهیاومد هم یخوشم م یلیخ کردیکه استفاده م ییرنگا

 کنه پشیاز قبل خوشت  شتری ب شدیو همرنگ هم بودن که باعث م

 کردم  رید کمی  رم،فقطی_مهاکان

کردنش مشکوک   رید  نیشده بود هم ا یطور ه ی  افشی بهش نگاه کردم هم ق مشکوک 
 زد یم

هم که ازتون دارم تا    یمدت که من تو خونتون بودم با توجه به شناحت نی_آقا هاکان..ا 
 نشده؟   یزیچ دیمطمئن دیکن  رید یکار  یکه برا  دمیحاال ند 

بود که باعث شد   نیزم یدستشو باال اورد که من سکوت کردم نگاهش رو  هی  هاکان
 تعجب کنمو بهش نگاه کنم

 حالم.. کمی_صبح  هاکان
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اورد بعد کامل به    نی ه کرد چشمام گرد شد دستشو پابعد صورتشو چرخوندو عطس و
 سمتم برگشت 

 شد  رید نیکسل بودم حالم خوب نبود به خاطرهم  کمیصبح  گفتمی_اره داشتم م هاکان

اومد گشت و گذار شبونمون   یبود باد م ایآقا هاکان اونجا کنار در دی_شما سرما خور
 ن؟ ی پوف بادش بهتون نساخته تب دار

بهم   نکهینه تکون داد بدون ا ی به معنا  یبرد دست  یدستمال کاغذ  دستشو سمت هاکان
 نگاه کنه گفت: 

 تب ندارم  لی _نه دهاکان

االن براتون   دمیخر موی خوبه من امروز ل دیاصل نگران نباش دیشیشما متوجه نم نی_دار
 کنم یدرست م تونی و عسل و ز   مویمعجون ل هی

بزنه بهش  یحرف  نکهیبه سمتم برگشت قبل از ا  رفتی م یکه به سمت در خروج هاکان
 گفتم: عی اجازه ندادم سر

گرم    روعسلیش هیبعد از نهار هم  یبراتون درست کنم برا  تونمی_البته سوپ مرغ هم م
  کنهی آرومتون م

 ست ین یاز یسادس ن یسرماخوردگ هی  لی_د هاکان

 سمتش برگشتم  به

..چشمهاتون  دهیساده باشه..رنگتون پر  یرد سرما خو هی  ادیاصل به نظر نم نجای_واال ازا ا
باشه بهتره   تونهیم یمار یپشتش چه ب تتونی وضع نی ا دونهی شده خدا م بیعج

 د یاستراحت کن

 بهم نگاه کرد  دویکش شیشونیبه پ یدست دیابروهاش باال پر هاکان
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تازه   یخوبه خوراک میسالمه تغذ مینشدم چون زندگ ضی من سالهاست مر  لی_د هاکان
 یمن رفتم موفق باش  گذرونمیهم باشم سرپا م ضی مر  یعنی خورمیم

 شدم دست به کمر با حرص گفتم:  رهی رفتنش خ ری مس به

به کارات برس   لی د الیخی دنده پوف منو باش نگرانش شدم ب هی_پسره مغرور لجباز  
شده بود    ضی هاکان بود واقعا مر شیکردم خودمو به کارام سرگرم کنم اما ذهنم پ یسع
انسان دوستانم   فهیوظ دونهی هرچند صلح خودشو خودش بهتر م کردی استراحت م  دیبا
 جون  لید ال یخیبود که بهش تذکر بدم پس ب نیا

   

 )هاکان( 

رامان چه   نی اوضاع ماش می نیبب مونیشخص نگیپارک میرامان باهم اومده بود همراهه
و    نیخودمون بود راد یها  ن یماش یمخصوص بود که فقط برا  نگیپارک هی  نجایطوره ا

  یهم داشتن که همگ گهید نی باهاش تصادف کردن سه تا ماش کهیاز اون ری هانا هم به غ
حضانت کارنو گرفتم    یبزنم گذاشته بودم وقت تبهشون دس  خواستمیبود فعل نم نجایا

  نایچون اون ماش ختمیری محساب کارن  یرو  فروختمیم  ای  داشتمینگهش م ای بعد از اون 
 رامان به سمتم برگشت  دمی به کتم کش یکردمو دست یپدرومادر کارن بود سرفه ا  یبرا 

 ؟ ی _داداش خوبرامان 

 ست ی ن یزی_خوبم چ

خونواده ما بود  یمیقد کیکه مکان میمتوجه اوستا کمال شد   میدیرامان که رس نیماش به
 کرد ی م  شیکاپوتو باال زده بودو داشت بررس

 چه طوره؟  تی _اوستا کمال وضع

مهربون که   رمردیپ هیزد  یلبخند  دنمونیاورد با د رونی کاپوت ب  یسرشو از تو  کمال
 قابل اعتماد پدرم بود  شهیهم
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امروز  نی ماش میهست کهیت هیامروز منتظر    ستی ن یبد  تی_شکر آقا هاکان..وضعکمال
 د یری بگ لی و سالم از من تحو حی دست من بمونه به اذن خدا فردا صح

 _دستت درد نکنه اوستا کمال رامان 

  یها  نی رامان عاشق ماش د یبه بدنه قرمزش کش یرفت دست نشیبه سمت ماش  رامان
مدل    دیخر یم  نیماش یاسباب باز   یوقت شهیهم بچه بود هم  یبود وقت یمی طرح قد

بردمو تک خنده   بمیج یدستامو تو  دیخند  دویسقفشو بوس  یرامان رو  دیخر یم  شویمیقد
 کردم  یا

که  ی بد ؟حرفید یباکلس هاکان خواب یها   نیماش  نی..امروز بقی_سلم رفرامان 
 کنم یم  شونیخودم اسقات زمینزدن؟اگه زدن بگو عز

  دنیبا د کهو ینگاه کرد   نگیو به اطراف پارک دیکردم رامان هم خند یخنده مردونه ا  تک
 د یابروش باال پر   هیبودن  دهیکه روش چادر کش ینیماش

 ه؟ یجمع شده..اون چ یانگار ه؟جلوشیچرا اونجور  نی _اون ماشرامان 

شدو   ینگاهم جد کمی شدم لبخند رو لبام نمونده بود  کی قدم بهش نزد  هیکردم و   یاهم
 نگاه کردم  کردیبهم نگاه م یبه رامان که سوال

 باهاش تصادف کردن  نایا   نیکه راد هینی_ماش

بهش کرد    گهینگاه د  هیبرگشتو  نیلباش رفت به سمت ماش یجا خورد لبخند از رو  رامان
 بعد به سمتم برگشت 

   کنه؟یکار م  یچ نجای_ا رامان 

 _من اوردم 

 _چرا؟ رامان 
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گذاشت چونشو بهش چسبوندو به    نشیلبه سقف ماش  یدستاشو رو   دی صداش لرز   رامان
 شده بود نگاه کرد   میچادر قا ری که ز  ینیماش

بهت بگم بعد  خواستمیوقته م یلیاوستا کمال بهش نگاه بندازه خ گهیبار د  هی_خواستم  
 ییخوایدراومد اگه م ن یو هانا از تو ماش ن یراد لی از وسا کهیچند ت   هیاز تصادف 

 ..شینیبب

 گفت:  عی به سمتم برگشت سر رامان

 نمشیبب خوامی_مرامان 

 داخل صندوق عقبه  نمی_تو ماش

جعبرو از توش   هیخودم رفتم جعبه عقبو باال زدم و  نیکنارش رد شدمو به سمت ماش از 
  لی داخلش که موبا اتی اوردم سمت رامان گرفتم رامان هم درشو برداشتو به محتو رونیب

  دینگاه کرد دستاش لرز  یم یطرح قد  یاسباب باز   نیماش  هیو   ید یس  هیبودو  نیراد
 هانا بود   هی هد  کردیگردنش م شهی خورد که هم نینگاهش به پلک راد 

 _داداش رامان 

 _بله؟ 

 ؟ ید یبگم اجازه م یزی چ هی_رامان 

 ؟ ینگهشون دار ییخوا ی_م

قرمز شده بود اما من فقط   کمی دستشو سمت پلک برد سرشو باال اورد چشماش  رامان
 بود و ناراحت  ینگاهم جد 

 خواهرته اما.. هیهد دونمیم ینداز ینگهش دارم؟تو که گردنبند نم ید ی_اجازه مرامان 

 کهیتا زمان ی نگهش دار ول ستین یبرادرته مشکل ن یخواهرم به شوهرش بود راد هی_هد
 کارن بزرگ شد  
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 ن یهم هاناس هم راد   ادآوریپلک   نی به کارن..ا  دمشی_باشه اونموقع مرامان 

 نیاز دستش گرفتمو داخل ماش یتکون دادم جعبرو به آروم دی به نشونه تا یسر
 گذاشتم  

 هانا توش نبود   لی_موبا رامان 

که  ینی هردو دست به بغل  به ماش ستادیدادم اونم کنارم ا  هیبستمو بهش تک جعبرو
 م یشد  رهی بود خ دهیجلوش جمع شده بود اما چادر روش کش

خدشه هم برنداشته معلومه تو   هیسالم موند  نیمال رادهانا خورد شده بود اما   لی_موبا 
 هانا بوده  فیک

اونور ببره    نوریبا خودش ا شهی کوچولورو هم یا شه یعطر ش هی_هانا عادت داشت رامان 
 بود؟  فشیاونم تو ک

  کنمیاحساس م کنمی بوش م یخودم برش داشتم وقت یبود برا  دهی _اره پدرم براش خر
 حموم  رمیم  عی سر ارهی بهم فشار که م زنمی وقتا تو خونه به خودم م یکنارمه بعض

 اصطبلشون  ای هانا  ؟رستورانیکنیکار م یخونرو چ ی..راستی_حق داررامان 

حق اونه درسته به من    زنمیهمشو به اسم کارن م رمی_فعل دنبال حضانت کارنم بگ
 آدماس  ت یاما مهم تر از قانون انسان  شمیکه ول رسهیم

 داداش کارن کنار تو هم جاش امنه هم مالش  یگی م نویهم دونستمی_مرامان 

توجه به  ی ب نیاومد به خاطرهم یبرام جور در نم یزیچ  هیشدم  رهیخ  نیاخم به ماش با
 حرف رامان گفتم: 

 نی همچ هیکه چه جور  دیفهم شهیبارها اومده و رفته بود نم  نی راد روی _اون مس
 کرده  یتصادف

 کنه یاعتماد به نفسم که شده اشتباه م یآدم از رو  ی_گاه
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بود روشو    دهیبه سمت اوستا کمال برگشتم که به سمتمون اومده بود و حرفمو شن کهوی
 رامان  نینگاه کرد بعد برگشت سمت ماش نیراد نی ازم گرفت و به ماش

 اد؟ ی م یچ  نیماش  نی_حاال سر ا رامان 

  یا گهیالبته اگه خواسته د میار یدرش م نجای تموم بشه از ا  مهیمراحل ب ی_وقتکمال
 ن ینداشته باش

 میداشته باش ی_نه داداش چه خواسته ا رامان 

  نیبود اما من به سمت اوستا کمال برگشتم که با ماش نی ماش  یهنوز نگاهش رو رامان
 زد یسروکله م

 _فعل بمونه 

 آقا   یلی_هرجور ماکمال

 شدم   رهیبرگشتمو دست به بغل بهش خ نی سمت ماش به

..چندتا ملق  کنهیچپ م نیماش کهوینقص و آروم.. ی..جاده بنیمثل راد ی_راننده خوب
 برام مسخرس   کمیرو هوا..هـــه  رنی ..خونواده من مزنهی..به جدول مزنهیم

  بود اما چون دهیبه ذهنش رس ییزا یچ هیبهم نگاه کرد روشو ازم گرفت انگار اونم   رامان
 گفت ینم یزیشده بود چ یاحساسات

 

 ( نی)انگ

 :دمی با حرص غر زدمیضربه م اردیلیب یدستم بودو به توبا  اردیلیکه چوب ب همونطور

 شم یم وونهیدارم رسما د  خوردمیقسم م شم یم وونهی_دارم د 

 برگشتم   ر یشدمو به سمت رسول و بک راست
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کار   یشرکت هاکان چ نگیپارک ی تو یلعنت نیاون ماش دی بگ شهی_م
 کنـــــــــــــــه؟ یم

 بمونه  رونیاوردنش حتما نخواستن ب روز ید میدونی_خودمونم نمریبک

 یرنگ ی گذاشتمو به توب ها  زیم  یلبه ها  یدستمو رو دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 شدم  رهی خ زیم  یرو

  میدیتصادف شد فهم یوقت نی که کرد  یبه شما احمقا سپرد اون از کار شهینم روی کار هی_
 بوده بعد.. ن ی ماش  یکه بچه تو

قرار نبود کارن  میکرده بود قیما کامل تحق می دیخودمون بعدش فهم دی_باور کنریبک
سروکله کارن هم    کهویقرار بود برن اما   نیباهاشون بره فقط لمان و هانا خانوم و آقا راد 

 شد  دایپ نیاون ب

شرکت و سهام و   کردم؟از یکار م  یمن چ  دیرسیم   یبیتصادف آس ی_اگه به اون بچه تو 
 کردم یآدم دستو پنجه نرم م یبا کل دیبا شدمیمحروم م  گهید  یهزار کوفت

 با اخم رومو ازشون گرفتم دیکش یپوف ریبک

 کار ما بوده؟  نیماش نیا   هیچه قدر احتمال داره بفهمن دست کار نمیبب دی_حاال بگ

که  یزیاز چ  شدیکمپوت م  دیبا نی_واال من کارمو خوب انجام دادم آقا..ماشرسول
 وارد شده   یخسارت کم زدمیحدسشو م

 گفتم:  یزیآم دی خم شدمو با لحن تهد زیم  یحرص بهش نگاه کردم رو  با

 ؟ یعنی_

  هیبشه که  رشیدستگ ییزا یچ هیکنه امکان داره   یبخواد بررس یاگه کس  یعنی_ رسول
 به اوستاش داره  یالبته بستگ   ستین ن یقطعه مهم از ماش

 به اوستاش داره؟  ی_بستگ
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خونسرد به  دونستیم زمویآم  دیلحن تهد  نیا یانگار خوب معن دیکش   یکلفه پوف ریبک
کتشو   قه ی مشت زدم تو صورتش محکم   هی ستادمیسمت رسول رفتم روبه روش که ا 

 خوابوندمش با ترس بهم نگاه کرد با خشم داد زدم:  اردی لیب زیم  یگرفتمو رو 

موضوع فاش بشه کارم ساختس    نیا  که؟اگهی مرت ی گی م یدار یچ یفهمی؟میی_چه اوستا 
 که یمرت  کنمیم خرم؟خفتیبه جون م رو یسکی ر ن ینظرت من همچ ؟بهیعوض

 نعره زدم:  تونستی کرد منو ازش جدا کنه اما نم یبه سمتم اومد سع ریبک

 خر مفت خور  که یمرت کنمیمحوت م  نیزم یخودم از رو یا _خودم با دست 

 دارم نزن  یفکر  هی_داداش..داداش نزن من رسول

 ؟ ی_چ

   دمیقول م کنمیموضوعو من حل م  نی_ا رسول

مشت مفت خور دورمو   هی  دمیموهام کش  یتو یول کردمو کلفه دست  قشویحرص   با
 گرفتن خدا  

 تو دادگاه؟  میاستفاده کن  هشیعل یاز هاکان گرفت  ییآتو ری_بک

   ادیصاف م رهی آدم صاف م ن ی_نه داداش ا ریبک

 ذاره یخب حتما با چند نفر قرار م  ستی _مگه مجرد ن

 ست یاز اون آشپزه ن ریبه غ یدختر  چیداداش دوروبرش ه ستی_اصل از اون آدما نریبک

د مو  که به سرم زده بو یلبام نشست فکر  یرو یبهش نگاه کردم لبخند بدجنس  مشکوک 
 باهوش   نی به خودم انگ ولی ا  رفتیال درزش نم

 و تماشا کن  سای..وامیکنی _ما دوروبرشو پر م

 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

521 
 

 )هاکان( 

 به سمت مهرانا برگشتم و گفتم: مینشسته بود لمیاتاق جلسه همراهه مهرانا و وک تو

 م؟ یمرورش کن  می هست بخوا ی زی روزانه چ ی_کارا 

خوب نبود   کمیشدم اما حالم   قیپوشرو باز کردو جلو دستم گذاشت بهش دق هی مهرانا
 بده  ح یمنتظر بودم خودش توض  نیحوصله بودم به خاطرهم یب

پول به  دیچندتا امضا بزن هی  نایمار  یبرج ها یسند زن یبرا  دی _آقا هاکان با مهرانا
 شده مونده سند به اسمتون منتقل بشه  زی حسابشون وار

کارن   یواحدشو برا  هیو هانا   نی قرار بود همراهه راد کنمیواحدشو جدا پرداخت م  هی_
 ن؟ یاونم کرد یکارا  میبخر

آقا   موندی م  شی کی میکرد  یداریسه تا از برجارو خر   ری_ما طبق گفته شما و آقا دممهرانا
کردن   یداریخر رمی کیخودمون باشه اون  یاون محوطه فقط برا نکهیا   یگفتن برا ریدم

 دیاون برجو به اسم کارن بزن یاز واحدها  یکی سند   دیتونی بعد از انتقال سند شما م

 به اسم خواهرزادم بخوره  مای مستق خوام یم  شهیم یروالش طوالن ینطوری_ا

  دهیخانوم رس نایآقا هاکان فعل حضانت کارن به سول دیکارو فعل نکن نی _بهتره الی وک
   شهیثبت م  شونی ا اون خونه هم تحت اموال   ینطوریا

بهتره فعل دست بکشم خودکارو   گفتیراست م دمیکش ینگاه کردم پوف لی حرص به وک با
 گفتم:  یبا لحن خسته ا دمیکش قمیبه شق یبرداشتم دست

برج  د یبفروش میکه حرف زد ییمتا یبه ق رویبق دیاز واحدارو نگه دار  یکی_باشه..پس 
 خودمون در چه حالن؟  ی ها

  هی دی خوای ..فقط آقا هاکان حالتون خوبه؟مفرستمیگزارش براتون م هی _از همشون  مهرانا
 ارم؟ یمسکن براتون ب  ای  نیتامی و



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

522 
 

 خورم ی_نه مهرانا خانوم ممنون قرص نم

 برگشتم   لمی که کردم پروندرو به سمتش گرفتم به سمت وک امضاهارو

  یمسئله تو  نیهفته ا ن یا دی باشه با یلسه سومج  خوامی_واسه گرفتن حضانت کارن نم
 دادگاه تموم بشه 

حضانت کارن   خوانیم ی مال تی موقع یکه اونا برا  میدادگاه ثابت کن یتو  دی_با لی وک
 رن یبگ

که تونستن کردن   یضربه زدن به ما هرکار یما هستن سالهاست برا   یتجار ی_اونا رقبا
 ست؟ ی ن یکاف ییخودش به تنها نی بارم اقدام نکردن ا هیکارن  دنیواسه د  یول

 جلو دستش نگاه کرد به سمتم برگشت و گفت:   یبه برگه ها  لی وک

تر   یقو  یل یدادگاه خ یتو  میثابتش کن  میباشه اگه بتون تونهی م یمحکم لی دل ن ی_الی وک
 م یشیم

 باال دادمو گفتم:  ییشدم ابرو   رهی ازش گرفتمو به روبه روم خ نگاهمو

زده   یشتریب یدست به کارا  ن ینزدم اما مطمئنم انگ ینبود دست به بررس فمی_چون وظ
 ست ین یازش بعد   یکلهبردار ییکنه مثل قاچاق پولشو  یرقانونی غ یامکان داره کارا یعنی

 _منظورتون..لی وک

  هی تونهی نم رهیگی که از پروژه ها م یبا مبلغ گذرونمیکاراشو که از چشم م ی_از نظر قانون
 بده  شنهادی اونم پ  ذارمیمن دست روش م رایکه اخ ییپروژه ها  یبرا  رویمبلغ  نیهمچ

 میاثباتش کن میکه بتون میمدرک داشته باش دی حرفتون با  نی_هاکان خان واسه ا لی وک

 ..وقتشه منم از آدمام استفاده کنممیبزن ییکارا هیدست به   دی با دنش یفهم ی_برا 
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 همه اعتمادمو از دست دادم   کنمیگرم هم به زنا اعتماد نم هی گهید م ی_من تو زندگریدم

  یتک خنده ا  دمویبه سرم کش یدارتو پرتاب کرد دست ریروشو ازم گرفتو با حرص ت بعد
 بود من خبر نداشتم  بل  طونیچه قدر ش نیلیکرده بود آ فیکردم همه ماجرارو برام تعر 

 ی وستی _پس تو هم به کاروان داداش هاکان پ

 افشی بودم ق دهیدستشو فشار داد تا حاال ند ی تو یرها یبه سمتم برگشت ت ریدم
 شه  ینطوریا

 تونهیچه قدر م گهیبهم دروغ گفت فکر کرده د  یکل ی_تو چشمام زل زد به راحتریدم
 ادامه بده؟ 

 خواسته بگه اما نتونسته  دی_داداش شا 

به نظرم از  گفتی راحت م یل یخ خواستینتونسته بگه اگه م رویچ ی _نه داداش چریدم
  یبگم اصل من چه طور خوامویفعل م یخوشش اومده گفته بذار هرچ یلیخ ی زندگ نیا

 ..دختر..شدم نیوابسته ا 

برام   شتریموضوع ب  نیچرا اما ا  دونم ی زدم نم یلبخند  کردیکه با حرص پرتاب م ییرا یت به
از سر   دمیدیم  رویدم یحرص خوردنا  یبه خصوص وقت یبحث جد  هیخنده دار بود تا 

 تا آرومش کنه  ارمیبراش ب یزیچ هیرفتم بذار  خچالیجام بلند شدمو به سمت 

 _خب باهاش حرف بزن

داشته باشم اصل   تونمیم  یچه حرف  یحرفه ا  یمن با اون دختره دروغگو  ری _نخریدم
 کنم یم  یبه بعد مثل هاکان زندگ نی بهتره از ا ینطوریباهاش ندارم ا  یکار

 به سمتش گرفتم  ی دنینوش هیکردم  یخنده مردونه ا  تک

 یی ا یب ایهاکان به دن  دیشد با شهی_البته هاکان نم ریدم
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 اونه  نیلیدوست آ  نیتر کی حرف بزن نزد  لیدرسته با د نی..انی_آفر 

  یترش مزه بوده خوشش اومده بود خونوادگ نکهی خورد انگار از ا  شیدن ینوشاز  کمی  ریدم
 از هاکان  ریاومد البته به غ  یترش خوشمون م یزا یاز چ

 نی ا  یخودشون راه انداختن اونم تو یشبکه برا  هیگروهکن   نای ا  ل؟داداشی_د ریدم
 موضوع هست 

 چه قدر نامرد بود  کردیخراب م  لرمی سمتش برگشتم داشت اسم د به

دختر مثل آب  نینکن..ا  نیتوه لینشد به د گهیلحظه..نه د هی ..سای _نه داداش وا
  قشیتو بکنه خب معلومه پشت رف  شیپ نویلیآ ی فوضول تونستیکه نم یخودی..بمونهیم
 باهات حرف بزنه  ادی باهات برخورد نداشت تا ب ادی ز  یاز طرف  موندهیم

آدم هست   یسر  هیدرسته اما از طرف منم به موضوع نگاه کن..مقابلم  نمی_باشه ا ریدم
  نیخودمون اصل مسئول ا  هانیال یحت  لید لین ن یپل نی لیکه همشون بهم دروغ گفتن آ

 گروه اونه

 یلیانار بودم خ وهیدوباره از شربتش خورد عاشق آبم دویکش یکردم که پوف یخنده ا  تک
جداگونه کنار گذاشته بودم   لی د  یترش و ملس برا  شی مدل نیخوشمزه بود به خصوص ا 

افتاده باشه به سمت   ادمی  یزیکه فکر کردم انگار چ کمیترش بود  یزا یاونم عاشق چ
 برگشتم  ریدم

توهم حرف    کنمیجمع م نجایا  رویکه گفت یینا یمن همه ا میکنیم یکار  هیما  نی_خب بب
 نه یکار ا نیدلتو راحت بگو بهتر 

 فکر کرد انگار از فکرم خوشش اومده بود   کمی دوی لباش کش یرو  یبهم نگاه کرد زبون ریدم

حرص بخورم و با حرفام سرتو به درد  نکهیا  ی_باشه داداش جمعشون کن به جا ریدم
 اد یاون ب خوام ینم یزنیزنگ نم نی لیعنوان به آ چ یبه ه یول زنمیحرفامو به اونا م ارمیب

 ادی _باشه اون ن
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به  کهی هم درحال ریکردم دم ییصدا یبرداشتم تک خنده ب لمویتمو موباازش گرف  رومو
 برداره گفت:  گهی د یکیتا   رفتیم  خچالیسمت 

 شم یفکر نکن متوجه نم یخند یم یدار ی واشکی _توهم ریدم

چپ چپ بهم نگاه کرد واقعا ماجراشون جالب بود   ری کردم که دم یخنده صدادار  نباریا
 ..میخدا امروز چه قدر بخند یوا 

  نیمبل سه نفره نشسته بودن و پل  هی  یرو لیو ن هانیجمع کرده بودم ال نجایا  همشونو
اون   ی هرسه تاشون کنار هم روبه رو   خواستی بود م ری خواسته دم نمیا  نشون یهم ب
  رونویاز پنجره ب  زدی نم یحرف  چیه  ریبکنن دم که باعث شد هرسه نفرشون تعجب ننیبش

دسته مبل تک نفره نشسته بودمو   یکار داشت منم رو ادی نتونسته بود ب لی د کردینگاه م
  کردنینگاه م ری دم یعنیداشتن به کارگردانش  گراشی بودم که باز  یکمد   لمیف هیمنتظر 

اما چون    کردینگاه م ریکه داشت به دم نیبه سمت پل هانینه ال ای  ادیبه حرف م ننیبب
 نگاه کرد  شدی خم م کمی  دیکنار دستش بود با هانیال

مبله    نینکنم حتما ا  تتونی شمارو تنگ کردم واال اذ  یجا  ینطوریخانوم من ا  ن ی_پلهانیال
 اسم سه نفره روش گذاشتن  یدونفرس اشتباه

و برده بودو داشت  فر  بشیج ی برگشت که دستاشو تو ری بلند شدو به سمت دم هانیال
 زد یآروم قدم م

 منتظرتون بمونم  تونمیم نیماش  یمن تو دی اگه بخوا  ری_آقا دمهانیال

 هان یال نی _بشریدم

هم انداخته بودن و    یهردو پاهاشونو رو نیو پل   لیدوباره نشست ن ن یکنار پل هانیال
 به سمتش برگشتم  نیبه خاطرهم ادی به حرف نم ریدم نی ا  دمیمنتظر بودن د

 م یاولو بشنو اتیبهتره دفاع ی_آقا قاض

 راست حمله کنم   هی  خوامیبشنوم برعکس م اتی دفاع خوامی_نه من نمریدم
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  یعسل زی که روبه روشون پشت م ری به دم لیسه نفرشون همزمان باهم جا خوردن ن هر
 بود نگاه کردو گفت:  ستادهی ا

تو خونه لم داده و   یاما به هرحال مقصر اصل دی حمله کن نی خوایراست م هی_خب لین
 د؟ یکار کن  یچ دی خوایاونو م دهیمورد علقشو م  لمیآخه االن ف شکونهیداره تخمه م

داشت   ی نطوریزدو با حرص بهش نگاه کرد واقعا براش متاسفم که ا  لیبه ن یتنه ا نیپل
وست شده بود اون معلوم  د  نی لیبود با آ یچند روز  نیپل کردیم یپشت دوستشو خال 

 خورهیحرص م لیاز دست ن  نقدریحق داره ا   لیاونوقت..پوف د  نهیلیبود پشت آ

شما   یبه کارا  دیاما فعل با   لین شهیم  یدگیبه حساب اونم رس رسهی_نوبت اونم مریدم
 کنم  یدگیرس

 اشاره کردو گفت:  لیبه ن ریدم

  دم یام م یپ  نیلیدارم به آ  یدونستی م رسوندمیتورو خونه م نی با ماش  ی_مثل تو..وقتریدم
 نه؟  یخونه خوب مسخرم کرد  یرفت یوقت

  ری گفت قراره دم نیاومدم پل نجایخودم ا تی ..من با رضاستین ینطوری_نه اصل هم الین
حساب پس   امیخونه ب یتو  ی اصل یمقصرها  یندگیبه حسابمون برسه منم گفتم به نما 

 ست ی ن یا گه ید  زیبدم وگرنه چ

 برگشت  ر یبه سمت دم خوردیحرص م لیانگار داشت از دست ن دیکش یپوف نیپل

 شدم   یطور هیمن   نیحرف زد  یاز حسابرس ی_وقتنیپل

اشاره کرد خندم گرفته    یسمت  هیاز سرجاش بلند شد دستشو تو هوا تکون دادو به   نیپل
 ه بودبامز  یلیاشون خ افهیق  ییبود خدا

اونجا مسئلرو حل    میهست بهتره بر یخونه خال ه ی یپشت ابونیتو خ  میکن یکار هی_نیپل
 هست  می..شکنجه گاه خوبمیکن

 نیسرجات پل نی _بشریدم
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  یکیدسته مبل و اون   یدستشو رو هی  کهیدرحال  لین د یکش یسرجاش نشست پوف نیپل
 بلند شه گفت:  خواستیم  ذاشتیم نیپل  یپا  یدستشو رو 

 ارم ی _خب بهتره من برم قهوه بلین

 گرفتو کنار خودش نشوند  لرویدست ن عیسر  نیپل

 شن یم یعصبان  یشیاز سرجات بلند م یوقت  نایجون..ا لین نی_بشنیپل

 هستن  یعصبان ینیشیهم م ی_خب وقتلین

  شدیبحث تموم م یوقت گرفتمی م  لمیکردم کاش ازشون ف یبه کمر  تک خنده ا  دست
 از دست داد   روی صحنه ها نی همچ  هی لیشد د ف یواقعا بامزه بود ح  دنی دیخودشونو م

 ن؟ ی چرا بهم دروغ گفت ن یجوابمو بد هیکاف ثی حرف و حد نهمهی_دوستان ا ریدم

نگاه   زدی و موشکافانه باهاشون حرف م یجد یبا لحن  کردویکه بهشون اشاره م ریدم به
 اومد  ی و هم بهش مو اخمال  یجد  افهیکردم ق

 ر؟ یدم میگفتیاومد مگه ما بهت دروغ م ینم شیپ ینطوریا  طی _اگه شرانیپل

  نیبه ا م یگفتم بر میراستشو بگ میبهتره بر گفتمی_واال من از همون اول همش ملین
 کرد  دمم یتهد  یدروغگو نذاشت حت نیلیآ یول  میبگ قویهمه حقا   ریآقا دم یعنی..ریدم

  لیگرد شده هردوشون خم شدن به سمت ن یبا چشما نیو پل  هانی ال  دیباال پر  ابروهام
 بود؟چه قدر خوب پشت دوستشو گرفته بود   قیاالن وقعا رف نیبرگشتن ا 

 ؟ ی از خونتون اومد  یندگ یبه نما  ینطوریواقعا تو ا  لی_ننیپل

خدا چه قدر بامزه بودن دو روز   یوا   دمیبه کنار گوشم کش یکردمو دست یخنده ا  تک
 کنن   فیبچه هاشون تعر یبرا  نارو یا  ننیبش دیکردن با   یکه باهم عروس نیلیآ  روی دم گهید
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  یاتفاق یل یکه البته خ دمیمسئلرو فهم یطور بود وقت نیاز طرف منم هم  ری_آقا دمهانیال
کار   یکار کنم چ یچ گفتمیبه خودم م یه یبعدش وقت یخب شوکه شدم ول دمیهم فهم

 دم یخانوم د یپل شیپ نجاینکنم االن خودمو ا

 ن ی_پلنیپل

 به سمتش برگشت  هانیال

 _بله؟ هانیال

   ینه پل هانیاسممه ال  نی_پلنیپل

فکر کردم اسمتون   کردنیصداتون م یوقتا پل یبعض ری آقا دم خوامی_آها معذرت مهانیال
 اونه 

  کردمی صدام بزن فکر م  یاونطور  ییخوای_آها از اون لحاظ..خب باشه توهم منیپل
 ی ستی اسممو بلد ن

 ینیپل دونمی االن م  یهست یپل کردم ی _خب واقعا بلد نبودم فکر مهانیال

دارن   تیموقع   نیا  یخدا تو  ی چپ چپ بهم نگاه کنه وا ری خنده که باعث شد دم ر یز  زدم
  کننیجروبحث م  نیسر ا

 ن؟ یاصل مسخرم کرد  نی..بهم بگگهیخب بسه د یلی_خریدم

 _واقعاکه لین

 میکن  یکار نیهمچ هی دی _اصل چرا با هانیال

 نشد  میاصرار کرد ی_هرچلین

 بهت دروغ گفتم  ی_من کنیپل
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  یجذاب ی واقعا صحنه ها  دمیرومو ازشون گرفتمو خند زدنی باهم داشتن حرف م همشون
 کنمیبود تا عمر داشته باشم فراموشش نم

   گهید هیخب کاف  یلی_خریمد

کنار هم   یکه سه نفر   یو پشت مبل دمیزدمو دستامو به هم کوب یمبل جست یاز رو   عیسر 
 ستادمینشسته بودن ا 

 کنن یاحساس گناه م یدوستان به اندازه کاف هیکاف  ییبازجو  نهمهیبه نظرم ا گهی_خب د

 که ناراحت باشن  ادیهاشون نم افهیاما اصل به ق یگیم ینطوری_رامان تو اریدم

 ستاد ی رفتو روبه روش ا ری از سرجاش بلند شد به سمت دم نیپل

 میبهت بگ میهمش خواست م یناراحت شد یل یخ مید یاولش فهم  یما وقت ر ی_دمنیپل
 نداشت مارو ببخش یبد  تی قصد و ن هیواقعا دختر خوب  نیلیشد آ ینطوریا  طی شرا

برگشت   نیگرفت و به اون دونفر نگاه کرد بعد دوباره به سمت پل نیروشو از پل ریدم
 دیدستاشو بهم کوب یبلند شدو با خوشحال عیسر  ل ینشست ن یصندل  یرو  دویکش یپوف

 _نشستن علمت رضاس لین

بزنم اما اون سکوته که علمت   تون یتو خوش خوامیخانوم نم لین خوامی_معذرت مهانیال
 رضاس 

 وت هم کردن پس علمت رضاس خان سک ر ی_خب دملین

  هیبه نشونه تاسف تکون دادم به سمت آشپزخونه رفتم تا  یکردمو سر یخنده ا  تک
 تموم شده باشه گهیفکر کنم محاکمه د ارمیخوردن ب یبرا  یزیچ

 

 کل(  ی)دانا
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خواب    دویبه موهاش کش ی بود دست دهیشکم خواب یبالششو بغل کرده بودو رو  هاکان
بود که داشت براش جوشونده درست   دهیخواب د یهانارو تو شبی د دیکش  یآلود پوف

 تخت زد   یرو یاومد غلت ینم  ادشی  یزیو منگ بود چ  جیگ کردیم

 خدا   یبه خوردم بده ا یچ ست یمعلوم ن  نباری_خدا رحم کنه اهاکان

با حرص   شده بود دهیچیبه پا و بدنش پ یتختش حساب یراست کرد ملفه رو  بالششو
چشماش پر شد   یبه خودش اومده بود تو  دیتخت دراز کش یملفرو کنار زد به پشت رو 

جوشونده   خواستیبود هرچه قدر هانا م یکاش واقع گفتیاز حسرت و غم با خودش م
  کشهیجورشو م شی آبج دونستیم  نکهیا هرچند هاکان به خاطر زدیسرش غر نم  خوردیم

هاکان   شدی که کنارشم باعث حرص خوردن هانا هم م کردیکارو م نیا  دارشهی و ناز کنه خر
 بغلش گرفتو چشماشو بست   یزد بالشو دوباره تو  یغلط

کله سحر بره   دیبا سیگفته رئ  یبخوابم اصل ک خوامی_بدرک صبح شده..من مهاکان
 گه یداره بهم م گهید  زی چ هیروز  ییروشنا نی شرکت هرچند ا

  یکسل و ب ستی واقعا حالش خوب ن کرد یتفاوت چشماشو بست احساس م یب هاکان
شده   ضیمر   کردینشده بود اما حاال حس م ضی بار مر هیچندسال   نی ا  یحوصله بود تو 
اونقدر کسل بود    یتختش بمونه از طرف یتو  شتری ساعت ب هیداد  حی ترج نی به خاطرهم

به  یچنگ  دویکش یبا حرص پوف وردکه زنگ خ لش یکه اصل حوصله شرکتو نداشت موبا
بود   یپسر معمول هیکاش  یسرش گذاشت با خودش آروم دعا کرد که ا یبالشش زدو رو 

قصد قطع شدنو نداشت هاکان با حرص به   لی نه هاکان آصلن پرمشغله شرکت دار موبا
 گلوشو صاف کرد  کمی  دویکش یانا خانوم بود پوفبرگشت مهر لشیسمت موبا 

 _الو مهرانا خانوم؟ هاکان

 نگرانتون شدم  دی_خدارو شکر جواب دادمهرانا

 ام ی ظهر ب یطرفا   دیشرکت شا امیم ر ی_من خوبم مهرانا خانوم امروز دهاکان
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  یمال  یرها یبرگزارش کنم قرار بود با مد  تونمی من نم   نیامروز جلسه داشت  ی_ولمهرانا
 ن یبزنحرف 

 مالش داد  یهاشو کم قهی شق هاکان

 تو خونم   کنمی برگزارش م نی_آنل هاکان

هاکان   ینگرانش شد سابقه نداشت تن صدا   کمیبود  دهیهاکانو شن یکه صدا  مهرانا
 بشه  ینطوریا

 ن؟ یشد ضی آقا هاکان؟مر  دی_شما خوبمهرانا

شما به  شم یاستراحت کنم بهتر م کمیبخورم   یزی چ هی_نه مهرانا خانوم خوبم هاکان
 د یکارتون برس

 زنمی_باشه من دوباره بهتون زنگ ممهرانا

 خدانگهدار ستی ن ی_مشکلهاکان

داخل    ییتختو کنار زد به سمت دستشو   یحوصله ملفه رو  یتماسو قطع کرد ب هاکان
آشپزخونه بودو   یتو  لید گهی از طرف د  زدیبه دستوصورتش م یآب ه ی دی اتاقش رفت با

وقتا که   یلیخ کردیخورد م چیداخل گوشش بود درحال قر دادن بودو هو  یندزفره
چاقورو باال گرفتو وسط آشپزخونه   کردیمآهنگ کاراشو  تمیهمزمان با ر  کردیم یآشپز

 اشاره کردو همراهه آهنگ خوند  جای کمرشو تکون داد به هو

  جی برات..آه هو رهی میبرات..نه وهلل م رهی برات..به خدا م رهیمیبرات..نه م رهی _دلم ملید
 کن  میمنو رها  اینجاتم ده..ب  یمنج  یچنگتم..ا  ری و اس  دایعاشقتم..ش

 دستش گرفتو تکونش داد   یتو  جویسرشم همراه با آهنگ تکون داد هو بعد

برات بشکافمش..اما نه نه  ایقلب کهنه..ب هیآخرشه..من موندمو   نجایا  گهی _نه دلید
  رهی دلم م  ی..آستین ی..داد نزن که کسنینازن یا   کنمیول تورو..رندت مگ  خورمی..نمنباریا
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..شکم یرنده بش دی..بارچنگتمی و اس دایعاشقتم..ش جیهو   یبرات..وا رهی میبرات..نه م
 ایب  ایکنه..آه ب یفی..آخ چه کخورتتیم سمی..رئ یکن  ریس  سمویرئ

برگشت از تو   دادیکاراشو انجام م خوندیداخل گوشش آهنگ م تمیهمراه ر کهیدرحال لید
  هارویاز گوش   یکیبود  یا شه یشد که پشت در ش یکیبرداره که متوجه  یزیچ خچالی

 کرد   یهم بهش اخم لید رفت ی م سهی از خنده داشت ر  اروی برداشتو به سمتش رفت 

 ؟ یزن یم  دیمنو د ؟چرایهست  ی_شما کلید

 د یدر زدم جواب نداد یهرچ  دی_کت و شلوار آقا اصلنو اوردم ببخش

به سمت اتاق   لیکردو رفت د  یهم خدافس ارو یبا حرص کت و شلوارو ازش گرفت   لید
بهم  ی تخت هاکان حساب یملفه رو  دیوارد اتاق هاکان شد د نکه یهاکان رفت هم

 تخت نگاه کرد یگذاشت و دست به کمر به رو  یصندل  یکت  وشلوار رو ختسیر

تخت هاکانو مرتب   یرو  نیآسومان خانوم بب  کننیروزه اخراجت م ه یکه   ینطوری_الید
 نکرده پوف 

شروع کرد    تمی تخت رفت و مشغول مرتب کردن تخت شد همزمان همراهه ر یرو  لید
 به خوندن 

  یکه من شدم عاشق اون خودخواه یدونیچشات..اره نم ریدلم برات..درگ رهی_ملید
 اون چشارو   ارمیبشو..وگرنه با کارد آشپزخونم در م ممینگاهم بکن..تسل ایهات..ب

داخل اتاقش ابروهاش باال   یسروصدا   دنیاومده بود با شن  رونیب ییکه از دستشو  هاکان
تختشه داره   ی رو لید دید  دیکش یرد شد سرک واری از کنار د خوندی داشت م یکیرفت 
   کنهیفرو مرتب ممل

 ا ی..جلوتر بایب ا ی_اره بلید
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نشده   ل ی د یگوشا  یتو  یبودو متوجه هندزفر ل یچشماش گرد شد پشتش به د هاکان
گوشش پنهون   یتو دیسف یهندزفر  نیموهاش دو طرفش باز بود به خاطرهم  لیبود د

 داد به خودش اشاره کرد  هیتک  واریشده بود هاکان به د

 ؟ ی _با منهاکان

 که من عاشقتم  ی..اره دلبرم..وا زمی_اره عزلید

 کرد  زیچشماشو ر  کمیحد ممکن گرد شد   نیچشماش تا آخر هاکان

 دلبر تو شدم دختره..  یک ؟منی _عاشق منهاکان

جونم..عشقو تو   جی ..اره هودمیکتمان نکن..منم عشقو تو چشات د گهی_بسه دلید
 دم ی چشات د

 شد  رهیخ لیبا حرص به د هاکان

 ج؟ ی هو ی گی_به من مهاکان

شوهر من باشه   نی؟ا یتختتو مرتب کن یرو  یتونی _پسره شلخته اصل بگو خودت نملید
 کردم یو کبودش م اه ی هرروز با ملقه س

 شد   کی نزد لیقدم به د هیاخم کرد   یحساب  هاکان

 ی که تو زن من بش ادیسر من نم  یبتیمص  نی..نگران نباش همچیی_چه قدر تو پرو هاکان

 د ی بالشها کش یخم شدو ملفرو رو  لید

..تو فقط  کنمی..اره غوغا مکنمیشهرو رسوا م نی..اکنمیم  دای..تورو شکنمی_اره رندت ملید
  یآ وجودت برا  نیتام ی توهه..و یتوهه..قلب من برا  یدستا برا  نینگاهم کن..ا 

داره اون بخوره انگار من   یچه فرق  ی..ولسمهیرئ یبرا خورتشیم سمیچشمامه..البته رئ
 خوردم  
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  بافتیبود داشت بهم م  یچرتوپرتا چ  نینتونست تحمل کنه به سمتش رفت ا  هاکان
  یآروم دو ضربه رو  ستادی ا لی هاکان پشت د کردی به هاکان توجه نم زد یاصل چرا حرف م

 شونش زد 

 دختر بچه ظرر داره باتوام  یبرا  ؟اونا یمن که نخورد   یها یدنی..از نوشی..خوبلی_د هاکان

چشماشو بست اما هاکان    دیشد با ترس لرز   خیشونش س یرو  یبا حس دست لید
 متوجه نشد

با توام   یکنیچرا به من توجه نم یبش مونیبکنم پش یکار هینکن  یکار نی _ببهاکان
 دختره پرحرف 

  نی..امیجن دستتو بردار..بسم اهلل الرحمن الرح ی کمکم کن..ا  ایخدا..خدا ایخدا.. ای_ لید
 خوابهیم  یاتاق جن داره شبا آقا هاکان چه طور

به سمت هاکان برگشت با    کهوی  ارهی نتونست دووم ب لی فشارش داد د شتریب هاکان
لحظه نفسش  حبس شد باورش   هیحد ممکن گرد شد   نی هاکان چشماش تا آخر دنید
  دنیاخم کرد با د   دید لروید دهیترس افهیهاکان روبه روش باشه هاکان که ق شدینم

حرف   یچرا هرچ  دونستیحاال م خوندسرشو چر دو یکش یپوف لید یگوشا  یتو  یهندزفر
اومد هاکان   نی تخت پا یحرکت از رو   هیاخم کرد با   لید  کردیبهش توجه نم لید زد یم

هول کردو خودشو عقب   کمیچون انتظارشو نداشت  لی د عی و سر یحرکت ناگهان  ن یاز ا
 : دیروبه هاکان غر یبا لحن تهاجم  دیکش

منو    دیشیم  کی نزد یواشکی باره همش  نیچندم نیآقا هاکان..ا  می_ترسد لید
 ..عه دیترسونیم

 گفت:  لیلحن د  نیدستاشو از هم باز کردو ع هاکان

 ؟ یکنیکار م یتخت من چ ؟رو ی نزیدختره زبون دراز..چرا داد م دمی_چته..عه..ترس هاکان

 روش بخوابم   کمی_جون شما خسته شده بودم اومدم لید
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 با حرص بهش نگاه کرد  لیاخم کرد د کمی  هاکان

 دی که نشد  د؟آمادمیکنی کار م یوقت روز خونه چ  نی_شما ا لید

ست    یشلوار جذب مشک هیتن هاکان نگاه کرد که   یجذب مشک شرتیبه ت بعد
بهم  کمیبود هاکان موهاش  یخونشم عال یتو  یپاش بود به به چه لباسا  شرتش یت
هاکان   ینطوریتا حاال ا  رهیبه موهاش نگاه نکنه تا خندش نگ کردیم یسع  لی بود د ختهیر

 بود  دهیو ند

 رم یجمعوجور شم بعدازظهر م  کمی یعنی..رمیبعد م کمی_ هاکان

 ضه یهاکان مر  هیجد هیدقت کرد انگار متوجه شده بود که قض کمیهاکان   افهیبه ق لید

 یضی_شما مر لید

 اشتباه متوجه شده بود   لرویکرد منظور د یاخم هاکان

 ؟ ی زنیحرفو بهم م نیکارت کردم ا  یچ ؟مگهیچ یعنی_ هاکان

بدتر   نی ..روز به روز دارنیسرما خورد  یعنی..نی هست  ضیشما مر  نهی_نه منظورم ا لید
 ن یشیم

  هیبه خودش نگاه کرد   نهی به گونه هاش زد برگشت از تو آ یاخم کرد دست کمی  هاکان
 لباش نشست   یرو یلبخند پنهون لی لحظه به خودش شک کرد د

 _نه من خوبم هاکان

به سبزه من آب مرغ براتون   لی رنگتون زرد بود االن متما روز ید دیستی_شما خوب نلید
 خورم یخودم م  یدرست کنم نخور

لبه    یرو  دویکش یرفت پوف رونیاز کنارش رد شدو از اتاق ب لی د دیابروهاش باال پر هاکان
  لید کرد یحاال که بهتر فکر م  ستی حالش خوب ن کردی تخت نشست واقعا احساس م

سرش   یتو  گهی دور د هی لید یحرفا  دیملفه دراز کش  یرو دویکش ی پوف گفتی راست م



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

536 
 

دختره    ن یداد تا فراموشش کنه به نظرش ا نتکو  یکردو سر یوول خورد تک خنده ا
 واقعا بل بود 

 

 ( لی)د

مبل داخل سالن    یدستم بود به سمت سالن رفتم هاکان رو  یبزرگ  ینیس  کهیدرحال
داشت به   وستهیبهم پ یسمت سالن مبل ها   هینشسته بودو پاهاشو دراز کرده بود 

پاش بودو داشت   یخودش لم داده بود لب تابشم رو یراحت برا ی حساب  نیخاطرهم
  نایبا ا دیشده بود با  ضی براش جوشونده درست کرده بودم مر کردیباهاش کاراشو م

 کردم ی خوبش م

کردم توش   دایپ یو زردچوبه خلصه هرچ  لیدرست کردم توش زنجب_براتون جوشونده 
 جوشوندم  ختمویر

طرف صورتش گذاشته بود بهم   هی یپاش بودو دستشو رو  یلبتابش رو   کهیدرحال هاکان
 توهم رفت  کمیدرونش صورتش  اتی و محتو  وانی ل  دنینگاه کرد با د  یسوال

 _زردچوبه؟ هاکان

 ه یعال یسرماخوردگ ی_اوهوم برا 

 کنه؟ یکار م یخونه چ نیا  ی_زردچوبه تو نهاکا 

  هیادو  گریو د  شنی کنار فلفل و آو نت یتو کاب دیاس  با   دهی گز  هی_آقا هاکان..زردچوبه ادو
 ها استفاده بشه  یدنیغذا و نوش ینداره تو یها باشه اصل مشکل 

 شد با اخم گفت:  رهیاخم کرد  به صفحه لبتابش خ  یبا تخس هاکان

 ل ید  خورمیکه نشناسم نم رو ی زی _من چهاکان
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  کردیبکشمش همچنان با اخم  نشسته بود بهم نگاه نم خوامیسمتش برگشتم انگار م به
 لبتابش بود  ینگاهش رو 

 د؟ ی_آقا هاکان شما خوب

 ..خوبملی_خوبم دهاکان

 نی ا ی _اونطور به نظر نم

 نطوری هم افشمی شده بود ق یجور هیمبل بلند شدمو به سمتش رفتم لحنش   یرو از 
  دیخودم برام مهم بود با یبرام مهم نبود فقط نگران یزیمبل نشستم اصل چ  یکنارش رو 
  یاز موهاش کج شده بود تو  کمی که  شیشونیکه خوبه دستمو سمت پ شدمیمطمئن م

  یگذاشتم که سرش عقب رفتو رو شیشونیپ  یبود بردم دستمو رو ختهیر شیشونیپ
  نکهین حالت بهم نگاه کرد اصل از اهمو یمبل نشست بهش نگاه کردم اونم تو  یپشت

 متعجب بودم که تب داشت  ن یاز اون از ا شتریجلومو نگرفت تعجب نکردم چون ب

 دکتر  نی بهتره بر نی_آقا هاکان شما تب دار

 من خوبم  لی_د هاکان

بعد  دیبعد دراز بکش نیکه براتون درست کردمو بخور یجوشونده ا  نی ا  نی_باشه دکتر نر 
 مونه ی بدنتون نم یتو  یچ ی ه نیکه عرق کرد 

 مقابلش گذاشتم   زیم  یباال داد جوشوندرو رو ییبهم نگاه کرد ابرو  هاکان

 دا یشی خوب نم یاز سر لجباز  دیقشنگ استراحت کن دیبخور  نوی_ا

از پشت حصار   یواشکیبعد با جوشونده تنهاش گذاشتمو به سمت آشپزخونه رفتم  و
مشکوک به جوشونده روبه روش    دیکش یبهش نگاه کردم در لبتابشو پست پوف یچوب

ازش خورد و صورتش توهم رفت    کمیبرش داشت  زیم  ینگاه کرد بعد کلفه از رو
 بدمزه بود.. یل یشدم حق داشت خ الشیخیلبام نشستو ب یرو  یلبخند
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همزمان هم سرگرم کارام بودمو   زدمی حرف م نیل یگوشم بودو داشتم با آ  یتو  میهندزفر
 کردم یغذا درست م

  خوادی کارن..امرز بهم زنگ زد که م دنیبرم د تونمیشده نم ضی _نه بابا آقا هاکان مر
 شد یجور نیا  گهید نتمیبب

 یحساب  دنشی د میریامروز م  لیو ن نی_تو اصل فکرتو مشغولش نکن منو پلنیلیآ
 م یکنیسرگرمش م

 پس  دیبر  شهیخوب م یلی_واقعا؟خ

 ل ی_د هاکان

 ی من برم بابا  زنهی_آقا هاکان داره صدام م

 گفت:  ع یدستامو بشورم که سر  خواستم

 کردم  داشی خودم پ ای _نهاکان

  ییگذشت اما از اونجا قهیچند دق  دونمیبه کارم مشغول شدم نم دموی کش یحرص پوف با
سر    هیم بهش گذشته بهتره بر یساعت  هیافتاد معلوم بود  یداشت جا م کمیکه سوپم 
شده باشه دستامو شستمو   یزینکنه چ ادیساکته صداش در نم کنهیکار م  یچ نمیبزنم بب

وارد سالن شدم که چشمم بهش افتاد که   ینیس  تنبه سمت سالن رفتم به بهونه برداش 
مبل بود  یپشت یلبتاب بود اما سرش به عقب افتاده بودو رو بورد ی ک یدستاش رو

خدا نگاه   یا  زنهیحتما داره چرت م  ده؟یخواب یعنیاالن   نیچشماش بسته بود ا
از   زدن یمعتادا شده بود که داشتن چرت م   نیا ن یسرش اورده ع ییچه بلها  شیضیمر 

گردنش  دنهیبچه طرز خوا ن یخودم خندم گرفته بود به سمتش رفتم ا االتی فکروخ
که سرش   دمشیدستمو سمتش بردم و کش یبه سمت لب تابش رفتم به آروم رهی گیم

نشد بدبخت اونقدر خسته و کسل بود که اصل متوجه نشد   داریخورد اما ب یفیتکون خف
بردارم اما نگاهم   روینیخواستم س شتمگذا زیم ی لبتابشو خاموش کردمو درشو بستم رو 

از    یکی گرفتی ولش کنم گردنش م  ینطوریاومد ا   یشد دلم نم دهیدوباره به سمتش کش
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خوبه منه با   تیاز ن  نمینرم که مثل بالش هم بود برداشتم رفتم باال سرش ا یکوسن ها 
تا   متکون بد  کمیسرشو    خواستمیدستم م یکیدستم بالشو چنگ زده بودم و با اون  هی

صحنه  یل یخ کردیاالن چشماشو باز م  یعنیباالسرش بودم  شد یش اما نمبذارم پشت سر 
  یبالشو باال  نکه یبودم هم ستادهی سرش ا یچون با بالش باال  دی ترسی حتما م شدی م یبد

جا  یمن حساب دنیسرشو تکون بدم چشماش باز شد با د کمیسرش گرفتم خواستم 
 خوردو چشماش گرد شد

 ل؟ ی_د هاکان

 _آقا هاکان 

 گفت: یشد چشماش گرد شده بود با لحن مبهوت رهیدستم خ یبالشت تو  به هاکان

 ؟ یمنو با اون بالشت خفه کن یخواست ی_تو مهاکان

بالشتو انداختم تو   دمیکش یدستم که ناجور گرفته بودمش نگاه کردم پوف  یبالشت تو  به
  یفرق چ یاالن با کارن ه ی عنیپسر بچه ها شده بود  نیا  نهیبغلش که بهم نگاه کرد ع

 کرد یبهم نگاه م جی نداشت گ

  ریخواستم بذارم ز  نیبخوام خفتون کنم چون خواب بود یباشه..به چه مناسب ری_خ
 نداره  یلزوم گهیاالن د  ی گردنتون ول

 مبل تکون نخورده بود  یبه بالشت نگاه کرد هنوز از رو  هاکان

 د یوربخ  ارمی براتون سوپ درست کردم م  نیشد  داری_خوبه ب

  ومده ین رونیکه هنوز از شوک بالشه ب یگرد کردم برم که هاکان با لحن آرومو متعجب عقب
 بود گفت: 

 که  خورمی_من سوپ نم هاکان

   دیبخور  دیچون با  دیهم زدم غر نزن شتریب مویل نبار یاون دفعه درست کردم..تازه ا نی_ع
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باز کردو   شویمشک  یچشما  یضربان قلبم باال رفته بود وقت  کمیسمت آشپزخونه رفتم  به
چه قدر بامزه شده    افشیخدا ق یچشماش گرد شده بود وا   دیسرش د  یمنو با بالش باال 

  یچ نی زده شده بودم پوف خدا ا جانیه نقدریچرا ا  دونمینم زدم ینفس نفس م کمیبود 
به  اوردم ین روینیافتاد س  ادمی  کهویسرگرم کردم    ونهآشپزخ یخودمو به کارا  گهیبود د

 بردارم که هاکان صدام زد   روینیسمت سالن رفتم تا س

 _بله آقا هاکان؟ 

 مبل بود به لبتابش اشاره کرد  یهمونطور که خسته رو  هاکان

 ش؟ یبهم بد شهی_مهاکان

 _چرا نشه

پاش گذاشتم که   یبرشداشتم به سمتش بردم رو  زی م  یبه سمت لبتابش رفتمو از رو بعد
 زد  یبهم نگاه کرد لبخند کمرنگ

 _ممنون هاکان

 کنم ی_خواهش م

اومد که   ینگهبان فونیآ  یبرداشتمو به سمت آشپزخونه رفتم همون لحظه صدا رو ینیس
 بکشم یباعث شد کلفه پوف 

 جوابشو بده  زحمتیب لی_د هاکان

زحمت داره   میلیخ کشمیخونه زحمت م نیرفتم همش من تو ا  فونیغرغر به سمت آ با
صفحشو لمس کردم و به نگهبان نگاه    ستادمی ا ی ری تصو فونیآ  یقدر بدونه روبه رو هیک

 کردم 

هاکان خان    ادت یع انیب خوانی م  گنی اوردن م فی خانوم تشر  نایخانوم..سول لنی_سلم د
 درو براشون باز کنم؟ 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

541 
 

  یتو  یهاکان کلفه دست دهینگهبانو شن  یصدا  دونستمیم  دمیبه داخل سالن کش یسرک
 گفت:  دویموهاش کش

 ادی..بلید  ادشی _بهاکان

 داخل  دشونیبفرست دیتونی _م

 _چشم 

  زویم  یصفحرو لمس کردم تا تماس قطع بشه به سمت سالن رفتم خواستم رو  دوباره
 هاکان بهم نگاه کرد جمع کنم که 

   ستیتو ن فهیوظ  یجمع کن ست ین یاز ی _نهاکان

 ..فقط کمکه آقا هاکان دونمی_م

 گردنم بمونه  ی کس  نید خوامینم شه ی_جبران مهاکان

   کنمیجبران م دویشما پسش نگرفت یکه قرض گرفتم ول یدارم پول ستین نی_د

دادم فعل   حیداد ترج توریمان  یبه نشونه تشکر تکون دادو نگاهشو به رو  یسر  هاکان
 بهم نگاه کرد  یهاکان سوال کهوی که  نایسول شواز یول کنم برم پ  وانارویل

 بهش ندارم  ی..حس خوبادیم  ییبو  هی_ هاکان

 د یفعل مهمون دار  زنمی چه حرفا م  ارم؟منمی ..االن سوپتونو بدی_نگران نباش

 خوام یگفتم نم منکه  لی_د هاکان

 کنم ی_منم نگفتم که درست نم

  یکیباال داد به سمتش رفتمو   ییحوصله روشو ازم گرفت و ابرو  یاخم کرد ب کمی  هاکان
 از بالشارو برداشتم  

 پشتتون بذارم  نویمن ا دی خم بش کمی_شما  
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هاکان   کردمیداشتم مرتبش م کهیروبه جلو خم شد بالشو پشتش گذاشتم درحال هاکان
 از کنار بهم انداخت  ینگاه مین

 نه؟  یداریدست برنم ی_از لجباز هاکان

   خورهی برم تمی_به شخص

 کرد  نی داد بهم نگاه کردو ابروهاشو باال پا  هیفاصله گرفتم که به بالش ها تک ازش

 _بله خب هاکان

 _هاکان..بل به دور باشه 

هاکان سرد   ستادی که به سمتمون اومد روبه رومون ا  میبرگشت نایبه سمت سول هردومون
 گفت:

 _ممنون هاکان

باشه که   نجایسرد شده بودو فعل بردارم اصل درست نبود ا کمیکه  یشدم ظرف سوپ خم
 طلبکار بهم نگاه کرد  نایسول

 یکنی م  مونشیخونه پش  نیبه ا  ادی م ادتیع  یکه برا یل؟کسیام د  بهی_من غرنایسول
 ی عنی  نیآفر

عادت کرده بودم دلم گرم   ییطورا  هیبهش بگم  ی زیچ خواستمیبهش نگاه کردم نم فقط
اما به   دونستمینم نو یعلت ا  دهیهاکان خودش جوابشو م دونستم ی بود چون م
 زدم ینم یحرف  نیخاطرهم

 دستوراته  روی فقط پ  لی..دنای_سولهاکان

بهم نگاه کردو بهم اشاره کرد سوپو برداشتمو کنارش گذاشتم اونم روشو ازم گرفتو   هاکان
 شد  رهی خ تورشیبه مان

 آشپزخونه رمی_من ملید
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لبخند محو به سمت آشپزخونه رفتم    هیازشون دور شدمو با  یحرف  چیبعد بدون ه و
 هاکان   ولی ا  شهیمثل هم

  

 )هاکان( 

توجه کنم از اومدنش   نایبه سول خواستمیبودم نم  شده رهی خ تورمیبه مان ینگاه جد  هی با
  نایشدم سول ضی خوشحال نبودم حتما رفته سر زده شرکت مهرانا بهش گفته که مر ادیز 
 اخم کردم   کمیبهش نگاه کردمو   یرچشمی مبل نشست ز   یرو

احساس کنه   خوامی..نمنایسول یزنیحرف م   ینطوریباهاش ا  ادی_خوشم نم
 ن یآشپزه هم هیخدمتکارمه..اون فقط 

باشه تکون داد نگاهش به سوپ کنار دستم افتاد   یبه معن یسر دو یکش ی پوف نایسول
 به روم زد اما من بهش نگاه نکردم   یا  مانهیلبخند صم

 ؟ یکمکت کنم سوپ بخور  ییخوا ی_منایسول

 خورم ی..بخوام خودم مکنهی_دستهام کار م

شد دستشو   ک یاما بعد دوباره بهم نزد  دیناراحت شده بود عقب کش  مکیکه انگار   نایسول
کردمو سرمو عقب بردم که باعث شد دستشو عقب ببره   یاورد اخم میشونیبه سمت پ
  یهم دستشو رو لیامروز د  نکهیدست بزنه ا میشونیبه پ یاومد کس یخوشم نم

    اومدمچرا مقابلش کوتاه  دونمیگذاشت نم  میشونیپ

 ؟ یاومد   نا؟چرایسول  یکنیکار م ی_چ

تو خونه  یکسالت دار کمی _رفتم شرکت سراغتو از مهرانا خانوم گرفتم گفت که  نایسول
 ادتیمنم اومدم ع   یموند 

 تفاوت نگاهمو ازش که روبه روم نشسته بود گرفتمو به لب تابم نگاه کردم  یب
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 کوتاهش خوبه  ضیمر   ادتیخب ع یلی_خ

 اومد که باعث شد به سمتش برگردم    لیدانداخت  نی نگاهشو پا نایسول

 طلبه یزورتونو م  کنهیم  تمیآشپزخونه بازم داره اذ  هیتهو  نی_آقا هاکان ا لید

 ضه؟ ی مر ینیبی_نمنایسول

باهاش حرف   یطور هیکردم   یبرگشتمو اخم نای مظلوم بهم نگاه کرد به سمت سول لید
 مبل گذاشتم و بلند شدم  یانگار طلبکارشه لب تابمو رو  زد یم

 _مگه درستش نکردن؟ 

آخه شما   انیزودتر برگشتم خونه زنگ زدم لغوش کردم که ن کمی من   روز ی _نه خب دلید
 ان ی خودم خونه بودم بگم ب یوقت دیگفت

بهش زدم که کارشو   یبردم ضربه محکم هیدستمو سمت تهو میسمت آشپزخونه رفت به
 به روم زد  یبرگشتم که لبخند لیکرد به سمت دشروع 

 از زورتون تشکر کنم   دیبا  شتری _ممنون البته بلید

کل   دیبا شهیخراب م زنمیبهش ضربه م ینطوریاتوماته ا  نیا  لیکن د  دای_کنترلشو بگرد پ
 عوض کنم  لرویو  هیتهو  ستمیس

 انداخت  نی زد و سرشو پا یلبخند خجوالنه ا لید

 د ی_خب آرومتر بهش ضربه بزنلید

 وقت    هی یاری_کم ن

  ناینشستم سول م یقبل یازش گرفتمو از کنارش رد شدم به سمت سالن رفتمو سرجا  رومو
 اخم کردم    کمیپام گذاشتم و  یزد لبتابو دوباره رو  یلبخند  دنمیبا د
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  من ازت مراقبت ی شد ضی مر   ینطوریبار ا  هی  مینامزد بود یوقت ادته ی_هاکان  نایسول
 کردم؟ 

 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیاخم بدون ا  با

 اد ینم ادمی_

 ادامه دادم:  یبلندتر  یبا صدا  بعد

 رم یگ ی ازت م  لتویموبا یخاموشش کن  گهیبار د هیخونرو روشن کن.. یفا یوا   لی_د

 اشپزحونه داد زد:  یاز تو لید

بار قطعش  هیخونه دارم   ی فا   یکار به وا ی_من خاموشش نکردم آقا هاکان من چلید
 ن ینداز یکردم حواسم نبود هربار گردن من م

 بهم نگاه کرد  یسوال  نایسول  دمیکش یپوف کلفه

 کار داره؟  یخونت چ یفا  یبه وا  لی_د نایسول

 کنه یخاموشش کرده بود ازش استفاده م یبار اتفاق هی_

 زد  یپوزخند  نایسول

داشته باشه اما خونه  گانیرا  یفا  یوا  میبود  دهیشاپ د ی_واال رستوران و کافنایسول
 باشه ینطوریا  میبود دهیند سیرئ

 اخم بهش نگاه کردم  با

بود   نجایکارو کردم اون مدت که ا  نیاون ا  ی..فقط برانطورهیا  لید  سیخونه رئ ی_برا 
بهش گفتم ازش منم رمزشو   رفتیکلساشو به خاطر من نم موندیمنو کارن م شیپ

 استفاده کنه  

 اما حاال..  یحرف هی_خب اون موقع  نایسول
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داشت   دی به موهاش کش یدار بهش کردم که روشو ازم گرفت دست ینگاه معن  هیاخم  با
سالن   یدوباره اومد تو  لید  کردیاعصابمو خورد م کرد یمن دخالت م یشخص یتو زندگ

 میعصب ادی بود اما ز  لمیرفتاراش برخلف م یبعض کردیفرق م لیچرا رفتارم با د دونمینم
 خونه یفا  یوا خاموش کردن    نیهم یکی  کردینم

 برم طبقه باال بهش نگاه کنم ای_درست شد  لید

 کن  دایپ روی اون تهو  موتیدرستش کردم تو بگرد ر  نجایاز ا   ستین یاز ی_ن

  گردم ی ممن فعل کار دارم غذام مونده اونو تموم کنم باشه دنبالش   زهی چ می_الید

 خوادینم نایسول  نیا فهمم یدوباره به سمت لب تابم برگشتم من نم لی رفتن د با
 گهی د رفتیم  شدیبلند م دیبا کنمیم یمحل  یدارم ب نهمهیبره؟ا 

 ؟ یاریب ادتی  ییخوا ینم نکهیا  ای  ادینم ادت ی_ نایسول

 بهش نگاه کردم سرد گفتم: کردیم  میبابا داشت عصب یاون مسئله ا  ی رفت رو بازم

 کنهیپاک م  ارمویب ادیبه   خوامیکه نم ییزا ی_بهتره بگم حافظم چ

به   عیمبل گذاشت و به سمت آشپزخونه رفت سر   یرو  فشویاز سرجاش بلند شد ک  نایسول
 سمتش برگشتم 

 که بهش بربخوره  ینزن یحرف ششیپ یری _بهتره م

 _تو نگران نباش خودش دوازده متر زبون داره نایسول

 به کار انداختنش صرف کنه  یبرا  یانرژ  خوام ی بهت تذکر دادم چون نم نی _به خاطر ا

  یبررس امامو یشدمو پ لمیمی رومو ازش گرفتمو با اخم به لب تابم نگاه کردم وارد ا  بعد
کنه اونم    شونیسمهرانا فرستادم تا برر   یشده بود برا لی میعکس برام ا  یسر هیکردم  

  یداد که زودتر از من بازشون کرده نگران نباشم خوبه حواسش به همه چ امی بلفاصله پ
 راحته  المیهست خ
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 ( لی)د

سرد با   نهمهیهاکان ا  کردمیفکر م نی به ا کردمیکه داشتم کدوهارو رنده م همونطور
خودشو   کنه یم یهمش سع نا یباشها اما سول ششیپ خوادیاصل نم کنهیرفتار م نایسول

 ماجراها تموم بشه  نیا شهیم یزنه ک نیاه از دست ا  ادتشیع ادیکنه م کی بهش نزد

 ل؟ ی_د نایسول

هاکان جونشو تنها ول   کرد؟چرایکار م یچ نجایا نی نگاه کردم ا نایباال اوردمو به سول سرمو
 کرده بود؟ 

 خانوم؟   نایشده سول یزی_چ

 ی بهم آب بد کمی  شهی_اره منایسول

خودش آب برداره؟انگار من نوکرشم  تونستینم شعوریش کردم دختره بنگاه به هی
 بودن رفتم   وانایکه توش ل ینتی دستامو بشورم به سمت کاب نکهیکدوهارو ول کردم بدون ا

 یمی قد ی جون عادت ها لید  خوامیازت معذرت م شمیپ کمی_به خاطر رفتار نایسول
 با ارزشه یلیمن خ یفراموش بشه من هرچه از هاکان جدا بشم اون برا  تونهینم

 یعنیجا خوردم  یکه زد حساب ی حرف دنیاز شن  ختمیر یکه داشتم براش آب م همونطور
حفظ   یبرا  یجدا بشم؟مگه قبل باهم بودن؟سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم لبخند یچ

 ظاهر زدم 

 ن؟ ی_باهم بود

 ؟ یدونست ی_تو نمنایسول

 _نه
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از هم جدا    گهینشد د میازدواج کن میخواستیم یحت   می_منو هاکان باهم نامزد بودنایسول
 م یشد

  دمیکه نفهم دی درونم لرز  یز یچ هیحد ممکن گرد شد احساس کردم   ن یتا آخر چشمام
باهم   نایهاکان و سول یعنی  شدیلبم پر زده بود باورم نم یبود لبخند از رو  یچ

  بیآبو از دستم گرفت به سمت س وانی ل نا یسول ستین یبودن؟نامزد؟ازدواج؟باور کردن
 حرص خوردشون کردم  بادستم گرفتم  یها رفتمو چاقورو تو  ینیزم

بهمون   یل یخ میقبل که با هاکان بود دونمیاتفاق مقصر م ن یا  یخودمو تو  یلی_خنایسول
 نشده  شی وارد زندگ  یا  گهیاالن کس د  از اون روز تا میراحت بود  یلی خ گذشتیخوش م

من چه   زنه؟بهی حرفارو چرا داره به من م  نیاصل ا  ومد ی نگاه بهم کرد که اصل خوشم ن هی
 داره واقعا؟  یربط

 ل؟ ی_د هاکان

 به روم زد  یهاکان به سمتم برگشت لبخند   یصدا  دنیبا شن نایسول

 بهتره برم به هاکان سلم برسون  گهی_من د نایسول

  هیتک  واریبه سمت سالن رفتم به د نایکردم با رفتن سول یگفتم و ازش خدافس  یا باشه
 ابروشو باال داد هیدادمو بهش نگاه کردم که  

 ه؟ ی_چهاکان

 ن؟ ی داشت یکار یچی_ه

 _نه هاکان

 االن رفتن منم تو آشپزخونه تنهام  شون یا دی..نگران نباشدمی_پس چرا صدام..آها فهم

 داره   نایبه سول ی_چه ربطهاکان

 کردن و گفتن از طرف من.. یازتون خدافس شونی _ا
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 بهش بزنمو بگم:   یهاکان چنان به سمتم برگشت که باعث شد پوزخند کهوی

 بارش باشه؟  نی دوم نیکه ا  دهیچندبار شمارو بوس  نایکج رفت؟مگه سول ه؟ذهنتونی_چ

تفاوت ازش گرفتمو به سمت آشپزخونه رفتم   یاخماشو به شدت توهم برد رومو ب هاکان
ماچش   دمی بودن با لی باشه نامزد بودن باهم فام ی ذهنش به اون سمت بره هرچ دم یبا

نامزد بوده؟با   نایسول نی خرفت اصل چرا به من نگفته بود با ا شعوری کرده باشه پسره ب
آرد  کمیداشتم   کهیبعد کدورو رنده کردم درحال مارو خورد کرد ه  ینیزم بیحرص س
شدم که هاکان از سالن بلند شدو به سمت اتاقش رفت به   نیمتوجه ا  زدمیبهشون م
خوردم بعد به سمت سالن   ختمو یخودم شربت بهارنارنج ر یبرا کمیرفتم   خچالیسمت 

رودرو شدم   انبا هاک  امیب رونی از سالن ب  خواستمیم نکهیسوپو بردارم هم ینیرفتم تا س
 انگار ازش دلخور بودم  ییطورا  ه یبهش نگاه نکردم 

 ببرم  نوی..من ا دی_ببخش

اپن   یرو روینیس ستادمو یکنارش رد شدمو به سمت آشپزخونه رفتم پشت اپن ا  از 
 گذاشتم هاکان هم اومد و بهم نگاه کرد 

 ؟ ی _چرا سوپو برداشتهاکان

 خورم ینم نی_گفت

 بخورم  خواستمی_اما مهاکان

 کنم ی_باشه سرد شده براتون عوضش م

   دیعقبش کش زیرفت و از پشت م یبه سمت صندل هاکان

 خورم یم  نجایخوبم هم کمی_ هاکان

  یاز تو  زوی توهم بود دستمال م  کمیباهاش حرف بزنم اخمام  خواستمینگفتم نم یزیچ
ازه براش  هاکان گذاشتم به سمت ظرف رفتم و سوپ گرم و ت  یکشو برداشتم و جلو 
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سرد شدم    نقدریا  نکهیانگار از ا  کردیجلوش گذاشتم تمام مدت هاکان بهم نگاه م ختمویر
 جا خورده بود 

 ی سوپ خوردنو ول کرد   یشد اصرارت برا ی_چهاکان

  زدمی االن باهاش حرف م نیهم دیبودم با  ستادهی بهش نگاه کردم پشت اپن ا  ستادمو ی ا
   شدمیم وونهیوگرنه د

  ن؟چرایموقع ازدواج از هم جدا شد  ید؟حتیخانوم نامزد بود نای_آقا هاکان شما با سول
 ن؟ یبهم نگفت نو یا

شدو بهم نگاه کرد فکر کنم حدس زده بود   ینگاهش جد کمی  دیابروهاش باال پر هاکان
 به بهونه آب خوردن چرا اومده بود آشپزخونه نایکه سول

 به تو ربط داره؟  تیوضع  نیگفتم؟ا ی بهت م دی _چرا باهاکان

  یخانومو برا  نایقرار گرفتم من سول یطیبدم چرا بهم مربوطه چون تو بد شرا  حی_توض
  یکه چه طور ادتونهیباشم  دهینموند که نشن ی راه دادم منت نجایعمه کارن بود ا نکهیا

شما حرصتونو   شدنیم  کیو کارن به هم نزد  نای سول  دیکردیم خمیتوب دو یزد ی سرم داد م
  تونی میشدن اون دوتارو به خاطر رابطه قد  کی نزد نگو  نیکرد یم ی رو سر من خال

 د یخواستینم

  ای کنهیفکر م  یکه داره به چ دیفهمیآدم نم افشیاز ق  کردیتمام مدت بهم نگاه م هاکان
 گفت:  یحرص بخورم هاکان با لحن آروم شدیباعث م نی داره هم یچه حالت

   ؟ی گی م یدار یچ یفهمیتو م لی_د هاکان

به   امتیق  نیاما کل ا   نینگران کارن هست کردمیهستم..من فکر م  ی_من متوجه همه چ 
 شماست  یخاطر مسئله شخص

 اخم کرد  کمیکلفه روشو ازم گرفتو   هاکان

 دینه منو متهم کن دیکارنو مقصر بدون دیتونینه م  نی_شما به خاطر ا
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 هیگذاشت با اخم بهش نگاه کردم اونم   زی پشت م روی بلند شد صندل زیاز سر م هاکان
 رامان از در آشپزخونه وارد شد  کهویبگه که  یزی بهم کرد خواست چ ینگاه جد 

 _سلم جوونا رامان 

  نهیا  شیجوونا انگار خودش چندسالشه حاال خوب گفتیطور م هیسمت رامان برگشتم  به
 از من بزرگتر بود   یسال هیفقط  

 که هنوز سرپاست  نیاما ا  م یشده اومد ضی_گفتن هاکان مر رامان 

 ی _خوش اومد هاکان

 ی _خوش باشرامان 

 به هاکان زد با همون لبخند به سمتم برگشت  ی لبخند  رامان

 ؟ ی _از تو چه خبر فسقلرامان 

 تو چه خبر؟  ی؟سلمتیفسقل  ی_باز بهم گفت

نگاهشو   یمن اشتباه معن  دینگاه به رامان کرد اما رامان متوجهش نشد شا هی  هاکان
بود رامان روبه روم   ومدهیخوشش ن یرامان بهم گفته بود فسقل نکهیاما انگار از ا  دمیفهم
بهش نگاه کردم   دی هاکان ابروهاش باال پر  میدیبه سمتم خم شد گونه همو بوس ستادی ا

 با خنده به سمت هاکان برگشت رامان  دتفاوت ش ی که رنگ نگاهش ب

هاکان   کشهیکرده قطعا منو م ماری که تورو ب  یروسی _داداش من تورو نبوسم ورامان 
 شده منم کنجکاو شدم اومدم  مارینشده تو شرکت گفتن هاکان ب ماریسالهاست ب

 استراحت کنم   کمیتو سالن   رمی..من میبگ نویکم بود ا یعنی_ هاکان

  یبرا  میتونیکه م شهیم یداستان هیالشتو عوض کنم ب امیمن ب سا ی _داداش وارامان 
 م یکن فی نومون تعر

 داستان بگن به حرف زدن:  خوانیکه م یینا یا  نهیشروع کرد ع بعد
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بود من بالشتشو عوض   ضی مر یلیبود بچه ها بابا بزرگ هاکانتون خ 2021_سال رامان 
 کردم و خوب شد 

که تمام مدت به خاطر اومدن   یپنهون شدم لبخند  دمیبه سمت سالن رفتو از د بعد
  دمیکش یلبام پاک شد پوف  یاز رو  میلبام بود تا نفهمه با هاکان جروبحث کرد  یرامان رو

 .... دمیشن یکاش جوابشو م

غذا   میباهم داشت کردویرامان هم بهم کمک م ذاشتمیفر م یهارو تو   هیقراب ینیس داشتم
   میکردیدرست م

 اره یدر م رویاشک هر مرد   زهی واقعا غم انگ از ی _خورد کردن پرامان 

کردم   یسرخ شده بود تک خنده ا   یچشماش حساب دیبه چشماش مال کمیدستشو   بعد
 باحال شده بود  یلیخ افشیق

 نبود  ادمی ..من اصل ی..حساسی_اره تو نوازنده ا 

کرد همونطور که   یخودشم باهام همکار دویشروع کردم با دستام باد زدنش که خند بعد
 گفتم:   ذاشتمیداشتم سربه سرش م

 ؟ ی نکن هیگر ی تونی_تو چه طور م

 گه ید تونمی_نمرامان 

 کشم یآشپزخونه م ی_من غصمو تو 

خودمو رامان سرخ   یکه داشتم برا  ییها ینی زم بیس  کمی  میدیباهم خند هردومون
 تفت دادم به رامان نگاه کردم  کردمویم

 دادم؟  ادتی  ینطوریخورد کردنه من ا   از یچه طرز پ نیامان..رامان ا _ رامان..ر

 نازک خورد کنم ییخوا ی؟می عنی_چه طور رامان 

 تو  یدونیخونرو نم نیا  نیفکر کنم هنوز قوان زمی _عز
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 که هاکان هم بتونه بشنوه گفتم: یبا لحن بعد

 درشت خورد بشه   دیو نازک بشن با   زیر  یلیخ دینبا ازایخونه پ نی _تو ا

 خورد کردن هم آموزش داره؟   از یبابا..پ ی_ا رامان 

  یلی من د  کشمیم  ایهست چ  یا  گهی د یخونه چه آموزشا  نیا  یتو  یدونی_اوهک..تو نم
باشه البته   دیبا  گهیطور د  هیشکل تو غذا   یبزرگ بزرگ خلل یازایمثل تو ساالد پ  چارهیب
   خورهیغذا م ینطوریا  ینیبیکه تو همش م یباشه مرد  از یپ  دینبا یماکارون ی تو

 که هاکان بتونه بشنوه داد زد: ییبا صدا رامان

  یدعوا کن دیمنو با  ستین  لیمنه مال د   یازای پ نای_داداش ا رامان 

 تا هردومونو اخراج نکرده   رونی برو گمشو ب ای_ب

 ی کنیمنو اخراج م  ی_خب تو قبل از داداش داررامان 

 برس  ضی به مر رونیاون اخراجت کنه برو برو ب  هنی_بهتر از ا

 باشم یشاگرد خوب نی بعد از ا دمی_قول مرامان 

 کردمو بهش نگاه کردم  زیر  کمی  چشمامو

 ی د ینم نانویاطم  نیرامان بهم ا دونمی_نم

 نو یاشکبار گفتم ا   یبا چشما  نیگفتم بب  یجد ی_ولرامان 

 قرمز شده بود نگاه کردم   یحساب  ازایچشماش که به خاطر پ به

 ی گی_اره راست م

 خنده  ر یز  میهمزمان باهم زد کهوی

 باش  یالک  تونهی_اشکات نم
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افتاده باشم با چاقوم بهش اشاره   ی زیچ ادی  کهویقد هم   میزد  میدیدوباره باهم خند بعد
 کردم 

..آقا هاکان؟..فکر کنم  ادیاالن هرچند صداش در نم شنوهیخب نخندون منو م یلی_خ
 باشه  ده یبخوا

 قرار گرفته بود گفت: ش ی ضیمر ری که تحت تاث یبا لحن هاکان

 د یبه فکر من نباش دی برس تون یشما به خوش گذرون دم ی_نه نخوابهاکان

 آروم گفتم: یزیبا لحن طعنه آم دمیکش یپف

 منه انگار  ری _تقص

 من گفت:  ن یهم آروم ع رامان

 هیعصبان  کمی نی هم یبشه برا  ضی منه داداش هاکان عادت نداره مر   ری_نه تقصرامان 

 کم؟ ی_

 ستم یرامان..سرما خوردم..کر که ن شنومای_مهاکان

که هاکان بتونه بشنوه   ییداشت رامان با صدا  می خوب ییماشاهلل چه شنوا  دی خند رامان
 گفت:

  یاونم تو   دمتید  ضیبار مر  نیاول  یبرا گهینباش د یخب داداش عصبان یلی_خرامان 
 گه یتابستون خب برام خنده دار اومد د

 ینگاه میشد منم ن رهیکردمو به کارم ادامه دادم رامان بهم با لبخند خ  یخنده ا  تک
خجالت   کمیبود احساس کردم   نیسنگ  کمیبهش زدم نگاهش برام   ی بهش کردمو لبخند 

   دمیکش

 ن؟ ی آروم شد کهویشد؟  ی_چهاکان
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 ده ی م ریگ  نمیبه ا  ایداداش..ب ی تا تو استراحت کن م ی_سکوت کرد رامان 

 د یرامان هم خند دمیصدا خند  یدهنم گرفتمو ب یجلو  دستمو

  یآشپزخونم اتفاق یکه تو  شمیمطمئن م ینطوریا  دی_بهتره همچنان سروصدا کنهاکان
 شم ی نگران م دیشیافته ساکت که م ینم

 دار بود  یمعن یلیحرفت خ  نی_ا رامان 

 شعورن یچه قدر ب  نیسرخ شدم خاک به سرم بب  کهوی

  لیمحض اطلع د  یبرداشت کرد  رویمنف یکه داشت حتما توهم معن ی_معنهاکان
  نیبه خاطر هم شهیسروصدا م  یکردنش آروم و ب  یآشپز زنهیهروقت تو آشپزخونه گند م

 گفتم

پشت   یدست دیزدم به سمت رامان برگشتم که خودشم خند یلخند محو   ناخواسته
 د یرش کشس

کنسرت    ییای امشب م لی د  ی..راستگهیداداش..ذهنه د یگفت ی_خب چرا اونطوررامان 
 ن؟ یپل

 ام ی حتما م دمی_از دخترا خبرشو شن

 زد انگار خوشحال شده بود  ی لبخند  رامان

 م؟ ی_منتظر بمونم باهم بر رامان 

   امیبرم خونه لباسامم عوض کنم بعدا همراهه دخترا م دی_نه من با 

 ...نمتیبی_باشه قبوله پس شب مرامان 

براش جوشونده درست کرده بودم   کمم یجمع کردم   لمو یکه مرتب کردم وسا  آشپزخونرو
 دوشم انداختم وارد سالن شدم  یرو  فمویکه شب بخوره ک
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 رم ی_آقا هاکان من دارم م

مبلو برداشته بود به   یرو  یاز بالش ها   یکیراز کرده بود مبل نشسته بودو پاشو د  یرو
تخس   ی پسر بچه کوچولوها نیا  نیانداخته بود ع  نی خودش چسبونده بودو سرشو پا

اون   ی تو  یهم بسته بود حت  یبود چشماشو رو   یجور هی  افشیق کمی شده بود اما االن 
 بود  شابروها  نیاخم کوچولو ب هیهم   تیوضع

 ن؟ ی_شما خوب

 زحمت بکشه چشماشو باز کنه گفت:  یحت ا یبه سمتم برگرده   نکهیا  بدون

 ..تو برو لی_خوبم دهاکان

  یزیو بهش نگاه کردم اصل حالش به اون چ ستادمیبه سمتش رفتم وسط سالن ا  کمی
 خوردیکه گفته بود نم

 دکتر  نیبه نظر من بهتره بر دی ایبه نظر نم نطوریا  ی_ول

 ست ین  یبزرگ زیسرما خوردم چ هیاالن؟  مارستان یب رهیم  ی_کهاکان

اما چشماشو باز کرده بود بالشو به خودش چسبونده بودو به   کردی بهم نگاه نم هنوز 
برم جلو بغلش کنم بگم  خواستیدلم براش ضعف رفته بود دلم م  کردیپاهاش نگاه م

 بخواب من مراقبتم  

 ره یبگ میباره تصم ن یدکتر در ا  دی_بذار

 گفت:   یکه معلوم بود کلفه شده اما با لحن آروم هاکان

 تو برو  کنمیدکتر خبر م لی_باشه دهاکان

مبل انداختمو روش نشستم به سمتش برگشتم اما اون    یرو  فمویباال دادم ک ییابرو 
 کردی هنوز بهم نگاه نم
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شک    یآدمو تو  شتریب دی قبول کرد  یحرفمو بدون اعتراض و لجباز   نکهی_آقا هاکان ا
 زنم یمن زنگ م  دیشماره دکترتونو بد دینداز یم

 کنم یحد..کار خودمو خودم حل م نی تا ا  گهی _نه دهاکان

  یداره جد شیقدر لحن مرد محکم روبه روم خسته بود معلومه واقعا سرما خوردگ چه
 نگرانش شدم؟  نقدریمن چرا ا کهوی شهیم

 ؟ ی شد ی..راضزنمی_زنگ مهاکان

تونسته   نکهیبود برداشتو شروع کرد به شماره گرفتن از ا  که کنار دستش لشویموبا  بعد
 لبام نشست    یرو ی زیآم تیکنم لبخند موفق شی بودم راض

 _الو..دکتر هاکان

خبر بدم   لیو ن  نیلیرفتم تا به آ  گهی سمت د هیبرداشتمو به  لمویسرجام بلند شدم موبا از 
 نکهیتنهاش بذارم چندتا بوق خورد تا ا  طیشرا  ن یا  یتو  تونستمینم امیم  رترید کمیکه 

  یناخواسته لبخند دیچیگوشم پ یکه تو طونشیشادو ش  یجواب داد صدا  نیلیباالخره آ 
 زدم 

 درو باز کنم برات؟  یدیدلم..رس زی_سلم عز نیلیآ

 ام ی م رترید  کمیمن    نیلی_نه آ

 می افت  یراه م گهید کمی  میآماده ا  بای..ما تقر ام؟یم  ریمن د  لی د یچ یعنی_ نیلیآ

  ضهیآقا هاکان مر  امیب رونیب نجایاز ا  تونمیبدم من نم ح یهمونو توض خوامی_منم م
 ولش کنم   تونمینم

 ام یب تونمینم ضهیهاکان مر گهی داره م لید  نی_پلنیلیآ

اونم   شهی نم ضی ما که اصل مر  ن؟هاکانی_هاکان؟!..هاکان خودمون؟..اون مرد آهننیپل
 تابستون   نیا  ی تو
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 شده  ضیهاکان مر  شدیباورش نم چکسیخدا چرا ه یا   دمیکش یپوف

  یشده دار یا  گهید زیدختر نکنه چ شهینم ضی هاکان اصل مر گهیم ن یل؟پلی _الو دنیلیآ
 یگی بهمون دوغ م

 از سالن دور شدم   گهید  کمی دمویکش  یخنده با حرص پوف ریزد ز  بعد

شب از  یخواست  ادیدکتر هم م گهید کمیه  شده تب دار ضی مسخره نکن واقعا مر  نیلی_آ
 ادتتش یرامان بپرس اونم اومد ع

 خب بابا به تو چه خب خودش بالغه    یلی_خنیلیآ

  یکی  دیشما اما اون االن تنهاس با  شیپ امیب  خوامیباشم م نجای_منم دوست ندارم ا 
 نمتون یبیاونجا م  امی بره منم م ادویباشه دکتر ب  ششیپ

 ی بابا بوسمتیم  اینکن رید یلی _باشه پس خنیلیآ

  فونیآ ی همون لحظه صدا  دمیبه موهام کش  یدست دمیکش یقطع کردمو پوف تماسو
 گفت:   یاومد که هاکان عصب ینگهبان

دکتر   لی د زنهی تو اونوقت باز زنگ م ادی_االن به اون احمق گفتم دکتر اومد بذار بهاکان
 فهمهی فشار بده خودش م دوی اومده جوابشو نده فقط دکمه تا

مبل نشسته    یکرد منم رو  نهیدکمرو فشار دادم دکتر که اومد هاکانو معا  دمویکش یپوف
بغلش گذاشته بودو دکتر هم   ریهاکان تب سنجو ز   کردمیبودمو داشتم بهشون نگاه م

  نشیمعا  شی پزشک یشت با گوشکه مرتب دم و بازدم انجام بده دا گفتیداشت بهش م
   کردیم

 خب اونو بده به من  یلی_خدکتر 

 د یتب سنج ابروهاش باال پر  دنی حوصله تب سنجو به سمتش گرفت دکتر با د یب هاکان

 _نهدکتر 
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 به دکتر نگاه کنه گفت:  نکهیتکون داد بدون ا  یحوصله دست یب هاکان

 رم؟ یقراره بم  هی_چهاکان

  کمیشده بود   ضی مر  دیبه سروصورتش کش  ی چپ به هاکان نگاه کردم که دست چپ
 بدعنق تر از قبل شده بود 

 مطب؟  یومد ی_هاکان تبت باالس چرا ندکتر 

 نگفت به سمت دکتر برگشتم   ی زیچ هاکان

 _من گفتم دکتر..من گفتم 

جمع   لشویوسا   کهینگاهشو ازم گرفت دکتر هم درحال دویکش یبهم نگاه کرد پوف هاکان
 گفت: کردیم

   بندمیسرم براش م  هی_دکتر 

 ال یخیپس ب زنمی من سرم نم یدونی_دکتر تو که م هاکان

شما   سمی نویبهت نگفتم من قرصاتو م یزیچ ن ی_باشه تو فکر کن اصل من همچدکتر 
 خانوم؟  دیکن  هیبراش ته دیتونیم

 نه تکون دادو گفت:  یبه معن یحوصله دست یب بهش نگاه کردم هاکان  عیسر 

دست رانندم   نشیزحمت بکشن بد ستین یاز ی ن ستنی خدمتکارم ن شون ی_نه اهاکان
  کنهیم  شی برام ته نهی پا

 بلند شدم که به سمتم برگشت  عی گفت و از سرجاش بلند شد منم سر یباشه ا  دکتر

 د؟ یمون ی م ششی_خانوم شما امشب پدکتر 
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تفاوت و   یاما ب کنهیداره بهم نگاه م دمیگرد شد به سمت هاکان برگشتم که د چشمام
  رمیبگ مینه پس بهتره خودم تصم ای  خوادینگاهش بفهمم که م یاز تو تونستم یسرد نم
 به دکتر زدمو گفتم:  یلبخند

 مونم ی_بله م

زه  کل شب مرتبا تبشو اندا سمی نویمصرف داروهاشو براتون م قهی _خوبه پس من طردکتر 
  یقو یقرصا   دیمنو خبر کن  ومدین نی چند ساعت بعد از مصرف قرصا تبش پا  دیریبگ

بشه خوب   فیداره امکان داره ضع یچون ماشاهلل جثه درشت و قو  سمی نویبراش م
 د یبهش برس

سکوت کرده بود منم   دیکش یهاکان پوف دیبه کتش کش یبرداشت و دست فشویک  دکتر
 لبام حفظ کرده بودم یحفظ ظاهر همچنان لبخندمو رو  یبرا 

 سیشما براش دستمال خ  کنهیاالن بگم بره حموم لج م دونمی_مرتبا آب بخوره مدکتر 
 ده یبراش مف دیبذار

گوش   حاتشیسمت هاکان برگشتم که چشماش گرد شده بودو داشت به دکتر و توض به
خنده دار شده   یلیخ ییخدا  افشینگاهمو ازش گرفتم ق عی کرد که سر یبهم نگاه دادیم

 بود 

  هی  نیبه مراقبت نداره االن ع یاز ی چون بزرگ شده ن دینگ دی_خلصه مراقبش باشدکتر 
   دیمراقب تبش باش دیپسر هفت ساله شده که با 

چشماش    یگرفته بود با رفتن دکتر به سمت هاکان برگشتم که کلفه ساعدشو رو خندم
 داد هیمبل تک یگذاشتو سرشو به پشت

 میلینده من خ تیاهم ادیمشت چرتو پرت گفتو رفت ز  هیراحت شد؟  التیخ ای _بهاکان
..بچه هفت  شمی اونم استراحت کنم خوب م  نیگرممه تب دارم هم کمیخوبم فقط 

 ..مردک احمق رمی گیم  گهیدکتر د هی  ساله..سرپابشم
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 ( نیلی)آ

هم اومده بود به زور بچه  ری نبود بچه ها بهم نارو زده بودن چون دم لی از د یخبر هنوز 
و رامان باهاش حرف زده بودن و    هانیها به سمتش رفتم تا باهاش حرف بزنم قبلش ال

اما من   دادیرش مسفا یدنیهم اون داشت نوش ی و روبه رو   میشاپ  بود یکاف یاالن تو 
 من شده بود اما خودشو زده بود به اون راه  همتوج  دیشا  کردمیبهش نگاه م

 ر ی _سلم دم

خوشحال و هم شرمنده بودم دلتنگش بودم   دنشیبه سمتم برگشت چه قدر از د ریدم
 واقعا 

 شمارو؟  شناسمیم دی _ببخشریدم

 متاسف  ن یلی..آمونی پش نیلی..آنیلی_آ

که صاحب خونه  شناسمیم  نی لیآ هی  شناسمینم رویکه گفت ینیلیدو آ نی _واال من اریدم
 جون دادو مرد  اهامی آوار رو ر ی اونم ز   یمد بود ول

فرو برد با غم بهش نگاه کردم حق داشت که   بشیج یدستشو تو  هی بعد راست شدو  و
 سخت بود یلیواقعا تحملش برام خ ذاشتم یحرفارو بزنه خودمو جاش م  نیا

  کمی شهیزمونه نم  نیا  ی که تو یزی چ هیبهت بگم  یزیچ  هی خوامی..مرینگو دم ینطوری_ا
 راحت گفت؟ 

 مردم نگاه کرد   هیروشو ازم گرفته بودو به بق کردیبهم نگاه نم ریدم

 شنوم ی_مریدم

   خوامی..واقعا معذرت مخوامی_عذرم

 کرده بود   ر یی بهم نگاه کرد جالت چشماش تغ ریدم
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سوءتفاهم شد نتونستم جمعش  یوقت خورمیکن قسم منداشتم باور  ی_من قصد بد
  ریکه منم االن توش گ یخیگلوله  هیشد به  لیتبد کهویبود اول بعد   یگلوله برف هیکنم 

 ام یب رونیازش ب   تونمینم یکردم تا تو منو نبخش

 مظلوم بهش نگاه کردم  دی کش  یبه اطراف نگاه کردو پوف کمی  ریدم

 آب بشن؟  خای ر؟ یدم هی_نظرت چ

 ن یلی_آ ریدم

 لبام نشست   یرو  یقی بهش نگاه کردم لبخند عم یخوشحال با

 _بله؟ 

 بست  خیقلب منم   ینبست خی _فقط تو ریدم

نکنم   هیکردم گر یرفت بغض کردم رومو ازشون گرفتم سع هیکنارم رد شدو به سمت بق از 
رچند من  ها منو ببخشه ه   یزود نیانتظار داشته باشم که به ا دی موفق هم شدم نبا

به خودش بچه ها هم هستن قطعا باعث   سپارمیم  شویخودمو کردم بق یمعذرت خواه
 آرومم کنه  کمی  تونستی بود االن م نجایهم ا لیکاش اصل د  میکن یکه باهم آشت  شنیم

 

 ( لی)د

گذاشته بودم به سمت سالن رفتم چشمم به  ی دست شیپ یآب تو  وانیل  هی  کهیدرحال
  یهم رو دیحوله سف هیمبل نشسته بودو پاهاشو دراز کرده بود  ی هاکان افتاد که رو 

چشماشم نشسته بود کنترل    یبزرگ تاش زده بودم رو کمیبود که البته چون   شیشونیپ
تم به  گذاش ز یم ی آبو رو وانیو ل   یدست شیپدستش بود معلومه خوابش گرفته بود  ی تو

خاموش کردم به   ونوی زی و تلو  دمیکش رون یدستاش ب یسمتش رفتم آروم کنترلو از تو 
هواش اصل سرد نبود اما به خاطر   ستادمی سالن رفتن روبه روش ا یا  شهیش واریسمت د

  رویشیگرما  لی نبود وسا یاز ین گهی د ینطوریلرز داشت درارو بسته بودم ا  کمیهاکان که  
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زدم با وجود  یشدمو لبخند محو  رهیخ رونیبه ب شدمیآبپز م ینطوریروشن کنم چون ا
  دونمیاما نم  ستمی ن ششونیو من پ  گذروننی االن دخترا دارن خوش م  دونستمیم  نکهیا

چرا اصل ناراحت نبودم خوشحال بودم که کنار هاکان بودمو مراقبش هستم بعد از رفتن  
  ونیتلوز   یده بودم خونه آروم آروم بود و فقط صداعوض کر شوحول  یچند بار هیدکتر  

 اونقدر خسته بود که خوابش برده بود    شکستیسکوتو م

 ل؟ ی_د هاکان

شده بود  زی خ میمبل ن یبرداشته بودو رو  شیشونی پ یسمتش برگشتم که حولرو از رو به
جذاب و دست   ی چشماش خمار شده بود معلومه هنوز خسته بود واقعا صحنه ها

 درحال شکار بودم   رویافتنین

   شمیبهتر م  خورمیهوا م گردمیم   کمیبرو من خوبم    ییخوای_تو مهاکان

 مبل بلند شدو کمر راست کرد به سمتم اومد   یاز رو بعد

 برت گردونه خونه گمی _به راننده مهاکان

  دیکار کن  ییخوایهمش م دی شیجا بند نم هیماشاهلل   مونهی شما م ش یبرم فکرم پ_اگه 
 شه یدرضمن رنگتونم داره عوض م رم یگی من جلوتونو م

 بمونه  ی کرد همچنان مرد محکم روبه روم باق یاما سع ستادی خسته روبه روم ا هاکان

 مونه؟ ینم یاون خوشگذرون شیفکرت پ ی_اگه نرهاکان

شما   یضیمر  یهست ول شه یهم  ینداره خوش گذرون ب یع ی..ولکمی..فقط  مونهی_م
 نادره یلیخ

چه   دیته قلبم لرز  یزیچ هیبهم زد که احساس کردم بازم   یلبخند محو خسته ا   هاکان
 شد ی صورت جذاب مردونش برام جذاب تر م  زدیقدر قشنگ لبخند م 

 روتون امتحان کنم  موی خونگ یفرصت و همه درمان ها  هیکنم به   لیتبد  نو یا  گمی_منم م
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 تکون داد  یزدو سر  یکردم هاکان هم لبخند  یخنده ا  تک

 یدونیم یخوشگذرون ناروی_چه خوبه ا هاکان

 ستادم ی که درست کرده بودم رفتم برشداشتمو روبه روش ا یسمت جوشونده ا به

 میکن  لیلحظه هارو به فرصت تبد  می ای_ب

 غر بزنه از دستم گرفت  نکهیدستش دادم بدون ا وانویل

 ل ی_ممنونم دهاکان

 س یبه وجودتون جناب رئ ی_نوش جان بشه سلمت

 از جوشونده مزه مزه کردو بهم نگاه کرد   کمیلحنم خندش گرفت  از 

باورش   دی شنیم  یهرک د؟اخهی روزا دچار نشد نیوقت به ا   چیه تونی شما تو زندگ یعنی_
 شدینم

پنج سال   با یبار اونم تقر  هی نشدم.. ض یمر  شهی م  یحد..چندسال نی تا ا  گهی _نه دهاکان
 شدم   ضی بود مر شیپ

 د ینشد ضی که مر  تونهیمنطق  یحتما به خاطر اون قانون ها   نمی_ا

 دم ی م حیترج رویو منطق یعقلن زیچ شهیهم  می_تو زندگهاکان

به   مویبود ستادهی ا  یا شهیش  واری د یاز جوشونده خورد کنار هم روبه رو   گهید کمی  هاکان
 بود گفتم: رونی ب یهمون طور که نگاهم رو م یکردینگاه م رونیب

 میکن ی از قلبمونم نظرخواه  دیبعضا با شهی_هوف آقا هاکان..همه کارها که با عقل نم
 اون وسط نمونه  یالک

 نجا ینداره مثل موندنت ا  یشکالباشه ا ینظرخواه هی_اگه صرفا فقط هاکان

 چشمام زل زد  ی تو  مایهاکان مستق میسمت هم برگشت  به
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وقت بود    یلیاالن خ  دیشا ی قلبت گوش داده بود  یمنطقته اگه به صدا   حی_ترجهاکان
 ی که رفته بود

الزم بود  یزندگ یتو  ی زای چ یلینداره مثل خ  یقی جواب عم تیوضع ن ی_آقا هاکان ا
  رمی سر م کی  نجا یشده از ا   ری..تازه د نیموندم..هم  نیداشت اجی بمونم..به من احت نجایا

 برم کنسرت  تونمیخونه نم

 تکون دادو گفت:  دی به نشونه تا یروشو ازم گرفت سر هاکان

 نرو  ییخوایشده م ری_اره د هاکان

 نداشتم  یجملش اصل خاطره خوب نیبود؟من از ا  یسمتش برگشتم منظورش چ به

 ه؟ ین چ_منظورتو 

  شهیتو راه وقتت طلف م یالک ییا یصبح باز م یر ی دوستات م شیپ ی رینم ی_وقتهاکان
 از همون استفاده کن  میاتاقت که هست بهش دست نزد 

 ه یمنطق یلی_خ

 کردم یهاکان نشست  بهش نگاه کردم انگار داشتم با خودم فکر م  یلبا یرو  یلبخند

  یچ دمیبه حرف عقلم گوش م  یوقت نمیپس من بمونم بب هیموندنم واقعا منطق  نجای_ا
 شه یم

لباش نشست به سمت مبل رفتو روش نشست    یرو ییلبخند دندون نما  هاکان
 حالش بهتر شد    کمیاحساس کردم  

 اره یبرات لباس ب فرستمیاز بچه هارو م یکی_خوبه..پس من هاکان

که چند شب بمونم فقط   ستیقرار ن گهیتنمه د  نایکار هم یچ خوامی_نه بابا لباس م
 امشبه  نیهم

 شن یمنو پس بپوش بخواب لباسات چروک م  یشرتایاز ت  یکی_باشه هاکان
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 دیبه روش زدم که خند یزدمو چشمک  یبشکن

 هیحرف منطق  نمی_ا

 نیبش  نجایا  ای _بهاکان

به روم زد دستشو   یسمتش رفتمو کنارش نشستم به سمتم برگشتو لبخند محو به
پشت گوشم زد که باعث شد با تعجب بهش نگاه   یطرف موهام بردو به آروم هیسمت 

 کنم

 نای منو سول  یبهت بگم..درباره نامزد یزیچ  هی خوام ی_مهاکان

کنه واقعا جا خورده بودم اما   ف یبرام تعر  خواستی م نکهیمتعجب شد از ا  شتریب چشمام
چشمام شده بود چون   ی تو یکنجکاو بهش نگاه کردم فکر کنم متوجه کنجکاو  یلیخ

 لباش نشست  یرو  یلبخند محو 

 درواقع..  میباهم نامزد کرد  نایبود منو سول شی_حدود هشت نه سال پهاکان

  یچه طور نکهی..ادیکن  فیاز اول اول تعر  رویهمه چ شهیم دیلحظه ببخش هیلحظه..  هی_
 نایا  نویشناختیهمو م

نگاه کرد انگار تو خاطرات گذشته غرق شده   شی خال وانینگاهشو ازم گرفت به ل هاکان
 کردن   فیباشه شروع کرد به تعر

  یاز همون سه سالگ میباهم دوست بود نیمنو راد  ادیب ایهانا به دن  نکهی_قبل از ا هاکان
بودن کم   یکار  یمیصم یرابطمون باهم خوب بود پدرامون باهم دوستا  یلیخ ادیم  ادمی

به مادر من خاله   نایو رامان و سول  نیکه راد یهم شد طور   یخونوادگ شونیکم دوست
  دمیاومد سه ماه بعدش شا  ایهانا که به دن می زدیمهمو عمو صدا    یو پدرا گفتنیم

  یاومد اون دوتا همسن هم بودن رامان هم وقت ایهم به دن نا یهفت ماه بعدش سول
  نیمنو راد م یباهم داشت یخوب  یلیاومد رابطه خ ا یو هانا پنج سالشون شد به دن  نایسول

خونواده   یها  تی البته حما  میشرکت راه انداخت هیباهم   میکرد  ل ی باهم خارج تحص
  میکدوممون نبود چهار دوست بود  چیه نیب یز ینبود اون زمان ها چ ر یتاث یهامونم ب
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که به خواهرم   یاحساس کرد علقه ا  ن یراد نکهیتا ا  میرفتیاونور م نوریا  یپیکه همش اک 
  یتو  قتیحق یشدم اما وقت  یرتیباهام حرف زد اولش غ ستیداره علقه دوتا دوست ن

اون  خونواده ها به ازدواج   میبود بگذر  نطوریاومدم هانا هم هم تاهکو دم یصداشو فهم
هم   نایحرف هم زده شد که منو سول یسر هی نیب  نی کردن و ا یدوتا موافقت کردن عروس

 میبه باهم بودن فکر کن

 باال داد که باعث شد چشمام گرد بشه  ییبه سمتم برگشت ابرو  هاکان

 ش ی_خب بق

 حرف بزنم؟  نهمهیا  نمیبش میضیمر  نیمن با ا  یمجان ینطوریه؟همی_بقهاکان

 د؟ یکن فیفردا تعر  دیبخواب دیبر  دی خوایآقا هاکان؟نکنه م یچ یعنی_

 کنم یم  فیتعر اریبرام ب گهی دمنوش د هی_نه  هاکان

گازو روشن کردم   ریازش گرفتمو به سمت آشپزخونه با دو رفتم ز   وانوی ل  دمیکش یپوف
  ستادوی شد پشت اپن ا دایگذاشتم که سروکله خودشم پ زیم  یداشتمو رو  از یکه ن ییزا یچ

 گفتم:   کردمیداشتم کارمو م کهینگاه کرد منم درحالبهم 

 ه؟ ی_چ

 ؟ ی بشنو یی خوای_مهاکان

 زدو ادامه داد  ی ذوق بهش نگاه کردم که لبخند محو با

به عنوان دوست   دونستم ی م نارو یسول اتی _اولش قبول نکردم من تمام خصوصهاکان
بزرگترها به   ینه اما به حرمت حرفا  یزندگ کیباهاش باشم اما به عنوان شر  تونستمیم

همه    گهید م یدادم رسما نامزد کرد نایفرصت به سول هیخصوص پدرم کوتاه اومدم  
  یتو  م یشد یدعوت م یمهمون  گفتنویک می نامزد منه همش بهم تبر نایسول  دونستنیم

اومد   یخوشش نم نای سول  شدمیم کشونی نزد  ای  زدم یها با دخترا حرف م یمهمون
خودخواه   خواستیکه اون م بودیاونطور م  دیحساس بود لباسام با  میلیحساس بود خ
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فقط به اون نگاه کنم با   خواستیبگم م ینطوریا  خواستیخودش م  یبود منو فقط برا
منو    نیب تی میکم کم به صم یاون کادو بخرم حت  یببرم برا رونیب ونواون باشم ا

باهاش حرف زدم اما   شهی فرصت دادم گفتم خوب م یکرد منم ه یخواهرمم حسود 
اصل اون   دمیفهمیاومد که م یم   شیپ نمونیب ییبحثا  هی یاز طرف ستی ن ایکوتاه ب دمید
بچه دار بشه منم گفتم  خواستینم نایبچه بود سول شی کی ستین خوامیکه من م یزیچ

توهم نخواه   خوامیوقت بچه نم  چیاما اون قبول نکرد گفت من ه گه ی باشه چندسال د
علقم که    نیبزرگتر  یبه خاطر ناراحت نشدن پدرم رو  میگذرونی باهم خوش م نطوریهم

 نگفتم  یچیپدر شدن بود پا گذاشتم کوتاه اومدم ه 

 دم یعقب کش  یصندل هیرفتمو   زیسمت م به

 د یضیشما مر  دی نیبش نجایا  دی ای_ب

بودم رفت نشست منم به سمت جوشوندم   دهیکه عقب کش یبه سمت صندل هاکان
 رفتم

ازشون    یزیو هانا بودن آخه چ  نیکه از مشکلتمون خبر داشت راد  ی_تنها کسهاکان
با اون   ادی ز  نیباهامون داشت به خاطرهم یاد یز  یرامان اختلف سن کردم یپنهون نم

 ودب  کتریو هانا پنج سال کوچ  نایتو فکرشو بکن از سول  میزدی باره حرف نم نیدرا

 گه ی نم نویاالن اصل رابطتون ا  ی_ول

نبود کم کم گذشت به خاطر   ایحرف زد اما اون کوتاه ب نایبا سول نی _اره خب..رادهاکان
 نوی راد  ای  لمویبه جاش وک رفتمیاومد نم یم   شیبرام پ تی چندتا مامور هی  نایسول
ولخرج بود برام    یلیخ نایسول  امیمنم ب دی با یریهرجا م  گفتیچون خانوم م فرستادمیم

ازدواج کرد   ی البته هانا وقت نطوریداشت هانا هم هم لتوخص نیمهم نبود آخه مادرمم هم
خم   یحت نشویبهتر دمی خریبراش م خواستیم ینبودم هرچ یسیعاقل شد منم مرد خس

  سشویهر ماه چندبار سرو  یدختر که تو  هی  یوقت  کردمیفکر م نیاما به ا  اوردمی به ابرو نم
  کنهیورشکستم م یروز  الخرهکم کم با دمیفهم دهیم  ر ییو دکورو تغ  لیوسا  ای  کنهیعوض م

محکم که کارو   یلیبهونه خ هیبهم بزنم   موی بهونه بودم که نامزد هی کم کم فقط دنبال 
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  کردیکار م م یکه االن دار یشرکت نیتو شرکت پدرم هم ن یکنم اون موقع ها انگ  کسرهی
پدرم و   خورد یکه به شان کارمند شرکت پوسول نم کردیم  ییخلصه کارا رفتی م یرآبیز 

  نایبا سول کمی بشه منم اون موقع ها  کینزد  نایکرد به سول  یاونو اخراج کردن سع ومعم
  یدردودالشو برا  نایکه کم کم سول یشدن طور ک یسر کاراش سرد شده بودم بهم نزد 

   کردیم  نیانگ

کرد خودمم نشستمو بهش نگاه کردم دستشو   یروبه روش گذاشتم که تشکر جوشوندرو
 گفت:  کرد یگذاشت همونطور که بهش نگاه م وانی دور ل

 ؟ ی درست کرده بود  هیقراب لی_د هاکان

گذاشتم   ی خوریرامان با خودش برد چندتا موند چون بمونه شما نم  شوی چندتا هی_اره  
 براتون؟  ارمی ببرم خونه ب

 _اوهوم هاکان

  هیدونه از قراب هیهارو برداشتمو وسط گذاشتم  هیرفتم قراب خچالیشدمو به سمت  بلند
چونم گذاشته بودم و بهش نگاه    ریقورتش داد بهم که دستامو ز   یهارو برداشتو خورد وقت

 نگاه کرد  کردمیم

قسم خورد   نایدوتا باهمن سول نیبهونه کردم که ا  نوی..منم همگفتمی_اره داشتم م هاکان
  ینطوریبگم ا  رویدوست نداره فقط باهاش دوسته منم وقتش بود که همه چ نویکه انگ
 یلیازدواج کرد خ  نیسال بعدش با انگ  هی میبهم زدم و رسما از هم جدا شد  موی نامزد

دوباره   ییفکرا  هی  دنمیرفت اما معلومه با د میرسما از زندگ ینطوریخوشحال شدم چون ا
 تو سرش افتاده 

 رابططتون خوب بوده  گفتی م نا یل_سو

نامزد   یاما وقت میبه رسم رفاقت اره خوب بود  لی اون اوا زنهی م ادیحرف ز   نای_سولهاکان
 جدا شدم  نیبه خاطرهم ستیوصله من ن  دمیشناختمش فهم  شتریخب ب میشد

 _پدرتون ناراحت نشد؟ 
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هم اومد پدرم   نیراد یحت میباهاش حرف زد  می_چرا اما همراهه هانا نشستهاکان
شکر خدا رابطمون بد نشد  ینطوریکوتاه اومد ا  میخوریواقعا بدرد هم نم دید  یوقت

بهم زد پدرش   رویهمه چ  نی و انگ  نایکس بد نشد اما ازدواج سول چیدرواقع رابطه ه
مدت سکته کرد و به خاطر سابقه    هیبعد  کردنبود سهمشو دادو از خونواده تردش  یراض
 فوت شد   ش یماریب

  خواست یداشته اصل دلم نم یبرداشتمو با غم خوردم چه قدر گذشته تلخ  هیدونه قراب هی
هاکان جوشوندشو که خورد بلند شدو به سمت سالن   ییووو ینطوری باشم ا نایسول  یجا

گذشته بود   یساعت میها شدم ن هیقراب وانوی رفت منم بلند شدمو مشغول جمع کردن ل
بهش زنگ  یکی دادیهاکان که نشون م لی موبا  یصدا   مکرد یم ز یاپنو تم یهمونطور که رو 

  دمو یکش یپوف کنهینم یهاکان هم توجه دمینکردم اما د یتوجه دی به گوشم رس زنهیم
  یاز بالشارو هم تو  یکی یباز لم داده و چشماشو بسته حت  دمیسالن که د  یرفتم تو 

 بغلش گرفته بود 

 لتون ی_آقا هاکان خودشو کشت موبا 

 سروصدا کلفه شده بهم پشت کرد  نهمهی که معلوم بود خوابش برده و از ا  هاکان

 بابا  یا د ی_جواب بده بگو مرده اه ولم کنهاکان

 مردد گفتم: ناینوشته سول  دمیبرداشتم خواستم جواب بدم د لشویموبا  دمیکش یپوف

 خانومه  نا ی_سول

 بهم کرد  ینگاه م یبا حرص ن هاکان

 تورو هم خفه کنه ادیب  خوادی_بهش بگو مرده امشب مهاکان

به موهام   یداده بود دست یر ی درخواست تماس تصو دیدوباره روشو ازم گرفتو خواب بعد
 صدتا صلوات بفرستم   ارهیسرم ن  ییکه اگه بل کنمینذر م  ای خدا دمیکش

 ..یآقا هاکان ول شمیدوباره مزاحم م خوامی_معذرت م
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 خندش گرفته بود  دمیبه سمتم برگشت که وحشت زده خودمو عقب کش کهوی

 _چته؟ هاکان

 داده  یری _درخواست تماس تصو

 اخم کرد  هاکان

  یاز طرف  دهیرو اعصابم راه نرو خب جوابشو بده بگو خواب نقدریا لی _غلط کرده دهاکان
 ده ینم یری باشه اون درخواست تماس تصو نایفکر نکنم سول

 حرص بهش نگاه کردم  با

 نای خوندم سول تونیسواد ندارم اشتباه رو گوش  دمی شا ا ی گمی_خب حتما دروغ م 

کارن چشمام گرد شد اما   دنی ازش گرفتمو بهش پشت کردم تماسو برقرار کردم با د رومو
 زدم  یلبخند ی بعدش با خوشحال

 تو؟  یدلم چه طور زی_سلم عز 

حرف   نای دارم با سول کردیچمشاشو باز کردو با تعجب بهم نگاه کرد فکر م کهوی  هاکان
 گذره یهم باهاش حرف نزنم نم  ینطوریا  ادی ازش خوشم م یلیخ زنمیم

 کنه؟ یکار م ی دست تو چ می دا  لی ؟موبا ی هست می جونم تو هنوز خونه دا  لی _سلم دکارن

 اخم کرد با غرغر گفت:  کمیزدم که کارن  یلبخند

مدت   نیاونوقت..پوف ا  یخودت تبلت دار گفتیمن بهش دست بزنم م  ذاشتی_نمکارن
 ه یواقعا نامرد نی دوست داره ا  شترینبودم معلومه تورو از من ب ششیکه پ

 کردم  یزدو چشماشو بست اهم ی لبخند محو   هاکان

موندم تا    ششیپ نی شده به خاطر هم ض یمر  کم ی  تی دا هیچه حرف  نیدلم ا زی _نه عز
 خوب بشه 
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 ؟ یکنیبشم ازم مراقبت م ضی جونم اگه منم مر لی_دکارن

 مراقبت نباشم   شهی _خدا نکنه موش بخوره تورو..مگه م

 باشه ضیمر  یلیخ ل؟نکنهید نمشیبب تونمی کجاست؟م می _خوبه پس..دا کارن

 اونو خسته کرده  ش یضیمر   کنهیداره استراحت م دهیدراز کش کمی  زمی _نه عز

 نمش؟ ی لطفا بب  هشی_مکارن

لبخند خسته کوتاه بود بهم اشاره کرد که به  هیلباش    یسمت هاکان برگشتم که رو  به
تو کادر  نکهیا  یمبل گذاشت برا   یپشت یدستشو رو  هیسمتش رفتم کنارش نشستم اونم 

 بهش نگاه کرد  دویبا ذوق خند  شی دا دنیکارن با د میشد  کی هردومون بهم نزد میفتیب

 شما؟   یشد ض یجونم خدا بد نده من نبودم مر  یی_سلم دا کارن

 ؟ ی؟خوبی کنیکار م یچ ییدا  پی _خوشتهاکان

 مگه نه؟  گهی د یرسی خوب م می به دا لی..دنمتیبب خواستمی _من خوبم مکارن

 شده بود  طونیش یحساب افش ی زدم ق یلبخند

 خوب..  یلی_نگران نباش خ

بهم  یلیفاصله صورتامون خ ن یا  یتو  کردیسمت هاکان برگشتم که داشت بهم نگاه م به
 بود  کی نزد

 بهش  رسمی اره خوب م زهی_چ

هنوز تو   لی شدم موبا یطور هیزد که   یبه سمت کارن برگشت لبخند مردونه ا  هاکان
 من بود   یدستا 

 تو نگران نباش  کنهیخوب ازم مراقبت م یل ی_دستش درد نکنه کارن جان خهاکان
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که   فیح م یکردیباهم ازت مراقبت م لی_کاش منم کنارتون بودم االن اگه بودم با د کارن
 ستم ین

   یشدی م ضی دلم توهم مر زیعز یست ی_اتفاقا بهتر که ن

 اومد کارن ناراحت شدو به سمتمون برگشت  ییاز اونور صدا  کهوی

 خدافس  نیمراقب هم باش ییقطع کنم دا  دی_من باکارن

 دلم  زی _خدافس عز

 کارن ری _شب بخهاکان

چه قدر بهم  یگذاشتمو از هاکان فاصله گرفتم وا  زیم  یرو  لویکه قطع شد موبا تماس
   یا  گهید زیبود نه چ  لی البته خب به خاطر قاب موبا  م یشده بود کی نزد

  نجایهم برمینم لمم یبرو بخواب موبا ی_بهتره برم تو جام بخوابم توهم خواستهاکان
 زنگ زد بگو..  یکس ذارمیم

 ن یجواب بد  نیتونینم نی_مرد 

واضح   نقدریچرا ا  یوا  دمیخجالت کش کمی گرد شده به سمتم برگشت  یبا چشما  هاکان
 گفتم:

 یبگ یتونیم میدور از جون هی_ هاکان

 _حرف خودتونو تکرار کردم 

 د یکش  یپوف هاکان

 ر ی_من رفتم بخوابم شب بخهاکان

سروسامون    زوی به سمت آشپزخونه رفتم همه چ دم ی خند زیر  زیبهش گفتم ر یریبخ شب
هاکان هم برداشتم بردم تو اتاق    لیمبلو هم مرتب کردم موبا  یرو  ی دادم بالش ها
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  بردیخوابم نم زدمیتو جام غلت م یبرش دارم هرچ عی خورد سر  یزیچ  یخودم تا اگه زنگ
حرفا و   خودم قدم زدم به ی و برا  لیو  حوطهم ی رفتم تو کمیبلند شدم  نی به خاطرهم

  میبود یجور هیهربار  میکرد یآدم رفتار نم  نیهاکان فکر کردم واقعا ع  ضی ضدونق یرفتارا 
  دینداد تعجب کردم با  یاونم جواب گردمیهم فرستادم که امشب برنم  نیلی آ یبرا  امیپ هی

برم   نکهیقبل از ا  رفتمباال انداختمو به سمت اتاقم  ینشد شونه ا  ی اما خبر  زدیزنگ م
  خوادینم یز یچ  دهیخواب نمیسر به هاکان بزنم بب ه یاتاقم به سمت راه پله رفتم برم   ی تو

 بود به سمتش رفتم   دهیتختش خواب یباز کردم رو  یواشکی در اتاقشو 

 س یپ سی_پ

گذاشتم تبش  شیشونیپ یرو  یدستمو به آروم ستادمینخورد باال سرش ا  یتکون اما
زدمو   یرفتم لبخند محو یبه سمت در خروج اومده بود ملفرو روش مرتب کردمو نی پا

و خواب به سمتم هجوم اوردن    یاز خستگ یاالن حجم انبوه  کردمیدرو بستم احساس م
 بهتره برم بخوابم  

 .... 

  ن یاز ا  د یکه حتما با شعوریب ینیبین ری خ یاز پله ها باال رفتم ا دمی کش یحرص پوف با
در   یکنم اونقدر صداش زده بودم گلوم گرفته بود جلو  داریتا تورو ب امیهمه پله باال ب

تخت هنوز   یرو  دم یبه داخل کش یسرک دمو یکش نی پا ررویآروم دستگ ستادمیاتاقش ا 
 بود  ده یخواب

 _آقا هاکان..صبحونه آمادس 

بود ملفه روش بودو   دهیتخت خواب ینداد مردد به سمتش رفتم به پشت رو  یجواب اما
بسم اهلل خدا   ستادمیش شدم به سمتش رفتم باال سرش ا نگران  کمی خوردیتکون نم

صورتش    ینشده باشه دستمو سمت صورتش بردمو جلو  ش یزیخودت حفظش کن چ
آب دهنمو با ترس   فتادیحالتش اتفاق ن یتو  یر ییآروم چندبار تکون دادم اما بازهم تغ

نبضش  نم یقورت دادم دوتا از انگشت هامو بهم چسبوندم و کنار گردنش گذاشتم تا بب
  کهویگردنش نشست   یانگشتم رو نکهیکه نمرده باشه هم  کردمینه خدا خدا م ای  زنهیم
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هاکان چشماش   دمیزدمو عقب کش یغیج شیحرکت ناگهان نی ا  دنیچشاشو باز کرد با د 
 نخورد فقط بهم نگاه کرد  یتکون شدگرد 

  نکهیا  یبرا  هیترسوندنشون؟شوک خوب ؟بایکنیم دار یآدمارو از خواب ب ینطوری_تو اهاکان
 خواب از سرت بپره 

تخت نشست با حرص بهش نگاه کردم چه قدر  یرو  دویکنار گردنش کش یدست بعد
 گفتم: ع ی سر یبود با لحن حق به جانب شعوریب

 د ی منم عقل از سرم پر دهیکه االن ترس   یکس ن؟اونی_متوجه هست

  هیهاکان بالشتشو به تاج تخت تک  مدیکش قیقلبم گذاشتمو چندتا نفس عم یرو  دستمو
 داد بهم نگاه کرد 

 شدم یم داریب یزدی_آروم هم صدام مهاکان

اشتباه   نی بار صداتون کردم البته خب ا  جدهیه رونید؟بیبه مغزم نرس نی _من چه طور ا
با تن   گهی بار د ستی که صداتون زدم ب یاز اون چهار بار ریتو اتاق هم به غ  دیمن بود با

 زدم یمختلف صداتون م یصداها 

 لبه تختش نشست  ی رو دویچرخ  دیکش  یپوف هاکان

 برگشته  روتونمی_ماشاهلل ن

قدم جلو اومد    هیبود  نی سرش پا  ستادمی لبه تخت بلند شد روبه روش ا  یاز رو هاکان
من هاکان   گهی قدم د هیاون    گهیقدم د هیقدم عقب رفتم   هی دم یاما من کنار نکش

 ال اورد نگاهشو با

 برم سالن  خوام یل؟مید  ید ی_اجازه مهاکان

 م یخونه سالن ندار   نی_آقا هاکان تو ا 

 من دستاشو تکون دادو گفت:   نیع هاکان
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 ؟ ی د یند نهی خونه سالن هست طبقه پا  نیتو ا  لی_د هاکان

  هیعیطب یلیخ  دنمیند دونمی_من آشپزخونرو مرکز م

 د یکش ینگاه به اطراف کرد به سمتم برگشتو پوف هی  هاکان

 ی ازش استفاده کن یتونیم  ییخوای_خوبه توهم مهاکان

 بهش ندارم  یاز ی_به چه مناسبت؟ممنون من ن

 برم؟از..اتاق خواب  گهی_د هاکان

 به نشونه اره تکون دادم  یسر

 سالن   دیری اما نم  می_اوهوم..از اتاق خواب بر

 برم سالن   دیبخورم با صبحونه نکهی _من قبل از ا هاکان

در سالنتونو قفل   رمیمن م یدستو روتو بشور ی ری_اما امروز ممنوعه االنم تا شما م
 کنم یم

 رفت  ییاز کنارم رد شدو به سمت دستشو هاکان

 شه ی_قفلش کن قفل هوشمنده با اثر انگشتم باز مهاکان

   کنمیصفحشو خورد م  زنمی_م

  کهویرفتم  رونی از اتاق ب دمویکش یشد پوف ییکردو وارد دستشو ی تک خنده ا  هاکان
  یتو  نی کمدش حوله تن پوششو برداشتم با خودم بردم پا یبرگشتم و از تو ستادمی ا

به سمت آشپزخونه رفتم و شروع کردم به گرفتن آب   جانیاتاقم گذاشتمو درو بستم با ه
 اومد  نی از پله ها پا  نپرتقال همون لحظه ها بود که هاکا

 ؟ ی دیکمد داشتمو ند ی که تو ید یتو حوله تن پوش سف لی_د هاکان

 _نه چه طور؟ 
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 برم حموم  خوامیم کنمینم داشی_پهاکان

 سرجاش چه طور گم شده  دیذار یمرتب م  لتونوی همه وسا شهی_شما که هم

 ستادی دست به کمر روبه روم ا دو یکش  یپوف هاکان

 ست یکجاست؟اونم ن لمیموبا  یراست دونمی _نمهاکان

 خودم که اگه زنگ زدن زود جواب بدم  ل یگذاشتم کنار موبا  شب ی_تو اتاق منه د 

  دمی مغزم شروع به کار کرد به سمتش دو کهویگفتو به سمت اتاقم رفت   یباشه ا هاکان
گرد شده   ی که با چشما  دمیاز پشت بازوشو کش دمیپر  عی خواست درو باز کنه سر نکهیهم

 به سمتم برگشت 

 ه؟ یچه کاره ا نی_چته؟ا انهاک 

 ارم یمن خودم براتون م  د یشما بر زهیچ م ی_ا

 دارم یبرو کاراتو بکن من خودم برش م ست ین یاز ی _نهاکان

در اتاقو باز کرد با اخم رفت تو   رمی و جلوشو بگ ام یمن به خودم ب  نکهیبعد قبل از ا  و
تخت افتاد که حولرو روش انداخته   یچشمش به رو   کهویبرداشت   زی م  یاز رو لشویموبا

 دم یکش یبه سرم گرفتمو پوف یبودم دست

 کنه؟ یکار م ی چ نجایست؟ا یحوله من ن نی _اهاکان

اومدمو به سمت آشپزخونه  رون یندم از اتاق با حرص ب یدادم جواب ح یترج  دمیکش یپوف
  کنمیم  ینطوریمن چرا دارم ا ی ریبم رونیب ییایب یبزن خ یرفتم اصل بدرک برو حموم  

 فشار بدو بدو اه    جانیه  نهمهیاصل ا

 من برم حموم؟   یخواستیتو نم لی_د هاکان

 حرص بهش نگاه کردم  با
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   ستیبراتون خوب ن یضیسالن شما فعل مر   دیبر خواستمی_در اصل نم

دستشو سمت پرتقاال برد که باعث   ستادی باال داد به سمتم اومدو کنارم ا  ییابرو  هاکان
 شد عقب بکشم 

 آماده کن  زارویچ  هیتو بق  کنمیدرست م نوی_من اهاکان

  یو چهارنفره ا ستیب ینهارخور ز یم ی صبحونرو رو  زیگفتم باهم م یزدمو باشه ا  یلبخند
نشست و منم دست راستش   زی هاکان سر م دمیبود چ لی و  یمحوطه باز جلو  یکه تو

  یبه خوردن هاکان اشتهاش برگشته بود ناخواسته بهش لبخند میهردومون شروع کرد 
 بود  شدهزدم چه قدر خوشحال بودم که حالش بهتر 

 _اشتهاتونم برگشته رنگ صورتتونم خوب شده ماشاهلل 

 بهم زد یکه لبخند یچوب   زیزدم به م بعد

 حموم نرفتن سالن نرفتن دمنوش    ژهی و  یمراقبت ها   یدگیتو سوپ رس هیسا   ری_ز هاکان

 ست ی ن یمخصوص  یکه کارا   نایا گهی و سوپه د  ییچا ی دگی_نه بابا چه رس

به  یظرفم گذاشتم هاکان به سمتم برگشت لبخند مهربون ی برداشتمو تو ریپن کمی بعد
 روم زد 

 ممنون  یلیخ  هیبرام کاف یبود شمیپ نکهی_همهاکان

گرفته بودم حداقل   یخوردم دل ضعفه خاص می از چا  کمیلبخند دادمو    هیبا  جوابشو
 قدرشناس بودو قدردان کارام بود   نکهیخوشحال بودم از ا

 ؟ ی اضافه کرد  یزی چ نیخوشمزه شده داخل ا  یلی_املتت خهاکان

 بهش ماست زدم  کمی_

  یکه درست کرده بودم تو   یاز املت گهی د کمیکرد  دی باال دادو حرفمو تا ییابرو  هاکان
 ظرفش گذاشتو آروم شروع کرد به خوردن 
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 ؟ یکنی ازت بپرسه راز آشپزخونتو فاش م  ی_هربار کسهاکان

 کمکشون حساب کنم یکه بتونم رو  ییکایواسه نزد  یعنی کام ی _فقط واسه نزد

 به نشونه اره تکون داد  یزدو سر یلبخند  هاکان

 یکنی م ی_کار خوبهاکان

 

 (لی)ن

مهرانا خانوم برگشته    رویدم شیاالن از پ نیرفتم هم نی از پله ها پا ی خاص یخوشحال با
خودش کرده   اری منو دست ریشرکت پوسول توافق کرده بودن آقا دم  ی بودم با موندنم تو 

  یهم داشتم و رشته جهانگرد   یقو   یسیشده بودم چون زبان انگل یمنش  ییطورا  هیبود 
  تیکارات خوبه رسم مینیبب میکنی مدت ازت استفاده م  هی هگفته بود ک ری دم خوندمیهم م

 یقرار بود بعض کردمیرسما تو شرکت پوسول کار م ینطوریخوشحال بودم ا  یلیخ کنمیم
  امیکارا بر م نی از ا  دونستمیمن راه بندازم م  شونوی خارج یمربوط به تور مهمونا   یاز کارا 

خواستم از در شرکت   دمیگنجی مپوست خودم ناصل تو  ادیز  یلیخوشحال بودم خ یلیخ
 روبه رو شدم  نایخارج بشم که با سول

 ؟ ی کنیکار م یچ نجای_به به..تو انایسول

 کنم یکار م نجایبه بعد ا  نی_از ا 

 کار کنم نجایجا خورد انگار انتظار نداشت که من ا کمی  نایسول

 ن؟ یهست ا  ی_چه خوب..اون وقت چه جور کار نایسول

 شدم  ریآقا دم اریشروع کردم دست یکارآموز  نجای_ا

 گفتم: ی دار یشدم و با لحن معن کی نزد بهش
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هستن که بهم اعتماد کردن مخصوصا   ییکسا  زنمینم رو یکس رآبی ز  گهی_د
 ناراحتش کنم  گهی د خوامی..نممیآبج

تفاوت   یلباش نشست اما باعث نشد من حرص بخورم ب   یرو  یلبخند مسخره ا   نایسول
 بهش نگاه کردم 

 چشمام پر از اشک شد  ی_وا نایسول

عوض   ممویت گهیمن د   ستیمهم ن   گهیمن د یخانوم برا  نایسول نیبگ نی خوایم  ی_هرچ
 با شما ندارم گفتم اطلع بدم یکار چیه نمی بعد از ا گهیکردم د 

 بدم   نیلی خبر محشرو به آ نی تفاوت رد شدمو به سمت خونه رفتم تا ا یاز کنارش ب بعد

 

 ( لی)د

هاکان    میخورد یم یسوفله شکلت میو همراهه هاکان داشت  میخونه نشسته بود ی تو
شکلتش    خوردیبود که داشت م یظرف نی دوم نی معلوم بود ازش خوشش اومده چون ا

  زیم  یبدن خوب نبود ظرفمو رو  یحجم شکلت واقعا برا نهمهی بود و ا ظیغل یلیخ
 گذاشتم 

 خوردم  یلی_خ

 شه یتو م ریاز تو..قندم بره باال تقص  شتری_من بهاکان

 نبود  نیر یافته چون شکلتش ش ینم یاتفاق نیهمچ  دی_نگران نباش

 دوست دارم خوشمزه بود دستت درد نکنه  شتریب ینطوری_اوهوم تلخ بود اهاکان

 شد یجور مواقع مهربونتر نشون داده م نیبه روش زدم چه قدر ا یلبخند

 _نوش جان 
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برداشت    شویکیکه براش اورده بودن نگاه کرد   ینگاهشو ازم گرفتو به چندتا پاکت  هاکان
او بود  کردم کنجک ی باال داد تک خنده ا ییتکونش داد ابرو  کمینداشت  یآدرس و نشان
   کردیاما بازش نم  هیبدونه توش چ

 هاکان آصلن  یروش ننوشته فقط نوشته برا  میز یاومده چ ی_از طرف کهاکان

 شد   رهیلبخند کج بهم خ  هیبا  یکردمو بهش نگاه کردم که سوال یخنده ا  تک

 تونه ی_حتما طرفدار پنهون

روشو ازم گرفتو عطسه   عی شد سر یطور هی افشی ق کهویبزنه که  یخواست حرف  هاکان
 کرد با تعجب بهش نگاه کردم  

 که من خوب شدم  دی_مگه شما نگفت

 شمی آخره خوب م ی عطسه ها نای_اهاکان

 دیتا خوب بش دیآخرتونم بخور یسوپ ها دیبا  نطورهی_خب اگه ا 

 ست ین یاز ی واقعا ن خورمیسوپ نم گهیمن د لی _نه دهاکان

 د یبخور  عاتیمدام ما دی_دکتر گفت با 

  داریکه از صبح تا االن ب یخوردم که تو شش ساعت عاتیدو روز ما  نی _من انقدر اانهاک 
 لی د  ستمی..تانکر که نیی بودم فقط چهارساعتشو رفتم دستشو

 واقعا بامزه شده بود  افش یکردم که با حرص بهم نگاه کرد ق یخنده ا  تک

 خورم ی منم سوپ م دیناراحت نش نکهیبه خاطرا  دیبخور  دیبا  ستی _به من مربوط ن

بهش زدمو از   یبه نشونه تاسف تکون داد چشمک  یکردو سر یتک خنده مردونه ا  هاکان
شدم که   لمیمتوجه موبا  رفتمیاومدم همونطور که به سمت آشپزخونه م رونیسالن ب

  یبود پوف باز چه گند لیاپن گذاشتم ن  یبه سمتش رفتم ظرفارو رو خورد یداشت زنگ م
 زده که بهم زنگ زده 
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 کنم یباشه وگرنه قطع م یمهم زیچ  دوارم یام لین هی_چ

 شدم ضربان قلبم باال رفت  یطور هی  دشیلحن نگران و ترس  دنیبا شن کهوی

اومده خونه آقا هاکان از   یپاکت هیکار مهم باهات دارم.. هیلطفا قطع نکن.. ی_نه آبجلین
  هیمن اون عکسارو گرفتم  ده یهست که نشون م یبرگه ا  هیخانوم توش  نایطرف سول

  یهمه چ  ینطوریا یعکسا توشه نذار بازش کنه آبج  نالیفلش هم توش هست که اورج
   شهیرو م

  کهویدستم گرفته بودم فشردم که  ی اپن بودو تو یکه رو  یا شهیش وان ی شده بودم ل سر
اپن گذاشتم    یرو  خورد شد تماسوقطع کردمو یوحشتناک  یبا صدا ن ی خورد افتاد زم زیل

 امکان نداره  نی نه ا یقلبم گذاشتم وا  یدستمو رو 

 ؟ یخوب لی..دل؟ی_د هاکان

 بود  وانی ..لوی_من خوبم آقا هاکان..ل..ل

  کنمیکار م یدارم چ دونستمی ها بردم نم شهیخم شدمو دستمو سمت خورده ش  عیسر 
  دنمیبلند شدو اومد با د عیهاکان سر   دیچیپیگوشم م یداشت تو  لی ن یفقط مدام حرفا

 بهم اشاره کرد  عی سر کنمیهارو جمع م  شهیکه خم شدمو دارم خورده ش

 ل یصدامو د  یشنو یجان..نم  لی..دست نزن د لی_نکن..باشه د هاکان

دستم گرفتم   یبودو تو  ختهی ر ن یزم یکه رو  ییها  شهینگاه نکردم فقط خورده ش بهش
  سوختی دستم رفته بود نم ی که تو ییخورده ها   یاشک تو چشمام جمع شده بود حت

 ی لیخ نیکه سوختنش از ا  ادی سرم ب یاد ی ز  یکه قرار بود بلها  دونستمیچون م
 وحشتناک تره 

 ..شکست وانی _ل

 ی زنیم  بیاونارو..به دستت آس نیسرت بذار زم یفدا  ستی_باشه..مهم نهاکان

   کردمیو اتفاقات بعدش فکر م ل ین ینخوردم کپ کرده بودمو فقط به حرفا یتکون
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 بابا..باشه آروم باش..بلند شو  ی_ا هاکان

 دستشو سمت بازوم بردو آروم بلندم کرد   هاکان

 نم ی_دستتو ببهاکان

انداخت و به   نیزم یرو اطیهارو با احت  شهیدستاش گرفت خورده ش  یدستمو تو  هاکان
منو به سمت   دیروش کش یدست  یشده بود نگاه کرد به آروم یو خون  یانگشتام که زخم

 بردو روش نشوند  یصندل

 ..از دست تو آخه با دست؟ نیبش نجای_اهاکان

  کردمیحس نم یچیدراورد ه   روی اول یبه سمت کمد رفتو از توش جعبه کمک ها  هاکان
هاکان نسبت به   ینگران نهمهی از ا   یشوک رفته باشم از طرف یحد تو ن یتا ا  شدیباورم نم 

 گفت:  کردیباز م فویک پیز  کهیپام خم شد درحال  یخودم واقعا متعجب بودم هاکان جلو 

 ل؟ یآخه د یزنیدست م شهی_چرا به شهاکان

سرش اوردم بازهم  ییچه قدر نگرانم شده اگه بفهمه چه بل نیشدن بب ری سراز  اشکام 
 شه؟ ی م منگران ینطوریا

 ارم ی دستت در ب  یهارو از تو  شهی_بذار خورده شهاکان

  ری اشکام بدتر سراز  کردیفوتش م دوی کشیسرانگشتام م ی رو یپنبه رو به آروم هاکان
  نقدریهاکان ا  نکهیاز ا  دمی شا کردم یشدن و بغض کردم کم کم داشتم دردشو حس م

سرشو باال   کرد یهاکان همونطور که آروم داشت کارشو م کردمی نگرانمه داشتم براش ناز م
 زد  مبه یاوردو بهم نگاه کرد لبخند محو 

 ست ی ن یزیچ یول ره یگیدردت م  کمی_ هاکان

 ارم؟ یاون پاکتو از چنگش در ب یکار کنم؟چه طور یشدن حاال چ ری سراز  اشکام 

 شه یبا چسب زخم هم حل م ست ین هیبه بخ یاز ی _خداروشکر نهاکان
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 زدم که چسب زخمو باز کرد  یام به روش لبخنداشک نیب

   یمراقب خودت باش  شتریب دی_باهاکان

 شکنمینم یزی_دفعه بعد چ

شده   ی چه قدر مهربونو دوست داشتن  افشیزد بهم نگاه کرد ق یلبخند مردونه ا  هاکان
 بود

بعدش با   یول یبشکون یتون یم  ییبخوا ی..هرچلیبود د  وانی ل هی  ستی_مهم نهاکان
 دست جمع نکن با جارو 

 به روم زد  یلبخند  دویکردم که خودشم خند یخنده ا  تک

 _حله درست شدهاکان

 _ممنون 

 نکن باشه؟  هیگر گهی_د هاکان

  ستادی زانوهاش بلند شدو روبه روم ا یاشکامو پاک کردم از رو  دمو یبه چشمام کش یدست
 اد بره سر اون پاکتا نکنه بخو یانداختم وا  نی منم آروم بلند شدمو سرمو پا

 که نشده؟  تی زیبرم سرکار چ گهی_من د هاکان

 ممنونم نی _نه فقط دستم بود که شما حلش کرد 

 کنهیجمعشون م  ادی االنا خدمتکار م یدست بزن نایبه ا  ستین یاز ی_درضمن نهاکان
که  کنمیبه مهرانا خانوم گوشزد م گهی بار د هیشرکت   رمی دوازده هم هست م کی نزد

   ادی خدمتکار زودتر ب

 دیشما نگران نباش کنمی_نه خودم جمعش م

 ما الزمه یبهشون دست نزن اون دستا برا  ست ین یاز ی _نهاکان
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 گفت:   شدیبه روش زدم که با لبخند جوابم دادو رفت همونطور که ازم دور م یلبخند

اون پاکتارم بذار تو کشو کتابخونم بعدا  یکنیجمع م زوی م یدار یلطفا وقت  لی_د هاکان
 کنم ینگاه م

 _باشه حتما 

 یکه اسمو نشون یبه سمت سالن رفتم به سمت پاکتا رفتم همون پاکت عیرفتنش سر  با
  هیبرش داشتمو بازش کردم  عی بود سر  یعوض کهینداشت حتما همون بود که مال اون زن

 کاغذ توش بود 

که باعث شده کارن  ییعکسا  دینیبیم نیکنی ه معکسارو نگا  ی"آقا هاکان سلم..وقت
  نویخانوم هم ا لی گرفته شده د لیتوسط خواهر آشپزتون ن  دیخواهرزادتونو از دست بد

 خبر داره"  یگرفته و از همه چ  دهیناد

همشو    عیرفتمو سر  فمیفلش توش بود به سمت ک هیپاکتو نگاه کردم   یتو   عیسر   دمیلرز 
دوباره به   کردمیم یاز استرس احساس تنگ نفس  دوی لرز یدستام م فمیک یچپوندم تو 

  یسمت سالن رفتم همه پاکتارو جمع کردمو به سمت کتابخونه هاکان رفتم و همشو تو 
شکرت اگه   ای خدا یقلبم گذاشتم وا  یرو  ستمودادمو د  هیکشو گذاشتم به کتابخونه تک

 ی که هست یخدا مرس  شدمیبدبخت م د یدیداخلشو م کردی بازش م کهوی

  

 (لی)ن

  خواستیکثافت م کهینشسته بود زن زیاونجا بودو سرم نایاتاق جلسه شدم سول وارد 
کار دراصل   نیبا ا  گسید  زیچ هیدردش   دونستم یهرچند م زهیبر ینطوریزهرشو ا 

هاکان خراب کنه هاکان شرکت نبود تا بهش بتوپه که اونجا   شیخواهرمو پ خواستیم
  نیهم بود انگ  نیانگ نایشوهر سول  ادیحال ب  گرمی ج کمی رونیمنه گمشو برو ب  یجا
 زد به سمتم اومد  یلبخند  دیمنو د نکهیهم

 نا؟ یسول  ستی جاسوس بانمک و خوشگل تو ن  نیا  نمیبیدارم م روی ک نی_به به ببنیانگ
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 گفت:  یبا لحن طعنه دار نا یجا خورد سول کمی نیگ زدم که ان یپوزخند

 بود اما حاال طرفشو عوض کرده  نطوریا  می_اره از قد نایسول

نداشت   زشیجملرو از همسر عز نیبهم نگاه کرد انگار انتظار ا  دویابروهاش باال پر نیانگ
 ازشون متنفره واقعا حال بهم زن بودن  نقدریچرا هاکان ا فهممیحاال م

 نجا؟ یا  ی اومد یداشت یزم؟کاریشده عز  ی_چنایسول

کتش دراوردو بهش  بیج ی زنگ خورد از تو  نی انگ لی موبا  کهویبگم که  یزیچ خواستم
 نگاه کرد  

 دیجواب بدم ببخش نو یا  دی_اوه من با نیانگ

به موهام   یلبام نشست دست  یرو یا  گهیرفت پوزخند د رونیبعد از اتاق جلسه ب و
حتما االن    کردیلبخند داشت بهم نگاه م  هیرفتم که با  نایبا ناز به سمت سول دمویکش

بهم حل کنه بعد خواهرمم بکشه واقعا منو احمق   ادیب یشیبود که هاکان آت نیمنتظر ا 
کارا   نیخبر ندارم هدفش از ا  کردیفکر م یعنیکنم؟یسکوت م کردیفرض کرده بود؟فکر م

اونقدر بدبخت شده بود که به خواهرم به   یهاکان خراب کنه؟حت  یکه خواهرمو جلو نهیا
 گفتم: لکسیر کردیبهم نگاه م نایسول شدیم  شیآشپز حسود هی

  نیبه ا نی ببره..ا نیتونسته از ب میآبج دو یآقا هاکان فرستاده بود ی که برا   یی_برگه ها
 تحت کنترله  یکه همه چ هیمعن

 برد  لشیاولش جا خورد اما بعد روشو ازم گرفتو دستشو سمت موبا   نایسول

 دم یو بهش خبر م  زنمی_اونوقت منم شخصا به هاکان زنگ منایسول

  لشیدستمو سمت موبا لکسیر  یلیخ گرفتیکه نشسته بودو داشت شماره م همونطور
م کم  کارم تعجب کرده بود اما ک نیبه سمتم برگشت اولش از ا  دمیبردمو از دستش قاپ 

 اخم کرد 

 کردم یکارو نم  نی_جاتون بودم ا
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 ..لی _ننایسول

  دیچشم آقا هاکان خراب کن  یجلو مویکه آبج د ی خوایم دیکنی م یحسود   نکهیا  ی_برا 
آقا   یعنی..اونم خوبه اما شوهرتون دیسرتون دار یدرباره آقا هاکان تو   یاالتیخوبه هنوز خ

به نظرتون   دیعکسارو لو بد   دی خوایبفهمه م شدینقشه ها خبردار م نیاگه از ا  نیانگ
 مونه؟ یم  وبباهاتون خ نطوریبازهم هم

  رهیشدو بهش خ یزدم اما نگاهم جد یبهم فشرده بهم نگاه کرد پوزخند یبا لبا نایسول
 شدم 

 کنهیکه به آخر عاقبتش فکر نم رهی گیم یمات یتصم تیتو عصبان کهوی گهی _آدمه د

بلند  یحساب   شیده سانت ی با اون کفشا  ستادی روم ا از سرجاش بلند شدو روبه  نایسول
 شده بود 

 ل؟ ین یکنی م دیمنو تهد ی_تو دارنایسول

  گهید  مینگ یزی چ مویهارو پنهون کن تی واقع  دیدوتامون با  رسمی_نه دارم به توافق م 
 بشه  تی ناراحت بشه و اذ  ن یاز ا شتریب میآبج خوامینم

  ییخوایکه م یتو گفته بود  لی ن یانجام بد  یشتری ب یکارا  دیبا  نیا  ی_اون وقت برا نایسول
 درسته؟  یمدت انترن باش هی  یبرا  نجایا

 _اره 

که   ییزای وارد بشم و چ تونمی که من نم یبش ییوارد جاها  یبتون دی_فکر کردم شا نایسول
 نگه دارم  یرازتونو مخف تونمیم ینطوریمنم ا یمن نتونم بشنومو تو بشنو 

 باال دادم  یی ابرو  ستادمیزدمو مقابلش ا  یپوزخند

 _اگه قبول نکنم؟ 
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  قیاز طر ی ..اگه فکر کردگمیم  روی و به هاکان همه چ زنمی_اونوقت منم زنگ منایسول
شوهر منه و من هرجور که   نی انگ  یبهت بگم کورخوند  دیبا  یمنو بترسون یتونیم  نیانگ

 ؟ ید یفهم کنمیو اونو متقاعد م کنمیجور م یدروغ هیباشه 

روبه  یجلسه دوم دادگاه همه چ  یبرا گفتیبود م لی وک نای_خب خانوما..آها سولنیانگ
 راهه 

 

 )هاکان( 

 کمکم کرد  یلیدستش درد نکنه خ گهی_اره د 

 بهتر شده   یلیخ روز یحالتون نسبت به د ادی منم ازش خوشم م  هی_دختر خوبمهرانا

سومش   کی و    لسی حال خوبم دو سومش به خاطر د ن ی_ممنون مهرانا خانوم دراصل ا
 ن یکه االن شما برام اورد  یبه خاطر خبر خوب

  کهوی  رفتمیزد همونطور که به سمت اتاق جلسه م   یلبخند  دویبه موش کش یدست مهرانا
  یکه جلوشون بودو بررس ییزا ی چ هیافتاد که نشسته بودنو  نا یوسول نی نگاهم به انگ

بود و مخاطبم مهرانا خانوم   ن یانگ  یهمونطور که نگاهم رو   مستادیدرگاه ا  یتو  کردن یم
 گفتم:

که تو نبودمون کلغا   میبذار  نجایمترسک ا هیباشه  ادمون یبه بعد  ن ی_مهرانا خانوم از ا 
 نن یبش نجایا  انین

گذاشت با اخم به   زیم  یپاشو رو دویعقب کش  کمی  شوی کرد صندل ی تک خنده ا  نیانگ
حرکتو نداشت چشماش گرد شده    نیهم انتظار ا   نایبود نگاه کردم سول زیم  یپاش که رو

 بود

به   دیمثل تو با ییشرکت حق دارن گنجشکا  نیکلغا هم تو ا  گهی_هاکان آصلن دنیانگ
 به نفعشونه ینطوریعادت کنن ا  نیا
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نگاهش به دستم   نایپاهاش بود دست راستم محکم مشت شد سول ینگاهم رو  هنوزم
  یاما رو میچه قدر عصبان  یعنیدست راستم مشت بشه  یبود وقت دهیافتاد حتما فهم
بگه   یزیچ  نیخواست به انگ  نایسول ینگاه تند و جد  هیبود و  ظیاخم غل هیچهرهم فقط  

 ساکت باشه اونم خفه خون گرفت  هکه دستمو باال اوردمو بهش علمت دادم ک

و خودتو توش    یکن دایسوراخ پ  هی یاونوقت اگه بتون یفهمیعقاب زود م ای _گنجشکم 
 شه یبه نفعت م یلیخ یکن میقا

  یصندل ی زدو از رو  یپرت کردم که چرخ زیم  یبعد به سمتش رفتمو محکم پاشو از رو و
رفتو جلوشو گرفت مهرانا خانوم هم به سمتم   نیبه سمت انگ عی سر   نایبلند شد سول
 ستاد یجلوم ا  یاومدو به آروم

 کنمی _آقا هاکان..خواهش مهرانام

 آررررره  ؟یکنیم یچه غلط یدار یفهمیم چی_تو هنیانگ 

هم شوهرشو   نایمنو عقب برد سول  کمیمهرانا   کردمیبهش نگاه م ظ ی غل یبا اخما فقط
   م یشده بود رهیبا خشم هردومون بهم خ دیعقب تر کش

 نجا یاز ا دیگمش دیبر نمیشرکت بب نیا  یتو  خوامینم گهی_شمارو د

 م یسهام دار نجای..ما امیدار  یی..دستور قضا رمی جا نم چی_هنیانگ

 مین ی..بذار ببنطوری_که ا

و دو نفر از افراد خود دادگاه    میحقوق  یو آدما   لمیرفتم وک یبعد به سمت در خروج و
 گفت:  عی سر دیکه رس لمیبه سمتم اومدن وک دنیمنو که د 

 ک یافاستانبولو تر   خوامی_واقعا معذرت ملی وک

 تو   دی بفرما نیدی رس ی_نه وقت خوب
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با   نایهم پشت سرم وارد اتاق جلسه شدن سول ه یسمت اتاق جلسه رفتم مهرانا و بق به
 زدو بهشون اشاره کرد  یپوزخند نیچشماش گرد شد انگ دنشونید

 ان؟ ی نمونده ب یا  گهی د ینموند؟آدما  گه ی_اوهوک..دنیانگ

 نیبره آقا انگ  رون یب نجایاز ا  دینفر هست که با  هینمونده اما  ی کس گهی _نه دمهرانا

  یجد یلیزدم از کنارم به مهرانا نگاه کرد که خ  یبهش پوزخند ستادمو ی روبه روش ا یجد
 باهاش حرف زده بود

 ها زبون دراوردن؟  یتا حاال منش ی_از کنیانگ

 بودم که باالخره صادر شد یی حکم قضا  هی..منتظر  نی درست حرف بزن انگ ارم ی_با دست

 گرفتمو بهش نگاه کردم  لمیاز وک  پروندرو

نباشه موقتا   یمنصفانه ا  ریرقابت غ نکهیا  یبرا  کننیم تی فعال نهیزم  هی ی _شرکتامون تو
 شرکت رسما ممنوعه  نیحضانت کارن ورودتون به ا هی تا روشن شدن قض

 باال دادم  ییبهم نگاه کرد ابرو  نیانگ

گدار به آب  یب امی در برابر کارات کوتاه نم ینه؟گفتم که به راحت منو  یه؟نشناختی_چ
  نویمثل ا یحکم   هیخودمو دارم که تونستن  یمنم آدما  برمی آروم آروم کارمو جلو م زنمینم
 درسته؟  یبود  ختهینر  ینقشه ا  نی ا  یکنن برا دایپ

  ستادمی فرو بردمو روبه روش ا بمیج یپروندرو ازم گرفتو بهش نگاه کرد دستامو تو  نیانگ
 برم  شی حد پ  نیتا ا  کردی چه قدر بامزه و قابل ترحم شده بود فکرشو نم افشیق یآخ

 ؟ یفهمیسهام دارم قانون هست م نجا یمن ا شهینم یز یچ ن ی_همچنیانگ

 گفتم:   کردمینگاه م نیهمونطور که به انگ دی ابروم باال پر هی  دمویکش یپوف

آقا جودان شما   گهی م نویهمون قانون تو داره ا  د یبش نجایا وارد  دیتونینم گهی _حقوق م
 د ی بد حیتوض
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 به سمت آقا جودان برگشتن   نایو سول  نیانگ

به حکم و   دینداره با  ییو کارا  ستیقابل اجرا ن گهیحکم د  ن یبعد از ا ی_حکم قبلجودان 
  نگیوارد شدنتون به شرکت پوسول هلد  دیکه دادگاه صادر کرده احترام بذار یقرارداد 

 رسما ممنوع شده 

 دوندر  نی ممنوع شده انگ  کنمی_تکرار م

  کی شدم مقابل هم با فاصله نزد کی خودش بهش نزد نیشد منم ع کی بهم نزد  نیانگ
 م یقرار گرفت

 نم یبیدادگاه م ی..تورو تو گهی_دوروز..دوروز دنیانگ

به مهرانا   نی شدم انگ رهیخ نینگ به ا یراستم مشت شد محکم فشردمش اما خنث دست
 نگاه کرد 

 _مهرانا خانوم نیانگ

بشه که محکم بازوشو گرفتم به سمتم برگشت سرد بهش نگاه   کی به مهرانا نزد خواست
 کردم  

 کنم یم تی حرکت اشتباه..خدا سرشاهده ازت شکا   هیکلمه حرف.. هی_

 ؟ ی_مدافعشنیانگ

 _نه قاتل جون شمام 

 بعد رومو ازش گرفتمو از اتاق خارج شدم مهرانا هم دنبالم اومد  و

 _آقا هاکان..مهرانا

 افته   ینم یسرکاتون اتفاق دی بر دیتونیمهرانا خانوم..م دیبگ یز یچ  ستین یاز ی_ن
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زنگ خورد   لمیموبا  کردی رفتم همونطور که رانندم درو برام باز م ی سمت در خروج به
 رامان بود

 _جانم رامان؟ 

 نمت یبب  خوامی؟می _سلم داداش خونه ارامان 

 نمت یبیخونه اونجا م گردمی_نه شرکتم اما دارم برم

 _باشه داداش خدافس امان 

 

 ( لی)د

زدم که همون لحظه هاکان وارد آشپزخونه شد به سمتش  مو یآب ل کمیساالد    یرو
 دادو با چهره شاد بهم نگاه کرد  لمیتحو   یزدم اونم لبخند گرم یبرگشتمو بهش لبخند

 _سلم آقا هاکان 

   ل ی_سلم دهاکان

 د ی..خسته نباشدی_خوش اومد 

 ی ..خوش باشنطوری_توهم همهاکان

 برم  خواستمیاالن م  شدی_منم کارم داشت تموم م

 _انگشتت چه طوره؟ هاکان

 چسب زخمارم باز کردم  ی_خوبه حت

نگاه کرد   دمید  بیدستمو گرفت بهش نگاه کردم که خودش به انگشت آس یآروم به
 شد رهیچشمام خ  ینگاهشو باال اوردو تو

 _خوب شده هاکان
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 _بهتون گفتم که  

شدم چه قدر قشنگ  رهیزد و دوباره به انگشتم نگاه کرد منم بهش خ یلبخند  هاکان
 بود  یتناومد برام دوست داش یخوشم م دادیم  تیبهم اهم شدوینگرانم م

 _سلم جووونا 

از   یکیکه داشت به منو هاکان که تو فاصله نزد می هردومون به سمت رامان برگشت کهوی
  ع یباال داد اما سر  ییابرو  کردی اون دستم تو دستاش بودو به انگشتم نگاه م  مویهم بود

بود هم متعجب شده بود همزمان همراهه   ومدهی خندون کرد انگار هم خوشش ن افشو یق
  تمونیموقع یتو  یرییتغ چی بود که ه نیجالبش ا  طهاما نق میبهش لبخند زدهاکان 
 م ینداد

 کرد یبودم آقا هاکان داشت به اون نگاه م دهی_انگشتمو بر 

 نم یشده؟بذار انگشتتو بب ی_چرامان 

رامان باز شد رامان انگشتمو گرفتو بهش نگاه کرد   یازم فاصله گرفت که جا برا  هاکان
 لبخند گوشه لبش گفت:   هیبهم نگاه کرد با  دیزخمو د یوقت

 نه؟  یهست ینازک نارنج کمی_تو  رامان 

  یاوردم چون هاکان نگاهش رو  رونیکردمو دستمو از تو دستش ب یخنده ا  تک
 بده قد  یا  گهید  یذهنش به جا  خواستمینم نی دستمون بود به خاطرهم

 کم ی_اره  

 زدو بهم نگاه کرد بعد به سمت رامان برگشت   یهم لبخند  هاکان

 ی _زود اومد هاکان

 تا برگردم داداش  ییخوا ی_مرامان 

 فشردش  یشونه رامان گذاشت به آروم  یکردو دستشو رو  ی تک خنده ا  هاکان
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 ی _خونه خودته خوش اومد هاکان

زنگ خورد به سمتش   لم یموبا  کهویاز کنار رامان رد شدو به اون سمت اپن رفت   هاکان
 رفتمو تماسو برقرار کردم 

 ..بازم ممنونم خدافس هیچه حرف  نی ا  ستین ی_جانم استاد؟..بله امشبه..البته که نه مشکل

خودم   یاوردم تمام مدت توجه هاکانو رو  نی پا  لمویکه قطع کردم ناراحت موبا تماسو
 ده یبهم نرس یخوب ادیبود خبر ز  دهیانگار فهم کرد یکه داشت بهم نگاه م  کردمیحس م

 ه؟ ی_خبر بد رامان 

  نجایساله ا  نیاما چند  هیرانیهست اصالتا ا  یخوب به اسم حاظرآمان  یلیسرآشپز خ  هی_
  دایجا پ رمویبگ طی شلوغه منم نتونستم بل یلی داره اما خ هیآتل هیامشب  کنهیم یزندگ

کنه اما   دایپ طی کنه و برام بل یاون بتونه کار د ی از استادام زنگ زدم تا شا یکیکنم به 
 کنه فشینتونست رد 

اون بود    دمیاپن گذاشتم چه قدر حالم گرفته بود تنها ام یرو  لویموبا  دمویکش یپوف بعد
 د یکه هوف اونم پر 

توجهتو  مخصوصا   یچ یسرآشپز برا   نیا  یعلقه دار یژاپن یبه غذاها   کردمی_فکر مهاکان
 جلب کرده؟ 

مختلفو باهم   یها  یآشپز کنهی که دوست دارم و ارزشمنده درست م  یزی_چونکه اون چ
 کنه  بیباهم ترک خواستیم  روی و سوش  ایآنتاک  یامشب غذا هیآتل ی تو  یحت کنهیم  کسیم

 و رامان همزمان باهم چشماشون گرد شد   هاکان

 ؟باهم؟ یو سوش ای _آنتاک رامان 

 برم  خواستمیم  یچ یپس برا دیکنی_فکر م

 ؟ ی بر یتونینم یعن ی_خب االن رامان 
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   نمتونیبیمن برم بعدا دوباره م گهینشد باشه د گهی_نه د

اومدمو به   رونیجمله آخرم از فکر ب دنیفکر فرو رفته بود با شن  یتو کمیکه   هاکان
 سمتم برگشت 

 دستت درد نکنه  لی_باشه دهاکان

به سمتش   ستادمویکه با صدا زدن رامان ا  رونی ببه روش زدم خواستم برم  یلبخند
 برگشتم 

 بگم  یزیچ  هی  خوامیم لی د سای لحظه وا   هی_رامان 

 گفت:  یخاص جانیه هی زدو با  یکه لبخند م یهمراهه هاکان بهش نگاه کرد  هزمان

 دم یشاپ خر  یکاف هی_من رامان 

 دن یبه سمتش رفتو بغلش کرد چندبار پشت هم زدنو خند هاکان

 ی بهمون بد دیخوب با   ینیری ش هی_مبارک باشه داداش..هاکان

 دیپشت گردنش کش  یدست  دوی خند رامان

 _داداش من چشمم به دست توهه توهم که چشمت به دست منهرامان 

 به رامان زد  یهاکان هم چشمک مید یهمراه هاکان خند همزمان

شاپ  با من..خودم همشو برات   ی داخل کاف یصندل   زوی م گمی االن م  نی_از همهاکان
 خرم یم

 داداش  ستین یاز یحد..ممنون ن نی تا ا  گهی_نه درامان 

   دمیامروز سفارششون م نیگفتم..هم ی_نه جد هاکان

 کنم ی_ممنونم هاکان..جبران مرامان 

   گهید میداداش..ما پشت هم هیچه حرف  نی _اهاکان
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 هاکان؟   ییای م؟می ر یشاپ جشن بگ یکاف  یتو  هی_خب امشب نظرتون چرامان 

 ام یمن حوصله ندارم ب  ریتو خونه من جشنتو بگ  ای _به نظرم بهاکان

 به نشونه تاسف تکون داد ی سر  دوی خند رامان

 ؟ ی تو چ  لی د گهید  ایداداش ب یتو خونه باش ییخوا یم  ی_تا کرامان 

 کردم  یباال انداختمو تک خنده ا  ی منتظر به سمتم برگشت شونه ا  هاکان

 پسرا  نمتون یبیبعدا م شهی م یچ نمیبرم خونه بب دیبا  دونمی_نم

 

 کل(  ی)دانا

بود   دهیشاپ  خر یرامان کاف نکه یشاپ  رامان جمع شده بودن همه از ا  یکاف یتو  همه
ود همه بودن به جز  ب ایمه ش یبساز خوشگذرون یحساب  ینطوریخوشحال بودن چون ا 

  هیهم سر   ر یجمع شدن و رامان و دم زی م هیدور  هانیدخترا به همراه ال لیهاکان و د
هم   زی م ییجدا  نیو ا   گرفتنینظر م ریهمو ز  یواشکی وقتا  یبعض نیل یو آ  ری دم گهی د زیم

نگاه کرد که   ریبه دم یچشم ر یلحظه ز  هی  یتو نی لیبه خاطر قهر بودن اون دوتا بود آ
هاکان که به سمتشون اومدو باهاشون دست داد ابروهاش باال   دنیهمون لحظه با د 

و رامان    ری با دم یهاکان وقت ادیجشن ب نیشده بود که به ا یپس باالخره راض دیپر
  دیاونو ند   ینفر بود که وقت هی  دنیکرد انگار منتظر د  یدخترا نگاه زیکرد به م  کیسلم عل

صداش زد به سمت    یوقت ری دم دینگاه کرد اما اونو ند  دنیرقصیداشتن مکه  ییکسا  نیب
صحنه ها بود    نیکه شاهد همه ا نی لیبرگشت و مشغول حرف زدن با اون شد آ ریدم

 لباش نشست به سمت بچه ها برگشتو گفت:   یرو  یلبخند گنده ا 

 زنگ بزنم چون مستر اومده  لیبه د  دی_من بانیلیآ

و   لیخبر نداشت ن یزیاز چ بایکه تقر هانیلباشون نشست ال  یرو  یها همه لبحند  بچه
دادن ماجرا که مستر منظورشون آقا   حیبا هزار آب و تاب شروع کردن به توض نیپل



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

597 
 

  کردی متصل م یشاپ و به در خروج یکاف یکه در ورود ییبه سمت راهرو  نیلی هاکانه آ
از   لشوینداد موبا یتیاهم رفتنیاومدنو م یکه م ی راددادو اصل به اف  هیتک واریرفت به د

مبل نشسته بودو به    یهم که رو لی گرفت د  لرویاوردو تند تند شماره د   رونی ب فشیتو ک
دراز کرد و تماسو   لشیدستشو سمت موبا  خوردیم  لیکه داشت تخمه و پف یخاطر گشنگ
 پاسخ داد 

  نجایا ییا یم  یشیو آماده م  ز یم ی رو یذاریآروم اون تخمرو م یلیخ  ل؟فورای _الو دنیلیآ
 ست ی اعتراض هم قبول ن

 نهیخونه هم نی ا  یلذت من االن تو  ؟تنهاییخوا یم  ی_تو از تخمه خوردن من چلید
بلند کنه   نجایمنو االن از ا تونهی نم ادیهم که ب یاما هرکس  نیلیآ دیببخش یلیدرضمن خ

   ه یجاتم خال خورمیتخمه م  نمویبیم  ونیز ی راحت لم دادم تلو

 نجا یاومد ا  یحتما م کردی م یراض لرویهرجور که شده د دیبا  دیکش یپوف نیلیآ

که بگه دختر   یکنینگفتم اما تو آدمو مجبور م یز ی باشه چ زی سوپرا نکهیا  یبرا  لی_د نیلیآ
  نجاست یبرگ ا  س یا

 ه؟ یک گهی برگ د سی _الید

 گه ی تو د قی_رفنیلیآ

 ن؟ یلیمن کدومه آ  قی_رفلید

  یکه هم به خاطر باال بودن صدا یجانیاز ه  یچی اما ه دیکش یبا حرص پوف  نیلیآ
  یبا صدا  یخاص جانیبا ه نیلیآ شدیو هم به خاطر اومدن هاکان بود کم نم  کی موز 
 گفت:  یبلند

 _هاکان آصلن نیلیآ

از اونجا   نکهیفرار زا ا  یبرا  ستیازش ن یخبر لیبود د دهیلحظه هاکان که د  همون
نشد اما   نی لیمتوجه آ شدیرد م  نکهیحرکت کرد هم یبه سمت راهرو خروج ادیب رونیب
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باال   یداد زد "هاکان آصلن" باعث شد که به سمتش برگرده با ابروها  نیلیآ نکهیهم
 برگشت  نی لیبه سمت آ  دهیپر

 _بله؟ هاکان

لباش بود به سمت صدا برگشت با    یرو یذوق زده بودو لبخند گنده ا  یکه حساب نیلیآ
هم که از   لی لباشو حفظ کنه د ی کرد که لبخند رو  یهاکان جا خورد اما همچنان سع دنید
 کرد زیاز مبل برداشتو خوب گوشاشو ت شوی بود تک دهیهاکانو شن ینور خط صدا او

 نطوریاونجان منم هم  ایگفت ک زدم ی..من داشتم با دوستم حرف مدی شما یی_آ نیلیآ
  دیدیبعد خودتونم به اسمتون رس دیبه اسم شما رس کهویکه  بردمیداشتم براش اسم م 

 گه ید

   هیزد انگار حدس زده بود که پشت اون خط ک ی لبخند محو   هاکان

   لس؟ی_دوستت منظورت دهاکان

تر   ظیغل کم یبود لبخندش   دهیبهش رس یبیعج ی کرد خوشحال  زیچشماشو ر کمی  هاکان
 گفت:  یا  مانهی شد و بالحن مهربون و صم

 شم یخوشحال م یلیخ ادی_بهش بگو اگه بهاکان

بود ضربان قلبش   دهیحرف هاکانو شن  نیکه ا  لیرفت د  یا  گهی حرف د  چیبعد بدون ه و
لباش بود با   یهم که هنوز لبخندش رو   نیلیبود آ ده ی بهش رس یخاص  یانرژ هیباال رفت  

 رفتن هاکان تلفنو کنار گوشش گذاشت 

 ل؟ ی _الو دنیلیآ

 آقا هاکان بود؟  یاونجا چه خبره؟صدا  نیلی_آ لید

 شم یخوشحال م یلیخ ادی گفت اگه ب قای دق زمی _اره عزنیلیآ
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  یبه رو ادی ز  کردیم یزد اما سع یشده بود لبخند ری به دلش سراز  ی بیکه ذوق عج لید
 اره یخودش ن

 کنم؟ یمن انطور احساس م  ای  ی منو برد یتو االن آبرو  نیلی_آ لید

برام بسه  کنهیم  تیمن خودم درد دارم دردم برام کفا   لید گهینکن د ینطوری_انیلیآ
 مونهی منتظرتما البته هاکان هم منتظرت م نجایا  ای زودباش خودتو آماده کن گمشو ب

 تماسو قطع کردو دوباره به سمت بچه ها رفت  یا  گهی حرف د  چیبعد بدون ه و

 

 ( لی)د

  دمیبودن د زیکه پشت م رویرد شدم هاکان و دم تی جمع نیشاپ  شدم از ب یکاف وارد 
بلند بدون   هیپا زیم  هینداشت  یبودن که صندل زایشاپ  از اون مدل م یکاف یزا یم

لبام نشوندم که صورتمو بازتر و    یرو  یلبخند  ستادنی ا  یکه افراد فقط دورش م یصندل
که باعث شد هردوشون   ستادمیا  ری هاکان ودم نی ببه سمتشون رفتم و  کردیمهربونتر م

 به سمتم برگردن 

 _سلم 

 ل ید ی_خوش اومد هاکان

 ر ی دم یچه طور ی_خوش باش

 جون  لید ی_خوبم تو چه طورریدم

 خستم  کمی_من خوبم فقط  

تر شد که باعث شد هاکان به    ظیلبام غل  یاومدن رامان به سمتش برگشتم لبخند رو با
 لبم نگاه کنه  یه لبخند رو بگرده و با اومدن رامان ب کنمیکه نگاه م یسمت

 ی اومد   ؟خوشی_چه طوررامان 
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 _ممنون بازم مبارک باشه 

 دارم  از ین نجا یا  یفقط به کمکت برا  لی_درامان 

 _حتما البته 

 خوردو به سمت رامان برگشت   وانشی داخل ل  یدنیاز نوش یباال داد کم ییابرو  هاکان

 کار داره  هیخودش   لی_فقط دهاکان

  یتو  تونمیکه من نم فهموندیبه رامان م مایسمت هاکان برگشتم که داشت مستق به
   کنمیکار کنم چون دارم تو آشپزخونه خونه اون کار م نجایآشپزخونه ا

 کنم؟ یولش نم یگی م یعنی_رامان 

  یا  کرد ینگاه کردم که داشت به هردوشون نگاه م ری به دم یرچشمیانداختم ز  نی پا سرمو
بود که   نی ا  ش یخوب یول رنی گی مقابل هم قرار م  ییجورا  هیار سر من  دوتا هرب نی خدا ا

 کردن یماجرارو خودشون حل م یطور هی شدیشکر خدا دعواشون نم

 پاره وقت  ییطورا هیخوام، ی _کل وقت نمرامان 

زدمو روبه هرسه   یبحث تموم بشه لبخند نکهیشد به خاطر ا یجد کم ینگاهش   هاکان
 نفرشون گفتم: 

 کنم  داشونیبرم پ دمی _دخترارو ند

 _اون سمتن هاکان

 _ممنون 

  نیلیهم کنارشون بودو داشت با آ هانیکنارشون رد شدمو به سمت دخترا رفتم که ال از 
همو   یحساب  موی بغل کرد گرویخوشحال شدن و همد  یحساب دنمیدخترا با د زدیحرف م
  زیدست راستش به م قیاز طر  کهیدرحال دمین کردم که دبه هاکا  ی نگاه مین میچلوند

  یازش گرفتمو لبخند محو  ع ی رومو سر کنهیم  نگاهبه من  خورهیم یدن یداده و نوش هیتک
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که  کمی   کردینگاهم نم ینطوریقبل ا  نیا  ییرفت ترن هوا  کهویخدا باز قلبم  ی زدم وا
با  نکهیا  ی برا ری بودم دم ده یگذشت رامان هم به جمعمون اضافه شد اونطور که فهم

که  نطور یهم اشهتنها نب  نکهیا  یروبه رو هم نباشن اونجا بود و هاکان هم برا  نیلیآ
 شناختن یصدا زد انگار همو م نو یدختر به سمتمون اومد پل هی  کهوی می زدیحرف م میداشت

 رات تنگ شده بود چه قدر دلم ب زمی عز ی_وا

 گلم  یخوش اومد   نطوری_منم همنیپل

 م یدی وقته همو ند  یلیچه خبر رامان خ نجاستی_عه رامان هم ا

 نبود  دامیمدت پ هیبود   نی بودم به خاطرهم کایمن تو آمر  ی_سلمترامان 

 ی بر ییخوا یبا عشقت  م یگفتی اون موقع ها م میحرف زده بود دونمی_اره م

  خواستیکرد انگار هول کرده بودو نم ر ییتغ کم یسمت رامان برگشتم که حالت چهرش  به
 بوده  یک یعنی حرف زده بشه واقعا؟عشق داشته؟  نیا

 بود  ای اسپان زمینبود عز کای_اون آمر نیپل

  ینطوریباهم ا ن یناخن و گوشت بود نیع نیشد از هم جدا شد فیح   ی_هوف اره راست
 فعل  تونبوسم یم هیدوست بودنتونم عال 

رامان کلفه  میبرگشت نیگرد شده و دهن باز به سمت رامان و پل  یبا چشما هممون
موضوع   نیاز ا   یکس خواست یانداخت انگار نم نی سرشو پا   دویپشت گردنش کش یدست

 خبردار بشه 

 ن؟ ی شما دوتا باهم بود  شهی_باورم نمنیلیآ

 خبر نداشت متعجب بود یکس نکهیجا خورد انگار از ا  کمینگاه کرد   نیلیبه آ نیپل

    نو؟یا یدونست ی _تو نمنیپل

 بگم اما وقت نشد نو یا خواستمی_من مرامان 
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 گرفته بود  یبهتر کنه چون حساب یبه روش زدم تا حالشو کم یبه من نگاه کرد لبخند بعد

 ی که بهمون بگ یرامان جون مجبور نبود  ستی ن ی_مشکل

خوبه وگرنه صددرصد من متوجه  یلیخ نتونیب یدوست گهی است مر لی_واال د نیلیآ
   نیکه قبل باهم بود  شدمیم

  هی ای  کردیکه به رامان م یبود پس اونهمه توجه نیزد اما لبخندش غمگ یلبخند نیپل
بود دوستش داشت پس چرا از هم جدا   نیبه خاطر هم بردی اسمشو م  بیعج یطور

بار   هی د یبا بهی هم بودن؟واقعا عج یبرا  یدوست عاد هیفقط   ینطوریشده بودن و ا
ورجه ورجه کرده بود به  یکه حساب لین کهویحرف بزنم  نیبا پل نمی مفصل دربارش بش

 د یکش نویلیستمون اومد دست آ

 میبرقص  میبر دی ایب دیحرف نزن   نقدری_ا لین

 به سمت رامان برگشت  نی برد پل نویلیکه آ لین

 م یبرقص میتوهم بر ای_رامان بنیپل

 اون موضوع گرفته بود  یانگار هنوز حالش برا  دیپشت گردنش کش یدست رامان

  ییرا یتو پذ نمیبچه ها بب شی پ رمیسر بزنم از اونورم م  هی  زای_نه من بهتره برم به مرامان 
 اد یم  هانیوقت کم نذارن ال  هی

 ستمی بابا من اصل بلد ن ؟من؟نهی_چهانیال

 ی د یخودتو تکون م کمی یری فقط م  هانی_برو ال

اون دوتا رامان هم که رفت من    شیگرفتو به زور برد وسط پ هانویدست ال دیخند نیپل
بهم گفته بودن اما قبول نکردم   یلیخ نیتنها موندم واقعا حوصله رقص نداشتم قبل از ا

  گهیبه خاطر حضور هاکان که اومده بود منم اومده بودم اما د دونمی االنشم نم نیهم
شون  به  خوردم یم  یخوراک  کردمویبچه ها نگاه م هیبه بق هک نطوری..همتونستمیرقصو نم
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  هانیو ال  نیلیآ  کهویکنم که  ر یخودمو س نایبا ا خواستمیگرسنم بود م یلیخ زدمی لبخند م
 دیخند  نیلیبه زور بردن وسط با حرص بهشون نگاه کردم که آ  دنی اومدن دستمو کش

 داشتم  از ی مرد ن هیبه زور  شمینم فتیحر  دونستمی_منیلیآ

کردمو منم همراهه بچه ها   یتک خنده ا  دیپشت گردنش کش  یدست  دویخند هانیال
شدو   نی لیبعد نوبت منو آ  م ید یگرفتمو باهم رقص هانویدست ال دنیشروع کردم به رقص

  ستادهیو رامان که کنار هم ا  ری نگاهم به هاکان دم دنیرقص نیب  بیبه ترت نطوریهم
  ر ی ت دمبه سم کنمی دارم بهش نگاه م دید  یقتبودن افتاد هاکان نگاهش به من بود که و

  دمیادامه دادم کم کم د دنمیشدمو به رقص الیخیبهش گفت منم ب یزیچ  هیبرگشتو 
  زیرد شدمو به سمت م تیجمع نیاز ب نی خسته شدم به خاطرهم یلیخ تونمیواقعا نم

 هنفس نفس زدم بعد دوباره به خوردنم ادامه دادم همونطور ک کمیخودم رفتم  یقبل
به سمتش که برگشتم   ستادی کنارم ا یکی  کهویتا عطشم رفع بشه  خوردمیم  وهیداشتم آبم

 گذاشتمو گفتم: زیم  یرو  ورویآبم عیمتوجه هاکان شدم سر 

جم  اخرا دی خوایم  رقصمیبد م نکهیحتما به خاطر ا نی اومد یچ یبرا  دونمیم دونمی_م
 دیکن

 بهم نگاه کرد  دویخند هاکان

 زنم ی فردا با مهرانا خانوم حرف م دمیمن خودم استعفا م   ستین یاز ین ی_ول

خوردم هاکان معلوم بود امشب حالش خوبه   ومیاز آبم  گهید کمیکردمو   یخنده ا  تک
   زدیلباش پر نم ی چون لبخند از رو

 کنم یفکر نم نطوری_نه من اهاکان

 د؟ یکنی _پس شما چه طور فکر م

   یکنیکه تو فکرشو م یزی_چهاکان

 فکر کردمو مشکوک گفتم:  کمیبهش نگاه کردم   یسوال
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 کنم؟ یدارم فکر م یمن به چ شهیم  دهیچیپ کمیداره  هی_االن قض

نگاه کرد بعد به سمتم برگشت که   دنیرقصی که داشتن م هینگاهشو ازم گرفتو به بق هاکان
   کردمیداشتم منتظر بهش نگاه م

اشتباه   میبر  نجایاز ا نکهیا  میکنیفکر م  زیچ هیبه  م ی_به نظرم هردومون االن دارهاکان
 کنم؟ یم

کج کردمو سرمو تکون   کمیچه قدر خوب حدس زده بود لبامو   نی باال دادم آفر ییابرو 
 دادم 

 _اوهوم آخه خستم

   یگرسنه ا نکهیهم ا یکی_ هاکان

لبخندش   دی د افمویحالت ق ینداشتم هاکان وقت  گه ی د رویکی  نیگرد شد انتظار ا  چشمام
 تر شد  ظیغل کمی

 د؟ ی دونستیاز کجا م  گهی د نوی_ا

چون خسته   یزود رفت یلیدرضمن خ ی نخورد یز ی_حدس زدم..کل روز تو خونه چهاکان
که  ی آماده کن یی زایچ هی   یخواستیم یخوری فست فود نمخونه چون  یو رفت یشد

 یدار یه یاومد   یدرضمن از وقت یاالن گرسنه ا  یعنی  نجایا  یاومد  یفرصت نکرد 
 ی خوریم

و باهوش بود   قیزدم چه قدر دق یدقت داشت لبخند زمیهمه چ  یحد رو  نیتا ا  نکهیا از 
 درست حدس زده بود  روی همه چ  نیآفر

 گم یم  کی تبر نی_آفر 

 انداختو به ساعتش نگاه کرد  نی دادو سرشو پا هیتک زیزد به م یلبخند  هاکان

 م؟ ی_منم گرسنمه کجا بر هاکان
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نظر   ریحرکاتمو ز   دمیبه سمتش برگشتم که د دی که به ذهنم رس یزی فکر کردم با چ کمی
 داره  

 نه  ایشما باشه   لی باب م دونمیاما نم  دهی به نظرم رس  ییجا هی دیدونی_م

 م ینیبب میبر  یکن سکیر  دیاوقات با یگاه  ی_تو زندگهاکان

 _واقعا؟ 

 م؟ ی_اوهوم بر هاکان

 خبر بدم  لیو ن  نیلی_اره..من به آ

  می نیبیدر همو م ی_باشه پس جلوهاکان

 شدیزدمو ازش فاصله گرفتم انقدر ذوق زده شده بودم که اندازه نداشت باورم نم یلبخند
اما تاحاال    میخوردیالبته بار اولمون نبود باهم غذا م میشام بخور   میقرار بود باهم بر

  می بخور  یزی تا باهم چ  مینرفته بود رونیب

خونه منتظر   گردمی شب هم برم میبا آقا هاکان شام بخور  رونیب رمیمن دارم م  نیلی_آ
 د یمن نباش

 با ذوق بغلم کرد اروم گفت: دی خند کهویچشماش گرد شد  نیلیآ

 ی کنیه مچ نمیبب زمی _برو عزنیلیآ

  نیماش  هی ستادمیشاپ  که ا  یکاف   یرفتم جلو یفاصله گرفتمو به سمت در خروج ازشون
هاکان که پشت فرمون بود  دنیبرام چراغ داد که باعث شد به سمتش برگردم با د

 نشستم هاکان به سمتم برگشت  نکهیزدمو به سمتش رفتم هم یلبخند

 کجاست؟  ری_مسهاکان

 دیامشبو بهم اعتماد کن  هی؟ یگفتم جا نزن رو یمس  دیدی_قول م
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 باال انداختو گفت:  یراه انداختو فرمونو دور زد شونه ا نویماش  دیابروهاش باال پر هاکان

   کنمی_قبوله اعتماد مهاکان

 شد  یطور  هی  افشی زدمو آدرسو بهش گفتم اولش چشماش گرد شد اما بعدش ق یلبخند

 ؟ ی اد کنامشبو تو به من اعتم هی   هی_نظرت چهاکان

 قرار شد اول شما  گهی_نه د

  رویز یمن هرچ یدونینداره خودت م یسازگار ییجاها نی..من معدم به چنلی_د هاکان
 خورم ینم

 دادمو گفتم:  هیبه سمتش برگشتم به در تک کامل

 مرده و حرفش  گهی_نه د

 م یری_پوف باشه م هاکان

  کمیاز اسم جاش   دونستمیبرگشتم م ابونیزدمو به سمت خ یا  روزمندانهیپ لبخند
 یوقت   شهیم مونیمحشره پش یلیغذاهاشو بخوره که خ یاما وقت ومده یخوشش ن

 هاکان به سمتم برگشت  میدیرس

 داشته باشه درسته؟  نگی_فکر نکنم پارکهاکان

 زدمو کمربندمو باز کردم  یلبخند

 د یگوشه ها پارک کن ن ینداره هم سی_نه جناب رئ

که   یشد به سمتم اومدو باهم به سمت رستوران سرباز  ادهیکه پارک کرد پ  نویماش  هاکان
که زده بود   یاز حرف  کمیانگار  کردی نگاه م یهاکان کنجکاو به همه چ  م یبود رفت ایکنار در

 شده بود مون یپش

 نجاست؟ ی_اهاکان
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  ستی ن یاصل مشکل د یاگه دوست ندار  هی کی کوچ ی_اوهوم..همونطور که گفتم جا 
 گهی د یجا  هی  میبر میتونیم

 زد  یبهم نگاه کردو لبخند محو هاکان

 دوست دارم  شتریب ینطوریا  ستین می_نه به نظرم خوبه کسهاکان

  دنی با د مینبود فقط ما بود یکس گفتیتکون دادم راست م دی به نشونه تا یسر
 زدمو به سمتش رفتم  ی لبخند  کردیکه داشت مشکوک بهم نگاه م  ری عموکاد

 دمت یوقته ند   یلیخ؟یی دخترم تو کجا لی _دری کاد عمو

 دیکه خم شدو سرمو بوس   دمیسمتش رفتم و دستشو بوس به

 معذرت  امیب تونستمینم گهیجونم کارو باره د  ر ی_سلم عمو کاد

 ده ی نم یبدجنسه بهت مرخص یلیخ ستی_تو انگار رئ ری عموکاد

انگار   دیبه لبش کش یزدو دست یکردمو به سمت هاکان برگشتم اونم لبخند  یخنده ا  تک
 ی جا هی  نجایا  میاومد یوقتا با دخترا م یلیپاتوقمه آخه خ نجا یبود که ا دهیفهم

 زامون یما سه نفر و عز  ی مخصوص برا

 آقا هاکان  سمنیرئ شون یآشناتون کنم ا ری _عمو کاد

کرد   یلباش بود به سرتاپاش نگاه  یهاکان که لبخند رو  دنیجا خورد با د  کمی  ری عموکاد
 بعد خم شدو آروم گفت:

 وقت اخراجت نکنه   هیدادم  یسوت  ن ی_ببری عموکاد

 به سمت هاکان رفت هاکان هم به سمتش رفتو باهم دست دادن  بعد

  نجای وقت بود ا یلیخ لی پسرم ببخش اون حرفو زدم آخه د ی_خوش اومدری عموکاد
 بود واقعا دلم براش تنگ شده بود ومدهین
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 ومدم ین لید سیدرواقع من امروز به عنوان رئ ریآقا کاد  هیچه حرف  نی _اهاکان

لبش حفظ شده بود که باعث شد لبخند من    یسمتش برگشتم هنوز لبخندش رو  به
 تر بشه  ظیغل

 م ی_به عنوان دو تا دوست اومد هاکان

 بود   ییرو خوش یل یزد مرد خ یبه رومون لبخند ری کاد عمو

 دی کنم..بفرما  تونی تا راهنما نی ایپسرم..ب دمی_فهمری عموکاد

و همزمان به   میهم نشست   یروبه رو میکه دونفره بود رفت یزی هاکان به سمت م همراهه
   میبرگشت ریسمت عموکاد

 تازه براتون آماده کنم   یزا ی تا من برم چ دی_شما باهم حرف بزنیعموکادر

 _ممنون عموجون 

 _دستتون درد نکنههاکان

 لبخند منتظر به حرف اومدنم بود هیبه سمت هاکان برگشتم که با   ری رفتن عموکاد با

  ری الکاردو عمو کاد نی باز کرد بهتر نجارو یفروخت بعد ا قشویشد قا  ریپ  یقت ری عموکاد نی _ا
 کنهیدرست م

کون داد لباش لبخند روش نبود اما چهرش هنوز دوستانه  ت دی به نشونه تا یسر  هاکان
 بود  یمیو صم

 ؟ ی کرد  دایپ نجاروی_تو چه طور ا هاکان

 کنه  دایخوبو از کجا پ یغذا  هی دونه ی_آشپز خوب م

حرکتم   نی ا  دنیکردم که باعث شد هاکان هم با د زی زدمو چشمامو ر ی حرفم لبخند  انیپا
به خاطر   سوختی بودم م دهی انگشتم که بر کمی بزنه  یبده و لبخند  هیتک  شیبه صندل
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 قیدق یچون هاکان به همه چ  یمعلوم نبود ول  ادیفشارش دادم اما ز  یبه آروم نیهم
 بود به دستم اشاره کرد 

 کنه؟ ی _هنوز درد مهاکان

که بچه بودم مدام دست و    ینمونده من عادت دارم که انگشتامو ببرم وقت شی زی_نه چ
 بار از بالکن افتادم  ه ی یدوچرخه حت یاز درخت افتادم از رو  شد یم یزخمپام 

  تشویشخص نیا  دادی به حرفام گوش م کردویبهم نگاه م یتمام مدت با کنجکاو  هاکان
 ی مینبود صاف و صم یاخمالو و جد  ای واقعا دوست داشتم مغرور و قد 

ها همش   وونهید ن یپرتحرک بودم مدام ع یل یبچه بودم خ یتو وقت  نی_منم عهاکان
  دی بابام به سمتم دو نیکرد خوردم زم ری گ زیچ هیآخرش پام به   ادیم ادم یبار   هی دمیدو یم

 میهروقت تو زندگ شهیشده بود با دستمال پاک کرد هم یمنو بلند کردو زانومو که خون
م اما حضانتشو که  باش نطوریکارن هم یمنم برا  خوامیم  ودبابام کنارم ب خوردمیشکست م
مهر مادرانه از طرف   یی طورا هیخواهرمو براش پر کنم  یجا  یچه طور دونمیگرفتم نم

 نداره  یا  جهیبازم نت یکن یهرچه قدرم سع شهیمهر پدرانه به بچه منتقل نم

مادرشو براش پر   یجا  تونهی _خب..فعل من هستم کنارشم تازه مادرتونم هست اون م
 کنه 

 دوارم ی _امهاکان

  م یازش تشکر کرد  دیچ زی م یغذاهارو که رو  میهردومون سکوت کرد  ری اومدن عموکاد با
لبخند جوابمونو دادو رفت به هاکان نگاه کردم که قاشقشو برداشت و شروع کرد   هیکه با 

آبروم نره که   وقت  هیقبله  نیع  نمیمزشو امتحان کردم بب  کمیزدم منم  یبه خوردن لبخند 
در اومده به هاکان نگاه کردم که غرق در سکوت غذا  شرمح شهی بله مثل هم دمید
مرد   شهی نه چون هم ای بفهمم که خوشش اومده  تونستمی از حالت چهرش نم خوردیم

 بود  یتودار

 کرده بودم؟   فیبود که ازش تعر  ی_خب چه طوره؟همونجور
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 هیکشف نشدن یجا  هیواقعا   نجایا هیعال  ی_همه چهاکان

 قانون داره  هی  نجای_فقط ا 

 از غذاش خورد  کمیبهم نگاه کردو   یسوال  هاکان

 ه؟ ی_واقعا؟اون چ هاکان

 م یگینم زنیکه برامون عز  ییجز به اون کسا  نجارو ی_ا

شد که باعث   یطور هیکرد   ر یی راست تر شدو بهم نگاه کرد حالت چهرش تغ کمی  هاکان
  ایبراش سوءتفاهم بشه  خواستم یبشم نم یجور هیخودم  کمیکه زدم   یشد از حرف

  نیا یما دخترا حاکم بود از طرف   نیب شهیقانون هم نیبکنه درواقع ا  یدربارم فکر بد 
  عیلباش نشست که سر   یرو یلبخند محو   هاکانبرامون گذاشته بود   ریقانونو عمو کاد 

 جمع کردنش گفتم: یبرا 

  یعنیباشه..مثل دوستتون..همکارتون  تونهیهم م یکلمه کل هی یعنی   زانی_منظورم از عز 
 گهید یکل

مشت چرتوپرت بهم    هیهول کردنم که داشتم  نیبه ا  زدی لباش پر نم ی لبخند از رو   هاکان
کرد منم    یبا غذاش باز  کمینگاه کرد بعد دوباره نگاهشو ازم گرفتو با چنگالش   بافتمیم

چرتوپرت دربارم بکنه هاکان    یز فکرا خدا نکنه االن تو ذهنش با ینگاهمو ازش گرفتم ا
زدو دوباره با غذاش   یکه ازش خورد بهم نگاه کرد باز لبخند کمی دستشو سمت دوغ برد 

 کرد   یباز 

 .. گهیاگه بهش عمل کنم دفعه د  دیشا هی _قانون قشنگهاکان

 نمیهاکان سکوت کرد منتظر بهش نگاه کردم بب  یقیموس  یبا پخش شدن صدا  کهوی
 یچ  خواستیم یعنیکه نگاهشو ازم گرفتو بازم به غذاش نگاه کرد بگه  یچ خوادیم

 ی کرد یپخش م یقیموس  رتری د کمی شدی خب نم ری از دست او عموکاد یبگه؟وا 

  ادیخوشم م یلیقطعه خ نی _من از اهاکان
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   شه یم  ییهویقشنگ   یزایهمه چ نجای_ا

هم حلقه کرد    یتو کمیگذاشتو   زی م یبه نشونه اره تکون داد دستاشو رو  یسر  هاکان
 کردم  یمنم با غذام باز 

 قانون داره  هیآهنگ هم  نی_فقط ا هاکان

 بهش نگاه کردم  کنجکاو

 ه؟ ی_واقعا؟اون چ

دستشو   ستادیدستاشو ازهم باز کردو بهم نگاه کرد از سرجاش بلند شدو کنارم ا  هاکان
 سمتم دراز کرد 

 میباهم برقص دی_باهاکان

 کردم  یجا خوردم اما تک خنده ا  کم یحرفش  از 

 شه یم یچه جور ییهوی  ؟آخهینطوری_ا

 شهیم  ییهو ی  شهیقشنگ هم یزا ی_چهاکان

اومد باهاش برقصم دستمو    یزدم بدم نم یدستش که منتظرم بود نگاه کردم لبخند به
باد  میفاصله گرفت  زیاز م  کمیبلند شدم باهم   میصندل  یدستش گذاشتمو از رو ی تو
 نی بهش ندادم سرمو پا  یتیاما اهم  زهیکه باعث شد موهام بهم بر دیوز  یمی مل

  رهیهم خ یشد مرتب بشه تو چشما  اعثحرکت باالش اوردم که ب  هی  یانداختم و تو
  کم یچشاش   یلباش و حس تو  یاز لبخند رو  م یآروم همراه آهنگ تکون خورد  مو یشد

  یو تو  ارمیشونه پهنش بردم اما باز نتونستم دووم ب ینگاهمو به رو دمیخجالت کش
  تونستمیگفتن داشت اما من نم ینافذش حرف برا  یمشک  یشدم چشما رهیچشماش خ

  یاالن روبه رو   نکهیاز ا  خواستمیفقط م کردمیبراش نم یهرچند تلش  ونمازش بد  یزیچ
   نیلذت ببرم هم  خورمیتکون م رقصموی باهاش آروم مهاکانم و دارم 

 زنه؟ ی م دیداره مارو د  یکی یکنی..شما..احساس نمگمی_م
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 باشه   ریعموکاد  د ی_نه..شاهاکان

 عادتا نداره  ن ی_نه اون از ا

 ؟ینگران هیبزنه چ دیتا مارو د ستین یهم که کس نجای_اهاکان

 م؟ یکنی کار م یچ می_نه بابا نگران چرا مگه دار

 خم شد زمزمه کرد  یزد به آروم یلبخند  هاکان

 نباش  یزی..تا من کنارتم نگران چحتینص هی_ هاکان

 انداختم نی بهم زد که سرمو پا یهزار رفت بهم نگاه کردو چشمک  یقلبم رو ضربان 

 اشم کنارت ب شهیتا هم یوقت شغلتو ول نکن چی_پس بهتره ه هاکان

 ریداشت غ م یکردمو رومو ازش گرفتم و به تکون خوردنمون ادامه داد یخنده ا  تک
 مرد واقعا مغرور بود   نیرامانو قبول نکنم ا  شنهادیکه پ فهموندیبهم م میمستق

 ..... 

صبحونه مفصل درست   هی   نیلیشدم همراهه آ داریاز خواب ب یخاص  یبا انرژ صبح
زودتر بلند شده بودو رفته بود سرکار تو شرکت آقا هاکان مشغول به کار شده   لین میکرد

داشتم خودمو آماده  می هم ناراحت شدیم می موضوع هم باعث خوشحال نی بود که ا
روبه  نیکه درو باز کرد با پل نی لیبه صدا اومد آ رکه برم خونه آقا هاکان که زنگ د کردمیم

  نیهم ع  نیسربه سرم گذاشتن پل  یراه افتادم کلموندم و بعد   ششونیپ کمی  میرو شد
  دیاما همش دار دیعاشق هم دوی که شما دو نفر بهم حس دار گفتیشده بود م  نیلیآ

  رونیزدم ب نهاز خو یکتک کار کممیفحش دادن بهش و   یمنم بعد از کل  دیکنیکتمان م
  نیلیهم براشون غذا درست کنه اونطور که آ ن یطرح بکشه و پل ن یلیقرار بود امروز آ

سرد باهم    یلیباز حرف زدن اما هردوشون خ ریشاپ  با دم یکاف ی تو  روز ید کرد یم فی تعر
طلبکارا    نی ع چارهیب ریخودش بوده اونوقت با دم یرفتار کردن انگار نه انگار مقصر اصل

  سهیاز خنده ر  نیو پلمن  کردیم  فیماجرارو تعر  ی محلش نداده بود وقت  ادیز  هرفتار کرد 
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  یمحوطه باز جلو یبه سمت آشپزخونه برم تو  نکه یوارد خونه که شدم قبل از ا  میرفتیم
  ی کنار استخر نشستم و چشمامو رو یراحت ی ها  یاز صندل  یکی  یقدم زدم رو  کمی ل یو

طرف   هیاز  رسهیبهم م یخوب ی خبرا  مروز ا  کردمیداشتم احساس م یهم بستم حس خوب 
حس خوبش  دادیحس خوب همراهه بد بهم دست م  کردمیفکر م شبیبه د  یوقت
داشت    یکی  کردمیاحساس م  نکهیو حرف زدن با هاکان بود و حس بدش ا دنیرقص
منو هاکان کارمندو   نیرابطه ب دوننیو برامون بد بشه چون همه که نم  زدیم  دمونید
اون حرفو   شب ید نکهیا  میهم نبود یمعمول قیرف یما حت  یا  گهید زیچ نه  نیهم هیسیرئ

   کردیزد فرق م

 ل؟ ی_د

  یرو  یاز سرجام بلند شدمو به سمتش رفتم لبخند   عیآقا هاکان سر  یصدا   دنیشن با
 ستادی لباش نشستو روبه روم ا

 شرکت؟  نی_سلم آقا هاکان..شما نرفت

 ر یکارارو سپردم به مهرانا و دم رمیم  رید کم ی_نه امروز  هاکان

 داره؟  یخاص لی_چرا؟دل

  شدی باعث م نیکه هم دیدرخشیلباش نشست چشماش م  یرو یمردونه کوتاه  لبخند
 بشه ینطوریحرکاتش تعجب کنم چون سابقه نداشت ا  نیواقعا از ا 

 دارم  زیسوپرا  هی_اوهوم برات  هاکان

 ه؟ یمن؟اون چ  ی_برا 

 ا یبا من ب شی نیخودت بب یبا چشما  دی با شهینم  زی_بگم که سوپراهاکان

زده بودم چون   جانیه  رفتیآشپزخونه م  یراه افتادم داشت به سمت در ورود  همراهش
داشته باشه واقعا متعجب بودم و متعجب تر از اون برام   زی هاکان برام سوپرا نکهیاز ا
من وارد آشپزخونه   ستادیباشه هاکان ا  یچ تونهی من م یهاکان برا   ز یبود که سوپرا نیا
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جا  کمیخم شده بود  نتیکاب یکه پشت اپن آشپزخونه بود و تو   یکس دنیشدم با د
 خوردم آروم به سمت هاکان خم شدمو گفتم: 

 زه؟ یسوپرا   نید؟ایاورد   دیمن آشپز جد  ی_آقا هاکان جا 

نه باال  ی فرو برد سرشو به معن بش یج یکردو دستاشو تو  یتک خنده مردونه ا  هاکان
دراوردو به سمتمون   نتیکاب  یسرشو از تو نکه یبود؟هم یمرده ک  نیپس ا  انداخت

امکان نداره اصل    نیقدم عقب رفتم نه ا هیچشمام چهارتا شد    دنشیبرگشت با د
   هخواب  هیخوابه اره   هی شهی باورم نم رممکنهیغ

 هستم  ی_سلم..من آمان

به روم زدو   یبه سمت هاکان برگشتم که لبخند شد یدهنم گرفتم باورم نم یجلو  دستمو
گذاشتمو باهاش   ی صندل  یرو فمو یبه سمتش رفتم ک عیسر   ششیبهم اشاره کرد که برم پ

 دست دادم  

 واقعا خوشحالم   دنتونیهستم از د لی _منم د

  ر یگ شویرفتن به آتل  طینتونسته بودم بل روز یبود که د یبهم زد همون کس یلبخند یآمان
 لبشو حفظ کرده بود یبه سمت هاکان برگشتم که هنوز لبخند رو  جانیبا ه ارمیب

 دم ینفهم یزی_من..من واقعا هنوز چ

خارج از کشور   رنی بعدازظهر م یآمان یآقا  لید د یکنیدرست م نجایبزرگو ا  ی_غذاهاکان
برات   نجایدرست کردرو ا  هیآتل یتو شبیکه د ییاما دل منو نشکست و قبول کرد غذا 

 درست کنه 

   یبود از رو ی و خوشحال  جانی ه یکه از رو  یزبونم بند اومده بود لبخند جانیشدت ه از 
 زد ی لبام پر نم

 بگم یچ  دونمی_من واقعا نم

 ی بودم کنارم بود ضی مر یخواستم ازت تشکر کنم که وقت یبگ یزیچ  ستی_الزم نهاکان
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 ممنونم یلی_خ

  یازش بپرس یتونیم یداشته باش یهرسوالمعطل نذار  رویآمان ی_زود باش آقا هاکان
 یآماده کن شبوید یشخصا قراره کنارش غذا

برگشتم که   یبه سمت آمان جانیداد با ه لمیتحو یبهم زدو لبخند جذاب یبعد چشمک و
 زد  یبه روم لبخند

 میتا باهم درستش کن ای _بیآمان

باشم از   یکنار استاد آمان شدیباورم نم ستادمیبه سمتش رفتمو کنارش ا  یخوشحال با
 کنهی و اصل باور نم  ارهیبگم از شدت تعجب شاخ درم  یبه هرکس دونستمی م یطرف
ازش ممنون بودم واقعا   یل یکنه اما خ دا یهاکان از کجا تونسته بود استادمو پ دونمینم

  یبه غذا درست کردن هرکار میشروع کرد یآمان  اههدر حقم کرده بود همر  رو ی لطف بزرگ
کرده بود  هیبودو ته ازمونیکه مورد ن   یزیهاکان هرچ دادمیمنم انجام م  کردین مکه او

رفتار کنم هاکان   یآمان نیخودم درست کنم و ع ی جدا برا  یکی  تونستمی منم م  ینطوریا
انگار   زدی لبخند م  کردویهم تمام مدت روبه رومون بودو به غذا درست کردنمون نگاه م

 اون افزوده بود   یمنم به خوشحال جانیه

 

 )هاکان( 

 یلیخ هیدر حال غذا درست کردن با استاد آمان یوخوشحال   جانیه نی با ا  دمید یم  یوقت
تشکر   یتو فکرم بود که برا  ارمشیسرذوق ب یطور  نی که تونسته بودم ا شدمیخوشحال م

اون بحثا   روز ید  یبراش بکنم که خب وقت رینظ  یکار ب هیمراقبم بوده   نکهیا  ی ازش برا
پول   یحرف زدم با دادن کل یکردم با آمان  دایپ رویآدرس آتل  نترنتیاومد فورا از تو ا  شیپ
ازشون بدونه تونستم  ی زیچ لی د خواستمی که اصل نم گهی د یقولوقرارا   یسر  هیو 
بهم زنگ زده بود که  ریخونم کارارو به مهرانا سپرده بودم دم ادیکنم که امروز ب شیراض

  دونستی باهاش تنها باشه م  خواستیباهاش حرف بزنه م نیلیبره خونه آ خوادیامروز م
بعدش که زنگ زد  کمیتو خونه تنها بود اما  نیل یهم شرکت پس آ  ل یخونه منه و ن لید
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  لمیموبا  رهیم  ذارهیوتارو تنها بذاره ماون د  نکهیا   یهم اونجا بوده هرچند برا  نیگفت پل
 اومدم و تماسو برقرار کردم   رونیکه زنگ خورد از آشپزخونه ب

 _بله مهرانا خانوم؟ 

در  دیمطالعشون کن دی مدارک براتون ارسال کردم لطف کن  یسر  هی_آقا هاکان مهرانا
 ابلغ کنم روی نها د ی تا رهیمد   ئتیتا از طرف شما به ه دی صورت لزوم بهم بگ

  انیشما که در جر دیخودتون مطالعش کن شهی_مهرانا خانوم من االن وقت ندارم اگه م
  دیارسالش کن دیبود یراض دیهست یهمه چ

 کنم یشرکت گزارششو براتون آماده م دیبرگشت ی_باشه پس وقتمهرانا

 نمتون یبی_باشه م

اومد با   یکه قطع کردم برگشتم چشمم به رامان افتاد که داشت به سمتم م تماسو
 زدم  یا  مانهی لبخند صم دنشید

 ی _سلم خوش اومد 

 ؟ ی کنی_سلم داداش امروز هم تو خونه کار مرامان 

 ؟ ی شرکت..توچ گردمیبرم گهی د کمی_نه 

اومدم   ن یزنگ زدم اما جواب نداد نگرانش شدم به خاطرهم لیبه د ی_چند باررامان 
 کنم  داشیپ تونمی م نجایا  دونستمیم نجایا

 جواب نداده  نیاالن مشغوله به خاطرهم  لی_د

 شد  یچشماش سوال رامان

 داد ی_مشغول؟مگه قبل هم مشغول نبود اما جواب مرامان 
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باهاش تنها  لید نکهیمنم به خاطرا   میآشپزخونه مهمون دار یتو  کنهی فرق م نباری_نه ا
 نباشه موندم 

 _مهمونش مرده؟ رامان 

 د یبه نشونه اره تکون دادم که هردو ابروش باال پر  یسر

 برات مهم شده داداش؟  زایچ نجوریتا حاال ا ی_از کرامان 

  ستیدرست ن شهیمهمون من محسوب م  ییطورا  هی_نه مهم نشده رامان جان طرف 
درست کردن هواکش آشپزخونه که  یبرا  اعتماد دارم ل یمن به د یمن بذارم برم از طرف 

کس   گهی سرشون بود د  یخودش رو لی گم کرده کارگرا که اومده بودن د موتشو یخانوم ر 
 نفرستادم که کنارش باشه رویا  گهید

 فرو برد  بش یج یاخم کردو دستاشو تو  کمی گفت  یآهان رامان

 هست؟  یمهمون ک  نی_تا اون حد پس..حاال ا رامان 

 شرکت کنه شیآتل یورکشاپش عضو بشه و تو یتو  خواستیسرآشپزبود که م   هی_

 ؟ ی_آمانرامان 

 ده یآموزش م لیکردم االنم تو آشپزخونس داره به د  داشی_اره اونو پ

 د ی بفرما نی ری در نیر ید  نیر ی_د

اومد   یداشت به سمتمون م  جانیکه با ه میبرگشت  لیهمزمان به سمت د هردومون
تمام مدت  زدی لباش پر نم  یلبخند از رو لی اومد د رونی هم باهاش ب یاستاد آمان

که  یاز کار شدیباعث م نی که هم دیدرخشیم ی و خوشحال جانیچشماش از شدت ه
 از قبل خوشحال باشم   شتریکرده بودم ب

 دمون یجد ی_غذاها لید
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محوطه اشاره کردم اونم با   یتو یبه روش زدمو با دست به سمت مبل ها  یلبخند
گذاشت منو رامان هم به سمتش   زیم  یرو  روینی به سمتشون رفتو نشست س یخوشحال

که با   یبا ذوق ل یهم به سمت آشپزخونه رفت د ی استاد آمان  میدو طرفش نشست مویرفت
و واقعا   ی بیترک  یغذا کین که  بود  دهکه درست کر ییشده بود از غذا  بی حرکاتش ترک
 باال دادم  ییظرفم گذاشت ابرو  یو تو  دیبرام بر  کمیبود با چاقو   بیسخت و عج

 ؟ یاستاد آمان   ای  یاالن تو درست کرد  نی _ا

خودم بخورم که   خوامیمال خودمو م  هیشما برش زدم مال استاد آمان  یکه برا  ینی_الید
 فته یغذا از چشمتون ن نیا نکهیاگه بد شده باشه هم آبروم نره هم ا 

به غذا نگاه کرد چاقورو از دستش گرفتمو از   دویرامان خند  دیرامان هم بر یبعد برا  و
لبخند بهم  هیو خوردم که به سمتم برگشت و با   دم یکه خودش درست کرده بود بر یرول

 رو یبخورم نه مال آمان لروی د  یبود که غذا نیا  ی فقط برا خوردنم جان ینگاه کرد من ه

 به کمک آقا هاکان شد  ی_همه چلید

  هیرامان هم با  کردیم  فیبا ذوق تعر  رویرامان همه چ ی نگاه کردم که داشت برا بهش
آخر حرفاش به سمت من برگشتو ادامه   کردیم  دی حرفشو تا کردوی لبخند بهش نگاه م

 داد

 ن ید یچه قدر زحمت کش یکردن استاد امان دایپ یرا ب دونهی_خدا ملید

 یخوب  ز ی_چه سوپرارامان 

 قلبم بلرزه گفت: یاون ته مها   یزیچ هیکه باعث شد  یبه سمتم برگشت با لحن لید

  تونستی نم یا  گهید زی تلش نکرده بود صد در صد چ ینجوری برام ا یشکی _هلید
 خوشحالم کنه ینطوریا

خندون   افشیق کردی به رامان افتاد که نگاهشو ازمون گرفته بودو به روبه رو نگاه م نگاهم
 تونست یکه خوشحال باشه اما نم زدینبود انگار داشت زور م
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 نه؟  یکنیاغراق م ی_دار

 ومد؟ ی ..خوشتون ندینظر نداد دیسی وجودمو گفتم وا یتو  یقیحق  ی_واقعا حسا لید

 به منو رامان نگاه کرد مشتاق منتظر نظر دادنمون بود بعد

 _خوب بود رامان 

 _به نظر من محشر بود

 کرد  زیچشماشو ر  کمی لید

 کم؟ ی   دیکنی_اغراق ملید

 وجودمو گفتم  یتو  یقیحق  ی_نه واقعا حسا 

زدو    یخودش جوابشو داده بودم لبخند  نیع  نکهیکرد از ا رییحالت نگاهش تغ لید
  شدیکه باعث م  ختیر یموهاشو بهم م  کمیاومد   یباد که م دیشبه موهاش ک  یدست
نبود  یراض  افشیخاص دخترونش چند برابر بشه رامان هم که اصل حالت ق تیجذاب
کارو نکردم تا   نیکه چرا من ا   کردیبود که داشت با خودش فکر م نیبه خاطر ا  دیشا
 خوشحال بشه  لید  ینطوریا

 انگار خوابم شهی_اصل هنوزم باورم نملید

 ه یواقع یستی_نه خواب نرامان 

همه کاراشو دنبال کردم امسال که   شهی هم میعاشق استاد آمان ی_من از پونزده سالگلید
 نمیبب تونستمیغصه خوردم تو خواب هم نم  یلیخ شی و نتونستم برم آتل هیاومد ترک
 کنم یآشپز ستمو یکنارش با 

 دادم  هیبه مبل تک باال دادمو ییابرو 

 ؟ یعاشقش ی_از پونزده سالگ
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  شهیم  میحسود  یوجودم حس کردم کم کم دارم به استاد امان یچرا اما تو  دونمینم
ذوقو شوق نشون   یاد یسرآشپز ز   هی دنید یداشت برا  لی اما د هیمنشاش چ دونستمینم
 داد یم

 _اوهوم لید

 ی کرد  ی_کار خوب

از چشمام بفهمه که  یزیچ خواستمینم دیبه اطراف نگاه کردم شا  کمی ازش گرفتمو  رومو
سکوت کردو بهم نگاه کرد اما من بهش توجه    لی د ومدهیحرفش خوشم ن  نیاصل از ا 
 نکردم 

 _فکر کنم داداش ناراحت شد نه؟ رامان 

 سمتش برگشتم  به

 ناراحت بشم؟  دی_نه چرا با

جور   نی علقه..از ا  هی..یتادو شاگرد عشق اس هینه.. دیکنیکه شما فکر م ی_اون عشقلید
 منظورمه   زایچ

 چرا؟  یکنم؟ول ی فکر م یبهش نگاه کردم براش مهم بود چ دادیم حیداشت توض  نکهیا از 

 م یدونی..ملید یبد  حیتوض ی ستی_مجبور نرامان 

ناراحت شده بود   کمیبه نشونه اره تکون داد اما   یهم سر  لیاخم کردم د کمی
 روزشو خراب کنم دستمو سمت غذاش بردمو به سمتش گرفتم  خواستمینم

من که برگشتم بخورم..برم شرکت    یبذار برا  رویک یخودت بخور اون   روی_مال استاد آمان
 نمتون یبیکارام عقب افتاده م 

 _بازم ممنون آقا هاکان لید

 کارو کردم..خدافس  نیگفتم که چرا ا  ست ین یاز ی _تشکر ن
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عاشقش   ی رفتم "از پونزده سالگ نگیاخم کردمو به سمت پارک کمیکه ازشون گرفتم  رومو
"  د یرینظ یشما حرف نداره ب ی" "کارا یخوشحالم استاد آمان دنتونی بودم" "چه قدر از د

 یبه من چه ربط کنم؟اصلیفکر م زایچ نی چرا دارم به ا دمیموهام کش  یتو یکلفه دست
 ی شیم وونهی د یبابا پسر تو هم رسما دار یمنظورش نبود ا   نظرداره؟تازه اون که از اون 

 ... 

 طاهر هم همزمان نشستن   روی نشستم دم زیسرم

 داره  یاهی آقا هاکان..پرونده س دیکرد یدرست فکر م نی _درباره آقا انگطاهر 

 تو دستمونه؟  ی_خب چ

و قمار    رهیم  یمخف یانبار ه یبه  نیعم  یآقا هاکان تو روزا  هیشلوغ  یلی_پرونده خطاها 
 اره یقمارو هم از پول قاچاق به دست م  ی نهیهز  کنهیم

 دونمی_اصل تعجب نکردم شمارو نمریدم

 تکون دادم به سمت طاهر برگشتم  دی به نشونه تا یسر

 جمع کرده؟  یکه از قاچاق به دست اورده چه طور یپول میدونی_م

  رهیکلنت بیکه تحت تعق هیمدت طوالن شهیمعلوم م قاتمونی_قطعا تو ادامه تحقطاهر 
 نشده  ری دستگ  یجرم چیمراقبه تا حاال به ه  یلیخ یول

 ..هست؟ میدار  از یبه مدرک ن میدادگاه به کار ببر  یتو نارویا  نکهیا  ی_برا 

 نگاه کرد  زینگاهشو ازم گرفت به م  دویکش یپوف طاهر 

 ست یدست و بالمون ن یتو یزیان هنوز چ_متاسفانه آقا هاک طاهر 

 سرجام بلند شدم که باعث شد طاهر هم بلند بشه  از 

 م یکاراشو رو کن م یتا فردا بتون دی _دادگاه فرداس طاهر با
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  ادیشده به احتمال ز  دهیقاچاق داره د  تی که فعال  ی_امروز خبر دادن که تو انبارطاهر 
 میرو کن نویانگ  فیکث یرابطه ها  م یتونی م کنهیم  رشونی دستگ رهیم سیپل

 م یادامه بده وقتو هدر ند قی_باشه پس تو همچنان به تحق

 _چشم طاهر 

بردمو شروع   بمیج یرفت دستامو تو رونیبا هردومون دست داد از اتاق جلسه ب طاهر 
 بود ندشیفردا،دادگاه،کارن و آ  ریکردم به قدم زدن ذهنم درگ

   ییای م  رونیهمراهه کارن از دادگاه براحت باشه فردا   التی _به نظرم خریدم

 دوارم ی_ام

 

 ( نیلی)آ

اونم داشت   لی د شیخودمو آماده کردم رفتم خونه هاکان پ عی سر ری از رفتن دم بعد
بپر بپر کردو سلم نکرده شروع کرد به   یمن با خوشحال دنیبا د کردی آشپزخونرو جمع م

بود   ادی همه ماجرا منو باش اومده بودم درباره خودم حرف بزنم هرچند وقت ز  فی تعر
باهم آشپزخونرو   کردیکه واقعا خوشحالم م دادمیم   گوش جاناشیو ه  لید  یفعل به حرفا

  یخوردن کم یدرآخر   کردیم فی برام همه ماجرارو تعر  لی هم د نی در همون ح میجمع کرد 
هر   یتم چه قدر براش خوشحال بودم هاکان آرزونشس  مویگذاشت زیم  یخودمون رو  یبرا 

اما از پس هردو طرف  نطوریهم هم لیبود د دهیلرز   لید  یبود دلش برا یدختر
 م یدونستی دنده بودن خبر نداشتن وگرنه هممون م هیمغرور،لجباز،غد،

 ..واقعاکه ستی ن نمونیب یزی چ یگی_طرف از ژاپن آشپز موردعلقتو اورده بعد م

از   یول  کنهی..طرف سرآشپزه غذا درست م؟یدی جان تو اصل به من گوش م نیلی_آ لید
 هیرانیا  ومده یژاپن ن

 با دهن پر گفتم:  دیباال پر  ابروهام
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 )ژاپن(؟ اسیاهل آنتاک  ی_مگه نگفت

به  نی درضمن ا کنهیدرست م  ی)ژاپن(سوشایداره براساس اصول آنتاک  ی_نه چه ربطلید
 کارو کرد..دوستانه   نیتشکر از من ا  یبرا نداره آقا هاکان   یموضوع اصل ربط

  میداشت روان کردیخودش کتمان م یبرا  تارویداشت واقع نهمهیا نکهیاز ا   دمیکش یپوف
ساده   هی هد هی تونستیطرف ازش خوشش اومده وگرنه م فهمهینم نیبابا ا  یا  کردیم

 کنه نهی تلش کنه و هز نهمهیا  نکهینه ا  ییجا ه یشام دعوتش کنه    یبرا ای براش بخره 

 بشه؟  یقرار بود چ گهی_معلومه که دوستانس..د

 تکون دادو گفت:  یسر  رهیکرد طعنه حرفمو اصل نگ یسع لید

 ؟ یشد؟نپسند یدوستانس چ نیلی_اره آ لید

نگاه کرد طرف خودش با زبون خودش بهش  ز یم  یرویکردم که به خوراک  یخنده ا  تک
  یعنی  نیخب ا خورم یمن برگشتم م  یبذار برا  رویک ین خودت بخور او   رویآمان یگفته غذا

 گه ید نه یو خر شده هم کنهیدختره کتمان م نی ا  گمیم  ی؟وقتیچ

 براش درست کنم  ژهی و  یغذا  هیتشکر ازش  یبرا  دی_به نظرم با لید

 منوال   نی به هم نطوریکنه و هم گهی کار د هی ژت ی و  یغذا  نیتشکر از ا  ی_اره اونم برا 

 ن یلیاز دست تو آ ی_وا لید

که اون کرده   ییکارا یبرا  ییخوا ی..االن که تو مل ید  نی_شما واقعا عقلتونو از دست داد
و طول   کنهیم  دایادامه پ نطوریهم نیتشکر کنه ا  شهیبعد اونم مجبور م یازش تشکر کن

   برهیم

 کاسه چرخوند  یچشماشو تو  د یکش یدادو پوف هیتک  شیبه صندل لید

خود عشقه قبول   نیجون ا  ل ید دیراحت حرف دلتونو بهم بزن دی_به نظرم هردوتون با
 عشقه  ینکن ای یکن



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

624 
 

 گرفت یجبهه م زدمیتا حرف حقو م نیبا حرص به سمتم خم شد بب لید

 نده توهم  ریذهنم بهم خورده..گ گمی ..دارم منیلی_آ لید

 هوا تکون داد یتو  یخنده که دست ر یز  زدم

 یبزن  نایا  یدرباره هاکان و عشق و دوست یحرف  خوامی_بحثو عوض کن اصل نملید
 بگو..رد شو..ادامه بده  گه ی د یزا یدرمورد چ

رفتار فرار مانندشم نشونه عشق بود   نیا  یهول شدنو تندشدنش نگاه کردم حت نهمهیا به
 گفتم:  عی سر   نجایافتاده باشم که چرا اومدم ا یز یچ ادیانگار    کهوی

 م یکرد یباهم آشت ری م_ما با د

 ؟ ی_جد لید

 م یکرد  یحتما آشت   یول  دمینفهم قی_واال منم دق

 شده گفت:  جیکه معلوم بود گ  لید

 ؟ ی چ یعنی؟ی _چلید

 کردن همه ماجرا  فی ظهر غرق شدم شروع کردم به تعر  یماجرا  یتو  کهوی

درست    لیآشپزخونه بود داشت پف یهم تو  نی پل کردمی م یخونه داشتم طراح ی_تو 
گفت که من بلند نشم تا تمرکزم بهم   نیزنگ خونه به صدا دراومد پل یصدا   کهوی  کردیم
خونه ما بود جا خورد انتظار داشت   نیپل نکهیاز ا ر یبود دم ری خودش درو باز کرد دم زهینر

  ی رو یکاغذا عی هول کرده بودم سر دنشیبا د یجور حرفا حساب  نیمن درو باز کنمو از ا 
وارد خونه شد به سمتم برگشت    یوقت  نهینب ریتا دم  زیجمع کردمو انداختم پشت م زویم

 دنشیاز د  تونستمیکردم خونسرد باشم اما واقعا نم یسع  دمویبه موهام کش  یدست
بده   یزیچ  یخبر یگزن هیقبل از اومدنش   تونستی کرده بودم پسره خر نم دایاسترس پ

 اومده بود ینطوریهم
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 شد؟  ی_خب چلید

بهش  یه  یواشکیمارو تنها بذاره خودشو آماده کرد بره   نکهیا  یبرا   نیپل گهی د یچی_ه
  یحرفا بود از هردومون عجله ا  نی از ا  شعورترینکنه بمونه اما ب نکاروی که ا   دادمی علمت م
نم از کار ک یچ دونستمیحاال نم ری تو خونه من موندمو دم ینطوریکردو رفت ا یخدافس

  ییها  مونادیبزنم فقط تونستم برم تو اشپزخونه از اون ل یکجا شروع کنم اصل چه حرف
 براش ببرم  زموی بر  وانی ل یتو  رویکه تو درست کرده بود

 و..  یبود؟جد یچه طور  افشی _خب قلید

  یتو یدینور ام  هی  شدیباعث م نیبود هم یمیلبخند بود صم  هیصورتش   ی_نه بابا رو 
به سمتم   ریدم میکه خورد مونادیاز ل کمی میمبل نشست   یرو  گهید  یچیه نهیدلم بش

خنده   ریاما دوستشم داشتم دم  شدمینگاهش داشتم هلک م ریبرگشتو بهم نگاه کرد ز 
  ینطوریتا حاال ا ؟گفتیخندی چرا م  دمیازش پرس  کردی نگاه م مونادشمی کردو به ل یکوتاه

چشمام جمع   ی..اشک تو یبه نظرم خوشگلتر ینجوریا  تیبودمت..تو وضع معمول دهیند
خوشحال شده بودم اما خب اشکامو پس   یلیکرده بود خ فیازم تعر   نکهیشده بود از ا

 زدم تا متوجهش نشه

 بگو  شوی _خب بقلید

تو بالکن   می کرد معلوم بود به دلش نشسته بعد باهم رفت فی تعر  مونیاز خونه نقل  کمی_
 اون شروع کرد به حرف زدن  و

سر بزنم خواستم باهات حرف بزنم   هیبهت  امیگفتم ب  شدمیرد م نجاها ی_از اری "دم
جدا   زی دو م میهم باش یروبه رو  میخواستینم  میباهم قهر بود نکهیبه خاطر ا  شبید

چند نفر هم به خاطر ما بهم بخوره   ن یا  نیب یامکان داره رابطه دوست  ینطوریشده بود ا 
هم    یدوباره روبه رو شبیمثل د  ییها  تی تو موقع هممکن م یمشترک دار ی منو تو دوستا

 م یر ی قرار بگ

 _اره البته 
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چه  می شیروبه رو م گهیباهمد یمطمئن بشم وقت  زیچ هیاز   خواستمی_درواقع مریدم
کنار  میباش زیم  هیباهم سر  م یهم باش یروبه رو   میتونی م یمثل دوتا آدم معمول  دونمیم

 یدلخور ای  یبدون ناراحت میدوستامون باش

منم خوشم  ستیالزم ن یناراحت میاونطور رفتار کن میتونی م می_البته باالخره منو تو بالغ
 ادینم

انداخت و بعد    نی سرشو پا کم یحرفم تکون داد    دی به نشونه تا یسکوت کرد سر   ریدم
 دوباره بهم نگاه کرد 

 میباش میتونینم مونی _خب مثل اول آشناریدم

  ایغرورم نشکنه  نکهیا  یحرفو بزنه اما برا  نیجا خوردم انتظار نداشتم ا کم یحرفش  از 
 خودمو از تکوتا نندازم گفتم: 

 " میحموم کن  میتونی آب دوبار نم هیگفتن تو   می..از قدمیشی_اره خب نم

از   ریانگار دم  لید م یشده بود  رهی هم خ یبه چشما  میهردومون مستق میکرد_بهم نگاه  
  کردمینشده بود بهش نگاه م رمی دستگ یخاص ز ی ناراحت بود اما من که هنوز چ زیچ هی

بهتره تو شرکت باشه   ستیبرگرده شرکت چون هاکان هم ن دیگفت که با  ری بعد از اون دم
منم   دیدوطرف گونمو بوس یمعمول   یدوستا  نیا  نیرون بره عیب نکهی بعد از اونم قبل از ا

 م یکرد  یاز هم خدافس  موی باهم دست داد نطوریهم

دهنم   یتو ینیر یدونه ش هیناراحت و دمغ شده بود  یحساب  افشینگاه کردم که ق لید به
 گذاشتمو گفتم: 

 خودمم موندم  مینکرد میکرد   یشد آشت یچ دونمی نم گهی..دنی_هم

 گفت:  ی با لحن ناراحت لید

 ن یشما دوتا رسما از هم جدا شد نیلی_آ لید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

627 
 

  دمیکش یقی دادمو نفس عم  نی پا ری با ش نرویریبه سرفه افتادم ش  کمیگرد شد   چشمام
  دویبوسش افتادم که دو طرف گونمو بوس ادی کهویناراحتش نگاه کردم  افهی و ق لیبه د

که فقط باهم دوستن نه عشق  یینا یا  نی ع یدوتا دوست معمول نی باهام دست داد ع
 هم

 ل؟واقعا؟ ی_د

قبول کنم برام   خواستمیشده بودم نم جیگ دیکش یبه نشونه اره تکون دادو پوف  یسر لید
 سخت بود

 م؟ ی..جدا شدیجد ی..جدیعنی نشد که.. نطوریا یعنی..کنمی فکر نم نطوری..من ای..ولی_ول

انداخت    نی شده از گوشه چشممو گرفت چشماشو بستو سرشو پا ده یرد اشک چک لید
 شدن  ر ی سراز  شتر یاشکام ب

من..از  یعنی  نیرامان و پل نیع می_پس اومده بود ازم بخواد فقط دوست هم باش
 اون..جدا شدم 

بلند شدو به سمتم اومد بغلم کرد   عی سر   لید هیگر  ری صورتم گرفتمو زدم ز   یجلو  دستمو
 کردم   یآغوش اون خال یکه اشکامو تو

طالعتم هست سر   یباشه و تو  ری که بهتر از دم یک یجانم..انشاهلل  نی لینکن آ  هی_گر لید
  دی ..حتما مال هم نبود رهیگی راهت قرار م

 

 (لی)ن

  ری همراهه آقا دم گشتمی جلسه مهم داشتم برم  هیشرکت نشسته بودم از  نیماش ی تو
از دوستاش به   یکی شدو رفت خونه  ادهیپ گهید  ری مس هی  ریدم یاما برگشتن  میرفته بود
بهم زنگ زده بود ازم   نا یامروز باز سول میباهم تنها بود هانیاالن منو ال نیخاطرهم

ر ندارم ازش  خب یچیبهش بگم منم بهش گفتم که از ه دمیشن یز یخواسته بود اگه چ
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اون   ی نطوریجاسوس باشم اما مجبور بودم چون ا خواستیاومد دلم نم یخوشم نم
 د یرسیعکسا به دست آقا هاکان م

 چه طور بود؟  تی روز کار نی_خب اولهانیال

  ری االنم آقا دم  کردمیم ادداشتی من  گفتیم  ریکه آقا دم یهرچ یعنی_به نظرم خوب بود  
 سا ی رئ نیپشت موندم مثل ا  ن یا نطوری شدن من هم ادهیپ

 راحت باش   ستین ی_به نظرم مشکلهانیال

 یلیبود خ یخوب و دوست داشتن یلیپسر خ هانیتشکر تکون دادم ال یبه معن یسر
بشم برم جلو   ادهیبود وقت نشده بود پ پیپسر ساده اما خوشت هیمهربون و با محبت و 

هم   یحس خوب  هیته بودم هرچند  رانندم باشه عقب نشس  هانیکه ال سا یرئ نیا  نی االن ع
 داد یبهم دست م

 هان؟ ی_ال 

 ل؟ ی_بله نهانیال

 نه؟  یساده ا   کمی_تو  

 _ساده؟ هانیال

 _اوهوم  

 هیمنظورشون چ دونمیمن نم  یول گنیهستم..البته دوستامم بهم م  کمی_ هانیال

شاگرد گذاشتم و چونمو بهش چسبوندم   یصندل  یدستامو رو  دمیخودمو جلوتر کش کمی
 گفتم:  یدار و بدجنس یبا لحن معن

 ن؟ یلی_مثل..آ

 بهم نگاه کرد  ییجلو نهی جا خورد از آ کمی  هانیال
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 م یباهم نداشت ییصحبت ها  ن ی خانوم؟..نه تاحاال همچ نیلی_آ هانیال

حرف  ی ا  گهید زی درباره چ نای_بله خب چون شما دوتا جز حرف زدن درباره غذا و ا 
  یغذاخور یتو تونی بار آشنا هیاون   ونی مد نم یا  دیهم هست یی..دوست غذا دیزنینم

 حرفاتون درباره غذاس  شتریب گهیاز اونجا به بعد د نی هست

که  ییو غذاها  می_خب غذا نقطه مشترک ماست چون دوتامون غذا دوست دارهانیال
 خانوم هم دوست دارن  نی لیمن دوست دارم آ 

 بذار رکوراست بهش بگم  ارمیدووم ب نی ا از  شتریب نتونستم

 هان ی_داداش ال

 _بله هانیال

 _خودتو نزن به اون راه 

 ل یشده ن طونی_چه طور؟..لحنت باز شهانیال

 ادامه دادم:  یبا ناز موهامو تکون دادم بعد با لحن طعنه دار کمیکردمو   یخنده ا  تک

 اد؟ یخوشت نم نیلیتو از آ  یعن ی هانی_داداش ال

 کردو به جاده دقت کرد  یشد اهم  یجور هیجا خورد  کهوی  هانیال

 ر یخانوم با آقا دم ن یلیآ  یزیقبل از هرچ یعنی..شهیمن..مگه م ز ی_نه عزهانیال

 ی دونیباهم قهرن تو که م ری و دم  نیلیاطلعات،آ   نی_واال بنا بر آخر

 ل؟ ین ه ی_منظورت چهانیال

 بکن  یحرکت  هیبه نظرم   درسته یآماده اس حاال که همه چ  نیلیآ  نهی_منظورم ا

فقط دوست   ستیتوش ن یز یخانوم چ ن یلیمنو آ نیذاتا رابطه ب یعن ی..زمی_نه عزهانیال
 ه ینطوریو تو دوستم با اونم هم  نیهمونطور که با پل میهم هست
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رفتارم   ن یاز ا هانیدادم که باعث شد ال هیتک یصندل   یبا حرص به پشت دمویکش یپوف
 ره یخندش بگ

 انگار بچم  ذارهیداره سر منو کله م نمی_برو گمشو بب

 گفت:  یبا لحن بامزه ا هانیال

 لی ن ی_پرو شد هانیال

ازم   رویز یچ ا یکه بهم دروغ بگه  یداداش..من برادر گمیبه بعد بهت نم نی_اصل از ا
 میهمون دوست هم باش  خوامیپنهون کنه نم

 بهم نگاه کرد  نهی از تو آ  دویخند هانیال

خانوم هم دوستمه   نیلی..آل ین یمن  یخواهر کوچولو  ییچه نخوا یی_تو چه بخوا هانیال
 نیخانوم هم  لیمثل د 

  هیپونزده سالش بوده  یوقت  هانیشدم ال رهیخ رونیبه ب شهیازش گرفتمو از ش رومو
و   کنهیتصادف م گشتهی روز از مدرسه برم هی خواهر نه ساله هم اسم من داشته که  

  نی خواهرش باشم به خاطرهم نیگرفتم ع میکرد تصم فی ماجرارو تعر نی ا  یوقت  رهیمیم
  یداداش داشته باشم خوشم م  هی  نکهیاز ا داوم یبدمم نم  زدمی صداش م  هانیداداش ال

 بود  یاومد اونم همش هوامو داشت پسر واقعا خوب

 

 )هاکان( 

 ستادم یاز سرجام بلند شدمو اخم کردم روبه روش ا   عیکه طاهر زد سر  یحرف با

 طاهر؟  شهیم  یطور فتاد؟چهین ری گ نیانگ یچ یعنی_

نبردن   نیاز انگ  یشدن اسم ریهم که دستگ  یینرفته انبار متاسفانه اونا  نی_انگطاهر 
 کنه یکار تونهیهم نم سیپل



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

631 
 

 ی لعنت یزدم لعنت زیم  یرو یمشت آروم  دمویموهام کش  یتو یدست کلفه

 ه؟ یدستمون خال  یعنی_

 گن یبشه بهمون م ی خبر بنی ما در تعق  ی_متاسفانه آقا هاکان اما دوستا طاهر 

 یبر ی تونی_باشه طاهر م

نشستم منتظر خبر   زیپشت م دمو یموهام کش  یتو یرفتن طاهر کلفه دست با
بهم  یاما حاال همه چ   رمیحضانت کارنو بگ  تونستمی فردا م ینطوری بودم ا  شی ری دستگ

خبردار شده و بهش گزارش داده   یکی  ای  دهیحرفامونو شن  یکیمطمئنم  یبود لعنت ختهیر
 به انبار نره  نیوگرنه سابقه نداشته که انگ

 

 ( نیلی)آ

شاپ  یکاف  ینگاه کردم تو  کرد یکه داشت کارارو م نیاز قهوم مزه مزه کردم و به پل کمی
به سالن  اضافه   خواستیم دا یهارو که جد یرامان بودم در و بسته بود تا کار برق کش

  نیبود به خاطرهم دهیکه هاکان سفارش داده بودن هم رس ییزهایکنه تموم بشه م
دنبال کارم   دونستی برده بودن رامان که م رونی ب وکه داخل  بود یم یقد  یزها ی همه م

انجام بدم   نارو یو ا   یدنیو درست کردن نوش  ییرایپذ  یکار کنم کارا  نجایا  تونمی گفت که م
کم حجم کوتاه   یغذاها  یسر  هی  دیبا  نجایل آشپزخونرو هم راه انداخته بود چون ا پرسون 
هم به دست    یداخل یقیموس   رسپرده بود کا ل ی به د نارویکه ا شدی وارد منو م  عی و سر
  یگروها  نی بود به خاطر هم ی قیبار کشف استعداد موس نیبود هدف رامان از ا  نیپل

 یبخونن همه چ نجایمختلف قرار بود ا  یروزا یاومده بودن و تو   یمختلف  یقیموس
بعد از خونه  رمیفاکتور بگ رو ی البته اگه تموم شدن رابطه خودمو دم  رفتیم  شیخوب پ

رامان و    یبرا رویکار داشت تا انجام بده منم همه چ کمی موند  لید  نجایا  مهاکان اومد
 بودن  انیجر  اوناهم در  نیکرده بودم به خاطرهم فی تعر نیپل

 ن؟ ی_پل
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 _جانم؟ نیپل

رابطتون شروع شد؟چرا   ین؟کیبا رامان آشنا شد  یک نمیکن بب ف ی تعر ای_زودباش ب
 ن؟ یتمومش کرد   ین؟کیتمومش کرد 

  میبعدش تموم کرد میسه سال و ن  میشروع کرد  شی دونه دونه..چهارسال پ نیلی_وا آنیپل
به  میکرد تی اذ  کمی  گرویهمد   میهم یاالن شش ماهه منو رامان فقط دوستا 

 تموم شد نیخاطرهم

 ن؟ یآشنا شد ی_خب چه طور

بهش زد احساس   ینگاه کرد لبخند زدیبرق حرف م نیبه رامان که داشت با تکنس نیپل
 هنوز رامانو دوست داره   کردمیم

من اون موقع    ادیزم خوشش مدوست مشترک..اون شب بهم گفت که ا هی_تو تولد نیپل
بود رامان هم خبرداشت اونم مثل من   ختهیتموم شده بود فکرم بهم ر یکیتازه رابطم با  
  ییایبهم گفت که اگه ب زدیآهنگ م  ییجاها هیتموم کرده بود اونم    یکیبود رابطشو با 

 زنم ی تو م  یآهنگو برا  نیسوم

 یلیخ کردیم  فی تعر  رویبه روش زدم چه قدر قشنگ با احساس داشت همه چ یلبخند
بودم وگرنه  ریرابطم با دم ونیمد   نمیبود ا یخوب یلیبه دلم نشسته بود دختر خ

 بشناسم  نویپل تونستمینم

 _خب چرا سه؟ 

 اون حرفو زد  نیبه خاطرهم می_اون شب درباره عدد شانس حرف زده بود نیپل

 ؟ یخب رفت..نایرامانو بب ی_وا

شدم   میقا  یزی چ هیبود پشت  ریدرگ یلی_رفتم..اما گفتم که اون موقع ها ذهنم خنیپل
تو   یآهنگو دارم برا  نیسوم یینجایاگه ا نیصحنه گفت پل  یبعدش رو  نهیکه منو نتونه بب

 زنم یم
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لبام بودو    یرو یشده بودم لبخند گنده ا  یاحساسات یپر از اشک شد حساب چشمام
 کردم ی کنجکاو داشتم بهش نگاه م

 _خب

منم به اون از اون روز به بعد هم    دی_منم به سمت صحنه رفتم اون به من خندنیپل
 معشوقمه هم دوستمه

 ن؟ ی خب چرا ازهم جدا شد نیبودش پل کیرمانت یلی_خ

 د لباش بو  یلبخند کوتاه رو   هیبه رامان نگاه کرد چشماش پر بود از حسرت اما  نیپل

 م یهمو ناراحت کرد  یلیخ نطوریاشتباه کردم اونم هم  یلی_من خنیپل

 د؟ یاالن باهم دوست یعنی_

 شده بودن  یجور  هیباال انداخت چشماش  ینگاهشو ازم گرفتو شونه ا  نیپل

 یلیمعشوقه کنارم که هست خ  ایدوست دارم دوست باشه   یلی_خب من اونو خنیپل
 برم  نجای ازا تونمی نم نیحالم بهتره به خاطر هم

  میشد..هردومون چه قدر گناه دار  خی تنم س ی حال منم بد شد موها نی..ببی..طفلزمی _عز
 م یسرنوشت دار هی

رابطه   نیشما دوتا شروع شد ا  نیباز رابطه ب دیشا وونهی ..خدا بزرگه دنیبب افشوی_قنیپل
 منو رامانه که کامل تموم شده  نیب

 

 ( لی)د

که هنوز از صبح   یجانیو ه یبا خوشحال  کردمیدرست م ژموی و  یکه داشتم غذا همونطور
 ختم یغذام ر  یرو  تزایپ ریوجودم مونده بود پن  یتو یبعد از رفتن آمان
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  یبه جا  د؟من یبخور  دیتونیم  نو یا  یشما نگرانم آقا هاکان..چه طور  ی_نه واقعا من برا
  نی..هرچند به نظرم ا کردمی روزم اعلم م نی آشنا شدمو بهتر لیکه با د یشما بودم روز 

شدو مورد شناخت هاکان قرار گرفت قطعا به   هیدستپختم بود که زودتر از خودم وارد قض
و قد بلند    یکلیه یبودنم ازم خوشش اومده معموال مردها  زهیم زه یر  ایخاطر دستپختم  

 نهیش یمثل من به دلشون م زهیم  زهیدختر ر

فر   ی دادم ظرف غذارو تو حی با خودم فکر کردم ترج کمی  ستادیام از حرکت ا دست کهوی
 بذارم 

 رگذاشتهی روت تاث نیل یآ یه؟حرفا یحرفا چ  نیرفته تو جلدت؟ا نیلیتو هم آ  لی_د
 گه ید  فمهیاصل..اره وظ فته یوظ  نهیکه خب کارت هم یغذا درست کرد  هیها..فوقش 

باال   ییجا خوردم ابرو  یحساب دنش یبا د دمیدرگاه د  یفرو که بستم برگشتم هاکانو تو  در
 دادو بهم نگاه کرد 

 فته؟ یوظ  ی؟چی زنیحرف م  یبا ک ی_دارهاکان

 دم یکش  یبود نفس راحت دهیهمه حرفامو نشن نکهیا از 

 د ی_شما زود اومد 

 _اوهوم هاکان

 اد ی م که حتما ازش خوشتون مبراتون درست کرد ژهیو  یغذا  هیمن  نیکرد  ی_کار خوب

اومد نتونستم بهت خبر   شیبرام پ یکار  هیلحظه   نی..دستت درد نکنه آخر لی _نه دهاکان
 رونم ی بدم من شام ب

 :دمیگفتم و پرس یتو ذوقم خورد آهان کمی

 ؟ ی کار  ی_غذا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

635 
 

داره و منم خودمو آماده کرده بودم به خودم   یبه تو چه ربط گهیم  کردمیکه فکر م االن
راحت شد که از روم   المیجواب متفاوتش خ دنیفوضولم با شن  نقدریفحش بدم که چرا ا 

 نبرد 

 مینیبی..لباسامو عوض کنم برم فردا همو م ستین ی_نه..کارهاکان

زنگ  لشیبه نشونه باشه تکون دادم که عقب گرد کردو رفت همون لحظه موبا  یسر
 ه مکالمش باعث شد کنجکاو بهش نگاه کنم خورد ک

بلوبر آدرسو برات   یسی ..راحته بنوامیهم م گهید کمی ..اره رزرو کردم لر؟ی_بله آ هاکان
 نمت یبیدنبالت..باشه پس م امیب تونمیمنم م  ییخوای..مارهیم

  لریلر؟آی فکر کردم آ کمیاپن گذاشتمو   یدستمو رو  دم یکش یکه پنهون شد پوف دمید از 
رستوران رزرو کرده؟اونم   لریآ  یبرا یعنیکه اسم دختره:/  لری اما آ قشهی رف ه؟حتمایک گهید

از  ینطور یبه منچه من ا  ی چ یعنی یبلوبر که خدا تومن پول غذاشه؟اصل به منچه ول
  لریآ نی سروکله ا  ذاره یقرار نم یبا کس رهی نم رونیب یاصل با کس نکهیا  ترکمی م یفوضول
 شد اه گند زدن تو حالم   دایاز کجا پ   کهویخانوم  

 .... 

و ربطش به هاکان   لریسرم اسم آ یفکر بودم همش تو  یمبل نشسته بودمو تو   یرو
براش مهمه   نقدریبا هاکان داره که ا  یچه نسبت هیک لریبفهمم آ خواستمیم  دیچرخیم

  رونیب رفتنی دوست دختر سابقشه؟اگه سابق بود که االن باهم نم یعنیرستوران رزرو کنه 
  خوادینم دی دمش؟شایمدت ند  نیمن تمام ا اپس چر  یحتما اسم دوست دخترشه ول

 تازه باهاش دوست شده  دمیشا  ای از رابطش خبردار بشه  یکس

 درست کردم  موناتیتوهم ل یبرا  لی_د نیلیآ

 _باشه 

 ه؟ یمال ک خچالیتو   کهیک ن ی_انیلیآ
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قاچ ازش   هیبهش دست نزن  نی لیشرکت بخورتش آ رهی که صبحا زود م لسین ی_برا 
 نره شرکت  یمونده کار فرداشو راه بندازه تا فردا باز براش درست کنم با معده خال

 خورن یکه غذاشو نخوره غذاشو م یبخوره کس خواستیبه منچه م خورمی_واال من منیلیآ

 نه؟  خورنی_م

 سهمشو حفظ نکرده   گهی_اره د نیلیآ

هاکان سهم من بود منم از   یعنیفکر بودم   یشدم تو  رهیروبه روم خ واری به د یسوال
 :/ گمیدارم م یمن چ نیبب  گه؟اهی د یکیرفت با   ینطوریسهمم محافظت نکرده بودم؟ا 

 لر ی_آ

   ؟ی _چنیلیآ

ماجرارو جمع کنم به شربت   نکهیا  ی هول کردم برا کمی به زبون اوردم  لرو یاسم آ   نکهیا از 
 اورده بود نگاه کردم  نیلیکه آ  یلمونات

..اول  یکنیخودت لمونات درست م یبرا  یدار ست؟توهمین بیغر ب ی_هوا امسال عج
 تازه رطوبت هم هست  شهیگرم م ییکهو یبارون بعد تگرگ بعد 

 کرده بود   ریی حالت چهرش تغ  نیلیاز لموناتم مزه مزه کردم آ  کمی

  یزیچ دونمیحالتاتو م  نیمن ا  نیبب ای دی م یمتفاوت یها  گنال ی_توهم سنیلیآ
 بگو  االی شده؟درمورد هاکانه؟

 _نه انگار خونه برام بد بوده 

  هیهم  ن یلیاورده بود و دوتا چنگال کنارش گذاشته بودو برداشتم آ  نیلیکه آ  یکیک قاچ
ازش خوردم و شروع   کمیبخوره که ظرفو برداشتمو  کمیچنگال برداشت خواست ازش  

 بفهمه   نی لیآ دیاما نبا  هیک لر یآ  دمیفهمیم  دیبا  کردمی م یکار هی دیکردم به قدم زدن با 

 تو خونه بمونم خوادیدلم نم ینطوری_ا
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 م؟ یکار کن یچ ی گی_خب تو منیلیآ

 رون؟ ی ب میشام بر ی_به نظرت امشب برا

 خوبه  متشمیخوبه ق یلیباز شده کباب هاش خ یکباب  هیکوچه  نیسر هم ن ی_اره ببنیلیآ

 به رستوران بلوبر   میمثل بر   نیلیآ  خوامینم یزی چ  نی_نه من همچ

 دستم گرفت و بهم نگاه کرد  ی تو کیک  یچشماش گرد شد نگاهشو از رو  نیلیآ

  هیاونجا ضا  میباکلس گروناس نر  نیاز اسمش معلومه از ا  نی ا  لی_رستوران بلوبر؟دنیلیآ
 میشب

به  کردمیدق م یاونجا وگرنه من از فوضول میرفتی م کردمیم شیهرطور شده راض دیبا
 خوردمو با دهن پر گفتم:  کمیاز ک  کمیسمتش رفتمو کنارش نشستم 

  دیبه آشپزخونش نگاه کنم نبا دیخوبه درضمن با یلیخ گنی..مدمی شن فشویتعر  ی_ول
 رم؟ یبگ ادی  یزیچ

  رمی حقوق بگ  کنمیشاپ رامان هم کار م یکاف  ی تو گهیمن االن د   می_خب برنیلیآ
 اصل مهمون من   ترسمینم نامیاز ا   میبر میتونیم

 ... 

  یکه همه آدما  کی باکلس و ش یلیرستوران خ  هی میرفت نی از پله ها پا نی لیآ همراهه
به  ه ی جا نی همچ هی می دونستی هم چون م  نی لیپولدار توش جمع شده بودن منو آ

  دایجناب هاکانو پ تونمیم  نمیچشم چشم کردم بب  کمی میبود  دهیرس  یخودمون حساب
 نه ایکنم 

 مینیبش نجا یا  ایب لی_د نیلیآ

 اونجا نه نی لیآ سای_نه وا 
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اما روبه روش   خوردیم یدن ینگاهم به هاکان خورد که نشسته بودو داشت نوش کهوی
  هیبرگشتم که داشت به  نیلیت آ به سم عی سر ومدهینبود پس حتما دختره هنوز ن یکس

 کرد ی نگاه م گهیسمت د

 اونطرف  میبر  ایپس ب م یسادی وا نطوری_خب زشته همنیلیآ

 خوبه  مینیبش نجایهم ایب کنمی_نه نه حاال که فکر م

نشست منم روبه  دیعقب کش روی گفتو صندل یمتعجب شده بود باشه ا  کمی که  نیلیآ
فاصله هم  نیاز ا  تونستمیبا ما داشت اما م  یاد ی روش نشستم هاکان فاصله نسبتا ز 

 داشته باشم  رنظریو حرکاتشو ز  نمشیبب

 ؟ ی زنیم  دیکجارو د ی_تو دارنیلیآ

 نهینگاه کرد تا بب کمی به اون سمت برگشت  کهوی  رمی بتونم جلوشو بگ نکهیقبل از ا بعد
 هاکان چشماش گرد شد به سمتم برگشت  دنیبا د کهویکه   نهیبیم  ییکسه آشنا

 _هاکان؟ نیلیآ

 حفظ ظاهر زدم   یبرا  یلبخند

 ن یلیآ ی_عه چه جالب..هاکان..اره خودشه..چه تصادف

 کاسس  مین ری ز  یکاسه ا  هیبود   دهیباال داد انگار فهم ییابرو  نیلیآ

  بیهاکانو تعق میدار هم؟نکنیکنیکار م یچ نجای ا  ؟مایکنی کار م یچ  یتو دار لی_د نیلیآ
 م؟ یکنیم

 به نشونه اره تکون دادم که هم چشماش گرد شد هم ذوق زده شد   ی سر  دمویکش یپوف

  

 کل(  ی)دانا
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بودش دلش براش تنگ شده بود اما   دهیوقته ند  یلیکه خ یبود کس لری منتظر آ  هاکان
بهش زنگ زدو   یاونو فراموش کرده بود که وقت ییطورا   هیداشت  ادیز  یچون مشغله کار

  لری منتظر آ یهم حساب لیاونم قبول کرد د رونی ب ادیازش خواست که امشب باهاش ب
  لی اون لحظه ها که د  یتو کنهی باهاش م یجور رفتار چهو هاکان  هیچه شکل  نهیبود تا بب

از سر جاش    شدنیشد هاکان با د کی بهش نزد یدختر کردیبه هاکان نگاه م یواشکی
دو طرف صورت همو   مانهیصم  یلیزدو باهم دست دادن و خ یبلند شد به روش لبخند

دختر داشت اجازه   هیکه هاکان به  شدیچشماش چهارتا شد باورش نم ل ید دنیبوس
خودشم داشت همون کارو انجام   نکهیا  زتریشگفت انگ نی که گونشو ببوسه و از ا دادیم
که البته خودش کتمان   یحسود   هیمثل    یرخنه کرد حس لیوجود د یتو  یحس بد   دادیم
 کرد یم

 جانم  یا   هیمن آب  نینه؟چشماش ع هیدختر خوشگل یی_خدانیلیآ

بود  یدختر خوشگل لری آ  نکهیبه نشونه اره تکون داد انگار از ا  یبا حرص سر لید
 بود  ومده یخوشش ن

 خودمون بمونه  نیب نیلیبفهمه آ یکس دی_نبا لید

لباشه اما با   ی رو میچه لبخند  نی راحت هاکانو بب  التیرازهامون خ هی بق یرو نمی_انیلیآ
 همون غرور خودش نشسته 

 پوف   زنهی داره براش حرف م اقی_دخترم چه با اشتلید

 د؟ ی جد ای  هیمیدر اومد؟قد کهوی دختره از کجا  ن ی_انیلیآ

 زدیفکر داشت حرف م ینگاه کرد که ب نی لیبا حرص به آ  لید

 تازس  یما همه چ  یم؟برا یبشر خبر دار  نیا  میما اصل از قد نی لیآ ی_وا لید

لبخند با   هیداشت با   مانهیشد که چه قدر صم قیبه دختره و رفتارش دق کمی  نیلیآ
 برگشتو گفت:  لیبه سمت د عیسر   نیبه خاطرهم زدیهاکان حرف م
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 شدن  یمیچه زود باهم صم نیبب  هیمی دختره قد نی ا  لی_نه نه دنیلیآ

 فکر بد نکن  یفور  هیمیصم یلیدوست خ دی_شا لید

 خونه  رنی م نجایدوتا بعد ا ن یمطمئن باش ا  گمیاالن بهت م  نی_از همنیلیآ

مشت کرد از فکرش داشتم خون    ینگاه کرد دستشو به آروم نی لیبا حرص به آ  لید
 براش سخت بود نیل یحرف آ  نی هضم ا کم ی  خوردیخودشو م

 ادی..ادامش نده خوشم نم نیلی_بسه بسه آ 

هم منورو    لیبه منو نگاه کرد د نیلیکه اومد منورو به سمتشون گرفتو رفت آ شخدمتیپ
اون    کردی م  به هاکان نگاه یچشم  ریمنو نبود بلکه ز  یبرداشت بازش کرد اما نگاهش رو 

اما   گنی م  یچ نهیاون دوتارو بشنوه بب ن یمکالمه ب تونست ی که م خواستیموقع دلش م
 بود ن یبود چون شدن یمحال زیخب چ

  یادیدارم صفر ز  یمن از شدت گرسنگ هیچ  نیخدا ا  ا یچه قدر گرسنمه.. ی_وا نیلیآ
 دارن؟  ادی صفر ز   نایواقعا ا ای  نمیبیم

 چشماش چهارتا شد  متایق دنینگاه کرد با د متاشیبه منو و ق لید

 ل؟ ید  یغذا سفارش بد ییخوا یم ینجوریر؟؟؟؟؟ا یپرس غذا صد ل هی_آخه  نیلیآ

 دم یموقع رفتن هم برات کوکوناد سفارش م  میقهوه بخور  ایب ییخوا یم زهی_خب چ

نگاه مظلوم بهش کرد تا   هیبهش زدو   یچشمک  لیدمغ شد د  کمی  دویکش یپوف نیلیآ
 کنه  شیبذاره و راض ری بتونه روش تاث

 ..باشه؟ینی لیآ گهی _خواهش د

 شهی؟می تو پول دوتا قهورو دار نمیبب سای وا   یول  میخب قهوه بخور یلی_خنیلیآ
 :/ ری و نود ل  ستیدو  شهیم ک ی البته با ک کی بدون ک ری ل  تیصدوبس

 گفتم:   دمویبه موهام کش  یدست
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  یقهوه فروش میری فوقش م ا ینبود قهوه خونه خودمون بود.. نجایا منظورم قهوه   زمی _عز
 ربابا یپ

 ن یآم یمحتاج پول نکنه اله  رو ی _خدا کسنیلیآ

جمع کردن و   شتریخودشونو ب  کمیکرد گارسون که به سمتشون اومد    یتک خنده ا لید
 کلس گذاشتن 

 ؟ یبهش بگ  یچ ییخوا ی م  ادیگارسونه داره م زمی عز گمی_منیلیآ

    سای_تو وا 

 خانوما؟  دیگرفت متونوی _خب تصمگارسون

 خوام یآب م وانی ل  هی_اوم بله من 

 باال داد  ییجا خورد ابرو کمی  گارسون

 گه ی_بله حتما..دگارسون

 حفظ ظاهر زد  یبرا  یلبخند  لید

   نی_هم

که  ییاز پشت گارسون به هاکان نگاه کرد غذاها لی برگشت د نیلی به سمت آ  گارسون
لحظه خودشو    هی لی د دنیچی م  زیم  یهاکان سفارش داده بودو دونفر داشتن براشون رو

که   دیو شن  نیلیجواب آ یافتاد اما وقت شب ید ادیزد   یاون دختره تجسم کرد لبخند   یجا
ان با کلس  چن نیلیبرگشت آ  نیلیبه سمت آ  دوسفارش داده بود چشماش گرد ش یچ

 سفارش بده   خواستیاونجارو م یغذا  نی انگار گرونتر زدیداشت حرف م

 خوام یم وانی ل  هی_اوم من نیلیآ

 !! وان؟؟ی _لگارسون
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 هیداخلش خال شسیاز ش  وانی_بله لنیلیآ

 د؟ ی خوایم ی خال وانی _لگارسون

 _بله نیلیآ

 م ینخور یادی ز  زیچ میگفت میهست می_خب ما تو رژ

باز به سمت اون دونفر برگشت از طرز  لیبه نشونه باشه تکون دادو رفت د یسر  گارسون
کرده بود که  زیچشماشو ر  هیهاکان آدم پولدار  نیغذا خوردن دختره مربوط بود که ع
  شدی بفهمه اما متوجه نم یزیحداقل از حرکت لباشون بتونه چ

  دهیند شویمی قد قیوقت بود که رف یلیبه روش زد خ یبه هاکان نگاه کردو لبخند  لریآ
 تنگ شده بود یبود دلش براش حساب

 دلم برات تنگ شده بود   یلیهاکان خ می دی د گرویخوب شد که همد  یلی_خلریآ

 وقته نه؟   یلی_خهاکان

 شتر یب دمیشا  ی..حتشهیم ی_اوهوم دو سال لریآ

 ؟ ی کارا کرد یمدت چ نی _خب اهاکان

 به هاکان زدو دستشو به نشونه قلب دراوردو گفت:  یچشمک لریآ

 _عاشق شدم..نامزد کردم لریآ

عکس العمل   نهیبه هاکان گاه کرد بب عی چشماش چهارتا شد سر دیقسمتو د نیکه ا  لید
با حرص دستاش مشت شده بود   ل یزد د یلبخند  یهاکان با خوشحال دی که د هیاون چ

 گرفته بود یا   گهید زیبه چ لرویحرکت آ   نیا

 شناسمش؟ ی_واقعا؟مهاکان

 شیشناس ی_نه تو نملریآ
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بود که مادرش براش   یکس لری روبه روش زد آ یبایبه دختر ز  یلبخند مردونه ا  هاکان
انتخاب کرده بود که باهاش ازدواج کنه اما هاکان مخالفت کرد و به مادرش گفت که ما  

انو به عنوان دوستش داشت هاک  درویعق نی هم هم لریآ  میفقط دوست هم هست
 ی ا  گهید زیدوست داشت نه چ

 ..خوشحال شدم زمی_مبارک باشه عزهاکان

  نجاستیبوده که ا نیبه خواسته انگ نکهیکرده بود ا  فیهاکان تعر  یبرا  رویهمه چ لریآ
هاکان   یلبا   یپوزخند رو  رفتیجلوتر م لریکه آ یهاکان اولش تعجب کرد اما هرچ

باهم باشن   نکهیا  رهی از هاکان بگ ییآتو  لریآ قیکه از طر  خواستیم ن یانگ  شدیم  ظتریغل
 ازش استفاده کنه هشیدادگاه برعل یبتونه فردا تو  جهیدرنت رهی و ازشون عکس بگ

 هم قرار داد  یکه دوتا دوستو روبه رو می ممنون باش  نیاز انگ  یلیخ دی_باهاکان

 برسه اما باور نکردن  ی بیبه هاکان آس کنمینم ی_خب من به اونا گفتم که کارلریآ

 ستن ین یچندان خوب یشو..آدما  الیخی_اونارو بهاکان

کارو   نی بهش گفته اگه ا نی انگ  نکهینکرده بود ا فی قسمت داستانو براش تعر   هی لریآ
اولش قبول نکرد    لریدراصل آ  دهیدرحال غرق شدنه نجات م یبده ریبکنه پدرشو که ز 

داد قبول کرد   یشنهادیپ نیهمچ هی  نیانگ دید یبزنه اما وقت  یبیحاظر نبود به هاکان آس
  دونستیحدو م  نیخبر نداشت فقط تا ا  یزیهاکان از چ رهب رونیکه امشب با هاکان ب

  یتو  قای دق نکهیداده و اونم قبول نکرده اما ا لریبه آ یشنهادیپ نی همچ هی نیکه انگ
به سمت    لریحرکات آ   دنیبا د ن یلیخبر بود آ یب  نهیانگ نیذره ب رینشسته که ز  یرستوران

 کرد یدوتا توجه م ناما به او  دادی برگشت که خودشو سرگرم نشون م لید

 نیبب زنهی داره براش حرف م یچه طور نیدختره چه قدر ناز داره بب نیا  لی _عا دنیلیآ
 دم یکشیم   خنده هاشو..من بودم به خدا موهاشو

 نگاه کرد   زد ی پدرش حرف م یها  یشده بودو درباره بده گنی که چهرش غم لری به آ هاکان
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 یقرض و بده یآخرو کل یماها  نی اما ا میجمعوجور کرد  ییطورا  هی اولو   ی_ماه هالریآ
 ده یکس هم اعتبار نم چیه  میباال اورد

 شراکت مثل  هیشد   دایپ یراه حل هی دی شما حرف بزنم شا ی _من با آدماهاکان

 شد   رهیبا تعجب به مرد جنتلمن روبه روش خ لریآ

 _واقعا هاکان؟ لریآ

 _چرا که نه؟ هاکان

کارو   نیبود گرفت اما هاکان ا زیم  یگذاشت و دست هاکانو که رو  زیم  یدستشو رو  لریآ
زد   یفشردو بهش لبخند یدست هاکانو به گرم  لرینداد آ  ینکرد فقط دستشو حرکت

 زد  یتونسته بود خوشحالش کنه لبخند کوتاه مردونه ا  نکهیم از ا هاکان ه

 رسون همه یاری جذاب و  شهیازت ممنونم مرد هم یلی_خلریآ

  یدستا   یدستشو رو  یبار هاکان خم شدو به آروم نیا  دیعقب کش کمیدستشو   لریآ
دستشو به سمت صورت   عی صحنه سر  نیا  دنی با د نیلیفشرد آ  یگذاشتو به نرم  لریآ
 گرفت  لروید ی چشما  یبردو جلو لید

 کرد  ییخطا  هیتو نگاه نکن آقا هاکان  ل ینه د ی_وا نیلیآ

تا بهتر بتونه   دیخودشو باالتر کش کمیبهشون نگاه کرد   لی دست د ر ی از ز  یبه آروم لید
دستش   یداره از باال  لیهم که محو اون دوتا شده بود حواسش نبود که د نیلیآ نهیبب

بود چشماش گرد شد   لری دست آ یدست هاکان که رو دنی با د لید  کنهیبهشون نگاه م
که   یزیچ نکهیمثل ا   یو حت تی مثل حسادت مثل عصبان دش یجور هی حس کرد از درون  

 مال اون بودرو از دست داده 

  هی آدم خوب شناسمیمن پدرتو م لریبهت کمک کنم آ تونمی_خوشحالم که مهاکان

   یمهربون بودنتو فراموش کرد نی ا  کردمی هاکان..فکر م  یخوب یلی_خلریآ
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 کمک کنم   انمی به اطراف خوادیدلم م شهیمن هم ستین نطوری_اهاکان

 بره  نیبه اون دوتا از ب دشیکه باعث شد د ستادیا  لید یروبه رو  گارسون

 ن؟ ی خوای _بازم آب مگارسون

 گذاشت و گفت:  زی م یشدشو رو  یخال وانی ل لید

 _بله لطفا 

که   وانشویل  کهیاونم درحال دیپرس نیلیسوالو از آ نی برگشت و هم نیلی به سمت آ  گارسون
 گفت:  خورد یتا نصفه آب بود آرومو خانومانه م

   دمیادامه م نی_نه ممنون..من فعل با همنیلیآ

 ه باال بد ییباعث شد ابرو  دیگونشو که د  ی به سمت دختره برگشت اشک رو  لید

سال که از اون پست فطرت جدا شدم   هی  نیگذروندم هاکان..ا یسخت  ی_انقدر روزالریآ
 هیچ یزندگ یمعن   فهممیکنار جانر آرامش دارم االن م

 نارحت بود  یزی چ هیهم برده بود انگار اونم از  ی دستاشو تو هاکان

 سرت اومده؟  ییچه بلها  ی _جانر خبر داره توسط اون عوضهاکان

نتونستم   گه ی د دیها و زخمارو د یکبود یجا  یکنم اما وقت یازش مخف خواستمی_ملریآ
 بهش گفتم رویهمه چ

 سراغ من تا کمکت کنم؟   یومدی_چرا نهاکان

 شدن  ریسراز   شتر یاشکاش ب لریآ

بود که تو   ینیهم نیا  یکارام کنم از طرف ریتورو هم درگ خواستمینم  تونستمی _نملریآ
نشم اما من   کشینزد ادی ز  ستین یردم آدم خوبک  قیدربارش تحق یگفتیهمش م

 حرف تو شد هاکان؟  گفتم؟کهیم یاومدم چ  یباهاش ازدواج کردم خب م
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بچت   یکه از همه پنهونش کرد  یاشتباه کرد  لری آ کردمیبود من کمکت م ی_هرچهاکان
 برد؟  نیپست فطرت اونم از ب ؟اونیچ

مشخص شده بود دختر بود براش اسم    تشیجنس  مینگهش داشت  ی_تا پنج ماهگلریآ
شب با حال بد  برگشت خونه   هیاما خب   ناز یاسمشو بذارم آ  خواستمیانتخاب کردم م

 کرد که.. تمی اونقدر کتکم زدو اذ

مشت شده هاکان افتاد نگاهشو    ینگاهش که به دستا لری دستاش مشت شد آ هاکان
 شدن  ریسراز   شتریاشکاش ب  دویدزد

 اشکاتو پاک کن   نیبا ا  اینکن ب هیحاالم گر ین کنار جانر خوشبختاال  نهیهاکان_مهم ا  

که مخلوط حرکاتش بود   یگرفت اونم با ناز خاص  لریبه سمت آ  یدستمال کاغذ هاکان
صحنه با حرص   نی ا  دنیبا د لی دستمالو از دست هاکان گرفتو آروم اشکاشو پاک کرد د

 برگشت اونم متعجب بود نیلیبه سمت آ 

    کنه؟یم هیچرا داره گر   نی_الید

 دختره حاملس  نی..ازنمیم  ییحدسا هی_دارم  نیلیآ

 تو؟  یدی از کجاش فهم  ستی قابل هضم ن یکی ن یا  نی لیآ گهی_نه د

 اد یدرست از آب در م یبه زود ینیبی_حاال منیلیآ

  هیهاکان هم    کردیبه سمتشون برگشت دختره داشت اشکاشو پاک م ینگران کمیبا   لید
درست باشه و   نیلیحرف آ   نکهیبه سمتش گرفته بود از تجسم ا  گهید  یدستمال کاغذ
کم کم داشت   یاز حسود  خوردیهاکان باشه داشت خون خودشو م ی اون بچه برا

ودش جلب  هاکانو به سمت خ  جهتو کمی  دیبا شدینم ینطوریا شدی م  لی تکم تشیظرف
شده بودو    یکار کنه هاکان نگاهش جد یچ دیبا دونست ینم کردیفکر م  یاما هرچ کردیم
 اخم داشت  کمی
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بهت   ایکنه   تتی بکنه اگه خواست اذ یغلط چیه  تونهینباش نم نی_تو نگران انگ هاکان
 بشه فورا به خودم زنگ بزن   کی نزد

انگار   یکنیکار م ی..خب تو چمی..وقت نشد باهم حرف بزنی_باشه ممنون که نگرانملریآ
 کلک  یدار ییزا یچ هی

  دنیبا د لی انداخت د نی نگاهشو پا کمیزد   یزد و لبخند محو  لریبه آ  یچشمک هاکان
 یعنی دی صحنه دستاش از شدت خشم مشت شد چرا به دختره چشمک زدو خند  نیا

 خت اندا نی سرشو پا  ینطوریبهش گفت که ا  یدختره چ

 ه؟ یلبخندته ک نی ا  لی که دل یدختر خوشبخت نی_الریآ

 نشون دادو گفت:  میکردو دستشو به نشونه تسل ی تک خنده ا هلکان

 ندارم  یچیوسط من ه  نیهنوز ا یکنی_نه نه اشتباه مهاکان

 مشکوک بهش نگاه کرد  کمی زدو  یلبخند  لریآ

 ده یانگار لرز   هیهست..دل سنگ مرد مغرور مجرد ترک  یانگار  ی_وللریآ

 نگاه کرد  لریچپ چپ به آ دویخند هاکان

 ی د ید میوگرافیتو ب خورهیاز کجا آب م دونمیم  رویمجرد ترک نی _اهاکان

پنج سال   یاست که ط هیمجرد ترک  یمردها نی از پولدارتر  یکی_اره هاکان آصلن لریآ
در تجارت کسب کرده که به   یادی افتخارات ز   یموفق به رونق شرکت پدرش شده است و 

 است  ری شرح ز 

 ن یآفر  ی_چه خوب از حفظهاکات 

 خورد  شیدنیاز نوش کمی  دویخند لریآ

 م؟یبلند ش  ستی_بهتر نهاکان
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 ی از من فرار کن یتونینم کشمیزبونت م ری از ز  نیاما تو ماش  می_بلند شلریآ

 برگشت  نیل یبه سمت آ دیابروهاش باال پر لیبلند شدن اون دونفر د با

 رن؟ یاالن کجا م نای_ا

 ی بشنو  ییخوا یمطمئنم نم یدارم ول ییحدسا  هی_من  نیلیآ

 دم ی نفهم یچیقرارشون ه نی درسته؟من از ا  نیلی_حتما خونه آ

حامله ول    چارروی تر؟آقا هاکان دختره ب هیزا  نیا ل؟از ی د یدینفهم یچی ه رویچ  ی_چنیلیآ
  کردیم  هیداشت گر  یچه طور ید یمشکلو حل کنن ند  نیا  کننیم  یکرده االن هم سع
 آرومش کنه؟  کردی م یهاکان هم سع

 گه ی داره راست م کردمیشدم احساس م یطور هیبهش نگاه کردم  کمی

  یناز ها  نی خونه تا باهم دربارش حرف بزنن ا  رنی شد؟االن حتما م یچ  یدی_د نیلیآ
 شهی دست تو نده خوب م یعنیدختره هم اونجا کار دستشون  

 ن؟ یلیهتل آ  ای خونه   رنی م یعنی_

 یتو فردا بفهم  دیبا نشویا  گهید ست ی_معلوم ننیلیآ

 نیلی گذاشت با رفتنش آ   زیم  یکه گارسون اومد و حسابو رو  یبگم چه طور خواستم
 چشماش گرد شد دنشیهش نگاه کرد با د حسابو برداشتو ب

مدت که اونا داشتن گوشت و    نی ا  یمنوتو تو  لیر؟د ی خود خدا هفتادو هشت ل ای_ نیلیآ
 ی پرس غذا برا هی می تونستی م ییم؟خدا ی آب خورد  ری هشتاد ل خوردنیم  وهیآبم

خونرو   خچالهیپول   نیبه صرفه تر بود اوف من با ا  یلیخ میهردونفرمون سفارش بد
 از سرتاپاش پر از آب کنم    تونستمیم

 حرص حسابو ازش گرفتمو بهش نگاه کردم  با

 بود لری_همش به خاطر اون دختره آلید
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 م یظرر کرد ریچند ل نی _واال ببنیلیآ

 

 ( لی)د

  یصندل یرو  فمویآشپزخونرو کنار زدمو وارد آشپزخونه خونه هاکان شدم ک یلیدر ر خسته
  ادی یوقت   یفکر کردم که خوابم نبرد از طرف لری اونقدر تا صبح درباره آ   شبیگذاشتم د

  سوختی م  می جاها هیکردم   نهیآب هز وانی دو ل  یفقط برا  ری افتادم که هشتاد ل یم  نیا
که کنار پارچ   یوانی چشمم به ل کهو یدادم   رونیبا فوت ب فسمون دمویبه موهام کش  یدست

 بود افتاد مشکوک بهش نگاه کردم رد رژ روش بود با حرص دستام مشت شد  

 دختررو برداشته اورده خونه  شعوریپسره ب کشهی_خجالت نم

شده عمرا    داریاخمام توهم رفت حتما خانوم از خواب ب دمیکه شن روی تق تق کفش یصدا 
فکر کرده پسره؟مگه من   یون صبحونه آماده کنم اصل چاگه من براش 

بود اصل بهتره   یلیخ کردمیهم که براش صبحونه آماده م یخدمتکارشونم؟همون دو بار
بردم تا   فمیدستمو سمت ک گهید  همن برم چرا بمونم؟دختره خودش براش غذا درست کن

  یه داشت به سمتم مچشمم به مهرانا خانوم افتاد ک کهویدوشم بندازمو برم که   یرو
 اومد 

 _مهرانا خانوم؟ 

   لید ری_روزبخمهرانا

  یآبشو خورد ناخواسته لبخند مونده ی رفتو برش داشت و باق وانی به سمت همون ل مهرانا
 کردم یلبام نشست پس اشتباه فکر م  یرو

 شما بود؟  ی_اون برا 

 اره بازوبسته کرد  یچشماشو به معن  خوردیهمونطور که داشت آبو م مهرانا

 فکر کردم تو خونه زن هست  دمی د وانوی ل ی_من وقت
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گلوش شروع کرد به سرفه کردن هول    دیدادو پر رونی مهرانا آبو با فشار از دهنش ب  کهوی
  یبه سمتش برم چند ضربه بزنم پشتش که خودش بهتر شد برا  خواستمیکرده بودم م

 بوده ادامه دادم  نجا یا  شبی نکنه که منظورم خودش بوده که د یفکر بد نکهیا

 _البته مثل شما زن مسن نه زن جوون 

 د یگیم  دیدار یچ دیخانوم لطفا مراقب باش  لنید ی_آ مهرانا

 ناراحت بهم نگاه کرد  کمی

 عه نی _دلمو شکستمهرانا

منظورش اون جمله آخرم بوده ناراحت شده بهش گفتم زن مسن خندم   دمیفهم کهوی
 اوردم یخودم ن یگرفته بود اما به رو 

 خونس  یتو لریآ  کردمیمهرانا خانوم من فکر م دی_ببخش

اون   زمیشام خورد..نه عز لری با آ شبیباشه آقا هاکان د ادم یکه  یی جا  لر؟تای_آ مهرانا
 کار داره اون کار تموم شده  یچ نجایا

روش نشستم چشمامو   دمیرفتمو عقبش کش ینهارخور زی پشت م یبه سمت صندل  کهوی
 کردمو گفتم: ز یر کمی

 شد؟  یبچه چ ؟پسیچ  یعنی_تموم شد؟

 نشست  دویمنو عقب کش  یروبه رو ینگران بهم نگاه کرد اونم صندل کهوی مهرانا

 ؟ ی _بچه؟چه بچه امهرانا

 لر ی_بچه آ

 چشماش گرد شد با تعجب گفت:  مهرانا
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من اصل خبر نداشتم آقا   ن یبب ییحامله بود؟وا   لریافتم آ   ینه االن پس م ی_وا مهرانا
 کنهیم خمی هاکان حتما باز توب

  ای دختره حاملس  نهیمهرانا حواسش باشه بب  دیبا شعوریبهش نگاه کردم پسره ب مشکوک 
اونقدر دربارش    شبید دمیکش یهمش احتماله پوف  نایافتادم که ا  ن یا  ادی  ینه اما وقت

 لحظه باورم شد  هیفکر کرده بودم که االن 

 حاملس  نیل ینه اما از نظر دوستم آ  ایحامله باشه   ست ی_البته معلوم ن

 ه؟ یک نیلی_آ مهرانا

   رهی فال بگ تونهیخوب م  میلیخوبه خ  یلیموارد خ  نیا  ی_همخونمه اون تو 

 بلند شد  شی صندل ی که انگار به خودش اومده بود روشو ازم گرفتو از رو مهرانا

داشته    تونهی م ی چه ارتباط  لریخانوم همخونتون با آ  لنید دمی_من آخرش نفهممهرانا
 کردم  یباشه قات

 د یکن  فیمن تعر  یاز اول برا  لرویآ  هیکردم به نظرم شما قض  ی_واقعا مهرانا خانوم منم قات

پول داده تا آقا   شنهادیپ لری به آ نیآقا انگ ستیکردن ن فی واسه تعر یزی _خب چمهرانا
آقا هاکان ازش استفاده   هیبرعل تونستنیم ینطوریهاکانو گول بزنه چون امروز دادگاهه ا

 کثافت  کهیکنن مرت

  ی تو  یالک شب ید نهمهیمن ا یعنینبود؟  یزیچ  نشونیب یعنین؟یگرد شد هم  چشمام
 ظرر کردم   رمی خدا هشتاد ل یدم؟وا یواببودمو تا صبح نخ الی فکرو خ

 _خب؟ 

قبول   رو ی زی چ نیهمچ لریباهم دوست هستن آ  میاز قد  لری_خب آقا هاکان و آ مهرانا
 هم رفتن تا درباره اون حرف بزنن   شبینکرده د

 کامل راحت شده بود  المیخ شیکردمو موهامو صاف کردم آخ یخنده ا  تک
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 من امدم   گهید  می_بر

هاکان   دنیبلند به سمتمون اومد مهرانا با د یبه سمت هاکان برگشتم که با قدما کهوی
برداشت هاکان به سمتم   زیم  یتبلتشو از رو   عی به نشونه باشه تکون دادو سر  یسر

 برگشتو گفت: 

 ؟ یی ای توهم واسه دعوا م لی_د هاکان

 به روش زدمو گفتم:  یلبخند

 ام ی_معلومه که م

 م یر یگکارنو پس ب می_پس بر هاکان

 د یراه از هاکان پرس یهاکان راه افتادم مهرانا خانوم تو همراهه

 حامله بود؟  لری _آقا هاکان آمهرانا

به   یضربه ا  یجا خورد به آروم یسوال مهرانا حساب نی چشماش گرد شد از ا هاکان
 زدم   میشونیپ

 _بله؟ هاکان

نگه هاکان مشکوک به سمتم   یزیمهرانا علمت اومدم که چ  یبرا یهاکان کل پشت
  نی خودمو زدم به کوچه عثمان چپ و به اطراف نگاه کردم به خاطرهم عی برگشت که سر

 هول شده بود  کمی به سمت مهرانا برگشت که 

 _مهرانا خانوم؟ هاکان

 م یکادو بفرست  شونی ا  یگفتم اگه حاملس خب از طرف شما برا  زهی چ می_ا مهرانا

 م یفتیاخم کردو دوباره به راه افتاد که باعث شد مام دنبالش راه ب کمی  کانها
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سوال به   نیا  یزده؟اصل چه طور یحرف نی همچ یک ستنیحامله ن شونی_اهاکان
 مهرانا خانوم؟اون تازه ازدواج مجدد کرده   دیذهنتون رس

قبل راحت شده بود پس شوهر   یلیاز خ  شتریب یلیخ المیاالن خ شی باال دادم آخ ییابرو 
 بهم انداخت و ادامه داد  ینگاه  میمشکوک ن یرچشمی داشتن هاکان ز 

 نه من   یشما خبرداشته باش   دیحامله باشه با  لریآ  ی_از طرفهاکان

برسم وگرنه  جهیزودتر به نت ینطوریگفتم ا یباهاش شام خورد  شبی _خب شما دمهرانا
 کنم قیتحق  تونستمیم

دختر قرار   هیبودم با   دهیمن فهم  نکهیانگار از ا  دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان
 داشته کلفه شده بود

 میبحثو تموم کن نیا  می_بهتره زودتر برهاکان

 دادگاه   امیبعد م زنمی سر به شرکت م هی_من با راننده اومدم  مهرانا

 ست ین ی_باشه مشکل هاکان

زدو سوار شد   موتویخودش رفت ر  نیکه از مهرانا جدا شد هاکان به سمت ماش راهمون
داشتم   یلبام بود چه قدر االن حس بهتر  یرو  یمنم در جلورو باز کردمو سوار شدم لبخند
  حیو اخمالو شده بود منم ترج  ینگاهش جد  کمیهاکان به سرعت به سمت دادگاه روند  

  ادهیهردومون باهم پ می د یه دادگاه که رسب نزنم  یازش نپرسم و حرف  یزیچ دادمیم
   میشد

  لیکن سکوت کن د یخانوم  شهیبهت گفتن مثل هم یزی چ نیانگ ا ی  نای_اگه سولهاکان
 دم یمن خودم جوابشونو م

  دمیم حی منم ترج  دیدیبزنم خودتون جوابشونو م یمن حرف  یدی_شما که اصل اجازه نم
 از دور فقط نظاره گر باشم
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و لبخندش    ینگاهش جد  می زدو روشو ازم گرفت وارد دادگاه که شد ی لبخند محو   هاکان
نشستم    نکهیتو هم میباهم حرف زدن و بعد رفت کمیبه سمتش اومد  لشیپاک شد وک

 بهم زدو به سمتم اومد   یتکون دادم که لبخند یرامان هم وارد شد براش دست

 ش هاکان کو؟ _سلم..دادا رامان 

 ومده؟ ی..کارن نزنهیحرف م لشی_اونجاست..با وک

 ان ی _اومدن اونطرفن االن مرامان 

به همراهه کارن وارد دادگاه شدن   نی و انگ  نایکردن سول ک یو رامان باهم سلم عل  هاکان
بغلمون کرد بعد از  دویبه سمتمون دو یاز شدت خوشحال شی منو دا  دنیکارن با د

هم   لشیمن کنار رامان بودم و هاکان و وک   میجاهامون نشستهممون سر  یاومدن قاض
  گاهشونیجا  یهم رو  لشیو وک   ناینشسته بودن سول گاهشونیجا ی صندل ی کنارهم رو
 یمقابل قاض گاهی جا یبه کارن کمک کرد که رو نیهاکان نشسته بودن انگ یروبه رو 

 زد  یبه کارن لبخند یقاض ستهیبا

 ؟ ی _سلم کارن جان چه طوریقاض

 نگاه کرد  یبا ذوق بچگونش به قاض کارن

 ن؟ ی _خوبم شما چه طورکارن

 ؟ یممنون..کارن جان خونه عمه خوشحال  یلی_خیقاض

 کنم یزندگ می خونه دا  خوامیاما من م خرنیبخوام برام م ی_خوشحالم..هرچکارن

 زم؟ یداره عز  یخاص لی _خب دلیقاض

  تونمیکه نم  گذرهیاونقدر بهم خوش م می رم خونه دادوست دا یلی خ موی _من داکارن
  یلیمنو خ  لمیدوست دارم د  ی لیخ لرویاونجاست من د لیبدم بعدشم د حیبراتون توض

عصرونه    می دا یتازه برا میکنینگاه م لمیف میکنیدرست م  ینیر یدوست دارم دوتامون ش
خوشحال   یلیخ ینطوریکه ا  میکنیمرتب م موی دا  اتاق ل یهمراهه د  یحت  میکنیآماده م
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  یلیاونجا خ  دهی م زهیبه من جا  می من مرتب کردم اونوقت دا  گهیم می به دا لید شهیم
   گذرهی بهم خوش م

لبخند به سمتم برگشت از حرفاش ذوق زده شده بودم به سمت هاکان   هیبا   هاکان
 خوشحاله   یلی کارن خ یاونم از حرفا   دمیبرگشتم که د 

 ه؟ یک لی _خب دیقاض

خوب  لی اندازه د تونهینم  چکسی..همی خونه دا یعنی کنهیم یبا ما زندگ  لی_دکارن
   میهست لی د یعمو رامانم عاشق غذاها   یو حت  می کنه هم من و هم دا یآشپز

  یناراحت شده بود اشک تو یکه حساب میسکوت کرد منتظر بهش نگاه کرد   کهوی کارن
 چشماش جمع شد 

 ..اما..اما اون فوت شد..فوت شدکرد ی_مامانم..مامانمم غذا درست مکارن

  یناراحت شده بود حت کمی شدنو به سمت هاکان برگشت هاکان    ری اشکاش سراز  بعد
 کارنو نداشت   ی کلفم شده بود تحمل اشکا

وقتا خونه عمه   یلی..من خستی..اما دست خودم نیینکنم دا هی_قول داده بودم گر کارن
مامانمه..آرومم    نی..اون عستمین ینطوریا  لی..اما کنار د کنمیم  هیتخت گر  ریز  یواشکی
 کنه ی..دوسم داره..تازه بوسمم مکنهیم

  دید یوقت   یشدن قاض ریسراز  شتریکرد کارن اشکاش ب نگاه نایبا حرص به سول هاکان
بود اشاره کرد که ببرتش   س یبه پرستار کارن که اسمش مل ستیکارن حالش خوب ن 

همه با  دیچسب گاهشیبه جا  عی به سمت کارن رفت کارن سر  نکهیهم سی مل رونیب
 تعجب بهش نگاه کردن 

  لی..دلم واسه درهی گیدلم م یل ی..من خونه عمه خاد؟ ی م ؟اونمیچ می _پس..پس دا کارن
خوشبخت   لید موی دا شیاونا..من پ  ش یبرگردم پ دیتنگ شده..توروخدا بذار

 شم یدوستام که مامان بابا دارن م نی..عشمیم
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  نیبه خاطرتو بهتر میکنی م یسع  یهست یخوب یلیکارن جان تو پسر خ نی_بیقاض
 دش یببر  دیتونی..م زمیعز  کننی کر متو ف یهمه دارن به خوب میر یبگ مویتصم

  لی راست شد وک کمی دویبه کتش کش  یتر شد هاکان دست یرفتن کارن دادگاه جد با
 رفت  یاز سرجاش بلند شدو به سمت قاض  نایسول

  توننی بچه نم یبرا  یآقا هاکان سرپرست خوب میهمونطور که گفت  ی_جناب قاضلی وک
 تازه هم االن داخل پرونده جلوتون واضحه  یلها یباشن دل

به   لی هاکان داد هاکان اخماشو توهم بردو همراهه وک لی پرونده هم به وک هی لی وک
 ه یتوشون چ یعنیشده؟ ینه دوباره چ ی پرونده نگاه کرد وا 

داشته   تونهیم هیبه قض یفرد مجرده..عکس شام خوردنشون چه ربط ه ی_آقا هاکان یقاض
 باشه؟ 

  هیگرفته بودن اما مهرانا که   شبوی شام د یبه سمت هاکان برگشتم نکنه عکسا  ینگران با
 نگاه کرد ضربان قلبم باال رفته بود  یگفته بود هاکان به قاض گهید زیچ

با   شونیا  یخوشگذرون یبرا  ی و مدرک دهینشون م شونویروزمره ا  یعکسا زندگ ن ی_الی وک
 هست  یاد یز  یخانوما

نبود  یهاکان زن یتو زندگ ؟اصل یچ یعنیاد؟ یز   یجا خوردم زنها یحرفش حساب  ن یا از 
  یلباشو رو  کنهینگاه م نایداره به سول یکلفه و عصب دمیبه سمت هاکان برگشتم که د

   کردیهم فشرده بودو داشت بهشون نگاه م 

 ؟ ی_زن؟چه زنرامان 

 یتو بدون کردمی..فکر مدونمی_نم

 یعیطب  یزاها ی چ نایبا دوستش درحال غذا خوردنه ا  نجایموکل من ا   یقاض ی_آقا لی وک
 هستن 
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که کنارشونه   یکس یجناب قاض  دیبکن یهم نگاه گهی د یبه عکسا  دی خوا ی_منایسول لی وک
  یکه از کارن نگهدار هیو کس  کنهیخانومه که تو خونشون کار م لید  شونیآشپز خصوص

که تو   ی قا هاکان با کسکه آ دهینشون م دیفهم شهیهمونجور که از عکسا م یعنیکرده  
 هم چشم داره  کنهی م  یارو از کارن نگهد کنهیخونش کار م

قطع شد اشک تو چشمام   م یجا خوردم احساس کردم راه تنفس یکه زد حساب  یحرف از 
  زیم  یاومد پروندرو رو یخونش در نم یزد یجمع شد به سمت هاکان برگشتم که کارد م

 بلند شده بود گفت:  با یکه تقر  ییبلند شد با صدا شیصندل   یاز رو دویکوب

  مونتیپش  یکنیباهامون م  یکه دار یشرمانه اس به خاطر کار یدروغ ب هی نی _اهاکان
 ن ی انگ کنمیم

 رون یبرن ب  دیوگرنه با دیلطفا موکلتونو آروم کن لی جناب وک دی_لطفا ساکت باشیقاض

 شدن   ریسمت رامان برگشتم اشکام سراز  به

 گن یرامان..دارن دروغ م میشام خورد _به خدا فقط

 من  زی نکن عز هی گر دونمی..ملید دونمی..مدونمی_مرامان 

که بخوان از بچه   ستنین نی و اصل مناسب ا کننیم  یمجرد زندگ شون ی_انایسول لی وک
 با خانومها در ارتباط هستن  شونیکنن چون ا  ینگهدار

به سمت   رفتی م نی باال پا نشیسمت هاکان برگشتم که از شدت خشم قفسه س به
 برگشتم  نایسول لی وک

  تی واقع دی دونیکه خودتونم م  دیزنیم  ییحرفا  د؟چرایگیم  یچ دیدار د یفهمیم چی_شما ه 
 دروغ و تهمت؟  نهمهیاز ا شهی نداره؟شرمتون نم

 دستمو گرفتو منو نشوند  یبه آروم رامان

 آروم باش   لی_درامان 
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 از اون کوچولو مراقبت کنه موکل بنده هستن   تونهی که م ی_تنها کسنایسول لی وک

 شدن به سمت رامان برگشتم  ر ی سراز  شتر یب اشکام 

 می د یکارنو از دست م م ی_به خاطر من دار

 ی ندار یریهاکان تو تقص  لی_تو نگران نباش آروم باش بسپارش به وکرامان 

  ی زندگ طیموکل من بتونه شرا  نکهیا  یبرا  ستنین یه چ هم یا ی عکسا گو  نیهاکان_ا لی وک
عکسا به طور  نیخودشونم توجه کنه ا یشخص  یبه زندگ دیکنه با هیکارن ته یبرا 

 رستوران گرفته شده  یتو  یتصادف

 یاشک  یو چشما  یکلفش به سمتم برگشت با نگران افهیهاکان نگاه کردم که با ق به
   شدیبهش نگاه کردم باورم نم

عکسا   ن یحضانت کارن هستن ا   قیال  شونیکه ا دنیعکسا نشون م  نیهاکان_ا لی وک
  یبرا  توننی اگرچه موکل بنده مجرد هستن م یگول زدن شماست جناب قاض  یفقط برا 
که   ننیهستن زبانزد ا  یآدم سرشناس و معروف شونیخونواده خوب فراهم کنن ا  هیکارن 
 و..  ستنی در ارتباط ن یدختر چیبا ه

  رونیبلند شدمو از اتاق ب  ع ی تحمل کنم سر نویاون حجم سنگ   تونستمینم ن یاز ا شتریب
  شدیشدن اما با دستام پاکش کردم باورم نم ریاومدم رامان هم دنبالم اومد اشکام سراز 
  میکه بر دادمینم شنهادیپ یاگه من لعنت دادی به خاطر من داشت حضانتو از دست م

  سیچشمم به کارن افتاد که کنار مل میاومد رونیب  دادگاهاز  یوقت شدی نم ینطوریا  رونیب
 نشسته بود بهش پشت کردمو به رامان نگاه کردم 

 کارن نگاه کنم  یتو رو  خوامی_نم

 بوده   ریخ تتیکه تو ن میدونی..همه ما مستی ن دنیبه خجالت کش یاز ی ن لی_درامان 

 اد یبد از آب درم کنمیم  ی_هرکار
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  یازمون فاصله گرفت کارن تو   کمیبلند شدو   سیسمت کارن رفتمو کنارش نشستم مل  به
  شی که حضانتشو به دا زدیدلش داشت با خدا حرف م  یفکر بودو ناراحت بود انگار تو

اومدن با   رونیاز دادگاه ب  نیو انگ نایچه قدر گذشت که هاکان و سول دونمیبدن نم
توهم بود دست راستش   یهاکان اخماش حساب  میبهشون نگاه کرد   موی بلند شد ینگران

با ذوق بلند شد  عی سر شی دا دنینبود کارن با د   یاصل نشونه خوب ن ی مشت شده بود ا
 به سمتش رفت 

 خونه م یبر  االی ..یی_داکارن

  یتو  یچشمام جمع شد رامان هم کلفه دست یکارن خم شد اشک تو  ی روبه رو هاکان
 شده  یکه چ  میبود دهیانگار از حالت چهره هاکان فهم  دیموهاش کش

 خونه..باعمه برو   میبر  میتونیجون االن نم یی_داهاکان

 قدم ازش فاصله گرفت داد زد:   هی دیکش  رونیهاکان ب یدستا  یدستاشو از تو  عیسر  کارن

 خونه یگردونیمنو برم  گهیچند روز د  ید_نه..دروغگو..تو به من قول داکارن

 دستشو سمت گونه کارن برد تا نوازشش کنه اما کارن محکم دستشو پس زد  هاکان

 _ولم کن کارن

 اما دست من نبود  یگی _کارن تو راست مهاکان

چهره   کردیداشت به اون دوتا نگاه م نیبغض به سمت رامان برگشتم که کلفه و غمگ با
 ناراحت بود کمی  نایبود اما سول یراض نیانگ

 یاما چون منو دوست ندار یبکن یتونیم یی..تو هرکار بخوای_تو قول داده بودکارن
 ی د یانجامشون نم

 دوست دارم  یا گه ی از هرکس د  شتری حرفو نزن کارن..من تورو ب نی _اهاکان
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ابا  مه یهاکان خواست نوازشش کنه که باز دستاشو پس زد اشکام ب  هیگر ریزد ز  کارن
 شده بودن تحمل اون صحنه هارو نداشتم  ریسراز 

 یـــــــــــی..قول دادی..تو قول داد ی_تو قول داده بودکارن

   کردی م هیچشماشو بست کارن به شدت داشت گر  هاکان

 ..دوست ندارم ی قولت زد  ریدوست ندارم..دوست ندارم..ندارم..ز  گهی_دکارن

 دیدستشو گرفتو به سمت خودش کش نایسول

 م ی_کارن جان بهتره بر نایسول

 به سمتش رفت  تیرامان با عصبان  کهوی

 ؟ ینیبی_حال بچرو نم رامان 

 طرفتو انتخاب کن  ی_تو دخالت نکن رامان اگه کارنو دوست دارنایسول

 کردن نداره..من طرف کارنم یکارا طرفدار نی_ا رامان 

 کارن    اال ی_معلومه..نایسول

 کارن ممانعت کرد دستشو به سمت هاکان دراز کردو زجه زد:  دیکارنو کش انیسول

  یی..توروخدا نذار منو ببرن..دوست دارم..به خدا دوست دارم..دایی_غلط کردم دا کارن
 ی ــــــــیتو باشم..دا  شیپ خوامیبرم..م نایبا ا خوامیتورو جون مامانم کمکم کن..من نم

نشنوه هاکان   یکس مویگر  یدهنم گرفتم تا صدا   یازشون گرفتم محکم دستمو جلو  رومو
زانوهاش بلند شدو با غم به کارن که داشتن  ی سرخ شده بود از رو کمی چشماش 

ول کرد به سمت هاکان   نویکارن دست سول کهوینگاه کرد  بردنیبا خودشون م دنویکشیم
نداد کارن دستو پا زدو ممانعت کرد اما   زهبغلش کردو اجا نیکه همون لحظه انگ دیدو
 رفت  ن یبراش مهم نبود به سمت ماش نیانگ
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تو باشم..توروخدا نذار منو   شیپ خوامیم یی_من دوست دارم..نذار منو ببرن..داکارن
  نیسوار ماش خوامی..مدیتوروخدا ولم کن دیهاکان..ولم کن  ییهاکان..دا یی دا ییببرن..دا

 یی ..دوست دارم دروغ بهت گفتم دا دی ..ولم کنبشم می دا

که کارن    ییخواست سوارش کنه که هاکان با صدا نی انگ نیزم یرو  دیپاهاشو کوب کارن
 بتونه بشنوه گفت: 

 خونه ی گرد یبرم یجان..به زود یی_منم تورو دوست دارم دا هاکان

منو گرفتو به خودش چسبوند دستمو    یرفتنشون زانوهام سست شد رامان به آروم با
حد از رفتن به اونجا متنفر باشه    نیتا ا  شدیمحکم دورش حلقه کردمو زجه زدم باورم نم

از جلسه دومش که    نمیشد ا لی ن ریما بود اون از جلسه اول دادگاه که تقص  ریهمش تقص
  یاز رامان جدا شدم چشما یبه سمتمون اومد به آروم  نمنم مقصر از آب دراومدم هاکا 

 نی سرشو پا  رهیگی خودشو م یسرخ شده بود اما معلوم بود داره جلو کمیخودشم 
 گفت: یانداخت به سخت

_گفت دروغ گفتم..دوستم داره هنوز..گفت جون مامانم..گفت توروخدا..گفت کمکم  هاکان
 کن

نشستم و دستامو   یصندل یبست رو هم   یبغلش کرد هاکان چشماشو محکم رو رامان
 گوشم بود خدا کمکش کن  ی زجش تو یصورتم گرفتم هنوز صدا  یجلو

 .... 

  یموقع برا   نیاالن خونس بهتر  دونستمینگاه کردم ساعت ده بود م میساعت مچ به
بار عذاب خلص بشم و هم   نیتا هم از ا  گفتمیم  روی بهش همه چ دی حرف زدن بود با

نگه که من با اونا بودم نگه که خودم اون عکسارو گرفتم   رهی زم نگروشو ا دیاگه فهم نکهیا
وارد محوطه که شدم   کردمیخودمو راحت م دی اعکس پرونده عکس شام خوردنمون ب 

  وانیل  هینشسته بودو لم داده بود  اطی داخل ح یمبل ها  ینگاهم بهش افتاد که رو
  هیسست به سمتش رفتم امروز اونقدر گر  یبا قدما هیدنیدستش بود معلوم بود نوش

   کردمیم  یادی ز  یکرده بودم که احساس خستگ
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 _آقا هاکان 

تعجب کرده بود انگار انتظار   کمی دنمی صدام به سمتم برگشت با د  دنیبا شن هاکان
 نهیبب نجایساعت از شب ا نی ا  ینداشت منو تو 

 م یحرف بزن  دی_با

 _به نظرت حال حرف زدن دارم؟ هاکان

من حرف   د یشیپس شما ساکت م دیبگ یزیچ  د یناراحت و حال ندار نویته ا_نه..خس
 زنم یم

 به مبل اشاره کرد   هاکان

 ل ید نی _بشهاکان

 یدنیبرام نوش کمی بردو  یمبل نشستم هاکان دستشو سمت بطر یسمتش رفتمو رو  به
  یداخلش نگاه کردم لبخند خسته ا  اتیو محتو   وانی جلوم گذاشت به ل وانوی و ل  ختیر

 زدم 

 ..بهتره اول حرفمو بزنمنی ..معلومه تازه باز کرد خورمی_نه من نم

 گفت:  یبا لحن طعنه مانند  هاکان

 _اره تازه باز کردم هاکان

تمام   یعنیبود   یخال گهید  یبطر هی شدیباورم نم دمید  زوی م ریخم شدم ز  یآروم به
اون بود داغون و   نی بد بود؟هرچند منم حالم عحالش  نقدریا یعنیخورد؟ یمدت داشت م

شده بودم   ینطوریبودم ا  بهی غر  هیچشمم بود من که    یکارن جلو یها  هیگر   دهیضربه د
 به حال هاکان  یوا 

 بود  ی_روز بدهاکان

 نجام یا  نی به خاطرهم میناراحت و شکست خورده ا یلی..هممون خ دونمی_م
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 یباشعور یلی_خهاکان

 تعجب کرده بودم   یگرفتمو بهش نگاه کردم از حرفش کم  وانیاز ل نگاهمو

 ی..تو آدم باوجدان باشعور و درستیهستم اومد  یبد  تیتو وضع  یدی _فهمهاکان
 کاش مثل تو بودم  یهست

 یبود اما وقت یاثر اون کوفت  دیشا  زدی حرفارو م  نیکه هاکان داشت ا شدینم  باورم
لبخند   هیواقع   دمیفهمیحالتاش دست خودشه م ا ی  زنهیچه قدر محکم حرفاشو م دمیدیم
 دم ی کشیبهش زدم ازش خجالت م یگنیغم

 ..من..د یاعتماد نکن یلی_خ

  یچه جور شدیکه حالش داغون تر م ینطوری گفتم؟ایبهش م یکردم چه جور سکوت 
افتادم ازش   ی بهت کرده به پاش م یانتیکه خواهرم چه خ گفتمیبهش م کردمیزبون باز م

  دونستمیاگه م یعنینکنه؟که از خطاش بگذره؟ تشی التماس کنم که بهش رحم کنه؟که اذ
  کردمیافتادم التماسش م ینبود به پاش م مهمغرورم برام  کردمیکارو م نیا  دهیجواب م
 نداره   ی ریروش تاث دونستمینداشته باشه اما م یکار لمیفقط با ن

شدمو رفتم بامن   نمیسوار ماش  نطوریبعد از دادگاه باهات حرف نزدم هم د ی_ببخشهاکان
راحت بود    المیرامان کنارت بود خ نکهیاما هم از ا   گردوندمیمن برت م د یبا یاومده بود

 از همه دور بشم  خواستمیاونقدر اعصابم خورد بود که فقط م  نکهیهم ا

  شنیم یکه اون عکسا باز چ دی فهمیشما بودو م یبه جا  یا  گهی..هرکس دستی_مهم ن
 شد یم یعصبان

  یهم نداشت یاتفاق ربط نی بعدشم به ا  ستیتو ن   ریبود تقص ییگذرا  تی_عصبانهاکان
 شد  دهیجلو کش یکه پات الک  ییتو   هیقض نیا  یآدم تو  نی تر گناهیب

  یچیمظلوم بودم چون تو از ه  یلیاره من خ نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 ی خبر ندار
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 خوام یشکل معذرت م نیبه ا هیقض نی_و از بابت وارد شدنت به ا هاکان

ازش خوردم تا    کمی  نیروم بود به خاطرهم یادی بردم حجم فشار ز  وان یسمت ل دستمو
 خوردم   گهید کمیهم فشار دادمو قورتش دادم    یسبکم کنه چشمامو رو  دیشا

 یسی وا  یونت ی_نخور تو نمهاکان

 ادی انگار   دیخندیگذاشتم هاکان هم چشماش م  زی م یرو  وانویبه روش زدمو ل یلبخند
 اون دفعه افتاده بود 

 نهیبه خاطرهم ستم ی_بهتون که گفته بودم من اهلش ن

  هیبود  زی خورد نگاهش به م شیدنیاز نوش کمیبه نشونه اره تکون دادو   یسر  هاکان
 یعصب یو کم  ینگاه جد 

 ..اما من باور نکردم ی_اره..گفته بود هاکان

 باال گرفتم  یزدمو سرمو کم یلبخند

 ؟ ی چ ی_برا 

 رکوراست گفت:  یلیبهم نگاه کرد خ دیخند هاکان

 کردم ی فکر م زو یچ نی _چون به زن جماعت اعتماد ندارم اول بدترهاکان

دنبال  گفتیبود بهم م دهیاول بسم اهلل منو د   شعوریکردم پسره ب یخنده ا  تک
 ی پولدارشوهر

 _چرا؟ 

 خورد  گهید کمی تکون دادو  یسر  هاکان
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شدن بهت   کی ..به خاطر نزد خندنیو بهت م  گنیزن ها درغ م نکهیا  ی_برا هاکان
 کننیم ییپشت سرت کارا  دنیم  بتی هم که قلبتو گرفتن فر یوقت   شنیم  کتینزد

 الیخیکه..پوف ب

  یحرفشو تموم کرد با صدا یوقت  کردمیمنم بهش نگاه م  کردیمدت بهم نگاه م تمام 
 لبخند گفتم:  هیلرزون همراه با 

 _من 

 ی..فرق داریستین ینطوری_نه تو اصل..تو ا هاکان

 کردمو با دستم پاکش کردم  یتک خنده ا  دیگونم چک یقطره اشک از رو  هی

 دارم ی..راز نگه مگمی..مثل همه ام..دروغ مستمی ن نطوری_نه من ا

نشونه نه تکون دادو به آسمون نگاه کرد منم نگاهمو   به یبه روم زدو سر یلبخند  هاکان
حاال   شدیم  یداشت چ کردمیفکر م یچ ختمیچندتا دونه اشک ر  ی ازش گرفتمو پنهون

 کردم؟ ی کار م یچ

 

 (نی)پل

 رفت داد زدم:  یبه سمت در خروج ستادمی بلند شد منم بلند شدمو ا عی سر نکهیهم

 ی _اما من دوست دارم لعنت

قطره اشک مردونه از گوشه چشمش   هیکرد به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد  یمکث  رامان
 دستاشو ازهم باز کردو گفت:  نی پا دیچک

 دوست دارم  لرو ی _اما من درامان 

 خت یریمن داشت اشک م  ن یشدن اونم ع ریگونم سراز  یرو  اشکام 
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 ی نیبب یونتی؟نمی کور نهیبی_اون تورو مثل دوستش م

مناسب هم    گهیمنو تو رابطمون تموم شده بهت گفتم د  نی..پلیکنی_تو اشتباه مرامان 
 م یستین

   ستمی قبل ن نی پل گهیکردم د ریی_منم بهت گفتم که تغ

که حاظرم   ی..تو فقط دوست مننیاما من نکردم همون رامانم پل یکرد   ریی_تو تغرامان 
 ی ستینفرو دوست دارم که اون تو ن هیدلم   یبرات بکنم..اما تو  یهرکار

 دیشدن اما صدام نلرز  ری سراز  شتریبهم پشت کرد اشکام ب رامان

فقط کنارت من موندمو من..اون موقعس که  رسهیم  یروز  هیرامان.. یشیم  مونی_پش
 دوست نداره  لید یفهمیم

 

 ( لی)د

 یدنیزدمو ازش تشکر کردم چون نوش یند با دو فنجون قهوه برگشت به روش لبخ هاکان
کلفه   نیبه خاطرهم هیبهش بگم چ خواستمی که م یزیرفته بود چ ادمیخورده بودم  

 دم یموهام کش  یتو یدست

 ل؟ یشده د یزی_چهاکان

 رفت  ادمیبهتون بگم اما   یز یچ هی  خواستمی_م

 ال یخیب یامشب بگ  ییخوایم یهرچ  الی خی_بهاکان

 _باشه..من برم پس 

  دمیسر جام بلند شدم و مبلو دور زدم هاکان هم بلند شد وسط محوطه که رس از 
 به سمت هاکان برگشتم که اونم منتظر بهم نگاه کرد  ستادمی ا
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 اومد  ادمی_انگار 

دست راستش گرفتو با انگشت شصتش   یتو  یدستشو سمت دستم برد به آروم هاکان
  رهیکرد منم نگاهمو از دستش گرفتمو به چشماش خدستمو نوازش کرد بهم نگاه  یرو

 شدم با لحن آروم انگار پچ پچ بکنه گفت: 

 ل ید  الی خی_بهاکان

 بشم آقا هاکان  الیخیب تونمی_نم

دستشو سمت   هینوازشش کرد  یدست آزادشو سمت گونم اوردو به آروم یکی اون
 صورتم گذاشتو گفت:

 ال ی خی_بهاکان

مست چشماش شده   کردیتو چشمام جمع شد اما اون فقط به چشمام نگاه م اشک
 نطور یاونم هم رمینگاهمو ازشون بگ تونستمیبودم نم

   شهی_نم

تکون دادو گونمو   دی به نشونه تا  یسر یشده بود به آروم  رهیبه چشمام خ  هاکان
 نوازش کرد 

   شهی_مهاکان

به  یبی هم بود کشش عج  ی چشما یصورتش جلو اومد هنوز نگاهامون رو   یآروم به
  یبه آغوشش داشتم هاکان به آروم یخاص از یحس ن  هی تی حس امن  هیسمتش داشتم  

  یدستمو ول کرد دستمو دورش حلقه کردم سرش جلوتر اومد چشمام بسته شد رو
ون به هردوم یتشدم وق کیاون بهش نزد   نیپام بلند شدمو منم ع یانگشت ها 
دستاشو دورم حلقه کرد کم کم توانم   یبه آروم دی دستام دورش لرز  میدیهدفمون رس

  یو کم م یاومدم هردومون چشمامونو باز کرد نی نوک انگشتام پا ی رفت از رو یلیتحل
هاکان بهم نگاه کرد هردومون به سمت هم جذب شده    میصورتامونو از هم فاصله داد
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قلبش گذاشتو به   یرو ی سرمو به آروم میماه قرار گرفته بود  ریانگار تحت تاث میبود
هم بستم با لحن آروم مردونش صدام   یرو  یخودش فشرد منم چشمامو با آرامش خاص

 زد

 ل؟ ی_د هاکان

دورم باز شدو دور صورتمو قاپ   قلبش برداشتمو بهش نگاه کردم دستاش از  یاز رو   سرمو
و باز هردومون به سمت هم  نطوریاونم هم ن ی پا دیچشماش لغز  یکرد نگاهم از رو 

  یرو  نباری هم دوباره بسته شد دستام ا  یچشمام رو  میآهنربا جذب شد  یقطب ها  نیع
  کشوندیو منو به سمت مرد روبه روم م  شتمکه دا  یبازوهاش نشست واجازه دادم حس

اون لحظه   فشرد یآغوشش م یو اون لحظه فقط آرامش بود که بدجور منو تو  کنه تی فعال
 بوسه منو مرد مغرور قانونمند شکل گرفت  نیبود که اول

  کردیخودم م یاز خود ب شتریهوا ب یبودم حس خنک ج یچشمامو باز کردم گ یآروم به
بود   ومدهیهمون حالت بمونم صبح شده بود و هنوز آفتاب در ن ی تو  خواستیدلم م

بود که از ساعت دوازده به بعد آفتاب روش   یخونه هاکان طور یالبته محوطه باز جلو
لحظه مغزم شروع به کار کرد محوطه    هیر بود یهوا خنک و دلپذ یاومد و االن حساب یم

  یکمر هاکان بود و سرم رو ینگاه کردم دستم رو  تم یخونه هاکان؟؟؟به خودم و وضع
مبل به صورت نشسته   یبود هردومون رو  دهیکتف راستش بود هاکان هنوز خواب
روبه رو گذاشته بود دست راستش دور من   زیم  یخوابمون برده بود هاکان پاهاشو رو 

نگاهمو باال اوردم چشماشو بسته   یمبل بود به آروم  یدستش هم رو  یکیو اون  ودب
بازم..به   یعنی  نیشده بود ا   یخال گهید یبطر هی نگاه کردم   زیم  یرو بودو خواب بود به

  کهویکردم؟ یکار م یچ نجایبه سرم گرفتم من ا یکتفش برداشتم دست   یسرمو از رو   یآروم
  دمیدو  عی نگاه کردم و بعد سر هیشدم به هاکان    خی و صحنه هاش افتادم س شب ید ادی
قلبم گذاشتم نه نه   یدادمو دستمو رو هیآشپزخونه تک یا شهیش  واریخونه به د ی تو

  ه ی یخودم بوده اما برا  لتیاره حتما تخ میباش دهیبوس گروی امکان نداره منو هاکان همد
هاکانو    یدستا  یو داشته چون دستام ب قتینه حق  دم یلحظه دستمو که بو کردم فهم

چه قدر خوشبو   دمیشک قینفس عم  هیگذاشتم و  مینیب یناخواسته دستامو جلو دادیم
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من    یچرا آخرش کنارهم خوابمون برد؟وا ی تنم مونده بود ول یعطرش رو  یبو  یبود حت
  یتو   دمویبه موهام کش  یچشاش نگاه کنم خدا؟کلفه دست یتو  یبه بعد چه طور ن یاز ا

 آشپزخونه شروع کردم کلفه راه رفتن 

  هیروبه راهه توهم از  یلی خ یهمه چ  ؟نکهیشد  وونهی تو دختر؟ها؟د یکار کرد  ی_چ
  نی خواب بوده باشه خواهشا تا ا کنمیخواهش م  ا یاصل خواب باشه اره خدا   دیطرف..شا

 نشده  یزیاره مطمئن باش اصل چ لینشده..د یزینکرده باشم خدا چ یوونگی حد د

  زیم  یآشپزخونه نگاه کردم هنوز پاهاش رو  یا شهی ش واری و به هاکان از پشت د  برگشتم
حد    نیتا ا شهیشده باورم نم  یخدا اره شده همه چ یشده وا  یعنی ن ی بود ابودو خواب 
خودمون به سمت هم جذب  اری اخت ی از رو شهی م یآخه چه جور ی وا   میجلو رفته باش

به   میو مجنون هست یلیما ل کنهی بشنوه فکر م یهرک  فهممیاصل؟من نم یچ یعنی میبش
  دیحفظ کنم اصل شا   مویخونسرد دیبا ختمیخودم آب ر یبرا کمیسمت پارچ آب رفتمو  

 یاالتی و خ ای رو یاگرم باشه بذاره پا   اینباشه  ادشی  یچیشد ه  داریب یهاکان وقت
  عی سر   دموسرخ ش  کهوی لبام گذاشتم   یدستمو رو  ی ممکنه به آروم ریشدنش چون اصل غ

 آب به سروصورتم بزنم  کمیرفتم تا   یی به سمت دستشو

 

 )هاکان( 

رامان چشمام   دنیباز کردم با د یکم یزل زده بهم چشمامو با کرخت یکی  نکهیحس ا با
 کرد  یخوابم برده تک خنده ا  اطی مبل داخل ح  یکه رو  دنمیباز شد رامان با د شتریب

 ر ی _صبح بخرامان 

 گفتم: ی لحن خواب آلود با

 ر ی _صبح توهم بخ

برداشتم   زیم  یپامو از رو  یاشاره کرد منم به آروم  زیم  یرو  یخال یها  شهیبه ش رامان
 خوابم برده اصل سابقه نداشتم نجایا  یهمه جام خواب رفته بود من چه طور یوا 
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 نشده؟  ادیز  کمی گمی _مرامان 

  ستی ن دمیبه کنارم نگاه کردم که د  عی افتادم سر لی د ادی  کهویها نگاه کردم   شهیش به
تا   کردمی به اطراف نگاه م کمیمرتبش کردم همونطور که    کمی  دمویبه موهام کش  یدست
 به نشونه اره تکون دادم  یکجاست سر لید نمیبب

  کمی  نیاعصابم داغون بود به خاطر کارن..به خاطرهم شبیشد..د ادی ز  کمی_اوهوم..
 کردم  یرو ادهیز 

 داداش   دهی_از تو بعرامان 

 نمیفکر کردم تا بب کمیاشو پشت سرش قلب کرد  مبل نشست دست  یاومدو رو   رامان
االن   یداشته ول  تیواقعا واقع ای و توهم خودمه  ای سرمه رو یکه االن تو  ییزا یاصل چ

چشمامو نبستم   دیکتفم گذاشت تا نخواب یسرشو رو  ادمهی من  بودیکنارم م لی د دیبا
  نی کنم به خاطرهم هیخوب براش ته یجا  هیکردم  یمدام موهاشو نوازش کردمو سع

  یکیدستشم دور کمرم بود اون  ادمهی قلبم گذاشته بودم خوب   یشونم رو یسرشو از رو 
  یاالن خبر  یول میمبل به خواب رفت  یپاش هردومون به صورت نشسته رو  یدستشم رو 

 ست یازش ن

 گذروندم  روی _منم شب بد رامان 

  نی اول یداره من برا  تی واقع دونمی داره م تی اخم کردم واقع  کمیسمت رامان برگشتم  به
  یحت یقلب اری نه اخت یجسم اری خودم جذب شدم اخت اریاخت  یدختر از رو  هیبار به سمت 

 مغزمم بود   اری اخت  یاز رو کنمیفکر م  شتریحاال که ب

 رو کرد  رویز  روی_دادگاه همه چرامان 

خوابش    اطی ح یکنار من تو  نجایا  شبیبود که د دهید لرویکجا بود؟اصل رامان د لید
 نه؟ینتونسته بب لرویاومده که د یک یعنیبرده؟ 

 رامان؟  یاومد  ی_ک
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باهم    نجایشرکت اومدم ا   ا یزنگ زد گفت فردا ب ر یدم یقبل وقت کمی یعنی_االن..رامان 
 م یبر

برام   ل ید  یبرام مهم نبود فقط راحت یواقعا درد داشت ول  دمیپشت گردنم کش یدست
   رهینگ شی وقت جا  هیمهم بود که 

بعد   ریدوش بگ هی  ییخوایداداش هاکان م ییای_فقط به نظرم تو خوب به نظر نم رامان 
 م یصبحونه بخور 

 شمینه بلند م ای داره  ت یواقع نمیتو سرمه بب ییزا یچ  هی امیبه خودم ب کمی_بذار 

  ارمویاخت ا یمن سابقه نداشت توهم بزنم  ارمیب ادی به  رویکردم همه چ یسع گهی بار د هی
کنارم باشه    دیبا کهیکه تو سرمه و اون ییزا یچ  نیبا ا کنمیاز دست بدم اما االن احساس م

 حتما واقعا توهم بوده  ستیاما ن

 

 ( لی)د

بزرگ بوده   یلیاتفاق خ هی شبید یکه ماجرا  یکن یم  فی براش تعر روی االن همه چ  یریم
دروغگو   هیچون من  نهیبهتر انمونی خودمون و اطراف یبرا  نیا میخواهشا فراموش کن 

 یحلش کن  یتونی دختر تو م االی  زمیخوردم برو عز وانمی ل یاز آب تو  گهی د کمیهستم  
 دایپ گهید  یکیتا سروکله  یباهاش حرف بزن ی برشده پس بهتره   داریحتما تا االن ب

  یدادم جلو با قدما  نمویس تونمی دست زدم من م  هیپشتم انداختمو   ع ینشده موهامو سر 
چشمم به رامان افتاد که   کهویاز در خارج شدم   نکهیرفتم هم یبلند به سمت در خروج

شد رامان   د رامان چشمام گر  دنیبا د  دیکشینشسته بود هاکان هم به موهاش دست م
اخم کردو به سمت   کمی متعجب شد بعد کم یجا خورد چشماش  کمی من   دنیهم با د

تکون دادو به سمتم   یبرگشت سرشو به نشونه نه به آروم زیم  یرو یخال ی ها شهیش
 شیمن پ شبیامکان نداره د نی که ا رفتیبرگشت انگار داشت با خودش کلنجار م 

بهم نگاه کرد   نهیکج کردو دست به س سرشو  کمی دنمی هاکان بوده باشم هاکان با د
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تکون داد انگار   دی به نشونه تا یکرد و بعد سر ینگاه  میار دستش نباال داد به کن ییابرو 
 داره   تیسرمه واقع ی که تو ییزاینه چ گفتی داشت با خودش م

 ر ی _صبح بخ

 ری_صبح توهم بخرامان 

اومدم با   رونیچرا ب یعنیبه نشونه تاسف برام تکون داد که   یسر  یبه آروم هاکان
  شهیباال پروندو مثل هم ستیمهم ن یبه هاکان نگاه کردم که ابروهاشو به معن ینگران
اخم داشت اما به   کمیبه سمت رامان برگشتم  یو خاص بهم نگاه کرد با نگران یجد

 زدو گفت: یسمتم بشکن

 یزی _توهم سحرخرامان 

اشت  بود که رامان د دهیزد انگار هاکان هم فهم ی زدم هاکان به رامان پوزخند یلبخند
 هارو کتمان کنه و باورش نکنه ت یواقع  کردیم یسع

 شدم  داریبودم زود ب ز ی_اره امروز سحر خ

ساعت..وسط هفته..هاکان    نیا  یروز کار د یجد زی سوپرا  نی_بذار آشنا کنم اولرامان 
 ست یآصلن..هنوز آماده ن 

لباش نشست هاکان به   ی رو  یلبخند  مچهیتکون دادو ن دی به نشونه تا یسر  هاکان
 برشون دارم که چرا دوتان  ومدهی اشاره کرد که تا گندش در ن وانایل

 ؟ ی خورد ییخودت تنها نارو یداداش همه ا  گمی _مرامان 

باال  ی شد هاکان بهشون اشاره کردو شونه ا  ی بهم نگاه کرد چشمام پر از نگران هاکان
 انداخت 

 شده  نطوری..حتما اادینم ادمی..دونمی _نمهاکان

 ل؟ ید  ی_تو چه طوررامان 
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 کارن  هیناراحت به خاطر قض کممیشوکم.. کمی_من..

اون عکسا    ی..از طرفمیانتظارشو نداشت چکدوممونیدراومد که ه یا  جهی نت هی_اره رامان 
 هست   یزیچ نتونیگذاشت فکر کرده ب ری تاث یقاض  یرو

تکون   دی به نشونه تا یمرتبش کردم سر  کمی دمویبه موهام کش یهول کردم دست  کمی
 دادمو گفتم: 

 سوءتفاهم بزرگه هیمتاسفانه   ی_اوهوم..ول

دار بهم کرد   ینگاه معن هیبهم نگاه کرد به سمتش برگشتم که  دویابروش باال پر هی  هاکان
 نگاهمو ازش گرفتم  عیکه باز سرخ شدمو سر 

 شده  سوءتفاهم   ایبعض ینشده برا  یقاض ی_سوءتفاهم برا هاکان

 برداشتم و گفتم:  واناروی ل  عیسر  هیمنظورش چ  دمیفهم

 _بهتره برم براتون قهوه آماده کنم

 از اون مکان پر از حادثه به سمت آشپزخونه نقل مکان کردم  عی بعد سر و

 

 )هاکان( 

بهش اعتماد نداشتم اما   کمینشسته بود   ریکنار دم لین میاتاق جلسه نشسته بود  ی تو
انترن باشه تا بتونه دانشگاهشو   نجایمدت ا نی بذار ا هیدختر خوب  گفتیم  ری دم نکهیا

کارم   یفکرمو رو کردمیم یتموم کنه منم کوتاه اومدم مهرانا خانوم و رامان هم بودن سع
 بهتر بود  ینطوری فکر نکنم ا یزیبه چ گهیمتمرکز کنم و د 

از   میشیوارد م  دیدوران جد  هی ..از امروز به میتا جلسرو شروع کن دی_خب اگه آماده اریدم
 شرکت چهل و هشت درصد سهم دارم  یتو  نیو انگ  نایبه بعد سول نیا

 چشمش برداشت و گفت:   یاز جلو نکشو یع مهرانا
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 ن ا یفردا اونا هم م  رهی مد  ئتی فرستادن به جلسه ه امی پ لشونیوک لهی_امروز به وسمهرانا

  قیتحق کمی   ست؟خبی موضوع ن نی انداختن ا قی تعو  یبرا  یکار یعنی _مهرانا خانوم  ریدم
 لطفا عه  دیکن

  نیا  یباالخره رو  کنهیزده بشه اعتبارمونو خدشه دار م یبازار حرف ی کار تو نی_اگه درباره ا 
 چون حضانت کارن باهاشونه ننیشیم  زیم

فردا تو جلسه   نیو انگ نا یسول نکهیشده..ا دهیکش نجایکه کار به ا  شهی _هنوز باورم نمریدم
 باشن

وقت فکرشو   چیهضم بود ه رقابل یخودمم غ  یتکون دادم برا  دی به نشونه تا یسر
 بشه  دهیکش نجایروز کار شرکت به ا  هیکه  کردمینم

شروع شد که به دادگاه فرستادن هرکس که اون عکسو گرفته   یاز اون عکس  ی_همه چ
 اتفاقاته   نیا  یمسبب تمام

 ست؟ یمعلوم ن  یزیکه اون عکسارو گرفته هنوز چ ی_درمورد کسلین

که االن    شدیشدم د اگه معلوم م ره یروبه روم خ زی به نشونه نه تکون دادمو به م یسر
 بودم به عنوان قاتل تو زندان بودم  دهیسرشو بر 

  نیاما ا  میدینرس یا  جهیاما به نت  میکرد یشرکته بازپرس نیا  ی که تو ی_ما هرکسمهرانا
 م یکنیکارو ول نم

  نهینگران بودو اضطراب داشت حتما به خاطر ا کم یتکون داد  دی به نشونه تا یسر لین
 هیعیخب طب میکه هممون توش حضور دار  کنهیشرکت م یجلسه ا  یبارشه تو  نیاول

 رامان؟   یگیم  ی_تو چریدم

بعد ازت عکس   شتیپ فرستهیداداش آدم م  هیچه قدر آدم چندش نیانگ نی_ا رامان 
  ی زایحتما چ   نتونیب نکهیدادگاه عکساتونو باور کرد ا  رسهی تازه به مقصد هم م رهی گیم

 هست 
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 یگرفتمو راست شدم خوشم نم یاز صندل مویتک   دمیبه کتم کش یاخم کردمو دست  کمی
همش بهم بفهمونه که  نکهیبگه مثل؟ا یچ خواستیم  زدی م حرفو نیاومد رامان همش ا 

هم   یاصل رابطه ا م؟درضمنی دونیخودمون بهتر م کهی در حال ستین  یزی چ لیمنو د  نیب
 وسط   شکهیم  روی قض نیا  یداره همش پا  یباشه به اون چه ربط 

 م یبه کارمون برس میموضوعو ببند  نی_بهتره ا 

 م یبه کارمون برس میموضوعو ببند  نیداداش ا  یدرست گفت یلی_خرامان 

 گفت:  عی از سرجاش بلند شدو سر بعد

 نمتون یبیم نیبه کارام برسم شمام موفق باش رمی _من مرامان 

 _اره خب فرار کن  

 کرد   یتک خنده ا  رامان

 ی خدافس همگ گهی_وکالت من که با توهه درامان 

ش گذاشت به سمتم برگشت و  دست یجمع کردو رو  لشویرفتن رامان مهرانا هم وسا  با
 گفت:

 کنم بااجازتون  یدگیجلسه فردا رس  یمدارک برا   نی_با اجازتون منم برم به ا مهرانا

اصل حوصله کار نداشتم   دمیکش یرفتن پوف رونیهم بلند شدو باهم ب  لیمهرانا ن همراهه
 اضافه شد   هیهم به قض  شبید یکارن بود االن ماجرا  ری قبل فقط ذهنم درگ

 میباهم صحبت کن یدرباره مسئله اصل میتونی _بله ماهم مریدم

 دم یپرس ن ی بودم به خاطر هم دهیسمتش برگشتم منظورشو نفهم به

 اون؟  هی_چ

 ل ی _البته که دریدم
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 کردم  یدستم باز  یبا خودکار تو  کمیباال دادم   ییابرو 

 خته یبهم ر یلی_خ

 ؟ یی ایاز توش درب یکه نتون  ی_طورریدم

 ..هم نهی_هم اونجور

به اطراف اتاق جلسه نگاه کرد   کمیشد   رهینگاه منظوردار بهم کردو  بهم خ  هی  ریدم
 همزمان گفت: 

 ی فکر کامل دار هی شهیهم  یزنیحرف نم یپنهون ینطوریوقت ا  چی _هاکان تو ه ریدم

  یکنم از طرف  فیر براش تع رویکه همه چ  تونستمینم  دمیکش یدادمو پوف هیتک میصندل به
 با خودم مشخص نبود فم یبودم تکل یچندراه یهنوز خودم تو 

کرد و براساس اون حرکت کرد   زیآنال دیشده همشو با  جادیا  راتییتغ  یلیخ ری _االن دم
 کنم یدارم فکر م تی موفق جادیاالن به ا

 ابروهاشو باال دادو چشماشو درشت کرد   رمیم   یرآبیبود دارم ز  دهیکه انگار فهم ریدم

درباره کار حرف   م؟هاکانیصبر کن  کای تا باز شدن مرکز آمر ییخوا ی_آ بله درسته..م ریدم
 م یزنیاز عشق حرف م میزنیحرف م  لیاز د  میکه؟دار یمتوجه میزنینم

حرف   نی پل نیکه ع نمیکنن؟ا ی برداشت م نویکدوم حرکات من ا یاز رو نایبابا ا عشق؟نه
توجه به   یب نیدادم اون حرف خودشو بزنه منم حرف خودمو به خاطرهم حیترج نهزیم

 شده گفتم:  دهیکش شیموضوع پ

همه پرونده هارو جمع کنم و بعد گزارش   کنمیدارم فکر م شهیم یچ م ینی_تو ماه سوم بب
 بدم

  نجایاز ا ذارم یخدا سرشاهده نم یامروز دربارش با من حرف بزن د ی_هاکان تو باریدم
 ی بر رونیب
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  یبود برد همونطور که نگاهش رو  زیم  یدر که رو یا  شهیش موتیدستشو سمت ر بعد
باال دادمو به  ییبسته شد ابرو یا شهیبسته شدن درو زد که در ش موتیمن بود ر 

 حرفاس  نیتر از ا  یجد هیدادم نه قض هیتک میصندل

 میعاقلنه تصم شهیهم  گه؟توی م یموضوع چ  نی..خب عقلت درباره ا شنومی_مریدم
 ی ری گیم

 آروم باشم گهی_عقلم م

 گه؟ یم  یوسط قلبت چ نی _خب اریدم

تکون   دی به نشونه تا یراست شدم سر میصندل ی رو کمی دمو یکتم کش قهی به  یدست
 دادمو گفتم: 

 گه یم  یخب قلبم چ م ی_ا

 ام یگرفته چون کوتاه نم یزدم تو دهنش اللمون  ینگ دوارمی _امریدم

 باشه قلبه  ی..هرچ کنمیهاش نمکارو با  نی_خب نه..ا

جلو اونم   ادیب کمیبا دستم بهش اشاره کردم که   یبه سمتش برگشتمو به آروم بعد
به زبون   گه یم یقلبم چ نهیشدم که منتظر بهم نگاه کرد بب کیکارو کرد بهش نزد  نیهم
ازم فاصله گرفت منم به نشونه  دویبهش گفتم که ابروهاش باال پر  یزی چ هی یی ای تالیا
 : متکون دادمو گفت یحرفم سر دی تا

 گه یم  نوی_ا

 هم داره؟  یترک یمعن  نی _خب اریدم

به   رهی گیگرفتم عشق هم از قلب نشات م ادیچون با عشق   روی ایتالی_شرمنده من زبون ا 
   هی ایتالی زبون قلبم ا نیخاطرهم

 _هاکان.. ریدم
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 درو برداشتم دکمشو فشردم که در باز شد  موتیبلند شدمو ر  یصندل  یرو از 

که انجامش   ستین یا  گهی من رفتم امروز کار د  گمی بهت م شمیترک ی_به وقتش معن
 م؟ یبد

 _کجا؟ ریدم

 _خونه 

 چشماش گرد شد ریدم

 ساعت؟  نی _اریدم

سرش درباره   یاالن داره تو  دونمیمن که م کردیم می داشت بازجو نی باال دادم بب ییابرو 
درست فکر   دمیخونه هرچند شا  گردمیدارم زود برم لسی که به خاطر د کنهیفکر م نیا
 کرد یم

 استراحت کنم  کمیبهتره برم خونه  میدار  شرویپ  ی_فردا جلسه سخت

 _باشه منم باورم شد خدافس ریدم

 باال اورد  میشدم که دستشو به نشونه تسل لی به سمتش متما کمی

 نگفتم..اصل شرت کم یزیخب عه..منکه چ یل ی_نزن..نزن خریدم

 اومدم  رونی کردمو از اتاق کنفرانس ب یخنده مردونه ا  تک

 

 ( نی)انگ

همه   شدی کردم سرمو عقب بردمو قهقه زدم باورم نم یخنده عصب دمویبهم کوب دستامو 
دست زدمو   هیخواب بود با همون خندم به سمتشون برگشتم با خنده  هی نیع یچ

 گفتم:
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 گه یداد بزنم اما شد د خوام ی ..مهیشوخ هی نی_ع

 هوا مقابلشون تکون دادمو نعره زدم:  یتوهم دستامو تو  دم یاخمامو کش  کهوی

  یاج  ایبال دراورد پرواز کرد   نشیباش دهیشما ند شه ی..چه طور مشمیم  وونهیدارم د  ی_ول
 کردو دود شد؟  یمج

 ادامه دادم  تیانداختن با حرص و عصبان  نی نفرشون سرشونو پا هرسه

 دم یبهتون پول م نهمهیا  کیکار کوچ  نی_کار شماها مراقبت از اون بچس من به خاطر ا

آماده کرده بود   یطور هیتخت خوابشو   نی آقا انگ م ی_ما قبل از شما کنترل کرده بودس یمل
 ده یپتو خواب ری ز  میکردی فکر م

 بود اما لحنم آرومتر شده بود   یو عصب  ینگاهم جد ستادمی سمتش رفتمو روبه روش ا به

از جانب   نیداده و االن در رفته انتظار آفر  بیشمارو فر کی بچه کوچ هیخانوم  سی _مل
 ن؟ یمن دار 

 سمت اون سه نفر برگشتمو داد زدم: به

 ن؟ ی از من دار  نیتظار آفر_هـــــــان؟ان 

 ده یهنوز خواب میکرد یاتاق بچه فکر م  رفتمی _اگه نمنایسول

امکان نداره تونسته باشه از خونه فرار کنه حاال از دست    دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
  ریدر رفته باشه با اومدن بک تونه یپر از آدمه چه طور م لمی و  اطی پرستارا به هرحال اما ح

 به سمتش برگشتم  عیسر 

 شد؟  ی_چ

 نن یبیم نارویبچه ها دارن دورب ستی ازش ن یاما خبر  نیآقا انگ می_همه اطرافو گشتریبک

 موهام زدم   یتو  یچنگ
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 شـــــــــــمیم وونهی ..از دست شماها دشمیم وونهی_من د 

 بردو گفت: سی دستشو سمت مل نایسول

 نم یبده بب گهی بار د هیاون نوشترو   سی _ملنایسول

حالت ممکن نوشته بود نگاه کرد خب   نی که کارن برامون با بد خطتر ی به نوشته ا  نایسول
 نگران بود  ی نگاه کردم اونم حساب نایکلس دوم بود به سول رهیهم ازش نم یاد یانتظار ز 

 رامان من اقل به رامان زنگ بزنم شیرفته پ ایهاکان   شیرفته پ ای  نی_انگنایسول

هامو   قهی نشستمو شق یمبل عصب  یپرستارارو مرخص کرد رو  هیبق  ری بک نایرفتن سول با
 شهیداره اوضاع بد م  یلیخ شدیم ینطوریا  دیمالش دادم نبا 

 می کنیم  داشیآقا ما پ دی_نگران نباشریبک

 به سرم زده بود  یبه سمتش چرخوندم فکر سرمو

  طی شرا نیبدونه که از ا  دیآدم عاقل مثل منو تو با  هید درست اما بچه فرار کر نی _ا
   ریبک دهیفکر بکر رس  هیبه نفع خودش درست کنه االن به فکر من  یعال  طیشرا  هی یبحران

 د ینگاه منظوردار بهم کرد ابروهاش باال پر هی ریبک

   هی_فکر کنم بدونم منظورتون چکریب

    

 )هاکان( 

  یکه از سالن م دمیچند نفرو شن یاما حرف زدنا  دمیند رو ی آشپزخونه که شدم کس وارد 
نگران بودو داشت   یکه حساب لی و د سیچند پل  دنی اومد به سمت سالن رفتم با د

 شده بود یکردم نگاهم دوباره جد  یاخم زد ی باهاشون حرف م

 چه خبره؟  نجای_ا
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  یبه سمتم اومد از نگران عیسر  نمدیبا د  لیلحن محکمم به سمتم برگشتن د  دنیشن با
 منم نگران شده بودم   کمیچشماش   ی تو

 ست ی ازش ن ی_کارن از خونه فرار کرده آقا هاکان خبرلید

 د یبه حد انفجار رس تمیچشمام گرد شد عصبان لیحرف د  نیا  دنیشن با

 بچه هم نداره؟  هیاز  یاحمق عرضه نگهدار نیفرار کرده؟اون انگ  یچ  یعنی_فرار کرده؟

 ادامه دادم  تمیسمت مامورها برگشتم با همون عصبان به

که ممکنه رفته  ییشده؟جاها   ده یبار کجا د  نیآخر دیدونیم مارستانها؟اصل ی ب نی_زنگ زد
 خبردار بشم  رید نقدر یا  یزیچ نیهمچ هیاز   دیچرا من با  ن؟اصلیباشه سرزد 

سر   ییاگه بل رم ی دراوردم تا شماره رامانو بگ لمویهم تاب داد موبا  یدستاشو تو کمی لید
 خودم هردوشونو خفه کنم  یبا دستا خورمیقسم م ادیکارن ب

 د؟ یکنار بذار لتونویچند لحظه موبا  شهی _آقا هاکان ممامور 

 کنار گذاشتمو منتظر بهش نگاه کردم  لمویبهش نگاه کردم موبا ینگاه جد هیاخم و   با

که کارن از طرف   کنهی اوندر فکر م  نیکه بهتون خبر ندن انگ میخانوم گفت  لیبه د_ما مامور 
 میکن ییکه از شما بازجو  می مجبور  نیشده به خاطرهم دهیشما دزد

تکون   دی به نشونه تا یتر و اخمالوتر شد سر یگذاشتم نگاهم جد   بمیج یتو  لمویموبا
 گفتم:  یدادمو عصب

 م؟ یباش دهیکارنو دزد میتونی..به نظر شما ما مه؟ی_شوخ

اما به خاطر گزارش و روال    د یباش دهیکه کارنو شما دزد میمام باور ندار  دی_باور کنمامور 
 دی به چندتا سوال جواب بد  دیبا شیقانون

 کنم  دایخواهرزادمو پ دیچون با  دیبپرس عتری_باشه اما سر 
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 دینی بش دی _بفرمامامور 

مبل   یبا اخم رو  زدی موج م  ینگاه کردم که اونم کلفه نشست تو چشماش نگران لید به
 خدا  دهی کارم به کجا کش نی نشستم و منتظر به مامور نگاه کردم بب

  لیشده د دهیدزد ای شب فرار کرده  دهیاونو ند ی کس گهید دنی_کارن بعد از خوابمامور 
 ن؟ یکجا بود   شبیخانوم شما د

به سمتم برگشت   یبا نگران دهی م یچه جواب نمیبرگشتم بب لی اخم به سمت د با
باال دادم که به  ییابرو  یبه آروم  نیبه خاطرهم ادیب شیپ یبراش مشکل خواستمینم

 سمت مامور برگشتو گفت: 

 _کجا باشم..خونه بودم لید

 _شما آقا هاکان؟ مامور 

 _منم خونه خودم بودم

شهادت بده شما کل شبو تو خونه  نکهین؟ا ی دار د ن؟شاهی_کل شب خونه بودمامور 
 باشه  شتونیپ یکس  نکهیا  ن؟مثلیبود

 گفتم:  یمحکم و جد  یلیخ

 _نه تنها بودم 

 د؟ ی هم دار  یخانوم شما شاهد لی_دمامور 

 ن یلیو دوستم آ  لی _بله خواهرم نلید

به   دیدیفهم  ی زیشما هم اگه چ میکنی م یشد بهتون اطلع رسان ی_باشه اگه خبر مامور 
 د یما گزارش بد

 گفتم:  میسرجام بلند شدمو باهاش دست دادم با اخم و لحن جد  از 
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 دی _حتما خسته نباش

 _ممنون..خدانگهدار مامور 

دراوردم وارد محوطه باز شدم   لمویابروهام بود موبا   نیکه ب ییرفتن مامورها با اخمها با
دنبالم اومدو صدام زد که باعث   ن یبه خاطرهم رونی ببرم  خوامیکه م  دیفهم  لیفکر کنم د

 شد به سمتش برگردم 

 ؟ ی_آقا هاکان پس خونه چلید

  گهی د یخب..حتما جا هیکیبچه کوچ دیرسیم  دیبا شیوقت پ یلیخ نجا یاومد ا ی_اگه م
 رفته  یا

 همه جا ممکنه  ا ی..پارک..کناردریفروش تزای..پنمای_مثل کجا؟سلید

 دلتنگم یلیکه خ رفتمی م  یی_من بودم جا

 گفت:   عیچشمام خونده باشه سر  ی مشکوک بهم نگاه کرد انگار از تو لید

 _خونه خودش؟ لید

 جا خورد  کمیبه نشونه اره تکون دادم که   یسر

 داره؟  دی_مگه کللید

از در   یبتون یکاف هی لیو  نجایا  نی خونه خواهرم ع ستین دیبه داشتن کل یاز ی_نه ن
هم حسگر    لیو  یدر اصل یاز طرف  یبازش کن یتون ی تو در خونه بازه م ییا یب لی و  یاصل

  شهی داره قطعا به دست کارن هم حساس هستش پس باز م

کنارشم  می د یکارت کش میتا چراغ کارنو بردار  میاون دفعه که همراه رامان رفت  دونمی_ملید
 حسگر داشت   هی

همراهه رامان رفته بود اونجا؟اما پس چرا   دیبه موهاش کش یباال دادم که دست ییابرو 
تکون دادمو خودم راه افتادم اونم  ایبه نشونه ب یکردمو سر یمن خبر نداشتم؟اخم
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شد به سمت در  ادهیپ عی سر  لی د  میدیرس یراه افتاد وقت یا  گهیحرف د  چیه یدنبالم ب
نبود به سمتش   میخلوت بود کس یلینگاه کردم خ اطرافو  کمیشدم  اده یرفت منم پ ل یو

حسگر شدم به    یبکشم که متوجه بلند یجا کارت  یرفتم خواستم کارت ورود به خونرو رو
 برگشتم   لیسمت د

  ومدهیپس امکان داره ن  رسهیقد کارن بهش نم  دیکنیفکر م دیدار ی به چ دونمی_ملید
 نجا یباشه ا

 گفتم: میشد یم لی و  اطیباز کردم همونطور که وارد ح  روی ورود در

اومده باشه از در  نی باغ پا یپشت واریاحتمال هست امکان داره از د  هی_نه بازهم 
 کنه یکارو م  نیا شهیداخل هم  رهی آشپزخونه که اون پشته م

دست بزنن   یزیفوت شدن اجازه ندادم به چ نی هانا و راد یوقت ستادمی در ا یرو  روبه
کارن در خونرو باز کردم   یبمونه برا یباق ینطوریهم  یهمه چ میگفت نطوریمم هممادر
با   ل یزودتر از من رفت داخل منم پشت سرش رفتم تو د لی اومده باشه د  نجایا  دوارمیام

 بعد به سمتم برگشت  دداخل سالنو نگاه کر ینگران

 ست ین نجای_الید

 طبقه باالس  مینیاتاق خوابشو بب  می_بر

 آشپزخونه؟  ای مینیسالنو بب  یکیاون  ستی_بهتر نلید

 نکه یمگر ا شهیسالن اصل ازش استفاده نم  یکیرفته باشه اون   تونهی_اونجاها نم
 اگه اومده باشه رفته تو اتاقش   ادیب یزی چ یمهمون

افتاد که خانوم   ادمی  کهوی کرد خواستم راهو بهش نشون بدم که    دی حرفمو تا لید
خدا خدا    میخودش راهو بلده قبل اومده جلوتر از من راه افتادو به سمت اتاق کارن رفت

کامل   یاومد ول یم  ییاالن سروصدا دیبود با  یکه تو اتاقش باشه اما اگه اونجا م کردمیم
  یکه رو  دنشیبا د میوارد اتاقش شد  لیخونه غرق در سکوت بود همزمان همراهه د
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دادم   رون یب یابش برده بودو عروسک خوابشو بغل گرفته بود نفس راحتتخت خو 
 داد هیتک واری هم چشماشو بستو به د لی زدم د یناخواسته لبخند محو

 شکرت  ا ی_خدا لید

  یرو  یقطره اشک از خوشحال هی   لید میستاد یباال سرش ا  مویبه سمتش رفت هردومون
 دی به صورتش کش یدست  دویگونش چک

 بشه  داریب می بمون_بهتره منتظر 

 م یکرد دری_باشه من به رامان خبر بدم که کارنو پلید

  ی چشمامو رو دمویسرشو بوس یآروم کنار تخت کارن نشستم خم شدم رو  لی رفتن د با
 هم بستم 

 کوچولوم  دمیبخشیوقت خودمو نم چیه دادمی_اگه از دستت م

ملفرو روش مرتب کردم و به صورت    یبه صورت غرق در خوابش زدمو به آروم یلبخند
 شدم  رهی خ زشیم  زهیر

 

 ( لی)د

خونه  هی نشستمو به اطراف خونه نگاه کردم   یدسته مبل راحت یکه قطع کردم رو تماسو
  نیا  کردمی که توش بودو احساس م  یمحبت و عشق  یکه هنوز گرما  یدوست داشتن

  یکه اون طرف بود مبل ها ی کرده بود اما سالن نش یتزئ یاحتر ی قسمت سالن مبل ها
مهمون باشه چه قدر خوشحال    یرا طبق گفته هاکان ب  خوردیکه خب بهش م یسلطنت

هاکان هم    گهید ینطوریراحت شده بود ا  المیخ میکن داشیپ میبودم که تونسته بود 
خونه خودم بودم   شبیبگم د سای پل یامروز جلو  خواستمیخطر نبود من نم ی تو
  رسوالی و اونم ز   شدمی شاهد خونه بودن هاکان م ینطوریبودم ا نجایبگم ا  خواستمیم
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و شرافتش    یمردونگ یبرا  شترینگم دلم ب یچیه  یعنیبهم نگاه کرد که  یتاما وق  رفتینم
 ادیحرف هزار قصه در ب نی و پشت ا فتمیدردسر ب یمن تو   خواستیضعف رفت نم

 ده ی_هنوز خواب

به   یوارد سالن شد لبخند شی شگی هم تیهاکان برگشتم که با اقتدار و جذابسمت   به
 روش زدمو گفتم: 

 خسته شده  یلیاواخر خ نی بشه ا  داریب میمنتظر بمون  ستی_مهم ن

پا   نکهیبود انگار از ا یو جد ختهیبهم ر کمی  افشی به اطراف خونه نگاه کرد ق کمی  هاکان
 که صاحباش مرده بودن براش عذاب آور بود  یگذاشته بود تو خونه ا

 ینطوریکه هانا توش بود هم یخونه پر از سروصدا بود..خونه ا  نی ا  ییوقتا هی_ هاکان
عشقشونم تو خونشون   نیعشق نهفته بود ا یمعن  نیهانا و راد  نیب ی واقع یبود..به معن

 بود  شهیهم

کارن و اون    یفایبوده از تعر یدوست داشتن یل یخکوتاهشون تو کل عمرشون  ی_زندگ
همو دوست داشتن..خوشحال بودن..انسان تو    یلیکه خ فهممیم دمیکه خودم د  یزیچ

  دمیمثل عشق شما به خواهرتون..شا  کنهینم دایپ  رویدوست داشتن نی همچ هی شیزندگ
 به ندرت  یلیکنه اما خ دایپ

دستش   یمبل روبه روم که رو  ی عسل زی فرو برد پشت م بشیج ی دستاشو تو هاکان
 شد قیبهم دق ستاد ینشسته بودم ا 

 ؟ ی ..تا حاال عاشق شد؟ی _تو چهاکان

 کرد  ر ییبه نشونه اره تکون دادم که حالت چشماش تغ  یفکر کردم سر کمی

 دم یکش یسخت  یلی_اوهوم..خ
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کردن   فیر مبل نشستم بعد شروع کردم به تع ی دسته مبل رو  یشدمو به جا  بلند
  نیاول  نکهیکه هاکان هم معلوم بود هم مشتاقه گوش بده و هم نه اما هم  ییماجرا

 تر شد یمعمول  افشی ق  کمیجملمو گفتم 

 یلیدوست داشتم اسمش سرچوک بود خ هی زود شروع کردم  کمی_من کلس اولمو  
اومد چون   یاالنم نم افهیعاشقش شده بودم که اصل به ق  یطور  هیدوستش داشتم 
 دم یکش یسخت  یلیسنم کم بود خ

 کرد هنوز حالت خودشو حفظ کرده بود  ی تک خنده ا  هاکان

 ی کن تیخودتو اذ  یزیچ نیهمچ  هی  یبرا  شهی_اصل باورم نمهاکان

 شدم  تی ذره اذ  هیبهش آب و تاب بدم.. کمیاومدم   ی _قبوله..مچمو گرفت

 مبل نشست منم همزمان گفتم:  یه سمتم اومدو کنارم رو ب هاکان

شد به هر حال اون دختر اصل بهشم نگاه نکرد   یدختر چشم آب هی_اما سرچوک عاشق  
 دوستم   نیناراحت شدم بعدش اون دختره شد بهتر  یلیاما من خ

 تکون داد  دی به نشونه تا یبهم نگاه کرد سر هاکان

 ن؟ یلی_آ هاکان

 ن؟ یحاال عاشق شد  ؟تای..شما چمیهی_ا

خوشحال بودم   تشیمی صم نی به من نشسته بود از ا  کیبهم نگاه کرد چه قدر نزد  هاکان
 و ناراحت نبود  ختهیبهم ر گهیو مهربون شده بود د یمی صم  افشیق

کوتاه بود  یلیشد که عاشق شدم اما خ یی_اول دبستان نشدم اما بعدش وقتا هاکان
 ادی نم ادمی  نیروز به خاطرهم هی ایهفته بعض  هی ایبعض

حرص خوردنمو   کردمیم یکه سع یکردم حرص تمام وجودمو فرا گرفت با لحن احساس
 نفهمه گفتم: افم یبهش نگاه کنم تا از ق نکهیبدون ا شدی پنهون کنم اما نم
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 داشتن؟  فی هم  تشر یچجور نیآقا آصلن مغرور بب ی_به سلمت

 باال داد ییبهم نگاه کرد ابرو  هاکان

  لی که زدم براش دل م یحرف نی بودم ؟ا ی..من چه جورلید یکنیدهنمو باز م ی_دارهاکان
 داشتم 

 نا؟ ی_سول

 نشدم   نایوقت عاشق سول چی_من ههاکان

 ؟ ی_پس ک

 عشق احمقانه زودگذر بوده    هی ستیچون برام مهم ن ادینم ادمی _گفتم که هاکان

 اصل به منچه کنهی داره ازش فرار م ینطوریهست که ا یزی چ هیباال دادم پس  ییابرو 

 بمونه ادمی که کل عمر به  می_به هرحال منتظر اون عشقهاکان

 کرد  ادداشتیجا   هی دی به نظرم با  کنمیفراموش م یلی_منم خ

بهم  یشده بود که حس خوب  یطور هی  افشیکرد ق دی باال دادو حرفمو تا ییابرو  هاکان
 داد یدست نم

  ای  یکن ادداشتی دی با  ای  انوی که کنارت م ییآدما  ای  یشنویکه م  یی _حرفاهاکان
 ی فراموششون کن

  ییعادتا هی..مثل خود من  گهیجور م هی  یمتفاوته هرک  کمی  یشنوی که م یی_آ اره حرفا 
  یزیچ هی  کهوی شمیزود خوشحال م زمی ریزود بهم م شمیم یبده زود عصبان یلیدارم خ

 یلی..شما هم خنایبده ا  ی لیخ شهیلذتش کور م خرمشیم یبعد وقت یدوست دار
 بده  یل یخ نمیکه خب ا دیکن یخودتونو کنترل م  یلیخ یعنی دی تودار

 شبی _اره..مثل د هاکان
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 جمع کردنش گفتم:  یبرا  عیکردمو سر  یکه زد خنده ا  یحرف  دنیشن با

 شبی شوخ بود د یلی_خ

اما   دیخندی داشت م افشیرفتمو نشستم هاکان هم قمبل  یکی شدمو به سمت اون  بلند
لبه   یدادو دستشو رو  هیمبل تک   یلبخند محو روش بود کامل به پشت هیلباش فقط  

 گذاشت  یپشت

 ادی نم ادمی  یزی حد بخورم چ  نی_من تا ا

 اد؟ ینم ادتی _اصل هاکان

 چرت و پرت نگفته باشم  دوارمیام ادی نم ادمی _نه اصل 

اما من همچنان لبخند گندم   کنمیدارم چاخان م دهیهاکان معلوم بود که فهم افهیق از 
 لبم بود    یرو

 ی بد میدلدار  یحتما اومده بود  میناراحت بود یلی_بعد دادگاه هردومون خهاکان

 لبم گفتم:   یادامه نده با لبخند رو  شتری ب نکهیا  یبرا  عیسر 

مامانم   ستین ادمیاما بعدشو متاسفانه  ادمهیبدم اونو   تونیار_بله بله اومدم دلد 
   ستین ی مهم  زی و ولش کن حتما چ  ستین ادتیکه   یزیچ گفتیم

 کرد  دی زدو حرفمو تا یلبخند مچهیمبل بلند شد ن  یاز رو هاکان

 م یکن یادآوری  شبوی _خب بذار دهاکان

   میاریفشار ن ادی_به نظرم ز 

 اد یب ادمونی  دمی_شاهاکان

حفظ ظاهر   ی لبخندمو برا  کردمیم ینشست سع ز یم  یرو ی کیروبه روم با فاصله نزد هاکان
 شد یحفظ کنم اما واقعا نم
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 ی ..به حرفام گوش داد میخورد یدنی..باهم نوش شمیپ یاومد  شبی_د هاکان

حرفش بودم که همش   هیو خجوالنه منتظر بق ی نگران کمیکرد با  یمکث کوتاه   هاکان
تو   زدیفعل نره سر اون موضوع هاکان تمام مدت که با مکث حرفاشو م کردمیدعا م

بشم حرارت بدنم باال رفته بود حاال   تی اذ  شتریب  شدیشده بود که باعث م رهیچشمام خ
وجودم داشتم   یکه تو  یاحساسات مختلف  دتاز ش  ایاز شدت خجالت و شرم بود    ای

عروسکش    دویمالی با اومدن کارن که چشماشو م کهویبزنه  یحرف  خواست نکهیهاکان هم
 زدمو به سمتش رفتم یاز سرجام جست  عی دستاش بود سر ی تو

 _آه کارن 

هاکان به سمتمون اومد   دیگونمو بوس  یسمت کارن رفتمو بغلش کردم اونم رو به
 کارن زد  یبه رو یلبخند

 قهرمان؟   ی_چه طورهاکان

 نم؟ یبی _من خوبم..دارم خواب مکارن

   ؟یری بگ شگونمیو  یمنو بغلم کن یی خوایم  زمی _نه عز

 لمسش کرد  یبه سمتش بردم که به آروم دستمو

 یهست ی_اره واقعکارن

 نه  ای هیواقع  نیبب تمی _دا

  شوی دست دا یکردو دستشو سمت کارن دراز کرد اونم به آروم ی تک خنده ا  هاکان
 لمس کرد 

 ؟ یدار  ؟تبیگرم نقدریتو چرا ا لید گمی..مهیواقع  ممی _اره داکارن

بود چرا بدنم گرم شده لبخند محو   مدهیسرشو کج کردو بهم نگاه کرد انگار فه کمی  هاکان
 نگاهمو ازش گرفتم عی سر دمویاز نگاهش خجالت کش  رفتینم  نیلبش از ب  یرو
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 هوا چه گرمه به خاطر اونه  نی..ببهی_نه بابا کارن جون..تب چ

 من از خونه فرار کردم؟  یدونیم  یی_داکارن

اما   ینگرانمون کرد  یلیدونم..خ هی یکی یکنیم   میعجب افتخار ییدا دونمی_مهاکان
 میکن  داتیپ میخداروشکر آخرش تونست

 کاسه چشمش گردوند  ی حوصله تو یچشماشو ب  دو یکش یپوف کارن

 اونجا؟  رمی_بازم مکارن

 م ینیبیهمو م شتریبه بعد ب نی ..اما از ایری _االن مهاکان

کارن هم دنبالمون اومد اول   م یرفت یاز سرجاش بلند شد باهم به سمت در خروج هاکان
  کهیناراحت و گرفته درحال افهیاومدم بعد هاکان پشت سرمون هم کارن با ق رونیمن ب

 نگاه کرد  شی به دا تی عروسک خرسشو به خودش چسبونده بود با مظلوم

 یی _داکارن

به حرفش گوش بده   دیکه با  دیهاکان فهم افه یبهش نگاه کرد کارن انگار از ق هاکان
 گفت:   تیبرگشت و درو بست با مظلوم

کنن خب مگه من   یخونشون زندگ یتو  د یخونه منه و آدما با نجای ا  یگیم_مگه نکارن
 تو خونم بمونم؟  دیکه نبا  وونمیح

االن چه    نی ا کنمی با تعجب دارم بهش نگاه م دیکرد به سمتم برگشت که د  یاخم هاکان
 گفت:  یبا لحباز  دتوهمی اخماشو کش یبود؟کارن با تخس یحرف

  گردنیتنها نمونم برم نکهیا  یبابا مامانم برا  یطورنیتو خونه خودم باشم ا  خوامی_مکارن
  نی ببر نی ری تو خونه تنها بمونم خب دستمو بگ شهیخونه..اگه بهونتون بچه بودنمه که نم

 باشم  لیتو و د  شیپ خوامیخونه خودتون منم م
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صورت اخمالو    یبه آروم دیبه موهاش کش یزانوهاش خم شد دست ی مقابلش رو   هاکان
 کارن باال اوردو بهش نگاه کرد 

صبر   گهی د کمیباشه؟  یاریکلمرو به زبونت م  هی بار آخرت باشه اون   یی_نفس داهاکان
 تو خونت   یگرد یبرم یکن

 یحرفا بزن  نیاز ا  گهید  د یزشت بود کارن نبا یلی_اون حرفت خ

 بهمون نگاه کرد  تی کارن با مظلوم دیگونه کارنو بوس هاکان

 ما ی قد نیع یاون صندل  یم؟رو ینیباغ بش  یتو  کمیقبل رفتن   شهی_مکارن

 م یبر زم ی_باشه عز هاکان

بود رفت وسطش نشست بعد با   یگفت سه نفر شهیم  بایکه تقر  یبه سمت صندل  کارن
کارن سرشو   میدوطرفش نشست موی لبخند به سمتش رفت هیذوق به ما دوتا اشاره کرد با  

دستشو دورش گذاشت کارن دستشو دراز کردو   هی  یبه هاکان چسبوند اونم به آروم
 زدم  یدست منو گرفت بهش لبخند 

 ست یمهم ن  چکسیه یاما برا  شم ی_کنار شما خوشبخت مکارن

 م یکرد ی برگشتت تلش نم ی _اگه مهم نبود برا

تو   انیکه پدرومادرش ب بود  نیشد انگار منتظر ا  رهی خ یبه در ورود تیبا مظلوم کارن
اما    دیباری م یو نگران  یکلفگ افش ی شد از ق ان ی درگاه نما یتو کهویهمون لحظه ها رامان 

به سمتمون   عی شد اما سر یجور  هی میمنو هاکان که دوطرف کارن نشسته بود  دنیبا د
 اومد 

 جون عمومم اومد  یجونم ی_ا کارن

 ی همرو ترسوند یفرار یکوچولو  ادیب یپس ک ادی_عموت مرامان 
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مادوتا برداشت کارن با ذوق عموشو بغل کرد منو هاکان هم    نیکارنو بغل کردو از ب رامان
 م یستادی کنار هم ا مو یهمزمان باهم بلند شد

 اره؟  یکنی فرار م دهی رس نی پاهات به زم  گهی_حاال که درامان 

که پشت سرشون چهارتا مامور بودن وارد خونه   نی و انگ  نایافتاد سول ی به در ورود نگاهم
اخم کرده بود دست راستش مشت شدو    دنشونیشدن نگاهم به هاکان افتاد که با د

 گفتم:  ی هم فشرد به آروم یلباشو رو 

 د ی_آقا هاکان به خاطر کارن سکوت کن

به سمت ما   عی اون دوتا سر   دنیکارن با د  دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان
لبم گذاشتم و بعد    یانگشت اشارمو به نشونه سکوت رو  ی برگشت باز بغض کرد به آروم

توهم هاکان که داشت   یاخما   دنیبا چشم به هاکان اشاره کردم کارن سرشو گردوند با د
 گفت:  یشونه عموش گذاشت به آروم یوسکوت کرد سرشو ر  کرد ینگاه م نیبه انگ

 مردم ی_کاش منم مکارن

  یدست یبه سمت کارن برشت به سمتش رفت به آروم عی حرف سر نی ا  دنیبا شن هاکان
 اشکاشو پاک کرد  د یسرش کش  یرو

 یعصبان توی..وگرنه بدجور دا یدیوقت..فهم چی حرفو نشونم کارن..ه  نیا  گهی_د هاکان
 از دست بده؟  شو یتموم زندگ تی دا ییخوا ی..میمن ی..تو تموم زندگیکنیم

 نا؟ یبه عمه سول یداد  توی خودت؟چرا تموم زندگ شیپ یگردونی_پس چرا برم نمکارن

برد   رونیرامان کارنو نوازش کرد بعد از خونه ب د یموهاش کش یتو  ی دست یعصب هاکان
برن که هاکان با لحن محکم   رون یخواستن ب نیو انگ  نایبعد از حرف زدن با مامورها سول

 بود گفت:  به خودش گرفته یسردو جد  افهیق هیکه 

 ن ی_خوب مواظبش باشهاکان
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  نشیتا سوار ماش  ریبه سمتمون برگشتن رامان که معلوم بود بچرو داده به بک هردوشون
  نی اخماش توهم بودو سرشو پا ستادیهر دو طرف ا   نیب بایکنه به سمتمون اومدو تقر 

 انداخته بود 

 خواهد بود ری عواقبش جبران ناپذ نمیازتون نب  رویاشتباه نی همچ گهی_د هاکان

 یدار یامر م یباشه..تازه تا دم در خونتم که اومد یا  گهی_حتما سرورم..امر د نیانگ
 دم یبگو با جونو دل انجامش م ییخوایم

خودشو حفظ کرده بودو با   ت ی نگاه کرد اما هاکان همچنان موقع نی به انگ یعصب رامان
هنمو قورت دادم و به هاکان نگاه کردم  آب د یبا نگران کردیاخم داشت بهش نگاه م

  کردیم ی نیاخم داشت نگاهش روم سنگ کمی می منو هاکان کنار هم بود  نکهیاز ا  نایسول
 بهش نداشتم  یتوجه چیاما ه

 ادیسرش ب یاد یز  ی بلها تونستی م می..امروز شانس اورد نیانگ می_من جد هاکان

 د یباهاش وقت بگذرون شتریب  دیبا  نهیتنها کارتون ا گذرونهیداره م رویسخت   ی_روزها رامان 

 به سمت برادرش برگشت و گفت:  نایخدا حاال نوبت رامانه سول یا

 م ید یبراش انجام م ادیاز دستمون برب ی_هرکارنایسول

 ست ین ی_انگار کاف

 ه یمسئله کامل خونوادگ نی دخالت نکن اصل چون ا  ییخوای_تو منایسول

 گفت:  ع ی سر نی هاکان مشت شد انگ یدستا 

خانومه   لید  شونی..ا زمیعز  یزنی م یدار هیچه حرف نیجون..ا  نای_واقعا که سول نیانگ
 از خونوادمون بشن مگه نه هاکان؟  ی جزو ی امکان داره به زود 

 : دیبا خشم تو صورتش غر  ستادی ا  نیانگ  یبا غضب روبه رو رامان

 نکن  مونیعصب  نقدریا  نی_چرت و پرت نگو انگرامان 
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 هان؟   یپریبه من م یکه ه هی_تو مشکلت با من چنیانگ

توهم روبه   ینشه هاکان با اخما  زی تا با رامان گلو دیکش  نویانگ  یبازو یبه آروم نایسول
 : دیغر یبا لحن محکم نیانگ

  نجاینشده از ا یزیآبرور  نیاز ا  شتریتا ب کنهینگاه م نی ماش  ی_کارن داره مارو از توهاکان
رامان بمونه   ایمن   شیبه بعد پ نیاز ا  تونهیم ؟کارنی دونیقرار دادگاهو که م نایسول  دیبر

 حرف بزن اون روزو معلوم کنن  لمونی با وک

القل   می براش فراهم کرد  یهمه چ   میدیم  تی_کارن مثل بچه ماست بهش اهمنایسول
 د یقبول کن نو یا

خواست سوار بشه که به سمتمون برگشت   نیرفتو سوار شد انگ نیبه سمت ماش نایسول
 لبخند گفت:   هیبا 

 ک ی شر نمت یبی..فردا تو شرکت می_آ راستنیانگ

بهمون زد  ینگاه به رامان کرد پوزخند هی نی هم فشرد انگ  یلباشو محکم رو  هاکان
 صدا زدو گفت:   نویانگ نیاز داخل ماش   نایسول

 ولشون کن  ای ب نی_انگنایسول

هم   نایصدا زد که باعث شد سول  نویرفت همون لحظه هاکان انگ نیبه سمت ماش  نیانگ
 توجهش به سمتش جلب بشه و درو نبنده 

 از خونوادمون بشه   یجزو لی د ستیقرار ن یهم که زد  ی_درباره اون حرفهاکان

  هی یاخماش توهم بود برا  ی که حساب میهمراهه رامان به سمت هاکان برگشت همزمان
  یهاکان دستاشو تو اوردمیخودم ن یبه رو اد یکردم قلبم گرفت اما ز لحظه احساس 

 فرو بردو ادامه داد  بشیج

 از خونواده ما هست..نبود االن کنار دست من نبود یاالنشم جزو   نی _چون همهاکان
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هم   نیلباشو رو بهم فشردو درو بست انگ  نایانداخت سول نی اخم کردو سرشو پا  رامان
 یکه سع شیاز کردو سوار شد با رفتنشون هاکان با نگاه جد زدو در جلورو ب یپوزخند

 اخماشو باز کنه به سمتمون برگشت  کردیم

 _تورو برسونمت خونت هاکان

 رسونم ی م لروی من د   ییخوایاگه م یشرکت کار دار ی_داداش تو تو رامان 

  عی سر نیبه خاطرهم میحرف بزن شبیامکان داره دوباره درباره د  نیماش  یتو  دونستمیم
 گفتم:

 رم ی من با رامان م  نیکار دار  یلی_رامان حق داره حتما خ

 همو  نمیبی_باشه..مهاکان

  

 کل(  ی)دانا

اصرار   گه یفرار کنه کوتاه اومد و د قیطر  نی از ا خوادیم  لیمتوجه شد که د  یوقت  هاکان
هم اعصابش خورد بود که حوصله اون بحثو نداشت شب شده بود همه   ینکرد اونقدر

وقتا   یبعض نیبهتر بود چون انگ ن یرابطش با انگ کمیاباشون بودن کارن  رخت خو  ی تو
کارن   دی دیم  لمیف کردیم یباز  شنیستی پل هاشبا نشستیاتاق کارن م یهمراهش تو 

  گفتی بهش م دویخندیاونم م  دیچسبیم نیمحکم به انگ   شدیترسناک م لمهیف یوقت
بار اجازه   هیو پدرومادر کارن  ییهشت سال دا   نیا  یحد ترسو باشه تو   نیتا ا  دینبا

کارن   اماهارو نگاه کنه مناسب سنش نبودو ترسناک بود  یزامب لمینداده بودن که کارن ف
فورا   زدنیپرستارا بهش سر م یو وقت  کردینگاه م لمویف نشستیاونجا بود آزاده م یوت

  هیاز   دنی د  لمویف مچشو گرفت و باهم نشستن  نیاما اون شب انگ کرد یکانالو عوض م
باهم   شهی باهمن هم شهیو هاکان هم  لیبود که چرا د  نیفکر ا یرامان تو گهیسمت د
  لید شب ید کرد یخونه هاکان بود چرا احساس م لیچرا کله صبح د  نکهیا  شنیسبز م

  لیداشته باشه و د تی واقع  ن یپل یحرفا  نکهیاز فکر ا  شدیم وونهیاونجا مونده؟داشت د
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بود نه تنها  شبیفکر اتفاق د  یهاکان هم تو   شدیم وونهیاونو دوست نداشته باشه د
 چیاون اتفاق به ه از که   کردنیانگار هردوشون ته قلبشون احساس م ل ید یاون حت

بار بود که  نیبوده هاکان اول بایبرعکس براشون لذت بخش و ز  ستنی ن مونیعنوان پش
اون مشکلت به سمت   یبار بود بعد از چند سال و ط نیاول  کردیدختر فکر م هیبه بوسه 

هم برخلف علقشون    یاز حرفا گرفتنیدختر جذب شده بود هردو کنار هم آرامش م هی
کنه حس   یمجبور بود فرار کنه و از هاکان دور  ل یبه خاطر کار ن لیاما د   گرفتنی م ری تاث
حس    یس نبوده از رو هو   یکه اون اتفاق از رو  کردیبه هاکان داشت احساس م یخوب
  نکهیاز تجسم ا کردی به حرف هاکان مدام فکر م نایخودشون بود اون شب سول یدرون
  نکه یدر فکر ا  نی و اما انگ دیشکی و نفرت زبانه م یهمسر هاکان بشه ته دلش حسود  لید

از    رویهمه چ رهیگی باهاش سرد شده و ازش کناره م کمیهمسرش    کردیچرا احساس م
اون   یباالخره که چ شدیم تی اهم  یهرچند کم کم داشت براش ب د ید یچشم هاکان م
 بود    نایصاحب سول

 

 )هاکان( 

امروز جلسه   دادمیم  امیپ می ایتالی ا  یاز شرکا  یک یشرکت نشسته بودمو داشتم به   ی تو
که داده   یکردن طبق نظرات  دای هم حضور پ نیو انگ نایشرکت برگزار شد سول رهیمد   ئتیه
  م یبود نیو انگ  نایرامان و سول ر ی شرکت من دم یسهام دارها  شدیم یر ی گ یرا  دیبا  شدیم

بود که  نا یهم سهامدار بود وگرنه فقط سول نیکارن انگ انتحض  یکه البته به صدقه سر
چهل و هشت درصد علوه بر اون ما سه   شدیاونم پنج درصد بود اما با اون حضانت م

و    ریدم دادمیم  یمن را  یوقت شد ی م یری گ یهر را   میدرصد سهام داشت کینفر پنجاه و  
  خواستمیکه من م یبر همون اساس یهمه چ ینطوریا  دادنیم ی را  عی رامان هم سر

معلوم بود که چه قدر داره   ن یانگ افهی برگشتن اما از ق یرفت و اونا دست خال شیپ
 به سمتش برگشتم  ری دم دنیفکرا بودم که در اتاقم باز شد با د نیا  یتو خورهیحرص م

 به تئاتر  دیری _شب مریدم
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 زیم  یدستش بودو به سمتم اوردو رو  یکه تو ییطایباال دادم درو بستو بل ییابرو 
 بهش نگاه کردم  یگذاشت سوال

 ؟ ی _با ک

  دیر یهم م  یدراومدن ینطوریخوبه ا  یلی..بهش زنگ بزن دعوتش کن..واال خلی_با دریدم
 د یزنیباهم دربارش حرف م ییجا هی

  کنهی_اون از من فرار م

موضوعو    یباهاش حرف بزن دیترسو از تو دارن هاکان تو با   نیاز دخترا ا  یلی_خریدم
 ییا یتوهم کوتاه ب دینبا  یبراش روشن کن

باال دادمو   ییمشترک برام رزرو کرده بود ابرو   طیدوتا بل ری ها نگاه کردم دم طیبل به
 دم ی عقب کش طهارویبل

  یتو  خوامیم  یاز طرف ادیشب ب لید کنمیمن فکر نم  گهید یکیبده به  طهارویبل نی _ا
 خونم بمونم استراحت کنم 

 نه  ای ادی م نیخودخواه؟خب زنگ بزن بب یدونی_تو از کجا مریدم

 دراوردو بهم نشون داد  گهید طی کتش دوتا بل  بیج یبعد از تو  و

  نمونویگرفتم مشکل ب میدعوت کنم تصم نویلیتا باهاش آ  دمیخر  گهید  یدوتا نی _ببریدم
 شه یبهتر م  یلیدوستش هم باشه خ لیحل کنم د 

 ی د یخر طیبل لیمنو د یبرا  ی_پس تو به خاطر خودت رفت

  نی بهت بدم به ا طارو یاومدم تا بل  یکه داشتم م  یری مس نی_به جون خودم نه..همریدم
بهونه اونموقع   هی شهیو ارتباطمون باهم خوب م  نیلیآ  یبرا  لیفکر کردم که با اومدن د

کچلت   ا ی فقط بهش زنگ بزن دیزنیشما دوتا هم باهم حرف م میکنی فرار م میکنیم دایپ
   قیرف یهاکان من رفتم بابا  کنمیم
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وقت   یلیها نگاه کردم خ طی دوباره به بل دمو یکش یرفت پوف رونیاز اتاق ب عی بعد سر و
  نیدوست داشتم آخر نمارویس شتریبهش نداشتم ب یخاصبود نرفته بودم تئاتر علقه 

بود   ومدهی هم ن ایتئاتر هنوز کارن به دن میو رامان و هانا بود که رفته بود  نیبارهم با راد 
رفت کلفه   طایبه کارم مشغول بشم اما باز نگاهم به سمت بل مسر جام نشستم خواست

منم    امی ب تونمینه نم گهیگرفتم فوقش م لرویبرداشتم شماره د لموی موبا  دمویکش یپوف
 یفک زدو قد باز  ادی ز  دیشا  دونمینم گمیدل خودم م یبدرک البته تو  گمیم  امی کوتاه م

 جواب داد خرهدراورد به زبون هم اوردم چند بوق خورد تا باال

 _بله آقا هاکان؟سلم لید

 ؟ یکنیکار م ی..چلی _سلم د

 گردم یگوجه و فلفل م نی م ب_خوبم..دارلید

 باال دادم  ییابرو  زدیداشت حرف م جانیلبام نشست چه قدر با ه یرو  یمحو  لبخند

 فروشگاه؟  ی_رفت

 ها   یجمع کردن گوجه و سبز یمزرعه برا   می_نه اومدلید

 ؟ یانگار با دخترا رفت  نی هست ادیم؟ز ی_اومد 

 آقا هاکان؟  نیگفت یزی..چنوریاز ا  وونهی_نه نه از اونور نکن دلید

  یبار با ک یهم احتماال تو ن یلیشرکته آ  یتو  لیافتاد ن  ادمی  ی؟ولی_گفتم با دخترا رفت 
 ؟ یرفت

خونه خودمونم   یبرا میکنیم دی شاپ خر یآشپزخونه کاف یبرا میدار می _با رامان اومد لید
دوست دارم که  هی مینیچ یخودمون م هیعیطب شی همه چ نجایا  دارمیدارم گوجه برم

  نجایا ی لیخ میاز صبح اومد  یجاتون خال مینهار قراره همراهه رامان بمون یبرا  نجانیا
 قشنگ و سرسبزه  
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مدت باهم   نی باال دادم پس تمام ا  ییدستمو فشردم ابرو یپنگ تو  نگیتوب پ یآروم به
 بودن 

 ن؟ ی_از صبح رفت

حرف زدم اونم    نجایرباره ا اومد د شی رامان بعد حرف پ یمنو  ی_اوهوم..رفتم  برا لید
  یبرا  تونستمیمنم از خدا خواسته چون م میکن دی آشپزخونه خر  یباهم برا  م یگفت که بر

 کنم قبول کردم  دیخونه خودم خر 

نهار   خواستنیم یدوتا باهم بودن از طرف نیا کردم ی فکر م یزدم منو باش چ یپوزخند
نه  گهی م یگی چرا مزخرف م  یکشک چ یعشق چ   ریدم گمیاونجا بمونن بعد من م

منو   شه ینم لیاالن باهمن دل نکهیدختره واقعا دوستت داره هرچند ا  ستی ن نطوریا
ازش فاکتور    شبوید  یاگه ماجرا تهالب  دمیتوش ند رویز یچ نیدوست نداره اما همچ

 م یگرفتیم

 ن؟ ی بگ نیخواستیم یز ی_آقا هاکان چلید

 دستم نگاه کردم  ی تو یها  طیبل به

 ریروزبخ ست یمهم ن یکه از خونه رفت  یبرنامه داشتم اما تو گفت هیشب   ی_من برا 

 _باشه روزخوش لید

  ریها نگاه کردم دم طیبه بل گه یبار د هیگذاشتمو   زیم  یرو لمویقطع کردن تماس موبا با
قم زده شد  در اتا  شهیاالن نشد دفعه بعد م یاومدم از طرف یکوتاه م د ینبا گفتی راست م

 وارد اتاق شد  هانیسرمو باال اوردم ال

 د؟ یجلسه دار رون ی _سلم آقا هاکان..شما امروز بهانیال

 _نه ندارم  

 گفتم مطمئن بشم سی رو بدم سرو  نیماش  خواستمی_مهانیال
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 هست   گهی د نیماش ادیب شی پ ی_باشه اگه کار

 مزاحم شدم   دی _باشه ببخشهانیال

 عقب گرد کرد خواست بره که صداش زدم  هانیال

 هان ی_ال 

 _جانم آقا هاکان؟ هانیال

 برم  تونمیمن نم  یبا دوستت بر یی بخوا دی_امشب تئاتر هست گفتم شا 

 گفت:  عی افتاده باشه سر ادشی  یزیفکر کرد انگار چ کمی  هانیال

 د یر یاگه نم شهیخوب م یلی_آ بله..دوستم؟..خهانیال

 ش گرفتم به سمت طویسمتم اومد بل به

 _خوش بگذره 

 دی_ممنون خسته نباشهانیال

 رفت  رونیلبم نشوندمو سرمو تکون دادم که از اتاق ب ی رو  یلبخند  مچهین

 

 ( نیلی)آ

بهونه اوردمو گفتم که   هیبهم زنگ زد منو دعوت کرد تئاتر منم محلش ندادم  ری دم امروز 
باهم   ایب  گهیبعد م کنهیرابطمونو ترور م زنهیم ادی م شعوریپسره ب امیب تونمیکار دارم نم

اون حسش نسبت به من برگشته باشه اما من هنوز دوسش   دیتئاتر درسته شا  میبر
که از  کردمیخودم کار م یدوست کنارش باشم هرچند رو هی نبه عنوا  تونستمیداشتم نم

ره بوق زد  خونه دوبا گشتمیندادم داشتم برم یتیبرام بوق زد اهم  یکی به بعد بتونم.. نیا
 صداش در اومد  نکه یمحل ندادم تا ا 
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 ن یلی_آ

جا خوردم اما   کمی  هانیال دن یبه سمتش برگشتم با د  یی آشنا یصدا   دنیبا شن کهوی
 گفتم  عی زدمو سر یبعدش لبخند 

 ؟ ی مزاحم هاست خوب  نیاز ا  یکیفکر کردم دوباره   دیهان؟ببخشیال یی_عه تو 

 ..ترسوندمت؟ خوامیمعذرت م یل ی..خدی_ببخشهانیال

  زدیم یرسم پی ت شهیپسر قدبلند که هم هی  ستادی شدو روبه روم ا  ادهیپ ن یاز ماش هانیال
  هیاز همه چهره مهربون و مردونشو دوست داشتم  شتریداشت اما ب میخوب کلیه

 هم شده بود   لیبود تازه داداش ن یدوست واقعا عال

 ؟ یکن یکار م  یدم از اونه تو چپرونده بودن به خاطراون ناراحت بو کهی_نه نه قبل ت

  امی خونتونو ب ری مس  نیخونه منم گفتم ا  یشاپ گفتن که تو برگشت ی_من رفتم کاف هانیال
 گهی شد د ینطوریا  نمتیتونستم بب دیشا

 هیکارش چ نمیبه روش زدم و منتظر بهش نگاه کردم بب یلبخند

 تئاتر؟  ییایبپرسم امشب با من م  خواستم یم  نیلیآ  گمی..مزهی_چهانیال

تئاتر حتما   میهم زنگ زده بود باهم بر  ری جا خوردم دم کمی دمیکه شن یشنهاد یبا پ کهوی
 برن تئاتر   خوانیچرا امروز همه م ستی تئاتر معلوم ن  میبر ایب گهیم زنهیرامان هم زنگ م

 گه ی_نه د

 گفت:   عینارحت شد سر  کمی  هانیال

 ا ینداره ن یاشکال ییخوا ی_اگه نمهانیال

   دمیکش یپوف

 ؟ ی دی خر طی..بلکردمیذهنم داشتم فکر م یبود تو  گهید زیچ   هی_نه نه منظورم 
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دنبال   امیداشت داد به من منم گفتم ب  طی دوتا بل  سی رئ دمینه..من نخر  یعنی_اره..هانیال
 م یتو باهم بر

  ولینره تئاتر ا  دمیبا  رمیمن همراهش نم  یلبام نشست بله خب وقت  یرو  یظیغل لبخند
مودب با لحن    ریدم نیآفر  هانیداده به ال طویپس چون من باهاش نرفتم اونم نرفته بل

 که نشون از ذوق درونم بود گفتم: یدار یمعن

 _بله خب..چون خودش نتونسته بره 

 ینداشته باش یالبته اگه کار  می_منم فکر کردم باهم برهانیال

 ام یندارم اتفاقا من عاشق تئاترم باشه م ی_نه کار

نه  نیماش  نیدنبالت البته با ا  امی_خب سوار شو تا برسونمت شب هم خودم مهانیال
   امی م یبا تاکس سی بدمش سرو دی چون مال شرکته با

 م یباشه بر زمی عز  ستی ن ی_مشکل

 

 ( لی)د

  ن یلیاومده آ  شیبودم تا رب درست کنم همه براشون کار پ دهیکه من گوجه خر امروز 
 یر ی و  یری ه نیا  یبره خونه دوستش تو  زنهیهم داره الک م لیخانوم رفتن تئاتر ن

کمرم خورد شده بودو   کردمی دستگاه هم خراب شده بود داشتم با دست گوجه خورد م
قرمز شده بود رنگش   کم یبود جلوش  نمکه ت ید ی سف شبندیخسته شده بودم پ یحساب

 داد زدم:  یبا زار شبندمهیپ یبود انگار خون جلو  یعیاونقدر خوشرنگ و طب

 شعور یبهم کمک کن ب اینفهم..ب لیدستام خسته شد..چند ساعته تموم نشده..ن لی..نلی_ن

الک   لکسانهیراحت و ر  الیبالکن نشسته بودو داشت با خ یتو دهیاصل جواب نم   دمید
که دستم بودو فشردمو به سمتش   یبا حرص چاقو گنده ا  کردیفوت م ناخوناشو  زدویم
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خونمون که اونقدر بزرگ نبود صدام نرسه بالکن روبه   شنوهی صدامو م دونستمیرفتم م
 با حرص داد زدم:  ستادموی روش ا

 زنم؟ یصدا م روی _سه ساعته دارم ک

 گفت:  کردیبه ناخونش نگاه م کهیدرحال لکسیهم ر لین

 لس ی_خب معلومه..من..فقط من اسمم ن لین

 نامرد؟   ید ی_چرا جواب نم

که ارتباطش با داد زدنه دوست ندارم دوست دارم آرومو   یمن تو خونه ا  ی_آبجلین
 م یقشنگ حرف بزن

 ا یکنی..پاشو کمکم مید یمنو دق م یروز  هی..به خدا یکنیم  وونهی تو منو د لی_ن

  یشگله نه؟هنوز خشک نشدن تازه فراموش کرد تازه الک زدم رنگش خو نی_نه بابا؟ببلین
 رم ی دوستم ازش جزوه بگ شیپ رمیمن بهت گفتم که م 

 لبه بالکن نشستم   یکردمو رو  ی ناله ا یزار با

کار کنم؟دستام خسته شد دستگاه هم خراب شده دارم با دست رنده   ی_پس من چ
 سوزه؟ ی من نم  یگناه ندارم؟دلت برا کنمیم

داره   یهمه چ   یکه بر یمن االن هر سوپر مارکت زی _خب خودتو به زحمت ننداز عزلین
 یکن یرب درست م یدار یصدساله نشست  ی رزنایپ نی تو چرا مثل ا فهممیمن نم

 اومد   رونیبلند شدو از بالکن ب لین

 رم ی گیکتک نم ری چرا تورو ز  دونمی_نمک نشناس..من نم

 زم یعز ادی _چون دلت نملین

   زمیعز  ای نازت کنم..ب خوامیم  ایره؟..با  ادی_دلم نم
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 رفت   زیبه سمت م  دیازم فاصله گرفت کم کم دو  ع یسر  لین

چاقورو بذار کنار   شنبدتیبا اون پ ایدنبالم؟اه اه دنبالم ن یچاقو افتاد  ؟با یشد  وونهی_دلین
 وونهید یاریقلبمو در ب یتونیبا اون م

 سا ی وا   گمی..د بهت مستایکارو کنم از دستت خلص بشم وا  نی هم خوامی_م

 _مگه مغز خر خوردم لین

  دنیلنگشو باال گرفتو از درد شروع کرد نال  هی یلحظه پاش محکم خورد به صندل  همون
 زنگ خونه به صدا در اومد   یخواستم به سمتش برم صدا  نکهیهم

 دردم گرفت..چه طور دلت اومد  یلیظالم..خ رحمی_بلین

داده بودو   هیتک واریبه د لی که ن یسمت در رفتم همونطور که درو باز کردم به سمت به
 که دستم بود داد زدم:  یینداشت با چاقو  یدیدرگاه بود بهش د ی که تو یاما کس دینالیم

 ..هنوز کارمون تموم نشده کنمی م کتیت  کهیت  امی وگرنه م لی ببند دهنتو ن ی_ه

گرد شده و   یهاکان که با چشما  دنیکه پشت در بود برگشتم با د یسمت کس به
دستاشو تا عرض شونه هاش باال اورده بود   کردو ی متعجب داشت به سرتاپام نگاه م

  ری که تحت تاث یبزرگم دستم بود با لحن طلبکار ی جا خوردم همونطور که چاقو  یحساب
 بود گفتم:  لینسبت به ن تمیعصبان

 د؟ یکنیکار م یچ انجی_آقا هاکان شما ا 

 گفت:  کردیدستش بهم اشاره م هی با  کهیدرحال هاکان

 ی که نکرد  کنمویکه فکر م یزی_چهاکان

 گفتم: دادمیتند تند تکون م  کهیدستامو درحال  عیسر 

 ادینم ادم ی  یچیمن درباره اون شب ه دینی_ب
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 گم یمن االنو دارم م  لی_د هاکان

 _االن؟ 

 نگران گفت: کمیکلفه و    عی دستم بعد سر یتو  یکلفه بهم نگاه کرد به چاقو  هاکان

 ل؟ ی نه د ایحالش خوبه   لی_نهاکان

پاشو گرفته بود لنگ لنگان به سمتمون   لین  کهیگرد شد همون لحظه درحال چشمام
 د یاومدو خند 

 دینیب ی اوضاع منو م  نیا ی تو  دیببخش سیرئ  دی_عا آقا هاکان اومده..خوش اومدلین
 به سرش  زنهی م کهوی..لسید ی..ابجگهید

 االن؟  ی_تو خوبهاکان

..بهتره  شدی م  ری آقا دم اریفردا دست یمعلوم نبود ک  دیاومد یبله..البته اگه شما نم می_ا لین
 من تنهاتون بذارم برم 

با   دیکش  یراحت شده باشه پوف الشیانگار خ  دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان
  ذاشتی تنها م  نویمنو ا  رفتی م د ینبا دیپوشینگاه کردم که داشت کتشو م لیبه ن ینگران

   شدیبد م ینطوریا

 ی قرار بود کمکم کن لی..ن ی_چه زود پات خوب شد آبج

شده من قرار بود برم   ینیزم ب ی شده از پس گوجه خورد کرده مغزش س زیچ می_آبجلین
 یرفته آبج  ادتی دوستم  شیپ

 آروم گفتم:  تی کنه با مظلوم یبغلم کرد تا خدافس لین

 ل ی_نرو ن

 ..آقا هاکان خدافس شماهم زمی _خدافس عزلین
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 هست بگو به راننده ببرتت   یدور ی_جاهاکان

 د؟ ی _ با راننده اومدلین

عقل از   دمیچاقو د  شندویو اون پ  افهیق نی با ا  لروی د ختیسرو ر ن ی_نه..اصل ا هاکان
 رم یگی برات آژانس م ییبخوا دی سرم پر

خدافس هردوتون خوش بگذره   رمی آقا هاکان..ممنون من خودم م ست ین یاز ی_نه نلین
 یباباب

رفتنش گرفتمو به سمت هاکان برگشتم که   ریرفت با حرص نگاهمو از مس عی بعد سر و
  یقاتل شده بودم که رو نیا   نیبه سرووضعم نگاه کردم ع گهیبار د ه یبه سمتم برگشت 

 بشه لیخون طرف بود پوف حق داشت بدبخت نگران ن شنبدشونیپ

 ن؟ یکنیکار م یچ نجای_شما ا

 ل؟ ید می_دم در حرف بزنهاکان

زمستون کنسرو درست کنه   یبرا  دمی گوجه خر یکان..کلکار دارم آقا ها یلی_واقعا امروز خ
 چون دستگاه خراب شده با دستم..

 خوابم ی_نترس نمهاکان

نگاه نکنم هاکان   کردی جذابش م یلبش که بدجور  یکردم اصل به لبخند رو یسع
 اومد تو گفت:   یم  کهیدرحال

 تو؟   امیب تونمی_مهاکان

 تکون دادمو گفتم: یسر

 گه ی د دی_اومد 

با چاقوم جلوشو گرفتم که چشماش   عیبستم خواست وارد سالن بشه که سر  بعد درو و
 گرد شدو بهم نگاه کرد: 
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 قانون داره..کفشاتون  هیخونه شما   نی _فقط خونه مام ع

 هست؟  ییخب دمپا  یلی_خهاکان

  میدار نویا  ینتونستن شوهر تور کنن ول یابی چون هنوز گروهک شوهر می_مردونه ندار
 به اندازه پاتون باشه  دیشا

 دیهارو پوش یی کردو کفشاشو با پاش دراوردو دمپا یتک خنده جذاب مردونه ا  هاکان
 دستم اشاره کردو گفت:  یتو   یبعد بهم نگاه کرد به چاقو

   م؟یباهم حرف بزن شمیپ یی ا یب یاونو کنار بذار شهیم  لی_د هاکان

ولشون کنم  ینطوریهم تونمیرسم نم به اونا ب  دیبا ادهیچون گوجه ها ز  امیب تونمی _عا نم
 کشهیچه قدر طول م  دونمیالبته نم دیشمام منتظر بمون دیبا

 فرو بردو گفت:  بشیج یباال داد دستاشو تو  ییابرو  هاکان

 مونمی_آها..که منتظر بمونم..باشه منتظر مهاکان

 ها   برهیطول م ادی_ز 

 ..وقت دارم ستی_مهم نهاکان

 بگذرونه امشبو  ریبا حرص وارد آشپزخونه شدم خدا بخ دمویکش یپوف

 

 ( نیلی)آ

 امشب در چه مورده   شیکنجکاوم بدونم نما یلی_خ

   فنیرد  نیا   6و د 5د ی..صندلنطوری_منم همهانیال

بود چشمام   6کنار د یصندل  یکه رو  یکس دنیبا د کهویبودم که   یعلمت صندل  دنبال
 زد یگرد شد داشت با دختر کنار دستش حرف م
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 ر؟ ی_دم

 جا خورد  یحساب  هانیمنو ال دنیبا تعجب به سمتم برگشت با د ریدم

 ن؟ یلی_آ ریدم

بود   5کرد د یکنار من نگاه یهم به شماره صندل   هانیسمتش رفتمو کنارش نشستم ال به
 من متعجب بود برگشتم   نیع افشیکه ق ری به سمت دم دیکش  یکنارم نشستو پوف

 تو؟   ییایب یتونست ی_تو چه طور

 اومدم  طی با بل ام؟معلومهی..قراره چه طور بهی چه سوال نی _اریدم

  نیا  یها  ط یمگه ما با بل گفت ی م یداشت چ نی توهم بود ا یاخماش حساب  ریدم
 م یومد ین

 نجا؟ یا  میومدیتو ن یها  طی _مگه ما با بل

 ر ی _نخریدم

  طیگفت با بل ن یا  شدمیم وونهیصداش زدم داشتم د  یبرگشتمو سوال هانیسمت ال به
 ست ی ن سشیرئ ریمگه دم  سیرئ ی ها

 می آقا هاکان اومد یها طی_نه با بلهانیال

زدو روشو ازمون گرفت به سمتش برگشتمو با لحن طعنه  یپوزخند ری باال دادم دم ییابرو 
 گفتم:  یمانند 

 یی ا یب یکن دایکه راهشو پ  یکرد یر_فقط از عشق تو به تئاتر تعجب کردم هرکا

  یتونستی بود که فقط دونفره م یبه دختر کنار دستش نگاه کردم تئاتر امشب جور بعد
  ن یاوردن بب فی با دوست دخترشون تشر امیب تونمیمن نم دهید یوقت شونیپس ا ییایب

  یجور کنه توف تو روحت کثافت ب گهید یکی تونست   یزود نیچه فعالم هست به ا
   اقتیل
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  ادیدستشم درد نکنه از تئاتر خوشش نم امیکرد تونستم ب می_اره خب..آندره همراهریدم
 به خاطر من اومد  

 ..سلم من آندره هستم زمیعز هی چه حرف نی_ا آندره

 هستم  نیلی..منم آی_سلم..خوش اومد 

بهش   یاش بود نگاه کردم پوزخندلب  یدراوردن حرص من رو  یلبخند برا  هیکه   ریدم به
برگشتم بهش  هان یلبخند به سمت ال هیبه جهنم با  ست یاصل برام مهم ن  یعنیزدم که 

 گفتم: ریاشاره کردم بعد روبه دم

 اومدم  هان ی_منم همراهه ال

 گفت:  یدار یکردو با لحن معن یدستش نگاه ی به بروشور تو  ریدم

که با   یبروشور نوشته درمورد کس ی تو نیداره بب یاجتماع امیپ هی امشب  ی_باز ریدم
 کنه یو عشقو بازگو م ی..آزادیمفهوم زندگ  کنهیمجادله م  یواقع یایدن

 گفتم: یلحن پر از احسات اما طعنه دار با

 نم یبب تونمیکه توش عشق نباشه نم یز ی_آه عشق..من چ

 ن یل یآ کنمیفکر م نطوری_واال منم ا هانیال

 ادامه دادنگاه کرد   ری به دم کهوی

 بشه بشه خوادیم ی موضوع عشق باشه بعدش هرچ یعنیخانوم.. نیلی_آ هانیال

 ن؟ یهم شد  یتئاتر شد؟دوستین؟چیهم نبود یی_مگه شما دونفر دوست غذا ریدم

  هانیمنو ال  نیفکر کنه ب  خواستمیبهش بگم نم یچ  دونستمیبرگشتم نم هانیسمت ال به
کردنشون   کسیانتخاب غذا و م  یتو  هانیمنو ال  قیهست چون واقعا نبود سل یزیچ

 اما..  میهم بود ییدوست غذا نیکامل مشترک بود به خاطرهم
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خانوم   ن یلیبرم آ یکی به من داد منم گفتم با  طارویبل نیا  ی ..آقا هاکان وقتزهی_چهانیال
 نزد باهام اومد نیدستش درد نکنه حرفمو زم دیبه ذهنم رس

 زدم  یلبخند

 جون  هانی ال یکرد  ی_کار خوب

نهفته  ی چ دونستمینگاهش نم ی تو کردیبرگشتم که داشت بهم نگاه م ریسمت دم به
بهش نداشتم با خاموش شدن المپ ها همزمان نگاهامونو از هم    یبود اما حس خوب

  یتی ل به اون دختره زشت کنار دستش اهمبهتره اص میبه سمت صحنه برگشت مویگرفت
 ندم به جهنم خب منم کنار دستشم تازه من دست راستشم اون دست چپش:( 

 

 ( لی)د

بالکن پخته بودمو هاکان بلند   ی تو گین کیپ  یکه توش گوجه هارو رو  یبزرگ قابلمه
اما   میبرش دار یدونفر دیبا کردمیگذاشت ماشاهلل زور غولو داشت فکر م زی م یکردو رو 

  یکه حاال پخته شدنو تو ییخودش بلندش کرد االنم داشتم با ملقه گوجه ا شونیا
  بستیاونم سرشو م  گرفتمیروم نشسته بود م  وبهو به سمت هاکان که ر  کردمیم شهیش

که پر شده   ییها شهیش هیکنار بق  کردویبرعکسشون م کردیم  زیبا دستمال اطرافشو تم
زده نشده بود فقط درباره گوجه ها بودو   شبیدرباره د یتمام مدت حرف  گذاشتیبود م

شد گفت   لندآخه وسط راه که معلوم بود خسته شده ب هیچه کار نی غر زدن هاکان که ا
کردم که تو   کشیتحر  کمیکه منم جلوشو گرفتمو اجازه ندادم   خرمی دستگاه م هی رمیم

و تندتر از قبل کار کرد االنم مهربون  چه وضعشه حرصش گرفت   نیمردا قدرت دارن ا  یمرد
که   یحرف می هردومون سکوت کرده بود  کردیپسرخوب داشت کمکم م ه ی نی نشسته بود ع

 ارم یدادم االن به زبون ب حیکرده بود ترج ریتمام مدت ذهنمو درگ

 م یکه باهم کنسرو درست کن  دیرسیبار به ذهنم نم هی کردمی _چهل سالم فکر م
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افته مثل   یم   یا  رمنتظرهیاتفاقات غ  یا  رمنتظرهیتو مواقع غ   زهی پر از سوپرا ی _زندگهاکان
 ..شبید

 که تا نصفه پر کرده بودمو بهش نشون دادم  یا شهیزدمو ش یلبخند   عیسر 

 یآنت ه ی  کوپنی..لکوپنیهست به اسم ل یماده ا   هی  یگوجه فرنگ ی تو  یعنی..کوپنی_ل
  شتریتوش ب کوپنیل میجوشونیم شتر یاونو ب یهستش که ما هرچ  ی قو  یلیخ دانیاکس
 کنه یمقاوم م یماریمارو در مقابل ب نمیا  شهیم

 نگاه کرد  یابروشو خاروند بهم سوال یباال  یبه آروم هاکان

 به موضوع داشت؟  ی_چه ربطهاکان

هر   گنی دانشمندا م گهید هی اومد به ذهنم گفتم بگم اطلعات عموم ییکهو ی  دونمی_نم
 حافظه خوبه  یبرا یری بگ ادی  ید یجد زیروز که چ

 کردو گفت: دی که به سمتش گرفته بودمو از دستم گرفت حرفمو تا یا  شهیش هاکان

 ی ارینم ادی به  شبوی..دفهی..حافظت ضعیدار از ی_تو نهاکان

برم   اد؟االنمیب ادم یخوردم آقا هاکان حاال اتفاقاتشو   یشام چ شبی د  ادینم ادمی_من  
 ارم یب رو یبق

 که بتونم بشنوم گفت:  ییبه سمت آشپزخونه رفتم هاکان با صدا  عی سر بعد

 خوبه یفراموش  ی..برایبخور 12ب  دی_باهاکان

 برداشتمو به سمتش رفتم   نکویس یرو  یخال ی ها  شهیاز ش گهی د دوتا

 گرفتم چون غذا نخوردم  یچرا فراموش دونمی_من االن م

 _منم شام نخوردم  هاکان
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شلوغ   یجا هی یول رونیب  میباهم بر  میتموم کرد رونایا  یخوبه پس وقت یلی_باشه خ
   میبر

 بهم نگاه کرد  دویابروهاش باال پر هاکان

 م ینیبیدونفر آدم م نهی_منظورم ا

 م ی_به نظر من خونه بمونهاکان

 بابا  یاون دوتا خونه نباشن ا   دیامشب با  قای دق نیبهش نگاه کردم بب یسوال

 _چرا؟ 

 م یزنیحرف م  کممی..یکنیتو خونه غذا درست م  یا  گهی _چون تو بهتر از هرکس دهاکان

 

 )رامان( 

  ینه وقت ای  نمشیبیم نمی به اطراف نگاه کردم بب شدمیوارد رستوران م  کهیدرحال کلفه
بلند شد دستشو به سمتم دراز کرد   شیصندل یاز رو   دنمیبه سمتش رفتم با د دمش ید

 منم باهاش دست دادم 

 ی و دلمو نشکست  یممنون که دعوتمو قبول کرد  یلیرامان خ ید _خوش اوم

  ییخوا یم یخودمه که اومدم چ یبه خاطر کنجکاو  ستی_به خاطر دل شکستن تو ن
   ؟یبگ

نشستم همون   دمویعقب کش  رویخودش اشاره کرد منم صندل یروبه رو یبه صندل نیانگ
 دستمو باال اوردمو گفتم: عی لحظه گارسون با منو اومد که سر

 خورم یم  ییمو یساده ل  یسودا  هیمن  ستیبه منو ن یاز ی_ممنون ن

 _چشم با اجازتون 
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خودش غذا سفارش داده بود منتظر بهش  یبرگشتم که برا  نیرفتنش به سمت انگ با
برم اما کنجکاو   خواستمیوتم کرد نمدع رونیشام ب ی بهم زنگ زد و برا ینگاه کردم وقت

 بگه  یچ  خوادیم نمیشدم بب

 ن یانگ  دمی_خب گوش م

فقط خواستم باهم   میهست ل ی ما باهم فام یعنیدعوتت نکردم   یخاص ز یچ ی_برا نیانگ
 میحرف بزن

  یکه بعد از سالها االن تو ی لیبه نشونه اره تکون دادم عجب فام ی زدمو سر یپوزخند
 افته  یمن م  ادیها    طیشرا  نیا

 ی با افه در ارتباط میقاچاق تو حرف بزن هیقض نی ..مثل از امیزنی_اره خب..باشه حرف م

هاکان    یاطلعاتو آدما نی بدونم همه ا نارویاولش تعجب کرد انگار انتظار نداشت ا  نیانگ
 جمع کرده بودن 

 دارم  یفیکث یاره دوستا  میباشه رو راست باش ستین یرابطه و وابستگ ن ی_همچنیانگ

 ؟ یکن یاعتراف م یعنی_

من   یبهت بگم تا بهتر بفهم ینطوریرامان ا  ستی ن نایاالن وقت اعتراف ا نی _ببنیانگ
بزرگ   هیبزرگ کرده شما تو دست دا  هیشما تو نازو نعمت بزرگ نشدم منو دا نیع

ها بزرگ شدم تو   یو انصاف بازار یمن وسط چونه زن هیدا ینه کل  هیدا  هین؟ یشد
  قیقا  یاونجا رو   یها  ییبا یبا ز  نیرفتیم  رهیکدوم جز دونمیتابستون با خونوادت نم

دعوا   دی کرد یم یباز  یکنترل ق یتو و برادرت با قا   دی رفتی اونور م نوریا نو یکرد یهاتون شنا م
دعوا   نیبازار سر ا یبارو ببرم من داشتم تو  خوام ی برونم من م خوام ی که من م  دیکردیم
 رامان؟  یگیم یتو چ  ارهیتا پول به دست ب میکه کدوممون بارو ببر  کردمیم

خم شدم   یگذاشتمو به سمتش به آروم  زیم  یاومدن گارسون سکوت کردم دستامو رو با
از دست داده پدرشو   شیکودک  یبزرگ شده مادرشو تو  یاد یز  یسخت یتو  دونستمیم
 باشه یفیآدم کث نقدریا شهی نم لی اما دل شی وران جووند ی تو
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 کنم؟  یخواه ن؟معذرتیبگم انگ یچ ی_انتظار دار

بهت بگم تو   یزیچ هی  خوامیاما م یکن  یمعذرت خواه  ای  یبگ یزی_انتظار ندارم چنیانگ
  نکهیاز همون موقع شغلت و دانشگاهت معلوم بود من واسه ا یکلس اول بود یوقت
  ماریمن کثافت ب یکردم اره دوستا   یهرکار ارمیکامل اون دانشگاهو به دست ب هیبورس
با اونا گذشته بهم کمک کردن منم   میمنن بچگ  یا اما اونا دوست کننی م یبیعج یکارا

 بد در رفته  نی رهماسمم به خاط نهیگناه منم هم میبهشون کمک کردم کنار هم

 حرفاش تکون دادم  دی به نشونه تا یسر

درست و   یهمه روبه راه باشن با آدما  خوام ی..منم م نیانگ  ستین  یمناسب یجا  ای_دن
کنن..همه آدمها همونجور که  یزندگ یدرست و حساب خوانیباشن اگه م  یحساب

 کنن یزندگ اقتشونهیل

 جلو دستش نگاه کرد ادامه دادم  یبه غذا دی حرف آخرمو فهم یمعن  نیانگ  انگار

برنده بشن بدها   شهیخوب ها هم  نکهیخوام؟ا یم  ین؟چیانگ  کنمیفکر م یبه چ یدونی_م
 دوست دارم از دست بدن   شهیهم

به اطرافش   یکم دویبه لباش کش یشدم دست ره ی بهم نگاه کرد منم سرد بهش خ نیانگ
 حرفامو بهش بفهمونم   ینزدم خوب تونسته بودم مع ینگاه کرد منم پوزخند 

 

 ( لی)د

درست کرده بودم تمام مدت خودمو تو آشپزخونه حبس کرده بودم تا با هاکان   یماکارون
نظر   زدی سر بهم م  هیاومد تو آشپزخونه  یوقتا م یاونم بعض میحرف نزن  شبیدرباره د

  زیاالنم دور م دیچ یکه گفته بودم م  ییکنسروو جا یها  شهیش رفت ی و بعد م  دادیم
  خوردی سکوت داشت غذاشو م  یمردونه و تو   میخورد یشام م میداشت موینشسته بود 

مغزم ثبت    یزل بزنم و غذا خوردنشو تو خواستیدلم نم کردمیوقتا بهش نگاه م یبعض
 شد یکنم اما خب نم
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 شده   ذیلذ  یلی_خهاکان

 م یهاست تازه هستن با رامان امروز جمعشون کرد ی_به خاطر گوجه فرنگ

 دیبه لباش کش یدستمالشو برداشتو به آروم دی کش یجمله آخرم پوف دنیبا شن هاکان
  کنمیاحساس م  کنمیموضوع اشاره م  نیچرا هربار به ا  دونمیداد نم ه یتک یبعد به صندل

کنم بره خونش   جور یبهونه ا  هیخب االن که شام تموم شده بهتره    ادی خوشش نم ادیز 
 :فتمزدمو گ یلبخند  عی سر نی به خاطرهم

خوشگذشت همزمان کارهم   یلیالبته خ یعنی ..میخسته شد یلیماهم امروز خ  ی_وا
 م یخاطر خسته شد نیبه هم میکرد

انگار خوب    ذاشتیم  زیم  یرو وانوی ل خوردو یآروم آب م کردیتمام مدت بهم نگاه م هاکان
 یمصنوع   ازهینگه خم ی زی سکوت کنه و چ دادیم حیاما ترج دیفهم یحرفامو م یمعن
 گفتم:  دمویکش

   ادیخوابم م یلی_خ

 بره ی_تو ذاتا زود و راحت خوابت مهاکان

روش   کمیگذاشتو    زیم  یدستشو رو هیگرفت   یصندل  یاز پشت شوینگاه کردم که تک بهش
 به سمتم خم شدو گفت:

 شونم خوابت برد   یرو  شبی_د هاکان

 گفتم:  یکردمو به سخت یخنده ا  تک

 شونه؟  دی گی_م

 کردن؟  ل؟فراموشید ییخوا یم نوی_اهاکان

 نا یخودمون درست کنم آفتاب گردون ا   یبرا  ییچا هی_من  

 آفتابگردون مارو نخوابونه   یی_درست کن اما چاهاکان
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 گفتم:  عی حرفشو که گرفتم سر  منظور

 کنم ی_خب باشه پس قهوه درست م

بزنم بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم گونه هام   یحرف  نکهیبدون ا عی سر  یلیبعد خ و
  ییشدم ووو  یطور هیشونم خوابت برده اصل   یگفت رو  یملتهب شده بود وقت یحساب

دربارش حرف   خوادیفرار کردنه ادامه بدم اصل چرا همش م نیبه ا خوام یم  یخدا تا ک
 :/ کردیکتمانش م  زدینم یدربارش حرف بزنه حرف  خواستمیبابا حاال اگه من م یبزنه ا

 

 )رامان( 

 من بچمو ساده لوح   کردیزدم فکر م  یپوزخند

 ی ثروت هست  یبه نظرم شکارچ ی_درباره رابطت با خواهرم با دهنت پرنده شکار کن

 بشه شترینفرتم ازش ب  شدیکه باعث م یبلند یاونم نه آروم با صدا  دیخند نیانگ

با دهنم پرنده شکار کردم با خواهرت هستم از اون   نکهی_برادرزن من ذاتا به خاطر انیانگ
 باشه  ری بگو خ ؟اونویبگ یچ  ییخوایبگذر توم

با تو ازدواج کنه   نکهیصرفا واسه ا  زنمی از پدرم گرفته حرف م میکه آبج ی_دارم درباره پول
 کرد  میو خونوادمونو تقس  هیارث

  نیه،اسم،همچیات،شان،سرمایندارم پول،شهرت،ماد  یارتباط  نیهمچ نا ی_من با سولنیانگ
 تم یمن خواهرتو دوست دارم..پسر من عاشق آبج ستین ییزها یچ

 یلیجوک خ هی نی دادم واقعا برام حرفش ع هیتک م یکردمو به صندل یخنده مسخره ا  تک
 شناختیکه اونو نم زد یحرف م یمسخره بود انگار داشت با کس

پول به دست   نهمهیا یتونست ینم ی کردی..تو شرکت ما چهل سال هم کار م؟ی _عاشق
 ن یشبه همشو جلوت گذاشت انگ هی اما خواهرم   یاریب
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 بهم نگاه کرد  یگذاشت جد  ز یم  یظرف جلو دستشو کنار گذاشتو دستاشو رو  کمی  نیانگ

من عاشق خواهرت شدم روحمم خبر نداشت که    یبگم بهت وقت  زی چ هی_پس نیانگ
خبر نداشتم البته شک داشتم که شک هامم درست   خورمیخواهرت عاشق هاکانه قسم م

تو   یوار هم دوسش دار  وونهی د یدوست دار رویک یسوال دارم ازت   هی   یاز آب دراومد ول
 نه یبینم روی ا  گهیکس د انو اونم به جز هاک  ینیبینم  رویبه جز اون کس

هاکانو   میکه آبج کردیم  فیدستامو مشت کردم داشت رابطه خودشو تعر  یرومآ به
چون احساس   شدیرابطه منم م هیداشت شب ییطورا  هیچرا   دونمیدوست داشت اما نم

 و همه جا باهمن   گردهی با هاکان م یادی ز  لید  کردمیم

وار عاشق  وونهیاما اون د   یکه دوسش دار یهست  یوار عاشق دختر وونهی_تو د نیانگ
 ؟ یچ یعن ی یدونیم  نیهاکانه که دوسش داره ا

 یعنی دونمیم  کردمیبود احساس م ینگاه کردم اخماش توهم بودو نگاهش جد بهش
  یلیخ گفتیمنو دوست داشت امروز بهم م لینداره د تیچون واقع  دونمیاما نه نم یچ

تر از   ی می صم  یلیبا من خ یاز طرف  کردیم فی خونگرمم همش ازم تعر  یلیخ یخاص
نبود اون هاکانو آقا   نطوریبا هاکان ا  ا باهام راحت تر بود ام یلیخ  کردی هاکان رفتار م

 نبود  نطوریاما با من ا زد یباهاش با سوم شخص حرف م زدیصدا م

که دلت   یاونقدر عاشق یهست  یبرات افتاده؟تو پر انرژ یاتفاق نی_تا حاال همچ نیانگ
  خی اون هاکان   شی پ رهی کنه؟میکار م یچ ستهیا   یاما طرف کنار تو نم یداد بزن خوادیم

 سته ی ا  یصورت م

بهم  هیهردومون انقدر شب ی انداختم چرا ماجرا نی هم فشرده شدو سرمو پا  یرو  چشمام
 چیبه هاکان ه لی د دونستمیم یخدا وقت دادیحرفاش عذابم م  نیبود؟چرا داشت ا 

 ششه؟ یپ یبه صورت اتفاق  شهی نداره اما هم یحس

من برنده شدم..رامان عشق من برنده    یرامان؟ول کنهینم وونهی کار انسانو د نی _انیانگ
 گفته منو فراموش نکن  نیا  خورهیعشق شکست م یجلو  شهیرامان..منطق هم نیشد..ب
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 بهم بود هیرابطمون شب یچون اتفاقات تو  دمی فهمیفقط من حرفاشو م گفتی م راست

 کنم ی_فراموش نم

 

 ( لی)د

اومدم به سمت هاکان که    رونیکه دو فنجون قهوه دستم بود از آشپزخونه ب همونطور
 گفتم: یرفتم با لحن طعنه دار  کردیمبل نشسته بودو داشت به اطراف خونه نگاه م  یرو

 خوبه؟  یجور نی _ا

 _بله؟ هاکان

 ن؟ یمستقر بش نی راحته؟تونسنت نهیمنظورم ا  یعنی_

 رنگدار  کمیو  یداشتن  ک،دوستی_بله راحته..کوچهاکان

 رنگ بودن خونه شماست  ی_اون به خاطر ب

و قهوه   یهاکان رنگ طوس  یل ی کرد دکور سالن و د ی به روم زدو حرفمو تا یلبخند  هاکان
 یرنگ یرنگ  یداشت اما خب نسبت به خونه ما که همه چ ییبایواقعا ز  ن یزایبود د یا

 خونمون رنگدار بود  گهیبود راست م

 شه یرنگدار م ییایتو که م  ی_ولهاکان

حرفا اونم به من بزنه   نی هاکان از ا شدیباال رفت باورم نم  یعیقلبم به صورت فج ضربان 
و   جانیشده بودم درونم ملتهب و پر از ه یطور  هیگرم شد  یاحساس کردم بدنم حساب

 ی و خجالت دهی رنگ پر کمیبود اما از ظاهر   یخوشحال

 بالکن؟  میگرم شد بر یلیخ گم ی_م

 ل ی_د هاکان
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 اسممو صدا زد باعث شد سکوت کنم و بهش نگاه کنم  یخاص تیم یاما صم تی جد با

 ی که توهم درمقابل من روراست هست  دونمی_من مقابل تو رو راستم مهاکان

  د ینداشتم با یروراستم اصل انقدر روراستم که اندازه نداره هاکان جون چاره ا  یلیخ اره
 نداره  یمعلومه اصل راه فرار  شدمی م میتسل

 دم ی_به شما گوش م

 ذوق زده گفتم:  نیزنگ خونه بلند شد به خاطر هم  یصدا   کهوی لحظه   همون

 خواهرم برگشت برم درو براش باز کنم  لی..نلسی_آ ن

جا   کمی که به استقبالش رفته بودم  دنمیبا د لیبه سمت در رفتمو درو باز کردم ن عیسر 
 خورد بغلش کردمو آروم گفتم:

 اورد  ایچه قدر خوشحالم که مادرم تورو به دن  لین ی_وا

 یال چ حا  یمنو بکش ی کرد یبا چاقو دنبالم م یداشت شیساعت پ  هی ی_آبجلین 
 مادرم انگار فقط مادر توهه   گمیم یجور هیشده؟درضمن 

مبل نشسته با حرص بهش نگاه کردم   یسالن رو   ینگاهش به هاکان افتاد که تو  کهوی
 گه ی نداره د اقتیبهش دادم ل یفیمچشو گرفتمو فشار خف

 _ببر صداتو 

 د؟ ی نجا ی_عه آقا هاکان سلم شما هنوز الین

 از سرجاش بلند شدو گفت:  هاکان

 رم ی _االن مهاکان

 د یحرف بزن دیاتاقم شما باهم راحت باش یتو   رمی من م دی_نه جونم کجا بر لین

 دلم  زینکن عز یکار دارن تو خودتو قاط یبرن سرکار کل دیآقا هاکان خستن فردا با لی_ن
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 جلسه مهم دارم  هیفردا   نکهیشده و ا  ری_بله د هاکان

 نمتون یبین موقع م_باشه فردا او لین

زدو   ییهاکان به سمتم برگشت لبخند مردونه کوچولو  دمیکش یرفت پوف عی بعد سر و
 گفت:

 برم  گهی_من د هاکان

 د ی _بفرما

بهم نگاه کرد با   کردیداشت کفشاشو عوض م که یهاکان درحال میبه سمت در رفت باهم
 گفت:  یدار یلحن معن

 یرو فراموش نکن12_بهاکان

 کنم ی_باشه باشه فراموش نم

 د یگونمو بوس یخم شد رو  یبهم نگاه کرد به آروم هاکان

 ر ی _شب بخهاکان

 باز کرد ماتو مبهوت بهش نگاه کردم آروم لب زدم  درو

 ر ی_شب شمام بخ

بدنم همراهه ضربان قلبم   یگونم گذاشتم باز دما   یدستمو رو  یبسته شدن در به آروم با
 منو هاکان    یزدم از دست کارا   یهم بستمو لبخند محو   یور  یباال رفت چشمامو به آروم

 

 ( نیلی)آ

وقتا تو   یبود که بعض دهی همش حواسم به اون دختره ورپر دمیاز تئاتر نفهم  یچیه
همش حرف    هانیمنم از لج اون دوتا با ال دیخندیم  زیر  زیر  کردویپچ پچ م ریگوش دم
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تئاتر که تموم شد هممون از سرجامون بلند   میدی خندیم  نشیوقتا ب  یبعض یحت  زدمیم
 م یشد

 ن؟ یاومد  یبا چ هانی_الریدم

 ی _ما با تاکسهانیال

 _باشه پس من شمارو برسونم ریدم

 به سمتش برگشتمو سرد گفتم: عیبزنه که سر  یخواست حرف  هانیال

 هان؟ یال  ستیجور ن نیا می گرد یبرم یما با همون تاکس ری آقا دم ست ین یاز ی_نه نه ن

 ر یآقا دم شهینم ی_البته..منم دلم راضنها یال

 رسونم یمن شمارو م  شهی_نه مگه مریدم

 به سمتش برگشتمو گفتم: یلحن طعنه دار با

بهتره به برنامتون   نیشب باهم باش نی بخوا  دیشا  می_نه نه ما برنامه شمارو بهم نزن
 ن یبرس

  باشیج یهاکان تو  ن یباال داد انگار خوب طعنه حرفمو گرفته بود دستاشو ع ییابرو  ریدم
 فرو بردو گفت: 

 ی و از سرراهمون بر ی خونه االنم اگه اجازه بد می ر ی..شب ممیندار ی_نه برنامه خاص ریدم

و اون دختره زشت آندره باز   ری دم یحرص بهش نگاه کردم عقب گرد کردم که راه برا  با
 برگشتم که کتشو صاف کرد هان یسمت الشد با رفتنشون به  

 ر؟ ی برن خونه دم خوانیم  نای_االن ا 

  کنهیقهوه خوب درست م ریقهوه بخورن آقا دم  رن ی..حتما منیلی_من چه بدونم آهانیال
 خوردم  یچند بار
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نگهبان   م یدیسالن تئاتر که رس  یراهو بهم نشون داد جلوتر از اون راه افتادم جلو  هانیال
قبول نکرد خودش   ریاصرار کرد دم  یهم هرچ  هانیبراش اورد ال رو یدم نیسالن ماش

  میهم کنار هم عقب نشست  هانیپشت فرمون نشست اون بوقلمون کنار دستش منو ال
 گفت:   هانیکه ال   میراه بود ی تو

 کردم یم یکه اصل نشد کاش من رانندگ ینجوریا  ریخدا آقا دم ی_ا هانیال

 اول برسونم؟   روی من راننده باشم خب حاال ک  نباریداره ا  ی..چه اشکالهانیببر ال_حالتو ریدم

  رونیب میاز شانس من امروز که اومد شمیم  ادهیمترو پ  یشگیهم  ی_من همون جاهانیال
شرکت که آقا هاکان بهم داده بود دستم   نیهم ماش  سیخودم رفت سرو  نی هم ماش

 باشه

 انگار ادی خوابش م می_به نظر من اول آندره رو برسون

شده بودم االن که هوا بهم خورد بهترم خوابم   یاون سرتئاتر بود اونطور   زمی_نه عز آندره
 ادینم

 خت یریب یبرگشتم به جهنم افع رونیدستم فشردمو به سمت ب یحرص ناخنامو تو  با

 به نظرم اول شما دوتارو برسونم  هیه آندره طوالن_راریدم

معلومه   ی خونت توهم گناه دار یبرگرد  دیبعد از رسوندن آندره توهم با ی_خب باشه ول
 ی خسته ا 

  یتفاوت رومو ازش گرفتم لبخند محو مردونه ا  یجلو بهم نگاه کرد که ب  نهی آ یاز تو  ریدم
همه از وجود اون دختره کنارش دارم  بف خواستمی به نشونه باشه تکون داد نم یزدو سر
  یکه گمشه بره خونه جا فهمونمیدارم بهش م می رمستقیحرفم غ نی و ا خورمیحرص م

 نره  یا  گهید

 م؟ یقهوه بخور  هیبه نظرت چه طوره اول   ری _ دمآندره

 ؟ ی قهوه تازه اورد  ای_نکنه باز از اسپانریدم
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 قبله  یتازه تر از اون سر یلیخ یلیکه اوردم خ ی قهوه ا  یسر هی  نی_ا آندره

بودم   دهی از لهجش فهم نویا کرد یم  یزندگ ایاسپان  یآندره تو  قنیوقته باهم رف یلیخ پس
احمق رفته    اقتیل  یاونجا بزرگ شده بود دختره ب  یخودش ترک استانبول بود اما از بچگ

  نیخر که نه ع نیع گانروی اما زبون ب زنهیبا لهجه حرف م شویخارج از وطن زبون مادر
  نمیاحمقو بگو پس اون مدت که با من دوست بود با ا ادهمنه س زنهیخوب حرف م یچ

 بهم خورد مونی بوده چه خوب شد دوست

گوشه  هیپشت تحمل کنم لطفا شما  نی از ا شتر یب تونمینم گهیمن د  ری_آقا دمهانیال
 کنم  یجلو رانندگ امی من ب  دیسیوا 

 هان ی_باشه الریدم

شد و جاشونو با   ادهیپ نیاز ماش ستادویگوشه ا  ه یبهم کرد  ینگاه مین نهی آ یاز تو  ریدم
بهتر بود تا   نهیکنار خودم بش نکهیبهم دست داد ا یباهم عوض کردن حس خوب هانیال

بهم نگاه   ری کنه دم یاومد تا رانندگ یبهش م شتریپشت ب نیا  یکنار اون دختره از طرف
دستشو به سمت دستم که    یرومو ازش گرفتم به آروم کردموکرد منم سرد بهش نگاه 

خودش گذاشت چه   یپا  یفشرد و بعد دستشو برداشتو رو  یپام بود اورد به نرم یرو
آندره که زنگ  ل یداشت؟موبا  یاون فشارش چه معن یعنیبهم دست داد  یحس قشنگ

 اورد رونشیب شیمشک  یدست فیک ی حوصله از تو یخورد ب

تئاتر همون بهتر که  میرفت ری..اره همراهه دممی ایم  میدار  زمی_جانم عشقم؟..باشه عزآندره
 بوسمت ی..باشه گلم م یومد ین

 سلم برسون  نی _به متریدم

 ی ..با زمیعز   ی..اوکرسونهی بهت سلم م ری _دمآندره

دوست   ری با دم یعنیعشقم؟ کردم یگرد شده و دهن باز داشتم به آندره نگاه م یچشما  با
زودتر زنگ  تونستینم نی پسره مت نیا   یهان؟وایمنو ال نی ع یدوست معمول هینبود؟

شدم چشمامو با   رهیخ رونی و به ب دمیچرخ ری زدمو به سمت مخالف دم یبزنه؟لبخند 
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حرفا   نی من اهل ا  ر یدم دونستمیهم بستم و بازش کردم من از اولشم م یآرامش رو 
 :( ستین

 

 )هاکان( 

  کمیمدت  نی من ا  نیبب کردمیم  یاتاقم نشسته بودمو با اخم داشتم پروندرو بررس ی تو
  کمیکه  ر یاز کارا از دستم در رفته با اومدن دم یسر  هیهواسم خوب جمع نبود حساب  

 بود بهش نگاه کردمو به پرونده ها اشاره کردم  یجد  افشیق

 مشکل داره  یلیخ نی ا  میاز روش رد بش  میجلسه بذار هی؟ ید یپروندرو د ری_دم

به   یداد  یچرا برداشت  دمویتو خر یکه من برا  ییها طی _داداش پروندرو ول کن بلریدم
 هان؟ یال

 شده مگه؟   ینره چرا چ یخال نکهیا  ی_برا 

 شد نی مد داداش ا هم باهاش او  نیلی_آ ریدم

 نیل یو آ  هانیبودم ال دهی که شن ییباال دادم تا جا  ییکلفه بودنش نگاه کردم ابرو به
 هم بودن چه طور شده باهم رفتن تئاتر؟   ییدوست غذا

 تئاتر؟   یبر یخواستینم  ن یلی_مگه تو با آ

مگه تو قرار   هیهنوز سر اون ماجرا از دستم عصبان  ومدی با من ن نیلیاما آ خواستمی_مریدم
 ن؟ ی ایباهم ب یبد لیبه د طوینشد بل

 سرم شلوغه یلیاواخر خ نیا  ومدین شی_نه نگفتم فرصت پ

 ادامه داره؟  یفی_بلتکلریدم

 باال بردم  ادیز  یکراواتمو محکم کردمو دستمو به معن کمی
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 در صحبت داره  یسع دونمیاصل نم که یزبون هیبا   یعنی_با اضافه شدن ادامه داره 

 خدا از دست شما دوتا  ی_ا ریدم

از دستم فرار کنه؟اصل چرا ازم    خواستیم یشدم تا ک رهیبه روبه روم خ دمویکش یپوف
  کمی که من به سمتش  دونهیم   یبزنه؟چرا وقت یدربارش حرف خواستی نم کرد؟چرایفرار م

هرچند من از   ترسهی ازم م  اینکنه بهم اعتماد نداره   کردیم  یازم دور شمیدارم جذب م
خوب متوجه بشم همه   انموی باشم و حرف اطراف عاقل خواستمیحس اونم خبر داشتم م

  ییطورا   هیگفت عاشقش شدم اما   شهینم میبهم حس دار  لیبودن که منو د دهیفهم
  کمیمنم   شدیکاراش باعث م نی کنه با ا یازم دور  ینطوریا  خواستمی دوسش داشتم نم

 دختر التماس کنم هینبودم که به  یدلسرد بشم خب من مرد 

به  می شاپ  هممونم هست یداداش امشب رامان مارو دعوت کرده کاف ی_راستریدم
 هم هست  هانیال یسلمت

 ای _روش حساس شد 

اما   تونمی نم گهیباهم بلند شدن اومدن تئاتر به من م شبیحساس بشم د  دمی_باریدم
 تونه ی م هانیال یبرا 

 کنن یبه چشم دوست بهم نگاه م ستین یچی اون دوتا ه نینکن ب رشی_خودتو درگ

 یخوری حرص م یدار نوریا  لسی رامان با د یبه خودت بگه که وقت  دی با نویا  یکی_ ریدم
 ست ین یزی اون دوتا چ ن یعالم آدم بهت گفتن ب  کهیدرحال  یکنیم شی اما مخف

که به چشم دوست به  یهانیدوست داشت با ال لروی که د یباال دادم داشت رامان ییابرو 
   کردیم سهی مقا کنهینگاه م نیلیآ

 گفت  شهی نم یزیحده چ ن ی_عقلت تا هم

 کنه یم  یبرادرت چه فرق ای ..حاال طرف رانندت باشه هیحسود  ی_واال حسود ریدم

 نگاه کردم  ریزدمو به دم یخندپوز 
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  یکس نویا مونه ی..اون دختره مال من باشه مال من مشناسهی_داشته هام برادرو راننده نم
به رامان    لیمن خودم مطمئنم که د  یموضوعو بزرگ کن  نیا  خوادینم رهیازم بگ تونهینم

  لیمنو د  نیرابطه ب شهیکه رامان خودش کم کم دلسرد م دونمیم ی چشم نداره از طرف
 درست بشه چون خانوم درحال فرار کردنه ستین رهم اونطور که معلومه قرا

 نموند؟  یا   جهینت نیلیمنو آ   یوسط برا نیا  یهارو گرفت جهی_چه خوب همه نتریدم

 باال انداختمو گفتم: یا شونه

به حرفم   دیکن باهاش درست حرف بزن با_اون موقع که بهت گفتم نرو رابطتو تموم ن
 ی رابطتو بساز  گهیبار د هی  دیبا  یمونیاالنم که پش یداد یگوش م

 کرد  یباز  کمی   زیم  یبا خودکار رو  دویکش  یپوف ریدم

 کنن یخوشمون اومده که ازمون فرار م ییاز دخترا   ؟هردومونینیبی_سرنوشتمونو م ریدم

نه  ی اومده ول یعنی ومدهیخوشم ن ینکن اوال من فعل از کس ی _منو با خودت قات
اما مال تو    کنهیداره فرار م لی دل یب ی..دوما مال من الکیکنیکه تو فکرشو م یاونجور

  یباهاش باش یهروقتم خواست یپسش بزن یکه هروقت خواست یداره انتظار ندار لیدل
 خودمون   نی دخترا غرور دارن ع

 دارن آقا _غرور ندارن..ناز ریدم

 ره ی گی_هردوشو باهم دارن..مال توهم هردوشو باهم داره به کار م

 اونوقت؟   ی_مال تو چریدم

 غرور؟  ای نگاه کردم واقعا مال من کدومش بود؟ناز داشت  بهش

که برات اسم بردم   یینایکدوم از ا  چیکدومش..چون رفتاراش به ه  چی_مال من ه
 خوره ینم

 هم مثل خودتون متفاوت هستن  شونی _اریدم
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 به نشونه اره تکون دادم   یکردمو سر یخنده مردونه ا  تک

 

 ( لی)د

شاپ  رامان کار   یکاف یکه تو  نی لیآ میبود ستاده ی ا  هانیو ال لیاپن همراهه ن  پشت
آماده کردو جلومون گذاشت از دستور من درست کرده بود رنگشو   یدنی برامون نوش کردیم

 ده بوددراور یواقعا عال

که   میشاپ خودمونو دار یما االن کاف   گهیجون د  نیلی آ یینجا یخوبه که تو ا  یلی_خلین
 مکان خودمونه  نیع

  یوانا یداشت ل کهیهم درحال  نی لیآ میکرد  یتک خنده ا  مویبهم نگاه کرد  هانیال همراهه
 گفت:  کردیجمع م زویم  یرو  یاضاف

 جون  نی لیچرا شدم آ فهممی _آ بله..االن منیلیآ

 ی کنیکارو م نیا  یساله دار  نیانگار چند  ییا یکار م نیبه ا  یلیتو خ  نیلی_آ

  هی  کهویکلس بذاره که   کمیزد خواست   یکردو با ناز بهمون چشمک  ی تک خنده ا نیلیآ
 دختره صداش زد 

 د؟ یبرام عوض کن نو یا  شهیم دی_ببخش

 به سمت ما سه نفر برگشت و گفت:  دیکش یپوف نیلیآ

 د یخبرم کن دیخواست  یزی_من بهتره برم چنیلیآ

 زم ی _به کارت برس عز

 برگشتم   هانیو ال  لیبه سمت ن نیلیرفتن آ  با

 میاونطرف مزاحمش نش  میماهم بر دی ای_ب
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ه  باز صداش زدم که ب کرد ینگاه م کردیکه کاراشو م  نی لیداشت به آ هانیراه افتاد اما ال لین
 کردم  یخودش اومد تک خنده ا 

 م یبر ای_حواست کجاست ب 

 نیب  میبودن رفت ز یم هیکه دور   هیگفتو همراهمون اومد به سمت بق  یباشه ا هانیال
هم کنار رامان    هانیال ستادی هم کنارش ا لیکنار هاکان بود ن ری دم ستادمیهاکان و رامان ا 

 یلیخ م یبرامون درست کرده بود بود نیلیکه آ  ییها  یدنیهممون درحال خوردن نوش
 خوشمزه بود 

 نداره  یفیتعر یکه تو اوندفعه درست کرد  یزی_نسبت به اون چهاکان

 آقا هاکان  دیرینگ  رادی ا ادی ز  گهی_نه د

امکان داره   ستادهی ا  انجیا  سیرئ یداداش ناسلمت ری نگ رادی از کارکنم ا  گهی_راست مرامان 
 به خاطر شما طرفو اخراج کنه 

 زد به سمت رامان برگشتمو چپ چپ بهش نگاه کردم  یلبخند مردونه ا  هاکان

 ارم یسرت م ییچه بل نیدوستمو اخراج کن بب ی_جرات دار

چه  نیگفتن فلفل و نب میاز قد زهیر  نینب کلویخودشون..ه یهستن برا یی_کماندو ریدم
 زه یر

بهم نگاه   ی رچشمی گذاشتم هاکان ز  زیم  یرو  مویدن یبرگشتم نوش ریحرص به سمت دم با
 برگشت  ری زدو به سمت دم یکرد لبخند 

 خان  ری سوال دم  ریز  یبرد  کلشوی فلفل؟رسما ه ی_االن بهش گفتهاکان

 شه یم  ینطوریا افت ی_داداش من اشتباه کردم چرا قریدم

 حساس بشه   دم یبا  نیکرد   نیتوه لی_خب بدشون اومده به د لین
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حرفو زده بود   نیا  الیخ یکه ب لیبه سمت ن دویمنو هاکان باال پر  یابروها  همزمان
 به سمت هم برگشتنو زدن قدهم  ر یهمزمان همراهه دم  میبرگشت

 اریدست  ی _گل گفتریدم

 ستم ی ن ارتونیکه دست رونی ب ارمی تو شرکت دست  ری_عه آقا دملین

چشم  کنهینگاه م زیتوهمو داره به م دهیشو کشاخما  دمیسمت رامان برگشتم که د به
کردو به   نی زده اما ابروهاشو برام باالپا خودیرفتم که بفهمه باز حرف ب  لیبه ن یغره ا 

بهم کردو روشو ازم   ینگاه میبه هاکان نگاه کردم که ن یرچشمیبرگشت ز  هیسمت بق
  نیپل یبگه که صدا یزیرامان خواست چ میدیکش یوفگرفت هردومون همزمان باهم ه 

 صحنه رفته بود هممونو به سمت خودش جذب کرد    یکه رو

 قرار نبود ساعت ده بخونه؟االن که ساعت نه  گمی_مریدم

 اخمالو بود کمینگاه کرد   نیبه پل رامان

   گهید یک یجاشو داده   ای ض کردن حتما برنامرو عو  دونمی_نمرامان 

 زان یعز د ی_سلم به همه..لطفا بهم گوش کننیپل

 داشتم فکر نکنم قرار باشه بخونه  یشد حس بد رهیخ نیمشکوک به پل  رامان

  خوانیجمع هستن که نم نیا ی تو  ییبهتون بگم..کسا  یمهم یلیخ یزا یچ خوامی_منیپل
 شمی بزنن اما من امشب صداشون م یحرف

با تعجب    ستادیا  یبه سمتمون اومد از کنار هاکان رد شدو کنار من با نگران عی سر نیلیآ
 بگه  یچ خوادیم نی شده؟نکنه خبر داره که پل ینطوریچرا ا ن یبهش نگاه کردم ا

  ییکسا   یقراره صدا  نجانیدربارشون حرف بزنم امشب ا  خوامیکه م یی_کل عاشقانیپل
واضح حرف  روی..همه چستنیمتوجه دوست داشتنشون ن یبشم که خودشون حت

 مونهیپنهون نم یزی..چمیزنیم
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هاکان چشماش   میباال دادم همزمان همراهه هاکان به سمت هم برگشت ییابرو 
اصل قرار    گفتیکه بهم م یبهم دست داده بود حس  یحس بد  هی مشکوک شده بود 

لبشو گاز   ی به رامان نگاه کرد به آروم یبا نگران نی لیبگه آ  یخوب زیامشب چ  نیپل ستین
که دارم بهش فکر   یزیاون چ  دوارمی شد فقط ام جادیتنم ا  یتو  ی گرفت لرزش خاص

 نباشه  کنمیم

 ن؟ ی_آماده ا نیپل

 گفتن: کصدای همه

 _بلـــــــــــــه 

  ادیز   موضوع  نیاز ا  کمیاخم داشت و   هیعکس العملش چ نمیرامان نگاه کردم بب به
زده بود   ییحدسا هیقرار بود بگه خبر داشت و   نیکه پل یزیخوشحال نبود انگار از چ

 ما به خصوص رامان بود   پیاک  ینگاهش رو  نیپل

 د ینگران نباش رهیم  شیخوب پ  یهمه چ نی_بچه ها مضطرب نشنیپل

انگار   دی قلبش کش یرو  یدستشو به آروم نیلیکرد آ  یبه رامان نگاه یچشم ری ز  هاکان
گذاشته بودو   ز یم  یدستشو رو هیبود که  لیکه خونسرد بود ن یاونم نگران بود تنها کس

 د یرسیهم نگران به نظر م ریدم یداده بود حت هیبهش تک

 دونن ی م  نجانیکه ا  یینا یبگم همه ا خوامیکه م یزیچ  نی_اولنیپل

 هم باز کردو گفت:  دستاشو از   کردیبه رامان نگاه کرد که داشت با اخم بهش نگاه م نیپل

 _رامان من هنوز عاشقتم نیپل

سرشو   کمیتر انداخت هاکان هم   نی شروع کردن به دست زدن رامان نگاهشو پا همه
  ی نظر گرفتن رفتارها ریکرد اما تنها عکس العمل من ز  ی عقب تر بردو به سقف نگاه

که واقعا دوسش داشت   یکس  کردیم یتوجه یب نیبه عشق پل  نقدریرامان بود که ا 
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عقب   نویغلط شده بود و داشت پل اساتاحس یسر   هی ری انتخاب اول خودش بود اما درگ
 زد یم

 تورو از دلم جدا کنم تونم ی کار کنم؟نم یداره..چ قتی_حقنیپل

بدونه عکس   خواستینکردم انگار م یبه من نگاه کرد اما من بهش نگاه نباریا  هاکان
استرس داشت   یکه از رو  نی لیمنم به جاش به آ هیچ نی پل یالعمل من نسبت به حرفا

لباش بودو داشت   ی رو  یهم لبخند گنده ا  لینگاه کردم ن خوردیپوست لبشو م
 دن یرسیبه نظر م ردترخونس  یهم کم نیو پل  ریدم خورد یم  شویدنینوش

اما   دوننیکه همه م ییزایچ یعنی  دوننیکه همه نم ییزها یسراغ چ می_حاال بر نیپل
 کنن یسکوت م

برگشتم   ن یلیبه صورت تک ضرب بلند شد به سمت آ نیزدن طبل از پشت سر پل یصدا 
رد شدو به سمت پشت صحنه رفت   نمونیاز ب عی سر  ارهیکه آخرش نتونست دووم ب

گوش خراش بلندگوها همه   یبا بلند شدن صدا  کهویکار کنه اما   یچ خواست یم دونمینم
نگاه   جیبه اطراف گ نیصحنه اومد پل  یرو  عی سر  نی لی ن آگوشاشون گذاشت  یدستاشونو رو

فهموند   نیکس یکرد و با علمت دستش به موز  یگرفت عذرخواه نویدست پل نی لیآ کردیم
دست    نیلیکرد آ  فی کارارو رد یپخش کنه اونم با نشون دادن علمت اوک یقی که موس

که   یهمون لحظه رامان درحال دیگرفت و دنبال خودش به پشت صحنه کش نویپل
به   یشده بود خواست به اون سمت بره که هاکان جلوشو گرفت با نگران شتدستاش م

 سمتشون برگشتم 

 _رامان هاکان

 برم باهاش حرف بزنم  خوامی_ولم کن داداش مرامان 

 دستش رامانو عقب برد  هی با   یبه آروم هاکان

 نداشت   یدلشرو بگه قصد بد  یکه تو  یزیچ خواستیفقط م نیش نکن پل_بزرگهاکان

 به پشت صحنه اشاره کردو گفت:  د یموهاش کش  یتو  یکلفه دست رامان
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تموم شد    گهید خوامتینم گهیبار بهش گفتم د نیپس؟چند  ی_حرف دل من چرامان 
 بهش ثابت کردم  یواضح بهش فهموندم حت  یلیبار خ نیچند

کار کنم   یچ  دونستمیداشتم نم یهم بستم حس بد  یازشون گرفتم چشمامو رو  رومو
نه تنها به اون   زدیم  یضربه بد  نیرامان به خاطر من داشت به پل شدی نم ینطوریکاش ا 

خبر نداشت   کردمیبه خودشم..اون از علقه من به هاکان که داشتم پنهونش م 
باور کنه   خواستیاما نم دید یم  مد یشا زنهی من ضربان قلبم به خاطر اون م دونستینم

خود من هنوز باورم نشده بود که هاکانو دوست دارم   یمثل رامان باور کنه وقت  یکیچرا  
با   شدمو یکه تنها م   ییحس مبهم بود که هنوز بهم ثابت نشده بود اما وقتا هیواقعا برام  

بودم به  انتمام مدت تو فکر هاک  دمید یاومدم م ی به خودم که م کردمیخودم فکر م
خودم   ینسبت به هاکان تو  ییزا ی چ هیاره  دمی دیم  کردمیکه فکر م نیلیآ ن یپل یحرفا

   کنمیحس م

باهم   نی خوایم  کردمیفکر م یمن حت  کنهی_رامان اون حق داره رابطه شما فرق مریدم
 دیکن یآشت

 کرد   یتک خنده عصب رامان

  یمن امتحان نکردم؟من نخواستم؟ول یزن فکر کرد حرفو ن  نی_داداش حداقل تو ا رامان 
 ام فکر کنم ندهیبه آ خوامیزمان ازش گذشته م یتموم شد و کل

نگاهم به هاکان افتاد که   یاتفاق کنهیداره به من نگاه م دمیشک به سمتش برگشتم د  با
باال رفته بود انگار   کمیرومو ازشون گرفتم ضربان قلبم  کردیداشت بهم نگاه م یعصب

 جوابشو بدم  رمویرامانو به خودم بگ یاومد نگاها یخوشش نم

 بشم بهتره من برم  یعصب  نیبا حرف زدن درباره پل خوامی_اعصابم خورد شد نمرامان 

کرد رامان به سمتم    دی باال انداخت و حرفشو تا ی شونه ا  ری به سمتش برگشتم دم کامل
 برگشت روبهم گفت: 

   نمتیب ی_مرامان 
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 خودش جواب دادم  ن یبه نشونه باشه تکون دادم و ع یسر

 نمت یب ی_م

نشده بود   یهنوز ازشون خبر  نیو پل  نیلیرفتن رامان دوباره به سمت صحنه برگشتم آ با
 نگاه کرد گذاشت بهم  زیم ی رو  وانشوی خوردو ل  ش یدنیاز نوش کمی  ستادیهاکان کنارم ا 

 ه؟ ی _تو نظرت چهاکان

قرار    دیدیچون م شدیهاکان داشت کم کم حساس م کردمیسمتش برگشتم احساس م به
  کردمیفکر م یداشتم الک دمیشا  ای  نهیهارو بب تیرامان چشماشو باز کنه و واقع ستین

 م یهم نبود یدوست معمول ینبود ما حت یزیمنو هاکان که واقعا چ نیچون ب

 ؟ یا  نهی_در چه زم

 و رامان   نی_پلهاکان

 چشمام بفهمه  یحرفامو از تو  تیواقع  خواستیبه چشمام نگاه کرد انگار م هاکان

 بعدن بخوان باهم باشن  دیشا  ستیمعلوم ن گهی د  هیزندگ دونمی_نم

و بهم نگاه کرد سرشو تکون داد و نگاهشو ازم گرفت اما خدا    دیابروش باال پر هی  هاکان
 شد یبرمل نم  یداشت ول  ییها یچه معن  نمونیسکوت ب  نیهم  دونستیم

 

 ( نای)سول

 شدیباورم نم کردمینگاه م رون ی شکمم گذاشته بودمو از پنجره تراس به ب یرو  دستمو
بگو   ادیخوشم نم  ییمدت همش حس ضعف دارمو از هر بو   نیا دم یدیحامله باشم م
  نکهیاز ا ادیب ایبچه به دن ن ی بچه دار بشم دوست نداشتم ا خواستمیپس حاملم نم

نداشت پس   یخوب ندهیآ ن یش منو انگیبچه پ نی حامله بودم اصل خوشحال نبودم ا
  یحس  هی  یاز طرف شدیبدبخت هم نم ینطوری اومد ا  ینم ایوقت به دن  چیبهتر بود ه
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داشته باشم   یبچه ا  نیاز انگ  خواستمیبود که نم  نیبود اونم ا  بیدرونم بود که عج ی تو
  و  خوادیو نم  ستیبچه هاکان باشه اما حاال که هاکان ن نیپدر ا  خواستیدلم م دیشا

 بهتر بود  یلیخ ینطور یوقت مادر نشم ا  چ یپس زده شدم پس بهتره من ه

 _عشقم؟ 

عاشق داشتن بچه  ن یبهم زد انگ یبه سمتش برگشتم که لبخند  نیانگ  یصدا   دنیشن با
از  یچیه  گهیسرباز زدم االن اگه بفهمه حامله شدم د یهونه ا بود اما هربار سر ب

 ارهیبال درم یخوشحال

هاتون غرق   یکارابلوتز کشت ی تو ییوقت شب تنها ن یخانوم ا نایباشه سول ری _خنیانگ
 د؟ یکنی فکر م  نیدار یشده؟به چ

  ذارهیاگه بدونه نم  دونستمیاون عاشق داشتن بچه بود م بردیم  ییاز ماجرا بو نیانگ  دینبا
 اوردم یخلوتم م نی ا  یبرا  یبهونه ا هی  دیاالن با  نی که بندازمش به خاطرهم

 میکن  لقی  می خوای_م

 تکون دادو گفت:  یبهم نگاه کرد سر  نیمکث کردم انگ  یکم

 _خب نیانگ

  ی شدم تکون دادمو رو کلفه نکهیهوا به نشونه ا  یدستمو تو  یاراد ر یحرکت غ  هی ی تو
 تر بود نشستم کی از مبلها که بهم نزد یکی

 اونم   ی_تو فکر دردسرها 

 چه بهتر  خواستمی م نویانگار باورش شده بود خب منم هم دیکش یپوف نیانگ

 میکنی کارو م نیهرسال هم میر یم  یداریبرم لتویوسا   نا؟فقطیسول  ی_چه دردسرنیانگ

 ادامه داد   کهویبعد  دیخلص بهم مال یبه معنا  دستشو 
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به   نیبه دخترا برات آمادش کنن باشه؟بب گم یخودت برندار م لتمی_اصل باشه وسا نیانگ
 ؟ ی هست یفکر چ

خب تازه   یبود که به سرم زده بود ول یفکر نی باال انداختم واقعا احمقانه تر یا شونه
 که شده  هیکار

 _فکرم مشغولش بود

ماست   شهی کار هم نی ا لقی   میر یزمستونا م نجایا  می ایجانم تابستونا م نای_سولنیانگ
 شده  یچ نمی بگو بب گسید زیچ هینه نه تو مشکلت  

 چون اصل اعصابشو نداشتم  دادمیبحثو خاتمه م نیا  یطور هی   دیبا دمیکش یپوف

چون قبل کارن نبود االن کارن هم هست تازه به ما   نهی..فکرم مشغوله همنی_نه انگ
 دوست ندارن نویا  ادیکه بچه ها ز  یدونیم دی جد یل یوسا  دیعادت کرده به خونه جد

 ؟ ی_االن تو به فکر کارننیانگ

  دمیکش یشدم پوف  رهیبه نشونه اره تکون دادم نگامو ازش گرفتم و به روبه روم خ یسر
 زانوهاش خم شدو بهم نگاه کرد  ی روبه روم رو  نیانگ

  میکنیاتاق قشنگ براش آماده م هیاونجا   میرفت ی ؟وقتی هست یدلم نگران چ زی _عزنیانگ
..عادت شه یم  زیدوبار سوپرا  ینطوریدورش ا  مینداز یم  موی خریبراش م یاسباب باز  یکل
دوسش دارم بعدشم  یلیمن خ  نکهیبه خصوص ا میباور کن اوال ما دوسش دار  کنهیم

  میستین یناش گهید میکه بچه دار شد فردادست ماست فردا پس  نی واسه تمر کارن
 باشه؟ 

  یاالنشم حاملم چ نیمن هم  دیفهمیم  نیاگه انگ  یهم بستم وا  یرو یبه آروم چشمامو
 بزنم  یکردم لبخند خاطر جمع یخدا به سمتش برگشتم سع یا  کردیکار م

 _اوهوم قبوله

 ...... 
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 به دکترم نگاه کردم  یاسترس خاص با

 معلوم شد؟   جیشد نتا  ی_چ

 به سمتم برگشت   یبا ذوق خاص دکتر

   نی خانوم شما حامله ا نای_بله سول

 داشتم اونم به فنا رفت  دینور ام هی  ایخدا  یشکمم گذاشتم وا  یدستمو رو  دمویکش یآه

 دینگاه کن گهی بار د هی نی خواین؟می _مطمئن

  نجایکه ا  یشیمکان داره اشتباه رخ بده اما تو آزماا  نید یخونه م یکه تو ی_تو تستدکتر 
 صد در صده  جشی نت دنید یبا خون م

 بهش نگاه کردم  کلفه

 افتاد  یاتفاق م  نیا  دی_اما چه طور ممکنه نبا

 نگاه کرد  تورشیبه مان گهیبار د  هی  دکتر

 هست  سکیر هی   شهیهم  دهیمراقبت صد در صد جواب نم  شهیهم  زمی _عز

 طعنه ادامه دادم  با

 کرد  دایهم اومد منو پ سکی_اون ر 

 بابا یبچه اومدنم کجا بود ا  یری و  یریه  نیا  ی تو دمیبه موهام کش یدست کلفه

 ن؟ یکار کن ی چ  نی خوای_مدکتر 

 گفتم:  عی فکر کنم سر  یذره ا  نکهیا  بدون

 ..فورا ندازمشی_م

 چشماش گرد شد   دکتر
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 _اما..اما همسرتون؟ دکتر 

وقت که زودم باشه برام    هیلطفا  میبه بچه دار شدن ندار  یلی_منو همسرم فعل تما
 ن یبذار

 ذارم یوقت براتون م هیاما فردا   شهی_امروز که نمدکتر 

 زدم  ی بهش نگاه کردم لبخند یخوشحال با

 خوبه  یلی_باشه خ

 

 ( لی)د

  شمیبودو گوش دهیمبل دراز کش  یرو  نی لیاومدم آ  رونی از اتاقم ب دمیبه موهام کش  یدست
 دستش بود 

   ری _صبح بخ

 با لبخند به سمتم برگشت  نیلیآ

 زم یعز   ری_صبح بخنیلیآ

 نم یپاهاشو جمع کرد تا منم بش کمیسمتش رفتم که   به

 بگه؟  ی چ خواست یم یعنی   یگرفتیرو نم نیپل  یاگه تو جلو نیلیآ  ی وا شبی _درباره د

 خورن یقطعا تورو م  یسادگ  نهمهیبا ا یتو چه قدر ساده ا زمیعز ی_وا نیلیآ

 : دمیهمراه با خندش بلند شد با حرص غر غشیج یاز رونش گرفتم که صدا  یشگونین

 نمیسوال ازت کردم جواب بده بب هیبابا   ی_ا 

دوست   لروی هاکان د نکهیحرف بزنه ا خواستیبگه؟درباره شما م خواستیم  ی_چنیلیآ
 هم هاکانو  لیداره و د 
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 گفتم:  یهول کردم با لحن تهاجم کمی

 از کجاش دراورده؟  نو یا  نی_نه بابا پل

 گفت: یدار یلحن معن  هیهم با  نیلیآ

 د یانکارش کن یتا ک نی خوایم  فهممینم دیاز شما و آقا هاکان پرس دی با گهید نوی_انیلیآ

  شدینم ینطورید اتمومش کر ییجا  هیاز  د یبحثو با نیا  گفتمیهم م ن ی لیبود به آ وقتش
  ینطوریپس بهتره بهش بگم ا کردمیاز دوستم پنهون نم  چروییوقت ه   چیمن ه  یاز طرف

 شهی بار از روم برداشته م هی کنمی احساس م

 بهت بگم  یزیچ  هی خوام یم  نیلی_آ

مبل نشست و موهاشو    یبگم رو یچ خوامیم دونستیزد انگار م یچشماش برق  نیلیآ
 زد پشت گوشش 

 گوشم با توهه  ادیاعتراف م  ی_خب بونیلیآ

هم منتظر و   نی لینه آ ایبگم  دونستمیدهنمو قورت دادم هنوز دوبه شک بودم نم آب
 کلفه بشم  شدیباعث م نی که هم کردیکنجکاو داشت بهم نگاه م

 ؟ یخورد  خچالوی یتو  یتو بستن گم ی_م

  زمیدرسته؟بگو عز  ستین خچالی  یتو  یبستن ید ید یقاشق بخور هی  یخواستی_منیلیآ
 شمینم یعصب

سرمو باال گرفتمو بهش    عیبهونه بوده سر  هی یبود بستن دهیفهم نیلیانگار آ   دمیکش یپوف
 نگاه کردم 

 م یدی_منو هاکان همو بوس

 تو خوابت؟   زمی _باشه عزنیلیآ
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حقم داشت خودمم    کردمیمتکون داد فکرشو  یهنوز باورش نشده سر  نیلی بود آ معلوم
 کتمان  تارویانکارش کنمو واقع تونستمیم یاما تا ک شدیباورم نم 

 م ید یشب..اون شب همو بوس  م؟اونیخواب موند   ادتهی _نه تو باغچه..

باز شد چشماش گرد شده بودو   شتریب شتروی دهنش باز شد رفته رفته ب نیلیآ  کهوی
 مردد صداش زدم نکنه سکته کرده باشه   کردیمتعجب داشت بهم نگاه م

 ن؟ یلی_آ

 بردو شروع کرد به زدنم زی کم کم به خودش اومد با خشم به سمتم خ نیلیآ

دوتا دوتا ازم خوششون اومده فلن پسر   نکهیا گمیبه تو م مویزندگ ی _من همه چنیلیآ
ازم پنهونش   روی مهم زیچ  ن یهمچ  هیکار کرد اون وقت تو  یگفت فلن دختر چ یچ
 آرررره  شعوریب یکنیم

 خنده پسش زدم که با حرص بهم نگاه کرد  با

 کردم  فی تعر ری د کمی_من پنهونش نکردم فقط  

 برد  زیباز به سمتم خ نیلیآ

 گهی د  شهیم  ی_خب همون پنهون کارنیلیآ

حالت چهرش از  هیاز ثان یدر کثر کهویپرتش کردم اونور  دمویخند  یبلند  یصدا با
 کرد ریی بودن به فوضول شدن تغ یحرص

 قشنگ بود؟  نمی_خب بگو ببنیلیآ

 باال انداختمو رومو ازش گرفتم  یا شونه

 یکنی م  یالبافیخ یتو دار دونمی_واال من نم
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قلبش   ی دستشو رو دیمبل بلند شدو وسط سالن دور خودش چرخ  یاز رو نیلیآ  کهوی
 حالت خاص گفت:   هیگذاشتو با 

آخر   یو هاکان رومئو وا تی ژول لی د کنمیعاشقانه نگاه م لمیف هیانگار دارم   ی_وا نیلیآ
 شه یتموم م یچه طور لمیف

 گفتم:  یلحن مسخره ا  با

  از یپ مونهی م  نجایا  نی و ژول ایسفر دور دن  رهی ..رومئو با عشقش منیلی_بذار من بهت بگم آ
 ان ی ..پابرهیدستش م کنهی خورد م

 که انگار حالش گرفته شده بود گفت:  نیلیآ

 ؟ ی کنیم یباف یمنف  نقدری_چرا انیلیآ

 کنم واقع گرا هستم  ینم یباف ی_منف

 مبل بلند شدم دستامو به خودم چسبوندم بعد از هم باز کردم   یرو از 

 ست ی_بودن منو آقا هاکان اصل ممکن ن

 هم به دنبالم بلند شد نیلیآ

 کارساز بود دیخواهرته شا  لیبرو انکار کن ن گمی کرده؟م لیکه ن یی_چرا؟به خاطر غلطانیلیآ

 گذاشتم و گفتم:  زیم  یاپنو رو  یبه سمتش برگشتم نون رو  دیخند  ز یر زی خودش ر بعد

 انکارش کنم آقا هاکانه اونم اگه بتونم دیکه من با   ی_تنها کس

حالش   یهم روبه روم نشست حساب  نیلینشستم آ  زیپشت م ودمی عقب کش روی صندل
  شتریبودم که ب یبود دختر ومدهیگرفته بود بدبخت انگار اصل از حرفام خوشش ن

   سازمی م اهامیرو  ینه اونچه که خودم تو  نمیبب هیدوست داشتم اونچه که واقع

 هست  یرابطه ا  نتونیب یکنی _پس قبول منیلیآ
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 رفتار کنم یچه طور دونمیشدم اصل نم جی گ نیلیآ  دونمی_نم

دهنم  یتو یخال یاز نونو خال  کهیت هیفکر بود منم  ینگاه کرد انگار تو  زی به م نیلیآ
 و برامونم مهم نبود م یاریب گروید یزا یرفته بود که چ ادمونی گذاشتم هردومون  

 د؟ یباهم حرف نزد  یعنیشد؟ ی_بعد از اون چ نیلیآ

 کنه یادآوری که  کنهیم  یاونم همه کار ادینم  ادمی ار انگ  کنمیوانمود م  ی_من طور

 دهنم گذاشتم   ی کندمو تو گهید کهیت هیبا حرص   بعد

 شن یتر م بی_اتفاقات دارن عجنیلیآ

 کنم یحرف بزنه منم فرار م  خوادیمعلومه م  ارهی بهم فشار م یلی_خ

از نونو کند و اونم شروع کرد به خوردنش   کهیت هی  دیکش یچپ چپ نگام کردو پوف نیلیآ
 می صبحونرو آماده کن م یبر میکدوممون قصد نداشت  چیانگار ه

 ی شیوارد عمل م نجایتو ا  قای دق نیلی_آ

 تکون داد  یسر  یبا تعجب بهم نگاه کرد سوال نیلیآ

 با من حرف بزنه ادیب تونهینم ینطوریسرکار ا ییا ی _تو امروز با من م

 شما دوتا بشم؟  نیمانع ب  امیب یعنی_ نیلیآ

 ها به ظرف نچسبه  هیقراب شهی که باعث م یمونیفر م ی_مثل کاغذ تو 

  یاونوقت چ  ارهی م ر یروز تورو تنها به گ هی..هاکان بخواد لی_فقط از االن بهت بگم دنیلیآ
 ؟ یکنیکار م

تا   کردم؟اصلیم یبود اونوقت چه غلط نیلیانداختم حق با آ نی سرمو پا  دمویکش یپوف
اتفاقه بود که افتاده بود و هاکان هم عمرا از   ؟مهمی که چ کردم؟باالخرهی فرار م دیبا یک
 رفت ی م ادشی
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 _تو فکر کن من برم لباس عوض کنمنیلیآ

 .. 

باز   شهیهم  میبست یسمت آشپزخونرو نم  یا شهیتابستون بودو هوا هنوز گرم در ش  چون 
آشپزخونه  یا شهیهم در ش شد ی هوا سرد م یقتبود اما اونطور که معلوم بود زمستون و 

ورودو خروج باز  یبرا  یاصل  یو فقط در ورود  شدیسالن بسته م  یا  شهیو هم در ش
  شدمیراحت بود از همون در آشپزخونه وارد م مناالنا کار   نی به خاطرهم شدیگذاشته م
  نیلینبود آ یفعل خبر یعنینبود  یخب خبر میدی کش یدزدا سرک نیا  نهیع نی لیهمراهه آ

 گفت:  ی با لحن بامزه ا

 م یمونیم  یلورن و هارد  نی _عنیلیآ

 میاونا خنده دار باش نیع م یستی مجبور ن ی_ول

  یهاکان حساب یصدا  دنیبا شن کهوی برداشتم که   گهیقدم د هی یواشکی ازش گرفتم  رومو
 انداختمو به خودم چسبوندم  ن یلیدستمو دور کمر آ  عی هول کردمو سر

 ر ی_صبح بخنهاکا 

 ر ی _صبح بخ

همه   دیرس یو جذاب به نظر م  پی خوشت شهیلباش بود مثل هم  یرو یزیلبخند ر  هاکان
انتخاب رنگ کت و شلوار و ست کردن کراوات و لباس    یاومد تو  یهم بهش م یرنگ

  حیکرد انگار منتظر توض ینگاه نیلیبود هاکان به منو آ قهیواقعا خوش سل  رشی مردونه ز 
 کنه یکار م یچ نجایا  نیلیبود که بفهمه آ

مگه نه    رهی بگ ادی هم  یزیچ هی  خوادیاومدم که بهم کمک کنه م نیلی_من امروز همراهه آ
 ن؟ یلیآ

  شویسرحال صبح گاه افهیکرد هنوز ق  تیهدا  نی لیمن به سمت آ  ینگاهشو از رو  هاکان
 کرد یحفظ کرده بودو بهمون نگاه م
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شاپ   یکاف یبدرد کارمم تو  رمی بگ ادی  دیکارا هست با یسر هی_بله آقا هاکان نیلیآ
 امروز اومدم  نیبه خاطرهم  خورهیم

تکون داد اما بعد  دی به نشونه تا یبهونس سر نهایبود همه ا  ده یانگار فهم هاکان
 نگاهشو به سمت من اوردو به من نگاه کرد 

 م یباهم کار کن می خوای_امروز م

 کنار لبش گفت:  زیکراواتشو محکم تر کرد لباشو کج کرد و با همون لبخند ر  کمی  هاکان

 من برم  نی_باشه موفق باشهاکان

تکون دادو از   یا  گهی چشمش گذاشت سر د  یست کتو شلوارشو رو  یآفتاب نکیبعد ع و
رفتنش نگاه کردم   ریبه مس تی رفت با شکاک  رونیرد شدو ب میدر بود یکنارمون که جلو 

که زد معلوم شد اره   یموتی که تکون داد و ر یبا دست  دمی بره که د  خوادیم واقعا  نمیبب
 مشکوک گفت:   نیلیآ دم یکش یبا رفتنش نفس راحت رهی داره م

آقا هاکان همش دنبال توهه و دست از سرت بر    نیا  یجون تو مطمئن لید  گمی_منیلیآ
 داره؟ ینم

 بود  بیازش گرفتم رفتار امروزش واقعا عج  رومو

 فکر نکردم  نطوری_من اصل ا نیلیآ

 ی فهمی_تو که نم

 رفتن هاکان نگاه کرد  ری برگشت و به مس نیلیآ

 نبود رفت  الشم یخ نی _عنیلیآ

 کنه  هیگوشه گر هی_حتما رفته 

  شدیآبرومو برد نم شعوریچپ چپ نگام کرد منم با حرص رومو ازش گرفتم پسره ب نیلیآ
  یا  گمیکه من دارم راستشو م   دیفهمیهم م نیل یآ  نیا  کردیقبل رفتار م یروزا  نیع کمی
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برداشت   یا  گهید زیمن هوا برم داشته حرکات سادشو به چ کنهی حاال فکر م  نیبابا ا 
از اون کشنه مرده هاشم که براش جون   یکیمنم  کنهی فکر م دیشا  دونمی چه م کنمیم
 :/ دنیم

 

 ن( )راما 

 رفتم ی دو تا دستامو بهم چسبونده بودمو به چونم زدم کلفه داشتم راه م کف

کنم چون   یازت معذرت خواه  خوامینم کنمیکارارو م نیدوست دارم ا  یلی_چون خنیپل
 رامان  ستمین مونی اصل پش

 سمتش برگشتم  به

 ؟ یبگ یی خوا یچه قدر م نی پل گهی_بسه بسه د 

 نگاهشو به پارکت ها داد دو یکش یپوف نیپل

دوست دارم فقط   لروی من د  ینیبیبهت ندارم؟نم  یبهت بگم که حس  یبه چه زبون گهی_د
 تو قلبم اونو دارم 

  کردیحسوحالم فرق م  نباریرومو ازش گرفتم و دوباره شروع کردم به راه رفتن اما ا کلفه
رفتمو جلوش   نوشتمیم  کردمویم  نیمدت بود داشتم تمر هیبه سمت دفتر نوتم که 

 ز یرو م دمیکوب

 خونمیآهنگ م کنمویم  نی اون تمر  ی_برا 

  یکه روش نوشته شده بود "برا رهیبگ زیم  ینگاهشو از دفتر نوت رو نکهیبدون ا نیپل
 گفت:   ی" با ناراحتلید

 اون دوست نداره  ی_ولنیپل

 امکان نداشت   نیبه سمتش برگشتم ا  یسوال
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 ؟ ی_چ

مبل بلند شدو با خشم    یبا خشم نگاهشو از اون دفتر نوت گرفتو بهم نگاه کرد از رو  نیپل
 شروع کرد به حرف زدن 

 کنن؟ یبهم نگاه م  یو هاکان چه طور لید ینیبب  یتونیتورو دوست نداره نم لی_دنیپل

 تکون دادمو گفتم: ن یبه طرف یها سر وونه ی د نیترس زدم ع یاز رو  یپوزخند

 دروغه یگ یمزخرف م ی_دار

 ی ریگی م دهیچرا ناد   دونمیاما نم یدونی _نه درسته تو هم خودت خوب منیپل

 همون پوزخند گوشه لبم گفتم:  با

 _خواهشا برو 

 کنه یبهت نگاه نم یا  گهیبه چشم د دونهیتورو دوست خودش م لی_دنیپل

 زدم:  داد

 برو  نجای_از ا 

 بلند به سمت در رفت اما قبلش به سمتم برگشت  ینگاه بهم کرد بعد با قدما  هی

منم که    نیاون روز ا  یشیناراحت م یلیحرفام که بهت ثابت شد خ  نی ا یروز  هی_نیپل
 به عنوان دوست  یفقط کنارتم حت

به صورتم به موهام به  ی دست دمیبهشون کش ی کردم چشمام سوخت دست احساس
همشون   نیپل ی رچند حرفاه  نمیهارو بب تی واقع  خواستمینم دم یپشت گردنم کش
و راحت   ی میهاکانو دوست نداشت عاشقش نبود اون فقط با من صم لی مزخرف بود د
موضوعو    نی ا  دیبا دادیو داشت با حرفاش منو شکنجه م دیفهمینم دونست یبود اون نم

  ندشویآ ن یپل خواستمینم میباش  میتونیهم نم یدوست معمول  یحت نم یبیم  کردمیتموم م
  نی ا  خواستیاون نم یاز طرف گشتیبرنم نیبه پل گهی به خاطر من بسوزونه من حسم د
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  یدوست نیا  دیتموم شدس پس با  مونیهم معن یبرا  گهی که منو اون د نهیبب توی واقع
به سمتش رفتم صدام   نی به خاطرهم فتمیبدم تا من از سرش ب  انی هم پا رویمعمول

 تر اومد  نی پا

 ر یتقص دمیتو بود..شا ریتقص دی..شامیرابطمونو ادامه بد می..منو تو نتونستنی_پل
 م یدار یفقط.. رابطه کار  نیبعد ا  میدوست باش  یحت  میتونی ..اما..اما نمستیمن..مهم ن

 

 (نی)پل

هم فشار دادم تا   ی لبامو رو نی سخت بود به خاطرهم  یلیوزن حرفاش برام خ  تحمل
کرده بودم به   تشیاذ  یلیوش خورد نشم حق داشت خجل نی از ا  شتریبغضم نشکنه تا ب

که دوباره رابطمو باهاش بسازم اما اون   دمیکوبیم واریخودمو به درود نیخاطرهم
عاشق   لی باز کنه تا بفهمه که د ها قتی حق  یچشمشو رو خواست ینم یعنی  خواستینم

به خودم اومدم   ری قدرشو دونستم که از دستش دادم د یهاکانه و من عاشق اون وقت
  یحرف چیه یخودم بود ب ریتقص یحفظ کردنش اقدام کردم همه چ یبرا  رید  دمیجنب رید

که   دیفهمیبود باالخره خودش م دهیفا یب  نجایرفتم موندنم ا ی به سمت در خروج
اکان پشت در درو باز کردم ه  نکهیگذره هم ینم  کنهیاونطور که اون فکر م  برشدورو
از گردوخاک   کمی معلوم بود   دیکشیکتش دست م نیشد که داشت به آست انی نما

موضوع   نی کتش نشسته بود که اصل از ا  یکه درحال ساختش بودن رو  یساختمون کنار
اومد هاکان با باز شدن   یخوشش م دمیاومد خب هاکان آصلن بود نبا یخوشش نم

من جا خورد انگار بعد از  دنیشده بود گرفت با د زیدر نگاهشو از بازوش که حاال تم
 من خونه رامان باشمو نداشت   نکهیانتظار ا روز ی د یماجرا 

 ن؟ ی_پلهاکان

قدم بهم  هینگاه کردم   نیچشمام جمع شد اما نگاهمو ازش گرفتمو به زم  یتو  اشک
 شد  کی نزد

 ؟ ی_خوبهاکان
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هاکان   نی پا دیکقطره اشک از گوشه چشمم چ  هیبه نشونه نه تکون دادمو  یسر
 به من لطف داشت  شهیباهاش راحت بودم اونم هم  یلیمن بود خ  یمیدوست صم

 ن؟ ی_دعوا کردهاکان

  گهیکس د هی  یدوست داره برا  روی ا  گهیاون کس د  میستیدوست هم ن گهید  گهی_م
 خونهیآهنگ م

 بهم نگاه کرد  دویبه لباش کش ی نگاهش مشکوک شد دست کمی  هاکان

 ؟ ی ک ی_برا هاکان

 _برو از خودش بپرس 

 

 )هاکان( 

بگه هم  خواستینگران شده بود انگار هم م کمیبهش نگاه کردم نگاهش   مشکوک 
رامان   تاریگ یرفت درو بستم از پله ها باال رفتم صدا  رونی از کنارم رد شدو ب  خواستینم
بهش اشاره کرده   نیپل کهیهمون کنهیکار م دیآهنگ جد هی  یاومد معلوم بود داره رو  یم
فرو بردمو بهش نگاه کردم پشتش به من بودو روبه پنجره   بامیج ید دستمو تو بو

باشه که مال من بود داشتم خون خودمو   یکس  یاون آهنگ برا  نکه ینشسته بود از ا
  وهیبه ش  دیمن هاکان آصلن بودم با شدینم ینطوریا  بودمیخونسرد م دیاما با   خوردمیم

بشکونه اما   همسرش سر تونهی بلده و م رتی غ یوگرنه هر مرد  کردمیهاکان آصلن رفتار م
همه داشته هامو   ینطوری ا  کردمیرفتار م گفتیبودو منطق م یکه اصول یمن اونجور

نداشتم مانع احساسات اون بشم چون هنوز از حس   یمن حق یاز طرف  کردم یحفظ م
دوست به   هیبه چشم   لینسبت به خودم مطمئن نشده بودم اما مطمئن بودم که د لید

 بود یکاف المیراحت بودن خ یرا ب نیکه هم کنهیرامان نگاه م

 ده؟ یآهنگ جد  نی _ا
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 زد  یصدام دست از زدن برداشتو به سمتم برگشت لبخند کوتاه  دنیبا شن رامان

 ی اومد   ؟خوشیاومد  ی_کرامان 

 ن؟ یخوب نبود دعوا کرد حالش   دمی رو د نی_پل

 ؟ ی_اره تو چرا اومدرامان 

 ؟ ی نگرانت شدم خوب شبی_من بعد د 

 نگاهشو ازم گرفت   رامان

 ؟ ییخوا ی_اره خوبم..قهوه مرامان 

 به نشونه اره تکون دادم و به سمت مبل رفتمو روش نشستم  یسر

 و پرسش؟  یکی_ن

برش داشتو   عی افتاد سر  یبغل زیم  یاز سر جاش بلند شد نگاهش به دفتر نوت رو   رامان
ندادم چرا   یتی گذاشت مشکوک بهش نگاه کردم اما اهم انوشیپ یبه صورت پشت رو 

 کارو کرد؟  نیا

 ی خوش شانس شدی_قهوم داشت تموم مرامان 

 سمتش برگشتم  به

 _واقعا؟ 

 _اوهوم رامان 

کوتاه به   یت کنه منم از سر جام بلند شدمو با قدما رفت آشپزخونه تا قهوه درس  رامان
 فرو بردم  بمی ج یسمت دفتر نوتش رفتم دستمو تو 

 حس کردم   نطوری؟ا ی ساز ی م دیآهنگ جد  ی_تو دار

 گفت:  کردیداشت قهوه آماده م کهیدرحال رامان
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 چرخه یسرم م یتو  هیچند وقت هیکه  ه یملود   هی_اره رامان 

 بهت؟  شهیالهام م یعنی_

 قا ی_دقرامان 

  شهی قلبش داره که بهش الهام م یتو   یعشق هی یعنیبهش.. شهیتر شدم الهام م  مشکوک 
بهش نگاه کردم پشتش بهم  گسید  یکی یبرا  دیهاکان شا  الیخی دستم مشت شد ب

  هیاسم آهنگش چ نمیمردد دستمو سمت دفتر نوتش بردم بب  کردیبودو داشت کارشو م 
اول نوشته شده بود چشمامو   حهصف  یکه رو یزی چ دنی دفترو برگردوندم با د یوقت

"چشمامو باز کردم دفترو همونجور سر جاش  ل ید یهم فشار دادم"برا  یمحکم رو 
من   یکه واقعا برا  ل یبودنمو کنار بذارم د یکردم عصب یگذاشتمو به رامان نگاه کردم سع

  زهی ر رباشه احساسات مردونم نسبت به دخت ینبود که براش سر بشکونم اما خب هرچ
خودم   وهی به ش کردمیعجوالنه رفتار م  دیفرق کرده بود اما بازهم نبا  ل یمثل د یناز  زهیم

و رامان باهم    لیچون د ادیخوشش ب لینرم نرم آهسته آهسته رامان حق داشت که از د
داشتن که اصل دلم  ی مشترک یحس ها   هیبودن تازه هردوشون   یمیصم یلیخ
  یواقع لیمنو د  نیاحساسات ب ندهیاگر در آ یبکنم از طرف یاالن دربارش فکر  خواستینم

اتفاقات داشت   ن یحرفاس اما حاال با وجود ا نی عاقل تر از ا  ادیبشه قطعا رامان کوتاه م
 نهینب بی تا آس گرفتمی کارو م نیا  ی جلو دیکه من با دادی دلش پروبال م یبه جوونه تو 

  یبود آدما یساساتاح یلیخ  ساختیکه م یقیموس  کردویکه م یچون رامان به خاطر کار
شلوارم   بی ج یدستامو تو  شهی فاصله گرفتم باز مثل هم انوشیاز پ نطورنیحرفه هم  نیا

 فرو بردم رامان که فنجون قهوه به دستش بود به سمتم اومد  

 _ممنون 

مبل    یدسته مبل نشستم رامان هم رو یرو  میدستش گرفتم هردو به سمت مبل رفت از 
 دستش نشست  یروبه روم رو 

خوب   یلیخ  نیکرد یحل م گهیباهمد  یماجرارو بدون دعوا و ناراحت نی ا  د یتونستی_اگه م
 شد یم
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 شد  زی صبرم لبر روز ی اما د  یدونیکردم خودت م ی_سعرامان 

 کنه یفکر نم نطوریا ن یمتاسفانه پل ی_ول

 باال انداخت  یشونه ا  رامان

  رحمانهیب یلیدلشو شکستم خ یلیخ دونمی..مم یکنیجور فکر م هیبه بعد  نی_از ا رامان 
 ادامه بده هم من  شویزندگ د یهم اون با دینفهم یا  گهیجور د یرفتار کردم متوجهم ول

رفتار کنم که در شان   یطور کردم یم یچشمم بود اما سع یجمله کوتاه جلو  هیاون   هنوز 
 عجول  ی رتیمرد غ هیاشه نه هاکان آصلن ب

 کنه؟؟  دایبه کدوم سمت ادامه پ خوادیم  یزندگ نی _ا

 گرم یکه ازش الهام م ی_به سمترامان 

  لیبه سمت د  رمیفاصله بگ دیچرخی سرم م ی که تو   ییزایاز قهوم خوردم تا از چ کمی
 منظورش بود  

 نوشته شده بود؟  یک یترانه برا  نینه به طور کامل ا  یبه گوشم خورد ول ییزا ی چ هی_انگار 

 کرد بعد جواب داد ی لباش نشست مکث یرو  ی لبخند  رامان

  یهنوز کار داره ول شی جاها  هیهنوز ناقصه   یبمونه..از طرف زی_بذار فعل سوپرا رامان 
 بشه   تونهی م یاعتراف عشق هی خونمیکه همه باشن م  ییجا  هیتموم که بشه 

نبود دست   مانهیصم گهید  افمیتر شد ق یام توهم رفت و نگاهم جداخم  کمیکم  کم
  ی تو  یبزرگتر یلیخ ی اما اون انگار برنامه ها  کردمیبرنده نگاهش م زوی خودم نبود ت

  کمیهم به رامان    لید ی نگاه ها یاز طرف فتهیاتفاق ب ذاشتمیم  دیسرش بود که من نبا
  دونستمیبذاره هرچند م ری هم تاث  لید ی رامان رو ات حرک ن یا  دمی ترسی اعصابم بود م  یرو

بهش نداره اما خب من   یو حس  کنهیدوست به رامان نگاه م هیفقط به چشم  لیکه د
قلبم بود کنار  یکه تو  یهم نسبت به کس ییترس ها هیخودم  یبرا  دیمرد بودم و با

 ذاشتم یم
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  ییخوا ی که م ی..هرکاریاصل دوست ندارم ناراحت بش ی برادرم نی ..تو عنی_ رامان بب
قبلش حساب کتاب خودتو بکن و با توجه به اون حرکت کن با عجله رفتار    یانجام بد

 ی نکن که بعدش ناراحت بش

 نکنم؟  ییخوش اشتها  یبگ ییخوا یم یعنی_رامان 

اما   کردمی مسئلرو تمومش م  نی ا  یطور هی  دیباال انداختم با دونمینم یبه معن یا شونه
 یچه طور دونمینم

 کنمیکار دارم م ی_من متوجهم که چرامان 

 پنهونش کنم بهش نگاه کردم  کردمیم یکه سع یاز قهوم خوردم با حرص  گهید کمی

 هیخوب یلی خ زی_عشق چرامان 

 گذاشتم  ز یم  یرو مویتکون دادم و فنجون خال دی به نشونه تا یسر

 ارم؟ یب گه یقهوه د  هی_رامان 

 برگردم شرکت  دیمنتظرمه با ری_نه..دم

برداشتو جابه جا کرد از سر جام بلند شدم   تارشوی باشه تکون داد گ یبه معن یسر  رامان
 رامان به سمتم برگشت 

که برعهده   یتیر یمد   نیبا ا یخوشحال شدم ول یسینو یترانه م یدوباره دار  نکهی_از ا 
  هیتو  هیکار سخت نایا  تی ر یمد  نهیا  ؟منظورمیببر شیپ یچه طور ییخوا یم یگرفت

 ی هنرمند 

 د یکش تاری گ یبه تارها یدست رامان

 خوام ینم روی نظر کس نبار یاما ا   ذارمی_به نظرت احترام مرامان 

 کمک من حساب کن  یرو  شهی_باشه هم
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دور   یکردمو از سالن اصل یبه نشونه باشه تکون داد خدافس  یزدو سر ی لبخند  رامان
 نکهیدرو باز کردم هم  دمی به کت و شلوارم کش یرفتم دست یشدم به سمت در خروج
  واریاز د  شویمن تک  دنیداده بود با د هیتک واری افتاد که به د نیبستمش چشمم به پل

 ستادیگرفتو روبه روم ا 

 ن؟ ی_پل

 _منتظر تو بودم هاکان نیپل

 تکون دادم  دی به نشونه تا یسر

 م؟ یحرف بزن  ییاج هی  میبر ی_دوست دار

ازت   یسوال  هی  خوامیشلوغه فقط م یلیسرت خ دونم یمزاحمت بشم م  خوامی_نه نمنیپل
 ؟ یکار کن یچ  ییخوایموضوع م  نیبپرسم درباره ا 

 _درباره کدوم موضوع؟ 

 اد ی از تو خوشش م  لی د نکهیدوست داره وا لرویطرفه د ه یرامان  نکهی_ا نیپل

  یاما برا دم یجنگیم  خواستمیکه م  ییزا ی به دست اوردن چ یبهش نگاه کردم من برا  یجد
اون مال من بود  شدیجزو داشته من محسوب م لیبه دست اوردن داشته هام نه د

داشتم به  ینبود براش بجنگم من به اون بوسه اعتقاد خاص یاز یسهم من بود پس ن 
  ی اون برا میکه نسبت بهم داشت  یاتساس ها و اح ی جذب شدنمون به سمت هم به نگران

اما   خوادی مطمئن بودم که اونم منو م  یوقت  خواستمیبود که من م یز ی من بود همون چ
از دست ندادنش و    یبرا دمی جنگ یم  زیچ هی  ی..اما برامیکرد یم یخب در برابر هم لجباز 

که به رامان   یمنو نسبت به ضربه ا   کردینگران نم لی موضوع رامان منو نسبت به د  نیا
 ن یهم کردینگران م خوردیم

 کنم   یکار خوامی_معلومه که نم
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هنوز   کهیدارم درحال یینقشه ها هی گفتمیجا خورد انگار االن انتظار داشت بهش م نیپل
 سرم نبود  یتو  یزیچ

منم رامانو با   ییخوایم  لرویتو د  می خوایم  زو یچ  هی_هاکان منو تو هردومون نیپل
 م یکارو بکن نی ا  میتونی م گهی همد

 بکنم یفعل براشون کار تونستمیرامان اما خب نم یاون برا   یبرا سوختیبراش م دلم

  ری مس یبه احساسات کس  میتون ی ما نم  یگیم یدار یچ یستیبه نظرم تو متوجه ن نی_پل
 م یندار ی حق نی همچ میبد

 حق به جانب گفت:  نیپل

  نویا دی با گهیرامان د یدونینسبت به تو معلومه خودتم م لید ..احساساتمی_دارنیپل
 میکارو بکن  نیا م یتونی بفهمه باهم م

  لروید خواستمیمسخره بشم نم یباز  هیوارد   خواستیتر شد اصل دلم نم ی جد افمیق
به زور به سمت   نکهیاجازه بدم خودش انتخاب کنه نه ا خواستمیکارا بکنم م نیا  ریدرگ

 خودم بکشونمش 

 رسونمت یم  ییهرجا بخوا   رمیگی م ده یحرفاتم ناد  نی ا  نیپل گهید هی_کاف

 روشو ازم گرفت  نیپل

 رم ی خودم م  ست ین یاز ی_ننیپل

  خوادیبود حتما م ری زنگ خورد به صفحش نگاه کردم دم لمیموبا  دمی کش یرفتنش پوف با
 باز غرغر کنه که همه کارها به گردنش افتاده 

 ر؟ ی_بله دم

 جانهیباز دنبال ه نیانگ نی؟ا یی _هاکان کجا ریدم

 کردم  اخم
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 شده؟  یچ  ام یم  گهید  کمی_

 زدمو روشنش کردم  نویماش موتیر

 نیهمچ   هی ای کنن  یپرونده هارو بررس خوانی_با حسابدارش اومده معلومه مریدم
 ییزا یچ

 خوب گوش کنو اعتراض نکن گمو ی بهت م یحاال هرچ ری _باشه دم

نگران بودم تو نبودم باز   ساختنی وقت باهم نم چی دوتا ه نی بود ا یبدجور حرص  صداش
 بدتر بشه  نیدعواشون بشه کار از ا

 بهش نگفتم  یز یچ هی_بگو تا  ریدم

اونجا درسته پشت تورو    امیب یباهاش جروبحث کن یدونیخودت م ریخب دم یلی_خ
 ست ی ن دونیاونجا شرکته م  کنمیم ی باهات چه برخورد یدونی اما بعدش م  گرمیم

 کنهیم  دیتهد  نیا  ستیبابا من حالم خوب ن ی خب ا یلی_خریدم

 تو فقط..  گمیم یچ  ن ی_گوش بده بب

 

 ( نی)انگ

ازت   نجایا  ارنیشرکت هست م نی ا  ویاتاق آرش ی که تو ییتمام پرونده ها  گهید  کمی_
  ریغ زیچ  هیباشه   یپول اگه مشکل انیدرمورد جر  یکن یخوب بررس  رویهمه چ خوامیم

 ؟ ید یفهم ید یبه من نشون م یاری درشون م یهرچ یقانون

 _بله چشم آقا 

دهنم   یدونه تو  هیبود رفتمو   زی م یکه رو  ییفاصله گرفتم به سمت قرص نعناها ازش
 گذاشتم 
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با حساب کتاب   رویهمه چ نایا  شهینم دایپ یی آدما خطا  نی_داداش..تو حساب ا ریبک
 دن یانجام م

 شه یکه معلوم نم مینکن یپسر تا بررس میدونی_نم

نه اون   کنمی کار م نیا  یمن برا   کردمی وقتا احساس م یمشکوک بهم نگاه کرد بعض ریبک
 من  یبرا 

 درسته داداش؟  یدار یینقشه ها  هی_پس حتما  ریبک

  شم؟نهیم یراض  نقدریبه هم یکن ی..فکر منقدریا یعنیدارم..چهلو هشت درصد   ری _دارم بک
وجود رامان برامون الزمه اگه بتونم   نیهم ی برا  خوامیمقامو م ن ینه..من باالتر ریبک

  نیا  یتو  ییزا یچ  هیاگه بتونم  نی هم یبرا  شمی رامانو به سمت خودم بکشونم موفق م
 ندازه کار تمومه به شک ب نوکنم که راما دایپرونده ها پ

 سمت حسابدارم رفتم به

ذره   هیاونجا هم باشه   دیهست با نجایا  یهرچ ادی که داره م هی پرونده ها حیتوض نی _ا
 اونور بهم گزارش بده  نوریتداخل ا

 حرفش موند  ر یبزنه که با اومدن دم یکرد خواست حرف یبه پرونده ها نگاه حسابدار

 ی از پرونده هارو خواسته بود  ییو یآرش دمیشن کهی سلم..تا جا نی _اووو انگریدم

پر شده بود از پرونده و زونکن پشت   نشی که هم طبقه باالش و هم پا یچرخ دست هی
 گفت:  دویپرونده ها کش یرو  یسرش اورده شد دست

هرجور دلت   نجاسیا میداشت ری چندسال اخ نی ا  ی که تو ییتمام پرونده ها  نی _ببریدم
 زشون یبهم بر خوادیم

 ستادم ی قرص نعنا برداشتمو با دندونم نصفش کردم روبه روش ا  گهیدونه د هی

 نه؟  ترسمینم یبگ ییخوا یتو االن م  یعنی_آها  
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 زد   ی پوزخند ریدم

 ینقطه ضعف چیه یتونینم ریمارو با خودت اشتباه نگ  هیما قانون ی همه کارها نجای_اریدم
 یکن  دایازمون پ

 گفتم: ریبکاشاره کردمو روبه  بهش

 آدمم ن یمطمئن ا   یاعتماد به نفس و رفتارها  نیا  ؟عاشقی نیبی_م

 چشمام زل زد  یشد تو  کی قدم نزد  هیداد بهم   لمیتحو یا  گهید پوزخند

شرکت قول دادم که باهات کل   نیا  سیبه رئ نجایا  یکه پاتو گذاشت  یروز  یدونی_مریدم
 شهیوقتا نم  یاز کنارت رد بشم اما خب بعض  نمتویباد هوا بب نینندازم جوابتو ندم ع 

توجه آدمو به خودش جلب بکنه  شهی باد هوا باعث م نیاوقات هم یبعض  یدونیم گهید
 گذرم ی که دادم ساده از کنار باد هوا م  یطبق قول از و ب  میداریاما خب ما حرمت نگه م

 گفت:  یپرونده ها اشاره کردو با لحن مسخره ا هب

 ی االن خسته نباش ن ی_از همریدم

به   یو با مکث ستادیا  دیکش یکه صداش زدم پوف رونیروشو ازم گرفت خواست بره ب ریدم
 سمتم برگشت 

با سر   ینیب  یم  خورهیپات سر م هویباش   ییباال ی رفتارت که انگار باال نیمراقب ا  نی_بب
 تورو نجات بده  تونه ی هاکان آصلن هم نم نیزم ی خورد

 کردو خونسرد بهم نگاه کرد   یتک خنده ا  ریدم

 ی پام نمون ری سر بخورم و سقوط کنم مواظب باش ز   یاگه اونطور نی _حاال تو ببریدم

 زد  یپوزخند

نکنم حاال   البته فکر دی_هروقتم کارتون با پرونده ها تموم شد به مهرانا خانوم خبر بد ریدم
 حاال تموم بشه 
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 ( نای)سول

 بلند شدم روبه مهرانا ادامه دادم:  میصندل  یرو از 

  یعنیبرام مهمه  یلیکارهارو دنبال کنم خ نکهیهم داشته باشم ا لی میآدرس ا  هی خوامی_م
 افته خبردار بشم یکه م یاز هر اتفاق   خوامیم

اتاقه و داره   یاومد تو  یکردن مهرانا که انگار اصل خوشش نم ادداشتیشروع کرد به   لین
 گفت:  یبا لحن سرد  شنوهیدستورات منو م

خانوم؟شما در بخش  نایسول  دیبا کدوم سمت اداره کن دی خوایم  روی داخل ی_کارها مهرانا
 شهیگزارش بهتون داده م هیبه عنوان سهام دار هم   نیشرکت حضور ندار یادار

 برگشت   لیبه سمت ن مهرانا

 پاک کن  روی اون اخر نوشت  کهی_اونمارل

  گرفتمیم  زمیاز م مویداشتم تک کهیتا حرصمو پنهون کنم درحال دمیبه موهام کش  یدست
 خودمو از تکوتا نندازم گفتم:  نکهیا  یبرا 

 رون یب دیببر  نجایاز ا  لرمیوسا  نی _ا

 ؟ یبنداز  رون یب نجایاز ا  ییخوا یم روی _تو چ

  هیکه با شونه راستش به چارچوب در اتاقم تک میسه نفرمون به سمت هاکان برگشت  هر
  یلبخند  کردیبود و سرد و مغرور بهم نگاه م بشیج یدستاش تو  شهی داده بود مثل هم

 لبام نشوندمو گفتم:  یرو

 ؟ممنون ی به من خوش امد بگ ی_هاکان اومد 

 شدو با اخم گفت: از قبل  تریزدو بهم نگاه کرد لحنش جد یپوزخند هاکان
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 ی ومد ی خوش ن چیشرکت ه نیاتاق و نه به ا  نی..تو نه به انای_سولهاکان

 نطور ی_که ا

هامون   ی بود بردم عکس بچگ امرز ی خدا ب نیراد  زیم  یکه رو  یسمت قاب عکس دستمو
شرکت انتخاب کرده بودم   یکار کردن تو  یبرا  نویو رامان درواقع اتاق راد  نیبود من راد

 دست نخورده بود نجایا  یهمه چ

 سمتش رفتم هاکان راست شدو بهم نگاه کرد  به

منم   یاتاق خاطره دار نی ا  یکه تو از داداشم تو یداداشم بود و به اندازه ا  نی_رادهاکان
 دارم 

 صدام باال رفت   کمیصورتش گرفتم  یجلو  عکسو

 ن ی عکسو بب نی..خوب ا نی..ببنی_بب

 کرد یبهم نگاه م ینکرد فقط سرد و جد  ینگاه چیاون به عکس ه  اما

نکرد  یکار نیهمچ هیوقت    چیه نیراد  ی_اگه تو منو از همه جا پاک کرده باش
  یاگه هاکان آصلن قدرتمند باش  یرامان و من تو حت نی راد میخونواده ا  هیچرا؟چون ما  

 یخودتو قطع کن یرابطه خون یتونیبازهم نم

 گفتم:  رفتمی م زمیازش گرفتم همونطور که به سمت م رومو

خودمون شب هم کارنو   یخونه زمستون م یر یما م  یدونی_درضمن هاکان جون م
 شدن با من به کارن برس  ری درگ یبه جا شتیپ فرستمیم

  یو تحکم خاص  تیبا اخم نگاهشو از من گرفت به سمت مهرانا برگشت با جد  هاکان
 گفت:

 دیزن یدست نم یچیدرواقع به ه نینداز یدور نم رویچی_ههاکان

 من اشاره کردو ادامه داد  به
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 مهرانا خانوم  ن یانجام بد  ازهین یهرکار  یاتاق بغل یر ی _شما هم مهاکان

 _چشم آقا هاکان مهرانا

رفتن و درو هم بستن با حرص دستام مشت شد بهت نشون   رونی باهم ب لیو ن مهرانا
 آقا هاکان  دمیم

 

 )هاکان( 

باشه؟اره   لی عاشق د تونهیم  یرامان چه طور برهیزمان م کمی_فکر کنم درک کردنم  ریدم
 ..  یول  دادیعلقه نشون م ی لیخ لیدرسته به د

خودمم سخت   یحرف برا  نیاتاق شروع کرد به راه رفتن هضم ا  ی گرفت تو زیاز م  شویتک
  یکم کم پاشده بود پس  لیتبد   نیقیبود چون تمام مدت شک داشتم اما حاال شکم به 

 اومد   یداشت وسط م بیرق هی

 حرکاتش نرماله   نیا  کردمی من فکر م  هیپسر پر انرژ هیرامان   ارمیسر در نم  چی_هریدم

 کردم  یباز  کمی زم ی م یخودکار رو  با

 ی د یشن لروید ی حرفا  شب یهم کامل دوستانس توهم د لی د ی_حس ها 

 ..ی_اره ولریدم

 سمت مبل رفتو کلفه روش نشست  به

  هیاحساسات  یلیرامان خ ی خبر ندارن..ول یزیهستن از چ  ای_همشون تو عالم رو ریدم
 ناراحت بشه  یلیممکنه خ

  یها یاز بد  یکیکردنم ادامه دادم   یبه نشونه اره تکون دادم و همچنان به باز  یسر
 بود  نیبودن هم نیکسی موز 
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 _متاسفانه 

 د یکش  یپوف ریدم

تعادله  یب کمیدختره   ن یاره ا  شدنیاز هم جدا م نیرامان و پل  دینظرم نبا_به ریدم
 ..به نظرم مکمل هم بودن یول

 نگاه کردم دستمو تکون دادمو گفتم: ریدم به

 کل باهاش تموم کرده  گهی_به نظرم رامان د

 نه؟  ای نوشته شده   یزیچ  تونیدفتر زندگ ؟تو ی _خب؟شما چریدم

 گرفتم   کردیکه کنجکاو بهم نگاه م  ریلبام کج شد نگاهمو از دم کمی

 کنمی امتحان م  گهیبار د هی  ستمیدنبالش ن گهی من د یول کنهیهنوز داره فرار م لی_د
 تمومه  گهیاگه شد که شد نشد د  زنمیباهاش حرف م

 کنه؟ ی _به نظرت چرا داره فرار مریدم

 باال انداختمو گفتم:  دونمینم یبه معن یا شونه

گفتم واضح حرف بزنم تا بتونم   یول کنهیهست انگار داره نگرانش م ی زیچ هی..دونمی_نم
 ا یهمرم دعوت کردم توهم ب  ادیکارن م شهیموضوع حل م  نیراحت درکش کنم امروز ا 

 اد؟ ی ..رامان هم مامی _باشه مریدم

 گه ید  ادی_حتما م

 هم انداخته بودمو برداشتم   یاز خودکارم گرفتم پامو که رو  نگاهمو

 ؟ یندار ی_امروز با من کار

 ندارم  ی_نه کارریدم

 نمت یبیرامان شب تو خونه م ش ی_پس من برم پ
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هنوز از    دمیکه د رونیبلند شدم به سمت در اتاقم رفتم خواستم برم ب میصندل  یرو از 
 جاش تکون نخورده به سمتش برگشتم 

 ؟ ی بر ییخوای_نم

 به سمتم برگشت  الیخیب ریدم

  نجا یا  ارمی به بعد منم اتاقمو ب نی از ا  خوامیم گهی _نه دریدم

 جا بخوره  ریکردم که باعث شد دم دی تکون دادمو حرفشو تا   یسر دیخند بعد

 _واقعا؟ ریدم

 .. نجایا  ی_شما که همش پلس

 کارارو بکنه گمی_پس به مهرانا خانوم مریدم

 سازم ی نم یکه من با هرکس یدونی_خودت م

 چپ بهم نگاه کردو روشو ازم گرفت  چپ

 شرت کم  کنهیاون دختر چرا ازت فرار م  فهممی_حاال مریدم

 رفتم   رونیکردمو از اتاق ب یخنده ا  تک

 .... 

انجام    روی برق کش یکرده بودن و داشتن کارا   یشاپ خال یسالن کاف یها حساب بچه
امروز خدارو شکر    کردیحلش م  دیاومده بود که رامان با  شیمشکل پ  هیانگار  دادنیم
  ختیچشمم به ر نجایاومدم ا  یاما وقت  فتادهین ن یشرکت چشمم به انگ یکه تو  کردمیم

رفت رامان هم انگار از  عی خوشبختانه سر ماباهم جروبحثمون شد ا کمینحسش افتاد  
نقشه   هیمعلوم بود    یبگه ول کی خوشحال نبود اومده بود تبر ادی ز  نجا یاومدنش به ا 

سالن و آشپزخونرو راه بندازه منم    هیتهو یسرش داره رامان رفته بود کارا  یتو  گهید ی ها
بچه ها   کردم یمدرست   وهی بودم با اون دکو پزم آبم ستادهیا یدنیپشت اپن سرو نوش 
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  ییکسا  نی شاپ و  بسته بود به خاطرهم یهم مشغول کار بودن امروز و فردا رامان کاف
  هیبه چند نفر از بچه ها سپرده بودم که  شدنیبا در بسته مواجه م   انیب واستنخیکه م
  ینفر که به صدا  هی یقدمها  یصدا   دنیبزنن تا کمتر به رامان زنگ بزنن با شن هیاعلم

من    دنیوارد سالن شده بود با د  یبود وقت لیسرمو باال اوردم د  خوردی م  ومخان هیکفش 
به   یجا خورد مشکوک به سمتم اومد لبخند یحساب  کردمیدرست م وهیکه داشتم آبم

 روش زدم 

 ن؟ یخواستیم  یچ نی _بفرما

   د؟یکنیکار م ی چ  نجای_شما ا لید

 بلند نشست  هیپا ی ها  یصندل یبعد رو  و

 ؟ ی خوریم کنمی آماده م نای_من از ا 

 ممنون  خورمی_نه من نملید

  کردویهم به کارام توجه م لید  دمیباشه باال انداختمو به کارم رس یبه معن یا شونه
ها درست کنم  یدنینوش نجوریبلد بودم از ا نکهیفکر کنم از ا دی پریابروهاش باال م
 دستمو پاک کردم  یبا دستمال کاغذ کردیتعجب م دمیمتعجب بود با 

 د یکارا بلد  نی_خوب از الید

 بابا خوب دراومده بودمزه مزه کردم نه   میدنیاز نوش کمی

 شاپ کار کرده بودم  یمدت به تو کاف   هی_

باورش   کردیمنو کارگر  تجسم م  نکهیحد ممکن چشماش گرد شد انگار از ا نی تا آخر لید
 شدینم

 

 ن یکارو انجام داده باش نیفکر نکنم به عنوان شغل ا  ؟البته ی_شما ؟کلید
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 کار کردم  یحیاز دوستام تفر   یکیشاپ   یکاف ی _تو دانشگاه تو

دراوردن خرج  ی تو دانشگاه آنکارا برا دیتونی_سوال منم چرت بود شما که نملید
 د یدانشگاهتون کار کرده باش

 نکردم؟  یکارگر نکهیا  ای انکارا درس خوندم؟  یتو نکهی االن؟ا  هی_مشکل چ

 کردم  یشوخ ست ین ی_مشکللید

خوردم   میدنیاز نوش گهید  کمیتکون دادم   دی به نشونه تا یباال انداختمو سر ییابرو 
 : گفتمی وقتش بود بهش م

  ری تو خونه منو رامان و مامان بزرگش بمونه دم تونهی من بعضا م شیپ ادی _کارن امروز م
 ان یهمه م  هانیرامان ال

بود که  ومدنین یبرا  یاما دنبال بهونه ا ادیب  خواستیانگار دلش م د یکش یپوف لید
 فرار کردن از من بود یبرا  دونستمیم

 دارم  یشب کلس ژاپن تونمی اما نم امیب خوادی_دلم ملید

 خم شدم  کمیاپن گذاشتمو  یتکون دادم دستامو رو  دی به نشونه تا یسر

 نهیتورو بب خوادی_کارن دلش برات تنگ شده دلش م

  تونستیم  یرفتاراش چه معن ریی تغ نیا  دونمینگاهشو ازم گرفت هول کرده بود نم  لید
 بده 

 خوش بگذره  امیب تونمیواقعا نم  ی_منم دلم براش تنگ شده وللید

 زن یکمد جدا داشته باشن که بهم نر هی_همشون 

 زد  یلبخند   لید دنیرامان با د میرامان هردومون به سمتش برگشت یصدا   دنیشن با

 ی _چه خبر؟خوش اومدرامان 
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 سر بهت بزنم ه ی_ممنون..از سر کار اومدم خواستم لید

 میباهم حرف بزن دیبود..با یعال زی..سوپرا یکرد  ی_کار خوبرامان 

 سر جاش گذاشتم به هردوشون نگاه کردم   وانمویل

 د ی_من برم شما راحت تر حرف بزن

 گفت:   عیبشه سر  ینطوریا  خواستیحرفم جا خورد انگار نم  نیاز ا  لید

 م ی_اما ما راحتلید

 نمتون یبی_شب م

 _خدافس داداش رامان 

  ستیپسر مهم ن ستیمهم ن  دمیموهام کش ی تو  یاومدم کلفه دست رون ی شاپ  ب یکاف از 
 ال یخیپس ب یخبر دار لیاز احساسات د  نهیمهم ا

 

 ( لی)د

 واقعا کلس دارم   نویبفهم ا  نیلی_دروغ نگفتم آ 

 یگیوقت فرار هم دروغ نم  یحت یکنیم یجون کار خوب لی_د نیلیآ

بهم   کمیپرداخت با رفتن هاکان   وانای روشو ازم گرفت و همچنان به پاک کردن ل بعد
بابا حاال   یا   میحرف بزن میتونیبدون اون نم  کنهیفکر م نیبودم چرا رفت اه االن ا ختهیر

  نیلیکلفه به آ یا   گهید زینه چ شدیسرو م نجایا  دیبود که با  ییحرف زدنمونم سر غذاها 
  کنهیبه رامان قول داده بود که کاراشو م دادیکارش نشون م  مشغولنگاه کردم که خودشو 

 طرف راحت باشه   ن یاز ا الشیو خ

 گه یسرم هست د  یتو  ییزا یچ هینکردم مجبورم که فرار کنم   دایراه حل پ هی  ی_تا وقت
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 د یکنیکارا م ی_خب خب خب چرامان 

 اومد  یاشت به سمتمون مکه د میسمت رامان برگشت به

 یکه غر نزن کنمیدارم کارمو م یچی_هنیلیآ

دراومد   غشیبهش داد که ج ی فیگذاشتو فشار خف نیلیشونه آ  یدستشو رو  دی خند رامان
 خندم گرفت 

 باش  نی..نظاره گر ا ل؟ی د یبود دهید شعوریب سی_رئنیلیآ

 روش خم شد  کمیگذاشتو  زیم  یدستشو رو  رامان

 یبکن شتر یکار ب  یتونیم  یجون مشکل دار نیلیکه هست آ  ینی_همرامان 

 د ی خند نیلیبهش زد که آ یچشمک بعد

 یبر یتون ی م یبگ ییخوا یم   کردمی_فکر منیلیآ

 ی رفتیاول کچل شده بودم بعد م گفتمی_اونو که مرامان 

کار کنم دلمم   یچ  دونستمیفکر بودم نم یرامان به سمتم برگشت که تو  دیخند نیلیآ
  خواستمیفرصت بود اما نم نی بهتر  ن یبودم ا دهیوقت بود کارنو ند  یل یبرم خ خواستیم

  خواستمینم  میامکان داشت باز ازم سوال کنه و از طرف یرودرو شم از طرف ادیبا هاکان ز 
 همش پسش بزنم  

فقط جمع خودمونه   ستیجشن  راه انداخته شلوغ ن هی_داداش هاکان امشب  رامان 
 د یا یب دیهم با  شما

 زد  یاز فرصت استفاده کردو به سمتم برگشت لبخند گنده ا نیلیآ

 ل؟ ید می ..بری_چه عالنیلیآ

 رو بهش گفتم   یدار یسمتش برگشتم با لحن معن به
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 ن؟ یلیآ  می_بر

 گفت:  عی چون سر  امیب  خوامیبود که نم دهی کنم رامان فهم فکر

 به خاطر کارن  گذرهیدارم تازه خوش م زیسوپرا  ه یمن    دی ایهمتون امشب ب دی _بارامان 

 که شلوغ نشه می ای ما ن  دیبر ی_رامان جان خانوادگ 

 ان یهم م ری و دم  هانیال م یشلوغش کن می خوایم  هیهسته ا یلی_خانواده ما خ رامان 

فک زدنو برام   لیو ن  نیلیبرگشتم خونه از پس آ یکردن قبول نکردم که برم وقت یهرکار
  هیقراب  یکارن کل یبرا  نیبه خاطرهم امیبرهان اوردن مجبور شدم که بگم باشه م لیدل

 میدرست کردم که عاشقش بود بچه ها هم رفته بودن خودشونو آماده کنن منم که ن
 ... شدم یساعته آماده م

هاکان و رامان کنار هم بودنو داشتن حرف   میشد  ل یوارد محوطه و ن یلیو آ  لین همراهه
کارن که   کند یپوست م وهینشسته بودو داشت م  اطیمبل داخل ح یهم رو   نیپل زدنیم

 زد  غیچشمش به ما افتاد با ذوق ج کهویاون وسط درحال ورجه وورجه کردن بود 

 لــــــــــا ی_دکارن

رامان و هاکان   دیلبام نشوندم کارن به سمتم دو ی رو  ی به سمتمون برگشتن لبخند همه
کم کارنو بغل کردم چه قدر دلم براش تنگ شده  هم به سمتم برگشتن خم شدم و مح

 بود

 ی _خوش اومد هاکان

 کردن یم   کیسلم عل هیدخترا داشتن با بق ستادمی بلند شدمو روبه روش ا  نیزم یرو از 

 _ممنون 

 ی _خوب شد که اومد هاکان

 به سمتم اومد رامان
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   لید ی _خوش اومدرامان 

 رامان  ی_خوش باش

ازمون فاصله گرفتو به سمت مبل رفتو نشست همه مشغول کارشون بودن کارن   هاکان
 که درست کرده بود برد  یبه سمت چادر دوی دست منو کش

 درست کردم   می _همراهه داکارن

 ت؟ ی _دا

 _تعجب آوره؟ هاکان

  یزیها درست کنه چادر درست کردن که چ یدنی که بلد باشه از اون نوش ی..کسادی_نه ز 
 ست ین

 د یبهم زد که احساس کردم دلم لرز  یچشماش برداشتو چشمک  یاز رو نکشویع

 ی دی_تازه کجاشو دهاکان

 کردمو به سمت کارن برگشتم یخنده ا  تک

 ی شینازتر م یزنیتو باال م هایکه چتر  ینطور ی..ا لید ی_چه قدر خوشگل شد کارن

رامان هم باال سرمون   دمی خندم گرفته بود با ذوق لپاشو کش شیهمه بلبل زبون ن یا از 
 د یخند ستادوی ا

 شه؟ یم  یچ ی_چرامان 

 کارن؟  یریگ یم ادی حرفارو از کجا  نی _اهاکان

 که باعث شد هاکان هم بخنده دیخند کارن

 ل یقشنگ بزنه مگه نه د یحرفا   دیبا  نهیدختر خوشگل روبه روش بش  هی  ی_آدم وقتکارن

 گفتن:  دنویکردمو محکم بغلش کردم رامان و هاکان هم همزمان خند یا  خنده
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 _نه بابا 

 .. 

کنارش   یصندل هیبود و کارن هم  زیهاکان سر م  میشام نشسته بود زی دور م هممون
هرکار اون   دیبشم با می دا اری دست خوامیمن بزرگ شدم و کم کم م گفت یگذاشته بود م

اما گفت که پهلوش   یکارو بکن نیکنارشم ا  یتونی که م میمنم بکنم مام بهش گفت کنهیم
 خندم گرفته بود  کهباشم بهتره منم دست راستش نشوند 

 _برات به اندازه گذاشتم کارن؟ هاکان

 به من نگو کارن بگو عقاب بلند پرواز  یی_داکارن

 با اون لبخند جذابش بهم نگاه کرد  دیخند هاکان

 برات انتخاب کرده؟  لی مو داس نی _اهاکان

به نشونه نه تکون دادمو با قاشقم به سمت رامان اشاره کردم   یکردم سر یخنده ا  تک
 که کارن گفت: 

 جون..عموم   یی_نه داکارن

 برگشتم  هانیسمت ال به

 دستت درد نکنه هانیخوشمزه شده ال یلی_خ

 خانم لی_نوش جونتون دهانیال

 داخله؟  تی صوت  ستمی س م؟هاکانیآهنگ گوش بد هی_رامان 

ظرف من گذاشت   یتو کشویت هی د یبریخودش م یاز گوشتو برا  کمی  کهیدرحال هاکان
 به روم زد بعد به سمت رامان برگشت  یبهش نگاه کردم که لبخند
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هست   یاونقدر  مش یباغ س  یپشت یسپرده بودم وصلش کنه به باندها   ری_به دمهاکان
 ؟ ی درستش کرد ریدم رسهی م نجایبرسه تا ا ل یو ییکه به محوطه جلو 

 کردم  یگوجه برام گذاشت که تک خنده ا  هیبعد  و

 بسه خورمی_خودم م

 آروم گفت:  هاکان

 _اره خب کامل معلومه هاکان

 منو هاکان نشسته بود گفت:   نیبود و ب  دهیهم که شن کارن

  دیبا گهی م می بخورم اما چون دا تونمی گوش کرد منم نم دیبا  گهیم شون یا  ی _هرچکارن
 بخورم 

اما   دمی فهم یعنی دمینفهم لشویاخم کرد که اصل دل  کمیبود  یکه شاهد همه چ رامان
که  می برگشت ری همزمان همراهه هاکان به سمت دم ارم یخودم ن  یکردم به رو  یسع

 زد یحرف م  نیلیداشت با آ 

شرکت هاکان   ی حد همه هنرام تو  نینه تا ا  گهی د یدارم ول یی..منم هنرا گهی_اره د ریدم
 خان مغول به غارت رفت 

 خان  ری_دمهاکان

 به سمتمون برگشت  کهوی  ریدم

 _جونم داداش ریدم

 خندش گرفت  ری بهش کرد که دم ینگاه معنا دار  هاکان

درست   مارو ی س یبود از هنرت استفاده کن ؟قراری که بهت گفته بودمو کرد  ی_کارهاکان
 یکن
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 برگشت  هان یهم به سمت ال ریدم

کاراشو   نجایا  یاریب رویصوت  ستمی و س یوصل کن  مارویبهت گفتم اون س هانی_الریدم
 ؟ ی کرد

  میبعد هردو کنجکاو به سمت اون دو نفر برگشت  میهاکان به سمت هم برگشت همراهه
 شه یم  دهیبحث به کجا کش نیا مینیبب

منم همشو با آقا هاکان    شدیاده مبهم د تی مسئول  هی  قهیهر دق  ری_واال آقا دمهانیال
  نیا  دمیبه شام رس گهیمهمتره د   یزیهم گفتن شام از هرچ  شونیگذاشتم ا  ونیدرم

 گوشتارو کباب کردم اصل وقت نکردم 

 بزنه که هاکان صداش زد  ی خواست حرف ریدم

 ؟ ید ید یاز دستش داد ی فرصت بهت دادم هنرتو نشون بد هی_ هاکان

 به سمت رامان برگشتم  دیخند  دویکش  یپوف ریدم

 ؟ یاورد   تارتوی_رامان گ

 _اوهوم رامان 

  یبرامون بزن یداریبرش م نمی_همش از عصر چشمم به دستت بود بب 

برامون بزنه به   ارهیب  تارشویبلند شد تا بره گ عیکه خوشحال شده بود سر  رامان
 مخالفت کردمو گفتم:  عیسر  نیخاطرهم

 _نه نه االن نه شامتو بخور 

 شدم  ری..سستی ن ی_مشکلرامان 

نگاه   نیشده بود به پل یطور  هینگاهشو ازمون گرفتو به ظرف غذاش داد حالش  هاکان
 کنن یم  نیچرا همچ نا یهول شده بود و مضطرب بود وا ا کمیکردم که اونم  
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 زنم یآهنگ م هیبراتون  نی روز خاصه به خاطرهم هی_امروز رامان 

 عکس العمل نشون داد که باعث شد تعجب بکنم  عیسر   هاکان

 دت؟ ی _آهنگ جدهاکان

 زد  ی لبخند  رامان

  نهیکه برام با ارزش تر  یدوسش دارم کس یلیکه خ ی کس یاهنگ برا  ن ی ..ازهی_سوپرا رامان 
 کنمی م یو براش هرکار

که داشت به سمتم برگشت و ازم خواست   یاضطراب  یهول کرد اما از رو  شتریب هاکان
بهم نگاه کرد که داشتم   یچشم ر یکارو کردم هاکان ز  نیو بهش بدم منم همظرف بولدور

هم   نیکنه پل  مشیتقد  یبه ک خوادیم نمیمنتظر بودم بب  کردمیبا لبخند به رامان نگاه م
 خورد یآب م ی هاسترسش    یحالش خوب نبود از رو

 ا ی_به عقاب بلند پرواز..کارن کا رامان 

به دست زدن اما حرکت هاکان باعث شد متعجب بهش نگاه   میهممون شروع کرد  کهوی
هم    یگلوش اما با دو سرفه حلش کرد چشماشو رو دیکه خورده بود پر  یاز آب کمیبکنم 

به سمت کارن   یکرد بعد با لبخند مصنوع نیبه پل ی بستو با آرامش بازش کرد نگاه کوتاه
هاکان بهم نگاه   رستادف یعموش بوس م یزدو برا ی دست م یبرگشت که از شدت خوشحال

 زد آروم گفت:  یلبخند  کنمیدارم بهش نگاه م دی د یکرد وقت

 شده؟  یزی_چهاکان

 د؟ یکنیرفتار نم ی_نه چرا عاد 

 غذاتو بخور  یشمام عاد میعاد میلی_من خهاکان

 به نشونه باشه تکون دادم  ی سر  دمویکش یپوف
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 )رامان( 

 میبه امون خدا ول کرده بود نطوریشام هم ز یم  میکردیم یباز  می پسرا داشت همراهه
فقط   زدنیحرف م  خوردنویم  یدنیشام بودن و داشتن نوش زیدور م  لیو د  لیو ن نیلیآ
پاس دادم به هاکان که اونم پاس منو پاس داد به   هینبود که معلوم نبود کجا رفته  نیپل
ه مثل نتونست  ک یهم طور هانیاونم پاس داد به کارن و کارن هم شوت کرد ال ریدم
  هیبرگشتم برم داخل خونه  دیپر  نی باال پا یتوپ رفت تو گل و کارن با خوشحال  رتشیبگ

دستش   یبهم آب تو  میو چون خورد رونیهمزمان اومد ب نیپل کهویسر به قهوه بزنم که  
 شد  یروم خال

 رامان اصل حواسم نبود  د یببخش ی_وانیپل

 کنم یحلش م ستین یزی_نه چ

 صدام زد   کردیم یباز  کهیدر حال هاکان

 بردار  شرتیت هی ییخوا یهست م ییکه بخوا یزی کمد هرچ  ی_رامان..توهاکان

 کردم  یا  خنده

 به اندازم باشن   دوارمی_ام

به سمت اتاق هاکان به راه افتادم از پله ها باال رفتم وارد اتاقش شدم   دیهم خند  هاکان
دستمال گردن روش   هیتختش افتاد که  کنار زی خواستم کمدشو باز کنم که چشمم به م

دستمال گردن   دنیبود مشکوک بهش نگاه کردم چه قدر آشنا بود به سمتش رفتم با د
 افتادم  تهگذش  ادی کهوی تعجب کردم  لید

 لس یدستمال گردن د  نکهی_عه انی"پل

 بهش دمی_بدش به من برگشت خودم م

 به سمت هاکان برگشت و دستمالو به سمتش گرفت  دیدستشو عقب کش نیپل
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 نتشیجا بذار که بب هی  نویتو ا شیپ ادیکه هرروز م لی_دنیپل

 " کنمیکارو م  نی_باشه همهاکان

 اتاق خوابش بود؟  یتو  کرد؟چرایکار م  یچ نجایا  ن یا  یول

 ؟ یبرداشت  شرتی_رامان تنیپل

دستم شده بود   ی ردن توهم که انگار متوجه دستمال گ نیبرگشتم پل نیسمت پل بهش
 بهش نگاه کرد یسوال

 ست؟ ی ن لی_اون دستمال گردن دنیپل

 دستم فشار دادم  یدستمالو تو  یندادم فقط کم یجواب

 _چرا برش نگردونده؟ نیپل

  ینگفتم از کنارش رد شدم دستام مشت شد چرا بهش برنگردونده بود اصل چرا تو  یزیچ
  ی که تو لیاومدم چشمم به هاکان و د  نی اتاق خوابش گذاشته بود؟از پله ها که پا

  کردمیبودن چرا احساس م  کی و نزد  یمیباهم صم نقدریآشپزخونه بودن افتاد چرا ا
 کنه یمن نگاه نم به کنهیبه هاکان نگاه م لیاونطور که د 

 ؟ ی درست کرد  یخوراک  ی_بازم کلهاکان

داشته باشه بسته   نارویفکر نکنم حال خوردن ا  گهی د ی کارن آماده کرده بودم ول ی_برا لید
 فرداش  یبرا  کنمیم یبند

 خورد  ین یر یاز ش کمی  هاکان

 ؟ یچ ش ی دا ی_برا هاکان

 به بازوش زد   یکردو مشت آروم یخنده ا لید

 خودش   خورهیبدمو ندم خودش م شی _دالید
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 خوشمزه   یل یخوشمزه شده خ شه ی_مثل همهاکان

 شد  ره ی خ لید یبهش نگاه کرد هاکان هم به چشما  لید

 _نوش جان لید

بهم زدو از   یرومو از اونا گرفتمو به سمتش برگشتم  بهم نگاه کرد پوزخند نیاومدن پل با
 رفت  رونیسالن ب  یا شهیدر ش

 

 ( لی)د

 اومد به سمت دخترا رفتم رون یاومدم هاکان هم دنبالم ب رونیآشپزخونه که ب از 

 شد  ریبچه ها که د نی_بدو 

 آبو دست کارن داد وانی خم شدو ل هاکان

 آبت  وانی جان ل یی_داهاکان

بودن   ستاده ی کنار دخترا ا ری و دم  هانیو رامان نبود ال نیاز پل یهم بلند شدن خبر  پسرا
 به سمت هم برگشتن

  میجان پس ما خانومارو برسون هانی_الریدم

انگار   کهوی  میبهش نگاه کرد   یاومد هاکان و بچه ها سوال رون یاز در ب  یرامان عصب کهوی
کرد خودشو خونسرد نشون بده اما خب   یافتاده باشه به سمتمون برگشت سع  یزیچ ادی
 هم موفق نبود ادیز 

 د یبرگردم ببخش د یاومده با  شیپ یمشکل هیشاپ    یکاف  ی_بچه ها تو رامان 

 م یرامان صبر کن باهم بر  میرفتیم  می_ماهم داشتریدم

 که معلوم بود عجله داره گفت:  رامان
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 خودمو برسونم عتریسر   دی_نه بهتره االن برم با رامان 

 مبل ولو شده بود   یکارن خسته رو  ستادی اومد و پشت مبل کارن ا  نیرفتن رامان پل با

 اد یمن خوابم م  یی_داکارن

 جون؟  یی_بخوابونمت داهاکان

 گفت:  داشتیباز نگه م یچشماشو به سخت کهی درحال کارن

 گه ی منو بخوابونه برام داستان هم م لیجون د یی_نه داکارن

  یول  یکار کن یچ ییخوا ی م  گفتیمنتظر به سمتم برگشت انگار داشت بهم م  هاکان
 ار کنمک یچ  خوام یکه م دونستیخودش بهتر م

 دلم  زیشده عز   رمید یلیبشم خ داریب د ی_کارن جون من فردا صبح زود با

 ل ی_نرو د کارن

 بگن  یزیچ هیبرگشتم تا اونا   لیو ن نی لیبا التماس به سمت آ دمویکش یپوف

 گلم  میاستراحت کن  دیبا  می_اما کارن جون همه ما خسته ا نیلیآ

 مظلوم کرد   افشویبه سمتم برگشت ق کارن

   کنمیخواهش م ست یمگه امروز روز من ن  لی_نرو د کارن

 نداره  یبه من ربط یعنیباال انداخت که  یهاکان نگاه کردم که شونه ا  به

خونه   میخستن برگرد یلیکه خ  یی..ما به عنوان کسامیکن یکار ه ی  دی ای_پس بنیپل
و براش داستان بخونه  نجایبمونه ا لی همه اصرار داره د نی هامون حاال که کارن هم ا

 هیخونه دختر بالغ گردهیتموم شد خودش برم  میوقت

به نشونه نه باال انداختن که    یسر عی که سر  هینظر اونا چ نمیسمت دخترا برگشتم بب به
 قبول نکنم هاکان منتظر بهم نگاه کرد   یعنی
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 دلمو نشکن لی_اره دکارن

  هانیو ال ری به سمت دخترا و دم کردمیقبول م د یبا میندار یخب چاره ا دمیکش یپوف
 برگشتم 

   دیشمارو معطل نکنم شما بهتره بر گهی د مونمی_م

رفتن به سمت کارن برگشتم و بهش  یتکون دادن و بعد از خدافس  یها هم سر بچه
 اشاره کردم 

 زم یبخوابونمت عز  می_بدو بر 

 دبلند ش  دویکش ییهم خسته هورا کارن

 

 )هاکان( 

محوطه   ینشده بود تو  یخبر  لی هم انداختم هنوز از د یاز قهوم خوردمو پامو رو  کمی
  بردمیخوب و سکوت اطرافم لذت م ینشسته بودمو داشتم از آسمون از هوا  لیو  ییجلو
 دو نفر باعث شد به سمتشون برگردم  یقدمها یصدا  کهویکه 

 ؟ ییدا  ید ی_تو هنوز نخواب

دستش بودو   یکه بالش کارن تو دستش بود نگاه کردم کارن هم پتو مسافرت لید به
   دیمال کم یچشماشو  دیکش یدنبال خودش م

 ییدا  دی_خوابم پرکارن

که معلوم بود داشت    لید دمی بدخواب شده من نفهم نیتا حاال ا  یاز ک دیابروم باال پر  هی
 گفت:  یبا زار خوردیاتفاق حرص م ن یاز ا

 نداشت  یری تاث یکتاب داستان داشت براش خوندم ول ی..هرچدی_خوابش پرلید
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تنها باشه اما   لیبا منو د  خوادی دنبال بهونس م دونستمیلبخند به کارن نگاه کردم م  هی با
  ییخانوم درحال فرار کردن از دا  لیکرده و د ریی تغ ییزا یچ ه ی دونستیخب نم
 پشه یخوشت

 بره یچشمک ستاره ها بخوابه حتما خوابش م  ری ز  نجای_اگه ا لید

 با ذوق بهم نگاه کرد  کارن

 می چمنا دراز بکش  یرو ای ب ییدا اال ی_کارن

 دلم  زی که هستم عز ؟منینکن ت یاذ  توی دا ستی کارن جان بهتر ن گمی_ملید

 ره یآخرشو با حرص ادا کرد که باعث شد خندم بگ جمله

 گه ید یی باشه..بدو دا  دیبا  ممی ..داری_نخکارن

 کارن نگاه کردم  به

 نم؟ یبش نجایمن هم شهی_نم

 اومدم   ییخودش چشم و ابرو  نینه منم ع یعنیبرام اومد که    ییچشم و ابرو  بعد

 رفتار کنه   ینطوریا  دمیو آصلن با   ای..پسر لوس خونواده کا ستین ی_که نه..باشه چاره ا 

 بلند شدمو پتورو از دستش گرفتم  دیخند کارن

 باشه بده تا بندازمش کارن  میگوش بد د یبا یبگ ی_امروز روز توهه هرچ

پتو انداختم کارن   یکه دستش بودو گرفتم و رو  یبالش  لیچمنا پهن کردم از د یرو  پتورو
با لبخند داشت بهمون   لید  دمیو منم کنارش دراز کش  دیپتو دراز کش یرو  یبا خوشحال

 کرد یم  نگاه

 ایتوهم ب لید اال ی_کارن
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بودو ما دو   نمونیحاال کارن ب  دیسمت کارن رفتو دراز کش  یکیاون   دویکش یپوف لید
سرمو   کمیبالش بود هر سه نفرمون نگاهمون به آسمون بود   هی یطرفش و سرمون رو 

 کج کردمو گفتم: 

 م؟ یکار کن ی چ دی _خب حاال با

 ییکن دا  فی_تو برامون داستان تعر کارن

 یی کتاب هات تو اتاقت موند دا ی_ول

بار   هی ی تونی م یعنی یاز خودت داستان بباف یتون یخوب م یلی_نگران نباش تو خکارن
 ی بباف گهید

 ه؟ ینطور ی_الید

 کردم  یخنده ا  تک

 کردم   فیتعر یچند بار هی_قبل  

 لباش گذاشتو چشماشو بست   یانگشت اشارشو رو  کارن

 قصه بگه  خوادیم می دا  دیکن تیلطفا سکوتو رعا   سی_هکارن

شروع   کردمیشکمم حلقه کردم همونطور که به آسمون نگاه م یدستامو رو  دمیکش یپوف
 کردم 

 یواشکی از قلعه  شده یبوده که هروقت ماه کامل م یپرنسس هی م یقد ی_در زمان ها 
و   کرد یماهو نگاه م ندوموی و اونجا تا صبح م  رفتهی تپه م هیاومده و به   یم رونیب
بلند و   ییخرما یموها دیبدن سف هیخوشگل بوده   یلیپرنسس خ ن ی ا  کردیم  یالبافیخ

 البته دخترا عاشقش بودن  هپرنس هم بود ک هیهم داشت   یدرشت یچشما 

 شدو بهم نگاه کرد به سمتش برگشتم  زیخ میاز کنار کارن ن لی د کهوی

 ؟ یکنینگام م  ینطوریا  ه؟چرای_چ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

780 
 

بود منظورم خودمم و اون دختره هم   دهیچپ نگام کرد که خندم گرفت فکر کنم فهم چپ
 ل ید

 گم ی _بخواب خانوم دارم داستان م

 بالش گذاشت  یبهم رفتو دوباره سرشو رو  یغره ا  چشم

اومد..چون جذاب باکلس   یاز پرنس خوششون م یلیدخترا خ  گفتمی_اره داشتم م
 مند..مهربون باهوش ثروت   پیقدرتمند خوشت

  نیتموم بوده درباره دختره تا ا  یپرنس همه چ مید یخب هاکان خان فهم یلی_خلید
 د یحد حرف نزد

 کنم؟  ف ی تعر شتریاز دختره ب  خواستی_دلت م

 کنمی تجسمش م ینطوریا می دا هیبوده و پرنس هم شب لید  هی_دختره شبکارن

که باعث شد کارن   میاز دو طرفش بهش نگاه کرد  مویشد زیخ مین  لی همراه د همزمان
 د یخند ز یر زیاولش تعجب کنه و به هردومون نگاه کنه بعد ر

 نسبتش بده  لی بعد به منو د شهیم یتهش چ یبذار بفهم یی_دا

 شما دوتاس  هی شب یکه داد یخب مشخصات ییدا کنهیم ی _چه فرقکارن

 کردم  یتک خنده ا  کردینگاه کردم که با حرص داشت بهم نگاه م لید به

 لطفا دی_مناسب سن بچه تمومش کنلید

 کنم   فشیتعر رهی اونطور که داستان جلو م  دمیم  حی_ترج

 برگشتمو ادامه دادم: میسرشو کنار سر کارن گذاشت منم به حالت قبل  دویکش یپوف لید

 داد یرو نم چکسیتموم به ه یپرنس همه چ گهی..اره دمی_خب کجا بود

 باشه تونهی م ییا یداستان هم چه قدر رو  نی_هوف خدا پرنس ا لید
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مثل همون پرنس  یکی   ینیچرا؟دوروبرتو خوب بب  ییای رو ستی ن نطوری_اصل هم ا
 یکنی م دایداستان من پ

 بزنم  ییصدا  یلبخندش باعث شد منم لبخند ب  یصدا  ینگفت ول  یزیچ لید

 شده بود  ابون یکوه و ب یقلبش راه   یکردن صاحب اصل دایپ یه ما برا _پرنس قص

 _با اسبش؟ کارن

 د یبنز سف هیپاشه  ری داشته و پولدار بنز ز  فی پرنس باکلس تشر زمی_عزلید

 نگاه کردم  لیشدمو به د زیخ مین کمی

 اههی بنزش س ستین نطور ی_نه اصل هم ا 

 داره  اهیبنز س می دا لی_اره دکارن

  لیغفلت د نیصورتش گذاشت و زار زد که باعث شد همزمان از ا   یدستشو جلو لید
 م یهمراهه کارن بهم چشمک بزن  موی استفاده کن

 تموم بشه؟  دیکن ف یفقط داستانو تعر  شهی_ملید

اسب داشته    اروی ..خب چون بحث پرنس و پرنسسه بهتره دیذاریشما نم  یول  شهی_م
 باشه 

 دلم براش تنگ شده  یلی خ یراست هیاسب تو قهوه ا  یی_داکارن

  ستمی فقط تصورات توهه منکه ن نی دلم ا زیتو باورت شده اون پرنس منم عز  یی_دا
رنگ مورد علقه   دهیرنگم هست اما اسب پرنس سف یدرسته من اسب دارم قهوه ا 

 پرنسس ها 

باهام   خواستیم  نیبه خاطرهم گرفتیحرفامو م  یبا حرص بهم نگاه کرد خوب معن لید
شدو بهم نگاه کرد اما من فقط سرمو   زیخ مین  لی د ارمی کنه منم ازش کم نم یلجباز 

 چرخوندمو بهش نگاه کردم 
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 دوست داره  اهی پرنسس اسب س ی_وللید

   قس یسل ی_از پس که پرنسس ب

 باشه ی..آها آبمی..اصل..ادی..خب رنگش..بذاردی_دعوا نکنکارن

 م یبهش نگاه کرد لی همراهه د همزمان

 کارن می ندار  ی_اسب آبلید

 که همش تو آبن  یینای؟ایدینشن ی..تا حاال اسم اسب آبمی_چرا دار

  دادمیداشتم حرصش م   ینطوریا نکهیهم فشار داد از ا  یبا حرص چشماشو رو  لید
 اومد  یخوشم م

 ؟ ی داستان جلوه بد  یتو یپرنسو با اسب آب ییخوا ی_کارن منظورش رنگه اسبه بود ملید

 جام غلت زدمو گفتم:  یتو کمی

 ..پرنس داستان من متفاوته شیداره اره پرنس سوار بر اسب آب ی_چه اشکال

کردو سرشو دوباره کنار سر کارن گذاشت منم شروع   یبا حرص دندون قرچه ا  لی د کهوی
 کردم 

  شهیم گنده بوده خب بدبخت خسته شیرفت و رفت و رفت باالخره چون اسب آب ی_ه
 کهویکه   کنهیو استراحت م  ستهی ا  یتپه م ه یاستراحت کنه کنار  کمی  دهیم حیترج

نگاه عاشق هم   نیماه کامل شده با اول  رهیافته که خ یچشمش به پرنسس خوشگل م
  یشب که ماه کامل بود رو  هی کدومشون نتونستن بهم اعتراف کنن بازم   چیاما ه  شنیم

پرنسس    نیاتفاق افتاده گرچه ا  نشونیب ییزا یچ ه یاون شب  ننیبیم  گرویاون تپه هم د 
پرنسس ما   نیشده که ا  یچ  دونمینم یول ارهیب  ادیبه   زارویچ یلیما بعدها نتونست خ

چادرش    یپرنس بعدش دوباره پرنس پرنسسو تو  نیشروع کرده به فرار کردن از دست ا 
 پرسهیو ازش م  ندازهیم ریبه گ
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آرنج دست   یشدمو رو  زیخ میسکوت کردم به کارن نکاه کردم که غرق خواب بود ن  کهوی
 برگشتم که چشماشو بسته بود لیبه سمت د دمیراستم دراز کش

 ؟ ی کنی_چرا فرار م

منتظر بهش  میهم شده بود  یچشما  ریباز تسخ میشد بهم نگاه کرد  زیخ میهم ن لید
 دیموهاش کش   دستشو به کمیبه خودش اومد   لی نگاه کردم د

 داخل  مشیبهتره ببر  شهیسردش م رونی _کارن بلید

به کارن  دم یکش یرفتنش نگاه کردمو پوف ری بعد خودش زودتر بلند شدو رفت تو به مس و
  یبلندش کردم به آروم یزانوهاش بردم وقت ریگردن و ز  ر یدستمو ز   ینگاه کردم به آروم

 دم یگونشو بوس یرو

بهتره   ینطوریا  کنهیکه چرا پرنسس ازش فرار م کنهیپرنس باالخره کشف م ی_روز 
 سنتم خوبه یتمومش کنم برا 

 باال انداختمو رفتم تو  یبعد شونه ا  و

 

 ( لی)د

 گفتم:  عی اومد سر   یکنم وقت یازش خدافس ادویمحوطه منتظر هاکان بودم که ب ی تو

 کنم من برم  یخدافس دی ای_منتظر موندم ب

 ره کردو گفت:داخل محوطه اشا  یبه مبل ها  هاکان

 ؟ ینیبش نجایا کمی  شهیم  لی_د هاکان

 ریشده..لطفا..شب بخ رمی د یلی_آقا هاکان خ

 صدام زد   یلحن محکم با
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 یفرار کن یتونیجا نم چیه  یبر یتونیبعدش م میزنی باهم حرف م کمی..لی_د هاکان

کنارم   فمو یو ک  دمیبه موهام کش یحرص رومو ازش گرفتمو به سمت مبل رفتم دست با
 سمتش نشست  یک یگذاشتم هاکان هم مبلو دور زدو اون  

حرف زدنو   یکه معموال طوالن ییگفتم از اونجا  گفتمویم  دیکه با ی_من هرچهاکان
 تو حرف بزن شمیدوست ندارم من ساکت م

 کنم؟  فی تعر  روی چ دی خوای_م

 یلیخ یفقط اونطور یکن  فشیداستان تعر  ه یشب یتونیتوهم م یی _اگرم بخوانهاکا 
 شهیبهتر م یبزن انبریاگه م   شهیم یطوالن

درباره اون شب حرف   خواستی بدم حتما م حیبراش توض خواستیم  ای خدا دمیکش یپوف
 دربارش با هاکان حرف بزنم امیبا خودم کنار ب تونستمینم کردمی بزنه اما هرکار که م

 فهممینم یچ یه دیزنی حرف م دی دار ی درمورد چ نکهی _آقا هاکان..درباره ا

 د یکش  یپوف هاکان

 زنم یرخ داد دارم حرف م نمونیکه اون شب ب ی_درباره اتفاقات هاکان

افتاد کاش اصل اون شب قلم    یاتفاقات نم نیکدوم از ا  چیسمتش برگشتم کاش ه به
 فرار کنمو بابتشم جواب پس بدم  یمجبور نبودم ه ینطوریاومدم ا ینم  شدیپام خورد م

   میبه سمت هم جذب شد شبی..منو تو دلی_د هاکان

 شدم  رهی ازش گرفتمو به روبه روم خ رومو

 ترسونه؟ یهست که تورو م  یز یافتاد چ  یکه چه اتفاق ادتهی_به نظرم تو هم خوب  هاکان

 به سمتش برگشتم  عیسر 

 بترسم؟  ی_مثل از چ
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  یکنیفکر م دمیدادگاه زده شد شا  یکه تو  ییگذشته من حرفا دیشا  دونمی_چه مهاکان
 شبس اره؟  هیکه من روابطم 

 اشاره کردو ادامه داد بهم

 نه؟ یا  ترسونهی که تورو م یزی_چهاکان

 تکون دادمو گفتم: نیبه طرف یسر

  ست ین زایچ ن ی_نه ا

 باشه  تونهی م یا  گهی د  زی_پس چهاکان

 _نه فقط.. 

  یخودمو بسازم اما زندگ ی زندگ شدی م یبهش بگم آخه چه طور  تونمی کردم نم مکث
ها   تیو به خاطر واقع  لیامکان نداره به خاطر اون کار ن ن یخواهرمو خراب کنم؟نه نه ا

 باهاش باشم تونستمینم

 ل؟ ی د ی_فقط چهاکان

 ر یشد آقا هاکان شبتون بخ رمید یلی_خ

نگاهو به هاکان انداختمو   نی از سر جام بلند شدم آخر  عی شونم انداختمو سر یرو  فمویک
 رومو ازش گرفتم  

 

 )هاکان( 

 یاز چ  کردیفرار م یاز چ دونمی بهش نگاه کردم به سمتم برگشت نم لی بلند شدن د با
  نی اخه ا فهممیبده من نم حیحاظر نبود برام توض   یو حت زدیمنو پس م  ینطوریداشت ا 
تکون دادمو پوزخند  ینگاهشو که ازم گرفت ردشو گرفتم با رفتنش سر یچ یعنیرفتار 
 زدم آروم زمزمه کردم  یتلخ
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 خانوم  لنید نمتونیبیشد م نطوری_حاال که ا 

 

 ( نیلی)آ

که باز  کردمیفکر م نی داشتم به ا دمیکش یدر که به صدا اومد به سمتش رفتم پوف زنگ
  نکهیگذشته و ا  نشونیب ینه اگه رودرو شدن چ ا یاون دوتا باهم رودرو شدن  

 زدم  یلبخند هانیال دنیدرو که باز کردم با د شهیم   یآخرعاقبتشون چ

 ؟ یکنی کار م یچ  نجا یا  هانی_سلم ال

از دوستامه منم شاهدم   یکیامروز عقد    ییبخوا تشو یخبر اومدم راس یب د ی_ببخشهانیال
 ندارن رویکس بنینبول غراستا ی تو

 _خب؟ 

 ندارم بپوشم  ی_راستش من لباس مناسبهانیال

  یهمراهه کراوات مشک دیکه تنش بود نگاه کردم لباس سف یرنگ یکت و شلوار مشک  به
 داشت  یرنگ یصدف یکه خط ها 

 تنته خوبه نکهی_چرا؟هم

 به لباسش نگاه کرد بعد گفت:  کمی  هانیال

متفاوت   کم ی خوام یرنگه م نی بعدشم همش هم پوشمشیواسه کار م ی_خوبه ولهانیال
 باشه

 شده بهش نگاه کردم  زیر  یکردم با چشما یخنده ا  تک

 م؟ یدوباره خلقت کن ییخوا ی_م

 ؟ یکنم وقتشو دار ریی تغ ادینه ز  ی_اره..ولهانیال
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 ام یمنتظر بمون من لباسامو عوض کنم ب ییخوا یم  یچ دونمی_اوهوم وقت دارم..م

 منتظرتم  نیپس من تو ماش ی_اوکنها یال

 

 ( لی)د

که هاکان خان آماده کرده بودو برداشتم خب  زویم ی رو یگذاشتم منو  زیم  یرو  فمویک
اومد   ی که از پله ها م ییصدا   دنیبا شن کهوی  میدرست کن دیبا یامروز چ  مینیخب بب

شرکت   دیامکان داره هاکان نرفته باشه سر کار؟نه بابا االن که با  ی عنیجا خوردم   کمی
  رفتیاومد اما طبق عادتش که از در آشپزخونه م نی ها پا ههاکان از پل  دمید  کهوی  بودیم
دادم   هیدر آشپزخونه تک  ؟بهی چ یعنیشدن  یاز در داخل سالن رفت چشمام سوال  نباریا
  یشرت جذب سرمه ا  یت هیشلوارک پاشه و  کهیدرحال  دمیکار کنه که د یچ  خوادیم نمیبب

آب استخر   یتو   یا  رفهلباسشو دراوردو ح نداختیم یصندل  یشونشو رو یحوله رو 
معلوم بود شناگر   کردمیداشتم بهش نگاه م  نطور یزد اره خب هوام گرمه هم رجهیش

  نکهیکرد بدون ا یکل طول استخرو که ط کردی خوب داشت شنا م  یلیچون خ  هیماهر
  ی دوباره برگشت و از اول چرا نرفت سرکارش؟طرف داره تو ارهیب  رونی سرشو از آب ب

شونه   یاومد و حولرو رو   رونی پوف دلمم براش سوخت هاکان از آب ب زهیر یخودش م
  هیافتاد   کردمی برگشت و نگاهش به من که داشتم  بهش نگاه م کهو ی هاش انداخت 
شدمو به کارم مشغول شدم اصل به من   میج عیمنم سر   نیهمبه خاطر دی ابروش باال پر

 چه

 

 (لی)ن

و روباه مکار بود   یشوهرش موز  نیزن ع نیشدم چه قدر ا  رهیبستش خ یچشما  به
موضوع سقط    دمیشن زدیحرفاشو که داشت با تلفنش حرف م یشرکت اتفاق یتو  روز ید

  نجارویکه بلد بودم تونستم رد ا   ییخبردار نشه منم خب با ترفندها یکس نکهیبچه و ا 
بود چه قدر   ومدهیبودو بهوش ن هوشیب هنوز بزنمو دربارش پرسوجو کنم االنم که خانوم 
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  تونستمیبچشو سقط کرده بود خوشحال بودم حاال نوبت من بود که بتازونم م نکهیاز ا
هنوز منو    نایراحت ا  الین باشه اونم با خخواهرمم درست کنم و با هاکا یزندگ ینطوریا

حال چشماشو باز  یبه روش زدم ب یلبخند دیپلکاش که لرز  میمن ک  دوننینشناختن نم
 جا خورد     کمی دنمیکرد با د 

 زم ی_سلم عز 

 لب زد:  یفیضع یصدا با

 ل؟ ی _ننایسول

 بهش زدم   یبه نشونه اره تکون دادمو لبخند  یسر

 ؟ یی نجای_تو واقعا ا نایسول

 لهیپ یزی چ هی  یرو یوقت دونستیهنگ کرده بود هه هنوز منو نشناخته بود نم بدبخت
منو   گهیآتو ازش بودم تا د هیوقت بود دنبال   یلی خ ستمیولکن ن  ارمی کنم تا به دستش ن

 کنم دست بکشم  یبراش جاسوس نکهی از ا  اینکنه   دیبا لو دادن اون عکسا تهد

 نجام یتو خسته نکن قبل از عمل نتونستم خودمو برسونم اما االن ا خود زمی_اوهوم عز 

 لی_خدا لعنتت کنه ننایسول

 یباعث شد حرص بخوره انتظار داشت هرغلط یبهش زدم که حساب یگنده ا  لبخند
از   یلجبازه منم دست کم  لیخواهر د  ل ین گنیازش خبردار نشه اما به من م  یکس کنهیم

 خواهرم ندارم 

 

 ( لی)د

که چرا اصل    کردمیفکر م نیبه ا کردمیهارو سرخ م یراشکیحوصله پ ی داشتم ب کهیدرحال
  رینگاهمو غافلگ کهویبه سمتم برگرده   یکه اون اونطور کردمیمن داشتم بهش نگاه م



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

789 
 

خلصه گند   کنه؟هوفیم یخودش چه فکر  شی پ یپسره از خودراض نیکنه؟اصل االن ا 
بود اما   دهیآشپزخونه شد هنوز لباسشو نپوش واردکرد هاکان  شمیکار  شهینم هگیزدم د

 بمونه  ده یتنش پوش شدیشونه هاش بود که باعث م ی حولش رو

 _سلم هاکان

  یخودش رو  ی برا وانی ل هیرفت   خچالیسلمشو دادم هاکان خونسرد به سمت   جواب
 گذاشت  زیم

 _هوا سرد شده 

 همزمان هم گفت:  خت یر وانشیل  یبرداشته بود تو  خچالی یکه تو   یا  وه ی از آبم هاکان

 جهنمه رونی _بهاکان

 گفتم:  یدار یگذاشت با لحن معن خچالی یتو   ورویسمتش برگشتم که آبم به

 ادی احساس کردم باد سرد م  دونمی_نم

 خوردو با همون که دستش بود بهم اشاره کرد   وشوی از آبم کمیبهم کرد   ینگاه هاکان

 باد سرده تنتو لرزوند نی ا  ید یوقت د  هی _شما فکر نکنهاکان

 سمتش برگشتم و حق به جانب گفتم: به

 _باد سرد غلط کرده منو بلرزونه

همو    یحرفا و طعنه ها یخوب معن خورهیزد معلوم بود داره حرص م یپوزخند هاکان
به سمتم خم شد که باعث شد آروم   کمی  ستادیبه سمتم اومد روبه روم ا  کمی  میگرفتیم

 خودمو عقب بکشم 

هم که   ش یخانوم کوچولو تو آشپزخونه کنار آت شترهی_باد سرد قدرتش از باد گرم بهاکان
 م؟ یه گمیم   یکه چ یفهمیم لرزونهیباز هم باد سرد بخواد تنتو م یباش
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هم   یرو  ازم جدا شد با رفتنش چشمامو دویابروش باال پر  هیبهش نگاه کردم که  مشوک 
بوسه   هی   کنهیرفتار م یداره با من چه طور نیبستمو خسته بازش کردم هووف خدا بب 

 :/ شعوریاه پسره ب  رونیاز حلقومم بکشه ب دی با گهی بوده د

 

 ( نیلی)آ

 کردمو گفتم:   یاما پر از آدم خال ینگاه به سالن پر از صندل هی

 ها  چارهیبندارن  روی کس  میخوب شد اومد هیخال ینفر صد ی_رسما سالن س

  دهیکه تازه براش خر یبه کت و شلوار یتکون دادو دست دی به نشونه تا یسر  هانیال
 د یکش میبود

 یدونیدستو بالم تنگه خودت که م  دیبدم ببخش هیبهشون سکه هد  تونمیمن نم ی_ول

 د یباال انداختو خند یشونه ا هانیال

  نکهیا  یواقعا ممنونم هم برا   نیلیآ  یراست هیکاف ی اومد  نکهیهم هی_نه بابا سکه چهانیال
 پم یلباس و ت نی ا  ی هم برا ی اومد

 زدم  یکه به روش لبخند دیبه کتش کش یدست بعد

 ی شد  پی خوشت ادی بهت م یلیبعدشم خ هیچه حرف  نی_نه بابا ا 

 م یبه سمتش برگشت مویخانوم هردومون سکوت کرد هیاومدن  با

 ن؟ ی شاهد دوماد شما دی_ببخش

 بلند شدو به سمتش رفت  هانیال

 _بله منم هانیال

 کنه یم  هیعروس داره گر دیکن دایپ گهیشاهد د  هی دیبا ادی _شاهد عروس نم
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و به سمت خانومه    دیابروهامون باال پر میبه سمت هم برگشت هانیهمراه ال همزمان
 م یبرگشت

 

 ( لی)د

دارم پرو پرو   دید یبهم نگاه کنه وقت یمحکم بستم که باعث شد هاکان سوال  خچالوی در
  افشو یخدا ق ینگاهمو ازش گرفتم وا  عیچپ چپ بهم نگاه کرد که سر  کنمینگاهش م

اما االن نشسته داره   شعوریپسره ب کردیم فی از غذام تعر  خوردیتا م شهیهم ییووو
 کنه یداره دهن منو باز م خودش  نیا  نیبب گهینم می چیه کنهیکوفت م

 _چه طور شده؟ 

 سو سو تکون دادو گفت:   یبه معنا  کمیراستشو   دست

 کمه  شیز یچ هی_انگار  هاکان

 سمتش برگشتم  به

 به اندازه زدم  شویآقا هاکان همه چ ستیکم ن  شیچی_ه

 از غذا خورد  گهی د کمیروشو ازم گرفتو   هاکان

 بهترشو خورده بودم نی _اما قبل از ا هاکان

دونه از   هیبه سمتش رفتمو  زدی حرفش که با اعتماد کامل داشت حرفشو م  نیا  دنیشن با
 ها برداشتمو گازش زدم هاکان بهم نگاه کرد  یراشکیپ

 ؟ یمضطرب  کمی_تو  هاکان

 گفتم:   دمی جوی خوشمزه شده بود م میلیکه خ  مویراشکیداشتم پ کهیدرحال

   ن؟ی _نه من خوبم شما چه طور
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 که خوبم ینیبی_مهاکان

 ن ی_من که فکر نکنم خوب باش

از   شبیحرفو نزده بودم حتما به خاطر د  نیراست شد کاش ا  شیصندل  یرو  کمی  هاکان
  کنهیرفتار نم ای  زنهیقبل باهام حرف نم  نیدستم ناراحته که االن ع

 چه طور باشم؟   یخواستی_مهاکان

قبل باهام رفتار   نیچرا ع نکهیگفتم؟ا ی م ینگم بهش چ یزیدادم چ  حیکردم ترج سکوت 
  چیهاکان بدون ه  ؟یری گیم دم یناد یحت ای ؟یکنی چرا باهام سرد برخورد م نکهی؟ا یکنینم
بلند شد تبلت گندشو به دستش گرفتو باهاش ور رفت از مقابل اپن    زیاز پشت م  یحرف

ام امروز به  تو لی د الیخیهوف ب کرداایازم تشکر م بلق  نیازمم تشکر نکرد ا  یرد شد حت
به سمتم برگشت که باعث شد   ستادویبابا هاکان ا  یچه وضعشه ا  ید یم  ریگ ییزا یچه چ

 ازم تشکر کنه  خوادیمنم بهش توجه کنم حتما م

  چیساندو کی کنیپ میبر می خواینرفته من امروز همراهه دوستم م ادمی _آها تا هاکان
 ؟ یکنی هارو آماده م

 االن گفتم:  نیمنتظر باش هم یعنیکه   یدار یلحن معن با

 _حتما 

به سمتم   ستادوی ا  کهوی انم یحرف و طرز ب نی ا  دنیبره با شن خواستیکه م هاکان
 برگشت 

 _بله؟ هاکان

 حفظ ظاهر زدمو گفتم:   یبرا  یلبخند

 درست نکنم حتما  شهی_دهنم پر بود گفتم مگه م

 تکون داد  دی به نشونه تا یمشکوک بهم نگاه کرد اما بعد نگاهشو ازم گرفتو سر   هاکان
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 سالن   رمی _باشه من مهاکان

  یروبه رو  دنشیبا د کهویمغرور  فتهیخودش یرفت اداشو دراوردم پسره از خودراض یوقت
گلومو شروع   دی پر دادمیکه داشتم قورتش م ی خودم که ابروهاش باال رفته بود لقمه ا 

جلوم   ختویآب برام ر کمی یحرف   چیه یکردم به سرفه کردن هاکان هم به سمتم اومد ب
 از آب خوردم  کمیاز اشک بهش نگاه کردمو   یاپن گذاشت پشت هاله ا  یرو

 _حقت بود هاکان

  ینگم تا وقت یزیدادم چ حی هم بستم و ترج یبعد رفت با حرص چشمامو محکم رو  و
 کردم یم  یو خالبعد خودم رون یب رهیم

 

 (لی)ن

شروع   زدمی اتاق قدم م  یآروم آروم تو  کهیو من درحال  کردیداشت لباساشو تنش م نایسول
 کردم به حرف زدن 

  یکار نی همچ هی  نیدار نیبگ  یبه کس نکهیشجاعت شمام بدون ا  ن ی_واال من عاشق ا 
 نیشجاع  یلیخ دیکنیم

 دهنتو ببند لی _ننایسول

 خونسرد بهش گفتم:  یدار یکه زده بود با لحن معن  یتوجه به حرف یب

 هم بشنوه  نیممکنه آقا انگ دمیمن شن  نویا  دیمراقب باش  دیبه نظرم با  ی_ول

 به خودم گرفتمو گفتم: یناراحت و گرفته ا افهیلباسشو محکم کرد ق ره یبا حرص گ نایسول

 نه کیسکته م چاره یب شنیبفهمن چه قدر ناراحت م نی _اوووف اگه آقا انگ

 دهنتو ببند لی _ننایسول
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  یکرد؟چیکار م یچ دیفهمیم نی اگه آقا انگ خورهیداره مغز منو م الیآخه فکروخ تونمی_نم
 کنجکاوم  شد؟واقعایم

 شدم   رهیمنم گستاخانه بهش خ  ستادی تخت بلند شدو روبه روم ا ی از رو  نایسول

 یمراقب باش نسوز  ل ین یکنیم یباز  شی با آت ی_دارنایسول

 زدمو بهش نگاه کردم  یپوزخند

 کنم نیخودمو تضم  ییطورا   هی دیبا  میباهم همکار  ییجورا  هیخانوم منو شما  نا ی_سول

 د یدندوناش غر  یبا حرص از ال  نایسول

 ؟ یی خوا یم یها؟چ ییخوا یم ی_چنایسول

 کنم ینفهمه منم راز شمارو پنهون م یکس دیعکسارو کامل فراموش کن ی_ماجرا 

 کوچولو  طونی_باشه شنایسول

حرصشو   شتر یب نکهیا  ی بود منم برا دهیدندوناش غر  یبه روش زدم جملشو از ال یلبخند
 گفتم:  یدار یبا لحن معن ارمیدر ب

 م ی_چه قدر باهم تفاهم دار

 

 ( نیلی)آ

شکل   لیبزرگ مستط زی م هی می اومدن عروس و داماد هردومون از سرجامون بلند شد  با
عروس و داماد هم دوتا   یو برا  میسمتش نشسته بود   هی  هانیرنگ بود که منو ال دیسف

 عاقد یهم برا  یصندل  هیکنار هم اونطورفش بود و  یصندل

 داداش واقعا ممنون  یخوشحال شدم که اومد  یلی_خداماد 
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چون   دمی باهاش دست دادو همو بغل کردن منم دختررو بغل کردمو روشو بوس هانیال
ساده بودن پسره فقط کراوات بسته بود کت تنش   یلیدعوت نبود هردوشون خ یکس

به عروس و دوماد   شتریب  هانیمنو ال افهیتنش بود ق یلباس دامن  هینبود دختره هم 
سر جاشون نشستن عاقد که نشست   هم  وتادوتا:/ با اومدن عاقد اون د نی تا ا خوردیم

 نگاه کرد بعد با اخم گفت:  نکشیع  ری از ز  میبه ما که دوتا دوتا نشسته بود

 د یو عروس و دوماد برعکس نشستن جاهاتونو باهم عوض کن  نی_شاهد عاقد

تعجب کرده بود وا مگه   یحرف عاقد حساب نیبرگشتم که از ا  هانیبه سمت ال  همزمان
  میجاهامونو عوض کرد مو یو بلند شد  میدیکش  ی:/پوفننیبش کنار دیعروسو داماد نبا 

وقت بود    یلیدرسته خ دمی کش نتری دامنشو پا  کمی  دمویتنم کش دی به لباس سف یدست
ما    یاونام جا میاونا بود یجا  دینبود ما با  ینطوریعقد دعوت نشده بودم اما مطمئنم ا 

 چندسال رسم و رسومم عوض شده عاقد به سمتم برگشت  نی ا  یپوووف حتما تو 

 ؟ یآقا ازدواج کن نی با ا ییخوا ی_دخترم معاقد

عکس گرفتن   هیچشمام گرد شد و با دهن باز بهش نگاه کردم همون لحظه ازمون  کهوی
 :/فتمیخوشگل ب گمونید  یدهنمو بستم تا حداقل عکسا عی سر نیبه خاطر هم

 دونم ی_من..من نم

 برگشتو گفت:  هانیا خورد به سمت الج یحساب  عاقد

 ؟ ی خانوم ازدواج کن نی با ا ییخوای_پسرم تو معاقد

 م یکرد یبهم نگاه م میگرد شده داشت ی من جا خورد با چشما نیهم ع هانیال

 شد  یبگم..خب هولهولک یچه طور  می..اکمی..سوالتون  زهیقربان..خب چ تشی _راسهانیال

اون دوتا    ینگاه کرد حت هانی چشمش برداشتو با حرص به منو ال یاز رو  نکشویع عاقد
 سواالرو از ما بپرسه   نی ا  دیجا خورده بودن که چرا عاقد با ی بدبخت هم حساب

 ؟ یدخترو عقد کن نی ا  ی_مگه تو وقت نگرفتعاقد
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 خان روشن   ری افتادم چشم دم یخدا داشتم پس م  ی گرد شد وا  چشمام

 دوتان  نیا  میستیماد ما ن قربان عروس و دا  ؟نهی_چهانیال

 هم بستو با حرص بازش کرد   یبعد به اون دوتا اشاره کرد عاقد چشماشو رو و

 نهمهیا  دیزودتر بگ دیتونین؟نمی نشست نجایا  نی _پس چرا با لباس عروسو داماد اومدعاقد
 د؟ یوقت منو گرفت

 میجاهامونو عوض کن نیشما دستور داد م ی_قربان ما االن اونجا بودهانیال

 انداخت و گفت:  هانیبه ال یچپ چپ نگاه  عاقد

 م یافتاد  ریگ یبابا عجب بساط یا دیجاهاتونو باهم عوض کن دی_بلند شعاقد

 

 (لی)ن

اومده   رون یتازه ب مارستانی شاپ  رامان رفتم از ب یشدم به سمت کاف ادهیپ ن یماش از 
نزنه وارد   م یدونیکه م ییزا یدرباره چ یرفح  یکه کس م یبود دهیبه تفافق رس نایبودم با سول
و صدارو انجام    یکش میس ی جمع کرده بودنو داشتن کارا زاروی شاپ  شدم م یسالن کاف

  شخوانیپشت پ زیم  یرو  فشویکه ک دمید نویلینبود درعوض آ یراز رامان که خب دادنیم
 ده یگذاشته بود معلوم بود اونم تازه رس

 خوام یشغل م نیمنم از ا   نیلیآ  ی_وا

 خوشحال شده  دهید نجایمنو ا نکه یزد انگار از ا یلبخند دنمیبا د  نیلیآ

 مثل تو داشته باشن  ی_همه آرزوشونه شغلنیلیآ

 نا یآهنگ و رقص و بزنو بکوب و ا  نهمهیوسط ا کردمیکار م نجایا خواد ی_نه من دلم م

 ذاره یزندت نم  لیبه عواقبش فکر کن که د دونمیمن نم گهی د نشوی_انیلیآ
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 بودم  نجایکار کنم وگرنه زودتر از تو ا  نجایا   امی_خب منم از ترس اونه نم

 روبهش گفتم:  یمشغول کارش شد با خوشحال دو یکش یهوف نیلیآ

 حل کردم   نارویسول هیمن قض  نیلی_آ

 گرفتو فشار داددستمو  ع یچشماش گرد شد سر  نیلیآ  کهوی

 دختره نفهم عه   ارهی راحت اسمشو م نطوریهم سی_هنیلیآ

افتاده   یاتفاق  هی ن یهست اصل بشنوه بب  یک شنوهینم یکه کس نجای_گوش بده به من ا 
 شه ینم دهیاون عکسا وسط کش یوقت پا چیه گهیکه د

 مشکوک بهم نگاه کرد   نیلیآ

 ؟ ی زنیمطمئن حرف م نقدریا ی کار کرد   ی_چنیلیآ

کردم اونم دلش برام سوخت تونستم گولش بزنم   یزار هی_اوم رفتم التماسش کردم گر 
 نی لیآ  ستین یآدم بد گنیخانوم هم اونطور که م نایسول  نیا

 م یستادی باهم ا واری پشت د دیکش گهی سمت د هیدستمو گرفتو به  نیلیآ

 وونهیتر د  واشی  کمی_ نیلیآ

بدونه   دیخواهرم با  نمیحل کردم ا  رویتموم شد من همه چ یهمه چ  گهید نی لیآ نی_بب
 تموم کنه  رویباز  نیا

 

 )رامان( 

اومدم خواستم وارد سالن بار    نی پا یکیاومدم پله هارو دوتا    رونی اتاق فرمان که ب از 
  یندادم اما وقت یتیشدم اهم واری پچ پچ دو نفر از پشت د یمتوجه صدا   کهویبشم که 
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فعال شد جلوتر رفتمو مشکوک به مکالمشون گوش دادم عه   شتریرادارام ب اومد لی اسم د
 بود  لیو ن  نی لیآ یصدا   نکهیا

 زده بشه یدرباره اون موضوع حرف خوادی نم گهی د لی_د نیلیآ

 وجود نداره  یتو و هاکان مانع ن یب گهید گم یچه قدر لجبازه من بهش م ن یخدا ا ی_ا لین

 د یکش یپوف نیلیآ

 هاکان تموم شده  یمعن گهید ل ید  ی..برالی_ننیلیآ

 به هاکان جواب بده؟  خوادینم ی عنی؟ی چ یعنی_لین

 مصممه  یل یخ گهی _نه دنیلیآ

 ارم ی_من..من واقعا سر در نملین

 باشه تونهی نم یما رابطه ا نیب گهیبکنه د یهر کار فتهیب یهر اتفاق  گهی_منیلیآ

لبام شکل گرفت کم    یرو  یدور شدمو به سمت آشپزخونه رفتم ناخواسته پوزخند ازشون
به هاکان   لیشد پس درست حدس زده بودم د  لی تبد یلبم به لبخند یکم پوزخند رو
پس وقتشه کم کم  لیوسط هاکان بوده که دلشو باخته نه د  نینداره و ا یعلقه خاص

فکر کنم   شه یدرست م یداره همه چ هگید نکنم چو  یمن وارد بشم و نقشه هامو عمل
 ده ی آخرش جواب م لیعشقم به د دونستمیامروز روز شانسم باشه م

 

 )هاکان( 

پرونده ها   یو حسابدارش در حال بررس  نیکه انگ ییشرکت که شدم به سمت جا وارد 
کنن وارد   دایپ یبودن رفتم هنوز نتونسته بودن تمومش کنن و از اون جذاب تر اشکال

 فرو بردم  بمیج یدستمو تو  هیاتاق شدم  

 ن؟ یکرد دایپ یز یچ نی_خسته نباش
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 دستش گرفت  یتو  یصدام به سمتم برگشت و نگاهشو از کاغذا  دنیبا شن نیانگ

 م یکن یم قیتحق میکنیاومده..کار م   سی_اوه رئنیانگ

 حرفش تکون دادمو گفتم:  دی به نشونه تا یسر

 کن  قی_تحق

 برگردم که برم با صدا زدنم به سمتش برگشتم و منتظر بهش نگاه کردم  خواستم

شرکت   نی ا  ندهیاگه درباره گذشته،حال،آ میکنیم ق یپرونده ها تحق نی _ما درمورد ا نیانگ
 کنمیم  چارتی کنم اون وقت ب دایپ  یقانون یمورد ب هی

 چرخوندم   ی ا  گهی زدمو سرمو به سمت د یپوزخند

 کنم یشرکت تو تباه نم یقانون یب  یکارنو با کارها  ندهی _واضح بگم آنیانگ

 چرخوندمو بهش نگاه کردم   سرمو

 شرکت منم؟  نیا  سی رفته رئ ادتی..نکنه یمزخرف بگ ی..فقط بلد نی_اه انگ

 کردو بهم دست به کمر نگاه کرد   سیلباشو خ  نیانگ

براساس   یهمه چ  توش وجود نداره یقانون یمثل ب  یزیباشم چ سشی که من رئ یی_جا
 نیقانون و قرارداده هم 

  یبحث مسخررو تموم کنه و کشش نده رومو ازش گرفتم خواست حرف نیا  نکهیا  یبرا 
 گفتم: عی بزنه اما به سمتش برگشتمو سر 

 ارن؟ ی بگم برات قهوه ب ییخوا ی_م

 _نه مچکر برامون دستگاهشو اوردن  نیانگ

 _خوبه پس خوش بگذره 
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  نکهیاومدمو به سمت اتاق خودم رفتم قبل از ا رون ی از اتاق ب یا  گهی حرف د چیه  بدون
درباره اوضاع   یبرم تو به سمت اتاق مهرانا خانوم رفتم و ازش خواستم که گزارش کوتاه

 شرکت بهم بده 

 

 ( لی)د

ها   یسر   هیباال بودو  یقیموس  یشلوغ بود صدا  یشاپ  رامان حساب یبودم کاف اومده
  نکهیاز ا شد ی که باعث م یزیهم وجود داشت چ   یسالمشادو   یفضا نجایا  دنیرقصیم
بودم که آماده بشه باهم  نی لیحالو هوامو عوض کنه منتظر آ کمی نجایاومدم ا یم

امروز هاکان واقعا خستم   ی رفتارها خوندیهم خونه بود داشت درس م لیخونه ن میبرگرد
تم بکنه حد خس   نیتوجه شدنش تا ا یسردو ب کردمیوقت فکر نم  چیکرده بود ه
 هووووف 

 ی _سلم خوش اومد 

 زدم  یلباش بود لبخند  یرو  یرامان که لبخند قشنگ دنیسمت صدا برگشتم با د به

که   یمهم  زیچ یرفت یاونطور  کهوینگرانت شدم که   یلیخ شبی؟دی_عه سلم رامان..خوب
 نبود؟ 

 به نشونه نه تکون دادو گفت:  یسر  رامان

 ؟ ینبود تو نگران نباش خوب یمهم زی _نه بابا چرامان 

 خونه  میباهم برگرد  ادی ب نمیلیخستم منتظر آ کمی ی_اره ول

  ییبه دختر پسرا  میکرد یتکون داد هردومون به مردم نگاه م دی به نشونه تا یسر  رامان
کار   نیکه ا   شدیگذاشته م نجایهم ا یکار  یاز قرارها یبعض دنیرقصیم  زدنویکه حرف م

 خوب بود  یلیرامان خ یبرا 

 ؟ یکن یبا من کار م لیآشپزخونمو گسترش بدم د خوامی_مرامان 
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 نداشتم   رو یشنهادیپ نیهمچ  هیتعجب به سمتش برگشتم اصل انتظار  با

 ؟ ی گیم  ی_با تو؟جد 

  خورد یبکنن نم یکه شوخ ییاصل به اونا  افشیسمتم برگشتو بهم نگاه کرد ق به

به   گرانیاستعدادهاتو با د یتونی تو هم م  میدیمنورو گسترش م یکنیکار م  نجای_تو ارامان 
 ی اشتراک بذار

 به روش زدمو گفتم: یخودش به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم لبخند نیع منم

  یاز یاصل ن  میمنورو گسترش بد  میتونی نم کهیکوچ  کمی  نجای_رامان جان ابعاد آشپزخونه ا
شاپت   یکاف  نی هدف ا میدار  ی خوب و گسترده ا  یخودمون منو یوقت میکار ندار  نیبه ا

 ی ا  گهی د زی نه چ هیقیفقط کشف استعداد موس

 خوشمزه بخورن ی_همه دوست دارن غذارامان 

به من و   نجایا  یگذاشتم ول  ذیلذ  یمنو فست فودها  یمنم تو  نی_اره خب به خاطرهم
 نداره  از ین  ییمنو نی همچ هی

 نگاهشو ازم گرفت باال انداختو  یشونه ا  رامان

کار هست   نیا  یچون جا برا  میابعادو گسترش بد  میتونیم  کردمی_من فکر مرامان 
و    یریکه بشه سرپا خورد دانشگاه هم م یخودت درست کن قهیبا سل یتونی م ییغذاها 

 ی اریاز کار هاکان به دست ب  شتریپول ب هی یتونیتازه م ی کنیهم کار م نجایا

  نجاهایمنو هاکان به ا  نیب یماجرا   خواستیافتادن هاکان باز دلم گرفت دلم نم  ادیبه  با
بلها سرم اومده بود هرچند بازهم   نی من حاال ا لیحماقت احمقانه ن  هیبشه سر  دهیکش
 دوست داشتم و برام باارزش بود اما خب ازش دلخور بودم   لروین

 تعجب کردم   یدونیشد م ییهوی  یلی_رامان واقعا خ

 نقطه ضعفم یبه سمتم برگشت و پا گذاشت رو  مانرا
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  ییجا  نی همچ  هیتو  ینفر غذا درست کن  هی  یخونه برا  هی یتو  نکه یا  ی_به جارامان 
 شهی هم م یبرات سابقه کار یریآشپزخونرو به عهده بگ  هی ت یر یمد  یتونیم

 داشت  اروی مزا  نیا  نجایکار کردن ا گفتی ازش گرفتم راست م نگاهمو

 ی رو رد کن ینطوریا  یها شنهادیپ  دی نبا یرستوران بزن  ییخوای_اگه مرامان 

 به اطراف نگاه کردم  دمویکش یپوف

 شد  ییهوی  یلیسرش فکر کنم رامان خ  کمی_بذار 

 فکر کن دربارش  ستین ی _باشه مشکلرامان 

  دهیکش ن یلیاونقدر خسته بودم که فقط دنبال آ  م یکرد یاز رامان خدافس نی لیاومدن آ با
  کردمیرامان فکر م یهم بستم و به حرفا  یچشمامو رو  میکه شد نی سوار ماش  شدمیم
 شدینم  یچرا دلم راض دونمیکارو بکنم اما خب نم نیا  تونستمیم   گفتی بد نم ادمیز 

ن خان  آشپز،خونه آصل  خوادیگفت آقارو باش م دیکردم خند  فی تعر نی لیآ یبرا  یوقت
عوض کردم   میرو فرش یها  یی حوصله کفشامو با دمپا  یبزرگو بدزده وارد خونه که شدم ب

 لیبه سمت اتاقش رفت تا لباساشو عوض کنه بره حموم چشمم به ن عی هم سر  نیلیآ
 لباش بود  یهم رو   یلبخند گنده ا دویدرخش یم  یافتاد که چشماش از خوشحال

شده   یدرخشه؟چیم  یکه چرا چشمات از شدت خوشحال یبگ نویعلت ا ییخوا یم لی_ن
 خودش کرده  کیبهت داده تورو شر  یزیچ  ینکنه مهرانا سهم

اعتراضش بلند شد خسته به سمت مبل رفتم   یصدا   دوی که همزمان خند دمیکش  لپشو
 هم دنبالم اومد  لیکه ن

 حرف بزنم گهی د زی چ هیدرباره  خوامی_نه ملین

 م یمبل نشست  یباهم رو  همزمان

 جون بگو  یابج  شنوم ی_خب..م



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

803 
 

 خانوم  نای_درباره سوللین

 : دمیغر  تی به سمتش برگشتم با عصبان کهوی نای اسم سول دنیشن با

 شد قلبم گرفت اه  خیمو به تنم س  نیحرف نزن اعصاب منو خورد نکن بب نای_درمورد سول

 سکوت کرد با خشم ادامه دادم  لین

 ببرتمون به شهرمونا  ادیبه بابا ب زنمیبه خدا زنگ م لین نین؟ببیکرد  یباز چه غلط هی_چ

 عکس العمل نشون دادو گفت: ع یحرف وسط اومد سر   نیتا بحث ا  لین

 آروم باش چه خبرته عه گوش بده  یاریبابا چرا زود جوش م ی_ا لین

 جمع کنم  رویکرده و قراره چه گند یباز چه غلط نمیحرص منتظر موندم بب با

   یبا هاکان باش یتونیم  گهیتموم شده د نایبحث سول گه ید ل ید نی_ببلین

 هی کاف یخودت توجه کن ینکن تو به زندگ  یفوضول گهی..دنقدری کنکاش نکن ا لی_ن

  تونمینم کنه یبهت نگاه م یاون پسره چه طور دمید ل؟منید شهیم  ی_آقا هاکان چلین
و دوست داره   یکه دوسش دار یبشم به خاطر من از مرد  یراض تونمیفراموشش کنم نم

 یجدا ش

دوسش   م یاز حق نگذر  شی حد سر عقل اومده بود خوشحال بودم خدا   نیتا ا  نکهیا از 
رفتاراش   گهیوقتا د یاما بعض  کردیکه م ییها  یبا وجود تمام خراب کار یداشتم حت

 اعصابم بود یرو  یبدجور

باشه   گهی اعتماد کرد امروز م نا یبه ا شهینم یحرف بزن  نایا  نایسول نیمبادا با ا   لین نی_بب
 اره ی سرت ب تونهیفردا هزار بل م

 گفتم:  عی بزنه که سر یکرد خواست حرف یپوف لین
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تقاصشو   میاالنم دار  ستادمی منم پشتت ا یکرد  ی کار اشتباه هی یزد  یگند  هیتو   لی_ن
 ؟ ید یفهم مید یپس م

 انداخت  نی پا سرشو

 ی هم به من و هم به خودت کمک کن  یتونیم  ینطوریا گهی_فراموشش کن د

مبل بلند شدم تحمل اون صورت ناراحت و گرفتشو    یاز رو   عیازش گرفتمو سر  نگاهمو
 نداشتم 

 م یکنیشام درست م یبرا  یزیچ هی لباسامو عوض کنم بعد باهم   رمی _م

 

 )هاکان( 

  کی شده بود انگار حالش خوب نبود به آسمون تار  یطور هی  افشیرامان نگاه کردم ق  به
 به سمتش برگشتم  زنهینم یحرف دمی شب نگاه کردم د

 ست یخوب ن ادی شده؟انگار حالت ز  یزی_رامان چ

 میحرف بزن  دیبا  ستمی خوب ن ادی_ز رامان 

به  تونهیم یچه ربط لی اما د لی به د شهیحالش مربوط م  کردمیچرا احساس م دونمینم
منو دوست    لیکه د  دهیفهم دمی شا ا یباهم دعواشون شده   دیموضوع داشته باشه شا

 بود  ومدهیبه سمتش برگشتم هنوز به حرف ن کنهی ازم فرار م  لیدل یمدت ب  نیا  یداره ول

 ؟ یبزن یحرف  ییخوا ی_خب نم

مبل جابه جا شد هواش خوب بود کم کم داشت سرد   ی به چمنا نگاه کردو رو کمی  رامان
 نشست یاما بازهم به دل م شدیم

آهنگ   ساختمش؟همون ی حرف زدم که داشتم مآهنگ باهات   هی درباره   ادتهی _رامان 
 خاصه 
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بعد به  دمیهم مشت کردمو بهم مال  یدستامو تو کمی:/..شهیمربوط م  لیبه د نگفتم
 اما دوستانه نگاه کردم  یصورتم چسبوندمو بهش جد   یجلو

 ..تموم شد؟ ادمهی_اره  

 ستمیمطمئن ن ادی که نه هنوز کار داره اما ز  ی_تموم شدنرامان 

 اون؟   یحت  ای..احساسات خودت  یستیاز احساساتت مطمئن ن د ی_شا

 ندارم  ی_من از خودم مطمئنم شکرامان 

 دم یحرفش تکون دادم و بلفاصله پرس دی به نشونه تا یسر

 ؟ ی _خب؟اون چ

بود   یخاص تی قاطع  هیچشماش  ی مردد بود اما تو  کمینگاهشو ازم گرفت انگار   رامان
 د خوایانگار مطمئن بود که طرف اونو م

 قدم برندار یستیاگه مطمئن ن  کنمیم هیتوص هی_ رامان..بهت 

 منصرف بشم؟  ییخوا یم یگی _مرامان 

 ی ناراحت بش خوام ی نم ی_تو داداش من

 مطمئن شدم  تامی اما خب امروز به شکاک   ییخوایصلحمو م دونمی_مرامان 

 ینیبب یتونیهست که تو نم ییزایچ هی  دیعجله نکن شا گمی _باز هم م

 هستم  یهاکان متوجه همه چ کنم ی_عجله نمرامان 

 نی رابطه ب یبهش بگم؟از طرف تونستم یچه طور م دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
که   گفتمی بهش م رویوگرنه قطعا االن همه چ شدمیدلسرد م کمی دمی د یم لرویخودمو د 

  دمیدی رابطم شک م ی خودم تو یبهم نخوره اما خب وقت نشونیب یحداقل رابطه دوست 
کابوس ها   نیا  شهی تموم م ی باالخره ک وزار  نیا دونم یبزنم نم یدربارش حرف تونستمینم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

806 
 

به وضع   ردهی برمگ یهمه چ یک  شهیدرست م یهمه چ یها دغدغه ها ک یترس ها نگران
تو شرکت قدم    زدمیبا بچه ها حرف م خوردم یسابقش همون وقتا که راحت قهوه م

 شدنشو نداشتم  داریکابوس بودم که اصل قصد ب هی یانگار تو  داشتمیبرم

  یاهیگ ییهانا چا نایخونه داداشم ا  رفتمیم شدیم   ریذهنم درگ ینطوریا  ی_قبل وقترامان 
 دونستمیاسمشم نم یکه حت  کردیدرست م

 کردم  یخنده ا  تک

 ها به خورد منم داده بود یی_از اون چا 

خواهر   یتر شد چه قدر دلم برا ظیلبم غل  یرو  نیهانا لبخند غمگ  ادیبا   ناخواسته
که دوماد   شی بچگ ینتونست به آرزو یکوچولوم تنگ شده بود چه قدر زود رفت حت

 شدن من بود برسه 

  توی عروس کی ک ییخوایم یتو دوماد بش   یوقت گفت یهاکان؟هانا همش م ادتهی _رامان 
  ارهیسرت م  ییبل  ینطوریا  گفتیهم م نیراد  کیتو ک  کنهیاز پشت سرتو م  کهوی یبخور

به   ای  یبه خواهرت فحش بد یموند یطلقت بدم اون وقت تو م گهی د شمیکه مجبور م
 برادر من  

  ی ها تیمی صم  میداشت یکردم چه قدر دوران خوب یفکر گذشته خنده ا  ادویاز   ناخواسته
 بود یدنی واقعا پرست  نمونیب

بهتر شد اما   کمیشوهر کرد   یوقت  ارهیکنه حرصمو در ب تی بود منو اذ نی_هانا عاشق ا 
  یبرا کمی ی نطورینصفشو سر شوهرش حداقل ا  کنهی م ادهیکه نصفشو سر من پ دمیفهم

 من بهتر بود 

آرومتر و قشنگ تر بود احساس   یلیهانا که بودن وضع خ یو آبج ن ی_داداش راد رامان 
 کردم یم یداشتم زندگ یواقع یاون موقع ها به معن کنمیم

اما   میکرد یدغدغه هامونو باهم حل م میبود یمی صم  میداشت_اونموقع هممون آرامش 
 حاال..
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 شد   ره یپا شدو به ستاره ها خ ی ک دمینفهم ستادمی شدمو کنارش ا بلند

تراس باهم حرف    یصبح تو  یکا ی شب که حالم بد بودو خونشون بودم تا نزد هی_رامان 
راحت تر بودم احساس   یل یبا هانا خ شمون یاومد پ یهم م نیوقتا راد یبعض میزد یم
داشتم   یخوب  یحس سبک شدمیم  داریفردا صبحش که ب نایهانا خواهرمه نه سول  کردمیم

غر بزنم که  تونمی نم رسهیگه دستم بهش نم یو د  ستیافته ن یم  ادم ی  یاما االن وقت
قلبم   کنه یو اونم به زور به خوردم بده بگه برات خوبه آرومت م خورمینم یاهی گ ییچا
 شه ی تر م نیسنگ

 کردم یچشمام حس م  یتو یهم بستم حس سوزش بد یرو  چشمامو

به داداش بزرگه گرم بود باهاش درباره کارها و   ییطورا  هیکه بود پشتم  نی _رادرامان 
تو شرکت کار   امیب دیکه با دادیم  ریگ  یبابا ه نیع  لیاوا   زدمیحرف م  میقی موس یآرزوها 

 آرزوهام ارزش قائل شدو کمکم کرد  یکه هانا باهاش زد کم کم برا  ییکنم اما با حرفا 

  دنیسمتش برگشتم رامان هم به سمتم برگشت چشماش قرمز شده بود با د  به
 د یخودش کش ی به چشما  یدست دویمن خند یچشما 

 _چشاشو رامان 

 ی دی_مال خودتو ند 

 اره یبلرو سر چشمام م نیا  شهیاون دوتا هم ادی _رامان 

 هردوشون تنگ شده    یتو دلم برا  نی_منم ع

 هاکان  کنمیم یی_احساس تنهارامان 

وقتا دست   ی..بعضنطوریهم هم ن یهانا هم خواهرم بود هم دوستم راد نطوری_منم هم
  یکنیسمت شمارش.. باور م  رهی بهشون زنگ بزنم دستم م تونمیانگار که م ستیخودم ن

دارم هنوز  اماشویو پ نیپاک نکردم؟هنوز شماره راد  میهنوز اسم خواهرمو از تو گوش
 نشده  یمرگشون برام واقع
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 زد ین یلبخند غمگ  رامان

برام نمونده تو و کارن خونواده من   یا  گهیاز تو برادر د ریبه غ ی_رامان..تو داداش من
 ن ی هست

رامان به   کردیکار م یچ نیبود بب تصور کردم اگه االن خودش  زیبه چ رویرسما دم یعنی
 بهش داد یفیشونم گذاشتو فشار خف یبهم زد دستشو رو یسمتم برگشتو لبخند 

 م یخونواده ا هی_حق با توهه هاکان منو تو رامان 

 م ید یدستمونو به چشمامون کش هردومون

 م یخور یبمون فردا صبح باهم صبحونه م نجای_امشبو ا

 د ی خند رامان

 ی کنیم  داریکله سحر منو ب یزی_نه بابا تو سحر خرامان 

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 م یخوری _باشه پس نهار م

 شد نیا  نی_آفر رامان 

 

 ( لی)د

  شیپ قهی چند دق ن یشدم ضربان قلبم باال رفته بود تا هم میخونه هاکان قا  واری د پشت
کارو   نیاگه ا   ردمکیکارو م نیا  دینداشتم با  یکارو کنم اما چاره ا  نی مردد بودم که ا

  دیتهد گه ید شدی خواهرم حفظ م یو آبرو  یزندگ شدیدرست م یهمه چ گهید  کردمیم
  یمجبور نبود فرارها  گهیو د  کردیهاکان هم کم کم به نبودم عادت م  یاز طرف میشدینم

  یبرام سخت بود حت یلیخ خوردم یوسط من بودم که ضربه م نیمنو تحمل کنه و تنها ا 
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  گرفتمیم می عاقلنه تصم دی با شدمیم  یاحساسات دی کرده بودم اما نبا هی هم گر یکل شبید
 درش اوردم هاکان بود  فمیاز تو ک عی که زنگ خورد سر لمیموبا

 ؟ ییل؟کجا ی _الو دهاکان

 شد ینم ینطوریا  کردمی خودمو حفظ م یخونسرد  دیکردم صدام نلرزه با یسع

 بود  ک یآخه تراف رونیه بزنم بنتونستم از خون امی م رترید کم ی_آقا هاکان من  

 نمت یبینگران شدم بعدا م یومد ی به وقتش ن دمی د ستین ی_باشه مشکل هاکان

هم بستم    یچشمامو رو  نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیکه قطع شد   تماس
  هیگر  دیباال نره نبا  میگر   یدهنم گرفتم تا صدا یچسبوندم دستمو جلو  واری و سرمو به د

  ینقشت تمرکز کن صدا  یرو  ستیخونه االن وقتش ن یاشکاتو بذار برا  لید یکن
  رونیهاکانو ب نینگهبان بود ماش دمیکش یرکس  دمیکه شن لرویو  یبازوبسته شدن در برق

  یلیخ دونستمیم  نمشیبار بب نی آخر یبرا  خواستمی همون حالت موندم م یاورده بود تو 
کارو کنم هاکان بعد از   نیاما به خاطر خواهرم مجبور بودم که ا شهی برام گرون تموم م

 زد یاومد داشت با نگهبان حرف م قهیچند دق

راش   یحرف   چیمن جا گذاشته اومد بدون ه شی کارت ورودشو پ ادیاالن م  لی_د هاکان
  انویب توننی هروقت که بخوان م ری و رامان و دم لی به بعد د نیبره تو درضمن از ا  نیبد

 شد؟  میتفهبرن 

 _بله آقا چشم 

برداشتو   نکشویکرد ع یاخم دونستمیاسمشم نم یکه حت  دشیسف نیماش  دن یبا د  هاکان
 به سمت نگهبان برگشت 

 بود؟  ن ی من ا روز ید نین؟ماشیماش  یکی_من به شما نگفتم اون 

 هول کرد یکم نگهبان

 ..دی _آقا شما گفت
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 تکرار نکنم  گهید  رمیم  نیشده با هم  رمی د یکن هیتوج خوادینم هی_کافهاکان

 راحت   التونی_چشم آقا خ

اقتدار مردونش تنگ    نیا ی که شد راه افتادو رفت چه قدر دلم برا  نیسوار ماش  هاکان
تنگ   شی همه چ  یغر زدناش برا هاشیر یقانون هاش سخت گ یدلم برا  یحت  شدیم
که شدم   یفرع اطی رفتم تو وارد ح یاز در ورود  عیدور شد سر  نشیماش  یوقت  شدیم

بدم   حیبرام تکون داد خواستم براش توض یکردم که سر ینگهبان به سمتم برگشت سلم
 گفت:  عی که سر

 دی تو بفرما دیاجازه بدم بر  نی_آقا هاکان گفتن کارتتونو جا گذاشت

هاکان رد شدم و وارد محوطه    یها نیماش نگیپارک یاز پله ها باال رفتم از جلو   عیسر 
  لیو  نیا   یشدم بغض ته گلومو گرفت تو  رهیشدم به ساختمون روبه روم خ لیو  ییجلو

به سمت ساختمون رفتم از در آشپزخونه وارد خونه  عی داشتم سر یچه خاطرات قشنگ
گذاشتم و خودکارو دفترچه نوتمو دراوردم   ناپ  ی رو فمویک ستادمیشدم پشت اپن ا 

لرزون برگرو جدا کردم به خودم    یکارم تموم شد با دستا یبه نوشتن وقتشروع کردم 
نبود  ینبود بغلم کنه آروم بشم کس  یکس  دمیبدم لرز  دمیچسبوندمو چشمامو بستم لرز 

که پر   ی ا خدا بزرگه خودم بودمو خودم با آشپزخونه  کنمینکن من درستش م هیبگه گر
دستمو دراز کردم و برگرو خواستم   دادی ه مخاتم یکه به همه چ  یبود از خاطرات و برگه ا

از جا بپرم و   یباعث شد حساب ییصدا   کهویاپن بذارم که   یرو یها هیادو   شهیش یرو
چشمش  یاز رو  نکشوی هاکان چشمام گرد شد ع دنیدستمو عقب ببرم با د  عیسر 

 برداشت 

 ل؟ ی_د هاکان

 _آقا هاکان 

کرد به دستام که برده بودم پشتم و به چشمام که سرخ شده    زیچشماشو ر کمی  هاکان
 نگاه کرد  گرفتمیاشکاشو م  یبودو جلو 
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 که  ییای م  رید ی _گفتهاکان

  یشده بود حت یطراح شیبودو همه چ  پیخوشت شهیجذابش نگاه کردم هم پیت به
 شد یعطر محشرشم تنگ م  نیا  یدلم برا 

 ن؟ ی _شما..نرفت

 ت برگشتم اونو بردارم رف  ادمی  یزیچ  هی_رفتم اما  هاکان

سرشو خم کردو به    کمی گمینم  یزی و چ کنمی دارم نگاش م ینطوریهم دید  یوقت  هاکان
 پشت سرم اشاره کرد

   ل؟ی د یکرد  م یپشت سرت قا یباشه چ  ری _خهاکان

  ریبهش نگاه کردم دست خودم نبود اشکام سراز  گهیبار د  هیاز پشت سرم دراوردمو   برگرو
 زد  یدستم لبخند مردونه ا  ی برگه نوت تو دنیهاکان با د دی شدن اما هاکان ند 

 ؟ ی من نت گذاشت  ی_برا هاکان

  یبه سخت  اورد یخودش ن یبه رو ادی تعجب کرد اما ز  کمیاشکام    دنیباال اوردم با د  سرمو
 د یچک زدم که دو قطره اشک همزمان از چشمم یلبخند

 _بله

 بخونمش؟  شهی_مهاکان

نگاه کردم دستشو سمتم دراز کرده   شدیدلم گرم م گرفتمیم  یمردونش که وقت یدستا  به
بود که  یزیسخت تر از اون چ  دیقلبمم لرز  نباریا  دیبود تا برگرو بهش بدم دستم لرز 

 کردم یفکرشو م

 شه یمثل قبل نم یچیه  گهید دیبخون نویشما ا  ی_وقت

 ؟ یچ  یعنی نی _اهاکان
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  دیفرو برد انگار خودشم مردد بود اشکام امونمو بر بشیج یتو  دویعقب کش دستشو 
 هاکان به اشکام نگاه کرد 

 ؟ یکنیم  هیگر  ی_دارهاکان

 ینطوری بسه ا  ل یهم فشار دادم بسه د ی پشت دستم اشکامو پاک کردم چشمامو رو با
 لرزون به سمتش گرفتم  ی بسه برگرو با دستا کنهی شک م

 د ی فهمیم دی_بخون

دراوردو برگرو ازم گرفت اما بازش نکرد فقط بهم    بشیج یمشکوک دستشو از تو   هاکان
 نگاه کرد 

 ؟ یکنی م هیگر  ینطوریا  یشده؟چرا دار  یزی چ لی_د هاکان

چنگ زدمو از   فمیشدن به ک ری تاب صداشو نداشتم اشکام بدتر از قبل سراز  ن یاز ا شتریب
بود گذشتن از   نیا   ندمیبود آ نیمن ا  یبود زندگ نیگذشتم ا  یحرف  چیکنارش بدون ه

هق زدم اره   یعشقم به خاطر خواهرم سرمو باال گرفتمو به آسمون نگاه کردم به سخت
شد  یشد باد هوا همه چ یهمه چ   یه چک یول  هاکانمباالخره اعتراف کردم من عاشق 

 خارج شدم  لیبا دو از و عیجسممو قلبم سر  یدرد رو  هیبغض  هیحسرت   هی

 

 )هاکان( 

نگران بودم برگرو که به   نقدریچرا ا  دونمینم  شدیتاب م یقلبم ب  دمید یکه م اشکاشو 
دلم افتاد   یترس بزرگ تو  هی دم یبار ترس نی اول  یبرا دیسمتم گرفت بازش نکردم شا 

  یخودکارو دفترچه نوتشو رو  ی از کنارم رد شد حت  فشویچنگ زد به ک یحرف چیبدون ه
بازش   یوقت نمیدادم داخل برگرو بب حیاول ترج  اما  رمی جا گذاشت خواستم جلوشو بگ زیم

اخمام رفت توهم و سرمو باال اوردم تا االن هرچه قدر مردد بودم   کمی کردم با خوندنش  
 یتوجه یضربه به من بود اول ب نیآخر  نی هست و ا یزی چ هیما االن مطمئن شدم که ا

  یه شموی غرورم م الیخیبباز   دونستیم ارهیمنو از پا درب خواستیم  نیبعد فرار حاالم ا 
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لرزونش  یکنه اما اون اشکاش اون چشماش دستا  تمی اذ  خواستیدنبالش م رمیم
خواستم برم دنبالش اما   ستادمی درگاه آشپزخونه ا یبده تو  نویا  یگواه تونستینم

 نتونستم  

 شده؟  ی_چ

که تازه از  کردیم  دادیشده بود چشماش ب دهی ژول کمیسمت رامان برگشتم که موهاش   به
 شده  داریخواب ب

 کجا رفت؟  دمیشن لرو ید ی _صدارامان 

 بهش دادم   نگاهمو

 استعفا داد   لی_د

نگاهم   ی توشو خوند جد یبه سمتش گرفتم وقت  دستم داد ینگاهشو به برگه تو  رامان
منو به شک وا   شتریرفتارش ب نیتعجب نکرد ناراحت نشد خوشحالم نشد هم یکرد حت

 اصل از کجا معلوم کار خودش نباشه داشتیم

 " دمینوشته "استعفا م یحیتوض چیکوتاه بدون ه یلی_خ

 که دلش بشکنه؟   یکرد یکار  یعنیاتفاق افتاده؟ نتون یب یزی_چرامان 

 هیشونه هامه به در تک یرو ییلو یوزنه صدک  هی کردمیبردم احساس م بمیج یتو  دستامو 
 دادمو بهش نگاه کردم 

 نکردم  ی_نه من کار

 دم؟ ینوشته من استعفا م نجای_پس چرا ارامان 

 ی تو بدون  دیاما شا   دونمی_نم

 بود  یمن جد  افه ی زد اما هنوز ق یلبخند  مچهین رامان
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 کجا بدونم؟  _من؟از رامان 

 گفته باشه یزیراجبش چ دی شا ن یدیهمو د   ادیاواخر ز  ن یبهت نگفت؟ا یزی چ لی_د

 م یحرف نزد  ن ی_نه راجب ا رامان 

تکون دادم پوزخندمو پنهون کردم وقتش   دی به نشونه تا یبهش نگاه کردم سر مشکوک 
روبه روم بود که   یحفظ داشته هام چون االن کس  یبرا فتهیبود که ترس مردونم به کار ب

 دیمربوط بشه هرچند بع ن یبه هم لیکار د نیا  دیشا  شدیم  بمی داشت کم کم رق
 دونستم یم

 کارو بکنه واقعا تعجب کردم  نی ا  لید کردمی_من فکر نمرامان 

 بهش برنخورده گفتم: اد یکنم ز  یکه سع یزدم با لحن  یپوزخند

 ؟ ی کنیم  یخوشحال  یدلت دار یتو نکهی ا  ای  یکنی_تعجب م

 کنم؟  ی_چرا خوشحال رامان 

 یمعن یلیلبم نشوندم که خ یرو  یتر شد اما لبخند کج یجد  افمیجمع کردم ق پوزخندمو
 دار بود

  نویتو کار کنه مگه هم شیپ یشتریوقت ب تونهیاستعفا داده م  لی_حاال که د
 ؟ ی خواستینم

 تکون دادو دوباره به برگه نگاه کرد  دی به نشونه تا یسر  رامان

 دادم  شنهادیبهش پ ی..حتخوامی..مخواستمی_اره مرامان 

 بهش نگاه کردم   یرچشمیز 

 شنهاد؟ ی_پ

 باهام کار کنه ادی _بهش گفتم برامان 
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 دونستمینم نوی_ا

 گرفته  مشویفکر کنه حتما تصم دی_گفت با رامان 

  کممی  نکهیبه خاطر اون استعفا داده اما باا لینگاه کردم دلش خوش کرده بود که د بهش
  نیبه هم شه یمربوط م  گفتیبهم م  یموضوع بودم اما حس بزرگ نیشده ته دلم نگران ا 
 رامان نداشت  شنهادیبه پ یفرار کردناش که ربط 

 استعفا داده باشه  نجایز اکار با تو ا ی برا لی _فکر نکنم د

بپره و فحشش بده اما   یکیبه اون  خواستیزد هردومون دلمون م یرامان پوزخند نباریا
   میداشتیحرمتارو نگه م میداشت

 اونوقت؟   ؟چرای _جدرامان 

 کنم ینم یفکر  نیهمچ دونمی_نم

 بهش زدمو نگاهمو ازش گرفتم یپوزخند

 پروندرو بردارمو برم  شهی م رمی_داره د 

 

 ( لی)د

  کهویاومدم تو   نکهیدر انداختم هم ی تو دویانگار کوه جابه جا کرده باشم کل یخستگ با
 دی به سمتم دو  نیلیآ

 ؟ یکرد  ل؟تمومشیشد د ی_چنیلیآ

پوف و   یخودم قدم زده بودم تا چشما یبرا  یبهش زدم کل دی به نشونه تا  یلبخند
 : دیمشکوک پرس ن یلیکردم آ هی بفهمن گر خواستمی ه نمقرمزم خوب بشه بعد برگردم خون

 ؟ ی خوب لی_د نیلیآ
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 _اوهوم 

 نگاهمو ازش گرفتم یخر خودت  یعنیبهم زد که  یلبخند نیلیآ

 دوشم برداشته شد چرا خوب نباشم  یبار از رو  هی_

 ش؟ ینیبب یتونیکه نم یتحمل کن ییخوا ی م  ی_چه طورنیلیآ

 اومد    یبا هول لین کهوی

 ؟ یکار کرد  ی؟چیسرکار؟برگشت  یتو نرفت لیکردم وا د دایپ موی_هوف باالخره گوشلین

گرفته تا    یساعت ینگاه کردم که خودشو آماده کرده بود بره شرکت حتما مرخص بهش
 لیبخوابه پوف از دست ن  شتریب کمی امروز 

 جان  لی_کار؟کار تموم شد ن 

 به سمتش برگشتو با حرص گفت:  ن یلیبا تعجب بهم نگاه کرد آ لین

 _خانوم استعفا داده نیلیآ

 ل؟ یچرا د  ی..ولی_وللین

 م یراجبش حرف بزن ی ه  دیچرا با لین یدونیبهتر م لشوی_دل

 ؟ ی _اما فکراتو خوب کرد لین

 راحت ترم  ینطوریفکر کنم ا  خوامینم گهیعمرم فکر کردم د هی یفکر کردم برا  یلی_خ

  ی که باز تو ییاشکا ای  کردنیلبم باور م  یبه لبخند گنده رو لیو ن  نی لیاالن آ دونمینم
 چشمم حلقه زده بود

 لی_بدو برو سر کارت ن 

  یرو  ارمی گرفتم نتونستم دووم ب واریخورد خودمو به د  جی کنارشون رد شدم اما سرم گ از 
  لیبه سمتم اومدن ن لیو ن ن یلیدهنم گذاشتم آ   یدستمو جلو  نی سر خوردم پا  نیزم
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روبه روم   نی لیآ رونیروشو ازم گرفتو از خونه زد ب عیاشک تو چشماش جمع شد سر 
  نیا دن یبا د  خواستمیرفت نم لیشد ن وبپاک کرد چه خ شویاشک ینشست چشما 

 بشه و خودشو سرزنش کنه  تیاشکام اذ 

 خوبم اونوقت.. یگی_منیلیآ

آغوشش  یمنو بغل کرد تو  نیلیم محکم فشار دادمو زجه زدم آدهن یجلو  دستمو
بست   ی چشمم نقش م یجلو  افشی ق بستمیاز ته دلم زار زدم چشمامو که م   دمویخز
  ذارمیم   رپامیقولمو ز  دونستمیکنم م هیهاکان گر   یبرا  خواستمیبار بود که م نیآخر نیا

 کردم یاونا قولمو حفظ م  یاما حداقل جلو 

 

 )هاکان( 

 میکن  شی_بذار بررسریدم

  قهیشق کمی سکوت کرد دستاشو پشتش قلب کردو شروع کرد به قدم زدن منم کلفه   ریدم
  روی در اتاق دم یبودم اونقدر امروز کلفه بودم که اشتباه ریاتاق دم یهامو مالش دادم تو 
 رون ی ب دیزبونم کش ریاز ز   دیحالو روزمو د یباز کرده بودم که وقت 

 کنن یجذب م گرویهمد  بی..عجادی ختر..هردوشون از هم خوششون مد  هیمرد و    هی_ ریدم

ضعفمو   دیبهش زدم نبا  ی نشست لبخند کج  زشی پشت م ریسر جام بلند شدم دم از 
دستمو   یفنجون تو کشمیم یکه از درون دارم چ  د یفهمیم  کردمیم یو کار  دادمینشون م

 تکون دادمو گفتم:

 _خب؟ 

کار    نیو آخر کنهیداشته باشه همش از پسره فرار م یلیدل نکهی_دختره بدون ا ریدم
 استعفا 

 جه؟ ی_خب نت
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 نشست  زش ی م یمن رو   یبلند شدو روبه رو زشی از پشت م ریاز قهوم خوردم دم کمی

 کنهیم  میازت قا یزیچ  هی_حتما داره  ریدم

  یکار آخرش واقعا کار  نیباشه که با ا تونهیم یچ  دونستمیاما نم دونستمیخودم م نو یا
 کرد که مغزم قفل کنه

 ؟ ی_مثل چ

 یکنه که نفهم میازت قا یزی چ هی خوادیم  دیشا  کنمیدارم دربارش فکر م دونمی _نمریدم
 ی که اصل دوست نداره بدون ی زی چ هی کنهیازت فرار م نی به خاطرهم

 د یابروم باال پر  هی

 راجب به گذشتش؟  زیچ هی_مثل  

 شدم و گفتم: کی قدم بهش نزد هی دونمی نم یعنیباال انداخت که   ی شونه ا ریدم

بوده   یبد یجاها ی تو ایداشته باشه  یرابطه مخف ایقبل بانک زده باشه   لی _فکر نکنم د
 کار خلف..  ایباشه 

 راجب به خونوادشه  دی..شادونمی..مدونمی_مریدم

 مبل نشستم   یرو

   کنهیم یزندگ  لیبا ن نجایهستن ا   ای_خونوادش آنتاک 

 مشکوک گفت:   ریدم

 ل؟ ی_نریدم

 سمتش برگشتم  به

 ل ی _اره ن

 باشه  لی_ممکنه راجب به نریدم
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از   نکهیا ی برا لی کرده که د یکار  هی  لیباز ن دیشا  گهی راست م ریمشکوک شد دم  نگاهم
فرار کنه؟اصل   لی از من به خاطر کار ن لید  دیاما چرا با کنهی کارارو م نی من پنهونش کنه ا

گرفته بود؟فکر کنم  یمیتصم  نی همچ  هی لیداشت که د یاون به من چه ربط  یکارا
درست   ری احتماال حرف دم کردمیکه من فکرشو م  هیزیاون چ از تر   دهیچیپ کمیموضوع 

به   لیو د   شهیکرده که به من مربوط م یکار هی  لین یعنیباشه و به منم مربوط بشه 
 کرده باشه؟  یچه کار تونهی م لیاما ن شه یمن نفهمم داره پنهون م  نکهیخاطرا 

 شده؟  یشده بود نگفتن چ دهیکش  یبار کارشون به کلنتر هیکه   ادتهی_ ریدم

 اومده  شیسوتفاهم پ  هی_گفتن 

 روبه روم نشست بهش نگاه کردم   ریدم

 کنهیداره از من فرار م نیبه خاطر ا  لیکه د یکن یتو فکر م یعنی_

 د یشا دونهی _خدا مریدم

  ای  یریدرگ  هی  یتو  تونهیم نه یکرده باشه فوقش ا  تونهیکار م یچ لین یعنی  ری_خب دم
 از من فرار کنه   لیکه د شهینم لی دل نی دعوا بوده باشه اونم فوقش ا

 میدونینم یزیبشه هاکان ما که هنوز چ لی دل دمی_شاریدم

 ازش گرفتمو رفتم تو فکر  رومو

 کاسس مین ر یز  یچه کاسه ا  نمیحق با تو باشه بذار بب  دمی_شا

مبل راست    یرو  کمیدر اتاقش باعث شد سکوت کنن   یبزنه که صدا  ی خواست حرف ریدم
 گفت:  یشدو با لحن محکم 

 تو  ای _بریدم
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لل زادم  ح د یابروم باال پر ه ی  لین دنیبا د میکه باز شد هردومون به سمتش برگشت در
به من نگاه   کردیم یهول کرد اما وارد اتاق شدو درو بست سع کمیمن   دنیبا د لیبود ن

 باشه  ری دم ینگاهش رو  شترینکنه و ب

 رون یصبحونه خوردن از هتل رفتن ب  مونی ایتالی ا  ی_مهمون ها لین

 هم انداختم   یبه سمتش برگشتمو پامو رو کامل

جلسه   یبعدش هم برا یبرن تور مسجد سلطان احمد و بازار گرد  خوانی_االن هم ملین
 نجا یا  انیم

مبل چسبوندم چرا   یبغل یچونم گذاشتمو بهش نگاه کردم سرمو به پشت ر یز  دستمو
  یدادم؟کسیکار م لینبود من به ن لی اگه به خاطر د یعنیمضطربه؟  کمی  کردمی احساس م

  نی شرکت ب هیشرکت من که    یاونم تو که هنوز دانشجو بودو درسشو تموم نکرده بود؟
بودم هم مهرانا   یهم من راض دادیانجام م وبخ یلیکارشو خ لیبود؟هر چند ن یالملل

 خانوم 

 لی_باشه ممنون نریدم

 که با صدا زدن من متوقف شد رونیتشکر زد برگشت بره ب یبه معنا  یلبخند لین

 ل؟ ی_ن

 _بله آقا هاکان؟ لین

 ؟ ی _امروز با خواهرت حرف زد

نشونه  نیا  دادیم چشیهم پ  یبه حرکت دستش نگاه کردم که تو د یکش یهوف لین
مگه بار اولش بود که ازش    رهی من استرس بگ  یداشت جلو یلیچه دل  یاسترسش بود ول

 دم یپرسیسوال م

 _اگه منظورتون استعفاشه که بله خبر دارم متاسفانه لین
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 _متاسفانه؟ 

 استعفا داد ناراحت شدم  ییکهوی  نکهیا _خب از لین

  کردمیسرم به طرفش کج شده بودو بهش نگاه م  کهیچونم برداشتم درحال ری از ز  دستمو
 گفتم:  دمویبه کنار صورتم کش یدست

 کارو کرد؟   نی _به نظرت چرا ا

 از لحن خونسردم    ایاز سوالم متعجب شده بود  لین دونمینم

 _به نظر..من..من.. لین

سوال   نی کردن از ا   داینجات پ یبرا  عی سر لیمن مشکوک شده بود ن  نینگاهش ع ریدم
 گفت:

نشدن بهتره برگردم   یتا از دستم عصبان زهی..چرسهیبه ذهنم نم ی زی چ دونمی_نملین
 سرکارم 

  یاز هم باز کردمو سر  یصورت هول کردش بود دستمو به آروم  یطور که نگاهم رو همون
بهتر بگم فرار   ایکردو از اتاق رفت   یخدافس عیاونم سر  یبر یتونیم ی عنیون دادم که  تک

 هم ازش خبر داره  لیهست که ن  یزیچ هیکرد قطعا  

 م یری راهو درست م میدار گهیته دلم م یز یچ هی  ری_دم

 فکر فرو رفت   یمن تو   نیو اونم ع دیکش  یپوف ریدم

 

 ( نای)سول

 در اتاقم باعث شد به سمتش برگردم  یصدا رفتمیور م وترم یکه داشتم با کامپ همونطور

 تو  دی _بفرما
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اومد اما دختر زرنگ و   یازش خوشم نم ادیبه روش زدم درسته ز  یلبخند  لین دنید با
خوبشه هرچند هنوز هم موندم که   یها  تیبود البته سربه هوا هم جزو شخص یباهوش

 ار شده بود اون از کجا موضوع منو خبرد

 نی بش ایب لیتو ن ای_ب

 پوشه به خودش چسبونده بود گفت:  یسه سر کهیدرو نبست به سمتم اومد درحال لین

اوردم که امضاش    رروی مد  ئتیه روز ی جلسه د ی_نه من وقت نشستن ندارم برگه ها لین
 دیکن

 از دستش گرفتمو بازش کردم خودکارمو برداشتم و مشغول کارم شدم   پوشرو

 شرکته مبارک باشه انشاهلل ادامه دار باشه  نی ا  یامضا شما تو نیاول نی_ا لین

لبمو حفظ کردم برگه    یاما من لبخند رو کردیبارم م کهیحرفشو گرفتم باز داشت ت طعنه
 پوشه گذاشتمو به سمتش گرفتم یهارو تو 

چه طور به   رویبرگه مهم نی همچ هی  یعنیکارو بهت داد؟ نیباشه مهرانا چه طور ا  ری_خ
 مثل تو داده  یارزش یب یدست منش

 گفت: یبا لحن خونسرد  دویحالت زدش کش  یبه موها  یزد دست یپوزخند لین

ها   لی وک  یحت رهیمد   ئتیمهرانا خانوم خودش شخصا رفت از همه ه  دونمی_واال نملین
 امضا گرفت 

 ادامه داد:  یبا طعنه و لحن حرص درار بعد

باهم    شتریما ب  دونهیم نکهیبه خاطر ا دیشا ارم ی _اما برگه شمارو داد من براتون بلین
 م ی ایکنار ب میتونیم

با لحن  ستادمی پرو شده بود روبه روش ا یلی سر جام بلند شدم در اتاقمو بستم خ از 
 گفتم:  یزی آم دیتهد



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

823 
 

تو اون کله   نویا  دمیبهت هشدار نم گهید  دمیکه بهت م هیهشدار  نی آخر نیا  لین نی_بب
  یتونیهروقت دلت خواست نم نکهیدوم ا  ستمیمن دوست تو ن نکهیپوکت فرو کن اول ا 

 ی ریو بهت بگم برو م ییا یم  ایمن بهت بگم ب نکهیسوم ا یبا من حرف بزن نجا یا  ییایب

انگار    کردی داشت بهم نگاه م یطور هی  خوردمیخونسردش داشتم خون خودمو م افهیق از 
 نه انگار طناب دارش دستم بود  

 دیبش  مونیکه بعدش پش دینزن یخانوم حرف نای_بهتره سوللین

  ی ادیتو و اون خواهرت ز  لین  نیرم؟ببیبگ ادی از تو   دیحرف زدنمو با ی طور  د؟چهی_ببخش
 د یستیموندگار ن نجایا  ادیتو و نه اون خواهرت ز نه  نیبه خودتون اعتماد دار

لباش نشست روشو کوتاه ازم گرفتو دوباره    یرو  یزیزدو لبخند تمسخر آم یپوزخند لین
 بهم نگاه کرد 

 بمونه  ادتی  نی_سرنوشت شما دوتا به دو کلمه حرف من بستس ا 

  ن یبا ا یتونیاستعفا داد نم  کردی خونه آقا هاکان م  یکه تو یخواهرم از کار نکهی_اول الین
 یکن  دیمارو تهد

 خودمو از تکوتا ننداختم ادیکه زد تعجب کردم اما ز  یحرف از 

که صبرم تموم بشه   نینذار نه یمنظورم ا   دونمیم  یسر یزا یچ یلیمنم خ نکهی_دوم ا لین
 دی کنیکه ظرر م نی شما نی اگه رو بشن ا

 ودمون نبود صدامون کم کم دست خ  کنترل

  یبا چه جرات ؟هان؟تو یزنی با من حرف م یدار ینطوریکه ا یهست یک ی_تو فکر کرد 
  ؟حدی هست یک ؟توی کنیم دیو منو تهد یکنیم یبرام بلبل زبون یمقابل من دار  ینطوریا

 بدون  نویا  یکارمند   هیخودتو بدون..تو تو شرکت من فقط 

 م یکم داشت نو یپوف هم میاتاق باز شد هردومون به سمت در برگشت در
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 چه خبره؟  نجای_اهاکان

 انداختم و بعد به سمت هاکان برگشتم  لیبه ن ینگاه مین تیعصبان با

من   ی تو رو  سادهی وا نجای خواستم نتونست خوب انجامش بده ا   یکار هیازش  لی_ن
 شدم  یمنم از دستش عصبان  زنهیحرفم م

بهم  لیبرگشت ن  لیکرد و با همون حالتش به سمت ن یابروشو باال داد اخم هی  هاکان
 نگاه کرد  

نبود انجامش   ادمیرفت   ادمیکنم چون   ادداشتیرفت   ادمیکار خواسته بودن   هی_ازم  لین
 شه یتکرار نم گهید خوام یبدم..معذرت م

 ی بر یتونی م لی_باشه نهاکان

از طرف   یبه راحت  دادنیانجام م ینطوریاگه کار خودشو ا  یعنی؟ی راحت نیهم ؟بهن یهم
برداشت از مقابل هاکان رد    زمیم  یکه امضاش کرده بودمو از رو  یپوشه ا لیگذشت؟نیم

  یاما وارد اتاق شدو درو بست با اخما رهیهاکان هم م  کردمیفکر م لیشد با رفتن ن
 توهم بهم نگاه کرد اما با لحن آروم مردونش گفت: 

 ؟یکنیکار م یچ یدار یفهم یم چی_ههاکان

 ستادی فرو بردو با اخم روبه روم ا بش یج یتو  دستشو 

که باشه  یاشتباهشون هرچ  یرفتار کن  ینطوریشرکتم با کارمندام ا  یتو  یتونی _نمهاکان
 محل کار منه  نجایا گهی د یجا  هیبرو   یموضوعو بزرگش کن ییخوایم  ؟اگهی دیفهم

 اخم روشو ازم گرفت خواست بره که با طعنه صداش زدم  با

بود  گهی د یکی  ؟اگهیکنی ازش دفاع م ینطوریا  لسیخواهر د نکهیخاطر ا ه؟بهی_چ
 ؟ یکرد یم  ینطوریا

 هنوز اخم داشت  ستادیبه سمتم برگشتو روبه روم ا  ستادی ا  هاکان
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 گفتم کارمندام..هر کدومشون که باشن  لی_نگفتم نهاکان

 ستادم یقدم عقب رفتم اما ا  هیتر شد که  کی نزد بهم

که سرش داد بزنه و    دمیاجازه نم یدست من سپرده شده و به هرکس نجایا   لی_نهاکان
 حقو داره فقط منم    نیکه ا  یکنه کس خشیتوب

هاکانو هم انجام   یارها اما ک کردی کار م نجایا  ری دم اریبه عنوان دست لیزدم ن یپوزخند
 ر یاومد تا دم یمهرانا به حساب م  اریدست شتری ب ییطورا هی  دادیم

 لس؟ یخواهر د نکه ی_بازم به خاطر ا 

کردو   یزد به سرتاپام نگاه یفرو بردو پوزخند بشیج یتو  یدستاشو با خونسرد  هاکان
 گفت:

از کارش    کنهیم  یدگی با وجود دانشجو بودنش کارارو خوب رس نکهی_نه به خاطر ا هاکان
خوب مراقبت  یلیکه امانت باشه خ یزی دستم امانته و من از چ یاز طرف میراض
 کاراتو دستش نسپر   یباهاش مشکل دار یبد  ری..پس بهتره کمتر بهش گکنمیم

 ؟ ی مقامشو باال برد   نقدری_چرا ا 

 ؟ ی کنیم  یحسود ی منش هی_به  هاکان

 زدمو به اطراف اتاقم نگاه کردم  یپوزخند

 کنم؟  یبه اون حسود  ؟منی_حسود 

و   هیکه مدرکش چ یدونیم راسی روابط مد یمنش  ؟اونیزنیحرفو م نی _پس چرا ا هاکان
شلوغه بهش  یلیمهرانا سرش خ دهیکار تورامونم اون انجام م خونهیم  یداره چه درس

  ن یا  یرهای روابط مد یاما منش  هیبسپاره هنوزم منش ل یاز کاراشو به ن یسپردم که بعض
 شرکت 

 : دیصورتم غر  یتر شدو با حرص تو  کی نزد بهم
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 ینیکه بد بب کنمیم یوگرنه کار یحرف بزن ینطوریا   میبا منش یحق ندار  گمی_د هاکان
ازش سرزد    یازت ندارم پس سرت تو کار خودت باشه مشکل یدل خوش یدونی..منایسول

   کنمیم خشیخودم توب یگی به خودم م

 بره گفت:  رون یازش ب نکهیبعد روشو ازم گرفت به سمت در رفت قبل از ا و

چه قدر به  نمیبیم  ستی_فکر نکن چون همش تو اتاقمم و سرم شلوغه حواسم نهاکان
  یکاراتو نسپار دستش اونم فقط برا  یباهاش مشکل دار یلیاتاق رفت و آمد داره خ  نیا

 گهی د کنهیرفت و آمد م نجا یدارم به ا  رانیمد  یکه من برا  ییامضا گرفتن و خبرها
 اتاق نشونم  نیاز ا   ییسروصدا

هم فشار دادم حتما به خاطر   یکردمو با حرص لبامو رو  یرفتنش خنده عصب رونیب با
  یرو دهیکارش به کجا رس نیکه اون دختره استعفا داده هه بدبخت بب هیعصب  نیا

 دم ی م ادیبهت   نویهاکان آصلن ا شرکت منم هست نجاینشستم ا میصندل

 

 ( لی)د

از   ییصدا  دنیراه افتادم با شن نکهیهم دمیکش یاومدم پوف رونیکه ب  میکلس ژاپن از 
 زدم  یرامان لبخند  دن یپشت سرم به سمتش برگشتم با د 

 ؟ ی کنیکار م ی چ نجای_رامان تو ا 

 دست خودش گذاشت  یکتابامو از دستم گرفتو رو  رامان

 کلسات؟  یرو یکنیتمرکز م یاستعفا داد  دمیممنوع..شن  ی_فوضولرامان 

سخت   یلی کارو درس باهم خ اد ی به دست م ایکلس ژاپن نی _اوهوم گفتم آرامش با هم
 شه یهم که دانشگاه ها باز م  گهید کمی  شدیم

 ..بدزدمت؟ ناروی_خب حاال ولکن ارامان 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

827 
 

 دم یخند

 _کجا؟ 

 ی فروش تزای_پرامان 

 تزا؟ ی_پ

 ی که دوست دار ییتزاها ی_پرامان 

کمتر   شد یسرم گرم م کمیکردمو بهش نگاه کردم چه قدر خوبه رامان بود   یخنده ا  تک
 کردم ی فکر م

 کارن گولم زد  م یختیبدون تو برنامه ر دی_ببخشرامان 

 اسم کارن با ذوق بهش نگاه کردم  دنیشن با

 م؟ یری _کارن؟با اون م

 خواهرم  شیپ گردهیم_اوهوم امشب بررامان 

 به بازوش زدم  یکردمو مشت آروم یخنده ا  تک

 گرسنمم هست  می_باشه بر 

 

 )هاکان( 

 ل؟ ی ن یدی_فهم

 خورد  نشو ی لب پا  کمیانداخت  نی پا سرشو

 _چشم آقا هاکان لین
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فرو بردم   بمیج یاخم کردمو دستمو تو ستادمی بلند شدمو روبه روش ا میپشت صندل از 
 ادامه دادم: 

  ناینداره سرت داد بزنه امروز به سول نویحق ا یهرکس  نجایاما ا  یهست ی_تو درسته منش
 ی د یو کار تورمونو انجام م یتور شرکت هست ری گفتم که تو مد

 د یابروم باال پر  هیگرد شده بهم نگاه کرد که   یچشما  با

تور   ر یمد   یگه درستو تموم کنبهت قول دادم ا ادمهیاما    یهست اری _درسته فعل دست
  ستین ی از ین گهید ادیگفتم که باهاش کنار ب نایاالن به سول  نیاز هم  نمیا  یشیشرکت م

  نباریا  ییسروصدا ا ی نمیبب یریدفعه بعد درگ لین یبه اون اتاق رفت وآمد داشته باش  ادیز 
 گمیم  یکه چ یفهمیم  کنمیبا تو برخورد م

 به روم زد یلبخند لین

 _چشم آقا هاکان  لین

 ی بر یتونی _م

 د یکش یپوف لین دنیشد مهرانا با د انیدرو که باز کرد مهرانا پشت در نما  لین

 ..یدونی؟م ییکجا  لی_نمهرانا

 _مهرانا خانوم من باهاش کار داشتم  

 نگاه کردو گفت:  لیچپ چپ به ن مهرانا

 ام ی_باشه برو االن ممهرانا

 نشستمو بهش نگاه کردم  میصندل  یمهرانا وارد اتاقم شد رو   لیرفتن ن با

  لیبه ن دی دیم  شهیم  نایکه مربوط به سول ییبه بعد هر امضا  نی_از ا 

 باهاتون حرف بزنم خواستم ازتون بخوام که.. نی درباره هم خواستمی_ممهرانا
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  اری شرکت علوه بر دست نیا ی تو  لیهستم و ن ممی _نه مهرانا خانوم من هنوز سر تصم
 ن؟ یاورد   فی تشر یکار  ی شمام هست..برا اری تور،دست ری مد

 گفت: عی افتاده باشه چرا اومده سر  ادشی که انگار تازه  مهرانا

_آه بله راننده زنگ زد کارنو از خونه مادرتون برداشته کارن خواسته قبل از رفتن به  مهرانا
 ه گفت که به شما هم خبر بدم بخور تزای خانوم با آقا رامان پ نایخونه سول

 تکون دادم به ساعتم نگاه کردم  دی به نشونه تا یسر

 ؟ ی _برنامه هام چ

 آقا هاکان  دیوقت دار  دیندار  ی_چک کردم برنامه خاص

 

 ( لی)د

 گرسنمه  یل یمن خ  ادیم  یک تزاهایپ نی_پس ا کارن

 گذره یزمان تندتر م یفکر نکن تزایتمرکز کن کارن..اگه به پ گهی د یزها ی _رو چ

 چونش گرفت    ریفکر کردن ز  یدستشو به معن  کارن

 فکر کنم؟  یفکر کنم؟..به چ ی_به چکارن

دوباره سمت کارن   مو یزد  یسمت رامان که کنار دستم نشسته بود برگشتم بهم لبخند به
 دیحرکات کارن خند  نیا  دنی رامان با د میبرگشت

 فکر کنه یبه چ کنهیکه فکر م یبچه ا نیثبت کنن اول  خیتار  ی اسمتو تو دی _شارامان 

 گفت:  ع یزدو سر  یبشکن کهوی کارن

   میخورد یآناناس  تزایپ نجایا  میاومد م ی بار همراهه دا هی..ما  می _اها داکارن

 بهش نگاه کردم که رامان به سمتم برگشت و گفت:  کنجکاو



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

830 
 

 سوزه ی نم یول شهیم یخوشمزس سوخار  یلی_اره اونم خرامان 

  یبود من درست پنج اسکوپ بستن یچه روز   یوا   میخورد ی_بعد از اونم بستنکارن
 خوردم 

  ادمهی  میبود  یلبمو حفظ کردم منو کارن و هاکان هرسه نفرمون عاشق بستن یرو  لبخند
اونقدر   میخوردن گذاشت یبرگشت خونه و مسابقه بستن  یبستن یشب هاکان با کل  هی

اونم دل   د یشا  دونمی هاکانو نم  میدل درد شد که هم من و هم کارن م یخورده بود یبستن
 اورد یو به روش ن ختیر ودشخ یتو  گهید ی زای درد شد اما مثل چ

 ارتت یم  تی _ناراحت نباش باز دا

 با ذوق بهم نگاه کرد  کارن

 ل ید یمی دا ه یشب یلی_تو خکارن

 اخم کرد کارن ادامه داد کم یرامان  میهمراهه رامان به سمت هم برگشت همزمان

کلس   یر ی م می ..تو فکر کن بعد از کار خونه دایکن یکار م یلیخ می دا  نی_توهم عکارن
 ی کنیخونه خودت غذا درست م یریبعد م یژاپن

 دردناکشو حس کردم  یبه روش زدم که فقط خودم معن یلبخند

 از قبل وقت دارم   شتری ب گهی_کارن من د

 کلسات تموم شد؟  یعنی_واقعا؟کارن

 کنمیکار نم تی با دا گه ی من د  زمی _نه عز

 خوشگل سبز رنگش گرد شدن   یناراحت شد چشما  یحساب کارن

 ل؟ یچرا د ی..ولی_ولکارن

 وسطو گفت:  دی پر ع یسر   رامان
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خوب  لرویحال د کمیکارن؟  هینظرت چ م ی_بهتره امروز درباره کار حرف نزنرامان 
 م؟ یم؟هیکن

 زد  یانداختو بهم لبخندباال  یشونه ا  کارن

 خوبه..اونا دوستن   یلیخ می رابطش با دا لجونی..دستی مهم ن نکهی_ا کارن

 مظلومانه ادامه داد: وبعد

روز هممون خوشبخت   هی  یی..تو من دا میکنار هم باش کنمیآرزو م شهی_من همکارن
 م یشیم

کردم چه قدر دلش خوش بود کاش   یبا ساالدم باز  کمیانداختم و  نی غم سرمو پا با
  کهویبگم که  یزیسرمو باال اوردم به کارن نگاه کردم خواستم چ کردمیمنم مثل اون فکر م 
  عی هاکان سر دنیکارن چشمام گرد شد با د ی شونه ها یمردونه رو ی با قرار گرفتن دست

  دی و بوسهاکان خم شدو گونه کارن کردی کار م یچ  نجایا  نی اخدا   ینگاهمو ازش گرفتم وا 
 کارن با ذوق گردن هاکانو بغل کرد که باعث شد هاکان بخنده 

 جونم  ییدا  ی_چه قدر خوب شد که اومد کارن

 ن ی داداش بش ی _خوش اومدرامان 

رامان نشست با   یروبه رو  شی صندل  یو رو  دی بوس گهیبار د هیبا لبخند کارنو  هاکان
 مان برگشت لباش بود بهم نگاه کرد اما بعد به سمت را یکه رو  یلبخند

  زیبهم خبر نداده بود سوپرا  لرویاما د  دی نجای_مهرانا خانوم گفت که شما دوتا ا هاکان
 شد

لبام    یرو یاما من رومو ازش گرفتم ناخواسته لبخند دیابروش باال پر   هینگاه کردو  بهم
با اومدن   دارمونید  نیآخر شه یم نی نبود حتما ا دارید نینشست خوبه پس صبح آخر 

 د یکش یهوف یکارن با خوشحال تزاهایپ

 باالخره اومد  شی _هوووف آخکارن



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

832 
 

  تزاشویکه داشت پ ینی بخوره کارن درهمون ح تزاشوی به کارن کمک کرد که پ هاکان
 گفت:  خوردیم

 گن؟ ی م  یچ تزایبه پ یبه زبون ژاپن لی_دکارن

 تزا ی _همون پ

 باال انداخت و گفت:  یبا ذوق شونه ا  کارن

 رم یبگ ادی _چه قدر راحته منم برم کارن

 د یو خند  ختیکارن بردو بهمش ر یموها  ی دستشو تو  هاکان

 شکش یپ یژاپن ریبگ  ادی  تویسی _شما همون زبون انگلهاکان

 رم ی بگ ادیهم   ییای تالیشما زبون ا   نیع خوامی_مکارن

 بعد  یتموم کن رویکی  نی_بذار ا رامان 

   سمی نو یاونم اسمتو م  یکلسا  یتموم کن نویا  گهی _عموت راست مهاکان

 ؟ ی درست کن تزایپ  یتو بلد  لی_دکارن

 برداشتم  تزایپ  گهیقاچ د هیخوردمو   میدنیاز نوش کمی

 توش تخصص ندارم  یدونیآخه م ادیخوشمزه در ب نقدریا  دونمی_اره اما نم

 میدور هم بخور یدرست کن می روز تو خونه دا هی_کاش  کارن

 گفت:  یبا ناراحت  دوی لبش پر  یلبخند از رو   کهوی

 ی رفت تو استعفا داد ادمی  ی_واکارن

  نیحسرت خاص نهفتس ع  هیزد اما قشنگ معلوم بود توش  یلبخند مردونه ا  هاکان
 من 
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 کنهیبا ما کار نم گهی_اره کارن متاسفانه دهاکان

قدر دلتنگش  چند ساعت چه    نیهم  یبهم نگاه کرد منم ناخوسته بهش نگاه کردم تو بعد
 نبودشو تحمل کنم  شهیهم  یبرا خواستمیم یچه طور  یعنیخدا پس  یشده بودم وا

 چرا استعفا داد؟   یی_داکارن

 باال انداختو روبه کارن گفت: یشونه ا هاکان

 از خودش بپرس  ییدا  دونمی _نمهاکان

 سمت کارن برگشتم به

کسب تجربه    یبرا دنیکار استعفا م هیاز  گرنیم  یماتی تصم هیآدم بزرگا بعضا  یدونی_م
 کننیشروع م  گهی کار د هی

 ؟ ی د یانجام م گهی کار د هی یاالن دار  یعنی_کارن

 گفتم:  دموی کش یبهم نگاه کرد منتظر موند تا جواب بدم نفس هاکان

 هنوز نه زمی _نه عز

 ؟ یچرا استعفا داد یبکن گهی کار د هی ییخوا ی_اخه حاال که نمکارن

بگم هاکان هم   یچ دیبا  دونستمینداشتم نم یجواب نی ا  یبرا گهیانداختم د نی پا سرمو
 زد  یراحت شده باشه لبخند الشیخ یزی چ هیانگار از   دیابروش باال پر  هی

 یفهمیم نمی ا  ی_بزرگ بشرامان 

 پولشو دراورد  فی کتش بردو ک بیج  یبلند شد دستشو تو زیاز سر م هاکان

 کنمی رامان_نه نه من حل م 

 ست ین یال منو تو نداره مشکل_مهاکان

 گذاشت   زیم  یرو تزاروی بعد پول پ و
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 هارم حساب کردم خدافس   ی_پول بستنهاکان

  دهی گلوم چسب خی که ب یزیچ وهی ازم جدا شد با آبم یزیچ  هیرفتن هاکان احساس کردم  با
 ی چیه  گهیبشم د  یاحساسات ینطوریحفظ کنم ا   موی بودو قورت دادم بهتره خونسرد

 کنه؟ ی م ینطوریچرا ا   نیا  فهممی_من نمرامان 

 ول کردو گفت:   وانیل  یداخل دهنشو تو  ی ن طنتیبا ش کارن

 ی فهمیم ی_عمو بزرگ بش کارن

 د ی خند رامان

 _نه بابا..بچه پرو رامان 

 

 )هاکان( 

 افتادم  لیحرف د ادی رنگ کتم  دن یناخواسته با د دمی به کتم کش یدست

  یلیآدما خلق شده چون خ ی بعض یرنگ ها هست که فقط برا  یسر هی  دیدونی_مل ی"د
 اد یبهشون م

 خلق شده؟  یمن چه رنگ ی_خب به نظرت برا 

بهتون   شتر یب رتونیت یکربن یاما کت و شلوار آب  ادیبهتون م دیپوشی که م ی_هر رنگلید
 اد یم

 اد؟ ی..مادیکه بهم م یرنگ نیبه ا ی _اون وقت چه رنگ

 ی با کراوات مشک ی_همون لباس مردونه مشکلید

 کنم یشرکت امتحانش م ی_خوبه پس فردا برا 
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فقط   کنمای البته من اصل دخالت نم دیدستتون کن دیهم داشت ی_باشه..ساعت مشکلید
 " ن یگفتم هم  موینظر شخص

گفته بود تنم کرده   لیکه د  یینگاه کردم همونا   پمیلبام نشست به ت یرو  یمحو  لبخند
 یپیت  نیهفته سه روزشو ا  یاما من تو  گذشتیماجرا م  نیوقت بود از ا یلیبودم خ

نبودمو هاکان آصلن نبودم هر روزمو   سیاگه رئ پ ی ت هیروزاشو هر روزش   هیبق گشتمیم
موضوع افتاده    نیا  ادی چرا االن  دونمینم گشتمی م دگفته بو لیکه د  ییبا همون رنگا
 اورد یواقعا منو به وجد م ل یقشنگ د قه یاوردن استفاده از سل  ادی  بودم اما به

 چه طور بود؟  تزایپ ی_پارت

 اخم کردم    کمیبرگشتم   ر یبه سمت دم کهوی

 تو؟  یاومد  ی؟کیکنی کار م یچ نجای_تو ا

 ..جواب منو بده یکرد یم ری فضا س یتو  ی_وقتریدم

 _خوب بود دلم براش تنگ شده بود

 ل؟ ید  ای  تزایپ ی_برا ریدم

 م یبخور تزایپ م یوقت بود با کارنو رامان نرفته بود یلی..خ تزای پ یبرا ری_نخ

 فرو بردو گفت: بشیج  یحرفم تکون داد دستاشو تو دی به نشونه تا یسر  ریدم

 یلیخ  نیانگ نیبهت بگم به زور خودمو نگه داشتم ا  یزیچ هی خوام ی_هاکان مریدم
 م؟ یکن دای پ یراه حل هی ییخوا یم  پلکهیم  نجاهایا

 _چه طور مثل؟ 

  نیورود به ا یحق قانون  نایکه فقط سول یدونیم  میوارد شرکتش نکن  میتونی_مثل مریدم
 شرکتو داره نه اون 
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  الیخیب شه ی تموم م دهیمنشون  ارشیدست نویانگ نای..سولریدم کننی_اون مسئلرو حل م 
 نگه دار  کترتیو دشمنتو نزد  کت ینگفتن دوستتو نزد یبذار بگرده الک

که دادم در باز شدو مهرانا خانوم وارد   یتقه در اتاقم اومد با اجازه ا  ی لحظه صدا   همون
 گفت:  ریدم دنیاتاق شد با د

اول   نی کنم به خاطرهم  داتونیپ تونمی م نجایا  دونستمی_سر نزدم به اتاقتون ممهرانا
 نجا یاومدم ا

  دیبه موهاش کش یکردو دست ینگاه کردم که تک خنده ا  ریبه دم دو یابروم باال پر  هی

  نیا  یهمه گذشتش تو  دیخواسته بود لیکه درباره ن هیزی هم اون چ ن ی ا  دی _بفرمامهرانا
 پروندس 

 پروندرو از دستش گرفت  ریدم

 د یبر  دیتونی_ممنون مهرانا خانوم مریدم

 گرفت یم   ادینگاه کردم نه بابا داشت   ریبه دم یرفتن مهرانا سوال  با

 نم ی_بده بب

  خوندمیهر لحظه که پروندرو م  یپروندرو سمتم گرفت شروع کردم به مطالعه و بررس ریدم
 خودش مشغول خوندن شد   ری چشمامو بستم که دم یعصب  شدمیم  دیاز قبل ناام شتریب

نداره خونواده خوب و   یبا همه خوبه سابقه کلنتر ونشی فرشتس..م هیرسما  ل ی_نریدم
 هم داره  یمناسب

  نی ا خودینداره ب  لیبه کار ن یربط  لیپس موضوع فرار د  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 مدت وقتمو هدر دادم

 میکن یبررس شنهاداتویو پ  میکن یدگیرس ادهیمز  هیقض نی به ا می_پس به کارمون برس
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به   دیبود اما با ریدرگ یلیروبه رومو باز کردمو خودکارمو برداشتم درسته ذهنم خ پوشه
 نشده گفت:  رش ی دستگ یز یچ نکهیکلفه از ا  ر یدم دم یرسیکارام م

 کرده؟ ی کار م یچ ی_پس تو کلنتر ریدم

 بوده باشه مثل به عنوان شاهد برده باشنش  یتی اهم ی ب زی واقعا چ د ی_شا

 کنه؟  یهستن به طاهر بگم بررس یرسماطلعات   نایا  نی _ببریدم

 نشستم یراحت نیبه هم کردیمنو دست کم گرفته بود فکر م ری نگاه کردم دم بهش

 ده یبشه بهمون م یدار کردم که دنبال اطلعات باشه خبر قهی وقته طاهرو وظ  یلی_من خ

 

 ( لی)د

  نجایدادم ا حی..ترجگهیبودم د کاری..بنیلیرامان و آ  شیشده بودو اومده بودم پ شب
اومدم همراهه    عی رامان زنگ زده بود که مراسم رقص به پاس منم سر یباشم از طرف
عاشق رقص سالسا   رفتنیکه رقص سالسا م میکرد یبه رقصنده ها نگاه م میرامان داشت

چون از رامان بهتر بلد بودم اون اسم معلمو روم    ببلد نبودم اما خ  یحرفه ا   ادیبودم ز 
 گذاشته بود:( 

 ؟؟ ینگاشون کن ییخوا یم  ی_تا کن راما 

 ه یری ادگی روش  نی _تماشا کردن بهتر 

   ستی ن دنیخجالت کش ی هم برا  یزی چ هیوسط خال نی_ببرامان 

فعل حوصله نداشتم اما اون    یخوب منظورشو گرفتم ول دمیباال انداختمو خند یا شونه
 کرد   ریتعب ی ا  گهید زیحرکت منو به چ  نیا

 برم عوضش کنم نجایهم اد؟بمونیخوشت نم یقینکنه از موس نمیبب سای _وارامان 
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 .. یاز ی_نه نه ن

خوشمزه   ی دنیکردمو دوباره از نوش یرفته بود ناخواسته تک خنده ا  نای رامان زودتر از ا  اما
 بودم   وهیآبم نی برام اورده بود مزه مزه کردم چه قدر خوشمزه بود عاشق ا نیلیکه آ  یا

 _سلم 

  دنشونیبه سمتش برگشتم که با د عیاز بغل دستم جا خوردم سر  ییصدا   دنیشن با
 خودمو گرفتم یدستم مشت شد اما جلو

 _سلم قربان نیانگ

 _ رامان کجا رفت؟ نایسول

شدنو به اطراف   الی خیتوجه بهشون رومو ازشون گرفتمو به مردم نگاه کردم اونام ب  بدون
جواب سلماشونم ندادم درسته جواب سلم واجبه اما جواب سلم آدم نه   ینگاه کردن حت

 نبردن  تیاز انسان  ییکه بو  نایمثل ا  یینامردا 

 گذروننی ملت چه قدر خوش م نی _ببنیانگ

 قشنگ و بزرگه نجایبه داداشم چه قدر ا  نی_آفر نایسول

 اصل   خواستنیم  یچ نجایا  نایکم داشتم ا  نویخدا هم یا

 جون؟  لید ی طور_تو چه  نایسول

 طعنه به سمتش برگشتم  با

  نیدادگاه اورد  یکه به دروغ تو  ییخوبم حقتونو نخورم اون عکسا  یلیشما خ هیسا   ری_ز 
 میوسط رنگ اورد به زندگ

پر از تمسخر شد اما من همچنان حالت خودمو حفظ کردم   نایو نگاه سول  دیخند نیانگ
 شه یم یچه قدر حرص نهیبیمنو هاکانو باهم م یوقت  دونستمی خوب م
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همه کلس و    نیجان با ا لید  خوامیکه دارم واقعا ازت معذرت م ی_با تمام صداقتنیانگ
 هیقض  دوننیمباه م ویپرونده همه چ هیفکر کن واسه به دست اوردن   نطوریا  تت یخلق

 نه یا

  یمدارک فقط تو   نیا  یعنیشخصت برداشت نکن  هیعملو عل نیا  زمی _در ضمن عز نایسول
  یتونیعکسم به رسانه ها داده نشد درواقع م  ه ی یدادگاه استفاده شد فکرشو بکن حت

 ی کار برداشت کن نی خوشمونو از ا تین

گذاشتمو کامل به   زیم  یرو  مویدنیلبام حفظ کرده بودم نوش  یلبخند مسخرمو رو  همچنان
دستاشون   ی تو میزندگ نطوریراحت بودن و ا  نقدریا  نکهیاز ا دمیسمتشون برگشتم خند

 بود حالم از خودم بهم خورد اما االن وقت ضعف نبود

 ست؟ یسر آدم ن  یبل اد یصداقت ز  گم ی_م

 نگاهشو ازم گرفت و گفت:  نیانگ

 ور ..بدجیلی_خنیانگ

  یقاط فی کث یخودتونو که با کارا  هیعیطب یلیحس شما خ  نیا  یول  شهیآدم م بندی_پا
 کنار دیکشیبعد م دیکنی استفاده م  لرویمثل ن یآدما  دیکن ینم

 به روم زد   یلبخند  نایسول

خود خواسته خواست کمک کنه  لینخواستم ن لیاز ن رو ی کار نی_اما من همچ نایسول
 درضمن..

 _رامان جان نیانگ

  نجایا نکهیبه اون دوتا نگاه کرد انگار از ا  ستادوی حرفشو خورد رامان کنارم ا   هیبق نایسول
 موضوع نداشت  نی از ا  میخوشحال نبود و خبر  ادی بودن ز 

 _برادر جان نایسول
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 نجا یا دی ا ی که م  دینگفته بود  رسوندمیباشه خودم کارنو م ری_خرامان 

از شانس خوبمونم به شب خوبش   مینیبب میبر میبود گفت  دهیند  نجاروی_خواهرت انیانگ
 م یبرخورد 

 هست   میقشنگه مکان خوب یلی_مبارک باشه داداش خنایسول

 ی _ممنون قابلتو نداره آبجرامان 

 ام یب رموی بگ یدنینوش هی_خب من برم نیانگ

 دستمو گرفت که باعث شد به سمتش برگردم   رامان

 وسط  می_خب آهنگو که عوض کردم پس بدو بر رامان 

گفتمو باهاش   یبهتر بود باشه ا  یلیکه خ  تهیکردم از موندن کنار اون عفر یخنده ا  تک
 رفتم وسط 

 

 )هاکان( 

مبل نشسته بودو   یطاهر هم رو   زدمیفرو برده بودمو قدم م بمیج ی اخم دستامو تو  با
اما   شدمیم   یو عصبان  رفتیتوهم م شتریاخمام ب رفتیجلوتر م یهرچ زدیت حرف مداش
  ییکارها نیهمچ هی لین شدی نکنم باورم نم یتا کار  رمیخودمو بگ ی جلو  کردمیم یسع

 کرده باشه 

 ارم ی اطلعاتو به دست ب  نیا تونستمینم یممنون طاهر تو نبود  یکه داد ی_بابت اطلعات

کنم با   دای پ یدسترس تونمیخانوم م لیهم نسبت به ن یزتریبه اطلعات ر  دی _بخواطاهر 
 ره یرفت و آمد داره کجا م ایک

  کنمیفکر نم ستین شی بق دنی به فهم یاز ین گهید  ن یا  دنیبا فهم یعنی  ستین یاز ی_نه ن
 داشته باشه  شترو یب نی جرات از ا
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 من رفع زحمت کنم   دیندار یا  گهی _باشه پس اگه خواسته دطاهر 

 _نه طاهر ممنون 

  لین یهم بستمو سرمو باال گرفتم وا   یدست دادم که بلند شدو رفت چشمامو رو باهاش
آخه؟با زنگ خوردن   یکارا چه طور جرات کرد  نی از دست تو آخه تورو چه به ا لین یوا 

 برداشتمو تماسمو برقرار کردم  بمیج یاز تو   لمویچشمامو بستم موبا لمیموبا

 ر؟ یله دم_ب

 هاکان؟   یی_کجاریدم

 اد یرامان ؟چه قدر سروصدا م شیپ ی؟رفتیی _خونم..با طاهر قرار داشتم..تو کجا

 نجاس یهم ا  لیرامانم د شیمن پ گمی م یچ نی _گوش بده ببریدم

 کار کنم؟  ی_خب چ

 زد یباهاشون حرف م لیهم هستن د  نایو سول  نی_انگریدم

 ؟ یو ک یک ی_گفت

  زدی حرف م  نیو انگ  نایداشت با سول دمیهاکان..خودم د گمی _باور کن دارم راست مریدم
  رمیحوصله اونجارو ندارم م گهید  رونی االنم اومدم ب  وستیبعد رامان هم به جمعشون پ

 خونه

 کار داره؟  یبا اونا آخه چ  لی_د

 خودت برو بفهم ییخوایم  دونمیمن نم گهی د نشوی_اریدم

  دم یموهام کش  یتو یکردمو تماسو قطع کردم کلفه دست یباهاش خدافس دمیکش یپوف
 کرده..  لیکه ن یسر کار  میاما بر شدمیم  وونهی آخرش من د
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 ( لی)د

 خسته شدم  ی_وا

 م ینگاه کرد هیبه بق موی سادی وا زی نفس نفس زد هردومون پشت م دویهم خند رامان

 ادی _رقص بهت مرامان 

 کردم  یخنده ا  تک

تو نسبت به من دست و پات بلندتره راحت   ستی_به خاطر کوچولو بودنم نباشه آخه ن
 تره برات 

 خودمم خندم گرفته بود  دی خند رامان

 استعداد خودتم هست  یالبته اونم هست ول وونهی_نه درامان 

 ؟ ییا یب شهیداره م ی مشکل هی  نی_داداش رامان گروه تکنس

خبرو اورده بود   نیبه نشونه باشه تکون داد و به همون پسره که براش ا  یسر  رامان
 گفت: 

 کن   ییرا ی پذ لیاز د کمی  امی_تا من مرامان 

با رفتن   نا یو سول  نیبهم زدو رفت که با خنده بدرقش کردم شکر خدا انگ یچشمک رامان
  یکاف یبرا هاکان   نکهیخودشون موندن از ا  زی و همچنان پشت م ومدمی رامان به سمتم ن

خوشم اومد واقعا حرف   یلیبود خ دهیخر  یبلند بدون صندل هیپا  یزها یم  نیشاپ  از ا 
اما به خاطر گرون بودنش معموال   کردنیزا استفاده میم  نیاز هم شترینداشت هرچند ب

 دادن یسفارش م یزوصندلیم

 ر ی_شب بخ

جذب  دیسف شرتیت  هیچشمام گرد شد به سمتش برگشتم  کهویهاکان   یصدا   دنیشن با
  یکه تو  ییوقتا یبرا  شتری پررنگ هم روش تنش بود ب یکت شراب هیبودو   دهیپوش
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شونه  کردی کارو نم نیا  رونیب ی برا  دیپوشیم  شرتی کتش ت  ریخونش مهمون داشته باشه ز 
 اصل  چهباال انداختم خواسته تنوع باشه به من  یا

 ر ی_شب بخ

تفاوت نگاهشو ازشون   یکه اون طرف بود کردو ب نایو سول  نیبه انگ ینگاه مین هاکان
 گرفت 

 باهات صحبت کنم  خوامیرون؟میب  ییا یم  کمی_ هاکان

 منتظر رامانم  نجای_اما من ا 

به   ایگفتم منتظر رامانم  نکهیبه خاطر ا ایحاال    دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان
 بزنه چون چهرش اخمالو بود خواستیبود که م یخاطر حرف

 _مهمه هاکان

 یازم فاصله گرفتو با دستش راهو بهم نشون داد پوف  کمی یحرف  چیبعد بدون ه و
 افتادم جلوش اونم پشت سرم راه افتاد   دمویکش

 رون؟ یب میبر  ییخوا ی_م

 هست؟   ی_اره مشکلهاکان

 سرد شده    کمی_صبرکن کتمو بردارم هوا  

 جا خورد   یهاکان اونم کم ند یرفتم که با د نیلیسمت آ  به

   یدی جان اون کت منو م نیلی_آ

رفت و کتمو برداشتو به سمتم   کردیم  زونیخودشو آو  یکه لباسا  ییبه سمت جا نیلیآ
  یمیقد  یکمکم کرد باز هم همون حسها کمیگرفت تنم کردم به سمت هاکان برگشتم که 

بودن   دهیچ یصندل زویهم م  یرونی ب طی مح رونیب میچه قدر برام قشنگ بود باهم زد 
  ادیسمت که ز   هیمون بود همراهه هاکان به  ییرو  وبهسر باز ر یالبته مال رامان نبود برا 
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دو طرف کتمو   ستادیو هاکان هم اونطرفش ا   ستادمی ا  زیطرف م ه ی  میشلوغ نبود رفت
فاصله   نی مرتفع نبود اما خب از ا   ادمی شدم درسته ز  رهی خ کردمو به شهر کیبهم نزد  کمی

به  کردمینم یهاما توج کردمیخودمو حس م ی هاکان رو نیهم قشنگ بود نگاه سنگ
برام داشت   یکه خب منظره جالب کردمیبلند اطرافم نگاه م یلیخ ی جاش به ساختمون ها

  دمید یزد که باعث شد به سمتش برگردم اما وقت  زی م یچند ضربه رو  یهاکان به آروم
از    ادمیز  زنه؟هرچندیزنه رومو دوباره ازش گرفتم پوووف چرا حرف نم ینم یبازهم حرف

 خودش خوب بود  میبود باهم بود  یروبه روم بود کاف نکهینبودم هم حت موضوع نارا  نیا

  رویزیقصد گفتن چ فکر کنم تا نپرسم  یازت داشتم ول  حیتوض هی_امروز انتظار  هاکان
 یندار

  یگفتن نداشتم چ یبرا  یزی بگم اما من چ یزیچ  هیبود که  نیکرد انگار منتظر ا  سکوت 
 گفتم یبهش م

بدون    ادداشتی  هیبا نوشتن   ؟فقطی رفت ینطوریا  ل؟چراید ی_چرا استعفا دادهاکان
   یزیگفتن چ  ،بدونیدادن درست و حساب حیتوض

از صورت   ری به غ کردمینگاه م ییهم بستمو بازش کردم به هرجا   یکوتاه رو  چشمامو
از   متیبه ق ینطوریواقعا حقش بود بفهمه اما خب ا دمیکشیهاکان ازش خجالت م

 خودم بدرک  گهید شد یخواهرم تموم م  یدست رفتن زندگ

 باشم که بفهمم نیا ق ی_فکر کنم ال هاکان

 کردم یکارو م نی ا  دینبا  دی_حق دار 

چونمو گرفتو سرمو به سمت خودش برگردوند   یدستشو سمت چونم برد به آروم هاکان
اشکام   دادمیاما اجازه نم  کردمیقرمز شده بود حسش م کمیبهش نگاه کردم چشمام  

  گهیشدم د  رهیچشماش خ یخم شدو بهم نگاه کرد تو  زیم  یرو کمی بشه هاکان   ریسراز 
 اخمالو نبود صورتش باز مهربون شده بود 

 ؟ یندار  رویروم نگاه کن ی تو  نکهی_جرات اهاکان
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 چونم برداشت بازم نگامو ازش گرفتمو گفتم: ریدستشو از ز  یآروم به

 بشه نطور یا  خواستم ی_نم

 ن؟ ی_همهاکان

استعفا   نی ادامه بدم به خاطر هم  میبه زندگ یا گهی جور د خوامیندارم م یا   گهی_جواب د
 دیقبول کن نویا  گهیدادم د

بود اما   ینگاهم جد  دیرسیمن مهربون به نظر م  یبود اما بازهم برا  شده  یجد صورتش
کنم بهش بگم:همه   هیاالن برم تو بغلش گر خواست یدلم دلتنگش بودم دلم م ی تو
کرد تو ببخشش اما   ینداشته باش اون بچگ یفقط با خواهرم کار   گمیبهت م قتوی حق

خواهرم    یزندگ یپاشو رو  یبه راحت  همهم یلیکارن براش خ  دونستمیجراتشو نداشتم م
 کارو بکنم؟  ن یپس چرا ا زدی منو هم پس م یحت ذاشتیم

 نه از من   یکنی..با استعفا دادن فقط از غذا درست کردن فرار م لی_د هاکان

نگاه کردن باز نگاهمو   یبهم نگاه کرد منم بعد از کم ستادیراست شدو روبه روم ا  هاکان
 کرد یروش نم یول  دونستیم ییزا یچ ه ینگار بود ا نیازش گرفتم نگاهش سنگ

 کردم  قیمسئلرو تحق نیخوب شد ا  یجوابمو ند زدمی_حدسشو مهاکان

 اومد   یبزنه نم یکیدر تار یری که بخواد ت یینگاه کردم صورتش اصل به کسا  بهش

 ؟ ی کرد قیتحق روی؟چیچ یعنی_

  یو رفت یکه گذاشت  هویکنم  دای کردم خودم جوابو پ  یمنم سع  ینداد حی _تو که توضهاکان
 باشه  تونهی م یبزرگ لیدل ن یفکر کردم پشت ا

  نقدریاالن ا  دیفهمیباشه اگه م ده یآب دهنمو قورت دادم نه امکان نداره فهم ینگران با
 بود  نستادهیخونسرد جلوم وا

 ن؟ یکرد  دا یپ ی_اون وقت چ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

846 
 

شلوارش بردو   بیج ینگاه کرد دستاشو تو  نگاهشو ازم گرفت و به اطراف نباریا  هاکان
 خونسرد گفت:

 اومد  رونینفر از پشتش ب هی_پرده راز برداشته شد هاکان

 ؟ ی_ک

 شدو گفت:  قیدق دمیترس یکرد به چشما  یمکث  هاکان

 ل ی_نهاکان

دستش داد از ترس   یجلو  زیزدو نگاهشو به م  یوحشت بهش نگاه کردم که پوزخند با
 ده ی امکان نداره فهم  نی خدا ا یتنگ شده بود وا  یدستام سر و نفسم کم دمیلرز 

دستاش   کنهی و داره بهم نگاه م  ستادهیخونسرد روبه روم ا  کنهینم یکار چیه دمیباشه..د
 گفتم:  یبود به سخت زیم  یرو

 د؟ ی دیفهم رویلحظه شما االن همه چ  هیلحظه   هی_

 ره تکون دادو گفت: به نشونه ا یسر  هاکان

 ل ی_اره د هاکان

پس چرا   شدم یم وونهیابروهاش نگاه کردم آب دهنمو قورت دادم داشتم د نیاخم ب به
آروم بود؟چرا فقط اخم   نقدریا  نداخت؟چرایراه نم  دادیدادو ب ایاز وسط نصفم کنه  زدینم

 دم؟ یزجر کش یمدت الک  نهمهیمن ا  ی عنیبود؟ یجد  زویکرده بودو نگاهش ت 

 کار کرده  یکه چ دمی کردم و فهم قی تحق لروی_نهاکان

 د؟ یدی_فهم

 دم ی _فهمهاکان

قدم ازش فاصله گرفتم   هی  کردمیفقط بهش نگاه م دیشد اما صدام نلرز  ری سراز  اشکام 
 دستامو از هم باز کردمو گفتم: 
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 د؟ یآروم نقدری_پس چرا ا 

فکر   یانجام داده باشه ول یبزرگ  یلیجوونه اره ممکنه اشتباه خ یلیهنوز خ لای_نهاکان
منم    دهیشرکت کاراشو خوب انجام م یکه الزم بوده باشرو گرفته االنم تو  یکنم درس

 مسئله بازهم هواشو دارم   نیا  دنی هواشو دارم با فهم

 حل شد؟موضوع بسته شد؟  یهمه چ یعنی..یعنی_

 جمع کردو بهم نگاه کرد  کمیشونه هاشو   هاکان

  ینشده کاش اونروز تو  یساده بوده طرف مقابل هم شاک   یموضوع دزد  هی  لی_د هاکان
 ن ی گفتیموضوعو بهم م یکلنتر

سطل   هیگرفتم انگار  زیچشمامو بستمو خودمو به م دیدور سرم چرخ ن یکردم زم احساس
ساده و    نقدریرا ا بدبخت بودم؟چ نقدریکرده بودن چرا ا یسرم خال ی رو خی پر از آب 

االن ساده   یتو فکر کرد  شد ی زودباور بودم؟احمق اگه هاکان از اون موضوع با خبر م
ناراحت اگه   گهی از طرف د دهیخوشحال بودم نفهم   طرف  هیروبه روت بود؟اره؟از  ینطوریا

اما   گفتمیخودم بهش م دیفهم یم  تارویواقع یوقت  دادیرفتارو از خودش نشون م نیهم
به  کنهیننشونه تا خوب زجرکشش نکنه ولش نم  اهیتا خواهرمو به خاک س دونستمیم

 گذره یاز اون کار نم   یراحت

 استفا دادم؟  یدزد هی من به خاطر قض دی _شما واقعا فکر کرد

 بود جواب سوالش نبود اخم کرد  دهیکه فهم یز ی چ نکهیاولش جا خورد اما از ا هاکان

 ه؟ ینباشه پس چ نی _اهاکان

هم فشار    یهم بستم و لبامو رو یانداختم چشمامو رو  نی زش گرفتمو سرمو پاا نگاهمو
لحظه   هی بهم وارد شد و به اندازه همون  یخوش  هیلحظه   هی  یدادم حالم خوب نبود برا

 نابود شد  کهوی

 ؟ ی ..چرا استعفا دادلیجواب د  هیسوال   هی_پس هاکان
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  ینطوریا کردم یموضوعو تمومش م  نیا  گهیباال اوردمو بهش نگاه کردم بهتر بود د سرمو
 به نفع هردومون بود به خصوص من 

 د یازم سوال نپرس  گهی_د

 رم ی نم نجایو بدون گرفتن اون جواب از ا   خوامیجواب م  هیمن    لی_د هاکان

 ندارم بدم  ی _بهتون گفتم جواب

 به سمتم برگشت  کهویبعد  دویبه صورتش کش یدست  دیکش  یپوف هاکان

 ما..   لید نی _ببهاکان

هم باشه من از کارم استعفا دادم مجبور   تونهینبوده و نم یزیمنو شما چ نیآقا هاکان..ب_
 د یقبول کن گهید نو یبه شما بدم ا  یشتریب حیتوض ستمین

شدنو ازش دور شدم لبامو   ریکردم اشکام سراز  کی ازش گرفتمو دو لبه کتمو بهم نزد  رومو
لحظه   هی  ی شاپ  رفتم چشمامو برا یبلند به سمت کاف یهم فشار دادمو با قدما  یرو
  یچیکاش دنبال ه دیپرسیشد کاش نم یکیهوا   یسرد   یاشکام تو  یهم بستم داغ   یرو
اون   دونستمیبشه اما م الیخیبشه و ب تموم یهمه چ نجایهم ذاشتیکاش م رفتینم

متوجه   شدیوصل م  یه به سالن اصلشدم ک  کی حرفاس وارد سالن بار   نیلجبازتر از ا 
به سمتم اومدو دستشو   عی من سر دنیبا د کردیشدم که با استرس داشت رفتار م  نیلیآ

 دور بازوهام گذاشت معلوم بود تمام مدت منتظر من بوده 

 ؟ یکنیم  هیگر یشد؟دار  ی_چنیلیآ

 پاک کردم  اشکامو

 ی دونیهمون که خودت م یاومده بود برا   ستین یزی_چ

 ؟ یگفت ی_تو چنیلیآ

 بهش گفتم  یچ  یفکر کنم حدس زده باش گهید  نیلی_آ
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 ؟ یهمش خودتو گناهکار بدون یی خوایم  لی_د نیلیآ

شروع    نطوریموضوع ا   نیخودمو گناهکار بدونم مگه نه؟چون ا دیمن چرا با  ی_حق دار
و به   لیخواهرزادش به خاطر ن نیلیبه خاطر من از پرونده ها عکس گرفت..آ لینشد که ن
  نایا   خوادشونیبمونه که نم ییکسا  شیکردم مجبوره پ تی که ازش حما  یخاطر من
 که وارد شرکتشم شدن  ن ی همونا

 کرد  یهوف دویکش ش یشونیبه پ یانداخت دست نی سرشو پا یبا ناراحت نیلیآ

 فقط برو  ی و ازم متنفر بش یبفهم  نکهیبگم؟قبل از ا  یبهش چ خواستیدلم م یدونی_م

 نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ؟ یاریبرام ب فمویک یتو بر شهیبدم م حیرامان هم توض یبرا  یکل دی برم تو با دونمی_م

 ام ی منتظر بمون االن م  نجایتو هم  زمی _باشه عزنیلیآ

کابوس تموم   نیا  یک ا یهم بستم خدا  یدادمو چشمامو رو هیتک واری به د نیلیرفتن آ  با
 اد یکش م ینداره ه یچرا اصل تموم شهیم

 

 )هاکان( 

و کراوات همرنگ کت   دیبا لباس مردونه سف یکت و شلوار طوس ستادمی ا نهی آ یرو  روبه
رفتم به  نی از پله ها که پا رونی از عطرم به خودم زدمو از اتاقم زدم ب کمیو شلوارم  

اپن آشپزخونم نگاه    یبرداشتمو به رو وانموی آشپزخونه رفتم قهوم آماده شده بود ل سمت 
  نیماش  یتو  وانو ی کردم و ل ی خال ییظرفشو یتو  شویخوردم بق ماز قهو گهی د کمیکردم  
 دراوردمو شماره مهرانارو گرفتم  بمیج یاز تو   لمویگذاشتم موبا ییظرفشو 

 مهرانا خانوم  ری _صبح بخ

 _سلم آقا هاکان مهرانا
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بذاره سرجاش ظرف   رویکنه همه چ  زی اپن آشپزخونرو تم  دی_به خدمتکار بگ
 روش باشه برگرده به وضع سابق یزیچ خوامینم یها همه چ  هیحبوبات،روغن،ادو

 _چشم آقا هاکان  مهرانا

 _ممنون 

 یمنم باز  یکن یباز  ییخوا ی به اپن نگاه کردم حاال که م گهیبار د هی قطع کردمو   تماسو
 خانوم صبر کن برنامه ها برات دارم  لید کنمیم

 

 ( لی)د

 با دهن پر گفتم:  دیخند  نیلیگرفتم که آ  گهی لقمه بزرگ د هی

 راحت تنگ شده بود الیاونم با خ یصبحونه طوالن  هیخوردن   یکه چه قدر دلم برا  ی_وا

 وقت بود باهات صبحونه نخورده بودم  یلیمنم خ  زمی_نوش جونت عزنیلیآ

 صبحونه خورد؟  لی_ن

از خواب پا شده بود منم   رید  کمیشرکت   رفتیزودتر م دیخورد با  کی _نسکافه و کنیلیآ
 خورد  یبراش نسکافه درست کردم هولهولک  کردیتا خودشو آماده م

 _دستت درد نکنه  

 م یبه سمت در برگرد موی ریزنگ خونه باعث شد هردومون نگامونو از هم بگ یصدا   کهوی

 وقت صبح؟   نیا هیک یعنیباشه   ری_خ

 میفهمیکه نم می _خب تا باز کننیلیآ

 کنمیمن باز م  یبر دیصبحونتو بخور که با   نی_صبر کن تو بش
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زدم و   یلبخند   هانیال  دنیموهامو مرتب کردم درو باز کردم با د کمی سمت در رفتم  به
 کردم تعجبمو پنهون کنم  یسع

 هان یال  ی_خوش اومد 

 به روم زد  یلبخند  هانیال

 _ممنون هانیال

 اومده  هانیال ای ب نیلی_آ

 _خونه اس؟ هانیال

 تو  ای_اوهوم..ب

 دست داد هانیبا لبخند به سمتمون اومدو با ال ن یلیآ ستادی در ا یاومد تو و جلو هانیال

 ؟ یکنیکار م ی؟چیجون خوب  هانی_سلم النیلیآ

 گل از رخش شکفت  نی لیآ دنیبا د  هانیلا

 ؟ یکنی کار م یتو چ  ی_سلمتهانیال

   یتو سلمت نی_منم عنیلیآ

 کرد بعد به سمتم برگشت  یهم تک خنده مردونه ا  هانیال دیخند بعد

 آقا هاکان فرستاد  نوی_به خاطر تو اومدم ا هانیال

  دی ابروم باال پر  هیکه دستش بود نگاه کردم  یبعد به پوشه ا  و

 ه؟ یچ نی _ا

اگرم   ی استعفا بد   یتونیبگم نم یداره که..چه طور یماده ا   هیقرارداده   هی نی _اهانیال
 بزرگه یلیکه خ یپرداخت کن انی ظررو ز  ه ی د یبا یاستعفا بد
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 مبلغ نوشته شده چشمام چهارتا شد   دنیتعجب به قرارداد نگاه کردم با د  با

 گفت؟  ینطوری_وا ا 

 _بله  هانیال

 شروع کرده  روی قانون  یکارها نی_هاکان آصلنو ببنیلیآ

 و حرص   تیاز قرارداد گرفتم وجودم پر شده بود از عصبان نگامو

 _االن کجاس؟ 

 _شرکتن هانیال

 گرفتم که از دستم گرفت  هانیخشم قرار دادو بستمو به سمت ال با

 شرکت؟  یبریو م_من

 کرد بعد به سمتم برگشت  ینگاه نیلیهول کرد به آ کمی  هانیال

 برمت ی _چرا که نه با خودم مهانیال

به سمتم برگشت با خشم به سمت اتاقم رفتم و تند تند مشغول عوض   یبا نگران نیلیآ
 کردن لباسام شدم 

 ل؟ ید یکار کن ی چ  ییخوای_منیلیآ

 بدم  انیپا یبرده دار نی به ا خوام یم   سمیظالمم وا  سی مقابل رئ خوامی_م

 بهم کردو دست به کمر گفت:   ینگاه جد هی نیلیآ

 کارو بکن دختر  نیاره هم  نی _آفرنیلیآ
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اصل به ور   داشتمویخشم به سمت اتاق هاکان به راه افتادم قدمامو محکم و بلند برم با
 دادم یمهرانا که پشت سرم بود گوش نم  یور ها 

 دی بر  دویایهروقت دلتون بخواد ب  ستیکه شهر هرت ن نجایخانوم ا  لنی_دمهرانا

 تونم ی_چرا نتونم م

 خانوم  لنیبابا با شمام د یا  ستیکه خونه خاله ن نجای_ا مهرانا

 ی ریجلومو بگ یتونیخراب شده حرف بزنم نم  نیا  سیبا رئ دی_با

بدون   زد یمرد حرف م  هیبودو داشت با  ستادهی ا  زشیدر اتاقشو باز کردم پشت م کهوی
 توجه به اون مرد پوشرو باال گرفتمو بهش نشون دادم 

 ؟ ی چ یعنی نی _ا

 _آقا هاکان من..مهرانا

 خونسرد نگاهشو از من گرفتو به سمت مهرانا برگشت  هاکان

 د یبر دیتونی مهرانا خانوم شما م ستی ن ی_مشکلهاکان

هم گذاشتو    ارویبلغور کرد و   ییزا ی چ هی ییا یتالی به سمت مرده برگشت و به زبون ا هاکان
نگاهشو باالتر اورد و به   خوردمیرفت هاکان به سمتم برگشت که داشتم خون خودمو م

بود به اون سمت چشم غره   ی ا   شهیاتاق هاکان ش واریسمت از د هیپشت سرم نگاه کرد  
  دنیرومو ازشون گرفتم که با د نایو سول لین دنیبا د  ردمرفت که باعث شد منم برگ  یا

 رفتن  عی چشم غره هاکان سر

 د؟ یکن  هیتوج  نویا  شهیشما؟م دیکنیکار م ی_چ

حد خونسرد بود    نیتا ا  نکهیمقابلم نشست بهم نگاه کرد از ا زشیلبه م  یرو  هاکان
 اورد ی داشت کفرمو باال م

 شتن نو رویقرارداد همه چ یباشه چون تو  هیبه توج یاز ی_من فکر نکنم نهاکان
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 که کار کنم  د یمنو به زور مجبور کن  ی_شما حق ندار

 تکون دادو گفت:  یسر  هاکان

اگه اشتباه به    یاون پولو بهم بد یمجبور  یکار نکن ول خوادی_اوه اره اگه دلت مهاکان
 ..ارمیخاطر ن

مات و مبهوت داشتم بهش   نطور یکرد هم شیکردو قرار دادو از دستم گرفت بررس یمکث
 هم داشته باشه یبثیخ یرو نیهمچ هی شدیورم نمبا  کردمینگاه م

 ر ی صد هزار ل  نهاشی_اره اهاکان

 بهم کردو گفت: ینگاه ی خشم قراردادو از دستش گرفتم که با خونسرد با

  انی ضررو ز  د یبا یاستعفا بد  نی ساله بود اگه قبل از ا  هی_اشتباه نکنم قراردادمونم هاکان
 ی بد

 صدامو باال بردم  یهوا تکون دادمو کم یخشم بهش نگاه کردم دستمو تو  با

 ست؟ ین ادم ی  یماده ا  نی_چرا من همچ 

  شیمن با لحن آروم و مردونه خونسردش که داشت منو بدجور آت یبرخلف صدا  هاکان
 گفت:  زد یم

کارو   نیبا همه ا  میبندی قرارداده استانداره که با همه کارکنانم م  هی  نیا  لی_د هاکان
 ی فکر کنم تو نخونده امضا کرد یکه بهت بگم ول ی انتظار ندار میکنیم

 به روم زد که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم یلبخند بعد

 د یری گی از من انتقام م دی کردم اما شما دار  ی_اره من اشتباه بزرگ 

 لباشو کج کردو گفت:  کم یخونسرد  هاکان

 کنم یم یادآوریهاتو بهت    تیمن..من فقط دارم مسئول ز ی_نه عزهاکان
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 _با مجبور کردنم؟ 

االن دلم براش    مینبود تیوضع نی ا  یسرشو کج کردو بهم نگاه کرد که اگه تو  کمی  هاکان
 رفت ی ضعف م

 ی کنی..تو منو مجبور ملی_د هاکان

  ذاشتیاما اسمشو م  کردی داشت منو مجبور به کار م راحت نقدرینگاه کردم که ا  بهش
زشت هاکان بلند شدو پشت   ختیری قانون بخوره تو اون سرت پسره ب یقانون ا  یاجرا 
 برگه از تو کشوش دراوردو روبه روم گذاشت  هینشست  زشیم

 هفتس  نی ا  ی منو نی _اهاکان

  رفتیداشت با لب تابش ور م کهیدرحال کردی سرد نگاه کردم اما اون نگاهم نم بهش
 گفت:

 خوام یبا سس کارادس م یشام ماکارون  ی_امروز برا هاکان

برم خفش   خواستیدلم م کردیزدمو بهش نگاه کردم اما اون اصل نگاهم نم یپوزخند
 کارو داشتم  نیو نه جرات ا دی رسی نه زورم بهش م فیکنم اما ح

 سرکار رمیامروز م نیکه من هم  دیکنیاقعا فکر نم_و 

  یریاون همه ه نینگاهش ب دنینگاهشو از لبتابش گرفتو به سمتم برگشت با د هاکان
  شونیو ا   طونیظاهرمون مغرور بود اما باطنمون شرورو ش دیبازم دلم براش لرز  یری و

 افتاده بود  تی االن درونشون به فعال

 گه یم  نوی_قرار داد که ا هاکان

گذاشت و    شیدسته صندل  یدستشو رو هیچرخوندو بهم نگاه کرد    شویکامل صندل بعد
 بود گذاشت  یدسته صندل یکه رو  یدست یدستشو تو  یکیاون 
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 یعنی کنمینم یمورد کار نیدر ا  دمیآوانتاژ م هیحاال   یول ی کردیکار م روز ید  دی_باهاکان
 ی گرفت یمرخص  روز یکه د کنمی فکر م

 شما   نیهست یآدم خوب_آقا هاکان چه قدر 

 جواب داد  دیرسی به کارهاش م کهیاونم پرو پرو در حال و

 ل یممنون د  یلی_خهاکان

امضا کرده بودم و نه  رویاون قرار داد لعنت  ینداشتم پا یهم فشار دادم چاره ا  یرو  لبامو
  دمیبار پامو محکم کوب هی ــــــــــــدی با کردمیکار م دیبا  شیراه پس داشتم نه راه پ

به سمتم   یبار که باعث شد سوال نیبار چهارم نیکارو کردم سوم  نی دوباره ا نیرو زم
 برگرده 

 هم هست؟   یا گه ی _مشکل دهاکان

 : دمیحرص روبهش غر  با

 به.. یبزرگتر از شما؟..تو عمرم تا حاال آدم ی_مشکل

 وسط حرفمو گفت:   دیقاشق نشسته پر  ن یع کهوی

 ..انهی نوشتم  دونمینم لی_د هاکان

 به منو نگاه کردو ادامه داد:  بعد

 دوست ندارم   میماکارون یتو  ی_نه ننوشتم..نخودفرنگهاکان

 سرشو کج کرد   کمیباال انداختو   یشونه ا بعد

 ز ی_لطفا نر هاکان

زد که   یسمت قرارداد و منو بردمو برش داشتم بهش نگاه کردم که به روم لبخند  دستمو
 بشه با همون حرصم گفتم:  شتری باعث شد حرصم ب
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 زنم ی_نه..باشه..نم

 ی شی_تو آشپزخونه آروم مهاکان

آروم شدم بازم   کمیخشم بهش نگاه کردمو در اتاقشو محکم بستم احساس کردم  با
  هیکه اون اطراف بودن با تعجب بهم نگاه کردن  ی چندنفر هیبازش کردمو محکمتر بستم  

  هیهاکان درو گرفته   دمیکه بازش کردم خواستم ببندمش نتونستم برگشتم د گهیبار د
 د ی ابروش باال پر

  دیحرص بخور   ینطوریا  نیقراردادو امضا کرد  هیچون نخونده  شهینم  لی _خانوم دلهاکان
 کنه؟ ی رومتون مکار واقعا آ نی ا  ستیقلبتونم خوب ن یبرا 

 برگشت  هیبه سمت بق  عیاومد با تعجب بهمون نگاه کرد سر  رونیاز اتاقش ب ریدم

 اال یسر کارهاتون   د ی_برریدم

بردو با تعجب به منو هاکان نگاه کرد   بشیج ی دستاشو تو ری پراکنده شدن دم عی سر  هیبق
لبخند کج داشت   هیاتفاقا با   یخنث یبود نه حرص  یبه سمت هاکان برگشتم که نه عصبان

 کرد یبهم نگاه م

 کنه ی_اره آرومم م

 به در اتاقش نگاه کرد  ستادی اومد کنار من ا   رونیاز اتاقش ب هاکان

 منم امتحان کنم   ؟بذاری _جد هاکان

 به سمتم برگشت  دویابروش باال پر  ه یو محکم بست بعد گرفت در اتاقش و

 گوشام کر شد    شتری_بهاکان

خم شد   یکردو به آروم یحرص بهش نگاه کردمو دستامو مشت کردم تک خنده ا  با
 گفت:
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نکن  یخراب کار  ن یاز ا شتریبرو ب یشیخونه تو آشپزخونه آروم م ی بر دونمی_مهاکان
 روز خوش  زهی م زهیخانوم ر 

برگشتم که   ر یبعد در اتاقشو باز کردو رفت تو و آروم درو بست با حرص به سمت دم و
 جا خورد  کهوی

 نمت یبی کار دارم..برم به اونا برسم..بعدا..بعدا م کمی ..زهی_من چریدم

هم بستمو دستامو مشت کردم به راه افتادم دارم    یچشمامو محکم رو ریرفتن دم با
 آصلن:/  نهیبرات جناب بوز 

 

  نجایروز ا هیبهم دست داد  ی می خونه هاکان که شدم بازهم همون حس و حال قد وارد 
  دمیاپنو که د  ینبودم اونقدر دلتنگش شده بودم که اندازه نداشت وارد آشپزخونه شدم رو

  رویخوبم ازم دور شد به جاش با حرص به اپن نگاه کردم باز همه چ یهمه حس ها 
برگه   یکل  فمیک یو بعد از تو   میکنیجنگ م ؟باشهیجنگ کن ییخوا یدرسته؟م  یجمع کرد 
 دارم  حات یتسل  یگذاشتم به اندازه کاف ز یم ی دراوردمو رو یرنگ ینوت رنگ

 

 )هاکان( 

  کهوی  شبید  رفتمی م  سهیدلم داشتم ر یحد حرصش بدم تو  نی تونسته بودم تا ا نکهیا از 
  یاون قرارداد افتادم اونقدر خوشحال شده بودم که اندازه نداشت لبخند مردونه ا ادی
  یبرگردونم به آشپزخونم از طرف لرویبود که تونسته بودم د ن یلبام بود که علتشم ا  یرو

هامو    یاومده بودمو اعصاب خورد فی بدم که واقعا سرک رصشح ینطور یتونسته بودم ا
سرم   شویو صد در صد تلف ادی کوتاه نم یراحت نیبه ا  تمدونسیجبران کرده بود هرچند م

  یتو   لیمن حفظ د  یبود برا  نطوریاون ا  یاعلم جنگ بود هرچند برا   هی  نیاما ا  ارهیدر م
گذاشتم از تو کشو مهر شرکتو    زیم  ی..خودکارمو رونی آشپزخونم و کنار خودم بود هم

در اتاقم به گوشم خورد   یچندتا از برگه هارو مهر کردم که همون لحظه صدا  هیدراوردمو  
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  یاخم کردمو جد  کمی نایسول  دنیکه گفتم در باز شد سرمو باال اوردم با د ییتو ایبا ب
 شدم 

 س ی_سلم عرض شد جناب رئنایسول

  یشروع کرد به قدم زدن صدا  یدرو بست و به آروم دمی بهش ندادمو به کارم رس یجواب
 قدم زدن نبود  یکه جا نجایهم ا   یاعصابم بود از طرف  یکفشاش رو

 بگو برو  یبگ ییخوا یم یهرچ نا ی_سول

با ناز به سمتم برگشت که اصل محلش   ستادیحرفم بود ا  ن یکه انگار منتظر هم نایسول
بود که حتما   ییدختر کوچولو  شیندادم و به کارام خودمو مشغول کردم هرچند ذهنم پ

لبام    یرو ی لبخند محو   افشیافتاده از تجسم ق  یخونه و چشمش به اپن خال  دهیاالن رس
 پاکش کردم  عی نشست اما سر

و امروز    شبیهست؟د   یچه جور رابطه ا لیتو و د نیبدونم ب خوامی_هاکان؟..منایسول
 سرکار واقعا چه خبره؟  ادی و بعد م  دهیافتاد؟استعفا م  یچه اتفاق

و کامل سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم    دیابروم باال پر  هیبهش نگاه کردم  یچشم ریز 
 کرد یبودو منتظر داشت بهم نگاه م  ستادهی ا کرد یحرکت نم گهید

 لس یمنو د  نیب  نایزنم؟ای باره باهات حرف م نیدر ا یکن ی_تو واقعا فکر م

 هست  یرابطه ا  هی لی و دتو   نیب یکن ی_پس انکار نم نایسول

 گفتم: کردمیرو م روی داشتم برگه هارو ز  که یبه سمت در اشاره کردم درحال کلفه

 بذار کارمو کنم امروز سرم شلوغه رونی لطفا برو ب نا ی_سول

به جاش خونسرد شروع کرد به  رون یبره ب نکهیا  یباال انداخت اما به جا  ی شونه ا نایسول
 قدم زدن 

 دربارش باهات حرف بزنم  خوامیدارم که م یا  گهید ی _من موضوع هانایسول
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 و گفت:   ستادیا  زمیم ی نگفتم اونم جلو یزی نکردمو چ یتوجه   دمیکش یپوف

روابط   ریمد  خوامیشرکت دارم م نی از ا  ی_هاکان..من سهم چهل و هشت درصدنایسول
کارو انجام   ن یا  یوکالت  هیپستو داشت بق ن یبعد از هانا که ا نمدویشرکت باشم م یعموم

 دن یم

 دادمو دستامو از هم باز کردم  هیتک میباال گرفتمو بهش نگاه کردم به صندل سرمو

 ست یممکن ن شهی_نم

  نجایا ومدم یشرکت داشته باشم ن نیا  یتو  یعنوان هی  خوامیهاکان من م نی _ببنایسول
 کنم یوقت تلف کنم من کار م

که باعث شد   ستادمی اومده بود ا  زمی بلند شدم روبه روش که پشت م میصندل  یرو از 
 باال  ارهیسرشو ب  یکم دنمید یبرا 

 شه یهانا نم یجا  یول یکه مشغولش ش کنمیم دایپ یکار  هی_باشه..خودم 

   دیباال پر ابروهاش

هم از   ی تجربه ا  هی  میدیآموزش د هیدانشگاه  م یهانا باهم رفت شه؟منوی_چرا نمنایسول
 شرکت خودم دارم 

کتمو مرتب  کهی و خونسرد درحال  دمیبه کراواتم کش یانداختم دست نی سرمو پا باز 
 گفتم:   کردمیم

 شهی..نمنای_ سول

بره به    رونی ب نکهیسمت در رفتمو بازش کردم عقب گرد کردو به سمتم اومد قبل از ا به
 سمتم برگشت 

 گم ی م یتی ری تقاضارو به مجمع مد  نی اکان من ا_هنایسول

 گفتم:  خونسرد
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 _بگو 

 یپوف دمویبه صورتم کش یرفتم دست میرفتنش در اتاقمو بستمو به سمت صندل با
  یاعصاب خورد  هیشرکت باشن هرروز  نیا  یبشر با شوهرش تو  نیکه ا  یتا روز  دمیکش
  مونیبدم به قاب عکس خونوادگ یکیهانارو به تو   یعمرا جا  کننی من درست م یبرا 

  نیکه دستشو دور گردن منو راد دمنگاه کردم ناخواسته دستمو سمت صورت هانا بر
به روش زدم و رومو ازش گرفتم حاال که تو   یلبخند محو دی خندیانداخته بودو با ذوق م

ور بگم و  هست که هم حرصش بدم هم حرصم بده و هم بهش ز  گهی د یکی هانا  یستین
 تو لجباز و کله شقه و اضافه کنم زبون دراز   نیع تشیهم بهم زور بگه راس 

 

 ( لی)د

چه  یعنی همه پول   نی ا یدونیچند هزارتاس؟م ری هر ل یدونیاره؟تو اصل م  ری_صد هزار ل
  ؟انگاریهست یبدونم ک خوام ی م ؟نهی هست یهان؟ک  یهست یقدر؟آررررره؟آرررررررررره؟تو ک

مامان   ؟توی فهمیم  لـــــنید  لنهیبه زبون خودت باهات حرف بزنم اسم من د ستمیبلد ن
 ؟ ی کرد یبا من رفتار نم ینطوری ا  یشناختیماگه   ؟دی شناسیبزرگ منو م

 خانوم  لنی_د

رامان چشمام گرد شد دستام   دن یسرمو باال اوردم با د  یکیاسمم از زبون    دنیبا شن کهوی
 کنار زدم  کمیشده بود با پشت دستم موهامو   یچون آرد 

 _رامان 

 بود  دهیچهرش آثار خنده بود انگار حرفامو شن  یرو رامان

 ؟ یزنی حرف م  یدار ی_با کرامان 

 خسته شده  یلی..خیماکارون   ری_با..با خم
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و دوباره وزرش    زیم  یرو  دمی فشارش دادمو بلندش کردم کوب گهید کم یبعد با حرص   و
 دادم رامان وارد آشپزخونه شد

 ه؟ یباره چ  نیدر ا  یماکارون  ری _نظر خمرامان 

 ده ی_جواب نم

بذار فکر کنم   دادمیشصتم فشارش م یبا انگشتا  کردمویم  ری خم یحرص انگشتمو تو با
  نمیزشتش کور بشه بعد ا یتا چشا دمیفشارش م ینطوریهاکانه اره ا   یاالن چشما  نیا

  کمیلباشو تجسم کردم  شهیم   ختیریب ادی کشش م  ینطوریا  دمشی دماغشه محکم کش
  ریخم یهاکان رو   افهیدست از تجسم ق دمکر یبا به حرف اومدن رامان سع دیدستم لرز 
 دست بردارم:/  یماکارون

 ؟ ی_تو خوبرامان 

 به سمتش برگشتم  یبا زار نیبه خاطر هم دونهیکه موضوعو م دمیفهم

 گفته؟  ی_ک

 ن یلی_البته که آ رامان 

 ن؟ یلی_آ

افتاده   ی برداشت سراغتو گرفتم که گفت چه اتفاق نیلی_اوهوم..زنگ زدم خونه که آ رامان 
 داشتم زیاونجا برات سوپرا  امیسرتو گرم کنه ب خواستمیم

 گفتم:  دادمی فشار م رویخم کهیتوجه به جمله آخرش مظلوم درحال  بدون

 رم ی گیم  شیجد گهی ..تجربه شد برام دکنمیامضا نم  روی ز یونده چنخ گهی_د

 درسته؟  میر ینم کی ن کی_پس پرامان 

ول کردمو کامل به سمتش که به   رویخم دمیکش یافتادن قرار امروز پوف  ادیبا به   کهوی
 داده بود برگشتم  هیاپن تک
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 نبود  ادمیرامان اصل  دی_ببخش

  واری از د  کهوینبود  یفقط بهم نگاه کرد انگار واقعا تو ذوقش خورده بودو راض رامان
 د یابروم باال پر ه یخورد   لیو  ییآشپزخونه چشمم به محوطه جلو یا شهیش

 دارم  ی بهتر دهینگام نکن ا ینطوری_ا

 

 ( نیلی)آ

اسم   دنیزنگ خورد با د  لمیموبا  کردمیفوتش م زدمویداشتم ناخونمو الک م کهیدرحال
 تماسو برقرار کردم  عی هول کردم سر کمی  لمیموبا  یرو

 ر ی_الو دم

 چه خبر؟  نی لی_سلم آریدم

 ؟ یکنیکار م یدستمه صداتو گذاشتم رو بلندگو چ یکار هی  ی_سلمت

کار   م؟امشبمیحوصلم سر رفته گفتم شب برنامه بذار کمی ..تو شرکتم ی_منم سلمتریدم
 ؟ یکنیم

 که  رونی ب رمی م  ریبگم با دم رمی بگ یاز رامان مرخص شدیهول کردم پووف نم کمی

 اونجا  ایب ییخوایم  کنمیزود کارامو تموم م ی_اره ول

 جور حرفا   نی صبر کن کار دارمو از ا یبگ ینشه که ه شبیمثل د  یول   امی _باشه مریدم

 مینی بش میخواستیرامان هربار م شیاومده بود پ  شبیکردم بدبخت د یا   خنده تک
 میدو کلمه حرف بزن م یاومد اصل نتونست یم  شیکار برام پ ه ی کهو ی میحرف بزن

 نمت یبی اونجا م  ایپس تو شب ب شهی_نه نه نم

 فعل  امی_باشه پس م ریدم
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هم بستم   یلبام نشست با ذوق چشمامو رو  ی رو  یقطع کردن تماس لبخند گنده ا  با
 تا زودتر خشک بشه کردمی بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم همزمان ناخونمم فوت م

 

 ( لی)د

 ز یتم  یهوا  ستی استانبول ن  یتو نیاوردمت رامان..بهتر از ا  ییچه جا  نی_بب

 گذاشته بودم اشاره کردم  رانداز یز  یکه رو ییها  یبه خوراک  بعد

 ادی _محصوالت ز 

 استخر پشت سرمون اشاره کردم  به

 ا ی_در

 به منظره روبه رومون اشاره کردم  بعد

 هم شهر خوشگلمونو   یکنیسرسبزو مشاهده م یکه هم کوه ها  بای_منظره ز 

محوطه   یبه نشونه تاسف تکون داد تو  یکرد و سر یرامان هم تک خنده ا  دمیخند بعد
  خچال ی یهم از تو  یخوراک  یکل  میخونه هاکان نشسته بود ییجلو  اطی گفت ح شدیم  ای

 داشت  فیک میلیتازه خ کی ن کیکه رفتن پ یینا یا  نیو کمدها برداشته بودم ع

 داشت  میخوب ی جنبه ها یقراردادو امضا کن هینخونده   نکهی_ا

 شه؟ یم  یچ نی _بعد ارامان 

که  یچی صورتم کنار بره دستمو به سمت ساندو  یتو   یباال گرفتم که موها یطور  سرمو
 رامان برام گرفته بود بردم  

 ا یتوش بذارم ب ارشورمیخ  کمی _بذار مال تورو هنوز درست نکردم..

 د یاز دستم گرفتو خند  چویساندو  رامان
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 کنه رونمیفکر کنم تا اون موقع ب یسالس ول  هیقراردادمون   نجامیا  گهیماه د  هی_

 _بدزدمت؟ رامان 

 باحال بود یلیجملش بودم خ نیکردمو به سمتش برگشتم عاشق ا یا  خنده

 _کجا؟ 

که پادشاه ظالم نتونه دستش   ییهرجا  ایکنه   دامونینتونه پ یکه کس ییجا  هی_رامان 
 بهمون برسه 

 م ید یخند هردومون

 فهمه یبشنوه م  یچون هرک هیپادشاه ظالم ک پرسمی_نم

 شن یظالم واقع م شونیمثال متاسفانه ا نی _تو ارامان 

آب   یتو  رفتیکه هاکان همراه کارن م  ییوقتا ادی زدمو به استخر نگاه کردم  یلبخند
هاکان اومد جلو تا شربتو   یاون دفعه افتادم که براشون شربت برده بودم وقت ادی افتادم 
اکان چه قدر تو آب اون روز همراهه کارن و ه دیمچمو گرفتو منو کش  کهوی  رهیازم بگ
 چه قدر قشنگ بود   شکستیم لرویخنده هامون سکوت و  یصدا 

 یزندگ تونهیم  یچه طور نیاگه بره خارج از قوان   دونهیگرفته و بزرگ شده نم ادی  نطوری_ا
 منطقه امنه اونه   نیکنه..قوان

 گه ید یهست  نیمتوجه ا  لید  رسوننیم  بیبهت آس نیقوان  نی _باشه اما ارامان 

 نبود  متوجه  شهی_مگه م

 گفت:  ینیمقدمه چ چیبدون ه  ع یسر   رامان

 ی کار کن نجایا  یستی تو هم مجبور ن دمی _غرامتو من مرامان 

 به روش زدم  یلبخند
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 ست یکار ن نیبه ا  یاز یرامان؟..اصل ن یچ گهی_د

هم مجبور   قهیدق هی یحت   ییبرام نداره اگه نخوا  یکار نکهی..الی د می_من جدرامان 
 ی بمون نجایا  یستین

با آقا هاکان   ونتویم شنهادتیپ ن یدرضمن ا کنمیعمرا قبول نم رویزی چ نی_ رامان همچ
 زنهیبهم م

 اخم کرد   کمیروشو ازم گرفت  رامان

 بهم خورده  کمی_رامان 

 _چرا؟ 

  یزندگ خوادیم  گرانید یزندگ  تیر ی با مد کنهیم  تیمنم داره اذ  نش یقوان نی_ا رامان 
   ییایب یست یاما فردا مجبور ن  نجایا  ی ندارم حاال امروز اومد نویخودشو درست کنه تحمل ا

بعدا خورد خورد کار   شدم یمن راحت م  دادی هم نبود پولو م یازش گرفتم بد فکر نگاهمو
 زد  ی لبخند  دیرامان سکوتمو که د  گردوندمی بهش برم کردمویم

 به حسابش   زمیر یم  االن نیهم یی _به نظرم بهش فکر کن بخوارامان 

 به روش زدم  یسمتش برگشتم لبخند به

 _ممنون رامان 

 

 )هاکان( 

رفتم   نی برم آشپزخونه از پله ها پا نکهیا  یبرا  نی وارد شدم به خاطرهم لی و یدر پشت از 
  هی  دنیبا د  کهویکه  رفتمیداشتم راه م کردی که راه پلرو به آشپزخونه وصل م یسالن ی تو

 تعجب کردم  واری د ینوت رو 
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 آقا هاکان"   دی"خوش اومد

 یتابلو زده بود پوف  یکه رو ی نوت بعد  دنیقدم برداشتم با د  هیکندم  واری د یاز رو   نوتو
 دیکش

 " ادیخوشتون ب زمیاز سوپرا   دوارمی"ام

لحظه خشکم زد همه جارو برگه    هیکه روبه روم بود  یزیچ دنیآشپزخونه شدم با د وارد 
اپن   ی لبه ها  یرو  یاجاق گاز حت  یهود رو   خچالی فر   یچسبونده بود رو  ینوت رنگ ی ها

لبام نشست اما معلوم    یرو  یزده بود ناخواسته لبخند محو  یهرکدوم کل یرو ی کیاونم نه 
هود بود   یکه رو  یرنگ یبه برگه نوت نارنج خوردمیم وبود از درون داشتم خون خودم 

 بود که روش فلش زده بود  یصورت   یرنگ ینگاه کردم دورش نوت ها 

 " خچاله ی یسردتون آمادس..تو  یی"چا 

بخونم درشو باز   شویکی نکهی همه جاشو نوت زده بود بدون ا ستادمی ا  خچالی یرو  روبه
ها:/ د آخه   وهی م  یرو یتوش حت یپاکت ها  یرو  خچالیداخل  یها  شهیش یکردم رو 
 شربتم بردم روشو خوندم  شهیبگم دستمو سمت ش چه نیمن به ا 

 " شه یم نیته نش  بیآب س دی"قبل از خوردن همش بزن

  شرویکرد ش  یادآوریبابا خوبه  دم؟نهیفهمیمن نم گفتیاگه نم یعنیباال دادم   ییابرو 
نوت گذاشته   وانایدوتا از ل یرفتم و درشو باز کردم رو  نت یگذاشتم به سمت کاب زیم  یرو

  هیاپن گذاشتم کشورو باز کردم تا   یبرداشتم و رو  وانارویاز ل یکیبود بدون توجه بهشون  
از نوتارو   یکی کشو هم نوت زده بود  یتو   لیقاشق و وسا   یها ستهب  یقاشق بردارم رو 
 شروع کردم به خوندن  زدمی با قاشق شربتو هم م کهیاپن گذاشتم درحال یبرداشتم و رو 

  دینبا یدست زد و حت  دینبا  میماده چهل و هشت بند دوازدهم به لوازم کار  "با توجه به
 جاشونو عوض کرد" 

هم    یچشمامو رو ارمیحرص دووم ب  نهمهیکه خوردم کم کم نتونستم از شدت ا شربتمو
 بستم و فشارش دادم  
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 لـــــــــــــــــــــا ی_د

 دستم فشار دادم  یتو شرویحرص به شربتم نگاه کردمو ش با

خونه  واریدرود یرو یچسبونینوت م نهمهی؟ا یز یر ی_تو شربت مورد علقه من نمک م
 ی اخراجت کنم؟کور خوند  ییخوا یدرسته؟م ادیکار بدم م  نیاز ا  یدونیمن؟م

 فرو کندم  ی سمت فر رفتم نوت رو به

 " د یباز بذار  مهی"درو ن

باال دادمو   ییاونهمه حرص ابرو  نیاپن گذاشتم ناخواسته ب یاشتمو رو فرو برد  یتو ظرف
 کردم  یتک خنده ا 

 _دارم برات وروره 

 

 ( لی)د

 هیبرگشتم قرار بود امروز باهم به  یاستادم مانام  شیاز پ یامروز عصر افتادم وقت ادی
 اولش خوشحال شدم اما آخرش..پوف  میبر  ییجا

 م؟یکنیکار م یچ نجای"_ا

 من  یدو نفر بود عثمان و محمد دوستا  یمحل کار شراکت  نجای_ا

 اه یدرخت و گل و گ یدلباز با کل یجا  هیو به سالن روبه روم نگاه کردم    دیابروم باال پر  هی

_درواقع کارشون متفاوت بود اما خواستن رستوران باز کنن اما بستنش چون نگرفت  
 ل کنه منتق  نجارویا  خوادیداره م از یمحمد به پول ن میبگذر

 به اطراف نگاه کردم  یخاص جانیه با

 ؟ ی ریبگ نویا  ییخوای_تو م
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 د یبه موهاش زدو خند یناز دست با

 دوتامون  یعن ی میر یگی _نه..ما م

 ؟ یچ یعنی_

 نجا یا  ی بذارم برا تونمیآشپزخونه نه کل وقتمم که نم یبلدم ول تیر ی_من مد 

  یهارو جمع کرده بودنو رو  یداخل سالن از پشت پنجره نگاه کردم همه صندل  لی وسا  به
 گذاشته بودن  زیم

کار بشم البته   نیبا تو وارد ا   خوامیدارم م از یقابل اعتماد ن کی شر هی من به    لید نی_بب
 " ییاگه تو بخوا 

  یگد یهمش اونجا بودمو کارارو رس دیچون با  یاز طرف  ذاشتمیوسط م  دیبا  ری ل صدهزاریس
  تونستمینم  ریچهارصد هزار ل  شدیوقت کار کردن تو خونه هاکانو نداشتم پس م  کردمیم
اومد هووف    یاز آب در م نی چون قسطاش واقعا برام سنگ  رمیحجم پولو وام بگ  نیا

 شهیکارو قبول کنم و نم نی ا  تونمیآرزوم پرپر شد بهش گفتم که نم

 ل؟ ید  یبابا توام کر شد ی_انیلیآ

به  ی کنم لبخند  فی به سمتش برگشتم که با حرص تمام مدت منتظرم بود تعر عیسر 
 روش زدم 

بچه   کردمیفکر م زیچ هیلحظه به  هیاز در وارد شدم   یبود که وقت ی قشنگ  ی_انقدر جا
 ده یشن یکیانگار اون صحبتامونو   میساختیم  اشوی رو م یزدیحرف م میبود

 شد  لشیت و مشغول ور رفتن با موبانشس نی لیکنار آ یصندل  یبا اوردن پفک رو لین

هشت   میبچه بود یوقت لیمنو د یدونینم لین زنهی م میچه چشماشم برق نی_اوه ببنیلیآ
 زنم یبزرگ شدم رستوران م یوقت  گفتی م ساختی م ای رو  نیسالمون بود ا 

 بود  ییکردمو با ذوق چشمامو بستم چه روزا یا  خنده
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   شه؟نهیم ورکیو یبرم ن نهیا  امیمثل من رو  زمی دارن عز ای _واال همه رولین

 د یکش یپوف نیلیآ

 گهی د یکه نگو بعد اونجا بمون یبرس اتی ..انقدر دوست دارم به روی_کاش برنیلیآ
 ی برنگرد

 گرفت   نیلیروشو از آ  دیهم اداشو دراوردو خند  لین دیخند نیلیآ

  میساز یم گه ید اس ی ..روستیهم ن یشدن دیانداختن بهم نکن کهیت لهی همو وس  یاهای _رو
 فقط 

 ره ینور فق دینداره..ام ی_اشکالنیلیآ

 شد؟  یحرف تموم بشه چ  نیا  می_مگه توافق نکرد لین

 د ی دراوردو خند لی ن یبرا یزبون نیلیآ

 جمله بود نی االن وقت ا دونمی_چه منیلیآ

 پفک برداشت  هی لین

  هیطرفت هاکانه  هیتو   نیپولدار گرفتن هم یدوروبرمون پسرا  نهمهی ا  فهممی_من نملین
 اونوقت.. کننی پول غرقت م یتو  ی ورت رامان دست رو هرکدومشون بذار

 بهش نگاه کردم  دیخم شدم با تهد  زیم  یرو کهوی

رستوران خبردار بشن   یاز ماجرا  دیکدومشون نبا   چی..نه هاکان نه رامان هلیمنو ن نی_بب
 می ستیمحتاج ن یبه پول کس ؟مای دیفهم

 

 )هاکان( 
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فنجون کفاف منو   گهی گذاشتم د زی م یرو  وانارویمبل نشستم ل  یقهورو که اوردم رو یوانا یل
  وارید  یقهوه درست کرده بودم به رامان که جلو وان یل  یتو  نی به خاطرهم دادیرامانو نم

 نگاه کردم  کردینگاه م رونیبودو داشت به ب ستادهی ا  یا شهیش

 رامان  شهیکم کم فوتبال شروع م نیبش ای_ب

مزه   کمی قهورو برداشتو  یوانایاز ل یکیاز مبل نشست   یکی  یبه سمتم اومدو رو  رامان
 مزش کرد 

 ؟ ی دار لی درباره د ی_چه نظررامان 

 دادمو به سمتش برگشتم   هیگرفتم  به مبل تک  ونی زی از تلو نگاهمو

 ؟ یچ یعنی_

 ؟ یکرد  یکار  نیچرا همچ  یاستعفا داد اما تو به زور قرارداد برش گردوند  لی_درامان 

 هرجور که بخواد بره  تونهیداره نم ییها  تی مسئول  لیکه الزمرو انجام دادم د  ی_من کار

حرفمون آشپز خونس..اون    ستی فلن قسمت از شرکت ن ری_باشه اما منظورمون مد رامان 
 از خونوادمون شده  یکیاالن  

 بهش نگاه کردم  یجد یلیخ

  ی قرارداد هی  یدارم وقت یخاص  طیرامان من شرا  کنمیبا کارم جدا نم موی_اما من زندگ
 یباش بندیتا تهش بهش پا دیبا یکنیامضا م

 کرد یم  دایساعت برات ده تا آشپز پ هی  یتو یخواستی_اگه از مهرانا خانوم مرامان 

 کنه  دایپ تونستیداره نم  لی که د یاما با استعداد   تونستی _اره م

 نگاه کرد  ونیز یروشو ازم گرفت به تلو  رامان

 دم یم  لروی_من غرامت درامان 
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  نیزم یرو  یراستمو به آروم یزدم و پا  خوردمیکه داشتم م  یحرص ی از رو  یخنده ا  تک
 فشار دادم 

 خبر داره؟  نی از ا  لی_د

 به نشونه اره تکون داد  یسر

 _قبول کرد اونوقت؟ 

 میصبر کنم فردا قراره دربارش حرف بزن کمیازم خواست که  می_دربارش حرف زدرامان 
 به حسابت  زمیر یقبول کنه غرامتو م

 کردم رومو ازش گرفتم  یخنده عصب تک

 ..ای عنوان دوستش  ؟بهیکنیکارو م نی _به چه عنوان ا

 کاره درسته   نیکه باور داره ا  ی_به عنوان کس رامان 

 لس ی منو د   نیاتفاقات ب  نیکاره ا نیکار دخالت نکردنت تو ا  نی _به نظرم درست تر 

 ره یبگ میخودش تصم  لید می _به نظرم بذاررامان 

به موهام   یزدم دست یفشار دادمو پوزخند   شتر یب ن یزم یازش گرفتم پامو رو  رومو
 ن یهم  یا گه ید زیکردم تنها به فوتبالم توجه کنم نه به چ یسع  دمویکش

 

 ( نیلی)آ

روز  یاومد با خودش عکسا هان یال کهو یبودم که  نی بودم منتظر انگ اده ستیا  زی م پشت
  شتریبلند ب یقیموس  یخنده هامون تو  ی صدا میکرد یعقدو اورده بود هرکدومو که نگاه م

 شد یگم م

 ه یچ نیزشت افتادم ا  یلیخدا خ ی وا نی بب افروی_ق
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 ی تو خوشگل افتاد نیمن بد افتادم منو بب نیل ی_چرت نگو آ هانیال

 هان یال م یناجور افتاد یلیخدا..خ ی جا وا هیجاس دماغم  هی_دهنم 

  میرفت میما عروسو داماد   کردی فکر م دید یعکسارو م ن یا  یعکسا به کنار حاال هرک یزشت
 :/ میعقد کرد 

 منو تو  نیرازه ب  هی نهیبب یکس  دیعکسارو نبا  نی _ا

 م یمجبور یعنیراز بمونه.. دیعکس..با ن ی_خصوصا ا هانیال

بدتر آخه  یکیاز اون   یکی خدا   یوا   دمیدوباره خند هانیدست ال ی عکس تو  دنید با
که داشت مشکوک   لین دن یبا د  کهویبود   فتادهیخوب ن مون یدلخوش یهم برا  یکی

 به سمتمون اومد  لین میکرد   میهردومون عکسارو پشتمون قا   عیسر   کردیبهمون نگاه م

 پشتتون؟  هیباشه اون چ ری_خلین

 ست ین یچیباشه ه ی_نه چهانیال

 د؟ یدی خند یم ی_به چلین

 ی توهم زد  یچ ی_ما؟نه بابا به ه

 کارو بکنم  نی دور زد که باعث شد منم هم زویم لین

 ؟ ی کنیم یمخف ی دار یچ نمی_ببلین

شلوغ بود همه   نجایدنبالم کنه خوبه ا زی دور م نکهیا  یبود برا  یجملش کاف  نی هم و
اما    رهیبگ لروین یخواست جلو  هانیبه ما نداشتن ال یشون تو کار خودشون بود توجهسر

جمع گم بشم  نیب دیبا شهی نم ینطوریا  دمیحرفا بود د  نینتونست بچه پرو فرز تر از ا 
خوردم که همه   ییرایپذ یاز خدمه ها  یکیکهو محکم به یمنحرف کردم  رمو یمس نکهیهم

از من    عتریسر   لیشروع کردم به جمع کردنش اما ن  یبا هول عیعکسا از دستم ول شد سر 
 دشون یدوتاشو برداشتو د یکی
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 عکسارو  نی ا  ی_والین

 خودمون بمونه نیب ا ید یند ید یعکسارو د  نیا  نمی_بدش بب

 فحش بهش دادم  هیبهم نگاه کرد عکسارو با خشم از دستش گرفتمو   یبا ناباور لین

 د یبر  شیحد با سرعت پ  ن یاصل انتظار نداشتم تا ا هان ی_اللین

 به سرعت داره؟  یربط ؟چهیگی م یدار ی_چهانیال

با   لین کهو ی  میسلم کرد نکهیهم  وستنیهم اومدن و به جمعمون پ نیو پل  ریدم  کهوی
 گفت:  دویپر ن ی باال پا یخوشحال

 باهم ازدواج کردن  لین هانوی_اللین

 : میداد زد هانیهمزمان همراهه ال میجا خورد  یکه زد حساب  یحرف ن یهممون از ا  کهوی

 ؟ ی_چ

که با تعجب بهم نگاه کرد کم کم دستاش مشت شدو   ر یدم یناخواسته رفت پ نگاهم
نه خدا  یهم فشار داد با حرص روشو ازم گرفتو به اطراف نگاه کرد وا یلباشو رو 

 دم یکوب میشونیبه پ ی سوتفاهم شد دست

 کشمت یم  لین ی_وا

دادن همه ماجرا عکس ها هم دست به   حیبه توض میبا حرص شروع کرد  هانیال همراهه
  ریالبته دم  دنیخندیعکسا م  دنیهردوشون با د  دیچرخ  نیو پل ریم د یدست تو دستا 

 خوردیحرص م  شتریب

   نی هم نتشونینب یتا کس میکن  یعکسارو مخف نی ا  میخواستی_مام م

 از دستش گرفت  هان یال ع یعکسارو به سمتمون گرفت که سر  دویخند نیپل

 سوزوندمشون ی من بودم م یکن  شی_اره به نظرم همون بهتر مخفنیپل
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 حرص به سمت همشون برگشتم و گفتم: با

 دیوقت باور نکن چیه لیبه ن نکهیا  کی   رمیبگ میتونیم  جهیاتفاق دو نت  نیاز ا  یعنی_

 خورد یشده بود داشت حرص م هیزا ینطوریا  نکهیبرام دراورد انگار از ا  ییادا لین

 _و دو من هنوز مجردم 

  ی به روم زدو به سرتاپام نگاه یدار یانداختم اونم لبخند معن رینگاه منظوردار به دم هی و
 گفت:  ارهیکه بتونه خوب حرصمو در ب یکرد با لحن

 _باشه خوشحال شدم ریدم

 ادامه دادم:  ارمی که بتونم خوب لجشو درب یبا حرف منم

 مونمیمجرد م یتر یکه مدت طوالن ستین  یمعن  نی_البته به ا 

  یبرا دنی خونمون دکترا مهندسا دانشمندا همه صف کش ی..آخه جلوگهی_اره راست ملین
 ن یلیآ

 لبام نشوندمو گفتم:  یرو یکردن منم لبخند حرص درار یتک خنده ا  ری و دم نیپل

 روت تست..  شگاهیببرنت آزما  خوانیم دیشا  انیجان دانشمندا که به خاطر تو م لی_ن

خودمو گرفتمو ادامه   ی جلو نی اشاره کرد به خاطر هم هانیو ال  ریبا چشمو ابرو به دم لین
 دادم 

 صحنه؟   یرو  یری جان امشب نم نیپل شمیاز خط خانوم محترم بودنم رد نم  می_بگذر

 کردو گف:   یتک خنده ا  نیپل

 من برم سرکارم  خونمیمجردا م ی اتفاقا امشب برا رمی م زمی_چرا عز نیپل

 بهم زد خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم  یچشمک بعد

 _منم برم سرکارم 
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 ( لی)د

اونهمه نت   دنیبا د روز یتجسم کنم که د  تونستمیتو آخه نم رفتمیم  یچه طور دونمینم
  دیاصل شا  دم ید یم ذاشتمیکار م یزیچ ینیدورب هی شده کاش  یچه حال  ادداشتی و  یرنگ

زده بودو داشت   پیکه آماده ت دنشیبا د االن خونه نباشه واال وارد آشپزخونه که شدم
وارد   دمو یکش یاولش کپ کردم اما بعدش هوف کردی م کی فنجون قهوشو به لباش نزد 

 آشپزخونه شدم 

 ر ی _صبح بخ

  نیکارش جا بخورم ا نی زد که باعث شد از ا یبه سمتم برگشت لبخند دنمیبا د  هاکان
 کرد یاز اون بهتر اخراجم م  ای دادیفحشم م ای  خوردی حرص م  دیاالن با

 ری_صبح توهم بخهاکان

از نت ها نبود هاکان کم کم   ی شده بودو اثر زیلبخند به اطراف نگاه کردم همه جا تم با
 کرد   یلبخندشو پاک کرد و نگاهشو جد

 ن؟ ی_همه نتارو جمع کرد

 همرو جمع کرد  ی_نظافتچهاکان

 ن یناراحت نش ستی ن ی_مشکل

 گذاشتم  ز ی م یدراوردمو رو  فمیاز تو ک یگبسته برگه نت رن هیبعد  و

  نیبهم بگ نی هم داشت یزیچ  یاگه قرار  یحت دی بخوا سمینو ی_من بازهم دارم دوباره م
 سم ی نویم نجایمن ا 
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 شعوریب ن یقهوش تو دستش بود به سمت کمد رفتم باز ا  وانیازش گرفتم هنوز ل رومو
چشم خودش   یجمع کرده بود منم داشتم دوباره جلو  زیم  یمنو از رو یل ینفهم وسا 
 :( زیم  یرو  دم یچیم  رویهمه چ

 درست کردم  حونیپر از ر نیدوست داشت ن؟چونی دوست داشت  رویماکارون ی_راست

 ل ید  دمی _فهمهاکان

به   روزمویکار د یحت  نکهیبودنش بودم ا  لکسیر نی براش اومدم عاشق ا  ییو ابرو  چشم
  خوردیقهوشو م کردویدستش بودو داشت به حرکاتم نگاه م وانشی فقط ل اوردی روم نم

خودم  یاما خب من به رو   کردیم میبودنش داشت عصب لکسیر ن یهرچند االن ا
 به سمتش برگشتم  اوردمینم

 _آقا هاکان؟ 

  خوامیم نهیبودم گرفتو منتظر بهم نگاه کرد بب دهی اپن چ یکه رو  ییها   هیاز ادو نگاهشو
 بگم یچ

باهاش کنار   تونمیم دیاخراجم کن دیتونیم  دیستین  یازم راض ای  دیا من دارب ی_اگه مشکل
 ام یب

کرد بعد نگاهشو باال اوردو به چشمام زل زد  یزد به فنجونش نگاه یلبخند  هاکان
 یی قلبم رفت رو ترن هوا  کهویناخواسته  

 اخراجت کنم؟  یکن یکار ییخوا ی_االنم مهاکان

 هست؟   یماده ا  نمیقرارداد واسه ا  یتو  هی_چ

خودش شروع کردم به راه افتادن و دستمو تو هوا تکون   نی قدمو راست کردمو ع بعد
 دادم صدامو کلفت کردمو شروع کردم به حرف زدن: 

کنه که  یکار نکهیو سه..بند فلن..پاراگراف بهمان..آشپزمون حق ا  ستی _طبق ماده ب
 بده  د یبا گهی د یه صدتا بکن نکارویاخراج بشه نداره اگه ا
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نگاه   رونیسر من به ب  یکرد روشو ازم گرفت و چون دراز بود از باال ی تک خنده ا  هاکان
اپن    یکه الزم داشتمو رو یل یوسا  کردمی کرد و خونسرد قهوشو خورد همونطور که کارمو م

 گفتم:  دمیچیم

..با دیکارو کن  نی ا  دمیبا  ؟چونی کرد  نیبا قرارداد تضم تونیزندگ یتو  روی_شما همه چ
 فروش  وهیبقال..قصاب..م

بهم نگاه   زد یم  شمیو لبخند کنج لبش که آت لکسی ر  افهیکه با همون ق  ستادمیروش ا  روبه
 کرد 

فرار کرد هرکس طبق بودجش غرامت   ید ید هویآخه  تونیباغ پشت نیگربه هم  ی_حت
 ده ی که خوردرو پس م یی رها یگربه ش  دهیم

 رفتم که باالخره به حرف اومد  نت یکنارش رد شدمو به سمت کاب از 

 یقرارداد خوب داشته باش هی قرارداده اگه   یکننده همه چ نیکار تضم یا یدن ی_تو هاکان
 یشی بازنده نم چوقتیه

بهم  ی هود بهش نگاه کرد که سردو جد   یبرگه چسبوند رو هیبعد دستشو دراز کردو  و
به   یاز اون لبخند کنج لبش نبود نگاهشو ازم گرفتو رفت با کنجکاو  یخبر  گهی شد د رهیخ

برگه نگاه کردم خودش چه قدر دراز بود دستشم دراز کرده بودو نوتو چسبونده بود و  
تا بکنمش اما نشد چندبار تلش کردم   دمیبخونمش پر تونستمیچون بلند بود اصل نم

 برگشتم  یبازهم نشد با حرص به سمت در خروج 

 ره زرافه  _پس

 اپن نشستم و شروع کردم به خوندن:   یاپن و برگرو برداشتم رو  یحرص رفتم رو  با

 " یرقصیم یدار  یبا ک یدونی"تو نم

 لبام نشست   یرو  یگنده ا  لبخند

 هستم   یزرافه آصلن من پارتنر خوب ستی ن ی_مشکل
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ال شد زرافه آصلن بود حا نهیبوز  روز ید دمیکه براش درنظر گرفته بودم خند یاز اسم  کهوی
گذاشتم   ز یم ی کردمو برگرو رو  یناخواسته تک خنده ا  شهی م یفردا چ  دونهیآصلن خدا م

 دونه یها شرورو غد شدنامون قرار بود به کجا برسه خدا م یلج و لجباز   نیا

 

 )رامان( 

 دادم یهم گوش م نای سول  یهمزمان به حرفا   کردمیدم م ییداشتم چا  کهیدرحال

 شهی هم میباهم حرف بزن میخواهربرادر ننشسته بود هی نهیوقت بود ع  یلی_خنایسول
 ی برخوردار یا  ژهی و  گاهیمن از جا  یکه برا  یدونیاومد م  شیمشکل پ

 به سمتش گرفتم  روی چا وانیبه روش زدم و ل یلبخند

 دونم ی_م

 از دستم گرفتو تشکر کرد روبه روش نشستم  روی چا نایسول

و   هیکه شرکت خونوادگ یدونیبهت بگم م  خوامیت که مهس  یزیچ هی _رامان جان نایسول
کار مداوم داشته باشم فکرشو کردم کار هانا   ه ی  یتو اون شرکت خونوادگ خوامیمن م
پر کنه و   رو ی اون صندل  دیبا یک ی دنیدارن انجامش م اریمونده کار اونم چندتا دست یخال

 ه؟ یبه نظرم خب اون منم نظرت چ

  زیچ هیبود اما از  ییباز تو سرش چه نقشه ها  دونمیباال اوردمو بهش نگاه کردم نم سرمو
کار   یبرا  ستین یگپ خواهربرادر یبرا  دنمیامروز تنها اومده به د  نکهیمطمئن بودم ا

 خودشه

 کارا نکن  نی ا  یمنو قاط ی_آبج

  یجلسه و به نفع من را ییا یب خوامیفقط م خوامیز تو نما یزی_رامان من که چنایسول
 باشم یروابط عموم  ریمد  خوامیم  رمی به دست بگ رو ی مال تی ر یمد  خوامینم نی هم یبد
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 کنه یمن داداش هاکان امضا م  یجا کنم یجلسات شرکت نم یمن تو  نا ی_سول

  ر یز  ستین یاز ین یریبگ می خودت تصم دیکاره با   یایدن یکه تو  ی_به عنوان کس نایسول
 یباش یکس هیسا 

 اخم کردمو بهش نگاه کردم  کمی  دیابروم باال پر  هی

 چون توش نبودم  ارمیکارا سر در نم  نیاز ا ادی فقط ز  ستمین ی کس هیسا   ری_من ز 

 ؟ ی بهم کمک کن ییخوای_نمنایسول

 کنمیدربارش فکر م یول   نایسول کنمینم دی از کاراتو تا یلی_خ

 لباش نشست  ی رو  یلبخند  نایسول

 ممنون باشه قبوله   یلی_خنایسول

 زم یبر ییازش گرفتم و بلند شدم تا دوباره چا رومو

 برگشت سرکارش؟  لی_رامان..دنایسول

 غرامت بده  ری صد ل دیقرارداد نوشتن که اگه بره با  ی_اوهوم..مجبوره..تو 

 د یکش ی پوف نایسول

ماده غرامت گذاشته واه باورم    آشپزشم رفته یبرا  ن یبب یبترس دیاز هاکان با   ی_وا نایسول
 شهینم

 دم ی قبول کنه اون غرامتو من م لی _اگه د

 کنه یکرد با اون حرکتش جا خوردنشو مخف یزد و سع یلبخند  نایسول

 یکنی م  ی_کار خوبنایسول
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 ( لی)د

 نفس نفس زدم  دادم یهول م یبه سخت ن یزم یداشتم مبلو رو  کهیدرحال

تو   ادی م  یاش فکر کن وقت  افهیبه ق یتونیتو م  گهید کمی مونده فقط  کم ی لی _بدو د
جون    شتریتمرکز کن ب نی ا  یاره رو  شهیم یمتحول شده چه شکل   ینطوریخونش ا 

 ی ری گیم

خونرو بهم   لی رفتمو روبه روش گذاشتم همه وسا زیکه جابه جا کردم به سمت م  مبلو
  نیا  کممی بشه براش هم   یتحول  هیبودمو جاهاشونو باهم عوض کردم گفتم هم  ختهیر

مطمئنم نگاهم به قاب عکس    کردیصد در صد اخراجم م ینطوریوسط حرص بخوره ا 
 پدرش افتاد 

  یپسرتون خواست وقت ستمی ن یراض طی آقا آصلن منم از شرا دینگاهم نکن ینطوری_ا
 شهیخودمم اعصابم خورد م  کنمی کارارو م نیا

به عکس   ی صفحه لبخند  دنیلباسم بردم با د  بیج  یزنگ خورد دستمو تو  لمیموبا  کهوی
 پدر هاکان زدم 

 دارن پسرتون  ف ی_حلل زادم تشر 

که روم بود نفسامو کنترل   یو کارو فشار  جانیکردم از شدت ه یبرقرار کردم و سع تماسو
 کنم تا نفهمه

 _بله آقا هاکان؟ 

 ؟ ی کنیکار م یچ  ل ی_سلم دهاکان

 به اطراف خونه نگاه کردم بعد با خباثت تمام گفتم:  کمی

متوجهشم  یحت کردمی م  جادیا  راتییتو خونه تغ  کمی ینجوری داشتم هم یچی_ه
 نیشینم
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 که زده بودم گفت: یکرد بدون توجه به حرف  یبرخلف انتظارم تک خنده ا  هاکان

 ل یازت داشتم د  ی خواهش هی_ هاکان

 ن یشما بگ یول دمی _احتماال انجام نم

 ختمی بهمشون ر یمبل رفتمو حساب  یرو  یسمت کوسن ها  به

 یتونیخاص براشون آماده کنم م زی چ هی خوام یمهمون دارم م  یکشت ی_شب رو هاکان
 ؟ یکمک کن

 گفتم:  یدار یلبام نشست اما با خباثت و لحن معن یرو  یلبخند

  ستیمن ن  یکار طهیشما تو ح یه قرار کارتو خونه کار من ی_اصل آقا هاکان..آشپز
 قرارداد باشه  یعنوان تو  نیبا ا  یزی بعدشم فکر نکنم چ

 گفت:  یبا لحن خونسرد اما کامل مطمئن  هاکان

 رم یمبلغ پاداش در نظر بگ  هیبه خاطرش  خوامیم نی _درسته به خاطرهمهاکان

مردم از  نمیبابا جا نبود بش یبا حرص به اطراف نگاه کردم ا  ستادم یسالن ا  وسط
 ی خستگ

 د یبخر دی تونی_منو با پول نم

 ل؟ ید هیکاف  ونی لی_پنج مهاکان

 گفتم:  خوردی م  یلحنم به سوال شتریچشمام گرد شد با تعجب که ب کهوی

 ون؟ ی لی_پنج م

 ون ی لی_باشه ده مهاکان

 گفتم:  عی سر  شدیباورم نم یهم بسته شد وا  یرو  چشمام

 کنم یکمکتون م نیکرد ری حاال که گ  ستمی_باشه منم سنگدل ن
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 نجا یا   دیا یب دیکن دی_رانندرو فرستادم االناست که برسه خرهاکان

 چشمام گرد شد مشکوک گفتم:  کهوی

 کنم یمن قبول م دی دونستیاز کجا م نمیلحظه بب هی؟ ی_چ

 کرد یمحوطه شدم که داشت به داخل خونه نگاه م یتو  یکیمتوجه   کهوی

 تنشه؟  ی هاکان خان رانندتون کت و شلوار مشک نمیبب سای _وا

 ده؟ یداره رس دیسف یکه نقطه ها  ی_اره با کراوات مشکهاکان

 ی با  یخدمتتون فعل با  میرسی_اوهوم م

نگاهو به  خونه  نیسرو وضعمو مرتب کردم آخر   کمیبعد با حرص تماسو قطع کردم  و
 زدم و به طرف راننده رفتم  یکردمو با ذوق لبخند 

 .... 

 بهم نگاه کرد  نهی راننده نگاه کردم صداش زدم که از تو آ به

 _بله خانوم؟ 

 آقا هاکان؟  شیپ  میری م  می_االن دار

 دس یسرپوش بایتقر یکشت ینی م هیگفت   شهی دادن درواقع م قشونویآدرس قا شونی_بله ا

   دیباال پر  ابروهام

 اونجا قرار دارن؟  شونی _ا

 اوردن    فی تشر ایتالی _بله مهمونهاشون از ا

واسه   یکشت  ینیم  هیمنم اگه پولدار بودم   گهینگاه کردم بله د  رونی گفتمو به ب  یاوهوک
  دهارویخر  ادوی نفر تماس گرفت که ب هیشدم راننده با   ادهیکه پ نیاز ماش  دمی خریخودم م
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زنگ به  هی فاصله هم  نیا  یدنبال من راه افتاد تا راهو بهم نشون بده تو  یببره از طرف
 رامان زدم و منتظر بودم که جواب بده 

 ل؟ ی_جانم درامان 

 رامان توجهمو از اطراف گرفتم   یصدا   دنیشن با

  یمیزنگ زدم فکر کردم و تصم میباهم زده بود روز ی که د یحرف ی_سلم رامان..من برا 
 گرفتم 

و   یبعدا که رستوران زد  لید  یبلند مدت بهم برگردون ییخوایفکر کن م ییجورا هی_رامان 
 ی دیاومدن رستورانت پسش م یوود یهال ی ستاره ها

آقا   شیپ نجا یهم  شهیقبول کنم زود تموم م رویمبلغ  نیهمچ هی خوام ی _اره ممکنه اما نم
   کنمیهاکان کار م

 ی انجام بد  ویکه دوست ندار یکار ی ستی_مجبور نرامان 

تا   یکشت یاالن اومدم رو  یدوست دارم حت  رویمن آشپز   ادی_رامان اونقدرها هم بدم نم
 کنم یآقا هاکان آشپز یخارج یمهمون ها  یبرا 

 ؟کجا؟ ی_خارجرامان 

 فعل  زنمیدا بهت زنگ مبع  کنمیقطع م دمیهستن من رس  ییایتال یا  نکهی_اره مثل ا 

 خدافس نمتیبی_مرامان 

که نرده داشت و   یزی چ یمن از رو  دنیبود با د قش ی قا یزد رو  یلبخند دنمیبا د  هاکان
و   دیذره هم نلرز  هیمتحرک بود اما  نکهیرد شد با وجود ا  کردیبه اسکله وصل م قشو ی قا

 ستادی محکم قدماشو برداشت روبه روم ا

 ی _خوش اومد هاکان

 ممنون چه قدر وقت دارم؟   ی_مرس
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 غذا  یبرا   م یری هم م  گهیساعت د هیو   انیم  گهیساعت د   می_نهاکان

 کنمی_باشه زود آمادش م 

 سرشو کج کرد  کمیبه روم زد و   یلبخند  هاکان

 ؟ یکنی _تو درست مهاکان

 ا ی به سبک آنتاک  ی_اوهوم سوش

 می بر  ایب هی_عالهاکان

 دستشو سمتم دراز کرد   ستادی پل متحرک ا   یبعد خودش رو  و

 _کمکت کنم هاکان

دستش گذاشتم که   یتو  یبه دست مردونش نگاه کردم دستمو جلو بردمو به نرم  مردد
  یپل رد بشم وقت ی داد و کمکم کرد که از رو یفی دستمو فشار خف یزدو به آروم  یلبخند
هاکان   کردیم  یهردومون باز  ی اومد و با موها  یباد م  میستادی هم ا  یروبه رو  میرد شد

 مرتبش کرد   کمیدستشو سمت موهام بردو  یآرومبه روم زدو به  یلبخند مردونه ا 

   شهیم رینظ  یامشب هم غذات ب دونمی_مهاکان

افتادم پوووف    یخونش م ادی  یوقت  ینگم وا  یز یدم چدا حیانداختم ترج نی پا سرمو
 :/ کردمیکاش اونکارو نم

 

 ( نیلی)آ

 یحساب  میعقب نشسته بود ریکنار دم کردیم یهم رانندگ   هانیبودم ال ری دم نیماش ی تو
جذاب و    شهیهم که مثل هم ریبودم دم دهیلباسمو پوش نی بودمو بهتر دهیبه خودم رس

   دونستمیگرفته و ناراحت بود که علتشو نم  افشیق هان یاما ال  پیخوشت
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 ی که منو دعوت کرد  ر یممنون دم یلی_خ

 به روم زد یلبخند  ریدم

 کنمی_خواهش مریدم

 کردم امروز در حد کلس تو باشم ی_منم سع

  دهیرس شمیبه موهام و آرا یکرد کل یکرد و تک خنده مردونه ا  یبه لباسام نگاه  ریدم
  دی برگردم با دونستمی کرده بودم م دایگردنبند ست لباسم پ هیهم  لی ن لی بودم از تو وسا 

  یقراره جا دونستمیبهش جواب پس بدم پوف با ذوق به سمتش برگشتم م یکل
 زدم یم  پیباکلسا و آدم پولدارا ت نی ا نی ع ینطوریمنم ا   دیپس با میبر یباکلس

 م؟ یکجا بر ییخوا ی_م

  دیگ یبهش م دیر یکه شما همش م ییهمون جاها میکنم بر  یکار هی  خوام ی_امروز مریدم
 م یانتخاب کن بر  شویکی  یگرکیج

 _من انتخاب کنم؟  

 _اوهوم ریدم

  یجا هی  یو دوست دار یر ی که تو همش م ییجا  هی  میرفتی امروز م دونمی_اما من..نم
 باکلس 

 پنهون کنم  خوردمویکه داشتم م ی کردم حرص یسع و

 یکه تو دوست دار  ییجا هی می بر  میباکلس نر  یبرام خز شده بذار امروز جا  یاد ی_ز ریدم

   دمیکش یهوف

 رسه یبه نظرم نم یی_آخه جا

 خورد  هانینگاهم به ال کهوی
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 ؟ ی د یتو نظر م هان یال گم ی_م

خودت  دی پس با یکه تو دوست دار ییجا م یگفتم قراره بر می_نه نه تقلب ندارریدم
 یانتخاب کن

 لبام نشست    یرو یا دانهیکه به سرم زد لبخند پل یاز فکر  کهوی

 کردم  دای_پ

 گفتم: یدار  یزدم بعد با لحن معن یبرگشتمو لبخند  هانیسمت ال به

   یکجا بر گمی جون بهت م هانیبرو ال  میمستق  نطوری_هم

 برگشتم  ریبه سمت دم بعد

 توب ببرمت  یجا  هی خوامی_م

 م یدار یمنو امروز چ  ی_کنجکاوم بدونم تو ریدم

 

 ( لی)د

 گذاشتم با لبخند گفتم:  زیم  یآخرو که رو  ظرف

 _نوش جان 

 گفت:  یلبخند مردونه جذاب به سمتم برگشت و با لحن مهربون هیبا   هاکان

 ل ی_ممنون د هاکان

  ناتیبود هم کار تزئ یعال یکارم بود رفتم همه چ  زی که م یزی زدمو به سمت م یلبخند
هاکان هم ازش   یکه مهمونها   دوارمیبودم ام یراض یلیهم مزه غذاهام خودم ازش که خ

مسلط   یل یکه خ کردمیکه داشتم به هاکان نگاه م  یبا لبخند و ذوق خاص ادیخوششون ب
با غرور   کردمیهمونطور که کارامو م زدیحرف م ییای تالیخودش راحت ا  یزبون مادر نیع
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  نیهمچ هیکه   زدمیحرف م ینطوریار خودم داشتم ا انگ  کردمیبه اونم نگاه م یخاص
 شد یمنو برداشته بود به دسرها نگاه کردم که کم کم داشت آماده م  یغرور

 ؟ یی ایب شهیخانوم م  لی_د هاکان

 _بله حتما 

  یباشم ا اوردهیخوب درن روی زی چ هی ا یخدا نکنه گند زده باشم   یاسترس گرفتم وا  کمی
  زی هاکان به سمتش رفتم سر م  یهم آبرو  رهی من م  یهم آبرو  یحساب  ینطوریخدا ا

 ز یخانوم دو طرف م هیهم که سه تا مرد بودنو   شی ایتالی ا  ینشسته بودو مهمون ها 

 _بله آقا هاکان؟ 

 لبخند بهم نگاه کردو گفت:  با

 باهات آشنا بشن  خوانی_مهاکان

رف زدن اما خب من  شروع کرد به ح ییای تالی لبخند بهشون نگاه کردم هاکان هم ا  با
از مردها که دست    یکی  زدمیفقط لبخند م  نیبه خاطرهم دمیفهم یاز حرفاش نم  یزیچ

  ی زیراست هاکان هم نشسته بود با لبخند بهم نگاه کرد و باهام حرف زد اما خب من چ
 منتظر به سمت هاکان برگشتم که به سمتم برگشت  دمینفهم

 ؟ یکنیکدوم رستوران کار م گهی_مهاکان

 ترجمش به سمتم برگشت   ی به سمت مرده برگشتو شروع کرد به حرف زدن و برا بعد

  یکنی من کار م شیپ یکنی کار نم یی_بهش گفتم که جاهاکان

 _موقته 

  شتریب تشوی جذاب خوردویبه روم زد به موهاش که داشت تو هوا تکون م یلبخند  هاکان
  یدستمو به صندل نی کرده بود به خاطر هم شتریسرعتشو ب  کمی ینگاه کردم کشت کردیم

 فتمیهاکان گرفته بودم تا ن
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 _موقته؟ هاکان

  شهیهم نی ا  دیدونیرستوران باز کنم شما که م خوامیم  ست؟بعدشی_اوهوم موقته مگه ن
 من بوده  یجزو آرزوها

بگه اما با    یزی به نشونه اره تکون داد خواست چ  یسر دو یبه موهاش کش یدست هاکان
  گهیم یچ نمیدن همون مرده سکوت کرد منتظر به سمت هاکان برگشتم بببه حرف اوم

صدبرابر   تشو یجذاب یهاکان هم به سمتم برگشت و باهمون لبخند گوشه لبش که بدجور
 شده بود  یجور  هی افشیبهم نگاه کرد اما ق کردیم

 گفت؟  ی_چ

 خوب شده  یلیها خ ی_گفت که سوشهاکان

 پشت گوشم زدم  دمویبه موهام کش  یدست

 جمله بود  نیتر از ا  ی_واقعا؟اما حرفاش طوالن

بهم  یزی تا مرتب بشه چشمک ر دیبه موهاش کش یبه روم زد دست  یهم لبخند  هاکان
 زد

 _دسرها آماده شدن؟ هاکان

حوصله نداشته واو به واوشو    نی حتما ا ال یخیاز جواب دادن طفره بره ب  خوادیم دمیفهم
 ترجمه کنه همون خلصه گفت 

 زنمیسر م  هی_بهشون 

 نگاهمو ازش گرفتمو به سمت دسرها رفتم  یحرف  چیبعد بدون ه و

 

 ( نیلی)آ
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  یکه فست فود  میدکه بود هی   یجلو کردیکه داشت به اطراف نگاه م کردم ینگاه م ریدم به
  میبود نشسته بود دهیدکش چ یکه جلو یک یپلست یها  یصندل زویم  یداشت رو 

ننشسته چون هم راحت نبود    ییها  یصندل نیهمچ هی یبارم رو  هیقسم بخورم   تونمیم
  ریبا رفتن پسره که سفارشامونو اورده بود با لبخند به دم خوردیبه کلسش برم  نکهیهم ا

کرد همچنان   یکه جلوش گذاشتن جا خورد اما سع یظرف دنی با د  ری نگاه کردم دم
 لبخندشو حفظ کنه 

 ست؟ ین یا  گهی د زی؟چنون یال  ینیزم بی_سریدم

 ذوق بهش نگاه کردم  با

 ست؟ ی محشر ن  گهید چهی ساندو  ستی_نه ن

 ه یزد اما قشنگ معلوم بود مصنوع یحفظ ظاهر لبخند   یهم برا  ریدم

 نون  ی_اره انگار نونو برداشتن گذاشتن ال ریدم

سرخ کرده    ینیزم بیس یبودو کل چینون ساندو ه یدستش که  یدوباره به ظرف جلو بعد
برداشمو   ینیزم بیس هیتکون داد منم  یخم شدو ازش خورد و سر  کمیالش نگاه کرد  
   ادیوضع خوشش نم نی نگاه کرد معلوم بود از ا شدن یکه رد م یبه مردم ری خوردمش دم

 ومد؟ ی _راستشو بگو خوشت اومد؟ن

غذا اصل   نیکه طعم ساده دوست دارن خوبه مثل ا ییخوبه واسه کسا تشی _راسریدم
 خوره یبدرد هاکان نم

نگاهش    کهوی  ری برداشتمو خوردم دم گهید ینیزم  بیدونه س هیکردم با ناز  یخنده ا  تک
 افتاد  زیم  یرو  یبه سس ها

 بهتر بشه  دیشا  یذره سس بهش بزن هی_مثل اگه ریدم

 زدم  یلبخند بهش
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  ادیدوست مثل کچاپ م هی خسته کنندس اما   یلیوقتا خ یبعض مونه ی م ی_مثل زندگ
 کنهیعوض م تویزندگ

 ختم یر چمیساندو  یرو  کمی بعد

 خندونتت یو م  ارهیم ادتی خاطراتو  ونزیما  ت ی میدوست قد ا ی_

تمام مدت با لبخند داشت بهم نگاه   ری دم ختمیر چم یساندو  یهم رو   ونزی از ما   کمی وبعد
 دستمو سمت خردل بردم  کردیبه حرفام توجه م کردویم

 ده یم  یا  گهیطعم د  تیعشق مثل خردل به زندگ هی ا ی_

 خت یر چشیساندو   یتکونش دادو رو  کمیگذاشتم برداشتو    زیم  یخردلو رو نکهیهم ریدم

دنبال طعم دادن به  یتنده وقت  یلیخ اشیبعض  یمراقب خردل باش  دی_اما با ریدم
 اد یاز دماغت م  ینیبیم کهوی  یهست تیزندگ

بود و   دهیحرفامو فهم یخوب معن زدیخردل م چشیساندو   یهمچنان داشت رو  ریدم
 خندم گرفته بود  کردی م  دیاالن داشت منو با اون جملش تهد

 به نظرم نخور یخردل زد یلیخ ری_دم

 آماده خوردن کرد  چشویساندو   ریدم

 شه ینم یزی_نگران نباش چ ریدم

خردل بوفس تو بهش   نیکه..ا ستیکه مثل رستوران باکلسا ن نجایا ن ی_نه نه نخورش بب
 رون یب ادی..باور کن از دهنو دماغت میعادت ندار

  دنشی زدو مشغول جو چشی گاز گنده به ساندو   هی ری دم دمیگرد شده د یبا چشما  اما
به اطراف   کم ی شهیم یرنگ هی  افشیهرلحظه ق  دمی بهش نگاه کردم که د یشد با نگران
 قورت داد یبه سرفه افتاد لقمشو به سخت کمینگاه کرد  

 تنده نه؟  یلی_خ
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انداختو    نی سرشو پا دیکش  یهم بستو نفس  یچشماشو رو  ارهیکم ن نکهیا  یبرا  ریدم
 چشماشو فشار داد 

 من  یخدا ی_وا ریدم

نذاشتم دستمو   نباریبزنه که ا گهیگاز د هیبرداشت خواست  وچ یدوباره ساندو دمید  یول
 دستش گذاشتم که بهم نگاه کرد  یرو

 نخور  گهی_باشه د

 باال اوردو بهم نگاه کرد  نگاهشو

اونم   یواس خاطر من خورد   ابونویخ یتو  زیچ  نی مسخره تر ی_تست خردلو قبول شد
 ی قبول شد

 که کنار دستش بود خورد  یدوغ  وانیاز ل کمیسرفه کرد اما    کمیکردو  یتک خنده ا  ریدم

 ی ری گی_به نظرم از صد نمره صد م

دارم احساس   یحس خوب خندمی م  ادیز  گذرهی توام بهم خوش م شیپ  ی..وقتنیلی_آ ریدم
 ؟ ی شی..با من دوست مکنمیم  یراحت

 شنهادیداشت بهم پ ریکه دم شدیراست شدم باورم نم میصندل  یبه سرفه افتادمو رو  کمی
 ی نطوریا  کهویاونم  دادیم  یدوست

 ؟ یدوستم بش یکنی_قبول مریدم

 کردم  یبودم تک خنده ا شنهادشیپ نیوقت بود منتظر ا یلیانداختم خ نی پا سرمو

 کنم ی_باشه قبول م

گرفتو   یبهم نگاه کرد دستمو به گرم  یتر شدو با خوشحال ظیلبش غل یلبخند رو   ریدم
 فشار داد  زیم  یدستاش رو  ی تو
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 م؟ ی _باهم آشنا بشریدم

 زدم  یلبخند

 م ی_باشه آشنا بش

 باعث شد به سمتش برگرده  لشیزنگ موبا یصدا   کهوی

شرکت   یقرار داره و تو شی ایتال ی ا  یامروز هاکان با مهمونها  دنیم جی _از شرکت مسریدم
آشنا   شتریباهم ب گردمی برم اونارو حل کنم برم  دیشده با  شتریمن ب  یکارا کمی  ستین

  میبش

 ست ین ی_باشه حرف

حسابو   نجایمنو برسونه شرکت بعد تورو هم برسونه خونه فقط ا گمیم  هانی_به الریدم
 حساب کنم؟  ارنینم

 کردم  یخنده ا  تک

 ی حساب کن ی خودت بر دی_نه با

اسم   نی ا  گن؟منظورمیم یچ   نیفقط به ا گردمی _آها باشه پس منتظر باش تا برمریدم
 داره؟  یخاص

 پشت گردنش بکشه  یکه باعث شد خودشم بخنده و دست دمیخند

 

 ( لی)د

  ری خدمه همه کارهارو کردن هاکان نشسته بود و همرو ز  هیها رفته بودن و بق مهمون
 جمع کردم  لمو ی جمع کردنو رفتن منم وسا لشونوینظر داشت همه وسا

 کارام تموم شده  رمی_من دارم م
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 ل ی_د هاکان

 سمتش برگشتم  به

 برگردم خونه د ی_آقا هاکان من با 

 بعد میحرف بزن ا یاول ب یری _باشه مهاکان

 گفتم روبه روش نشستم هاکان هم نشست و بهم نگاه کرد  یباشه ا دمویکش یپوف

 ازت ممنونم یشد توهم خسته شد ی _مراسم خوبهاکان

بهش عادت کرده بودم   خوردی داشت تکون م کمی ا هنوز پهلو گرفته بود ام یکشت نکهیا با
   کردیم  تمیهنوز داشت اذ  کمیهرچند  

 بود  یاز غذام خوششون اومده بود برام کاف  نکهیاز ا  ستین ی_نه مشکل

 مثل تو دارم  یگفت خوش شانسم که آشپز  نتویوال ی_آقا هاکان

 طعنه گقتم:  با

 دیزنی که شما خودتون شانس خودتونو رقم م دوننینم شونی _ا

نگاه کرد کتشو دراورده بود و حاال عضله  یزدو نگاهشو ازم گرفت به کف کشت یلبخند
 کرد  یم  ییکمرنگش بود خودنما یلباس مردونه آب  ریهاش که ز 

حرف بزنم   یزیراجب به چ خوامیبازم نم میباهم بحث کرد  یلیاواخر خ  نیا  لی_د هاکان
 میاگه حرف بزن  میبهتره از جنگ دست بکش برهینم  ییمارو جا   نیا ادیب شیکه بحثش پ

 نم یبیچون م ستین  نمونیب یمشکل گهی به نظرم د میازهم پنهون نکن رویز یو چ

 و؟ ی_چ

 ؟ یخسته نشد  نمونیرمزو راز ب نهمهیاز ا یعن ی؟ی کنی_تو هم مثل من فکر مهاکان

 اره بازوبسته کردمو گفتم: ی به روش زدم چشمامو به معن یلبخند
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 خسته شدم  یلی_چرا..خسته شدم خ 

 کرد   دی حرفمو تا  هاکان

من همش تو ذهنم گم  ی ند  یحیتوض هیتا   یباهام صادق باش خوام ی_ازت مهاکان
 میبحثو تموم کن نیا کنمیخواهش م شمیم

 کردو بهم نگاه کرد   یمکث

 ؟ یتعفا دادچرا اس یبهم بگ شهی_مهاکان

اون االن آروم بود آتش بس   شدی نم ینطوریا گفتمی بهش م د یانداختم با  نی پا نگاهمو
 کمکم کنه تونستیم د یشا  یداده بود حت

 گم ی_م

 _خب؟ هاکان

 _راستش.. 

 _هاکان 

  ریدم می به هردومون نگاه کرد از سرجامون بلند شد  میبرگشت ریبه سمت دم هردومون
 شد  یهم وارد کشت

 ؟ ی کنیکار م یچ نجایباش ا  ری _خهاکان

مجبور شدم    ی..چندبار بهت زنگ زدم اما در دسترس نبودستیتوش ن یریخ چی_هریدم
 داده  بیبا سهامدارها ترت یجلسه فور نایسول نجا یا  امیب

 بهشون نگاه کردمو گفتم:  عی سر   نیبه خاطر هم متهیوقت غن  دمید

 د ی_بهتره من برم تا شما راحت تر حرفاتونو بزن
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  دی به نشونه تا ی سر یبود از سر ناچار ومدهیاوضاع خوشش ن  نی که انگار از ا هاکان
 تکون داد 

   میزنیبعدا باهم حرف م لی_باشه خدافس دهاکان

 بودم  یراه فرار بعد  درونم غوغا بود و دنبال کهی به نشونه باشه تکون دادم درحال یسر

 

 ( نیلی)آ

 شده؟  یه؟خبریبازه چ شتی_هوف نگاش کن نهانیال

بندر و خودمونم  میرسونده بود روی رفته بود منم جلو نشسته بودم دم ریکه دم حاال
 رفتم یم  سهیدلم داشتم ر  یتو  یخونه از شدت خوشحال  میرفتی م میداشت

 دارم یخوب یخبرا  هانی خوشحالم ال یلی_خ

 ؟ ی کرد  دایپ دیشده؟کار جد ی_چهانیال

 من خودم کار دارم   هانی_ال 

 ؟ ی_پس چهانیال

 م یدوست دختر دوست پسر شد  ری با دم گهی_ما د

و به روبه روش نگاه کرد   دیلبش ماس  یکه گفتم جا خورد لبخند رو  یز یاز چ  هانیال  کهوی
 به سمتش برگردم  یخورد که باعث شد با نگران یدیتکون شد  نیماش  کهوی

 هان؟ یچته ال ی_وا

 د ی_ببخشهانیال

 ؟ یدیشن  ستی_باشه مهم ن

 هم فشار داد اما بعدش گفت:  یلباشو رو  کمی  هانیال
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 د یدوست ری با آقا دم دمی_اره شنهانیال

اون   یتو  تامونوی و با هم حکا  میباز کرد دیصفحه جد  هیدرست شد   زیهمه چ گهی_د
 شاعرا حرف زدم  نیا  نی ع ؟رسمای شنویم  میسی نویصفحه م

اما من از کجا خبر    دمیافتاده بود با ذوق خند  هانیدل ال یکه تو  یخبر از غم بزرگ یب بعد
 نطوریکه هم  یهمه چ شهی م دهیبه کجا کش می زندگ ریو مس شهیم  یداشتم که بعدا چ

 بره  شی قرار نبود ساده و راحت پ

 

 )هاکان( 

نشونده بودمو وارد شدم درو که   میشونیپ یرو  ینیاتاق جلسرو باز کردم اخم سنگ در
 و محکمم گفتم:  یبا لحن جد  ستادمیا  م یرفتم و پشت صندل زیبستم به سر م

 ه؟ یچ ی مسئله ضرور نی _ا

شروع کرد که باعث شد   نیشروع به حرف زدن بکنه اما خب انگ نایداشتم که سول انتظار
 کلفه توجهمو بهش بدم 

 م یدار نارویسول دیجد فهیوظ  یبرا  یری گ یکه درخواست را  نهیا ی_مسئله ضرور نیانگ

 انجام بشه؟  دی چرا با  میدونی م جشویکه نت یریگ ی_را 

 تکون داد  نیبه طرف  یکردو سر نی ابروهاشو باال پا نیزد و انگ یلبخند  نایسول

 کنن  یباهامون باز  خوانی_باز حوصلشون سر رفته مریدم

 د یکن یکار دیتونینم  ن یبنابرا شترهیاز شما ب  ری_سهم آقا هاکان و آقا دممهرانا

 مهرانا به سمتم برگشتو ادامه داد بعد

 میجلسرو تموم کن میتونیم  دی _آقا هاکان اگه بخوامهرانا
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 ستادم یا  نیتکون دادم خواستم برم که با حرف انگ دی به نشونه تا یسر

 پس؟  شهیم ی_سهم رامان چنییاگن

 کنه یجلسه ها شرکت نم نیا  یکه رامان تو  یدونی_منایسول

 روش خم شدم  کمیگذاشتم و  می صندل یسمتش برگشتم دستامو رو  به

 _وکالتش با منه 

 اد یروز دلش خواست ب هی  دیشا ست ی_معلوم ننیانگ

 لحظه در اتاق باز شد رامان وارد اتاق شد به هممون نگاه کرد   همون

 افتادم   کی تو تراف کمم یشاپ  اومدم  یکردم از کاف ریکه د  دی_ببخشرامان 

 م یکرد یآغاز م روی ر یگ یکم کم را   میرامان جون داشت یبه وقت اومد قا ی_دقنایسول

  رفتی م شیپبد  یداشت بدجور یتوهم به رامان نگاه کردم همه چ دمیکش اخمامو
  دمیفهم نایو سول  نیانگ یلبا  ی لبخند رو دنیشد فقط با د یری گ یکه چه طور را دمینفهم
سر منو   مونهیبدن م یرا  نا یرامان و سول یوقت گهی به نفع اونا دراومده خب بله د یکه را
اومد روش    یهشت درصد بود و سهم رامان هم م  وچهل  نایکه چون سهم سول ریدم

 دستام مشت شد شدی به نفع اونا تموم م یپس را شدیم  شتریسهمشون از ما ب

   کنمیو امضاش م امی خواهرم بعدا م فهی وظ ریی قرارداد و تغ  یامضا ی_برا نیراد

  یکوتاه ی خم شدم هاکان دار یصندل  یرفت رو  رونیبلند شدو ب یحرف  چیه یبعد ب و
بهتره   یدیشرکتو از دست م  یو کاراش گرم شده که کم کم دار  لیاونقدر سرت به د یکنیم
 شهینم ینطوریا یباره بکن نیفکر در ا هی

 .... 
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  رفتنی سمت م  هیکه هرکدوم    یینایاخم از پنجره خونه رامان داشتم به دونه دونه ماش با
اما اونطور که معلوم بود   د یکش یعاقبت رابطه منو رامان کجا م دونمینم کردمینگاه م

   شدیداشت کم کم خراب م

 داداش  ری_بگرامان 

 چیه  یدادم رامان هم ب رون یاز دستش گرفتم و دوباره نگاهمو به ب رویدنینوش وانیل
 نگاه کرد  رونیبه ب ستادویرفت و اون طرف پنجره ا  یحرف

 تموم شد؟  ی که نوشت ی_ترانه ا 

 آخراشه   بای_اوهوم تقر ان رام

  دهینسبت به خودم فهم لرویموضوع بترسم چون من احساسات د نی نداشت از ا یلزوم
فرار کردنا   ن ی بودم هردومون احساساتمون نسبت به طرف مقابل بهم ثابت شده بود اما ا

 دادیها داشت کار دستمون م  یلج و لجباز 

 م؟ ید یگوش م ی کنجکاوم ک یلی_خ

 زد  ی لبخند  رامان

 ی _به زودرامان 

 سمتش برگشتم  به

 ؟ ی هست  ی_منتظر چ

  زهایچ یلیمدت خ ن یمهمه اما خب ا یلیکارها خ  نیا  یوقت تو   یگی_راست مرامان 
 شده   یقروقاط

دستام بود اما اون هنوز نگاهشو از   یتو میدنینوش وانیبه سمتش برگشتم هنوز ل کامل
 مقابلش نگرفته بود
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ضربه   میکه اصل انتظار ندار ییشده از جا  یوقاط قر زی شرکت همه چ یروزا تو  نی _ا
 م یخور یم

 بود هاکان  یدرخواستش منطق میآبج هی _آها..اون قضرامان 

 مراقب باش   دنیم  تی _رامان دارن باز 

 منه  یحق آبج ن یتر  یعی..اون کار طبدنینم می_باز رامان 

  کردویداشت باهام لج م گم؟چرایم  یمن دارم چ د یفهمینگاهمو ازش گرفتم چرا نم کلفه
 اورد یدر م یبچه باز 

شرکت پخش بشن   یتو  کروبیم هیمثل   خوانیم  کننی_اونا فقط به خودشون فکر م
 خودشون   شی تورو هم گول بزنن ببرن پ  خوانیم

 دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

بهت تذکر   یکارها نبود  نی ا  یچون تو  یاریها سر در نم لهیح نی رامان تو از ا  نی_بب
 یبا اونا داشته باش  یفاصله ا  هیکه   دمیم

 تکون دادو به سمتم برگشت  یگذاشت سر زیم  یرو  شوی دنینوش وانیل  رامان

 تو بود  یخواهر منه همونطور که هانا آبج نای_سولرامان 

  نایاومد اگه االن بگه "سول  یمنم وسط م یراست شدم داشت کم کم بحث آبج شتریب
تو دهنش که حساب کار   زنم یچنان با پشت دستم م خورمیخواهر تو.." قسم م نیع

اون نبود خودشم   فیذره هم مثل خواهر کث هی تا بفهمه خواهر پاک من   ادی دستش ب
 شدم  کی بهش نزد کمی  دونستی خوب م

 _خب؟ 

 کنم؟ یازش دور ی_چه طور انتظار داررامان 
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حرف منو داشت    نیبب دیابروم باال پر هی  عقب گرد کردم کمیاون حرفو نزده بود   نکهیا از 
 کرد ی م ریتعب یبه چ

 یهاکان؟چرا همش به من امرونه ید یبه خودت م یجرات نیهمچ هی_چه طور رامان 
 ستم ی بچه ن ؟منیکنیم

 گفتم: یاخم بهش نگاه کردم بهش اشاره کردمو با لحن محکم با

 مراقبت باشم دی_تورو به من سپردن و با 

 هوا تکون دادو گفت:   یتو  یکلفه دست رامان

 از خودم دفاع کنم تو به کار خودت برس  تونمی من خودم م خوادی_نه داداش نم رامان 

 بهش نگاه کردم  تیعصبان با

منو تورو بهم    نیرابطه ب خوانی م ؟اونایبزن یخودتو به نفهم ییخوایم  ای نه؟ یفهمی_تو نم
 نهینقشه انگ ناینو؟ایا یفهمی بزنن و منو تورو به جون هم بندازن م

 ره ی م نیکارو نکنه خود به خود از ب نی ا  نی_اگه انگرامان 

باالتر    یکه کم ییاما با صدا   یخودش عصب نی کم کنترل صدام دست خودم نبود ع کم
 رفته بود گفتم: 

باهم حل   رویمشکل  م ینتونست یم؟کیباهم دعوا کرد  یک ؟مای بگ ییخوا یم ی_چ
 م یچون پشت هم بود میاز پس همه مشکلت بر اومد  مویکنار هم بود شهیم؟همیکن

 تکون داد  دی به نشونه تا یسر  رامان

مراقبم    شهیهم یپشتم بود  شهیهم  یهست یخوب  یتو حام یگی_اره تو راست مرامان 
  یهرمشکل  یتو یپشتشون بود  یکرد  تیحما  یمراقبت کرد   انتیاز اطراف شهیهم یبود

 اما..  یکنارمون بود 

 بهش نگاه کردم  یسوال



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

902 
 

 خب  یدادی م ؟ادامشی _اما چ

 شد  کی قدم بهم نزد هیتر اورد   ن ی صداشو پا  رامان

 یتو مردم زندگ  یبا قانون ها ییخوا یم یکن تی ر یمد  گرانوید یزندگ ییخوا ی_تو مرامان 
 کنن

 ی گی_مزخرف م

دتا چه مرد چه زن برات  هاکان آصلن ص یگیم یهست   یالملل نیشرکت ب هی  ری_مد رامان 
  ن یمرد ب هی ی ..به خاطر پولت..قدرتمندتیظاهر  تی حاال به خاطر شهرتت..موقع رن یمیم

 ی ستیمتوجه ن  یول یهست  یالملل

کرده   ناروی ا  یادعا   یک گفت؟منیم  یداشت چ نی ا  کردمی داشتم بهش نگاه م یناباور با
 زد؟ یحرف م ینطوریبودم که داشت ا  دهی به رخش کش زارویچ  نیا  ی بودم؟من ک

  یهرک ینشد  تی قدرت مال بت یج ی مغرور پول تو  ی_مغرور شهرت و مقامت نشدرامان 
که    یپول داد گرانیبه د ینزول کن نکهیبدون ا  یکمک کرد ید یداشت به دادش رس از ین

که اگه تا فردا برات حرف   یهاکان اونقدر  یها دار یخوب یلیکاراشونو انجام بدن تو خ
  نهیطرف توام و سهمت االن پنجاه و دو درصده هم هک  یلیتنها دل دیبزنم باز هم کمه شا 

 یکنینم یکار خلف دونمیچون م

..ادامه اون جملتو بگو رامان  یکن  فیخواستم ازم تعر  ی ک ؟منیزنیم یدار  هیحرفا چ نی _ا
 اد یازشون خوشم نم  یدونیحرفارو خودت م  نیتموم کن ا

  رویسخت گ ری مد  هی یباش دی چون با یهاته..مغرورو سرد  یاز خوب گهید  یکی نمی_ا رامان 
  ییهات از کارها طنتیو قانون مند اما فقط خونوادتن که از درونت خبر دارن از ش یجد

 اما..اما.. تتیمی هات صم یشوخ ید یکه با خونوادت انجام م

 واضح حرف بزن  ؟دی _اما چ

 به سمتم برگشت و ادامه داد:  یناگهان د یموهاش کش  یتو  یکلفه دست رامان
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 یمردمو اداره کن  یقدرت زندگ  نیبا ا  ییخوا یکرده م ری قدرت تورو تسخ نی_ا رامان 

بارم بهش فکر نکرده بودم   هیکه اصل   یزیحرفش چشمام گرد شد تنها چ  نیا  دنیشن با
نداشتم   موی تصم نیوقت ا  چی م هاداره کن رویکس  یوقت نخواستم زندگ چیبود ه نیهم

  میزندگ یرو  یاونقدر شمیو بچه دار م کنمی ازدواج م یوقت خواستمیم  شهیاما هم
  یزندگ یشرکت برا  نیسنگ یهم به کارها  رسمداشته باشم که هم به بچه هام ب تی ری مد

نداشتم مگه   یمزخرف میتصم  نیهمچ هیوقت  چ یه انمی اطراف یزندگ یخودم اره اما برا 
شونش گذاشتم   یدستمو رو   یبرده من به سمتش رفتم به آروم گرانی من ارباب بودم د

 رامان خودشم کلفه بود

 ی بش مونینزن که بعدا پش ی_رامان جان حرف

  یگیم یچرا؟چون قدرتشو دار  یذاریبشه اما نم  ر یمد  خوادیم میهاکان..آبج نی_ببرامان 
قدرتشو دارم هاکان تو   یگیچرا؟چون م  یذاریاستعفا داده بره اما نم لیمن قدرتمندم د 

نه اونطور که   ییخوایاونطور که خودت م یکن  تی ری مد  گرانوید یزندگ  ییخوایفقط م
   خوانیخودشون م

 ی جد روحیزدم بهش نگاه کردم سرد ب یاخم پوزخند با

 نمت یبیکرده..م ریوقته تورو تسخ  یلیخ  نیکردم..انگ ری_د

شدمو به  نمیاومدم سوار ماش  رونی رفتمو ب  یزش گرفتم و به سمت در خروجا رومو
اجبار   دونستیخبر نداشت نم یچینداشت اون از ه تی روندم حرفاش واقع لیسمت و 
بود که نذارم ازم فرار کنه اجازه ندم ازم دور بشه  نی ا  یفقط برا  لی موندن د  ی من برا

از   یراحت نی شده بود قلب من بلرزه به هم ثکه باع  ینذارم داشتمو از دست بدم کس
شوهرش نبود اگه ذاتش بد    نی که اگه انگ دونستیدرباره خواهرشم نم دادمیدستش نم

دوستم   نی باشه خواهر بهتر یچرا که نه هرچ  دادمیسمتو بهش م نینبودو درستکار بود ا 
نگاه   وضوع م  نی ه اجانبه داشت ب هیبود خواهر رامان بود اما اون   نیبود خواهر راد 

در متوقف کردم   یجلو  نویماش کنمیفکر م ییزهایخبر نداشت من دارم به چه چ کردیم
  یبرا چویشدمو سوئ اده یپارک کنم ازش پ نمویبرونم بعد ماش نگیحوصله نداشتم تا پارک
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فرو بردمو به سمت   بمیج یگفت دستامو تو  یهوا گرفتو چشم ی نگهبانم انداختم که تو
  لی حتما د  دونستمیخونم بودم م یتو   دیاتفاق جد  هیاما منتظر   راچ دونم یخونم رفتم نم

نوت چسبونده پوف وارد سالن   یسالن هم کل  یتو نباریکرده حتما ا  گهید یخرابکار هیباز 
  ینطوریا  لمویوسا  نکهیاوضاع خونه ناخواسته جا خوردم اصل انتظار ا  دنیکه شدم با د

  ی بردمو رو لمینداشتم دستمو سمت موبا اشهداده ب ر یباشه و جاهاشونو تغ ختهیبهم ر
دربارم قضاوت   ینطوریهم ا  لی حق با رامان بود حتما د دیلمس کردم شا   لرویشماره د 

 زدم  امکیکرده براش پ

  دیهست که با  یموضوع  هیکار مهم دارم  هیباهات   نمتیبی م یکشت ی رو  شهی"فردا اگه م
 " م یدربارش حرف بزن

از دست    لیگذاشتم به اطراف نگاه کردم آخ د بم یج یتو   لویکه ارسال کردم موبا  امکویپ
 تو   یکارا

 

 ( لی)د

شدم چشمم بهش افتاد که   ی وارد کشت  اطیجابه جا کردمو با احت کمی دوشم   یرو  فمویک
  نجایا نکهیزدم از ا یناخواسته لبخند کردینگاه م  ایبودو داشت به در  ستادهی پشت بهم ا

زدم کاش   یچهارشونش ناخواسته لبخند  ی شونه ها دنیبودم خوشحال بودم با د
پناه من   یاون شونه ها برا  فی اما ح  کردمیم هیهام بهش تک یسخت ن ی ا  نیح  تونستمیم

 نبود

 ر ی _صبح بخ

چشماش بود به روم    یرو شی آفتاب نکیصدام به سمتم برگشت ع  دنیبا شن هاکان
جذب  شرتیت هیاومد فقط    یم  رونیب یرسم شهیگذشته که هم نی ع نباریزد ا  یلبخند
 شرتش یتنش بود همراهه شلوار همرنگ ت یسرمه ا 

 ی _زود اومد هاکان
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 برسم  ریبود که د نی _بهتر از ا

  نکهیمقدمه بدون ا یشدم ب رهیخ ا ینرده ها گذاشتمو به در یسمتش رفتمو دستمو رو  به
 به سمتش برگردم گفتم:

 ؟ یدوست دار  اروی_در

 ؟ ی_اوهوم تو چ هاکان

 دوست ندارم رابطم باهاش مشکل داره  ادی_من ز 

به روم زد به سمتم برگشت منم به سمتش برگشتم نور آفتاب   یلبخند مردونه ا  هاکان
چشمام   یبرداشتو رو  شویآفتاب نکیهاکان ع کردیم  تمی اذ نیبه خاطرهم زدیبه چشمام م

 م یگذاشت که باعث شد هردومون بخند

 اد ی _بهت مهاکان

 _ممنون 

 ی داشته باش  یکشت دیبا یدوست داشته باش ارویدر  یی_اگه بخواهاکان

 بزرگ و مجلل  یکشت هینظرو دارم   نی_منم هم

 هست  کاشمیبزرگ باشه کوچ ستی ن یاز ی_نه نهاکان

 نگاه کرد  ایروشو ازم گرفتو به در بعد

 میرفت یبا پدرم م میداشت مای _ما قدهاکان

 ؟ یری گ ی_ماه

 _اوهوم هاکان

 هستم سخته که منتظر بمونم  یصبر یهم دوست ندارم من آدم ب یری گی_من ماه

   دمیبهشون کش یدستsهام رو اعصابم بود  یچتر ن یبه خاطرهم کردیم   یبا موهام باز  باد
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 کنارته  کهیبا اون یصحبت کن یموقع صبرکردن حرف بزن نهی_لذتش به همهاکان

 بهش نگاه کردم  کنجکاو

 ن؟ یکردیکارو م ن ی_شما ا

 خاطرات گذشتش غرق شده بود  یزد انگار تو  ی لبخند محو   هاکان

که منتظر   مینشست ادمهیرو خوب  یری گیکه با پدرم رفته بودم ماه  یروز  نی_اولهاکان
حسرت   کردمویاما من فقط نگاش م گرفتیم یبابام متخصص بود زود زود ماه میبمون
  هیانگار   دم یکنم چند ساعت گذشت د یگری ماه  ینطوریا  تونمیکه چرا منم نم خوردمیم

 ن یو بب  ایب خوردیتکون م نی همچ هیبزرگ یلیخ یماه  دمیتور کردم بعد د  یماه

چشمم برداشتمو بهش نگاه کردم    یاز جلو  رویدود نکیزدم ع یبه روش لبخند ناخواسته
نه پشت   نمیخودم چهره مهربون و مردونشو بب خواستمیاون باشم م  نیع خواستمیم
 زد ی چه قدر قشنگ داشت درباره خاطراتش برام حرف م یدود  نکیع

 ا ی انداخت تو در روی_بابام سوزنشو دراوردو ماههاکان

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 _چرا؟ 

  نیاول یوقت   رهایگیماه نهیرسم هم ؟نگوی کرد نکاروی_منم تعجب کردم گفتم چرا ا هاکان
  یکه ساعت ها منتظرش بودم جلو یبندازنش تو آب اون ماه د یبا  رنیگی م و ری ماه

 چشمام انداخت تو آب اونهمه زحمت و تلش.. 

 ه ی_من خوشم اومد رسم خوب

ارشه رو داشت    یرو زیکه حکم م ییبه سمت جا یحرف چیه یتکون داد ب یسر  هاکان
 رنگ روش بود اونو برداشت و به سمتم اومد  یپوشه مشک  هیرفت 
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تورو انتخاب   یماه یکنیانتخاب نم  رویقانون داره تو ماه هی  ای_بعد بابام گفت درهاکان
 به سمتت  ادی اگه دلش بخواد دوباره م  یآزاد کرد رویتو اون ماه کنهیم

 اون پوشرو دراورد مشکوک بهش نگاه کردم  یتو  یبعد برگه ها  و

 کنه؟ ی کار م یچ نجا یقراردادمون ا  یها _آقا هاکان برگه 

  یتفاوت ی دستاش بود که داشت با ب یچشمام برگه هارو پاره کرد نگاهم فقط رو  یجلو
کارو   نی ا  نکهیکارش جا خورده بودم اصل انتظار ا  ن یاز ا  یحساب کردی برگه هارو پاره م

 بکنه نداشتم

 ست ی ن یقرارداد ی_حاال آزادهاکان

 .. ن ی_آخه شما واسه ا 

  میتصم یبر  یتونیم  یدست خودته هرجا خواست ی همه چ کنمیمجبورت نم  گهی_د هاکان
 با خودته 

 به روش زدم  یلبخند

 _ممنونم 

کرد و بعد دستشو جلو اورد باهام دست   یبه سمتش دراز کردم به دستم نگاه دستمو
 داد 

 ی..به خاطر همه چلی_من ممنونم دهاکان

به بهونه اون   ینطوریحداقل ا  کردم؟یکار م یچ  دیحاال من با   کردیکارو نم نیا  کاش
تو   یخواستیتو که م گفتینم  گشتمیکار کنم اما حاال اگه برم ششی پ تونستمیقرارداد م

  گهیجور د هیکه   گشتمیاگرم برنم یکرد یم یاونطور   یمرض داشت  یآشپزخونم کار کن
اوردم رومو ازش گرفتم منتظر   رونیدستاش ب ی آروم دستمو از تو  ی به سخت سوختمیم

نداشتم چشمامو بستمو به    یحرف  چیبزنم اما ه یحرف  خواستیانگار م کردیبهم نگاه م
 بازش کردم راه افتادم  یآروم
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 به سمتت"  ادیاگه دلش بخواد دوباره م یآزاد کرد  روی"تو اون ماه

برنامه و   ی رو  زشیکرده بود چه قدر همه چ فی اون داستانو برام تعر  نیبه خاطرهم پس
منو خودش ربط داده بود الحق که   نیب یحرف زدنش خاطرشو به ماجرا  یاصول بود حت
   یهاکان آصلن

 

 )هاکان( 

کار داشتم   نینسبت به ا  ینرفته بودم حس خوب  نجاینشسته بودم هنوز از ا  قمیقا   یرو
  ومدی خودش م خواستیم موندیزور کنارم نمبه  ل ید  گهیحاال که قراردادو پار کرده بودم د

وقت بره و    هیوقت از دستش بدم   هیباره داشتم که  نیخاص در ا  ینگران هی  یاز طرف
کذب   نویباهام دست داد ا  یاون نگاه آخرش و وقت  رچنده نهیوقت نب چیپشت سرشو ه

منه و جزو داشته هام محسوب    یاون دختره تهش برا گفتیاز درونم م ی حس  هی کردیم
از دلسترم   کمی.. یدوست داشتن عاد  هینه فقط   شهی م یکه کم کم دل ی داشته ا شهیم

به سمتم   داشتطاهر که  یصدا  دنیو جوشو خروشش نگاه کردم با شن ای خوردمو به در
طاهر به سمتم اومد   نجام؟یتعجب کردم طاهر از کجا خبر داشت من ا  کمیاومد  یم

 بلند بشم باهاش دست دادم  نکهیبدون ا

 ی _خوش اومد 

  یحضور  امی تلفن ب یمنم گفتم به جا د یهست نجا یگفتن ا  ری آقا دم  د ی_خوش باشطاهر 
 شمارو ملقات کنم 

 طاهر؟  شده ی_چ

 کنم قی تحق ناریپ لیدرباره ن دی_گفته بود طاهر 

 برام به دست اورده باشه یاطلعات خوب دوارمیتر و منتظر شد ام یجد افمیق کمی

 _خب؟ 
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  رویمهم  زیچ  هیخانوم  لیشدم د یمورد  هیمتوجه   کردمی م قیدربارش تحق ی_وقتطاهر 
 کنهیم  میازتون قا 

کنه  قیتحق لیگفته بودم درباره ن ستادمی اخم کردم از سرجام بلند شدمو روبه روش ا کمی
 شده   رشیدستگ  ل یاز د می زایچ  هی  نیب نیحتما ا 

 ؟ یچ یعنی_

 لیاونجا دنبال ن  یوقت خونهیدانشگاه درس م هی  یخانوم با خواهرش تو  لی _دطاهر 
 بودم..

 کنه؟ یم می قا  ی از من چ  لی_د

 رستوران باز کنه هی خوادی خانوم م لی _دطاهر 

 باال دادم  ییابرو 

 _رستوران؟ 

 هم دارن   کیشر  هی_بله آقا..طاهر 

 ؟رامان؟ ی_ک

 ی نامبه اسم ما یزن ژاپن ه یقربان..  ری_خطاهر 

نزده   یاخم کردم چرا دربارش با من حرف   کمیحرفش تکون دادم  دی به نشونه تا یسر
 کنم؟ یرستوران باز م  هیدارم  گفتی بود؟چرا نم

 رستوران کجا هست؟  نی _ا

 کنم ی_براتون آدرسشو ارسال مطاهر 

  ی..چه طوری.. اطلعات مربوط به مانامخوامیاون رستورانو م روبمی_نه تنها آدرس کل ز 
 طاهر؟  یدیباشه فهم دیدارن و هراونچه که برام مف کی ..چند شر دن؟یخر
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 _حتما آقا  طاهر 

زدم دارم   یشلوارم بردمو پوزخند بیج یدستامو تو دمیکش یاز طاهر گرفتمو پوف رومو
 ن یبب جشوینت  نوی؟بشیزنیخانوم بدون اطلع من رستوران م لی برات د

 

 ( لی)د

 سنگدل نبود  کردمی که فکر م یاونقدر سمی_رئ

 رستورانو کندو به سمتم برگشت  یرو  یزد برچسب ها  یبه روم لبخند یمانام

 _موضوع قرارداد حل شد؟ یمانام

 نجا یاومدم ا  نی_اره..هنوز شوکم به خاطرهم

 یگرفت یدرست یلیخ میتصم  لی د یبهم زنگ زد یخوشحال شدم وقت یلی_خیمانام

 هام مطمئن باشم می درمورد تصم تونمیروزها نم  نی_واقعا؟ا 

 ک ی مطمئن باش شر   شهیم یعال ی_همه چیمانام

ناراحت بودم چون   کمیبهش نگاه کردم از درون  یبهش زدمو با خوشحال یگرم لبخند
آشپزش نبودم و رسما ازش جدا شده بودم اما   گهی د  یاز طرف نمیقرار نبود هاکانو بب گهید

خوشحال بودم   یلیخ شمیرستوران م هیکه دارم صاحب  کردمی فکر م  نیبه ا یوقت
  یهمراهه مانام خواستمیم  کردمیگه اونجا کار نمی خودمو گرفته بودم حاال که د میتصم
به نفعمون بود قرار بود  یلیخ ینطوریا می رستورانو باهم باز کن نیبشم و ا  کی شر

   میهردومون سهم آقا محمدو بخر 

 ؟ ی _مانام
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 یپنجاه ساله اما حساب بایمرد تقر  هی  میصدا زده بود برگشت  روی که مانام یسمت کس به
  اروی  نیا  نمینگاه کردم بب یبه مانام  یبود سوال ده یهم به خودش رس یکه کل پیخوشت

 ش رفت زدو به سمت  یطرف لبخند دن ی با د یمانام هیک

 آقا محمد؟   ی_اومد یمانام

 دمت یوقته ند یلی_خمحمد 

 ی کرد  رید نطوری_منم همیمانام

بهتون بدم تا رسما کارتونو   نجارویا  یدا ی..اومدم کلکی استانبولو تراف گهید دی_ببخشمحمد 
 د یشروع کن

 م ی_اما ما که هنوز امضا نکردیمانام

با   مو یزد دستشو جلو اورد باهم دست داد  یلبخند  دنمیسمتشون رفتم محمد با د به
دراوردو به  بشیج ی رستورانو از تو ی دایمحمد کل میکرد  یخودمونو معرف ییخوشرو 

 سمتمون گرفت 

  دیتا بتون دیکار کن  نجایهرچه زودتر ا  دیرسما مال شماست شما با  گهید  نجای_ا محمد 
 د ی وامارو پس بد

زد چه قدر مرد   یشتو بهمون لبخند دستاش گذا  یتو   دویگرفتو کل روی دست مانام محمد
 بود یی مهربون و خوشرو 

ماست   کی آقا عثمان شر میکن  جادی ا  راتیی چندتا تغ هیجاها  نی ا می خوای_آقا محمد ما م
 م یهم مشورت کن شونی با ا دیبا

 داد:  حیلبخند توض هیبه سمتم برگشت با   یباال داد مانام ییابرو  محمد

  ادیکردن ز  یگذار هیمختلف سرما  یمحمد تو بخش ها   نیآقا عثمان ع زمی _عزیمانام
 مگه نه محمد؟   نیهم خورهی غذا م هیمراسم افتتاح  ادیوقت بذاره فقط م نجا یا  تونهینم
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 م یکنیاالن مبارکتون باشه فردا قراردادو امضا م نی..از هم قای_دقمحمد 

با محمد حرف زد تمام قولو قرارارو داد و من هم فقط   یچه طور گذشت مانام دونمینم
  دمینفهم شدم یم  دهیکش یدنبال مانام  دادمویمجسمه سرمو تکون م هی  نیاون وسط ع

چه طور اشک    دمیهم اومدن نفهم نی لیو آ لیگفت چه قدر گذشت که ن یچ یکه مانام
  غیرستورانم ج یتو   یچه طور با خوشحال یحتو   دمیچه طور برنامه چ ختمیر  یخوشحال

  هیشد   یبرام ط ایرو  ی تو  یاتفاق افتاد همه چ  هیاز ثان  یکسر یزدم همه اتفاقات تو 
 بود یخاص که بدجور برام دوست داشتن یا یرو

بشه برات   ی پر از پولو مشتر نجایچه قدر خوشگله انشاهلل ا نجایدلم ا زیعز ی_وا نیلیآ
 باشه دتیو ام یو خوشبخت  یخوشحال یانشاهلل جا   نایجدا از ا میدوست جون

که به وجودش افتاده بود داشت   یو شوق یزدم که با خوشحال نی لیآ  یبه رو یلبخند
  امی رو یتو کردمیرستورانو گشتن واقعا احساس م  یاومدنو ک یک دمینفهم  یحت  زیحرف م

 و لذت بخش   نیر یش یرو  هی

 بود مگه نه؟  یکنارم خواه م یباهم هست شهیدرضمن هم نیلی_خدا از دهنت بشنوه آ 

 به صورتش دادو گفت:  ینیچ نیلیآ

اصل   زم ی تورو تنها گذاشتم که االن تنهات بذارم؟من تا تهش پشتتم عز  ی_من کنیلیآ
 کنمی کار م نجایا  امیم

 گفت: عی هم با ذوق سر  لین

 خورم ی غذا م کننیکار م نجایکه ا  یآدم نهمهیا  نیب امی_منم ملین

 باال دادمو با حرص بهش نگاه کردم  ییابرو 

 ل ینداشته باش ن یانتظار نی _همچ

 ؟ ی ریاز خواهرتم پول بگ ییخوا ی_واقعا که..ملین
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کار دکورو    نجایا  یاریشرکتتو ب یچندتا از دوستا هی  میکار خواهرو فلن ندار ی_تو نیلیآ
 شهی م یچ مینیانجام بدن اون موقع بب

 م یدیپولشم م میخور یغذا هم م م یدیکارامونو انجام م کنمی _باشه دوستامو دعوت ملین

با طعنه روبه  نیلینگاه کردم آ  زدیکه داشت با غرغر حرف م لیکردمو به ن یخنده ا  تک
 من گفت: 

   ارهی بره آقا هاکانو ب  خوادیدوستامو انگار م گهیم  کنهیم زیف ی طور هی ن ی_انیلیآ

 ؟ ینداره آبج هنوز خبر ی_راستلین

 ها نگاه کردمو گفتم:  یبه صندل دیلبم ماس  یاز رو  لبخند

 شهی خبردار م ی_نه ول

 اد ی_خاک به سرم آقا هاکان داره ملین

 بغلم کردو گفت:  عی سر  نی لیهردوشون هول کرده بودن آ  لیو ن نی لیگرد شد آ  چشمام

 بازم مبارکت باشه زمیعز  ی_موفق باشنیلیآ

 حفظ ظاهر زدن    یبرا  یبه روش لبخند نی لیو آ ل یاومدن هاکان ن با

 ..گرفته..بودمیساعت  یشرکت..مرخص گشتمی..داشتم برمزهی_من..من چلین

اخم حرفشو   هیبا   لیکرد روبه ن یبهمون نگاه شی شگیبا اخم و اقتدار مردونه هم هاکان
 بره  عی سر   خواستی هم که م نی لیکردو رفت آ یخدافس عی هم سر لیکرد ن دی تا

 آقا هاکان خدافستون  میرفتیم  می_مام داشتنیلیآ

شدن هاکان   دی منو هاکان ناپد  دیفرار کرده بودن از د یا  هیکه به طرز زا هردوشون
حالت    هینبود  یمیصبح مهربون و صم نیع  افشیاخمالو بود ق کم یو   یجد  افشیق
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  دایاز کجا پ  نجارویآدرس ا گرفتیماز احساساتشو   یسر  هی یسردو گرفته که داشت جلو 
 ؟ خبردار شده بود یکرده بود؟اصل چه طور

 آقا هاکان  دی_خوش اومد 

سالن رستورانو نگاه کرد    یشروع کرد به قدم زدن تو یتکون داد به آروم یسر  هاکان
 بود به سمتم برگشت  بشیج یهمونطور که دستاش تو

  یروسلمتی _به خهاکان

رستوران   نکهیاز ا   یچشماش خوشحال یندم تو  یتیبه لحن سردش اهم کردمیم یسع
  دمیشا  ایبود انگار که براش مهم نباشه   روحی اما چهرش سردو ب شدیم  دهیبودم د  دهیخر

  نمونیب  گهی چون د دمیشده بود شا ینطوریچون ازم دلخور بود که ازش پنهون کردم ا
 حاکم باشه   نمونیب یتی میصم خواست ینم گهید منبودو من کارمندش نبودم اون  یقرارداد 

از کجا   نجاروی..ادیاومده باش  نجایحرف به ا   نیفکر نکنم به خاطر اومدن ا ی_ممنونم..ول
 ن؟ یدیفهم

  نیپس به خاطر ا فهممیم روی ..االن همه چستمیدادن به تو ن حی_مجبور به توضهاکان
   ی رستوران از کارت استعفا داد

 شد  ینجوری_اره ا 

 به اطراف کرد همزمان گفت:  ی نگاه سرد هاکان

رستورانه نگو که از اون زمان   هیآرزوت داشتن   نیکه بزرگتر یگفته بود  قی_تو قاهاکان
 ینگفت  یزیبود که چرا به من چ نیا  دمیکه نفهم  یزی .. فقط چیفکرش بود  ی تو

  دیاش دیبهم کمک کن  یآدم حرفه ا  هیکه به عنوان  دیکرد یتلش م گفتمی _اگه به شما م
   نیذاشتیو سنگ جلو پام م  نیدی پسند ینم نجارویا

 ن؟ ی ا رسونهیضرر م  ی_به کهاکان
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 ینطوری من نخواستم ا   یول  ادیها ازش خوششون ب یبعض یحت د یکس شا چی_به ه
با   اتی جزئ نیمجادله کنم گفتم با کمتر   نجایبه دست اوردن ا  یبرا  خواستمیبشه م

  یآدم بزرگ بشم من خواستم ماه هی  نجایمشکلت رودرو بشم خواستم منم همراه با ا
 آزاد باشم

اونم آروم و   زدمی من که باهاش آروم حرف م نی شده بود ع رهیمدت هاکان بهم خ تمام 
قبلش کاسته شده بود اما هنوز دلخور   یاز سرد  کم یچهرش  کرد یسروصدا بهم نگاه م یب

 و سرد بود 

 هست  ییها یه نظرم کموکاست_بهاکان

 _مثل؟ 

 یو دور باش   یاز من فرار کن ییخوا ی..تو مستیفقط آزاد بودن ن تتی_تو نهاکان

 فرار کنم تونمینم ی_ول

  روی زیکه چ  یبگ یتونی؟میصادق باش  یباهام هست  یمقابلم شهیهم یوقت  یتونی_مهاکان
 ؟ یکنینم یمخف

  تونستمیبهش دروغ بگم وگرنه االن م خواستمیکردم فقط بهش نگاه کردم نم سکوت 
فقط ساکت   نی پنهون نکردم به خاطرهم یزیصادق باشم ازت چ تونمی بهش بگم اره م

حرفم تکون   دی به نشونه تا یسر یبه آروم دیسکوتمو د  ی بودم اونم بهم نگاه کرد وقت
 دادو گفت: 

 فکر کرده بودم  ینجوری_منم ا هاکان

 نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیاز کنارم رد شد به سمتش برگشتم  هاکان
 گفتم: دمویبه چشمم کش یدست عیسر 

 ی _شما قراردادو پاره کرد 

 اما به سمتم برنگشت   ستادی ا  هاکان
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 دادم یسروسامون م نجارویهم ا   کردمیهم اون کارو م دادمی_من داشتم به کارم ادامه م

 به سمتم برگرده گفت:  نکهیبدون ا هاکان

 ؟ ی موند یم ؟واقعا ی کردیفرار نم کردمی_قراردادو پاره نمهاکان

 موندم ی_م

بهم  نکهیبه همه حرفات باور دارم ا  نکهیه؟ا یچ ی دونیتو م یخوب لی ؟دی_فرار چهاکان
 االن   یحت یگیدروغ نم

 _آقا هاکان..

صورتم    یوت  یچیبود بغضم گرفت اما ه یبه سمتم برگشت نگاهش سردو جد هاکان
 شدم یننشست فقط از درون داشتم له م

..مبارکت  یحساب کن یتونیم   نجایا  ی..رو کمک من برایبگ یزیچ ست ین یاز ی _نهاکان
..اما متاسفم  نمیشیحرفات م  یپا  یکن فی برام تعر روی همه چ ییبخوا  یروز  هیباشه..اگه 
مدت کنارش گذاشتم   هیبعد از  د یدارم شا یصبر هیکه مدام ازم فرار کنه منم   یمن کس

  ادتیمنم ص  یآزاد هست یماه   هیتو  ستین نمونیب دو کارمن سیاالن هم که رابطه رئ
 یبیاتفاقات عج دیزومم شا  یکنی که توش شنا م یاون قسمت  یرو شهیاما هم ستمین

 خودمو شکارم ازش استفاده کردم..روزخوش   یافتاد که منم به نحو 

  رحمی اون در قبال من ب  ایبودم   رحم یشدم من در قبالش ب رهی رفتنش خ ری مس به
بود؟   لین  ریتقص یهمه چ یعن یاونو کاراش؟  ای کردم یبود؟من داشتم به رابطمون ظلم م

ود  خود منو هاکان ب  یها  یلجباز  ش یبود بق لیدرصدش ن کی  کردمیحاال که فکرشو م
انداختم   نی نشدن با هاکان با غم سرمو پا روو رود  تی فرار کردن من از واقع شترشمیب

هرچند کامل بهش حق   ینطورینه ا گفت ی م کی بهم تبر  خواستمیکه م  یکاش اونطور
 دادم یم

حرف زدم بعد از اونم رفتم خونه   یرستوران موندم درباره کارا با مانام یتو   گهید کمی
  یاونقدر خوشحال شده بود که منو از رو دمی رامان و بهش خبر دادم که رستوران خر
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تا منو بذاره   زدمی م غیج دمویخند یم یبلند  یبلند کردو دور خودش چرخوند با صدا  نیزم
  نهیا شیحد خوشحال بشه حاال خوب  نیرامان تا ا   کردمیوقت فکرشو نم  چیه نیزم یرو

اگه کلش بود    میبراش خوشحال بود ینطوریکه ا م ینصف رستورانو مالک بود  یمنو مانام
بود بهش خبر داد اونم بهم  ده ید نویشاپ  پل یهم که رفته بود کاف   نیلیآ  یچیه گهید

  نیبود اونم ع یمحبتدوست داشتم دوست با  نویکرد پل یابراز خوشحال یزنگ زدو کل
رستوران   نکهیا  یخوشحال شده بود شب هم قرار شد همراه دخترا برا  یلیرامان خ

که پاتوقمون بود   مونیشگی همون رستوران هم میبد  بیجشن کوچولو ترت هی دمیخر
  میدیرقص موی که اون شب هاکانو هم اورده بودم و باهم شام خورد یهمون رستوران

  یون برامون رقم بخوره وقتمثل ا یشب گهیبود فکر نکنم د یماندن ادی چه شب به   یراست
چرا اما   دونمی نم خورهیشام م نجایا ادی شبا هاکان م  یبهم گفته بود بعض ری عمو کاد میرفت
حس قشنگ که احساس    هیبهم دست داده بود   یحس خوب نجایاومد ا  یم  نکهیاز ا
همه   میچون نظر من بوده و باهم توش شام خورد کنهیانتخاب م نجارویاز عمد ا  کردمیم
قشنگ بود البته اگه هاکانو ازش فاکتور   یهمه چ   رفتی م شی اشت خوب پد یچ
  ریل  صدهزاریاومدن تا بهم س  قیتحق یاز بانک برا   یهمون روز وقت  یاما فردا   گرفتمیم

سرم اوار شد چون    یرستورانم رو یآرزوهام و حت ایدن ختیبهم ر یوام بدن همه چ
  تونستمیبود نم  ادیز  یلیخ مونی مبلغ درخواست ینداشتم و از طرف  به اسم خودم یسند

خبر دادم   نی لیکنه به آ  شونیتمام زور خودشو زد اما اونم نتونست راض یمانام  رمیوام بگ
حسرت خاص    هیفقط با  ختمیدونه اشک هم نر  هیبخرمش بغض کردم اما  تونمیکه نم

ها و   یخوش نیبود از ا  نیمنم هم   ری تقد دیاومدمو سکوت کردم شا رون یاز رستورانم ب
چه قدر  یگی که با خودت م ییاز همونا  نداختیم  میمحشر خدا تو زندگ  یها   یریجوگ

سرت اونقدر با عجله هم   یرو  شهیآوار م یهمون لحظه همه چ ی خوشبختم بعد تو 
حاال من رسما هم   یهم ندار  یفکر کن کمیدربارشون   نکهیوقت ا  یافته که حت  یاتفاق م
برام تموم   یواقع یبودو به معن ختهیبهم ر یهمه چ اموی دست داده بودم هم رو ز کارمو ا

 :( یراحت نی شده بود به هم

 

 کل(  ی)دانا
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 یصحبت کرده بود که از زندگ  نیبا پل یچند بار  نایدرحال وقوع بود سول یادی ز  اتفاقات
که هدف   دونستی خوب م  نیاره پلدوست د  لروی بره چون رامان د رونی رامان بهتره ب

هم کم   ن یکنه اما پل کی از هاکان دور کنه و خودشو به اون نزد  لرویبود که د  نیا  نایسول
ازش فاصله گرفت و   تیبه روش اورد و اونم با عصبان جملتو نیهم قایچون دق اوردین

به سمتش   نیپل دن یبا د نهیشاپ  سر زده بود تا رامانو بب یبه کاف یهم وقت  نی رفت انگ
شدن به رامان بود تا بتونه اونو به سمت خودش   کینزد  نیرفت درواقع هدف انگ

شرکت   سیرئ ینطوریا  رهیسهام خودشون قرار بگ  یشرکت سهام اون رو  یبکشونه و تو 
بحث کردن کم   کمی  باهم نیو پل  نیانگ  شدیها به اون داده م ی و حق اکثر را شدی اون م
متوجه شدن که    نکهیبود و هم ا خبریازش ب نی وسط اومد که هم انگ  ییزایچ یکم پا

هندستون   ادی  لشیو باز ف دهیدلش لرز  نایکه سول  دیفهم نیهدف دارن انگ هیهردوشون  
  هیهرچند   دینفهم لشویاما دل  کنهیاز هاکان فرار م لی متوجه شده بود که د  یکرده از طرف

به سمت خودش   نویکنه پل یکار  خواست یم نیانگ کنهیکه چرا داره فرار م زدیم  ییحدسا
به  نیانگ   رنیکنار هم قرار بگ ل یکنن که هاکان و د  یکنن و کار یبکشه تا باهم همکار

  یو خوشبخت حت  یمیدو تا باز باهم باشن اونقدر صم نی ا میکن یکار دیگفت که با  نیپل
که   شهیبه هاکان باعث م لیکردن د  کی با نزد دونستیم  نیخوشخبت تر از خودمون انگ

هم به هدف خودش   نیپل ینطوریا  یاز طرف فته یکم کم فکر هاکان از سرش ب نایسول
به  بردنیمعامله هردوسمت ازش نفع م ن یپس ا  دی رسی به رامان م دن یرس یعنی

  تی اهاش فعالکمک کنه و ب ن یکه عاشق رامان بود قبول کرد که به انگ ینیپل نیخاطرهم
که به هاکان    ییکاراش تمرکز کرده بود با گزارش ها  یرو یشرکت حساب یتو  نایکنه سول

  هی نیبا هاکان باشه اما هاکان ع کردیم  یاز پروژه ها سع یسر هیو بحث درباره   دادیم
 یعنیاما حقو به حقدارش  کردی نگاه نم نایهمکار هم به سول هی نی ع  یدوست نه حت

هم  یخوب یاز کارا بودو برنامه ها   یلیخ ریگیپ نایکه کارش خوب بود سول دادیم  نایسول
بهم فکر   نکهیو هاکان به بهونه ا  لی بود که هاکان ازشون خوشش اومده بود د ختهیر

مدام به فکر هم بودن و از سر   ون چ  شدیکار غرق کرده بودن اما نم ی نکنن خودشونو تو 
کم کم   یهمه چ کردنیم یاز هم دور  زدنویم احمقانه همو پس ی ها  یو بچه باز   یلجباز 

هاکانو نابود کنه االن   یزندگ  خواستیکه م ینیانگ  خوردیتوهم وول م  شدویداشت بد م
کنه که  یخودش نابود نشه و همسرش ازش جدا نشه مجبور بود کار  یزندگ نکهیا  یبرا 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

919 
 

برنامه   ی سر هیکارهم    نیا ی و باهم ازدواج کنن و بهم برسن برا  ارهیکنار هاکان ب لروید
چون قرار بود   کردیم  شونی بعد اجرا زدیدربارشون حرف م نیبا پل دیها داشت که البته با 

 اون دونفر باهم کار بکنن و نقشه بکشن

 

 ( لی)د

غو  ل یمحقق بانک رفت مهرانا خانوم بهم زنگ زد که برا   یشرکت هاکان بودم وقت ی تو
انجام بدم منم رفتم شرکت لغو قراردادهارو که امضا   دیقرارداد دو سه امضا هست با 

 مهرانا زدم   یبه رو ی نیکردم لبخند غمگ

 د ی _بفرما

 جون  ل ید ای جان  لنیانشاهلل راهت بازو روشن باشه د زم ی_ممنون عزمهرانا

 به روش زدم  یدست دادمو لبخند باهاش

 _مچکرم مهرانا خانوم 

 کنم یم  یهمراه مو یبج_من آلین

 _حتما مهرانا

 م یاومد  رونی باهم از اتاق مهرانا ب لین همراهه

 _وام درست نشد؟ لین

 نکن  ری ذهنتو درگ یخودیکه شده تو ب هیدختر کار الیخیب شدم یم ز ی سوپرا شدی_اگه م

 بغل کردم که منو به خودش فشرد  لروین یآروم به

 برات کنم  یکار تونستمی _کاش ملین

 زم یعز هی خودش کل ینکن یخراب کار  نکهی_هم
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 خب؟  یبزن آبج یتو ذوق ی_توهم هلین

که   یکس  دنیبه روم زد با شن یکه لبخند دمیبه موهاش کش یکردمو دست یخنده ا  تک
  دیو هاکان ابروهام باال پر یناکات  یآقا  دنیاسممو صدا زده بود به سمتش برگشتم با د

 به روش زدمو به سمتش رفتم یصدام زده بود لبخند  یناکات

 دنتون یخوشحالم از د  یناکات ی_سلم آقا

  شهیگفت ورفت مثل هم یتکون داد اونم چشم یسر   یکرد به آروم ینگاه  لیبه ن هاکان
و پر از ابهت خاص مردونه اما من اصل محلش   یبودو نگاهش جد بشیج یدستاش تو 

 ندادم 

 جلسه؟  دی ا ی_شما هم میناکات

شرکتش کار   یمن نامزد هاکان هستم و تو   کردیفکر م یبه روش زدم ناکات یلبخند
   کنمیم

 _نه..

وسط حرفمو    دیقاشق نشسته پر  هی  نیع عی بدم که هاکان سر حیبراش توض  خواستم
 گفتم:

 کنن یبا ما کار نم گهیخانوم د  لی_د هاکان

 ..چرا؟ نطوری_که ا یناکات

 _خب..

 کنن ی رستوران باز م هیخودشون    یدارن برا  یخانوم به زود لی_د هاکان

 دارم   تی موفق  یخانوم براتون آرزو  لیخوشحال شدم د یلیطور خ  نی_آه که ا یناکات

 ممنون  یلی_متشکرم خ
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  نیب دیپری من حرف بزنم م دادیبه هاکان انداختم که اصل اجازه نم ی نگاه میحرص ن با
  ستادهی ا ی با اقتدار خاص شهی داشت که مثل هم  یچهره مصمم و جد  هیحرفام اما اون 

 بود

صبح پروازمون    نیخانوم ما هم لیامروز شمارو از دست بدم د  خوادی_اصل دلم نم یناکات
  نهیدوست داره شمارو بب یلیخ ارنیب فی جلسه تشر ینشست قراره خانومم برا 

واقعا   یلبامو حفظ کرده بودم خونواده ناکات  یلبخند رو زدیمدت که داشت حرف م تمام 
بهترو    یلیمن خ ی برا گهیبودن د  یژاپن نکهیبودن به خصوص ا یخوبو خونگرم  یآدما 

کنار هاکان هم باشم  ینطوریچون قرار بود ا  ییطورا  هی  یتر بود از طرف یدوست داشتن
نم که هاکان  ک تی برم خواستم اعلم رضا تونستمی م  سکار هم بودم پ یاومد ب یبدم نم

  یروبه ناکات عی از طرف من سر ادیصدامم در ب  یاجازه بده من حت نکهیبدون ا  عیسر 
 گفت:

روزا   نی چون ا انیخانوم وقت داشته باشن که با ما ب لیفکر نکنم د  نی_باور کنهاکان
 شلوغه  یلیسرشون خ

 شه یناراحت م یلی_همسرم خیناکات

 ل؟ یکرد مگه نه د شی کار شهی_متاسفانه نم هاکان

  یبه جا ی هست  لیکردم حرص خوردنمو پنهون کنم بگو آخه تو د یباال دادمو سع ییابرو 
 دراز؟  ؟اره؟پسرهی زنیمن حرف م

 کرد آقا هاکان  دایپ شهیم   یراه هی  شهی_هم

 برگشتمو گفتم: یلبخند به سمت ناکات با

دوست    یلیمنم خ  امیباهاتون به جلسه ب تونمی م  یناکات ی هستم آقا کاری_من امروز ب
 نمیدارم همسرتونو بب

 م یریگی هم م ژنیاکس گذرهی خوش م یلیخوشحال شدم به هممون خ یلی_خیناکات
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بود؟مگه قرار بود جلسه کجا   یچ ژنی کردم لبخندمو حفظ کنم منظورش از اکس یسع
 لبم گفتم:  یبرگزار بشه؟با همون لبخند رو 

 ژن؟ ی _اکس

  یجا اریخارج از شهر که بس   یستیتور   طیمح هی ساپانچه)   یجلسه قراره تو  لی_د هاکان
  یبرا  ا ی شرکت  یپولدار قرارها  یهستش معموال آدم ها  یخوش آب و هوا و سرسبز

و روز بعدش    میمونی شب اونجا م هی میافت ی(برگزار بشه..امروز راه مرنی به اونجا م حیتفر
 م یگرد یبرم

زدو نگاهشو ازم گرفت   یلبخند مچهین دیابروش باال پر هیهاکان   دی لبم ماس یرو  لبخند
برگزار   نجایا  یاتاقا   نیاز هم یک ی ی که تو هیجلسه عاد هی  کردمی فکر م  ؟منی چ یعنی یوا 
 کنه یم یهرکار  شیتجار کی شر  یکه هاکان برا  کردمیفکرشو م  دیبا  شهیم

 م؟ یحتما بمون د ی؟بایچ یعنی_

 ا یشد؟اگه سختته ن ی_البته..چهاکان

  مونمیهمش ساز مخالف منو بزنه و پش خواستیحرص بهش نگاه کردم که دلش م با
آرزو داشتم به  شهیهم نکه یا  یبرا  نیو همچن  یپسره از خودراض نیبکنه اما از لج ا 

 ساپانچه برم گفتم: 

 رم یبگ ژنیاکس خوادیدلم م یلی_چرا سخت باشه آقا هاکان؟منم خ

 من.. نهیخوبه پس با هز  یلی_خیناکات

  ی شده آقا یزی از قبل برنامه ر  یهمه چ دیشما زحمت بکش ستی ن یاز ی_نه نهاکان
   یگردشگر ی..هتل و تورهایناکات

 به سمت من برگشتو ادامه داد  بعد

 خانوم رزرو کنم لید یهم برا  گهی د یجا ه ی دی _فقط باهاکان
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 زدمو گفتم:  یلبخند

 د یکارو بکن  نیآقا هاکان حتما ا  دیکنیم  ی_کار خوب

 .... 

  کردیبرام از تو کمد انتخاب م نیلیآ  یتخت گذاشته بودمو هرچ  یکوچولومو رو چمدون
با   یواقعا از سر لجباز   نکهیبود ا ری درگ کمیفکرم   ذاشتمیچمدونم م یتو  زدمویمنم تاش م

 کنارش باشم؟  خواستیدلم م نکهیبه خاطر ا  ا یهاکان قبول کردم  

..بعد اون قراردادو  یتورو بفهمم اول استعفا داد  یسرعت زندگ تونمی نم گهی_من د نیلیآ
شد بعد دوباره   یرستوران هم منتف هیقض یداد..بعد قراردادو پاره کرد..رستوران باز کرد 

 مسافرت  دی ری..آخرشم مدی ر یگی کنار هم قرار م

 شه یاب ماعصابم خر  نیلیآ  یکنیم یادآوری  ینطوریا  ی_وقت

مسافرت رفتن حق توهه   دونمیم  فهممیمن نم یخت یمسافرت برنامه ر  یبرا  ی_تو کنیلیآ
 اما..

  رویمن نخواستم حرف ناکات رم ی م یمجبور  ستیمسافرت ن  نیچندبار بهت بگم؟ا  نیلی_آ
 بزنم  نیزم

 گفت:  یدار یبا لحن معن نیلیآ

 شه؟ یبه آقا هاکان مربوط نم یعنی_ نیلیآ

 چمدون  یلباسو ازش گرفتمو تاش زدم گذاشتم تو  کلفه

  تونهینم گهیم  دادیاون جواب م  کردیاز من سوال م یمربوط نشه ناکات  شهی_چه طور م
 با اون قبول کردم  یمنم از رو لجباز   نایو ا   ترسهیم ادیب

 شد خبر داره؟  یمنتف یریوام بگ یرستوران که نتونست هیقض  نی_آقا هاکان درباره ا نیلیآ

 بهم  خندهیم شهی خوشحال م یلی_نه خبر نداره نداشته باشه بهتره بفهمه خ
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 کمکتم کرد  دی چرا خوشحال بشه؟آدمه..شا لی_د نیلیآ

 م یاز هم دور باش  خوامیاون به من کمک کنه من م خوامی..من نمنیلی_نه آ

  یکنم ول یش دوراز   خوامیمنو شکلته م نیشما مثل رابطه ب نیرابطه ب نیا  لی_د نیلیآ
 تونم ینم

چمدونمو بستمو بهش نگاه کردم خواستم فحشش بدم که زنگ خونه به صدا در   پیز 
 گفتم:  عی اومد سر

 آماده شو حتما تا االن اومده دنبالم  گهی_گفته بود تا دوساعت د

درو باز  دمو یبه لباسم کش یبه سمت در بردم دست  دمیچمدونمو دنبال خودم کش دسته
 جا خوردم  کمیرانندش  دنیاما با د نمیبی درگاه م یکردم فکر کردم االن هاکانو تو 

 رسونم ی م ی من شمارو تا ساپانچا دی _سلم..اگه آماده اراننده

 ستن؟ ی _آقا هاکان ن

 خودشون رفتن گفتن من شمارو برسونم نی_آقا هاکان با ماشراننده

 دیمنتظرم باش  نی شما پا ام ی _باشه من االن م

 که خندش گرفته بود برگشتم   نیلیرفتن راننده با حرص به سمت آ  با

 راننده فرستاده  ادینخواسته خودش ب ینیبی_م

 نفرسته برات  نمیهم تونستیخب م هی _آدم با انصافنیلیآ

 خدافس یباش لیجان مراقب ن نیلی _چه قدر خوب..من برم آ

کردمو از پله ها همراهه چمدون   یبراش بابا  م یهمو چلوند یحساب  موی بغل کرد همو
 بابا:/  یچرا چمدونمو ندادم بهش برام ببره ا  فهممیرفتم من نم نی پا نمیسنگ

 .... 
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  میبود  دهی که رس شدیم یگفت دوساعت  شهیم م ینشسته بود یهتل ساپانچا یالب ی تو
اونا رفته   م د یمن رس یبودم وقت یبودم و فقط کنار خانوم ناکات دهیتمام مدت هاکانو ند

که    میزدیمدت حرف م   نیدرباره ا  یجلسه بودن با خانوم ناکات یبودن جلسه االن هم تو 
لبخند   هی زدمو از سرجام بلند شدم به سمتم اومد با  یندلبخ  یناکات  یآقا  دنیبا د  کهوی

 بهم نگاه کرد 

   یناکات ی_سلم آقا

 ل ید ی_خوش اومد یناکات

 ن؟ ی ممنون خوب یلی_خ

 ی_ممنون شما خوبیناکات

 _بهترم جلسه تموم شد؟ 

 مبل روبه رومون نشست  یهم رو  ینشستم ناکات م یقبل یسرجا   یهمسر ناکات کنار

 م یدار  گهیجلسه د هیبعد صبحونه   ی فردا برا  ی_اره االن تموم شد ولیناکات

 نمیب ی_من آقا هاکانو نم

به اتاقمون از   میری ماالن منو همسرم  اردیلی_آقا هاکان بعد جلسه رفتن سالن بیناکات
 ؟ یکار کن یچ ییخوایکردن تو م فی تعر   یلیهتل ح  نیا

 فکر کردمو گفتم: کمی

 کردن  فشویتعر یلیحاال که خ  گردمی_منم هتلو م

  یباهم رفتن پوف نمتونی بیو همسرش بلند شدن و بعد از گفتن جمله بعدا م  یناکات
  یکجاست تا حداقل برم اتاقم از طرف دونستمینم کردم؟اتاقممیکار م یحاال من چ  دمیکش

  کنهیکار م یداره چ  نمیهاکان بب  شیاتاقم باشم بهتر بود برم پ  یتو  خواستیاصل دلم نم
هاکان و راننده    نیبود به ماش انینما  رونیسرسبز ب  طیمح  هک یسرتاسر الب یها  شهیاز ش
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اننده بود پوف  ر  نیکردم چمدونم تو ماش ینگاه یناکات نیکه منو اورده بود و ماش یا
  عیهاکان تا هم اون تنها نمونه هم من سر  شیکه فعل الزم ندارم بهتره برم پ یزیخب چ

کجاست به اون سمت رفتم   اردیلیسالن ب نکهیا  دنی به سمت اطلعات رفتم بعد از پرس
  شهیش یوارا ی کل سالن د یزدم فضا یلبخند  شی بایو ز   یوارد سالن شدم از بزرگ  یوقت
سبز   یکه حساب  ییقشنگ و کوها  یبا درختا  رون ی سرسبز ب  یپوشونده بود که فضا یا

بود نگاهم به هاکان افتاد که ژست گرفته   یبا صفا و عال یبود چه قدر جا انی بودن نما
  دیزدم کتشو دراورده بود و لباس مردونه سف ی لبخند کردیم یباز   اردیلیداشت ب ودوب

 ته بود به سمتش رفتمگذاش  شینقصشو به نما  یب کلیتنش ه

 د؟ یگرفت ادی تو همون آنکارا  اردو ی لی_بسکتبال و ب

 گرفتم  ادی رستان ی_نه دبهاکان

تعجب کردم من فکر   یلی؟خ ی کردیم  یباز  اردی لیب دی رفتی م دیکرد ی_شما مدرسرو ول م 
 نن یشیجلو م فیاز همونا که رد  د یدرس خون بود  یلیشما خ کردمیم

 کرد یگذاشته بودو بهم نگاه م اردی لیچوب ب  یدستشو رو دیبه موهاش کش یدست هاکان

 رفتم ی _من بعد از مدرسه مهاکان

  کردیکارو م نیماهرانه ا  یلیتمرکز و مکث کوتاه به توب ضربه زد خ هی بعد خم شدو با   و
باال دادم تو   ییبود ابرو  دهیدور به توب ضربه زده بودو به هدفش رس یلیاز فاصله خ

 پسره تبحر داشت  نیا  یرهمه کا

 ؟ یکرد یکار م یچ رستانیدب ی_تو تو هاکان

فوقش  میکن یبعد از مدرسه کافه گرد  میتونستیبزرگ شدم نم یک یکوچ یجا  هی_من  
 م یخوردی م  ییچا هی میرفتیم

 ست یقابل باور ن  یشد ینطور یو بعد ا  یداشت یآروم یزندگ نی_جالبه که چنهاکان

 لبام نشوندم تا حرص خوردنمو پنهون کنم با همون لبخند گفتم:  یرو  یگنده ا  لبخند



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

927 
 

  طی مح یکه تو   ییآدما،خصوصا اونا ی،استانبول،بعضیزندگ طی هم قابل باوره شرا  یلی_خ
 ی و پرو باش ی در مقابلشون عصبان دیهستن که با  ییها  سی رئ هی نیکار

که داشت    یا  افهیبا ق شدیم شتر یشونه هاشو راست کرده بود که ابهت مردونش ب هاکان
حرفام   انیدر پا  کردیبهم نگاه م کنهیم  افتیو طعنه حرفامو داره در ی معن فهموندیبهم م
 به نشونه اره تکون دادو گفت:  یسر

 کننی م وونهیکارکنان هم آدمو د  یسخته بعض  یلیخ یکار طیمح  ی_حق دارهاکان

شد   رهیخ  زیم  یرو یزدو نگاهشو ازم گرفت به توپ ها  یزدم که خودشم لبخند یلبخند
 از توبا اشاره کردو گفت:   یکیبا چوب به 

 _توب زرد اون گوشس هاکان

 گفتم:  یدار ی باال دادمو با لحن معن ییبعد ژست گرفتو خم شد ابرو  و

 ن ی_فکر کنم نتون

لبام نشونده بودمو    یرو  یبخند مسخره ا همونطور که خم شده بود بهم نگاه کرد ل هاکان
حد مهارت   ن یاون توبو بزنه فکر نکنم تا ا تونهی م  کردیفکر م کردمیداشتم بهش نگاه م 

 داشته باشه 

 ؟ یشرط بند ییا ی_مهاکان

 ؟ ی _رو چ

 بخوام  یزیچ هی _اگه موفق بشم حق دارم ازت هاکان

 ؟ ی_مثل چ

 کنم یدربارش فکر م دونمی _نمهاکان

باشه  د یکنیمورد خوب حرکت م   نیکه تو ا  ستیمنطق ن یو ب یمعن  یب زیچ هی_اگه  
 قبول 
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کرد و بعد دوباره ژست گرفت خواست تمرکز کنه   دی زدو اونم تا یدار  یلبخند معن  هاکان
 گفتم: عی که سر

 ؟ ی _اگه من ببرم چ

به نشونه تاسف تکون داد به  یزدو سر یدوباره راست شدو بهم نگاه کرد لبخند هاکان
ضربه به توب رفت تو گل که با اقتدار و غرور   هیحرکت و    هیکرد با  ی ب نگاهتوب و چو

باال دادم نه بابا   ییدور زد ابرو   زو یبلند م یبا قدمها  یکمرشو راست کردو به آروم یخاص
 کارس  نیا

   اردیلیب نی رفت یادی _معلومه ز 

 ؟ ی توهم امتحان کن یی خوای_مهاکان

 _فکر نکنم بتونم  

 یتوبو به هدف بزن  نیا یفکر کردم احتماال نتون نطوری_منم ا هاکان

با گل نداشتن   یادی که پشت سرهم بودن و فاصله ز  یو آب  دیبعد با چوب به توب سف و
 کرد یداشت منو مسخره م شعوریاشاره کرد پسره ب

 ست ی _تا اون حد هم ن

  فتمگریاز دستش م کهی کردم درحال یحرف به سمتم گرفت به چوب نگاه  یچوبو ب هاکان
 گفتم:

 خوام یم یزی چ هی_باشه قبوله اگه بتونم منم ازتون  

عقب    کمیباشه قبوله تکون داد   یدستاشو پشتش قلب کرد ابروهاشو به معن هاکان
خودمو تکون دادم ژست گرفتم اما احساس کردم   کمیمنتظر بهم نگاه کرد  دویکش

که  نطوریباز جهتمو عوض کردم اما راحت نبودم هم نیبه خاطرهم شدینم یاونطور
 نگاه کرد  نیتکون دادو به طرف یرس  کردیهاکان بهم نگاه م کردمیم  ی داشتم وقت کش



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

929 
 

 دستت  ری..خب باشه چوبو بگشهی نم ینطوری_اهاکان

  یبتونم چوبو تو  یشدو بهم کمک کرد که چه طور کی بهم نزد ستادی خودش کنارم ا  بعد
  ییطورا   هیمردونه بزرگش گرفت   یتمو که دور چوب بود با دستا دست راس رمی دستم بگ
هردوتاش   ینطوریدست من گذاشته بود ا یدست من بود و اونم دستشو رو  یچوب تو 

دست چپم که خم شده بودمو   یرو  شوکج شد دست کمیمن  نیدستاش بود بعد ع ی تو
  هیکه   یدست چپمو منظم کرد و اونجور یگرفته بودم گذاشت انگشتا  زی م ی چوبو رو
  هی یک یهمه نزد نی آماتور منو اونطور آماده کرد از ا هینه   گرفتیانگشتاشو م  یحرفه ا
من خم شده بودو   نیتمرکز کنم همونطور که ع تونمینم دونستم ی شده بودم م یطور
رخوندم  کرده بود سرمو چ کی نزد گرفتمیم  دیکه با ی روم تسلط داشت و منو به ژست لکام

 بهش نگاه کردم که اونم بهم نگاه کرد 

 ؟ یزدنش بهم کمک کن یتو  دی خوای_االن م

 _اوهوم هاکان

 ..ی_اونوقت شرط بند 

 ست ین ی_بازهم قبوله مشکلهاکان

و    میباهم خم تر شد رفتی گل م یقطعا تو  ینطوری خوب بود ا  ن یازش گرفتم خب ا رومو
  یپوف کردیم  وونمی تنش داشت د یعطر و گرما   یبو  میکرد یریبه سمت توب نشونه گ

 م یاونم راست شد بهم نگاه کرد  ینطوریراست شدم ا  دمویکش

 زه یر ی_تمرکزم بهم م

باز خم شدم انگار چوبو اشتباه گرفته باشم هاکان   دیکردو عقب کش ی تک خنده ا  هاکان
ودم  شده ب زیخ میدستام گذاشت همونطور که ن یباز به سمتم اومدو چوبو درست تو 

 سرمو به سمتش چرخوندم 

 د یمن دخالت نکن  ی ها کی تکن ی_تو 
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تمرکز   کمیبهم نگاه کرد منم نفسمو حبس کردم   دویباال داد عقب کش ییابرو  هاکان
  ادی راست شدم اما ز  یهدف رفت با خوشحال  یتوب تو کهوی ضربه زدم که  هیکردم و بعد 

   اوردمیخودم ن یبه رو

 ارنینس م شا شهیتازه کار هم ی_آدما هاکان

 نداره..االن حق درخواست دارم  ی_فرق

 رفت  یلیو یلی به روم زد که باز قلبم ق یلبخند  هاکان

 ازم؟  یی خوایم ی..تو چنطوری_منم همهاکان

 فرصتم استفاده کنم  نی از ا  دیدربارش فکر کنم با یطوالن یلیخ خوامی_م

  یکیدستش چوبو گرفت و اون   هیگفتو با   یبه سمتش گرفتم اونم آهان اردو ی لیب چوب
دور زدم و به سمت در  زوی زدمو م یظیمحفوظ کرد لبخند غل باشیج یدستشو تو 

  ولی ا  مینیزدمو آروم زمزمه کردم ما ا یچشمک  یسالن رفتم با ذوق خاص یخروج
ما هر سه    یها   نیهتل رفتم ماش یسمت خروج زم؟بهی تو عز یبود یک  ستی اردریلیب

هاکان اومده بود به سمت   یاز راننده ها   یکیبا   یتاشون کنار هم پارک شده بود ناکات
 به سمتم اومد  دنمیکه باهاش اومده بودم رفنم راننده با د  ی رنگ یمشک  نیماش

 د؟ یچمدونتون اومد ی_برا 

  دی لطف کن  شهی_بله م

 _چشم حتما 

و بست خواست چمدونو برام برداره  چمدونمو مقابل پام گذاشت و بعد در صندوق  راننده
 زدم  یزیبه روش لبخند محبت آم دموی که دستشو باال کش

 برم ی_ممنون خودم م
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  رویتماس گرفتمو مختصر همه چ  نیلیبا آ کشوندمیکه چمدونمو دنبال خودم م همونطور
به سمت   خت یر یکرم م  ذاشتویدادم اونم همش داشت سربه سرم م ح یبراش توض

 رفتم  رشیپذ

کارت ورود به اتاقمو بهم   شهیآقا م  دی..ببخشستین نطوریاصل هم ا ری..نخنیلیآ  _صبر کن
 ن؟ یبد

 _بله حتما..اسمتون؟ 

 نار یپ لنی_د

 ؟ یبهش بگ  یچ ییخوا ی _خب حاال منیلیآ

 دربارش فکر کنم  دیفعل با دونمی_نم

 تو اتاقت؟  ینرفت ؟هنوز ی_چرا اسمتو گفتنیلیآ

 _نه بابا 

 د؟ یخانوم شما همراهه آقا هاکان هست دی_ببخش

 فک نزن  نقدریفعل ا  نیلیبله..بذار برم تو اتاقم آ م ی_ا

 د ی شما باشه بفرما  یبرا  ن ی_فکر کنم ا

 کردمو سوار آسانسور شدم که به طبقه باال که اتاقا بودن برم  یتشکر

 _شماره اتاقت چنده؟ نیلیآ

_224 

 ..همه اعدادشم زوجن عدد زوج خوبه ولی _انیلیآ

 از دست تو   نیلیآ  ی_وا
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از درها شماره کارتمو   یکی ی رو  نکهیبه سمت اتاقا به راه افتادم هم  ستادیکه ا  آسانسور
وارد اتاق شدم درو بستم    دموی کش شی زبانه ورود  ی به سمتش رفتم کارتو رو عیسر   دمید

ناخواسته از کنار گوشم فاصله دادم و با   لویچشمم به اتاق روبه روم افتاد موبا نکهیهم
همه   یسلطنت  دیسف  یبا مبل ها یقهوه ا  ی باز به همه جا نگاه کردم پارکت ها یدهن
 و محشر بود  بایواقعا ز  یچ

اتاق    نیخونس..فکر کنم بهتر  ستی گرفته..اتاق که ن یبرام چه اتاق یدون ینم نیلیآ  ی_وا
 حقشو بخورم   دینبا گه یباشه منم د  هتل 

 دم یزدمو به همه جا سرک کش یذوق لبخند  با

نره از همه جا   ادتمی من اونجا خوش بگذرون درضمن  یبه جا  لید  نی _واقعا؟ببنیلیآ
 ی فرستیبرام م  یگری عکس م

 که از سر ذوقم بود بسنده کردم  یگرفته بود اما به لبخند خندم

 کنه  ییخواسته ازم دلجو  ینطوریمن ناراحت شدم ا  ده ی..دهی_آدم حساس

و    متیگرون ق  لیبا وسا  یسلطنت دیتخت دونفره سف هیبه سمت اتاق خواب رفتم  عیسر 
قرمز خوشگل   یشده بود پربود از گلبرگ ها  دهیکش دیسف  یپتو  هیتخت که  یمحشر رو 
 شتمو بوش کردم تازه بود واقعا محشر بودبردا  شویکیبا ذوق 

 ؟ یشنو یمنو م ی_اصل تو صدا نیلیآ

  خورهیچه قدر اتاقش محشره منظره اتاق م یدونی تخت پر از گلبرگ قرمزه نم یرو  نیلی_آ
 به رود ساپانچا 

 ؟ ی د یحمومشو د  یریکاش منم اونجا بودم از اونام عکس بگ ی_وا نیلیآ

 نم یبی_نه بذار االن م

درو باز کردم با   نکهیاتاق بود حدس زدم حموم باشه به سمتش رفتم هم یدر تو  هی
وان حمام شمع   یزدم رو  یبزرگ روبه روم لبخند  با یشکل تقر  یلیحموم که مستط  دنید
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قرمز شناور بودن   یروشن گذاشته بودن تازه توش آب هم بود که روش گلبرگ ها  ی ها
  یو گل برگ ها   یکوچولو و رنگ یشمع ها  از پر بود  لشمیکمد وسا  یو رو  نهی آ یجلو

 ی قرمز و صورت

 ه؟ ی_خب چه شکل نیلیآ

 گم یم یچ یتا بفهم شینیبب دی..بانی لیمحشره آ  یلی_خ

وقت پام به اونجور جاها باز بشه حداقل عکسشو برام   چی_منکه فکر نکنم هنیلیآ
 بفرست 

 اونجا  دیهم بود اومد   یبختتون برا دیشا  یکرد  یآشت ریتو که با دم ی_باشه ول

بره   رونی از تنت ب تی خسته ا  ری دوش بگ هیتو برو   شهیم یچ مینی_انشاهلل حاال ببنیلیآ
 زنم یبعد خودم بهت زنگ م

 ی پس فعل بابا  زمی_باشه عز 

دشمنامو   یدلم کل یتو   دموی کش یاز خوشحال یخفه ا  غیذوق تماسمو قطع کردم ج با
  یخودم قربون صدقش رفتم وا  کممیغ چرا  درو  نمیقربون صدقه هاکان کردم:(اون ب
 امروز چه قدر خوش بگذره بهم

 

 )هاکان( 

  یکه تو قهیفرستادم اونم بعد از چند دق هانیال  یاسکن کردم و برا مویتی امن کارت
من هوشمند   یتی باال دادم کارت امن ییشماره اتاقمو فرستاد ابرو امیآسانسور بودم برام پ 
بهم  یشخص  یکارت عموم هیهم رزرو کرده بود   یحیتفر  یعموم ی بود چون سالن ها 

حس    یکارتمو جلو ی دیفهمینبود اما با اسکن کد م روشاسم اتاقمم   ینطوریداده بودن ا 
گذاشتمو   زی م ی و بعدش در اتاقم باز شد وارد اتاقم شدم کارتمو رو کی ت ی گر گرفتم صدا

  دیابروم باال پر  هیبود   ختهیتخت که بهم ر یرو  یپتو  دنیفتم با دبه سمت اتاق خوابم ر
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  نیا  زدمیبا خدمات هتل حرف م دی الباسمو باز کردمو لباسمو از تنم دراوردم ب  یدکمه ها 
رزرو کردم    نویزوج ایتخت نگاه کردم انگار اتاق ماه عسل   یرو  یچه وضعشه به گلبرگ ها

سوت زدن از حموم باعث شد چشمام گرد    یصدا   کننیپول چه کارا نم ی برا ایپوف بعض
  یگوش دادم اره صدا  کمیبشه نگاهمو از تخت گرفتمو مشکوک به سمت در حموم رفتم 

چرخوندمشو درو باز کردم   یحموم بردم به آروم   رهیزدن بود دستمو سمت دستگ سوت
کف   زدو یاشت سوت موان حموم بودو د  یکه تو لید  دنیبا د دمیسرک کش یواشکی
اونهمه کف پنهون شده بودو فقط گردن و سرش    ریچشمام گرد شد بدنش ز  کردیم یباز 

سرشو    کردیم  یبا کف آروم باز  زدو یخودش سوت م یبرا کهیدرحال لی معلوم بود د
  یحرکت آن  هی  یتو نطوریمن اولش کوپ کرد چشماش گرد شد منم هم دنیچرخوند با د 

منم با   شدی حد ممکن گشاد م  ن یمن بودم که چشمام تا آخر نی ا نباری ا  دیکش یبلند غیج
 وحشتناکش بشنوه داد زدم   غیاون ج نیکه بتونه ب ییصدا 

 داد نزن..داد نزن لی_د

کفا   ریز   شتریدهنش بذارم که ب ی به سمتش رفتم تا دستامو رو شهی خفه نم نیا  دمید
 زد:  غیفرو رفتو ج

 رووووون ی..برو برونی _برو بلید

 ل ی_داد نزن..داد نزن د

 ..کمــــــــــــــــــــــک..خدا  دی کار دار  یچ نجایشما ا  رونی ب دی_بر لید

 نجا یا  زنی ری داد نزن االن همه م گمیبابا دارم بهت م ی_ا 

 اون کفا داد زد  ریشده بود با حرص برام تو هوا تکون دادو ز  یدستاشو که کف  لید

   رووووووونیب د یبر دی نجای..آقا هاکان شما هنوز ا انی _بذار بلید

 آروم تر کردنش گفتم:  یاخم بهش اشاره کردمو برا  با

 ست یکارا ن نی به ا یاز ی_ن
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 باهم  میبخور  ییچا هی نی ایب نی خوای_نه بابا ملید

تو   نیصورتم گرفتم آخه ا  ی دستمو جلو هیبهش پشت کردم   دموی کش یحرص پوف با
  رمیتو حموم اتاق من باشه اصل من چرا هرجا م  شهیطور م رد؟چهکی کار م یاتاق من چ

 من ظاهر بشه   یجلو  دیبا نیا

اون    ن؟بایتو اتاق من..دروشکست دیوضع اومد  ن یشما چه طور با ا  فهممی_من نملید
 گنده و قدرتمندتون  یشونه ها 

 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیسمتش برگشتمو کلفه بدون ا  به

 ل ی _من با کارت خودم وارد شدم د

  کردمیم فی توروخدا داشتم ک دی من اعصابم خراب شد بر دیحرف بزن رش یبا پذ دی_بر لید
 ن ینذاشت

باهم با   میمتوجه بش  نکهیبدون ا نطوریمنم هم  زدیصداش باال بودو داشت داد م هنوز 
 زار مانند بود   شتریب لیجمله آخر د نیهرچند االن ا  میزد یداد حرف م

 اتاق منه  نجایا  لی_د

 هوا تکون داد  یبا حرص بهم نگاه کرد و دستاشو تو لید

 لطفا  رونیب دی..بردیشیکه نم ری هتل مال شماست س نی_اره خب همه ا لید

 حرص باز بهش پشت کردم   با

 بهت دادن  یاشتباه ا ی  یگرفت رویتو کارت اشتباه  ای  لیشده د  ی اشتباه هی_حتما  

  یدور وان..سوال یکوچولو و رنگ یبهم نگاه کرد بعد به شمعا کمیسمتش برگشتم   به
 تر اومده بود گفت: نی صداش پا   کهیدرحال

 شماست؟  یشمعو گل برا  نهمهیاتاق با ا   نی؟ایچ یعنی_ لید
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 _اره 

 تو کفا فرو رفتو گفت:  شتریب کمیشد  یطور  هی  افشیق لید

 ن؟ یبهم اجازه بد  کمی  شهی_ملید

 بهم خبر بده   یتو تموم شد  رمی _باشه من م

 غر زد:  کردیکه با حرص انگار داشت با خودش فکر م  رونیبرم ب خواستم

 اومده ماه عسل  ی_گل و شمع..انگار با ناکاتلید

گونه هاش سرخ    کمیاخم کردم که  کمیچشماش گرد شد   دنمیسمتش برگشتم با د به
 اون کفا بامزه و خنده دار شده بود  نیب  افشیشد چه قدر ق

 .. یعنی..نهی..منظورم ا زهی _چلید

  مونمیتنت کن من تو سالن م رونیب ی اومد  ذارمی_برات حوله م

  دمو یهام کش قهیبه شق یاومدمو در حمومو بستم دست  رون یبعد با حرص از اتاق ب و
زدمو   یتخت نگاه کردم ناخواسته لبخند محو  یبه رو  دمیبه صورتم کش یدست تیدرنها
سالن رفتم   یتخت برداشتمو تو  یبه نشونه تاسف تکون دادم لباسمو از رو یسر

  ستیکه کارت من ممکن ن  کردمیفکر م مبا خود کردمیهمونطور که داشتم لباسو تنم م
 بهش دادن   یاشتباه  لرویاشتباه باشه چون کد اسکن شدس مال د

 شد پس؟  یهاکان حولم چ_آقا لید

  یزیچ دم یاتاق رفتم بازش کردم د یبه سمت کمد تو  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 ست یتوش ن

 گرم ی به خدا انتقامشو ازتون م نیحولمو بهم بد  رونیب ام یب خوامیمن م  دینی_ببلید

 گردم ی دنبال حوله م ؟دارمیساکت ش کمی  شهیم  لی_د
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  یکی  شدیبدشانس باشم اتاقم با شما مشترک بشه نم نقدریا  دی_اصل چرا من با لید
 اومد تو اتاق؟  یحداقل م گهید

 ستادم یحرص دستام مشت شد پشت در حموم ا  با

 ؟ ییکفا  ری _هنوز ز 

 نجا یاز ا  رونی ب امی منم م  ادی_اره حولم بلید

 ردم بهش نگاه ک تیزد با عصبان غیدر حمومو باز کردم که باز ج عیسر 

 تو؟  ی_چرا اومد لید

 اره؟  ی افتاد یمشترک م  گهید  یکی_که با 

 خانوم بود هی_منظورم لید

 نه ای حوله هست   نجایتو کمد ا  نمیبب ری نکن خفه خون بگ میعصب لی_د

 چه طور.. نی اونوقت بب رون یب امیب نجایزودتر از ا دوارمی_املید

  یحوله تن پوش تو  یکل دنی حرفشو خورد در کمدو باز کردم با د  هینگاه کردم که بق بهش
  افشیکردم بهش نگاه کردم که االن ق زون یکنار وان آو   زیبرداشتمو به رخت آو  شویکیکمد 

 مظلوم تر شده بود 

 منتظرم   رونی_ب

 رون؟ ی ب دیری _نملید

 _از اتاقم؟ 

 رون یب امیحداقل تا من م  دیصاحبش بشم بر خوام ی خب نم یلی_خلید

 نگران نباش   بندمیدر اتاقم م کنمینگاه م ونی زی سالن تلو  ی_تو 
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شوک زده    کمیاعصابم بود به سمتش گرفتم که   ی سمت در رفتم هنوز اون حرفش رو  به
 توهم گفتم  یبهم نگاه کرد با اخما 

 داد یاز خودش نشون م  یا  گهیرفتار د  هی  دیمن بود شا یجا  گهید  یکی _مطمئن باش 

 هتله  نجایا  دی_االن طلبکار هم شدم؟ببخشلید

هم   یا  گهی د یهتل چه کارا  یتو  یفهمیآب بمون با خودت فکر کن م یتو گهید  کمی_
 خوش بگذره  کننیم

از مبل ها    یکیدستمو مشت کردم در اتاقو هم بستمو به سمت   یکه بستم عصب درو
بودنم خندمم گرفته   یعصب ن یچشمم اومد ب یجلو  افش یرفتم روش نشستم دوباره ق

تا اون راحت تر   رونیرفتم بهتره فعل برم ب یبود کلفه بلند شدمو به سمت در خروج 
 اتاق باشم:/  هی  یتو نیاتاقو روشن کنم من عمرا با ا   فیفاصله هم تکل نیا  یباشه تو 

  

 ( لی)د

  یبا موهام ور رفتم وقت کمیاومدم کلفه  رونیحرص حوله تن پوشمو بستمو از اتاقم ب با
چشماش گرد شده بود از خنده    یمن چه طور دنی و با د   دیافته از در سرک کش  یم  ادمی
  رویو همه چ  نیلیشده بود زنگ زدم به آ یماندن  ادیخاطره به   هیواقعا   رفتمیم  سهیر
شام   رونی بوده قرار بود امشب برن ب ریگفت که همراهه دم مکردم اون فیاونم تعر  یبرا 
که تو خونه غذا بخورن اونم از   دهینظر م ریدم شهی آماده م رید نی لیرن اما چون آ بخو

و باهم   کنهیگذاشته بودم گرم م خچالی یکه من براشون آماده کرده بودمو تو  ییغذاها 
خوب بود   یلیخ نیبود ا  دهخدارو شکر رابطه اون دوتا هم خوب ش خورنیم  ننیشیم

اومدم همون لحظه در اتاق باز شدو هاکان اومد تو   رونی لباسمو عوض که کردم از اتاق ب
 دم یکش یدرو بست و بهم نگاه کرد پوف

  طیاون همه کف با اون شرا   ریز  نکهی..ا دیمن نبود طی اون حرفارو زدم..تو شرا  دی_ببخش
 .. ادی مرد ب هی  کهوی من 
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 م؟ یبخور یزیچ هی  میقو رفع کردم بر ..مشکل اتاکنمی..درکت مدونمی_مهاکان

 حموم؟  دی بر دی خوای_شما نم

 م یبر یاگه آماده ا  رمی_نه آخرشب مهاکان

  میبه سمت آسانسور رفت می اومد رونی گفتمو به سمتش رفتم باهم از اتاق ب  یا باشه
  یفرو بردو تک خنده ا  بشیج  یکرد بعد دستاشو تو  ینگاه میهاکان دکمرو فشرد بهم ن

 دم ی کش یکرد پوف

   هی_هتل خوب

 _اوهوم هاکان

لبخند بود خودمم خندم    هیصورتش    یاما رو  دیخندیم  افشینگاه کردم هنوز ق بهش
 کنه یحموم فکر م ی گرفته بود حتما داره به ماجرا

 ن؟ ی_آقا هاکان توروخدا هنوز تو فکر اون هست

 کرد کردو بهم نگاه  یتک خنده مردونه ا  هاکان

خصوصا قسمت آخر..اون حالتت با اون   ره ینم ادمی _چه طور تو فکرش نباشم هاکان
 ره ینم ادمی وقت   چیکفارو ه

 به من  نی تا صبح بخند نی خوایشما م دمی_فهم

   دینخند شهی_قبول کن که نمهاکان

 لبخند شرورانه گفتم:   هیبه اطراف آسانسور نگاه کردمو با  کمی  دمیکش یپوف

 م؟ یمسئلرو ببند  نیا  شهی_نم

 یدار یبهم اشاره کردو با لحن معن یتکون داد بعد به آروم دی به نشونه تا یسر  هاکان
 گفت:
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قابل کنترل   ریغ زی چ هی یوقت  یکنیکارو م  نی..تو معموال ایشگی_همون روش همهاکان
  ادتیبه  گهی..درهیم  ادتی..رهیم  شهیتموم م فتادهیاتفاق ن یکنیافته فرض م  یاتفاق م

 یارینم

تر   کی خودمو به هاکان نزد  کمی  میاومد رونی آسانسور که باز شد باهم از آسانسو ب در
بودم اما بازم سرم   دهیپوش مویده سانت یاز من بلندتر بود کفشا یلیخ  یلیکردم قدش خ

 بود  دهی تازه به شونش رس

 ی سر موضوع شرط بند م ی_به نظرم بهتره بر 

 ؟ ییخوا یم ی..چیکرد دای_باشه بهونرو پهاکان

شلوارش   بیج یباال داد دستشو تو ییکردمو سکوت کردم که هاکان ابرو  یخنده ا  تک
 هاکان گفت: میدرحال قدم زدن بود  یالب یکه تو  نطوریبرد هم

 کنمینم ی..هرکاریشناسی_منو که مهاکان

  یتو نیآشنا هم هست ی که تحت فشارتون بذاره حت ستین یز یچ دی_نگران نباش
 ن یکلس هم رفت طشیح

 شد بهم نگاه کرد  یکنجکاو و سوال افشی ق هاکان

 _نه بابا کنجکاو شدم هاکان

 کرد  یهاکان تک خنده ا  دمشیاز سالن کش گهی سمت د  هیمچشو گرفتمو به    ناخواسته

 م؟ یری کجا م می_االن دارهاکان

 دی ای_ششش فقط دنبالم ب

دستمو گرفت به سمتش برگشتم که   یبه آروم شدی م دهیهمون طور که دنبالم کش هاکان
 باال داد ییابرو 

 ی ..دزد که نگرفتزمی مودبانه تره عز نی _اهاکان
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ضربان تند قلبم درون   الیخی ب یشدم حت الیخی براش اومدمو ب ییناز چشم و ابرو با
بهم دست داده بود   یلبم چه قدر حس قشنگ یلبخند رو  یملتهب قلب ناآروم و حت

اما هاکان که انگار   میدستشو ول کردم هنوز مونده بود بهش برس میکه شد  کی نزد
باال   ییابرو   هیبود خواستم چ دهیو فهم بودخورده  یسالن بزرگ الب یتو  انوینگاهش به پ

 داد

 ادینم ادم یوقته گذشته من    یلیخ لی_د هاکان

 ستادم یهوا تکون دادمو با لبخند روبه روش ا  یتو  دستامو 

چه  دیبزن انو یپ کمی  خوامیم دیبهش عمل کن دیبا ی داد  یقول  هی_هاکان خان شما به من 
 طلسمتون شکسته شد  دیشا دونمیم

هم قلب کرد    یبه سمتش برگشتم هاکان دستاشو تو ستادموی ا یبراق یمشک انویپ کنار
فشار گذاشته  نیا  ی تو نکهیاز ا  دیرسیبه ذهنش نم یزی انگار دنبال راه فرار بود اما چ

برام حرف   نیبودو من کنارش بودم درباره ا  ضی مر   یخوشحال بودم وقت یلیبودمش خ
و به خاطر کلسش  انو رفته و چون به زور خونوادش  ینوجوون بوده کلس پ یزد که وقت

  یولش کرد چون بهش علقه ا نیتوش رشد نکرد به خاطرهم ادی کارو کرده بود ز  نیا
نه تا چه حد   ای واقعا هنرش تا چه حده اصل بلده بزنه  نمیبب خواستمینداشت االنم م

  دیندارم با  تعداد که اصل توش اس  کردیم  فیداشت از خودش تعر  یکارش بده که اونطور
 نمیبب

باشم درضمن   یمزاحم کس خوام ینم رنی م انویشلوغه آدما م کمی  نجایا  لی_د هاکان
 آبروم بره  خوامینم

  دینگاه و رفتارمو د یتحکم تو   یدادم هاکان وقت هیتک واریکردمو  به د یخنده ا  تک
 د یکش یپوف

من   دیو برام بزن انویسر پ دی لطفا بفرما  نی هم یبرا  دیمورد بحث نکن  نی_آقا هاکان در ا 
بهتون اعتماد   دیبزن دیتونیم دی ستی ن دیزنیکه شما دربارش حرف م یمطمئنم به اون بد 

 دارم 
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  انویگفت از کنارم رد شدو پشت پ یزدو با سر باشه ا  یبهم نگاه کرد لبخند کوتاه هاکان
لبخند بهش نگاه    هیبرداشت به سمتم برگشت با   انورویپ ی دهایکل ینشست محافظ رو 
  یکیپاش گذاشت و اون   یبرد هاکان دستشو رو  بوردهایو سمت ککردم که اونم دستش 

زدم چه قدر قشنگ  یکرد به زدن لبخند محو  ع شرو یبه آروم بوردهایک یدستشم رو 
فشار داد   دارویاز کل یدستشم باال اوردو بعض یکیاون    یبه آروم زدی م انو یداشت پ

حد برام   ن یتا ا  انویپشت پ نکهیاونا بود از ا  یبودو توجهش رو دهایکل ینگاهش فقط رو 
داشت اونقدر   یقشنگ یلیخ یضعف رفت صدا  کمیشده بود ته دلم   یجذاب و خواستن

زدو همچنان   یهاکان نگاهشو باال اورد بهم لبخند   کردیم  میدلنواز بود که داشت احساسات
گونم  یشدنم رو  یقطره اشک از سر احساسات ه ینگاه کنه نواخت  دا یبه کل نکهیبدون ا

زدو به ادامه کارش پرداخت   یلبم پاکش کردم اونم لبخند  یلبخند رو هیکه با   دیچک
در   کهویکه  زدمیداده بودم غر م هیتک لی و یافتادم که به در پشت لحظهاون  ادیناخواسته  

و کنار   م یاون موقع که باهم سوفله خورده بود ادی  ا یباز شد از پشت رفتم تو بغلش..
که دستمو گرفته   یلحظات ادی بوسه اون شب.. ادی شده بود پاک کرد..  یدهنمو که شکلت

حرکت اخر   یلبخند زده بودم نگاهشو برا  ششده بودمو به رو  رهیبود تمام مدت بهش خ
براش دست   عی کرد سر زدو منتظر بهم نگاه  یکه زد به روم لبخند رویانیپا  تمی باال اورد ر

 نگاه کرد  بوردهایزدو به ک یزدم که لبخند

 بتونم..به نظرم بهتر زدم  کردم ی_فکر نمهاکان

  یلیبود خ بایز  یلیبود آقا هاکان..خ ی_واقعا عال

 گفت:  دادیلبخند که دندوناشو نشون م  هیبلند شدو با  انویاز پشت پ هاکان

 خب یلیبغلم نذار خ ری _هندونه ز هاکان

 کرد ی بود بهتون افتخار م  نجایا  تای رز  ورینی_س

 چندتا اشتباه داشتم  هینقص نبود  ی_خب اونقدرها هم بهاکان

گوش   یق ی لذت به موس یالبته اگه فقط برا   دهیم  تی به اون اشتباها اهم ی_آقا هاکان ک
 نقص باشه  یب یز یدرست بودن چ یبرا  ستین  یاز یبدن درضمن ن
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شده بود اما   کی هوا تار   میزدی قدم م میداشت مو یود اومده ب  رونی هاکان از هتل ب همراهه
 و محشر بود  بایز  نجایشدرو روشن کرده بود چه قدر ا یجاده سنگ کار یرنگ یالمپ ها 

 نقص ها باشم  ی_من دوست دارم دنبال بهاکان

  یزشت هینقص  هی  یوجود نداره همه چ ینقص یب  زی چ یزندگ نیا  یکه تو  دیبدون دی_با
 قانونه هی  نیداره ا 

 من فوق العادس  ی برا ننیبینقص م هیکه بق یزیاون چ   دی_شاهاکان

 شماست  قهیسل نمیا  دونمی_چه م

 میداشتیشلوارش برده بودو کنارهم قدم برم  بیج یهمونطور که دستاشو تو هاکان
 گفت:

 خواد ی_مثل من االن دلم املت مهاکان

 سمتش برگشتم با تعجب و خنده گفتم: به

 م یسفارش بد  میوقت شب؟خب تا رستوران بسته نشده بر   نی_املت؟ا 

 دارم  یبهتر  دهیا  هی_من  هاکان

  خوادیم  نمیباعث شد بهش نگاه کنم بب نیبه خاطرهم ستادی روبه روم ا دویچرخ هاکان
  زدیشب برق م یاهی اون س ی سرشو کج کردو بهم نگاه کرد چشماش تو  کمیبگه  یچ

 سرش بود  ی تو  ییفکرا هیانگار  

 یکن  یبرام آشپز خوام ی من م  لی_د هاکان

 ن ی_آقا هاکان من استعفا دادم..شما قراردادو پاره کرد 

  نی..آخریبه قولت عمل کن  دیزدم  توهم با  انوی _من به قولم عمل کردم و برات پهاکان
 غذا
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کتش بردم   قهی دستمو سمت  یزدم به آروم ی صورتم خم شد لبخند  یرو  کمی  اکانه
  هی:/ هاکان با رهی منو بگ تونهیاون م  قهی فتمیاگه بخوام ب   کردمیفکر م دیشا  دونمینم

 لبم گفتم:  ی بدجنس بهم نگاه کرد با همون لبخند رو  یلبخند و چشما 

 من برم تو آشپزخونشون   ذارنینم نجای_اما ا

من حاظرم به خاطر   ی..از طرفارهی دوستمه..رو حرفم نه نم نجایا  ری ..مد ذارنی_مهاکان
 رم یچندساعت آشپزخونشونو بگ یاملت تو برا

   هیساعت هم کاف هیچند ساعت چرا   گهی_نه د

 هم سفارش دادم  یا  گهی د زیچ  دی_شاهاکان

ن با خودش که راست شد منم  کردمو دستشو سمت پشتم برد همزما  یخنده ا  تک
 م یراست کردو دستمو گرفت به سمت هتل رفت

خودت منم تشکر کردم و   یهماهنگ کردم اونم گفت آشپزخونه برا  ری_از قبل با مد هاکان
 االن آشپزخونشو گرفتم    یساعتا یبرا 

 ن ی بود ختهی_پس برنامشو از قبل ر

 نار یخانوم پ یمنو دست کم گرفت دیبه ذهنم رس  نی_همون لحظه که برنده شدم ا هاکان

 د؟ یخوریم   ی_خب حاال آقا آصلن املت چه مدل

 ماست بود  کمی رازشم  یکرد ی منو کارن درست م  یبرا شهیکه هم ی_از همون مدل هاکان

  به شدی که وصل م یبه سمت سالن میباهم وارد هتل شد  دیخودشم خند دم یذوق خند با
 گفتم:  عی سر  یزیافتادن چ  ادی با به  کهوی  میآشپزخونه رفت

 د یسی وا دیسی _وا
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کنار خودم   دمیعقبش کش کم یبه سمتم برگشت بازوشو گرفتمو   یسوال  ستادوی ا  هاکان
باال داد   ییحالتم ابرو  نیا  دنی پامو عقب گرفتم هاکان با د هیپامو جلو و   هیگذاشتمش  
 تو سرم بود گفت:  یباشه چ دهیانگار فهم

  بیاما آس  یغذا درست کن  ستی..درسته با پاهات قرار نستین ی_اصل فکر خوبهاکان
 ادی م شیتو امر درست کردن املتم اختلل پ  نهیبب

 د؟ یآماده ا   د ی_شما نگران نباش

 ؟ ی دیکفشاتو د لی_د هاکان

  نکهیا  یرا فکر کردم؟ب ینگاه کردم من واقعا چ می ده سانت کیپاشنه بار یمشک  یکفشا به
 خم شدم کفشامو دراوردم هاکان چشماش گرد شد  ارمیکم ن

 ی شد زتر ی _چه قدر رهاکان

لنگشو ازم گرفت و   هیکرد   یبا حرص بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه ا  دیخند بعد
 گفت:

خوب بدوام االن   تونستمیمن کفشام دستم بود نم  یبگ یجر نزن نکهی_به خاطر اهاکان
که من کفش  یبزن یتونیکفش تو دستمونه غرم نم  هیهردومون   میکامل برابر هست
  ی اما تو راحت رو  دیباهاشون دو شهیاصل نم هیورن  نی منو بب  یکفشا ینداشتم تو داشت

 ی بدو  یتونیم  یصاف  نیسالن به ا 

  میکردمو موهامو عقب بردم هردومون ژست گرفت یخنده ا  تک

 گه یم  نیبهش آفر یکی..اون  گهیبرد د میبرد..ا  یزخونه هرک_تا در آشپ

  واریهردوطرف سالن د  یتوش نبود از طرف چکسی گفت سالن ه یباشه ا دویخند هاکان
نه  نهیمارو بب   تونستینه م  یکس نیداشت و تهش در آشپزخونه هتل بود به خاطرهم

داشتم به در  دیدویهاکان تند نم دنیبه دو  میدو سه من باهم شروع کرد کی بفهمه با 
  ییبلندم کرد رفتم تو شوک خنده با صدا  دوکمرمو محکم چنگ ز  یکی  کهو یکه   دمیرسیم
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پاهامو دراز کردمو   میدیدر که رس کی دستاش بلند کرده بود به نزد  یکردم هاکان منو رو 
   مینه شدوارد آشپزخو  موی دیدرو با پام باز کردم باهم خند یوقت دمیکش  ن ی پا رروی دستگ

 م یچون همزمان باهم وارد آشپزخونه شد م ی_خب االن هردومون بردهاکان

 منو   نینداز یم   نیزم د ی_منو بذار

 م؟ یبلند کنم خب کدوم سمت بر تونمیهم م گروید  ی_ده تا هاکان

  نجایخداجون چه قدر ا یبود نگاه کردم وا  دیسف  شیبه آشپزخونه بزرگ که همه چ کمی
 گذاشت با ذوق به سمتش برگشتمو گفتم:  نیمحشر بود هاکان منو زم

 کنم  یموشک باز  میآشپزخونه قا  هی ی آرزوم بود تو شهی_هم

خودش نگاه کرد بعد به من و بعدشم به  یبه سرتاپا  کمیچشماش گرد شد  هاکان
 آشپزخونه

 بگم نه دم یم  حی_ترجهاکان

 با سس مخصوص چه طوره؟  مویبت لکنارشم شر کنمیدرست م یشتریاملت ب ینطوری_ا

گوشه از آشپزخونه گذاشتم بعد بدجنس  هیکفشمو ازش گرفتمو   دیکش  یپوف هاکان
 ستادم ی دست به کمر روبه روش ا

االن گفته باشم   نی هم م؟از یگرگ و بره رو انتخاب کن میمستق  ای  میچشم بذار  دی_باهاکان
   شمیمن بره نم

 ر ی منو بگ ا یب کنمیگرگ شما گرگ من بره فرار م مونهی م دی _خب بره نش

 ی قفسه ها  ن یب دیکردو دنبالم دو یدر رفتم هاکان هم تک خنده ا  عی بعد سر و
  کهویتا نفس تازه کنم که  شدمی م  میجا قا هی یواشکی  کردمی فرار م لشیآشپزخونه و وسا

بودم باورم  خسته شده  یل یخ کردمیدوباره فرار م غیج هیمنم با   شدیم  دایسروکلش پ
دوست   تشویشخص نی چه قدر ا کردی م یباز  شکمو  میکه هاکان داشت باهام قا  شدینم
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هاکان هم به  دمیکش یپوف  ستادمی ا  کمی فاتیبدور از هر گونه تشر  یمیداشتم صم
 د یخند دو یرس میکینزد

 رسوال ی..ز رهیم تمیخودمون بمونه..وگرنه..کل..شخص ن ی_بهاکان

 مونهی..خودمون..منی..اتفاقا بنی_باشه جناب آصلن..ا

 سر املت   می_برهاکان

 _قبوله 

سمت از   ه یکردو به   یبهم کرد تک خنده ا  یسمت کفشام رفتمو پام کردم هاکان نگاه به
 آشپزخونه رفت 

 درستش کن  نجایا  ای _بهاکان

نگاه کردم   داده بود هیتک یبهش که  به قفسه کنار ستادمیا  زی سمتش رفتمو پشت م به
هاکان   کردم یکه داشتم املت درست م ینیزدمو شروع کردم به کارم درهمون ح یلبخند

 ادیازش خوشم ب شدی برعکس باعث م کردینم  تمیاصل اذ   رشینگاه خ کردیبهم نگاه م
  ریروش پن کمی ظرف گذاشتم  یبود املتو که درست کردم تو زی انگ جانیبرام قشنگ و ه

گذاشتم بهش نگاه کردم که نگاهشو از من به ظرف   ز یم  یو بعد جلوش رو  ختمیر  تزایپ
 مقابلش دوخت 

 د؟ یبخور  نجایا د ی خوایم  دی_مطمئن

 خوبه  میلیخ نجای_اهاکان

از املتو با چنگال برداشتو خورد با   کمیچنگال براش کنار ظرف گذاشتم ظرفو برداشت   هی
و   کنمیکه درست م یزیودم که چب  نیذوق خودمو تکون دادمو بهش نگاه کردم عاشق ا

 اد یکنه و خوشش ب فی ازش تعر خورهیهاکان م

 _چه طوره؟ 
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 _فوق العادس هاکان

   ستادمی زدمو روبه روش ا یلبخند

 به اسم فوق العاده وجود نداره   یزی_آقا هاکان..چ

 دستش اشاره کرد  یکردو با چنگال به املت تو  زیچشماشو ر کمی  هاکان

 جملرو تکرار کنم معلومه ازت  نیا  ییخوا یواقعا فوق العادس همش م  نیا  لی_د هاکان

از  گهید  کمیخودشم خندش گرفته بود  دمیهام کش  یبه چتر یکردمو دست  یا  خنده
 املتش خورد 

   زنمیماست بهش م کمی..دیدونی _خب راز منو که م

 نس لذت جداگا هی  نیداره ا یسحر  هیاما به نظر من دستپخت تو   دونمی_اره مهاکان

 زدمو گفتم: ختیری که هاکان داشت به دلم م  یذوق و خوشحال نهمهیاز سر ا   یلبخند

 کنمی _نوش جونتون آقا هاکان..خواهش م

 سرشو باال اوردو گفت:  یبه املت نگاه کرد بعد به آروم کمی  هاکان

 اده یز  یز ی چ هی_فقط هاکان

 زدم حواسم نبود اد ی نمکشو ز  کمی دونستمی_نمک؟من م

براش درست   گهید یکیبه سمتش رفتم چنگالو از دستش گرفتم تا املتو بردارم   عیسر 
 دستم گذاشتو گفت: ی کنم که دستشو رو

 کلمه آقاس  ادهیز   کهینمکش اندازس..اون لی _نه دهاکان

اوردمو مشکوک بهش  رونی دستش ب ری دستمو از ز  یبه آروم دیدستش لرز  ری ز  دستام
 حرفو نداشتم   نیصل انتظار انگاه کردم ا 

 _آقا؟ 
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 گذاشت بهم نگاه کرد و گفت:  زی م ی ظرفو رو هاکان

 یکنیمن که کار نم  یبرا گهیهاکان..فقط هاکان..د  یبهم بگ خوامیبه بعد م نی_از ا هاکان

 ..من به آقا هاکان گفتن عادت کردم فکر نکنم بتونم عوضش کنم زهی_آخه چ

 دوبار امتحان کن  یکی_ هاکان

 گفتم:  تیدادم بهش نگاه کردمو با شکاک  هیتک زیم به

 _هاکان؟ 

 تکون دادو گفت:  یسر  هاکان

 _مثل؟ هاکان

 خواست یاز من جمله م  نیبابا ا  یفکر کردم ا کمی

 _چه طور هاکان؟ 

 تکون داد  دی به نشونه تا یسر کردو ی تک خنده ا  هاکان

 _خوبه هاکان

نه اصل   ا ی  ادیبهم م نمیبا اسمش بگم بب ادویکه به ذهنم م ییفکر کردم بذار حرفا کمی
 دهنم!:/  یقابل گفتن هست وزنش تو

 هاکان  هیچه حرف نی _ا

 نه تکون دادمو گفتم: یبهم نگاه کرد دستمو به معن  دیلبش ماس یلبخند رو   هاکان

 _نه نشد هاکان..نشد

 یو تهاجم  یبا لحن عصب کهوینوک انگشتم آروم کنار سرمو خاروندم بهش نگاه کردم   با
 نه:/ ا ی گنجهی تو دهنم م مینطوری ا  نمیصداش زدم بب
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 _هاکان 

 خوبه تکون دادو گفت:  یسرشو به معن   هاکان

 ی آخر نی _به نظرم خوبه ادامه بده..البته به جز اهاکان

 ۵ بهیعج  کم ی_نه به نظرم اسمتون بدون آقا 

 بهم نگاه کرد  دویبه موهاش کش ی خندش گرفت دست هاکان

 آقا هاکان  میگیبهتون م  میزنی خودمونم حرف م نیب یوقت  یحت  نیلی_منو آ

 گفت:  یکرد با لحن کنجکاو  دی کرد حرفمو تا   زیچشماشو ر کمی  هاکان

 ن؟ یگی م یه من چخودتون؟..اونوقت دربار نی_آها..بهاکان

  میزنیحرف م نی همش تو خونمون درباره ا کنهیفکر م نینه االن ا   یهول کردم وا  کمی
 و تور کردن پسر پولدار:/   یابیهمون گروهک شوهر  هیقض

 ..هاکان اومد..هاکان غذا خورد..هاکان رفت یچیه میبگ  میتونیم ی_نه نه چ

 گرفت..هاکان داد زد..هاکان غر زد   رادی _هاکان اهاکان

روش به   کمی  دویعقب کش زو یم  یظرف رو دویکه خند  دمیبه موهام کش یشرم دست با
 برام اومد  ییسمتم خم شد بهش نگاه کردم که چشمو ابرو

 بگو هاکان   کهیبار د  هی_ هاکان

 گذاشتم سرمو خم کردمو گفتم:  زی م یخودش دستامو رو  نی به روش زدم منم ع یلبخند

 هاکان _

 ل؟ ی_د هاکان

 _بله هاکان؟ 
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 ل؟ ی_د هاکان

 _هاکان؟ 

 قد هم   میزد مویدی باهم خند  همزمان

 پس یگرفت ادی_ هاکان

 _اوهوم 

 هاکان   رونیب میخب االن بگو بر  گمیم  نتیتمر  ی_اوهوم نه بگو بله هاکان..براهاکان

 رون یب  میبر  گمی داره همون م ی_خب چه لزوم

  یبه اصطلح دهنت راه م ینطور یا  یتا عادت کن یکن نیتمر  دیگفتم با گهی _نه دهاکان
 افته 

 ..هاکان میبخور یدنینوش رونی ب می_بر

 من خستم  لی _اما دهاکان

 باال داد ییحرص بهش نگاه کردم که ابرو  با

 بگم باشه   یاری که اسم منو م یپشت هر جمله ا یانتظار دار ه؟نکنهی_چهاکان

 جمع کردم  زویکردمو م یخنده ا  تک

 هاکان  رمیخودم م ییای _تو ن

 ل ی _باشه خودت برو دهاکان

 هاکان  ی_خودت خواست

 ل ید شهی_کم کم اسمم داره خز مهاکان

 هاکان  گمیمنم م  لید  ی_تا تو بگ
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 باال دادم یابرو  هاکان

 ل؟ ید  اسینطوری_اهاکان

 _بله هاکان 

مون لبخند بودو هردو  ی صورتا   یرو  ستادمی که مرتب کردم روبه روش ا آشپزخونرو
شدم با تن   رهیصورتش خ  یپام بلند شدمو تو   یانگشت ها  یرو د یخندیچشمامون م

 مختلف اسمشو صدا زدم  یصداها 

 _هاکان..هاکان..هاکان..هاکان 

 گفت:  یصورتم به آروم  یکرد خم شدو تو  یتک خنده مردونه ا  هاکان

  یلحظه فکر کردم حقتو خوردم..برا  هی شیوسط   نیقشنگ تر بود ا   شی_اولهاکان
 جواب بدم   شویدارم اما بذار اول یجواب هیهرکدوم  

 خم شد  گفت:  یبه آروم هاکان

 ل ی_جانم دهاکان

  دویبه کتش کش یزد دست  یانداختم هاکان لبخند مردونه ا  نی زدمو سرمو پا یلبخند
 م یاومد  رونیمرتبش کرد دست منو گرفت و باهم از آشپزخونه ب

 

 ( نای)سول

هم با  لرویبودم د دهیجلسه رفته ساپانچا از مهرانا شن یبودم که هاکان برا دهیشن
  ی رفتن احتماال امروز برگردن االنم شرکت بودم تو روز ی از د دمیکش یخودشون بردن پوف 

در اتاقم زده شد به سمتش   کردمیم  یدگی شرکت رس یاتاقم نشسته بودمو داشتم به کارا
دستاشو از هم باز  یبا خوشحال نیوارد اتاق شدن انگ  ری بکو  نیبرگشتم در باز شد انگ

 کردو گفت: 
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 مینقشه دوممونو اجرا کن  میتونیکار م نیا  هی_عشقم در سا نیانگ

 کار کنم؟  یچ   ییخوایشدم م ری من تازه مد   نی_انگ

که   ییمارو به اونجا تی لیفام لهیتو به وس  یکن یکار ستین یاز یتو ن زمی _عزنیانگ
تو برو   یبذار به عهده شوهرت که بهش وکالت داد  نویتو بعد ا  یرسوند  میخواستیم

  نیمنم در ا  میدار از یبه داداشت رامان چون ما به داداشت ن ای خونه به خودت برس 
 به هاکان آصلن برسم  نیح

خودم تو شرکت باشمو کارارو بکنم از  خواستمیبرم م  نجایاز ا   خواستمینم دمیکش یپوف
 نیبرسه اما حاال مجبور بودم با انگ یبیکنم به هاکان آس یدوست نداشتم کار یطرف

 بهش وکالت داده بودم  یتوافق کرده بودم از طرف

 اد یسرمون ب ییبل  هی ی_عجله نکن

س  تو به کارت بر  نیهم ی..برا یدار یروزا انگار حواس پرت نیجان ا  نای_سولنیانگ
   میشیباشه؟ماهم وارد اجرا کردن مرحله دوم نقشمون م

 درو برام باز کرد  ن ی برداشتمو بلند شدم که انگ فمویقبول کردم ک یسرناچار از 

 رامان  شیپ رمی..مرمی_باشه پس من م

 خوش بگذره خانومم  زمی _برو عزنیانگ

 

 ( لی)د

  نیببره ا  روی خانوم ناکات که جلسه رفته بود به راننده سپرده بود که منو  یتمام مدت هاکان
  میجلسشون تموم شد مام برگشت یبهمون خوش گذشته بود وقت ی لیخ میاطرافو بگرد

برن جنگل کوتاه بگردن و    یرو  ادهیپ یگرفتن که برا  میتصم یناکات یهتل خانوم و آقا 
  میکه باهم بر میگرفت میاستانبول منو هاکان هم تصم  میبرگرد یبعد برگردن تا همگ 

  یدرخت ها ییبا یبود که به صورت واقعا ز  ی سنگ فرش شده ا   ریمس هی  یرو  ادهیپ
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کرده بود   ن ی نشستن گذاشته بودن اون اطرافو تزئ یکه برا  ییها مکتی اطراف جادش و ن
و آرامش توش    ییبا یوجه ز  نی هم کردنیدو نفر به زور رفت آمد م یک ی خلوت بود  یلیخ

محشر کنه از   رو ی هم داده بود تا همه چاطراف دست به دست  یبود که واقعا با سرسبز
اون قشنگ تر حضور منو هاکان کنار هم بود برام واقعا لذت بخش بود که کنارش قدم  

 م یزدیو باهم حرف م  داشتمیبرم

 حال مارو خوب کرد نه؟  یجا حساب نی _اهاکان

 خوبه حالم  یلی..خنیگیراست م یعنیاسترس داشتم..االن راحتم..  کمی یاومدن نحای_ا

با من کار   گهیچون د  مینیقبل بب نیع  گرویمدام همد میتون ی نم گهی_د هاکان
 م یهم و حرف زدن باهم ندار  دنید یبرا  یلیدل گهی..دیکنینم

 نمیبیم  گروی..همد میمشترک دار  ی_دوستا 

 شه ی_اره اما مثل قبل نمهاکان

من  بود اونم به   نی موضوع واقعا ناراحتم اما هاکان هم ع نیفقط من از ا  کردمی م فکر
  تونستمی بهش بگم که رستورانو نتونستم بخرم نم تونستمینبود نم یفاصله راض نیا

  خواستمیغرورم بشکنه نم خواستمینم کنمی باهات کار م امی بازم م ییخوایبهش بگم اگه م
زمان ارتباطمونو باهم   دادمیم حینتونستم به هدفم برسم ترج فمیفکر کنه من ضع

 درست کنه 

  یهرشب وقت تونمینم گهید نمیتورو بب تونمینم رمیم  ریکه د  ییصبح ها  گهی_د هاکان
 تورو بخورم  یغذاها  گردمیبرم

 _منم عادت کرده بودم

 .. دی_شاهاکان
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 یشدم هردومون سع رهیبه مرد جذاب روبه روم خ میبه سمت هم برگشت همزمان
  دادیلو م  روی لحن صدامون همه چ  یاما حرفامون و حت دمیحالتامونو بروز ند  میکردیم
   میهردومون ناراحت نکهیا

 میدوباره ملقات کن گرویهمد یروز  هی_ هاکان

 زدم  یلبخند

 د ی_شا

 نطوریلباش نشست نگاهشو ازم نگرفت منم هم  ی رو یلبخند مردونه ا  مچهین هاکان
  تونستمی هاکان شدم نم  یباز طلسم چشما دمکریاحساس م میکرد ی بهم نگاه م میداشت

هم   ینبود فقط روبه رو کی هم نزد  ادیفاصله که ز  ن یاز ا  یحت  رمی نگاهمو ازش بگ
 م یهم شده بود   یچشما   یباز جادو میبود  ستادهی ا

 ل ی_هاکان..د

  دهیهتل رس  یهمراهه هاکان به ورود میبه سمتش برگشت یناکات یصدا   دنیشن با
و همسرش از گردش برگشته بودن و    یاونجا پارک شده بود ناکات نامونیکه ماش میبود

 ما کنار هم بودن  یاالن روبه رو 

استانبول   یکار تو  یسر هی  میفتیراه ب دیبا  گهیبهمون خوش گذشت ما د  یلی_خیناکات
 نمتون ی بیاونجا باز م میدار

   دیداشته باش ی_حتما..سفر خوبهاکان

  م یکرد یبا  یبا  مویبغل کردم از هم جدا شد رویمن خانم ناکات میدست داد باهاشون
 شدنو راه افتادن هاکان به سمتم برگشت   نیسوار ماش  یوقت

 ماهم؟  می_راننده منتظره تا تورو برسونه استانبول..برگرد هاکان

 _االن؟ 
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 م؟ یبمون گهید کمی یی خوای_مهاکان

استراحت    نی بخوا دیشا نی اومد  رونیتازه از جلسه ب دینگفتم گفتم شا  نیا  ی_نه برا 
 دیکن

 گفت:  کردیهمونطور که با لبخند داشت بهم نگاه م هاکان

 ..تولی_شما نه دهاکان

 کردم  یخنده آروم دمویبه موهام کش  یدست

 که عادت کنم کنمیم یسع  یهنوز عادت نکردم ول دی_ببخش

گذاشته   نیماش ی کرده بودم تواز صبح چمدونمو جمع  میرفت نی به سمت ماش باهم
 بهم زد یلبخند  ستادیبودم هاکان روبه روم ا 

 املت هم ممنون  ی_خوش گذشت..برا هاکان

 زنم یخوب نم انویمن پ د ینشنوم بگ گهیخوش گذشت..د یلی_به منم خ

 ؟ ییایبا من ب ییخوا یخطر م ی_سفرت بهاکان

 _نه راننده منتظره گناه داره تنها برگرده 

 کردم که خودشم خندش گرفت  یباال داد تک خنده ا  ییابرو  هاکان

  امیپ هیتوهم   یخواست دهیاستانبول خبرشو رانندم بهم م   یدی_باشه پس برو..رسهاکان
 د یدیبده که مطمئن باشم رس

 _باشه حتما شما هم.. 

 عوض کردم جملمو  عیهاکان سر  ی باال رفتن ابروها با

 خطر ی_توهم سفرت ب
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جور   نیرفتم با سوار شدنم راننده درو برام بست به ا  نیگرد کردمو به سمت ماش عقب
بود راننده که سوار شد و   یاما خب چاره چ شدمی معذب م ییطورا  هی کارا عادت نداشتم  

زدمو   یبرام باال اورد منم بهش لبخند یبه نشونه خدافس یدنده عقب گرفت هاکان دست
زدمو چشمامو با   یشدنمون از هتل ناخواسته لبخند محو  ردستمو براش باال اوردم با دو

حد بهم خوش بگذره اونم کنار مرد    نیتا ا  کردمیهم بستم اصل فکرشو نم یرو  یخوشحال
ه استانبول  ب نکهیتا ا میتو راه بود  یساعت هی مثل هاکان  یمغرورو عصاقورت داده ا 

اصرار کردم قبول   یمنو به خونه رسوند ازش تشکر کردم و هرچ میراننده مستق میدیرس
به  نی لیدر انداختم که همون لحظه آ یتو  دی نکرد چمدونو برام باال اورد با رفتنش کل

 چمدونمم اورد تو  دویسمتم هجوم اورد دستمو کش

 شده   یچ نمی_زودباش..زودباش بگو ببنیلیآ

 نگاه کردمو گفتم:  نیلیبود اما چپ چپ به آ گرفته خندم

 کن  می بعد بازجو شعورمی_بذار از راه برسم دوست ب

  دویبه در کوب یپشت در موند مشت محکم نیلیسمت اتاقم رفتمو درو قفل کردم که آ  به
 با حرص غر زد: 

اونوقت من تو    یخوش گذرون ره ی خلص شم از دستت..خانوم م یر یحناق بگ  ی_انیلیآ
 هیچ  دونمینم یفکر اون کارو خواب و زندگ

 گفتم: کردمیکه داشتم لباسامو عوض م همونطور

   ی_از پس فوضول

 مبل منتظرم نشسته بود رفتم    یکه رو نیلیکه عوض کردم به سمت آ  لباسامو

 شد؟  یبعد چ یهتل با آقا هاکان رودرو شد یتو رفت لی_خب د نیلیآ

 باال انداختمو گفتم:  ی الیخیبا ب یا شونه

 ی چی_ه
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شب کنار هم تو هتل وقت   هی  لید  دونمیتورو م یها   یچیاون ه  ؟منیچی_هنیلیآ
 گه یبگو د  االی نشد؟ یچی ه یعنی دیگذروند

 گفتم:  عی مسئله تموم بشه سر  نیا  نکهیا  یبرا 

 بهمون خوش گذشت تاره به توهم سلم رسوندن  یبانمک بودن کل یلی_خ

 گم ی آقا هاکانو م دم؟منی کار دارم؟مگه اونارو پرس ی_من اونارو چ نیلیآ

 گه یقراره بشه؟همونه د ی_با هاکان چ

آقاشو گفتم حواسم نبوده به   دمیمن االن گفتم هاکان؟شا   نمیبب سای شدم وا یجور هی
 گند زدم  ی عنی  افشی ق نیا  یکوپ کرده بود نگاه کردم وا  کمی که  نیلیآ

 هاکان؟   یتو االن گفت نمیبب سای_وا نیلیآ

 د یلحظه زبونم نچرخ هی..آقا..زمی_آفا عز 

انگار   ینبود که اشتباه تلفظ کرده باش یینا یا هی_نه منو خر فرض نکن چون اصل شبنیلیآ
 استانبول   یکه آقا هاکان مونده تو هتل و تو با هاکان برگشت

دلشو خوش   ییزا یبه چه چ نی خندم گرفته بود بب د یدستهاشو بهم کوب  یبعد با خوشحال و
 یعنیآقا هاکان بگم هاکان   یبه جا  نکهیه؟ا یخب چ بافهیخودش م یو خرافات برا  کنهیم
  فیاتفاق افتادرو براش تعر  یل ماجراها اص دهیمغزش نم کش  یادیز   نینمونه؟ا یب یزیچ
چندتا بچه هم  هیتازه   کنهی بهتره وگرنه تو ذهنش مارو عقد هم م ینطوریا کنمینم

  لین کهویزنگ خونه که به صدا در اومد خواستم بلند شم که  یصدا  کنهی برامون تجسم م
با  ن یلیهمزمان همراهه آ  دویبه سمت در دو رونویب د یفرفره از تو اتاقش پر نیع

  م یگرد شده به سمت هم برگشت یچشما 

 شده؟  وونهی_د نیلیآ

 ..ینطوریپشت دره که ا  یک یعنی_
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   یقربونت بشم اله ی_ا لین

 گرد شد  چشمام

 ره؟ ی م یداره قربون صدقه ک ن ی_انیلیآ

 من..منم دلم برات تنگ شده بود قربون قدوباالت برم   زهی آرومتر عز کمی_

 لیدرگاه که ن یتو  دنشیبابام بود با د یبلند شدم شک نداشتم صدا  عیر مبل س  یرو از 
به سمتش رفتمو   عی ازش جدا شد سر لیشده بود جا خوردم بغضم گرفت ن زونیازش آو 

خدا بابام   شهیاومده بود استانبول باورم نم زمیعز   یمحکم بغلش کردم کوه صبرم بابا
  ری شوقم از گوشه گوشه چشمم سراز  یاشکا  بستممحکم منو به خودش فشرد چشمامو  

 شدن 

 می بابا  ی_خوش اومد 

 برو اونور نوبت منم بشه باز  ایحد بغلش نکردم ب  نیخب بسه من تا ا  یلی_خلین

آغوش مردونش   یطرف آغوششو باز کرد و همزمان باهم بغلمون کرد محکم تو  هی بابا
تنش تنگ شده بود    یآغوشو بو نی ا  یچه قدر دلم برا ختمیاشک ر  یبا خوشحال  دمویخز
   کی گرمش از نزد یصدا  یبرا  ش ی محبت پدر یبرا 

 در رفت  میخستگ  شی آخ نمیبی_چه قدر خوشحالم که دوتا فرشته هامو مبابا

 

 )هاکان( 

هم   ریدنبالم راه افتاد دم یبه راه افتادم مهرانا با نگران نایبه سمت اتاق سول تیعصبان با
 نطور یهم

خانوم   نایدستورو داده سول  نی ا  نیکارو نکردن آقا انگ ن یخانوم ا نای_آقا هاکان سولمهرانا
 بهشون وکالت داده 
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به شدت باز  نارویبهتر بود در اتاق سول یلیخ ینطور یمرد طرف بودم ا   هیپس با  خوبه
رو   دم یرفتم محکم کوب ن ی برگرده وارد اتاق شدمو به سمت انگ نکه یکردم که قبل از ا 

 داد زدم:   تیبا عصبان زشو یم

 ؟ ی کنیکار م ی چ یتو دار  نی_انگ

دکور صورتشو   خواستیبه من نگاه کرد ابروهاش باال رفته بود چه قدر دلم م  نیانگ
 به مهرانا خانوم اشاره کردو گفت:  نیانگ  ارمیب نی پا

 دادم که..بهت نگفت؟  حی_من به مهرانا خانوم توضنیانگ

 گفت:  زیبه سمت مهرانا برگشتو اعتراض آم نیانگ

 مهرانا خانوم  گهی_دستت درد نکنه دنیانگ

انگشت   کهی به سمتم برگشت درحال ن یشده بودم انگ رهیبهم فشرده بهش خ یلبا با
 گفت:  اددیاشارشو برام تکون م 

که باشه  یحاال هرک دهیکه کاراشو درست انجام نم  یهرکس نجای_هاکان جان ا نیانگ
 زنو اخراج کن نیاخراجش کن به نظر من ا 

بخش  یکارگرها وکارمندها  ی رفت یما راه ننداز به چه حق یزن برا  نی زن ا نی _اریدم
 ی اخراج کرد  رویخصوص

  افهیکه از ق ی تیم فشردمو با عصبانبه یدندونا  یخم شدم از ال  نیغضب به سمت انگ با
 : دمیبود غر دایو لحنم هو 

هزار بار    دیبا نیداریکه برم ی؟هرقدمیدی..فهمنی خودشو داره انگ ن یشرکت قوان نی _ا
   ستیمثل شرکت تو ن یدربارش فکر کن

اما آرومم اون با   یچشمام زل زد برعکس لحن حرص  یاخم کرد اونم تو کمی  نیانگ
 گفت:   یآرامش خاص
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چهل هزار بار  کردمی داشتم اخراجشون م یهاکان خان..من وقت د ی_نگران نباشنیانگ
 دربارش فکر کردم 

  یخوب یجا  یتو گروی ..همدخودهیمثل تو ب ی..حرف زدن با آدمگسید  زیچ  هی_تو دردت 
 ن ی انگ دید  میخواه

و مهرانا هم دنبالم راه   ر ی اومدم دم  رونیب نایخشم رومو ازش گرفتمو از اتاق سول با
افتادن به سمت اتاقم رفتم اون دوتا هم وارد اتاقم شدم به سمت هردوشون برگشتمو  

 گفتم:

کامل از تمام   ستی ل  هی دینذار ی به انصاف ارتباط عموم دیها دقت کن  مهی_به پرداخت جر 
 میبه فکرشون باش  دیبا  دیرام آماده کنکه اخراج شدن ب ییکسا

 برگشتمو ادامه دادم  ریسمت دم به

خبر   میکنیکه باهاشون کار م  ییگروه ما شرکامون و به تمام شرکت ها  ی_تو به شرکت ها 
 نشه هیحقش ضا یکنن کس دایکه کار پ میبده به همه کمک کن 

 کلفه بود گفت:  یکه حساب ریدم

 کنمی م یدگی ن رس_باشه هاکان باشه من به اوریدم

استخدام شدن بحث   دیکه جد ییعنوان با کارمندا چیبه ه دی_به اعصابتون مسلط باش
 ادی که آروم باشه قدرت دستش م یکس دیآروم بمون هیجنگ روان هی  نیا دینکن

 

 )دو روز بعد( 

 ( لی)د

استانبول   ادیخبر کرده بود که ب لیاتفاقات افتاده بود پدرمو ن یلیدو روز خ نیا  ی تو
  یکار درست هم بلده وقت ست ی بلد ن یمن فقط خرابکار  یکوچولو طون یش نیدرواقع ا 
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که  زنهی به پدرم زنگ م لی موضوع خبر نداشت ن  نیبودم البته پدرم از ا یمن ساپانچا
  دیقرار خر  نیبه اسم خودش نداره به خاطرهم یسند چون  رهی وام بگ تونهینم لید

سند خونرو گرو بانک بذاره بابا هم نه گفته  تونهیرانو بهم زده به بابا گفته که اگه مرستو
حرفا راستش خودم    نیاز ا   رمویگی استانبول براش وام م  امینه برداشته که من م 

پدرمو   ی خب اجبارها اخونه پدرمو گرو بذارم ام  خواستمیطور بشه نم  نیا  خواستمینم
شد رسما سهم آقا محمد به اسم   میدو روز قراردادها تنظ نیا  یکرد تو  یخواهرم منو راض

اما    میریجشن بگ  هیحتما   دی به رامان خبر دادم که گفت با یزده شد از طرف یمنو مانام
ه  یرستوران  راتی تعم یعقب کارا  میبابامم بهتره جشنو بنداز  یکارا  ر ی گفتم من فعل درگ

  شیکارا داشت بهتر پ مینداشت راتیبه تعم یاز یهم ن ادی شده بود چون ز  تموم ییطورا 
خوشحال   یلیخ کردمیم یبررس  روی آشپزخونه بودمو داشتم همه چ یاالنم تو  رفتیم

آشپزخونه باشم و   ری برام رنگ گرفته بود قرار بود من مد اهامی دوباره رو ادیز  یلیبودم خ
بکنه فرو   تی بهتر بود هرکس تو سررشته خودش فعال ینطوریرستوران ا ریهم مد  یمانام

تابه هارو چک   یقفسه ها ماه  یاجاق گازو کنترل کردم خوبه سالم بودن خم شدم از تو 
نگاهمو   کمی  یقفسه قرار گرفت چشمام گرد شد به آروم یکنم که دوتا دست مردونه رو 

 تعجب کردم  کمیزدمو   یظیلب هاکان لبخند غل  یلبخند رو  دنیباال اوردم با د

 املت سفارش بدم؟   هی تونمی_مهاکان

 هاکان  یعنی_آقا هاکان..

بهش نگاه کردم که نگاهشو ازم گرفتو   یتر شد با خوشحال ظیلبش غل یلبخند رو   هاکان
 سمتش وارد آشپزخونه شد یکیقفسو دور زد از اون 

  میتونینم یمدت طوالن هیانگار  میکرد  یخدافس  یطوالن یطور هی ادمهی _اونطور که من 
 م ینیهمو بب

 بتونم بکنم و اومدم  یکمک ه ی دی..گفتم شا ستین ادم ی  یزیچ نی_من اصل همچهاکان

 نشه شهیمگه م  شهی_م
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نگاه کردم که ابروهاش   کلشی بهش زدم به ه یثی منتظر بهم نگاه کرد که لبخند خب  هاکان
 نگاه کرد  کلش یبه ه دیباال پر

 ست؟ یبهتر ن ادیکه زنگ بزنم کارگر ب کنمیفکر م نی به ا یکنیکه نگاهم م ینطوری_اهاکان

 کردمو بهش اشاره کردم که دنبالم اومد  یا  خنده

 ای _نگران نباش بدو ب

 

 کل(  ی)دانا

 یطونیپدرشو نگران نکنه چهره شادو ش نکهیا  یانداخت اما برا  دیدر کل یخسته تو  لید
دعواشون   میبهتر بگ ایبه خودش گرفت طبق معمول باز با هاکان جروبحثش شده بود 

  یها  یکه لجباز  شهیشدن آخر معلوم نم نیباز باهم سرسنگ کمی نیشده بود به خاطرهم
هم خبر  یزی خونه نبود و از چ لی که د یمدت  مانرا  شهیم  دهیدونفر به کجا کش نیا

اونو بفرسته    کنهیم یرامان سع دنیبا د کنهیباز م درو نیلیآ  رهی م لی نداشت به خونه د
متوجه   شهی رد م لیاما متاسفانه اون لحظه که پدر د فتهیچشمش بهش ن  لیبره تا پدر د

و   رهیبه سمتش م لیخونه هست؟"پدر د لید  رمی خب م یلی"خدیکه پرس  شهیرامان م
رامان هم که انگار   کنهیم  یکار داره و خودشو بهش معرف یچ لیکه با د  پرسهیازش م

که    گهیکرده بهش م دایکه عاشقش بود پ یوقت گذروندن با پدر دختر  یبرا  یفرصت خوب
موضوعو   ل یو ن نی لیهمراهه آ  کمی و   کنمیهستم و تو کاراش کمکش م  لیمن دوست د
 کنهیم یق تخته نرد بود باز که عاش لی نشه رامان با پدر د یعصبان لی د  درجمع کردن تا پ

  گردهیکه برم لیمثل همه د قشونی از سل یلیکه خ شنی متوجه م زننی باهم حرف م یوقت
 شهی چشماش گرد م کننیم یدارن باز  متی رامان و پدرش که با صم دنیخونه با د

به اتاقش تا   رهیو م  خندهیهم م  لید دنیم حیدخترا به طور خلصه براش ماجرارو توض
که رامان به   دونستیموضوع خوشحال نبود چون م  نیاز ا  ادی لباساشو عوض کنه اما ز 

  ییبود رامان دستشو یآشپزخونه درحال درست کردن ماکارون ی تو  لیحس داره د لید
  لید رشدخت شیبه آشپزخونه پ ره ی و م  کنهیغفلت استفاده م نی از ا  لیرفته بود و پدر د 
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کسالت   کمی اومد اما چون  یکاش مادرشم م زنهی م یه روش لبخند پدرش ب دنیبا د
 ادیداشت نتونسته بود ب

 بابا نایخوب جور شد   یلی_با رامان خلید

 م یمشترک هم دار  ق یعل ییدخترم..خل  یلی_اره خعموکمال

   شهی دوست م ادوی که با همه زود کنار م هینجور ی_بله اخلق رامان ا لید

  واری پشت د ستادویا  دیاسم خودشو شن یاومد وفت رونیب ییاون لحظه از دستشو   رامان
 شد تا حرفاشونو بهتر متوجه بشه میآشپزخونه قا 

 یکن یبهش نگاه م یتوهم وقت  ادیخوشم م  یلیپسره خ ن ی_من واقعا از اعموکمال
 خندن یچشمات م

ود که به دل پدر خوشحال ب   یلیزد خ یناخواسته لبخند محو  دیابروهاش باال پر  رامان
حرف   ن یدربرابر ا  لید شدی محسوب م یخوب  از ی مرد امت  هی یعشقش نشسته بود برا 

 زدو روشو از پدرش گفت  یداد سکوت کنه فقط لبخند حیپدرش ترج

 ی کرد یاومد رو نم یخوشت م یاز کس یبود ینطوری_تو از اول هم همعموکمال

 بستو آروم با خودش گفت: یچشماشو از شدت خوشحال رامان

 نهی_ا رامان 

که پدرش زده بود  یکرده اما حرف یسکوتشو پدرش بد معن نیکه ا  دونستیم لید
دلش بودو کم کم داشت بهش    یکه تو   یزیاالنشم داشت اون چ نیدرست بود چون هم

رامان   دنیرامان به سمت آشپزخونه رفت هردوشون با د  کردیکتمان م شدویعلقه مند م
 زدن  یلبخند

 برم  گهی_من درامان 

 ؟ یمونینهار نم ی_پسرم برا بابا
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به اونا   دیاومده با  شی دوست داشتم بمونم اما چندکار برام پ یلی_خرامان 
 برسم..خوشحال شدم عمو کمال 

 یی ا یب ای خوشحال شدم پسرم..حتما آنتاک  دنتی_از دبابا

 چشم حتما  ی_به رو رامان 

 بهش نگاه کرد  ییبا خوشرو لی کمال ازشون فاصله گرفت د عمو

 ی موندی_کاش ملید

اما شب تو خونم   رمی شب مهمون دعوت کردم من دارم م یبرا  ی دونی_تو که مرامان 
 ل ید نمتیبیم

داده بودو همرو هم دعوت    بیترت یجشن خودمان هی  لیبه مناسبت رستوران د رامان
 زد  یگفت و به روش لبخند یباشه ا  لیکرده بود د

 ..ی_بابام وللید

 ی فسقل نمتیبیم  اری..فوقش اونم با خودت بری_خب ازش اجازه بگرامان 

 خدافس اقا غوله  ی_خودتلید

  نیحرف زدن که رامان به ا  لیشده بود دخترا خونه رامان بودن درواقع با پدر د  شب
اومد به    یقرار نداشت حتما م ری گرفته اونم گفت که اگه با عمو کاد ی مهمون هیمناسبت  
هاکان..هاکان   یبه خونه رامان رفته بودن همه بودن حت یدخترا بدون نگران نیخاطرهم

تفاوت بود اما   یخونسردو ب شهیبده هرچند هم نشو خودشو خوشحال ن کردیم یسع
گرفته بود پنهون کنه    لید یکه رامان برا  یمراسم ن یبودنشو از ا  یعصب کردی م یسع  نباریا

 گفت:   یاومد با خوشحال  یبه دست به وسط سالن م کی ک کهیرامان درحال

 کتون یاز ک نمیا  گهی_خب درامان 
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با   لیباال داد د ییدست رامان ابرو یتو  کی ک دنیبه سمتش برگشتن هاکان با د  همه
 ستاد یرامان ا  یخنده روبه رو 

 تازه متولد شدم   یدختر کوچولو  هیاحساس کنم  یکنیم  یکار هی_رامان  لید

 ی اومد ایبه دن اهات یامروز دوباره با رو یعنی  گهی _راسته درامان 

 زد   یخندپوز  دویصحنه ابروهاش باال پر   نیا  دنیبه رامان زد هاکان با د یچشمک لید

 _حق با توهه لید

 _زودباش فوتشون کن خب رامان 

 ن ی ایهمه ب  نی _باشه..بدولید

شروع کرد به شمردن و همه باهم فوت   یبلند  یدور رامان جمع شدن رامان با صدا همه
 همو بغل کردن   یبا خوشحال ی و مانام  لیکردن د 

از دست    کوی هم ک نیلیآ ارنیرفتن آشپزخونه تا چاقو ب ری و دم لیفوت کردن شمعا ن با
  رونیبه ب  یگذاشت هاکان نگاهشو ازشون گرفت و از پنجره قد  ز یم  یرامان گرفتو رو

 یدنینوش هیداشت به سمتش رفت   رنظری که تمام مدت حرکات هاکانو ز  نیشد پل رهیخ
 ازش گرفت  وانوی کردو ل یبهش تعارف کرد اونم تشکر

 ر هاکان؟ _خب چه خبنیپل

 برگشت  نی به سمت پل هاکان

 ن؟ ی_درچه مورد پلهاکان

 گه ید لی _درمورد دنیپل

خودش   یبزنه وقت یموضوع حرف  نیدرباره ا  خواستینم دیابروهاش باال پر هاکان
 ه یکه الک دونستیم
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موضوع باهات    هینه؟من خسته شدم از پس درمورد  یشی_فکر کنم تو خسته نمهاکان
 حرف زدم 

کنم که  می تفه رویز یخسته شدم به همه اونچ یلیخسته شدم هاکان..خ  یلی_منم خنیپل
 کنه؟ یچرا ازت فرار م لیکه د یکن ی..مثل اصل فکر نمشنیمتوجهش نم

 ن یپل کنهیفرار نم یاز کس  ی_کسهاکان

   یبد ر ییهارو تغ تی واقع یتونیبا انکار نم ؟امایکنیبازم انکار م یعنی_نیپل

  لیکه چرا د   دونستیم  نیموضوع خبر دار بشه اما پل  نیدرباره ا یکس خواستینم هاکان
کرده بود که به   فیبراش تعر  روی هم همه چ ل ی بود د قشیباشه رف یهرچ کردیفرار م

    کنهیکارو م نیکه ا   لسیخاطر کار ن

 کنهیکارو م نیکه چرا ا  یبدون یو توهم کنجکاو  کنهیاز تو فرار م  لی_دنیپل

اگرم   می باهم حرف بزن ایب ی دونی م یزی ..اگه درموردش چمیبکن یکار هی  ای_پس بهاکان
   مینزن یدربارش حرف موی موضوعو ببند  نیا  شهیهم ی برا  گهید یدونینم

قول داده بود   دنیخندیم  دنویبر یم  کارویبرگشت که داشتن ک لیبه سمت رامان و د  نیپل
  خواستیم  نیگفته بود اما انگ نیخودش نگه داره هرچند به انگ  شیپ لرویکه راز د

 شد یخراب م ی همه چ گفتیبهشون کمک کنه اما اگه به هاکان م

 دونمینم یزی_نه چنیپل

زدو   یاز ماجرا خبر داره پوزخند نیکرد انگار که بدونه پل نیبه پل یدار ینگاه معن هاکان
 اومد   یکوتاه م هیقض نی ا  ینگاه کرد عمرا تو  ابونیبرگشت و به خ رونی به سمت ب

 _هاکان؟ لید

کردو   یتک خنده ا  نیدستش بود پل کی برگشت که دوتا ظرف ک لی به سمت د  هاکان
 گفت:
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 با هاکان بخور..من رفتم نجایتو ا  رمی گیم گهید یکی از دخترا  رمی من م  زمی_عز نیپل

لبخند بهش نگاه    هیهم با   لی گرفت د ل یاز بشقاب هارو از د یکیهاکان   نیرفتن پل با
 امروز عصرشونو خاتمه بده  یدعوا  خواستیکرد م

 ..عصر حق با من بود یمعذرت خواه ومدمی_نلید

 رو سر من  ختیکتابا ر نی _اوهوم..به خاطرهمهاکان

 رفته؟  ادتی تازه کمکت کردم  دردت نگرفت  نهی_مهم ا لید

 سرم   یرو  یکرد خودتم آوار شد ری_اره خب پات گهاکان

نگاه کرد   کردیکردو به هاکان مرد مغرور روبه روش که بهش نگاه نم  یتک خنده ا لید
 به سمتش برگرده گفت:  نکهیخورد بدون ا  کشی از ک کمیبهش زد هاکان   یلبخند محو 

 ؟ یتنت کرد  دی _از عمد سفهاکان

 آقا مغرروه؟  یزد  پویت نیتو که از عمد ا  نی _علید

  لیتنش بود که اوندفعه د  ییخودش نگاه کرد رنگا پی به سمتش برگشت به ت هاکان
 باال انداختو گفت:  یدربارشون نظر داده بود شونه ا 

 بود  ی_اتفاقهاکان

   یشد  پی..خوشتنطوری_مال منم هملید

 ی د ..خوشگل شنطوری_توهم همهاکان

گرفت هاکان   یهاکان دل ضعفه خاص ف یتعر  نیکردو احساس کرد از ا   یتک خنده ا لید
 زدو دوباره به سمت پنجره برگشت  یهم به روش لبخند 

 نه؟ یست ی _خوشحال نلید

 اد یخوشم نم یاز دورهم  ادیکه ز  یدون ی_به خاطر تو اومدم خودت مهاکان
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 هاکان؟   یسرد شد کمی _چرا با رامان لید

 ی خبر ندار یزیسرد نشدم تو از چ  ی_من با کسهاکان

 ومد یساپانچه اما ن ادی باهات ب  یداد شنهادیبهش پ دونمی_دارم..ملید

 برگشتو گفت:  لیزد به سمت د  یپوزخند هاکان

ساپانچا باهم   یی ایمن تورو دعوت کردم ب  کردیفکر م ستی ن نی_مسئله فقط اهاکان
  کنمیکارو نم نیچون اصل ا   لی معذرت بخوام د  برم ازش یجروبحثمون شد انتظار ندار

 خوام یداداش..من ازت معذرت م میدونی_مرامان 

  یهمزمان به سمت رامان برگشتن هاکان به رامان نگاه کرد درواقع دعوا   لیو د  هاکان
با اونا رفته و رامان گفته بود که چرا همش باتوهه چرا   لیبود که چرا د  لی اون دوتا سر د

باهم جروبحثشون شده بود که بعدش رامان با   ی کشونیاونو هم با خودت م  یریهرجا م
  هیامشب دعوتش کرده بود و   یاما قبلش به مهمون رونی ب بوداز شرکت زده   تیعصبان
 هم بهش زنگ زده بود  گهیبار د

  نوی..البته قبلش ا نی پا ندازمیخودمو م نجاینه وگرنه از هم گه؟نه؟نگوید  ی_داداشمرامان 
 بخورم بعد 

دسته مبل گذاشت و آغوششو    یرو  کشویکرد ظرف ک  ییصدا یتک خنده مردونه ب هاکان
 رامان باز کردو همو بغل کردن  یبرا 

 ی داداش من شهی_تو همهاکان

 صدامو باال بردم  خوامیبازم معذرت م نطوری_توهم همرامان 

 ست ی_مهم نهاکان

رامان حساس   یداشت رو   کمی هاکان  کردیبا لبخند بهشون نگاه کرد احساس م لید
  قتیحق کهی و فقط زاده تصور خودش بود درحال کرد یاشتباب فکر م دی اما شا شدیم
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رفت باهاشون مشغول حرف   زدن یکه داشتن حرف م ریو دم نی لیبه سمت آ لی داشت د
  یکرد رامان هم لبخند ینگاه جد ماناون دوتا توجهشو گرفت هاکان به را زدن شدو از 

 به روش زدو گفت: 

 نه؟  یکرد  یآشت  لی_به خاطر د رامان 

 ورد زبونته نه؟   لی_د هاکان

 گم ی م نمو یبیکه م  یزی_فقط چرامان 

  ی ا  نهیک ایقهر کنم  ستمین یگوشت کن..مرد  زهیآو ی بهت بگم تا عمر دار یزیچ هی_ هاکان
 کنم یداشتنش تلش م یکه بخوامو داشته باشم برا  ی کس یباشم..از طرف

مثل   کنمیتلشا م یلیقلبمه دارم خ یتو  کهیاون یداداش..منم برا  نطور ی_منم همرامان 
 کنم سهمشو بخرم   یراض رویو مانام  لی د کی عثمان آقا شر کنمیم  یدارم سع

 بهش نگاه کردو گفت:  یکرد جد یاخم هاکان

 عثمان؟  هم؟سی_چهاکان

بهش   ریدادم ششصدهزار ل  شنهادیاما من بهش پ شهیبه فروختنش نم ی_اره راضرامان 
 کنهیفعل داره فکر م دمیم

 ؟ ی کارو بکن نیا ییخوا ی_چرا مهاکان

  ارشونی اونجا کل در اخت  خوامیم یخوشحال باشه..از طرف شتریب  لید خوامی_مرامان 
 ی دارم..حتما بمون زی سوپرا هی امشب   یباشه..برا

به نشونه باشه تکون داد رامان به سمت گروهش رفتو باهاشون مشغول   یسر  هاکان
روشو   دویکش یپوف کرد یافتاد که داشت بهش نگاه م نیحرف زدن شد نگاه هاکان به پل

دونگ   یک یاون   یعنیشد سهم عثمان؟  رهیخ رونی از همه گرفت وبه ب
   دمیم  ه؟نشونتخوشحال باشه ار لیزد د  یر؟پوزخندیرستوران..ششصدهزار ل
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دارم   زیسوپرا هیشب خاصه براتون   هیدوستان امشب   دی_خب دوباره خوش اومد رامان 
 آهنگ بزنم  هی  خوامیم

 م؟ ی کن یتا باهات همراه یبخون ییخوای_کدوم آهنگو منیلیآ

 نفر  هی ینوشتم با تموم احساساتم برا  د یجد نوی_نه ارامان 

نگران به   کمی  دویبه کتش کش یدست ریعوض شد دم  لیرنگ نگاه هاکان و د همزمان
نشستو ژست   یصندل  یشد رامان رو رهی هاکان نگاه کرد اما هاکان با اخم به رامان خ

پر از غم و حرف اما   یکرد نگاه یبه هاکان نگاه ل یکرد د  میپاش تنظ  یرو  تارشوی گرفت گ
هاکان    کردیان که شروع کرد به خوندن نگاه مرام بهخاص  یاخم و دلخور هیهاکان با  
تکون   یتحملش براش سخت بود دست  خوندیآهنگو م نی ا  لید یزد داشت برا  یپوزخند

 دادو گفت: 

 برم  دی _به همه خوش بگذره باهاکان

شدن رامان روشو ازش گرفتو به زدنش ادامه   رهیبهش نگاه کرد هردو سرد بهم خ رامان
 ستادی صداش زد که هاکان ا  یبا غم بهش نگاه کرد به آروم لیداد د

 م یریآهنگ بمون هاکان..بعدش هممون باهم م  انی_تا پا لید

بهم نخوره و حرمتا شکسته   ییزایچ هیموندم..بهتره نمونم تا   یادی_تا االنشم ز هاکان
 نشه 

 _هاکان ریدم

 نکردم؟  یمت؟حرمت چرا شکسته بشه داداش؟مگه من ازت عذرخواه_حررامان 

  رو یکه با احساس نوشت یآهنگ  دیادامه بد  تونویرامان..مهمون ستی _بحث اون نهاکان
 اولش قشنگ بود    تمیچند ر نیادامه بده هم

  شیشگی تکون دادو با غرور هم نیبه طرف یکرد سر لی به د یدار سرد ینگاه معن هاکان
 جو گفت:   رییتغ  یبرا عی سر  لین دیکش  یاز سالن خارج شد رامان پوف



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

972 
 

 _بخون رامان جون..ادامه بده لین

با هاکان   رفتی کارش تمرکز کنه فردا م یگرفت فعل رو  میباز ژست گرفت تصم رامان
که منظور رامان از کلمه به کلمه  شدیخوب متوجه م لید خوندی م  یوقت  زدیحرف م

درمونش کنه اما   یچه طور دونستیکه نم یبه دلش نشست غم یاهنگش اونه غم بزرگ
چشماش   یاشک تو  ایظلم دن نهمهیاز ا   لینداشت د هیقض  نیفعل جز تحمل ا  یچاره ا

به   زدیآهنگ م لید  یداشت برا  یشد که با احساس خاص رهیخ یجمع شده بود به رامان
گفته بود که  نیبه پل لی د کنهیداره بهش نگاه م ینگاه کرد که با غم و دلخور نیپل

  دلخور لیهم بهش گفته بود که خودش خبر داره و از د  نیحسش به رامان دوستانس پل
زدنش واقعا حرف   یتمها ی رامان دست زدن صدا و ر یآهنگ که تموم شد همه برا ستین

بود نشست   یکه کنارش خال لی کنار گذاشت و به سمت د تارشویبود رامان گ ینداشت عال
  یتا اشکاشو پاک کنه دست خودش نبود هم احساسات دی به چشماش کش ی دست لید

رفتار هاکان که رفته بود به خصوص نگاه اخرش که پر از گله و   ن یشده بود هم از ا 
 ت هس   یزیخودشو رامان چ نیفکر کنه که ب خواستیبود ناراحت بود نم تی شکا

 شهی ..مثل هملیاز ته دلم بود د یکن یکار  ای  یبگ یزیکارو نکردم که چ نی_ا رامان 

ناراحت و پر از بغض بود رامان که به صورت   ل یبه رامان زد د یو کوتاه  نیغمگ لبخند
 نگران شد   کمی شد  قیدق لید

 ل؟ ی د یشد یکارم عصبان نی_از ا رامان 

 نشدم  یعصبان  یکارو از ته دلت انجام داد ن ی_نه چون تو الید

  یا جهیکم کم داشت نت د یلباش ماس  یشدن رامان لبخند رو ریکه اشکاش سراز  لید
زده بود به  لید  یرامان اون اهنگو برا دی ترسی بودو ازش م لشیکه برخلف م گرفتیم

  هی لیبود توش از عشقش نسبت به اون گفته بود اما حاال عکس العمل د  لی خاطر د
 بود  گهید زیچ

 انجام بدم   گرویکه دلم م  یزی_فکر کنم منم وقتشه چلید
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 گفت:  یو زور  نیلبخند غمگ هیبا   لی بهش نگاه کرد د یبا نگران رامان

 _بهتره من برم لید

به چشماش   یدستشو به آروم لیهم بست د  یکه بلند شد رامان چشماشو رو  لید
خودشونو   کردنیم یکه سع  ر یدخترا و دم لیشدن با رفتن د ریاشکاش بدتر سراز  دیکش

رامان چشماش سوخت   دنیبه اون راه بزننو به حرف زدنشون ادامه بدن به کارشون رس 
  نطوریا دی نبا کردیرفتار م ینطوریا  دیگلوشو گرفت نبا  خی ب یاحساس کرد بغض مردونه ا 

  لی بود؟د ی رفتارش چ نیا  لیمگه اونم دوستش نداشت؟پس دل  دیدی م  لیاز د  روی واکنش
داره دربارش   نکهیذهنش نقش بست هاکان و ا  یتو   زیچ هیزد فقط   رونیاز خونه که ب

 نیهم  کنهیم  یچه فکر

 

 ( لی)د

شده بودم   جیبرگشتمو بعد به سمت عثمان آقا واقعا گ یتعجب به سمت مانام با
 یعنی  نیا  کنمینم یهمکار  گهیکه باهاتون د  گفتی داشت م کردمیحرفاشونو درک نم

 نگفته بود یزیچرا بهمون چ م؟پسیدار گهید  کیشر  هیما    یعنیسهمشو انتقال داده؟

که نتونستم بهتون قبلش بگم اما خب وقت نشد من سهممو   خوامی_معذرت معثمان 
 انتقال دادم 

ما   دیجد  کی شر شونیباشه ا یحضور داشته باشن؟هرچ  نجایاالن ا د ی؟نبا ی _به کیمانام
 م یباهاشون آشنا بش دی هستن با

..حلل زادم  ارنی م فی تشر  گهی د کمی..ستنین بهیغر  شونیا دی _نگران نباشعثمان 
 د یجد  کی از شر نمیا  دی هستن..بفرما

  یقدم ها  ی که عثمان بهش اشاره کرده بود که قبل از خودش صدا یسمت کس به
بهش نگاه کردم   ری تحهاکان مات و م دنیمحکمش توجهمو جلب کرده بود برگشتم با د

  یهم که حساب یعثمان و محمد از سرجاشون بلند شدن و با هاکان دست زدن مانام
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شده بود به هاکان نگاه کرد اما اون زودتر از من به خودش اومدو از    ری شوک زده و متح
 نی سرمو پا نمیبیخواب م شد یبلند شدو با هاکان دست داد باورم نم شی صندل  یرو

هم بستمو فشارش دادم خوابه اره انقدر تو فکرشمو    یچشمامو رو یانداختم به آروم
  ا چشمم نقش بسته سرمو دوباره باال اوردم ب  یاون جلو  یکه االن اشتباه شبی اتفاقات د

نگاه کردم کم کم نگاه متعجبم  کردیاخم داشت بهم نگاه م کمیبا   یکه جد دنشید
اونم نگاهشو ازم گرفتو   یکرد  نکارویچرا ا  یبهم نگفت یزی چ ؟چرایچ  یعنیشد که   یسوال

 به سمت عثمان برگشت 

 ارم یدادن نتونستم نه ب شونیکه ا  یشنهادیسهمو بفروشم اما با پ  خواستمی_نمعثمان 

 آقا هاکان  دیکن یم  تی هم فعال ییمواد غذا نهیدر زم  دونستمی_نممحمد 

  ینطوریشد ا  گهی شد اره د گهید یعنیتکون داد که   یزدو سر یدار  یلبخند معن  هاکان
و   میو پنچ درصد سهم داشت ست ی هرکدوممون ب ی منو زجر بده االن منو مانام خواستیم
 هستن   شونیارشد ا  سیپنجاه درصد پس رسما رئ  شدیم  شونیا

فرصتو از   نیا  خواستمینم  میدار  دیجد ی کارها یدر شرکت جا برا شهی_ما همهاکان
 دست بدم 

  ییکهو ید؟ یسر جام بلند شدمو بهش نگاه کردم اونم بهم نگاه کرد فرصت اره؟کار جد  از 
  یتونیگول بزن اما منو نم نارویحرفا ا  نیتو؟اره خب با ا  نجا؟اونمیاونم ا 

 

 (نی)پل

که  شبی د م یشده بود رهیخ  رونیب طی به مح مویبالکن نشسته بود  یرامان تو  همراهه
اونهمه حس رامان خوشحال شدم اما از درون    یپاشو گذاشت رو ی حرف  چیه یب لید
با رفتنش از خودش به جا گذاشت ناراحت شدم اما   لیحال داغون رامان که د  یبرا 

 هرچند االنشم قبولش نکرده بود دیفهمیرامان م  دیباالخره با
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  یبرا  یجواب یتونینم یدون ی م نکهی..با ایشی من م هیشب ی_رامان توهم کم کم دار
و   یخسته بش نکهیبدون ا یری م یکه دوسش دار یپشت سر کس یری احساساتت بگ
 حوصلت سر بره 

شد انگار داشت درباره   رهی خ رونیروشو ازم گرفتو به ب یکرد به آروم ینگاه  میبهم ن رامان
خوش بودمو درکش   نیچون منم ع دیشا  سوختی چه قدر دلم براش م کردیحرفام فکر م

 فرو رفته  یسچه ح ی که االن تو  کردمیم

..همونطور که من تورو  یکنیول نم  لرویتوهم د کنمی _همونطور که من تورو ول نم
 ی دوست دارم توهم اونو دوست دار

 ی حق داشت دمیم؟شایهم هیشب یلیخ ی گفتی م ادتهی _رامان 

  دیبهش بگم با خواستمیکردم فکرامو کرده بودم م  ینگاه رونی به روش زدمو به ب یلبخند
من باشه و    یکنم تا برا یهرکار   کردمیفکر م نی اون لحظه فقط به ا   دیشا دونستیم
 ندم   یتیاهم خوردیم  گرانیکه به د ییبه عواقب بعدش و ظررها گهید

 بهت بگم  لیدرباره د دیهست با  ی زیچ هی_رامان اما  

 ه؟؟ ی_چرامان 

به شرکت تسلط   نایا  نیو انگ  نیکارنو از دست بد یکه باعث شد سرپرست ی_اون مدارک
 داده بود  نیاونارو به انگ لیکنن ن دایپ

 یهم تاب دادمو به سخت  یدستامو تو  کمیاخم بهم نگاه کرد  کمیجا خورد با  رامان
 گفتم:

 دونه یم نویا  لمیاونارو تو خونه هاکان گرفته..د لی..نیعنی_

 تکون داد  نیبه طرف یزدو سر یپوزخند رامان

 شهی م  وونهید_داداش هاکانم بفهمه رامان 
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 ؟ ینشد  وونهی د ؟توی _تو چ

 خودم  ی تو  زمیر ی..مگهیگشتن با داداش هاکانه د راتی _از تاثرامان 

 _ رامان..

 مسخرس  یلیحرفت خ  ن؟چونیپل  یگی م یاصل تو چ یفهمیم  چی_هرامان 

  لید نکهیو با ا  کننیم یهم دارن باهم همکار  نایو سول  لین یحت  ست ی _نه مسخره ن
 گهینم یز ی سکوت کرده و چ  دونهیم  نارویهمه ا 

 شد یچشماش هرلحظه متعجب تر م  د یموهاش کش  یتو  یکلفه دست رامان

 بهت گفت؟  نارویا ی_کرامان 

 یبه معن  نیالبته ا   دمیشن زدنیدخترا داشتن حرف م یبهم نگفت من خودم وقت ی_کس
 ست یپاک ن دیکنی که فکر م یفقط به اندازه ا  ستین  هیآدم بد  لی د نکهیا

 د یبه نشونه نه تکون دادو باز خند یکرد سر یتک خنده ا  کهوی  رامان

 خدا شهیباورم نم  ی_وارامان 

 شه؟ ی_باورت نم

   شهی..باورم نمنی_نه پلرامان 

 ده یبهت م یچه جواب ن یبپرس بب ل یبرو از خود د شهی_پس اگه باورت نم 

 هم بست   یزدو چشماشو محکم رو وار ی به د یزد مشت آروم یپوزخند رامان

 ل ید یعن ی..حاالم نقطه ضعف من  دیخبر جد هی کابوسا..هر روز  نیا  شهی_تموم نمرامان 

 

 ( لی)د
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  رفتمیم  میکه به عنوان دفتر رستوران در نظرش گرفته بود یکه به سمت اتاق همونطور
 که معترضانه و طلبکار بود گفتم:  یاومد با لحن یهاکان هم دنبالم م 

 بدونم؟  شهی د؟میکرد  یزیبرنامه ر  یشراکتو ک نی _ا

توجه به من از کنارم رد   یسمتش برگشتمو دست  بهش منتظر نگاه کردم اما اون ب  به
 شدو گفت: 

 گرفتم   میتصم  کهوی دیطول نکش ادی_ز هاکان

 گفتم: یکردمو با لحن مسخره ا  یعصب خنده

 که اصل خبردار نشدم اره؟   عی_آها انقدر سر 

 گفت:   یبا لحن خونسرد هاکان

 ؟ ی شدم ناراحت نجایا  کی شر  نکهی_چرا از ا هاکان

 ن یشد  کیشر  کهوی _ناراحت نشدم فقط تعجب کردم بدون خبردادن به من  

 ی بد حیتوض نکهیبدون ا  ادداشتی  هیتعجب کردم با   یتو استعفا داد  ی_منم وقتهاکان

 لبام نشستو گفتم: یحرص خوردن خودم رو  یاز رو   یلبخند

 آقا هاکان؟  ستین  یانتقام سخت نی _ا

 یفکر کن یا   گهید زی به چ ستیالزم ن  یا   گهید زی_نه انتقامه نه چهاکان

من برنامه    کیرستوران کوچ ی برا  یرستوران بزرگ هست واسه چ نهمهیاستانبول ا  ی_تو 
 د یکنی م یزیر

 نداره  کیبزرگ و کوچ  کننیکه همه م یکار زمیعز دم یخر  کردم سهم یگذار  هی_سرما هاکان

 ی رستوران بزرگ بخر هی  یتونستی م یداد شنهادیکه تو به طرف پ ی_با اون پول
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  یحت کننیکارا م یلیبه دست اوردن هدفاشون خ ی..مهم هدفه آدما برا دونمی_مهاکان
 رستوران بود نه رستوران بزرگ خانوم سرآشپز  نیاحمقانه..هدف منم ا   یکارا

 ؟ ی کن تی منو اذ ییخوایبود مگه؟م ی_هدف؟هدفتون چ 

  یبا کس خواستمیذره فکر نکردم..م هیندارم تا حاالم بهش  روی_من قصد آزار کسهاکان
 بشم که بهش اعتماد دارم  کی شر

حرفش    نیقدم عقب رفتمو با تعجب بهش نگاه کردم ا  هیجا خوردم  کم یحرفش  از 
 به من اعتماد داشت؟  یعنی

  یدونیبخرمش اما م یحت  ایکنم  یگذار هیرستوران بزرگ سرما  هی  یتو تونستمی_مهاکان
با  یلیبهت اعتماد دارم خانوم سرآشپز تو خ شه یم دایکم پ یلیقابل اعتماد خ کی شر

اونوقت چندبرابر   یکن ل یرستوران بزرگ تبد هیبه  نجارو یا یتونیکه م دونمیم  یاستعداد
  هیسرآشپز  هیتاجر و طرز فکر   هیفکر  ؟طرز ینیبی م  بمیج وت  گردهی همون پول دوباره برم

 فاصلس نشونیب ایدن

 به اطراف اتاق نگاه کرد  کمیفرو بردو   بشیج یکه دستاشو تو  دمیکش یپوف

فرصتو از دست ندم فقط   نی گذار خواستم ا هیمرد تاجر و سرما   هی_منم به عنوان هاکان
 کنم یبررس دمویرستوران جد خوام یاالن با اجازت م نیهم

به روبه  دمویکش یهاکان نگاهشو ازم گرفتو از کنارم رد شد با حرص پوف یاومدن مانام با
 کرد  یشدو تک خنده ا  رهیرفتن هاکان خ ری به مس افمیق  دنیبا د یشدم مانام رهیروم خ

 دست از سرت برداره  خوادی بوده اما معلومه نم  یاکان چتو و ه  نی ب دونمی _نمیمانام

 ی مانام  کنهیم دایمنو پ کنمی_هرجا هم فرار م

 ؟ ی فرار کن ییخوا ی_چرا میمانام

 شونش گذاشتم  یدستمو رو  ستادمو یروش ا  روبه
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 ده ی ند  ریشده خ هیقض ن یا  ری درگ یخودتو نجات بده و فرار کن چون هرک زمی _عز

  یتو  یرفتمو وارد سالن شدم متوجه هاکان شدم که کنترل کولر سقف رونیاتاق ب از 
دستمو دراز کردم   ستادمیبه سمتش رفتمو کنارش ا  دادیدستاش بودو دکمه هاشو فشار م

 اد ی نم رینخ دمید ادی اصل باد م نمیبب

 اصل؟   کنهی_کار م

 _متاسفانه نههاکان

 تموم شد؟  تونی_آقا هاکان بررس

 شرکت  رمی هم برداشتم االن م ادداشتی  هی_اره  هاکان

 دم ی من نفهم هیچ ادداشتی_منظورتون از 

من تو هر پروژه   ستمین کی قرارداد که شر یرستورانم فقط رو  نیا  کی من شر   لی_د هاکان
 کنم یقبول م تیکه هستم مسئول  یا

 می راه بنداز  یکه ساختمون تجار می خواینم  می_پروژه؟آقا هاکان رستوران باز کرد

   یبدون نارمی ا  د یبا یکنی کنار من کار م ی_وقتهاکان

 شدم  رهیکردمو به چهره خونسردش خ یخنده ا  تک

  کنمیبگم من کنار شما کار نم ن ی بذار یآقا هاکان ول د یذاریکلس م دیدار  یلی_کنار شما؟خ
 م یکیما شر

اما خوش   یر یبگ ادی  دیهست که با  زیچ یو کل یکار تازه وارد شد  یا یبه دن لی_د هاکان
 مثل من کنارته   یچون کس یشانس

  واریبه د دیتونینم خ یم ه یبدون اطلع ما   می بگم که بعدا به مشکل برنخور ن ی_بذار
 نیبزن
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نگاه کرد بعد نگاهشو به سمت من اوردو   لشی به موبا دویبه کتش کش یدست هاکان
 گفت:

گوشت   ی کجا بخر تازه از  یسبز   نکهیکن ا یدگی تو فقط به منو رس ل ی_به نظرم د هاکان
 کنم یم فی من رد   زاشویچ هیبق یکن  دایو..از کجا پ

 _آقا هاکان 

 ..هاکان صدام کن لید  ستی _آقاش الزم نهاکان

 رفت یبعد از مقابم رد شدو به سمت در خروج و

هاشم با خودم روز   نهیآشپزخونه و داخل سالن با من همه هز ی_امکانات رفاههاکان
 خوش خانوم سرآشپز

خدا از   یکاسش چرخوندم ا یچشمامو تو  دمو یکش یرفتنش خندم گرفت با حرص پوف با
 پسره  نیدست ا

 رستوران بکنه  نی به ا تونهیم  یادی _به نظرم آقا هاکان کمک ز یمانام

زدمو   یلبش بود منم لبخند گنده ا   یلبخند پر از معنا رو  هیبرگشتم که  یسمت مانام به
 گفتم:

 دشمنم ای  ی..تو دوست منزمی عز  ی_مانام

 میخودمونو به اون بسپار  د یبه نظرم با هیهاکان تاجر بزرگ گم؟آقای_مگه دروغ م یمانام

 

 )رامان( 

  خواستمی بود بهتر نم ومدهیشروع کردم به راه رفتن هاکان هنوز ن نایاتاق سول  یتو  کلفه
  مجبور شدم دهن باز   کهوی  دیشا ینطوریو علتو بپرسه ا  نجایا ادیاگه صدام باال رفت ب

 به اونم بگم رو یکنم همه چ
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 ؟ یدیشن  یبهت گفته رامان؟از ک یک نوی_انایسول

  دویدادگاه برنده بش یکه باعث شد شما تو  یداره ؟جواب منو بده..عکس  یتی_چه اهم
 بهتون داده؟  لین

فکر کرد   کمیشد   رهی ول کرد به برگه روبه روش خ ز یم  یخودکارشو رو  دو یکش ی پوف نایسول
 بعد به سمتم برگشت وگفت: 

حضانت کارنو  یعنی م یگرفته و مام ازش استفاده کرد  لی_اره اون عکسارو ننایسول
 اما ساکت موند  دونهیم  نویهم ا   لید میبه دست اورد  ینطوریا

خبر داشته   لید  شدیباورم نم دم یموهام چنگ زدمو دور خودم چرخ  یتا دستامو تو  دو
  دیاز خواهرش مراقبت کنه شا خواستیم  دادمیبهشم حق م  ینگه از طرف یزیباشه و چ

به پا   امتی قطعا ق دیشنی اگه داداش هاکان م یاز طرف  کردم یکارو م ن ی اگه منم بودم هم
اون کار هم کارنو از دست داده بود هم تعادل   باچون  گرفتیم  یبد ماتیتصم  کردویم

مدت   نیشده بودن و تمام ا  ش ی د زندگوار ییکسا  یاز طرف دادیشرکتو داشت از دست م
چون باالخره    گذشتیهم نم لی بودن که ازشون متنفر بود از د خته یاعصابشو بهم ر

 کرده بود یجرم بودو پنهون کار کی باشه اونم شر یهرچ

ما و نه ما   شیاومد پ ینه کارن م میبرنده بش روی زی چ میتونستینبود نم لی_اگه ننایسول
 م یبه اون دختره بدهکار  یلیخ نجای ا  می ای ب میتونستیم

داشت   لکسیچه قدر راحت و ر  کردمینگاه م  نایکرده بودمو با وقاحت به سول سکوت 
به هاکان لو بدم هرچند  رویکه من برم همه چ دیترسینم زدیدربارش باهام حرف م

سرد و   نطوریهم دید یوقت نایسول   شدنیبدبخت م لیو ن  لید  کردینم  دیتهد  نارویا یخطر
 ستادی بلند شدو روبه روم ا شیندلص  یاز رو  کنمیدارم بهش نگاه م یبعص

کوکه    فشیبهت بگم که ک  دیکارنه با  تی نگاهم نکن اگه نگران ینجوری_داداشم..انایسول
 ضرر نکرد..به جز هاکان البته   یکس رسهینم یضرر یبه کس میکنیکه م یکار نیبعدشم ا
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هم بود اونم مظلوم واقع شده بودو بهش ظلم    لی نگاه کردم فقط هاکان نبود د بهش
 شده بود 

 ل ی_د

 اما ساکت موند  دونهیم رویگفتم که همه چ نطوریهم هم ل ی_اره..دنایسول

دفاع از خواهرش ساکت   یهمونه..برا  نمونینداره..معصوم تر یگناه چ یه لی_د
 ده یکش ایبه خاطر شما چ  دونهیمونده..خدا م

 کردو گفت:  ییصدا  یتک خنده ب نایسول

  دونمیبدونه نم نو ینداره اما اگه هاکان ا  یگناه چی ه لی به نظر منم د ی گی_راست منایسول
  یکارو کرده تا خواهرشو نجات بده ول نیا  لیباشه د ینه هرچ ایمثل تو فکر خواهد کرد  

ماهم   ی حضانت کارنو از دست داد حت  ؟هاکانی فکرشو بکن یتونیکرده م  میرازو قا نیا
 نجا یا  میاومد

  فهموندیبهم م زرویچ هی حرفاش   نیشده نگاه کردم داشت با ا ز یر  یبا چشما بهش
 دم یمشکوک پرس

 _خب؟  

  یزیچ هی  خوام یم کنهیقطع رابطه م  لیبدونه تا آخر عمرش با د ناروی _اگه هاکان ا نایسول
 نشونت بدم 

اعصابم    یپاشنه بلندش رو  ی تقه کفش ها   یرفت صدا زشیگرد کردو به سمت م عقب
  نایسول شدی هاکان ازش جدا م  ینطوریا  گهیراست م نایسول  کردمی بود اما داشتم تحمل م

فلش   هیکارتون بنفش رنگ دراوردو درشو برداشت  هیاز توش   دیعقب کش زشویم  یکشو
 دم به سمتم گرفت فلشو ازش گرفتمو بهش نگاه کر

 االن؟  هیچ نی _ا
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  لی دل میدادگاه استفاده کرد  یکه ما ازشون تو  هی که توشه همونا یی_عکسانایسول
که  یکس  یعنی  گهیچندتا عکس د هیعکسارو انداخته و   لین دهیکه نشون م  یمحکم

 که کار اون موش کوچولو بوده  فهمهی کنه م یبررس نارویا

به دنبال داشته و با   یاون کار احمقانش چه عواقب  دونستیاگه م لیورانداز کردم ن فلشو
 کرد یکارو نم نیوقت ا   چیدرافتاده ه ایک

  لرویهاکان و د نیرابطه ب یی خوا ی..اگه مکنمیخواهرانه بهت م هیتوص هی_و حاال  نایسول
 ی ارینم ری گ یزیچ نی بهتر از ا  یخراب کن

 بودن دهیباهم رقص لیاون شب افتادم که هاکان و د  ادی  کهوی

 ؟ ی دیدور رقصو بهم م هی"هاکان_افتخار  

 ؟ یگی م ی_جد لید

 نار؟ یپ لنیمورد شوخ بودم د نیا   ی_چندبار توهاکان

 _خب منم چندبار بهت جواب رد دادم که االن بهت بدم جناب هاکان آصلن لید

  لی..با کمال مگنینه بهترشو م ایقربان    لیبا کمال م گنیزمانا م  نی_معموال ا هاکان
 شاهزادم" 

باهمشون صحنه همه جا باهم بودناشون   یخنده ها یهم بستم صدا  یرو  چشمامو
  دنیحالت هاکان با د  رییصحنه تغ  یو حت  کردیکه اصل به من نم  لی د  یصحنه نگاه ها 

  یبهم نگاه کرد فلشو محکم تو  یخاص طنتیبا ش  نایباز کردم سول یچشمامو به آروم لید
 و گفتم:گذاشتم  زیم  یدستم فشردم رو 

 کنمیکارو نم  نیکار بدبختاس..من ا  نی _ا

که   شدی به سمتش برگشتم باورم نم نایسمت در رفتم که با به حرف اومدن سول به
 دونفرو از هم بپاشم   یتا زندگ دادیبهم م  یشنهاد یپ نیهمچ  هیخواهرم داشت  
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 یکار کن یچ دی که با یدونی روز نظرت عوض شد م هی_اگه  نایسول

اونو  لی بخواد اما د لرویهاکان د د ینبود شا یزیچ  لیهاکانو د  نیزدم ب یپوزخند
اون روز با    ایتموم شده   لید ی هاکان برا  یخودش گفته بود معن نیل یچون آ  خواستینم

جلو چشم   لی د شدمیفقط باعث م ینطوریا  کردمی کارو نم نینه من ا  زد یپدرش حرف م
 رفتم   رونیزدمو از اتاق ب  وشبه ر یخراب بشه پوزخند تلخ هیبق

 

 کل(  ی)دانا

عکس ها خبردار   هیکه رامان از قض دیتا فهم نیانگ شد یم  یکم کم داشت قروقات یچ همه
  ینطوریبکنه و عکسارو لو بده ا  یرامان کار احمقانه ا  دادیاجازه م  دیشد نبا یشده عصبان

که  دیبا رامان حرف زد فهم  یوقت نیبه خاطرهم ردخویو هاکان بهم م  لید نیرابطه ب
رفت از   ل ی راحت شد رامان به سمت رستوران د الشی و خ هندار  یقصد   نیرامان همچ

  هی یتو  ذاشت یم  کردیکارو نم نیاون آهنگو خونده بود ناراحت بود کاش ا  شبید نکهیا
چند ست   دشیرستوران جد  یخوشوبش کرد برا   لیبا د  کردیکارو م ن یوقت مناسب تر ا 
 نهی از هز   یسر  هی ینطوریخوشحال کرد ا لروی د یلیبود که خ دهیقابلمه و چاقو خر 
  ذاشتنیکنار م نهیهز  یمقدار  د یقابلمه هم با  دیخر یچون برا  کردیم دا یهاشون کاهش پ

ناراحت  افتاد   یم شبید  ادی  یبود خوشحال بود اما وقت ششیرامان پ  نکهیاز ا  لید
موضوعو حل کنه که هم رامان ناراحت نشه و هم به   نیا  یطور ه ی خواستیم  شدیم

دوست خوب از دست بده   هی بودن رامانو به عنوان   خواستینم ننرسه او یبیآس یکس
  یو احوالپرس کی رامان به سمتش رفت باهم دست دادنو باز بازار تبر  دن یبا د  یمانام

  ن یهاکان شده از ا یو مانام لی د کی که شر دی رامان فهم یمانام ی حرفا  نیگرم شد ب
  ی کرد خونسرد یسع  اما دیموهاش کش ی تو یدست یکلفه شدو عصب  ختیموضوع بهم ر

رد   شنهادشویزنگ زده بودو پ امروز عثمان آقا بهش   نیخودشو حفظ کنه پس به خاطرهم
که  دیفهمیاون جملرو م یبود کلفه شد حاال معن  لید  کی هاکان باز نزد نکهیکرده بود از ا 

و هاکان جواب داد توهم  یهست که تو ازش خبر ندار زایچ یلیبه هاکان گفت خ
تره اما همش   کی نزد  لیهاکان از اون چند قدم جلوتره و به د کردیم  حساس ا  نطوریهم
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نداره هرچند بعد از  یکه به هاکان حس لسیکه مهم د دادیم  یمورد خودشو دلدار نی با ا
  روینا،دمی شرکت سول ینداره تو  یبه اونم حس لی بود که د دهیرامان فهم شبی اتفاقات د

  کی جلسه کوچ هیشرکت   ندهیودجه سال آدرباره ب نایباهم رودرو شدن سول یاتفاق لین
اتاقش   ی که هاکان تو دیپرس نی هم دعوت کرد در اون ب رویداده بود و شخصا دم بیترت

سرش گرمه رستورانش شده    ستیگفت هاکان ن  ریهست تا به اونم خبر بده که دم
بود  ادشیکه   ییهاکان تو کار رستوران زده بود متعجب بود تا جا نکهیاز ا  نایسول

شراکت داد اما هاکان قبول نکرد گفت   شنهادیبه هاکان پ دیرستورانو خر یخواهرش وقت
بد   هیقض ادمیشد ز  کی باهاش شر  نی راد نی نداره به خاطرهم یبه غذا و رستوران علقه ا 

  لیبه دل نی و انگ  نایبود که سول دهیهمه اون رستوران به کارن رس  ینطورینشد چون ا 
گفت که  لیکه تعجبشو بروز داد ن نایبودن سول میسه تورانرسحضانت کارن از اون 

  کی تحر یبود برا  ینقطه عطف نیرستوران زدن و هم یکیخواهرمو آقا هاکان باهم شر 
و اتفاقات بعدش   یطانیش یاز هاکان دور کنه همه نقشه ها   لرویداشت د یکه سع یزن

از   یسر  هی یها برا   تیواقع کمزده بود آغاز شد کم  نایکه به سول لی از همون دوکلمه ن
ها   یسر  هی روز یها پ یسر هی  خوردنیها شکست م یسر  هی شدیها آشکار م تیشخص

راه نبود چون   انی پا نایاما ا  یو خوشبخت تی از موفق یخال یبا دست و بال موندنیم
 چرخه عشق همچنان برقرار بود 

 

 ( لی)د

 ل یبه خدا د یا  وونهی_درامان 

 جوابتو بدم عه  یچه طور  یخواستیخب م شعوریپسر ب ی_خودت

چند نفر که   دنی با د کهویکردم  یچشم غره تک خنده ا  هیمنم بعد از  دیباز خند رامان
 زدم  یوارد رستوران شدن به روشون لبخند 

 م یندار سی سرو   میاما ما هنوز رستورانو باز نکرد نی _سلم خوش اومد

 هاکان وارد رستوران شدو به سمتم اومد   نشونیاز ب  کهوی
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 ل یغذا بخورن د نجایا  ومدنین ونی_آقا هاکان

 طلبکار بهش نگاه کردم  دمویکش یهاکان پوف  دنید با

 د؟ یکنیکار م یچ نجای_آقا هاکان شما ا 

   گرفتم؟ی اجازه م دی..باکشمیکه شر  یبه رستوران امی_دارم مهاکان

 شدم یدم خبردار نماوم   ی_مبارک باشه داداش..اگه نمرامان 

 تشکر تکون دادو گفت:   یبه معن یبه رامان نگاه کرد سر هاکان

خبر داشت سرم شلوغ بود وگرنه   ری_ممنون رامان..امروز کاراش انجام شد فقط دمهاکان
 گفتم یبه توهم م

 کار دارن؟  یچ نجایا  ونی آقا نیا  دی_آقا هاکان هنوز نگفت

 که پشت سرش بود برگشت به در اشاره کردو گفت:  ییاز آدما  یک یبه سمت   هاکان

 د یداخل کارتونو انجام بد  دی_شما بر هاکان

گرد شده بهشون نگاه کردم بعد به سمت هاکان    یگفتنو به راه افتادن با چشما  یچشم
  خواستیبده داشت هرکار که دلش م یحیبه من توض نکهیبدون ا شدیبرگشتم باورم نم

بودنمو خونده   یعصب افمیهم حساب نکرد هاکان که از ق منو پشمک  یعنی دادیانجام م
 روبهم گفت: شیبود با لحن خونسرد ذات

  یآشپزخونه و جاها  تی آب و برق و گاز اومدن..امن زاتی تجه ینشو..برا ی_عصبانهاکان
  ی..نگران نباش تو دستا لیبسته شده د یبا همشون قرارداد حرفه ا  کننی درست م گروید
 ی هست یامن

کردم باهاش دعوا نکنم چون رامان نظاره گر جروبحثمون   یهش نگاه کردم سعحرص ب با
که معلوم بود دارم حرص   یبا لحن  کردمیم یحرمت  یب دیبود نبا  کمیباشه شر  میبود هرچ

 طعنه داره گفتم:  خورمویم
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اونوقت   د یدی کشی..کاش حداقل زحمت خبردادنو منید یزحمت کش یلی_آقا هاکان خ
 ست ین یاز ی کارا ن نی به ا  گفتمیبهتون م

  نیا  یاز طرف میبند یها قرارد داد م  یپس با حرفه ا  میقراره انجام بد  ی _کار حرفه ا هاکان
 شد یانجام م  دیکارا الزم بود با 

مرتب   یچون همه چ هی رو ادهی کارا بودجه ندارم درضمن ز   نیا ی _آقا هاکان من برا 
 بودش 

 شم یمتقبل م  نشوی..خودم هز لید  ستی ن ی_باشه..مسئله اهاکان

 روبهش گفتم:  یلجباز  با

   کنمی_قبول نم

  یجروبحث داشت خوشش م نیبهم نگاه کرد اما انگار از ا  دویکش یکلفه پوف هاکان
 اومد 

 کار کنم؟  یچ ییخوا ی_پس مهاکان

اعصاب   نقدریپس ا  میکیباهم شر یآقا هاکان ناسلمت دیری بگ یمنو جد  کمی خوامی_م
 د یمنو خورد نکن

 به رامان نگاه کرد بعد به سمت من برگشتو گفت: دویکنار لبش کش یدست هاکان

 ل ید یکن یفراموش م نمونویهردفعه قرار ب خوامیم  یزیچ هی_باشه اما منم از تو  هاکان

 ادامه داد یصورتم خم شدو با لحن آرومتر  یرو  کمی

 م یکیباهم شر ه،مایکاف یهاکان خال ،همونیبه من آقا هاکان بگ خوامینم گهی_د هاکان

بهم  یباهاش دست دادم که چشمک دمویکش یبعد راست شدو دستشو جلو اورد پوف  و
  یاخمام باز بشه رامان تمام مدت نگاهش رو  کم یبه روم زد که باعث شد  یزدو لبخند 
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به سمت سالن رفتم که   اوردمو رونیدستاش ب  یدستمو از تو  یما بود به آروم  یدستا 
 اونم به سمتمون اومد  م یری م م یما دار دیهاکان هم دنبالم راه افتاد رامان هم که د

  دیمنو..با  مونهی دست اوستاهاشون..حاال م میکه سپرد نارویا  رویتعم ی_خب کارا هاکان
 ؟ یدار  ی..خب چه فکرمیدربارش حرف بزن

 کنمی_دارم روش کار م

 م یدار از یرستوران ها ن هیتر از بق یقو  یلیخ یما به منوها  لید یعجله کن   دی_باهاکان

 راحت  التیخ کنهیآماده م یعال  یمنو   لی_درامان 

ها منظورمو   یکه بعض یدار یبهش زدم با لحن معن یسمت رامان برگشتمو لبخند  به
 بفهمن گفتم: 

 کردن یتو بهم اعتماد م  نیع  ایممنون رامان جون کاش بعض یلی_خ

 شدم  کی عتماد کردم که باهات شرمن ا   لی_د هاکان

اومد اسممو صدا   یبا عجله داشت به سمتمون م کهیدرحال یمانام  کهوی  دمیکش یهوف
 شده  ینطوریا  افشی چرا ق ن یبهش نگاه کردم ا یزد با نگران

 ..خبر شما دوتارو پخش کردن نی بب نو یا  لی_د یمانام

  رونیب می شام رفته بود  یاز دستش گرفتم عکس منو هاکان بود که اون شب برا  لویموبا
بود که  یهمه عکساشو پخش کرده بودن همون عکس  مید یرقصیباهم م یو وقت  زیسر م
حرف زده بودن    میرستوران زده بود نکهیدادگاه هم ازش استفاده کرده بودن درباره ا ی تو

خبر با حرص لباشو   دنی از دستم گرفت با د  لویموبا یمبه سمت هاکان برگشتم که به آرو 
 نشستم  یصندل  نی تر کی از دستش گرفتمو نزد لوی هم فشرد موبا   یرو

 بکنه؟  یکار نیهمچ دیو چرا با  ی_ک
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فکر رفت   یتو  کم یگرفتو   لی بلند شدو به صفحه نگاه کرد نگاهشو از موبا  ع یسر   رامان
  رونیرفتم ب یکیمن رفته بود که شب با  یآبرو   ینطوریا ادیز  یلیبد شده بود خ یلیخ

من   یخدا نه تنها برا  یزدن آشپز اشپزخونش وا تریت یبا هاکان آصلن از طرف یاونم با ک
شدم باورم    رهیروبه روم خ واریگذاشتم به د زی م یرو  لویموبا  دهاکان هم بد شده بو یبرا 
 کرده؟  یمنو هاکان باز   یبا آبرو ینطوریا  یک یعنی شدینم

 خبرو پخش کرده  نی ا  ی_به نظرم کامل معلومه که کهاکان

 :میو گفت  میهمراهه رامان به سمت هاکان برگشت همزمان

 ؟ ی_ک

 کرده باشن  یکار ن یهمچ توننی..فقط اون دوتا منهیو انگ نای_صد در صد کار سولهاکان

 باشه یا  گهیکار کس د  دیافته مقصرش خواهر منه؟شا یبرات م ی_هر اتفاق بد رامان 

  یطور هی  شناسمیکه دشمنمن خوب م می ندارم اونا ی ادی ز  ی_رامان من دشمناهاکان
 دوروبرم بپلکن نکهیچزوندمشون که جرات ندارن فعل بهم فکر بکنن چه برسه به ا

 ی دونیخودت نم ویدار  یا  گهیدشمن د دی _شارامان 

 م؟ یمسئله تمرکز کن  نیا  یبحث کردنتون اول رو  یبه جا  شهی_لطفا م

 نداره  قتی حق م یبگ میکن  تیو شکا   می_زنگ بزنینامما

 گفت:  یبا لحن محکم هاکان

 کنم یبه من..من خودم حلش م دیبسپار نوی_شما اهاکان

همون   ختمیدستام گرفتمو بغض کردم اما اشک نر نی زد سرمو ب رونی از رستوران ب هاکان
 باز کردم   امشو یاومد از طرف هاکان بود پ  امی لحظه برام پ

نکن من حلش   ری موضوع ذهن خودتو درگ نیسر ا   ی"نگران نباش اگه بهم اعتماد دار
 " کنمیم
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احساس بغض و   شتریوسط اصل نگران خودش نبود و فقط نگران من بود ب  نیا  نکهیا از 
تا تهش   دونستمیگرم بود م میلیدلم بهش گرم بود خ ییطورا  هی بودن کردم   فیضع

 پشتمه 

 ..مسئلم پدرومادرمه..به خصوص پدرم" ستیمردم ن"من مسئلم حرف  

برام ارسال شد   یبعد امیپ ده ینکش هیثان یبه س دمیکش یبراش ارسال کردمو پوف امو یپ
 بزنم  یکه باعث شد ناخواسته لبخند

مربوطه رو   یتمام بحث ها و شاخه ها  یعنیبسپار به من  گمیم ی "پدرتم با من..وقت
 " نمت یبیدوش منه م

 یک یعن یبود  یاونم عصب د یموهاش کش یتو  ی سمت رامان برگشتم که کلفه دست به
 کار اون دوتاس  کردمیبودم احساس م ده یکارو کرده هرچند منم با هاکان هم عق نیا

 بهم زنگ بزن یالزم داشت یزیچ لیبه کارام برسم د رمی_منم بهتره برم..مرامان 

 _ممنونم رامان..باشه خدافس 

 

 ( نای)سول

نت پخش   یتو  یکه فقط دست ما بودن چه طور ییجون؟به نظرت عکسا  نای_سولنیانگ
 نترنت؟ یتو ا  میبر نی ایباهم گفتن ب یعکسا دسته جمع یعنیشدن؟ 

به   زدمیخودمو م د یندم با یت یاهم  شیخشک و جد افهیکردم به لحن شکاک و ق یسع
 کارو نکردم   نیندارم و من ا  یمن خبر  یعنیاون راه که 

 رفتن تو نت؟  ی بدونم که عکسا چه طور دی..به نظرت من از کجا بانمی_انگ

 گه؟نه؟ ید یدون ینم یعنی_ نیانگ
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 یکه ک دونهیافتاده خدا م یاد یز  یدادگاه دست آدما یعکسا تو  نی..تازه ا دونمی_اره نم
 پخششون کرده 

دوست به   هیکردم   یدگیگرفتمو به کارام رس نی نگاهمو از انگ یالیخ یبعد دوباره با ب و
  هیکارا استاد بود اونم به  نیا  یسپرده بودم دست اون که تو   رویداشتم همه چ دایاسم آ 

  یباهم شراکت لی هاکان و د  دمیفهم نکهیهمه کاراشو کرد درواقع هم دهیساعت نکش
   مکارو کرد نی رستوران زدن ا

گذشته اون شخص صبر کرده بعد   ادی ..از روز دادگاه تا االن ز نمی_منم کنجکاو همنیانگ
 االن تو نت پخش کرده؟ 

  یکیهاکان با اون آشپزه رستوران باز کرده  یحتما وقت  هیکاف گهی..واقعا دنی انگ هی_کاف
 فرصت استفاده کرده  نیاومده از ا 

 ه؟ ینظر تو چ یمطبوعاته؟راست یبه خاطر آزاد  یگی م یعنی_ نیانگ

 _درچه مورد؟ 

 و هاکان   لی_درباره شراکت دنیانگ

  دادیبه من م شنهادو یپ نیاصل کاش ا  کردیگرفتم کاش باهاش شراکت نم نیاز انگ رومو
  یرفته با اون دختره پاپت کردیداشت اشتباه م ی از طرف میکرد یکارو م نیا  یباهم شراکت
 شده   کی شر  شهیسرش نم یزی که اصل چ

 _به نظرم اشتباه کرده 

 شد؟ یم  کی شر یا گهید  یبا کس دینظرت با کنه؟چرا؟بهی_هاکان اشتباه منیانگ

  کی اومد با من شر یمثل م نهیبود که منظورم ا  دهی لحنش بودار بود انگار فهم  نیانگ
 کردم ینسبت به خودم شکاکش م دیزدم نبا یبه سمتش برگشتمو لبخند شدیم

به  نی شرکت بود به نظرم ممکنه ا  تیرده به خاطر موقعکه اشتباه ک نی _منظورم از ا
 ضربه بزنه یلیشرکت خ
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با   یمسئله جداست..ارتباط هی شرکت نداره..به نظرم   تیبا موقع یارتباط چیه نی _انیانگ
 ما داره؟ 

 ینطوری ا  ذاشتمیم د یشد خودش بود شک برده بود نبا جادیبدنم ا یتو   یخاص لرزش 
 باال انداختم یدستامو از هم باز کردمو شونه ا  ستادمی بشه بلند شدمو روبه روش ا

اصل   شهیموضوع به منو تو مربوط نم  نی داشته باشه اصل ا دیبا یمن چه ربط زی _نه عز
 داره  یتی چه اهم

داره اوال امکان   تی ..بذار فکر کنم که چه اهمهیداره..واقعا سوال قشنگ  یتی_چه اهمنیانگ
  خوام یمضطرب شده باشه که من نم   کمی تیموقع  نیما به خاطر ا  ی آشپز کوچولوداره 

سوما    خوامینم نویکه باز من ا  فتهیو هاکان فاصله ب لی د نیبشه دوما ممکنه ب ینطوریا
شده   جادیا  طیشرا  نیا  خوامینم نویکه بازهم من ا  شهیتموم م نو هاکا  ل ید نیشراکت ب

 نا یسول  ادی اصل به کارم نم

 یلیکه خ انشیبه خصوص از حرفاش و تن ب گرفتمی م ی بد یها  جهیحرفاش داشتم نت  از 
بهم   یا  گهید  یداشت خبرا  شی ابروهاش و نگاه جد  نی ب یبود اما اخما لکسانهیآرومو ر

 چشمام نگاه کرد  یتو   ستادویشد روبه روم ا  کی بهم نزد نیانگ  دادیم

 بهت گفتم  یز ی چ هی ادتهی  میمنو تو باهم ازدواج کرد   ی_عشقم وقتنیانگ

 انهی پا یعشقت نسبت به من ب  نکهی_ا

 هم گفتم    گهید  زیچ هی  ستین  نیا  ی_اره ولنیانگ

 نوازشش کردو پشت گوشم زد  یدستشو سمت موهام اوردو به آروم نیانگ

االن   نی..همیوسط راه ولم کن یخواست یه روز ..خانوم من..اگ زمی_بهت گفته بود عزنیانگ
 اد؟ ی م  ادتی  کنمیراه ولت نم مهیوقت تورو ن چیولم کن بعدشم بهت گفتم من ه

 ن؟ یانگ می زنیمورد حرف م نیدر ا  می_االن چرا دار 
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با ترس بهش نگاه   واریگردنم گذاشتو منو چسبوند به د یدستشو محکم رو  نیانگ  کهوی
روشو   ن یاخم،خشک اما آروم تا حاال ا   کمیقبل بود  ن یع افشیکردم اما اون همچنان ق

 خدا نه یبودم وا  دهیند

 مارو از هم جدا کنه   تونهی بهت گفته بودم فقط مرگ م نای_سولنیانگ

  شمی م تی ..دارم اذیولم کن  شهیم  نی_انگ

خودمون   یآبرو  ینطوریبزنم چون ا  غیج خواستمی دستشو فشار داد نم شتریب کمی  نیانگ
پنجه هاشو   کردیم  تمیاما االن داشت اذ زنهی نم یبیبهم آس دونستمیم  رفتیم  شتریب

دستش گرفته بود که بدجور حس   یدستش گردنمو تو هیبا   دادیمحکم دور گردنم فشار م
 داد یبهم دست م یو مزخرف یخفگ

  یتو جفت پا رو ییطورا   هی..نهیاالن منم هم  طی زم؟شرایعز یشیم   تیاذ  ی_دارنیانگ
 ی خرخره من رفت

 _من.. 

  ریفاصله بگ  شهیکه به اون دوتا مربوط م ی زی ..از هرچشی_از هاکان..از زندگنیانگ
  ینتون ینکن که حت  یمرد وحش  هی..مرد آرومتو نوی..مرد..بفهم انای..من مردم سولنایسول
 ی نیخواب بب ی تو

  یسرشو خم کردو به آروم دیبوس مویشونیگردنم برداشت خم شد پ یدستشو از رو  نیانگ
 شونم گذاشتو گفت:  یرو شویشونیپ

باال بزنه که  میمردونگ خوام یبشه..نم کی تحر رتمی غ خوامی..نمینی_نذار اون رومو ببنیانگ
 ی نیبیبد م

اصل   ردمک یفقط داشتم نگاهش م دهیبه چشمام نگاه کرد ترس دویبه صورتم کش یدست
 هضم کنم  تونستمی حرفاشو نم

   نمتیبیشرکت خودمون..تو خونه م  رمی_منیانگ
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  واری هم بستمو باز به د  یگردنم گذاشتم چشمامو رو  یرفتنش دستمو رو  رونیب با
چه قدر ترسناک شده بود اشک به چشمام   افشیخدا ق یوا  شدی باورم نم دم یچسب

 مراقب باشم  دیبشم با  زششونیمانع ر  قیبلند و عم یکردم با نفسا  یهجوم اورد سع

 

 ( لی)د

هم همراهم وارد   نی لیانداختم آ  دیدر کل یبرام نمونده بود تو  یکه رمق  یخاص یخستگ با
  یکنار هی فشویکه ک برگشتم نی لیبه سمت آ  اوردمی داشتم کفشامو درم  کهیخونه شد درحال

 د یگذاشتو کلفه به موهاش دست کش

 خبردار نشده باشه یزیپدرم از چ  دوارمی_ام

  تونهینم یعنی دونهیتو که نم یخبر فقط تو نت پخش شده بابا  زمی_نگران نباش عزنیلیآ
 فهمهینم  ینطوریبره تو نت ا

 بتونه..  یطور هیهاکان    دوارمی_خدا کنه ام

 ل ی_د

توهم    یاومد برگشتم اخماش حساب ی م رونیبه سمت پدرم که از اتاقم داشت ب  کهوی
به  یهول کردم استرس خاص کمیاسممو صدا زده بود   یمحکم یل یلحن خ هیبودو با  
 شده   ینطوریشد پدرم چرا ا ختهیدلم ر

 _جونم بابا جون..سلم 

به   لشویدادم موبا  با اخم بهم نگاه کرد با ترس آب دهنمو قورت ستادی روبه روم ا بابا
 نباشه گفت:  یعصبان  کردیم یکه سع یسمتم گرفتو با لحن 

از اعتمادم استفاده   ینطوریپسرته؟ا  ل؟دوستیپسره؟ها د نی ا ؟بای ستی تو ن  نی_ابابا
 ؟ یکنیم
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بود از خجالت و شرم دخترونم   دهیعکسارو د دی خدا فهم یهم بستم وا  یرو  چشمامو
اعتماد پدرم لکه دار بشه  خواستم یگلوم نشست نم خی ب یقرمز شدم بغض بد یحساب
 کاراست  ن یاعتماد بشه فکر کنه دخترش دنبال ا  یبهم ب خواستمینم

  نی ل؟اید  یچ یعنی نی..ایرقصی باهاش م یشام؟بعد پرو پرو دار یباهاش رفت نجای_ابابا
 ه؟ یک ارو ی

مهربون   کردیم  ی اوردمو بهش نگاه کردم هنوز صورتش اخمالو بود اما سعباال نگاهمو
بهش بگم  قترویبودن خودشو حفظ کنه تا باهاش حرف بزنم تا ازش نترسم همه حق

لبشو گاز گرفتو رفت   نیلیآ  دمیکشی از پدرم خجالت م نهیاون عکسارو بب  خواستمینم
چونم   ریبابا دستشو ز  دمیبه چشمام کش یدست  دمویباال کش موینیشدن ب ری اشکام سراز 

 بردو سرمو باال اورد به چشمام نگاه کرد 

باشه   ینشونه کار بد تونهیتو چشمات نم تی معصوم  نیبابا؟ا  یکنیازم پنهون م  روی _چبابا
 ه؟ یپسره ک  نیبهم بگو ا 

که  گفتمیبهش م یچه طور  ؟مثلی اما چه طور کردمیم  فیتعر  روی براش همه چ دیبا
چه   ریمدت درگ  نیکه ا  گفتمی بهش م یر مثل هاکان آصلن بودن؟چه طورپس  هیآشپز 
پام   یراه حل جلو هیخودت   ایکردم؟خدا یم فی از کجا براش تعر م؟اصلیبود ییها یباز 
 بذار

 عن یشا  نیالک ی خبرا نایا   خورمینکردم بابا قسم م ی_من کار بد 

 دوست پسرته؟  دمیه؟پرسیپسره ک نی_ابابا

 م یکیداره منو آقا هاکان باهم شر ی_نه بابا چه ربط

 ؟ ی کرد یکار م اروی نی هاکان آصلن..تو تو خونه ا  یمی نوشته آشپز قد نجای_ابابا

 گفتم:  یانداختم به سخت نی پا سرمو

 کردم ی_اره کار م
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 م؟ ی نداشته باش یموضوع اطلع  نیازا  دی_اونوقت ما چرا بابابا

  یوقت  میکن تتونیاذ  مویبهتون زنگ بزن میخواستینم میداشت اجی _بابا ما به پول احت
 اومد ازش استفاده کردم  شیهم پ یفرصت نیهمچ

 ل؟ ید یبود ی آدم مجرد دنبال چه فرصت هیخونه   ی_فرصت؟تو تو بابا

داد   شنهادشویدانشگاهم پ ی از استادا  یکینکردم  دایکوچه پ ی آدمو که تو نی_بابا من ا
معروفه شرکتش جزو   تی شخص هیهاکان آصلن   یبا اعتماده از طرف یلیگفت که خ
  دونستم یمن اون موقع نم  کنهیوقت دست از پا خطا نم چیه  هیبرند و تجار یشرکت ها 

سن    رمردیپ  هیپرآوازش   یها  ت ی و موفق  یریگ سخت  نهمهیبا ا کردمیآدم جوونه فکر م  هی
خونه  گشتمی برم کردمیم یبراش آشپز  رفتمیمن م دمیدی باالس منو اون اصل همو نم

 ن ی فقط هم دادیپولمم م خوردیمنو م  یو غذا گشتیاونم شب برم

 د یموهاش کش یتو  یکلفه دست بابا

پخش  یخبرارو ک  نیچون بهت اعتماد دارم..ا یکنی دست از پا خطا نم دونستمی_مبابا
 کنن یم  یاون باز   نویا  یخدا بزنه ناکارش کنه که با آبرو  کنهیم

 

 )هاکان( 

باز کردم که به سمتم برگشت وارد اتاق که شدم درو محکم   نارویدر اتاق سول تیعصبان با
من به اتاقش با    ینطوریاتاق درحال قدم زدن بود با ورود ا یتو  یبا نگران نایبستم سول

 شده بود به سمتم برگشت  ختهیبه وجودش ر تمیکه از عصبان یو ترس خاص   ینگران

 ؟ یهات ادامه بد  یمسخره باز   نیبه ا ییخوایم  ی_تا ک

که کار   دونستمیخبر نداره اما من خوب م یزیاز چ یعنیخودشو زد به اون راه که   نایسول
 آبرومونو ببره   ای از هم جدا کنه   لرویمنو د  نکه یا  یاونه فقط برا 

 ؟ ی زنیحرف م  یدار یدرباره چ فهمم ی_من نمنایسول
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 ی پخش کرد نترنتیا  یتو اون عکسارو تو  دونمی؟میفهمی_کجاشو نم

با  ستادیبه سمتم اومد روبه روم که ا  دویکش یکه زدم هوف یحرف  دنیبا شن نایسول
 روش خم شد   کمیکنارش گرفتو   زیتوهم بهش نگاه کردم دستشو به م یاخما 

که به اون زدمو به   ییتورو تکرار کرد..منم حرفا  ی_صبح رامان هم زنگ زد..حرفا نایسول
 با اون کار ندارم  یارتباط چی ..من هگمیتوهم م

انتظار داشته باشم االن    دیاومد نبا  یم لمیبه روش زدم داشت برام ف  یمسخره ا پوزخند
 بگه اره کار من بوده 

   رهی من کلنجار نم یاونم برا  زایچجور  نیبا ا یا  گهی _جز تو و اون شوهرت کس د

  ی تو چشما  خواستیبه اطراف اتاق نگاه کرد انگار نم کمی  دیابروهاش باال پر  نایسول
 خراب کنه کردویکه داشت حفظ م ینگاه کنه تا اقتدار میعصبان

بهشون    تونهیم  یدادگاه هم هستن هرکس ی پرونده ها ی_هاکان اون عکسا تو نایسول
 در حق من  یکنیم  یناحق یکنه دار دایپ یدسترس

  نیمن ا   یکار تو بوده از طرف دونمی..من مادیکس اون عکسا به کارش نم چی..هنای_سول
  یمنم دوستا   کنمیخبرو منتشر کردرو حک م ن یکه ا  ی اون صفحه ا کنمی حل م  رویقض

 خودمو دارم  

به   یالیخیکرد چهره ب ینگاهش نگران تر از قبل شد آب دهنشو قورت دادو سع نایسول
 موفق نشده بود  ادی اما ز   رهی خودش بگ

 کارو کرده   نیا یک یفهم یم ینطوریکارو بکن ا نی_همنایسول

_نذاشتم به سه ساعت بکشه همه خبرارو سپردم پاک کردن به بچه ها کاراشو سپردم  
   ادیاز دستم برم  یکه هرکار یدونیخودت م کنمیم دا یپ شمیباعث و بان

صورتش    یرو کم یبهم نگاه کرد   یبا نگران  دیچسب زشیشدم که به م کی قدم بهش نزد  هی
 مانند باشه گفتم: دیکه بتونم تهد یخم شدمو با لحن تیبا عصبان
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  یحت لیتو نه تنها به منو د ی..کارها نایسول  دمی..بهت هشدار مریفاصله بگ لی_از من و د 
 م یحساس زندگ  یزها یو نقطه از چد  یرو یذار یپا م یدار زنهیبه شرکت هم ظرر م 

 بهم نگاه کرد سرد گفت:  دیابروش باال پر هی  نایسول

 شده جزو نقطه حساس هات؟خط قرمزت شده؟  ل؟اونمی_د نایسول

 هست؟  ی_اره..مشکل

 _قبل فقط شرکت بود نایسول

 فرو بردم بهش خونسرد نگاه کردم  بمیج یشدمو دستامو تو  راست

  یدور بمون کار لی..کارن..از منو دلی..شرکتم..دزهی_اون قبل بود..االن خط قرمز من سه چ 
 از حرمتارو بشکنم یسر  هی  لینکن سر د 

  تیبه خاطر موقع  یبه شرکتتم ظرر بزنم..حت  خوامینکردم هاکان..نم ی_من کارنایسول
به عنوان شرکا   یعنیمجله اقتصاد   یدادم برا   بیتفردا تر ی جلسه مطبوعات هیشرکت  

 کار کنم؟  یچ ن یاز ا شتریب  میبش دهیکادر د هی  یبهتره هممون تو 

به روش زدم انگار من   یبشه نگاه کردم پوزخند  دهیمظلوم د کردیم  یکه سع افشیق به
و  یمجله جهان  هیمجله اقتصاد  دونمیقدم برداره م هیازش خواسته بودم به نفع شرکتم 
تونسته بود اونارو جلب کنه به نفع شرکتم بود   نکه یفوق العاده پرطرفدار و مشهور بود ا

 اما برام مهم نبود 

در  یخبر  گهی نت جمع کردم و فردا د یمن خبرهارو از تو  یکن یکار خواد یتو نم نا ی_سول
 ستم؟ ی میکادر عکس وا  هی  یتو  نیمن با انگ  یدرضمن تو فکر کرد  مونهی باره نم نیا

 تکون دادو گفت: نیبه طرف  یسر  نایسول

 م ی..فقط ما شرکا و کارن هستستیشرکت ن نی ا  کیکه شر   نینگ_انایسول
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عکسش   ییخوا یبکنه؟م شویبچگ یذارینم ؟چرایکن یها م یباز  نی_چرا اون بچرو وارد ا
 بشه؟  یکنه که چ دایاونور درز پ  نوریشرکت ا  نی به عنوان سهامدار ا 

خونوادش   نیبزرگ بشه ع خوادیم  یکه وقت رهی بگ ادیاالن   نیاز هم دی _کارن بانایسول
 بشه  یمثل تو آدم موفق  دی بزرگ بشه با یکه وقت دونهی االن م نینامدار بشه اون از هم

 کار نداشتم   ن یبه ا یحس خوب  دمیکش یپوف کلفه

 ای_هاکان لطفا بنایسول

 ببندمش سرد گفتم: نکهیسمت در رفتمو بازش کردم قبل از ا  به

 دم ی_قول نم

رفتم شکرخدا زودتر از من طاهر خبردار شده بود که  یجبستمو به سمت در خرو درو
از بابت   الم یپخش شده تا خودمو رسوندم شرکت بهم زنگ زد که خ  نترنتیا  یعکسا تو 

  یسه ساعت  هیکار  نیهمرو پاک کردن که ا  مشی ت یعکسا راحت باشه سپرده به اعضا 
  لیخبرو هم به د نیبرم ا دی باشه با دهیند  رواون خب یاد یکس ز  دوارمیطول برده بود ام

 بدم  حیبراش توض روی و همه چ نمشیراحت باشه بهتره رودرو بب الشیبدم که خ

 

 ( لی)د

 سرشونه  یتو  ییکه چه فکرها دونهی_خدا مبابا

کارو کرده دشمن آقا   نیهم که ا یکس نیدشمن هم داره ا  یهر آدم موفق گهی_خب د
 هاکانه 

 بلند شدو به سمت در رفت  نیلیآ  خونه که به صدا دراومد زنگ

 لس ی_حتما ننیلیآ
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با  می که گفت همزمان همراهه بابا به سمت در برگشت یزیکه درو باز کرد با چ نیلیآ
 کرد؟ ی کار م یچ نجا یا  نیبهش نگاه کردم ا  ینگران  کمیتعجب و  

 _آقا هاکان؟ نیلیآ

اخم   کمی مرد تو خونه باشه   هیجا خورد انگار انتظار نداشت   کمیپدرم  دن یبا د  هاکان
دست راستش مشت شد   یبودم نگاه کرد به آروم کیبه پدرم نزد  نهمهیکرد و به من که ا

 بود بابام به سمت هاکان رفتو گفت:  نیلیاما بازش کرد و منتظر به حرف اومدن آ 

 ؟ یی _هاکان توبابا

 و گفت:  جا خورد به پدرم نگاه کرد کمی  هاکان

 _بله هاکان

 هستم  لی _من پدر دبابا

به دو طرف کتش   یدراوردو دست باش یج یحرف دستشو از تو نی ا  دنیبا شن هاکان
قدشو راست تر کرد    کمیکرد خندم گرفته بود بلند شدم هاکان   کیبهم نزد  کمی دویکش

 هیبود که هاکان آدم حساب ده یفهم افشیق پیهاکان نگاه کرد انگار از ت   یبابا به سرتاپا 

 _بفرما تو بابا

 _مزاحم نباشمهاکان

 باهات درباره اون عکسا حرف دارم  ای_نه ببابا

  ییهم براش دمپا نیلیتکون دادو وارد خونه شد آ یسر  دیابروش باال پر هی  هاکان
هم   نیلیمبل نشستن منو آ هی  یگذاشت که کفشاشو باهاش عوض کرد هاکان و پدرم رو 

  ادینشون بده که به چشم پدرم ب یطور  هیخودشو  کردیم  یهاکان سع  میکنار هم نشست
از درون خوشحال باشم   کمی  شدیباعث م نیمکه ه نیلیبودم هم آ  ده یهم من فهم نو یا

  رفتیکه جلوتر م یکرد هرچ  فیپدرم تعر  یبرا ور یچرا هاکان همه چ  دونستمیدرواقع نم
   شدینگاه پدرم به هاکان مطمئن تر م زدیو درباره اون عکسا و کارها حرف م
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 ارم ی_عمو کمال من برم قهوه بنیلیآ

  نی_نه دخترم تو هم بشبابا

  حینگاه کرد و شروع کرد به توض کردیبه سمت پدرم که منتظر داشت بهش نگاه م هاکان
 دادن 

هدفشون لکه دار کردن   شناسمیخبرو پخش کردن م نیکه ا  یی_آقا کمال من کسا هاکان
دراومده اما   یخبر نیهمچ  هی  یتو لی که اسم د خوامیمعذرت م یلیخ یلیاسم منه خ

 راحت باشه همه عکسا و خبرها برداشته شده همشون پاک شدن  التونیخ

 بهش اعتماد کنم  تونمی م دونستمیم دمی کش  یآرامش پوف با

ما    میمنو همسرم هردومون معلم هست  میاریسر در نم یزی تجارت چ ی ای_واال ما از دنبابا
 دونهینم  یزی هم چ لید می با تجارت ندار یکار

 کنم یوقته دارم کار م یلیبابا منم خ ستی_اونقدرها هم ن

 به روم زد بعد به سمت پدرم برگشت  یمردونه ا   زهیم   زهیلبخند ر  هاکان

مثل آقا هاکان کنارت  یحاال خوبه آدم مطمئن و کار درست یتجربه ا  یتو ب زمی_عزبابا
 ی ری بگ ادی ازش  دیبا  یاد یز  یزها یهست چ

 یکه اصل توش شوخ یکرد بعد به سمت پدرم برگشت و با لحن ینگاه  میبهم ن هاکان
 و مصم بود گفت:  یجد میلینبود خ

به   یو زحمت کش وقت تیهستش با مسئول  یقو   یلیدختر با اراده و خ هی  لی_د هاکان
منم   نیدرواقع ا  نهیبینم رویا  گهید  زیچشماش جز اونا چ دارهیقدم برم اهاشیسمت رو 

 رم یبگ ادیازش   رو یادیز  یزها یچ دیکه با

  کردیمکه داشت بهم افتخار  ییانداختم پدرمم با چشما  نی زدمو سرمو پا یمحو  لبخند
 زد   یبهم نگاه کردو لبخند 
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راحت باشه من هواشونو   التونی خ نجاسیا  نکهیاز ا  کنمی_من کنارشم بهش کمک مهاکان
بهش قول دادم که اگه درسشو   کنهیشرکت من داره کار م یتو  کتونمیدارم دختر کوچ

 شرکتم بشه  یتور گردشگر ریمد   تونهی تموم کنه م

 آقا هاکان  یدخترامو دار  یکه هوا  کنمی_تشکر مبابا

 .. یاگه خدا بخواد تو ماه م رنویگیم  ادی  یاد یز  یزها یکم کم از هم چ نا ی_عمو کمال ا نیلیآ

  هیزدم هاکان بهمون نگاه کرد بعد با  نیلیاز پشت به کمر آ  یضربه ا یبه آروم کهوی
  یفا حر خواستیم  شعوریبهش رفت ب ینگاه کردو چشم غره ا نیلیبه آ  دهی باال پر یابرو 
 دار بود یچشم غره هاکان هم معن   نیبزنه ا یالک

 ؟ یچ ی _خب تو ماه مبابا

 کننی رستورانو نامبروان م ی_تو ماه منیلیآ

 _ان شاهلل بابا

 گفت:  یمیبه سمت هاکان برگشت و با لحن صم بابا

 ؟ ی_شما تخته نرد بلدبابا

 گفت: دویبه پاش کش یشد دست  یطور هیجا خورد  کمی  هاکان

 نکردم  یچون تا حاال باز   ستمیبلد ن ادیز  یعنی..ستمی_عه..من تخته نرد بلد نهاکان

 ی بود گهید  یزا یچ اردو ی لیتو فاز شطرنج و ب  شتری_فکر کنم ببابا

 د ی_بله..درست حدس زدهاکان

 کردو گفت:  ی تک خنده ا ن یلیبامزه شده بود آ یلیهاکان خ افهی گرفته بود ق خندم

که بلد نباشه الحق   یآقا هاکان کشف کن یتو  رویز ی چ هی ی_عمو کمال باالخره تونستنیلیآ
 ی که عمو خودم
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 مبل راست شد  یشدو رو  یذره جد هیخندش گرفته بود هاکان   پدرمم

 رم یبگ ادی تا  کنمیم ی..رامان خوب بلده باهاش باز رمیگ ی م ادی _البته هاکان

مشکوک شده بود که رامانو از کجا   ن یازا ا ی مشکوک به هاکان نگاه کرد حاال  پدرم
دارم   دمینگرفته شا ادی تا االن   یوقت  رهیبگ ادی تخته نرد  خواستیچرا م نکهیا  ای  شناسهیم

زنگ در که  ی ن،صدایهم هی تشابه اسم هیفکر کنه که رامان   نیبه ا دم یشا  کنمیاشتباه م
 شد  ندبل عی سر نیلیبلند شد آ

 لس ی حتما ن نباری_انیلیآ

لباش    یرو یزدم که لبخند محو یبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد منم بهش لبخند هاکان
کادر که پدرمو   نیچه قدر از ا  کردم یاحساس خجالت م کمیانداختم   ن ی نشست سرمو پا

 ام قشنگ بود بر  یلیاومد خ  یهاکان کنار دست هم بودن خوشم م

 ؟ یی_عه رامان تو نیلیآ

 ؟ ی _سلم خوبرامان 

 ی _ممنون خوش اومد نیلیآ

به سمت من   دویکرد ابروهاش باال پر  ریی رامان حالت چهرش تغ دنیبا د  کهوی  هاکان
به بابا   دیهاکان لبخند رو لبش ماس   دنینگاهمو ازش گرفتم رامان با د  عی برگشت که سر

 زدو بلند شد یرامان لبخند دنیو هاکان نگاه کرد بابا با د

 رامان جان  ی_خوش اومد بابا

 عمو کمال    ی_خوش باشرامان 

   ستیآقا هاکان بلد ن یباز  یبودم برا  یکی_دنبال بابا

  دهیکرد انگار فهم یحد ممکن چشماش گرد شد به سمتم برگشتو اخم نیتا آخر  هاکان
بعدا برات   نکهیا یهول کردم سرمو به معن کمی ست ی ن دارشونید نی لبود رامان و بابا او 
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تکون داد که با حرص دستاش مشت شدو روشو ازم گرفت با رامان دست   دمیم  حیتوض
 داد

 رامان   ی_خوش اومد هاکان

 شد؟  یموضوع خبر چ  نیخب ا  ی_ممنون داداش توهم خوش اومدرامان 

انداخته بودو به   نی هاکان سرشو پا ارهی ب ییرفته بود چا نی لیکنار من نشست آ رامان
بشه هاکان   ینطوریا  خواستی شده بود انگار تو فکر بود اصل دلم نم ره یروبه روش خ زیم

 حرف رامان سرشو باال اوردو گفت:   نیا  دنیبا شن

تو روزنامه هم منتشر   ینطور یپاک کنن ا  تی کردم که خبرارو از سا  ی_من کارهاکان
 شهینم

 دن ی به حرفش گوش م هینکنه آقا هاکان..آدم با نفوذ_دستش درد بابا

تکون دادو   یتشکر تکون داد رامان سر یبه معن ی با غرور راست شدو سر کمی  هاکان
 گفت:

 هینطور ی_اره داداش هاکانم همرامان 

 ن ی دوست هم هست کردمی_داداش؟من فکر مبابا

 م یداداش هم هست ی_اره ولهاکان

 کرده عمو کمال  یق من برادر_دستش درد نکنه سالها در حرامان 

اصل چرا به حرفش    گرفتمی م  ریازش تاث  نقدریچرا ا دونمیکرد نم ینگاه  میبهم ن هاکان
 شیبهم علمت داد که برم تو آشپزخونه منم بلند شدمو رفتم پ یگوش دادم به آروم 

چرا گفت برم تو    دادمی همزمان هم به حرفاشون گوش م میتا قهوه درست کن نیلیآ
   میما که باهم فاصله داشت یکنارم نشسته بود؟ول  هبه خاطر رامان بود ک یعنیآشپزخونه؟ 
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  سی بودن به وقتش باهم شرکت تاس یمیصم یو دوستا  کی ما باهم شر  ی_پدرها هاکان
 م یدیرفاقت اونارو ادامه م  میکردن االن ما دار 

آدم ثروتمند   شهینم دایپ یبه راحت  دیبدون نتونویب یپسرا..قدر دوست د ی_مراقب باشبابا
 داشته باشه  یخوب  یدوستا  هیکس

 م؟ یز یقهوش نمک بر ی کنه تو یکار تونهی هاکان نم نجاستیبابات که ا  لید  گمی_منیلیآ

 کردم  یفنجونا خال یقهوه هارو تو  یچپ بهش نگاه کردمو به آروم چپ

 بخندم  تونمیکه نم میاالن اونقدر عصب  یواقعا ول  یبامزه ا یلیجانم خ نیلی_آ

نشستم   میقبل  یبه همشون تعارف کردم سر جا  یبرداشتمو به سمتشون رفتم وقت  رو ینیس
 نفره کنار دستم نشست   کی   یاز مبل ها ی کی  یهم رو نیلیآ

 از دخترم نباشه اما قهوه هاش حرف نداره  فی _تعربابا

دستپخت   یلیخ دوننیبا استعداد پرتلش همه م قیمنظمه دق یل ی_دخترمون خنیلیآ
 داره  یخوب

  یبابام لبخند  کنهیم  فی دوتا از من تعر نیا  نیداره ب شعوریب نیلیآ نی ا  نیزدم بب یلبخند
   زدی لبخند محو م  کردویبهم زد هاکان بهم نگاه م

 کرد یاز گل کوفته درست م اطیتو ح شهی م یآشپز خوب دونستمی م ی_از بچگبابا

بابام اومدم که ادامه   یبرا  ییچشمو ابرو  دیبه لباش کش یش گرفته بود دستخند هاکان
 ادامه داد شعوریب نیلینده اما آ 

 م یکرد ی_نه عمو اونا کوفته نبودن دلمه بودن که با برگ درست منیلیآ

 کردیکرد هاکان هم داشت بهمون نگاه م  یتک خنده ا  رامان

 :/ کردیبعد با اونا دلمه با گوشت درست م کردیحشراتو جدا م  لی_د نیلیآ
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توهم رفت   افشی ق کمیزدو   یاما هاکان لبخند مردونه ا   دنیشروع کردن به خند همه
  نیلیبه نشونه تاسف برام تکون داد که خودمم خندم گرفت اما با حرص به سمت آ یسر

 برگشتمو گفتم: 

 خودمون  یبمونه برا  مونی خاطرات بچگ  ستیبهتر ن زمی _عز

 شه یم  کی ساعت پرواز منم داره نزد _ بابا

 ا؟ یآنتاک  نی گردی _برمهاکان

مورد   یاالن راحتم دخترم دوستا  گهید هیاستانبول کاف  یموندنم تو  نهمهی_اره ابابا
 داره  یاعتماد

 کرد  دی راحت بازوبسته کردو حرف بابارو تا التیخ یچشماشو به معن هاکان

 د ینگران نباش م یهست لید شی پ شهی_ما همرامان 

  ی باال داد رامان هم لبخندشو حفظ کرد وقت ییو رامان بهم نگاه کردن هاکان ابرو  هاکان
به  ینگفت سر  یزیچ کردمینگاهش به من افتاد که با التماس داشتم بهش نگاه م

 نشونه باشه تکون دادو به سمت پدرم برگشت  

 رسونمتون یمن م  دی _بخواهاکان

 م پسر  شمی _نه مزاحمت نمبابا

   برمتونی آقا کمال خودم م هی _مزاحمت چهاکان

 بلند شدمو گفتم: عیبلند شد منم سر  هاکان

 بابا بستم برات  ارمی چمدونتو ب رمی _م

 کنمی_من کمکت م هاکان

 شه یآقا هاکان خط اتو لباستون خراب م ستین  نی سنگ ادیز  دی_نه شما زحمت نکشبابا
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خندشون گرفت هاکان به سمت پدرم برگشت انتظار داشتم االن اخم کنه  نی لیو آ  رامان
 کارو نکرد  نیاما ا 

بهش خدمت   قشهیکه ال یو اون جور  یبزرگتر احترام بذار هیبه  نکهی_آقا کمال ا هاکان
   ستیمهم ن  گهیبراش مهمه د   یلیکه خ یمرد  یخط اتو لباس برا  یکن

 بهش نگاه کردم  دیدرخشیاز شدت افتخار مکه  ییبه روش زد منم با چشما  یلبخند  پدرم

  یکردم پسر سوسول یاد یز  یکت و شلوار کارا  نی من با هم نینینب ی نطوری_منو اهاکان
 ستم ین

  یهست ی نبود معلومه پسر با جربزه ا نی _سوتفاهم نشده باشه برات پسرم منظورم ابابا
 فقط نخواستم بهت زحمت بدم 

تو   ذارمیم  دارمیمن چمدونتونو برم  دیشیتا شما آماده م دیحرفو نزن  نیا  گهی_د هاکان
 ن یماش

دنبالم راه افتاد به سمت اتاقم اومد وارد اتاقم که شد به سمت چمدون پدرم  هاکان
 داخلشو مرتب کردم   یلی وسا کمی رفتم بازش کردم و 

 نجاست؟ یبود پدرت ا دهیکجا فهم نجا؟از یا  ادی_دفعه چندمشه رامان مهاکان

 بار دومشه   نیکه اومده بود با پدرم رودرو شد ابار  هی_

 شدن  یمی_چه زود باهم صمهاکان

 شه یم  یمی_بابام با هرکس که تخته نرد بلد باشه صم

 تکون داد   دی به نشونه تا یفرو بردو سر بشیج ی دستاشو تو هاکان

 رم یبگ ادی شد تخته نرد هم  از ی_پس نهاکان

 اخم کردو به چمدون اشاره کرد  کمیباال دادمو بهش نگاه کردم که  ییابرو 
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 ببند تا برشدارم  پشویمرتبه..ز  لش ی _وساهاکان

 گفتم:  عیبستم هاکان جلو اومدو چمدونو برداشت سر  پشویز 

 ..اون آهنگ..ریرامانو به دل نگ شبی_رفتار د 

 بشنوم  یزیدرباره اون اهنگ چ گهی د خوامی_نمهاکان

 کرد یکارو م ن یا دی _بهش گفتم که کارش اشتباه بوده نبا 

 کرد زیچشماشو ر  کمیبه سمتم برگشت   ستادوی هاکان ا کهوی

 گفت؟   ی_اون چهاکان

 دم یاز رفتارت فهم شبی_گفت خودم د

 ؟ یکار کرد  ی_رفتارت؟مگه چهاکان

 ستادم ی سمتش رفتمو روبه روش ا به

ناراحتش کنمو از دستش   وامخی_پدرم رامانو دوست داره..منم دوسش دارم نم
بعد از تموم شدن خوندش   نی بود به خاطر هم ییکهوی و   بیکارش برام عج شبیبدم..د

 رون یبلند شدم اومدم ب

 خب گمی م  کی؟تبر یاز دستش بد   ییخوای؟نمی_دوسش دار هاکان

 روشو ازم گرفت  یاخم بهش نگاه کردم که عصب با

 یمنحرف   دونستمی_نم

 شهی شما دونفر به من مربوط نم نی..رابطه بستی_مهم نهاکان

 هم باشه..  یمنو رامان رابطه ا   نی_رابطه؟ب

 خودشو انداخت تو و درو بست   عیاومد تو سر   نیلیدر اتاقم باز شد آ کهوی
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 شده؟  ی_چهاکان

حرفا؟اون دوتا    نیاز ا  دارموی من چمدونتونو برم  دیگیم  دی ای _آقا هاکان چرا شما منیلیآ
حرف   دیدار  دیساد ی وا نجایاونوقت شما دونفر ا کنن یباهم تنها افتادن دارن خوشوبش م

 د؟ یزنیم

حرف   ینطوریداشت ا گفت؟چرا یم  یداشت چ نی حد ممکن گرد شد ا  ن یتا آخر چشمام
 باال داد  ییابرو   زد؟هاکانیم

 _خوشوبش کنن..به ما چه مربوطه هاکان

 رون ی ب دیزودتر بر دی ای _بنیلیآ

ندارم..رامان خونگرمه با همه زود  یکه خودم مطمئن باشم ترس ی زی_من از چهاکان
 هم خونگرم بود همو جذب کردن  لیهم زود اخت شد د  لی با د شهیاخت م

 اخم ادامه داد کمیسمتم برگشتو با   به

 ست یونه عشق ننش ی_هر کنار هم بودنهاکان

 زدم  یانداختم لبخند محو  نی پا سرمو

  میتصم دوارم یبود ام رانهیرامان با هول و جوگ شبی ..کار ددونمی خودم بهتر م نوی_اهاکان
 روز خوش  یریدرستو بگ

  عی سر  لیرفت همون لحظه ن  رونیب عی هم سر نی لیآ  دمی کش یرفتن هاکان پوف رونیب با
زانوهاش خم   یوسط هال درحال نفس نفس زدن بود رو  کهی خودشو رسوند خونه درحال

گرفت پدرشو بغل کرد کنار هاکان که داشت   شی گر لیبهش نگاه کرد ن یشد بابا با نگران
 کهو؟ یشد  چش نیا  ستادمی ا  کردینگاه م لیبه ن

 شده بابا؟  ی_چبابا
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  روی سخت گ کمیشرکتم  سیئباشم..گفته بودم ر دهیبه موقع نرس دمی_ترسلین
با   میندار یمرخص  گفتی نداد..مهرانا خانوم م یظالم امروز بهم مرخص  رحمیقانونمنده..ب

اجازه داد اومدم اخه هاکان خان شرکت نبود..بابا اگه   رآقای هزار زورو التماس باالخره دم
با   د ی..االنم بعد شما بادمی..چه خوب شد زود رسکردمیاز غصه دق م  یرفتیم  دمتیدینم

ظالمم از نبودم باخبر نشه وگرنه دختر کوچولوتو از دست   سیعجله برگردم شرکت رئ
 ی دیم

تو آغوش بابام   لیکردن که ن یزدم همزمان رامانو هاکان اهم میشونیبه پ یآروم ضربه
حد ممکن   ن یمنو هاکان بعدش رامان چشماش تا آخر  دنیاومد با د   رونیب کهو ی  دیلرز 
 ل یگندت بزنن ن یابروش باال رفتو قدشو راست کرد ا   هیرد شد هاکان گ

 آقا هاکانه؟ ستی_رئبابا

 ه یگر  ر یآب دهنشو قورت داد چشماشو بستو دوباره رفت تو بغل بابا زد ز  لین

 برگردم شرکت چون رسما اخراج شدم  ستین یاز یبعد رفتنت ن گهی_نه دلین

 د یبه لباش کش یدست هاکان

 نشه ری ..آقا کمال پروازتون دستی اونقدرها هم ظالم ن  ستی _رئهاکان

 رفت بابا خندش گرفته بود رونی رفتو با چمدون ب یبعد به سمت در خروج و

  ل ی_از دست تو نبابا

 کنه؟ یاخراجم نم یعنی_لین

 _نه بابا اخراجت چرا بکنه؟ رامان 

 ی نو برداه آبرومو  یحرف بزن یبرو اونور منم بابامو بغل کنم همش بلد ای_ب

 

 ( نای)سول
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بعد از اون رفتارش کم   نمشیبب  خواستمیقهر بودم نم نی که از شرکت برگشتم با انگ روز ید
که برام   یو با انگشتر نقره ا یمنت کش   یاومد اونم خب اومد کل یکم داشتم ازش بدم م

با چند   نیبخوابم متوجه شدم انگ نکهیکردم شبش قبل از ا  یبود با هزار زور آشت دهیخر
به تمام حرفاشون گوش دادم   یواشکی  زننیو دارن حرف م  اشتهباغ جلسه گذ ینفر تو 

از من پنهونش کنه  ادیکه شوهر من تو کار قاچاق و مواد باشه اونوقت ب شدیباورم نم 
همه    خواستمیشده بودم که اندازه نداشت اما خودمو آروم نشون دادم م یاونقدر عصبان

صبحونرو جمع کرده   زی تازه م رامبل نشسته بودم دخت  یالنم روبه وقتش رو کنم ا رویچ
که دستم بودو با لذت متن به متنشو خوندم و به عکس خودم نگاه   یبودن روزنامه ا 

 امروز لذت بخش بود  تریکردم چه قدر برام خبر ت

 باشه  ریخانوم نازم لباش تا بناگوشش باز شده خ نمیبی _اووووه منیانگ

 زدم  یکه آماده شده بود نگاه کردم به سمتش برگشتمو لبخند بهش

 کارم تو شرکت پوسوال خبر روزنامه شده  ن یا  هی_خبر خوب

به سمتم   دی لبخند رو لبش ماس  دیخبرو د یزدو روزنامرو ازم گرفت وقت یلبخند  نیانگ
 شد  یجد  افشی برگشتو ق

  توی دختر  لی فام گهید نمیبیشرکت پوسوال شد..م  یروابط عموم ریا؟مدیکا   نای_سولنیانگ
 ا ی کا نایسول  یکنیاستفاده م

  خوردی اتفاق داشت م نیکه از ا  یروزنامرو به سمتم گرفتو با اخم و حرص خاص نیانگ
 بهم نگاه کرد 

  دهیادامه م  تاشویشوهرش فعال  لی با فام گهید کنهی که ازدواج م یباشه دختر ادمی_ نیانگ
 شما؟  یستیندر ناو نا ی..سولشینه دختر

که اومده بودن   یبا افراد  روز ید  دهیعکس العمل نشون م هیقض  نینسبت به ا دونستمیم
اسممو پخش کنن امروز هم قرار بود از   میدختر لی باهام مصاحبه کنن گفتم که با فام

 شرکت    انی مجله اقتصاد ب
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  هیکارو کردم تو شرکت پوسوال به عنوان   نیا ی هر سواستفاده نکردن ی_معلومه که برا 
اطلعات   نیا  نی هم یاز خونوادم اونجا حضور دارم برا   یعضو هی نه به عنوان   بهیغر

 دادنمم مهم بود 

  نیبا ا  روی ز یچ یبه کس یستیمجبور ن   یاز خونواده ا  یکه عضو  یگیخودتم م نی _ببنیانگ
   یکارا ثابت کن

  ادتی اطلعات دادنم مهم بود درضمن   نیوال ا پوس  یخراب نکردن اسم خونوادگ ی_اره ول
امروز از   ستیخبر ن نیفقط ا  یشرکت هستم راست یروابط عموم  ریبندازم که من مد 

  رمیشرکت تا عکس بندازن قراره عصر برم اونجا من م انیاقتصاد م ی الملل  نیمجله ب
 ؟ یی ای شرکت تو هم م

  نایکنم خانوم سول یدگیبه اونا رس دیدارم با  یمهم  یبرم چند جا کارا دی_نه من با نیانگ
 اوندر 

به سمت روزنامه برگشتم   دمویکش یرفت پوف رونیبعد روشو ازم گرفتو از خونه ب و
شرکت   ادیامروز م  نی انگ دونستمیهم بستم م  یزدمو چشمامو رو یناخواسته لبخند محو

کت نرسه نقشه ها  کنم پاش به شر یکار نکهیا ی تا رو اعصاب هممون باشه اما من برا 
 داشتم:( 

 

 ( لی)د

تا برم رستوران    کردمیتو خونه هاکانم..امروز که داشتم خودمو آماده م شدینم  باورم
جلسه درباره رستوران تو خونش  هیاومد خونمون گفت که هاکان زنگ زده   یمانام
ونه خ می راه افتادمو اومد  یاونجا منم با حرص دنبال مانام   میبر دی داده و ما با بیترت

هاکان نشسته    یلی و  اطیو چهارنفره داخل ح   ستیب ینهارخور زی م ی هاکان االنم رو
هم سمت چپش   یبود منم دست راست و مانام زیطبق معمول هاکان سر م میبود

 م یزدیدرباره رستوران حرف م میداشت موینشسته بود 
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 کل بودجمون  شهیم میاضافه کن  نمی_بله ایمانام

  یهم داشت با دقت به برگه ها   یکرد مانام یکه دستش بود نگاه ی به پرونده ا هاکان
 کرد ی م  شونیبررس کردوی دستش نگاه م ریز 

 م یدونیم ممونو ی_خوبه..حداقل اندازه گل

 گفتم:  یدار یسمت هاکان برگشتمو با لبخند معن  به

 مگه نه؟  میکنی_پاهامونو به اندازه اون دراز م

 لباشو کج کردو گفت:  کمیدو به برگه ها نگاه کرد  دا هیتک  شیبه صندل هاکان

 گهی د یو به جا  میحذف کن  ییاز جا  میتونی م ازهامونوی..واسه ننطورهی_البته که ا هاکان
 قدره  نی اندازشون هم  شیبله کم و ب یول  میاضافه کن

 زد  یبهم کردو لبخند مردونه ا  یدار ینگاه معن هاکان

 ؟ ی بخر دیبودجه قابلمه جد نی با ا  ی_انتظار دارهاکان

  یمیقد یقابلمه ها  دهیکادو رستوران برامون خر یقابلمه رامان برا  یسر هی_خب نه 
 م یدست نزد  لشویرستوران هم هست وسا

آشپز رستوران   یآپشزخونرو به عنوان کادو برا ل ی _باشه پس منم ست کامل وساهاکان
 خرم یم

 د؟ ی_ببخش

 بهت بدم  یدی رستوران خر نکهیا ی برا  ییکادو هی  دی_باالخره منم باهاکان

 باال داد  ییشدم که ابرو رهیبا حرص به هاکان خ دی خند زی ر زی ر یمانام
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  شیآشپزخونه من ته ی که الزم باشه برا یهرچ می نداز یدور م روی میقد  ی_قابلمه ها هاکان
  زویم مونه ی کنم م نشیو مسئله آب و گاز و برق هم که قرار بود من تام  تیامن کنمیم

 م ینداز یبودجه راش م نیرستوران که با ا  ونیدکوراس یداخل  یو نما   یصندل

   دمیکش یپوف

رو دوش من   دیها با  نهیهز  شتریمن پنجاه درصد سهم دارم ب هی_حرفام منطق هاکان
 ن ینب ونیپس خودتو مد  کنمی باشه بهت لطف نم

که  دی به هاکان نگاه کردم ابروهام باال پر  کردی م  ییرا ی اومدن خدمتکار که ازمون پذ با
با   یبشم خندم گرفته بود رومو ازش گرفتم مانام  یجور هیبهم زد که باعث شد   یچشمک

 باال انداختمو گفتم: یشونه ا کردیداشت بهمون نگاه م طنتیش

 _گرسنم شد 

 م یزنیحرف م شی پس..بعدا درباره بق دی _بفرماهاکان

 

 ( نای)سول

بودم تا زودتر جلسرو شروع   ر ی منتظر اومدن هاکان و دم مویمهرانا نشسته بود  یرو  روبه
  میکن

  نییاسناد مربوط به بودجرو تع یتونست  نای..سولمیشروع کن نی _خب خانوما  بفرماریدم
 ؟یکن

لبام    یرو ینشست به سمتش برگشتمو لبخند  ز یبرگشتم که اومدو سر م ریسمت دم به
 نشوندم 

 اد؟ ی_هاکان نم
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  دیخودمون با  نیب یو روابط عموم ییدارا  ی ..ما به عنوان دپارتمانهاادی نم زمی_نه عزریدم
   میحلش کن

  یاحتمال داره بعدا موضوعات میکه منتظر هاکان بمون نمیمن شخصا موافق ا ری_نخ
 که مخالفت کنه   ادیب شیپ

  نیاز ا یعنیخانوم جلسه دارن  لی و د  یخانوم،اقا هاکان امروز با مانام نای_سولمهرانا
 د یشما نگران نباش دمیبهشون اطلع م کنمیم  اداشتیجلسه هم خبر دارن من  

مربوط   ی عموم  طیو روا  ییموضوع به دو بخش دارا  نی ا  گهی_مهرانا خانوم راست مریدم
 نه هاکان  میکن  یدگیبهش رس دی که منو تو با  شهیم

من جلسه دارم اونا   یامروز وقت ی حتما تو  دیبا ی و مانام  لیلعنت به د یا   دمیکش یپوف
نشده که   ی زینشون بدم چ یکردم خودمو خونسرد و عاد  یهم جلسه داشته باشن؟سع

 روبه مهرانا گفتم: یگزارش بهش بد هیخودت  ششیپ یبر یتونی برگشت م یوقت

عکس گرفتن من به خودشونم گفته بودم اگه    یبرا نجایا  انی_امروز از مجله اقتصاد م
 شه یخوب م یلیخ دیکن یباز بهشون اطلع رسان  دیشما هم لطف کن

 که به آقا هاکان خبر بدن  دمیخبر م لیاالن به ن نی_البته..من هم مهرانا

 گفتم:  یبا لحن طعنه دار دمیکش یپوف

 فته یشرکتش عقب ن یرستوران بتونه بزنه و از کارا  ی_البته اگه از کارا

  یاداره کنه هاکان پروژه ها  تونهی جان..هاکان هردوشو باهم م نا ی_نگران نباش سولریدم
  ادی برم نمیاز پس ا   کردیباهم اداره م ییچندتا  روی اردیلیچند م

 رم یگیم م انتقا   لیاز د یبدجور ادیاگه امروز هاکان ن  دمیکش یپوف

 یینجا یتوهم سهامدار ا  یعکس دعوت ی..امروز توهم برا ری_دم

  م یشروع کن گهی..خب دامی ..باشه حتما منای_ممنون سولریدم
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 ( لی)د

 گذاشت و گفت:  زیم  یرو  وشوی آبم وانیل  هاکان

 هیافتتاح  ی برا خی تار هی و   میکن فی که انجام بشرو رد ییکارا  دی _خب االن باهاکان
 می کن نییرستوران تع

   ندسیهفته آ م یعجله دار  یلیچون خ میمشخص کرد رو یافتتاح خ ی_ما تار 

 ل ید میرس یکارا نم نیبه ا  ندهی_تا هفته آهاکان

 تن ی که مهمن تو الو  ییآقا هاکان..اونا مید یانجام م  میکه برس یی_تا جا 

 داره؟  یخاص لی _عجله کردنتون دلهاکان

  دی با میاز بانک وام گرفت میاریپول در ب مویرستورانو باز کن نیزودتر ا  می خوای_ما میمانام
 م یاقساط پس بد

خوردمو به   ومیاز آبم کمی تکون داد منم   دی به نشونه تا  یگفت و سر یآهان هاکان
 سمت هردوشون برگشتم 

رو هم آروم   هیبق میکنیکه ناقصن زود تموم م ییزا ی _حاال که بودجمونم معلومه همه چ
 م یکنیم  هیته آروم

 مشه  جادی برامون مشکل ا می_اگه قبل از کامل کردن نواقص رستورانو باز کنهاکان

باز   ندهی..رستورانو هفته آ میحل کن   رویهمه چ می تونیم  میزی بر یبرنامه خوب می_اگه بتون
 ی ماده بعد  میشد..بر دی ..تامیکنیم

داخلش خورد آخه آدم   اتیاز محتو  کمیبردو   وانشیدستشو سمت ل دو یکش  یپوف هاکان
 پروفسور؟   خوره؟جنابیم  وهیآبم یقهورو رو



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1017 
 

دور   هیشما   یمانام  میکرد یدگی بودن که رس ناینمونده فکر کنم هم یا  گهی _ماده دهاکان
 برنامرو بخون  گهید

 برگردوندو شروع کرد به خوندن  ادداشتشوی دفتر  یمانام

گارسون ها و    یریبه کارگ کنمیم  یدگیپرسونل رس یها یزی_من به برنامه ریمانام
 با مراجعه کننده ها  داریو د  رشیپذ

 دیاضافه کن   نمیا  یدولت  یها  رشی_درضمن به اضافه پذهاکان

  لی..دمیکه دربارش حرف زد کننیم  یدگیرس راتویتعم  ی _باشه..آقا هاکان هم کارهایمانام
 شون یسطح سلمت یهم کار آشپزخونه استخدام پرسنل آشپزخونه و بررس

 کرده  فی کاراشو رد  بایتقر  دهی انجام م  نیلی_کار لباس پرسونل هم آ

شرکت   رم یسر م  هیحله..من کارگرا و بچه هارو فرستادم رستوران  ی_پس همه چ هاکان
 رستوران  دیشما بهتره برگرد

 نطور یهاکان هم هم میهامون بلند شد یصندل  یاز رو یمانام همراهه

 _راننده دم در منتظرتونه هاکان

 میسر بزن   ییچند جا هی به   دیبا ی..منو مانامستین یاز ی_نه ن

 روز خوش خانوما  دیلی_باشه هرجور ما هاکان

کارامون به کجا   نی ا  ستی معلوم ن  دمیکش یبعد خودش زودتر از ما راه افتادو رفت پوف و
  نجایکه فعل تا ا مهم آخرشه  میسر موضوعات وماده ها جروبحث کرده بود یکل رسهیم

 رفته بود :/  شیخوب پ یهمه چ

 

 کل(  ی)دانا
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  سیکرد تا باهاش به پل هی ته یکارت اعتبار هیمربوط به شرکت   یبعد از کارها  نایسول
  هیهم   تونستیم  ینطوریلو بده ا   نویانگ  خواستی خودشو گرفته بود م میزنگ بزنه تصم

کادر عکس قرار نده   یامروز اونو تو   نکهیمدت از دستش نفس راحت بکشه و هم ا
که  ییمحل انبارا  نایسول ستهی هاکان با نارک یعکس جهان  هی ی تو  تونستیم  ینطوریا

به عکس   نیانگ  گهید ینطوریلو داد ا  سیامروز قرار بود باراشو حمل کننو بار بزنن به پل
چون رامان و هاکان   بودنیخودشو خونوادش م اون عکس فقط   یو تو   دیرسیعصر نم

اومد   یبدشم نم یاز طرف ندازنیعکس باشن اونا عکس نم یتو  نیگفته بودن که اگه انگ
اون   سی پل رهی کرده بودو بگ یهمه موضوعو ازش مخف  نیا  نیانگ نکهیا  یتلف ینطوریا

  ای گلوله به بازوش خورد اما خوشبختانه   هی نیشد و انگ یانداز  ری روز انبارو محاصره کرد ت
برگشت خونه و دکتر   عی سر  مارستانیبره ب تونستیمتاسفانه تونست فرار کنه چون نم

از شدت درد و خشم درونش    نیخبرکرد و گلولرو دراوردنو پاسمانش کرد انگ شویشخص
ه جا  ب ییردپا  چیلو رفته باشه چون اون ه شی کار حرفه ا شدیقرمز شده بود باورش نم

  یطیدر هر شرا خواستیشرکت م رسوندی خودشو م  دیعکس عصر افتاد با ادی نذاشته بود 
که داشت   یاما با درد وحشتناک  شهو رفتاراش با نا یجلو چشم هاکان باشه و مراقب سول

باشه   ریگیعهده دار کرد که فورا پ  رویبک نیکنه انگ  یحرکت  تونستینم شدو یم  زیصبرش لبر 
هم رابطه  نیکارو کرده بود..پل  نیهمسر خودش ا نکهیاونو لو داده غافل از ا  یک نهیبب

همه  هکن یخودش سع خواستیبا اون کار کنه م خواستیقطع کرد نم نیخودشو با انگ
باشه   لیگرقته بود هنوز با د می و تصم  دونستیم  رویحل کنه حاال که رامان همه چ  رویچ

  نیکنه به خاطرهم انتی به دوستاش خ خواست ینم یاز طرف  ادیپس بهتر بود فعل کوتاه ب
 یاز قبل عصبان  شتریب نیانگ شد یموضوع هم باعث م  نیقطع کرد که ا   نیارتباطشو با انگ
 دادی اون دوتا کنار هم بمونن و از هم جدا نشنو انجام م نکهیا  یا بشه اما هرکار بر 

 

 )هاکان( 

خم شدمو   دیبا ذوق به سمتم دو دنمیشرکت شدمو به طبقه باال رفتم کارن با د وارد 
 بغلش کردم 
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 که چه قدر دلم برات تنگ شده بود  ی_واکارن

 یی از تو دردونه دل دا   شتریب یلی_من خ

اومده بودم    نکهیانگار از ا  کردی داشت بهم نگاه م  یافتاد که با خوشحال نایبه سول نگاهم
چندبار بهم زنگ زده بودن که   ر یبودم رامانو دم ومدهیخوشحال بود هرچند به خاطر اون ن

تنش بود با کارن   رهیت یشرکت منم اومدم رامان کت و شلوار سرمه ا  امیحتما امروز ب
هانا و    یعروس یتا حاال رامانو به جز تو  دیلباس مردونه سف  ونست کرده بود هردوش

 اومد   یبودم بهش م دهیند یرسم  پیبا ت نیراد

 روبه راهه جنتلمن کوچولو؟بروفق مراد هست؟  ی_همه چ

 د یعمه برامون خر میبا عمو  ست کرد  نیکتو شلوارمو بب ییدا هی عال ی_همه چکارن

 دلم..دست عمتم درد نکنه  زی_مبارکت باشه عز 

 ی هاکان خوب شد که اومد  ی_خوش اومد نایسول

 داداش  ی _خوش اومدرامان 

 سیرئ ی خوش اومد  ی_خوبه باالخره اومد ریدم

صحنه بودنو    یمجله درحال طراح  یگذاشتم بچه ها  نی به روشون زدمو کارنو پا یلبخند
  ستادمی کرده بود ا یزیاون برنامه ر   رویکه همه چ نا یسول یروبه رو  کردنیم  میتنظ نویدورب

  شد یلبخند و درخشش چشماش کم نم

 نا؟ یروبه راهه سول ی_همه چ

 روبه راهه  ی_البته هاکان..همه چانیسول

 از افراد مربوط به مجله به سمتمون اومدو گفت:  یکی

  یدارا  هیخانوم که سرما نا یآقا هاکان شما و سول دیدرست کن یکالوگراف هی_خب زود 
 دینیکنار هم بش دیعمده هست
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مبل    یزد خودش زودتر رو  یبرگشتم به روم لبخند نایبه سمت سول دمویکش یپوف
 رفتمو کنارش نشستم  نای اجبار به سمت سول  ینشست منم از رو 

 سا ی وا   تی عمه و دا نی_خب حاال کارن جون شما هم ب

 برگشتم و گفتم:  ارو یبه سمت   عی به سمتمون اومد سر کارن

 ه؟ یچه کار  نینه؟ایبش نمونیکارن ب شهی_نم

 نگاه کرد  زدو بهم یلبخند  نا یخندش گرفته بود سول ریدم

 ن یحرفه ا   نایا  ادیعکس بهتر در م ینطوری_هاکان جون انایسول

آقا رامان شما هم سمت خواهرتون   دیستی شما سمت آقا هاکان با ری_خب آقا دم
 د یستیبا

 به دست گرفت و گفت: نو یکه سرجاهاشون مستقر شدن مرده عقب رفت دورب همه

 د؟ ی_خب حاظر 

 رم ی بگ دی_اعتراض دارم من اول با 

کنار   جانی که به سمتمون اومدو با ه م یبرگشت نیهممون به سمت انگ کهوی
 اورد یدرم یبا اخم بهش نگاه کردم داشت مسخره باز  ستادی عکسبردارمون ا

..خب آماده  رمیخودم اول عکس بگ دیکردم..با دایپ یخوب نی _خونواده به ا نیانگ
 گرفتم   ک ی..چلدیا

بهم نگاه کرد   یبرگشتم که با هول نایتوهمم به سمت سول  یبا اخما دی دست زدو خند بعد
 بشه  دایپ نجایا نی انگار اونم انتظار نداشت که سروکله انگ

که  یاون موقع شهیهم نکهی ه؟ایچ دیدونیدارم که عاشقشم م یتیخصوص هی_من  نیانگ
من   دیاز دست ندادم..خب آقا ببخش رویعکس خونوادگ نی خوبه ا رسمیسر برسم م  دیبا
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  یسهام دارها  نیراست کدوم ور؟هرچند به نظرم من ب ستم؟چپیکدوم سمتشون با دیبا
 ست؟ ین ربهت نمیعمده شرکت به عنوان نقل مجلس بش

 رفت  نیبلند شدو به سمت انگ عی برگشتم که سر نایحرص به سمت سول با

 جان باهات کار دارم  نی.انگ.دیذار یچند لحظه مارو تنها م  هی دی _ببخشنایسول

  یبه رامان نگاه کردم که با اخما دمویموهام کش ی تو یعقب رفت کلفه دست کمی  عکاس
 شده بود  ره ی خ نیبه انگ ظیغل

شرکت حضور داشته باشن تا   ی که سهامدارا  میگرفت میعکس تصم نیا  یتو   زمی _عزنایسول
 نشه  جیگ یکس

حدو حدودتو    کمیبشن؟ جیگ د یچرا با  دوننیهمه م نویمن شوهرتم ا   نایج؟سولی_گنیانگ
 ؟ یکار کن یچ یدار   یبدون تو سع

  تونستمی کرد که باعث شد هردوشون به سمتم برگردن نم یسر جام بلند شدمو اخم از 
  یعکسم رسانه ا   نایکنار سول  ینطوریاز خدام بود ا یهدر بدم از طرف  یوقتمو الک نهمهیا

 شدینم

منتظر   تونم یمن نم  دیموضوعو حل کن نی خودتون ا نیب دی_معلومه شما هنوز نتونست
 کار دارم  یلیشما بمونم خ

با   نایبه سول نیصدام زد که باعث شد انگ  عیسر  نایخواستم برم که سول دمی بوس کارنو
 حرص نگاه کنه 

 نداره  یعکس مفهوم نی ا  ی_تو نباشنایسول

 رم یمنم م رهی_حاال که هاکان داره مریدم

 ستاد یهم بلند شدو کنار ما دوتا ا  رامان

   رمی شد منم م یخوب یلیخ ی_واقعا عکس خونوادگرامان 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1022 
 

 دم ی کش یبا حرص پوف م یاومد   رونیهر دوشون باهم ب همراهه

 کارو کرد  نی_اون آشغال از عمد ا رامان 

 _بهتر 

 م؟ یبخور یزیچ هی  میپسرا بر الیخی_اره به نظرم بهتر شد بریدم

 ستم یلباسا راحت ن  نی_با ا رامان 

  نیا  نی ..هرسه تامون عگه ید  یزد  یرسم پی ت  هیپسر بعد از چندسال  میبر  ای _بریدم
 م یبخور یز ی چ هی میجنتلمنا بر 

 شونه رامان گذاشتم یکردمو دستمو رو  یخنده مردونه ا  تک

 و جذاب  پی خوشت ادی _بهت م

 تو جنتلمن شدم؟  نی_عرامان 

 ده یدنش به تو کشبو پی کارن خوشت ی_از منم جنتلمن تر شد

 ست ین ام ینطوریا  یکنیشرمندم م گهی_نه درامان 

 ی که چ دیذاریبغل هم م ری هندونه ز  دیدخترا دار نی ا نیخب بسه ع یلی_خریدم
 کنم؟  دا یبراتون شوهر پ دی خوایبشه؟م

فرار کرد همراهه    دویدو  عی که سر  میبرداشت زیخ ری همراهه رامان به سمت دم همزمان
که   ریو به دم  میکرد  کی لبه هاشو بهم نزد موی دیکت هامون کش  قهی به  یرامان دست

 م ینگاه کرد  دیخندیداشت بهمون م

 م یرسی بعد حسابشو م میبر رونی _به نظرم بهتره از شرکت ب

 کتم خراب نشه  ادیم فمی_داداش من ح رامان 

  می بزن بر  شهینم شی ز ی_نگران نباش چ
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 ( لی)د

رامان زنگ زده   کردمیرستوران بودمو داشتم کار م یشده بود اما من هنوز تو  کیتار   هوا
  ادیب تونهی خستس نم یلیبخورن برگشته خونه خ یزیچ هیبود که همراهه پسرا رفتن  

اومدم    رویاومدن دیکه البته گفت شا  ادیندارم استراحت کنه فردا ب یمنم گفتم که کار نجایا
  یکل میهمراهه هاکان امروز رفته بود کردم یکتاب هارو مرتب م با دستمال داشتم قفسه

که کتاب هم داشته   میکافه بکن میخواستیقسمت از رستورانو م هی  میبود دهیکتاب خر 
  نطوریهم نمیتا بعد کتابارو توش بچ کردمیم  زیداشتم قفسه هارو تم ن یباشه به خاطرهم

نفر توجهمو به سمت پشت   ه ی ی قدم ها یصدا  کردم یقفسه هارو پاک م یکه داشتم رو 
 سرم جلب کرد  

 ی_خسته نباش هاکان

 _ممنون 

گوشه سالن   یکمد کوچولو یسکو   یدستشو رو  یهمونطور که گرامافون تو  هاکان
 گفتم:  ذاشتیم

 شد آقا هاکان؟  داش ی_اون از کجا پ

 دادو به سمتم برگشت  هیآرنجشو به کنار گرامافون تک هاکان

 چه طوره؟  جان یا  ادی_گفتم بهاکان

 دی بعد اومد دیپلو هم گذاشت کنه؟گرچهی_قشنگه حداقل کار م

 دم؟ یدکور باشه پول م یکه کار نکنه و صرفا فقط برا یزی به نظرت من به چ لی_د هاکان

 قفسه زدمو گفتم:  یرو روی ضدعفون یاز اسپر کمیکردمو   ینوچ

 _عمرا 
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 رون یب ییایب ی کارو ول کن  دیالبته با  میبکن شیامتحان  هی ای ب گمی_مهاکان

 کنمیقفسه هارو مرتب م نیا  کنمویدارم اطرافو جمع م ی_کجا برم من؟کارو زندگ

دستم که داشتم با  یازش گرفتمو به کارم ادامه دادم که دستشو جلو اوردو رو رومو
 گذاشت به سمتش برگشتم   کردمیقفسه هارو پاک م  یدستمال رو

 ل ید یفتتاح بشه خودتو کشت ا نجایسه روزه ا  نکهیا  ی_برا هاکان

 کار کنم  دیکار هم با  نیا  یکه گفته شده افتتاح بشه برا  یتو روز   دی_با

 کرد   شتریدستم بودو ب ی کنم که هاکان فشار دستشو که رو زیبه زور باز تم خواستم

  یقرار هیبا تو   خوامیهم تو هم من اما االن نه..حاالم م میکار کن د ی _هممون باهاکان
 بذارم 

 گفتم: عی بهش کردمو سر یمسخره ا   نگاه

 بندم؟ یم  یبا شما قرارداد  گهیبار د هی_آقا هاکان به نظرتون من 

 ه یقرارداد شفاه هیکه  ستین یقرارداد اونطور هی نی _اهاکان

بود   دهیبهم زد انگار فهم یراست تر شدم هاکان لبخند کمیدستام بود   یدستش رو  هنوز 
 ه یچ نمیبب خوامیکه کوتاه اومدم م

 ه؟ ی_خب ماده هاش چ 

..بحث  می..دعوا ندار میندار ی..اعصاب خوردکنمیشکنینم گرویامشب دل همد   نکهی_اهاکان
  میذار یکنار م زوی..امشب همه چستین میدونیهم که جواباشو نم یی..امشب سواال میندار

به طور خلصه   ستی ن نمونیب یچون فعل جنگ و جدال میشیاز زره هامون خلص م
 م یشیدور م  زی امشب از همه چ

دستاش در  ری دستمو از ز  نکهیا  یبرا یتلش دیبه روش زدم که چشماش درخش یلبخند
  خواستمیم  نویتو همون حالت بمونه واقعا هم خواستینکرده بودم برعکس دلم م ارمیب
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  یهرشب نه،برا  یبرا میکرد یم   شیبسته بشه کاش کتب نمونیقرار بود ب یچه قرارداد خوب
جنگ و گارد گرفتن   نهمهیچون خودمم از ا قمونیقهر روزمونو هر شبو هر ساعت و هرد

به دور از   تونستمیخسته شده بودم عقل امشب م یکیمقابل هم سر لج دراوردن اون  
 همه اونا باشم 

 که الزم دارم  یزیچ قا ی_دق

 م یو راحت بش  میبخور ییهوا   هیسبز  یفضا  هیرون؟ ی ب می_برهاکان

 اوردمو گفتم:  رونی دستش ب  ریدستمو از ز  عیسر 

 به آشپزخونه برم  دیبا  شهی_نم

 خواستم از جلوش رد بشم که مقابلمو گرفتو گفت:  عیسر 

 م ی_امشب کار ندارهاکان

 اعتراض بهش نگاه کردمو گفتم: با

 نبود  میامشب کار ندار نکهیبه اسم ا یقبل ماده ا یکم  ی_تو قرارداد شفاه

 : دیپرس یخاروند با لحن شکاک  شویشونی پ یبه آروم انهاک 

 _نبود؟ هاکان

 دیباهم بحث نکن  گفتیماده بود که م هی_البته که نبود فقط  

 ؟ ییخوا یکه تو م شهیم ی همونطور میو بحث هم نکن نی پا می اگه بر  یعنی_ هاکان

 به سمتش خم شدمو گفتم:  کمیپام  یانگشتا   یکردم رو یخنده ا  تک

 می قراردادها  نی همچ  هی_عاشق 

 یامشب شب قشنگ  ولی زدو دنبالم اومد ا یلبخند از کنارش رد شدم خودشم لبخند با
 خواهد بود 
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 ( نای)سول

از دست    یلیخ میریبگ یعکس خونوادگ  هی م یبود نتونسته بود  خته یبهم ر یچ همه
به سمت اتاق خوابمون   هیتا فکر نکنه خبر  اوردمیبه روم ن ادیبودم اما ز  یعصبان نیانگ

  دمیگرد شده د یبا چشما  کنهی لباسشو عوض م نی انگ دم یوارد اتاق شدم د   نکهیرفتم هم
 رفتم ش به سمت  عی شده سر یچیبازوش باندپ

 شده؟   یبازوت چ نی_انگ

 کردن  کی _بهم شلنیانگ

 کارو کرده؟   نیباهات ا  ی؟کیچ  یعنیکردن؟ کی_شل

باشه من لوش دادم هرچند فکر نکنم   دهیفهم دمیترسی سرد بهم نگاه کرد م یلیخ نیانگ
زنگ زدم   س یبه پل ابونیخ یتو  یتلفن یو از باجه ها   یکارت اعتبار هی بفهمه چون من با 

 نتونن ردمو بزنن  ینطوریکه ا

 س ی _پلنیانگ

 ؟ ی چ یس؟برا ی_پل

که   کنهیم  ییکارها کنهیم یمخف  یکه کارها هیبدم که شوهرت آدم حی توض نطوری_انیانگ
  ریغافلگ  کهو ی  کردمیداشتم قاچاق م یمثل قاچاق و وقت یتو ازشون خبر ندار یحت

 ؟ یخبردار  مردمیمنو لو داده بود داشتم م یک یآخه  بهیشدم..عج

سرد از کنارم رد شدو به سمت کمد لباساش   نیگرد شده بهش نگاه کردم انگ  یچشما  با
 گفتم: عی رفت سر

 ؟ یگ ی م یدار ین؟چینگقاچاق ا یچ یعنی_

 به پاش زدو گفت: یکردو بهم نگاه کرد ضربه ا  یخنده مسخره ا نیانگ
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تو   یعنی؟ی کنیمسخرم م یدار ای ینداز ی..دستم مکنهیم  ی_آخ خدا..داره باهام شوخنیانگ
 ه؟ یشوهرت چه جور آدم یدونینم

  ختهیبودم که خب زهر خودمو بهش ر دهیفهم  شبیتو کار قاچاقه د  دونستمینم واقعا
 نبودم  مونیکارم پش نیبودم و اصل هم از ا 

به  یکنیم   ییکارا   هیمناقصه ها   یکه تو  دونستم ی م یعنی..دونستمی..البته که نمدونمی_نم
 متفاوته   زیچ  هیاما قاچاق   یگفتیم  نویمنم ا 

  یکنیم اد؟فکریمالومنال از کجا م نهمهیا  یکرد یفکر م نا؟تو یسول  یگیم  یدار ی_تو چنیانگ
  م؟واردیدی بهشون رس مویروهم گذاشت نارویا یکه اول ازدواجمون داشت یبا اون مقدار پول

اون شرکتو چه طور   یفکر کرد   م یکه کرد ییبا وجود اونهمه ضررها  می اونهمه مناقصه شد
  تی موفق ن یا به یکنی که کردم نبود فکر م  ییقاچاق ها نیا  ؟هان؟اگهرسوندم نجایتا به ا 
 برسم؟  تونستمی ها م

  شرتیت هیکمد   یکرد از تو  یزیبازوش درد گرفت دستشو روش گذاشتو ناله ر  نیانگ
دستام گرفتمو چشمامو   نی لبه تخت نشستم سرمو ب  یتنش کرد رو  یدراوردو به سخت

 کارو کردم خدا   نیازدواج کردم واقعا؟اصل چرا ا  یبستم با ک

کرده بودن   رمی که لوم داده اسممو بهشون نگفته وگرنه تا االن دستگ ی_اون احمقنیانگ
 کرده بدبخت  ی بزرگ یلیحماقت خ

 سمتش برگشتم  به

 بوده؟  یک یزنی _حدس م

  یکس نمی بیم کنمیفکر م یمن ه  یکارو کرده ول ن ی ا  کامیاز نزد یکی زنمی _حدس مهاکان
چرا   کامیاز نزد   یکیبه نظرت حد جرات داشته باشه که منو لو بده..  نی تا ا  ستیدوروبرم ن

تا به هدفاش   ینطوریببره ا نیمنو از ب خوادیبا من بکنه؟مثل م یکار  نی همچ هی  دیبا
 برسه؟ 
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  خوادیاز کجا م  گمیم  یباشه کار منه منم دارم چ ده ی مشکوک بود انگار فهم  کمی  حرفاش
 که بهت شک بکنه  ی رفتارات لو ند یمراقب باش فقط تو   وونهیبفهمه د

 بوده به تو ضربه بزنه..بهتره منم لباسامو عوض کنم نیحتما هدفش ا  دونمی_من چه م

 

 ( لی)د

 اومد گفتم:  یآشپزخونه شدمو همزمان که هاکان هم پشت سرم بودو دنبالم م وارد 

  ستیچندتا اشکال داره اما اونقدرها هم مهم ن  هیزدن گرچه   ی_به نظرم آشپزخونه خوب
 مثبت بهشون نگاه کرد  دی د با شهیم

  نجایمجدد در ا یگذار هیبه سرما یاز یباهاشون کنار اومد اگه ن شهیکه م  ییزا ی_چهاکان
زود قبول   یلیباهات بحث کنم خ تونمیوقت گفتنش االنه چون نم نی به نظرم بهتر یدار
 کنم یم

 براش اومدم  ییزدمو چشمو ابرو  یلبخند

خب  هیکی چون بودجمون   کنمیاصل سواستفاده نم مونیمن از شرط بند دی_نگران نباش
 خرج کنم  ادیقصد ندارم ز  نیهم  یبرا ره ی منم م بیاز ج

  هی می ری نم رونی کنار حاال که ب می_خب باشه..حاال امشب کار حساب کتابو بذار هاکان
 میباهم غذا درست کن میبکن یتست

جا خوردم دستمو   یکه زد حساب یاز حرفزدو به سمتم برگشت  یبه تابه ها دست هاکان
 صبرکن باال اوردمو گفتم:  یبه معن

 ؟ یکن یشما به من کمک م یعنیم؟ی..باهم درست کندی_صبرکن

 سیخانوم رئ نجامیمن ا یداشته باش از ی_اگه به کمک نهاکان
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باال دادمو دستمو به   ییشد ابرو  یبه سرتاپاش نگاه کردم که هاکان چشماش سوال کمی
 بهش گفتم:  یمیچونم قرار دادم با لحن عاقل اندر سه ری تفکر ز  یمعن

جا  یلی..خیبزرگ یادیز  یعنی..یگنده ا  یاد یز  کمی  یآشپز یبرا  ییبخوا  تشوی راس یدونی_م
 تحمل کنم  تونمیامشب م یول یگریم

 شد  رهیکرد بعد مشکوک بهم خ یبه خودش نگاه هاکان

 دن یدخترا براش جون م کلویه نی ا  ی_واقعا؟ولهاکان

به  یمشت آروم  ستادمو ی کرد روبه روش ا  یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا  با
 خندش باال رفت  یبازوش زدم که صدا 

دل دخترا..نفس  زیفرم کشنده دخترا..عز ی رو  کلیه ی_جناب جنتلمن جذاب دارا 
 دخترا..بحث غذاس نه دختر

 ی _عابر بانک دخترارو هم فراموش کرد هاکان

 که پولو ثروتتونو جا انداختم  د ی_خب باشه ببخش

 فکر کنم  شهی _داره دعوامون مهاکان

 گفتم: عی به نشونه اره تکون دادمو سر یسر

 ؟ ی موافق  میبخر زی چندتا چ هی رونیب میبر  می_اره به نظرم ادامش ند

 م؟ یدرست کن یچ ییخوا ی_اره ماکانه

 م یر یگی م میبراساس اونا تصم میبخر ی چ میتونیم مینیبب م یفعل بر دونمی_نم

زدمو به سمت   یباشه بازو بسته کرد لبخند محو  یزدو چشماشو به معن یلبخند  هاکان
زد سوار شدم   موتوی رفتم ر نشیرفتم که هاکان هم دنبالم اومد به سمت ماش یدر خروج

 که روشن کرد به سمتم برگشت  نویدور زدو سوار شد ماش نویخودشم ماش
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 م؟ ی _خب کجا برهاکان

 فروشگاه؟  می_بر

 ؟ یدرست کن یمن بگم امشب چ  شهی_مهاکان

   می خوایکه هردومون م میدرست کن یزی چ میباهم نظر بد ایدارم..ب یمن نظر بهتر  ی_ول

 _باشه موافقم هاکان

 ؟ یو گوشت سوخار جات یبا سبز  میسرخ کن  میبخر ینیزم بی س هینظرت چ م ی_ا

 یتو بگ   ی_هرچهاکان

 قرار بود هردومون..  گهی_نه د

  نیمنم ا   ینوبت توهه از طرف نباریا  یدرست کن ی..هربار من گفتم که چلی_د هاکان
 م یخری م  نویهم یل یدوست دارم پس وسا رویکه نظر داد یزیچ

 ..دیبه روش زدم دستشو به سمتم اورد منم محکم زدم قدش که خند  یلبخند

با حس    م یداخل سالن رستوران باهم نشسته بود یها  یزوصندلیم  یهم رو  یرو  روبه
که من درست کرده بودم جلوش بودو داشت   یی شدم که گوشتا  رهی به هاکان خ یخاص

 شدم  رهیچونمو گذاشتمو بهش خ  ری دستامو با ذوق ز   دکریبهشون نگاه م

 استاد دی _خب بفرما

 مزش چه طوره  مینی_رنگش خوبه آبدار هم هست بوش که حرف نداره بب هاکان

  دمیاز گوشتو براش بر  کهیت هی  یکردم دستمو سمت چاقوش بردمو به آروم یخنده ا  تک
 بعد با چنگال گوشتو به سمتش گرفتمو گفتم:

 استاد دی _بفرما

 غذا دادن هم دارن   سی..سرو ی_چه سرآشپز خوبهاکان
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منتظرش نذاشتم   ن یاز ا شتریکرد که ب یاخم دی دهنشو جلو اورد ابروهام باال پر  هاکان
بهش زدم   یلبخند محو  دنیگوشتو گذاشتم تو دهنش که نرم نرم شروع کرد به جو 

 باال داد ییابرو 

   نی..آفرهیعال شهی_مزش مثل همهاکان

 ؟ یدی_خب از صد چند م 

من گوشت درست کنم   یکم کردم چون نذاشت ن ی_نودوپنج..پنجتاشو به خاطر ا هاکان
 دستم سوخت  یکه آموزش غلط به من داد  بندمیم نی چشمم رو ا ی خودت درست کرد

بهت تو گوش   پاشهیروغنش داغه م زیتابه بر یهارو آروم تو  ینیزم بی _من بهت گفتم س
   ینکرد 

کردم تو تذکر   یهارو خال ینی زم بیمن س  ی..چون وقتلید یگفت ری_اعتراف کن د هاکان
 دستمم سوخت  یداد

 ی که تو درست کرد  ییسراغ غذا  میخب حاال..بر  یلی_خ

  شونیکه جلوم بود نگاه کرد واقعا قشنگ و منظم خلل ییسرخ شده ها  ینیزم بیس به
 کرده بود 

 معلومه خامه   اشی_خب شکلش که خوبه..رنگشم قشنگه هرچند بعض

 بخور  روی _خب تو اونارو نخور بقهاکان

هاکان دستشو جلو اوردو چنگالو   عی کردم دستمو سمت چنگالم بردم که سر یخنده ا  تک
 سمت دهنم اورد  برداشتو به ینیزم بی برداشت چندتا س

 د ی _بفرماهاکان

 بهش نگاه کردمو گفتم:  طونیش

 نداره  یری دادن بهت تاث از ی_رو روند امت
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 دم ینداره درعوض سودا بهت نم ی_اشکالهاکان

خوردم هاکان با لبخند و مشتاق   هاروینیزم بیخجالت خاص س هیکردمو با  یخنده ا  تک
 شد تا نظرمو بدم   رهیبهم خ

 داره نمک و فلفلشم اندازس  ی_خب خوب سرخ شده مزه خوب

 ؟ ی دی_از صد چند مهاکان

 دم ی_من صد م

 جلو دستش نگاه کردو گفت:   یبه روم زد به غذا  ی لبخند محو   هاکان

 م یهم تراز هم بود ینطوریا  دادمیمنم صد م ی د یتو صد بهم م دونستمی _اگه مهاکان

  یهاکان هم تو  دمی هاکان کش ی راب کمیسرخ شدمون بردمو    جاتی سمت سبز  قاشقمو
  دمیکشیهم براش م ینیزم بی که داشتم از س  نیدرهمون ح ختی برام سودا ر  وانمیل

 گفتم:

کار   دیبا  یهرک  ستیلزوما آشپز ن  خرهیرستوران م یهرک نکهیا  میامشب گرفت  جهینت هی_
 خودشو بکنه

دستم باز بسوزه چون   ستی البته کنار تو برامم مهم ن کنمیم یمن باز آشپز ی_ولهاکان
 نگران شدنتو دوست داشتم  

  رهینگاهشو ازم بگ نکهیا  یبهم نگاه کرد برا  یشرم زدم که با محبت خاص یاز رو   یلبخند
 گفتم:

 ؟ ی از گوشتتو بهم بد کمی  ییخوای_نم

 جلو  اریبهت ندم ظرفتو ب شهی_مگه مهاکان

چونم    ری برام گذاشت دستمو ز  کمیگوشت داخل ظرف  جلو بردم هاکان هم از  ظرفمو
 شدم  رهیبه اطراف خ یگذاشتمو با علقه خاص
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 ؟ یدار  یچه حس یرستورانو تو درست کرد  نی ا  یغذا نی_اول

چند   یحت  ای آرومم بدون دغدغه و استرس فردا  کنمی دارم..احساس م  ی_حس خوبهاکان
 بعد قهیدق

 کردم  زیچشمامو ر   کمیزدمو  یلبخند

  نیو بب  ایانقدر خوشحالو آرومم ب ستی..گرسنم ننطوری_منم هم

  خواستیظرف ول کردو  بهم نگاه کرد انگار م  یداد چنگالشو تو هیتک  شیبه صندل هاکان
 ازم اعتراف بکشه 

 ؟ ی _واقعا خوشحالهاکان

 یلیاالنمون فکر کنم اره خ  نی و فقط به هم میحال بمون  ی_اگه فقط االن باشه و تو
  یبدون دغدغه..اما وقت یآروم بدون جنگ و دعوا بدون مشکل حت نطوریمخوشحالم..ه
 ..کنمیبه فردا فکر م

و از لحظه    میامشبو بچسب نی هم خواستمیم نو ی_نه فکر نکن منم از اولش همهاکان
به عهده   میبذار  میدنبال جواب نباش میسوال نکن میو فردا فکر نکن  روز ی به د میلذت ببر 
 زمان 

  نقدریطرز حرف زدنمونو دوست داشتم ا   نیازش خوردم ا  کمیبه سودام دادم  نگاهمو
بدور از هرگونه جبهه گرفتنو جروبحث بدون دغدغه و مشکل   یمیآروم با محبت و صم
 بودم   نیکره زم  یفرد رو ن یمن خوشبخت تر  گهی امشب بود د نی کاش هر روزمون ع

 ول کنمو سبک بشم   رویهمه چ نکهی..ا خوامیم یلی_خ

هم مشت    یگذاشتو دستاشو تو  زی م یگرفت آرنج دو دستشو رو  یاز صندل  شویتک کانها
  کردمیکردم احساس م یژست قشنگ مردونش نگاه  نیچونش گذاشت به ا  ریکرد بعد ز 

 م یار یآروم بودنمو از هاکان بدست م نهمهیا

 ؟ ی هست  ی_منتظر چهاکان
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 _وقتشو..وقت درستشو..به نظرم کم مونده..هاکان 

 ؟ _جانمهاکان

 انداختم نی پا سرمو

االن   یکی  ترسمیندارم همش م یتنها شدنامون خاطره خوب  نیدارم..از ا یترس خاص هی_
 ره یگیداره ازمون عکس م 

 ..همون آرامشتو حفظ کنستینباش..بذار بشه برامون مهم ن ی زی _نگران چهاکان

 ی عنیامشب  نی هم شهیآرامشمون خراب م نیا  کنمیاحساس م  دونمی_نم

 م؟ یکن کیغذاهارو تفک ارمیظرف ب ییخوای..ملی_نفوذ بد نزن دهاکان

 من ببرم خونه  دیهمشو با  یخوریمونده نم ی_اره توکه غذا 

  نیاالن ا   خوردمیاون موقع ها هرروز دست پخت تورو م کنهیفرق م ندفعهی_اهاکان
 خونه  برمی من م  رویکه تو درست کرد  یپس گوشت ابهی نا زایجورچ

   برمیبا خودم م  روی که تو سرخ کرد ییها ینیزم  بی_باشه منم س

اشاره کردو    جاتی به نشونه باشه تکون داد به سبز یزدو سر یلبخند مردونه ا  هاکان
 گفت:

 م؟ یکار کن  یچ ناروی_اهاکان

چه  می..به نظرم نصفش کنمی سرخ کن درست کرده..هرچند باهمم خورد کرد   ناروی_خب ا
 طوره؟ 

 دارم   یبهتر دهیا  هیما قبلش ا  هی_عالهاکان

شدم رستوران   رهی رفتنش خ ری زدمو به مس یبعد بلند شدو رفت داخل رستوران لبخند و
سربازمون سقف طبقه   طیو سرباز داشت مح دهیسرپوش طی بود که دو مح یطور هیما  
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اطرافشم درخت و سبزه بود    یدورش نبود فضا  ی واری د گهی باال روشو پوشونده بود اما د
من که به شخصه  میداشت ی و جمعوجور کیبود رستوران ش یکه واقعا دوست داشت

که معلوم بود هاکان گرامافونو روشن کرده   یقیموس  یعاشقش بودم با پخش شدن صدا 
لبخند به سمتم اومد دستشو   هیداشتم هاکان با   از ین یقی موس هیزدم واقعا به  یلبخند

 کرد که باعث شد با خنده بهش نگاه کنم  به سمتم دراز 

بهش   زننی اما بعدش گند م می کنیحرکتت باهم خلق م  نیبا ا  ی_لحظات دوست داشتن
 به نظرت ارزششو داره؟ 

 اره ارزششو داره  یی _نظر مردونه منو بخواهاکان

هم   یبلند شدم روبه رو  میصندل  یدستش گذاشتم از رو  یزدمو دستمو تو  یلبخند
صورتمو نوازش کرد    یدستش به آروم یکیدستمو گرفته بود با اون   هی هاکان میستاد ی ا

اما   شدی لباش پاک نم  یهاکان لبخند محو مردونش از رو  میشد رهیهم خ یبه چشما 
که امشب باهم   یکه کنارش با قرارداد  ی دمر   کردمیمن فقط به مرد مغرور جذابم نگاه م

اتفاق افتاده بود کنارش دغدغه و    نمونیب خواستمیکه م ییزا یچ  قایدق میبسته بود 
بودم از حالم از االنم  یاسترس هامو فراموش کرده بودم آروم بودم خوشحال بودم راض

  دستش ه ی یبعدش نبودم هاکان همچنان به آروم هیثان  هیبه فکر  یحت بردمویلذت م
دستش به صورتم منتقل   یگرما  کردیکنار صورتم بودو با انگشت شصتش گونمو نوازش م

ضعف  دم یهم بستم لرز  یرو  یچشمامو به آروم دادی بهم دست م یحس خوب  شدیم
پناهم بشه سرم   خواستیدلم م  امیموجود دن ن یتر  ف یکردم احساس کردم کنارش ضع

دورش حلقه شد هنوز چشمام    دستامگذاشتم  نشیقفسه س یسرمو رو   یکج شد به آروم
خراب بشه  امیرو  خواستمی باشه نم ای رو هی دمی ترسی بازش کنم م خواستمیبسته بود نم

موهامو نوازش کرد چه    یدستش به آروم یکیدستش دورم حلقه شد با اون  هیهاکان  
بود   تی عطرش محشر بود چه قدر آغوش بزرگ مردونش برام پر از آرامشو امن یقدر بو 

بعد  هی انگار وارد   دمیشنینم  روی زی واردش که شده بودم زمان برام متوقف شده بود چ
  ی مردونه هاکان بود بو ی که چهارچوبش آغوش و بازوها ییایشده بودم دن ایاز دن هگید
  نیضربان قلب هاکان بود که داشت ع امیدن یعطر تلخ مردونش بودو تنها صدا  امیدن
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گرماشو حاظر به از دست دادن نبودم   د یکوبیمحکم بهش  م  کردویم  یقرار  یقلب من ب
بمونم تو اون لحظه و   نطوریهم  خواستیلم محاظر به باز کردن چشمام نبودم د   یحت

  شتریچه قدر ب  تمینوازش موهام حرکت کنه امن یهاکان دورم باشه و برا  یفقط دستا 
شده بود   ده یبه رخم کش یشده بود حس ضعف دخترونم مقابل قدرت مردونش بدجور

 ایدن نی تر یزدم دوست داشتن یآغوشش ناخواسته لبخند محو  یقدر خوب بود..تو چه
که   یقشنگ و پر از آرامش بود هاکان دست یلیآغوش مردونش بود برام خ نیبرام هم

دور شونه و بازوهام گرفت محکم منو به خودش فشرد که   کردی باهاش موهامو نوازش م
  یدستمو از دورش برداشتم و رو هیچشمامو باز کردم  یشدم به آروم  یخاص یغرق خوش

 گذاشتم نشیاز سمت قفسه س  یکیاون 

 نباشه  نشی_آخر

 ؟ ی گفت ی_چهاکان

تک خنده    زدیم یبود اما داشت خودشو به نفهم ده یخنده دار شده بود انگار فهم لحنش
 هم بستم   یکردمو چشمامو با آرامش رو  یا

 ..آرزو کردم یچی_ه

 بشه  لی تبد  قتی به حق دوارمی _امهاکان

 

 کل(  ی)دانا

  خواستن یبزنن فقط م  یحرف خواستن یکنار هم آروم گرفته بودن آرامش داشتن و نم هردو
  یلحظه به لحظشو تو  ستنویهمچنان با  کردنیم افتی که از آغوش هم در  یبا آرامش

به  واری نفر از پشت د هینبودن  لیرستوران فقط هاکان و د یخاطرشون ثبت کنن تو 
  زدی از اون دو نفر م  یکی یضربان قلبش برا  هک  ی نگاهش به اون دو نفر بود کس یآروم
قطره اشک مردونه از گوشه چشمش   هیکه همو بغل کردن  یوقت  دنیکه با د یکس
نکرد جلو نرفت فقط نظاره   ینگفت حرکت یزی بغض کرد دستاش مشت شد اما چ دویچک
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  وده بودن که غافل از زمان و مکانگر اون دونفر بود که اونقدر غرق آرامش آغوش هم ش
چشماشو بست اشکاش از اطراف   یلحظه به آروم  هی ی اطرافشون شده بودن رامان برا

باهاش خلوت   لی د شیپ رهیشدن چه قدر صابون به دلش زده بود که م ریچشماش سراز 
نه اما همه اون   ا ی ادی که کت و شلوار تنش بهش م پرسهیازش م زنهی و حرف م کنهیم

رامان    سوزوندی که داشت تموم وجودشو م ودشده ب  یشیها االن آت  الیحرفا و فکروخ
  دینبا  کردیم  یفکر هی  دیبا ارهیبه مغزش ب یحت  لروی فکر از دست دادن د تونستینم

گرفت که خودش   یمیتصم داد یم  رویباز  نیبه هاکان اجازه برد به ا د یاومد نبا   یکوتاه م
کار بود   نی ا  بهمجبور   لیبه دست اوردن د یچون برا  دادی انجامش م دیبا دودل بود اما 

 کرد ی جنگ خودشو آماده م نیا  ی برا دیموقع جنگ بود و اونم با

رستوران درحال کار کردن بود پرسونل   یبا شوقو ذوق خاص تو   ل یشده بود د صبح
همه بودن و   کردنیآشپزخونه داشتن کمک م یکارها  یآشپزخونه هم اومده بودن و تو

امشب رستوران درحال تلش بودن هاکان با اقتدار مردونه خاصش وارد   هیافتتاح یبرا 
و به  فنجون قهوه براش آماده کرد هیخنده  با ل یکنترل کرد د  رویرستوران شدو همه چ

درحال   ن یلیو آ  نیشدن پل یکردن وارد سالن اصل دنیسمتش برد باهم از همه جا د
و    هانیال کردن یم  زی تم زارویو رامان هم با خنده داشتن م  لیبودن ن ن یکردن کف زم زیتم
درحال   یمسالن بودن مانا   یتو  یها و پرده ها  یهم درحال مرتب کردن صندل ریدم

آشپزخونه به کار   یهم تو   لیبود و هاکان و د  یتیر ید م ی حساب و کتاب و کنترل کارا
 یلیو هاکان خ  لید  رفتیم   شیداشت پ یواقعا عال  یهمه چ  کردنیپرسونل نظارت م

که اون دوتا همش باهمنو   ارهیخودش ن یبه رو کرد یم  یخوشحال بودن رامان مدام سع
االن    خواستیشدنو باهم رستوران زدن دلش م ک ی شر هک  ارهیخودش ن یبه رو خندنیم
که داشت پرده هارو   هان یکت هاکان به خاطر ال یوقت  دیخندیم ینطور یکنار اون ا  لید
کرد   ز یغر زدو به زور کت و از تنش دراورد برد تم یکل لی شده بود و د فیکث تکوندیم

شده   ف یثکت ک بمراق یحت  کردی چه قدر داشت به هاکان توجه م ختیرامان بهم ر
خودش   یبه رو  ی زیو فعل چ اد یخونسرد باشه کوتاه ب کردیم یهاکان هم بود اما باز سع

 دادیرستوران بود اما به موقعش حرکت مناسبو انجام م هیچون امشب شب افتتاح ارهین
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  یآشپزخونه همراهه پرسونل درحال کار بود امشب مهمون هاشون م یتو  یحساب لید
  یدنبال کارن رفته بود و اونوهم برا  هانیباشه ال ی عال یهمه چ  خواستیم  لیاومدن و د 

که همه ازش خوششون   یدرست کردن طور  یعال  یلیمراسم امشب اورده بود شام خ
  یآهنگ احساس هیزد  ارتی رامان هم گ و شروع کرد به خوندن  نیاومد آخرسر هم پل
کم کم  د یرسی به مرز جنون م شدیو هاکان م  لید  یمتوجه نگاه ها ی عاشقانه،رامان وقت

که   یبا حرکت ارهیدووم ب نیاز ا  شتریب تونهی نم گهی شده و د زیکاسه صبرش لبر دید
شب   نیاول کردیو هاکانو خراب م  لید  یو عال  ییای امشب بکنه شب رو خواستیم

 بشه  لیقرار بود تبد یا  گهید  زیو هاکان به چ لی کار د یرستوران و شروع رسم هیافتتاح

 

 ( لی)د

رستوران موندن تا اوضاعو درست کننو همه جارو مرتب کنن منم چون خسته   یتو  دخترا
جمع کردمو از پله   لمویوسا  نی به خاطرهم رونی به زور منو فرستادن ب ل یو ن نی لیبودم آ

از  یبود وقت  یعال یبود همه چ یرینظ یمدم امشب شب باو  ن ی رستوران پا ی ها
خوشحال   یلیخ میکارو کرد   نیا  بیحرکات عج  هیبا چشمک و   میکرد  یهاکان خدافس

باهام   یلی خ شبید نیکرده بود امروز هم ع رییرابطمون به کل باهم تغ  شبیبودم از د
  ابونی خوشحال بودم کنار خ یلیخ م یشده بود همه کارهارو باهم کرده بود یمیصم
  مونبود که ه کی شب شده بودو هوا تار رمیبگ یتا تاکس  ستادمیبه رستوران ا  کی نزد

که رفته بود   شدیم  یساعت هیابروهام باال رفت   دی چیپ رمی مس  یهاکان تو  نیلحظه ماش
 زدم  یشد به روش لبخند ادهیپ ن یاز ماش  ستادیجا گذاشته؟هاکان ا  یزیچ یعنی

 _هاکان 

لبم    یبشم لبخند رو یطور هی بود که باعث شد  ز یو ت  یاون اخم داشت نگاهش جد  اما
رفت حالش خوب   یوقت نکهیاخم داره؟ا  نقدریشده؟چرا ا ینطوریا  افشیچرا ق نیا  دیماس

 ؟ ی عنیشده  یساعت چ هی  نیا  یبود تو 

 بهت نشون بدم  یزیچ  هی خوام ی_مهاکان
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  لشیدراورد صفحشو به سمتم گرفت به صفحه موبا لشویبردو موبا  بش یج یتو  دستشو 
 شد جاد ی تنم ا یتو  ینگاه کردم لرزش خاص

 گرفته؟  لشیبا موبا نارویا   لی_نهاکان

رو شده باشه و هاکان خبردار   یهمه چ شدیکردم فقط بهش نگاه کردم باورم نم سکوت 
 معلوم نبود یزیچ  افمی اما از ق  دمیشده باشه از درون لرز 

زده رو فلش برام فرستاده برگشتم خونه نگهبان بهم داد اسم  نارویا  یکی_ هاکان
از اون   ناروی توش بود که ا  اتیفرستاده مهم محتو  ی ک ستیفرستندش نبود هرچند مهم ن

 فلش استخراج کردم 

صفحش اشاره کرد اخم داشت اما لحنش آروم بود انگار   یبه عکس رو  یرومبه آ هاکان
چون کوپ کرده بودو انتظار   دمی شا ا یبهش بگم دروغه  خواستیهنوز باورش نشده بود م

 بود ینطور یاز ما نداشت لحنش ا   انتوی خ نیا

 به دادگاه ارائه دادن تو خونه من گرفته شده نه؟  نی و انگ  نایکه سول ی_مدارکهاکان

 نیو اخم ب  نیانداختم تحمل نگاه سنگ نی هم بسته شدو سرمو پا  یرو  چشمام
 ابروهاشو نداشتم  

 نا یگرفته داده به سول  لی_معلومه نهاکان

اشکام   یشدن بهش نگاه کردم اخماش محکم تر شده بود انگار از معن ری سراز  اشکام 
 برد یها م تی به واقع یداشت پ

 ؟ ی خبر داشت نای _تو از همه ا هاکان

 دونستم ی_م

با   دیموهاش کش ی تو یگذاشت بهم نگاه کرد کلفه دست بشیج یتو  لشویموبا   هاکان
 باالتر رفته بود داد زد: یکه کم ییصدا 
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 اره؟  ی ..ساکت شد یدونستیم  رویهمه چ نکهی تو با ا  یعنی_ هاکان

تکون دادو رد اشک   یسر یهاکان با ناباور نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 شده از گوشه چممو گرفت  دهیچک

 شه ی..واقعا باورم نمشهیتو..باورم نم لی_د هاکان

  یدوست داشتم بگم..ول یلیدوست داشتم..خ یلی از همون اول خ گفتمیم  دی..بادونمی_م
 نتونستم 

نبود فقط   یاخم نداشت عصب  گهیشد د  رهیبه صورتم خ یبا ناباور دی نگاهش لرز  هاکان
نتونسته بود هضم کنه  تویبود چشماش هنوز متعجب بود انگار واقع ختهیکلفه و بهم ر

بود و از همه مهمتر اصل    کی بهش نزد یلیضربه خورده بود که خ  یاز طرف کس نکهیا
 ازش انتظار نداشت  

 ؟نه؟ ی همش ازم فرار کرد نی _به خاطرهمهاکان

 بهم اشاره کردو نعره زد:  هاکان

 آررررره؟  یبهم بگ یتونستینم نوی_اهاکان

به نشونه نه تکون   یسر د ی قطره اشک مردونه از گوشه چشم مرد مغرور مقابلم چک هی
 داد

  کردمیمرگ خواهرم کمرم باز خم شد..فکر م  نی ع ل یخوابه؟د نمی_خوابم نه؟اره؟ا هاکان
 ی کمرم خم نشه اما تو با سکوتت کمرمو خم کرد  گهیبعد از فوت خواهرم د

 دهنم گرفتم تا هق هق نکنم هاکان شمرده شمرده داد زد:  یجلو  دستمو

به   یکرد یفرار م دینبا  یکرد ی سکوت م دی ..نبای_تو..با سکوتت..کمرمو..خورد..کردهاکان
رو  بلها نی خواهرم ا یبگ یراست تو چشمام زل بزن یبهم بگ قتویحق ییا یب نکهیا  یجا

 ی کرد تمی اذ  شتریب یکرد یسرت اورده فقط ازم دور
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 خودش داد زدم: نیع

 از خواهرم حفاظت کنم   خواستمی_م

 دستاشو از هم باز کردو نعره  زد:  هاکان

 رم ی_به خاطر همون خواهرت من نتونستم حظانت خواهرزادمو بگهاکان

  دونستم ی بزنه مبا اون تن صدا سرم داد  ینطوریبره و ا  شیحد پ ن یتا ا  شدینم  باورم
شد سرد با غم بهش نگاه کردم   ریاشکام بدتر سراز   شهیم  یوحش ینطور یبفهمه ا یوقت

حد براش   ن یتا ا شدیچشمم بود باورم نم یقطره اشک مردونش جلو  هیهنوز اون  
 رفتم  عقب ختمیشد اشک ر کی سخت بود؟هاکان بهم نزد

 _هاکان..توروخدا 

..حال  کرد؟یم  هیگر یچه طور  یدی_به خاطر خواهر تو حضانتشو از دست دادم..دهاکان
 یبهم بگ  شبیبعد د یکن انتیبهم خ یتونست ی ..چه طور؟آررررررره؟ی دید یخراب منو م

  انتیخ ی به احساسات مرد  ی ها؟چه طور تونست  نطوریکنارت آرومم که منم بگم منم هم
  رحمیب نقدر یا  یطور د؟هان؟چهی بود باز لرز  هدیکه کش  یکه بعد از سالها بعد از زجر یکن
 ی لعنتــــــــــــــ یکار شد انتی خ نقدریا یدم؟ک یکه نفهم یشد

نشد با بغض چشمامو باز کردم که   یباال رفت با وحشت گارد گرفتم اما خبر دستش
 دیبه سروصورتش کش یدست یاومد هاکان عصب  نی دستاش اون باال مشت شد پا

 : دیغر یعصب

  ی..نزدم..چون نتونستم ولخواستمی..نمادیبزنمت..هنوزم دلم نم  خواستمی_نمهاکان
اجازه نداد..دستم از   مینزدم..چون مردونگ یکه..حقشو داشتم ول یدونی حقشو داشتم..م

که کنار تو با جود   یکه بهت اعتماد کرد..قلب یباال نرفت..قلبم باالش برد..قلب ارمیاخت  یرو
 شدی مشکلتش آروم م
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قدم    هی عی شدم که سر کی قدم بهش نزد هی  شدنی م ری از قبل سراز  شتریهرلحظه ب کام اش
فقط    زدی داد نم گهیبه نشونه نه تکون داد لحنش آرومتر شده بود د یعقب رفت سر
   کردیو مبهوت بهم نگاه م یکلفه با ناباور

از همه به تو اعتماد داشتم اعتماد نه  شتریداشتم..ب میلی_بهت اعتماد داشتم..خهاکان
 یعنی یدونیو وفادار بودنت بهت اعتقاد داشتم م  ی..تو پاک لیاعتقاد بهت داشتم د

 ..متاسفم لی..متاسفم دیبد کمرمو شکست گمیکه م  نجاستی؟ا یچ

رفت با   نش یبلند به سمت ماش یعقب عقب راه رفت بعد روشو ازم گرفتو با قدما کمی
  یاز گلوم با صدا   گرفتمیکه داشتم جلوشو م یگلوم و هق   خیغض بصحنه ب ن یا  دنید

به سمت رستوران برگشتم    دی شکست هاکان با سرعت از کنارم رد شد پاهام لرز  یبلند
سمتم اومد به سمتش رفتم محکم بغلش  بهسرخ شده بهم نگاه کرد   یبا چشما  نیلیآ

تموم شده باشه چه قدر  یهمه چ ینطوریا شدیکردمو شروع کردم به زجه زدن باورم نم 
شبونم فکر کنم باالخره تموم شده بود هرچند کابوسم جاشو   یکابوس ها  یسخت بود ول

 داده بود   گهی کابوس د هیبه 

 

 )هاکان( 

  میطرفو برداشت دیحد فکرمون بهش نرس  نیدر ا ی ول  میبار بهش شک کرد  کی _اره  ریدم
بهمون   هیکه همون دونستمیم  دیاز کجا با  ی تو شرکت..البته من اوردمش ول میاورد 
 گه؟ یم  یباره چ نیدر ا لی کرده..حاال د انتیخ

و رامان خبر    ریشب بود حالم اونقدر بد بود که زنگ زدمو فورا به دم  ازدهی  بایتقر  ساعت
براش   ی اطراف بود تونست خودشو زودتر برسونه وقت  نیکه ا ریخونم دم انیدادم که ب

و   یعصب  نکهیودمم هنوز تو شوک بودم باا تعجب کرد حق داشت خ یلیکردم خ فی تعر
 دادم ی تو دستم بودو آروم تکونش م میدنینوش وانی بودم اما لحنم آروم بود ل یغضب

 داشت   یعواقب بد ستین  یساده ا   زیچ نیبگه؟..ا ییخوا یم ی_چ
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  یمبل کنار  یحرفم تکون داد خسته کتشو از تنش دراوردو رو دی به نشونه تا یسر  ریدم
 گذاشت 

  لید  نایگرفته داده به سول لیعکسارو ن میفراموش کن دی..اما نبانطورهی_اره همریدم
 فقط..   لی نداره د یریتقص

 نگفت اره؟  یزی و چ دونستیم  نویفقط ا لی_د

مبل بلند شدمو شروع کردم به آروم   یزدو از رو  یپوزخند دیکش یمکث کردو پوف   ریدم
ضربه خورده بودم که تمام مدت کنارم بود تمام مدت   یاز کس شهی قدم زدن باورم نم

دستش تو   سپاردمی شده بودم کارنو م کی که باهاش شر یبهش اعتماد داشتم اونقدر
  یبه آب تو  ستادمی داد لبه استخر ا وابموج یطور  نیاونوقت ا  ذاشتمیخونم آزادش م

 شدم   رهیر خاستخ 

 _هاکان.. ریدم

 یاز ی ست؟نی ن یکاف نی کرد ا م یقا  روی همه چ لی..دیبگ یچ ییخوایم دونمی..مری _بسه دم
 مقصره   لیبه اندازه ن لیازش دفاع کنه د یا  گهی کس د ای تو  ستین

 وندی شب به آسمون پ ی کیکه از تار ییبه آسمون و کوه ها  نباریازش گرفتم و ا  رومو
درونشو خوردم   اتی از محتو ی دستام فشردم و کم یتو   کمی وانوی شدم ل رهیخورده بود خ

 ستاد یبه سمتم اومدو کنارم ا  ریدم

 بودمت  دهیند ینطور ی_تا حاال اریدم

 به سمتش برگردم گفتم: نکهیبدون ا کلفه

 میعصب  ستیبار ن  ن ی_بزرگش نکن اول

 درد عشقه   نی هاکان..ا ستین  ای مثل قبل نی _اریدم

من به    گفت؟عشق؟اونمیم  یداشت چ نیبه سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم ا کهوی
من باشه  یفقط کنار من باشه برا  خواستیدلم م کردمیفقط بهش محبت م ل؟منید
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خانوم فعل گند زده   لیبود که خب د یدوست داشتن ساده و معمول هیدوست داشتنم  
 بود توش 

  لرو یفقط عشقته توهم چون د  ارهیقلبتو اونقدر به درد ب تونهیکه م یتنها کس  نی _ببریدم
 ی شد ینطور یا  یدوست دار

تر از   ادی ز  کمیاحساساتم   گفت ی داشت درست م دیرومو ازش گرفتم شا  دمویکش یپوف
  میکرد یهردو کتمانش م میبود و داشت لید نیمنم احساساتم ع  دیدوست داشتن بود شا

که   یبه من روی کارش ضربه سخت نینه اما واقعا ا  ایاسمشو عشق بذارم    تونمی م دونمینم
سکوت خواهرم بود که برام   نی سکوتش ع نی ا  بودبودم زده  دهیبراش لرز  ییطورا هی
  ینطوریچون ا   شدمیاومد خوابم آروم م یکه هروقت م یسخت بود سکوت خواهر یلیخ

 م یبا اومدن رامان هردومون به سمتش برگشت دمیشنی صداشو م

 _سلم چه خبر؟ رامان 

 ی _سلم قربونت رامان خوش اومد ریدم

 ی _خوش اومد 

 بدو بدو اومدم   یزنگ زد  ی_ممنون داداش وقترامان 

 گفت:  ع یکرد بعد سر  یبه هردومون نگاه ریدم

 دی_من برم شما دوتا باهم حرف بزنریدم

 ی موند ی_م

 بچه ها  ریدم خونه شب بخبهتره برگر  گهی _نه دریدم

  یقبل یجا  میرفت اطی داخ ح یهمراهه رامان به سمت مبل ها  میکرد  یخدافس ریدم با
بهش بگم اون چه عکس  دونمیقسمتش نشست نم هینشستم و رامان هم   ریدم

 بمی ج یاز تو  زه؟فلشویر ی من اونم بهم م نی ع یعنی دهیاز خودش نشون م  یالعمل
 گذاشتم  زی م یدراوردمو رو 
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 دم یفهم ی زیچ هی_من امروز 

 شد  رهینگاه کرد بعد سرشو باال اوردو به من خ زیم  یبه فلش رو  رامان

 ..خودم برات فرستادم دونمی_مرامان 

کارو کرده بود پس چه طور   نی دادم پس خودش ا  هیمبلم تک یباال دادمو به پشت ییابرو 
  ینطوریبهم بگه ا  ومدیاصل چرا خودش ن گفتی نم یچیبود؟چرا ه لکس یآرومو ر  نقدریا

 بدون آدرس فرستنده برام فرستاده بود 

 ؟ ی دی_از کجا فهم

 بهم داده  یکه ک ستیمهم ن گهی د نشی_ا رامان 

  میکردن و قا  یبود با پرونده باز  نایدست سول نایباشه ا ی_درسته منبعش معلومه هرچ
   رویاز ما قض لیکه د  نویعکسارو گرفته بود و ا  ل ین میدونیم  گهیبوده د یکردن که کار ک

 پنهون کرده بود 

من   نیع کرد یم یبهم نگاه کرد لبخند رو لبش نبود اونم ناراحت و کلفه بود اما سع رامان
بود امشب چه قدر همراهه   ده یامشب برام فرستاده بود د  نویاز عمد ا  دونمیآروم باشه م

  زه یشبمونو خراب کنه و زهرشو بر  ینطوریا  استهخویم  میکنار هم بود مویخوش بود  لید
اطرافم بهتر   یآدما  یچهره واقع ینطوریکارو کرده بود ا نیبودم که ا  ونشمی هرچند مد

 برام روشن شده بود 

 مدت بوده که تو دستت بوده   هی..حتما ؟ی امشب برام فرستاد   نوی_تو چرا ا 

نه اما امشب..به ذهنم  ا یمدت مردد بودم که بهت بگم   هیاما   دمی_نه منم تازه فهمرامان 
 اومد که برات بفرستم 

 اخم بهش نگاه کردم   کم یبا  مشکوک 

 د؟ ی_امشب به ذهنت رس
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 یاگه ندون هیانصاف ی_اره..فکر کردم که برامان 

 ی آروم یلیتو خ بنمیشدم اما مب  یعصبان یلیخ دمیفهم  نویا  ی_من وقت

 من بلند شدو گفت:  نیع دی کش یفبه موهاش بردو پو یدست رامان

قابل   تونهی کرده نم لیکه ن یکار کنم؟بله کار یچ تونمیکه شده هاکان..م هیکار گهی_درامان 
 م؟ یخفش کن میبر  میکار کن یقبول باشه اما خب چ

 شه یفردا از کار اخراج م لی_ن

 ؟ ی کنیفکر م یچ لی ..خب درمورد دهی به جا  می_تصمرامان 

جمله  نیا  یمعن دمیفهمیباالخره مرد بودم م پرسهیسوالو م نیباالخره ا  دونستمیم
 نباشه  تونهی که م  ایکوتاهش چ

 که قابل بخشش باشه  ستین یزیچ نی ا  کنمیو فکر م میعصبان یلیخ لی_از د

 شد  رهیفرو بردو به منظره روبه روش خ بشیج یمن دستاشو تو  نیع ستادی کنارم ا رامان

  دمیبخش لرو یوقته د  یلیمن که خ نیع بخشهیکه دوست داشته باشه م ی_کسرامان 
 ره ی قرار بگ تونهیم   یسخت  طیاجبار تو چه شرا  نیبفهمم که با ا  تونمی چون م

به سمتم برگشت سرد به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم هنوز هم برام سخت   رامان
 زد ی حرف م  لیمان درباره درا  یبود وقت

 ی د یبخشیاونو م  ی_اگه توهم دوستش داشترامان 

  یزیبود مشت شد اما چ بمیج یکه تو  ییدستا  شدیتر م یسردتر و چهرم خنث چشمام
  وونمی که داشت د   الیفکروخ  یگفتو رفت و من موندمو کل یرینگفتم رامان شب بخ

 کرد یم
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 (لی)ن

اخراجم   دونستمیبا عجله به سمت شرکت پوسوال رفتم م رونیزود از خونه زدم ب صبح
  نمونویاون عهد ب  کردیکارو م نی ا  دینبا زدمیم نای قبلش حرفامو به سول دیپس با  کننیم

بعد..وارد   زدمیاما قبلش حرفامو بهش م کردمیکارو م  نیا  دیشکسته بود پس منم با
  ایمهرانا خانوم    کردمیها رفتم خدا خدا م سیرئ به سمت طبقه  عی شرکت که شدم سر 

فعل باهاشون رودرو   خواستمیهاکان نگاهشون بهم نخورده به خصوص هاکان نم  رویدم
  نی درو پا رهیدستگ تیدر بزنم با عصبان نکهی رفتم بدون ا  نایبشم به سمت اتاق سول

چندتا از    فتمر زشی به سمت م تی ببندمش با عصبان نکهیدرو باز کردم بدون ا  دمویکش
 پرت کردمو داد زدم:  نی زم یرو  زشوی م  یرو  یپرونده ها 

 ؟ ییخوا ی از جونمون م ی؟چی کارو کرد  نی_چرا ا 

تعجب   دمیدر باز بلند شدو به سمت در رفت اره با دنیکه تعجب کرده بود با د نایسول
رو   کنمیپرت م لشویوسا  زنمویسرش داد م ی نطوریانتظار داشته باشه که ا  دیکنه نبا

که شکسته من همچنان بهش  یکه باهامون کرده و قول یبعد کار کنهیفکر م نیزم
 مونم یمودب م کنمویخدمت م

 ایخودت ب ؟بهیکه دار هیچه اعتماد به نفس نی؟ا ی شد وونهیتو د  لی _چه خبره؟ننایسول

که از  یو خشم  تیشدم با عصبان رهیصورتش خ  یگستاخانه تو  ستادمو یروش ا  روبه
 بود داد زدم:  ختهی کارش به وجودم ر 

 هان؟  ی شکست نمونویتو چرا عهد ب یکرد  وونمی شدم د  وونهی_اره د 

 اومد  یم   لمیمن ف  یکه زدم جا خورد هه داشت برا  یاز حرف  نایسول

 ی زنیحرف م  یدرباره چ یدار فهمم ی_من نمنایسول

 خورم یاما من گولتو نم یکنی م  ینقش باز  یخوب دار یلی_واقعا خ
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 یچون دار رونیاالن از اتاقم برو ب نیهم ایشده   یرکوراست بگو چ ای  لی _ننایسول
   یکنیم میعصبان

 یباش بندی به قراردادمون پا نکهیا  ی تو به جا دهیدرباره عکسا فهم  روی _آقا هاکان همه چ
 ی بهش گفت روی همه چ یرفت

نگاه کردو    ز ینشست به م شی صندل  یرو  دویبه موهاش کش یجا خورد دست کمی  نایسول
 هم بازو بسته کرد بعد به سمت من برگشت  یچشماشو رو 

 نکردم  یکار ن ی _من همچنایسول

  یبه آقا هاکان گفت رویو منم به حرفات باور ندارم حاال که تو همه چ  یگی دروغ م ی_دار
 ی بچرو سقط کرد  یکه رفت  گم یم  نیبه آقا انگ روی منم همه چ

به   ادیز  کردیم یسع  یبهم نگاه کرد اما نگاهش نگران شده بود ول  ت یبا عصبان نایسول
 : دیغز  تیبا عصبان ارهیخودش ن یرو

 ؟ یفهمینکردم چرا نم یکار  نی..من همچلی_دهنتو ببند ن نایسول

 من اعتماد کنم؟    یکیبه تو   دیحرف تورو باور کنم؟اصل چرا با دی_من چرا با 

 تا بهت نشون بدم  سای _وا نایسول

اورد درشو باز   رونیجعبه بنفش رنگ ب هی  زشی م  یکشو  ی خم شدو از تو عیسر   نایسول
 بهش نگاه بکنه روبه صورتم جعبرو گرفتو گفت:  نکهیکرد بدون ا

کردم   یجعبس نگهدار نی ا  یفلش که تو نیا  ی _من همه اون عکسا و اطلعاتو تونایسول
 نیبب

بهش زدم که جا خورد به  یکردم لبخند مسخره ا  یبود نگاه یداخل جعبه که خال به
چه قدر خوب   نی که توش بود چشماش گرد شد بب یچیه دنیداخل جعبه نگاه کرد با د
 کردن یم  یچشماشم باهاش همکار
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 بهت اعتماد کنن  ییخوا یم  یکه چه طور مونهیم  ری _ادم متح

 ه دی اومده اونو دزد ی کی_معلومه  نایسول

 ی شدیمانع اون م د یبا ن؟توینفر؟آقا انگ هیاون   هی_ک

بودن از   یو عصب   یدروغگو پست فطرت کلفگ کهی زن دیبه لباسش کش  یکلفه دست نایسول
داشت    یوقت  دمی خواهرمو د یاشکا   یبه خصوص وقت نطوریمنم هم  دیبار یحالتاش م
برم تو اتاقش آرومش کنم به  دمیکشیاما من خجالت م  کردی م  هیگر یشب پنهون
تا صبح کنار هم موندن انتقام    ششویکردم که اونم رفت پ داریب نویل یرفتم آ  نیخاطرهم
   گرفتمی خواهرمو ازش م ی اون اشکا

 ده ینم تی موضوع اهم  نیاصل به ا  نی_انگنایسول

 بود عقب عقب به سمت در رفتمو گفتم:  دهیفا یب  گهیاونجا د موندنم

به  گمی به همه م رویهمه چ هیاالن وقت مناسب یکشور خارج بشاز   ییخوای_اگه م
 ست یتو ن یتو دستا   شهیخصوص به شوهرت قدرت هم

شرکت به راه افتادم همونطور که با عجله   یاتاقشو محکم بستم و به سمت در خروج در
 دنمی با هاکان و مهرانا خانوم رودرو شدم هاکان با د کهوی داشتمیو تندتند قدم برم

با   دیشده بود اما من با  ز یترسناک و سام برانگ افشیق دیاخماشو به شدت توهم کش
 فتم به سمتش ر عی سر  زدمیاونم حرف م

 _اقا هاکان 

 ن یالزمو انجام بد یخانوم کارا  نجا؟مهرانایا  ییا یم یی_تو با چه رو هاکان

 به سمتش رفتم که نگهبان و مهرانا خانوم جلومو گرفتن  ع یسر  از کنارم رد شد هاکان

   قهی_آقا هاکان فقط پنج دق

 رفت به سمت مهرانا برگشتمو با التماس گفتم: الیخ یب هاکان
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 باهاشون حرف بزنم دی_لطفا مهرانا خانوم..من با 

اصرار نکن بذار فعل آروم   نی از ا  شتریگفت..برو وب یکه آقا هاکان چ ید یشن لی_نمهرانا
 پس به حرفم گوش بده  شناسمشیمن م  ستیبشه االن اصل وقت حرف زدن باهاش ن 

 چیشرکت فاصله گرفتم با غم شروع کردم به راه رفتن کاش ه یرفتن مهرانا از ورود با
تازه   شدی خواهرمم خوشبخت م یحت  شدمیخوشبخت م ینطوریا  کردمیوقت اون کارو نم

خودت  ایبود خدا  ختهی بهم ر روی هاکان باشه اما االن من همه چ با آقا تونستیم
 درستش کن  

 

 ( نای)سول

  نکهیاومدم به سمت اتاق خودم رفتم قبل از ا رون یکه ب  یروابط عموم یاتاق کارمندا  از 
کارو نکردم اونم گفت   نیاز شرکت خارج بشه دوباره رفتمو باهاش حرف زدم که من ا  لین
  ینطوریکارو کرده ا ن یبفهمه رامان ا خواستمیکارو کرده نم ن یا یک که  فهممیزود م ای  رید
از رامان متنفر بشه  لیامکان داشت د شدیبد م  یگفت و همه چیم  لیبه د رفتیم
  عویسر  یلیواقعا خ یاما همه چ  دهیاومده فلشو دزد یو چه طور  یرامان ک دونمینم
مبل نشسته    یاتفاق افتاده بود در اتاقمو که باز کردم متوجه هاکان شدم که رو  ییکهو ی

دستش بود بهم  یکه تو  رنگمو یبهم نگاه کنه فلش مشک نکهیدرو بستم هاکان بدون ا
 نشون دادو گفت: 

 منه  شی که متعلق به توهه پ  یزیچ هی_ هاکان

 _رامان مگه نه؟ 

نشسته بود  یخاص لی با است شهیثل همکرد با غرور و جذاب م ینگاه  میبهم ن هاکان
 ینطوریضربه ا  هیجونش  ل یبراش سخت بوده که از د یلیخ دنشیحتما تحمل شن

 خورده 

 فرستاده نارویا یک کنهی م  ی_چه فرقهاکان
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مشاجره    یدوباره تو  خواستمیبا هاکان دعوام بشه نم خواستمیرفتم نم زمیسمت م به
 اتفاق هم به نفعم بود هم به ظررم  نی ا میفتیب

درمورد پرونده   یعکسا تونست نی با ا نیکرد  لهیح نویکرد یکیدست به  لی_با نهاکان
بدبخت سواستفاده   یل یاز اون ن یکرد  یشرکت هم کار ی مطمئنم که تو تو  یموفق بش

 یکن

ودنش  و جذاب ب  پیخوشت ستادیمبل بلند شد به سمتم اومدو روبه روم ا   یاز رو هاکان
با   ایکراواتش با کتش و شلوارش ست بود  ای شهیهم  دادی قرار م رمیتحت تاث شهیهم

بود درسته خودم   یچه قدر برام دوست داشتن کردیکتش تنش م ریکه ز  یلباس مردونه ا 
دوست نداشتم و   نویانگ گه یسال د  هیاز  بعد  یعنیهمسر داشتم اما دوسش نداشتم 

  خواستمی بود نم نیهم نممیسقط جن  یلها یاز دل ی کیباهاش ادامه دادم  یفقط مجبور
 تو هم برد کمیمردونشو    یازش بچه دار بشم هاکان ابروها 

 ست ین ییلی ن گهید ی_ولهاکان

 شلوارش برد  بیج ی انداختو طبق معمول دستاشو تو زی م  یفلشو رو  هاکان

 _اخراجش کردم هاکان

استفاده کردم   دیکه دستم رس ینکردم فقط از اطلعات لهین درمورد تو ح_هاکان م
  نجایا  یکه به خاطر اون دختره اومد  یمن استخدام نکردم تو خودت نبود   لرویدرضمن ن
 .. یکس  ذارمینم ینه به من؟نگفت شهیکاراش به تو مربوط م نکهی؟ایکرد  دیمنو تهد 

 کنهی م  انتیکه کارمندم داره بهم خ دونستم ی _اره من گفتم..چون اون زمانا نمهاکان

 که.. یخواهر کس ای_کارمندت؟ 

به   یربط  چیه کردیکار م نجای اون ا نکهیربط نده..ا  لیبه د لروی..ننای_خفه شو سول هاکان
 م ینطوریهمه کارمندام ا ینداشت من برا  لید
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  لهیبرات ح کهیاون یکن داشیپ یتونینم نجایا  ستمی من ن کنهیم لهیکه برات ح ی_کس
 نه من لسید کنهیم

 باال انداختمو خونسرد گفتم:  یاخماشو توهم برد شونه ا  شتریب هاکان

از  یبه کل  لروید  دوارمی؟امی بد  ییخوایم  ییچه جزا لیبدونم به د نویا  خوامی_فقط م
 ست ین یدختره آدم درست نیواضحه که ا  یلیخ گهیچون د  یکنار بذار تیزندگ

..فقط به خودم مربوطه که نایکه با منن درست حرف بزن سول یی_درباره کسا هاکان
 کار کنم   یچ خوامیم

 نگاه سرد بهم کرد  هیسمت دررفتو بازش کرد به سمتم برگشت و  به

 کار کنم  یچ دیکه با دونمی_نگران نباش من خوب مهاکان

 هاکان آصلن   ی گیباشه که خودت م ینطوریا دوارم یام دمیکش یبسته شدن در پوف با

 

 ( لی)د

  فی که روبه روم نشسته بود تعر نیپل یبرا  رویداشتم همه چ میرستوران نشسته بود ی تو
خبردار شده بود امروز  یاالن از همه چ  دونستینم روی زایچ هی  بایهم تقر   یمانام  کردمیم

که باز   یو رابطه ا   شبید یکمتر به اتفاقا  شهیحالم بهتر م  کنمیگفتم کار م نجایاومدم ا
  یاحساس سبک  کمی  کردمیم ف ی تعر رویاالنم که داشتم همه چ کنمیبهم خورده بود فکر م

باهاش حرف   نوشتمیبشه م رید  نکهیهاکان هم قبل از ا یبرا  ینطور یداشتم کاش ا 
 زدم یم

کنترل  روی زیمن..رامان..هاکان..کارن..نتونستم چ  میهممون به مشکل برخورد ینطوری_ا
 کنم

موضوع    نیخب بعد ا  ی کردیبود که از هاکان فرار م نی _پس تو به خاطرهمنیپل
 ه؟ یرابطتون باهم چه طور
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ها   تی مورد با هاکان رودرو بشم نتونستم بگم اما واقع  نیکه در ا  دمیترس یلی_من خ
 بدتر شد  یآشکار شد همه چ یه چهم مونهیپنهون نم

ناراحت    افشی ق یحساب لیکه ناراحت و گرفته بود گرفتم ن  نینگاهمو از پل لیاومدن ن با
 بغلش کردم  یبلند شدمو به سمتش رفتم به آروم میصندل یبود از رو  نیو غمگ

 گلم؟  یجون..چه طور ی_سلم آبج

   میبعد از هم جدا شد  میبغل کرد همو

 کنم یبهت کمک م امیم گهی د  کمیمنم   نی_تو برو نمکدون هارو بچ

و    یمانام نی پل کردنیبرگشتم که داشتن منظوردار بهم نگاه م هیبه سمت بق لیرفتن ن با
 ن یلیآ  یحت

 ..اون خواهر منهدی نگام نکن ینطوری_ا

 هیوقتا    یآدم بعض نکهیهم ا یاز خواهرت دفاع کن یی خوایهم م  کنمی_درکت منیپل
 ن یبرم تمر  دیمن با گهی بگه خب د  تونهیاما نم دونهیم ییزا یچ

 ی _اما تو که قهوتو نخوردنیلیآ

 تون یکنم خدافس همگ نی تمر  دیگلم من برم با  ستی_مهم ننیپل

به   عیسر   نی لیدو سه نفر که معلوم بود باهم دوستن وارد رستوران شدن آ نیرفتن پل با
کار  گهی کم کم د میهم بلند شد  یکنه منو مانام ییرایسمتشون رفت تا ازشون پذ 

 آشپزخونه هم کاراشونو شروع کرده بودن  یبچه ها شدی رستوران داشت شروع م

 نشده  ی_از هاکان خبریمانام

 آرامش قبل از طوفانه  نمی ا  دونمی_نه هنوز..م
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آقا که پشت سرش بود وارد رستوران   هیمهرانا خانوم با  کهوی میلحظه که برگشت  همون
به سمتمون اومد ضربان قلبم باال رفت نگفتم آرامش قبل از طوفانه االن   دنمونیشد با د

 اد یطوفان داره م

 د ی_سلم مهرانا خانوم..خوش اومد

 هاکان خان هستن ییدارا  لی وک شونی..ازم ی_ممنون عزمهرانا

توش   یبهتون اعلم کنم اگر هم شک روی زی چ هیاومدم که رسما   شونی _من از طرف الی وک
 بدم  ح یبود براتون توض

آب دهنمو قورت   ستادنی ا یهم اومدنو کنار مانام   نیلیو آ  لیبرگشتم ن یسمت مانام به
  ستیقرار ن یاصل خبر خوب  کردمی به سمت مهرانا برگشتم احساس م یدادمو با نگران
 بهمون برسه 

 ببنده  نجارویا  خوادیرستورانه م  نیاکان صاحب پنجاه درصد ا _چون آقا همهرانا

 ببنده؟  خواد ی؟می_چیمانام

براتون   اتویهمه جزئ  لشونیوک  نیبدن به خاطرهم انیبه کارشون پا  خوانی_ممهرانا
 دن یم  حیتوض

 م یوام اورد نجایا  ی..ما براشهینم  نی_اما..اما ا یمانام

از    شونی نداره سهم ا  یرستوران ربط نیا  کی به من و شر گهید  نیخانوم ا ی_ماناممهرانا
 کارو بکنن نیا  توننیم شتره یشما ب یهردو 

  یقیخودمو گرفتم فقط نفس عم یکردم قلبم مچاله شد بغض کردم اما جلو احساس
هم با من بسوزه به  یمانام  ذاشتمیم دیو نه صدام بلرزه نبا   زمیتا نه اشک بر دمیکش

 سمت مهرانا برگشتم

 د؟ یار یب فی چند لحظه تشر شهیمهرانا خانوم م دی_ببخش
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 _حتما  مهرانا

زدو   نکش یبه ع یمهرانا دست  میاز بچه ها فاصله گرفت یدستشو گرفتمو کم یآروم به
اما مجبور بود که    ستین یاتفاقا اصل راض  نیمنتظر بهم نگاه کرد معلوم بود خودشم از ا

 دستورات هاکانو اجرا کنه 

  نجارویا  تونهی نداره..آقا هاکان نم روی کار نیاون حق همچ دی ببند نجارویا  دیتونی _شما نم
   میاز بانک وام اورد  میاجاره داد   نجایببنده ما به ا 

آقا   ینگران باش ستین یاز ین نجایاقساط ا  یجان شما برا  لیخبر دارم د دونمی_ممهرانا
ماه   کی هاتونو جبران کنه درضمن حقوق   یهمه سهام شما بده دی ان حاظره با خر هاک 

 پرداخت خواهد کرد  نجارویتمام کارگرها و پرسونل ا 

  نیبه سمتم اومد اونم ناراحت و غمگ یکه رفت اشک تو چشمام جمع شد مانام مهرانا
 بود

 منه  یهمه آرزوها  نجای_ا

 نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

  ذارمیکنه مثل من رو سهم خودم پونصد م هیکه نتونه ته میروش بذار یمتیق هی_ یمانام
 ارد یل یم  هی شهیم ینطوری توهم پونصد بذار ا 

 هم فشار دادمو چشمامو بستم  یرو  لبامو

بذار نه  د اریلیم  هیسهمت   ی تو رو  یزنیدرباره هاکان آصلن حرف م یدار زمی _عزنیلیآ
  یخودمون تو ینطوریا  خرمشینه نم گهیقبول کنه م ستیمجبور ن  ی..از طرفارهینم

 م یافت یدردسر م

من   نیع یمنه توهم دار  ی تمام آرزوها نجایا یدونی نه؟م یکنی سواستفاده م  یدار هاکان
  یدار یحداقل خوبه مرد بود ی د یآرزوهامو به باد هوا م یکه تمام آرزوهاتو پرپر کردم دار
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انداختم    نی اقساط مارو اما من..سرمو پا ی دیحقوق همرو م  یریگیبرعهده م  رویهمه چ
 جا کرد  نمون یهم جلو اومدو خودشو ب یبغلم کردن مانام اومدنبه سمتم  لیو ن نیلیآ

 نه یبه خاطرهم هیشیاالن آت شهیدرست م ی_غصه نخور همه چنیلیآ

 

 ( نی)انگ

بودم بهم زنگ زده بودو گفته بود باهام کار   نای نشسته بودمو منتظر سول رستوران ی تو
رزرو  یدادمو دو تا صندل  شنهادیپ نجارویشرکت باشه منم ا  ایتو خونه  خوادیداره اما نم

به ساعت   دمو یکش یبود پوف دهی بودم اما هنوز نرس نایوقت بود منتظر سول  یلیکردم خ
  شدیم  کی نفر که داشت بهم نزد  هی ی قدم ها ی صدا  لحظهکردم همون   ینگاه میمچ
خانومم خوشگلو با وقار هرچند   شهیسرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم مثل هم دمیشن

منو   نکهی ا  یحت  ایهاکان    یدوباره دلش برا دنیکه کرده بود مثل لرز   ییبعد از اون کارها 
شقش بودم البته هنوز  عا ودلسرد شده بودم اما بازهم دوستش داشتم کمیلو داده بود  
بودم نقشه ها داشتم قطعا در برابر اون کارش که منو لو داده بود کوتاه   اوردهیبه روش ن

 اومدم  ینم

 ن ی_سلم انگنایسول

 ؟ ی_سلم خانوم چه طور

 باال دادم  ییروبه روم نشست ابرو  یصندل  یاسترس داشتو نگران بود رو   نایسول

 ؟ یاسترس دار  نقدریباشه چته؟چرا ا ری_خ

شده دختررو   یعصبان یلیخ دهیفهم لرویما با ن هی قض نی..هاکان ا نی_گوش کن انگ نایسول
 شدرو ببنده  ک یشر  لیکه با د یگرفته رستوران میتصم یانداخته حت  رونیاز شرکت ب
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بود   دهیپس باالخره فهم دم ی موهام کش یتو  ی دست یهم بستمو عصب یرو  چشمامو
خراب   لیرابطش با د  ینطوری ا  خوردینقشه هام داشت بهم م همه شدیم  ینطوریا  دینبا
 گفتم:  یسکوت باال اوردمو عصب یدستمو به معن شدیم

دختره   ن یا  دمیکه فهم یوقت ده؟درستیفهم روی قض نی _صبرکن..صبرکن..هاکان از کجا ا
 کنهیدرست م  رویهمه چ

مشکوک نگاهمو باال    کهویهم بستم   یگذاشتمو چشمامو رو زی م یحرص دستمو رو  با
 : دمیکردم اخم کردمو سرد پرس زیچشمامو ر  کمیجا خوردو بهم نگاه کرد   نایاوردم که سول

 اره؟  ی_تو بهش گفت

  ی..رامان بهش گفته رفته تو اتاقم فلشو برداشته و برا نی_من بهش نگفتم انگنایسول
 هاکان فرستاده 

 تو اتاق توهه؟ و یکه تو اون فلشو کجا گذاشت دونستی_رامان از کجا م

 کرد  یدستش باز  ینگاهشو ازم گرفتو با انگشتر تو دیکش ی پوف نایسول

بهش گفتم حتما   رویبهم اصرار کرد منم همه چ یلی_اون دفعه که اومده بود خنایسول
 که کجا گذاشتمش  دهیاونموقع فهم

به   رویهمه چ نیپل دونستم ی خبرداشتم م یمن که از همه چ دمیبه صورتم کش یدست
هم از عمد    نایکرده سول دادی دادوب کمیکرده اونم رفته شرکت   یشیرامان گفته و اونو آت 

چون از اولشم   کنهیخراب م  رویهمه چ نایآخرش سول دونستمیبهش گفته م رویهمه چ
من    یو هاکانو از هم جدا کنه بعد داشت جلو ل ی کارو بکنه و د نیبود که ا نیهدفش ا 

 اومد  یم لمیف

کارو   ن یا  نی داداشت بهت بگه خودتو از طبقه ده بنداز پا هیعال ی لیاره؟خ _اصرار کرد
   ؟یکنیم

 ن ی_اون داداش منه انگنایسول
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راست برده   هیپس  نی بب نویتو ا مینگاه کن  هیبه قض وانی پر ل مهیاز ن  دیبا می_بگذر
   کنهیعشقش چه کارا که نم  یمنه آدم برا هیپروندرو بهش نشون داده طرف چه قدر شب

ندادم   ی تیاما اهم  دمیند خواستمویکه م یزی بهم نگاه کرد تو چشماش اون چ نایسول
 شه ینداره درست م یاشکال

من   میو ارائش داد  میگرفت ی کیما پروندرو از  می بش لیموضوع ن نی ا  الی خی_به نظرم ب
 کار دارم امروز  یلیخ

 شه؟ ی_کارات به رامان و هاکان مربوط منایسول

  نباریمن پشت هاکانم ا میزن آماده کن هیدو مرد سر  نیجنگ ب هی ی خودمونو برا  دی_با
 جدا بشه لیاز د  ذارمینم

 اون برادر منه  یپشت رامان باش دی..تو با نی _بسه انگنایسول

اون موقع نگران حال   نهیبارهم نرفت اونارو بب هی  یکه حت ییزدم تمام اون ساال  یپوزخند
 نگران شد  کهویداداشش نبود اون وقت االن 

 یوسطو شعله ور کن نیا  شی اگه آت ینیبی..بد منایسول  ی_توهم بهتره طرف من باش
 سفارش بدم؟  یخوریم ی..چ؟ی دیفهم

 

 ( لی)د

  حیکان تازه رفته بود همه مراحلشو برامون توضها  لی وک مینشسته بود  زی دور م هممون
فقط خودمون تو   ینطوریحق با هاکان بود ا میکن  تینداشت که شکا  یداده بود ارزش

 هم شده بودم   یهمه مکافات شرمنده مانام نی ا نیب  میافتاد  یدردسر م

 یمانام خوامی_ازت معذرت م
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 میتونیم  میاز دست نداد  روی پول چیوسط ه  نیما ا  زمیحرفو نزن عز نی _ایمانام
  ستین یاز یپس ن میدی وامو هم پس م میر ی م نجایاز ا  ینطوریا  میسهممونو بفروش

 ی کن یعذرخواه

 گفت: تی شکا  یاز رو   عی سر نیلیآ

نظرم بهتره شما هم ازش   ن؟بهی رستورانو ببند دی خوایهم م ؟شمایچ یعنی_ نیلیآ
 ن یکن تی شکا

اداره رستوران    طی شرا  نیباوجود ا  میندار  یما مدرک نی لیآ ستیکارساز ن تی _شکا
 شراکتمون تموم شد    رممکنهیغ

با آقا    رمیمن م شهینم ینطور یم؟ایبر  نجایاز ا  میجمع کن زمونویما همه چ یعنی_لین
 زنم یهاکان حرف م

بلند شدمو بازوشو گرفتمو به سمت خودم   می صندل یاز رو   عیبرگشت که بره سر  لین
 کشوندمش 

  شهیمربوط نم  یکه تو کرد  یرستوران به کار  هیقض یزنی نم یحرف چی ه چکسی_تو با ه
  دیبا یاشتباه بزرگ کردم ول هیمن خواسته ناخواسته   زمیکل مربوط به منه عز  هیقض  نیا

 ل؟ ین یفهم یجبرانش کنم م

با   عیبا پشت دست پاکش کردو سر  نی پا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی لین
 اعتراض داد زد:

تو گردن   کردمیم یکه هر کار ستیهامون ن ی..االن بچگ یندار یر ی تقص چی_تو هلین
  یکارو کردم به جا نیمن ا  یگفت  یکه تو م ستیمامان ن یشکستن گلدونا  نی ..ایگرفتیم

آرزوت به خاطر کار من از   ذارمی..بحث آرزوهات وسطه..نم؟یفهمی..میخورد  ییمن دمپا
 بره  نیب

به  میکنیحل م  نجارویا  یدارم کارا اهاموی بره من هنوز رو نیاز ب ستیمن قرار ن  ی_آرزو
  یب ختهیبهم ر مونویهمه زندگ  هیقض  نیا  یاز طرف  میگردی م گهی د یجا  هیخدا دنبال   دیام
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تموم کنمو از   رویهمه چ خوام یبسه م گهیاما د مید یزجر کش میشد ری تحق میآبرو شد 
 رون یبندازمش ب مونیزندگ

 ل ی د رینگ می_عجوالنه تصمیمانام

  فیضع دی اسمشو بذار  یوونگی د  دیفرار اسمشو بذار دیشما اسمشو بذار  ستی _عجوالنه ن
مدت به اندازه تمام توانم صبر کردمو خوردم من هاکانو مقصر    نیبسمه ا گهیشدن اما د 

  یهم مردونگ یلیکارو بکنه خ نیا  خوادیخودشه م یحق قانون  دمیبهش حق م مدونینم
 سهاممونو بخره  خوادیکرده که م

  میفکر کن  کمی میبخور  ارمیب ی زیچ هیمن برم   نی بش ای خب تو آروم باش ب یلی_خنیلیآ
 م یکار کن یچ مینیبب

 

 )هاکان( 

 کنم یم  یدگی_چشم کارهارو رسمهرانا

به نشونه باشه تکون دادمو نگاهمو از مهرانا خانوم گرفتم وارد اتاقم    یسر  مینگاه جد با
مبل منتظر من با اخم نشسته بود    یشدم که رو   ری درو باز کردم متوجه دم نکهیشدم هم

 گفتم: ع یدرو بستمو سر 

 به عهده تو بود نیکنفرانس هامبورد مشخص شد؟ا  خی تار  دمتی_خوب شد که د 

 دیکش  یقیکردو نفس عم کی شد دولبه کتشو بهم نزد مبل بلند  یبا اخم از رو  ریدم

 ؟ یکن  یکار نی همچ هی_واقعا الزم بود  ریدم

اما   زنهیحرف م یداره درباره چ دونستمینگاه کردم خوب م ریبا اخم به دم یچشم ریز 
 من اصل حالو حوصله حرف زدن دربارشو نداشتم 

 حرف بزنم  نیکار دارم وقت ندارم درمورد ا  یلیخ ری_دم
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  شدمیحد ناراحت م  نیتو بودم قطعا تا هم یاگه منم جا  یدلخور یلیخ دونمی_مریدم
 ست ین یهم منطق  ادیفکر بستن رستوران ز  یول

 جواب پس بدم  یبه کس  ماتمیدرباره تصم خوامیمنه و نم  میتصم نی ا  ری_دم

 سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم   ستادی ا  زمی م باال داد به سمتم اومدو پشت ییابرو  ریدم

 لم یپشت د  نباری_من دوست توام..اما ا ریدم

 ؟ ی ری بود که پشت منو بگ یک یگرفت  لرویپشت د شهی_توهم

  نی تر یمنطق   یب رهی با منطق جلو م شهیکه هم  یمرد   کنمیوقتا احساس م  ی_بعضریدم
 ره ی گیم  ماتویتصم

 دادمو بهش نگاه کردم  هیتک میصندل یزدم به پشت یپوزخند

سرم اومده..من خواهرزادمو از   ییچه بل یکه بفهم یمن نبود  یجا ه؟تویچ یدونی_م
به کنار..من قلبمم   یمتلطم شده به کنار همه چ می..زندگختیدست دادم..شرکتم بهم ر

 ؟ یفهمی..م ری کنار گذاشتم دم

..هنوز ی..هنوز نگرانش یتوشه هم کنار نذاشت کهی ..نه تنها قلبتو اونی_کنارش نذاشت ریدم
همه   نیبانک ا  یها یبده ری تا نرن ز   یسهامشونو بخر ییخوا یم دمی..شنیدوسش دار

 کنه یاثبات م  رویچ

 گفتم:  یتکون دادمو عصب یدست کلفه

وجدان و    ی..من اون کارو فقط براریبهم ربط نده بس کن تمومش کن دم روی _همه چ
وسط   ن یا  یگناه چیه ی مانام  یاز طرف  یا گه ید زی دم نه چخودم انجام دا یمردونگ

  یبرو از کس یبحسو ببند  نی ا  گهیبسوزه بهتره د  شی آت نیاونم تو ا  خواستم ینداشت نم
 کن یی دلجو  یکه پشتش

  کننی م  ییبا معرفت خودشو داره ازش دلجو ی_اون دوستا ریدم
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 م یاز دست ند  ادروی _خوبه پس توهم بامعرفت باش برو سرکارت تا مز

  نیلیمن با آ ینباش یدست خودت که سرت به کار گرم باشه عصب سپارمی م ادروی_مز ریدم
 قرار دارم 

  ییکنارش باشه و ازش دلجو  د یاالن با  کردمیم ؟فکریقرار دار  لی_با دوست با معرفت د
 کنه 

  نکهیه؟ا یچ ایبعض یخوب یدون یبهش اصرار کرد م ادیز  لی اما د ادی ب خواستی_نمریدم
 گران یدرد خودشونو خودشون بکشن نه د خوانیم

 اوردم ی ن لیسر ن  ییبل چیکه ه ینیبی م کشمی_منم درد خودمو خودم دارم م

که   ییبا صدا دویزد که با اخم بهش نگاه کردم اخماشو توهم کش زی م  یمحکم رو   ریدم
 باال رفته بود داد زد کمی

بشه اخراج   اری که آرزوش بود توش کار کنه و دست یاز شرکت لروی..نای_به خودت بریدم
  لیبود بعد از فارغ التحص نیا   اشیکه تمام رو  یو دو ساله ا ستیدختر ب ی..آرزوهایکرد

  یکه با کل  یدختر یآرزوها  ی..از اونور رفت یدیبه لجن کش شروی تور م  ری مد  نجایشدنش ا
نکردم؟چه قدر   یکار یگی ..بازم میاری از چنگش در م  یدار دیخر  وشوق اون رستوران  دویام
 ؟ یسنگدل باش  ییخوایم

 فرو بردم  بمیج یدستامو تو  ستادمیشدمو روبه روش ا  بلند

به خاطر   یبودم تا حاال سر من داد بزن دهی_طلبکار شدم نه؟من آدم بده داستان شدم؟ند 
معرفتو از  کم یبهتره  ییپشت اونا  نقدریدرسته؟حاال که ا  یزنی سرم داد م  یدوتا دختر دار

 ی ریبگ ادیهمونا  

انگشت اشارشو   ت یهم فشار دادو با عصبان  یلباشو رو  ستادیروبه روم ا  ت یبا عصبان ریدم
 تکون داد  دیروبه روم به نشونه تهد
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 نکهیپشتت بودم چون جدا از ا شهیسوال نبر هاکان..من هم ری _معرفت منو ز ریدم
که   ی..تنها کسگمی م یچ نیبب  ری..پس خفه خون بگیپسرخالم یدوست و برادرم هست

سرت داد بزنه  ینطوریا  تونهیکه م یهمون دخترس و تنها کس سه یجلوت وا  تونهیم
  نکاراتی ..با اییایکه به خودت ب زنمیسرت داد م  ن یدوست دارم به خاطرهم قتمیمنم..رف
 یرسی نم ییاج چیبه ه

 نشه ر ی ..قرار ملقاتت دری_برام مهم نست دم 

 نبود یدرست میاصل تصم  متی تصم نیاز قبل..ا شتریب یلیفکر کن..خ شتری_بریدم

 : دمیکردمو با نفرت غر  کی بهش نگاه کردم صورتمو به صورتش نزد  تیعصبان با

 شد   ینطوری..به خاطر اونا بود که ا نهی_خواهرزادم تو خونه انگ

 یر ی ازشون پسش بگ ی تونی_هنوزم مریدم

 دم ید  انتی_خ

اونم    ینبود..اون همون اندازه که تو هانارو دوست داشت انتیخ  ید ی_سکوت دریدم
به تو   روی همه چ ادیخواهرشو به خطر بندازه ب یزندگ  یخواستیدوست داشت م لروین

 بگه؟ 

 _اعتمادمو شکست 

از کارش دفاع   ینبود که اعتمادتو نسبت به اون دختر از دست بد  یزیچ نی _اریدم
بهش نگاه کن که  گهیبعد د هیکرد که سکوت کرد اما از  یکار اشتباه دونمیم کنمینم

نشکسته هنوزم سرجاش   یکنیهدفش محافظت از خواهرش بود..درضمن اشتباه م
 هست 

 د یاون نکش دمیکه زجر کش  ی_اونقد 
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همه مراحل    یکه تو  یدی..دد یاونم بود..پا به پات زجر کش دناتی_کنار تمام زجر کشریدم
  تیکنارت بودو دلدار شهی هم کردیآرومت م  شه یبود که هم لید ن یکنار دستت بود ا 

 داد یم

 فرو برد  بشیج یدستاشو تو  ری هم فشردم دم یرو  لبامو

پا به پات اومد پا به  لینره د ادتی نه؟ یبگذر ی کی  نیاز ا یتونی؟نمی _ساکت شد ریدم
هم داره همون اندازه که   لرویفراموش نکن کارن فقط تورو نداره د  نمیپات کنارت بود ا

 تورو دوست داره اونم دوست داره 

کنارم   ری گذاشتم روش خم شدم دم زی م ی هم بستمو دستامو رو یچشمامو رو  یعصب
 شونم گذاشت  یدستشو رو  ستادوی ا

  دهیلرز  یک ی یدلت برا  دمیمن بعد از سالها د یدون ی _از دستم ناراحت نباش..اما مریدم
موضوع واقعا ناراحتم   نی دوست دارم و از ا لرویمنم د  یاز طرف یاز دستش بد خوامینم
 نیاز هم جدا بش خوامینم

 ی همه چ ریتموم شد دم ی_همه چ

خلوتت رجوع کن به  نیا ی که به قرارم برسم توهم تو  رمی _تموم نشده داداش..مریدم
تموم شده باشه به من خبر بده اون موقع   انهی تموم شده  یهمه چ ن یبب ده یکه لرز  یقلب

 ارم ی ب لرویتو روت اسم د گهیبار د هیاگه   ستم یمرد ن

 بهم نگاه کرد   یهم جد ری گرفتم دم زی از م  موی نگاهمو باال اوردم تک یآروم به

 یبازهم برادر من یمعرفت هم باش ی سوال نبردم..ب ریوقت معرفتتو ز  چی_ه

 دم یکش یهم بستمو نفس یبغلم کرد چشمامو رو  ریدم

  یکنترلتو از دست داد کمی یهست ی_تا تهش کنارتم نگران نباش تو فقط االن عصبانریدم
 داداش   یشیسبک م ادهی سر مز   یرفت نیهم
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به سمت   ر یشه تکون دادم دمبه نشونه با  یبه روم زد منم سر یلبخند میهم جدا شد  از 
 بهم زدو گفت:  یبازش کرد به سمتم برگشت چشمک یدر رفت وقت

  لیکه به د نمیبیم  روی..روز شهی هم تموم نم یبرا   شونیوقت معن چیه  لی _هاکانو دریدم
 رم ی دارم بچه هاکانو گاز بگ جانیه یلی چون خ یبهتره زودتر منو عمو کن گمیم

 یرفت و فرار کرد پوف رونیاز در ب ع یبرداشتم تا به سمتش پرت کنم که سر  خودکارمو
زدم عمو؟بچه من؟چه   ینشستم ناخواسته لبخند محو کوتاه یصندل ی رو  یعصب دمویکش

 ..یمزخرفات

 

 ( نیلی)آ

من   نیع  نمیبیاما م یکنیاالن از آقا هاکان دفاع م کردمی..فکر مریخوشحالم دم یلی_خ
 ی کنیفکر م یدار

نبود من به خود هاکان هم   ی..خب بسته شدن رستوران کار درستزمی_معلومه عزریدم
 اشتباه کرده  فهمهیگفتم اشناهلل که م

 ینم یهم اتفاق  ریمنو دم نی خوبه پس ب دمیبه موهام کش یخوردمو دست کمیاز ک کمی
 افتاد 

 بدن  بینو فرکردن که هاکا یبود رسما دوتا خواهر کار  لیلونی د ریتقص نای_اما همه ا ریدم

باال   ییحفظ ظاهر زدمو چنگالمو کنار ظرفم گذاشتم بهش نگاه کردمو ابرو   یبرا  یلبخند
 حرف بزنه  لیدرباره د ینطوریبهش اجازه بدم ا تونستمیدادم نم

 من حساسم حواست باشه ل یبگو اما  درباره د لیدرباره ن ییخوایم  یهرچ  زمی _عز

 د دستشو دورش گذاشتو گفت: کر یبه شکلت داغ روبه روش نگاه ریدم
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  یاشتباه بزرگ  ستین یکه کرده معمول یدوست منم هست اما کار لی جانم د نیلی_آ ریدم
 کرده 

  خواستیاشتباه کرده؟اون نم  لید یچ یعنیگفت؟ یم  یداشت چ  نیاخم کردم ا  کمی
 بود؟  یکار اشتباه نی خواهرشو لو بده ا

 جناب؟  یبهم بگ شهیباشه م تونهیم  یچ یگیکه تو م  یاشتباه  زیچ نی _ا

  ؟مای ما چ  ختیکارن بهم ر ی؟زندگ ی خبر ندار یزیانگار از چ  یزنیحرف م  ی_چرا طورریدم
 م ینیشرکت بب یهمش تو  نویانگ اروی  نی ا  میهم مجبور

  یگلب هی لس ین یگلب هیقض ن یتو ا  یازهم جدا کن  رویو گلب بیس دی جان االن با  ری_دم
 کرده ناخواسته بوده ینکرده هرکار یکا چی ه  لید لسیهم د  بی کرم خورده و س

  دی به نشونه تا یسر  دویموهاش کش ی تو یاخم کرد کلفه دست کمی من  نیهم ع ریدم
پشت هاکانو   دمیبهم نگاه کرد با  یاز شکلت داغشو مزه مزه کرد و جد  یتکون داد کم

 دوست اون بود  رهیبگ

بزرگ اتفاق افتاده؟جواب   رییتغ هیهممون   ی..سوال تو زندگنمیبیم  جروی_من فقط نتریدم
 مشخصه  یکرد به نظرم همه چ یکرد؟بله مخف یخبرو از هاکان مخف نیا  لیبله د

 گذاشتمو همزمان گفتم:  فمیک یتو  لمویموبا

 مشخصه یمنم همه چ  یبرا  ری _واال دم

  نجایداشت اچشماش گرد شد انتظار  ریبلند شدم که دم میصندل  یاز رو  یجد یلیخ
 حرف بزنه من دربرابرش سکوت کنم   میدرباره دوست جون جون نمیبش

 یخوددان گهی د یکن یازم معذرت خواه ییایب د یو توهم بعدش با  رمی م نجا ی_االنم از ا 

بود   شعوری ب قشیرف نیع شعوریپسره ب رونیشاپ زدم ب یاخم رومو ازش گرفتمو از کاف با
 زنهی فک م  یحساسم ه  لید یرو  گمیم یه  دمیکه د هیشعوریاز هر ب شعورتر یاصل ب

 پسره نفهم برن گم شن هردوشون اصل اه 
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 ( لی)د

برده   مویرستورانو جمع کرده بود یداخل محوطه خارج یزهای پله ها نشسته بودم م یرو
  یدخترارو هم هرکدومو فرستاده بودم دنبال کارا میتو همرو مرخص کرده بود میبود

  دیخبر نداره با  ی زیکه رامان از چ کردمی بودمو داشتم فکر م خودشون خودمم نشسته
برم باهاش حرف بزنم ازش خجالت   تونستمینم چرا  دونمی بدم اما نم حیبرمو براش توض

رامان لبخند   دنیبا د  ارمینفر باعث شد سرمو باال ب هیمردونه  یقدما  ی صدا دمیکشیم
 زدمو بلند شدم  یزور

 _رامان؟ 

 ل ی_درامان 

رستوران هم فعال   گهیجمع شده بودو د یهمه چ نکهیبه محوطه اشاره کرد به ا رامان
 نبود

 شده؟  ی_چرامان 

  شتی پ امیکه ب  کردمی..من داشتم خودمو آماده میخوش اومد  دم یم  حی_برات توض
 باهات حرف بزنم 

 ل؟ ی..درباره ندونمی_مرامان 

  میدار نکه یخبرداشت حتما از ا  یانداختم پس از همه چ نی جا خوردم سرمو پا کمی
 خبرنداره  م یبندیرستورانو م

 ؟ ی_با هاکان حرف زد 

 _اره با هاکان حرف زدم رامان 
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بدم چه قدر برام   حیبراش توض یچه طور دونستمیسرمو تکون دادم نم  کمی شرمنده
 بود  نیحجم سنگ

 متاسفم  یلی_خ

ازش گرفتمو به سمت پله ها رفتمو دوباره روشون نشستم رامان به سمتم اومدو   رومو
  گهی د یحت  دمیکشیکنارم نشست بهم نگاه کرد اما من بهش نگاه نکردم ازش خجالت م

 باهاشون رودرو بشم هرچند تحملش واقعا برام سخت بود  خواستمینم

 شدم ن ی..من از دستت عصبان لی د یمتاسف باش  ستین یاز ی_نرامان 

 _واقعا؟ 

 ی رفتار کن نطوریا  ی که چرا مجبور شد دونمی خوب م یل ی_اره چون خرامان 

 کنه شیکردم کمک کردم که مخف یکار یمن فقط ساکت نشدم من مخف  ؟رامانیدونی_م

  نیا  ی اما شده و تو تو خوادی نم چکسیهست که ه یزیچ  هیوسط   نیا  لی_اما د رامان 
 یندار ی ری تقص چیه هیقض

ظلمو در حق  نی داشتم بزرگتر رهایتقص یلیتاب دادم نه من خ گهی هم د  یتو  دستامو 
 اد یز  یلیکردم خ یبد یل یکارن کرده بودم خ

 یلیخودم دوسش دارم اونم منو خ  یداداش کوچولو  نیرامان من کارنو ع یدونی_م
خواهرم اون کارو کرد   یکرد بعد وقت هیدوست داره  بهم اعتماد کرد منو باور کرد بهم تک

کدومشونو   دونستیافتاده بود نم  ریخواهروبرادرش گ نیشدم که ب یینایا  نیعمن 
 کار کنم یچ دی با دمیانتخاب کنه نفهم

طرف هم    هیچه قدر حواست به کارن بود اما از  دونم یخوب م یلیخ  لید  فهممی_مرامان 
 ی که مراقب خواهرت باش ی مجبور بود

انگار نه انگار   زدیبود چه خوب داشت دربارم حرف م یشدم چه قدر پسر خوب رهیخ بهش
  خواستمی که واقعا انتخاب برام سخت بوده نم کردیکرده باشم چه قدر خوب درکم م یکار
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ناخواسته بوده چه قدر مرد بود چه قدر با درک بود چه قدر  یبشه و همه چ ینطوریا
قطعا   کردیکه باهاش ازدواج م ی بود کس یخوبپسر  یلیبود رامان خ یبرام دوست داشتن

حرفاش   ن ی من بود که االن داشت با ا  یبرا رینظ یو ب  یدوست عال هی  شدیخوشبخت م
 کرد یآرومم م

  دوارمی که ام لسیمقصر داره اونم ن هیکه افتاده باشه باالخره فقط   ی_هر اتفاقرامان 
 سرعقل اومده باشه 

پله   یدوشم انداختم خسته از رو یرو  یشتم به آرومپله ها بودو بردا ی که کنارم رو  فمویک
 ها بلند شدمو گفتم:

  یبا انتخاب ها  میکنیم یسع  میدار  رهیگی هر روز داره ازمون سخت امتحان م ی_زندگ
درستو    میتصم  دیکارو بکنه بفهمه که با ن یا دی هم با  لین میخوب کار درستو انجام بد 

 ره یبگ

بهم نگاه   ستادیا  یپله ها بلند شدو به سمتم اومد همزمان که روبه روم م یاز رو   رامان
 کرد 

  یبزرگ تو یها میگرفتن تصم دونمی خوب م ی لیخ هیمنظورت چ دونمی_خوب مرامان 
 کنم یهرروز دارم تجربش م  هیچه طور تیزندگ

وسط فقط   نی و ا مید یکشیزجر م میبا غم رومو ازش گرفتم هممون داشت دمویکش یپوف
شد صدام زد که   کیقدم بهم نزد  هیراحت بودن خوش به حالشون رامان   نایو سول  نیانگ

اون شب شده بود    نیشدم ع ی طور هیکرده بود  ریی به سمتش برگشتم حالت نگاهش تغ
 که برام آهنگ خوند 

 من..   لی_درامان 

 گفتم: ع ی حرفشو ادامه نده سر  هیبق نکهیا  یبرا 

 بگم که رستوران هم تموم شد  دیبا هم  زهایچ  هی_درباره بق
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شد   رهیبه روبه روش خ  نطوریازش رد شدم رامان هم کمیرومو ازش گرفتمو   یآروم به
بزنه چون اصل االن هم حوصلشو ندارم هم   یدربارش حرف  خوام یبود نم  دهیانگار فهم

 بود  تیواقع   نیدلشو بشکنم پس تنها راه فرار از ا  خواستمینم نکهیا

 ل؟ یتموم شده د یچ یعنی_تموم شده؟رامان 

 ببنده   نجارویا  خوادی_هاکان م

 ببنده؟  خوادیم یچ یعنیواقعا  فهممیباشه نم رحمی ب نقدریا تونهی _چه طور مرامان 

 کنم  دای پ گهیراه د هی  دیشروع کنم با گهید  یجا هیاز   دیقبول کردم با نوی_رامان من ا 

به   دمو یکش یدستاشو به کمرش گرفت پوف دو یموهاش کش  یتو  یکلفه دست رامان
 گه ی شدم چه قدر راحت باز آرزوهام پرپر شدن رسم زمونه بود د رهی خ ابونیخ

 یی شاپ من باشه البته اگه بخوا یراه کار کردنت تو آشپزخونه کاف نی ا  دی_باشه..شارامان 

کار کردم دودوتا   یچ نمیبب خوام یاستراحت کنم م یچند روز  هی خوام ی_ رامان اول م
بهم اضافه شده   یازم کم شده چ  یسرم اومده چ ییچه بلها  نمیبب خوامیچهارتا کنم م

 رم ی بگ میبتونم بهتر تصم دیشا  ینجوریا

  تتی که اذ یخودت انتخاب کن کس یبرا  یخوب ی ها   کیشر  نباری_حق با توئه اما ارامان 
 نباشه  رحمینکنه ب

کرد اونکه از   شینطور ینبود کار من ا  رحمی ان بانداختمو سکوت کردم هاک   نی پا نگاهمو
خراب شد درست   یاما باز همه چ میساختیباهم رابطمونو م میاول خوب بود تازه داشت

 ایروز افتادم کل دن نیبه ا ام یدختر دن نیخوشبخت تر  کردم یکه احساس م یهمون شب
اشکام   خواستینم نتمیخوشحال بب خواستینم داشتساز جنگ و مخالفت با حال منو 

 باشه    یشوقو خوشحال یاز رو

 

 (لی)ن
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بودمو منتظر بودم که  ستادهی خونه هاکان ا  یوقت بود که جلو  ی لیشده بود خ شب
  دی بودم با ستادهیمنتظر ا  نجا یتمام مدت ا ستیبرگرده نگهبانش گفته بود که خونه ن

که من کرده   یاربزنه سر ک  بی به خواهرم آس ینطوریا  ذاشتمیم  دینبا زدم یباهاش حرف م
به   عیسر  ستاد یا  نکهیبرگشتم خودش بود هم شبه سمت  ینیماش یصدا  دنیبودم با شن

اخماشو توهم   یحساب دنمیسمتش رفتم نگهبان به سمتش رفتو درو براش باز کرد با د 
 گفتم:   عینشده بود سر  ادهیبرد هنوز پ

که شما    ستی ن یزیماجرا اصل اون چ  دمیم حی براتون توض روی_آقا هاکان من همه چ
 گم ی براتون م رویهمه چ دیبهم گوش بد  قهیدق هی  دیدونیم

و تو سکوت فرو    یهمچنان جد   افشی شد اخماش توهم بودو ق ادهی پ نیاز ماش هاکان
اما اون   ستادمیدوباره جلوش ا  دمویدو عیرفته بود سرد بهم نگاه کردو از کنارم رد شد سر 

 دوباره شروع کردم  رفتمی راه م یت کرد منم همونطور که عقب عقبکدوباره حرک  نستادیوا 

  رویهمه چ دی؟با ی بدم باالخره که چ حیبراتون توض رویهمه چ دی..بذارکنمی_خواهش م
 دیبدون

و منو عقب بکشه   رهی نکرد از در عبور کرد که باعث شد نگهبان بازومو بگ یباز توجه هاکان
 صداش زدم اما اون رفته بود 

 شده خانوم  ری خونتون د دی _بهتره برگردنگهبان 

 با آقا هاکان حرف بزنم دی_نه من با 

  نیخونتون خانوم منو تو دردسر ننداز  دیبشم؟بر  کاریاز کار ب دی_به خاطر شما با بان ینگه
 گه ی د دیبر

 مسمیوا   نجایندارم هم ی_من با شما کار

هاکان   نی از نگهبانا به سمت ماش گهید  یکیرفتم  گهی سمت د هیرفتمو  به فاصله گ  ازش
  یپوف خدا چه قدر مغرور و قده حت نگ یپارک بردیم  نشویرفتو روشنش کرد معلوم بود ماش

که زنگ زد بهش گفتم که خونه دوستم   لی به حرفام گوش بده پسره متکبر د ستیحاظر ن



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1072 
 

و خونه دوستم    یخوشگذرون  یاوضاع رفتم پ نی ا  یتو فحشم داد که  یغمزه هستم ه
   مونمیم  نجایهم  گردمیگفتم امشب برنم رهینگ میگر نکهیا  ی منم تند تند برا

پله ها نشسته بودم خسته به   یشبم روز شد تمام مدت رو  یچه طور دمینفهم اصل
پله   یرو  شبویتمام د  کردیبدنم درد م یخسته بودم همه جا  یلیداده بودم خ هیتک  وارید

به ملقاتم نشده   یها نشسته بودم به ساعت نگاه کردم هفت صبح بود هاکان هنوز راض
 بود

 آقا  ری _صبح بخ

 آمادس؟  نمی_ماشهاکان

 ارنش ی _بله دارن م

 اخم کردو کلفه روشو ازم گرفت  دنمیبلند شدمو به سمت هاکان رفتم هاکان با د  عیسر 

 برن نرفتن  دیبهشون گفتم که با ی_آقا من هرچ نگهبان 

 به سمتش رفتمو گفتم:  عیسر 

 _آقا هاکان..

برام تکون دادو خودش به سمتم   دیانگشت اشارشو به نشونه تهد  عی لحظه سر  همون
 اومد با ترس عقب عقب رفتم 

 پرسم یسوال ازت م  هی_اول من هاکان

 بهم کرد  ینگاه جد   هیبا اخم  ستادیترس عقب عقب رفتم هاکان روبه روم ا  با

 ل؟ ین یکارو کرد  نی_چرا ا هاکان

 لب زدم:  یسخت به

 _به خاطر پول 
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 بهم نگاه کرد   یاخم کردو سوال کمی  هاکان

من فکر    دیکنیمهموناتون خرج م یشبه برا  هی که شما  هیکه من گرفتم پول یپول ی_ول
  یزیچ نی همچ  نیداره آقا هاکان من انتظار ندارم منو ببخش ییها جهینت نی نکردم همچ

 سکوت کرد   نیهم  یکارهارو به خاطر من انجام داد برا نیهمه ا  میآبج یول  خوامیهم نم

 اخماشو توهم برد  هاکان

 _سکوت کردن هم جرمه هاکان

خاطر   د؟بهی کرد یسکوت نم دیاون بود  یاون شما هم جا   یجا  دی_آقا هاکان خودتونو بذار
 کارن؟   ایخواهرتون  

فرو بردو   بش یج یشد دستاشو تو  رهیروشو ازم گرفتو به منظره کنار دستش خ هاکان
 اخم کرد  

بهش متحول   ینیبار سنگ ییهو یسپردن   میاستانبول منو به آبج میما اومد یوقت دینی_بب
 شه یم ر یبا شما درگ شهیم ر ی با من درگ ستیاونم راحت ن یشد برا 

 _تموم شد؟  هاکان

 ب زدم: ل  یاخم کرد به سخت کمی  هاکان

 شهی م کسانیآرزوهاش با خاک  نشیمنه اگه نبخش یآبج یآرزو  نی_اون رستوران بزرگتر 
 نش یلطفا ببخش ستین میحق آبج  نیا

رفت صداش زدم اما جوابمو نداد سوار   نشیسرد روشو ازم گرفتو به سمت ماش  هاکان
منم راه افتادم باالخره منم حرف    دمویکش یشدو با سرعت گذاشتو رفت پوف نشیماش

 ..رهیبگ میخودش که تصم یپا  ذارمی خودمو بهش زدم م

به سمتم برگشتن وارد خونه   لی و د  نیلیوارد خونه شدم آ  یانداختم وقت دیدر کل ی تو
 شدمو درو بستم  
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 اوردن   فی_نقش اول مشکلتمون تشر نیلیآ

 _سلم 

 خوش گذشت؟  یمهمون ی_سلم آبجلید

 آقا هاکان   شی تم پمن رف ی_آبج

 هاکان  شیکه من رفته باشم پ شدیکرد انگار باورش نم رییتغ  افشی حالت ق لید

همه   ششیرفتم پ نیکنم به خاطرهم یاقدام ه یکه کرده بودم الزم بود  ییکارها  ی_برا 
  یبهش نگفت یزیبهش گفتم..گفتم که من گناهکارم نه تو گفتم که به خاطر من چ رویچ
 گفتم  رویهمه چ یبهش بگ یبر یچندبار خواست  یحت

 جه؟ ی _خب نتنیلیآ

 نگفت فقط گذاشت رفت  یزی_اونم چ

  شبویانداختو چشماشو بست معلومه باز کل د  نیخواهرم سرشو پا  دیکش یپوف نیلیآ
 باد کرده بود   کمیماش  چش ینطوریکه ا ختهیاشک ر 

 که بشه با حرف زدن حلش کرد  ستین یزیاتفاق چ  نیا  رهیم  ذارهی _معلومه که منیلیآ

 اتوبوس نره  ینداشته باش  یکموکسر یزیچ نی بب فتیگذاشتم تو ک لتو ی وسا  لی_نلید

 یعنیا؟ یآنتاک میبرگرد  خواستی؟می چ یعنیحرفش   نیبرگشتم ا  لیتعجب به سمت د با
 م؟ یبر نجا یاز ا  میخواستیم

   ؟ی_چ

 

 )هاکان( 
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سر   لمیمهندس ناظر و وک  شهیهم  رهی م شیکارا چه طور پ  نمیبودم سرپروژه بب اومده
  نیبه خاطرهم نمیاز جلو بب  روی اومد خودم برم و همه چ یم شیکمتر پ رفتنی پروژه م

خوبه شکر خدا همه   یپروژم جا خورده بودن ول نی مهندس کمی االن که سرزده اومده بودم 
 رفت یم ش یمنظم و طبق نقشه ها داشت پ یچ

کم کم پروژه اونورو هم استارت   ندهیاز هفته آ رهیم  شی_مهندس همه کارا داره خوب پ
 م یزنیم

  نیقبل از زمستون همه کارها تموم بشه ا دیبا دی ببر  ش یطبق برنامه پ روی _باشه همه چ
 رفته؟  شیتا کجا پ ؟اونی پنج طبقه چ دی پروژه مرکز خر

به   گهیماه د  هیکار اونم تا  نجایا  میاورد  رویمصالح اول  می_اونم کاراش خوبه منتظر مصالح
 م یرسیپنجاه درصدش م

 سراغ کارتون  د یبر دیتونی _خوبه م

 _روزخوش 

اومده   شی پ نجایکاره برگشتم خوب تا ا   مهین یا شه یرفتنشون به سمت ساختمون ش با
که  یمهندس خوب ون ی مد نمی که ا میاز برنامه جلوتر بود یماه  هیگفت  شهیم  یبود حت

 م یکار گذاشته بودم بود  نی ا  یرو

 ؟ ی _وارد صحنه شد

 دیمن کله سف نیرامان که ع دنیحرفو زده بود برگشتم با د نی که ا یسمت کس به
 کرد؟ یر مکا یچ  نجایا  نیباال دادم ا  یسرش گذاشته بود ابرو  یرو یمنیا

 کرد  نکارویا  دی_بعضا با 

 به اطراف اشاره کرد  رامان

 هم صحن توهه؟  نجای_ا رامان 
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 میکنی م تی ری پروژه مد  میخونیما آهنگ نم ی_اره ول

اما   کنهیداره مسخرم م  کردمی به اطراف نگاه کرد احساس م یکردو کم  یتک خنده ا  رامان
 گفت ینم نو یلبخند مهربونش ا

نرفت   شیطبق روالت پ  تیپروژه هاکان آصلن..پروژه آخر  ری مد یآقا  ی_وارامان 
 ی بند یرستورانو م

بعضا هم نه  یشیکرد بعضا موفق م شهیم یخودشو داره چ یها  سک یر  ی_هرپروژه ا 
گموگور شد    یکی نی اما ا دمی شنیآهنگاتو م لیآهنگ تورو پسند نکردن انگار اوا  نیمثل ا 

 بارم نتونستم گوش بدم  هی

 ی شنو ینهونش کردم به وقتش م_من فعل پرامان 

هنوز   دم یشنی م دمیزده بودو بشنوم:/با لید یکه برا  یآهنگ نمیمنتظر ا   یلیخب خ اره
 اون آهنگ بود:/ یاجرا   یبرا گهی راه د هیتوبه نکرده بود دنبال 

 وقتش؟   شهیم ی_ک

که رستورانو   هیقطع متیدوباره..حاال تو تصم شمیپ ادیالهام بخشم ب ی_منتظر پررامان 
 ؟ یببند

 که اشتباه کردم؟  یبگ  ییخوا ی_توهم م

نگاه کرد حتما رفته بود  کردنیباال انداختو به کارگرها که داشتن کار م یشونه ا  رامان
  شیرفته پ ری دم دمیکرده هرچند شن  فیبراش تعر  ریدم دمیشا  دهیاز اون شن لید شیپ
پسره هم  ن یکه به من زده بودو به اون زده باهم قهر کردن ا ییبرعکس حرفا نیلیآ
 کرده بود اربرعکس رفت  قایبود دق وونهید

سهم رستورانتو بهم  خوام ی برات دارم..م شنهادی پ هیخودته من   می تصم نی _نه ارامان 
 ی بفروش
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  یبردمو بهش نگاه کردم رامان برعکس احساسات بمیج یسمتش برگشتم دستامو تو  به
 داد یاز دست م شویهمه چ ش یو لجباز  یعقل ینبود داشت با ب  یبودنش اصل فرد عاقل

  یآهنگ ساز معمول هیواسه   نایتو،ا   یقیشاپ االن هم رستورانه هم مکان موس ی_اونکاف
 ست؟ ین ادیز 

 خب دم ی..دارم نظم منهیدارم ا  از یکه ن یزیچ قای_دقرامان 

 نه؟ ی_تنها علت ا 

هم   یافکار متضاد  میدار یرابطه خوب لیخوب بخورم با د یغذاها  خوامی_نه..مرامان 
 ؟ ی فروشیم  ؟سهمتو ی گیم یخب چ میباهم بش یخوب  یها کی شر می تونیقطعا م میندار

کردمو به  یدراورد اخم بش یج یاز تو   لشویرامان زنگ خورد رامان موبا  لی موبا  کهوی
بشه فکر   لی د کی نزد شتریب  ینطوریا  خوادیم دونستمیپام نگاه کردم م ری ز  یخاک  نیمز 
  گهید  زیچ ای من  خوام یم   نویعوض کنه واقعا ا  رویز یچ تونستیکار م ن یبا ا کردیم
 نو یهم یعنیپاکش کنم  میتو زندگ تونمیم   گهیسهممو بهش بفروشم د  نکهی؟ا ی ا
 پاک بشه؟  میاز تو زندگ لی د  نکهیخواستم؟ایم

 آروم باش  نی لیشده؟..باشه آ یچ  ن یلی_جانم آرامان 

 شده؟  یچ یعن یباال دادم  ییسمتش برگشتم ابرو  به

    کنمیم داشونی..باشه من پ؟ی دونی..خب االن کجان مرن؟ی کجا م ی_گفترامان 

   کردیدشه بودو بهم نگاه م  یتماسشو قطع کرد به سمتم برگشت نگاهش جد  رامان

    ایآنتاک  گردنیهم برداشته دارن برم   لروی..نلی_درامان 

بشه  ینطوریا  خواستمیدوباره به سمتم برگشت نم  ستادوی خواست بره اما ا رامان
 برگردن شهر خودشون  خواستمینم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1078 
 

و خودت   ی کنیم یباز  گرانید  یبا آرزوها  یدار یدختررو نابود کرد  ی_رستورانو بست رامان 
کنم  دایپ  لروید رمی..من مستین التیخ نیع یول  یبدتر..متوجه گهی د دیشا  یخبر ندار
 که متقاعدش کنم    کنیتلش م

با   خواستمیمشت شد رومو ازش گرفتم نم  یاخم کردم دستام به آروم کمیرفتن رامان   با
به پرپر کردن   ینبودم درسته ازش دلخور بودم اما راض یمرد   نیکنم همچ یآرزوهاش باز 

به   شهیکه مربوط م  یزیمدت به هرچ  هی نکهیا  یکارو کردم فقط برا  ن ی آرزوهاش نبودم ا
  مویتصم نی لحظه ا  هیباشم تو  کشیشر  خواستمیگه نمی د ینکنم از طرف یفکر لید

گرفته بود    یا  گهید میصمت نبار یمبارزه کنه اما ا  شهی گرفتم انتظار داشتم بمونه مثل هم
 کنه  داشونیرامان به موقع بتونه پ دوارمیام

 

 ( لی)د

سال اونجا باشم   هی  خواستمیم  ایآنتاک  میگشتیبرم  میداشت میاتوبوس نشسته بود ی تو
از  یحت   یدور بشم از همه چ خواستمیفرار کنم فقط م خواستمی فکرمو آروم کنم نم
به برگشت نشدم   یباهام حرف زد اما راض یکل دی لحظه بهمون رس نی آرزوهام رامان آخر

ناراحت بودم   یلیخ گردمی برم گهیسال د  هی مکردمو گفت یازش خدافس نیبه خاطر هم
که اومده بود  یعاد یلی د  خواستمیهمونجا ول کردم م  رویهمه چ  اهامی دوستام رو
  کردمیاالن برگرده به شهر خودش اما هرکار که مبه آرزوهاش   دنیرس ی استانبول برا

 بود یکه زنگ خورد به صفحه نگاه کردم مانام لم یموبا شدینم

 ی _جونم مانام

 ن؟ یراه افتاد لی_د یمانام

   زنمیبهت زنگ م میدیرس شهیم  یا  قهی _اره ده دق

فرستاده فکرش   امیپ لش یوک  لهیلحظه گوش بده به من هاکان به وس  هی_نه نه یمانام
 د یشروع کن دی که موند  ییاز جا گهیرستورانو ببنده م خواد یعوض شده نم
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 شنوم ی حتما من دارم اشتباه م شدیلحظه خشکم زد باورم نم  هی

 د؟ یشروع کن دیکه موند ییاز اونجا  ؟گفتی_چ

 بود با ذوق گفت: زده شده  جانیه یکه حساب یبا لحن یمانام

 زودباش برگرد    لی_اره اره د یمانام

  یبرا  رمیرستوران بسته شد نم نکهیا  یخوشحالم اما من برا  یلیتو خ یمن برا   ی_مانام
 فکر نکنم بتونم برگردم  نمیهم

آقا هاکان گفت   یمنم بود وقت  یآرزو میرستوران بش هیصاحب   نکهیا  لی_د یمانام
ممکن شده من   نجا یببنده گفتم باشه پس توهم برو اما االن باز کردن ا  نجارویا خوادیم
 فرصت پشت کنم  نیبه ا  خوامینم

 گفتم:  یمیزدمو با لحن دوستانه و صم یمحو  لبخند

کار   ی چ یدونیخوشحالم اما م یلیتو خ یمن برا  یپس بزن دمینبا  یمانام دونمی_م
 کنم یم  دایخوب برات پ کی شر هیآشپزخوب با  هیم؟ یکنیم

 ل ید نویبفهم ا خوامیمن تورو م خوامیخودمو م کی _اما من فقط شریمانام

 ست یکار کردن من با هاکان ممکن ن گهی اگه برگردم د  یحت  ی_مانام

 به خاطرمن  لید کنمیخواهش م میزنی_تو برگرد رودرو باهم دربارش حرف میمانام

گوششو   عی نده بود تا حرفامو بشنوه سر چسبو لمیکه تمام مدت گوششو به موبا لین
 برداشتو بهم نگاه کرد  

و مقابل همه    میبمون نجایا د ی ما با  شهیدرست نم یچیه  ایآنتاک  می ما برگرد   ی_ابجلین
پشت   یمانام   یبه آرزوها یبه خودت به آرزوهات و حت  یتونیتو نم م یکنار هم بجنگ یچ
 یکن
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به   یاستانبول بمونم لبخند   خواستمیم  ایبرم آنتاک  خواستینگاه کردم دلمم نم بهش
 روش زدم 

 یکمکم کن  یدی_قول م

 مونم یجونم من کنارت تا تهش م یآبج دم ی_بهت قول ملین

 

 )هاکان( 

خبر  یعنی  نیلباش بود ا  یرو  یبرگشتم لبخند گنده ا  ر یاتاقم که باز شد به سمت دم در
 ده ی هم به اون رس

 درسته؟  دمی که شن یزی_چریدم

 ی باش دهیشن  یداره چ یستگ_ب

شده گفت از   یچ دمیازش پرس  زدی حرف م لی داشت با وک دمی_مهرانا خانومو دریدم
 ی بستن رستوران منصرف شد 

 فشار دادم  بوردمویک نتریبه نشونه اره تکون دادمو دکمه ا یسر

 _درسته 

 ی گرفت تویزندگ یها  میتصم نیاز بهتر  یکی_به نظرم  ریدم

خوشحال شده بود اما   یلی بهش نگاه کردم خ دمو یبه سمتش چرخ میصندل یرو  کامل
 برش نداره  الیتا فکرو خ کردمیبراش روشن م رویز یچ هی  دیبا

من فقط به باز شدن رستوران اجازه دادم   میواضحش کن  کمیموضوعو    نیبذار ا  ری_دم
 ست ین  یاونقدرام کار راحت  دنشیبخش دمیهنوز نبخش لروی..دیاونم به خاطر مانام 

 دی کش زم یبه لبه م یدست دویکش یتو ذوقش خورده بود پوف ی انگار کمیکه   ریدم
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 بوده  یکار خوب نمی_باشه باشه هم ریدم

از   لیتا االن د دم ینه شا  ایبه موقع اجازه دادم  دونم یرومو ازش گرفتم نم دمویکش یپوف
 میتصم گهیمن کار خودمو کردم د  ستیاستانبول خارج شده باشه هرچند برام مهم ن

 بدرک  چینخوادم که ه گردهیبا خودش بخواد برم شیبق

  یحت  یکنیبرخورد م یکه دوسش دار یبا غرور با کس ی_غرورتو دوست دارم..حتریدم
 دعوا  نیح

 بوده  یبهم نداره گفتم به خاطر مانام یربط چیموضوع ه  نیا  ری _بسه دم

 ل یبه کام خودتو د  ی_بله به اسم مانامریدم

هم  ی مبل نشست پاهاشو رو  یکردو رو  یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا  با
 د یکش یانداختو پوف

هم  یجفت عشق یحرف برا   نیزنوشوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن ا  گنی_مریدم
 سر شما دو نفر دعوام شد  نیلیوسط فقط من ظرر کردم که با آ  ن یا  شهیمحسوب م

 اونا از من   یجلو یکن یمن از اون دفاع م  یجلو ینکن یبلبل زبون یخواستی_م

معرفت؟به    یب یگیاونا ازشون  دفاع کنم؟اونوقت تو نم یجلو  یانتظار دار  زمی _عزریدم
 نظرت اون موقع دوستتم؟ 

تا من کارامو بکنم چون   رونی ب یحاالم بهتره بر ست یبازهم کارت درست ن ی_نه خب ول
 اصل امروز اعصاب ندارم 

 

 ( لی)د

بهم  یهمه چ   کهوی هیبه چ یمعلوم نبود چ می وارد رستوران شدم اصل زندگ  یآروم به
 یشده بودم هرچند االنم همه چ جیگ شدیدوباره درست م یهمه چ ییکهو ی  ختیر یم
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ر ممنون هاکان بودم که  درست نشده بود اما حداقل رستورانم دوباره باز شده بود چه قد
  دیخودم برسم شا یاها ی به رو تونستمیم ینطوریصرف نظر کرده بود ا  مشیتصم ن یاز ا

که   چیخوشحال بودم هرچند از ه یلیموضوع خ  نیافتاد االن از ا  یاتفاقات نم  نیاگه ا 
 بهتر بود 

 یی ایکه ن دم یترسیدلم همش م زیعز  یجون خوش اومد  لی_د یمانام

  ذاشتیها دستش بودو داشت گوشه سالن م یاز صندل  یکیبرگشتم که  یسمت مانام به
خوشحاله    یلیاتفاق خ نی به روش زدمو به سمتش رفتم معلوم بود از ا یلبخند خسته ا 

اتفاق خوشحال   نی از ا  کمیآروم بغلش کردم دروغ چرا منم  میکه رستورانو از دست نداد
 بودم 

 نه   ای کردم   یر درستکا دونمیاما نم ی_اومدم مانام

 نگران نباش   زمی عز  یکارو کرد نیکه بهتر فهمونهی_گذر زمان بهت میمانام

دادم  به اطراف سالن که نصفشو   هیتک زهایاز م   یکیحوصله به  یب دمو یکش یهوف
 بود نگاه کردم  دهیچ  هارویصندل  یمانام

 _هاکان چرا از بستن رستوران منصرف شده؟ 

 به سمتم برگشت و گفت:   دیکش  یپوف یمانام

  یدرست  میتصم یاز لحاظ مال  دهیبهمون گفت که آقا هاکان فکر کرده د  لشی_وکیمانام
درست   م یتصم یکه از لحاظ احساس دهیهاکان فهم  گمیم  یاما اگه از من بپرس  ستین
 ست ین

زدن چه قدر   یحرف  نیهمچ  هیبود اونا هم   نیلی و آ  لین نیهم ع یمانام   دمیکش یپوف
فکر   زایجور چ ن یاصل به ا گهیکه د هیهاکان اونقدر عصبان دونستنیوش بود نمدلشون خ

  هیفقط منو به عنوان  دیداشته باشه شا یاصل فکر نکنم اون به من حس یاز طرف کنهینم
 ن یهم  باشهدوست داشته  کی شر هیدوست 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1083 
 

  یدوباره تو  تونمیم  ایآ نکهیمن پشت تلفن نخواستم راهمو بکشمو برم اما ا  ی_مانام
ما دونفر هست    یبرا  یراه برگشت دونمیشراکت باشم البته منظورم با هاکانه اصل نم نیا
 نه  ای

آقا   میش یم یخوب یها کی هم شر  یمنو تو برا   نی _مطمئن باش که هست ببیمانام
توهه   یا یرو  نجایا  یتا تهش بر دیبا  یشروع کرد  وری کار هیتو  لید نطور یهاکان هم هم

 م یپابرجا موندنش بجنگ یبرا  د یمنم هست پس با  یا یرو

از خودم ضعف نشون    دینبا گفتیراست م یگرفته بودم مانام یخاص زهی حرفاش انگ از 
داده بود نوبت من بود که   تی رضا  فتهیراه ب نجای ا  نکهیحاال که هاکان دوباره به ا  دادمیم
 کنم لیممکن تبد   یجا نیبه بهتر نجارویا

 هیپاشم برم   نکهیشهرو به جون بخرم تا ا نی بهتره تمام مشکلت ا ی _به نظر منم مانام
 بهتر باشه   یلیموندن و حل کردن مشکلت خ نجایا  دیشا  گهیشهر د

   میرامونو راه بنداز کا میبر  میپس بهتره بلند ش یسرعقل اومد  گهی_حاال که دیمانام

 

 )هاکان( 

  یکیاون   میزدیقدم م  نمایس نگ یپارک یتو میدستم بود داشت یکارن تو   یکوچولو دست
 بود که هنوز نخورده بودش  وشی دستشم پاکت آبم

 ؟ یدوست داشت  نمارویجون س  یی_خب دا

 و جالب نبود   ی..اصل کمدیی_نه داکارن

  دایپ یز یچ هی  دیبا شهینم ینجوریاما ا   ومدیازش خوشم ن ادیحق با توئه منم ز  م ی_ا
 اد یکه تو هم ازش خوشت ب میکن

به سمتم برگشت که باعث شد توجهمو بهش بدم باال   عی کارن سر می دیکه رس نیماش به
 زدم  یحرکت بچگونش ناخواسته لبخند محو نی که از ا  دیپر نی پا
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 رستوران  می خونشون نه بر  لید  شی پ میجون..بر ییکردم دا دای_پکارن

 م؟ یاونجا نبود هی ..مگه تو افتتاحمیتازه اونجا بود یی_دا

مظلوم ترو   یا   گهیسبز خوشرنگش از هر وقت د یمظلوم بهم نگاه کرد چشما  کارن
بذاره   ری که بتونه منو تحت تاث یمظلوم طور  دویبرچ کم یخوشگل تر شده بود لباشو 

 گفت:

نصف   لی شما و د  یشلوغ بود از طرف یلیخ دمی منفه یزی_خب من از اون شب چکارن
 ن ی منو خورد  یغذا

  لیمنو د  میکارن سفارش داد ی غذا برا هیزدم اون شب  نویماش موتیر  دمویکش یپوف
  میبرگشت یوقت میگفتیبه مهمون هامون خوش آمد م دیبا  میوقت شام خوردن نداشت

اونوقت االن داشت منت   میاز غذاش خورد   کمیهم   لیخب کارن تعارف کرد منو د
 م یانگار زورش کرده بود ذاشتیم

 ؟ ی نداد شنهادیخودت پ زمی _عز

 ختم یزدمو موهاشو بهم ر یزد که لبخند محو  یلبخند   طونیش کارن

 غذا درست کرده  یحتما تا االن کل  لیاونجا د  میلطفا بر  ییگرسنم شده دا یلی_من خکارن

 کردم    کج کردمو بهش نگاه کمی  سرمو

اصل به هله هوله    گهید یکامل با نوشابه خورد  یراشک یپ هی  نمایس ی_کارن جان شما تو 
 باز گرسنته؟  ییدا  کنمیاشاره نم یخورد  دمویبرات خر نمایکه از راه مدرسه تا س ییها

که باعث شد چشمام گرد بشه   دیبه موهاش کش ی بهش نگاه کردم که با ناز دست مشکوک 
 هیشب یلیحرکتش خ  نیاما ا  کنمینم نی:/تلقکردیدخترا داشت برام ناز م نیا  نیچرا ع  نیا

 دم یکش  یموهاشو کنار بزنه کلفه پوف ینطوریگرفته ا  ادیبود:/حتما از عمش   نایسول

  زتمیباشه خواهرزاده عز یهرچ یشکنیدلمو نم دونمی_مکارن
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  ینشونه باشه تکون دادم در عقبو براش باز کردم که با خوشحال به یسر   یلیم  یب یرو از 
بهش نگاه کردم که   نهی گفت و سوار شد درو که بستم پشت فرمون نشستم از آ ییهورا 

 یپوف می فتیبود که راه ب نیمنتظر ا  جانی لبش بودو با ه  یلبخند رو یاز شدت خوشحال
اصل   لید دونستمینم  ینه حت ایراه انداختن   تورانوتا االن رس   دونستمینم دمیکش

  لمویوک  یهرچند وقت رفتمی دل کارنو بشکنم چاره نبود م خواستمی رستوران هست؟نم
تا االن کاراشونو راه    دیحرف زدن کارگهارو خبر کردن شا  لیو د  یفرستادم رستوران با مانام

 انداخته باشن 

 ؟ یت داشت من اگه پسرتون بودم چه قدر منو دوس   یی_داکارن

 باال دادم  ییابرو  کردیداشت بهم نگاه م طنتیبهش نگاه کردم که با ش نهی آ از 

 اندازه که دوست دارم دوست داشتم نیهم  ی_اگه پسرم بود

 ؟ یذاشتیوقت منو تنها نم  چی بودم ه تونی اگه پسر واقع یعنی_کارن

خونه عمت اشاره   یبه ماجرا  میرمستقیغ یاالنشم تورو تنها نذاشتم اگه دار  نی_من هم
فعل مجبوره هرچند دنبال کاراشم که برت گردونم  تی که دا یفهمیم  یبزرگ بش یکنیم
 خودم  شیپ

هم بود اما ناراحت بود به زور   لی..دییمن پسرتون شدم دا  دمیخواب د شبی_دکارن
  لرویمنم تو و د  یبود دهیخر  نیمن ماش یبود شما برا کنار هردومون  یول  زدی لبخند م

 کردم یم  یسوار کرده بودم با سرعت رانندگ

االن کنارم    نکهیا  یمصبب اصل  دونستیزدم اگه کارن م یپوزخند دویباال پر  ابروهام
 شد یدوسش داره قطعا نظرش نسبت بهش عوض م یلیکه خ هی لی همون د ستین

برام   م یسالگ جده یقبل از ه دیشما نظرتونو عوض کن شهیحاال نم  گمیم  یی_داکارن
 ؟ یبخر نیماش

البته   یری گیاز من کادو م نیماش  هیسالت شد   جدهیه  نکهیشما به محظ ا ییدا شهی_نم
 ی ریبگ نامهیگواه دیقبلش با 
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  یهردوتون بستن  یاون موقع خودم پول دارم برا کنمیم نمیهم سوار ماش لروی_دکارن
   رمی گیم

 یز ی موضوع چ ن یکارن بود کاش اصل از ا  یاها یرو  یسادگ نی ه همب اهایرو  کاش
به  دادم یادامه م میبهتر داشتم به زندگ یلیخ ینطوریا  کردمیاحساس م دمیفهمینم

بشه که  اده ی خواست پ نیپارک کردم که کارن با ذوق از ماش نویماش  دمیرستوران که رس
 گفتم:   عیسر 

 یی دا نای_ کارن.. کارن ماش

 ادی نم یکس نیبب  یی_مراقبم داکارن

به سمت رستوران   دوی جدول پر یدور زد از رو  نو یشد ماش ادهیدرو باز کردو پ عی سر بعد
تو    نیدعوا ب نی که کارن متوجه نشه ا ارین ادیخودت ز  یهاکان به رو   دمیکش یرفت پوف

  ادهی باز کردمو پ نویدر ماش ینباش یعصبان ادیکن ز   یسع ی نه سه نفرتون از طرف لسیو د
رستوران شدم به سمت دفتر رستوران رفتم در طبق معمول باز  دکه زدم وار  موتویشدم ر
 بود:/

   یبشم من..خوش اومد یقربون تو فسقل  ی_الید

 اومدم بهت سر بزنم  نی..ببمیجون جون لی_ممنون دکارن

 تورو اورده؟  ؟عموتی اومد  ی_با کلید

انتظار نداشت    دیحقم داشت شا   یزدم چه قدر به فکر عموهه کارنه از طرف یتلخ پوزخند
سرشو باال اوردو بهم نگاه   لید  ستادمی درگاه که ا ی تو  نهیبب نجایمنو ا  ی بعد از اون ماجرا

 د یلباش ماس یلبخند کم کم رو  دنمیکرد با د 

 منو اورده  می ..دالجونی_نه دکارن

 ی _خوش اومد لید
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مثل    نکهیبه نشونه تشکر تکون دادم که کارن به سمتم برگشت حتما از ا  یسر سرد
  یدووم ادی تعجب کرده بود اما تعجبش ز  کمیندادم  لرویجواب د  یم یگرمو صم شهیهم
 گفت: جانی برگشتو با ه لیبه سمت د عی چون سر اوردین

 م یغذا بخور  یسه نفر  ؟البتهیکنی غذا درست م می منو دا یبرا  لی_دکارن

 به سمت کارن خم شد  کمی زدو  یلبخند زور   دیبه موهاش کش ی دست لید

 ؟ ی _معلومه گرسنته..دستاتو شستلید

 شورمش یم  عی _نه..االن سرکارن

 زدو به سمتمون اومد  یمن لبخند دن یاومد با د  ی لحظه مانام  همون

 ی _سلم خوش اومد یمانام

 ی_ممنون خوش باش 

 م یدستامونو بشور  می_بدو کارن تا بریمانام

انگار    لیوارد دفتر شدم د  گهیقدم د هی  یبردم با رفتن مانام بمیج یتو  دستامو 
 بود گفت:  ن ی پا کمیهمون طور که نگاهش  تونست یبگه اما نم ی زیچ  هی خواستیم

 بهت زنگ بزنم خواستمی..ممنون..میکه رستورانو ببند   ی_منصرف شد لید

گذشته باهاش رفتار   نیغم شد انتظار داشت عبهش نگاه کردم که چشماش پر از  سرد
 کنم

    ستی به تشکر ن یاز ی_ن

هم  یمونیپش یچشماش پر از حرفو غم بود حت کردیهمچنان داشت بهم نگاه م لید
نگاهشو نداشتم اما همچنان   نیبه اطراف اتاق نگاه کردم تحمل ا  کمی زدیتوش موج م
اون به چشماش    نیبودم باالخره نگاهمو به سمتش اوردمو منم ع  ستاده یروبه روش ا 
 نگاه کردم 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1088 
 

 اومدم  نیاصرار کرد به خاطرهم  یلی..کارن خلید دمتی_فکر نکن بخش

  یاز صندل  یکی  یداخل رستوران رفتمو رو یها  ی زوصندلی کنارش رد شدمو به سمت م از 
وقت   چی گذاشتمو سرمو به دست مشت شدم چسبوندم ه  زیم  یمو روها نشستم دست

که بهش اعتماد دارم ضربه بخورم اگه به خاطر کارن نبود   یکیاز  ینطور یا  کردمیفکر نم
 نبودم  نجایاالن ا

 داره  یخوب یلیخ ی بو  نی ا  یی_داکارن

 اومد  یظرف دستش بودو داشت به سمتم م هیسمت کارن برگشتم که  به

 جون   یی_نوش جانت دا

 _به نظرم توهم امتحانش کن کارن

 د یعقب کش شویگذاشتو خودش صندل  زیم  یظرف غذاش نگاه کردم که رو  به

 ندارم  لی_نه کارن..من م

 به کارن زدو گفت: یبه سمتمون اومد لبخند گهیظرف د  هیبا  لی که نشست د  کارن

 جوجو باشه؟  یدسرتم تموم کن دیاز غذات با  شه؟بعدی_بدون دسر مگه ملید

صداش زد   ع یخواست بره که کارن به سمتش برگشتو سر  دیگونه کارنو بوس یبه آروم لید
 خوادیم یحدس بزنم که ازش چ  تونمیبکشم م  یکه باعث شد پوف

 ؟ ی نیبش شمونیتو هم پ شهیم  لی_دکارن

 زم ی کار دارم عز کمیه _ کارن جون من تو آشپزخونلید

خودش بود عقب   ی صندل  یکنار منو که روبه رو یاومد صندل نی پا شی صندل ی از رو کارن
 نگاه کرد  لیبه د دویکه از قد خودش بلندتر بود سرشو کش یاز کنار صندل  دویکش

 باشه؟  قهی_فقط پنج دقکارن
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   قهی_باشه فقط پنج دقلید

 میمن فاصلش داد ن  یاز صندل کمیبود اومد   دهیکه کارن عقب کش  یبه سمت صندل  لید
نشست به  یبا خوشحال شی صندل  یرو ع یبهم کردو نشست کارن هم سر  ینگاه

دراورد که باعث شد   نینگاه کرد دستشو به شکل دورب میکرد یبهم نم یهردومون که توجه
 توجه هردومون به سمتش جلب بشه 

در  می نصف دا  دیاز هم فاصله دار  یلیخوب نشد..خ ..نه نه اصلکی لی..چکیلی_چکارن
 ل ید یومد یاومده توهم خوب درن

بهم  کمیراست شد که با علمت چشم کارن   کمیهم   لی راست شدم د کمی  دمیکش یپوف
   میشد  کی نزد

 زان یتر عز  کی تر..نزد   کی_نزد کارن

که   میشد کیبهم نزد  گهید کم ی  مینگاهمونو از هم گرفت عی اما سر می بهم کرد ینگاه مین
 کردو دست به کمر گفت:  یکارن اخم مصنوع

عکس    گهیآدم د  یاز کل دیکار دارم با  یخب من کل د یری گیوقتمو م  دی بابا..دار ی_ا کارن
 قبل   نیتر..ع  کیتر نزد  کی ..نزد رمیبگ

درست کرد منم   شویصندل کمی لی د میکنار هم نشست  موی شد کی بهم نزد ل ید همراهه
نه که   ای  دهیم تی رضا مینیبب میتر کردم به سمت کارن برگشت کی خودمو بهش نزد یکم
 دراومده   لشیباب م کی نزد نیا  یعنی نیدراورد ا  نیدوباره دستشو به شکل دورب دمید

 دی..لبخند بزننی_آفر کارن

  هیبهش نگاه کردم و فقط  یزد اما من عاد  ی حرکات بچگونه کارن لبخند   نیاز ا  لید
 زدم  ادیکه اصل فکر نکنم لبخند به حساب ب کی لبخند کوچ

 ه یخال نتونیآقا کارن ب ی..جاادیقشنگ در م یلیخوبه..قاب عکس شمادوتا خ یلی_خکارن

 م یاری _دفعه بعد آقا کارنو هم ملید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1090 
 

 شد  ه ریحافظم ذخ  یشما تو  یعکسا   نی_باشه من درخدمتم..همه اکارن

جلو دست   یدادمو به غذا  هی تک میصندل یبه پشت نطوریازم فاصله گرفت منم هم لید
 کارن اشاره کردم 

 ی غذاتو بخور گهی _کارن جان بهتره د

  لیبه منو د  یرچشمیخورد بعد ز  شویاز ماکارون کمی ظرفش فرو بردو   یچنگالشو تو  کارن
 نگاه کرد 

 نشستن یشما جدا م نیع ینطوریا  کردنیقهر م ی_مامانو بابام وقتکارن

  مینشست ی خب عاد نشستیمن م   یپا  یرو  لیانگار قبل د  یزنیحرف م  یطور هی_ کارن  
 م یبهم بچسب میستیمبل که ن   یرو  زمیعز

قهر کرده   انایکه با و  روز یمنم د ن یشما دوتا باهم قهر هست ستمیمن بچه ن ری_نخکارن
 نشستم  زمی بودم جدا ازش پشت م

 م یبعد به سمت کارن برگشت می نگاه بهم کرد  هی دیابروهامون باال پر  لی همراهه د همزمان

 ؟ یی دا انای_و 

 کارن جون؟  هیک  انای_اونوقت و لید

 مهی دوست عاد  ستیدوستمه..البته دوست دخترم ن انای_و کارن

 ه؟ ی دوست دختر چ دونستیبچه از کجا م نیاخم کردم ا  کمی

 _دوست دختر؟ 

  یگفت کلک دوست دختر دار  دیگفتم خند نیبه شوهرعمه انگ  ی_اوهوم..آخه وقتکارن
اما    هیچشماش قهوه ا لید نی ع مینیشیتو مدرسه کنار هم م  مهیمنم گفتم نه دوست عاد
 اهه یس  ییموهاش همرنگه توهه دا
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داد  حی..براتم توضییخودم دا  شی پ ارمتیزودتر کارام درست بشه از اونجا ب دوارمی_ام
 ه؟ یدوست دختر چ

 به سمتم برگشت  دویکش یپوف لید

 ؟ ی دونیم  یدیسمت سوقش م ن یبه ا ی_دارلید

 من بهش گفتم   دم؟مگهی_من سوقش م

بفهمه  کنهیم  قیدربارش تحق  رهیم  ینطوریا یاون کلمرو انقدر جلوش تکرار کن  دی_نبا لید
 هیچ

  ییخوا یکه م   یدختر یعنیگفت دوست دختر  نی شوهرعمه انگ کنمی نم قی_نه تحقکارن
بزرگ   دیبا  گهیم می بچم دا ی لیهنوز خ  مهیمنم گفتم که دوست عاد  یباهاش ازدواج کن

  نیع دی..باییدا  گمی به تو م  رمیدوست دختر بگ  نکهیبشم بعد ازدواج کنم..تازه قبل از ا 
 هم خوشگل باشه لید

 د یابروهاش باال پر   لید  دمیکش یپوف

 ی عمل کن  یکه زد  یبه حرف دوارمی..امنی_آفرلید

 خوردو با ذوق بهمون نگاه کرد شی از ماکارون گهی د کمی کارن

  یدونیتو از کجا م گفتیم نی مگه نه؟شوهرعمه انگ  نی_شما دوتا هم دوست هستکارن
اون   یکنی ازدواج م  لیبا د یعن ی ینطوری؟ا ییباشه اره دا تی دوست دختر دا لی د دیشا

 من   ییزن دا شهیم  لیوقت د

  یمشت کردم اون ب  یکردمو دستمو به آروم یظ یبه سرفه کردن افتاد اخم غل کهوی لید
 بشه؟  یکه چ زدی بچه م نیحرفا به ا   نیشرف داشت از ا 

 نی هم میکیباهم شر  ل ی حرفا نشنوم کارن..منو د نی از ا  گهی_د

 تو گوش نکن اطلعاتش ناقصه گهیم  نتیشوهرعمه انگ ی_اره کارن جون..هرچلید
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  خوامیکه همه اطلعاتش کامله منم م مهی ناقص باشه به قول مامانم فقط دا دمی_بارنکا
 باشم   ینطوریا

االن   نی از هم نکهیاز فکر ا  شم یم  وونهی اخمامو باز کردم داشتم د کمی  یاومدن مانام با
  کردیتو مغزش فرو م زدویموضوعا با کارن حرف م ن یداشت درباره ا یلعنت نی اون انگ

 خوردم یداشتم خون خودمو م

 می باهم حرف بزن دیرستوران با ی_هاکان ما درباره کارا یمانام

 دی نکن یمنو قاط دی_شما کار خودتونو بکن

 ل؟ ی مگه نه د یرستوران  نی ا  کی باشه توهم هنوز شر یکه هرچ  شهی_اخه نمیمانام

  یز روبه سمتم برگشت منم ا ستادویرفت کنارش ا  یبلند شدو به سمت مانام لید
 بلند شدم که باعث شد کارن تندتر غذاشو بخوره  میصندل

  یغاتیآژانس تبل هی میمشکل دار   کمی یو آگاه غات یدرباره تبل گهیراست م ی_ماناملید
 نه  ای میکه بهش اعتماد کن میدونستیهست اما نم

 سرد گفتم: یدار یزدم با لحن معن یپوزخند

اعتماد  گهیکه بهم د  میاعتماد کنم اما مجبور  یبه ک دیبا دونمیروزا نم نی_منم ا 
 ..کارن تموم نشد؟ میکن

 یی_تموم شد داکارن

دستمو گرفت بعد   ستادویاومد کنارم ا  نی پا شیصندل   یخوردو از رو  وشو یتندتند آبم بعد
  ارهیخودش ن یکارن به رو یجلو  کردیم  یناراحت شده بود اما سع کمیکه   لیبه سمت د 

 گفت:

 من بزرگ شدم به نظرت؟   لی_دکارن

 _اوهوم لید
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کنارش   م ی ای م می دوباره همراهه دا گهی تجسم کن دو روز د  نقدری_خب االن منو اکارن
 شدم  کیچه قدر به کمربندش نزد  نیبب ستمیمیوا 

 زدم  یسرش گذاشتمو لبخند محو   یرو  دستمو

 چه قدر قدت بلند شده  یبفهم  ییخوا یم ینطوری_ا

به شونتون   خوامیبزرگ شدم بعد از اون م یعنی دم یندتون رسبه کمرب ی_اوهوم..وقتکارن
 هم قد شما    تیبرسم و بعد از اون هم به سرتون و در نها

 یشی م تی همقد دا یبخور ری _شلید

   خورمیم وان یهر روز دو ل دونمی_مکارن

 کارن  م یفتیبهتره راه ب هی_خب حرف زدن کاف 

 یی _چشم دا کارن

کارن دستمو ول کردو با ذوق به سمت رامان که وارد   کهوی میرد ش میخواست نکهیهم
 د یرستوران شده بود دو

 _عمو جونم کارن

 د یخند دوی بلند کردو بغلش کرد گونشو بوس نیزم ی کارنو از رو رامان

 کنه؟ ی کار م ی_طوفان عمو چرامان 

 دم یکسامو امروز د نیروز منه چون بهتر  نی _خوبم انگار امروز بهترکارن

 _چه خبر رامان؟ 

 _خوبم تو چه خبر داداش؟ امان ر

 گذاشتم  بمیج یتکون دادمو دستامو تو  یسر

 می رفتی م می_مام داشت
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 نمی بیم  روی _پس من بعدا توهه فسقلرامان 

 _قول؟ کارن

 _قول عمو جون رامان 

هم مرد بود  لی اگه د یورزشگاه؟مردونه سه نفر م یبر گهی بار د هی  می _منو تو داکارن
 م یبرد یاونوهم م

گذاشت   نی برگشت که اونم خندش گرفته بود رامان کارنو زم لی با لبخند به سمت د رامان
  نو یماش ع ی سوار شدم سر  نکهیهم میرفت نیبه سمت ماش مویکرد  یسرد خدافس  هیاز بق

اما   کردمی م  یلحظه هم درنگ کنم احساس خفگ  هی  خواستمیروشن کردمو راه افتادم نم
کارن از پشت گردنمو گرفتو گونمو بوس کرد   شدمی م  تربه کمی  شدمیاز اونجا دور م   یوقت

 به روش زدن  یکه لبخند

 بوسه از کجا دراومد؟  نی_االن ا 

 _بوس تشکر بودکارن

 _تشکر؟ 

 اونجا  یبازم منو برد  لیباوجود قهر بودنت با د نکهی_اوهوم..به خاطر ا کارن

 می ما قهر نبود   یی_دا

   ییدا دی نبود یمیقبل باهم صم نیع فهممیم  ستمیمن بچه ن  دی_قهر بودکارن

 حرفا اونجا نزن   نی..لطفا از ا ناتیخونه عمه سول گردونمی_کارن االن برت م

 م یخونواده ا هیبمونه..ما   ل یمن تو و د نیب دی ..قهر بودن شما دوتا با زنمی_نه نمکارن

حرفش تکون دادمو   دی به نشونه تا یلحظه گرد شد اما بعدش سر هی  یبرا چشمام
 گهی کارش د نیا  انتو ی خ نیقبل اره اما حاال با ا دی شا  ل؟ههیخونواده؟منو د  دمیکش یپوف

 در کار نبود یخونواده ا 
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 کل(   ی)دانا

و همزمان    کردیبرگشته بود خونه و داشت چمدون لباس هاشو باز م لی شده بود د شب
بود   دهیامروز هاکانو د نکهیبه خودش دروغ بگه اما از ا تونستینم کرد یبه هاکان فکر م

خوشحال شد از   یلیبرگشته خ لیبهش خبر دادن که د  یخوشحال بود رامان وقت یلیخ
به سمت رستوران رفت تا از   ع یهدرش نداد سر  تودونس  متیفرصتو غن د یته دلش خند

شام خوردن   حوصله  یهاکان که حت  گهیشده از سمت د مونیتشکر کنه که پش لید
اونجا   یکه وقت لروید ینوت رنگ یکشوش برگه ها  ینداشت به سمت کمدش رفت از تو

نوشته   یدونه دونه شروع کرد به خوندن رو  یدراوردو به آروم نوشتویبراش م کردیکار م
که اون   ییبرگه نوت ها  یحت  اوردی م ادی دونه دونه خاطراتشو به  دوی کشیهاش دست م

چسبونده بودو هم جمع کرده بود   یکل خونو برگه نوت رنگ لیروز برگشته بود خونه و د
لحظه خواست با نفرت   ه ی  یحافظش ثبت کرده بود برا  یخاطرات دونه دونشو تو 

  ی نوشته ها دویلبه تخت نشست دراز کش یرو  یرومهمشو پاره کنه اما نتونست به آ
شاپ   یکاف  یهم تو ن یو کنار خودش گذاشت رامان و پلبرگه هار یروشونو خوندو به آروم

 یسع شهی مربوط م لیکه به د  دونستی هم خوب م نیخوشحال بود پل یلیبودن رامان خ
خراب کنه   و شب رامان خواستی نم یول شدیاما خب نم ارهیخودش ن  یبه رو ادیز  کردیم
 یلیگردنبند خ هیدعوت کرده بود رستوران و براش   نویلیآ  یهم به عنوان عذرخواه ریدم

خوشحال بشه و کادو   یلیخ  دنشی از د نیلیبود که باعث شد آ دهی گرون درخشان خر
ابراز علقه کرد گفت که دوستش    نیلیبار هزارم به آ یبرا  ریقبول کنه دم رویدم یعذرخواه

موفق نبود   ادیخودش باشه راحت باشه اما ز   ریدم یجلو  کردیم یسعهم   نی لیداره آ
 نیآدم پولدار نه ع هی  نیع کردیاون رفتار م نیناخواسته ع دید یم روی دم ی رفتارها یوقت
  ریهردونفر تصو   یچشما   یهمزمان جلو نطوریچشماشو بست هاکان هم هم لی..دنیلیآ

 هم فشار داد  یرو  چشماشو لی نقش بست هاکان چشماشو باز کرد اما د گهی همد

 _تموم شد هاکان

 تموم شده  یهمه چ وونمی _بسه قلب دلید
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 .. گهی_منو اون د هاکان

 شد می_ما نخواهلید

 گهی د یدوتا بخواد نه تنها از اون دوتا از آدما  نی از ا  گروید  زیچ هیداستان  دگذریشا  اما
 جلو نخواهد رفت:(  ای راحت نیبه هم یداستان همه چ

 

 ( لی)د

  دیبا میمجبور بود گهیودم اما خب داومده بودم خونه هاکان خوشحال نب  نکهیاز ا   اصل
اخم  کمینه هاکان  ای  ادیازش خوشش م نهیبب  میدادیمنوهارو به هاکان هم نشون م

 اشاره کرد  اطیداخل ح یها  یزوصندلیداشت سرد بهمون نگاه کردو به م

 م یزودتر کارو شروع کن دی _بفرماهاکان

هم هاکان با اخم و تحکم   یهم دو طرفش روبه رو  ینشست منو مانام زیسرم  هاکان
 بهش نگاه بکنه گفت:  نکهیاشاره کرد بدون ا یبه مانام یخاص

 قبول کردم  یچون تو اصرار کرد  ی_مانامهاکان

  نی نگم اگه سابق بود االن جواب ا یزیبا التماس بهم نگاه کرد که چ یمانام   دمیکش یپوف
که  یهرچ  کردمی باهاش کلکل م دینبا  گهیود دکرده ب ریی تغ یاما همه چ دادم یحرفشو م

 حق با اون بود نه من  گفتیم

 م یبهت نشون بد  نارویا  می_اومد یمانام

کار   یتو  تشی که نشونه جد یهاکان گذاشت هاکان با اخم  یبروشور منوهارو جلو یمانام
 برگشت  یبود به بروشورها نگاه کرد بعد به سمت مانام

 ست؟ ین ی ا  گهید زیآشغالن..چ نای_اهاکان

 تا چاپش کنن  میکنیانتخاب م نارویاز ا یکیآماده کردن   ناروی_همیمانام
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 _بعد؟ هاکان

 م یکنیپخش م  گهید  یمحل کارها و جاها   نیب نارویا گهید یچی _بعدش ه

مکث کرد روبه   کمی دادیگرده داشت به حرفم گوش م به سمتم بر نکهیبدون ا هاکان
 گفت:  یمانام

 بخر دوتا ببر  یکیکه   دیهم مثل اونا بد  ی شنهادیپ هیه؟ ی_مگه کباب فروشهاکان

 م یعمل کن  ینطوریآغاز ا  یبرا  م ی خوایم ستی_آقا هاکان بحث اون ن

خب  یکاراش خندم گرفته بود هم کلفه ول نیباز بهم نگاه نکرد هم از ا  هاکان
برگشت و روبه اون شروع کرد به   یبگم هاکان باز به سمت مانام یز یباز چ تونستمینم

 دادن: حیتوض

 ینطوریچرا خودتونو ا  میکن یزی برنامه ر گهیطور د هیرستورانو   نیا  د یبا نینی_ببهاکان
 مرکز جاذبه باشه  هی دیوران با رست  نیبه ا  انیاستانبول ب  یهمه تو  د ی د؟بایکنیمحدود م

 منومون مرکز جاذبه باشه دیکه با  میکنی_خب ما فکر میمانام

 ننیتونی هم نم زایچ  نیبا ا  میکن دایپ یمشتر   دیاولش با  ستین ی_نه کافهاکان

  یمشتر ی عنی یباال دادم منظورش از مشتر ییبعد منو و بروشورهارو عقب زد ابرو و
  زیبه م  تیسکوت کرده و داره با جد   دمی؟د یعاد ی مشتر ای با نفوذ؟ یخاص؟آدما  ی ها

هم سکوت کرده بود به سمتش برگشتم که طبق معمول باز بهم نگاه    یمانام کنهینگاه م
 نکرد 

 م یشنو ی شمارو م یها  ده ی _خب نظرات و ا

مجله    ی اسممون تو میاز اون باالها شروع کن  دیاسم مارو بشنون با  دی_اول با هاکان
 که پرفروشه ادی ب ییها

 م؟ یبکن نکاروی_خب چه طور ایمنام
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 رستوران   کنمیدعوتش م شناسمیکارشناس غذا م هی_ هاکان

 اد؟ ی _م

 کنهیپسند م روی زی چ هیبه زور  هیآدم عصب کمی   کنمیم ادی از دستم برب ی_هرکارهاکان

 م گفتم:اما مخاطبش من بود  زدی حرف م  کردوینگاه م یطعنه روبهش که به مانام با

 عادت دارم  ییآدما  نیمن به همچ  ستین ی_مسئله ا 

که   یمانام  لیاخم کرد انگار خوب منظور حرفمو گرفته بود موبا  کمی دو یکش  یپوف هاکان
زد به سمت هاکان و من    یشماره لبخند دنی برش داشت با د زیم   یزنگ خورد از رو 
 برگشتو گفت: 

فکر کنم قبول   هیغاتیتماس جواب بدم از همون آژانس تبل نیحتما به ا   دی_من بایمانام
 کردن 

که ادامه    شدی نم ینطوریا  زدمیباهاش حرف م دی با  دمیکش یبعد بلند شدو رفت پوف و
بهش بگم   یچ دونستمیگذاشت اما نم زیم  یهم قلب کردو رو   یهاکان دستاشو تو  میبد
ضرب   ز یم  یت دستم رو با انگش دمویکش یاصل موضوعو شروع کنم پوف یچه طور ای

 گرفتم که هاکان به سمتم برگشت 

 _صداش رو اعصابمه هاکان

 کنم یکارو م نیاعصابم آروم بشه دارم ا  نکه ی_منم به خاطر ا 

 ؟ یشد  ی_اعصابت؟چرا؟عصبانهاکان

اون نبود بهم   یکه وقت کردیشرم م یباال داد حتما از مانام ییکه هاکان ابرو دمیکش یپوف
 کرد ینگاه نم

 باشه منم مگه نه؟  یعصبان  دیبا کهی_اونهاکان
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به  دونمینم ادیاز دستش برنم  یکه کار هیآدم ت یمن عصبان  تیعصبان نطورهی_بله..هم
 کار کنم یچ گهید  دیبا یمونیو پش یاز معذرت خواه  ریغ

 بزرگش نکن؟  ادیفراموشش کن بره ز   یگی م یعنی_ هاکان

بتونم زمانو به عقب   یکاشک کنمیوقتا فکر م ی..بعضگمی م و نمنگفت یزیچ نی _همچ
تو   ادیب ل ین دادمیاجازه نم نکهیا  ای  گفتمی بهتون م دمیفهمیم نکهیبرگردونم اونموقع هم

 ..گردوندمیعقب تر برم کمی تونستمیاگه زمانو م یخونه حت نیا

نگاه کردمو به   گهی سمت د هیبه   کردیخاص بهم نگاه م تی همچنان با اخم و جد هاکان
 ادامه دادم:  یسخت

 کردم یشروع به کار نم  نجایا  یمصاحبه کار ی اومدم برا ی_نم

نبودم   ینبود خودمم راض  یحرفا راض  نیاز ا  ادی کلفه شده بود انگار ز  کمیهاکان   چهره
 بود  نیهم قتیاما خب حق

 بود ن ی بهتر از ا یلیخ تونی_مطمئنم که زندگ

  رهیسرجام نشستم و بهش نگاه کردم اونم بهم خ  یبلند شم که صدام زد به آروم خواستم
 بود زیو ت یشد هنوز نگاهش جد

  اینه   ا ی  رهی زخم م نیا  یجا  یزمان هی دونمی..نم لید یکرد  ی_تو منو از ته زخمهاکان
  ای شهی خاموش م شیآت ن یروز ا  هی نکهینه ا ا ی  شهیم  ریقلب تعم  نیا  یروز  هی نکهیا

 دونمینمنه..

انداختم تحمل حرفاش واقعا    نی هم فشار داد با غم بهش نگاه کردم سرمو پا یرو  لباشو
 برام سخت بود 

 ..اما هنوزم..دمتی..هنوز نبخشمیعصبان یلی_هنوز از دستت خهاکان

که داشت به   یمانام  یقدمها یکرد منتظر بهش نگاه کردم همون لحظه صدا  یمکث
  یبرگرده پوف یو به سمت مانام  رهی اومد باعث شد هاکان نگاهشو ازم بگ یسمتمون م
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  یاگه مانام یعنی میاومد   رونیب مویکرد  یاز سرجام بلند شدم از هاکان خدافس  دمویکش
 اومد هووووف:/   یم  رتری د کمیبگه؟اه کاش  یچ خواستیاومد م ینم

 

 )هاکان( 

تماسو جواب دادم کارن بود بهم  یزنگ خورد وقت لمیموبا   یو مانام  لیاز رفتن د بعد
  یحیتفر ی جا  هیآب   ری ز  یایدن  یحیگفت که امروز از طرف مدرسشون قراره برن اردو تفر

هم توش بود اونم گفت   یآب درست کرده بودن و همه جور ماه  ری بود که ز  هیترک ی تو
به مهرانا خانوم زنگ زدم که  نیداده به خاطرهم ههمرا یکه اسم منو به عنوان ول

به اطراف نگاه   میاالنم همراهه کارن داشت ستم یخودش کارارو درست کنه من دو ساعت ن
راه   یحی تفر یبود هنوز اردو  یکیانگار منتظر   کردیکارن مرتبا به اطراف نگاه م میکردیم
  طونیشبچه ها برسن کارن  ن یبودن که والد نیبود معلم و همراهشون منتظر ا  فتادهین
 بفهمه بهم زنگ زده بود   یکس نکه یبدون ا  یواشکی

 هم دارن کارن نگاه کن  یسگ ماه  نجای_ا

هم  یاسب ماه   یحت یکوسه هم دارن معلممون گفت کوسه سفره ماه یی_اره دا کانر
 اونورن   یدارن ول

 ؟ یدوست دار ی_سگ ماه

 تکون دادو گفت:   یسر  یبا هول کارن

 اومدم  یدوست دارم اصل به خاطر سگ ماه یلی_اره اره خکارن

رد   یاونجا سگ ماه ؟از یکنیبه اون سمت نگاه م  یدار یکنی_خب پس چرا نگاشون نم
 شه؟ یم

 گفت:   عیگرفتو به سمتم برگشت سر  ینگاهشو از در ورود  کارن

 اد یم  گهید  یماه هی  شهیرد م گهید ز یچ هی..اونجا ذاتا  یی_نه داکارن
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 تو؟  ادی م  یروداز در و  ی_جالبه..چه ماه

 کارن دستاشو باال بردو تکون داد  کهوی

 می نجای ما ا  لی..دلی_دکارن

که  لی د دنیبرگشتم با د  دادیعلمت م کردوی که داشت بهش نگاه م یبه سمت کهوی
هم تعجب کرده بود به سمتمون که اومد   لیجا خوردم د کمینگاهش به ما افتاده بود 

 کارنو بغل کرد 

 جون  لید  ی_خوش اومد کارن

 یتنها باش  کردمی ..فکر مزمی _ممنون عزلید

 طعنه منم گفتم:  با

 کردم یفکرو م  نی_منم هم

خواستم آشتتون بدم خوب   دی _دوتاتونو من دعوت کردم چونکه باهم دعوا کرده بودکارن
 کردم مگه نه؟  یفکر

 به نشونه اره تکون دادم  یال دادمو سربا ییابرو 

 ی کرد  ی ..کار خوبیی_اره دا

 د؟ یجمع بش نجای ا  شهی_خب همه م

کارن  میبرگشت کرد یم تی هدا گهی سمت د هیبه  نویسمت معلمش که داشت والد به
دستشو به سمت دستم اورد به  لیمنو د  نیب یعن ی ستادی به سمتم اومد کنارم ا عیسر 
دستم گرفتم کارن   یاوردمو دست کوچولوشو تو   رونی شلوارم ب بیج یدستمو از تو  یآروم

بچه ها نگاه   هیبه معلمش و بق یگرفت و با خوشحال لروی دستش دست د یکیبا اون  
به نشونه باشه تکون دادم اونم  ینگاه کردم اونم به سمتم برگشت سر لیکرد به د

 م یرفت هیباهم به سمت بق رنطویهم
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 ..اردومون شروع شد االی_خب بچه ها  

 کارن   یکه اسم منو داد ینبود بهم دروغ بگ یاز یدادنمون ن یآشت ی_برا 

بچه ها که با   هیبق نیداده بودم..ع لروی ..اسم تو و دیی_دروغ نگفتم داکارن
گار شما دوتا  ان  ینطوریاالن ا  امیبا دونفر ب خواستیپدرومادرشون اومدن منم دلم م

 د یپدرومادر من

  رهیبه اطراف خ میآب که شد ریوارد تونل ز  دیابروهامون باال پر  لی همراهه د همزمان
رد   یاد ی ز  کی بزرگ و کوچ  یها   یسرمون ماه  یاز باال  میآب بود  ری شدم رسما انگار ز 

 بود  بایواقعا ز   شدیم

 ه؟ یاون چ  یی_داکارن

 ؟ یی دا  یکی_کدوم  

 اونوره   کهینی_همکارن

 ه ی_اون سفره ماه

 کردم   دایبزرگ پ یماه هی  ای_کارن کارن بدو ب

کارن دستمونو   میکه کارنو صدا زده بود برگشت یهر سه نفرمون به سمت دختر  همزمان
  یبه سمتمون برگشت بعد با لحن معن ستادی ول کرد خواست به سمت دختره بره که ا

 که دختره بشنوه گفت:  یطور یدار

 برم؟  شهیم یی ..بابای_مامانکارن

سرخ    کمی لی د  میبه سمت هم برگشت لیچشمو ابرو برامون اومد همزمان همراهه د بعد
 گفتم: یخم شدم به آروم  کمیشد اما من به سمت کارن برگشتم 

 ست؟ ی اتفاقات ن  انی _دوستت مگه در جر
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از   انای و  خوامینم دوننیکه من بابا مامان ندارم فقط معلمامون م دوننی_دوستام نمکارن
 که یکوچ یلیخبردار بشه اخه اون بابا مامان داره تازه داداش هم داره خ یزیچ

 شونهیا  انای_آها..پس و 

 هم بتونه بشنوه گفتم:  انایو   ایکه تقرب ییراست کردمو با صدا قدمو

کارتون اصل درست   میزنیباهم دربارش مفصل حرف م یبرگشت ی_باشه پسرم تو برو ول
 زم یعز ستین

 انا یبدو و  ییه بابا _باشکارن

 گرد شده به سمتم برگشت  یبا چشما  لی رفتن اون دوتا د با

 کارش.. نیاز ا دی_پسرم؟دار لید

  زایچ نی که با ا   ستین یدروغ بگه اما اون االن تو سن دیکه نبا زنمی_نه دربارش حرف م 
باره   نی در ا یکس خوامی..بهترم هست..من به مدرسه گفته بودم که نمادیبتونه کنار ب

 بفهمه یزیچ

 د یکش یپوف لید

 یی ا ی_اصل به پدر شدن نملید

 بچه هشت ساله  هیاونم  ییا ینم یبچه باش هیمادر   نکهیتوهم اصل به ا ید ی_خودتو ند 

دونه که سهله سه   هیسن شما   نیمنظورم سن نبود چون به ا   ؟منیزنیطعنه م  ی_دارلید
 اد ی تا م

 ست؟ ین ادی_مگه من چندسالمه؟درضمن به نظرت سه تا بچه ز 

 نه؟  د یکه بچه کم دوست دار  دیهست  یی_از اون مردا لید

 شدم  رهیها خ یباال انداختمو به ماه یا شونه
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باشه که بخوام ازش چندتا   یداره طرفم ک یدوست دارم بستگ یل ی_نه اتفاقا بچه خ
وسط    یا گهیفعل بچه د دمیم حیکارن باشم وتو مامانش ترج یداشته باشم..اگه من بابا 

 ادین

به  یمشت ارهیبازومو گرفتو محکم فشارش داد نتونست دووم ب ستادیکنارم ا  لی د کهوی
 کتفم زد که خندم گرفت خودشم خندش گرفته بود

 بچم..  یبابا  خوادیدلم م یلیانگار من خ فتهیخواد پسره خودشدلت ب میلی_خلید

کردم   یهردومون چشمامون گرد شده بود اهم   میسکوت کرد به سمت هم برگشت  کهوی
 خودشو به اطراف سرگرم کرد  دویبه موهاش کش یاونم دست

 قشنگه یلیخ نجا یا  زهی چ می_الید

 گفتم:   عیاون بحث فراموش بشه سر   نکهیا  یبرا  منم

 یادآوریداره اونو برام   انی جر گهید یزندگ هی ا یدر ری _اره منم ازش خوشم اومده کل ز 
 کنهیم

 خطرناک یای دن هی  ی_اره وللید 

 گم یم  مو یکنیم  یکه توش زندگ ییا یدن ستیهم متفاوت ن یلی_خ

 نهیمنتظر بود تا بب  لید میو بهم نگاه کرد  میستاد ی هم ا   یبه سمتم برگشت روبه رو لید
 بگم هرچند انگار منظورمو گرفته بود  یچ خوامیم

 داره   یاد ی_از همه سمت خطرات ز 

 رو من  ادیبحث م یک نمی_همش منتظر بودم ببلید

 ل یتوئه د ی_بحث ذاتا رو 

 شدم تا عکس العملشو بفهمم قیشدم به چشماش دق کی قدم بهش نزد  هی
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 االن سخته ی..ولیتو بود شهی..همیز فقط تو بود رو نی _از اول

  یتو  ی رییتغ  نکهیبدون ا ل یها برگشتم د  یبعد نگاهمو ازش گرفتمو به سمت ماه و
 بده گفت: تشی موقع

 دن؟ ی_بخشلید

 جواب دادم  عیسمتش برگشتمو سر  به

 دن ی_بخش

 یآزاد کردن کل دنیبخش یسخته؟چون تو  ی لیبرات خ دنیچرا بخش یدونی_ملید
سکوت کردن هست    یکل یکوتاه اومدن حت یرد شدن کل یفراموش کردن کل یاحساس کل

راحت   یلیخ  شهیراحت م دنیبخش  یکنار بذار رویهمه چ  یوقت یبگذر یاز همه چ  یوقت
 بهتره  یلیخ بخشهیکه م ی کس  یبرا دنیبخش

بهم زد نگاهشو ازم گرفت به   ینیلبخند غمگ  لید  کردمیمدت داشتم بهش نگاه م تمام 
شد بهش   رهیها خ  یبه ماه ستادو یا  نمون یها برگشت با اومدن کارن که ب یسمت ماه
 م ینگاه کرد 

 رفت؟  انا یم؟و ی شد پسر قلب ی_چ

اومده اون    شی و زن دا ییبا دا  ومدهیبهم دروغ گفته بود..با پدرومادرش ن انای_و کارن
   شهی سرداداداششه دروغ بود پ گفتی هم که م  یبچه ا

حد   نیتا ا   شدیحد ممکن چشمامون گرد شد باورمون نم نی تا اخر لی همراهه د همزمان
باال   یبگه اما نتونست شونه ا  یزی دهنش باز شد خواست چ لی رفته باشه د شیپ

 خونسرد گفتم: یدار یانداختمو با لحن معن

 ینطوری ا  یبود اومده  تی و زن دا  ییاون با دا  نیاالن توهم ع یگفت ی_اگه راستشو م
 د یهم بود هیشب

 راسته؟  یعنیحرف  نی _اونوقت االن ا لید
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  دونستی اومده درست نبود اون بچه که نم کشیبا شر  می بگه دا تونستی_خب نم
 بگه  ینطوریا  تونستیم

 د یکش یپوف کارن

هوف    شهی و زن دا ییدا  شیرفتن،پ یسفر کار  یبابا مامانش خارجن برا انای_و کارن
 م ی کاش منم مثل اون بودم کنار دا

 زم یزن نداره عز  تی دا ی_ول

 ل؟ یمگه نه د  می خوایهست زن نم لی..دستی_مهم نکارن

کردم کارن دوباره دست هردومونو   ییصدا  یکرد منم خنده مردونه ب  یتک خنده ا لید
 ها برگشت  یگرفت به سمت ماه 

  می اگه دا ی نطوریا  گذرهی خوش م یلیبهم خ هیکاف  نی..همدی..شما کنارمستی_مهم نکارن
 منم دوست ندارم   شهیبد م رهیزن بگ

 شه؟ ی_چرا بد م

 خونمون  ادی ب تونهینم لی د گهی _چون دکارن

 خونتون  امیم   شتریچرا نتونم؟اتفاقا ب زمی_نه عز لید

 خودشم باهامون موند دیشا  ید ی_اره کارن جان..خدارو چه د

 نگاهشو ازمون گرفت  عیکه سرخ شد سر دار بهش کردم  ینگاه معن هی بعد

 ..ییخوا یهم م  لی؟دیی دا یریبگ ییخوا ی دوتا زن م یبگ ییخوا یم یعنی_کارن

 _کارن..

 ..یعنی_خب..منظورم..کارن
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شب  هی یاصل مراسم ازدواجمونو تو  کنمی منم ازدواج م  ی_هروقت تو ازدواج کرد 
 ه؟ ینظرت چ میری گیم

زد سرشو   یبه هردومون لبخند ستادویروبه رومون ا  لیبلندش کردم د نیزم یاز رو بعد
 کرد  زیکج کردو چشماشو ر

 د یچه بشود که شما دوتا دومادش باش ی_عروسلید

  ی..توهم کنارمونلید  شهیم یمراسم خوب یلی_خکانر

 تا اون موقع منم ازدواج کرده باشم  دی_شا لید

 _شک دارم 

 دی کش یزدم اونم هوف یبا حرص بهم نگاه کرد که لبخند  لید

 کنمی ازدواج نم دی _اصل منم تا شما دوتا ازدواج نکنلید

 نطوری هم میکدوممون بهتره ازدواج نکن چیکه ه شهیم  نیبحث ا   نیا  یاخلق جهی_نت
 شه یم یچ  مینیبب میادامه بد 

 د یکش ییدستاشو باال بردو هورا  کارن

 جون   یجونم میمونیم لی همراهه د رهیگیمزن ن می _هورا داکارن

 نبود  نی _منظورم ا

 خونه  میبرگرد  ری بگ لروی..دست دیی_بود دا کارن

 م یبرگرد  میتونیهم م  ینطوری_خب هم

 زود باش  یر ی قبل دستشو بگ نی ع دی..باری_نخکارن

 دستشو جلو اورد ابروهاشو باال داد  لید  دمیکش یپوف

 خونه کار دارم  میبرگرد ری_زود باش شاهدوماد دستمو بگلید
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دادم کارن سرشو   لشیتحو ی لبخند مچهیبهم زد منم ن یگرفتم که لبخند لروی د دست
 یبه سمت در خروج میشونم گذاشتو با ذوق چشماشو بست همونطور که داشت یرو
 گفتم:  لی آروم به د میرفتیم

 م؟ یآشت کرد یعنی_االن 

 ی _من آشت بودم شما قهر بودلید

 یزیچ  هی  میبودم بر نیفقط سرسنگ  کنمیقهر م یچه طور ینیبب  ید ی_قهر کردنمو ند
 م؟ یبخور

 چه طوره؟  ی_به شدت موافقم بستنلید

 نظرتم  نی_منم به شدت موافق ا

  میکه سوفله هم کنارش بخور   نمیمنم به شدت موافق ا  ی_خوبه چون به شدت موافقلید
 ی سوفله شکلت

 ه؟ ی_سوفلرو تو برامون درست کن نظرت چ 

 _به شدت موافقهکارن

 به اطراف نگاه کرد  دویکارن هم خند میدیخند لی همراهه د همزمان

 میحرف بزن ناتیبا عمه سول دی _فقط قبلش با

 ؟ یوقت دار رهیساعت طول م هی_ لید

 وقت دارم   شهیکارن هم ی_برا 

 می _خوبه پس بر لید

 .... 
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رسوندم به  لرویکارنو د  یوقت  کردمیم  یدگیشرکت نشسته بودم و داشتم به کارام رس ی تو
عقب افتادم   یبه کارا کمی  خواستمیمقصد برگشتم شرکت ساعت سه بعدازظهر بود م

داشته   یطباهاش ارتبا خواستمیبا خودم چند چندم هم نم دونستمیکنم نم یدگیرس
کار   یدارم چ  دونستمیکه ارتباطم باهاش حفظ بشه اصل نم خواستمیباشم و هم م

که دادم در اتاقم باز شدو   یدر اتاقم باعث شد به سمتش برگردم با اجازه ا  یصدا  کنمیم
 رامان وارد اتاق شد  

 ی _خوش اومد 

 دارم  یخبر هی_ممنون..برات  رامان 

 شنوم ی_م

 شرکتم خودم اداره کنم  یگرفتم سهام تو  می_تصمرامان 

 هی_فکر خوب

 بهش نگفته بودم  یبیعج  زیکه بهش داده بود جا خورد اما چ ی از جواب کمی  رامان

 ی ریبگ میاز طرف من تصم  یتونینم گهی د یعنی_رامان 

 _باشه 

 ؟ یشی_اصل نگران نمرامان 

 نگران بشم؟  دی_با

 ناس یشرکت تو دست منو سول  شتر یسهام ب ینطوری ..چون ا دی _شارامان 

  ینطوریمنو بترسونه که ا  خواستیزدمو نگاهمو ازش گرفتم م یپوزخند دیباال پر  ابروهام
کنار   خوادی به بعد م نی که از ا  گفتی داشت بهم م  دمیشا  ای افته  یشرکت تو دست اونا م

   میباشه هرچند بازهم برام مهم نبود در اتاقم باز شد به سمت در برگشت نایسول

 هستش  یموضوع مهم گهی آقا هاکان م نهیشمارو بب خوادی_اوستا کمال م هرانام
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 ادی ب دیبهش بگ ستین ی_باشه مشکل

 نگ یپارک دیاگه ممکنه بر گهی_ممهرانا

 رم ی _باشه م

 صدام زد مهرانا عقب گرد کردو رفت به سمتش برگشتم  عی سمت در رفتم که رامان سر  به

 ؟ یبگ یزی چ ییخوای_نمرامان 

 یکه به نظرت درسته همونو انجام بده ول   یزیبکن رامان..هرچ ییخوایم  ی_هرکار
 ی نش مونیمواظب باش بعدا پش

  خواستی شرکت رفتم حتما م نگیبه سمت پارک عیازش گرفتمو معطل نکردم سر  رومو
کوتاهش بکنه وارد    یبررس هیباهام حرف بزنه چون بهش گفته بودم  ن یراد  نیدرباره ماش

   ستادمی رامان ا یصدا  دنیکه شدم با شن نگیپارک

 ستا ی _داداش هاکان وارامان 

 نی ا  یتو کردیبه سمتم حمله م ییکهو ی یکردمو به سمتش برگشتم همه چ  یمکث
بود دستامو از هم باز  ادیز  نمونیاعصبام باشه فاصله ب یکم بود که آقا رو   نیا  طی شرا

 داد زدم:  شدی اکو م  نگیپارک ی که تو ییکردمو با صدا

  یشرکتو اداره کن نیو انگ نای با سول ییخوایاگه م یرامان؟حرفتو زد  ی بگ ییخوا یم ی_چ
 بگم؟اعتراف کنم؟  یچ یانتظار دار رمی جلوتو بگ تونمینم

لباش نشوند که باعث شد    یرو یبرداشت لبخند مسخره ا  آروم آروم به سمتم قدم رامان
  یبکنم که حرمت ها شکسته بشه ول یحرکت اشتباه  خواستمیتر بشم نم یمن عصب

 مربوط بشه   لیموضوع به د  ن یا دی شا  رهیگیداره انتقام م کردمی احساس م

از   خوام؟دستیم  یچ یدونیم  ست ی ن المیخ نیع نا یکدوم از ا  چیرت،هید ی_شرکت،مرامان 
 برو کنار  یکن تشی اذ نکهیا  یبه جا یبردار لی سر د
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 داد زد:  دیکه رس  میکیتوهم رامان به نزد دمیکش اخمامو

و    نایمگه مشکل تو با سول یکن  تی ری همرو مد یزندگ  یتونیکه نم یبدون  خوامی_مرامان 
  یگناه چی ننداز که ه لیگناه همرو گردن د  ی مشکلتو با اونا حل کن ول ست؟بروین نیانگ

 نداره 

  یرو کرد یداشت برام قدقد م یاد یهم بستمو فشارش دادم ز  یمحکم رو   چشمامو
 کردیم ل ید لی داشت د یادی اعصابم بود ز 

که  ی هرکار نیهمش مال شما برش دار  ستین المیخ نی_سهم شرکتم هم عرامان 
 ن ی دست از سر ما بردار یول  نیبکن نی خوایم

 لس؟ ی_ما؟منظورت تو و د 

 لس ی_اره..منظورم منو درامان 

 با اخم بهش نگاه کردم  سرد

سهم خواهرمو نخواستم حاال سهم  خوامیسهم تورو نم م؟منیپسر؟ه یشد وونهی_تو د 
 ؟ ی دید ی تورو بخوام؟منو چ

 نزدم  یحرف  نی _همچرامان 

 یدخالت نکن می_بهتره تو زندگ

 حرفو به تو بزنه ن ی ا  دیبا یکی_رامان 

 از کوره در رفتم نعره زدم:  کهوی

ندارم بهش بگو   یکار چیهم ه لید ی..به زندگکنمیکس دخالت نم چ یه  ی_من تو زندگ
 نفرسته  یوص لی باهام حرف بزنه وک ادیبه بعد خودش ب ن یاز ا

 _اون منو نفرستاده من خودم اومدم رامان 
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  یفروش یبود همراهه کارن از بستن شیساعت پ  هی نیچون ما هم زدم ی_حدسشو م
منم تا   یدون یدخالت نکن.. رامان م لیمنو د  نی..دخالت نکن باشه؟..تو رابطه بمیبرگشت
 دارم   تی ظرف  یحد

 قدم عقب رفت  هی  رامان

 شما دوتا رابطتون.. ؟مگهیفروش  ی_بستنرامان 

  لروی د یراحت م؟مگهیم؟هیبهم بپر مویاز هم جدا باش خوادیدلت م ؟نکنهی جا خورد هی_چ
اعصاب   یدونست یکه م ینطوریباهم رابطمون درست بشه؟ا  ینکرد  ی کار  ؟چراییخوا ینم
اون رستورانم آروم تر بود اما تو فقط نگران بهم خوردن   کی من شر   نکهیبه عنوان ا لید

 زنم یباشم رابطه شما دوتارو بهم م کی نزد  لیمن به د یکنی..فکر میی ل یرلبطه خودتو د 

 ؟ ی گی_مزخرف مرامان 

  یتو هم به کارا  شمی خودم مربوط م ی..من به کارا گمی ..من مزخرف میگ ی_اره..تو راست م
هم به  لیمنو د  نیو رابطه ب  شهیبه خودتون مربوط م لیتو و د نیخودت رابطه ب

هشدار آخرم بود   نیرامان..ا  یدخالت کن  لیمنو د  نیتو رابطه ب یحق ندار  گهیخودمون..د
 حد کشش داره   هیتا   نممردو تی ظرف نکهین ا به عنوا 

 داشته باشه هان؟  تونهیم  یچه ربط لیمردونه تو به د  تیمردونه؟..ظرف  تی _ظرفرامان 

 _آقا هاکان؟ 

به سمت اوستا کمال   میشده بود  رهیهم بهم خ یهمراهه رامان روبه رو   تیعصبان با
 اومد یبرگشتم که داشت به سمتمون م

 ده یشماها بع د؟از یدعوا مکن دی_دارکمال

 ره یکه صدامون رو هم باال م هیاوستا کمال..حرف هامون طور ستی_دعوا نرامان 

 ؟ ین یمنو بب یخواستی_سلم اوستا کمال..م
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  دنیکش یبرا  میواستخیببرم م امرزو یخدا ب نی آقا راد نیماش دی_آ بله..گفته بودکمال
از قطعات با دست جدا   یبعض  میشد یزیچ ه یفقط متوجه  میوصل کن ری زنج نیماش

 هست  نیهم دوروبر ماش چیچندتا پ  هی یشدن حت

تکون داد انگار از   یحرفا تعجب کرد سر نی توهم بهش نگاه کردم رامان از ا یاخما  با
 اومد  یخوشش نم ادیمن ز  نیع  گرفتیکه داشت م یا  جهینت

 اوستا؟  یبگ یی خوا یم ی_چرامان 

که خرابش کردن االن   یخراب کن اون قطعه ا  نویبگن ماش یکیبگم..به  نطوری_اکمال
قشنگ اونو   یکی  یعنیبعدا جدا شده  فتادهیمعلومه که تو محل وقوع تصادف ن  ستین

 تصادف نباشه   نیبرداشته ممکنه ا 

 و ابروهامو باال دادم شدم کی قدم بهش نزد هیبهش نگاه کردم   یناباور با

 _تصادف نباشه؟ 

 کرده  یدست کار نویماش یکیتصادف نبوده    نی_واضح تر بگم اکمال

قدم عقب رفتم رامان    هیامکان نداشت   نینه نه ا شدیباورم نم دمیشدت خشم لرز  از 
 تند تند گفت:  د یموهاش کش ی تو یدست یعصب

حرفات    یمعن یدونی؟میزنی م یچه حرف یدار ی اوستا کمال..مطمئن سایوا   سای _وارامان 
 ؟ یچ یعنی

 کرده  یدست کار نویماش  نیا یکی _بله مطمئنم..کمال

 د یلباسشو دراوردو خند  یرو  شرتیکرد سو   یتک خنده ا  رامان

 شمیم وونهیدارم د  خورمی..قسم مشمیم  وونهی_دارم د رامان 

  یبود دستاشو تو  کمونیکه نزد نایاز ماش  یکی یرو  دیمچاله کردو کوب  شرتشویسو   کهوی
 هوا تکون دادو نعره زد:
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 زنه؟ یم  یکار نیهمچ  هیدست به  یآخه؟کدوم احمق  کنهی م  نکارویا ی_کرامان 

همونطور که   دیمشت شد محکم مشتش کرده بودم وجودم باز لرز  یراستم به آروم  دست
دورگه شده بود با لحن   تمیکه از شدت خشم و عصبان ییبود با صدا  نی زم ینگاهم رو 

 گفتم: یآروم

 ن ی_انگ

رفتم  نمیبهم نگاه کرد از کنار هردوشون با خشم رد شدمو به سمت ماش  یبا ناباور رامان
 د یرامان دنبالم دو 

 ؟ ی ری_کجا مرامان 

 حسابشو برسم   رمی..منی انگ شی_پ

 کار اونه؟  یدون ی_از کجا مرامان 

چشمام رامان   دنیبه سمتش برگشتم با د ستادم یزدمو کنار درش ا  نمویماش موتیر
 از شدت خشم االن قرمز شده  دونستم ی جا خورد م یحساب

  یانگشتا   رمی کارو بکنه مطمئنم اون توش دست داره و من م  نیپسته که ا نقدریا ی_ک
 دستاشو خورد کنم 

  یشد با غضب به سمتش برگشتم به آروم نمیماشبه سمتم اومد مانع باز شدن در  رامان
 شونه هام گذاشت  یدستشو رو 

  نی..امیستیمطمئن ن یزیداداش..هنوز از چ یاون فنو استفاده کن یخوا ی_تو که نمرامان 
 کنه  تی ازمون شکا تونهیم فتهیب یکارو نکن..اتفاق

 شونش گذاشتمو محکم فشردمش  یدست خودم نبود دستمو رو کنترلم

 کنمی شتاشو خودم خورد م_بدرک..انگ
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  تیبا عصبان نمویکابوت ماش  یرو دیکوب ستادی ا ن ی ماش  یرامانو پس زدم که جلو محکم
 داد زد

  خوام ی ؟نمیفهمیم یخودتو تو دردسر بنداز  ذارمینم ی ستیمطمئن ن  یزی_تو از چرامان 
 نو یتورم از دست بدم بفهم ا

رامان..دعا کن فقط امروز دستشو بشکونم دستم به خونش آلوده   ید ی_منو از دست نم
 دوتا دستام خفش کنم نیثابتش کردم اون موقع با هم یوقت خوامینشه چون م

 ام ی_منم مرامان 

  یمانعم بش  یتونی_نم

خودتو تو دردسر   ذارمیمنم باهاش خورده حساب دارم اما نم شمی_مانعت نمرامان 
 یبنداز 

 ودت بگه  به خ دیبا  نویا  یکی_

دستام   ی فرمونو محکم تو رونیزدم ب نگیشدمو با سرعت از پارک  نمیسوار ماش  عیسر 
 : دمیدندونام غر  یفشردم با حرص از ال

 کشمت ی ..منی_مکشمت انگ

 فرمون زدمو نعره زدم:  یرو یمشت محکم   کهوی

حاال   کنمی..دستاتو امروز خورد مکشمتیکه خودم م رسهیم یروز  ه ی_به روح خواهرم  
 ی نیبیم

 

 ( نای)سول

از شانس    نیکرده بودم انگ ینگران تو خونه نشسته بودمو خودمو سرگرم وب گرد  همش
کنه و بخواد   یبدم امروز خونه بود همش نگران بودم که اون دختره احمق کار اشتباه
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  یرو که باز کرد صدا در خونه که اومد خدمتکار به سمتش رفت د یلو بده صدا  رویهمه چ
 دم دو مرد باعث شد به سمتشون برگر 

 میبسته دار هیاوندر   نی آقا انگ ی _سلم برا

به   شدیرد م  یکیکه داشت از اون نزد  نیقلبم باال رفت بلند شدم همون لحظه انگ ضربان 
 بود  دهیسمتشون برگشت انگار حرفاشونو شن

 فرستاده؟  یباشه..ک ری _خنیانگ

 د یشیگفتن بسته باز بشه خودتون متوجه م دیامضا کن نجارویا  دی _بفرما

 باال داد ییتعجب کرد به سمتم برگشتو ابرو نیانگ

 ؟ یبود ی_منتظر بسته ا

 _نه  نیانگ

چته   دمیکش نمیبه قفسه س یبه سمتشون رفت پاکتو ازشون گرفتو امضا کرد دست  نیانگ
که   یحرف زد   لیتو با ن مربوط به خودشونه اره  یدختر؟نگران نباش حتما پاکت کار

پاکتو باز کرد آب   ستادی وسط خونه ا  نیانگ ینگران باش دینکنه پس نبا یحرکت اشتباه
  رهیبهش خ یهم فشرد با نگران یلباشو رو  برگشتبه سمتم  نیدهنمو قورت دادم انگ

 شدم  

 ؟ ی..تو..بچه سقط کرد نای_سولنیانگ

  نیبود انگ دهینه نه فهم  شدینم قدم عقب رفتم باورم هیبهش نگاه کردم   یناباور با
  تونهی شد پس راست گفته بود که مدرک داره و م ره یها خ یدوباره به برگه ها و سونوگراف

 بود من ساده خونده بودمش  یرکیثابت کنه دختر ز   رویهمه چ

 ؟ ی بچه منو سقط کرد  ؟تویبچمونو سقط کرد  ی_تو رفتنیانگ

 هم بستم  یکه زد چشمامو رو  ینعره ا با
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 ؟ یکرد  یکار نی به سرت زن؟چه طور همچ ؟زدهیشد وونهی_تو د نیانگ

  دمیکش یغ یگوشم گذاشتمو ج  یدستامو رو نیزم  د یبرداشتو محکم کوب زویم ی رو گلدون
 شدیشده بود باورم نم یوحش یلیخ نی شدم انگ رهیعقب عقب رفتمو با ترس بهش خ

 بودمش  دهی ند ینطوریتاحاال ا 

 ن ی_آروم باش انگ

حرف بزن؟چه   یکرد  یکار نی_به من نگو آروم باشــــــــــــم..تو چه طور همچ نیانگ
 ؟ یبچرو سقط کرد  یاجازه من رفت یطور ب

 ستمیمادر شدن آماده ن  ی_حس کردم برا 

دستشو باال برد اما همون باال   دمیچسب واریبرد با وحشت به د زیبه سمتم خ نیانگ  کهوی
 رتم نعره زد: مشت کرد تو صو

بذارمو   یهمه چ یپا رو  ییخوایآررررررره؟م یمنو قاتل کن  ییخوای_منیانگ
 ؟ ی لعنت  یازم پنهونش کرد  ؟چراینگفت یز ی بکشمـــــــــــــت..چرا به من چ

  کهوی لمونیو   یمحوطه باز جلو  یتو   دمیدو  رونیاز کنارش رد شدمو به سمت ب  عیسر 
  ید با ترس بهش نگاه کردم با خشم لباشو رو بازومو گرفتو منو به سمت خودش برگردون

 هم فشرد 

 ؟آرررررررره؟ یکنی فرار م ی_دارنیانگ

 میبچه دار بش یحد دوست دار  نی تا ا دونستمیولم کن..من نم  نی_انگ

واقعا   افشیبازوهام گرفتو محکم فشرد با ترس بهش نگاه کردم ق  یدستاشو رو  نیانگ
 : دیغر ت ی ترسناک شده بود تو صورتم با عصبان

من عاشق بچم؟هـــــــــان؟تو چه طور   یدونستیچه طور نم ؟تویدونستی _نمنیانگ
به زور   نا یوار عاشقتم اما االن ازت متنفرم سول وونه ی من د ی؟وقتیکارو با من کرد  نیا

 که نکشمت  رمی گیخودمو م یدارم جلو 
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با   ییصدا   دنیکردم دستشو باال برد با شن یاز درد ناله ا  نیهولم داد که خوردم زم محکم
گرد شد   یهاکان چشمام حساب  دنیگرد شده و متعجب به سمتش برگشتم با د یچشما 

 داد زد:  تیبا عصبان

 ؟ یکنیم یچه غلط  ی..دارنی_انگهاکان

 برام تکون داد  دیبه سمتم برگشت انگشت دستشو به نشونه تهد تیبا عصبان نیانگ

   یحساب پس بد   دی_هنوز کارم با تو تموم نشده بانیانگ

چه خبر بود   نجایا  یرامان هم اومد وا  کهویبرگشت  تیبه سمت هاکان با عصبان بعد
   هیچهره هاشون عصب نقدریچرا ا

 مینیبب نیشد؟گم ش داتونی_شما از کدوم گور پنیانگ

 محکم گرفتو تو صورتش داد زد  قشوی  دیدو نی من به سمت انگ دن یرامان با د کهوی

 هــــــان؟  یکنیم یچه غلط  ی_داررامان 

  یکه داشت به سمتم اومد آروم از رو  تیول کرد هاکان با عصبان نویانگ   قهیمحکم    رامان
حد   نی منو بزنه تا ا  خواستیم نی انگ نکهیا  یبرا  یعنیشد   رهیبلندم کرد بهم خ نیزم

 شده؟  یعصبان

 ؟ ی دیکه ند  بی_آسهاکان

 _نه ..نه خوبم

 شد  رهیبه سمتم اومد دستاشو دور صورتم گذاشت و بهم خ ع یسر   رامان

 که نکرده؟  تی که نشده؟هان؟کار تیز ی_چرامان 

  دیگم ش دی شماها دخالت نکن  هیخونوادگ هیقض نی خوبه ا  تیرامان حال آبج نی _ببنیانگ
 رون یب دیبر
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 ه؟ ی _چه خونوادگرامان 

  تیبا عصبان نی به سمتش برگشتمو مانعش شدم انگ عی هول داد سر  نویمحکم انگ  رامان
توهم ساعت   یو با اخما  یهم بست نگاهم به هاکان افتاد که با خونسرد  یچشماشو رو 

  خواستیم  نیبه دور چهار انگشت دست راستش بست ا یدور مچشو باز کرد به آروم
 کار کنه؟  یچ

 ن؟ ی_انگکانها

 عقب برد با ترس بهش نگاه کردم  کمیمنو    یبه آروم رامان

 شنوم ی_منیانگ

 م یاومد   گهید زیچ  هی  ی_ما برا هاکان

 _خب نیانگ

 ی حساب پس بد  دی_اول با هاکان

داره هان؟مراقب حرفات   یبه تو چه ربط یکنی م یرو  ادهی ز  یدار گهیهاکان د نی _ببنیانگ
 باش وگرنه..

داد  چیگرفتو پ نویانگ یحرکت با دست آزادش محکم انگشت ها  ه ی یهاکان تو  کهوی
خورد   یزانو زد صدا  نیزم یزدو رو  ینعره ا  نیبود که انگ ادی دادنش اونقدر ز  چیشدت پ

 زدم:  غیشدن استخون انگشتاش تنمو لرزوند ج 

 ی _ولش کن هاکان انگشتاشو شکست

  یانگشتا  نیو هنوز انگشتاش ب  دینالیکه زانو زده بودو از درد م نیانگ  یرو  کمی  انهاک 
 بودم نعره زد:  دهیکه تا حاال ند  یتیدست هاکان بود خم شد هاکان با عصبان

   ؟ یکشیآشغال؟نکنه منم م یکن یکار م ی_چهاکان

 با تعجب به هاکان نگاه کرد  دیکشیکه داشت م یدرد  نیب نیانگ
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 ؟ یگی م یدار ی_چنیانگ

  نویتو هانا و راد ینیتو باعث تصادف هانا و راد   دونمی..میدروغ بگ  ستی_الزم نهاکان
 یکشتــــــــــــــ

تو دهن    دیکه ساعتش دور چهارانگشتش بود باال بردو باهاش محکم کوب یدست هاکان
 و عقب تر بردو بغلم کرد من  عیزدم که رامان سر  غیبا وحشت ج   نیانگ

 ست ین یزی_آروم باش..چرامان 

 توروخدا رامان  کشتشی_داره م

 کنمی بخوره بعد جداشون م کمی _بذار رامان 

  یداد صدا  چیپ گهیبار د هی مشتو لگداش گرفت دستشو  ری ز  نویانگ یرحمی با ب هاکان
خوردن شدن مچش روبه رامان که منو عقب برده بودو   ی همزمان شد با صدا نی نعره انگ

 بهشون پشت کرده بود چشماشو بسته بود زجه زدم:

 آب خوردنه رامان   نیهاکان ع  ی..خوردن کردن استخون برا کشتشیبکن داره م یکار هی_

 ستا ی وا نجایاومد..هم  یکار هیفنش به  نی_باالخره ا رامان 

خم شد   نی تو شکم انگ دیباال بردو کوببه سمتشون رفت هاکان محکم پاشو  رامان
 مشت زد تو صورتش هی محکم گرفتو   قشوی

 شرف  یب گذررررررررمی م یکرد  گذرم؟آرررررررره؟فکریاز خون خواهرم م ی_فکر کرد هاکان

 یی _دا

داشت بهون نگاه   دهیگرد شده و ترس  یبا چشما میهممون به سمت کارن برگشت کهوی
 د: هاکان بهش پشت کرد نعره ز  کردیم

 _برو تو کـــــــــــــارن هاکان
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اومد رامان    یبرد از صورتش خون م زیخ نیرفتن کارن هاکان دوباره به سمت انگ  با
 به سمتشون رفتو از هم جداشون کرد  عیسر 

 ش ی_بسه بسه داداش کشترامان 

از چنگ رامان نجات داد  شویقو ینبود محکم رامانو پس زدو شونه ها  ایکوتاه ب هاکان
 کتک زد  نویدوباره به سمتش هجوم بردو انگ

 دستم  یـــــــــی..آیکنیبلغور م یدار هیچ فیاراج نی نکشتم احمق..ا روی_من کسنیانگ

 خب بذار حرف بزنه یلی_بسه بسه داداش بذار حرف بزنه خرامان 

..ازت  یب پس بدحسا  دی..بابافمی..خودم طناب دارتو منیانگ  یدی_به ته خط رسهاکان
 شــــــــــرف یب کنـــــــمی م تی شکا

شروع کرد به راه رفتن و تو   یباالخره تونست هاکانو عقب ببره هاکان عصب رامان
و لباشو پاک کرد اما دوباره    ینیبلند شد خون ب نی زم یاز رو  نیموهاش چنگ زد انگ

 : دیبه هردوشون نگاه کرد به سمت رامان غر  تیکرد با عصبان یزی خونر

 ؟ یکنی فکر م یاون دار نیکارو کردم؟توهم ع نیمن ا  یکنی_تو واقعا فکر منیانگ

کارو   نیبرداشته شده اگه بفهمم تو ا  نی از قطعات ماش یکی که  دهی_کمال اوستا فهمرامان 
که   زنمتیر ماون دنبا اونقد شون ی خدا سرشاهده به روح خواهروبردارم که فرستاد ی کرد
 ی ریبم

 به سمتم برگشت  تی هاکان با عصبان دمیشدم لرز  رهیبهشون خ یناباور با

 ؟ ی دونستی_توهم مهاکان

روشو ازم گرفتو دوباره   یشده بود غضب دیگچ سف نیشدم رنگم ع رهیبهش خ یناباور با
مطمئن داشتن به    نقدریها شده بود چه طور ا  وونهید  نیع نی شروع کرد به قدم زدن انگ

 زدن؟ ی راحت تهمت م  ینطوریشوهر من ا
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به   نکهیبدون ا  کهیخونه من اونم با اون مرت یا ی؟می گیم یچ یدار یفهم یم چی_هنیانگ
بهم تهمت   یفیکث زیچ ن یهمچ هیو واسه   ی زنیزنم منو کتک م  یجلو یمن خبر بد 

 قطعش کنده شده؟  هی یگ یم  یچند معلق خورده؟برگشت  نیاون ماش یدونی؟میزنیم

 برد که رامان جلوشو گرفت  زیباز خ نیبه سمت انگ  هاکان

  یکار تو بوده تو واسه سهام شرکت هرکار هی قض نیا  دونمی..منی _خفه شو انگهاکان
 نقشه جفتتون  دمیقطعا کار توهه شا  دونمیم یکنیم

منو شناخته  نطوریواقعا ا یعنی  زدی داشت بهم تهمت م ینطوریکه ا  شدینم  باورم
 سهام شرکت بکشم؟  یبرادر خودمو برا  نکهیبود؟ا 

که داداش   میانصاف یآدم ب نقدریمن ا   یعنیهاکان؟  یگیم یچ یدار  یفهمیم چی_ه
 خودمو بکشم؟ 

جا   لید دنیموهاش زد با د  ی تو  یچنگ یهم فشرد رامان عص  یلباشو محکم رو  هاکان
 شد   رهیطلبکار بهمون خ میکم داشت  نویخوردم هم

  ترسه؟اصل ی م دی گینم دیزنیداد م ینطوریخونه بچه هست؟اره؟ا  نیا  یتو   دیدونی_ملید
 به من زنگ زد؟  یبا چه حال  دیدونیم

 سرش داد زدم    ششی_برو پهاکان

 _کجاست؟ لید

 _حتما تو اتاقشه 

 کرد هاکان داد زد: یاز درد دستش ناله ا  نی انگ لی رفتن د با

روشن کنم بفهمم کار تو بوده قسم  رویقض  نی ا  فیاحدوواحد تکل  ی_به خداهاکان
  نجا یا  امیکه عالمو آدم دلشون برات بسوزه دفعه بعد که ب ارمی سرت ب یی چنان بل  خورمیم

 کنم یلهش م  یاستخون داشته و نداشته باش ی مطمئن باش هرچ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1123 
 

 ؟هـــــــا یکار من نبوده چ یدی_خفه شو..خفه شـــــــــو..اگه فهمنیانگ

خم شد  ن یصورت انگ  یبه هاکان نگاه کردم چشماش بدجور قرمز شده بود رو ینگران با
 :دی با خشم آروم تو صورتش غر

از   رو یمشخص بشه کار تو بوده مردونگ ی..ولستمیمنم که مرد ن نی _اون وقت ا هاکان
 شرف یب برمیم  ادتی

 _هاکان.. 

 :دی غر دندوناش یبه نشونه تاسف تکون دادو از ال یبه سمتم برگشت سر هاکان

بفهمم به  هیکاف  کردیکارو نم ن ی داره؟مرد بود ا یقاتل چه معن  هی یبرا  ی_مردونگهاکان
 ی بره مرد  ادتیکه  ارمیسرت م ییرامان چنان بل یروح خواهرم به شاهد

اونقدر درد داشت که اصل   نیکرد آرومش کنه انگ  ی هاکانو عقب برد و سع یبه آروم رامان
 به سمت هاکان برگشتم  دینالیکار کنه با درد دستش م یچ  ایبگه  یچ  دیبا  دونستینم

 یشی م  مونیپش دونمی..م یشیم  مونی_پش

 شم یم  مونیبدم پش شمیم   مونیاالن نکشتمش اره پش نیهم نکهی_قطعا از ا هاکان

مطمئن حرف    یلیهاکان خداشتم  یحس بد هی دونمیباال رفته بود نم عی قلبم فج ضربان 
کارو کنه داداشمو   نینبود اما امکان نداره ا  دیهم بع  نیانگ ن یاز ا یچ یه ی از طرف زد یم

 کنه یشده باشه اره هاکان اشتباه م رحمیحد ب نی تا ا  تونهیبکشه نم

 

 ( لی)د

خودش جمع   یشده بود پاهاشو تو  میارد اتاق کارن شدم گوشه قفسه کتاباش قا   یوقت
که زده بودم هدفونشو داخل گوشش گذاشته بودو آهنگ گوش   یکرده بودو طبق حرف 

  یآغوشم فرو رفت وقت یبلند شدو به سمتم اومد بغلم کردو تو  عیسر   دم یرس یوقت  دادیم
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آغوشم   یدادم کارنو تو  هی تک واری به د دهیسمعلوم بود تر دی لرز یبهم زنگ زد صداش م
کردن کارن  دادیگوشاش گذاشته بودم تا اگه بازم دادوب یگرفتم هدفونو همچنان رو

منو   ریباشه تقص یهرچ شدمیشرمنده م شتریب  مید یصحنه هارو که م  نینشونه ا  یزیچ
از   نشوکه گذشت کارن هدفو کم یبود   یاوضاع نی همچ  هی یخواهرم بود که کارن االن تو 

دوست   دشویگوشاش برداشت سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد چه قدر صورت گردو سف یرو
 داشتم 

 خوشحال شدم  یلیاز اومدنت خ  لی_دکارن

 ام یم  یی_توهر موقع که بخوا

محکم کارنو به خودم چسبوندم با   دمیسمتو که شن نی چند نفر به ا  یقدم ها یصدا 
از خودم فاصله دادم اما کارن محکم   کارنو کمیآرومتر شده بود  افشیهاکان که ق دنید

 د یبهم چسب

 _کارن؟ هاکان

 ترسم ی ..ازت مییدا  ی_سرم داد زد کارن

خودشو آروم نشون بده   کردیم یبود اما سع یاونم عصب  ستادی پشت سر هاکان ا رامان
دستاشو   یپاهاش خم شد به آروم یمنو کارن رو   یهاکان به سمتمون اومد روبه رو 

 ازهم باز کرد 

 من   یکوچولو  دمی..ببخشزنمیسرت داد نم گهیبغلم دردونه دلم..د ای _بهاکان

هاکان چشماشو به    دیآغوشش خز یاومد به سمت هاکان رفتو تو  رونیاز آغوشم ب کارن
 بستو کارنو نوازش کرد  یآروم

 اومد  یاونم زود  ل ی ..زنگ زدم دییدا دم یترس یلی_خکارن

 دیبازم ببخش یترسب یزیاز چ  ستین یاز ی_تا من هستم نهاکان

 ی بود یعصبان دونمی..میی دا  دمی_بخشکارن
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بهم زد  ی باز تو بغل هاکان خودشو جمع کرد هاکان بهم نگاه کرد لبخند محو کوتاه کارن
 آروم شده باشه ینطوری ا  شیپ قهیهاکان چند دق شدیباورم نم 

 ل ید ی _ممنون که اومدهاکان

 نکردم   ی_کار

 ی نش تی ؟اذینشست نی زم یرو  ستی_برات بد نهاکان

به نشونه نه تکون دادم رامان به   یزدمو آروم سر یلبخند محو  دم یخجالت کش کمی
اون   ی چه قدر خوشحال بودم که تو د یموهاش کش  یتو  یهردومون کلفه نگاه کردو دست

 باز هم نگران حال من بود  طی شر

 ببرم  نجایتورو از ا خوام ی _کارن من مهاکان

 ؟ یی_کجا دا کارن

 ییکه تو بخوا   _هرجاهاکان

 ل؟ یمگه نه د ادی هم م لی م؟دی_باهم برکارن

  یبه سمتم برگشت همزمان هاکان هم به سمتم برگشتو منتظر بهم نگاه کرد لبخند  کارن
زد به سمت کارن   یاره بازو بسته کردم هاکان هم لبخند محو  یزدمو چشمامو به معن

 برگشت گفت: 

 م ی_بغلم کن تا برهاکان

بلندش   نیزم یکارنو گرفتو از رو  ربغلی بغل کرد هاکان هم ز  شوی دا یبا خوشحال کارن
دستشو سمتم دراز کرد مردد به دستش نگاه کردم   هیکرد خواستم بلند شم که هاکان  

  میبرگشت نکهیهم ستادمیبلند شدم کنارش ا  نیزم  یدستش گذاشتمو از رو یدستمو تو
 شد  یو جد  ردباز نگاهش س نا،هاکانیسول دنیبا د

 چه خبره؟  نجای_انایسول
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 م یر یم  می_دارهاکان

 _کجا؟ نایسول

نگاه منظوردار بهش کردم که   هی دوشم انداختم به سمت هاکان برگشتم   یرو فمویک کلفه
 گذاشت  نیزم یبه نشونه باشه تکون دادو کارنو رو یسر

 کارن  م یبر ای ب میمونی م ییمنتظر دا   رونی_کارن ما ب

 که هاکان با اخم گفت: ره یمچمو بگ  ادیخواست به سمتمون ب نایدستمو گرفت سول کارن

 نا یسول  ینزد ی_دست بهش زدهاکان

 ؟ ی_چنایسول

دست   نینفر به هرکدومشون بخوره ع هی..دست رنی م  نجایو کارن از ا  لی_د هاکان
 کنمیشوهرت قلمش م

  نیا  خواستینگار نمسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم کارن روشو از هاکان گرفت ا به
خواستم    دیکارساز بود چون عقب کش نایسول یهاکان رو  د یانگار تهد نهیبب شوی دا یرو

 گفت:   ع یسر   نایبرم که سول

 زننیم  بیبهت آس یبر  رونیبا بچه ب ذارنینم نیانگ ی..آدمال ی_صبر کن د نایسول

 زنن؟ یم بی بهت آس یچ یعنی _غلط کردن..هاکان

  نایسول کردینگاه م نایتوهم داشت به سول  یبه هاکان نگاه کردم که با اخما دمیترس کمی
 ستاد ی هاکان ا  یروبه رو 

 کارو بکنه  نیکه ا  ستین یآدم بد یکنی که تو فکر م میاون جور  نی_انگنایسول

  یچندسال کنار ک نیا  ی که تو فهمونمی..اونوقت بهت مکنمی زود روشنش م ای  ری_د هاکان
 ی بود
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 _کارنو نبر..شر درست نکن هاکان نایسول

نبود  یبرگشت صداش عصب  نا یبه سمت سول ستاد یبه سمتمون اومد کنار من ا  هاکان
 تحکم دویتفاوت بود اما پر از تهد یسردو ب

از   خوادیدلم م یلیشده خ  لیتبد  گهی هاکان د  هیامروز هاکان آروم به  یدونی_مهاکان
  هیکنم کاف ادش یعده پ هی  یگرفتمو امروز رو ادیکه   ییزا ی که رفتم اون چ یرزم یاون کلسا 

کارن بخوره به روح همون   ای  لیبشن گفتم که..دستشون به د  کی آدماتون بهمون نزد 
چه   شمیم  ینطوریا  یوقت یدونیتو که خوب م نایگذرم سول ی نم چکدومشونیخواهرم از ه

 ل ید فتیببرم نشو..راه ب نجایکارنو از ا  نکهیپس بکش کنار مانع ا  زنه یبه سرم م یطور

 اگه..  ؟هاکانیی ا ی_تو نملید

 شد  رهیو سردش بهم خ یعصب ی به سمتم برگشت با همون چشما هاکان

 فت یمن وجود نداره گفتم راه ب  یبرا  ی_اگه ا هاکان

  میاومد رون ی به نشونه باشه تکون دادم کارن صفت دستمو گرفت باهم از اتاق ب یسر
که رفتم   ی به سمت در خروج  زد یحرف م نایود داشت با سولهاکان هنوز تو اتاق مونده ب

 ستادم ی نفر ا هی  یصدا   دنیبا شن

 ؟ ی ری کجا م یبزرگ دار سیباشه رئ ری_خ

 مبل بلند شد یمبل نشسته بود برگشتم از رو  یکه از زور درد دستش رو  نیسمت انگ به

 برمش ی_م

 ره ی نم رونی ب نجایکارن ازا خودی_بنیانگ

 ادی اون بچه دهنم باز بشه کارن با ما م  یگفته؟..نذار جلو نویا  ی_کهاکان

 داد زد:  نیتا درو باز کنم که انگ  برگشتم

 ره ینم رونیب نجای_گفتم کارن از انیانگ
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دستت سالمه نذار   هی..هنوز ن ی گفتم؟..نذار حرفم دوبار بشه انگ یمنم چ  ید ی_نشنهاکان
 مونه ی ما م شی پروشن بشه کارن   هیقض  نیهم ناقص بشه..تا ا  یکیاون 

 ی ندار یحق  نی_تو همچنیانگ

به چپ و راست خم کرد   کم ی  یشونه هاشو عقب جلو کرد گردنشو به آروم کمی  هاکان
کنن و   تمی اذ  نیانگ  یآدما رونیبرم ب دمیترسیم ی کارن با ترس به سمتم برگشت از طرف

هاکان به سمتمون   نهیبب زارویچ نی ا  خواستیدلم نم یبزنن از طرف بیبه کارن آس
دستشو   یبه سمت کارن برگشت به آروم دیکش یچشمام پوف یترس تو  دنیبرگشت با د
گوشش  یدستشو رو  عیگوشت باال اورد که کارن سر  یدستتو بذار رو  نکهیبه نشونه ا

برگشت با لحن آروم   نیدستش گذاشتم هاکان به سمت انگ یگذاشت منم دستمو رو
 گفت:  زیآم دیاما تهد

حقو بهت دادم نذار   ن یکه فعل ا یدی د یندار دنیدر اصل توهم حق نفس کش_هاکان
 شم مون یپش

تکون   ست ین یزیبه نشونه چ یبه سمتشون رفت کارن بهم نگاه کرد که آروم سر رامان
 گفت: کردینگاه م نیدادم هاکان همونطور که به انگ

 یک ی  هیکاف کنمی..تکرار مدیمنتظر من بمون  نی تو ماش د یشما و کارن بر لی_د هاکان
 د یبر  کنمینم نیدستش به اون دوتا بخوره عواقبشو تضم

جروبحثشون شروع شد   یباز صدا  میرفت رونیب  نکهیسمت در رفتمو بازش کردم هم به
  ی جلو عیکارن سر  ستادنیروبه رومون ا  نی انگ یدونفر از آدما  دمیکه رس لیو  اط ی وسط ح
 ون دوتا اخم کرد روبه ا ستادوی من ا 

 زنتتون یم  ادیم می دا دیکن تمونی اونطرف..اذ دی _برکارن

اما بچه    دیتونی خودتون م د یبر  نجایاز ا شهینم  نیبدون اجازه آقا انگ خوامی_معذرت م
 بمونه  نجایا  دیبا

 مونه ی نم نجای_بچه ا 
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  نیپر مردونش ع کلیاومد ه  یسمت هاکان برگشتم که با اخم داشت به سمتمون م به
از   تونستیاونا هم قدش بلند بود م نیو گنده بود ع یورزشکار یحساب  ن یانگ یآدما 

جنگ بود؟هاکان خم شد کارنو بغل کرد با اخم به طرف   دانیاما مگه م  ادیپسشون برب
   میاومد  رونی ب عینگاه کرد دست منو گرفت و از اونجا سر 

 پهلوونم اوخ جون  یی دا ولی_ا کارن

شده که هاکان   یچ یعنیهاکان هنوز اخماش توهم بود   میرفت نی سمت ماش به
  نو یکار کرده بودن هاکان خم شد در ماش یچ نای و سول نی شده باز انگ یعصبان ینطوریا

 باز کردو کارنو سوار کرد درو که بست بازوشو گرفتمو به سمت خودم برش گردوندم 

 شده هاکان؟  ی_چ

 سیقض   نیپشت ا نیکه انگ  کنمی..فکر منی_تو اون تصادف..تصادف هانا و رادهاکان

کارو    نیا  تونهی چه طور م نیگفت؟انگیم یداشت چ  نیتعجب بهش نگاه کردم ا  با
 حد پست فطرت بود؟  نی تا ا یعنیبکنه؟

  نیکارن تو ماش میزنیکرده بعدا دربارش حرف م یدستکار  نشونویاز قبل ماش  یکی_ هاکان
 منتظر نمونه 

  نیکارن ب دم یکش یرفتو دورش زد سوار شد منم سوار شدمو پوف نیبه سمت ماش کلفه
 برگشت  شی نشست به سمت دا   شی منو دا  یصندل

 ؟ ی هست یعصبان  نقدریچرا ا یبگ  شهیم  یی_داکارن

 بودم االن خوبم  ی_عصبانهاکان

دعوا   نی با شوهرعمه انگ یاومد   یهست یبد شده عصبان میاضی نمره ر  نکهی_از اکانر
 ؟ ی کرد

 داره  یبه اون چه ربط یی_نه دا هاکان
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فردا امتحان دارم   نیبگ یاضی بهم ر کمی نی ایبهشون گفتم ب  یهرچ شبی_آخه دکارن
 به حرفم گوش نکرد   یکس

 دیکش  یبا حرص فرمونو فشار داد پوف هاکان

 میکنیخونه باهم کار م میرفت ییسرت دا ی_فدا هاکان

 ل؟ یمگه نه د کنهیدرست م یهم برامون سوفله شکلت  لی_دکارن

 برات  کنمیدرست م زمی_باشه عز 

 ی بمون دی_شب هم باکانر

 ..گهی د نوی_ا

ال هردومون گرفتس  ح دونهیخودش م لیکارن..د مونهی م شمونی _شب هم پهاکان
 کنهیبمونه کمکمون م

  رشیبهم کرد بعد دوباره به سمت مس ینگاه می نگاه کردم که به سمتم برگشت ن بهش
 برگشت 

 نداشته باشه  ی_البته اگه کار هاکان

 مونم ی م شتونیندارم..باشه امشبو پ ی_نه کار

 

 )هاکان( 

هم رفته بود تا کارنو  لی و د  میو کارن شام خورده بود  لیشده بود همراهه د شب
داده بودم شال   هیسمتش تک  هیبودم به  ستادهی سالن ا  یا شهیدرگاه ش یبخوابونه تو 

  اطیدستام گرفته بودمو به خودم چسبونده بودم داشتم به ح یبزرگ قرمز رنگ هانارو تو 
  نی ا  یپارسال زمستون تو دی رسیداشت از راه م مستون هوا سرد شده بود ز  کردمینگاه م

افتاد کاش اصل اون شب من    یاتفاقا نم  نیکه کنار هانا داشتم کاش ا  یخونه چه خاطرات
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  دینر دیسر کار باش  یرو دیشرکتو ول نکن یکارا  گفتمیکه م شهیمثل هم شدمیمانعشون م
  نیکه قرار بود ا یشب ندرست همو یاما من لعنت کردمیکارو م نی بارم ا  نیمسافرت ا 
دادم خودم کارهارو برعهده گرفتم تا اونا برن خوش  یبهشون مرخص فتهیاتفاق ب

 ذاشتم یوگرنه نم  شهیم  ینطوریا دونستمیبگذرونن نم

  یبمونم اونم بخوابه هرکار کردم راض نجای..قرار شد من امی_باالخره با کارن توافق کرد لید
فکر   کنمی استفاده م نی اتاق پا نی از هم نمیتورو بب شمیم  داریب یوقت  خوامینشد گفت م
 ی دست زده باش لشینکنم به وسا 

اونم   افهی گرفته و ناراحتم سکوت کرد ق افهیق دنیبهم که نگاه کرد با د ستادیکنارم ا  لید
هنوز باورش    شدیم ده یهم د یگرفته و ناراحت بود هرچند توشم تعجب و ناباور  یحساب

 بود  نیکارن اومده بود مقصرش انگ که سر یی نشده بود که همه مکافات و بلها

 م یبود نجا یهمه باهم ا  شی_زمستون سال پ

شدم احساس   رهیهمچنان به خودم چسبوندم رومو ازش گرفتمو به روبه روم خ شالو
  هیهم گر  ل ید یاگه جلو   یحت  کردمیاحساس م دمیباال کش موینیکردم چشمام سوخت ب

که عشق و تمام   یتنها خواهر یبرا  هیهرچند به نظرم گر شهیاز غرورم کم نم یزیکنم چ
 باارزشه  یلیمن بود خ یزندگ

بود هانا هممونو جمع کرد   دهی برف بار یلیاون شب خ نی_من،رامان،کارن،هانا،راد
 نیهانا ع  یسرد بود ول  یلیبود هوا هم خ ده یبرف بار  یلیخ اطیهممونو اورد تو ح

بود با   ضی مر   کمیکه سرما بخوره آخه هانا   میبود ن ینبود..همراهه پسرا نگران ا الشیخ
  دوختیزمانو بهم م نویزم شدیم  ضی مر میتوق   شدیم  ضیهوا حتما مر  یاون سرما 

  نیبراش مهم نبود ع یز یاون سرما هانا اصل چ یتو  م یستادیا  اطیح  یهمراهه پسرا تو 
 یراض  میهانارو تونست یباالخره با هزار بدبخت  دی خندیم  کردویم یل   یبچه داشت ل هی
 تو  میر ینم میدرست نکن ی داد که تا آدم برف ریکارن گ ندفعهیتو ا  میکه ببر میکن

اشک تو چشماش جمع شده بود   کردیبرگشتم که با غم داشت بهم نگاه م لیسمت د  به
تحت   دادو یبه حرفام گوش م ینطوریچه قدر خوشحال بودم که ا خت یری نم یاما اشک
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معجزه بود که بعد از رفتن خواهرم تو    هی لید  میاز حق نگذر رفتیگی قرار م رش ی تاث
 نازل شده بود میزندگ

  یکه رو یی پتو ریرفت ز  نیراد میاومد  یباشه از پس مادرو پسر برنم می..گفتمیبگ ی_چ
  رونیپتو ب ن یا  ریتا کارن بخوابه گفت جون به جونمم کنن من از ز  می مبل پهن کرده بود

همون لحظه هانا هممونو صدا زد گفت ولش   ومدی ن میکرد یهمراهه رامان هرکار امینم
کله و پالتوشو از تنش دراورد   دمیبا تعجب د می رفت سمتشبه  یوقت  میبر دی ایب دیکن
  نیراد یبرف باز  رمیمبل گذاشت گفت من دارم م یکه دست منه رو   میشال نیا  یحت

بازومو گرفتو به سمت   یخوری سرما م وونهیبهش گفتم د اریبا خودت برام ب نارمیا  ی اومد
حرفش هنوز تموم نشده    ادیم  ینطوریآروم گفت ا  دویاما خند دیکشوند از سرما لرز  اطیح

کله   دوی دو هانا هم خند هم با حرص به سمتمون اومد پالتورو تن هانا کر  نیبود که راد
درست کردن من   یبه آدم برف میشروع کرد  میهممون به سمت کارن رفت دیو شالشو پوش

هانا   می کردیبرف هارو گوله م گهی سمت د هیطرف رامان هم از  هیاز   نی طرف راد هیاز 
  کردویبه سمتمون پرت م کردیبرف ها نشسته بود گوله درست م یبچه ها رو  نیع مه
  میستاد ی روبه روش ا  میهم گذاشت یرو  مویگلوله هارو درست کرد  یوقت   ردی مک  تمونی اذ

هم با حرص به سمت کارن    نیبشه راد می قد دا خوامیکارن غر زد که قد من نشده م
  یکاف نجاهمیا  یبرفا  میبرف جمع کن  فرداتا  د یبشه با تی قد دا  ییخوایگفت اگه م

کرد به   دا یرامان دوتا سنگ پ میدیمون خند هم  میار یب رمیخونه همسا  میبر  دیبا  ستین
 م یاورد دماغشو درست کرد جی از آشپزخونه هو نی چشماش گذاشت راد یجا

به سمتم برگشت و   نی پا  دیچند قطره اشک از گوشه چشمش چک لیکردم د  سکوت 
 به خودم چسبوندمو ادامه دادم: شتریمنتظر موند تا ادامش بدم شال هانارو ب

شال بافتشو از دور گردنش دراورد گفت حاال داداش بعدا بهم پسش   نی_هانا هم ا 
افتاد تازه   نیدفعه که کتمو برداشتم ا  هیکرده بودم   زونشیمنم تو کمد آو ی دیم

شب  نیکه قشنگتر هیقرمز ساده نبوده شال  یل بافتنشا  هی  نیمتوجهش شدم نگو ا
 توش پنهون شده  میزندگ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1133 
 

  یبه آروم  لی د کردمینگاه م لی همچنان به د دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمم چک هی
  گهی هم بستم چند قطره د یقطره اشکو پاک کرد چشمامو رو  هیدستشو جلو اوردو اون  

 گفت:  یهمشو پاک کرد به آروم لید دیچک

که   خوانیکنار دستشون م  رمیکیدارن.. از ین هیمغرور هم به گر  یوقتا مردا  ی_بعضلید
مزخرف   دی شا  دونمیمن نم یکن یم  هیتو که گر ارهی اشکاشونو پاک کنه اما فردا به روشون ن

چشمات    ویشده بود  یعصبان یاز امروز که اونطور شتریب یحت ترسمی م شتریباشه اما ب
 قرمز شده بود  

از دستامو که دور شال   یکی دستشو جلو اوردو    لیباز کردمو بهش نگاه کردم د  چشمامو
زد که باعث   یبه روم لبخند ی دستش گرفت به سخت یبهم بودو تو  ده ی مچاله شده چسب

تحمل اون همه حجم اشکو نداشته باشه و چند قطره از  نباریا  شی اشک یشد چشما 
 شه  ریگوشه چشماش سراز 

قشنگ  یخاطره ها  نکهیا ی برا میکنیم یزندگ م یو دار میزنده ا  نیهم  یبرا  دی_شا لید
  یبرا  دی شا میاوردنشون خوشحال بش ادیو از به   میاز خودمون به جا بذار مویجمع کن

..اونا  میکن هیو غم به خاطرات خوشمون تک یسخت نیکه ح میکنیم ی زندگ نیا
  زیتو هنوزم عز یدرست کن یقشنگ یها  یآدم برف یتونیتو..تو بازم م ی..ولگردنیبرنم

 همون خاطرات گذشتت  نی ع یخوشحال باش یتونیو کنارشون م یدوروبرت دار

 ست ین گهی_مصبب خاطرات قشنگ گذشتم االن د 

نکرده اونم االن کنارت نبود   یی اگه خدا  گم یکه هست خواهرزادت،کارنو م ادگارشی_ لید
  یادگاری  یپناه محکم برا  ه یگاه  هیتک هی نکهیا  یبرا  یفکر کن که تو هست نیا  ؟بهیچ
 ذهنته یخاطرات قشنگ تو  نیکه مصبب تمام ا  یباش یکس

زد حرفاش چه قدر داشت   یاشکاش لبخند زور نیهم ب  لیفشار دادم د   یبه آروم دستشو 
   کردیآرومم م

 ییجا نی_خوشحالم که ا 
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 امشب به خاطر کارن نموندم به خاطر تو موندم  تشی _واقعلید

 یبهم ترحم کن خوامیجبران اشتباه گذشتت نم ی_برا 

به اون اشتباه نداره..تو هرچه قدرم محکم  میربط  چی_بهت ترحم نکردم هاکان هلید
  ستین یاز ین یدار از ین ینفر که کنارت باشه و باهاش حرف بزن هیبازم به   یباش یوقو 
 یتودار باش نقدریمن ا  یجلو

 گمی م  نیکه جلوت احساسات درونمو بروز دادم به خاطرهم ید ی..دستمی _تودار ن
 یینجا یخوشحالم که ا 

وجودش حرفاش    دادیشدم واقعا آرامش بهم م رهینازش خ یبه روم زد به چشما  یلبخند
دستم   یدستشو از رو  لید یاهم   یصدا   دنیبا شن شیم بودناش همه چدست یدست تو 

کاپشن بودو داشت بهمون نگاه   بیج یکه دستاش تو  میبرداشت به سمت رامان برگشت
به خاطر   ای من بود  شی پ لیکه د  بود نیبه خاطر ا  ا یحالش خوب نبود حاال   کردیم

 برگشت  لی اتفاقات امروز همچنان شال هانارو به خودم چسبونده بودم رامان به سمت د

 د؟ ی_خوابرامان 

 د ی_خوابلید

 یی نجا یتو ا  دونستمینم امی _من نگران شدم گفتم برامان 

 ام یدادم باهاشون ب  حیخوب نبود ترج کمی_حال هردوشون لید

 دستم نگاه کرد  یبود به شال تو من بد  نی به سمتم برگشت اونم حالش ع رامان

 داداش؟  ی_تو خوبرامان 

 _خوبم..بهترم 

 ی ستاد یا  نجایمدت ا  ؟تمامینیبش ییخوا ی_هاکان نملید
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از    یکی یبه نشونه باشه تکون دادمو به سمت سالن رفتم رو  یسمتش برگشتم سر به
و رامان هم    لیشدم د رهیگذاشتم با اخم به روبه روم خ زیم  یمبل ها نشستم شالو رو 

 باهم اومدن تو و نشستن 

کار آدمو   نی به ا  تونهی م یطور  ه؟چهیچ یهمه خرص و طمع برا   نیا فهمم ی_واقعا نملید
 فهممی فکر کردن بهش واقعا نم ای کردن  یزیبرنامه ر نویوادار کنه ا

 ثابت نشده  نی انگ یهنوز گناهکار ی دفاع کنم ول ی_قصد ندارم از کسرامان 

 :دمیان برگشتمو غرحرص به سمت رام  با

 لمیف  کننیم  یریگیدارن پ یبه افرادمون سپردم جد  کنمی_فردا مدارک الزمو جمع م
 هست  هی هم که تو قض سینگاه کنن پل نارویدورب

 باشه  نیهم سر انگ هی قض  نی_اگه ارامان 

انگار هنوز  کرد یفکر بودو با حرص داشت به روبه روش نگاه م ینگاه کردم که تو بهش
 نتونسته بود هضمش کنه

 ؟ یکنی_تعجب م

  تونهینم نیبه نظرم انگ شهی بد م یلیبهش فکر کنم هاکان چون خ خوام ی_اصل نمرامان 
کارن ماهاست که داره با قاتل   یعنیبوده باشه   ی رفته باشه اگه اونجور شیحد پ  نیتا ا 

 کنهی م  یگخونوادش زند

 کشهی داره منو م نی_هم

 نقش داشتم هیقض نیا  یتو  نمیبیم کنمیمنم فکر م  ی_وقتلید

 نه تو  ی..اون روان نی..انگهیروان هیبحث  ینداشت ی_نه تو نقشرامان 

 ذهنمو جمعوجور کنم بهتره بخوابم  تونمی _من نملید
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که زده بود جا   یاز سرجاش بلند شد رامان با تعجب به سمتش برگشت از حرف لید
 خورده بود 

  یتونیبخرن برات گذاشتن تو کمد م یدو دست لباس راحت یکی_به خدمتکارا گفته بودم  
 ی راحت بخواب یلباستو عوض کن

 کار نبود   نیبه ا یاز ی_ممنون نلید

  یمسئله ا  ی نطوریا  یشب راحت نخواب شهی موندنات تو خونه باعث م  کهوی  یجور نی _ا
 ر یشب بخ یبخواب یتونیلباسا که نم  نیبا ا ادینم شیپ

 ر ی_بازم ممنون شبتون بخلید

 ؟ یبمون نجایا  ییخوا ی_تو مرامان 

اتاق    نیا ست ی بار اولم ن ستی ن یاصرار کرد منم مجبور شدم مسئله ا  ادی _اره کارن ز رامان 
 ر یمال من شده شب بخ  گهید هینیپا

 دیکش یاومدو کنارم نشست کلفه پوف   دیموهاش کش  یتو یرفتنش رامان کلفه دست با
 شده بودم  رهیمنم با اخم به شال هانا خ

 ؟ ی گیکه کار من بوده..بهش م دونهی نم لیعکسا و فلش..د هیقض نی_ا رامان 

 بگم؟  دی_با

 شه ممکنه نگاهش نسبت به من عوض ب  ستی _اصل خوب نرامان 

 کنار بذاره  شی امکان داره تورو به طور کل از زندگ یحت دونمی_م

زانوم گذاشتمو روش خم شدم به   یلباسمو باز کردم دستامو رو  ییباال ی تا از دکمه ها دو
 سمت رامان برگشتم 

 ست ی من ن ستهی کارو بکنم..شا نیا   خوامیمن نم ی_ول
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مبل بلند شدم به سمت اتاقم رفتم درو که بستم به سمت    یهانارو برداشتمو از رو  شال
شال هانارو بغل گرفتمو   دمیتخت دراز کش  یلباسامو عوض کنم رو نکهیتختم رفتم بدون ا

افتاد همچنان خواهر کوچولوم زنده بود   یاتفاقا نم نی هم بستم کاش ا یچشمامو رو 
 قسر در بره هنوز منو نشناختن  ذارمینم  رمی گیانتقامشو م

 

 (  نی)انگ

حرف زدم از   یدرباره همه چ ری که حالم بهتر شد با بک کمی  روز ی د یها  دادیاز دادوب بعد
اون   نکهیبود تعجب نکرده بودم اما از ا یهمه چ  ری گیباهوش بودو پ  نقدریهاکان ا  نکهیا

  یبودم به دست راستم نگاه کردم دوتا از انگشت ها  یاحمقا مراقب کارا نبودن عصبان
ساده از   ی خر زور داشت پسره عوض هی نیدر رفته بود ع ستمبودو مچ ددستم شکسته 

  میبنداز  راتویتقص نیکنه که همه ا   دایپ رویکیسپرده بودم که  ریبه بک  گذرم یکارش نم نیا
  یزیچ یدشمن  هی نیراد نهیبود تا بب  قیهم مشغول تحق  ریبک نیگردن اون به خاطرهم

  یعنیحالش  نی زدم ا یکوک بود لبخند یحساب فش یکه ک ری با اومدن بک کهوینه  ای داره 
 کنه دایتونسته پ یزیچ هی

 ی خوش خبر باش ری_خب بک

  میکرد  دایپ میخواستیکه م  ینفر اون مدل هی قایخان دق نیدارم انگ یخوب ی_خبرا ریبک
بهم  نایا  نیساده بود قبل با راد  ونی راننده کام  هیاسمش جلله قبل تو شرکت پوسوال 

   دنیپر

 لبام نشست  یرو یثیباال دادمو لبخند خب ییابرو 

 دن؟ ی_چرا بهم پر

کارش شده و اخراجش کرده جلل هم   نیهم متوجه ا  نی کرده راد ی_انگار جلل دزد ریبک
 نا یا  کشمتو یکرده که م دیتهد نو یبعدا راد

 قلدرم هست  نیبب وونرو ید رپسر یجلل ش ی_وا
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 م یر یگی ردشو م یاما به زود  مینکرد داشیپ ی_هنوز ولریکب

 _خوبه..رسولرو هم فراموش نکن 

 فرستاد رو هوا؟   نوی_همون پسره که ماشریبک

 نقشه ها دارم براشون   ادی_اره اونم به کارمون م

 

 کل(  ی)دانا

که به اعصابش مسلط   کردی م یبود اما همچنان سع ختهیهاکان بهم ر  یبرا یچ همه
گذاشت همراهه   انیدر جر  کردوی اون پرونده کار م  یکه رو   یسیکرده بودو پل تی باشه شکا

چک    یشرکتو وقت نگیپارک  یها   نیبودن دورب شیرامان دنبال کارها و مراحل قانون
  یر یگیموضوعو پ  یضبط نشده وقت ییوی دی و چیمتوجه شدن که هشت ماهه ه کردن یم

  میدرست بوده هم صدا داشت یکرد مسئولش گفت که همه چ خیکردن و مسئولشو توب
 چیهم مشکلو رفع کردن متوجه ه یفقط ضبط دستگاه مشکل داشته که وقت ریهم تصو 

نبود طاهرو   ایبشه نشدن اما هاکان کوتاه ب کی نزد نیراد نیبه ماش ی کس نکهیا  ای  یدزد
  کردیرو م  نویدست انگ دیزود با ای  ریکنه د قیتحق  یدار کرده بود که درباره همه چ دهعه

اجازه    تونستینم کردیم یکار ه ی  عتریهرچه سر ستیبا یالبته چون بحث کارن وسط بود م
  رپای ز  نشونویعهد ب لین نکهیاز ا  یعصب نایکنه..سول  یبده که کارن کنار قاتل خونوادش زندگ

داشت   لی ن یبرا یاد یز  ی کنن برنامه ها دشیدنبالش فرستاد که تهت  وگذاشته بود آدماش
  یاد یز  یبرنامه ها  یاز طرف کردیسکوت نم ای راحت  نیبه هم گرفتیکارو ازش م ن یانتقام ا
مشغول به   لی رستوران د یجاسوس به اسم بوراک تو هیداشت  لیرستوران د یهم برا 

  نیاز ا  یو ببره اما کس ارهیبراش ب ریعهده دار شده بود هر خبر  نایکار بود که از طرف سول
  نویهاکان ا   رفتی م شی داشت کند پ ی..همه چنیانگ  یموضوع خبردار نبود حت

  نیسرش بود اما هنوز ازشون مطمئن نبود که ا  یتو  ییفکرها  نیبه خاطرهم خواستینم
  کردن یم یدگ یداخل آشپزخونه رستوران بودن و به کارها رس یو مانام لینه..د ای کارو بکنه 

 باالخره هاکان اومد  نکهیتا ا 
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 دفتر رستوران باشه؟  یتو یکی د ینبا  د؟اونوقتی نجای_هردوتون ا هاکان

که بهش داده بود باهاش   یدرباره خبر  دیبه سمتش رفت با  عیهاکان سر   دنی با د لید
 خودشو برسونه رستوران  عایازش خواسته بود که سر نیبه خاطرهم زدیحرف م

 ان؟ ی فردا م نیهم یچ یعنی_هاکان  لید

  لیبه سمت د یبه هاکان سلم داد سوال نکهیخبر نداشت بعد از ا   یزیکه از چ یمانام
 بگه  رویهمه چ  یمانام رفت بود به ادشیاونقدر ذهنش آشفته شده بود که   لیبرگشت د

 شده؟  یل؟چی د ادیم  ی_کیمانام

به   کردمی فکرشو نم نجایا  ارتشونی _اون دوست متخصص هاکان بود که قرار شد بلید
 گرفته باشه   مویتصم   نیا  یزود نیا

دفعه بعد  امی بار بهش زنگ زدم گفت م هیبه دست من نبود من   نیا  لی_د هاکان
 ست ین یچاره ا  یول  ستمیمشتاق ن یلیمنم االن خ  امیخودش زنگ زد گفت فردا م

 م؟ ی بنداز  ری_به تاخلید

 شن یم ی چهارنفر  هیداره  یبکنم اما طرف مهمون خارج  خواستمیکارو م نی_همهاکان

جمله آخر هاکان استرسش چند برابر   دنیکه بدجور نگران و استرس گرفته بود با شن لید
 هم همراهش بود  یاما حاال مهمون خارج  ادیخودش تنها م کردی شد فکر م

 مهموناشون؟   نیهستن ا   یمهمون هم داره..حاال ک  ی_وا لید

 هستن   یمشهور  ی_همشون آشپز و نقدکننده و خبرنگارها هاکان

باال داد به  ییابرو حرف هاکان اولش چشماش گرد شد هاکان هم   نیا  دنیبا شن لید
هردوشون رد شد به  نیاز ب  لید د یرسی نگران به نظر م کمیهم   ینگاه کرد مانام یمانام

 ته آشپزخونه رفت دستاشو باال گرفتو با حرص گفت:  یطبقات   خچالیسمت 

 غش کنم تونمیاالن م ی_وا لید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1140 
 

 ؟ ی نگران نقدریچرا ا یهتس  یخوب یلیتو آشپز خ لی_د یمانام

داشت    ینخواه نیرستوران فرصت بهتر از ا  نی ثابت کردن خودت و ا  یبرا  لی_د هاکان
هم خودتو نشون    ینطورینشون بده ا یخود هی زمان کم   یبتونه تو دیآشپز خوب با  هی
 شه یم  غیتبل نجای ا  یو هم برا  ی دیم

 ی کمک کن د یتوهم با  نطورهی_باشه..حاال که ا لید

بود هم انتظار   ومدهیهم خوشش ن ل یحرف د نی انگار از ا  دیابروهاش باال پر هاکان
 نداشت  دنشویشن

 اما اون روزها گذشته    لیخورد کنم؟متاسفم د ینیزم بی؟س ی _چه کمکهاکان

  نیسر ا  لیبا د  نکهیکار خلص بشه و هم ا  نیعقب گرد کرد تا هم زودتر بره از ا  هاکان
هاکانو گرفت که باعث شد هاکان   یبازو  لیموضوع جروبحث نکنه اما همون لحظه د

 بکشه و به سمتش برگرده  یپوف

 دونه قصاب  هی و   دیخر  یاونجا برا   میبر دی_دوتا مزرعه هست که بالید

 داره؟  یبه من چه ربط نای_خب اهاکان

 شهینم ی مده فروشع نیبا ماش ادهیچون فاصلشون ز  یبری_خب فکر کردم تو منو ملید
 رفت 

  یکنه از طرف ی کار دخالت نیا  یاومد تو  یکلفه بهش نگاه کرد اصل خوشش نم هاکان
کنه و  دینبود که بره مزرعه خر  ی وقتشو بگذرونه اون مرد  لیبا د اد یز  خواستیهم نم
 گفت: عی سر نی بندازه به خاطرهم رهایاون مس  یاصل تو  نشویماش

  خوامیکه م یمن حساب باز نکن االن تنها کار یکار دارم اصل رو  یل یمن خ  لی_د هاکان
 نهیانجام بدم درباره انگ 

هست که انجام بدن هم   یکار  ننیبب کننی از آدما دارن تلش م یلی _هاکان االن خلید
 ی کنیعمل م یکه زد  یبه حرف نکهی و هم ا  یخوریم ییهوا  هیخوبه برات  
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 نگاه کرد  لیبهم د  یسوال  هاکان

 _حرف؟ نهاکا 

جناب   کنمیروت حساب کنم..االن موقعشه روت دارم حساب م شهیهم   ی_گفته بودلید
 هاکان آصلن مغرور 

 گرفت  لی سرد روشو از د  دیکش  یپوف هاکان

 رم ی م یآماده نباش ی ا  قهیدر منتظرتم..پنج دق ی _جلوهاکان

لباش نشست که نشونه   یرو یلبخند حرص درار  لیبعد خودش گذاشتو رفت د و
دوست    یلیخ یزده بود مانام یبرگشت که اونم لبخند یبود به سمت مانام تشیموفق

از   لی د دونستیفرصت م هی نویو هاکان درست بشه و ا لید ن یداشت که رابطه ب
به  کمی نهی آ یجلو  د یپوش اشتوبه سمت دفتر رفت کتشو برد عی کرد سر یخدافس یمانام

  یهاکان رفت و سوار شد وقت نی به سمت ماش  رونی از اتاق زد ب  عیو سر   دیموهاش رس
باهاش   خواستیشد م رهی خ رونینشست و به ب یصندل یقد رو  ل یهاکان راه افتاد د 
و کارن بدجور کلفه   نی انگ یآروم بشه معلوم بود به خاطر ماجرا  یکم دیحرف بزنه تا شا 

به سمتش   نکهیبدون ا لید  نیبه خاطرهم خواستینم نویبود و اون اصل ا یعصبو 
 برگرده گفت: 

 ؟ ی _آروم شد لید

 به سمتش برگرده گفت:  نکهیبدون ا هاکان

 نرمال خودمو ادامه بدم  یکارا تموم بشه زندگ نیزودتر ا   خوادی_دلم مهاکان

 خب ی وقت بذار  کمی دیبا  یشد کشیکه شر یرستوران ی_برا لید

 خسته گفت:  دیکش  یپوف هاکان

 ل ی بحث کنم د خوامینم_هاکان
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 نطور ی_منم هملید

 م؟ یری کجا م می_االن دارهاکان

 لهیکردن تو منطقه ش فشویتعر یلیهست که خ ی لبنبات فروش هی ی_تو منطقه چورل لید
 نمیاونجارم بب خوام یخوبه م  یلیهست که خ  یقصاب هیهم 

  زدیحرف م  دشیخر  یداشت درباره مکان ها  یخاص جانیکه با ه لی به سمت د  هاکان
 گفت:  یبا لحن طعنه دار کردیبرگشت همونطور که داشت بهش نگاه م 

 فاصله هست؟  لومتریچند ک یکه االن اسم برد  یری دو مس ن یا نیب یدونیم  زمی _عزهاکان

 لباشو کج کرد که هاکان با حرص گفت:   کمی لید

 لی د ست ی _دوهاکان

 به خاطر رستوران..  یول   دونمیم  می_الید

 انتخاب کن  شویکی  میبه هردوش سر بزن میتونی_نمهاکانا 

 کنه شیبتونه راض دیمظلوم به هاکان نگاه کرد تا شا  د یکش یپوف لید

 خب  خوامی_هاکان من هردوشو ملید

  یرانندگ لومترویک ستی دو رممکنهی چون هم وقت ندارم هم غ شهی_شرمنده..نمهاکان
 شه یم دایفروشگاه ها هم پ نی معتبرتر یکه تو  یز ی چ یکنم اونم برا 

 یقصاب می ری _باشه پس ملید

 ست ین ی _حرفهاکان

 ی اتیلبن می ر ی_اما بعدش ملید

 شد  رهیحق به جانب به هاکان خ  لیبرگست که د  لی به سمت د  هاکان



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1143 
 

شو   ادهی گوشه ها پ نیهم یی ای گفتم اگه نم نکهیهاکان..هم یزنی_حرف رو حرفم نملید
 رم ی م ن یاشخودم با م

 کردم ی کارو م نیشک نداشته باش ا  یبلد بود  ی_اگه رانندگهاکان

 دارم   نامهیگواه ستم؟منی گفته بلد ن ی_کلید

به هاکان نگاه کرد   طونیش لی حرفو نداشت د نی اصل انتظار ا   دیابروهاش باال پر هاکان
 خودشو ببازه گفت:  یذره ا  نکهیکه هاکان بدون ا 

  میری تو جاده م یفتیبذارم ب تونم یخوبه نم یلیکارهات خ نی ع تمی_معلومه رانندگهاکان
 ست یهم درکار ن یاتی لبن گهیرستوران د میگرد یاز اونجا هم برم یقصاب

تعجب کرد سرعتشو   کمیکوتاه اومده بود  لید نکهیباال انداخت هاکان از ا یشونه ا  لید
 گفت: یدار یزد به سمت جاده برگشت با لحن معن یلبخند  لیکه کرد د  شتریب

 حساب کنم   گهینفر د  هی  یرو دی قسمتو با  هیقسمت روت حساب کردم اون    هی ی_برا لید

 کارو کن نی_همهاکان

حاال   یاتی هم لبن یقصاب یرسونی..هم منو مدهیکارو نم نی که غرورت اجازه ا دونمی_ملید
 ی نیبیم

  شهیهردوشون ش دیهم خند لی کرد که د ییصدا  یبتک خنده مردونه   دیکش  یپوف هاکان
هاشونو پر کردن    هیجاده ر زی تازه و تم یدادن و از هوا  نی سمت خودشونو پا ی ها

واقعا اگه    د ید لید  دنیرس یبه قصاب  یکارو بکنه اما وقت نی گرفته بود که ا  میهاکان تصم
به سمتش   نیبود به خاطر هم ینامرد  نیو ا  شهی برن کل وقت هاکان گرفته م یاتی تا لبن

درکش کرده بود و   لید نکهیا  یبرن اونجا هاکان هم برا  ستین یاز یبرگشتو گفت که ن
  یدها ی گرفتو بهش زنگ زد خر   لیدلشو بشکنه شماره طرفو از د خواستینم نکهیهم ا

تازه و خوب باشه   زیسفارش داد که فردا براش بفرستن و گوشزد کرد که همه چ  لروید
  یهارو برا  نیخودش بره اونجا تازه تر  خواستینبود م یراض  ادیکار ز  نیاز ا  لید

 یبه معن یلبخند  نینداشت به خاطرهم یبار چاره ا  نی رستورانش انتخاب کنه اما ا
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خودشو   ن یسکوت ب نکهیا  یبرا  ل یراه بودن د یهاکان زد همونطور که تو  یتشکر به رو 
 : فتهاکانو بشکنه گ

فردامونم   از یمورد ن  اتی توهم که سفارش لبن فرستنیخوب شد فردا گوشتارو م یلی_خلید
 روزنامه ها پر بشه از حرف ما  ی چنان سنگ تمام بذارم که تو تی مهمون  یبرا یداد

بود   نطوریا  شهیهم ریمس  نی هم نبود ا دیاومد بع  یبرف پاکنو زد داشت بارون م هاکان
 شد یمتر مبارون ک شدنیم  کتریبه شهر نزد یاما هرچ

کار استعداد داشت و   نیا  یواقعا تو   لیافته چون د   یاتفاق م  نیکه ا دونستیم  هاکان
  یاز تو  لشویموبا  نکهیهاکان زنگ خورد هم لی بهش اعتماد داشت همون لحظه موبا 

ازش گرفت هاکان اخم   لشویموبا  عی سر لیدراورد خواست تماسو برقرار کنه که د بشیج
 کهیقبل از به حرف اومدن اون درحال لید که یکنی کار م یچ یکرد خواست بگه دار 

 گفت: کردیتماسو وصل م  نیداخل ماش ستمی داشت به س

 حرف بزن  ینطوری..ایری برق م نیع  یدار نی..سرعتتو ببمیجاده ا ی_تو لید

 تماسو برقرار کرد لید  دیکش  یپوف هاکان

 انا خانوم؟ _بله مهر هاکان

 دشمن باشه نیبا آقا راد  تونهیکردم که م دایپ رویکیشرکت   ی_آقا هاکان تو مهرانا

 ه؟ ی_کهاکان

ماست اون موقع ها تو شرکت    یمیقد یاز راننده ها   یکی لمازهی_اسمش جلل مهرانا
دلش به حالش  نیآقا راد شهیبوده به خاطرهمن اخراج م ریگ ی دزد  هیپاش تو قض

همه کارمندا   یجلو  نیآقا راد  کنهیم  یدزد  یسرکار اما بازم وقت گردونهیو برش م  سوزهیم
 کنه یو اخراجش م زنهیسرش داد م

 گفت:  یدار  یباال دادو با لحن معن ییابرو  هاکان

 به دل گرفته نه؟  نهیک نی_جلل هم از رادهاکان
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همه تو شرکت جللو   کردهیم  دشیتهد گرفتهی جلوشم م ی..حتادی ز  یی_اره خلمهرانا
آشنا آدرسشو   هیمن به واسطه   گنیدربارش بد م میلیخبردارن خ یاز همه چ  شناسنیم
 بکنن  قیاونا تحق سیبه پل می اسم و آدرسشو بد  هینظرتون چ گمیکردم آقا هاکان م دایپ

 هی اول خودم   دی من بفرست یگناه باشه شما آدرسشو برا  یب دی شا  دونمی _نمهاکان
 بکنم   یقیتحق

به سمت هاکان برگشت مهرانا هم از لحنش معلوم بود نگران شده   یبا نگران عی سر لید
 هاکانو منصرف کنه  خوادیو م

 کارو بکنه نی ا  سیپل میبذار کنمیخواهش م هیبحث جد  هی نی _آقا هاکان واقعا امهرانا

 گفت:  یبا تحکم خاص هاکان

 مهرانا خانوم  د یبرام بفرست نشیشی_خواهشا آدرسو با لوکهاکان

  خواستی به سمتش برگشت نم لیاز سر اجبار قبول کرد هاکان تماسو قطع کرد د مهرانا
 فتهی ب یکه کنار دستش بود اتفاق یمرد  یبرا 

 کنه  یدگی رس سی_حق با اونه هاکان..بذار پللید

نه   ای  ادیازش برم  یکار نیهمچ هی نمیطرف نگاه کنم بب یبه چشما  خوام یم  لی_د هاکان
 نمیخودم بب یخودم با چشما  دیبا

  یکار لج و لج باز  نیا  یریبگ یم ی تصم نیو همچ ی نیخودت بب یبا چشما  خوادی_نملید
 نو یبفهم ا  هیجد یلیخ ستین

  لید دید یم  نکهیاز ا دیسرش داد زده بود ناراحت نبود شا  لید ینطوریا  نکهیاز ا هاکان
  ادیبهش دست داده بود اما ز   یاون که براش نگران بود براش نگرانه حس خوب نیهم ع
 اخم کرد  کمی در عوض  اوردویخودش ن یبه رو

 ازش استفاده کنم   شهینم از ین دونمی_اسلحه دارم مهاکان
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کن تو   یخال  یکیگفت اره من کشتم  نکهی_اره خب اسلحتم با خودت ببر طرف هملید
 سرش 

نفر مشکوک   هیبه   یوقت ی شناسیافته تو هنوز منو نم یاتفاق نم  نیا  دونمی_مهاکان
به ذهنم اومد شک   نیمن انگ نیماش یگفتن دستکار نکهیهست هم یزیچ هیبشم 

 شه یروشن م یاونجا همه چ رمیاالنم م ستمیجلل اصل مشکوک ن نی ندارم کار اونه به ا 

کارو نکنه   نیکنه که ا  ش یراض تونستی حرفا بود نم  ن یهاکان لجبازتر از ا د یکش یپوف لید
  یتو  کمیکنه  ادشیپ خوادی بود هاکان م دهیکه فهم لی د ستادیا  ابونیهاکان گوشه خ

 د یچسب  یبه صندل یخودش جمع شدو به آروم

 که تا رستوران برسونتت تو برو  رمی گیم  یتاکس هیمن برات   لی_د هاکان

 بود دهیچسب شی به سمتش برگشت هنوز به صندل لید

 _کجا برم؟ لید

 یی ایبا من نم یری م یتو با تاکس نیکار خطرناکه به خاطرهم نی_حق با توئه ا هاکان

آدم  نیا  مینیبب دیبا ی_نه من فکرامو کردم به نظرم حق با توهه توهم حق دار لید
 مینیباهم بب ام یمنم باهات م  میتو چشش نگاه کن دیبا  ینطوریا  انهیکرده   یکار نیهمچ

 کنم  یسکی ر نیهمچ  تونمی _نمهاکان

 ی کنم بذارم تنها بر سکی ر تونمی_شرمنده منم نم لید

 یو معن نی روشو از هاکان گرفت تحمل اون نگاه سنگ عی سر لیشد د ره یخ ل یبه د هاکان
  یوقت  لید  ستین یسر لجباز دارشو نداشت الزم بود که به هاکان بفهمونه که نگرانشه از  

 افته به سمتش برگشت و گفت:  یو راه نم کنهیهاکان همچنان داره بهش نگاه م دید

   شهیم  رمونی د گهی _برو دلید
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به سمتش  فتهیب یاتفاق ل ید یبرا  خواستی فرمونو چرخوند نم  دیکش  یپوف هاکان
پدال گاز گذاشتو حرکت کرد   ی پاشو رو  دید  لروینگاه مطمئن و مصرانه د  یبرگشت وقت

  توریمان یفورا به رو  لیهاکان فرستاده بود د یکه مهرانا خانوم برا  ینیهمون لحظه لوکش
 روشن کرد بعد به سمت هاکان برگشت  سو ا  یپ یهاکان منتقل کرد ج  یلمس

 اد یبه نظر نم یاصل محله درست نجایآدرس خونش پرته..ا کمی_ لید

 کنم ادتیپ تونمیم لی د ست ین یبحث یشد  مونی _پشهاکان

 ام یباهات م ستین نیمن منظورم ا   ری_نخلید

کنه که جلل   یکار خواستی م نیجلل بودن انگ  شیهم پ  ریو بک ن یانگ گهیطرف د  از 
کلفه   نویانگ نی و ا شدینم یاما جلل راض  رهی گردن بگ رویبشه که اون همه چ یراض
  ینگران بود اما اصل به رو کمیجلل بودن جلل   یخونه نقل ی تو  ری و بک نی انگ کردیم

بشه اما خودشو کنترل کنه  یعصبان  شتریب نیگ ان شدیباعث م نیهم  اوردی خودش نم
 ره یبه عهده بگ  رویجلل همه چ کردیم  یکار د یچون با

کار اصل از    نی جرمو مرتکب بشم ا نیا  تونمیکارو کنم نم نیا  تونمیمن نم نی _آقا انگجلل
 ست یمن ساخته ن

 کنن یهمه باور م شهیم  یعال میلیخ یکارو کن نی ا  یتونی_تو منیانگ

 شم یوسط نابود م نی اما من ا کننی_باور مجلل

 روبه جلل گفت:  یدار  یبا لحن معن دیابروهاش باال پر نیانگ

ت  دست  ینابود شد یفهمیم  ینگاه بنداز  هیجان به اطرافت  ؟جللیشی_نابود م نیانگ
 ختس یبهم ر یهمه چ ستیسرووضعت مناسب ن هیخال

پس زنو دخترش   یهمه چ ی پا بذاره رو  تونستی درسته اما نم نیحرف انگ  دید یم جلل
 کردن؟ یکار م یبعد اون چ  ؟اونایچ

 کنن؟ یکار م  ی_زنو دخترم بدون من چجلل
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با   گرمیآپارتمان خوشگل م هی زنت   یبرا  یاشاره کرد  یفی_قربون دهنت به نکته ظرنیانگ
  دمیشوهر کنه من خرجشو م کهیدخترتم تا زمان دمیخودم م شونمی همه امکانات خرج

 نگران نباش 

 کنم ی_باور نمجلل

 یکارو کن نیا  نکهیقبل از ا ییبخوا خورمیقسم م  خرمی_آپارتمانو به اسم زنت منیانگ
خرج و مخارج دوا درمون دخترتم خودم   دمیحقوق م انهی براش بخرم هوم؟به زنتم ماه

 رونن؟ ی زنو بچت کجان؟ب دمیم

 از شهرن  رونی_بجلل

کار    نیا ی خونوادشو خوشبخت کنه برا  تونهیم نی انگ  دیدیشده بود م  ک یتحر   کمی جلل
  نیاون تو بمونه چون انگ  ادیز  ذارنیکه نم دونست یشده بود هرچند م  کی تحر  کمی
اگرهم  یاز طرف رونیب  ارنشی و از زندان م  کننیپرونده براش جور م هیکه  گفتیم

نداشت   یخوب یمدت هم اصل زندگ نیا بازهم براش مهم نبود چون  کردنیاعدامش م
نگاه   نیبه انگ کمیخونوادشو خوشبخت کنه و دخترشو سالم   تونستی حداقل با مرگش م

 گهی نه..از طرف د  ای یکار نی همچ هی  ری بره ز  تونهیم  دونستیکرد دوبه شک بود نم
انگار   ستادی خونه جلل ا یکه مهرانا خانوم براش فرستاده بود جلو  یهاکان طبق آدرس

کمربندشو باز   لید ستادی ا نکهیو خرابه هم  یمیقد یپرت با خونه ها   یجا  هیدهات بود  
 به سمتش برگرده  عی کرد که باعث شد هاکان سر 

  نکهیا  یبرا  گردمی برم زنمیش حرف م تو باها رمیمن م  یمونی م نجایتو هم لی_د هاکان
 کنمی هم قفل م  نویراحت باشه ماش الممیخ

دور   نویشد هاکان صداش زد اما اون درو بست و ماش ادهی پ نیاز ماش یبدون معطل لید
 زد به سمت هاکان رفتو درو براش باز کرد 

 نکن  ی_لجباز هاکان

 جناب کارگاه  نی پا ای_بلید
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توجهش از   ری بک کردنیموضوع باهم بحث م نیو هاکان سر ا  لیاون لحظه ها که د ی تو
  نیبه سمت انگ عی هاکان چشماش گرد شد سر  دنیجلب شد با د  رونی پنجره به سمت ب
 برگشت و گفت: 

 نجاست ی_هاکان آصلن ا ریبک

به هاکان   یدلش لعنت ی موهاش زد تو   یتو یچنگ یچشماش گرد شد عصب نیانگ
 شه یم  دایسروکله اونم پ رهیهرجا مفرستاد که 

 م؟ یکار کن  یحاال چ  دیفهمیوگرنه قطعا م م یتر پارک کرد نی محله پا هی  نوی_خوبه ماشریبک

 دی بر  عی سر دیمعطل نکن  یپشت خونه من اونجام ول نیاریب  نویماش ن ی_برنیانگ

اسلحشو از کنار کمرش   نی زد انگ رونیخونه ب  یاز در پشت  عیگفت و سر  یچشم ریبک
ازش استفاده کنه به جلل که اخماش توهم   دیوقتشه که با  کردیاورد احساس م رونیب

 بود نگاه کرد اسلحشو به جلل نشون دادو گفت: 

 ی تو گوش بد  میگی که م روی هرچ دی_خب االن من بانیانگ

 دیموهاش کش ی تو یدست دویکش یبه جلل زد جلل پوف یلبخند دوستانه ا  نیانگ
بود   نیبودو منتظر ا ستادهیهم  کنارش ا  لید دادیجواب نم یکس زدی در م یهاکان هرچ

هم به   نیدرو باز کنه همون لحظه جلل به سمت در رفت تا درو باز کنه انگ یکیکه 
درگاه   ی در باز شد جلل تو نکهیگرفت هم تشکرد اسلحشم به دس نی پشت در رفت و کم

 تر کرد  کی خودشو به هاکان نزد کمیکرد   یل نگاهبه جل لید  ستادی ا

 _آقا جلل؟ هاکان

 د ی جللم بفرما یول   ستمی _اقا نجلل

کرد وبه  یظیاخم غل ومدینگاه کرد هاکان از نگاه جلل اصل خوشش ن لیبه د جلل
  مونیاورده بود واقعا پش نجایبه ا  لروید نکهیتر کرد از ا ک یبه خودش نزد  لروی د یآروم

 بود ی مراقبش م  دیافتاد با یم یبراش اتفاق دیبود نبا
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 م؟ یباهم حرف بزن میتونی_مهاکان

 م؟ یباهم دار  ی_نه..منو تو چه حرفجلل

 من..   دینی_ببهاکان

  هیتو شرکتت  یکنی شرکت پوسول کار م یهاکان آصلن..تو تو شناسمی _تورو خوب مجلل
 خراجم کرد ا کتیشر  یمدت کار کردم ول

 گفت:  یآروم با تحکم خاص یدار ی با لحن معن هاکان

 اخراجت کرد؟   ینطوری_همهاکان

باز گذاشته بودو   مهیجلل درو ن دادیاز پشت در خوب داشت به حرفا گوش م نیانگ
اسلحه دستش   نی نگران بود چون از پشت انگ کم یبود  ستادهی چارچوب ا ی خودش تو

به   یزی چ ینطوریکنه ا  یگلوله تو مغزش خال هیکنه و   یبود امکان داشت کله خراب
  نکهیبود ا ییبایکرد به نظرش دختر ز  گاهن لیبه د د یکش یجلل پوف  دیرسیخونوادش نم

  یبود اما وقت زی براش تعجب براگ  کمیاومده بود   نجایا  یدختر نی همچ هیهاکان با  
حواسش به همه   یکه حساب  دیفهمیکرده م کی به خودش نزد  ولری د  یچه طور  دیدیم
 اسلحه داره  هیکتش کنار کمرش   ریجمعه شک نداشت اونم ز  یچ

 درسته؟  ی کرد دی تهد نویراد یاز کار اخراج شد   نکهی_بعد از اهاکان

پولم گذاشت منم  یتباه کرد منو دزد کرد ب  موی بودم زندگ یعصبان یلی_اره خجلل
 بترسه دیکردم دروغ چرا گفتم شا   دشیتهد

   م؟یتو خونه حرف بزن نایراحت درباره ا  شهی_مهاکان

 ست ین ییخونه من اصل جا  یمثل تو تو   ییآدما یبرا  شهی_نه تو خونه نم جلل

به هاکان نگاه کرد هاکان هم   یبا نگران لیدر گذاشت د یکرد دستشو رو  یاخم هاکان
 دادو کامل بازش کرد وارد خونه شد به سمت جلل برگشت  به در یفشار
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 تو خونت امیبه زور ب خوامینم میحرف بزن د ی_دربارش با هاکان

 ی اومد   ی_ولجلل

  ییجا هی هم   نیاشاره کرد اونم همراهش وارد خونه شد انگ لیبه د دیکش  یپوف هاکان
 دیبه صورتش کش یدست یشد تا خوب بتونه حرفاشونو بشنوه جلل با نگران میقا
هرچند تا    زدی اون حرف م لی طبق م دیبا ینطوریهنوز تو خونس ا   نیانگ  دونستیم

به جز اون قسمت که گفت منو دزد کرد   بتهبود ال  ت یواقع  نیکه گفته بود ع یاالنش هرچ
 کرده بود یچون واقعا دزد 

 ؟ ی کرد یم  دیتهد یرچه طو نو ی_رادهاکان

 کارارو کردم  نیا  تی_من از سر عصبانجلل

 ؟ ی شد مونیپش دت ی_از تهدهاکان

 کار کنم  یچ دونستمی_من نمجلل

رنگ بود جلب شد روش پر    یصورت  یمبل راحت  هیکه کنار   یزی نگاهش به سمت م لید
 بود از قرصو شربت به سمت جلل برگشت و گفت: 

 ن؟ ی دار ضی _تو خونه مر لید

 _اره..دخترم..پنج سالشه تحت درمان هستش جلل

  دیفهمیتوجهش به اون سمت جلب شد و به داروها نگاه کرد انگار کم کم داشت م هاکان
 کارو کنه  نیکه ا  شدیمن نیبر ا  لیهرچند بازم دل  کردهیم  یکه جلل چرا دزد

  یکردم که بتونم پول داروها   یمن دزد  گمیدروغ نم ادهیز  یلیداروهاش خ نهی_هزجلل
 دخترمو جور کنم 

 بوده؟  نجایا یاز ما کس  ری _غهاکان

 شد  رهیهاکان مشکوک به جلل خ  دیابروهاش باال پر   لینگران بهش نگاه کرد د جلل
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خونس فکر نکنم اونقدر پول داشته   یتو  نجایاومدم ا  یاز وقت نیعطر انگ  ی _بوهاکان
 ی که از اون عطرا بخر یباش

 ه؟ یک گهید نیاطرافه..انگ نیحتما مال ا  ی کنی_اشتباه مجلل

  شهینم لیبورو حس کرده بود هرچند دل  نیاون ا  ن یپس هاکان هم ع د یکش یپوف لید
  بشی ج ینده کارتشو از تو  ریگ ادی بهتره ز  دید یبوده باشه هاکان که م نجایا  نیکه انگ

 داروها گذاشت به سمت جلل برگشت  هیکنار بق زیم  یدراوردو رو 

از  یکار  میدخترت باهم حرف بزن یماریزنگ بزن درباره ب نجایا  ذارمی_کارتمو مهاکان
 ل ید می..برکنمینم غیدر ادی دستم بر ب

  نکارویکه ا گفت یبهش م یقو  یلیحس خ  هیاومدن   رونیاز خونه ب ل یهمراهه د هاکان
کمکش کنه تا دخترشو درمون کنه هاکان قبل از  خواستیم  نیجلل نکرده به خاطرهم

بهش نگاه کرد اونم هنوز سوار   لینگاه کرد د کمی بشه به اطراف  نیسوار ماش نکهیا
 بود  رد رهیدستگ ینشده بود دستش رو  نیماش

 شده هاکان؟  یزی _چلید

 حس کرد   نویعطر انگ ی ..من بولی د گهی_حسام بهم اشتباه نمهاکان

کار داشته باشه؟اون که جللو   یچ تونهیم  نجا یا  نیهاکان انگ  یکنی_اشتباه ملید
 شناسه ینم

که شد  نیسوار ماش شناخت یاز کجا جللو م نیانگ  گفتیراست م لید  دیکش  یپوف هاکان
بتونه  نکهیا  یهم مردد بود فقط برا  لیحرف شک کرد هرچند د  نیبه ا  کمیخودش  

فکر بود   یتو  یگفته بود هاکان که راه افتاد سکوت کرده بود حساب نطوریهاکانو آروم کنه ا 
فرستاده بود دنبال کارن که از مدرسه ببرتش خونه   هانو یالکار کنه امروز  یچ دونستینم
اجازه بده که    تخواس یخونه نم گشتی دنبالش و برم رفتیو از اونجا هم خودش م لید

  یریدرگ هی مش یتصم  نیا یپ دونست یکنه هرچند م یقاتل زندگ  هیخونه  یکارن تو 
از جاده به    لید رندنبال کا رهی م  هانیچون اونا خبر نداشتن که ال  ادی م شیپ یحساب
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فلکت داشت دست و پا   ی تو  سوختی جلل م یشده بود چه قدر دلشم برا  رهیخ رونیب
دخترش هم غوزباالغوز شده بود به سمت هاکان برگشت که غرق   یماریاونوقت ب زد یم

 یگذاشته بودو باد با موهاش باز  شهیلبه ش  ی دستشو رو لیفکر بود همونطور که د
 :تروبه هاکان گف کردیم

 ؟ ی کنیفکر م یبه چ ی_دارلید

 ..مطمئنم ستیکار جلل ن نی _اهاکان

 نظرو دارم   ن ی_منم هملید

کارو   نی انتقام مسخره ا  هی  یداره قطعا برا  ضی دختر کوچولو مر  هی طرف   هی_از هاکان
معلومه    گهی سمت د  هیبهش تهمت نزده از  نیکرده و راد  یچون اون واقعا دزد کنهینم

 نده  ییه بهاکرد  دیتهد  نویراد نکهیبوده که اصل به ا شیدخترو مشکلت زندگ ری اونقدر درگ

 ن یبه انگ میرسی باز م ینطوری_الید

باشه کار خود ناکسش بوده هرچند  تونهینم  ی ا  گهیکس د هیقض  نی_پشت ا هاکان
 کارو بکنن  نیکارو نکرده سپرده به چند نفر ا  نیخودش ا 

 به شهر نکنه برامون دردسر بشه میرسیم  می؟داریدی_هاکان اسلحتو بهم نملید

  یاسلحرو از دستش گرفتو تو لی اورد د رون یدستشو سمت کمرش بردو اسلحشو ب هاکان
 گذاشت  نی داشبورد ماش

 ؟ یهات اسلحه دار  نی همه ماش ی_تو لید

 بود  ی_نه اتفاقهاکان

 ؟ ی کار کن یچ ییخوا ی_خب حاال ملید

 کنم دایکارارو بکنن پ نیکرده ا   ریاج نی که انگ ییآدما  خوام ی_مهاکان
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نگران   دونستیبرگشت نم رونی حرفش تکون دادو به سمت ب دی به نشونه تا یسر لید
کنه هاکان که متوجه    ریخودشو باهاش درگ خواستیکه هاکان م ییها یباز  ای فردا باشه 

 کردو گفت:  ینگاه میشده بود بهش ن لی د ینگران

 یکنی غذارو درست م  نینباش فردا بهتر  ی زی _نگران چهاکان

 شرمندت کنم خوامی_نملید

 ی دی مطمئنم که کارتو خوب انجام م شمی_من شرمنده نمهاکان

 بهت وابستس یلی..کارن خفتهیبرات ب یاتفاق خوامینگرانتم..نم یلی_هاکان خلید

  دستشو سمت دست لیانداخت بعد به سمت جاده برگشت د لیبه د ینگاه مین هاکان
هم به   لی فرمون بود بردو دستشو روش گذاشت هاکان بهش نگاه کرد د  یهاکان که رو
 زد  یروش لبخند 

 کمک منم حساب کن..بهم بازم اعتماد کن  ی_رولید

 ه یکار سخت یدونی _خودت مهاکان

  میمنو تو همش درحال کمک کردن بهم هست  ییچه نخوا ییاما چه بخوا  ی_حق دارلید
 کنارتم  ه یقض نیمن تا ته ا 

داشت هاکان   از ی کنار خودش ن  لیبه نشونه تشکر تکون داد واقعا به وجود د  یسر  هاکان
زنگ زد و ازش خواست که کارنو   هان یراه هاکان به ال یباهم برگشتن رستوران تو  لیو د

و هاکان باهم نهار خوردن و بعد از اون    لیه دکارن اومد همراه یبرگردونه رستوران وقت
باشه فردا روز  یتا حالوهواشون هم عوض بشه هرچ گذاررفتن گشت و   یهم کم
هم بلند شدو برگشت خونه خودش   لیکارن که خوابش برد د  نیداشت شرویدر پ رویسخت

رش  شلوغ بودو فک  یسرش حساب  نکهیکه هاکان با وجود ا کرد یفکر م نی تمام مدت به ا
چه قدر خوشحال   وضوعم  نی اون و کارن وقت گذاشته بود از ا یبود اما بازهم برا  ریدرگ

از   نیلی آ گهی حفظ کنه..از سمت د  شویبا فکر نکردن به فردا خوشحال کردیم یبود و سع
  ریکه دم یاونطور تونهینم کرد یمردد بود احساس م  کمی  ریخودشو دم نیادامه رابطه ب
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اما    خوردیهاش نم تیدختر باکلس و مغرور اصل به شخص هی نی رفتار کنه غ خوادیم
  گه ی سمت د هیدوست داشت از  رویسمت دم هیکرده بود از  ریگ یسخت  یوراهبازهم تو د 

کار کنه..چرخه  ی چ دیبا دونستینم خوادیم  ریباشه که دم یزیاون چ نی ع تونستینم
داشت بهم مربوط   یکم کم همه چ گرفتی کم کم داشت شکل م هیترک  یعشق مجردها 

چند نفرو واقعا   یکه زندگ یدر حال وقوع بود اتفاقات یا   رمنتظرهیاتفاقات غ شدو یم
   کردیدگرگون م

 

 )هاکان( 

شلوغ  یحساب  لی امروز سر د  کردمیهامو چک م ل یمی شرکت نشسته بودمو داشتم ا ی تو
باشه  یکنم که حواسش به همه چ  یادآوریبهش زنگ بزنم و بهش  خواستمیبود نم

خودم باشم در اتاقم باز شد به سمت در برگشتم    یکارا ری بهتر بود درگ نطورهیا  دونستمیم
 مواجه شدم    نایکه با سول

 میباهم حرف بزن  دی_سلم هاکان..بانایسول

 ستاد ی روبه روم ا  زمی به سمتم اومدو پشت م نایبلند شدم سول میصندل  یرو از 

 م یزنیباهم حرف م  ادیز  ای زود نی به ا نایسول میزنی _حرف م

 کرده باشه یکار نیهمچ نی انگ کنمیمن فکر نم نی _ببنایسول

 کارو کرده  ن یا  زتیکه شوهر عز  یباور کن ییخواینم یزنی حدس م ی_تو فقط دار

شده بود اما من  ل یلبخند مسخره تبد هیزد کم کم پوزخندش به  یپوزخند  نایسول
   کردمیبودمو بهش نگاه م ستادهی روبه روش ا  یخاص  تیجد همچنان با 

 باشه زم ی که اون شوهر عز  نی باعث شد زم؟شمای_شوهر عز نایسول

 ی خودتو تجربه کرد حیمورد ترج یتو بود..تو زندگ حیترج نیا  نای_ سول
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  یکه ترکم کرد  یفقط تو نبود یمنو ترک کرد  یمن نبود وقت حی ترج ن ی_نه انایسول
 خونوادمم منو ترک کرده بود 

تر و سردتر از قبل کردم   یاخمامو باز کردم به جاش نگاهمو جد عی اخم کردم اما سر کمی
به   ستادوی اتاق شروع کرد به قدم زدن و وسط اتاقم ا  یاز روبه روم رد شد تو   نایسول

  اون باز حرف  گفتمی م یسمتم برگشت انگار منتظر بود تا جوابشو بدم هرچند من هرچ
 زد ی خودشو م

به رغم  یداد حیخودت بود تو ترج ی ها یبه خاطر اشتباها و خودخواه  نای_همه ا 
  متیمن خودم بهت تذکر داده بودم تصم یریبگ  یمیتصم نطوریکه داده شد ا ییتذکرا

و کار خودتو    گهید زی چ هی هیپا  یاما تو گذاشت ستیتو ن یبرا  یاشتباهه اون مرد مناسب
   ی کرد

  یدونیم یمن انجامشون داده باشم ول  د یهارو درسته شا ی_اشتباها و خودخواهنایسول
من   حیترج نی بود ا شمیبود که پ نی فقط انگ کردمیم یی من احساس تنها  یهاکان وقت

چه قدر   نیا یدونیتجربه کردم..م یبه عنوان زندگ  رویبق حاتینبود من ترج
منو   شه یهم دیمن گوش نکرد به  قتو چیمن معلومه..اما شما ه  حاتی..ترجنه؟یسنگ
 نطوره یداشتم..هنوزم هم از یفرصت ن هیمن فقط به    کهیدرحال نیزد نمیزم نیکرد  ریتحق

 دم ینم یفرصت ی_تا  موضوع تصادف روشن نشه به کس

  دمویکش ی رفت پوف رونیب عی هم فشرد از اتاق سر   یبا غم بهم نگاه کرد لباشو رو نایسول
  نایموضوع سول  نیدرباره ا  یفکر  هی  دیبا  دمیموهام کش  یتو یسرجام نشستم کلفه دست

  ن یشده بهتره برگرده تو خونوادمون البته فعل ا  هیتنب یهم بکنم به نظرم به اندازه کاف
در اتاقم باعث شد   یکردم صدا  یفکر هیدربارش   دی بعدا شا نمموضوع شوهرشو روشن ک
ابروم باال بپره همون   هیکلفه وارد اتاقم شد که باعث شد  ری باز به سمتش برگردم دم

 لحظه رامان هم وارد اتاق شد 

 اونجا تصادف کرده  نی راد نی که ماش یخبر اومده همون روز  ی نگیپارک  هی_از ریدم

 م؟ یحرف نزده بود  نگی_مگه قبل با اون پارک
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بخره   یزیچ  یفروشگاه هیبرگرده خونه رفته  نکهیقبل از ا  نیراد گسید  یکی  نی_نه اریدم
اومده توجه  رونیو ب نیماش   ریکه رفته ز  یکی همون روز   میدیتازه فهم نویالبته ما ا 

 نگهبانو به خودش جلب کرده 

 عکس العمل نشون دادو گفت:  عی کردم رامان سر  اخم

 _خب شک نکرده؟دخالت نکرده؟ رامان 

اسباب    گهیم  یکنیکار م یچ  یدار دهیرفته و ازش پرس ششیپ ی_شک کرده وقت ریدم
کرده و    دایپ یبراش معن یهمه چ  دهیمارو د ن یبچه افتاده طرف که عکس ماش یباز 
 اتفاقا افتاده   نی کرده که ا یو اونو دستکار  نیماش ریکه طرف رفته ز  دهیفهم

 هست؟   لمشی_ف

 نداره   نیبزرگ کنار جاده اس دورب  یفروشگاه ها نی_نه متاسفانه از اریدم

 ر یاون مس  رمی من م دی من بفرست  ی_باشه پس شما آدرسو برارامان 

همه   دمی موهام کش یتو  یکلفه دست  دیکش یپوف ریرفت دم رونیاز اتاق ب عی بعد سر و
 م یچشممون بوده اما ازش غافل بود   یجلو یچ

  ی موها  یرسم پی قد متوسط بوده ت شناسمشیم  نمیبب ارورویاگه   گهی_طرف مریدم
 ه یک دونهی م یهست اما ک  یآدم چنیهم داشته هم یفرفر

 

 کل(   ی)دانا

 سیکرده بود همش نگران بود پل یاون روز دستکار  یتو  نویکه ماش  نیراننده راد رسول
از سواال جواب   یسر هیبه  دی بوده با نی باشه اون راننده راد یدنبالش بود چون هرچ

به  زنهیم  ن یراد ینداشته باشه وقت یبینکرده که آس یبررس قیدق نویماشکه چرا   دادیم
شدن بود درواقع   میرسول همش درحال فرار و قا نی اطرهمبه خ فتهیاتفاقا ن  نیجاده ا 

  نکهیا ی برا نی درست بوده راد یافتن قبلش همه چ یو هانا راه م  نیکه راد یروز 
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  یرسول یکه فرصت برا  کنهیفروشگاه توقف م هی ی بخره قبل از رفتن به خونه تو یخوراک 
کنه که  یدستکار نشویماش تونهیم  ینطوریا شهیبوده جور م نیراد بیکه درحال تعق

از   برهی م نیو ترمز ماش شه یم  ختهیر  نیبه جاده کم کم روغن ترمز ماش زننیم  یوقت
دست   گهی د نیاتومات راد  نی کنترل ماش شدیبا برداشتن اون قطعه باعث م گهیسمت د

ملق بخوره و توسط   دنیچند نشون یاتفاق باعث شده بود که ماش نیخودش نباشه و هم 
اصل فکر    نیگرفته بشه رسول و انگ  شدیبه ته دره م نیماش  شدنجدول که مانع از پرت 

از  ی سر   هی نینبود به خاطرهم نطوریبمونه اما ا  یباق نیاز ماش یزی که چ کردنینم
  یینقشه ها   هیموضوع بود اما براش    نینگران ا  کمی  نیبود انگ ختهیمصاحباتشون بهم ر

از شهر قرار گذاشته بودن تا دربارش   رون یب ییجا  هی  ریو بک  نیداشت حاال هم رسولو انگ
 حرف بزنن 

 و همه جا دنبالته  رته ی گیپ سی_پلریبک

 نیکه مراقبم هست  دیگفته بودکار کنم؟شما بهم  ی_من چرسول

 یبعض مونهینم نی از ماش یآثار  چیبعد از کندن اون قطعه اصل ه ی_توهم گفته بود ریبک
 رسول جان   رهی نم شیپ لمونیوقتا کارا طبق م

 کار کنم؟   یچ دی توروخدا..االن من با  دی_نگرسول

  یگرفتو روبه رو نشیاز ماش  شویچشمشو برداشت تک یرو  یدود  نک یبا اخم ع نیانگ
توهم برده بود با لحن   یاخماشو حساب ستادیو نگران بود ا   دهیترس یرسول که حساب

 گفت:  یآروم

اگه تو   یافت  یدردسر م یتو  ی گفتم رسول؟..گفتم دقت کن دقت نکن ی _من بهت چنیانگ
کن   شهی افتم و گفتم اون موقع هفت جدوآبادتو ر  یمنم تو دردسر م  یفتیدردسر ب ی تو
 نگفتم؟  کنمیم

شد که رسول با   کی قدم به رسول نزد  هیدستاش مشت شد هنوز لحنش آروم بود  نیانگ
 قدم عقب رفت    هی ینگران
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و کلنگو در   لی ب نیگلوله خلصت کنم؟بعدم از تو ماش هی ارمی_االن من اسلحمو در بنیانگ
 چالت کنم؟  نجایهم ارمیب

 _داداش توروخدارسول

زدو قدشو راست تر کرد رسول   یبه رسول پوزخند ری بک دیخند یبلند  یبا صدا نیانگ
با خنده   نی باور داشته باشه انگ نیبه کدوم رفتار انگ دونستینم شدیم  وونهی داشت د

 شونه رسول گذاشتو گفت:  یدستشو رو 

کارها دارن بد   یم؟ولیه میهست که تورو بفروش ی ما فروختن نی_نترس پسر..مگه بنیانگ
  دیبا یبر  یتونی که نم مایاونور آب البته با هواپ  میمدت بفرست  هیتورو  د یبا رنیم شیپ

  یریم   فرستهیم  ریکه برات بک یبه آدرس یریراست م  هیاما قبلش    میردت کن یقاچاق
 ؟ ی دیرسول فهم یکنیدرنگ نم کنهکار  یچ دونهیطرف اون م شیپ

 _باشه باشه چشم داداش پس من برم رسول

برگشت دستشونو باال اوردنو زدن قدهم خوب همه   ری بکبه سمت  ن ی رفتن رسول انگ با
 نبود فی اونقدر خوشحال بود که حالش قابل توص نی انگ بردیم  ش یداشت پ رویچ

 ..سفر اخرشه فکر کنم ی_آخنیانگ

 داداش؟  کنهیکارو م نیطرف ا ی_مطمئنریبک

وسط فقط رسول گول خورد   ن ی جز قبول کردن ندارم..ا یگفت..چاره ا  ی که چ ی دی_د نیانگ
 شه یکم کم صداش بلند م م یبهتره برگرد

راحت سرشو به  الیبا خ نیروشن کرد و انگ نویماش  ری شدن بک نیسوار ماش  ریو بک  نیانگ
  هی..از رفتی م  شیپ لشیداشت طبق م یچسبوندو چشماشو بست انگار همه چ یصندل

که داشت بهش  ییمد خبرا او   رونیهاکان کلفه با اخم از اتاق مهرانا ب  گهیسمت د
 اومدن  رونیهمراهه هاکان ب  عی هم سر ریکردنش بود مهرانا و دم وونهیدرحال د  دیرسیم

 گزارش ناشناس به تلفن شرکت اومده آقا هاکان  هی_ مهرانا
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 نکردن  یکار چیکه هنوز ه سای_خب مهرانا خانوم پلریدم

به اسم جلل مصبب   یکی گهی زنگ زده م یاعتبار  ریشماره غ هیکرده با   زوی_فکر همه چ
 اتفاقاست    نیا

 ؟ ی راحت نیهم  ؟بهیچ یعنی_ ریدم

که آقا هاکان   دهید گهیمدارک برامون فرستاده م  یسر هی  ستین ایراحت نی _به هممهرانا
 اونم خواسته بهمون کمک کنه   هیجلل و دنبال همه چ شیرفته پ

 برگشتم  ریبه سمت مهرانا و دم ستادمیشرکت ا  یدرگاه ورود ی تو

جلل باهاش حرف بزنم فکر   شی پ رمی منم م دی گزارش بد سیموضوعو به پل ن ی_شما ا
 نکنم کار اون باشه 

 ..هاکان با توام سیروشن بشه بعد برو اونجا بپسارش به پل تی_هاکان صبرکن وضعریدم

سمت خونه   به عیشد سر   نیزدو سوار ماش رونیاز شرکت ب ریتوجه به دم یب هاکان
مطمئن تر از قبل    دیبازهم با یکار جلل باشه مطمئن بود ول تونستی جلل روند نم

ازشون استقبال کرد    یبه گرم یحساب  لیبودن و د  دهیرستوران رس  ی..مهمون ها شدیم
هم به سمت   لی سفارش دادن د  خواستنویکه م  ییمهمون ها نشستن غذاها   یوقت

کردو ازشون خواست اعتماد به نفسشونو حفظ کنن  آشپزخونه رفت همه پرسونلو آماده  
جز   یچیاون لحظه به ه یو شروع به کارشون کردن تو   رهی م شیخوب پ یچون همه چ

که   یسنگ تموم بذاره غافل از هاکان  خواستیم کردی کار موفق بشه فکر نم نیا  ی تو نکهیا
  ادهیکه متوقف کرد ازش پ نو یهاکان ماش نداختیدردسر بزرگ م هی  یخودشو تو  تداش

 بود تماسو برقرار کرد  ریزنگ خورد دم لشیشد همون لحظه موبا

بذار  یباهاش حرف بزن ینر ینکن یکار چیاونجا ه  انیدارن م سایهاکان پل نی _ببریدم
 ان یب سا یاول پل

 ی ..ممنون که خبر داد ری_باشه دمهاکان
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   کنمی_خبرت مریدم

از خونه  ی کیشل ینگاه کرد اما همون لحظه صدا  تماسو قطع کردو به خونه جلل هاکان
که اون دوروبر   ییجلل باعث شد هاکان با تعجب نگاهشو به سمت خونه برگردونه کسا 

اما   دی به کمرش کش یبه سمت خونه رفت دست عی فرار کردن هاکان سر عیبودن سر 
کارشو   تونستیبدون اسلحه هم م دی ترسیم  دیالب زمزمه کرد نب ریز  ی اسلحش نبود لعنت

 بکنه

 _جلل هاکان

 شهیپنجره خورده بود و باعث شده بود ش شه یکه به ش یزیچ ی لحظه صدا   همون
  دیمحکم بچسبه نبا  واریهم فشار بده و به د یبشکنه باعث شد هاکان لباشو محکم رو 

بودن اما  شده  ریانگار دونفر تو خونه باهم درگ کردیروشن م رویقض دیبا  دید یم یبیآس
لگد محکم درو باز کرد و    هیبه سمت در برگشت با  عی اومد هاکان سر   ینم ییصدا چیه

وارد خونه    ینشده به سمت در برگشت به آروم یخبر  دی د یوقت دیچسب واری خودش به د
  دمیرفته شا رونیازش ب یکیخونه افتاد که باز بود معلوم بود  یشد چشمش به در پشت

با   رگشتداخل خونه باز بود هاکان به سمت سالن ب یعوض شدن هوا  ینبود برا  نطوریا
افتاده   نیزم یرو یبه سمت جلل که خون ع یصحنه مقابلش چشماش گرد شد سر   دنید

  کهویکرده؟ یخودکش یعنی اسلحه بود  هیرفت دستش  زدیبودو داشت نفس نفس م
معلوم بود که تموم کرده هاکان   خورده بود ریمبل بود شد اونم ت ینفر که رو  هیمتوجه 

 سر جلل رسوند   یخودشو باال  عیسر 

 ه؟ یمرده ک نی ..ا؟ی شنوی_جلل..جلل صدامو مهاکان

 نفس نفس زد  دیاز درد نال جلل

 کرد  ی..دستکارنویکه ماش ی..کسی_اسمش..اسمش..رسوله..کسجلل

هم فشرد با خشم چشماشو بازو بسته کرد به سمت جلل    یلباشو محکم رو  هاکان
 برگشت  



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1162 
 

 کارو کنه؟  نیا ی_تو بهش گفت هاکان

 نگفتم  یزیچ نی_به جون دخترم نه..من بهش همچجلل

 همو االن؟  نیزد  نیشد ر ی بهش داده؟باهم درگ یدستور نیهمچ  یک یدونی_مهاکان

 .داده بود....کارو.نی که..بهمون..دستور ا ی..کسمیشد ری_باهم درگجلل

جونشو از  ارهی ب نویبتونه اسم انگ نکهیبهش نگاه کرد اما جلل قبل از ا  یبا نگران هاکان
جللو گرفتو تکونش   یبهش نگاه کرد شونه ها  یجون شد هاکان با ناباور  یدست دادو ب

 داد

 بگو جلل  ی؟کی _کهاکان

  یچنگ یکشته شده بود هاکان عصب میبهتر بگ ایکار از کار گذشته بود جلل مرده بود   اما
افتاد اه لعنت بهت..از طرف    یاتفاقا نم ن یا دیرس یزودتر م کمیاگه   دیموهاش کش ی تو
دوتا    نکهیخبر از ا  یخبر بود درحال آماده کردن غذا بود ب یکه از همه جا ب  لید گهید

نا رفت  مهمونا ببره خودش به سمت مهمو  یداده بود تا برا  بوراک که به  ییغذا  یظرفا 
مهمونا گذاشت و خودش عقب رفت مهمونا قاشق و    یغذارو جلو یبوراک ظرفا 

شده   ریبهشون خ  یخاص اقیبا اشت لی از غذا تست کردن د  کمیچنگالشونو برداشتن و 
  چیکرده بود ه ستشکنن چون خودش قبل از سرو غذا ت فی بود منتظر بود تا از غذا تعر

از مهمونا توهم رفت و به دنبالش مال   یکیلحظه چهره   هی ینداشت اما برا  یمشکل
هم بستو سرشو   یچشماشو رو   لی؟دی چ یعنیاالن  نی جا خورده بود ا یحساب  لید هیبق
 سینه امکان نداره خدا..هاکان با خشم دستاشو مشت کرده بود پل  ی انداخت وا نی پا

هم بود   ن یهم خودشو رسونده بود انگ ر یاطراف بودن دم یو بررس ی ردرحال نمونه بردا
اورده   رونی خونه ب یباشه جنازه هارو از تو  یعصبان شتریهاکان ب شدی باعث م نیکه هم

مردم به   نکه یشده بود و از ا  ده یبودن دور خونه نوار کش نیبودنو درحال سوار کردن ماش
 کرد یبشن ممانعت م کی سمت نزد   نیا

 فرار کرد؟  یاز در پشت   یکی دی_اقا هاکان گفتسیپل
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 سر؟ یکم هی_تموم شد قض نیانگ

  روی چیاز یفکر کنم رسول   لماز ی شرکت پوسوال به اسم جلل  یمیاز کارکنان قد   یکی_سیپل
 که بهم کردن همو کشتن  یکی قرار گذاشتن دعوا کردن و با شل گهیمامور کرده باشه باهم د

 ن؟ یبند یپروندرو م نیا  ینجوریسر؟ایکم نی_همهاکان

  خوامیم  ینطوریو هم نهیبسته شد حدس من ا ینطوریا  یچه طور دونمی_نمسیپل
شده به سمت هم   یریگزارش بدم آقا هاکان دست هردوشون اسلحه بوده تو خونه درگ

و دست    سی کار جلل بوده به دست پل  نکهیبر ا  یکردن از قبل هم که گزارش مبن کیشل
کنه   یدستکار نویه که ماشکار کرد  نی جلل هم حتما رسولو مامور ا دهیخودتونم رس

 کشنیو دراخر همو م  کننیجروبحث م شنی م ری درگ ینطوریا

  دیموهاش کش ی تو  یصداش زد هاکان کلفه دست  نیبرگشت بره که انگ سیپل
بگه اره کار من بوده اما   تونستیلحظه مرگش م  یجلل دروغ بگه اونم تو  تونستینم
صحنه   نی ا  یکیساده نبوده قطعا    یریدرگ هی نی که ا   دونستیم ینگفته بود از طرف نو یا

 هارو کرده بود  یساز 

هاکان   ن یبه من تهمت زدن ا  یارزش کل یدوتا آدم ب ن یلحظه..واسه ا  هی  سری _کمنیانگ
  یتونیکه م  هیتنها کار   گناهیساده و ب  ی به من خواست گفت تهمت زدن به آدما یهرچ
مرد   گهی د ستمیاگه ثابت بشه که من قاتل ن  یشد ها؟نگفت یجناب آصلن؟چ یبکن
 ؟ ی حرفت  یرو  ؟هنوز یستین

دستش گرفتو عقب عقبش برد زور   یمحکم تو  قشویبرد   زیبه سمتش خ عیسر   هاکان
  یدستاشو باال برده بود تا نشون بده اون کار  نیبود انگ شتریب یل یخ نیهاکان از انگ

به   عی سر ریودم   سیپل دیچسب محکم   قشویزدو   نی مشت تو صورت انگ هیهاکان   کنهینم
دور   نی هاکانو از انگ یحساب  ریکردن  دم جداسمتش رفتن و به زور اون دوتارو از هم 

 کرد 

 نجاس یا سی_آروم باش پسر پلریدم
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 گه ید هی کاف دیحرفارو تموم کن  نی_بهتره ا سیپل

سوال    ریمنو ز   یمردونگ یکه تو کفش بمون نی بهت نشون بدم انگ ی_مردونگهاکان
 شرف؟  یب یبریم

 کنم ی_هاکان..هاکان خواهش مریدم

 زدم  رو یکه خودت زده بود ی_من فقط حرف نیانگ

 هاکانو محکم گرفتن  ری و دم  سری برد که دوباره کم زیباز به سمتش خ هاکان

  کنم؟فکریگزارش ساده اکتفا م  نیمن به ا  ی_خفه شو پست فطرت..تو فکر کردهاکان
کجا معلوم اصل کار خودت نباشه   کنم؟از یور مهارو با  یصحنه ساز  نیا  ی کرد

  یکیاون   میکدوممون مرد مینیبیاون وقت م کنم یروشن م رویقض  نیهـــــــا؟من ا 
 فقط ادعاشو داره بدبخت

هاکان    دنیو عقبش کش نطوریهم هم ریرفتن بک نی ها به سمت انگ سریاز کم  دوتا
موهاشو مرتب کردو با    دیکش رونیب ریو دم  سری کم یدستا  یبازوشو از تو  یعصب
  یاون مرد   گذشتی نم یمرتبش کرد به راحت دوی به کت و شلوارش کش یدست تیعصبان

 اد یها کوتاه ب  یسادگ ن ینبود به ا

که   میدو روز  نی ا یخودت نگه دار شیپ یحق ندار گهی_جناب آصلن..کارن هم دنیانگ
عمش دنبالش اومد   دمیدنبالش شا رنیبوده برات آدمام م ادیز  یلیاجازه دادم خ
 رم ی گیدستمم ازت م نیانتقام ا   کشونمیخدا سرشاهده کارو به دادگاه م یمانعشون بش

 دستتم فلج کنم یکی اون   ای  یشی_خفه مهاکان

   نیتمومش کن انگ گهی_برو د ریدم

 یشد هاکان عصب نیسوار ماش  دوی به کت و شلوارش کش یزد دست یپوزخند نیانگ
  دیش کشموها   یتو یدست

 رن یکارنو بگ ذارمیبرگردم خونه نم دی_باهاکان
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 نکن هاکان..اونا حکم دادگاه دارن  ی_لجباز ریدم

اون    دونستیبرگشت حکم دادگاه؟مگه دادگاه م ریبه سمت دم  تیبا عصبان هاکان
 دادیحکمو نم  نیا  دونستی ناکس قاتله؟اگه م

که کارنو به اونا بسپاره نذار   شه یم  کی تحر شتریدادگاه ب  ینطوریخونوادن ا  هی_اونا ریدم
 کنه    دایپ خی ب شتریب نی کار از ا

 کنمی م نشی..تامخوادی کارن خونواده م ی_خونواده؟..باشه پس دادگاه برا هاکان

هاکان   نکهیدنبالش رفت قبل از ا  عی سر ری رفت دم  نشیبه سمت ماش  تیبا عصبان هاکان
 جلوشو گرفت  ری بتونه سوار بشه دم

 ؟ ی چ یعنین حرفت اال  نی _اریدم

 کنم ی_خونواده جور مهاکان

  یهست یهاکان؟االن عصبان ینالیواضح نم  ؟چرای چ یعنیه؟یکشک  نطوری_مگه همریدم
 آروم باش  کمی

موفق شده   دونمیکار کرده م  یبا مهمونا چ نمیبب  ل ید شیرستوران پ  رم ی _آرومم..مهاکان
 کنهی حالمو خوب م کمی

 یشرکت آروم برون رمیسر م  هی_باشه منم  ریدم

زد   یدور شد پوزخند یاز محل حادثه حساب یشد وقت نیسوار ماش  تیبا عصبان هاکان
اول    دی بود البته با گهید  زیچ هی  مشیگول بزنه گفته بود تصم رویدم نکهیا  یبرا  نو یا
نه اگه امشب کارنو ازش   ایخودش نگهداره  شیکارنو فعل پ تونهیم  نهیخونه بب رفتیم
  یبا ذوق تو  نایراه بود..سول نی بهتر نیا  کردیم  یکه گرفته بودو علن یمیتصم  گرفتنیم

بود   لیخبر از طرف رستوران د هیبود منتظر باال اومدن  دنیدر حال چرخ یمجاز   یفضا
دادن   یبعد از خوردن غذا چه نظر  لیرستوران هاکان و د یمهمون ها  نهیبب خواستیم
روش   عیخبر شد سر  هی توجهبود که بوراک خوب تونسته باشه کارشو انجام بده م دواریام
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بود نوشته شده   لیاستانبول که مهمون رستوران د هیزوم کرد از طرف اونار کارشناس تغذ
 بود

که داشتو اصل   یبا ذوق و شوق گوشت گوسالرو سفارش دادم اما مزه ا  نکهی_با ا نایسول
 فراموش کنم تونمینم

  هیخونش رفتو  ریبه سمت پل دنیبلند شروع کرد به خند یاز شدت خوشحال  نایسول
گند زده بود به غذا   نکهیشد اونقدر از ا دنیخودش گذاشتو مشغول رقص یآهنگ شاد برا

کار   نینبود..هرچند با ا  فیخوشحال بود که قابل توص وهاکانل یو آبرو اعتبار رستوران د
جلو   عتریسر   گهید یکارها  یسر  هیخراب بشه اما   رستهکارها د یسر  هیباعث شده بود  

 هاکان:(  میبره به خصوص تصم

 

 ( لی)د

  کی خودمو گرفته بودم هوا تار یبغض داشتم اما جلو  میهممون نشسته بود   زیم دور
  یاز هاکان شکر خدا نشده بود هرچند فکر کنم تا االن خبرو از تو  ی شده بود خبر

قبل از  م یبود  نیهممون حالمون گرفته و غمگ ل ین یو حت  یمانام ن یلیآ  دهید  نترنتیا
من به اون غذا نمک   دادینم یاصل مزه شور مسرو من تستش کرد   یغذا بره برا  نکهیا

 غذام شور شد نقدریا  کهویاز کجا   دونمیروش خودش نمک داشت نم ریچون پن زدم ینم

 م یشی که ورشکست نم کهینظر بد از طرف اون مرت هیحاال ما با   لی_د نیلیآ

خودم   ی ..از همه مهتر از طرف هاکان اومده بود هم آبرونیلینظرش مهم بود آ یلی_خ
 اره چ یهاکان ب یرفت هم آبرو 

 میدرست کن روی خراب کار  نی ا  ی_چه طورلین

برات   یچی دوست خوب کنارته ه هی یوقت گهیم  میضرب المثل دار   هیما    لی_د یمانام
نباش   یزیپس نگران چ یتو االن دوتا دوست خوب کنارت دار  ن یبب ستی سخت ن

  می کنیدرست م رویقض
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 زدمو به هردوشون نگاه کردم  یلبخند

 _خوشحالم که حداقل شما دوتارو کنار خودم دارم 

  کمیهاکان که  دنیسرم رفت به پشت سرم برگشتم با د  ینگاهش به سمت باال  نیلیآ
 بزنم  یتونستم لبخند زور یو ناراحت بود به سخت  ختهیبهم ر افشیق

 هاکان  ی_خوش اومد 

 م؟ یباهم حرف بزن شهیم  لی_د هاکان

خراب   رویو من همه چ  یبود تو آشپزخونرو به من سپرد یهاکان اشتباه بزرگ دونمی_م
 کردم 

  ییتنها شهی..مهیباهات حرف بزنم..خصوص گهید  زیچ هیدرباره   خوام ی من م  لی_د هاکان
 م؟ یحرف بزن

کارا کرده از سر جام بلند   یچ نکه یدرباره اتفاقت امروز باهام حرف بزنه ا  خواستیم حتما
نگاه کرد خسته نگاهشو   یتکون دادن هاکان به مانام یشدم به دخترا نگاه کردم که سر

 ازش گرفتو گفت: 

 حرف زدنمون طول بکشه  کمی  د یشا دیکن یدگی_شما به کارا رسهاکان

  کردمیرفت فکر م  شیبه سمت ماشن میاومد رون یهاکان با هم از رستوران ب همراهه
دادو  با اخم  هیتک  نشیماش ی به جلو  دمیاما د گهی د یجا  هی  میبر خوادیم  شهیسوارش م

دل   هی خواستیدلم م یخسته بودم حت یلیخ ستادمیشد روبه روش ا  رهیبه آسفالت خ
بود خلص بشم اما   نمیس  یکه رو یبارهمه  نی که از ا یکنم اونقدر  هیگر ریس
برام   شی دو شب پ نیپناهش باشم تا ع خواستمیهاکان بشکنم م  یجلو خواستمینم

 آروم بشه کمیدردودل کنه و حرف بزنه تا 

 هاکان؟  یبگ یزی چ ییخوای_نم
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روبه آسفالتش   یتوهم و نگاه جد   یجملم بود با اهمون اخما نیانگار منتظر ا  هاکان
 گفت:

 بکنم یاومدن بردنش و من نتونستم کار نطوری_کارنو بردن..همهاکان

 سفممتا  یلی_متاسفم..خ

 نگاهشو باال اوردو بهم نگاه کرد  هاکان

افتم و   ی هربار م نکهیخسته شدم از ا  گهی من د  لید ادی از دستم برنم  یکار چی_ههاکان
 خورم یشکست م

 لب زدم:  یشدم به سخت رهیغم بهش خ با

 ماست   ریتقص ی ..همه چلی_من..ن

با لحن آروم و خسته   ستادی گرفتو روبه روم ا  نی از ماش  شویتو چشمام زل زد تک هاکان
 مردونش گفت: 

 ی توهم مقصر کس یتوئه..اگه االن کارن تو خونه اون مرت ر ی_تقصهاکان

 ؟ یمنو ببخش  یتونی_نم

وجود داره اونم کارنه،بودن کارن تو خونه اون قاتل   قت ی حق  هیمن فقط   ی_برا هاکان
 رم یگ یکارنو پس م ادیمن از باختن خوشم نم  یول  لی د کنهیم وونمید

کارن اونا هستن..حکم دادگاه    یهاکان؟االن خونواده رسم یکنیکارو م نی ا  ی_چه طور
 دارن

  یکمکم کن   دی_باهاکان

 ؟ ی _چه طور
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  تونستمیبود که نم ییزای چ  هیکرد منتظر بهش نگاه کردم تو چشماش  یمکث  هاکان
  شدیکه به من مربوط م گفتی بهم م یحس هیاما    هیدرباره چ مدونستمیبخونمش اصل ن
 لب زد:  رهینگاهشو ازم بگ نکهیهاکان بدون ا

 ی باهام ازدواج کن خوام ی_ازت مهاکان

بود نه  یبل بود نه توش شوخق نیبه سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم نگاهش ع کهوی
 هم اشتباه متوجه شدم  دی شا  ای  دمیمزه پروندن هول کرده بودم حتما من اشتباه شن

 شد،االن تو به  من.. یکه چ  دمیلحظه..گمون کنم درست نفهم  هی_

 توافقه هی  ستی ن شنهادیپ هی  نیا ل ی د دمیازدواج بهت نم  شنهادی_پهاکان

 ؟ یعنی_چه طور  

 رم ی کارنو پس بگ ی کنی_کمکم مهاکان

 دم یدوباره خند دمویبه موهام کش  یکردمو نگاهمو ازش گرفتم دست یخنده ا  تک

چه قدر بامزه   ایکنه..دن  چهیمنو باز  م یرمستقیغ خوادیخدا چه قدر باحاله..م ی_وا
 کنن یدارن ازم سواستفاده م میمستق  ری..آدمات غیا

  یستیهم ن  چهیافته..باز  ینم  نمونیب یاقاتف چی ه لی د کنمی_ازت سواستفاده نمهاکان
فقط بهم  مونمیقولو قرارم باهات م  یمنم مردو مردونه پا  یخبر دار زی چون از همه چ

 یکنیکمک م

 _با ازدواج با تو؟ 

  نویالزمه ا میکنیباهم م یازدواج توافق  هی لینخواهد بود د یازدواج واقع  هی نی _اهاکان
 بگم؟ 
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  تونستمی ؟می به اطراف نگاه کردم ازدواج توافق کمیسرمو به نشونه نه تکون دادم    عیسر 
بحث   زدی حرف م  یکل زیچ هیبردار ننود داشت از   یمسئله شوخ  نیبهش اعتماد کنم اما ا

 ازدواج وسط بود نه کشک 

 باشه  یواقع  تونهی نم یعنیمنم اونطور فکر نکرده بودم   ستین یاز ی_نه ن

 نگاه کرد بعد سرشو باال اورد  نیبه زم کمیبه نشونه اره تکون داد  یسر  هاکان

 ؟ یگی م ی_خب چهاکان

اشتباه   ه یکار کنم واقعا؟باهاش همراه بشم؟من  یچ خواستمیدهنمو قورت دادم م آب
بشم  یباز  نیوارد ا   شهینم لی اما دل ادیبلها سر کارن ب نی کرده بودم و باعث شد بود ا
کار    خواستمیم  یزجر بکشه از طرف ینطوریا  خواستمیاشتم نمهرچند من کارنو دوست د 

بهش فکر   ی نطوریوقت ا  چیبه هاکان کمک کنم اما ه وجبرانش کنم    یطور هیاشتباهمو 
 با هاکان ازدواج کنم  نکهینکرده بودم ا

 اونوقت تو و من..   میکن یازدواج توافق یعنی..میازدواج کن ی_حاال وقت

  هیبق نیع میکنیازدواج م  یواقع نهی..منظورم ا میکنیم ی_اره عقد رسم هاکان
 یاما وقت  میزوج متاهل هیکه من و تو  کننیهمه واقعا فکر م گه ید  یدختروپسرها

 .. می تنها

جملشو ادامه ندادو مکث   هی چرا بق نیبه صورتم دادم ا  ینیبهش نگاه کردم چ مشکوک 
 کرد 

 _خب؟ 

 افته  ینم  وننم یب یاتفاق می کنیزوج متاهل رفتار نم هی_مثل هاکان

  یدرواقع چ دونستمینم یچه مرگمه حت  دونستمیشد نم جادیبدنم ا یتو  یفیخف لرزش 
بود  دهیشده بودم قلبم لرز  یطور هی  یریو  یری اون ه  یکار کنم تو یچ  خوامیو م  خوامیم

 حرفا و اتفاقات   نیبرخلف ا   یزیچ خواستیم گهید  زیچ هیانگاردلم  
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حرف    لمیبا وک نهیراهمه هم یپس گرفتن کارن جلو  یکه برا  یتنها راه  لید نی _ببهاکان
  یسرپرست  شهیم  شتریب یلیزدم گفت که اگه متاهل باشم احتمال پس گرفتن کارن برام خ

االنم از تو منتظر   فتهیبه عهده من ب شیحضانت اصل یعنی شیکل یموقتش نه سرپرست 
 ؟ یکنی و بهم کمک م یکنی با من ازدواج م رمیپس بگ  رنوبتونم کا نکه یا  یجوابم برا  هی

 ؟ یفکر کرد  ی_ هاکان درباره من چ

مزخرفو کنار بذار چون اصل حوصلشو ندارم من بهت به   ی_خواهشا حرفا و فکرا هاکان
 نو یبفهم ا کنمینگاه نم لهی چشم وس

 باتو عقد کنم..  نکهیبکنم اما ا  یدوست دارم حاظرم براش هرکار  یلی_درسته کارنو خ

اصل اتاقمونم جدا    میکنیبه ظاهر عقد م گمی برات سخته؟دارم بهت م یلیخ هی_چهاکان
   شمی نم کیمن بهت نزد  میکنیم

 بعدشه یاونه بحث اتفاقا   نویا   یبحث حرفا ستی حرفا ن ن ی_بحث ا

  ایاره   خوام یجواب م هیفقط  کنمیبسپار به من خودم درستش م روی _همه چهاکان
 یو فکر کن ی ازدواج ندادم تا برام ناز کن شنهادینه؟پ

رستوران   ی جلو  یرومو ازش گرفتمو به سمت سکو  تیحرص بهش نگاه کردم با عصبان با
من سکوت کردو به روبه   نیرفتمو روش نشستم هاکان کلفه اومدو کنارم نشست اونم ع

کارن به هردوشون به خصوص به  ینطوریقبول کنم ا خواستیشد دلم م رهی روش خ
با   دمو یکش یقیباشه..نفس عم تونهی که نم ای راحت  نیهم ؟بهی اما بعدش چ  کردمیکمک م
 دادم  رونشیفوت ب

 خته یذهنم بهم ر یسوال هست حساب یسرم کل  ی_تو 

 _خب بپرس سواالتو هاکان

 چرا من؟  نهیا  شی کی_

 به سمتم برگشت منم به سمتش برگشتمو منتظر بهش نگاه کردم  دو یکش  یپوف هاکان
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ادعا   اری ب ادتی  روی هست دادگاه قبل یمنو تو رابطه ا  نیب کننی_چون همه فکر مهاکان
 باور کنن نویا  یبه راحت توننیهمه م نمونهیب یزیکردن که چ

باهم شکرآب شده   ونمونی م دوننی_انقدر مطمئن نباش جناب چون همه ملت م
 کنهیباور م نویا یلحظه..آخه ک  هی یتو  ینطوریا

 نه  ای یشیباره کنجکاوم..زنم م نی_تو فعل به اونش فکر نکن من فقط در ا هاکان

به سمتم   دویبه لباش کش یهاکان دست نطوری سوالش خندم گرفته بود خودشم هم از 
باال داد که دستاشو از هم باز کردو با لحن   ییبهتر شده بود ابرو  کم یبرگشت چهرش 

 گفت:  یبامزه ا 

 اومدم   یدست خال نطوریبخرم هم یزی..چی ..گلیررفت انگشت ادم ی_شرمنده  هاکان

 بسه هاکان  ی_شوخ

 ر یخ ای_جواب بده دال..بله هاکان

اونقدر شوک زده بودم   یبگم نگران بودم حت یچ دونستم یانداختم واقعا نم نی پا سرمو
 فکر کنم  یزیبه چ ق یدق تونستمیکه نم

 ل ید یبهم بدهکار نوی_اهاکان

 خودخواه بود  شعورویپسره ب نی حرص به سمتش برگشتم چه قدر ا  با

 _بدهکارم؟ 

  ینطوریا  دمیفرصت م هی کارنو از دست دادم مشخصه االن بهت   نکهیا  ل ی_دلهاکان
 که ببخشمت  یکن یکار هی یتونیم

 ؟ یبخشیاگه باهات ازدواج کنم تو منو م یعنی_

  یکنیبا من ازدواج م نکهیفقط به خاطر ا دمیشانس م هینگفتم،گفتم بهت  نوی_اهاکان
 بخشمت ینم
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حرص بهش نگاه کردم چه قدر قدو خودخواه بود دستامو با حرص از هم باز کردمو   با
 روبه آسمون با حرص غر زدم: 

چه   یهست یو هم از دستش عصبان شیببخش یتونیکه نم ی_به نظرت ازدواج با کس
 باشه؟   خوادیم  یقدر منطق

ذره   هیبمونه توهم اگه   نیبذارم دست انگ   تونمی ن مجبورم نم_به خاطر کار هاکان
 کارن برات.. روصلحیخ

سکوت باال اوردم    یاز سرجام بلند شدمو دستمو به معن عی سر دیحرفش که رس  ینجا یا به
 حرفشو ادامه نداد هیکه بق

که کارنو چه قدر دوست دارم..کارن جون منه   یدونی م  ؟خودتیچ یعنی ذره   هیلحظه..  هی_
که   ستمیمطمئن ن یازدواج صور  هیازدواجه..اونم   یزنیراجبش حرف م یکه دار یزیاما چ

 ست یاخر عاقبت دروغ خوب ن گهی کنم تابلوهه د یدروغ زندگ  هیدوباره بخوام با  

  رهینشستمو به روبه روم خ م یقبل یاخم کردو روشو ازم گرفت خسته سرجا  کمی  هاکان
 باال دادو به سمتم برگشت   ییشدم هاکان ابرو 

 ه؟ یدادم شروط هم که مشخصه نظرت چ شنهادموی_من پهاکان

 فکر کنم  کمی  دی_با

  یگرفته باش متویتا فردا تصم  دیبا  تاینها  گهید میوقت ندار   ادی_فکر کن اما بدون ز هاکان
 ی ندیبرگرده خونه خستس شمام بهتره رستورانو بب خوادیم  تونیسور   یاالنم با اجازت آقا 

 نگفتم  یزیکه هنوز چ  ؟منیسور  ی؟آقا ی گفت ی_چ

 ریشب بخ یگریدرستو م میتصم  دونمی_مهاکان

 نیشدو رفت با حرص سرمو ب نیرفتنش نگاه کردم که سوار ماش ری حرص به مس با
  گهید یباز  ه یداشتم خودمو وارد   شهیهم بستم باورم نم  یدستام گذاشتم و چشمامو رو

به   عیکنارم نشست سر  یکی  کهویخداااا  یکار کنم؟ا  یخدا خونوادم اونارو چ یوا   کردمیم
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شونش گذاشتم اونم دستشو    یسرمو رو  دمو یشک   یپوف نیلیآ  دنیسمتش برگشتم با د
 دورم حلقه کرد 

 دلم؟  زی شده عز ی_چنیلیآ

 ی چی_ه

 بود؟  ی ..خب سر چدیزد ی حرف م دی داشت نهمهی_انیلیآ

 خودمو جمعوجور کنم بعد کمی_باور کن خودمم هنوز تو کف حرفاش موندم بذار  

 میکنیاز هم پنهون نم یزیمنو تو که چ  لید میکنی _خب به من بگو باهم حلش منیلیآ

نگران   کمی بهش اعتماد کنم به چشماش که  تونستمیشونش برداشتم م یاز رو   سرمو
 ده؟ یاز خودش نشون م یاگه بشنوه چه عکس العمل یعنیشدم  رهیشده بود خ

 ؟ ینگ یبه کس  یدی_قول م

 ووونهی_کدوم حرفتو رفتم جار زدم د نیلیآ

 ..ازدواج داد شنهادی..هاکان به من..به من..پزهی_چ

 جا خورد   یحساب نیلیآ

 تو هپروت   یرفت ای ؟ی دی_نه بابا..خواب دنیلیآ

  ینه ازدواج واقع نی لیآ ی_ازدواج سور

  کردمیخودمو سبک م دیبا ی طور هیکردن  فی بعد شروع کردم همه ماجرارو براش تعر و
 می نها یر ی گ میتو تصم تونهی م  دونستمی م شدمی آروم م نیلیبا حرف زدن با آ  ینطوریا

گوش داد به حرفام بود اما معلوم بود هم   هم تمام مدت در حال نیلیکمکم کنه آ
 و هم نگران  یناراحته هم عصبان

 ؟ یکار کن یچ ییخوای_خب منیلیآ
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 هنوز  دونمی_نم

  هینطوریآخه؟..اگه ا  یچ یعنی   یازدواج قرارداد لی د ستیندونستن ن یبرا یزی _چنیلیآ
 اصل قبول نکن 

تصادف و   هیقض نی ا نی لیآ  ادیداره به سرش م یاونجا چ یدونی ؟نمی _پس کارن چ
  نیا  یتو  ترسهیگذاشته زود زود م ری روش تاث یهاکانو رامان بدجور  یدادهایدادوب

قشنگ  دیترسیکارن بدجور م مید یخندیبلند م ی با صدا  کهویمنو هاکان  یدوشب وقت
..فقط منو هاکان  مید یمنو هاکان فهم  قطف  نویا  اوردی خودش نم یاما به رو  دیپریرنگش م
  ت ی..واقعا انساننیلیاونم فقط با منو اون راحته آ  میفهمیاحساساتشو م  میکنیدرکش م

 بلرو سرش اوردم؟  نی خودم ا نکهیتنهاش بذارم؟اونم بعد از ا گهیم

 اورد  لی ن یاورد ی_تو ننیلیآ

باز کردم اگه من نبودم   به اونجا لروین ی همه مهمتر من پا ؟از یفهمی _من پنهون کردم م
 شد ینم ینطوریا

 هم تاب داد  یدستاشو تو  دویکش یپوف نیلیآ

 نبود  شرومونیپ یمشکل   چیه ینطوریبود ا  یازدواجتون واقع ن ی_کاش انیلیآ

و   یکه هاکان هنوز چه قدر از دستم عصب ینیبی..منیلیافته آ  یاتفاق نم  یزیچ نی _همچ
 بخشمی تورو راحت نم گهیدلخوره هربار بهم م 

 با حرص غر زد: نیلیآ

 واقعا مسخرس  دهیازدواج م شنهادیببخشه هم پ تونهی_اره خب هم نمنیلیآ

  رویکی  دی اما باالخر با  ستیدرست ن چکدومشونمی_متاسفانه دوتا انتخاب دارم که ه
  دیهم نبا ل ین یخودمو فقط بمونه حت نیموضوع ب  نیا  نیلیانتخاب کنم درضمن آ

 بفهمه

 به نشونه باشه تکون داد که مشکوک بهش نگاه کردم  یسر نیلیآ
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 شه یهم م ریحرفمم شامل دم نی _ا

 مونه یخودمون م  نیخب توهم ب یلی_خنیلیآ

 

 

 

 )هاکان( 

  عیسر  دیتا شن ری هم انداختم دم یرو  یزدمو پامو با خونسرد  یلبخند مردونه ا مچهین
 کرد یتعجب م دمیرسونده بود خونم حق داشت با خودشو 

 ام   یجد میلی_خ

 ؟ ی چ هیاگه معلوم بشه باز  اریدر ن یمسخره باز   ؟هاکانی_ازدواج قراردادریدم

به دست   یراه برا  نیکارهارو دوست ندارم بهتر   نجوریمنم ا  میندار ی ا   گهیچاره د  ری_دم
 نه یاوردن کارن هم

 د یپرس یباال انداختو سوال یمبل کنار دستم نشست شونه ا   یرو دویکش  یپوف ریدم

 بود؟  ینظرش چ  لی_د ریدم

 کنه ی_گفت فکر م

 کنه؟ ی_به نظرت قبول مریدم

 دونم ی..خلصه نمهی کردنش کار سخت ی..راض یزنیحرف م  لیدرباره د  یدار ری_دم

 پاش زد   یبه رو یضربه آروم دویکش  یکلفه پوف ریدم

 نگو  یزیهم چ نیلی به آ یدونیفقط تو م نویا  ری_دم
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به بعدش   نجایبه نظرم تو فکر کن که از ا مونهیم   نمونیرازه ب هی نی _نگران نباش اریدم
 ی کار کن یچ

همون طور که   زدمیگدار به آب نم یکرده بودم ب زوی دادم فکر همه چ ه یمبلم تک یپشت به
  ریگرد شده و متعجب دم ی شمابه چ زدم یحرف م ست ین یانگار اصل کار سخت  یالیخیبا ب

 کردم یهم نگاه م

 تونمیم  ینطوریا کنمی بعد عقدش م کنمیم   تیقبول کنه شکا  شنهادمو یکه پ لی_د
  یلیفکر کردن خ نایاز االن به ا  نایکنم پشت بندشم دادگاه و حضانت و ا  یرسم تمویشکا

 ه یچ  لینظر د نمیبب دیبا  ری زوده دم

  نیا  یکه تو  یکس دونمیباشه چه م تونهیهم م  یا  گهی هم نباشه کس د لی _اگه دریدم
 یقبولش کن یمورد بتون

 کنم یقبول نم رم ی قبول ندارم وکس رم یندارم..کس ی_کس

 یخب حقم دار  ل؟بلهی فقط د یعنی_ ریدم

 منحرف  شعوری کرد پسره ب ینگاه کردم که تک خنده ا  ریچپ به دم چپ

ازدواج    نینکن همچ یمعن  گهید زی چ هیخواهشا حرفمو به  ستی حرفا ن ن ی_بحث ا
 هستش   یباور کنه که واقع تونهینم یکس لیاز د  ریغ یبا کس یعیسر 

 باشه قابل باوره  لیاگه با د یگی م یعنی_ ریدم

 کنم؟ ی_اشتباه م

 ؟ ی_نه داداش به مادرت گفتریدم

 رم ی گیم میتصم   خودم ییموردا   نیهمچ هی ی تو دونهیشد اما م یعصب کمی_بهش گفتم  

 جا خورد  ریدم

 ه؟ یازدواجت سور   یخاله لمان نگفت  ؟بهیچ یعنی_ ریدم
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کار دخالت کنه چون بحث کارن   نیا  یتو  یکس دمیاجازم نم  یدونیم  نویفقط تو ا  ری_نخ
ازدواج اونو    نیدوست داره ا یلیخ لرویکارن د کنمیاون فکر م یوسطه به خوشبخت 

 کنهیخوشحال م یلیخ

  ایگرفتم    یدرست میبه نشونه اره تکون داد هنوز خودم مطمئن نبودم که تصم یسر  ریدم
بره البته اگه   شیخوب پ زنمی بودم حدس م یراض دادمیکارو انجام م نیا  نکهینه اما از ا 

 وسط زده نشه نیا  یگند

ازدواجو دوست ندارن..مثل   نی هستن که ا ییکسا   هیوسط    نیکه ا یدون یم  نمی_اما ا ریدم
 رامان 

مبل    یسرمو به پشت  دمویکش یبه نشونه اره تکون دادم پوف یاخم کردمو سر  کمی
 هم بستم    یچسبوندم چشمامو رو

 ؟ یبش  ریباهاش درگ ییخوا ی_تو که نمریدم

به رامان حس داره   لی د دونستمی اگه م  ادیکم کم باهاش کنار م ستی ن یریبه درگ یاز ی_ن
 دادمینم دوشنهایپ نیا

  کردمی وقت فکرشو نم چیجنگ آور..ه یعروس  هیجنگ بزرگ مقابلمونه   هی_هوف ریدم
 بشه نطوریا  ت یعروس

 نگران نباش  کنمیزن گرفتم جبران م ی..وقتستیکه ن  می_ازدواج واقع

 ؟ ی ریمراسم بگ  ییخوا ی_نمریدم

باور کنن اما   گرانید نکهی و هم ا  لی تشکر از د ی..برا رمیگی م نیمراسم سنگ هی_اتفاقا  
هاشو به  نهیهمه هز  کنمی بخواد براش فراهم م یهرچ لید کنمیشلوغ نم  ادیعقدو ز 

باشه اون   یهرچ ارمیهرچه قدر هم بخواد نه نم هیمهر شمیعنوان همسرش متقبل م
   ارمی فشار ب ادیبهش ز  دیدختره نبا

 ی هم هست ی_خوبه پس به فکر همه چریدم
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 خونشون  میری زنو بچه جلل که برگشتن م گهید  زیچ هی  ی_اوهوم برنامه ها دارم..راست

 _چرا؟ ریدم

داشته باشه  یکه سرپناه زنم یبه اسمشم م کنمیزنش دستوپا م ی برا  یخونه نقل هی_
اون دختره   مارهیبه مهرانا سپردم درباره ب کنمیخرجومخارج بچشم خودم پرداخت م

 کنه   قیتحق

 ی کارو کن نی ا  ییخوا  یم  ی_مطمئنریدم

کنم من به اون مرده گفته بودم بهم زنگ بزنه به دخترش   دیترد  د یبا  ؟چرایچ یعنی_
 کنمیکمک م

 _باشه رو کمک منم حساب کن ریدم

 ر ی آذوقه براشون بگ کمی یتونی_اگه م

 کنم ی_اونم چشم حلش مریدم

 

 ( لی)د

شده بود هاکان صبح بهم زنگ زد ازم خواسته بود تا جوابو بهش بگم اما فعل  عصر
  هی یحت   میحرف زده بود  یلیدربارش خ نیلی با آ کنمیبهش گفتم دارم دربارش فکر م

  ونیهمشو با هاکان درم دیکرده بودم که با  هیته  خواستمیکه م ییزای از سواال و چ ستیل
سر اومد    هیهاکان ظهر  گفتمیبهش جوابمو نم کردم ی نم دایو تا جواب اونارو پ  ذاشتمیم

نگاهش به دفترچم   کهوی بهش دادم   یرستوران باز باهام حرف زد و من جواب تکرار
چون با   سمینو یم  دیخر ستیدارم ل  کردیفکر م نوشتمیتوش م ییزا یچ  هیافتاد که داشتم  

که  هی سواال ستی منم بهش گفتم که ل  کنمیکار م  یدارم چ طیشرا  نی حرص گفت که تو ا 
رزرو   زیم  گهیدو ساعت د یاونم گفت که برا میانجام بد  دیکه با  ییازت بپرسم و کارا  دیبا
حوصله   یو ب  کردیدرکم م نکهیاز ا  میدربارش حرف بزن مینیبش یی جا  هی م یبر کنهیم
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ل  خوشحا یلیحاظر بود جواب سواالمو بده خ  نکهیو ا   یکشک چ  ی سوال چ  گفتینم
  لی موبا ه یدست بوراک شدم   لی متوجه موبا امی ب رونیاز رستوران ب  نکهیبودم قبل از ا

از هوا براش نازل شده   کهوی بود که  لیکه دست ن یهمون نیگرون دستش بود ع یلیخ
 ینطور یا  لی پولدار شد موبا نقدریا  کهویداشت چه طور  گهید ل ی موبا  هی  نکهیبود ا
شاپ که  ی..وارد کافیدیم  ریگ ییزا یبه چه چ ی باال انداختم تو هم دار یا  د؟شونهیخر

که   یا شهیشاپ دو طبقه ش  یکاف هیحرف نداشت    قشیسل شهیزدم هم یشدم لبخند 
معلوم بود که   زی و آسمون ساحل و همه چ  ایبود در یا  شهیاطرافش ش یوارها ی سرتاسر د

  یتو  خوردویخلق کرده بود نگاهم به هاکان افتاد که داشت قهوه م یقشنگ  یلیخ ویو  هی
   ودفکر ب

 منتظرت گذاشتم؟  یلی_خ

گذاشتو بهم نگاه کرد لبخند  زیم  یقهشو رو   دیبه سمتم برگشت فنجون سف هاکان
 چشماش بود  یتو  ی خاص یسرد  هیزد که چهرشو مهربونتر کنه اما هنوز  یکوتاه

 ن یبش ی..خوش اومد ستی_مهم نهاکان

موهامو   کمیکنار خودم گذاشتم   فمویروبه روش نشستم ک دمویمقابلشو عقب کش  یصندل
  دم یهام کش یبه چتر یدست ضم یاسترس و غر  یبود جمع کردم از رو   ختهیکه دو طرفم ر
 زد   یمتوجه استرسم شده بود لبخند محو  کردیحرکاتمو کنترل م یچشم ریهاکان هم که ز 

 ؟ ی_استرس دار هاکان

 _نه چرا استرس داشته باشم؟ 

 ؟ یاسترس گرفت یزنم بش ییخوا ی م نکهیاز ا  هی..چیشد یطور هی_ هاکان

انگار بهش    زدی حرفو م  نیداشت با اعتماد به سقف ا  یطور هیحرص بهش نگاه کردم  با
 گفته بودم اره 

..دوما زن تو شدن  تیزن واقع ت،نهیزنت بشم..البته زن سور  ستی _اوال هنوز قرار ن
 خواد یترس م خوادینماسترس 
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  گهید یکی  ینیبب یشب برگرد   هی ای  یاز دستم بد   کهوی  یترسیم ی_اوهوم حقم دارهاکان
 داره  ادی مثل من طرفدار ز  ی که مرد یدونیجاتو گرفته م

 فته؟ یجناب خودش یطرفدارات باش نی از هم یکیبا   یری _پس چرا نم

 زم یتر و قابل هضم تره عز  یواقع  هیبق ی_با تو باشم برا هاکان

شده   یمی صم  کمیمهربون و   افش یگذاشت ق زیم  یدستشو رو  هیهاکان  دمیکش یهوف
بهتر باهاش حرف بزنم هاکان بهم   تونستمیبهتر بود م ینطوریکلفه نبود ا  ا ی یبود عصب
 کرد  یاشاره ا 

 ؟ ی اوردی_دفترتو نهاکان

 ذهنم ثبت کردم   ی_همشو تو

 زی م ی بهش زدمو دستامو رو ییمنم لبخند دندون نما زد  یلبخند مردونه ا  هاکان
تکون   ی مرتب و آراسته هاکان دست  پیخوشت  شهیگذاشتمو بهش نگاه کردم مثل هم

 دادو منتظر بهم نگاه کرد با همون لبخندش گفت:

 ینش یوارد مسائل جزئ  ادیز  دوارمیبپرس..فقط ام  ییخوایم  ی_باشه..منتظرم..هرچهاکان
 ن یزم ریز  یبر یکه آب ش  کنمیم فی تعر  یطور هیچون 

 باال داد ییگرد شده بهش نگاه کردم که ابرو  ی تعجب و چشما با

  یچیبهت گفتم که ه ییطورا   هی  شبی..چون فکر کنم دهی_منظورم مسائل زنوشوهر هاکان
 افته  یاتفاق نم  نمونیب

از قهوش خورد گارسون که   کمیتر شدو   ظیغل کمی بهش رفتم که لبخندش  یغره ا  چشم
  یسفارش داد بعد از رفتن گارسون چشما  کیهردومون چاکلت و ک   یاومد هاکان برا

بکشم و شروع کنم به حرف   یقیمنتظر هاکان به سمتم برگشت که باعث شد نفس عم
  کردمیبهش نگاه م یکنم اما وقت دا یزدن چون انگار وقتش بود که جواب همه سواالمو پ
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لبخند که بدجور خونسرد بودش حرصمو باال   هی لم داده و داره با   ی که راحت به صندل
 دادم فعل سواالمو عقب بندازم  حیترج اوردیم

تو روز روشن قرارداد   یدار  یچه طور فهممیجناب پاشا؟نم ای عا یآروم  نقدری_تو چرا ا 
 ؟ ی بندیازدواج م

 تا شب باهات قرارداد ببندم ملکه  یی خوای_مهاکان

 به سمتم خم شد و ادامه داد کمیگذاشتو   زیم   یدستاشو رو  بعد

 ؟ ی ترسی م نقدریتو چرا ا فهممی_منم نمهاکان

 ..ترس نداره؟ میدروغ بگ  می خوای_م

 یمورد تجربه دار  نیقبل تو ا  یدروغ بگ ستیبار که قرار ن نیاول ی _باالخره برا هاکان

  یرو  یباال داد منم لبخند گنده ا  ییابرو نهیکه منتظر بود االن حرص خوردنمو بب هاکان
 لم دادو بهم نگاه کرد  ش یدوباره به صندل یلبام نشوندم اما اون با خونسرد 

  یبرا  گرو ید  یکی یشیمجبور م یبه حرف زدنت ادامه بد  ینطوری ا  گهی د کمی  زمی _عز
 یکن دا یازدواج پ

نگاه کنم   زی به م کمیبکشمو   یتکون داد که باعث شد پوف به نشونه اوهوم یسر  هاکان
 داشت   یطرح خوشگل

که   یتنها کار میشناسیم  گرویگذشته دوتامونم همد   زایچ  یلیخ نمونی ..بلید نی _ببهاکان
  ستین  یکار ساده ا  دیباشه..شا میهمه باور کنن که منو تو باهم ازدواج کرد  نهیالزمه ا

 کنم که عاشقت شدم  یباز  نویمدت نقش ا هی تونمی که م کنمی من فکر م  یقبول دارم ول

ازم   یاد یمعلومه تو ز  میکنیباورشون م نی هم یبرا  کننی_معموال آدما با عشق ازداج م
 هاکان   نویا  فهمنیهمه م ادی خوشت نم

 ؟ یتونیتو م کننیباور م نو یوانمود کنم که دوست دارم و همه هم ا  تونمی_من مهاکان
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 ش نگاه کردم به یسوال

 _وانمود کنم دوست دارم؟ 

 ی ریمی و براش م یمثل منو دوست دار  یمرد جذاب نکه ی_اوهوم..اهاکان

  کمیهاکان   دیبه لباش کش یدست  دویکردم خودشم خند ییصدا  یتک خنده ب ناخواسته
 شد طونینگاهش ش

 ؟ یدوسم دار یوانمود کن  یتونی _بگو..مهاکان

  یحت گفتیته دلم م یزیچ هی وانمود کنم    تونستمی به نشونه اره تکون دادم واقعا م یسر
  رینخ دمیفهمیم کردمیاحساساتمو کنترل م کمی  ی وانمود کردن هم نباشه اما وقت  دیشا

 ی ا  گهید زیفقط قراره وانمود کنم نه چ

 تلش کنم  یلیخ دی..باتونمیتلش کنم م  کمی یعنی..تونمی _م

 تلش کنم تا وانمود کنم دوست دارم  یلیخ  دی_اره منم با هاکان

  یزد انگار هردومون از سر لجباز  ی به نشونه اره تکون دادم که لبخند محو مردونه ا یسر
  مونی اما به خاطر غرور و لجباز  میوانمود کن م یتونستی م مینداختی باهم کل م میداشت
 م یاز دست بد  رو ی زی چ میخواستینم

 می کنیمون تلش م_خوبه پس دوتا هاکان

داشت مسخرم   ای حاال  رفتیلبش نم  یداد لبخند از رو هیتک  شیدوباره به صندل هاکان
  دویبهم مال کمیبود هاکان کف دستاشو   ش یو خوشحال  یواقعا نشونه مهربون ای  کردیم

 بهم نگاه کرد 

 سراغ سواال   می_خب برهاکان

 ه یتا بپرسم کاف ستوپنجیب ست ی فکر کنم از مهمتراش ب یسوال دارم ول یلی..خمی_اره بر

 تر شد خندش گرفته بود  ظیلبخندش کم کم غل  هاکان
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حد به سوال معلمام جواب    ن یوپنج تا؟من تو مدرسه هم تا ا ستی ب ستی _بهاکان
 دادم ینم

 ی جواب بد  دی با  کنمیمن فرق م ستم ی_من معلمت ن

 شنوم ی..بپرس ملی_باشه بپرس دهاکان

 ؟ یکن یمسخرم م یدار  یعنیندت لبخ نی _ا

 ره یگی خندم م شهینداشتم فقط باورم نم ی_نه به جون بچه ها هاکان

به نشونه   یهاکان سر  میدیهمزمان هردومون باهم خند کهویتعجب بهش نگاه کردم  با
 خودشو جمعوجورتر کرد منتظر بهم نگاه کرد  کمی تاسف تکون دادو  

 م؟ یکنیم یخونه زندگ هی..تو  می_خب برفرض ازدواج کرد

 مونن یخونه م هیمتاهل معموال تو   ی_اره خب..زوجاهاکان

   دیفهمیمنظور منو نم  نیبابا ا یدست دست کردم ا کمی

 _واضح بپرس سوالتو  هاکان

 ؟ ی دیچرا جواب نم خوامیم ی چ یدونی_تو که م

واضح   دیباشه قراره همسرت بشم با  یهرچ یسوالتو واضح بپرس  دیشما با زمی _عزهاکان
ازم سوال   ینطوریاگه ا  ی که تو مغز کوچولوته و فکر کرد  یاالنم اون سوال یحرف بزن

 ی کور خوند دمیجوابشو م یبپرس

از شکلت داغم مزه مزه   کمیگارسون به سمتمون اومد با رفتنش  دمی کش یحرص پوف با
 کردم بعد بهش نگاه کردم 

 خوابم؟ یمن کجا م  نهی_منظورم ا

 انداخت بعد بهم نگاه کرد  نی کرد سرشو پا یتک خنده مردونه آروم هاکان
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نگران نباش براش   میدار ییفرقا  هیاما ما   خوابنیمتاهل کنار هم م  ی_معموال زوجا هاکان
خونرو عوض   دمیشا  یحت میاتاق بمون  هی یتو   میستیمجبور ن می کنیم دایپ یراه هی

چون   یخجالت هم بکش  ستین یاز ی ن میدیم ل یخونواده تشک هی م یباالخره دار میکرد
 اد یاصل بهت نم

که بدجور احساس   یشادو لبخند  افهیشده به ق زیر  یباال گرفتمو مشکوک با چشما  سرمو
 لباشه نگاه کردم  یاز لج من رو   کردمیم

 _خونواده؟ 

 _خونواده هاکان

 به اطرافم نگاه کردم   کمی  دمویکش یکشش ندم پوف گهیبحثو د نیکردم ا یسع

 کشه؟ یچه قدر طول م مونیازدواج سور  نیسخت..مدت ا  ی سراغ سواال   می_بر

 سوال بودم   نی_منتظر اهاکان

 گذره؟ ی م یازدواج سور نیبا ا  می..کل زندگپرسم ی_معلومه که م

باال دادو   ییانداخته بودم نگاه کرد ابرو نی پا به من که ناراحت و مظلوم سرمو  هاکان
 خورد  کشیاز ک کمی

 شه یتموم کنم مدت زمان ازدواجمونم تموم م نوی_هروقت من کار انگهاکان

 سال؟..چه قدر؟  هی_دوماه؟..شش ماه؟..

  ای ماه طول بکشه   هی تونهیم نی ثابت بشه ا نیکه جرم انگ ی..تا وقتلی د دونمی _نمهاکان
 شتر یب یحت  ایسال   هی

  دیباشه با  یاما هرچ  یسوال بعد  یمردد بودم برا  کمیبه نشونه باشه تکون دادم   یسر
 دم یپرسیم

 ؟ یکنی هم ملقات م  یا گهی د ی_خب..در طول ازدواجمون..با کسا 
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 بود  دهیانگار خوب منظورمو فهم  دیابروش باال پر هی  هاکان

 ادق باشم باهات ص ستمیمجبور ن  ستین ی_چون ازدواجمون واقعهاکان

  هیمن زنت باشم بعد با  شهی ..چه طور منهیمنظورم ا یعنی..یعنی..یز یچ نطوریا  شهی_نم
  کنهی شک م شنوهیم  یکی  نهی..منظورم ایباش گهی عده د

  میبا کس رمینم رونیب می با کس ذارمیقرار نم ی ..با کسلی د ستین  ی_باشه حرفهاکان
  هیمن   دوننیچون همه م کنهیتوهم به شدت صدق م یموضوع برا  ن ینخواهم بود اما ا 
 م یذره مرد حساس

 روبهش گفتم: ی حفظ ظاهر زدمو با لحن مسخره ا  یبرا  یلبخند

    ستی ن یقبول کنم باشه حرف  دی_مجبورا با

 _خب تموم شد سواال؟ هاکان

 گم یم شمی بق ادی ب دهیبه ذهنم رس نقدری_فعل هم

  ؟ ینگرفت متو یتو هنوز تصم یعنی_ هاکان

 فکر کنم  گهید  کمی دی_نگرفتم با 

 گفتم:  عی برداشتمو سر  فمویکلفه روشو ازم گرفت منم ک دو یکش  یپوف هاکان

 ؟ یرسونی ..من برگردم رستوران..منو مگهید  می_بر

 باشه؟  تونهی م ی_به نظرت جوابم چهاکان

بهم  و ره ی خم شدم که باعث شد سرشو باال بگ  یکم زیم  یبلند شدم رو  یصندل  یرو از 
 گفتم:  نداختمیدوشم م یرو  فموی ک کهینگاه کنه درحال

 منتظرتم   نتی_کنار ماش

 که منو رسوند رستوران به سمتم برگشت بهش نگاه کردم  هاکان
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 ی _ممنون که منو رسوند

 مراقب خودت باش   ستین یاز ی _تشکر نهاکان

 خدافس  نطوری_توهم هم

چشمم   کهویوارد آشپزخونه شدم   نکهیشدمو به سمت رستوران رفتم هم ادهیپ ن یماش از 
بغلش   یگذاشتمو به سمتش رفتم به آروم زی م یرو  فمویبه کارن افتاد چشمام گرد شد ک

 هم بودن   نیلیکردم رامان و آ 

 ؟ ی دلم؟از مدرسه فرار کرد زیعز یکنی کار م یچ نجای_تو ا

انشا درباره خونوادتون    هی د یبا گهیم  دهیم ر ی..معلممون بهم همش گلی_اره دکارن
  یزیچ تونم یدرباره خونتون درباره اتاقتون اما من اون خونرو دوست ندارم نم د یسیبنو
 کرد یم  وونمی فرار کردم داشت د سمیبنو

شد خوب شد  دایربع بعدشم سروکله عموش پ هیکه اومده  شهیم  یساعت  می_ننیلیآ
 ی توهم اومد 

 ان ینگرانش شده بود دارن م یخبر دادم حساب نای_به سولرامان 

  یتو  نکه یهم میاومد   رونیاز آشپزخونه ب هیدست کارنو گرفتمو همراه بق دمیکش یپوف
  یبه سمت کارن رفت رو  نایسول دنیرس نا یسول  نویانگ کهوی  میستادی سالن رستوران ا

 کارنو گرفت   یکوچولو یزانوهاش خم شدو دستا 

 م؟ یچه قدر نگرانت شد  یدونیزم؟میعز هی چه کار نی _انایسول

 _مدرسه خستم کرده بود کارن

 کارن جون؟   شهی_مگه آدم از مدرسه خسته منیانگ

به سمت من اومدو بغلم کرد منم خم  دیکش رونی ب نایسول یدستا  یدستاشو از تو  کارن
 بچگونشو بغل کردم  فیتن نح یشدمو به آروم
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گوشه   هی بمونم؟لطفا..مودب  نجایا  شهیبمونم..م نایا  شیمن دوست ندارم پ  لی_دکارن
از مدرسه فرار کردم از دستم   دیبهش نگ یدنبالمون ول ادیب میگی م می به دا نمیشیم

 شه یم یعصبان

پشت گردنش   شدویرفتار کارن کلفه م نیبه رامان که داشت از ا  نی غمگ دمویکش یپوف
  خوادی و نم ست ین یاتفاق اصل راض نی نگاه کردم معلوم بود اونم از ا دیکشیدست م
 ما بره  شیکارن از پ

بهت  زم یعز  م یبر ا ی..کارن جون بمیسخت تر نکن نیجون به نظرم کارو از ا  لی_د نایسول
 نجا یا  ارمتیکه دوباره ب دمیقول م

 اونجا   امیب خوام ی _من خونه شمارو دوست ندارم نمکانر

 یدار  یکه همه چ زم؟اونجای_چرا عز نایسول

  نینه خدا بب یهم ببندم وا یکه باعث شد چشمامو رو  دیکوب نیپاشو زم یبا لجباز  کارن
 د یکشیزجر م خوردویچه قدر داشت حرص م ینقدریبچه ا

اونجا   ستی هست تازه عمو رامانمم ن می هست نه دا لیاونجا نه د  ستی ن رمی_نخکارن
 ستم یخوشبخت ن

 م یبر دیاالن با  میکنیتو خونه صحبت م ناروی_کارن انیانگ

  هیو گرفته بهم نگاه کرد  نیدستاشو گرفتم غمگ یزانوهام مقابلش خم شدم به آروم یرو
 گشمی د یپاکش کردم اما اشکا  یبه آروم نی پا دی قطره اشک از گوشه چشمش چک

 شد   ریسراز 

  چیاما ه دیدوسم دار دیگ یهمش م می ..تو و دادی کنینم یکار میخوشبخت ی_چرا براکارن
 ل ید یکار  چیه دیکنینم یکار

 نکن دردونه کوچولوم  هیگر شمیپ یا ی م یکه به زود  دمی..قول قول مدمی _کارن بهت قول م

 اشکاشو پاک کرد  دیبه چشماش کش یدست کارن
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 بده  لروی_بوس د

  ری ونش که تحت تاثبچگ  یبا صدا  دویاونطرف گونمم بوس  دیخم شد گونمو بوس کارن
 کردنش قرار گرفته بود گفت:  هیگر

که نبود ماچش کنم به جاش تورو ماچ   می دا یبرا شی کیتو بود اون  یبرا شی کی_کارن
 کردم 

  دیبوس موی نیاستخون ب  یبچگونه کوچولوشو دوطرف سرم گذاشت خم شد رو یدستا  بعد
 م یبه روش زد ی که باعث شد همه تعجب بکنن اما منو رامان لبخند

 یمامانم  نی..علیدوست دارم د یلی_خکارن

 ی کرد یهانارو بوس م  ینطوریبل فقط ا طونی_شرامان 

 مامانم که تنهام گذاشته دوست دارم   نیع لرمی_دکارن

و    نیه سمت انگبرام تکون داد ب یزانوهام بلند شدم کارن دست یو از رو دمیبوس گونشو
گرفت که باعث شد   نوینگاه کرد اما روشو ازش گرفت دست انگ نای رفت به سول نایسول

 منو رامان همزمان باهم باال بپره   یابروها 

 روز؟ ی د نی؟عیکن یم  یباهام باز  نی _شوهرعمه انگکارن

 پارک  میر ی م  یی_صد البته کارن جان بخوانیانگ

 م یفقط منو تو بر  م یهم بخور یبستن می_خوبه بر کارن

با   نای سول  میبا خودمون نبر نارویسول گفتیداشت م میرمستقیخندمو گرفتم غ یجلو
  ری پنهون شدن به مس دمونیکه اوناهم از د میکرد  یازشون خدافس دیکش  یحرص پوف
 شدم  رهیرفتنشون خ

 تره  یمیبا اون صم کمی گذرونهیباهاش وقت م شتریب نی_فکر کنم انگ
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بچه  نی دور دور انگ رنیم کنهیم  یکه حوصله داشته باشه باهاش باز  یی_اره..وقتارامان 
 دوست داره البته برعکس خواهرم  یلیخ

 م یبکن میتونینم م یکه اصل دوسش نداره کار ییبه جا  رهی _کارن رسما داره م

چه   نجایا  نی بب میریکارنو ازشون پس بگ یطور  هی  دیبا شهینم م ینطوریا  ی_ولرامان 
اصل خوشحال   زدیحرف م یداشت درباره پارک و بستن  یوقت  یخوشحال بود حت یطور
 نبود

 گردونمیبهتر بگم..برش م یعنی ..میگردونی _برش م

 _چه طور؟ رامان 

 ن یبرگرده هممون باهم هم میکنیم یکار هی_

  ممویکردو رفت فکر کنم تصم یساعت ازمون خدافس میموند بعد از ن گهی د کمی  رامان
دراوردمو شماره هاکانو گرفتم چند   لمویموبا  کردمیمعطل م  نی از ا  شتری ب دی گرفته بودم نبا

 بوق خورد تا باالخره جواب داد

 ؟ ی دلتنگم شد  ی زود ن ی_به اهاکان

 نمت یبب خوامی_هاکان م

 رسوندمت رستوران  شهیهنوز دو ساعت نم لیشده؟د یزی_چهاکان

 می نیباهات حرف بزنم..کجا همو بب خوام ی _درباره قرارمون..م

 نجا؟ یا  ییا یب ییخوا ی_باشه من خونم مهاکان

 خدافس  ام ی_باشه االن م 

گفتم و    ییزا ی چ هی نیلیبه سمت آشپزخونه رفتم مختصر به آ عیکه قطع کردم سر  تماسو
  یجد  نیموضوع از ا  زدمیبا هاکان حرف م عتریسر  دیبا رونی از رستوران زدم ب  عی بعد سر
بلند به  یهاکان شدم با قدما  یل یمکث کنم..وارد و   یذره ا یحت  ای  دیترد  دیتره نبا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1191 
 

  یآشپزخونس و داره قهوه برا  یهاکان تو  دمی که د مآشپزخونه رفت یسمت در ورود 
 به سمتم برگشت  دنمیبا د کنهیخودش درست م

 ام ی مو عوض کنم منتظر بمون االن م..وقت نکردم لباسا ی_خوش اومد هاکان

 گفتم:  عی خواست بره که همون لحظه سر  هاکان

 می کنی_باشه..ازدواج م

صاف کرد آب  کم ی قشوی  دویبه کتش کش ی دست دیابروش باال پر  هی  ستادی ا  هاکان
 دهنشو قورت دادو مردد بهم نگاه کرد 

 ؟ ی گیم  ؟راسی _خوب فکر کردهاکان

 میازدواج کن  ایعجله کن؟خب ب ی_مگه نگفت

 گفتم  نیبه خاطرهم یگفتیم گهی د  زیچ هی_آخه چند ساعت قبل  هاکان

 ستاد یشد به سمتم اومدو روبه روم ا  قیبه صورت گرفته و ناراحتم دق کمی  هاکان

شکنجت   ستی قرار ن  یبغض هم کرد  ؟حتمای_انقدر برات سخته که باهام ازدواج کنهاکان
 کنم که:/

  نجاستیجاش ا  ستیکارن اونجا ن ی..جاشمیامروز کارن اومد پ ستین نی _به خاطر ا
 بکنم پس بذار انجامش بدم  تونمیم  یکار کمک  نیتو اگه با ا  شیپ

  ادیکرد انگار خوشحال شده بود اما ز  دی به نشونه اره تکون دادو حرفمو تا یسر  هاکان
 اورد ی خودش نم یبه رو

 م؟ یکرد  ی همو راض ی_باشه..حاال چه طورهاکان

نگاه معنادار بهش کردم که   هی  دمویکش یو حق به جانب بهش نگاه کردم پوف  یسوال
فنجون قهوشو برداشتو به سمت   هیبود منظورم چ دهیتکون داد انگار خودش فهم یسر

 سالن رفت 
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ن همون  نگرا قایمن نگران اون قسمتش نباشم بسپارمش به تو که منم دق ی_تو گفت
 که همه بفهمن؟  میبگ یقسمتم چه جور

شده بود عقب گرد کردو به    مونیبره تو سالن پش نکهیبهم نگاه کرد از ا  لکسیر هاکان
 سمت من که هنوز تکونم نخورده بودم برگشت 

 م یکنیحلش م  یجور هیخب حاال   یلی_خهاکان

 م؟ یکنیازدواج م میدار یگی؟میگی م ی_چ

 _خب اره هاکان

 دنبالش رفتمو با حرص گفتم: عیبعد به سمت سالن رفت سر  و

ازدواج   یچه جور  پرسنیم  دیکرد  یباهم آشت  یچه طور گنیم کننی_همه تعجب م
 م؟ یبگ یوقت چ پرسن؟اونینم نی کرد

تکون دادو حق به جانب  یبه سمتم برگشت منتظر بهش نگاه کردم سر ستادوی ا  هاکان
 بهم نگاه کرد 

 ؟ یدار ی_خب چه فکر هاکان

 گفتم:  عی به خودم گرفتم بعد سر  کننیکه دارن فکر م یینا یا  افهی فکر کردم ق کمی

 م یکنیم یباز  میکه همه فکر کنن دار م یگینم میجور میکنی داستان جور م هی_

 نمی_باشه..شروع کن ببهاکان

 جور کنم؟  یخب حاال داستان چه طور دمیبه سرم کش یفکر کردم دست  کمی

 ..من تو رستورانمروقتهی_مثل شبه..د

زدمو نگاهمو از چهره   یلبخند ن یداستانمم به خاطر هم یفکر کردم احساس کردم تو  کمی
 کردم   یالبافیخودم خ یمتفکر هاکان گرفتم و برا
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 البته   ییای با گل م ییای بعدش تو م نمیشی_من تنها م

 وسط حرفمو گفت:   دیپر عیسر   دی پرابروش باال هی  هاکان

 ام؟ ی_چرا با گل بهاکان

 به نشونه اره تکون دادمو گفتم: یسر د یرو لبم ماس لبخند

 یی ای راست م ینطوریخب هم  کننیشک م ینطوریا  یگی_اره راست م

 اومدم  ی_راست؟مگه قبل کج مهاکان

 ش یهم چاشن حی لبخند مل  هی ییا یعصاقورت داده م نطوریهم نهی_منظورم ا

لبام نشست هاکان    یرو  یاز کنارش رد شدمو به سمت سالن رفتم لبخند گنده ا  بعد
 گفت:  نشستیمبل روبه روم م ی اومدو رو   یهمون طور که به سمتم م

 _خب بعدش هاکان

  فی شده بودم شروع کردم به تعر اهامی غرق رو کردموی نگاه م رون یکه داشتم به ب نطوریهم
 کردن 

ول   ویهمه چ  یگیبعدش تو م  میزنی ش درباره روابطمون و..حرف مخب بعد می_بعدش..ا
 میو از عشق حرف بزن میکن

 بود ومدهیتوهم رفت انگار خوشش ن  افشیق کمی  هاکان

 کنم یرفتار نم ینطوریو اصل هم ا   زنمیحرف نم ینجوری_اما من ا هاکان

 نگاه کردم   بهش

 کن  فی _خب باشه تو تعر 

به بوس کردنم منظورم بوس   ی کنیو شروع م یکنی م  یازم معذرت خواه ییا ی_تو مهاکان
 کردن گونمه 
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 تکون دادم   نیبه نشونه نه به طرف یزدمو سر یحرص لبخند  با

 کنن یقشنگ شک م کنمیاصل نم یرفتار نیهمچ هی_نه..اصل..من  

 م؟ ی کرد  یآشت ی_باشه..پس چه طورهاکان

 م یحل کن  رویچهمه  میگرفت میو تصم  میحرف زد  می_خب نشست

 درنگ کنه حرفمو ادامه داد نکهیبدون ا  عیسر   یلیهم خ هاکان

 زادواج دادم  شنهادی_بعدشم بهت پهاکان

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما  با

 _همونجا؟ 

 م یزودتر ازدواج کن می خوایم  می_خب عجله دارهاکان

 کنه؟ یباور م نارویا  ی_آخه هاکان ک

 تو بگو  میبگ ی_باشه چه جورهاکان

 موهامو مرتب کردمو به خودم اشاره کردم ژست گرفتم   کمی

 من تو رستوران بودم  نی_خب بب

 _بازم تو رستوران؟ هاکان

 خونمون   ا یب ییخوایتو رستورانمه م می_من زندگ

 نه باال اوردو گفت:  یدستشو به معن هاکان

 _نه همون رستوران خوبه از اونجا ادامه بده هاکان

 یی ا یتو با گل م  _من تو رستورانم و 

 با حرص و خسته بهم نگاه کردم منم دستامو تو هوا تکون دادمو گفتم: هاکان
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 شمیمنم از دستت خوشحال م   ینطوریا یکن  یکه باهام آشت ییای گل م ه؟بای_خب چ
 گل سخته؟   دنی برات خر نقدریا

 د یکش  یپوف هاکان

 ..باشه ادامه بده هیکار راحت  یلی_نه نه خهاکان

  لی د یگیبعدش م میکنیرابطمونو از همه پنهون م نی ا  میگینم یو به کس میکنی م ی_آشت
 باشه بفرما  گمی حرفا دارم منم م یسر هی

چشم  یبگ د یباشه بفرما با یچ یعنی ومدی_صبرکن..اصل از لحنت خوشم نهاکان
 انگار طلبکارشم شنومیم

 ..خوبه؟یدار ی چه امر زم یچشم بفرما عز  گمی _باشه م

 ره ی خوب جلو م شتریب یقربون صدقم بر کممی_اره اون وسط هاکان

  زیم  یبکشه فنجون قهوشو رو یدار بهش کردم که باعث شد هاکان پوف ینگاه معن هی
 گذاشتو با حرکت دستش بهم فهموند که بهتره ادامه بدم منم ادامه دادم: 

 ..  نتیتو ماش م یری م شمیباهات همراه م گهی_اره د 

 گه ی _نه دهاکان

 م یباهم مرورشون کن دیبا  پرسنیم اتویجزئ نیهاکان دخترا ا شهی_نم

 دیکش یکلفه پوف هاکان

 _باشه ادامه بده هاکان

  میر یباهم م کنمیمنم قبول م  یدیقدم زدن م شنهادیبهم پ پارک بعد  میری م  نتی_با ماش
 به قدم زدن   کنمی پارک شروع م
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  دی رفتم هاکان هم به دنبالم بلند شدو حرفمو تا اطیبلند شدمو به سمت ح عی سر بعد
 کرد 

 _بله..خب ادامش هاکان

 قشنگ  یلیجنگل خ هی ست یکس ن چیه می _خب فقط منو تو

 _پارک نبود؟ هاکان

..بعد باهم قدم  گهید میگی م شویکیهست اسم   ای پارک جنگل نی_نه بهتره جنگل باشه از ا
و من باز تعجب  ید یتوهم جوابمو نم پرسمیم یو ازت سواالت  کنمیمن تعجب م میزنیم
 کنم یم

به  یهاکان هم دست  کردمیم  فیتعر  جانیغرق شده بودمو داشتم با ه اهامیرو  ی تو
 کرد یم نگاه مبه دویکشیلباش م

باغچه  ه ی  رمی به سمتش م ع ی سر  نمیبی م ییروشنا هی کهویدرختا  نی ب یکیاون تار  ی_تو 
   هیا شهیش یهمه چ واریدرود  م یری به سمتش م عی سر هیزمستون

 ه یا شهی ها ش یباشه باغچه زمستون یا شهیش  دی_معموال با هاکان

  یهمراه با کل دیقرمز و سف یگفتم خب..اره بعد داخلش پر از بادکنک ها  نوی_اره منم هم
 گل خوشگل 

 گفت:  یبه خودش اشاره کردو با لحن مسخره و کنجکاو هاکان

 _اونوقت من درستشون کردم؟ هاکان

به نشونه  یسر   دویکش یسکوت باال اوردم که نگاهشو ازم گرفت پوف یدستمو به معن کف
 ه به اون ادامه دادم تاسف تکون داد بدون توج

..من چشمامو  مونهی م ا یاونهمه گل و بادکنک مثل رو  نیب یبریمنو م یری گی_دستمو م
 و..  واشی  واشی  میشی م کی بعد بهم نزد  بندمیم
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 م؟ ی بوسی_همو مهاکان

 گفتم:  عی بود سر  دهیابروش باال پر هیچشمامو باز کردم هاکان   کهوی

 ی دیازدواج م  شنهادیبهم پ یزنی ..زانو مری_نخ

 زانو بزنم؟:/  ید ی_منو د هاکان

 گفتم: کلفه

 بگو  ستادهی_باشه ا 

 نجا یبسه تا ا  ییخدا  لی_د هاکان

 فهمن یم میهماهنگ نباش  پرسنیازمون م نارو یا  میهماهنگ باش دیما با  نی_بب

 کوتاه گفت:   یلیلبخند مردونه خ  هیبه نشونه باشه تکون داد بعد با  یخونسرد سر  هاکان

تا   ییخوای..مکننیکار م یعصر شرکت چ فتیش می ت نمیشرکت بب رمیسر م  هی_من  هاکان
 توروهم برسونم 

 رم ی گیم  ی_نه ممنون تاکس

که اومدم    رونیبرداشتم ب  فمویبعد رومو ازش گرفتم به سمت داخل خونه رفتم و ک و
 هاکان بهم نگاه کرد 

 رستوران؟  ی ری_مهاکان

 جواب پس بدم؟  دی_با

 زنهیحرف نم  ینطوری_آدم با نامزدش ا اکانه

 ینامزد قلب  نمی_برو بب

 سر اومدم رستوران   هی  دی_شاهاکان
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 ؟ ی بری_نبودم سرمو م

 ارم ی_بدترشو سرت مهاکان

 حوالم کرد  ی زدو چشمک یلبخند دیکردم که خودشم خند یخنده ا  تک

 _برو خانوم کوچولو..مراقب خودت باش هاکان

 ی جناب نامزد بابا  نی_شمام همچن

 

 

 )هاکان( 

از دوستام زنگ زده   یکیبه  گذشت یم  لیاز رفتن د ینشسته بودم دوساعت نمیماش ی تو
 یهمه چ گهی ساعت د  هیباهاش حرف زدم اونم بهم قول داد تا  یبودمو درباره مسائل 
  یسر ه یگذشته عکسارو برام فرستاد آماده بود  میدوساعت و ن ایآماده باشه االن تقرب 

پس بهتر   شدیآماده م گهیساعت د  هیتا  ینطوریا  فتمداشت که بهش گ از ین یخورده کار
زدم از کارم خوشحال بودم به خصوص از   یبزنم لبخند محو مردونه ا   لیزنگ به د هیبود 

افتادم    یم  لید  ایبهتر بگم رو  ایداستان   ادی یطرفم وقت  هیقبول کرده بود از  لی د نکهیا
 واقعا بامزه بود  گرفتیخندم م

 شده؟  ی_باز چلید

 رون یب میبر ا یدارم ب ییحرفا  هی_

 ؟ یمنصرف شد شدی_چلید

 رستوران  یجلو  امیم م یحرف بزن  دی_نه با

 کار دارم  نجایهاکان؟من ا  کشهیکه طول نم ادی _ز لید
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چشم  ی باهات حرف دارم بگ رونیب میبلند شو بر  گفتمیبار م هی  اتیرو  نی_کاش ع
 یغر نزن نقدریسرورم و ا 

اون حرف   یطلبکارا شد  نیع  ی_اوال من نگفتم چشم سرورم گفتم باشه بفرما تو گفتلید
 تو بود 

 _خب همون 

 پس نمت یبی_باشه ملید

 آماده شو  ی زود کمی_نزد 

  ستادمی رستوران که ا یلوکردم ج شتریسرعتمو ب کمیزدم  یقطع کردمو لبخند محو  تماسو
 راه افتادم به سمتم برگشت  نکهیبه سمتم اومدو سوار شد هم لید

 ست؟ یکه ن یدور ی_جا لید

 _نه

 ن یماش م؟تو یحرف نزن نجای_خب چرا هملید

 _نه

 با غرغر به سمتم برگشت  دویکش یپوف خورهیکه معلوم بود داره حرص م لید

 یشیم  دهید یجور هی؟ی_هاکان تو خوب لید

 به روش زدمو گفتم:  یسمتش برگشتم لبخند کوتاه محو  به

 ی فهمیم رویبعد همه چ کمی_

 

 ( لی)د
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دور   گفتی بود آقا م کی نزد نهیا شیخوب میراه بود ی که تو  شدیم  یساعت مین
 به سمتش برگشتم   یسوال یراه خاک  هی  یتو  دیچیپ  دمید  کهوی:/ ستین

 م؟ یری کجا م می_هاکان ما دار

 خاک کنم البته فکر کنم آب هم باشه  ریدوروبرا سرتو ز   نیا  خوام ی_مهاکان

 نبود یبامزه ا ی_اصل شوخ

باهم  میهست گفتم بر  ی کافه قشنگ هیدرختا  نیندارم اونجا ب ت ی_نترس کار هاکان
 مینیبش

فقط درخت و   یبه اطراف نگاه کردم همه جا فقط درخت بود دوطرف جاده خاک  کمی
 کرد؟ یکار م یکافه چ  نجایبود ا یسرسبز

 کافه هست؟  نجایا  ی_تو مطمئن

شدو دورش   ادهیپ نینگاه کردم هاکان از ماش کمیشدم به اطراف  اده یپ ستادی ا  نیماش
 زد به سمتم اومد  

 نجا؟ یا می چرا اومد  یبگ شهیها کافه هست م  ونیلیشهر م نی _تو ا

 نتمون ینب یباشه که از چشم ها دور باشه و کس ییجا  هی_خواستم  هاکان

رفتم همونطور که دنبالش   رفتیکه داشت م ی همراهه هاکان به سمت دمیکش یهوف
خوشگل   دی سف یمی قد  نیماش  هیشدم که جلوش   یا شهیخونه ش هی متوجه   کهوی بودم 

به  یشده بود با ناباور یو بادکنک کار یگل کار  یحساب  یا شهیبود دور تا دور خونه ش
  کردیلبخند محو داشت بهم نگاه م  هیبا   هشدم به سمت هاکان برگشتم ک رهی روبه روم خ

چه طور تونسته بود بعد از سه  امیب رونیب یچه طور دونستمیهنوز تو شوک بودم نم
 آماده کنه  رو ی جا نیهمچ  هیچهارساعت  

 ؟ یچ یعنیاالن..  نی..انی_ هاکان ا 
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چه قدر   دیبه روم زد که احساس کردم قلبم لرز  یدستشو جلو اوردو لبخند مردونه ا هاکان
 کرد یلبخند مردونش جذابترش م

 می باهم بر ای _بهاکان

مردونش گذاشتم    یدستا یدستمو تو یزدمو به آروم یبه دستش نگاه کردم لبخند  مردد
صحنه   دمید  با مید یرس کشی به نزد  یوقت میحرکت کرد   یا شهیباهم به سمت خونه ش

فرش قرمز که روش پر بود از گلبرگ   هیزد  یلبخند  ستادوی هاکان هم ا   ستادمی روبه روم ا
قرمز   فدویس  یساده با ربان ها  دیقرمز و سف کدسته بادکن  نیچند  دیقرمز و سف ی ها

  یرو  یحت  دیقرمزو سف  یومی هل یپر بود از بادکنک ها  کسرهیبودم سقف  زونیاطراف آو
  میشد  یا  شهیفرش قرمز باهم وارد خونه ش  ری مس  یهم پر بود البته به جز رو نیزم

که  نهتصوراتم بود وسط خو نی ع یهمه چ شدی به همه جا زدم باورم نم یلبخند محو 
 به سمتش برگشتم  ستادمی ا

 شده  اهامی رو نیدرست ع  ی_همه چ

 اهام ی..درست مثل رو لید  یهست ی_توهم اونجور هاکان

 گفت؟ یم یداشت چ  نیکردم ا  تعجب بهش نگاه  با

 محتاجم بهت  رموی _انقدر دوست دارم..اسهاکان

حرفاش قرار گرفتم لرزش   ر ی اما ناخواسته تحت تاث  اوردمی رسما داشتم شاخ درم گهید
تر شد   ک یشد ضربان قلبم به شدت باال رفته بود هاکان بهم نزد  جادیتنم ا   یتو یخاص

طرف از موهامو زد پشت گوشمو    هی یدستشو باال اوردو به آروم ستادیکامل روبه روم ا 
لبام نشست    یرو یهم بستمو لبخند محو   یرو یآرومصورتمو نوازش کرد چشمامو به 

 شد ی داشت بهم منتقل م یچه قدر حس قشنگ 

   یکنیبه من نگاه م شهیکه هم نمیبب یچشماتو جور خوام ی_مهاکان

بهش نگاه کردم چه قدر   یچسبوند با لبخند محو  میشونیبه پ شویشونی پ یبه آروم هاکان
 یهاکان به آروم  زدیباهام حرف م ینطوریداشت ا  شدیشده بود باورم نم کی رمانت
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شد با   رهیم خچشمام برگردوندو به چشما  ینگاهشو رو  عی تر اومد اما سر  نی نگاهش پا
 کردم یخاص داشتم بهش نگاه م  یخوشحال هی

 بشه  یمن قاط  ینفسات فقط با نفسا  خوام یهاکان_م

زد به  یانداختم هاکان لبخند جذاب نی شرم دخترونم سرمو پا یزدمو از رو یمحو  لبخند
خوشگلش نگاه   ی به چشما کی با فاصله نزد ارمویخم شد که باعث شد سرمو باال ب  یآروم
 کنم

 عمر  هی..واسه یفقط مال من باش خوام ی_مهاکان

به   خواستیم نکهیموهامو نوازش کرد غرق محبت مردونش شده بودم پس ا  کمی  هاکان
  نیکنه ا یمنو راض ینطوری ا  خواستیخاطر کارن با من ازدواج کنه همش بهونه بود م

ازم فاصله    یگذاشته بود هاکان به آروم ری منو تحت تاث یاحساسات مردونش بدجور
کتش   ی مخف  بیج یچشمام دستشو تو  یلبش و نگاه رو  یگرفت همراه با لبخند رو

  دنیدرشو باز کرد با د یدراورد روبه روم گرفتو به آروم کی کوچ یجعبه قرمز مخمل هیبردو 
  رهی زدمو به چشماش خ یگرونه لبخند محو میلیحلقه درخشان داخلش که معلوم بود خ

 شدم 

 ؟ ی کنی_با من ازدواج مهاکان

به اطراف نگاه کردم به سمتش برگشتم که   کمیدهنم گذاشتمو   یجلو یبه آروم دستمو
لبخند جذابش به  یکج کردو بهم نگاه کرد نگاهم از رو   کمیمردونه سرشو به سمت راست 

گرفت چشمامو  لبام شکل   یرو  یظیخندون و خوشحالش رفت لبخند غل یسمت چشما
اره تکون دادم با همون لبخندم   ونهبه نش ی هم بستمو بازش کردم سر یکوتاه رو 

بهش نگاه   دیاورد لبخند رو لبم ماس نشی در جعبرو بستو پا کهویخواستم بگم اره که  
 باال انداخت یتکون داد لبخندشو پاک کرد وشونه ا   یکردم سر

 باور کنم بودنش  ی_کم مونده بود که منم به واقعهاکان
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به اطراف اشاره   کمیزدو  یهاکان لبخند شدیپاک م شتریلبم ب  یهر لحظه از رو لبخند
 کرد 

  یتر برا یع یطب یلیخ ینطوریا  میوقت فراموش نکن  چیروزو ه نیا گهی _فکر کنم دهاکان
   هیکیحرفامونم  میکن یم فی بچه ها تعر 

  یرومو ازش گرفته بودم صدا  دمیبه موهام کش یبه نشونه اره تکون دادمو دست یسر
  ینطوریسرم اکو شده بود ا  ی بود که تو  یناقوس وحشتناک  نیبسته شدن اون کاپ ع

  دونستم یم   دیبشم منه خرو باش چه قدر زود باورم شده بود با  جیگ کم یباعث شده بود  
بهم  یمی اومدم چون واقعا شوک عظ  یم مخودبه   دیبا  یاز طرف کنهیم یداره نقش باز 

 وارد شده بود که اصل برام قابل هضم نبود

 ی دیزحمت کش ادیز  یبود..ول یواقع یلی..خشهی_ا..اره..فراموش..نم

  یمعلومه..دوباره خوان میبگ دی که با یداستان گهی..دمیند  یسوت نکهی_اره به خاطر اهاکان
 م یتازه زندشم کرد   میکرد

 ی کرد   ی _خوبه..خوب فکر

  ز یچ هیواقعا هنوز تو شوک بودم  شدمیهم موفق م بایخوب حرف بزنم تقر کردمیم یسع
اصل   یناقوس وحشتناک بسته شدن جعبه مخمل ی صدا کهو یبعد  کردمیتجسم م گروید

 هوش از کلمو پروند 

محسوب   تو بمونه نامزد شیپ نم یا  یرستوران..بهتره برسونمت راست می برگرد گهی_د هاکان
 یدستت کن دیبا  میشیم

هاکان از  اوردیانگشترو برام درن ای دستم نکرد   یجعبرو از دستش گرفتم حت یسخت به
بادکنک ها و   یرفت اما من ناخواسته نگاهم رفت پ یکنارم رد شد به سمت در خروج

دادن من که   بیفر یبهتر بگم برا  ا یدروغ  هی یشده بود اونم برا  دهی که کش یزحمت یکل
 به سمتم برگشت  ستادی بود هاکان ا  هضربه بهم خورد هی  ینطوریا  کهوی

 گه ید ایل؟بید  ییای _نمهاکان
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آروم باش از اولشم قرار نبود   لیبه نشونه باشه تکون دادم د  یسمتش برگشتم سر به
جلو برد توهم  رانهیجوگ  یلیخ رویپسره نفهم همه چ نی فقط ا  فتهیب یاتفاق خاص
   هیخبر  کنهیفکر م نی االن ا اریدر ن یباز  هیزا  یبهتره بر یشد  یاحساسات

 

 ( نیلی)آ

 من شد  ریهمش تقص دی..ببخش هانیال یسوپتم بخور  ی_نتونست

شده خلصه منم  رتیخورد تو د  شهیهم  شهی..سوپو مهیچه حرف  نیا  نی لی_نه بابا آهانیال
 مگه نه؟   گهیرستورانم د  ن یاز افراد ا یکی

داد همراهه   شی کردم که توجهشو به رانندگ دی به روش زدمو حرفشو با سر تا  یلبخند
تو رستوران خودمون نباشه   میداد حیترج میشام بخور رونیب میباهم اومده بود هانیال
 میجدا از اونجا باش  طی مح هیهم تو   میکه هم ازشون تقلب کن گهید ی جا هی  میبر

 _از سوپ خوشت اومد؟ 

 یدار یمحشر  قهیبود واقعا سل ی_عالهانیال

 هم از اون سوپ خوشش اومده بود  ری دم دونمی_م

 به نشونه اره تکون دادو گفت:  یشد سر یطور هی  افشی ق هانیال

 ادی خوششون ب دمی_باهانیال

جا خورد  کمی رفتارم  ریی تغ ن یاز ا  هانیبرگشتم ال رونیگرفت به سمت ب کمی  افمیق
 مشکوک بهم نگاه کرد  

رفتناتون   رونیب رویمدت که درباره آقا دم  نیا کنمیم  ن؟احساسیلیشده آ  یزی_چهانیال
 اون شوروشوق سابق برات نمونده  گهید  یزنیحرف م
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سوار بر اسب    هیهمون شوال  ریمدت دم هیچه طور ممکنه  دونمینم  یعنی_نه نمونده  
 ستمین ری من عاشق دم کنمی باشه اما حاال احساس م دمیسف

هول   کمی  هانیانداختم ال نی از شدت تعجب چشماش چهارتا شد مظلوم سرمو پا  هانیال
 کرد  

 _نه بابا هانیال

  رینسبت به دم دیبه نظرم با یا  گهید زیدوست نه چ هی_دوسش دارم..اما به عنوان 
 صادق باشم

 شه یم  یبازم قاط یهمه چ ینطوریا  یوا ی_ا هانیال

خبر نداره   میز یاز چ هیراض ی البته اون از همه چ  گمینم یزیفعل چ  نهی_اره به خاطرهم
  دونمیاز کنترلم خارج شده نم  یو همه چ ختهی مغزم بهم ر کنمیمنم که احساس م  نیا

  مونیچیمنو اون ه هانیال یدونیکرده آخه م رییتغ ینطوریچرا احساساتم نسبت بهش ا 
  دونمی ن نمرفتارمو  دنمونیطرز لباس پوش مونی اغذ یعلقه ها   یحت خورهیبهم نم

 نه  ایمنظورمو بفهمونم بهت   تونمیم

 یگیم   یچ دونمیم  نیلیآ کنمی_درک مهانیال

 خودمون بمونه باشه؟ نی ب دیبا  نی ا  هانی_ال 

جمله   دنیشده بود با شن دای از کجا پ  کهوی  شیحجم خوشحال نهمهیا  دونمیکه نم هانیال
 گفت:   عیبه نشونه باشه تکون دادو سر  یآخرم سر

 _باشه باشه حتما تو نگران نباش هانیال

اومدم خودم بودم واال منو   یم   رونیکه ب  هانیبرگشتم با ال رونیبه سمت ب دمویکش یپوف
  میهم باهم دوست بود هان یهرچند منو ال ریتا منو دم  میهم بود  هیشب شتریب هانیال

  شهیکه نم یالک نجوریمسئله فکر کنم هم  نیا  یتر رو  ی جد  کمی دی البته با
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 ( لی)د

هنوز لباسامم عوض   کردمینگاه م رونیمبل نشسته بودمو از پنجره بالکن داشتم به ب  یرو
دستورومو بشورم اومدم تو سالن   نکهیشدم بدون ا داریاز خواب ب  نکهینکرده بودم هم
داشتم هم  جانی نداشتم هم خوشحال بودم هم ناراحت هم ه رویچیاصل حوصله ه

 استرس اصل معلوم نبود چه مرگم بود

 ؟ ی کنیبه شوهرت فکر م یدار هیخوشگله..چ ری_صبح بخنیلیآ

سکوت باال اوردم   یبه سمتش برگشتمو دستمو به معنا  عی سر  نی لیبا اومدن آ  کهوی
 گفتم:  یتهاجم

 فهمهیم  لیاالن ن  نیلیآ  سی_عه ه

 ی به همه بگ ییخوا ی_خب بذار بفهمه مگه نمنیلیآ

 ل یبگم اما به کدومشون؟مامانم بابام ن خوامی_م

 ؟ ی نگ شهیاون دوتا هم هستن به مامان بابات م یگی اره راست م  ی_وا نیلیآ

 نگم شهیم  ی_چه طور

 ..گهیمن د  زیعز  ییخوا یعقدت دوتا شاهد م ی_خب تو فقط برا نیلیآ

  یوقت  شهیم  یمطبوعات یعن ی ن یا  کنمیم ین عروسدارم با هاکا  ؟من یمتوجه  نیلی_آ
که کنار هاکان آصلنه   ینیعه ا  ننیبیپدرومادرم م کهویپخش بشه  نترنتیخبرش تو ا

 کنم بهشون بگم  دایپ یراه حل هی  دیدختر ماست با 

  یچه طور  دونستمینگران بودم نم یلیسر جام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم خ از 
 به خونوادم بگم که سکته نکنن  مویتصم نی شدن ا ییکهو ی

آرزوشه دخترش   یبه نظرم پدرت از هاکان خوشش اومده بود هر خونواده ا  لی_د نیلیآ
 مثل هاکان ازدواج کنه  یکیبا 
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  ع یسر  دی چیم  زیم  یداشت نونو رو  کهیدرحال نی لیاپن گذاشتم آ  ینونو رو دمیکش یپوف
 گفت:

بگو   میکه باباجون منو هاکان عاشق هم هست یگ یبه بابات م ینطوریاصل ا  ن ی_ببنیلیآ
شد   ینطوریا  گهیکار کنم د یچ یرفت خودمم واقعا متعجبم ول ش یپ عی سر یلیخ
 ازدواج داد  شنهادیبهم پ یگیبعدشم م  یگی راستشو م یدار مینطور یا

 ؟ یعنی_ممکنه 

 _چرا ممکن نباشهنیلیآ

  قتی حرفات حق  هیاما بق میست یمنو هاکان عاشق هم ن مونهیدروغ م هی_اره خب فقط 
 داشت 

هول کنم نگاهمو ازش    عینگام کرد که باعث شد سر  یطور هی  دیابروهاش باال پر نیلیآ
 شدم  ینطوریوا من چرا ا   رمیبگ

 ن؟ ی ستیشما دوتا عاشق هم ن یعنی_ نیلیآ

با  کهو یدراورد  رویپن خچالیبرام دراوردو از تو  ییچپ بهش نگاه کردم که ادا  چپ
 گفت:  نیلیآ  عی اومد سر یکه از تو سالن م لین یصدا  دنیشن

االن بگو پخش شدنشو بسپار به خودش   نیهم ل یفرصت هم جور شد به ن ای_عا بنیلیآ
   گهیبه همه م رهیم

 

 )هاکان( 

لبخند   دنمیکه با د ل ین دنیکه در باز شد با د دی نکش قهیزدم چند دق لرویخونه د زنگ
 کنه؟ یداره به من نگاه م ینطوریچرا ا  نی جا خوردم ا کمیلباش نشسته بود   یرو  یگنده ا 

 ل؟ ین ی_خوب
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 ی اومد   ؟خوشی_اره شوهرخواهر خوبلین

 باال دادم  ییابرو  دمیکش یگرد شد پوف  چشمام

 گفته  لی_د

 مگه نه؟  ی دومادمون شد گهی _اوهوم..االن دلین

   ییطورا  هی_

با   یاد ینبود ز  یاز یعاقل اومد ن  هیدلم خداروشکر کردم که حداقل  ی تو نی لیاومدن آ با
 زد  یلبخند دنمی حرف بزنم با د لین

 ی _سلم هاکان خوش اومد نیلیآ

 خونس؟  لی_ممنون د

 گه یماجرارو بهشون م  زنهیتو اتاقه داره با پدرومادرش حرف م لی_د نیلیآ

 _نگفته هنوز؟ 

االناس که   د یری تندتند جلو م یادی ز  ماتتونیتو تصم کمیماشاهلل شمام   گهی _نه دنیلیآ
 تموم بشه 

 حرف زدنش تموم شده باشه دیصداش بزن شا   هی_

 در داد زد  یاز همون جلو لین

 آقاتون اومده  ای..بلید ی_آبجلین

 از تو اتاقش داد زد  لیکرد د  ینگاه ل یچپ چپ به ن نی لیگرفته بود آ خندم

زده به    ی خورد یچ یاول صبح ستیباز معلوم ن شعوریب لیباشه ن یه خر_آقام چلید
 سرت 
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 لیکردم خودمو بزنم به اون راه ن  یسع  دموی به موهام کش یدست دیباال پر  ابروهام
  لیگندت بزنن د  یا  دیخجالت کش کمی  نیلیحد ممکن گرد شد اما آ   نی چشماش تا آخر

 ی د یم  یسوت یکه دار

 هاکان اومده  زمی _عزنیلیآ

که خودشم  دینکش هیبه دو ثان دمیکه شن دنشویدو  یدر اتاق به شدت باز شد صدا کهوی
 جلوم ظاهر شد  

 ؟ ی..سلم هاکان خوبدی_اره..اره..آقام..اصل حواسم نبود ببخشلید

   زم ی_ممنون عز 

 ی خبر نداده بود ؟بهمیکنیکار م  یچ نجای_الید

 ن؟ ی پا  ییای دربارش باهات حرف بزنم م دیموضوع هست با  هی_

  یزیهم چ نیلیمنو آ  دیحرف بزن نجایهم دی ایب  نی پا دی هست بر  یاز ی_خب چه نلین
 ن؟ یلی مگه نه آ  میشنوینم

  میخرتوپرت هست جمعشون کن  کمیتو اتاق من   می بر  ایجان ب لین گهی _اره راست منیلیآ
 بدو 

خم شدمو پچ پچ مانند   لیبه سمت د کمی  یشدن به آروم میج نیلیهمراهه آ  ع یسر  لین
 گفتم:

 ی _خر خودت

 تو  ایخوب حاال..ب یلی_خلید

نداشتم   دنیپوش ییخونه شدم طبق معمول کفشامو دراوردم حوصله دمپا وارد 
به اتاق دخترا   میمبل نشست یرو  مویرفتم تو به سمت سالن رفت لیهمراهه د ینطوریهم
 تر شدمو گفتم:  کی نزد  لیبه د کمی  ستین یخبر دمید  یکردم وقت ینگاه



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1210 
 

 زنم ی شرکت حرف م  ر یدادم درباره اتفاقات اخ لی تشک یکنفرانس خبر هی_امروز 

 _خب؟ لید

رستوران هم شفاف  یگذار  هیدرمورد سرما  یجلسه باش نیا  یتو  دی _خب توهم با
 بشه  یکامل واضح و روشن رسانه ا  یکه همه چ میکنیصحبت م

 هاکان؟  یز یچ  نیهمچ  هی یهست برا  یاز ی_نلید

 خانومم  ستیاونجا اعتراض هم وارد ن  ییای رستورانم م کی _اره به عنوان شر

بزنم چپ چپ بهم نگاه   یشد که باعث شد ناخواسته به روش لبخند محو یطور هی لید
 بهش زدم  یکرد که چشمک

 ..اوه اوه خانومم ادینم  حرف  نی_اصل بهت ا لید

 ده ی هم که فهم لی؟نی_به پدرومادرت گفت 

 _اره به همه گفتملید

هم حلقه کردم بعد به سمتش برگشتم چه قدر صورت   یدستامو تو   کمی  دمویکش یپوف
 هم خوشگل بود  شیبدون آرا دشیگردو سف

 اصل بهش اعتماد ندارم  ؟چونی نگفت لیبه ن قتاروی تو که حق لی_د

ما   کنهیبهش نگفتم فک م  تو ی واقع نیمنم بهش اعتماد ندارم به خاطرهم  دونمی_ملید
 میهست گهیعاشق همد 

 مبل بلند شدم که باعث شد اونم بلند بشه ی به نشونه باشه تکون دادم از رو  یسر

 دنبالت  فرستمی..رانندرو منمت یبی _بعدازظهر م

 نمت یبی_باشه ممنون م لید
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  کی بهم نزد بایدروباز کنم به سمتش برگشتم فاصلمون تقر  نکهیسمت در رفتم قبل از ا  هب
دستمو سمت موهاش بردمو پشت گوشش   دمیپوش یبود همونطور که داشتم کفشمو م

 زدم 

 دیدرخش یامروز هم خواه  دونمیم  شهی_مثل هم

 تا باهات ست کنم منم لباس همرنگ کت و شلوارت دارم  ییخوای_ملید

درگاه   یبکنم دروباز کردمو تو  یچپ چپ بهم نگاه کرد که باعث شد تک خنده آروم بعد
 ستادم ی ا

هرچند   یپاشنه بلندتو اصل فراموش نکن یفقط لطفا کفشا  یست باش  ستین یاز ی_نلید
 ی بپوش یا گهی فکر نکنم کفش د

اما پنهونش کنم از حرص خوردنش   رهیکرد که باعث شد خندم بگبا حرص بهم نگاه  لید
بودنش   زهی م زهیر  زدیبود هرچند تو ذوق نم یا  زهیم  زهیدختر ر لید  بردمیواقعا لذت م

 اومدو خوشگل بود یبهش م

 شعور ی_بلید

 زم یعز نمتیبی_م

 نمت ی نب گهی _گمشو دلید

   ینیبیبعدازظهر باز منو م ی_ول

به بعد قراره   نیکردمو عقب گرد کردم خوبه از ا  یازش خدافس  دیکش  یبا حرص پوف لید
حرص خوردنش من    نیبا ا کردم یحرص خوردنش باشم:(احساس م نی شاهد ا ادیز 

 :(شمیچندسال جوون تر م 

 

 ( لی)د
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نشسته بودم خبرنگارا درحال عکس گرفتن بودن و هاکان هم درحال   یصندل  یرو
دوستان و    هینفر از بق نیو چند نی و انگ  نایسول ی حت  میون بودکردن بود همم یسخنران
 داشته باشن   تونستنیبا هاکان م یچه نسبت دونمیکه نم  ییآشناها

  یگذار هیسراغ سرما   میدرباره شرکت حرف زدم بر ی_خب به اندازه کافهاکان
در  شهی خبرها باشه اما هم  یدوست نداره تو  اد یکه ز  یبه عنوان کس دونمی..ممیشخص

جا جمع کردم که   هیهمتونو   ن ی به خاطرهم کنمیخبرهاس دارم توجهتونو جلب م  رراسیت
  یکه عاشقه کارشه و حساب یبا کس  خوامیذهنتون پاسخ بدم اوال م ی تو یبه همه سواال 

کار   نیشجاعت رسوند که وارد ا  نیکه منو به ا  یو تلش گره کس کشهی توش زحمت م
 کنمی آشناتون م ناریپ لنیرآشپز دبشم با س

  یرو  یدست زدنو رد دست هاکان که به سمت من اشاره کرده بودو گرفتن لبخند  همه
 کردم فقط به هاکان نگاه کنم   ی لبام نشوندم و سع

واسه   کنهیم  لیتبد  رینظ یشاهکار ب هیبه  یاثر هنر  هیبه  روی هرنوع غذا لی_اره د هاکان
به   شدیخنگ بودن م ی کس نیگذار باهوش مشخص نکردن ارزش همچ هیسرما هی

 و هاکان(شدم  لی ساکورا)رستوران د   کی شر میشخص هیبا سرما  نیخاطرهم

درحال حرف زدن بود نگاه کردم چه   یخاص تیزدمو به هاکان که با اقتدار و جد یلبخند
افتاد که    نایسولنگاهم به  کردیم یشفاف ساز  روی همه چ بای قدر قشنگ داشت با کلمات ز 

  دیکشینم نویزدم حداقل خجالت ا یموضوع خوشحال نبود به روش پوزخند  نیاز ا  ادیز 
 که شوهرش کنار دستش نشسته  

  هیوقت وارد سرما  چیه گفتمی که م یبزرگه وقت یل یخ شی_راستش ساکورا برام معنهاکان
 کردم  دایپ ییرستوران غذا  هی کی خودمو به عنوان شر  هوی شمینم ییغذا یگذار

گذاشت همونطور که   زیم  یهم قلب کردو رو  یبه سمتم برگشت دستاشو تو  هاکان
 من بود ادامه داد  ینگاهش رو 

 ..شدم شمیعاشق نم گفتمی م ی_وقتهاکان
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خودمو حفظ کنم   ی کردم خونسرد یم  یگرد شده به هاکان نگاه کردم اما سع یچشما  با
  یبگه ول یزیباره نگفته بود اصل قرار نبود چ ن ی در ا ی زیبه من چ نیتا خراب نشه ا 

  هیاما هاکان با  کردنیاالن..همه سکوت کرده بودن متعجب داشتن به هاکان نگاه م
لبم نشوندم تا همه    یرو  یلبخند  یبود به سخت ن م  یلبخند محو کوتاه فقط نگاهش رو

 خراب نشه    یچ

 کنمی..دارم ازدواج مکنمیوقت ازدواج نم چیه گفتمی که م ی_.قتهاکان

استوارش به سمتم اومد که باعث   یبلند شد با قدما  زی پشت م یصندل   یاز رو هاکان
  یجا بخورمو ضربان قلبم باال بره دستشو به سمتم دراز کرد به آروم شتریب کمیشد 

و   تادس یهم کنارم ا  یبلند کردو روبه رو  یصندل ی دستش گذاشتم منو از رو  یدستمو تو
 ینکنم مصنوع یلبمو حفظ کنم و کار  یرو خندلب   کردمیم  یمنو به خودش چسبوند سع

  یها لبخند رو لبشون بود اما کس یهنوز تو شوک بودن بعض ایسر   هینشون داده بشه 
رامان رفت که چشماش از   ینگاهم پ  کردیبا حرص و شوک بهمون نگاه م نایمثل سول

همه   یحس تو هی  کردی ت بهمون نگاه مشدت خشم قرمز شده بودو با حرص داش
امروز در   نکهیخودمم بود چون اصل انتظار ا  یکه تو یزیمشترک بود اونم تعجب بود چ

 باره حرف بزنرو نداشتم  نیا

و   میقراره همسرم بشه..ما نامزد کرد  ای زود نی..به ا ستی من ن  کیفقط شر  لی_د هاکان
 م یکنیهم ازدواج م  گهیدو روز د یحت

حالت رامان   ینبودم از طرف  زای چ نیا  انیاصل من در جر دمیشنینم  روی زی کم کم چ گهید
انداخته   نی هم فشار داده بودو سرشو پا  یناراحتم کرده بود چشماشو محکم رو یحساب

بلند شدو از اتاق   شی صندل  یاز رو رمنتظرهیحرکت غ  هی  یبود عقب همه نشسته بودو تو
اومدن دست   ییرا ی پذ یش افتادن و خدمتکارا برا به جنب وجو هیبق  یرفت وقت رونیب

 زدم   یهاکانو گرفتمو به روش لبخند 

 زم؟ ی لحظه عز هی  رونی ب می_بر
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  رونیبه نشونه باشه تکون داد هردومون از اتاق کنفرانس ب یلبخند سر  هیهم با  هاکان
لبام بود روبه    یحفظ ظاهرم بودو رو  یکه برا  یبا لبخند میرفت گهیسمت د هیبه   میاومد

  گهی لبامون بود اما فقط خودمون از درون همد یرو  یهردومون لبخند بزرگ ستادمی روش ا
مرتبش    کمی  زهی غر ی دستمو سمت کراواتش بردمو از رو ندمبا همون لبخ میخبر داشت
 م یزنیعاشقانه بهم م  یحرفا می دار کردیفکر م دیدی مارو م  یکردم هرک

 ؟ یکن یار مک یچ ی_دار

 کنم؟ یکار م ی_چهاکان

جمع   نی همرو به خاطرهم ؟رسمایکرد  یکار نیهمچ  ی_بدون خبردارن به من چه طور
 دلم؟  ز ی قرار گرفتم عز یبد  تیتو چه وضع ینه؟خبردار یکرده بود

  یبه اطراف نگاه کرد منم لبخندمو حفظ کرده بودم دست کمیتر شد  ظی لبخندش غل  هاکان
 صافش کردم  دمویکتش کش قهیبه 

 ؟ ی کردیقبول م ی_اگه خبر داشتهاکان

 _مسلما نه 

 میفکرو کرده بودم عسل زندگ نی _منم همهاکان

  یاد یاز عشق و محبت ز  کرد یفکر م  دیدیم یکردم البته کس  میاز سر خوشحال یا  خنده
 حرص خوردنمون بود    یاز رو یهمه چ دونستینم مهیزندگ ی تو

 م یکردیعجله م دی_به خاطر گرفتن کارن باهاکان

کتفش گذاشتم انگار که دستمو روش   یدستمو رو   کردیم  میروان یلبش بدجور یرو  لبخند
 شدی که باعث م دادمیمحکم کتفشو فشار م زنم یعاشقانه باهاش م یگذاشتمو حرفا 

هاکان لبخند  میعصبان خورمویموضوع حرص م نی هاکان بفهمه که چه قدر دارم از ا
 زد یحرف م باهامدندون نماشو حفظ کرده بودو با همون داشت 
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بود  ن یکار هم نیا  یراه برا  نیعتر یسر زمیازدواجمونو باور کنن عز دی_همه با هاکان
حفظ کن   رو یلبات دار   یکه رو ی لبخند  نی ا  نیبه خاطرهم شدیم  یرسانه ا دیباالخره که با
تموم   هی قض نیتا زودتر ا  می زندگ ینیر یکن ش یشو باهام همکار  یوارد باز  ای و باهام ب

 بشه 

کتفش به سمت پشت گردنش بردمو محکم فشارش دادم اما هاکان   یاز رو  دستمو
از پس از سنگ بود خنده   گرفتیاصل دردش نم ی عنی نی ا  کردینم یر یی تغ چیلبخندش ه

 گفتم:  یکردمو با لبخند گنده ا  یا

 تک ستاره قلبم  ید یپس م نویتاوان ا  یقرار داد  یبد  ت ی_منو تو وضع

 ی قرار داد ت ی وضع ن یا  ی_عشقم فراموش نکن تو اول مارو تو هاکان

 د ی گونمو بوس  یبعد خم شد رو  و

   سهی که قلبش وا یدور نش یاد ی_از آقات ز هاکان

 ام یربان قلبم برو االن منم م _فدات بشم ض 

هاکان که رفت   میخودمون حس کرده بود یها  ی کیهردومون حضور چند نفرو نزد  انگار
پسره   نیادامه داد ا شهینم ینطور یا  شدمیم وونهی لبخندمو همچنان حفظ کردم داشتم د

  رتریکاراش دارم چندسال پ نی با ا کردمی:/احساس مکردیهرروز منو دق مرگ م  ینطوریا
 شم یم

 

 ( نای)سول

  مویتصم  ن یا  یباهم ازدواج کنن؟ک خواستنیکه م یچ یعنی شدم یم وونه ی داشتم د رسما
 بود  یموضوع راض  نیاز ا  کممیبود هرچند  یمن عصب نی هم ع نی گرفتن؟انگ

و حق    کنهیاون آشپز خوشگلش ازدواج م ؟بای نیبی_عجب..هاکان آصلنو منیانگ
 ذارنی در شرکت م یمارو هم جلو  رهیگی کارنو ازمون م یسرپرست
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 آماده کردن  یازدواج دروغ نای..ا ستین یواقعا باور کردن  ستی ن ی_باور کردن

بهم نگاه   یچه طور ینیبی حرفو نزن مگه نم نیتو ا  گهیجانم د نای_سولنیانگ
 عاشق هم هستن  نای؟ا ی د یکاراشونو ند نیباهم بودناشون ا  نهمهیکنن؟ا یم

  دیاومد نبا یخوشش م لیهاکان از د دینبا  شدیم  ینطوریا  دی دستام گرفتم نبا ن یب سرمو
دوتا سرراه هم قرار گرفتن   نیشد خدا اصل چرا ا  ینطوریا  یباهم ازدواج کنن چرا همه چ

 ی قاب هاکانو بدزد یکه آخرش تونست  لیلعنت بهت د  یا

 ن یانگ  میکن یکار هی  دی_با

 معلومه  تیوضع  میبکن میتونینم یکار  چیه نا؟االنیسول  میکار کن ی_چنیانگ

 ن یهست انگ یراه چاره ا  هی_حتما  

 می صندل  یپشت یدستشو رو  یکیواون  زیم  ی دستشو رو هیشد  کی بهم نزد  نیانگ
تو اتاقم که فکر   ادین یفقط کس  دوارمیام دمیگذاشت به سمتم خم شد اما من عقب نکش

 میکنی م یکار میکنه دار

 ی کن رونشیاز دلت ب یتونی نم یعاشق یفهمونه؟وقت یبهت م رو یز ی_عشق چنیانگ

 رن؟ یشرکتو ازمون بگ نیا یذار یتو که نم  نی_انگ

 ست ی هم ن ای راحت  نیکار به ا  ن یاونجو که معلومه ا  یول شمینم می_تسلنیانگ

 

 ( لی)د

 دفتر رستوران تندتند راه رفتم  یکردم تو  بغض

 دم یم حی_بابا صبر کن برات توض
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  خی بعدازظهر هم تار کنمیازدواج م  یگیم  یدخترم؟صبح زنگ زد یدیم   حیتوض  روی _چبابا
 هضم کنم  شویکی  میهنوز نتونست نمیبب نترنتیا   یاز تو دی عقدتو با

 _بابا جون 

هست که   زی چ هی دمیشا ا ی  یخونواده دار یفراموش کرد یکرد  یزندگ  یی_تو تنها بابا
 ن یگیو به ما هم نم  نیازدواج کن عی سر   نیمجبور

 دربارمون فکر بکنه ینطوریبابام ا  دینه نه نه نبا  یوا  دمیترس لرز  با

 ی کنیاشتباه م یبابا دار ستین نطوری_به خدا ا 

شده منم   ضی تورو عاقل مامانت مر  میکردیفرض م وونهی د لروی_واال دخترم ما نبابا
که دلت    یبه بعد هرکار نیاز ا لی حق ما نبود د نا یفشارم باال رفته اصل شوکه کننده بود ا 

 بکن  خوادیم

شدن   ریداخل دفتر فرود اومدم اشکام سراز  ی ها  یاز صندل  یکی  یکه قطع شد رو تماس
  زدیباشه اگه هاکان از قبل باهام حرف م ختهیبهمشون ر ینطوریخبر ا  نیا  شدیباورم نم 

هاکان گند زده بود به  ینطوریمن پدرمو نرم کرده بودم تا قبول کنه ا  شدینم ینطوریا
داشتم هوا   از یتازه ن یاتاقو تحمل کنم به وا  یهوا  نی ااز   شتریب تونستمینم یهمه چ

 شیخونه پ گشتمی به دخترا خودم برم سپاردمی کارارو م هیشده بود بهتر بود بق کی تار
متوجه رامان شدم که روبه   کهویاومدم که   رونی جمع کردم از رستوران ب لمو یل،وسا ین
 ناراحت و گرفته منتظره  یا افهیرستوران با ق یرو

 رامان؟  یکنی کار م یچ نجای_ا

 م یحرف بزن کمی_منتظر تو بودم..رامان 

 می قهوه بخور میتو بر  ای_البته..چرا که نه..ب

 داخل   مینر  لی_نه درامان 
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خودش معلوم   یرامان از حال بدم خبردار بشه از طرف خواستمیزدم نم یلبخند  یسخت به
 ست یبود اصل حالش خوب ن

 پله ها   یرو مین یبش نجایا  ای_پس ب

انداخته بودو    نی رامان سرشو پا میرستوران نشست ی جلو یپله ها  یرامان رو همراهه
رامان باشم اگه   یجا خواستیچشماشو بسته بود با غم بهش نگاه کردم اصل دلم نم

  ییکهو یکه   ینطوریا  فهموندمیبهش م نو یمن خودم آروم آروم ا  کردی کارو نم نیهاکان ا 
 بودبهش خورده  یواقعا ضربه بد دیفهم

 رامان؟  یهست  ی_از دستم عصبان

 ؟ ی کار کرد ی دارم؟مگه تو چ یحق  نی _همچرامان 

  نیوقتا آدما ناخواسته با ارزشتر  یانگار بعض ی_من اصل نخواستم ناراحتت کنم..ول
 ناراحت بشه  شنی که دارنو باعث م  ییآدما

  گفتیهاکان راست م گرفتی بروز احساساتشو م ینگاهشو ازم گرفت داشت جلو رامان
  یبودن به خصوص کس ینطوریدست خودشم نبود هنرمندا ا هیاحساسات یلیکه رامان خ

 معروف بود   نیکسیموز   هیمثل رامان که 

 یمونیم یو با ارزش برام باق  ی هست یمن آدم با ارزش  ی_رامان تو برا 

 حرفم تکون دادو گفت:   دی به نشونه تا یزد سر یلبخند  یبه سخت رامان

 نشد یباشم ول  نایاز ا  شتریتو ب  یبرا  خواستمیمن م ی..ولکنمی..حسش مدونمی_مرامان 

خودش که   نیع  کردمیم یفقط به روش سع اوردمیخودم ن یبه رو  ادیکردم اما ز  بغض
 لبش بود لبخند بزنم  یلبحند کوتاه رو   هیحفظ ظاهر   یبرا 

..برام  یشد میوارد زندگ  نکهی..ایاونروز جلوم سبز شد   نکهیازت تشکر کنم..ا خوامی_مرامان 
 عاشقت بشم   یاجازه داد نکهی..ا یالهام بخش بود
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معلوم بود بار   شدینم ینطوریچه قدر سخت بود کاش ا  دمیازش دزد یبه سخت نگاهمو
 کنهیداره تحمل م رویبزرگ

 ل یبشم د التیخی ب دیجاست..من با  ن یتا هم ی_ولرامان 

 _رامان 

برام   یلیدوستانه کنم خ بدم..عشقو حسمو نسبت بهت کامل رییرابطمو تغ دی _بارامان 
که  یشیم   گهید  یکیمال  یبشه چون تو دار  دی شکنجه آورم هست اما با یسخته حت

 طرف برادرمه 

  کمیزدو به اطراف   یلبخند یرامان به سخت  نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 نگاه کرد 

 نیکه هاکانم کنارته..مراقب هم باش یزنیقدم م یدار یراه قشنگ ی_تو االن تو رامان 
 د یشاد باش شهیهم

مردونه خودشو پاک   یرامان اشکا  دمیبه اشکام کش یدست یبه آروم  دمویباال کش موینیب
 د یکردو خند 

 میمونیم  یدوست هم باق شهیمن وتو هم یمن ناراحت باش یبرا   ستین یاز ی_نرامان 

 

 ( نیلی)آ

زود باهم ازدواج کنن؟اونم بعد از  نقدریا  لیکه هاکانو د نی لیآ دیرسی_به ذهنت مریدم
 اتفاقات  نهمهیا

 بود یبزرگ زیواسه منم سوپرا  د یرسی_نه نم
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  پیت یکل  یبازم رسم شهیمثل هم  میتا شام بخور رون یب میباهم اومده بود  ری دم همراهه
وقتا   یاومد اما بعض یکلس گذاشتنا خوشم م ن یاز ا  کممیبه خودم زده بودم هرچند  
 واقعا برام آزاردهنده بود

 نگفت  یز یبه تو چ لی_د ریدم

 نگفته؟  یزیبهت چ ؟اونی نگفت هاکان چ  یزیبهم چ لی_نه د

 خوردو مشغول غذا خوردنش شد  شیدن یاز نوش کمی  ریدم

  یبه اونا چ میما به رابطه خودمون برس الیخیب  زهینگفته..چ یزی_نه اونم به من چریدم
 م یکار دار

تموم کنم بهش بگم که  رویامشب همه چ  خواستمیبه نشونه باشه تکون دادم م یسر
بهم   ریدم  ستیبهم ن هیاصل شب ماتمونیاخلق و تصم یعنی  میخوری منو تو بدرد هم نم

 زد  یلبخند

 نجا؟ یا  یایکه چرا گفتم ب یبدون ییخواینم گمی_مریدم

 باهات حرف بزنم  یموضوع  هیدرباره   خوامیاومدم..م یزیچ  هیمنم به خاطر   ی_نه ول

 گم ی_باشه پس اول من مریدم

  یباهاشون کشت ادیاز استرس ز   دادمویتاب م گهیتوهم د  زی م ری دستامو از ز  دمیکش یپوف
اوردو بهم نشون   رونیرنگ ب  یمشک یجعبه مخمل هیکتش   یبغل بیاز ج  ری دم گرفتمیم

 زد  ینگا کردم که به روم لبخند ریبه دم ده یاون گردنبنده برام کادو خر  ن ی نکنه باز ع یداد ا

از شدت   ی جملت خوب و قشنگ آماده کرده بودم ول یلحظه کل نیا   یبرا  یدونی_مریدم
 رفت  ادمی استرسم 

بهش نگاه کنم استرس   یبلند شد که باعث شد با استرس خاص شی صندل  یاز رو ریدم
کنار من نشست بهش   زیبلند کرد و بغل م شویصندل   ری اونم به من منتقل شده بود دم

 با اون لبخندش استرسشو بپوشونه خواستی زد انگار م ینگاه کردم که به روم لبخند
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 دوست دارم  یلیکه خ نهیاونم ا  نیلیآ  ادمهی  زشوی چ هی_فقط ریدم

در جعبرو باز کردو   ر یزدم دم یدش به روش لبخندخو نی قلبم باال رفت منم ع ضربان 
 تر شد ظی لبخندش غل

 ؟ یکنی_با من ازدواج مریدم

شد بهش نگاه کردم از شدت  جادیبدنم ا  یتو  یحرفش لرزش خاص  نیا  دنیشن با
 به نشونه اره تکون دادمو گفتم:  یزدم سر یلبخند گنده ا  کهو یو شوک حرفش  جانیه

 ..بله..بله..بله کنمی _البته که ازدواج م

اورد انگشت دست چپمو به    رونیجعبش ب یزد حلقرو از تو یلبخند یبا خوشحال ریدم
  رویاومده بودم که همه چ نجایا  نیا  ی رفته بود که من برا ادمیسمتش دراز کردم اصل  

دستم کرد بلند شد منم   یحلقرو تو  ر یدم شدم یمتموم کنم اما حاال رسما داشتم نامزدش 
 زد   یبه روم لبخند دوی بوس مویشونیبلند شدم خم شد پ

 زم ی_مبارک باشه عز ریدم

دلم ضعف رفته بودم   شیباز  کی رمانت نهمهیازا د یروشو بوس یدستمو گرفتو به نرم ریدم
  ل یمون اوا ه  نی ع یعنیدوباره مثل قبل شد  دیبه خودمون بدم شا گهیفرصت د هیبهتره  

  یا  گهید زی چ  یحسم بهش دوستانس نه از رو  کردمیبودم االن احساس م ریکه عاشق دم
اره من هنوز  ختهیتمرکز و احساساتمم بهم ر کمی   مدت  نیهمه اتفاقات ا   نیبا ا  دمیشا
 ازدواجشو قبول کردم  شنهادی دوست دارم و عاشقشم االنم پ رویدم

  ادی بهت م یلی_خریدم

 ی دار یقشنگ قهی _ممنون سل

  یتو چ نمیلی..خب آذاشتمیروبه روم نم یچشم آب یقشنگ نبود دست رو  قم ی_سلریدم
 ؟ یبهم بگ یخواستیم

 نبود   یمهم  زیچ زمی عز الیخی_من؟..فراموش کردم اصل..ب



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1222 
 

 

 ( لی)د

اومده بودن هاکان   نایو سول ن یکارن و انگ کردمیم   یدگیرستوارن داشتم به کارا رس ی تو
چه  یعن یبهش بگم  یچ دونستم یباهاش حرف بزنم اما نم خواستمیهم اومده بود م

باهاش ازدواج کنم و بهش کمک کنم اما   خوامیبدم که م حیموضوعو براش توض یطور
 د یپاشی خودم داشت از هم م یزندگ ینطوریا

   می_سلم بر نامزد قلبهاکان

 و به طرفم  خم شده  ساده ی پشتم وا دمیچرخوندم که د یبه آروم سرمو

 _سلم 

شده تا    یچ نمیبگو بب شهیبه منم مربوط م  تی ناراحت یکه نامزدم یی_از اونجا هاکان
 االن فورا حلش کنم نیهم

 باهات حرف بزنم دی_هاکان با

 دم ی_حتما..گوش مهاکان

که خلوت تر بود  میاز آشپزخونه رفت  گهیسمت د  هیبچه ها فاصله گرفتم به   هیاز بق کمی
 زد  یهاکان به روم لبخند مردونه ا

 اومدم  ی_چه وقت خوبهاکان

 ..یعنیمن..من تو دردسر افتادم..  زهی_هاکان چ

به خونوادت   شهیمربوط م یحلش کن  کنمی حرفتو بزن من من نکن کمکت م  لی_د هاکان
 نه؟

..آشنا شدن  یکه..خاستگار یدون یم اما  ستین کی خونواده کلس هیخونواده ما  نی _اره بب
 مراحل داره اونا اصل نتونستن هضمش کنن  یخونواده ها کل
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خفش   دیشا  دونمیبخواد ازدواج کنه نم ینطوری_حق دارن منم دختر داشته باشم اهاکان
   کردمیم

زدو دستشو سمت   یلبخند مچهیانداختم هاکان ن نی زدمو سرمو پا یلبخند  ینگران با
 سرمو باال اورد  ی چونم بردو به آروم

  ینطوریا میکنیم  فی براشون تعر رویهمه چ میندار یچاره ا  ؟پسینی_فقط نگران ا هاکان
 کنم یم  تیرسما از پدرت خواستگار 

 ..یازدواج ساختگ  یبرا یآمادشون کنم چه طور ی ازدواج عاد  ی_هاکان من نتونستم برا 

رد   ینطور یشانسمو امتحان کنم اگه قراره رد بشم ا مخوای_بسپارش به من..مهاکان
 بهتره  شمیم

 جا بخورم  کمیکه باعث شد  دیبوس موی شونیصورتم خم شدو پ  یرو  یآروم به

 ل ی د ای آنتاک  رمیبهم بخوره شده م تیزندگ  ذارمی_نمهاکان

 دستشو گرفتمو به سمت دفتر بردم  دمیکش یهوف

باهاش حرف   میکنیبا پدرم برقرار م یری تماس تصو ایب ای آنتاک  میبر  ستین یاز ی_نه ن
 م یزنیم

 ؟ ییهو ی ینطوری _االن؟..آخه اهاکان

 ؟ ی استرس گرفت هی_چ

 رم؟ یاسترس بگ  دیحرف زدن با پدر زنم نبا  ی_برا هاکان

البته   مینشست وتری پشت کامپ میباهم وارد اتاق شد  دمیزدمو دستشو کش یمحو  لبخند
  یبرا  رویهاکان همه چ زدمیق با استرس داشتم قدم مهاکان خودش کارارو کرد من تو اتا

 زد  یکرد در آخر سرشو باال اوردو به روم لبخند فی پدرم تعر

 ل ید ای _بهاکان
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 به پدرم نگاه کردم  یسمتشون رفتمو کنار هاکان نشستم با شرم خاص به

 _سلم بابا 

 ؟ یبهم نگفت یزیباره چ نی_چرا در ابابا

 دیکه نکنه مخالفت کن دیشما بفهم  میخواستی_من ازش خواستم آقا کمال..نمهاکان

به هاکان نگاه کردم که   یکرد با نگران  یکلفه پوف دویبه سروصورتش کش یدست پدرم
 نگران نباش بازوبسته کرد  یچشماشو به معن

 ادامه داره؟  یازدواج تا ک   نی_ابابا

  نیاجازه بد  خوامیازتون م رمی کارنو پس بگ رو کنم و نویانگ یبتونم کارا  ی_تا وقتهاکان
ازدواجمونم   نهیبب یبی آس ذارمیدخترتونو دارم نم  یمن هوا  میراه بنداز   روی باز  نیمدت ا  هی

   هیکامل توافق

 به هاکان انداخت  ینگاه عصب هیکرد   یمکث بابا

 ؟ یذاشتی م ی_خودت بود بابا

هر   بیمثل شما داشتن نص ی آخه دختر هیشما بذارم کار سخت یخودمو جا نکهی_اهاکان
  شهینم یپدر

به پام زد که باعث شد با   یضربه ا  ز یم ریاز ز  ی شدم هاکان به آروم دیسرخوسف کمی
 اد یم لمیکه داره ف  فهموندیکارش داشت بهم م  ن ی با ا شعوریبکشم پسره ب یحرص پوف

منم   ذارمیمن تنهاتون م   دیهست یباز  نیا  ی شما که تو دی_باشه قبوله..فقط فکر نکنبابا
 گم؟ یم  یکه چ یدونیهاکان م میباهم بزن د یحرف مردونه با کممی کنمیکمکتون م

  رمی گیحتما شب باهاتون تماس م کنمینم انتی _بله آقا کمال ..به اعتمادتون خهاکان
 م یزنیباهم حرف م

 ..هی..بحث مهرگهی د زی چ هی_و بابا
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 کنم یندارم تمام و کمال پرداخت م ی_هرچه قدر باشه من بحثهاکان

 هیتا بق  میذاریم هیالبته مهر  دیبکن یشما قراره ازدواج سور ستین  یاز ین هی_نه مهربابا
 م یگر ی قرون ازت نم هیدخترم  ایمن    تیاما در نها هیباورشون بشه ازدواجتون واقف

 کنم یباشه عقدش م یمن هرچ شهیحق دخترتون م  هی_اما آقا کمال مهرهاکان

 م ی خواینم  هیقرون مهر هیگفتم که  ارهیبه جا ب روی همسردار  فیحقشه که وظا  ی_زمانبابا

 آقا کمال.. دیلی_باشه هرجور ما هاکان

  دی _مراقب هم باشبابا

 ؟ یندار ی_چشم باباجون کار 

 خدافس  کنمیم   شی راض زنمی_نه دخترم من خودم با مادرت حرف مبابا

 کرد  نی لبتابو که بستم به سمت هاکان برگشتم که ابروهاشو باال پا در

 ی شیزنم م ی..رسما داریاز خواستگار  نمی_اهاکان

که از دهنش  یبلند شدم به سمت در رفتم که با زدن جمله ا  زی از پشت م  دمویکش یپوف
 قلبم فرو رفت   یتو یخنجر نیاومد ع رونیب

 ی ..کامل سوری..سورگمی_البته مهاکان

به رومم   یه خوردیاومدم حالم از اون کلمه بهم م  رونینگفتم فقط از اتاق ب یزیچ
اومدم به   رونی ق که بفحشت بدم کم گفتم از اتا یخر نفهم هرچ شعور یپسره ب اوردیم

از پشت    دنمونیکارن با د م یدنبالم هاکان هم دنبالم اومد باهم به سمت کارن رفت
بلند کردو   نی زم یاومد هاکان کارنو از رو   نبه سمتمو یبلند شدو با خوشحال زشیم

 بغلش کرد  

 م یخبر خوب دار  هی..برات تی_کارن منو دا 
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 ؟ ی د یخر نیشده برام ماش ی_چکارن

 د یکارنو کش ینینیب  یکردم که هاکان به آروم یخنده ا  تک

 می که گذاشته بود نیماش   ی_نه وروره من..قرارامونو برا هاکان

 شده؟  ی _خب پس چکارن

 ی زیلبامون بود کارن از چ یهردومون لبخند رو  میهاکان بهم نگاه کرد  همراهه
  کردیم یشمار بهمون نگاه کرد منتظر داشت لحظه اقی با اشت نیخبرنداشت به خاطرهم

 می ا یتا زودتر به حرف ب

 _ما دوتا قراره.. 

  می_باهم ازدواج کنهاکان

تو آغوش هاکان دستاشو باال بردو ورجه وورجه کرد هاکان   یاز شدت خوشحال کارن
  دمویدستشو پشتش گذاشت منم با ذوق خند  یکی اون  فتهیکارن ن نکهیا  یبرا  دیخند

 نشیخدا بب یشده بود وا چه قدر خوشحال  فتهیمراقبش بودم تا ن

 مامان و بابام؟   نی_واقعا؟عکارن

 مامانو بابات   نیع  قای _دقهاکان

دستشو دور گردن   یکیدستشو دور گردن هاکان انداخت اون  هیخودشو کش اورد   کارن
 من بعد با ذوق دوباره ازمون جدا شد 

 خودتون؟  شیپ دیبر یهم م  شم؟منو یم  ی_پس من چکارن

 م یبر ی_البته که مهاکان

 د یکنیشما دوتا باهم ازدواج م دونستمی_من مکارن

 شد  رهیهاکان خ یبه هاکان چسبوندو تو چشما  شویشونیپ بعد
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 کرد یکه بابام به مامانم نگاه م یکنینگاه م لیبه د ی_آخه تو همونجورکارن

 کارنو قلقلک داد  کمی کردو  ی کردم هاکان هم خنده ا  یخنده ا  تک

 ؟ ی دونیاز کجا م نارو ی_نه بابا..اهاکان

 تا آخر عمرمون  میهرسه نفرمون باهم میشی خوشبخت م ینطوری_زنده باد..اکارن

 

 )هاکان( 

 )دو روز بعد( 

داشتم به چندتا از پرونده ها نگاه   ی اتاقم نشسته بودمو عجله ا یکه تو  همونطور
 وارد اتاقم شد   ریدم کهوی  کردمیم

 ..چهارساعت به عقدت مونده هاکان ؟یینجا ی_تو هنوز ا ریدم

کار دارم مطمئن   یشش ساعت وقت ببرم امروز چهارشنبس کل ستمی من دختر ن  ری_دم
 امادس نگران نباش   ممیهمه چ شمیآماده م عی ساعت سر هیباش من سر  

 روز دهنم باز بشه فحشت بدم بلند شو   نیا  ی_بسه هاکان..بسه د نذار تو ریدم

از دوستاش مراسم   یهاکان آصلن امروز با جمع  رهیمو ال درزش نم دمی_نقشه کش
فکر   ه یبق نو یماه عسل البته ا  رهیدو روز آخر هفترو م نیو بعد ا  کنهی عقدشو برگزار م

 می مونی ما همچنان تو خونمون م  کننیم

به کلتون   میباد هیماه عسل    دیواقعا بر شدینم ؟خبی _تو آخرش کار خودتو کرد ریدم
 بخوره؟ 

سرم    یلباس عروسش چ  دیسر خر   روز ی د یدیبرم ماه عسل..د لی مونده با د  نمی_هم
هم   لیاتفاقا د میمونیدو روزو تو خونه م نیا  میستین یاورد:/درضمن ما که زنوشوهر واقع

 موافق بود 
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ماه    یبرا دنیاومدن ازم پرس  گمیم  کی..تبر نیآفر  ید یخوب چ یلی_برنامه هاتو خ ریدم
 خونه خودشون  یباغ تو  نیتا هم گمی رفتن م یسل کدوم گورع

 یعنینکنه.. ریبزنم اون د  لی زنگ به د هیچه طوره   گمی..میزنینم یحرف   نیهمچ هی_تو  
 خب بره یطول م کمی دنشیاون لباس پوش

 و موهاشم هست   شی _آراریدم

به   ستین یاز ین ادمیز  ندازهیکارشو راه م عی گرفتم سر یحرفه ا  شگریاوناش آرا   ی_برا 
 کنه ی خودش برسه دلبر

 _آها پس تو به خاطر خودت بوده ریدم

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

هستم خودت که  یدرضمن من مرد خوددار فتهیب نمونیب یاتفاق ست ی_باالخره قرار ن
 ی دونیبهتر م

گرفتم چند بوق خورد تا باالخره   لرو یبرداشتم و شماره د  زی م یاز رو  لمویبعد موبا  و
 واضح نبود که کجاست  ادی اومد اما ز  یجواب داد سروصدا م

 _بله هاکان؟ لید

 ؟ ییکجا  لی_د

 کنم  نیهارو تام یکم و کسر  دی _کجا باشم سرکارمم بالید

 ؟ ی گفت ی_چ

تو خونه همراهه تو    دیباشم با نجایدو روز ا  تونمینم  یدی که تو چ ی_به لطف برنامه الید
 راه بندازم  نجارویا  یکارا دیباشم با یزندون

 خونه  یگرد  یاالن زود برم  نیهم یباور کنم که تو رستوران تونمی نم لی_د
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  یحق دستور دادن ندار یشوهرمم بش ی_اوال به من دستور نده هنوز شوهرم نشدلید
 ینشست استتیر یصندل یشرکتت رو  ی االنش توهم تو نیقسم بخورم هم تونمیم

 شم یساعت آماده م میمردم سر ن  ؟منیکنیم  سهی _تو منو با خودت مقا

هنوز   شمی به خودم برسم زود آماده م یلیخ ستی ن یاز ین زمیعز  هی_منم ازدواجم سورلید
 چهارساعت مونده به عقد 

 خندش گرفته بود ریبلند شدم دم میصندل  یاز رو   تیعصبان با

 ؟ ی آماده بش یحموم کن  دیچهارساعت مونده به عقد؟تو نبا یچ یعنی_

شمام حرص نخور تا قلبت   شمی آماده م کنمیخونه حموم م رمی م ی_کارامو بکنم زودلید
 ی خوب لذت ببر بابا تیساعات مجرد   نیاز آخر  بوسمتیاز راه دور م  زمی عز  نستهیوا 

هامو با دستم مالش دادم   قه یگذاشتم شق زیم ی رو  لویکه قطع شد با حرص موبا  تماس
  یچه طور دونمی خودم م  خورمیکم داشته باشه قسم م یزی چ ایبرسه   ریاگه امروز د

 باهاش برخورد کنم دختره سمج احمق 

 ن یهم خلق شد یبرا  ییجور شدن خدا  ی_دروتخته حسابریدم

 خونه   میاصل اعصابتو ندارم..بهتره برگرد ری دم هی_کاف

 ی خنک شد  کمیمنو بزن تا  ای _بریدم

 هم چپ چپ بهم نگاه کرد   ریدم دمیکش یپوف

 نهی هم نیهم هست یجفت روح  گمیم یدنده..وقت  هیخودته..لجبازو   نی_عریدم
 برابر اصل هم..خدا به اون کارن بدبخت رحم کنه  یکپ  تونی چ گه،همهید

 

 کل(  ی)دانا
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کنن زودتر   شیبه زور راض دی خودشو آماده کرد دخترا به سمتش رفتن تا شا عی سر لید
 زنهیسر م  هی  یسلم ی به آقا رهیگفت که م ومدی کوتاه ن لیبره خودشو آماده کنه اما د

که به   دونستیخونه م گردهی برم یبعد هم زود دهیتازرو خودش سفارش م یها   یماه
  عی بوراک که شاهد جروبحث دخترا بود سر  کرد یخبر نم هآماده بشه اما حادث تونهیموقع م
تازه   یسفارش ماه  یسردخونه برا   رهیداره م لی زنگ زد و بهش گزارش داد د نایبه سول
  فرستهی که بوراک براش م شه یم  یادرس یکه به سرش زده بود راه  یهم با فکر  نایسول
  رونیونجا بداره از ا  ارچون ک  یسلم ی آقا شهیخبر وارد سردخونه م   یاز همه جا ب لید
  نا یکه قبل رفتنش در سردخونرو حتما ببنده سول کنهیگوشزد م لیاما قبلش به د  ادیم

  لید بندهیدرو م یواشکیو   رهیبه سمت در م عی سر  ستی اون اطراف ن یکس نهیبیم  یوقت
 شهیموضوع نم نیکردنشون بود متوجه ا  یو بررس  یسرگرم شمارش ماه یهم که حساب

  رهیبه سمت در م شهیو متوجه بسته شدن در م  شهیکارش تموم م باالخره نکهیتا ا 
صداشو   یاما کس  زنهیصدا م  روی و سلم زنهی به در مشت م شهیدر باز نم کنهیکه م یهرکار
مراسم هاکانو خراب کنه و مانع   خواستیم  نکهیاز ا  الش یهم که خ  نایسول  شنوهینم
و   شهی م ن یامر سوار ماش  نیاز ا  لاون دوتا بهم بشه راحت شده بود خوشحا   دنیرس
در بسته شده   دنیبا د شهی وارد سالن م  یوقت  گهیاز طرف د  یخونش.سلم گردهیبرم

کنه به  یکه حداقل نموند ازش خدافس شهی دلخور م لیو از د ندازهیباال م یشونه ا
  گهیداخل فضا سر شده بود د یاز شدت سرما  لی د  زنهیم  روی ارابه برق  موت ی ر نیخاطرهم

  دادیآنتن نم لشیموبا  کردیم  یداد زدن و کمک خواستن نداشت هرکار یبرا یینا  یتح
لب اسم هاکانو   ر یبه موقع برسه به عقدش مرتبن ز  دیبود که با  نی تنها فکروذهنش ا

داشت به مغز   یسرما بدجور تونستیبه خواب نره اما نم کردیم ی سع کردویزمزمه م
تاالر منتظر عروس بودن   یمهمونا تو  ههم گه ی از طرف د کردیم  تی سرا  استخوناشم

 یدخترا همگ شهیم وونهی گرفته داشت د لرویشماره د نقدریا نکهیهاکان کلفه از ا 
  لشویافتاده که موبا  یاتفاق بد  کردیاحساس م نیلینگرانش شده بودن به خصوص آ 

بود فکر   نیبرعکس ا  دشیعق قایدق کردیفکر نم نطوریاما هاکان ا ده یاصل جواب نم
شده و داره فکر   میگوشه قا هیشده و االن هم فرار کرده رفته   مونیپش لی که باز د کردیم
  هیسپرد که   ری اومد هاکان به دم ی کم کم تحمل مهمون ها هم داشت سر م کنهیم

داشت  نظر بهتر  هی  ریجور کنه تا مهمونا برگردن خونه هاشون که البته دم یزیچ یدروغ
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  برهیوقت صرف کردن م  یبه جاش مهمونارو برا شهیم  دایسروکلش پ  لیباالخره د  نکهیا
آماده کنن تا مراسم اونجا برگزار   لرویو  اطیکه ح  سپارهی خونه خود هاکان و به بچه ها م

ازش نبود هرجا که فکر   یرستوران اما خبر  رهیم   ادیم  رونیاز تاالر ب  یبشه هاکان عصب
اون از   دی به رامان زنگ زد تا شا نگران نیلیکنه آ  دایپ لروی د تونستی سر زد اما نم کردیم
که به هاکان نزده بود به   یحرف نی لیخبر بود آ یداشته باشه اما رامان هم ب  یخبر لید

موضوع   نی هاکان از ا خواستنیرفته سردخونه تا االنم برنگشته نم لیرامان زد که د
  عیسر   ناصل خوب نبود راما نیو ا   شدیچند برابر م تشیبدونه چون عصبان یزیچ

  رهیبراش آدرسو فرستاده بود م نیلیکه آ  یو به سمت سردخونه ا  کنهیخودشو آماد م
  کی باهاش سلم عل رهی به سمتش م شناسهیم رویآقا سلم کنهی پارک م نشویماش  یوقت
  هیاونجارو بزنه تا  موتیکه ر خوادیاومده بود ازش م نجایا  لیدوبار همراهه د یکی کنهیم

اما    کنهیعقب گرد م  دیرفته رامان ناام نجایاز ا  لیکه د گهی هم م  یآب بده سلم یسر گوش
  یبه سمت سلم عی افتاده بود سر  نیزم یکه رو  لی دستمال گردن د دنیهمون لحظه با د 

که درو براش باز کنه رامان وارد سردخونه شد به سمت   کنهیازش خواهش م  گردهیبرم
  شهیچشماش گرد م  لید دنیبا د  کنهیدرو باز م  یوقت  رهیسردخونه م  یاز غفره ها یکی

و  کنهیشده بودو بغل م هوشیکه ب  لرویجون د یجسم ب رهی به سمتش م عیسر 
  یبودو استرس داشت که حت لیاونقدر نگران د   کنهیخونه براش دکتر خبر م گردونهیبرم

بعد بهوش   کمی  لیدکتر و رفتنش د ناتیهم خبر نداده بود بعد از معا  هیبه هاکان و بق
براش   رو ی بهش نگاه کرد رامان هم خلصه وار همه چ جیگ کمیرامان  دنیبا د  ومدا

 مبل نشست بغض کرد   یرو دی لرز  لی داد د حیتوض

 عقد منتظر منن _هاکان کجاست؟تو لید

 یاستراحت  کن  دیبا یاز جات بلند بش  دیتو نبا ل ی_دراز بکش د

 خبر دارن؟  هی_بقلید

 تو نگران نباش  دمی _من بهشون خبر م
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بغض کرده بود کاش   دیخودش کش یرو شتریپتورو ب دویمبل دراز کش یخسته رو  لید
براش   یلی دل گفت؟چهیبه هاکان م یافتاد حاال چ  یاتفاقا نم  نیا ینطوریاونجا ا   رفتینم
  نایزنگ خورد سول لشیکه موبا  ارهیب گهی د یپتو  هیبه سمت اتاق رفت تا  اورد؟رامانیم

 بود تماسو برقرار کرد 

 ؟ ی _چه خبر آبجرامان 

داشته اما من   ک یمشکل کوچ  هیبه عقدش نرفته گفتن  لی؟د یدی _خبرهارو شننایسول
 کجاست؟  لی د یدونیم  یموضوع باش  انی تو در جر دیخواستم به تو بزنگم گفتم شا 

 منه  ش یپ لی_درامان 

  خواستیبشه هرچند دلش م ختهیر نایسول یو ترس ها  یبود تا نگران یکاف نی هم و
ه ب تونستی کار بهتر بکنه م هی  تونستی اما حاال م ره ی بزنه و بم خی اون سردخونه   یتو  لید

از   لیکه د  شدیباعث م دیشا ی نطوریکجاست ا لی هاکان زنگ بزنه و بهش خبر بده که د 
 فتهیچشم هاکان ب یجلو

 

 ( لی)د

  کمیرفته بودو  نیتنم از ب یکه رامان برام درست کرده بود خوردم سرما  ییاز چا کمی
شدم منم باهاش   رهیخ دیکشیحالم بهتر شده بود به رامان که کلفه تو موهاش دست م

 کارو کرده باشه؟  نی ا تونهیم یک  یدرو به روم بسته ول یکیبودم مطمئن بودم  دهیهم عق

 نگران؟  ایبود  یرامان؟عصب ی_به هاکان زنگ زد 

 شرمنده گفت: دیپشت گردنش کش یدست رامان

 ل ی خبر بدم واقعا نگران حالت بودم د یه کس_هنوز نتونستم برامان 

مبل    یاز رو  عی به هاکان خبر نداده بود؟سر یعنی؟ یچ یعنیزده به رامان نگاه کردم   شوک 
 بلند شدمو پالتومو تنم کردم رامان هم نگران بلند شد 
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 اخه رامان؟اون االن نگرانم شده نه تنها هاکان بلکه همه  یخبر نداد  یچ یعنی_

 وانمیل  یتو ییاز چا  گهی د کمی زنگ در باعث شد رامان به سمتش بره  یصدا   کهوی
  د یوارد خونه شد دستم لرز  نی هاکان که خشمگ دن یبا د  کهوی  کردیخوردم واقعا آرومم م

  یتنش بود اما دوتا از دکمه ها   شیاوردم هاکان لباس دوماد نی پا روی چا یو به آروم
 شدم به سمتش رفتم  دبلن عی لباسش باز بودن سر ییباال

 _هاکان من.. 

 ؟ ی ..تو چــل؟ ید  ی_تو چهاکان

  کمیبردو  ش یجب یدستاشو تو  ستادی کردمو بهش نگاه کردم هاکان روبه روم ا سکوت 
 کرد ز یچشماشو روم ر

  میخواستیرفت امروز م ادتی  ؟حتمایبرام سرهم کن یچه دروغ ییخوای_بازم مهاکان
 ؟ یکن یکار م  یچ نجای..تو ا میج کنباهم ازدوا 

 گفتم:   عیمبل اشاره کردمو سر  به

 کنم هاکان  فی برات تعر ای_ب

 دونمی خوب م یلیخ رویهمه چ   لید یکن فی تعر  رویز یاصل چ ست ین یاز ی _نهاکان

 ..ـیم   لی_هاکان،د رامان 

 _رامان 

 رامان؟  یچ یعنی_رامان 

 منو توهه..لطفا نی_ب

 رامان؟  یمارو تنها بذار  شهی_مهاکان

 کرد خودشو کنترل کنه  یدستاش مشت شد به سمتم برگشت و سع رامان
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 ارم ی ب فتویک نیاز تو ماش  رمی _مرامان 

رفتن رامان به سمت هاکان برگشتم   رونیرفت با ب رونیاز خونه ب تیبعد با عصبان و
 کرد ی بودو داشت بهم نگاه م یعصب افشیق

 کنم  فی برات تعر  رویهاکان بذار همه چ  ستیبه محاکمه ن یاز ی_ن

ازدواج   میخواست یم یتو به من قول داده بود  لیکدوم از حرفاتو باور ندارم..د چی_ههاکان
 م یانجام بد   میخواستیکارن م  یکارو برا  نیا میکن

 کارو بکنم  نیهم  خواستمی_منم م

 اور کنن هان؟ ب  یچه طور هیبق  ییخوایقولت االن م ری ز  ی_تو زد هاکان

 _هاکان.. 

از ازدواج   ؟نکنهیبهش گفت  یچ  یگذرونیبا رامان وقت م نجا یا  ی_اومد هاکان
لباس عروست باهم دعوامون    دیسر خر  روز ید نکهیاز ا   ای  یبراش حرف زد مونیساختگ
  شیساعت پ  هیقرار بود   یوقت  یکار دار  یتو خونه رامان چ نمیکنجکاوم بنال بب یلیشد خ

 بگو سرپا گوشم  یمن بش  یعقد رسم

به حرفام گوش بده اونوقت   خواستینم نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 هم داشت   حیانتظار توض

داستان سرهم بباف تا   هی دروغ جور کن.. هیبود؟زودباش..منتظرم.. ی_بهونت چهاکان
 قانع بشم 

 ؟ ین با من حرف بز ینطوریا  ادیندارم چه طور دلت م ی_بهونه ا 

طور؟نه بگو چه   م؟چهی؟هیکن  یمن باز  یبا آبرو  ینطوریا  ادی_تو چه طور دلت مهاکان
 طور؟ 

 ی سر من داد بزن ینطور یا  ی_سر من داد نزن..تو حق ندار
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منم سرش داد بزنم اما   خواستمیم  دیصدام لرز   دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان
 شدیم  وونهی شدن داشت د ریاشکام سراز  د یلرز یم  شتریب ینطوریصدام ا شدینم
 بشه ینطور یا  خواستمینم

بار دوم خواستم بهت  یخوردم..رودست خوردم..من خرم که برا  ی_بازم ازت باز هاکان
 اعتماد کنم 

  خواستمیشد..نم یبشه ول ینطوریا  خواستمینکردم هاکان..نم  انتی_به اعتمادت خ
دارم  ییخوا یشد..م  یبرسم سر عقدم ول ری د خواستمیرفت..نم یآبروت بره ول

عذابو ندارم که هربار منو    نیبکش چون خودمم تحمل ا ؟خبیمنو بکش ییخوا ی؟میبزن
 شده خودمم ندارم     ختهیر  یتحمل آبرو یهمش سرکوفتم بزن ینیبیم

  عی شدن اما سر ری دستام گرفتم اشکام سراز  نیسمت مبل رفتمو روش نشستم سرمو ب به
 آرومتر شده بود  کمینکنم هاکان صداش   هیگرفتم تا گر   شویبق یجلو

 نه؟  ای  یکنیم  م؟ازدواجیکار کن یچ ییخوای_خب؟مهاکان

  کممی که  یباال اوردمو بهش نگاه کردم هاکان بهم اشاره کردو با لحن محکم و جد سرمو
 باال رفته بود ادامه داد

 ؟ یبه قولت عمل کن ییخوا یهاکان_م 

 ؟ یازدواج کنبا من   ییخوا ی_تو هنوز م

   ؟یبه قولت عمل کن  ییخوا ی_هنوزم مهاکان

 _باشه 

 _باشه؟ هاکان

 م یکنیفردا ازدواج م عی _سر

 _امروز هاکان
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 _باشه امروز 

بود شدم بلند   ده یکه بدجور لرز  ییصدا   الیخیتکون داد ب  دی به نشونه تا یسر  هاکان
 نگاه کرد که رومو ازش گرفتم  می اشک ی به چشما ستادی شدم روبه روم ا

خودمون باغ اونجارو   یلی مهمونارو برده و ریدم  کنمی هماهنگ م گشرت ی_با آرا هاکان
 کننیمراسم آماده م  یبرا 

 شم یزود آماده م ستیمهم ن یکنیم  ی_هرکار

 دوارم ی _امهاکان

  رفت رون ینگاه سرد بهش کردو از در ب هیاز کنارم رد شد رامان که اومد هاکان   هاکان
 دوشم انداختم یحوصله رو   یاز رامان گرفتمو ب یبه آروم فمویک

 ؟ ی بهش بگ نویا  ییخوا یچرا نم لید ی_تو از مرگ برگشترامان 

 شدم خدافس الشیخیب  ستین یاز ین دمید  ی_خواستم بگم ول 

حرف سوار    یهاکان رفتمو ب نیبه سمت ماش رون یکنار رامان رد شدمو از خونه زدم ب از 
 شدم  

  گفتی پدرت م لیو  ارتتیب فرستمیخونه از اونجا هم رانندمو م  رسونمتی_مهاکان
 ت ینه به رسم خونواده اجداد یبه رسم خودمون ازدواج کن ییخوایم

..به  ا یرانیا  نیع یعنی  رمی گی م یعروس میبه رسم خونواده اجداد م یشوهر واقع ی_برا 
  کنمیرفتار م نجا یپس به رسم هم یستی ن میدنبالم..توکه همسر واقع  ادی ب گمیهمسرم م

   شهیعروس خودش تنها وارد سالن م

 زد   یپوزخند هاکان

 نگو   یزی_فقط چهاکان

 ؟ یهست یعصب ینطور یرامان بودم ا ش یپ نکهیاز ا  هی_چ
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 دم ی_نشونت مهاکان

 هان؟  ی د ینشونم م روی_چ

گند  یکن یم یبا اعصابم باز   یدار ی..بسه..بســـــــــه..بدجورلی_تمومش کن دهاکان
 مراسمو اصل  نی بزنن ا

 باهات ازدواج کنم  خوامی_من احمقم که بازهم م

 دادم یبهت نم رویشنهاد یپ نیوقت همچ  چی_اگه به خاطر کارن نبود ههاکان

کشش نده تا   نی از ا  شتریهاکان..ب یمنو سوزوند  ی_تمومش کن..امروز به اندازه کاف
   رهیبگ می گر  فتمین نات یا  ادی کنمی سند عقدمونو امضا م یحداقل وقت

به   نکهیبشم که هاکان بازومو گرفت بدون ا ادهیخواستم پ  ستادیخونمون ا  یجلو  هاکان
 گفتم: یسمتش برگردم عصب 

 _ولم کن هاکان 

 ت نبود کارت اصل درس  نویبفهم ا دمیبهم حق بده هم نگران شدم هم ترس لی_د هاکان

که  د یبه صورتم کش یدست یشدن هاکان به آروم ریسمتش برگشتم اشکام سراز  به
 دستاشو محکم پس زدم 

 شمی خب عقدت م یرسی به خواستت م ی؟دار ییخوا یم ی_چ

 ؟ ینطوری_اهاکان

 روزخوش  زنمی نگران نباش مراسمو بهم نم شمیآروم م کمی_تا اون موقع  

حاظر به    یحت  شدیبه سمت خونه رفتم باورم نم یاشک  یشدم و با چشما  ادهیبعد پ و
باهام   ینطور یاومد ا   یچه طور دلش م  نیگوش داده حرفام نشد فقط قضاوتم کرد هم

 شعور یبردش بودم ب یرفتار کنه انگار
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 )هاکان( 

که فکرشو   یزی و بهتر از اون چ باتریخوب برگزار شده بود ز  یلیخ  مونیعروس مراسم
فرشته ها شده بود ساده درستش کرده   نیع دیرس لید  یبود وقت یعال یهمه چ  مکردیم

غرور   شدی باعث م نیکه هم  کردنیم  فیتعر  شی بایهمه از ز  دیدرخشیبودن اما واقعا م
  لیبه سمت د دمیکش یپوف  میکرد  یخدافس که مهمون   نیبشه با اخر  شتریمردونم ب

قبلو   تیاون عصبان گهید  ستادی روبه روم ا  یلبش نبود وقت یرو  یلبخند  گهیبرگشتم که د 
که باعث   م یرقص دونفره قشنگ هم رفت هی یحت نطورینداشت آرومتر شده بود منم هم

 تر جلوه کنه  یهردومون واقع  یلبا  ی شده بود لبخند رو 

 _تموم شد 

  لباس عروس و نی ا  دیشدم چه قدر سر خر رهینازش خ یبه سمتم برگشت به چشما لید
   میباهم جروبحث کرده بود روز ی سرش د  یتاج رو یحت

 شه یداره تازه شروع م ی_به نظرم همه چلید

درگاه در   یتو  لیزدم د یزودتر از من به سمت خونه رفت ناخواسته لبخند محو  لید
  یبه لوال  شدیم  دهی بلند بود و دنبالش کش یلیبود با حرص داشت تورشو که خ ستادهی ا
   دیکشیکرده بودو م رهیدر گ ینی پا

 _مراقب باش پاره نشه

 : دیبا حرص غر عی سر  لیتفاوت رد شدم که د  یکنارش ب از 

 زنم یم ششیآت زمیر یاز تنم درش اوردم نفت روش م  یدارم وقت یبهتر ی_براش فکرا لید

 نیع  یتن خودم اشاره کردمو با لحن طعنه دار  یبه لباسا کمیسمتش برگشتم   به
 خودش گفتم:
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  یادا نکهی خسته کننده بود؟ا شتر یب یچ یدونیم ی خسته شدم ول نایمنم از ا   می_هم فکر 
 ارم یعاشق تورو بودنو در ب

  نیاز هم یکیدر باز شد  ی از ال  نکهیتاا دیهم فشرد تورشو محکم کش یلباشو رو  لید
بلند باشه دنبالت کش کنه   نهمهیا  ستین یاز ین گفتمیتور بود من م ن یبحثامونم سر هم

بلند باشه و دنبالم کش کنه اره   یتورم حساب خوامیکفش کرد که من م هی یپاشو تو  نیا
 نداره  یبخوره اشکال دیخب االنم با

 رم؟ یکه بتونم زودتر از تو طلق بگ شهی تموم م ی ک نیانگ نیکار ا  یبگ  قایدق شهی_ملید

به نشونه باشه تکون دادمو    یسر ارمیلبام نشوندم تا خوب حرصشو درب یرو  یلبخند
 گفتم:

  خوادینگران نباش منم اصل دلم نم دمیزود طلقت م ای  ری کاراشم د  ری گیصبرکن پ  کمی_
 شوهر تو باشم  یادی مدت ز 

 رفتمیراه هم باهات راه نم هی یتو  یحت چ ی_اگه کارن نبود ازدواج با تو که هلید

 ل ید ادیخوشم نم ادی _منم از تو ز 

اما   میکرد یبار هم م کهیت موی زد یبهم طعنه م میلبخند داشت  هیو   یبا خونسرد هردومون
   میخور یحرص م  میمعلوم بود از درون از دست هم دار 

  نمیا  میدیسه ساعت بهم رس یمنو تو تو   رسنیسه سال بهم م یتو  یمعمول   ی_جفتالید
 مونه یاز خوشبخت

 زدمو بهش اشاره کردم  یبشکن

 زم ی عز ی_بهتره به خودت افتخار کن

 بعد دست به کمر با همون خندشم بهم اشاره کرد  دیخند لید

 منه؟   ریتقص یهمه چ  یعنیچه بامزس طلبکارم شدم؟   نی خدا بب ی_وا لید
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 یرامان واقعا سع شیپ ی رفت یشد بیغ کهویروز عقدت   یقول داده بود کهی_درحال
 هیخسته کننده ا  یلیکار خ دنتیبخش یکردن برا 

   ستادیشد روبه روم ا  کیبهم نزد  لید

 بخشمیوقت تورو نم چیکن اصل منو نبخش..چون منم ه یکار هی_ لید

 گفتم: یبهش نگاه کردم با لحن مسخره ا  دو یابروم باال پر  هی

مثال بزن   ه یبگو  یزیچ  هیکارت کردم؟زود باش..زودباش  ی من چ ؟مگهیخشی_تو منو نم
 دمت ینبخش نیبگو به خاطر ا 

 ازشون خسته شدم  یخودم بمونه برم لباسامو عوض کنم که حساب  یبرا  نمی_بذار الید

به   یتورش گذاشتم که باعث شد سرش حساب یاز کنارم که رد شد از عمد پامو رو  لید
 برگرده   بشه و با حرص به سمتم دهیعقب کش

   گهید  رهی تورت دستو پا گ  کمی ی_اخ

زدمو   یبه سمت اتاق رفت ناخواسته لبخند محو  دویپام کش ریمحکم تورو از ز  لید
  نیازدواج ا  نیدر انتظارمون بود مطمئن بودم ته ا  یخوب یروزا  دمیبه صورتم کش یدست
 اومد:/  ینم  رونی ازدواج ب نی سالم از ا  مونیکیاون خلصه  ای  کردمی من سکته م  ایبود 

 

 ( لی)د

به   عیسر   ستین یاعتماد  دمیاومدم حوله تن پوشمو محکم کردم د  رونی حموم که ب از 
در   یدوروبرم ول کردم صدا نطوریهم  سمویخ ی موها   دمیسمت کمدم رفتم لباس پوش

هاکان با    زدی چه قدر مودب بود در م  نیاتاقم که اومد به سمتش رفتم بازش کردم آفر
 به روم زد  ینددادو لبخ هیراستش به چارچوب در تک شونه

 باشه  تی _عافهاکان
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 نطوری_ممنون توهم هم

قبل از خواب   ییبخوا دیتو شا  یبرا  یکی  نیا   ایب دمیچندتا کتاب خر  هی_رفتم هاکان
 یبخون

  هی میها بود وونهید نهیزد ع یازش گرفتمو قدرشناسانه بهش نگاه کردم که لبخند   کتابو
 م یشد یهم مهربون م  یبرا  ینطوریبار ا ه ی  میدیپر یبار بهم م

 ؟ یندار  از ین یزی گه؟چید هیاوک   ی_همه چهاکان

 _نه بابت اتاق و کتاب ممنونم  

 ناجوان مردانه بود  مونیچیهرچند سنگ کاغذ ق ستین یاز ی _تشکر نهاکان

  نکهیبه نشونه تاسف برام تکون داد سر ا  یزدو سر  یکردم هاکان هم لبخند  یخنده ا  تک
هاکان بود بخوابه   یاتاق شخص  میاتاق که تخت دونفره داشت و بهتر بگ نی ا  یتو یک

اتاق من باشه و اون تو اتاق   گهی د نجایشد که ا  نیبر ا  م یتصم میکرد یچیسنگ کاغذ ق
 خوابه  ب یا  گهید

 عادت دارم قبل از خواب کتاب بخونم خوابمیمن فعل نم یداشت از ین یزی_چهاکان

 ست؟ یتو گشنت ن ی_باشه ممنون راست 

 خورم یباشه م یز ی چ ی_نه ولهاکان

 گشنم شده   کنمیم م؟احساسیباهم بخور  ییخوا یم دمید ییزا یچ هی  خچالی_تو  

 ام یباشه تو برو آمادشون کن منم االن م  ستین ی _حرفهاکان

  یتو  کمی اومدم به سمت آشپزخونه رفتم  رونی سرووضعمو مرتب کردمو از اتاقم ب کمی
خواستم ببندم که هاکان از   خچالو یدر  فون یآ یگشتم که همون لحظه با صدا   خچالوی

 اونور داد زد 

 دم ی_من جواب م هاکان
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هم   لی نارگ یجونم یا میموز هم داشت  میو پرتقال داشت بیباال انداختم س یا شونه
برگشتم با هاکان   نکهیبستم هم خچالویبرداشتمو در   لی دونه نارگ هی  هیکاف نا یهست هم

 بهش نگاه کرد  یبهم کرد سوال  ینگاه جد هیاخم کردو   کمیروبه رو شدم که 

 ه؟ ی_چ

 بهش دادن  نجارویبا تو کار داره آدرس ا گفتی ه؟میک ریگی ماه ی_سلمهاکان

 ؟ ی _حاال چرا اخم کرد 

 ندارم   ی_چون حس خوبهاکان

بدم   حیبراش توض  رویز ینداره چ یارزش یوقت خواستمینگران بودم نم کمی  دمیکش یپوف
  یرفتم که تو  یرفتم به سمت سلم رونیماجرا نبود از آشپزخونه ب دنیاونکه حاظر به شن

 زدم  یش لبخند بود به رو  لیو  اطیح

 ی آقا سلم ی_سلم خوش اومد 

پرسوجو کردم تا   ی کل ییبه خدا اون تو دونستمی_من واقعا شرمندتم دخترم نمی سلم
به   ارمیکنم من شرمندم نتونستم اصل دووم ب دایتونستم آدرس خونتو پ نکهیا

شخصا از تو همسرت معذرت  نجایموقع شب مزاحمت شدم اومدم ا  نیا  نیخاطرهم
 کنم  یخواه

 ستادی پشتم ا نهیسمت هاکان برگشتم که دست به س  به

 ی سلم  یآقا ستین یاز ین ی_معذرت خواههاکان

  چیمن ه شدیم  شی زیچ  هی زدیم  خی   لیاون سردخونه د ی _اخه پسرم اگه امروز توی سلم
 دم یبخشیوقت خودمو نم

خبر   یزینفهمه که هاکان از چ  یسلم هنکیا  یلحظه چشماش گرد شد اما برا  هی  هاکان
 یبعد از کل میحرف زد  گهید  کمی یانداخت با سلم نی زدو سرشو پا ینداره پوزخند
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حاال   ایبه سمت هاکان برگشتم ب  دمیکش یداد که بره پوف تی باالخره رضا یعذرخواه
 بده  نویجواب ا

 _خب؟ هاکان

 شیبشکن یکنم زورشو داشته باش ؟فکریبرام پوست بکن لوینارگ یتونی _م

رفتم که هاکان هم   لی به سمت نارگ عی بعد از کنارش رد شدم وارد آشپزخونه شدم سر و
 دنبالم اومد منو به سمت خودش برگردوندو بهم نگاه کرد 

 ؟ ی نگفت یزیچرا بهم چ لی_د هاکان

 ی کردم اما تو بهم فرصت نداد  ی_سع

 ده باشم؟ فرصت ندا تونمی_فرصت ندادم؟چقدر مهاکان

 بهت بگم   شدی_تو مراسم که نم

اون موقع   یتونستیم  میتو سالن قهوه خورد میلباسامونو عوض کرد ی _منو تو وقتهاکان
 یبهم بگ

 رفتم حموم نشد  ییکهو ی_

اما بخوام    کنمیشلوغش نم یالک  نی بب یتو خطر مرگ گذروند لید اری _بهونه برام نهاکان
 کنم  تی ازشون شکا  تونمیم

  تونستیچشما نم نی هاکان هم نگرانم شده بود ا یبهش نگاه کردم چشما  ینگران با
 دروغ بگه

 هاکان..از عمد که نبوده  یکنیکارو نم نی _ا

 _ازعمد نبوده؟ هاکان

 حادثه بوده   هی_هاکان جان شلوغش نکن 
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بهش نگاه کردم خم  سوندی خودش وا  یدستاشو دور بازوم گذاشتو منو روبه رو هاکان
اما هاکان معلوم بود از   میزد یشد هردومون باهم آروم حرف م قیمام دقچش یشدو تو 

 کرده بود ریی تغ کمی چون لحنش  کردیداشت برداشت م یا  گهی د یزا یچ هیاتفاقات    نیا

درو به روت   یک ستی..هنوز معلوم ن؟ی حادثه ساده نبوده..چه قدر مطمئن  هی نی _اهاکان
 بسته  

 کارو کرده؟  نیاز عمد ا   یکی یگی م یعنی_

 نمی شیموضوعو روشن نکنم آروم نم  نیممکنه..و من تا ا ی_ممکنه..همه چهاکان

نوازش کرد   یقلبش چسبوند موهامو به نرم ی منو بغل کرد سرمو رو  یبه آروم هاکان
 خدا جون  دادیهم بستم چه قدر بهم آرامش م یچشمامو رو 

باشه  ی..هرچ یدست من امانت..تو ینیبب یبیآس ذارمیبه بعد مراقبتم نم نی_از ا هاکان
 یکه نذاشتم امروز حرف بزن  دیببخش یهمسرم

 ؟ ی کنیپوست م لیخودتو مقصر ندون برام نارگ ستی_مهم ن

 به روش زدم  یا  زهی م  زهی لبخند ر  دیبوس مویشونیزدو خم شد پ یلبخند  هاکان

 تا برات آمادش کنم  می_چشم بر هاکان

 

 )هاکان( 

و رامان شدم که نشسته بودنو    نایو سول نیاتاق جلسه که رد شدم متوجه انگ  یجلو از 
 به سمتشون رفتم که هرسه نفرشون به سمتم برگشتن   زدن یداشتن حرف م

 خدمتتون؟  دی کردم دادگاه دوباره به راه افتاده نامش رس تی حضانت کارن شکا  ی_برا 

 جت بگذره روز از ازدوا  هی یذاشتیم دیصبح رس نی _اره خب همنیانگ
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 معطل نکنم بهتره   دمیافتاد د  ییاتفاقا هی_

 کرد ی روبه روش نگاه م زی سمت رامان برگشتم که کلفه به م به

 ازت ممنونم رامان   یهمسرمو از اون انبار سرد نجات داد نکهی_از ا 

 زد  یلبخند کوتاه دونمیم  رویباشه که قض دهیبه سمتم برگشت انگار فهم رامان

 ی دیبود خوشحالم که فهم فمیداداش..وظ کنمی_خواهش مرامان 

بهم ضربه  ینطوریا  خواستیکار خود ناکسشه م  دونستم یبرگشتم م ن یبه سمت انگ سرد
 بودم گفتم: دهیکه توهم کش ییسرد و اخما   ییبزنه با چشما 

 کنمی..به استخونات رحم نم نیانگ  یکرده باش  یهمسرم..کار اشتباه ای _اگه درباره من 

دستمو   ی انداخت به آروم نی چشماشو بستو سرشو پا ناید سولچشماش گرد ش نیانگ
 گذاشتمو به سمتش خم شدم  زیم  یرو

  یبدجور پامو تا رو  نهیبب یبی آس ایکنه   دشیتهد  یخطر نیکتر ی_دفعه بعد همسرم کوچ
درستو   میو تصم   یعاقل باش دوارم یهشدار بهت دادم ام هی  لید یبرا   چسبونمیخرخرت م

 ی ریبگ

بود   یطور  هی  شیچشماش همه چ افشیازش گرفتمو سرد از مقابلش رد شدم ق نگاهمو
همزمان همراهه   ادینقش ب تونست یکثافت چه قدر خوب م کهی مرت دونه ینم یزی انگار چ

از سرجاش بلند شد  دنمیمبل نشسته بود با د  یرو  ری دم میمهرانا باهم وارد اتاقم شد
 باهام دست داد 

 ؟ ی رده بودمو انجام داد که بهت سپ  ی..کار ی_خوش اومد 

  ینطوریباشن تو چشم هستن ا  لیفرستادم دوروبر رستوران د گاردی _اره دوتا بادریدم
نگران   ستنین دیبشه دونفر هم اطراف گذاشتم که تو د  کی بهش نزد تونهیهم نم یکس

 نباش  
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 کنه یم  یضربه زدن به من هرکار یشرف برا  یبزنن اون ب بی بهش آس ذارم ی_نم

 گفتم:  یسمت مهرانا خانوم برگشتمو با لحن جد به

ارتباط   ایبا ک خوامیدرباره همه کارکنان اونجا اطلعات م دیکن یریگیپ ی سلم  ی_درباره آقا
  ن یمداربسته خراب بوده مهرانا خانوم ا یها  نی متاسفانه دورب رنی م انویم  ایدارن با ک
 ن ی قرار بد تتونی الو  یکارو تو

 بااجازه  کنمیم یر یگی _چشم پمهرانا

  عی صبح بهش خبر دادم نگران شده بود سر یوقت  دیکش ی پوف ریرفتن مهرانا دم رونیب با
 برام راه انداخته بود   گاردهارویباد یکارا

 گه؟نه؟ ید  یقابل اعتماد خودمونو گذاشت ی_آدما 

  هی  نیا یخودمون گذاشتم حاال تو مطمئن  ی_گفتم که نگران نباش هاکان..اره از آدما ریدم
 حادثه نبوده؟ 

شکم به  نمیبب رادیا  نیکتر ی کنم کوچ قیتحق یدرباره همه چ  خوام ی م ستمی_مطمئن ن
 کنهیشروع م شویطانیش  یکم کم نقشه ها   نیمطمئنم انگ  یول  شهیم  لی تبد  نیقی

 

 کل(  ی)دانا

و رامان برگشت ازشون خواست که   نایبه سمت سول یسوال نیکان انگاز رفتن ها بعد
  کمی نیبراش گفتن انگ ییزای چ هیبدن اوناهم مختصر   حیسردخونرو براش توض یماجرا 
  نایکه سول دیفهم دیکش رونیزبونش ب ری مشکوک شد بعد از رفتن رامان از ز   نایبه سول

  ن یا  یتو  نارویسول ی ردپا دیکرد با ی اما بعدش فکر  شد یاولش عصب ن یکارو کرده انگ نیا
از  ی کیگرفت   میتصم ن یافتاد به خاطرهم  یدردسر م یوگرنه تو  کردیپاک م هیقض

پول ازش    یبا دادن کل ره یساله بود کمک بگ  ستی ب ایپسر جوون تقرب  هیکارکنان اونجا که  
داخل انباره   یکسکه اون درو بسته اما حواسش نبوده   رهی خواست که بره به گردن بگ
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  یا  گهید ی برنامه ها  نیانگ گهیاز طرف د شدینم  هیقض  نیا  چیپاپ شتریهاکان ب  ینطوریا
هاکان مدرک جور   هیعل یتا وقت دادگاه حساب  دیضربه زدن به هاکان داشت با  یبرا 
خوب   رویهمه چ نهیبراش بچ یتوطئه ا  هیگرفته بود که  میتصم نی به خاطرهم کردیم

بود که هم باعث ضربه زدن به  دهی کش یسپرده بود نقشه ا ریبک بهآماده کرده بودو 
  یکلنتر یکار اسمش تو   نیهم باعث خدشه وارد کردن به آبروش چون با ا شدیهاکان م
که به  یطانیش یدادگاه ازش استفاده کنه نقشه ها  یتو  هشیعل تونستیو م  شدیثبت م

هم دوروبرش    یکاربلد یدمانبود هرچند آ یرادی ا  چیتوش ه کردیخطور م  نی ذهن انگ
رسول و    یکه برا یصحنه ساز  نیبره ع شیپ یکاراش عال  شدی باعث م ینطوریبودن ا 

 خودش برداشته بود یداده بود که اون انگشت اتهام قتلو از رو  بیجلل ترت

 

 ( لی)د

 الزمه؟  نای _هاکان به نظرت ا

 رستورانن یکه باهات ندارن فقط جلو ی..کارل ی کارو کردم د نی_حتما الزمه که اهاکان

 ی _ممنون که نگرانم

 کرد  یبه اطراف اتاق دفتر نگاه کم یبه روم زدو   یلبخند مردونه ا  هاکان

 خونه؟  می_برگرد هاکان

برامون   نیلیاالن آ نیبش یی خوایتو م  امی م یحساب کتابمو بکنم زود  یکارا  نی_بذار ا 
 اره یقهوه م

  ستیپسر نوزده ب هیوارد اتاق شد کنارش    یعمو سلم نهیهاکان خواست بش نکهیهم
 کرد ی انبار کار م  یتو  شناختمشیساله بود م

 ی خوش اومد   ی_سلم عمو سلم

 _ممنون دخترم..ی سلم
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 شده؟  یزیچ  یباشه آقاسلم ری _خهاکان

 شما حرف داره..حرف بزن جوران  یابله برا  ن یبودنو چه عرض کنم ا ری_خی سلم

هولش داد به سمتمون منتظر به پسره که اسمش جوران بود نگاه کردم    کمیبعد  و
 نی من من کرد سرشو پا  کم یشد جوران  رهی بهش خ تی هاکان هم مشکوک با جد

 گفت: یانداخت به سخت

 شما بستم یخانوم من درو رو  لی _دجوران 

  یشدو با لحن ترسناک  کیقدم به پسره نزد  هی  یاخماش از هم باز شد به آروم هاکان
 گفت:

   ؟ی_تو درو بست جوران 

 گفت:  یبود با حالت زار مانند دهیترس یکه حساب جوران 

قبل از بستن   ده یبه ما هشدار م شهیهم یتوان آقاسلم شون یا  دونستمی_من نمجوران 
  ینطورینکردم هم یدر بازه اما بررس دمید می بعد درو ببند میبکن دیبازد  هیدر داخلو 
 بستمش 

  ی حرکاتش دل ضعفه ها  نیتر شد بهش نگاه کردم واقعا از ا  ینگاهش جد  هاکان
 خودمم نامفهوم بود  یدخترونه خاص که برا  یضعف ها  هی  گرفتمیم  یخاص

 ؟ یگی _دروغ که نمهاکان

 خوام یآقا..معذرت م  گمی _راست مجوران 

  یخانم صدمه ا  لی تموم بشه اگه د  یکه با عذرخواه  ستی ن ی_موضوعهاکان
 یبگ  سیبه پل دیبا  رمی که زد یید؟حرفایدیم

نه من به   هیبود هاکان اصل کار  ده یبا التماس به هردومون نگاه کرد اما انگار فهم جوران 
 شد  رهی با ترس و التماس بهش خ نیخاطرهم
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  شیبرم پ شهیم ینجوریا  دونستمی..من نمکنمی..خواهش مدیند سی_منو دست پل جوران 
 شهی تباه م  ندمیآ سیپل

 گفتم:   عیسر 

 مراقب باش  یلیبعد خ نیاز ا کنمی اما خواهش م میبند یم روی _باشه باشه جوران ما قض

 شد  ره یکرد بعد مشکوک به جوران خ ی نگاه میاخم کرد بهم ن شتریب هاکان

 _چشم حتما جوران 

 میشی مزاحم نم ن یاز ا شتری..تنتون سلمت..بخوامی_بازم من ازتون معذرت می سلم
 خدافس  

 بعد از رفتنشون هاکان با حرص به سمتم برگشت  میکرد  یازشون خدافس 

به   لید ستین یکه الک ینطوریکردم هم تی شکا  م؟منیبند یموضوعو م  ی_چرا گفتهاکان
 نگفتم  یزینخوره الل شدم چ نیحرفت زم  نکهیخاطرا 

کرده   ییخطا هیجوونه  یلیاون خ دنیبریبراش سابقه م سیپل شیپ ی رفتی_هاکان اگه م
 تموم شده  نهیمهم ا

 بهش دستور نداده باشه   گهید  یکیاشتباه کرده باشه    دوارمی _امهاکان

 نباش  نی_بدب

 ی دیخودتو ند  یچشما  ی_تو خودتم مشکوکهاکان

جلو دست من   یبه کاغذها  کمیها نشست   یاز صندل  یکی  یهاکان رو  دمیکش یهوف
 اخم گفت:   کمینگاه کردو با  

مشکوک    یزیچ هیبه  یوقت  یبزرگ کنم ول روی زی چ هیمن عادت ندارم  یدونی_مهاکان
 مشکوکم  هیقض نی هست من به ا یز ی چ هیحتما  شمیم
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 بوده؟  نیکه کار انگ یبگ ییخوای_نم

 کنم یروشنش م یشک دارم ول نیا  ی_تو هاکان

 زودتر تمومش کنم؟  یکنی خب بهم کمک م یلی_خ

راه   ی تو  رمیهردومون بگ یبرا  یسوفله شکلت هی تو کاراتو بکن من برم   یی خوای_مهاکان
  میشام بخور یهم که هست چهارنفر نیلیآ  نجایا  ادیشام ب یبرا  ریبه دم زنمیهم زنگ م

 م؟ یه

 باهات شام بخورم؟  نمیلباسا بش  نیمن با ا  ییخوایم  مونیشب زندگ نی_اول

ندارن اگه داشتن تذکر   ی..درضمن لباسات مشکل می_تو رستوران خودمون هستهاکان
  یخونه تا لباساتو عوض کن  رسونمتیم ییو مرتب اگرم بخوا ک یش میلیخ دادمیم

خم شد به   ستادیا  میگفتمو به کارام ادامه دادم هاکان هم بلند شد پشت صندل  یا باشه
 بشیج یاز تو   چشوی که باعث شد به سمتش برگردم سو دیسرمو بوس  یرو یآروم

 گفت: یدراوردو روبه من با لحن مردونه اما جد 

 ی _خوشحالم که سالمهاکان

ابا خودم شام امشبمونو  حساب کت   نیمنم بعد از تموم کردن ا  ی_حاال که تو خوشحال 
 کنم یدرست م

 صبرانه منتظرم سرآشپز  یشد ب خواستمیکه م ی_خوبه همون هاکان

االن    دارهیبرم ی هاکان چه جو کهویزدم  یرفتن هاکان ناخواسته لبخند محو  رونیب با
پس   ادیبدت نم ادمی دختر تو که ز  الیخیهوف ب کنه یکارا م نیاز ا  ستی ن یکه کس نجایا

 سرت به کارت باشه 

  روی و دم می هم نشسته بود  یمنو هاکان روبه رو  م یدونفره کنارهم چسبونده بود زیم  دوتا
هم هرچهارنفرمون درحال خوردن غذا و بحث درباره    یهم روبه رو  نیلیآ

که   میاومد  یم  لمیف دیبا م یدوستامون بود نی بود اما چون ب یسردخونه:/هاکان جد
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بودن ازدواجمون خبر   یاز سور ن یلیآ هچند هاکان خبر نداشت کهر می ما عاشق هم یعنی
اون    ستی ن یازدواجمون واقع نیگفته که ا  ریقسم بخورم که خودشم به دم  تونمی داره م

کنن اما خب   یاز هم مخف رو یز یچ شهیهمه مگه م  یو پوکشون تو  کیج شهیدوتا هم
 م یکن یباز  لمیهمچنان ف  میمجبور بود

   لیگذشت د ری_واال به خریدم

  یفکر کنم بعدش چ خوامیاصل نم د یرسی م ری رامان د قهی دق هیاگه  یعنی_اره واقعا..نیلیآ
 شد یم

 اشاره کردمو گفتم:  نیلیباهاش به آ  خوردمیکه با چنگالم غذا م همونطور

 آدما فکر کرده بودن از عقد فرار کردم  نکهین؟ا یلیبود آ  یخنده دارش چ قتیحق یدونی_م

 یلیعشق خ هیشما دونفر    نیب میدونی چون که م میتعجب کرد یل ی_خب ماها خریمد
 هست  یبزرگ

نگاه    ری دار به دم ینگاه معن هیلبخند کوتاه و   هیدرحال خوردن غذاش بود با  هاکان
منم به سمتش برگشتم که باعث شد بهم نگاه بکنه انگار طعنه حرفمو که در اوج   کردیم

 گرفته بود  یکرده بودمو به خوب انیب یخاص متیصم

 طوره  نی_اره خب هم

  هیاشتباه برداشت کنن باالخره شما  رونیآدما استرس دارن ممکنه از ب نجوری_انیلیآ
 نتونهیب ینیعشق فرا زم

زدم هردومون   یبه روم زد منم بهش لبخند  یبهم کرد لبخند  دار ینگاه معن  هی  هاکان
 گفت ینم  نویبود که لبخند ها و نگاهامون اصل ا ب یاما عج  میاومد  یم لمیف میداشت

 د؟ یباهم ازدواج کن دی خوایم ی_خب شما دونفر کهاکان

 ن؟ یلیآ  هیداداش..نظرت چ هیخوب یلیخ یلی_سوال خریدم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1252 
 

  ریداشت که با دم دیهول کرده بود نگاه کردم باز ترد  کمیکه   نیلیمنتظر به آ  یرچشمیز 
اصل دلم   کردیهاکان هم داشت بهش نگاه م  دیبه موهاش کش یازدواج کنه دست

 جاش باشم خواستینم

 .. یعنی..دونمی..نمزهی _چنیلیآ

 داره  دیازدواج ترد  یتو  کمی  نیلی_آ ریدم

 ست ین دی_نه ترد نیلیآ

 میبهتره باز شروعش نکن زمیعز  الیخی_واقعا؟بریدم

  یبحث و جمع کنه که به صندل نی ا  یطور هیسمت هاکان برگشتم بهش اشاره کردم   به
 کرد یحرفاش به منم نگاه م نی برگشت اما ب ریدادو به سمت دم هیتک

اگه از عشق و دوست داشتنتون مطمئن   ستی ن دیترد  یجا ادی ز  قتشی _حقهاکان
 میلیو خ  میکارو کرد  ن یمام هم دیج کنبه نظر من بدون فوت وقت ازدوا دیهست

 من؟   یزندگ ستین ینجوریا  میخوشبخت

  کمیلباش بود    یرو  یگذاشتمو بهش نگاه کردم لبخند کوتاه مردونه خاص زی م یرو  دستامو 
 سرمو کج کردمو گفتم:

  گمی بوده م یچ تی زندگ یتو  میتصم نی..اگه ازم بپرسن درست تر میزندگ نطورهی_هم
 هاکان 

  دمیخوری م مونویدنیهمونطور که نوش میهامونو برداشت یدنینوش وانی بعد هردومون ل و
عشقه اما فقط خودمون دوتا    یاز رو گفتی م  دیدیم  یهم بود کس ی نگاهامون رو

 م یکنیم ینقش باز  موید یبهم فحش م میدالمون االن دار  یتو  میدونستیم

 خوبه  یلیخ نیدیمدت فهم  نهمهیا  یتو   نوی_واقعا ا نیلیآ

 جون  نیلیآ  میدیرس جهی نت نی_ما درعرض دو سه ساعت به ا 
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  یحرف منو که از عمد با لبخند زده بودم جمع کنه تک خنده مردونه ا  نکهیا  یبرا  هاکان
 برگشت  نی لیکردو به سمت آ

 بود نیدرستمونو..منظورش ا  می تصم یعنی_ هاکان

  هیبه روم زد منم با  دونستم ی م شو یکه فقط خودم معن یبعد به سمتم برگشت لبخند و
 لبخند حرص درار جوابشو دادم 

 یدوست داشتن  یلیر؟خی دم ینیبیم کننیکامل م  گروی دارن جمله همد ی_وا نیلیآ
 ستن؟ ین

 ینطوریشمارو ا یواقعا وقت  یعنیهستن  یدوست داشتن یلیخ زمی_البته البته عز ریدم
 رسما ازدواج کنه  شهیراغب م شتریآدم ب نمیبیخوشحال و خوشبخت م

 عجله کرد  دی به نظر من نبا ی _اره واقعا..ولنیلیآ

لگد به پاش زدم    هی ز یم ریبهم زدو نگاهشو ازم گرفت با حرص از ز  یپوزخند تلخ  هاکان
من بود    ری انگار تقص شعوریداد غذاشو بخوره پسره ب حیکه چپ چپ بهم نگاه کردو ترج

 زدن یحرف م ینطوریداشتن ا نایا

 ناز کنه تو صبر کن  نیلیدختر ناز داره  بذار آ  رجون ی_دم

 گرفتم   مویمن چه قدر صبر کردم اما باالخره هد   یدی_تو د هاکان

گذاشتمو بهش نگاه    زیم  یبود به سمتش برگشتم دستامو رو ریدم ی نگاهش رو  هاکان
 کردم که به سمتم برگشت 

 منم؟   هی_اون هد

به غذاش داد منتظر بهش نگاه کردم که  صورتم نگاه کرد نگاهشو  یبه اجزا  کمی  هاکان
 آروم نگاهشو باال اوردو گفت: 

   لید یمن ز ی_تو همه چهاکان
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لبم به  یهمچنان با لبخند رو  رم ی نافذش بگ یمشک ینگاهمو از اون چشما  تونستمینم
 یگاه دادی بهم دست م ی شدم حس خوب رهی خ شی میاما مهربون و صم  یجد افهیق

  انیب  مونویاحساسات واقع  ای  می ایم لمیف می که دار  کردمی اوقات به حرفامون شک م
و غذاشونو بخورن منو هاکان هم    نکننبه ما نگاه  کردنیم  یسع ری و دم ن یلیآ میکنیم

  دمیشا اینفر به خودش اومد  ن ی فکر کنم هاکان اول میهم بود  یچشما  ریهمچنان تسخ
 گفت:   یزیآم طنتی با لحن ش نیلیآ میومد هردومون به خودمون ا   ریبا اهم دم

 شن یدوتا دارن خطرناک م نیا  می_بهتره شام دوستانمونو زودتر تموم کننیلیآ

که هنوز   ییمنو تو  یبکنن که برا  یچون امکان داره کار میکارو کن نی_به نظر منم همریدم
   زمی مناسب نباشه عز میازدواج نکرد 

کرد از   یبرگشتم چپ چپ بهش نگاه کردم ک تک خنده مردونه ا ریحرص به سمت دم با
 د یخم شد گونمو بوس ستادیا  میبلند شد پشت صندل شی صندل  یرو

   یزن داداشم شد گهی..دگمی م  کی _بازم تبرریدم

 و باهم دست دادن  دیبه سمت هاکان رفت گونه اونم بوس ریدم

جان من   نی لیآ دیهم باش عمر خوشبخت کنار  هیانشاهلل  گمی م کی _به توهم تبر ریدم
 شمارو برسونم خونه؟ 

 منتظرم بمون   نی ماش  یجمع کنم تو تو نارویممنون بذار ا   زمی _اره عزنیلیآ

هم بلند شد تا کاراشو سروسامون بده و بره به سمت هاکان برگشتم    نیلیآ  ریرفتن دم با
 د یابروم باال پر  هی

 ؟ یش یم  رهی_چرا بهم خ

 از روت ببرم؟  نایا  یجلو یخواستیمنم جوابتو دادم نکنه م یشد  رهی _تو خهاکان

  لمیف مینره دار ادتی عاشقانه خودتو دادم   یدرضمن جواب حرفا یمن شد  رهی_تو اول خ
 م ی ایم
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حرفا نزن    نیاز ا  گهی من واقعا عاشقتم د  امینم  لم ی..من که فزمی..نگو عزلی _نگو دهاکان
 یزن یم  شمیکه رسما آت

به   موی کرد  یاومد از اونم خدافس ن یلیبلند شدم آ میصندل  یبعد بلند شد منم از رو و
بود   نمونیزده نشد سکوت بود که ب نمونیب یحرف  گهید  میهاکان رفت نیسمت ماش
 سکوت هم واقعا به جا بود    نیهرچند ا 

 منتظر بود    کی پله ها آماده و ش نی اومدم هاکان پا  نی شده بود از پله ها پا صبح

 ر ی _صبح بخ

 ی که آماده ا  یشد داری معلومه زود ب ری_صبح توهم بخهاکان

 م ی_اره گفتم باهم صبحونه بخور

اومده دارن    سیموندم فقط نگهبان االن زنگ زد گفت که پل  نی_منم به خاطرهمهاکان
 باال  انیم

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما  با

 خوبه؟  س؟حالتی_پل

 شه یم یچ  مینی_اره ببهاکان

 تس؟ یشکا  نی_مربوط به ا 

    ستیکه ن یزی نداره تو نگران نباش چ ی_نه به اون ربطهاکان

  کمیکه اومدن   سای پل میستادیمحوطه ا   یتو   میاومد  رونیهاکان باهم از خونه ب همراهه
 کرد؟ ی کار م یچ نجا یا  سیبهشون نگاه کردم پل یبا نگران

 _آقا هاکان؟ 

 _بله خودم هستم هاکان
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از   میر ی شمارو تحت نظر بگ میمجبور  میاورد ف یبا مواد مخدر تشر _از سازمان مبارزه 
مواد مخدر کشف    یادیشماست به مقدار ز  یکه متعلق به شرکت باربر   ییها ونیکام
 شده 

امکان   نی به نشونه نه تکون دادم ا  یسر  یگرد شده بهش نگاه کردم با نابارو  یچشما  با
 حرفا نبود   نینداره هاکان اصل اهل ا 

 شه یاگرم باشه به من مربوط نم رممکنهیغ یزیچ ن ین؟همچیگیم  نیدار ی_شما چهاکان

  ریبزرگه چند نفر هم دستگ اتی عمل هی  میمجبور  گهیاما خب د می شناسی _ما شمارو م
   ادهی ز  یلیهاتون خ  ونیکام  یجاسازها  یشدن مقدار بار مواد تو 

 براش توطئه کردن  ستیحرفا ن  نیهمسر من اصل اهل ا دی کنیاه ماشتب   دی_دار

خانوم آصلن..فعل که همه اون بارها به   میفهمیم  قاتیتحق یط یکلنتر یتو  گهی د نوی_ا
آقا هاکان لطفا   دی اریب فی همراهم تشر دیبا ییبازجو  یسند زده شده برا  شون یاسم ا
 د ی بفرما

 بهش نگاه کردم  یسوال  یسمت هاکان که اخماش به شدت توهم بود برگشتم با نگران به

 هاکان؟  یچ یعنی_

نباش تو   یزیتو نگران چ کنمیبرام پاپوش دوخته من حلش م یکیمعلومه    لی_د هاکان
 گردم یبرم عی بمون خونه من سر

 ام ی_امکان نداره منم باهات م

به سمتش برگشتم   یدستمو گرفت با نگران یمبهم نگاه کرد به آرو یبا تحکم خاص هاکان
 دم ی لرز یدست خودم نبود داشتم از ترس م

 ؟ ی تو خونه اوک یمونی ..خانومم شما مییجاها  نی همچ هی ییا یب خوامی_نمهاکان
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  دهیهاکان به دستام نگاه کرد دست خودم نبود بدجور ترس د یگرفتم دستام لرز  بازوشو
 بودم بغض کردم 

 ..هاکان امی _بذار منم ب

  ی تو خونه بترس ستین یاز یدم در نگهبان هست ن امیم  دمیاضهاراتمو م  رمی_من مهاکان
  نیلیزنگ بزن به آ یا  گهید ز یهرچ ای  یتو خونه بمون ییخوا ینم ییتنها ینیبیاگرم م لید
رستورانن  ی فقط جلو گاردهات ی نرو باد ییتو خونه بمون لطفا جا  یول شتیپ ادیب
 افته   یاتفاقا م نیا  دونستمینم

 برو زود برگرد  مونمی_تو نگران من نباش باشه تو خونه م

 گفت:  یتکون دادو به آروم یسر دیخم شد گونمو بوس هاکان

 نباش  می زی _مراقب خودت باش نگران چهاکان

 هاکان منتظرتم   نطوری_توهم هم

  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیدست هاکان و گرفت همراهه خودش بود  سیپل
  ای هم باز نگران من بود که تو خونه تنها نباشمو نترسم   طیشرا  نی ا  یتو   یحت نی پا
به   کی مبل نزد نی اول یبا رفتنشون به سمت خونه رفتم رو  فتهیجونم ن یبرا  یاتفاق  یحت

حاال    کرد؟تای کار م یهاکان چ  یبارها یو شدن مواد ت ری از خودم نشستم اشکام سر
  نیبود مطمئن بودم براش توطئه کردن اونکه اصل اهل ا  فتادهیبراش ن ی اتفاق  نیهمچ

  دونمیخودشو رسوند فقط م ی زنگ زدم و اونم ک ن یلیبه آ یکه ک دونمیحرفا نبود اصل نم
بود   شی وشگ ی سرش تو کهی با اخم درحال نیلیآ دم ید  میزدیحرف م  میباهم داشت یوقت

 گفت:

هاکان و    یبه زندگ دنیول کردن چسب شونویخبرنگارها هم تمامن کارو زندگ ن ی_انیلیآ
 خبرشو  نیشرکت پوسوال..بب

ازش گرفتمو شروع کردم به خوندنش با    لشویرفتم موبا نیلیبلند شدم به سمت آ عیسر 
  هیو  ست یکار هاکان ن نی ته بودن که ا مصاحبه کرده بودن اوناهم گف نی و انگ  نایسول
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همه خبرها پخش شده بود که هاکان آصلن    یازش دفاع کرده بودن اما تو میپاپوشه کل
کنارش اومده    نایسول  یبود حرفا نی ا شمیکه خوب دهش ری شرکت پوسوال دستگ رعاملی مد

شکر خدا    نی پاپوشه به خاطرهم هی  نیا  دونستنیهمه م کردیباور نم میبود هرچند کس
به  ششیپ رفتمیم  دیتحمل کنم با تونمینم دمیکلغ چهل کلغش نکرده بودم د هی

حرف    ریبا دم امن نگران بود مرتب  نیکرد ع دی گفتم اونم حرفمو تا نی لیبه آ نیخاطرهم
که بکشنش اما   ستی قرار ن م یکه نگران نباش گفتیاونم م  میکردیازش سوال م مویزد یم
وارد    عی سر میشد  یوارد کلنتر  یوقت میاونجا بهش نگفت می ایم م یدار نکهیاز ا  یزیچ

نشسته بودو به   یصندل  هی یافتاد که با اخم رو  ری گشتم تا چشمم به دم کمیسالن شدم 
از   دویکش یما پوف دنیبا د ر یدم میبه سمتش رفت نیلیهمراهه آ   عیسر  کردینگاه م نیزم
 بلند شد شی صندل  یرو

 د؟ یخونه باش دی_شما دوتا االن نباریدم

 کنم نتونستم بمونم هاکان کجاست؟  کاری_چ

 کننی_باالس..داره اضهاراتشو ثبت مریدم

 : دمیبا حرص غر  میرفتیبه سمت پله ها م یکه سه نفر  همونطور

 چه طور ممکنه اصل به هاکان شک کنن   شه ی_واقعا باورم نم

 افته  ینم  یاومده اون کار بلده اتفاق  لشمیتو نگران نباش وک دونمینم  لی د دونمی _نمریدم

 برگشتم  ریبه سمت دم می طبقه باال که رفت به

 _اتاقش کجاست؟ 

 برم تو  ذارنی..منم سهام دار اونجام نملیتو د  یبر یتونی _نمریدم

 ؟ ی چ یعنیو برم ت  د ی_من همسرشم با 
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عمده شرکت به اسم   هیحرفاس سرما  ن یتر از ا  یبحث جد کنهینم  یفرق چی_هریدم
بره تو دخالت   یا   گهیبه اسم هاکان زده شده االن کس د یاون بارا همگ یهاکانه از طرف

 گم؟ یم یچ یفهم یم شهیکنه بد م

به  نی لیآ  ستادمی ا  واریموهامو مرتب کردم با استرس گوشه د کمیکلفه   دمیکش یپوف
که هر روزش   یگناه یمرد ب  کردمی سمتم اومد تا آرومم کنه اما من فقط به هاکان فکر م

اومد   یداشت به سمتمون م یرامان که با هول دنیبا د  کهوی  شدیاکشن شروع م
 برگشتم  

 شد؟هاکان کجاست؟هنوز توهه؟  ی_چرامان 

 م؟ یمنتظر بمون  دیچه قدر با ریان..هنوز داخله..دمرام می_منتظر 

 ملقات کنه  رویکس تونهینم میمنتظر بمون  دیکرد گفتن با  شه ینم شی_کارریدم

  ینگران خواست یکه نگاهشو ازم گرفت انگار نم ستادم یرفتم روبه روش ا  ریسمت دم به
ها شده بودم دست خودم نبود   وونهید نیتحمل کنه ع نی از ا  شتری نگاهمو ب یتو  ی ها
بگن چه قدر نگران شوهرشه چون واقعا نگرانش بودم   نایاومدم تا ا  ینم لمیف
 فته یب یبراش اتفاق خواستمینم

راه   هی دیچه قدره اون توهه؟با  یدونیم نمشیدارم که بب نوی..من همسرشم..حق اری_دم
 کنم یباشه خواهش م یحل

 اون همسرشه کنهیفرق م لید  ریدم گهی_خب راست م نیلیآ

به سمتش رفت صداش زد که اونم به سمتش   عی سر   نیلیاز کنارمون رد شد آ  یکی  کهوی
 زد   یلبخند  یبا هول نیلیبرگشت آ

برن   تونن ی خانوم همسر آقا هاکان هستن م  لی..ددی_سلم سرکار..خسته نباشنیلیآ
 ننش؟ یبب

 برم بپرسم خانوم  دیلحظه با   هی_
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بهم زد  یبخش  نانینگاه کردم که لبخند اطم نیل یباز وارد اتاق شد با استرس به آ  سهیپل
حالشم   دهینخواب شبیپوف داشت معلوم بود د کمی چشماش  ریرامان به سمتم اومد ز 

 حالتاش معلوم بود  یاز تو  یوجود اومده بودو نگران  نیخوب نبود اما بازهم با ا  ادیز 

هاکان   میدونیهممون م شهیآشکار م قتی خره حقنباش باال یزینگران چ  لی_درامان 
 دوننیرسانه ها هم م نویا  یحت گناههیب

   میاومدن نگهبان هممون به سمتش برگشت  رونیب با

 د ینیبب شونویا یمدت کوتاه یاجازه دادن که برا  سری_کم

هاکان به سمتم برگشت با    ستادمیدرگاه ا  یبه سمتش رفتم تو عی کردم و سر  یتشکر
  رهینگ می آب دهنمو محکم قورت دادم تا گر  اورمیخودم ن یبغض کردم اما به رو  دنشید

 و صدام نلرزه  

 رفتمی م  رونیمنم داشتم ب دی خانوم بفرما ل ی د دی_خوش اومد 

بهش نگاه   یبهم نگاه کرد با نگران یسوال ستادمی روبه روش ا  عیکه بلند شد سر  سریکم
  کمیبه روم زد که خاطرمو  یاومد لبخند مردونه ا  یزدن برام نم ی برا  یرفکردم اما ح
 جمع کرد 

و   میپروندرو حل کن نیا  یبه زود  دمیقول م می کنینم تشیاذ  دی_نگران همسرتون نباش
 دخترم   شتونیهمسرتون برگرده پ

باز گذاشت به سمت هاکان رفتمو روبه روش   مهین کمیاز کنارم رد شد درو   سریکم
 داشته باشه تونهیم یچه معن دونستمیشده بود که نم یجور هی چشماش  ستادمی ا

 نه؟  ی_بهت گفتم تو خونه بمونهاکان

 _نتونستم بمونم 

 ی _حتما نگرانم شدهاکان
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منم خونه باالخره ما    یبودیم  نجایتو ا  شدیمسخره م یلی..خستی _نه به خاطر اون ن
 کردم یم یر ی گیپ نجایاومدم ا ی م  دیبا  میوهر زنوش

 ی اومد   مونی_متوجه شدم پس به خاطر باز هاکان

  کی بهم نزد کمیدستاشو دور صورتم گذاشت   عی به در انداخت بعد سر ینگاه مین هاکان
 کردم یشد که باعث شد چشمام گرد بشه اما همچنان بهش نگاه م

 دلم برات تنگ شده بود  یلی_خهاکان

 _دلت برام تنگ شده بود؟ 

 دوست ندارم چندساعت ازت جدا بشم نفس هاکان  ی_حتهاکان

 منو بغل کردو کنار گوشم گفت:  یبه آروم بعد

 ا ینقش ب یعیطب  کنهیداره نگامون م رونهی_رامان بهاکان

شونش گذاشتم چشمامو با ارامش   ی دستمو دورش حلقه کردمو سرمو رو یآروم به
حرفاش به    نیپس ا  دمیعطرشو به جون خر  یهم بستم و با تمام وجود بو یرو  یخاص

پس چرا من واقعا نگرانش شده بودم؟چرا   میکرد ی م  یباز  میخاطر وجود رامان بود داشت
  د یتو چشاش نگرانم بود؟شا کممی و   کردیپنهون م شویداشت خوشحال دنمیهاکان با د 

  یاره به خاطرهمون بود دستامو رو م یکردیم یباز  میبود که داشت لممونیاز ف  یجزو نمیا
  یآرامش خاص که االن همه نگران هی شدم یآغوشش واقعا آروم م ی کتفش گذاشتم تو 

بهش  یباز  ن که واقعا از ته دلم بود اما االن به عنوا ییهامو حراج کرده بود بهتر بود حرفا
 زنمی حرف م ینطوریور رامانه دارم ا به خاطر حض کردیهاکان فکر م ینطوریا  گفتمیم

 فته یبرات ب یکه اتفاق دمیترس یلیدلم برات تنگ شده بود..خ یلی_منم خ

 دلم   زیگذاشت..عز میپشت سر خواه ناروی_نترس همه ا هاکان
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 )هاکان( 

آرامش که اصل حاظر   هیبهم دست داده بود  یآرامش خاص هیکه بغل کرده بودم  لروید
نگاهم    ینگرانش جلو  ی چشما یجدا شدن ازشو نداشتم وقت یحت  ای به از دست دادن 

 شهیمن نگران م  نیهم ع لی که د دادیبهم دست م یحس خوب  هی بستینقش م
  خواستمیکه واقعا م ییبود حرفا  مهم  شی و برام راحت  شدمیهمونطور که من نگران اون م

که   کردمی فکر م  نیبه ا یدلم مبحوث کردم اما وقت یزنم تو بهش ب شدیبهش بزنم اما نم
که  لیدادم حرفارو بزنم د  حیترج شنوهیو صدامونم م کنهیرامان داره نگاهمون م

آغوشم بود  یهمونطور که تو  لید کنمیم یخودش باز  نی دارم ع کردیفکر م دیفهمینم
 آروم گفت:  یواشکی

 _هنوز اونجاست؟ لید

آغوشم بره   یهنوز از تو  لید خواستم یاز رامان نبود اما نم  یبه در نگاه کردم خبر یواشکی
باهم   بردمیاز زدنش لذت م ی به باز  یکه حت ییحرفا  ن یباشه از ا نجایفعل ا  خواستمیم

 م یادامش بد

 _اره هنوز نرفته 

 شد یبود انگار داشت رو سرم خراب م یجور هی_خونه بدون تو  لید

 اد یداره خوشم م یباز  نیخودمم از ا  کردمیحساس مزدم ا  یمحو  لبخند

 خونمون  میگرد ی برم میر یم  نجایزمان ممکن از ا نی _نگران نباش در کوتاه تر

کتفم گذاشت سرشو چسبوند به سمت راست شونم   یدستاشو باال اوردو از پشت رو  لید
متوجه نبود رامان   نی و چشماشو بست خوشبختانه در اتاق سمت چپم بود به خاطرهم

اومد واقعا کارامون حرف   یخوشم م کردیرفتار م یعیطب یلیخ یجور  هی نکهیاز ا  شدینم
  شدیوقتا باورمون م  ینداشت خودمونم بعض

 نرمال بشه  ینرمال خودمون..همه چ  یندگبه ز  میبرگرد  خوادی_دلم ملید
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  نمونیب یکه به باز  یتنش و محبت خاص  یتحمل کنم گرما تونمینم نی از ا  شتریب دمید
 بغلم بود گفتم:  یهمونطور که تو نیبه خاطرهم کرد یم  تمیاذ   کمیبود داشت  انیدر جر

 یباز  ن یا  عتریرو کنم تا بتونم سر  نویانگ یها  ی زودتر کثافت کار دی با نی_به خاطرهم
 ازدواجو تموم کنم  

 از آغوشم جدا شد به سمت در برگشت  عی که متوجه شده بود سر  لید

 _رفت؟ لید

 _اره االن رفت 

 _به نظرت مشکوک شد؟ لید

تفاوت بشم که  یکردم دوباره نسبت بهش سردو ب یبه نشونه نه تکون دادم سع یسر
 موفق هم شدم 

 م یکرد  یعاشقو باز  هیوب نقش  خ یلی_فکر کنم خ

مبل نشست ناخواسته لبخند   یبه نشونه اره تکون داد از کنارم رد شدو رو  یسر لید
لبم پاک کردم کنارش    ی به سمتش برگشتم اون لبخندو از رو ی زدم اما وقت یمحو 

 به سمتم برگشت کلفه گفت:  لی نشستم د

  کنهیم  ییکارا نی همچ هی ی اون ک از  ر یغ یمگه نه؟توام به اون مشکوک نهی_کار انگلید
 آخه؟

 اد یبه نظر م نطوری_ا

 حد ازت متنفره   نی_چرا تا الید

 ..از خونوادم..از رامان از همه ما متنفره  ستی_فقط از من متنفر ن 

 کرد  یدستش باز  یبا انگشت ها  دویکش یپوف لید
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 خوبشو با کارن و رامان نخور ی_گول رفتارا

  ؟ ی بمون نجای..چه قدر قراره ا خورمی_من اصل گولشونو نملید

خوشبختانه   شتریب دمیبگذرونم شا نجایفکر کنم قراره امشبو ا  دنیبهم نم روی_جواب قطع
منو اونجا   کهیکوچ تی سوئ  هی  کننینم یباهاشون حرف زده منو بازداشت عموم لمیوک

 دارن ینگه م

 نگاه کرد  سری کردو به اطراف اتاق کم یحرص دستاش مشت شد خنده عصببا   لید

  نجایهم ا هیثان هیمسخره    یا یقضا   نیتحمل کنم به خاطر ا تونمی_هاکان اصل نم لید
  دیوگرنه با  رمیگی خودمو م یاون زنوشوهرو اصل ندارم االن دارم جلو دن ی..تحمل د یبمون
 گرفتم یم  نویانگ کهیاون مرت  قهی  رفتمیم

بهم دست داد اما بروزش ندادم   یشدنش نگاه کردم ضعف مردونه خاص یعصب نیا به
 بشم فقط آروم و خونسرد گفتم:  یعصب ای کنم  دشیتهد  نکهیبدون ا

 ا ینکن یکار نی _همچ

 _باشه لید

غفلتش  نیاز ناخوناش ور رفت از ا   یکیحوصله با  یبا حرص روشو ازم گرفت ب بعد
  یبه سمتم برگشت وقت لیپاکش کردم د عی سر دهیزدم اما تا ند یاستفاده کردمو لبخند

 نگاهشو ازم گرفت  کنمیدارم بهش نگاه م دید

 منتظرت بمونم  رونیخب پس من برم ب زهی _چلید

 نداره  ی_لزوم

 نداره؟  یلزوم  یچ یعنی_ لید

 تا همه ازدواجمونو باورکنن؟  یکارو بکن ن یا  ییخوا ی_مگه نم

 ..ی_اره خب به  خاطرهمونه وللید
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برو خونه  ی هم به خاطر من چند ساعت آواره شد  شینجور ینداره هم یلزوم  گمی_منم م
 و استراحت کن 

 پس من برم  ستی ن ی_باشه..حرفلید

  یبه سمت در رفت اما برگشت بهش نگاه کردم که لبخند لید میباهم بلند شد هردومون
 م زد به شونم نگاه کرد بعد نگاهشو باال اوردو با اون چهره نازو مهربونش گفت: به

 تنها بذارم  تیوضع  نیا  یآن نخواستم تورو تو  هی_ لید

به روش زدم که به سمتم اومد بغلم کرد منم دستامو دورش حلقه کردمو   یلبخند
دوست   شتریبغلو ب نیچشمامو بستمو کوتاه بازش کردم جنس ا  دمیدرآغوشش کش

ازم جدا شد هنوز لبخند  لید  مونیباز  یخودمون بود نه از رو اریاخت  یداشتم چون از رو 
 شد یلبشو حفظ کرده بود چه قدر خوشگل تر م  یرو

 م یهمو بغل کرد یما الک  ستی ن یاطراف هم که کس  نیبابا ا ی_الید

 از نگهبانا بود  یکیلحظه در باز شد   همون

 گهی اتاق د هی  میشمارو ببر  دی_آقا هاکان با 

 _باشه 

پاش بلند شدو   یانگشتا  یمن اونو بغل کردم اونم رو   نباریبرگشتم ا لیسمت د  به
و دخترونش   فینح ی شونه ها یو رو دستاشو دور کتفم گذاشت چشمامو بستمو سرم 

 به خودم فشارش دادم  فیگذاشتم موهاش نوازش کردمو خف

 بمونن باشه؟   شتی_دخترا شبو پ

 ..خونه هم نگهبان داره  شمیپ انیم  لیو ن نیل ی_نگران نباش آ لید

بودن خورد   ستادهیدرگاه اتاق ا  یکه تو  نیلیآ  رویچشممون به دم  کهوی میهم جدا شد  از 
 کردن یلبخند بهمون نگاه م هیکه داشتن با  
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 هواشونو داشته باش   ری_دم

دنبال کاراتم رامان هم رفته شرکت   یبمون نجایا اد ی ز  ستی_باشه داداش توهم قرارنریدم
 خته یاوضاع اونجا بهم ر کمی

 تنهاش نذار  نیلیآ  لسی _باشه مهم د

 میششیپ_نگرانش نباش خودش بزرگ شده منو خواهرشم نیلیآ

 

 )رامان( 

  نیو انگ  نایبه سمت اتاق کنفرانس رفتم مهرانا خانوم گفته بود که سول تیعصبان با
 شدیبلند م  نیسر ا  ریاز ز   یهر کثافت کار میشک کرده بود  نیاونجان هممون به انگ

  کردنی نم یکار نیهمچ هی وقت   چیوگرنه هاکان دشمن کم نداشت اما دشمناش ه
در   کردی هارو م یکثافت کار نیداشت ا  نیبود حتما به خاطر هم ک ی جلسه دادگاه نزد

 اتاقو باز کردم که هردوشون به سمتم برگشتن 

 اورده   نوریشمارو به ا  ی_به به سلم رامان خان کدوم بادنیانگ

 خشم در اتاقو بستم خودمو کنترل کردم تا صدام باال نره   با

 ؟ یدست دار هیقض  نیا  یتو تو   نی_انگ

 ستاد یبلند شدو کنارم ا  شی صندل  یاز رو  نایسول  دیلبخند رو لبش ماس  نیانگ

 رامان جون؟  هی _منظورت چنایسول

تا هاکان   دی من احمقم شما پاپوش دوخت نیفکر نکن هیمنظورم چ نی دونیخوب م یلی_خ
 بشه؟  ری دستگ

 کرد یلباش نشست که داشت اعصابمو خورد م یرو  ی لبخند مسخره ا دیکش یپوف نیانگ
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افتاده   ری که هاکان آصلن توش گ یمنو بابت باتلق  ی_منم منتظر بودم چه زماننیانگ
 دونست  دیمقصر خواه

مواد مخدر نبوده و نخواهدم بود اون    وقت تو کار  چیدرست حرف بزن..هاکان ه نی_انگ
 بزنه یب یآس شیکه به ما خونواده خودش خونواده ما شرکت و زندگ کنهی نم ییکارها

  بیکه به خودمو خونوادمو شرکتم آس کنمیم ینه؟من کار  کنمیم نکاروی_اما من ا نیانگ
که مال   یاز هاکان متنفره حاضره به شرکت نی احمقه؟چون انگ نی برسه چرا؟چون انگ

که اصل   کنه یپاپوش درست م یجور نیهمسرشه و برادر مرحومش ضرر برسه؟چون انگ
عقب    هی  نینه چرا؟چون انگ ای  شهیرو م تشکه فردا پس فردا دس  کنهیفکر نم نیبه ا

 موندس 

شد به سمتم  زد بلند  زی م یرو  یکلفه ضربه آروم نیانگ  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 ستاد یاومدو روبه روم ا 

..البته من که  کنهیمن پر م  هیتورو عل یواقعا ک  دونمی_من تورو دوست دارم نمنیانگ
 رم ی تقص یبار تکرار کردم من ب250البته تاالن  کنمیبازم تکرار م ال یخیب ی..ولدونمیم

دستامو   ستادی اتاق ا یداخل ونیدکوراس یاز مقابلم رد شدو مقابل قفسه ها   یعصب نیانگ
دار  ینگاه معن  هیبرگشتم   نا یفرو بردم بهش اعتماد نداشتم به سمت سول بمیج ی تو

 برگشتم   نیباال انداخت به سمت انگ یبهش کردم که اونم شونه ا

ار بلدن کاراشونو  هاکان ک  ی ها لی وک  شهیروشن م یزود همه چ ا ی  ری..دنی _باشه انگ
 شروع کردن 

 گن؟ یم  یچ  سای _پلنایسول

 ست ین یفعل خبر  دونمی_نم

   میکرد  یشفاف ساز  رویو همه چ میانجام داد   ینشست مطبوعات  هی_رامان ما نایسول

 جا خورد  کمیحرص دستام مشت شد به سمتش برگشتم اخم کردم که  با
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 م؟ یداشته باش یخبر ن یاز ا دی_ما چرا نبا 

 ی درضمن تو که تو شرکت نبود  میگرفتیم میتصم  عایسر  دی_بانایسول

باشم   انیشرکت درجر  یکارا  ی به صورت فعال تو خوامی_بهتون گفته بودم که م
دادم شرکت پوسوال هم اسپانسرش   بیکه من ترت هیشگاهینما هینگفتم؟مثل فردا افتتاح

   شهیشرکتمون م یبرا یگسترده ا  غیتبل ی نطوریخواهد بود ا 

  یکرد یکار درست شگاهیافتتاح نما  تیوضع  نیتو ا  دونمیفقط نم یکرد یخوب _فکرنایسول
 نه   ای

  کردنیبه نشونه اره تکون دادم اونا منو دست کم گرفته بودن فکر م ی زدمو سر یپوزخند
 کنه یکار تونهی هنرمند نم هی ارنی سردرم یت ی ری مد یفقط خودشون از شرکت و کارا 

 قبول کردن شکست دربرابر رقباس   یواقع ی_منم بهش فکر کردم اما کنسل کردنش به معن

  نی اومدم تحمل انگ رونیتفاوت از مقابلشون رد شدم به سمت در رفتم و از اتاق ب یب
هرچند اون   کردیو تحمل م  نیانگ  یچه طور نای سول دونمیواقعا برام زجرآور بود من نم

 یداشت با نگران لی د یکردم وقت یدستم نگاه ید تو شوهرش بود فرق داشت به دستبن
  یرفت تو اتاق با هاکان حرف بزنه از رو یمنم وقت ددستنبدش از دستش افتا زدیقدم م

دستم کردم تا بعدا بهش برگردونم   نی برش داشتم متوجهش نشده بود به خاطرهم نیزم
 داد یم ی خوب یدستبندش واقعا بو  دادیبهم دست م یحس خوب هی

 

 ( نی)انگ

بود که هنوز   دهیفکر کردم شب شده بود خبر بهمون رس کمیپام زدمو   یرو  یآروم ضربه
  رفتیدرزش نم یبودم که مو ال  دهی کش یبود نقشه توپ شمیهم پ ریهاکانو آزاد نکردن بک

 به خودم  ولی ا

 درچه حاله؟  یلیتر  ی راننده ها تیوضع میکنیبحثارو مرور م گهی بار د هی  ری_خب بک
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کلمه  هیکنن فقط  ییداداش اگه تا صبح هم ازشون بازجو  ست ین ی_مشکلریبک
 دونم ی:نمگنیم

  میکه الزم بود دهنشونو بسته بود یزی تکون دادم خوبه با هرچ دی به نشونه تا یسر
هم الزم    نا یاز ا شتریضربه زدن به هاکان ب یکار کرده بودم:/اما برا  نی ا  یبرا  یادی ز  نهیهز

 کردم یم  نهیباشه هز

 ؟ یکنن چ  یهارو دستکار ی لیتر میکه فرستاده بود یی_اوستاها

هم    یکارشون تا وقت یندارن کارشونو کردن پولشونم گرفتن رفتن پ ی_اونا هم مشکل ریبک
 گردن یبرنم  میما دستور ند

 م یخبرشون هم نکرد  دیاصل شا  میمدت خبرشون نکن هی_تا  

  نیبهش علمت دادم که بهتره ا  نایتکون داد با اومدن سول دی به نشونه تا یسر ریبک
خورده    یسر هیبود اما از    یهمه چ انیخودش در جر نایهرچند سول میبحثو تموم کن

 خبر نداشت  اشیکار

 ر یبک ری_شب بخنایسول

 زن داداش  ری_شب بخریبک

 ن؟ یکنیکار م یچ  نی_دارنایسول

 برگشتم    ریکه کنارم نشست به سمت بک نایسول

 یبر  یتونی م گهی به فردا شما د میسپار ی کارارو م  هیجان بق ری_بک

 _باشه با اجازه پسریبک

به روش زدمو موهاشو نوازش کردم   یبرگشتم لبخند  نایکامل به سمت سول ری رفتن بک با
 خستس  یلیمعلوم بود خ

 زم یعز می زد یدرباره  کار حرف م میداشت یچی_ه
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 شد؟ یجن  کهویچرا  ن یشد ا ی که چشمام سوال دی با ذوق خند نایسول

اما    دهیاقتدار و قدرتشو از دست نم  چوقتیکه ه کرد یم یزندگ ی_آه هاکان..جورنایسول
 آه هاکان آه هاکان بدبخت  ستی ن ینطوریا یزندگ

کاش   گفتیبود راست م ندی کردم واقعا برام خوشا  یخنده ا  دمو یکش  شمیبه ته ر یدست
 بامزه شده باشه  افشیق دیبا  دمید یم افشوی کردن ق رشیدستگ یوقت  ونستمت یم

 مگه نه یرسی لحظه از عرش به فرش م  هی_از نایسول

 یمواظب خودت باش یلیخ د یبا  یمثل من داشته باش  یباهوش بیرق  یوقت نطورهی_هم

  دونستمینم دمیشنیخنده هاشو م یچه قدر خوشحال بودم که باز صدا  دی باز خند نایسول
دو نشون زده   ری ت هیخوبه پس با  شهیخوشحال م نقدریا  نایبا ضربه زدن به هاکان سول

 بودم 

بودن اون شرکتو   رعاملی مد  اقت ی ل گهی که هاکان آصلن راه انداخته د یزیآبرور  نی_با ا 
 مینامزد انتخاب کن هی  ای می جمع کن رروی مد  ئتی هزمان ممکن   نیدر کوتاه تر دینداره با 

 

 ( لی)د

غوزباال غوز   گهیکرده بودم د  هیگر  نکهیاومد هم ا یخسته بود هم خوابم م  یلیخ چشمام
  تونستمیاصل نم شهیم یچ هی قض نیا  نمیاونقدر نگران هاکان بودم بب یشده بود از طرف
هاکان   یجا  میسالن نشسته بود یغذا خوردم هممون تو  کمی  لیو ن ن ی لیبخوابم به زور آ

  دمیشا  نشستیم  شیشگی هم  یمن جا   یبود اگه بود االن اونجا روبه رو یواقعا خال
  نشستیاومد کنار دستم م  یم میزنوشوهر بود  گهیو منو اون د می چون مهمون داشت

  ینوز خبرکاش بود رامان هم اومده بود تا بهمون سر بزنه شب شده بود اما هاکان ه
 ازش نشده بود 

 ؟ ی _نگرانت شدم اومدم بهت سر بزنم چه طوررامان 
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 ..چشمام همش به دره  گهی_خوبم منتظر خبرم د

 ازدواجتونم هست  یروزا  نیسخت شد اول  یلیتو هم خ ی_برا رامان 

  نیهمچ  هیروز  هیاصل نداشتم که   روی زیچ ن یهمچ هیسخت شد انتظار   یلی_اره خ
  ادیسر هاکان ب ییبل

 بود  رمنتظرهیغ  یلی_واقعا خنیلیآ

من حالش خوب    نیاونم ع دمیفهمیم  افشیتکون داد از ق دی به نشونه تا یسر  رامان
   ستین

شما دوتا    نکهیمثل هم فتهیم  ادی ز  رمنتظرهیمدت همش اتفاقات غ  نی_اره خب ا رامان 
 نی ازدواج کرد ییکهو ی

حال دعوا و جنجال و ناراحت    یشدم اصل حوصله جروبحث نداشتم از طرف یطور هی
هم که   ن ی لیبکنه آ یکار هیاون  د یکردم تا شا ینگاه  نیلیکردن رامانو هم نداشتم به آ

لباش    یرو یبه نشونه اره تکون دادو لبخند گنده ا  یبود سر دهی نگاهمو فهم یمعن
 نشوند

 قدرتمنده   یلی..خگهی_کار دله دنیلیآ

  یشدنش و عجله تو  ییکهو ی ل یاز دال  یکی یدونیتوهم م  یول میازدواج کرد   ییکهو ی_اره  
 م یکن تی زودتر شکا  می خوای کار کارن بود م نیا

_البته فقط به خاطر کارن ازدواج نکردن اگه اون موضوع هم نبود باالخره به عنوان  نیلیآ
 دونستنیهمه م گهید  نویا  کردنیزوج عاشق باهم ازدواج م هی

  ییچا ینی که س لیبه نشونه اره تکون داد با اومدن ن یانداخت و سر  نی سرشو پا  رامان
چه قدر  کردیاشت کارارو مزدم خوبه خودش د  یبه دستش بود ناخواسته لبخند محو 

بود با دستبند   نی به رمان نگاه کردم که سرش همچنان پا یرچشمی عاقل تر شده بود ز 
  میبود  دهی ستشو باهم خر  لیامروز دستنبدمو گم کرده بودم همراهه ن  کردیم یدستش باز 
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برام بخره هرچند اصل برام   یکی  کنهیم  دایستشو باز پ  نهیبازار بب رهیگفت م دیکه فهم لین
 کرده بود هاکان بود  ریکه ذهنمو درگ یمهم نبود فعل تنها موضوع

مدته گموگور    هیمدت همش باهامون بود اما   نی؟ا ی خبر ندار نی_رامان تو از پلنیلیآ
 خاموشه دهیجواب نم میزنیبهش زنگ م میشده هرچ

برگشت   نیلید به سمت آ کرد بع ینگاه زیم  یرو یی دست دست کرد به چا کمی  رامان
 باز باهم دعواشون شده باشه زدمیحدس م

 رفت  نی_پلرامان 

 رفت؟  یچ  یعنی_رفت؟ نیلیآ

فرو برد همزمان همراهه دخترا بهم  باشیج  یمبل بلند شد دستشو تو  یاز رو کلفه
 حدسم درست بود باهم جروبحثشون شده بود میکرد  ینگاه

من بعدش منصرف شدم   یول  میبخور ییهوا هیخارج تا   میبر می_باهم قرار گذاشترامان 
 رفت  ییبمونم اونم تنها نجایا  خواستمیم

 ن؟ یبهم زد یعنی_لین

 ل ین می_از اولش بهم زده بود رامان 

 تو شده؟  الیخیب یعنیگذاشته و رفته   نی _خب حاال که پللین

  نیان پلرام ن یسر موضوع من دعواشون نشده باشه از دست ا دوارمی ام  دمیکش یپوف
توجه بود خب  یهمش کنارش بود اما بهش ب  خواستیاونهمه دوسش داشت اونو م

کردن درست جوون بودن جاهل بودن االن عاقل شدن اما معلومه   تیگذشته همو اذ 
 مونده  میساله قد   ستی بزرگ شده و رامان همون رامان ب نیپل

 دوسش داشتم  یلیناراحت شدم من خ یلی_خنیلیآ

 م یکن یباهم خدافس میبد شد نتونست یلی_اره خلین
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انتخاب ها    نیکارها درست تر  ن یاوقات سخت تر یسخت بود اما گاه یلی_اره خرامان 
از دستم   یلیکردم خ تشی اذ  یلیکارو کرد من خ نیصلح هردومون بهتر   یهستن برا 
 نداشتم  یا   گهیاما چاره د  دیعذاب کش

 و بردو روبه هممون گفت: فر  بشیج یدستاشو تو  دیکش شیشونیبه پ یدست رامان

شب هم نگران   یبرا  دیحتما خبرم کن  نیداشت یزیچ یبرم کار گهی _پس من درامان 
 افته  ینم یامنه اتفاق نجامینگهبان داره ا  لیو  دینباش

 بود  می_ممنون،حتما رامان در تماس خواه

اکتفا کردو    ی که به تکون دادن سر میکرد  یمبل برداشت ازش خدافس  یکتشو از رو  رامان
 برگشت  نیلی که رامان رفت به سمت منو آ  لیرفت ن

 تو اتاقم بخوابم شب خوش  رم ی تموم شد من م ی _حاال که مهمونلین

مبل خسته نشستم چرا هاکان    یکه رفت رو  میبهش گفت ریشب بخ نی لیآ همراهه
 خونه نکنه بخوان امشبو اونجا نگهش دارن   گشتیبرنم

 باشه  دهیشن یزیشک داره نکنه چ  کمیرامان به ازدواجتون  نیا  لی_د نیلیآ

 کنهیرفتار م بیو غر  بیباشه اما به نظر منم عج دهیشن یزیچ یی_امکان نداره از جا 

خستم بهش نگاه کنم اونم نگران بود واقعا   ی دستمو گرفت که باعث شد با چشما نیلیآ
 نمونه بود  قیرف هی

رفتار   یواقع   یلیهرچند واال خ  دیمراقب رفتاراتون باش  شتریب کمی دی جونم با  لی_د نیلیآ
 افتم   یوقتا به شک م یمن بعض دیکنیم

   میهست یخوب یگرها یخوبه باز   نطوری_خودمم هم

 د یمراقب رفتاراتون باش  شتریب دی_تا وقت رامان دوروبرتون هست بانیلیآ
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  نارویاصل من چرا ا یموهامو زدم پشت گوشم اه لعنت میکلفگ یاز رو   دمویکش یپوف
 دوروبرم پخش و پل شدن:/  ینطورینبافتم ا 

هاکان برگرده   وادی مسائل فکر کنم فقط دلم مخ  نیاالن به ا  خوادیاصل دلم نم   نیلی_آ
 خونه

 

 )هاکان( 

  دادمیهرچند بهشم حق م ده یخواب لیوارد خونه شدم خونه آروم بود معلوم بود د  آروم
مبل   یچشمم بهش افتاد که رو   کهویساعت سه نصفه شب بود به سمت سالن رفتم  

زدم چرا نرفته   یهم روش بود ناخواسته لبخند محو   یپتو مسافرت ه یخوابش برده بود  
  یبه سمتش رفتم چه قدر برا  گرفت ی کمر و گردنش م نجایبود تو اتاق رو تختش بخوابه ا

لذت بخش تر شده    یلیبرام خ لی ه با حضور دداشتم واقعا خون جانی برگشت به خونه ه
حس    نیحسو داشتم االنم که همسرم بود ا  ن یهم همسرم نبود هم یوقت  یبود حت

مبل گذاشتمو    ینشستم آرنجمو رو  نیزم یتر شده بود به سمتش رفتم رو یدرونم قو 
  بایماه ز  نی شدم صورتش ع رهینوازش کردم به صورت غرق درخوابش خ یبه نرم موهاشو 

  ظیدستش بود لبخند محوم غل یدستش رفت که حلقمون تو یو درخشان بود نگاهم پ
اما من دستمو عقب   دیکش  یقی نفس عم لی اومد د یتر شد چه قدر حلقه بهش م

نطور که همو لی د کردمیبهش نگاه م کردمویهمچنان موهاشو نوازش م دمینکش
 چشماشو بسته بود خواب آلود اسممو صدا زد 

 _هاکان لید

 نجام ی_ا

 _دلم برات تنگ شده لید

 دلم برات تنگ شده  یلی_منم خ
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داشت تو   نکهیمن فقط تصورشم از ا  کردی فکر م  دم یشا  ای  دید یکنم داشت خواب م فکر
لود زد خواب آ یلبخند  لیخوشحال بودم د  یل یخ زدی باهام حرف م ینطوریخوابش ا

مچ    یدوتا دستاشو جلو اوردو دو طرف صورتم گذاشت به نرم یچشماشو باز کرد به آروم
 باز گفت:  مهین ی خواب آلود با چشما لی زدم د  یدستاشو گرفتمو به روش لبخند 

 نمیبیمنتظرت بودم خوابم برد االنم دارم خواب م  ی_وقتلید

نوازش کردم اونم دستاش هنوز دور صورتم   یتر شد دستاشو به نرم ظیلبم غل یرو  لبخند
مبل نشسته    نی پا نیزم  یهنوز کنارش رو کردیگونمو لمس م یبودو داشت به آروم 

 به سمتم خم شده بودو خودشو کش اورده بود  لیبودم و د

 من اومدم   تهیواقع زمیعز  ستی_خواب ن

مبل نشست شروع کرد به  ی رو وکهیچشماش گرد شد  دیلبخند رو لبش ماس لید
 رم یجلوشو بگ کردمیم  یسع دمو یگرفتن از بازوم خند شگونین

 نه منو  ی ریبگ شگونیخودتو ن دیبا وونهی د یکنیکار م ی_چ

 ؟ ی ا  ی_تو واقعلید

 م ی_البته که واقع

حد  نیتا ا  دونستمینم زدی لبام پر نم  یبهم نگاه کرد لبخند از رو ی با خوشحال لید
 شه یخوشحال م

 تموم شد؟  ی همه چ یعنی_ لید

 _کل که تموم نشده..اضهاراتمو گرفتن و آزادم کردن 

تر   ظیلبخندم غل  ختیسمت کج کرد که همه موهاش به اون سمت ر هیسرشو به   لید
 چه نازو خوشگل بود   میشد همسر سور

 ؟درسته؟ ی _حتما خسته و گرسنه الید
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 و قهوه خوردم   یی_کل روزو چا 

 که مختص به حرکاتش بود گفت:  یبا ذوق بهم نگاه کرد با لبخند و ناز خاص لید

 م یدار جاتی_سوپ سبز لید

 دارم از یبهش ن یلی_خ

 برات گرم کنم  رمی _پس ملید

 هیمبل بلند شد با بپر بپر به سمت آشپزخونه رفت لبخندم به   یاز رو ی با خوشحال لید
بلند شدم به سمت   یبه سخت  نیزم یشد از رو لی صدا مردونه تبد   یتک خنده ب

  ینشستم ظرفو وقت زی سوپو برام گرم کرد پشت م  یخاص جانیبا ه ل یآشپزخونه رفتم د
 گاه کرد سرشو کج کردو بهم ن  شستروبه روم ن زیم  یجلوم گذاشت خودشم رو

 به خونت  ی_خوش اومد لید

   هیبوش عال شهی _ممنون..مثل هم

رستورانشو فاکتور   ی نخورده بودم البته اگه غذاها لروی د یوقت بود که غذا یلیخ
 م یگرفتیم

 داره  میخوب یازدواج جنبه ها  نیغذاهات تنگ شده بود ا  ی _دلم برا

 با ناز بهم نگاه کرد   دویبهش زدم که خند  یبعد چشمک و

 ی رحمیب یلی_خلید

 بهش نگاه کردم  خوردمیکه داشتم سوپمو م  همونطور

 اومدن؟  ن؟دخترای کار کرد  ی_شب چ

 بااجازت دوتا از اتاقارو بهشون دادم  دنی_اومدن..باال خوابلید

 ی ندار از ین یتوهم هست اجازه ا  یبرا  گهی خونه د نی _ا
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 ..رامان هم اومد می..ا زهی _چلید

 پاهاشو تکون داد  کمی لیراست شدم د کمیسرمو باال اوردمو   دینگاهشو دزد کمی بعد

 _اون چرا؟ 

 _نگرانم شده بود اومد سر بزنه لید

 نی من خونه نبودم ا  یچ یعنیاخم کردم    کمیتکون دادمو   دی به نشونه تا یسر
  گهید  ییل یکه تو شوهر د   دونهیرامان االن م زنم یم  ییاومده؟پوف منم دارم چه حرفا 

رامان نگرانش شده اومده بهش سربزنه تازه لطف هم   یاز طرف مونهی وسط نم  نیا یبحث
 بذار کنار تاتویکرده پس حساس

 رامان اومد بدت اومد؟  نکهی_از الید

 من رامانو دوست دارم    ادی_نه چرا بدم م

 بحثو عوض کنه ییورا ط هی  خواستیبهم زد انگار م یبه ظرفم اشاره کردو لبخند  لید

 برات؟  زم ی_بازم بر لید

 م؟ یبخواب میبر هیکاف نقدریهم گهی_نه د

 م ی_بر لید

  نیماش ی ظرفمو برداشتو تو  نی پا دیپر  زی م یهم از رو   لیبلند شدم د میصندل  یرو از 
  عیکه سر  گهیسمت د  هیخواست بره   میگذاشت باهم به سمت طبقه باال رفت ییظرفشو 

  لید میقبل مال من بود رفت ی بشه ول لیکه قرار بود مال د  یبازوشو گرفتمو به سمت اتاق
 در اتاقو بستم  دیکش یپوف حرصکه منظورمو گرفته بود با 

 م؟ یاتاق بخواب هی  یتو  می_مجبورلید

 میزوج یدخترا باشن اره..ناسلمت ی_تا وقت
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فردا   یخوابیاتاق خودت م یر ی توهم راحت م دنی_خب اونا تو اتاق خودشون خوابلید
 فهمهینم یکس میشیهم زودتر از اونا پام 

رفتم   شدیاتاق بود و به اتاق لباسم وصل م  یکه تو یاز تنم دراوردم به سمت در  کتمو
   دادمی هم گوش م لید  یبه غرغرها  کردمی همون طور که داشتم لباسامو عوض م

 نه شبا  میادامه بد  مونیروزا به رابطه زنوشوهر  دی_به نظرم ما فقط با لید

   کنهیبا حرص داره به تخت نگاه م لی د دمید دمیکش یاتاق سرک یتو  از 

 خطرناکه ی لیخ نی_به نظرم ا 

 که زد چشمام گرد شد   یبا حرف کهو یبعد دوباره برگشتم تو اتاق که  و

  میاب منو تو کنار هم بخو  نهی_خطرناک ا لید

لباسمو هنوز تنم نکردم وسط    نکهیبدون توجه به ا  زنهی بود داره با خودش حرف م معلوم
کرد منم ابروهامو باال   یباال تنه لختم اخم دنی که به سمتم برگشت با د  ستادمیاتاق ا 

 دادمو گفتم: 

 ن؟ یفرمود  ی_جان؟االن چ

 یبخواب  ذارمینم ینطوریتنت کن ا  یزیچ  هی..برو  یچی _هلید

 _من عادت ندارم شبا بدون لباس بخوابم صابون به دلت نزن

تونسته بودم حرصش   نکهیبهم فشرده بهم نگاه کرد از ا  یدستاش مشت شد با لبا لید
که   کردمیانتخاب م رویکی  شرتامیت نیوارد اتاقم شدم داشتم ب یبدم خوشحال و راض 

 د یصداش باز به گوشم رس

 یخواب ب نیزم ی_به نظرم تو بهتره رولید

 رحمانس یب یلیخ نیمبل بودم ا   ی_کل روزو رو 
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اومدم درو بستمو به سمتش رفتم روبه روش    رونیاز اتاق لباسام ب دمویپوش شرتمویت
فکر کنه من از   نکهیا  ایکنم  تشیاذ  ادی ز  خواستمیهم  بهم نگاه کرد نم ل ید ستادمی ا

 بشم  کی خدامه که گوشه تختمو باهاش شر 

 .. ییخوایاگه تو م ی_ول

 گوشه بخواب  هی ..برو  یگی اره راست م خوام ی_نه نملید

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 ؟ ی_اونوقت تو چ

سه    شتری ب یاسمش دونفرس ول یبزرگ نیتخت به ا گهی د خوابمیگوشه م  هی_منم لید
 نفرس 

 ..به سمت تخت رفتم گهید شدی جامون م گفتیدادم راست م به نشونه باشه تکون یسر

 ل ی د ری_شب بخ

  دمویتختمو کنار زدم و دراز کش یقسمت از ملفه رو  هیجوابمو داد   دویکش یپوف لید
بخواد لباسشو عوض کنه بذار راحت   دیبهش پشت کردم شا  دمیخودم کش یملفرو رو
 تختم تنگ شده بود   یچه قدر دلم برا  شیباشه اخ

  نویخوبه هم نیلباسام اصل مناسب..آها ا  میخوابیباهم م دونستم ی بابا من نم ی_الید
 پوشم یم

 المپم خاموش کن  یلباستو عوض کرد   زحمتی_ب

 کنم یتو اتاق لباس تو عوض م رمی_ملید

   ستی ن ی_مشکل

شدم   رهیسرم گذاشتم به سقف خ ری دستامو ز  دموی پشتم خواب یزدم رو  یرفتنش چرخ با
قسمت اون نرفته بودم   ی برگشتم تو لیبعدش چشمامو بستم به سمت قسمت د یول
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که از   لیخودمه د  هیمهم راحت ستین یبودم مشکل کشینزد  کمیباشه  یاما خب هرچ
المپو خاموش کرد اما   لیبه خواب د دمچشمامو بستمو خودمو ز  عیاومد سر   رونی اتاق ب

اتاقو روشن گذاشت خودمم عادت نداشتم خاموشش کنم از سروصداها    یآپاژور تو
 با حرص غر زد:  یزی اما قبل از هرچ  دیملفرو کنار زدو دراز کش ل ید دمیفهم

کنارته لهم  یکیمواظب باش   یچرخیاونور م نور یا  ید یشب خواب ی وقت زحمتی_بلید
 ی مزاحم خوابم بش  خوامینم ینکن

دادم   حیاما ترج  کنمیلهت نم  زهیم  زهی بهش بگم نگران نباش ر خواستمیم  دیبعد خواب و
 باز صداش در اومد  دمیجوابشو نم دیکه د لیسکوت کنمو بخوابم د

   ید ینخواب دونمینکن م یباز  لمی_فلید

نداره   نویا  وی کیآ یبخرم هرکس هیهد هیباشه فردا براش  ادمیبود  یدختر باهوش  عجب
که باعث شد   دیکش  کمیکه دستمو روش گذاشته بودمو  یملفه ا  دیسکوتمو د  یوقت لید

 کارو کرد و صدام زد  نیتکون بخورم دوباره ا

 _هاکان لید

  تی تکون خورد معلوم بود باالخره رضا  کمیباز سکوت کردم اونم سکوت کرد تخت  اما
 ده یده و کامل دراز کش دا

 _هاکان..دوستت دارم لید

گرد شده سرمو به سمتش چرخوندم و   یباز شد با چشما  عی چشمام اتومات سر  کهوی
 بهش نگاه کردم  یسوال

 ؟ ی_چ

 با حرص بهم اشاره کرد  لید

 ی دینخواب  دونستمی ..مای_بلید
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 ملفرو بلند کرد و خودشو آماده کرد بهم پشت کنه هنوز تو شوک حرفش بودم لید

 کردم  ی..درضمن شوخری_شب بخلید

به نشونه تاسف تکون دادم    یو بهم پشت کرد سر  دیکوب ی بالش فنر یبعد سرشو رو و
 دختره واقعا بل بود  نیهم بستم ا  یمنم بهش پشت کردمو چشمامو رو 

  یکه به کمرم خورد چشمام باز شدن با حرص ملفرو تو  ییشب بود با احساس پا نصفه
به سمتش   زدی دفعش بود که داشت دست و پا م نی ستمیب نی دستم مچاله کردم ا

اما چون غتل زده بود پاش به کمرم خورده بود خودمو به سمتش   دهی خواب دمیبرگشتم د 
 آروم صداش زدم تا نترسه  دمیکش

 ؟ یداریب ل ی..دل؟ی..دل؟ی_د

 _هوم؟ لید

 ؟ ینیبیسمت من خواب اکشن م  ی_برو سمت خودت بخواب اومد 

 دیفهمیو منگ بود که نم  جی بهم نگاه کرد اونقدر گ کمیحوصله چشماشو باز کرد  یب لید
منم سرمو   دمو یکش یپوف دیبالش گذاشت مودبانه گرفت خواب یسرشو رو   گمیم  یدارم چ

بود   دهیکه کنارم خواب یدختر  ی گاهم روفقط ن بردیخوابم نم گهیبالشم گذاشتم اما د یرو
تا اگه باز غتل زد   دمیخودمو عقب تر کش کمیزدم  یوتاهزوم شده بود لبخند محو ک 

بهتر بود بهش پشت کنم بخوابم ضربه زدن به   ستین یاعتماد   نیبه ا دمیناقصم نکنه د
ن  تکو   یچشمام بسته شد صدا نکهیبود هم گه ید یجا  هیکمرم بهتر از ضربه زدن به  

بهم پشت کرده   ماون  دمیتوجهمو به خودش جلب کرد به سمتش برگشتم د لیخوردن د
از خواب نبود به   یخبر لیداشتم با وجود د  از یمنم به خواب ن شهی نم ینطوریا  دمید

سرش بردم    ی دستمو باال یکیدستمو دورش گرفتم و اون   هیسمتش رفتم و بغلش کردم  
وول   کمی لی چشمامو که بستم باز د دیخوابیآدم م  ن یع خوردیوول نم  گهید  ینطوریا

از   نوی شده آروم گرفت چشمامو باز کردم هنوز خواب بود ا  یزندون  دید یخورد اما وقت
دستم گذاشت غتل   یدستشو رو هیخواب   یتو  لید  دمیفهمیمنظمش م ینفس ها 
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محدودش کردم که    شتریب کمی زدم   یخوردو تو خودش جمع شد لبخند مردونه ا  یفیخف
 بغلم خوابش برد:(  وکارساز بود چون تا خود صبح آروم ت  نمینتونه تکون بخوره هم گهید

  دمیکوچولوش د یدستا  نیبغلم بود و دستم ب یکه تو  لرویکه چشمامو باز کردم د  صبح
  یپوف دمی پشتم دراز کش ینشه رو داریاوردم تا ب  رونی دستاش ب نیدستمو از ب یبه آروم

سرش بود و فاصلم باهاش کم بود به   یبه سقف نگاه کردم هنوز دستم باال دمویکش
خوبه  ی ا  گهید  زیبغلش کرده بودم که کمتر وول بخوره نه چ نیجون خودم به خاطر ا

که سمت من بودو کش اوردو سرشو کج کرد   یکرد دست  یغلت لید د یحاال خودش نفهم
  شد یبد م زدی م گهی غلت د هیاگه   منم نگاهمو از سقف گرفتمو سرمو به سمتش کج کردم

چشمشو باز کرد با صورت من که  نکهیهم ادیکه به خودش ب کردمیم  یحرکت هی  دیبا
تخت   یازم جدا شدو رو  ع ینسبت به اون داشت چشماش گرد شد سر  یفاصله کم
باهم کم بود   نقدریفاصلمون ا  نکهیانگار از ا  دیبه موهاش کش یدست ج یگ لینشست د 

 تعجب کرده بود

 ر ی_صبح بخلید

 ؟ ی دید  یچه خواب شبی_د

 _چه طور؟ لید

 ش ینینب گهید دوارم ی بوده ام ی..هرچپرسمیم  ینطوری_هم

 تخت نشستم  یاون رو  نیخودم کنار زدمو ع یاز رو   ملفرو

 رم یدوش بگ  رمی _من م

 صبحونه آماده کنم   رمی _منم ملید

  کردیتخت دو زانو خم شده بود داشت ملفرو مرتب م یرو  لیتخت بلند شدم د  یرو از 
 د یهمزمان ازم پرس

 ؟ ید یراحت خواب شبی _دلید
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 راحت بودم   یلیسمتش برگشتم اره خب خ به

    یبود دهیخواب قای پشت سر گذاشتم البته تو عم رویشب بد شبی ؟دیکنی م ی_شوخ

خدا   یخوابیاز ب  رمی بودم کم مونده بم دهیخواباصل ن یبودم حت دهینخواب قا ی_من عملید
  رویشب بد نی کار کنم واقعا تو عمرم همچ یچ  خوام یامروز م یخستگ نی با ا دونهیم

 تجربه نکرده بودم 

کم مونده بود   شبیحرفش تکون دادم منم موافق بودم چون د دی به نشونه تا یسر
 :/ رمیزن بگ خوادیدلم نم نهیشده بودم به خاطرهم تی اذ یلیخ  یناقصم کنه از طرف

 م یکنار هم بخواب میمجبور نش  گهید  دوارمی_ام

 ؟ ی کمکم کن ییخوا ی..نمدوارمی..امی_حرف دلمو گفت لید

 زنه فهیتخت وظ ی_مرتب کردن ملفه رو

 حتما  ختنشهیمرد هم بهم ر فهی_وظلید

  لی گرفتمو مرتبش کردم دسمت ملفرو   هیخم شدم از  دمیکش یسمتش رفتمو پوف به
ملفه ول کردمو چشمامو    یهمون لحظه خودمو رو  کردیتخت داشت مرتبش م یهم رو 
 با حرص بهم نگاه کرد  لی بستم د

 _االن مرتبش کردم لید

 که خودم مرتبش کردم   دمیدراز کش ی_منم رو سمت

 شرکت؟  ی بر ییخوا ی_نملید

 انجام بدم   دیکارا هست که با یلیاتفاقا امروز خ  رمی _م

 گه ی خب پس بلندشو د یلی_خلید

 بهم نگاه کرد  یسمتش برگشتم بهش نگاه کردم که سوال به
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 ؟ ی کار کرد  ی_رزم

 چشماش گرد شد لید

 ؟ یپرسیسوالو م نی _چرا الید

 یبه پشت و کتف من ضربه بزن یتونیمشتات م  تی تقو ی برا یکار کرد  ی_گفتم اگه رزم
لگدات اصل کار نکن چون به    یرو  شهیم  تیهم تو مشتات تقو  م کنیم  فی هم من ک
 شده هست   تیتقو  یاندازه کاف

خسته    دمویشکمم خواب یکه رو  دیبه سمتم خودشو کش کمی  دیابروهاش باال پر لید
 گفتم:

 ی شروع کن یتونی _م

 ی دار ییمنظورا  هیحرفا    نی_تو از الید

 پشتمو بمال  کم یخستم   یلیندارم خ یمنظور چی_ه

 کارو بکنم؟  نی ا  دی_چرا بالید

 کنن یکارو م نی_معموال زنا ا 

 نم ی_گمشو ببلید

برات   یبهم بگ درویزنش انجام م یمرد برا هی که   یکار یتونیتوهم م ینطوری_خب ا
 یباشه خوددان  کنمیانجام بدم اجبارت نم

  یکه اونم دستاشو جلو  دمیشونه هامو گرفتو مانع شد دراز کش  لیبلند شم که د خواستم
 بهتر بود  یچ یزور نداشت اما خب از ه ادی هم بستم ز  یچشمامو رو   دیاوردو پشتمو مال

 محکم تر   کمی_

 خب یزورمه تو از بس گنده ا  تی_نها لید
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هستا چرا فقط به اون   نورممیفقط محکمتر فشار بده ا  پرهی_لطفا غر نزن حسش م
 ی رداد یگ سمت 

توان   دمیربع گذشت د  هی دیسمت شونه هامم مال   یکی  نیا  دویکش  یبا حرص پوف لید
 کرد ی کمتر از قبل شده انگار داشت نوازشم م یلیخ لی د یدستا 

 _خسته شدم لید

 _معلومه 

  هیشونه هامو عقب بردمو دستامو از هم باز کردم  کمیتخت نشستم   یرو  یآروم به
که   رونیهم بلند شد خواست بره ب  ل یتخت بلند شدم د یاومدمو از رو   یحرکت کشش

 صداش زدم   عیسر 

 رون؟ یب یبر ییخوا ی_با اون لباس م

 _مگه چشه؟ لید

به خصوص موقع خواب   کننیتنشون م   یهمسراشون لباس بهتر ی_معموال خانوما برا 
کشش اومده   نی زم یناخونات که چه عرض کنم تا رو  یتا رو  ناشیآست  نیو ببلباس تنت 

 کننیکه بهتره شرحش ندم شک م قشمی

 ننه مرده ها شد  نی ا  نیع افشیق لید

 میافتاد  یریخدا عجب گ ی_الید

 رون یاز اون لباسارو تنت کن بعد برو ب  یکی ییخوا ی_م

بهتره   نی پا رم ی بعد م کنمیلباسمو عوض م پوشمیتو نم  ی_عمرا..من از اون لباسا جلو لید
 نشه  رتیحمومت د  یبر

باال انداختمو به سمت حموم رفتم فکر کرده اگه از اون لباسا تنش کنه من از   یا شونه
بودم   ریبودم که چشم و دل س دهی جنبه اونقدر د  یب یپسرا  نی ا نیع  شمیم خودیخود ب
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مرد   شهی نداشتن اما من هم یکه اصل پوشش درست ییپر بودن از دخترا  اطرافم
 بودم  دهیکه رس  یسن  نیبه ا ی بودم حت یخوددار

 

 کل(  ی)دانا

  دهیفهم شبیکه د  نیلیهاکان برگشته بود خبر نداشت البته به جز آ  نکهیاز ا  چکسیه
مبل خوابش برده بود سر   ی که رو  لی به د خواستیم نی لیبود هاکان برگشته درواقع آ

متوجه پچ پچ دونفر از تو آشپزخونه شد متوجه شد که هاکان برگشته به    یبزنه اما وقت
و هاکان باهم دونفره    لیاومدن تا د  رونیباهم ب لیصبح زود همراهه ن  نیخاطر هم

درست کرده بود به سمت   لی که د یصبحونه بخورن هاکان بعد از صرف صبحانه مفصل
موضوع   ن یا  یکه خودشو گذاشته بود حداقل چندماه نی انگ گهیاز طرف د  شرکت رفت

  ییا یتالی انشه خودش جلسرو با اسپانسر   دایکنه و هاکان سروکلش شرکت پ دایادامه پ
سوءاستفادرو بکنه و اونو به   تی از نبود هاکان نها   خواستیهاکان برگزار کرده بود و م

 ببنده سمت شرکت خودش جلب کنه و باهاش قرارداد 

باهاش قرارداد   خوانیو م  دنیتو همه موارد با آقا هاکان به توافق رس گنی _ممترجم
 ببندن 

اتاق جلسه   یبرگشت جلسرو تو  ییا یتالی به مترجمش نگاه کرد بعد به سمت مرد ا نیانگ
 نداشت  نیجز ا یشرکت هاکان برگزار کرده بود هرچند چاره ا 

  هیحاال    ستیهم ن یتوافق  چیه نیبنابرا  ستی آقا هاکان ن گهید د ی_بهشون بگنیانگ
 ستاده یروبه روشون ا  دیشرکت جد 

ترجمه کنه در اتاق جلسه باز شد همه به  ییا یتالی به ا نویانگ  یتا خواست حرفا مترجم
بود همه به  ستادهی درگاه ا  یتو  یخاص تیهاکان که با جد دنیسمتش برگشتن با د

زد   نیبه انگ  یهاکان جا خورده بود هاکان پوزخند  دنید از  نیاحترامش بلند شدن انگ
  ییای تالیرفت و باهاش دست داد به زبون ا  شیرتجا   کیبود به سمت شر  دیحرفاشو شن

 بهش خوش امد گفت 
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 ون ی آقا دیخوش اومد  نجامی_سلم من ا هاکان

شرکت بهشون دست   یکه از حضور هاکان تو  یو مهرانا خانوم هم با غرور خاص  ریدم
 گفت:  شی برگشت با لحن جد نی داده بود وارد اتاق شدن هاکان به سمت انگ

 یبر یتون ی االن م  یکرد ییرا ی_ممنون که تو نبودم ازشون پذ هاکان

بار زنگ خورد خواست تماسو قطع   ن یهزارم یبرا   لشیبگه که موبا یز ی خواست چ نیانگ
 گفت:  عی کنه که هاکان مانع شدو سر

بار   نی باهات داره که چند یحتما کار مهم  کردمی کارو نم نیتو بودم ا   ی_من جاهاکان
 زنگ زده 

 ؟ یدونی _تو از کجا منیانگ

   ی_فکر کنم هنوز منو نشناختهاکان

 یون پشت کردو عصبانبهش ستادیدرگاه ا  ی بلند شد تو یصندل یبا حرص از رو  نیانگ
 تماسو برقرار کرد 

 یزن یزنگ م یپسر؟از صبح ه هی_چنیانگ

 اومدن داداش   یاتیمال  قیتحق ی_برا کریب

 نکردن؟  یبررس  شی مارو ماه پ  یدفترا ؟مگهیاتیمال  قی_چه تحقنیانگ

 شده   ت ی _ازمون شکاریبک

 کرده؟  تی شکا یت؟کی _شکانیانگ

اوردو به سمت   ن ی پا یبه آروم لشویجا خورد موبا  یحساب نیداد انگ ری که بک یجواب با
باال انداخت کم کم  یبه روش زد شونه ا یهاکان برگشت هاکان هم لبخند مردونه ا

  نی انگ یشد مهرانا که درو بست هاکان هم پشت در برا  لی پوزخند تبد هیلبخندش به  
مشت شد پس کم کم هاکان داشت از اون   شدستا  نیشد از شدت حرص انگ دیناپد
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 شدی محسوب م کی باهاش شر ییطورا هیبودو   نیکه متعلق به شرکت انگ یشرکت
دخالت کنه  و همه کثافت   نیشرکت انگ یتو کارا  تونستی م ینطوریا  کردیاستفاده م

هاکان متوجهش شده بودن   یبود که آدما  یاتیمال  یفرارها  نیهم شی کیرو کنه   اشویکار
که اون و اعتبار   کنهیم یهرکار  نیانگ  دیدیم یکارو بکنه اما وقت  نیا   خواستینمهاکان 

  یتو  زدیم  نیو شرکتشو زم  کردیرفتار م نی انگ نی ببره پس اونم ع نیشرکتشو از ب
اونجا کار   گه یهم قرار بود د  لی به دست گرفته بودن ن زویهمه چ یو مانام  نیلیرستوران آ

  یرو  دادی م حینشده بود ترج  داشیکنه و بهشون کمک کنه اما حاال که خواهرش هنوز پ
بهونه  یکن یکار م یچ یبگه دار میو استراحت کنه کس  نهیبش زهایاز م  یکیپشت  یصندل

توجهش به  کردیها نگاه م یکه داشت به مشتر  نطور ینظر داره هم ری که مهمونارو ز  ارهیب
  ستادهی بوراک ا بودنکه گذاشته  یان جلب شد پشت گلدون گل بزرگسمت از رستور هی

  نیع لش یدست بوراک جلب شد موبا لی توجهش به موبا لین زدی بود داشت حرف م
بود اولش با خودش   دهیبراش خر نایسول کردوی بود که خودش ازش استفاده م یلیموبا

که گفته من دارم خرج خواهرو   هیگارسون عاد  هی  نیتشابه اما بعد گفت ا  هیگفت 
  رویگرون نیبه ا  یتونسته گوش  یهستم پس چه طور یختس  طیتو شرا  دمی برادرمو م
بلند شدو  کنهیکار م  نجایکه ا  ناسیآدم سول نمیا  کردی بهش مشکوک شد حس م لیبخره ن

سرکار حرف   ومده ین لیهنوز د نکهیدرباره ا  نایبه سمتش رفت بوراک که داشت با سول 
 قطع کردو حرفو عوض کرد یواشکیتماسو   لین دنیبا د زد یم

 ؟؟خدافس یندار ی..االن سرکارم فعل..کارسی فوتبال بنو ی_اره داداش اسم منم برا بوراک

گرون   لی با حرکت چشم به موبا لیبوراک بهش نگاه کرد ن ستادی بوراک ا یروبه رو  لین
 دست بوراک اشاره کردو با طعنه گفت: ی تو

که   فی ح  یول  نایا  نیخوب  یلیخ یها یهمه گوش  نیهامون ع ی_چه خوب..گوش لین
 گرونن 

  نیهمچ  هی مشیاز ت تی حما  یفوتبال دوست داره برا یلی_واقعا؟دوست من خبوراک
 اونم از اونجا برام گرفته   فروختنیم فی با تخف روی لیموبا
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االن   نیسود نبردم از هم یادی ز  یول  دمیخر فیاز دوستام با تخف یکی _منم به کمک  لین
 دم یهشدار م

نگران شد از  کمی فهمونهیبهش م روی زایچ هیداره   لین گفتیبهش م  یحس  هیکه   بوراک 
بحث   نی زودتر ا  خواستیم  دیترس کنهیم  یجاسوس یکی  یباشن داره برا دهیفهم نکهیا

 بکنه یفکر  هیتموم بشه و  

 ..باشه پس من برم سرکارم _واقعا؟بوراک

 د ی _باشه بفرمالین

با چند نفر هم  دیتو سرش بود که با ییفکرا   هیزد انگار   یپوزخند لی رفتن بوراک ن با
   ذاشتیم  ونشیدرم

 

 ( نای)سول

ساعت بوراک   مینشستم بعد از ن میصندل  یرو دهیبا بوراک که قطع کردم ترس تماسمو
بهم شک کرده حاال   لین ستمین یباز  نی ا  یتو  گهیدوباره زنگ زده بود گفته بود من د

  کنهیم یمن جاسوس   یکار من بوده و بوراک داره برا  دنیفهمیم  کردم؟اگهی کار م یچ دیبا
اون حتما    ذاشتمیم ونش یبا اون در م دیگرفتم با  نویانگ هشمار  عیکه کارم ساخته بود سر 

 بعد از چند بوق باالخره جواب داد کردی م یفکر هی موضوع   نیا  یبرا 

موضوع هم دخالت   نی ا  یتو لی..افراد رستوران به بوراک شک کردن..اون نن؟ی_الو انگ
 م؟ یکن کاریکرد چ

چرا   نی سرم سبز بشه ا یباعث شد دوتا شاخ رو  نیانگ  یو حرص  یعصب یصدا   کهوی
 شده؟  ینطوریا
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  نوریاز ا  اتی طراف اداره مال  هیجان..خواهشا نکن اعصابم خرابه..از   نایسول نی _ببنیانگ
  میزنیبهم؟برو بعدا حرف م یگ یم  ی..تو چکننیم  لیدارن کارامو تعط  یکی  یکی..یشهردار

 نکن االن  وونمید

  نی ا شهیشدم تماسو قطع کرده بود باورم نم رهیخ  لمیگرد شده به صفحه موبا  یچشما  با
چرا؟چرا هردفعه که  یو شهردار  اتی مال یمن تلفنو قطع نکرده بود از طرف  یتاحاال رو 
هامون    یبدبخت نی از ا یکی شد؟یاومد ده تا ده تا روسرمون آوار م ی سرمون م یبدبخت

خدا   یشه اب دا یپ نجایامروز سروکلش ا  میکرد ینم شوبرگشت هاکان بود که اصل فکر
 رفت یداشت از دستمون در م  یافسار همه چ

 

 )هاکان( 

  ییخبرا کردمی شده بود نگاه م یاخمالو و جد  یکه حساب ریداشتم به دم ت یاخم و جد  با
  لی به وک شدیداشت برطرف م  نی نسبت به انگ دمونیبود که شکو ترد  دهیبه گوشمون رس

  یبه حرفا می همراهه مهرانا داشت کردی م یبرگه هارو بررس تینگاه کردم اونم داشت با جد 
 م یداد یگوش م  نینره شرکت انگ میکه به زور آرومش کرده بود ریدم

مارو بهش   ی ها ونیاز کارکنان شرکت ما خواسته که نقشه حرکت کام  یکیاز   نی_انگریدم
 گفته   رویاومده همه چ دهیاتفاقا افتاده پسره ترس نی ا  ینشون بده وقت

  یمنو برا   یها  ونی شدم اطلعات کام رهیدستم خ یکردم و به برگه تو  زیچشمامو ر  کمی
 مردک پست فطرت  خواستیم  شی کثافت کار نیا

که باهاشون کار   ییاز جاها  میتونیتک تک م ستن ین یمخف  ادمیاطلعات ز   نی_ا مهرانا
  کمیاز منبعش  یعنیجا گرفته   هیاز   نارویاومده همه ا  نی حاال آقا انگ  میار یدر ب میکرد
 بهیعج

 گذاشتمو به برگه با چشم و ابرو اشاره کردمو گفتم:  زیم  یزدم برگرو رو یپوزخند
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  یهستن که به جا ییها  یلیشدن همون تر  ریکه دستگ یلیچهارتا تر نهیترش ا  بی_عج
 خراب شده فرستاده شدن  یها   یلیتر

معلومه    ؟دی نیبیچهارتاش موادمخدر داره کار خدارو م  شنیخراب م ی لی_شش تا تر ریدم
بعد تو   مشیسگ بزن  نیسرش ع  میزی شرکت بر م یبر گمیمن م یکارو کرده ه نیا  نیانگ
 نه   یگیم

درضمن   رمی گیانتقام م کنمی راه ها حل نم نیکارارو از ا نیمن ا  یدونیخودت م  ری_دم
االنم فکر نکنم شرکت باشه دربه رد دنبال    میزد ششیامروز آت یفکر کنم به اندازه کاف

  نو یراد نی که ماش میهارو خراب کرده خودش بوده اون یلیهم که تر  ی..کسشهی ادار  یکارا
اما چون هنوز بهش اعتماد   نشون یب میدرسته طاهرو فرستاد ودکرده بود اون ب  یدستکار
 م یاریازشون به دست ب یبشه مدرک کشونیسته نزدنتون ادیندارن ز 

 جمع کنه؟   ینتونسته اطلعات ؟اون ی _طاها چریدم

دستش    ییزایچ هی نشونهیشده..اما طاهر هنوز ب  رمونیدستگ ییزای چ هی  رهی گی_طاها پ
    میفعل سکوت کرد  میاومده اما چون مدرک ندار 

  هی  تیمامور   نیا  یمعلومه که تو   یلیخ یول میبکن یکار میتونیمدارک نم  نی_با ا لی وک
 داشته  ینقش

  کننیرو م شویقانون یب یدارن کارها کننیم یبررس  نویشرکت انگ ی _االن دارن دفترها 
 اد؟ ی کارن به کارمون م یتو پرونده سرپرست نایهمه ا 

  یگناه یمدت اثبات ب میسرعت بد کمیپروندرو   نی_صدالبته آقا هاکان پس ما الی وک
حضانت کارنو به  میتونیراحت م یلیخ انیکنار هم ب نایا   نیآقا انگ یقانون یب یشما کارها 
 م یار یدست ب

برده بود انگار از   بشیج یدستاشو تو  ری حرفش تکون دادم دم دی به نشونه تا یسر
آرومترش کرده   کمی کردی کار تو روند پرونده کارن داشت بهمون کمک م ن یحداقل ا  نکهیا

 بود
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..آدرس نمتونیبیمراسم م  یمهرانا خانومم شب تو ری..دممیو تلف نکن _پس وقت 
 د؟ یدونیکه م شگاهوینما

 _اره نگران نباش  ریدم

باهاش حرف   دیبرداشتمو شماره طاهرو گرفتم با زیم  یاز رو   لمویرفتنشون موبا رونیب با
  رمونیدستگ یچیکه ه ینطوریکنه اعتمادشونو جلب کنه ا   یکار عتری تا هرچه سر زدمیم
 شهینم

 

 ( نی)انگ

 داد زدم:  یموهام زدمو عصب  یتو  یچنگ

 یچ یعنی ه؟ یشدم..اعصابم خرابه..کار دوتا از ساختمونامو متوقف کردن اون چ وونهی_د
 ؟ یکار مهیب

 گفت: شدیکارا داشت بد م  موی دربه رد شده بود نهمهیامروز ا  نکهیکلفه از ا ریبک

 گه ی رفته گفته د یک ینره   شیتا کارا کند پ میکنی بعدا حل م ی_داداش گفتریبک

سرم اومده بود    جای که امروز  ییبل  نهمهیاز ا یموهام فرو بردم عصب   یدستامو تو  دوتا
 نعره زدم: 

 وقته دنبال ما بوده   یلیکارو کرده اون خ  نی..هاکان اه؟یچ یکی_

 اره احتماال کار خودشه  یول  میندار  ی_مدرکریبک

بد جواب   یلیمن خ  یول کنهیم  یدفترامو بررس ی اتی_کار ساختمونو متوقف کردن امورمال
 دم یم رو ی کار اون عوض نیا

  هیحرفم داشت    نیکه از ا  ریبهش پشت کردمو دوباره شروع کردم به راه رفتن بک  یعصب
 نگران بهم نگاه کردو دنبالم اومد کمی گرفتی م ییها  جهینت
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 ه؟ ی_داداش منظورت چریبک

  ییجا هیاز   میذاریعده م هیاصل  میذاریهاکان بمب م نیتو ماش ریبک  دونمی_من چه م
 م یکنیم  یکار هی میکنی م کی بزنن ترورش کنن بهش شل شهیرد م

 میشی بدبخت م میبکن یما جلب شده هرکار   ی_داداش نکن همه توجهشون روریبک

  کردیهامو که درد م قهیشق یهم بستمو کم   یهم فشار دادم کلفه چشمامو رو یرو  امولب
بودنم کم  ی از حرص خوردن و عصب ی زیتر اومده بود اما چ نی پا کمی مالش دادم صدام 

 نشده بود 

تاوانشو پس بده تا من دلم خنک  دیکرده با  ی شدم اون کار اشتباه وونهی من د  ری_بک
 بشه

  ندازنیهمه گناهارو م میشیم  مونیپش میعجله کن میری م  شیآروم آروم پ ی_باشه ولریبک
 گردن ما  

  میگرفتیم  میعجوالنه تصم دینبا  گفتیحرفش تکون دادم راست م دی به نشونه تا یسر
 اوردم یبدترشو سرش م دیزده بود با   شمیآت یاما بدجور

 بود؟ یاسمش چ دمونیدپرسونل ج نی _ا

 _طاهر؟ ریبک

   میازش استفاده کن  مونی_اره..طاهر..تو کار بعد

 کنم ینداره حلش م ی_باشه داداش مشکلریبک

 

 )هاکان( 

 کجاست؟  لی ،دی_مانام
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 ی خوش اومد  ی_طبق معمول تو آشپزخونس راستیمانام

 ی_ممنون خسته نباش 

امشب   یبزنم و بهشم بگم که برا  لی سر به د ه یسمت آشپزخونه رفتم اومده بودم  به
افتاد که داشت با   لیوارد آشپزخونه شدم چشمم به د یاونم باشه وقت دیبا  میبرنامه دار 
 د یخندیرامان م

 اش که خوشمزه شده   هی_مارامان 

   می_اوهوم..منم ازش راضلید

 دنمیبا د  لی از هم باز کنم به سمتشون رفتم دکردم اخمامو  یاخم کردم اما سع کمی
اپن گذاشت روبه روم    یتوش بودو رو کیک هی که ما  یبه روم زد و ظرف یظیلبخند غل

 د یطرف از گونمو بوس هیاونم  دمیپنجه پاش بلند شد خم شدم گونشو بوس یرو  ستادی ا

 چه طوره؟  می_زندگ

 ؟ یپرمشغلم تو چه طور ی_تشکر فراوان آقالید

 حالم خوبه   میگر یم  جهیدر رفته پس نت میخستگ  دمی _االن که تورو د

داده بود لبخند  هیتک ییبه سمت رامان بردم که به قفسه روبه رو   لید  یاز رو نگاهمو
لبش   یلبخند رو   کمی کنمیدارم به رامان نگاه م د یدیکه م لیلبمو حفظ کردم اما د   یرو

 ران بود بحثمون بشهشد انگار نگ یمصنوع

 دته؟مبارکه یجد اری _دست

  دیپشت گردنش کش یزدو دست ی لبخند  رامان

درست   ییمو یل کیسر بزنم..ک  هی ام یگفتم ب  شدمیرد م ای کینزد ن ی _داشتم از ارامان 
 م یکنیم
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حواست به همسرم   ستمین یخونه ممنون که وقت   یهم که خونه نبودم اومده بود روز ی_د
 هست 

  متیصم کمی کردمیم یشده بود اما لحنم سع یلبم نبود نگاهم سردو جد  یرو  یلبخند
لباش نمونده بود رامان هم    یرو  یلبخند  لی بهش برنخورده د ی اد یتوش باشه تا ز 

  ییجا هیاز  دیشد انگار طعنه حرفمو خوب گرفته بود منم با  یاونم نگاهش جد نطوریهم
  لیباشه د یهرچ ارهیمن دم درن ی برا یاد یز  تا  فهموندمیرو بهش م ییزا یچ هیبه بعد 

 همسر من بود 

 نی شده بودم هم لی_فقط نگران د رامان 

رامان ناراحت بشه اما خب   خواستمیبه پوزخند بود نم هیشب شتریزدم که ب  یکج لبخند
 کرد یاعصابم بود اصل مراعات نم یرفتاراش واقعا رو  یبعض

مثل    یاالن همسر  ستینگرانش نباش چون مثل سابق که ن ادیبه بعد ز  نی..از ادونمی_م
 از دور هم هواشو داره  یمن داره که حت

به زهرخند بود سرشو   هی شب شتریزد اونم لبخندش ب یتکون دادو لبخند   یسر  رامان
 انداخت   نی پا

 دم یرستوران د  یجلو گاردهاروی..باددونمی_مرامان 

زد بعد به  یرامان لبخند  ی به رو  ستادوی بحث کنار من ا  نیخاتمه دادن به ا  یبرا لید
 سمت من برگشت با همون لبخند به رامان اشاره کردو گفت: 

 هوامونو داره  یرامان انجام داد دستش درد نکنه حساب موهامونویل  دی_امروز خر لید

 سمتش برگشتم   به

 _ازش تشکر کردم..بازم ممنونم

امشب   شگاهیسالن و نما   یبه کارا دیبرم با  گهیبهتره من د ستیبه تشکر ن یاز ی_نرامان 
 برسم خدافس هردوتون 
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برگشتم که بعد از رفتن اون لبخندش پاک شد  لیبه سمت د  یرفتن رامان سوال  با
 باال دادم  ییابرو 

 بودم؟ رستوران استخدام نکرده  یبرا  دی_من مسئول خر 

  میداشت از ی ن موی دادم رامان که اومد ل یاومد بهش مرخص  شیبراش پ ی_امروز کارلید
برامون   رهی اومد که آدرس باغو خواست گفت خودش م  شیپ یبحثش با مانام نطوریهم
 ره ی گیم

کتمو صاف   قهی دستشو جلو اوردو  یبه آروم ستادی روبه روم ا لیتکون دادم که د یسر
 کرد 

 ؟ یدونست یم  یدی م ریبه رامان گ یادی _ز لید

 ندادم ازش تشکر کردم  ری_گ

محترمانه حرفتو بهش   یلیو خ  میرمستقیغ یکه بهش طعنه زد میدونی_هردومونم ملید
 ی زده بود 

 ازش بخورم؟  کهیت هیآمادس منم  کهیبرداشت کن ک نطوری_تو ا

  هیتو  ی راب یدوست دار گهی جور د هیمونده درضمن شما    اتشیچندتا از جزئ هی_ لید
 ؟ یمنتظر بمون  کمی یتونیم کنمیدرست م  گهیمدل د 

  یهمه عادتا   لید نکهیتکون دادم خوشحال بودم از ا  دی زدمو سرمو به نشونه تا یلبخند
   دونستیم  موی غذا

 _باشه پس من برم باال منتظر بمونم 

رستوران   ت ی اومدم از پله ها باال رفتمو وارد سالن رستوران شدم وضع  رونیآشپزخونه ب از 
نشده بود هرچند   خواستمیکه من م   یزیاما هنوز اون چ  میخوب داشت یبد نبود مشتر

 هنوز اول کارمون بود
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 _داداش هاکان؟ 

کامل به سمتش برگشتم که روبه  لین دنیکه صدام زده بود برگشتم با د یسمت کس به
 هم جمع کردو گفت:  یتو کمیدستاشو  ستادی روم ا

 باهات حرف بزنم؟  تونمی _ملین

 ل؟ ین شده ی_چ

 لطفا  هیثان  هی_لین

حوصله دنبالش راه افتادم   یب  دمویکش یپوف دیمچ دستمو گرفتو دنبال خودش کش  لین
سمت از سالن که خلوت بود رفت بعد مچمو ول کردو به سمتم برگشت منم روبه   هیبه 

 شلوارم فرو بردم  بیج یدستامو تو ستادموی روش ا

 ؟ ی بگ ییخوا یم ی_چ

  کنهیخانوم کار م نایسول یگذاشته بوراک برا  نجایجاسوس ا  هیخانوم   نای_انگار سوللین
 رسونه ی بهش خبر م

 چند برابر شد  شیشدم که نگران کی هش نزدب کمیتر شد  یکردم نگاهم جد  اخم

 ؟ ی دی_از کجا فهم

چونش گذاشتم    ریانداخت انگار شک داشت که بگه دستمو جلو بردمو ز   نی سرشو پا لین
 چونش برداشتم  ری سرشو باال اوردمو دستمو از ز 

 شم ینم ی_عصبان

 موضوعو از همه پنهون کرده بودم   نیمن ا  ستیحرفا ن  نی_نه بحث الین

 ؟ ی کار کرد  ی_باز چ
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همون هم    نی ع قای گرون دق یگوش  هیداده بود  هیبه من هد  لی موبا هی خانوم  نای_سوللین
 دست بوراکه 

  کردیم  ییرا ی به بوراک که داشت پذ ینگاه میقدمو راست تر کردمو ن  دیباال پر  ابروهام
ت داد معلوم بود هم استرس داره هم برگشتم که آب دهنشو قور لیکردم به سمت ن

 نگرانه 

 جاسوسه   هیکه اون  دهینشون نم متی گرون ق ی _خب داشتن گوش

بتونه داشته باشدش خصوصا   یکه هرکس ستین یلیموبا   لی _آقا هاکان اون موبالین
  از ین هیداره برادرش به سرما  ضی به خونوادش کمک کنه خواهر مر خوادیکه م یکس یبرا 

 داره و مادرشم سرطان داره 

 اطلعات.. نی _ا

داستا بافته تا خواهرم بذاره تو رستوران   نیکار کنه از ا نجایبتونه ا  نکهیا  یبرا  شونی_ا لین
  یبرا  یخونه نقل هی  تونهی پول که باهاش م نهمهیا  رهیم  یکس نیکار کنه به نظرتون همچ

 ل؟ ی به موبا  ده ینباشه م نینش هی مادرش بخره که کرا

 دادیبود که داشت نشون م یز ی باهوش تر از اون چ لینگاهم مشکوک شد پس ن گرن
 فکر کردم  کمی  دمویبه لبام کش یدست

 کنهیداره پچ پچ م  لی _همش با اون موبالین

 یدار ینگاه منظوردار بهش کردم که آب دهنشو قورت داد راست شدو با لحن معن هی
 گفت:

..مطمئنم اگه نبود شناسمیبهتر م یلیکارو خ نیا   یراه رد شدم پس آدما  ن ی_منم از الین
که   دیاصل برنگرد مینظرش ر یاالنم تمام مدت منو شما ز   دیباهام بکن دیخواست یهر کار
 کنهی شک م

 ..لی_ن
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 مطمئنم   گمیآقا هاکان..دارم راست م دی_باورم کنلین

ما بود متوجه نگاهم شد  یبه سمت بوراک برگشتم اما چون نگاهش زوم رو  یواشکی
  لی تبد قنی شکم به  نکهیا  یبود برا  یکاف نیدر رفت هم کهویگذاشتو   زی م یرو  رو ینیس

بود محکم گرفتمشو   شتریرستوران چون سرعتم از اون ب کی دنبالش کردم نزد  عیبشه سر 
 واریچسبوندمش به د 

 باشه کجا؟  ری_خ

 آقا هاکان  دی_ولم کنبوراک

 کنمی_اول دردتو بفهمم بعد ولت م

 تقل کنه  ذاشتمیگرفته بودمو نم قشویمحکم  ستادی کنارمون ا لکسیر یلیخ لین

 کارت بود یتو   یا  لهیح هی_حق داشتم بهت شک کنم معلومه لین

 نکردم  ینکردم..کار ی ا  لهی_من حبوراک

 کردم:  زی روش ر کمیتکونش دادمو چشمامو   محکم

 ؟ ی _پس چرا فرار کرد 

 چه خبره؟  نجایا  لی_هاکان نلید

مدت مهمونمون بوده االنم تو چنگال   نیخانومه که ا  نای_بوراک جاسوس سوللین
 دومادمونه 

 ی کنیخفش م یدار ؟هاکان ی گیم یدار ی ؟چیچ یعنی_ لید

بودم امروز روز  دهیرس یبود پس وقت خوب  دهینفس نفس زد چشماش ترس بوراک 
 شانسم بود 

 د یزنیحرف م ی درباره چ نیدار دونمینم ستمین ی_من جاسوس کسبوراک
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شونش گذاشتم فشارش دادم که صورتش توهم   یدستمو محکم رو  هیزدم   یپوزخند
 بهم نگاه کرد   یبا نگران لیرفت د

 محکمتر فشارش بدم   نمیاز ا تونم ی م کنمی شونتو خورد م ی_جم بخور

  لشیموبا گفتیراست م لیاوردم ن   رونیب بشیج  یاز تو   لویدستم موبا  یکیبا اون   بعد
 یدار یبهم شاره کردو نگاه معن  لکسینگاه کردم که همون طور ر  لیگرون بود به ن  یلیخ

 برگشتو گفت:  لیبه سمت د لیبود ن دهیبهم کرد به سمت بوراک برگشتم که ترس 

 خانوم به منم داده بود نایسول  لی موبا  نیجون چون از ا  یآبج می_مطمئنلین

سمت من برگشت که  موضوع بود به   نیتر از ا  یاولش جا خورد اما چون بحث جد  لید
 گشتم ی م لشویموبا  یداشتم تو 

 هست که بدردمون بخوره؟  یزی _چلید

 " زنن یدارن حرف م لی مونده.."آقا هاکانو ن امیپ هیها پاک شده..فقط   امی_تمام پ

 ده یخوبه گزارش هم م یلی_خلین

 نفر به اسم عبداهلل فرستاده  هی_به 

 بوده  نهیگز  ن یکنه همون عبداهلل بهتر وی س  نایبه اسم سول خواستهینم گهی_دلین

 زدمو به بوراک نگاه کردم   یپوزخند

 ه؟ یک نایسول میزنی_دوستمه ما همش باهم حرف م بوراک

 م ید یفهم رویمهم  یلیخ یزا یچون چ  میبزن یامیپ هی_پس بهتره به عبداهلل 

  یکیشونش بودو گرفته بودمش تا فرار نکنه با اون  یدستم رو  هیبعد همونطور که   و
 کردن   پیدستم تندتند شروع کردم به تا 

 ؟ ی سی نویبراش م یچ  ی_دارلید
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 " نمتی زود بب دیحرف بزنم..با  تونمی _"االن نم

 ؟ ی زد  امی پ نایبرات بهتره تو به اسم عبداهلل به سول یبگ قتوی _بوراک هرچه زودتر حقلید

 " ام؟ ی_جواب داد "باشه کجا ب

زنوشوهر من   نیا  یو نگران بود امروز برا   دهیترس یسمت بوراک برگشتم که حساب به
 برنامه ها داشتم 

به  کنمیکه شارژم تموم شده و خاموش م  گمیبه عبداهلل و سرراه هم م دم یم  یآدرس هی_
 سرقرار؟   ادیم  ینظرت ک

  لیچرخوندم سمت ن لویهمونطور که نگاهم روش بود موبا یساکت شد به آروم  بوراک 
با ترس جلو اومد بوراک هم با   ل یدست آزادمو مشت کردم د یکه از دستم گرفت به آروم

 به دست راستم نگاه کرد  ینگران

سر دستش اوردم   ییدستم بل  هی ن یروز با هم هی  یکنیکه براش کار م ی_شوهر همون زن
بلرو سر توهم   نیا  خوامیکه تا سه ماه بسته بودش فکر کنم هنوزم درد داشته باشه نم

رستوران همسرمن   یجواب پس بدم اما الزم باشه چون تو سیبه پل دیچون با ارمیب
حرف   ست ین یزی دست چ  گهید شکونمیم همبراش استخون کتف   یکردیم  یجاسوس

 هم برسونم؟  نایسول نالتو تا خونه یصدا  ای  یزنیم

 دستمو باال بردم که با ترس دوتا دستاشو باال اوردو داد زد:  زنهی نم یحرف  دمید

 نزن  گمی..مگمی _مبوراک

 بنال  شنومی_م

 

 ( نای)سول
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  زدمیآروم قدم م دادیبوراک بهم دست م یکه از جواب ندادنا یخونه با استرس  ی تو
سابقه نداشت جواب تماس هامو نده   دادیجوابمو نم گرفتمی باهاش تماس م یهرچ

به سمتش رفتم صداش زدم که به سمتم   عیسر  ن یافتاده؟با اومدن انگ یچه اتفاق یعنی
 برگشت 

 _جانم خانوم خوشگلم؟ نیانگ

  لشیموبا   زنمیاالن بهش زنگ م نمتیبب عتری هرچه سر  دیداده بود که با امی_بوراک پ
 خاموشه فکر کنم شارژش تموم شده 

 نگاه کرد  میکه ردبودل کرده بود ییها امیاز دستم گرفتو به پ یبه آروم لویموبا   نیانگ

 برم حرف بزنم؟  گمیم  دهیفهم یبدونم چ  خوادیدلم م یلی_خ

 تورو به دام بندازن؟  خوانیو م هی بوراک ک دنیفهم نای نکنه ا  سای_وا نیانگ

 اوردم یخودم م یبه رو ادیز  دیشد اما نبا   شتریاسترسم ب کمی

 چه طور ممکنه؟ یزیچ ن ی ؟همچیچ یعنی_

به سمت مبل رفتو روش نشست همزمان هم   خوندیم امارویهمونطور که داشت پ نیانگ
 گفت:

 فلن جا؟  ایبده ب امیبوراک تا حاال جرات کرده که بهت پ نی_عشقم انیانگ

 _نه

 شارژش تموم بشه؟  ینطوریا  ییکهوی _نه؟خب شده تا حاال نیانگ

 _نه

 باال داد ییکرد ابرو  نی باال پا امهارو یپ نیانگ

 بهم درسته؟   دیزنگ زد  شتریب نی نکرد  یباز  امیاصل باهم پ  نکهی_انیانگ
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 چه طور؟  میراحت تر بود  ینطوری_اره..ا 

بوراکو بهم نشون   یآخر امیبه سمتم گرفتو پ لویموبا  دی کش ششیبه ته ر  یدست نیانگ
 داد

تو سن بوراک   یعنی یامروز   یمنظم ننوشته؟جوون ها  ی ادیبه نظرت ز  نی _ببنیانگ
  یلیزبون خ هیبا   نیا  ی ول کننیم انیکوتاه شده ب رویهمه چ سنی نوی نم ینطوریمعموال ا

 لی د ای هاکان نوشته   ای  نو یا  یعنیشده  ان ی ب یمنظم و خاص

  یموردا توجه نکرده بودم؟از طرف  نیشد چرا خودم به ا  جادیتنم ا یتو   یخاص لرزش 
چه خوب شد اول به اون   کردی توجه م اتیجزئ نی چه قدر باهوش بود به ساده تر  نیانگ

شرط   اط یاشتباه باشه اما احت اتشی حدس  دمیکارو نکردم هرچند شا  نیگفتم سرخود ا 
 عقله 

   ؟ یصحبت نکرد   نیخودت با ا  ی..توکه با خط شخصنای_سولنیانگ

   گسیکارت د   میس هیتوش هم  گسید یگوش هی  نیا  نی_نه انگ

 

 ( لی)د

هم  یچهارچشم یکنیم   شیدفتر رستوران زندون یتو   یبریبوراکو م هانی_الهاکان
 از بچه هارو خبر کن   یکی ی دیتا من برگردم الزم د  یمراقبش

 تا فرار نکنه گفت:  گرفتیبوراکو محکم م یبازو  کهیدرحال هانیال

 ام یخودم از پسش برم دی_نه شما نگران نباشهانیال

داشت خواست   یینقشه ها   هیوارد رستوران شدن هاکان  نی لیو بوراک همراهه آ  هانیال
 به سمتم برگشت  ینطوریبره که بازوشو گرفتم ا  نشیبه سمت ماش

 _جانم؟ هاکان
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 ام ی_منم باهات م

 ؟ یکار دار یچ یری نشو تو م وونهی د ی_آبجلین

 ام یبرسمو م نارو یبمون من حساب سول نجایتو ا گهیراست م  لی_نهاکان

 به نشونه نه تکون دادمو گفتم:  یسر یجد یلیخ

 مینکن میکار  چیه ؟مای بود االن چ لین ریکه تا االن سرمون اومد تقص  ییبل  مونمی_نه نم
 دم ی رسیحسابشو م دیبا  شی وقت پ یلیخ  دارهیدست از سرمون برنم نایسول  نیا

  نیبه نشونه باشه تکون داد باهم به سمت ماش ی بشه سر فمیحر تونهینم دی که د هاکان
عکس   هی  د یبهش کردمو سوار شدم با ینگاه خاطرجمع هیبرگشتم    لیبه سمت ن میرفت

همراهه اون   خوادیدلش م یاز خودم نشون بدم هر غلط کهیزن نی نسبت به ا یالعمل
 ده یتر از خودش انجام م یشوهر عوض

 

 ( نای)سول

باشن که بوراک جاسوس   دهینقشم رو شده باشه چه طور ممکنه اونا فهم شدینم  باورم
کردم سردردمو فراموش کنم و به  یسع  دنیاومد حتما فهم یم یمنطق نی انگ یمنه حرفا 

گفته   نی گوش بدم انگ زدن ی بودنو داشتن حرف م ستاده یکه وسط سالن ا  ریو بک  نیانگ
 کنهیبه اون خودش حل م مبسپار رویبود که نگران نباشم همه چ

هم بردار از  رویگوش نیبفرست ا  روی ن ییده پونزده تا هیآدرس  نیبه ا ریبک نی _ببنیانگ
هم   یگوش ن ی اسمش عبدهلل باشه ا  کشونی یعنیعبدهلل باشه   شیکی  یفرستیکه م ییاونا 

عبدهلل باشه  زدهیکه با بوراک حرف م میسر قرار اون  یفرستیکه م هیمال اون عبدهلل اسم 
 ؟ یسرش اوک  نیزی بر یده پونزده نفر ی عنی دیبزن تکشکه اومد اونجا ک میهرک
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هم   قهیکه در عرض پنج دق یگرد شد نه به خاطر جمله آخرش به خاطر نقشه ا  چشمام
  نی و آدرسو از انگ  لی تکون داد موبا دی به نشونه تا یسر ری بود بک دهی نبود به ذهنش رس

 گرفت 

 داشته باشه؟  ی_چه قدر داداش کتکش بزنن؟رندوم خاصریبک

 برگشت و گفت:  ریفکر کرد به من نگاه کرد بعد به سمت بک کم یزد   یدست نیانگ

اگه هاکان   یول هیفیدختره نح ادیبزنن دلم نم واشی اومد بگو  ل ی_خب اگه دنیانگ
 مردم یکاش م  ی که ا آصلن اومد قشنگ کتک بزنن آخرش آرزو کنه

 مش؟ ینکش یعنی_ ریبک

 نگاه کردم   نیهول کرد چشمام گرد شد به انگ کمی  نیانگ

از   افشیق  نیکتک بزن کمی..دارهیجو برتون م م؟زودیمگه ما قاتل  ی_نه پسر چه کشتننیانگ
 ن یجذاب تر بشه فقط هم نیا

  تشیرفت تا به مامور نیاز منو انگ  یبه نشونه باشه تکون داد بعد از خدافس یسر ریبک
 با حرص غر زدم: دیکش یپوف نیبرسه انگ

 شه یبه دنبالش داغون م یهمه چ  ستیروبه راه ن یزی چ هی ی_وقت

برامون قهوه   اطیتو ح  میبر ایست؟بیروبه راه ن شی من..عشقه من زندگ  رمی بم ی_وا نیانگ
 ارنیب

به  میمبل بلند شد  یمتم اومد دستشو سمتم دراز کردم دستشو گرفتمو از روبه س  نیانگ
 اه  شهیبد م کهو ی  ینطوریا یبود چرا همه چ ختهی اعصابم واقعا بهم ر میرفت اطی سمت ح

 

 کل(  ی)دانا
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بهش داده بود فرستاده بود همشون گردن کلفت بودن   نی که انگ یده نفرو به آدرس ریبک
همه منتظر بودن    دادنیم نیانگ ی هم که خلفکار و تشنه پول جونشونو برا ییو از اونجا 
هاکان به سمتشون رفت همشون آماده   نیاز دور ماش  انی سر قرار ب  لید ای تا هاکان 

فرار کنه  تونستیخلوت و پرت بود نم یجا  هیکنن   یعجله ا  خواستنیشدن اما نم
 مثل هاکانو کتک بزنن   یمرد   تونستنی م ری دل س هیاونام    ینطوریا

که  ی کس دینکن تیاذ  ادی حواستون باشه دختررو ز   ادیهاکان داره م نی _بچه ها ماش
اونو   نینداشته باش یفقط هاکانه به بوراک هم کار دیا یاز خجالتش در ب  یحساب دیتونیم
 د؟ ی دیببره فهم نجایکنه و از ا نی سوار ماش  تونیکی

بود   نیماش یکه تو  یبودو کس یدود  یحساب نی ماش یها  شهیگفتن ش یچشم یهمگ
کرد   یشد به همشون نگاه اده یپ نیمعلوم نبود در سمت راننده باز شدو راننده از ماش

شدن هاکان بودن که همون    ادهیبعد به سمت در عقب رفت و درو باز کرد همه منتظر پ
شد همه جا  ادهیپ نیتنش بود با اسلحش از ماش ینظام فورمیون یمرد که    هیلحظه 

به سرعت به اونجا اومدنو دور تا دورشونو   گهید س یپل نیخوردن به دنبالش چندتا ماش
دام افتاده باشن همه از عقب و   یکه تو  شدیشوک بودن باورشون نم یگرفتن همه تو 

  سایه بشن چون همون لحظه پلدست به اسلح تونستنی جلو محاصره شده بودن نم
   کردنیم  یرانداز ی ت نبهشو

بچه ها همرو   االیهم که جمعه  هیترک  ی جمع خلفکارها د؟خوبهیبود  ی_منتظر کس
 ن یکن ری دستگ

 

 ( نای)سول

  ییدنبال سفارش ها نترنتیا  یبرگشتم که داشت تو  نی رفتن خدمتکار به سمت انگ با
همشون    نیانگ یبزنن آدما   یبیبه هاکان آس خواستمیبود نم دهیبود که هنوز از راه نرس

  یلیاز خودش دفاع کنه اما تعداد اونا از هاکان خ  تونستیبودن هرچند هاکان م یوحش
 بود  شتریب
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 الزم بود؟   یکتکار نی _انایسول

هم   نیزدم انگ قدم  کمیتبلتشو کنار گذاشتو به سمتم برگشت کلفه بلند شدمو   نیانگ
 همزمان شروع کرد به حرف زدن: 

 یزی چ کنن یو بعد ولش م زننی م کمی هاکانو  هیآدم کار بلد ریبک ن یبب زمی _عزنیانگ
 ؟ یتو چرا مضطرب ستین

  میکردیکه از همه پنهونش م  ین؟کسیمضطرب نباشم انگ  یچ یمضطربم؟برا  یچ یعنی_
 مضطرب نباشم؟  یاالن رو شده چه طور

رنگ   خوردیمبل نشسته بود آفتاب که به چشماش م  یهنوز رو   دیکش یپوف نیانگ
   دادی تر نشون م  یچشماش قهوه ا

ازش   یز یچ هیصداش کردن تا    ستی ن یجان چون بوراک آدم دهن لق نای_سولنیانگ
 فکر کن ینطوریبپرسن ا

که از خشم  یبا لحن دهیدستمون م یکار هی  دونستمیم دم یترسی شدم م کی بهش نزد  کمی
 گفتم:  زدی توش موج م شتریب یقبلم کاسته شده بودو االن نگران قهیچند دق

 کشن؟ یتو که هاکانو نم  یآدما  نی..ا نی_انگ

شده   شی انگار اسپند رو آت ستادی مبل بلندشدو روبه روم ا  یاز رو  عی با خشم سر  نیانگ
 صداشو باال برد   کمیباشه 

 نا؟ یسول یگی م یدار ی_چنیانگ

 م یفتیتو دردسر ب وامخ ینم نی_انگ

دارم   میدردسرها خلص بش نی از ا  نکهیا  یبرا  میدردسر ی..منو تو االنشم تو نای_سولنیانگ
 استراحت کن  نویتو بش کنمیم  ییکارا  هی



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1308 
 

متوجه هاکانو   کهویجلب شد به پشت سرم برگشتم که  گهیسمت د  هیبه  ن یانگ توجه
  یم نی پا لیو   یجلو یکه دستاشون تو دست هم بودو داشتن از پله ها میشد لید

 شدم  رهیبهشون خ یاومدن چشمام گرد شد با ناباور

 _سلم لید

 م یانگار بد موقع مزاحم شد د ی_ببخشهاکان

 م یدی سر رس یدرام خونوادگ هیعشقم انگار وسط   نی_ببلید

 برگشتو گفت:  لیزد به سمت د یلبخند  هاکان

 خانومم؟  یگ ی م ینطوری_اهاکان

لباشون گرفتمو با تعجب به  ی بعد هردوشون به سمت ما برگشتن نگاهمو از لبخند رو  و
نگاهش   کمیمتعجب بود اما   نجا یبرگشتم که اونم از حضور اون دوتا ا  ن یسمت انگ

 می داد یخودمونو لو م  دیلبخند به سمت اون دوتا برگشتم نبا  هیاخمالوتر بود  با 

 دینیبش د یا ی..هاکان؟بل؟ی_د

اوردن    فیبار خونواده جوون پهلوون بهمون افتخار دادن و تشر  نیاول ی_برا نیانگ
 خونمون  

اما خب متاسفانه شارژ    م یبهتون خبر بد میقبل از اومدن زنگ بزن  می_خواستهاکان
 تموم شد  لمونیموبا

پرت   نیدراوردو به سمت انگ  بشیج یبودمو از تو  دهیبوراک خر  یکه برا یلیبعد موبا  و
 برگشت  لی هوا گرفتش هاکان به سمت د  یتو  یکرد که اونم دو دست 

 مارو؟  بخشنی_به نظرت مهاکان

  میموجه هم دار لی چون دل  میسر زده اومد نکهی..صد در صد از ا می _اره عشق زندگلید
 کننیعذرمونو قبول م
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 هوا تکون دادو روبه هاکان گفت:   یتو  کمی لویموبا   نیانگ

 دم یکن؟نفهمیکه پخشش م ید یخر  نویا  گانیرا نطوری_مگه همنیانگ

هوا تکون دادو به اطراف باغمون نگاه گرد نگاهم    ی تو کمیدستش که آزاد بود  هی  هاکان
 هم بود یبود که تو  لی دست هاکانو د یهنوز رو 

 ن یهم چیما نپ یادامه بده فقط به پروپا  تی _تو به نفهمهاکان

قدم بهم   ه یدستشو از دست هاکان باز کرد  لیلباش نشوند د  یرو ی حیبعد لبخند مل و
 لبش روبه من گفت:  یدار رو  یشد با همون لبخند معن کی نزد

  یباور کن برا  یکرد به تو دست داد اما بازوشو نتونست نجات بده ول  ینادون هی  لی_نلید
  نی به خاطرهم دیزود فهم یلیخ نویا  یول  کهیکوچ  یلیبخواد دوست تو بشه خ لین نکهیا

  یزودتر بفهم نویازت فاصله گرفت توهم بهتره ا 

از پشت دستشو دور شونم انداختو منو به خودش چسبوند بعد روبه   یبه آروم نیانگ
 لبخند گفت:  هیبا   لید

  یلیبهتره بهت بگم که ما خ ید یم  یبهمون درس زندگ یجون حاال که تو دار لی_د نیانگ
از    رویزندگ  نیا  یلیما س یعنی  میپاس کرد  شمیاضیر  یحت  میدرسارو پاس کرد نی وقته ا

 م یدرسامونو خوب پشت سر گذاشت  مویشد  یحرفه ا یحساب  میپس خورد 

انداختو اونو به    لیکمر ددستشو دور  یبه آروم  ستادیا  لی هم جلو اومدو کنار د هاکان
 کرد  کی خودش نزد

که پاس    ییاز درسا یهرک نهی خودش قائده و قانون داره منظورم ا یبرا  ی_هرکسهاکان
  یرد  دیبذار  دیول کن  کویکوچ یها  یباز  نیا  کنهیم  دایخودش پ یزندگ یبرا  یکرده راه حل

 م یکنار بذار  اررویکه حرف ببره و ب م یبچه بفرست ه یآدما   نیب نکهیا یک یازش نمونه مثل  

  روی زایچ هی که داشت خوب  یقدشو راست تر کرد بعد با لحن کمیباال دادو  ییابرو  هاکان
 ادامه داد:   فهموندیبهمون م
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بچه کنترلش از دستت خارج شد و از اونورم فردا بحث   نیامروز ا  ید یوقت د  هی_ هاکان
   شهیو برات دردسر م  گردهی ها برم  یلیتر

 همسرم   یاشاره کرد ی فی_به نکته ظرلید

به  رممکنهی غ یبوده؟ول نیها نقشه انگ یلیبود کار تر  دهیهاکان فهم  یعنی شدینم  باورم
 گفت: یزدو با لحن مسخره ا  یبرگشتم که پوزخند ن یسمت انگ

 نما یهاکان آصلن در پرده س  ی الهایاز آرزوها و خ  یی_تهمت ها نیانگ

 کردو گفت:  دی تا نو یزد حرف انگ یپوزخند هاکان

که   شینقش اصل گری ؟باز یدونیهستم که اتفاقا قراره اکران بشه م یلم ی_منتظر فهاکان
که  شهیم   یگرفتار گرفتار یعنیهوا   رهی بوم م تی درنها کنهیخودشو بچه زرنگ حساب م

 زم یعز  میخودش بافته..بر شویبند بند گرفتار 

شونه من   ی دستشو از رو  نیدست همو گرفتن و به سمت پله ها رفتن انگ لیو د  هاکان
 روبه اونا گفت: یبرداشتو با لحن دوستانه ا

 د؟ یبه پا کن شی خونمون تا آت دی_دستتون درد نکنه بعد از مدتها اومدنیانگ

تو   دیشناسیبه پا کردنم هاکانو هم که م شیمن خودم تو کار آت نیآقا انگ شی _راستلید
  نیتو رستورانمون به پا شد همسرم خاموشش کرد اون ب یشیآت هیخاموش کردنشه کار 

که تو دستتونه شکر   لسیموبا  نیکه ازش فعل مونده هم یزیکلغ شما هم گرفتار شد چ
بهتون پسش   می ایب میگفت می نداشته باش اجیاحت لی که به اون موبا   میدار  یخدا اونقدر

 د ی تنها بازماندش شما یناسلمت میبد

به پا کرده براشون   زتیکه همسر عز یشیدرباره آت شتریب کممی_خانومم کاش هاکان
   یداد یم  حیتوض

  زیسوپر  ینطوریا  خورهیبه مشامشون م شی سوختگ  ینفسم..کم کم بو ستین یاز ی_نلید
 شن یهم م
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  قهیبه  یکه حرص گرفته بودش دست نیزدنو از پله ها باال رفتن انگ ی بعد بهم لبخند و
 ستاد یپله ها ا  یکه همون لحظه هاکان باز برگشت و باال دیکتش کش

   یجمع کن  یآدماتو از تو کلنتر ی..بهتره بررفتیم  ادمی_داشت  هاکان

  دادنیدوتا چه طور به خودشون اجازه م  ن یرفتنشون با حرص دستام مشت شد ا با
هم   یبرگشتم که از شدت خشم لباشو رو  نیمارو مسخره کنن؟به سمت انگ   ینطوریا

 تو بود  ری تقص نایهمه ا   لیخدا لعنتت کنه ن دادیفشار م

 

 ( نیلی)آ

هم در دفترو قفل کرده بود اومده بود    هانیال تهی و هاکان رفته بودن خونه اون عفر لید
نشسته   ریبوراک دم شیپ نی کارش تموم شد برگشت پا  یکمک کنه که وقت ینامتا به ما

معلوم بود   دادیکاراشم انجام م خوردیکه م یکی و ک  رکاکائوی بودو داشت همزمان با ش
برم   خواستمیهمش خودمو به کارام مشغول کرده بودم نم ن منتظر اومدن هاکانه اما م

ازدواج کنم   ری مثل دم  یآرزوم بود با پسر شهیشده بودم درسته هم مونیبازم پش ششیپ
 م یستیهم ن هیچون شب میخوریبدرد هم نم ر یاصل منو دم  فهممیاما حاال م

 ده یکه داره سفارش م  هیکیک نیدوم نیا   ریدم نیلی_آ یمانام

قلدرتر از   یکارو نکنه ول  نیگفتن ا  لیهرچند هاکانو د  دهی..پولشم مزمی_خب به منچه عز 
 حرفاس   نیا

 شش یپ  یهمش تا تو بر خره یطرف داره وقت م  ستی ن نیمنظورم ا شعوری_بیمانام

 ده یسفارش م کیحتما گشنشه خب ک کنهیاون داره کار م  ششی _من؟من چرا برم پ

 نیکنارش بش شش یپ ؟برویچ یعنی_ یمانام

  نیاسترس گرفته بودم همش تو خونه درباره ا  دم یکش یبرگشتمو پوف یسمت مانام به
اما   میخوری بدرد هم نم گمیو بهش م کنمیکه امروز کات م رفتمی موضوع با خودم کلنجار م
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کارو بکنم چون دوسش   نی ا  تونستمی نم ای شدی م  نیافتاد مانع ا  یم   یاتفاق هی  ایهربار  
کنارش   تونمیه نمک  کردمیاما از نظر شوهر احساس م م از دستش بد خواستمیداشتم نم

 باشم

 بهش بگم یچ  دونمی_برم؟اما نم

  یبود که من تو  نیا  انیدر جر شیچشماش گرد شد انگارجا خورده بود کم و پ یمانام
 مرددم  ری ازدواجم با دم

 ن؟ یلی آ یچ یعنی_ یمانام

نسبت به من سرد بشه تا وابستم نشه بتونه ازم   ر یکنم که دم یکار هی دیمن با  نی_بب
اون   شمیازدواج کنم بدبخت م  ریواال من اگه با دم  میستیجدا بشه ما مناسب هم ن

 فهمه یاالن نم  یول  شهیبدبخت از من بدبخت تر م

که مشغول کارش بود نگاه کرد بعد به سمتم   ر یبه دم یچشم ریز  دو یکش  یپوف یمانام
 گفت:  عیبرگشتو سر 

 االن برو بهش بگو   نیمن هم زی _خب عزیمانام

قشنگ معلوم    افمیق دم یبه موهام کش یهم تاب دادمو دست  یدستامو تو کمیاسترس   با
 بود نگرانمو استرس دارم 

اون ازم جدا بشه تا کار تموم بشه بره    خوامیبرم بهش بگم؟م ی_سخته خب..چه طور
 من پسش بزنم خوامینم

 برو  یباهاش حرف بزن یبر دی با ی..وله ی_اوضاع بدیمانام

 من رفتم  ی_برام دعا کن مانام 

لبام نشوندمو به سمتش    یرو  یبه خودم مسلط شدم لبخند کمی  دموی کش یقیعم نفس
 دیرنگ خوشگلش درخش یطوس  یزدو چشما یلبخند  دنمیسرشو باال اورد با د  ریرفتم دم
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 شلوغه یلیسرت خ  ؟معلومهیکنیکار م ی_چ

 م ینکیکار م می_اوهوم دار ریدم

  نیاره ا   رفتی نگاه کردم که از صبح تو دستش بودو داشت باهاش ور م لشیموبا  به
اصل خوششون   ن یمثل ا  یپولدار یبدم مردا  ریبهش گ ن یبود که سر ا نهیگز  نیبهتر
 بده  ر یدختر بهشون گ هی ادینم

 ؟ ی د یم امیپ یبه ک ی_تو دار

 زم یعز کنمی _دارم با مهرانا خانوم مشورت مریدم

 _مهرانا خانوم؟منم باور کردم 

 چشماش گرد شد  ریدم

  امکیبهم پ نهیمنظورم ا  یعنی  میکنیم  یباز  امکی واال دارم با مهرانا خانوم پ نمیلی_آ ریدم
 اصل خودت نگاه کن عه  ای ب میدیم

نه تکون دادمو   یکه به سمتم گرفته بود گرفتم دستمو به معن لشیاز موبا  عی سر رومو
 گفتم:

 ر یدم ستینداره مهم ن ی_نه لزوم

با توام آشنا بشم  نکهیقبل از ا  یکنم حت یباز  امکیمن عادت ندارم با دختر پ  نیلی_آ ریدم
 سرته.. ی که تو  یزیاون چ  یبا کس

 ی داشت ی_ول

  یرابطمو باهاشون جد یاشتم..ولخودم بهت گفتم دوست دختر د  نهیا  شی_خوبریدم
 هی تنها با تو رابطم جد شدمیدوهفته ازشون جدا م یحت  ایماه    هیبعد از  کردمینم

 ی خیب ستیگفتم که مهم ن زمی_باشه به کارت برس عز
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نصفه   یوقتا حت یمهرانا بعض ؟منو یبد  ریبه من گ ینطوریا شهیهم  ییخوای_تو مریدم
 اد؟ یتو بدت م می د یم امیشب بهم پ

 گفتم: گرفتمیخودمو داشتم م یکه جلو   یذوق با

 مگه نه؟   ادیاخلقم بدت م  نیتو از ا اد یبدم م یلی_اره خ

  زیم ی رو  لشویذوق کرده بودم جا خورد موبا   نقدریا  نکهیچشماش گرد شد از ا ریدم
ام  ابروه نی اخم کمرنگ ب  هیخودمو جمعو جور کردم و  کمیداد  هیتک ش ی گذاشتو به صندل

 کاشتم 

که منو دوست داره و   دهینشون م نی ا  ادیکه حساس باشه خوشم م ی_نه اتفاقا از زن ریدم
    خوادیخودش م  یفقط برا 

  ایب دمیکش یدستش گرفتو به کارش ادامه داد با حرص پوف یتو  لشو یدوباره موبا بعد
  افشیبه ق کم یبابا به سمتش برگشتم  یاومدم گند بزنم به رابطه محکمترش کردم:/ا 

 شدم   یزیچ  هیمتوجه  کهوینه که   ایبدم   ریگ گه ید  زیچ هیبه  تونمی م نمینگاه کردم بب

 ؟ ی تو به موهات ژل زد  ری_دم

 که معلوم بود کلفه شده بهم نگاه کرد  ریدم

 شه یشامل ژل هم م نیا  زنمیم  به موهام یزیچ هیمن هرروز   نیلی_آ ریدم

قرار   یبا کس نجا یبه نظرم حتما بعد از ا  شتریمقدارش برام ب کمیامروز   یه؟ولینجور ی_ا
 یدار

 خورد بعد به من نگاه کرد  رکاکائوشی از ش کمیبه سرفه کردن افتاد   ریدم

ثابت موندن حالت موهامه   یاونم برا  زنمی مقدار ژل به سرم م هی شهی _اوال من همریدم
 ؟ یبگ  یاالن چ ییخوا ی که لخته..دوما تو م

 ر ی_حرف رو عوض نکن دم
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  ستیاصل باخودم روشن ن فممیخدا تکل ییبه روم زد که دلم ضعف کرد وو یلبخند  ریدم
صفحشو به   ع یزنگ خورد که سر  لشی موبا کهویضعف کردنه از کجا اومد  نیبابا ا  یا

 سمتم گرفت 

 تو جوابشو بده  ییخوایم زنهی مهرانا خانوم داره زنگ م  نیبب ای _بریدم

 هام برسم  یداره خودت جوابشو بده منم برم به مشتر ی چه ربط زمی _نه عز

 د یابروش باال پر  هیصدام زد به سمتش برگشتم که  ری بلند شدم که دم یصندل  یرو از 

 حساسم؟  ینرفت خانوم کوچولو  ادتی  زیچ هی_ ریدم

 ؟ ی _نه مثل چ

 گفتم:   عیباشم سر  دهیانگار منظورش فهم کهوی بعد

 شلوغه زشته نجای_ا

 حرکت زشت شده؟زودباش منتظرم  ن یتا حاال ا ی_نه بابا از کریدم

طرف گونشو   هیخم شدم   ستادمیا  شی به سمتش رفتم پشت صندل دمویکش یپوف
باهم   یوقت  میباهم قرار گذاشته بود  ریکرد همراهه دم یکه تک خنده مردونه ا  دمیبوس
بخواد زودتر   ایسلم بده    ایکنه  یزودتر خدافس ی هرک میهست ییجا  هی ا ی  رونیب میر یم

 ببوسه  رویکی اون   دیبره با 

 خسته نکن ادی دلم..خودتو ز  زی _برو عزریدم

 ی فعل بابا  ی_اوک

روبه روش که  حواسش بهمون بود با استرس  کمی رفتم که از دور  یبه سمت مانام عیسر 
 د یابروهاش باال پر ستادمی ا

بوست    نی؟آخر ی آخرش طرفو بوس کرد  ؟چرایبترکون یرابطرو بزن ی_تو االن رفت یمانام
 بود؟ 
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اصل مناسب من    هیکار سخت یلیکارو بکنم اصل زن بودن هم خ نی ا  تونمی _نه من نم
 ست ین

 دیکش یپوف  هانیال  میاومد به سمتش برگشت هانیال  کهویبزنه که  یخواست حرف  یمانام
 گفت:  یروبه مانام

 یمیمن بد شد توهم سه  یکه برا  یزیچ نی ا  یتو  یعنیشد  یبد  زی چ یلی_خهانیال
 ی مانام

 هان؟ یشده ال ی؟چیچ یعنی_ یمانام

 کنه یکلمونو م ادیاالن آقا هاکان م دیبدون نوی_فقط ا هانیال

 _نگو بوراک فرار کرد نیلیآ

  داشی گشتم پ یکمک کنم برگشتم نبود هرچ ی من نبود اومدم به مانام ر ی_تقصهانیال
 نکردم 

خاک به سرمون   یوا میگفت  ییوا مونو یشونیبه پ میدیمحکم کوب یک ی یمانام همراهه
 م؟ یبه هاکان بد  یشد حاال چه جواب

 امشب بخرم  یبرا  یزی چ هیمن بخوام   دی_هاکان شا لید

خب برو بخر   دمیشد خودمم امروز فهم ییکهو یگفتم   یغر زد نجایتا ا   زیر هی  لی_د نهاکا 
 هنوز   میوقت دار

 من تو رستوران کار دارم   شهی_نملید

 شده؟  ینطوریهاتون ا  افهی شده؟شما چرا ق ی..چلی از دست تو د  ی_وا هاکان

کتشو دراورد منتظر بهمون   دوی کش یپوف دنمونیحواسش به سمت ما جلب شد با د لید
 نگاه کرد 

 ..زهی_بوراک چیمانام
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 لحظه اومدم باال.. هیخب   ی_اقا هاکان من واقعا حواسم بود ولهانیال

  ی جلو لی کلمه..بوراک فرار کرد..البته قبلش غرش نکن آروم باش باشه؟د هی_هاکان جان  
 خواهشا  ری شوهرتو بگ

هم خندش   لی خندشو پنهون کنه دتا  دیبه لباش کش یچشماش گرد شد دست هاکان
 گرفته بود 

 بخنده  ایباشه  یاالن عصب دونهی_خدا نکشتت آدم نملید

بوده   نا یکه کامل ثابتش کنه جاسوس سول مینداشت یکرد مدرک شهی نم شی_کارهاکان
 خوب شده  یلیفرار کرده خ  نکهیهم

 دم ی_واقعا؟..خوب شده؟..پس خوبه من شغلمو از دست نمهانیال

 زد  یگذاشتو به روش لبخند مردونه ا  هانیشونه ال  یدست رو هاکان

  ری دم نیلیشرکت..آ یبرگرد  یتونیتو م هانیال  یدیوقت شغلتو از دست نم چ ی_تو ههاکان
 نجاست؟ یا

 _اره اونجا نشسته 

 برگشت و روبه هردوشون گفت: یو مانام لی به سمت د  هاکان

که  دی قبلش به من بگ دیاستخدام کن  نجایا دی خوایکه م یبه بعد کس نی_از ا هاکان
 دی تا من تا  ادین شیمشکلت پ  نیاز ا گهیکنن تا د قیدربارش بدم به بچه ها تحق

 نی ری به کار نگ نجایا  روی نکردم خواهشا کس

 م یتو نگران نباش زندگ می کنی_ما حلش ملید

 کوچولو  طونیدنبالت تکرار نکنم ش امی..شب مزمی_باشه عز هاکان

 بهش زد  یچشمک  دویبعد خم شد گونشو بوس و
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 خانومم خدافس  یداشته باش ی_روزخوبهاکان

 نمت یبیشب م نطوری_تو هم هملید

هرچند فقط من خبر داشتم به  انیم یلم یچه ف نیدوتارو بب نی ا  دمیکش یپوف
 گرفت یوقتا از حرکاتشون واقعا خندم م  یبعض نیهمخاطر

 

 ( لی)د

رابطشو با اونا   دیارتباط داره با   نایهنوز با سول لی که ن شدیباورم نم د ی ترکی داشت م سرم
 نا یسول  یفرستاده برا   نارویسول  نیاونوقت رفته مدارک سقط جن  کردیکامل قطع م

  دهیخواهرش خر  یدار برا فی که دستشه به من گفته بود برادر دوستش تخف لشیموبا
  یوقت دهی براش خر  نایکه سول  فهممیاونوقت امروز م  لیداده به ن ومدهی اما اون خوشش ن

باهم جروبحث کرده   یسرم درحال انفجار بود کل کرد یم فی برام تعر رویداشت همه چ
  یصندل یهم رو  لیآرومتر شده بودم ن کمیاالن  اما  م یراه انداخته بود ادیدادوفر  مویبود

 اتاق بود  یهم تو   نی لینشسته بودو آ

کار   ی..من باهات چلیکردم..من بهت باور کردم ن  ریی ..تغشمیآدما نم ن ی ا  ریدرگ گهی_که د
 کنم؟چه طور با تو سر کنم؟ 

 کارش  یموضوع تموم شده رفته پ ی_آبجلین

 ؟ یافت ی نم ییکارا نیهمچ هی  یکجا بدونم که باز فردا تو  کنه؟از یعوض م  رویچ نی _ا

  یصبر داره از پس دار  یهم تا حد یباور کن هرکس ستیبارت ن نی اول نی ا  لی_ننیلیآ
چه طور خودت راحت   یختیهمرو بهم ر یزندگ یاریو بل سرمون م  یزنیهمش گند م

 ؟ ی خوابیشبا م

 نه؟  نی که منو آزار بد  نیکرد  یکیخوبه االن شما هردوتون باهم دست به   یلی_خلین

 به لطف هاکان بوده؟  ینشست نجایاالنش ا   نیهم یدونینه؟م یفهمی_اصل نم
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سرم نکوب..هاکان به من لطف نکرده اون    یاون موضوعو تو  نقدری..بسه ای_بسه آبجلین
که خواهرتمو بندازه   یمن تونستیچه طور م نی خواستیتورو دوست داشت شما همو م

االنش من بودم    نیهم دیروشن کن زارویچ یلیمن بهتون کمک کردم که خ  یزندان؟از طرف
که جونتو   ی..همون شوهردی کنیم  یبه من ناحق  وتونهرد  دیبوراکو رو کردم دار هیکه قض
شوهرم به تو بگه باال چشمت   کنه؟منی با من رفتار م یچه طور ی نیبیم  ید یبراش م
 کنمی از وسط نصفش م زنمی ابروهه م

 یکرده؟نکنه انتظار دار یاحترام یبه تو ب یک ل؟هاکانین یگیخودت م ی برا یدار ی_چ
 رفتار کنه  نیلی آ نی باهات ع یکه سر اون بدبخت اورد   ییبل  نهمهیبعد از ا

  یاش جمع شد از روبه نشونه تاسف تکون داد اشک تو چشم ی سر یبا ناباور لین
 بلند شد  یصندل

..هاکان  ینیبیمنو م  یها یشده باشه..تو فقط بد  ینطوریخواهرم ا شهی_باورم نملین
بشه چون   ری چون قراره زن دم کنهیو خوب رفتار م یمی صم  نیلیبا آ نقدریچرا ا یدونیم

 افته    یدر م ریبگه تو با دم نیلیبه آ ه ینامزده کاف ریبا دم

منو هاکان از اولشم خوب بود چون من   نیب ل؟رابطهیداره ن یچه ربط ری_به دمنیلیآ
 در حقش نکردم  یبد

شما دوتا به خاطر خواهرمه فکر   متی نصف صم ی چندسالش نوی_اره خب دوست چندلین
بگو اما حق   ییخوایم یهرچ  گفتیداشت به هاکان م لیاون دفعه د دمینشن ی کرد
بار بهش  هیجلوش؟ یاز من دفاع کرد  ینطوریبار ا  هی؟اره؟یتهمت بزن نیلیبه آ یندار
..هردوتون  دی؟شما هر دوتون منو تنها گذاشتیسر خواهره من داد بزن  یتو حق ندار یگفت

راست   دمیاشتباهو پس م هی سرتون گرم شوهراتونه اما من بدبخت همش دارم تاوان  
 صبرم تموم شده   تیمن که ظرف  نیصبرو دارن ع تی حد ظرف هیآدما تا   نیلیآ  یگیم

 کرد یداشت بحثو عوض م یچه طور نی بهش نگاه کردم بب دمو یکش یپوف کلفه

 نه درباره رابطه هاکان با تو  لین میزنیدرباره تو حرف م می_ما دار
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هاتونو   ض ی که باهام خوب رفتار کنه فقط دارم تبع ستمی _من کشنه مرده شوهر تو نلین
  شدمینم  ینطوریا  یمنو دوست داشت یکه کارنو دوست دار  یاگه اونقدر  ارمی به روتون م

 نقدریمن ا  یذره منم دوست داشت هی  یدوست دار لرویکه د یاگه اونقدر نی لیتو آ ای
 ن یستاد ی ا  یپشتم م  ن یکردیازم دفاع م ی ..اگه هردوتون اونقدرشدمی نم یاغده ا 

   شدینم ینطوریا

اشکاشو   ل ین میجلوشو گرفت نی لیکه همراهه آ  رونی چنگ زد خواست بره ب فشویک لین
 پس زد بهمون نگاه کرد 

  یها یخوب دینیبی هامو م یهمش بد  دیراحتم بذار د یخونه ولم کن  گردمی _دارم برملین
  یچشممو رو  نکهیهاتون هم ضی خفه شدنم در برابر تبع نیهم دینیبی منو به چشم نم

 دم ی که دارم انجام م هیاد یکار ز  یلیخ ارمیبه روتون نم بندمویاز رفتارهاتون م یلیخ

اما به سمتم برگشت   رونیپس زد درو باز کرد خواست بره ب نویلیمحکم منو آ  لین
 شدن   ری اشکاش سراز 

  یتو بود  نی ا  مونیزندگ یتو یاومد   ی_چندبار خواستم به شوهرت بگم از وقتلین
پسر   هیبه  ؟دارمیآبج ینیبیم   یخواهرمو با اون خواهرزادت ازم گرفت  یبهم زد  مونویزندگ

شرمنده   ی به اندازه کاف لیبهش بگو ن ینیتو مصبب ا  کنمیم یبچه هفت ساله حسود 
تو به اون   ای بارم که شده پشت من باش  هی کنبد باهاش رفتار ن نقدر یکارش هست ا

 د یشام خورد  یخونوادم که اون شب چهارنفر نیمنم جزو ا   دیخانتون بگ ریدم

 _اون شب ما.. 

از   ریهمه به غ یعنی ادی اسم خونواده وسط م  یوقت  ستین حی به توض یاز ی_نلین
تک بودمو   شهیمن هم لیهمه به کنار به جز ن ی عنی ادی بحث مشکل وسط م ی..وقتلین

 زنمیبود که باورم داشت گند نم نیداشت اونم ا  یخوب هی  نایاز همتون جدا بودم سول
  نی به جز من ا دیدعوت شگاهیاون نما  یامشب همتون برا نیهوشمو باور داشت هم

 ست؟؟؟ ین ضیتبع
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  هیشده بودن  ری قدم عقب رفت اشکاش به شدت سراز  هیبه سمتش برم که   خواستم
 داشت نصفش برداشت اشتباه خودش بود تی فش واقعشدم حرفاش نص یطور

هم زوج    یمانام  ستمین یدعوت شدن منکه زوج کس نیزوج دونمی م  ستی_مهم نلین
 بازهم دعوته  یول ستاین یکس

 اد ی دلم اون امشب نم ز یعز ستیدعوت ن یمانام  لی_ننیلیآ

گفت    یول گذرهیخوش م  ادیامشب ب یبهش گفت دمی..خودم شننی _دعوتش کردلین
 ؟ ی نداد شنهادی به منم پ ؟چرایکه همخونتم نگفت یچرا به من ادیب تونهینم

برگشتم که   نیلیچشمام جمع شد به سمت آ  یاشک تو  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 بهش گفته  کردمینگفته فکر م لیشرمنده نگاهشو ازم گرفت من واقعا خبر نداشتم به ن

تشکر نکرد که    هی.اون شوهرت امروز از من دارم. تی ظرف یمنم تا حد  گهی _بسه دلین
 دست بوراکو رو کردم 

 نبود  ادمی_

که اخماشون توهم بودو پشت سرمون    میبرگشت ری هممون به سمت هاکان و دم کهوی
 شدن   ری سراز   شتریاشکاش ب لیبودن اشکامو پس زدمو با تعجب بهشون نگاه کردم ن

ازت تشکر کنم االنم برگشتم    دمتیدفعه بعد د یافتاد گفتم وقت ادمی  ن ی_تو ماشهاکان
 جا گذاشته بودم   لمویچون موبا 

  لی برداشت با تعجب بهش نگاه کردم چه طور متوجه موبا زیم  یاز رو  لشویبعد موبا  و
 هاکان نشده بودم  

 ست یبرام مهم ن یچیه گهی..دستی_برام مهم نلین

نگاه بکن که  هیبه خودت  یکن خ یبابت رفتارشون توباطرافتو  یآدما   نکهی_قبل از ا هاکان
   نطوریشدن من هنوز نتونستم ببخشمت خواهرتم هم نطوریچرا ا
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 ی باهاش ازدواج کرد ی_وللین

_چون دوسش داشتم..دارم و خواهم داشت..درسته ازش دلخور بودم که پنهون  هاکان
 کرد اما.. یکار

 ؟ ید یشکنجم م ؟چرای _اما چلین

  اتهی اونم گند کار شهیتو به من مربوط م زی چ هیبحث تموم بشه فقط  نی_بهتره ا هاکان
ازت راحت باشه اون دفعه هم   الشیتکرار نشه و سالم بودنت که همسرم خ گهیکه د

 نه با دخترا  یبا من طرف یگند بزن گهی بار د هیبهت گفتم 

با   لیو گرفت ن جلوم  نیلیکه آ  رمی خواستم جلوشو بگ عی به سمت هاکان رفت سر لین
با نفرت   ستادی اخماش توهم بود ا  یهاکان که حساب یرو  روبهیاشک ی با چشما یگستاخ

 بهش نگاه کرد 

  نکهیا ه؟از یچ یدونی هاکان..اصل م  کنمیدلم بخواد م ی..هر کاریندار یحق چی_تو هلین
 خوشحال   یلیخوشحالم..خ یل یمثل تو ضربه بزنم خ یتونستم به مرد 

شدن هاکان   ری نگاه کردم که اشکاش سراز  لیبه ن ی هم فشرد با نابارو یلباشو رو   هاکان
 زدم   غیبرد ج لیدستشو به سمت صورت ن

 _توروخدا نه 

چشماشو باز کرد    لیپاک کرد که ن لروین یاشکا  ی چشماشو بست اما هاکان به آروم لین
  رهیخ لیم کرد بعد به نبه یبه سمتم اومد هاکان نگاه  ریبود دم دهی هق هق امونمو بر 

 شد

حرکت    هیپاک کردن اشکات  یبه جا  یحرفت از ته دلت زد   نیا دونستمی _اگه مهاکان
پاک کردم   نی شدن..اشکاتو به خاطر ا ریاشکات بدتر سراز   دیاما صدات لرز   کردمیم گهید

به دل ندارم فقط هنوز از دستت ناراحتم و   نهیازت ک  ییلی چون خواهر د یکه بدون
 ن یهم  دمتینبخش
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دست هاکانو   لیباال اوردو بهش نگاه کرد ن لروی انداخت هاکان سر ن  نی سرشو پا لین
 آروم پس زد 

 ی زد ی_کاش ملین

اون جملرو از   گهیندارم..د انمویزن به خصوص اطراف ی_عادت دست بلند کردن رو هاکان
 زبونت نشنوم 

گونمو که   یگذاشت به سمتم اومد سرد خم شد به آروم بشیج یتو   لشویا بعد موب و
  لیهم دنبالش رفت ن ریرفت دم رونیکرد ب یخدافس دویاز اشک شده بود بوس سیخ
 به نشونه تاسف تکون داد یبه سمتمون برگشت بهش نگاه کردم که سر دیلرز 

 کرد یشوهرت ازم دفاع م   یداداش داشتم تا جلو هی_کاش لین

 ل ی_خفه شو ننیلیآ

 _تا االنشم خفه خون گرفتم..خدافسلین

دستام گرفتم اشکام به شدت  نینشستمو صورتمو ب یصندل  یمقابلمون که رد شد رو از 
بلند  لیهم روبه روم خم شدو آروم بغلم کرد اگه هاکان دست رو ن  نیلیشدن آ  ریسراز 
 نوی ا  لی اما ن کردمیباهاش برخورد م گهیطور د هی ذاشتمیم یهمه چ  یپا رو کردیم
دوسش دارم چه قدر پشتشم فقط داشت   ر خبر نداشت چه قد  نیاز ا  دونستینم

  نیلیتوجهمو به سمت خودش جلب کرد از آغوش آ  لمیموبا   امکیپ یصدا   کردیقضاوت م
 برداشتم هاکان بود  لمو یجدا شدمو موبا 

 " ل ید نمتیبی..شب مخوامیم بزنمش..اگه باهاش بد رفتار کردم معذرت   خواستمی"نم

تموم شد    نهیآروم باشم تموم شد مهم ا دی هم بستم اشکامو پاک کردم با یرو  چشمامو
  زنمیشده بعدا باهاش حرف م ریاونم جوگ

 

 کل(  ی)دانا
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کنار هم   ریو دم  نیلیبودن آ  یمهمون  یرفت همه تو  شیخوب پ یهمه چ یمهمون شب
طرف   هیاما از    نطوریو هاکان هم هم لی د یعصروفراموش کرده بودن حت یبودنو ماجرا

جمع کرده بودو از خونه زده   لشو یفراموش نکرده بود وسا  رویچیبود که ه لین نیا  گهید
بود زنگ زد اما هردوشون استانبول   ی میباهاشون صم هبه دونفر از دوستاش ک رونیبود ب

اوردن   یگ زد اما اونا هم هر کدومشون بهونه ا هم زن  گهیبه چندنفر د ینبودن از طرف
اونجا هم    یجا به فکرش زد که وقت هیرفتن نداشت فقط   یبرا  ییفکر کرد جا  یهرچ

  نهمهیا  یبرا خونه نشست بغض کرد  یخسته جلو  نی رفت طرف خونه نبود به خاطر هم
 رامان اونو به خودش اورد  یکس بودنش که همون لحظه صدا  یو ب ییتنها

 ؟ یکنی کار م یچ نجای_ا

 پاکشون کرد  عیشدن اما سر  ری بلند شد اشکاش سراز  نیزم یاز رو  لین

 ی حتما تموم شده که برگشت  یبود شگاهینما  دونمی_ملین

 ؟ ی ومد ی_اره تموم شد تو چرا نرامان 

 دعوتم نکرده بود  ی_کسلین

کرد به سمتم اومدو روبه روم    ین کنارم نگاهگفت به چمدو  یباال دادو آهان ییابرو  رامان
 ستاد ی ا

 ساعت چنده؟  یدونیباشه م ری_خرامان 

  هی رمیم یی خوا یدعوام شد اگه نم نی لیو آ میبمونم؟با آبج شتیمدت پ هی  تونمی _ملین
 گه ی د یجا

بلند کردو بهش نگاه   نیزم یاز رو  لرویدر انداختو درو باز کرد چمدون ن یتو  د یکل رامان
 کرد 

 تو..خواهرت خبر داره؟   ای_چرت و پرت نگو برامان 

 نگو  یبدونه توهم به کس یکس  خوامی_نه نملین
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 ی درست نکن یا  گهی دردسر د دوارمی_باشه..امرامان 

که رامان با   دیبغض ته گلوش محکم تر شد چمدونشو از دست رامان گرفتو کش لین
 تعجب بهش نگاه کرد  

 شدم خدافس  ونمی_پشلین

 نگاه کرد  لیبه ن ی اخم کردو جد کمیخواست بره که رامان جلوشو گرفت   لین

از  شهیبفهمه ناراحت م  لی د ینطوری..ایوقت شب بر  نیاجازه بدم ا  تونمی_نمرامان 
 دستم 

ببخش مزاحمت   ستیبه خاطر خودم کنارم ن یک ی  ؟چرای دی بهم پناه م لی_به خاطر د لین
 کنم یدرست نم یشدم نترس دردسر 

گونش   یکه سوخته بود رو  یدل  یدخترونش از رو   یبعد سرد از کنار رامان رد شد اشکا  و
  هی جا هی  دیبه خودش اومد د یکه وقت یاز خونه رامان دور شد اونقدر  لیشدن ن ریسراز 

به سمتش   عی کنار خودش حس کرد سر رویکی حضور    دیترس کمی  شناسهیکه اصل نم
 تمام مدت باهاش بوده؟  یعنیرامان چشماش گرد شد  دنیبرگشت با د

 نجارو؟ یا  یشناسی_مرامان 

 _نهلین

 م یراهو برگرد نیهم ایمنم دنبال تو راه افتادم خب..ب  نی_آفر رامان 

 رامان بگرد  شمی_مزاحمت نملین

 خستم حالمم گرفتس بعد  کمی چون خودمم   میزنیدور م کمی   میر ی_باهم مرامان 
 میزنی خونه فردا دربارش حرف م میگرد یبرم

از دستش گرفتو باهم به  لرویگفت رامان چمدون ن  ینداره باشه ا ی چاره ا  دیکه د لین
آواره کنه و تنهاش بذاره   لرویخواهر د  خواست یسمت خونه رامان به راه افتادن رامان نم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1326 
 

مراقب   دی پس با نهیبب لروید  یناراحت خواست ینم شدینگرانش م یحساب  لید  ینطوریا
  یزندگ شیکیبود   ختهیهمرو بهم ر یکه زندگ  یو پر دردسر  طونی دختر ش بودیم لین

   ارهیب لین ی به رو خواستیخودش بود اما خب نم

 

 ( لی)د

  نیهمچ هیسرمون شلوغ بود که عاشق   یامروز حساب کردمیرستوران داشتم کار م ی تو
غذا بودم و حواسمم به پرسونل آشپز   نی ن چندبودم همزمان درحال درست کرد  ییروزا

  نیب لمویکه زنگ خورد به سمتش رفتم هاکان بود تماسو برقرار کردمو موبا   لمیبود موبا
 کتف و گوشم گذاشتم

 ل؟ ید  یی_کجاهاکان

 _رستورانم 

 ؟ ی کنیکار م ی _رستوران چهاکان

نباشم کجا   نجایمحل کار منه ا  نجای؟ا ی کنیکار م یاونجا چ  یچ یعنی_توروخدا هاکان..عه..
 باشم؟ 

صبح زود   نکهیدرباره ا  یزیتو چ   میباهم حرف زده بود شبیمنو تو د ی_باشه ولهاکان
 یمن هنوز خونم سه ساعته آماده منتظر توام آماده بش یرستوران به من نگفت یریم
 م یبر

   رمیبهت گفته بودم که امروز سرم شلوغه صبح زود م شبی_من د 

من چه قدر نگران شدم اومدم تو   یدونیم  ل؟اصلی د  ستی ن ادمی ت چرا من _اونوق هاکان
 ی خبر ندار ط ی کنم تو اصل از شرا   ؟فکری اتاقت نبود

هم اومد حتما   نیلیدستم گرفتم که همزان آ  یتو  لویکردمو موبا یتابه خال  یتو قارچارو
 بده  نویجواب ا  ایبابا حاال ب ی بهش بگم بعد فکر کردم که گفتم ا شبی رفته بود د ادمی
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 هستم با راننده اومدم رستوران  انیهاکان خوبم در جر ستین ی نگران یبرا  یزی_چ

چون   یبا راننده بر دیبا یریم  ییبوده که زورت کرده بودم هرجا نی_اونم به خاطر ا هاکان
 یزن من

قطع کنم   دیکار دارم با ی..االن حسابمیکنی _هاکان جون برگشتم دربارش بحث م
 ی بابا بوسمتیم

 یکه حساب  نیلیگذاشتم قارچارو بهم زدم و اصل به آ زی م یرو  لمویقطع کردمو موبا تماسو
ماه شده    نیع  نیلیآ شگاهی نما یتو شبی نکردم د یگذاشته بود توجه نیذره ب ری منو ز 

  ریمن اصل به دم  گهیخانوم م  نی لیبعد آ انیدوتا چه قدر بهم م نیکه ا گفتنیبود همه م
بود که بهتر از   ن یلیآ نی اومدن اما از نظر اخلق ا یبهم م ی اهرهرچند از نظر ظ امینم

 نه  ای  انی که بهم م دونستی م  یا  گهیهرکس د

 گه؟ یم ی_شوهرخواهر چنیلیآ

 ؟ یکنیکار م  یکله سحر رستوران چ گهیم  یچی_ه

 داره؟  ی_چه ربطنیلیآ

 نگران شده  دهی_حتما به خاطر اون موضوعس صبح منو ند

  یکارم مشغول کرد همونطور که پا زی کردن م زیابروهاشو باال انداختو خودشو به تم نیلیآ
 اجاق گاز بودم با حرص گفتم: 

 د؟ یباهم حرف بزن دیخبر بده بهم تونست لینده از ن یمن باز  ی_چشم و ابروتو برا 

 ..خونه نبودمی_نه نتونستنیلیآ

 ومده؟ یخونه ن لیبهم که ن یچرا خبر نداد  نیلی؟آ یچ یعنی_

غمزه   شی برداشتمو شماره غمزرو گرفتم بازم قهر کرده بود حتما رفته پ لمو یحرص موبا  با
 از دست من فرار کنه   تونهیم  ینطوریا کنهی فکر م
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 (لی)ن

  وانیدونه ل هی دمیاصل شرح نم گهی بود آشپزخونشو د ختهیبهم ر  یرامان حساب خونه
دونه   هینداشت همشونو استفاده کرده بود و چون حوصله نداشت بشورتشون  زیتم
 ینطوریکه با هاکان ازدواج کرده بود ا ل یمدت به خاطر د نی برداشته بود حتما ا گهید

  دمیکش ینبود خونش مرتب بود پوف  نطوریکه ا بلحوصله شده بود وگرنه ق یشلخته و ب
بمونم اونوقت مجبورم بودم کار هم   نجایاومده بودم ا   گهیبله د شستمیاشتم ظرف مد

بهشون نداشته باشم خودش بعدا  یبهم گفته بود که کار چارهیبکنم هرچند رامان ب 
مرتب    آشپزخونرو کمی  دیآماده کنم با یزهرمار هیبتونم   نکهیا  یمن برا   یول شورتشونیم
به همه دوستام   لیبهم زنگ زده بودن معلومه د  ل یو د  نیلیاز صبح چندبار آ  کردمیم

معرفت بودن    یمن جواب اونارم ندادن ب  یداده بودن ول امیزنگ زده بود چون بهم پ
  شستمیظرف م زدمویمدت باهمه قهر باشم همونطور که داشتم غر م  هی  خواستمیم گهید

  دیبا  نویا  گهیباباس نه د دمیحوصله خودمو کش اوردم که د  یب خوردباز زنگ  لمیموبا
 جواب بدم دستامو خشک کردمو تماسو برقرار کردم 

 _الو بابا جون؟ 

 زم؟ یعز  یی_سلم دخترم توکجا بابا

 شورم ی_خونه دوستمم بابا دارم ظرف م

ندارم    یگفتم منم ازش خبر د ینگرانت شده زنگ زد بهم خبرتو از من پرس تی _آبجبابا
 آخه؟  هیچه کار   نیا

  ممی موندم گوش  ششیشبو پ گهی د م یهمراهه دوستم درس خونده بود  روقتیتا د  روز ی_د
 بابا؟  یتو چه طور دمینفهم مویآبج یزنگ زدنا  نی گذاشتم به خاطرهم  لنتیسا   یرو

دخترم جدا از هم تو   دیشماست چه طور باشم؟شماها دست هم امانت شی _فکرم پبابا
 دینکن یاون شهر بزرگ زندگ 
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پدرم گوش   یدستمم خشک کردمو قهوه سازو روشن کردم همزمان هم به حرفا یکی اون
 دادم یم

 د ی_چشم بابا جون نگران نباش

ازدواجش اصل به دلم  هیقض   نیا  لیشماست به خصوص د  شی فکرم پ نقدری_ابابا
 ننشسته 

پولدارم هست خواهرم کنارش   هیان پسر خوببه دلتون ننشسته بابا؟هاک شی_چ
   شهیخوشبخت م

 دم یخند بعد

 شه یاونا نزن طعنه م ی حرفا هم جلو  نی..حاال از ا لی_مسخره نکن نبابا

  خواستیم   یهرچ  لیواقعا د گفتم یبهش م تویگرد شد طعنه چرا؟من داشتم واقع چشمام
 طعنه چرا؟  گهی تازه همم دوست داشتن د کردیهاکان با اشاره چشم براش فراهم م

 _طعنه چرا آخه بابا؟ 

خب  ی جلوشون حرف بزن  ینطوریا  یوقت هیباشه اونا ازدواجشون ساختگ ی_هرچبابا
 کنهی فکر م ن ی پا ادیاون پسره م  یخواهرت جلو  ت یدرضمن زشته شخص شنیناراحت م

  نیاطر کارن ااما به خ  کردمیدوست داشتن درکشون م گروی از خداشه اگه همد لید
 باشه  ششونیازدواجشون باعث شده همش حواسم پ 

  ییحرفا  نی همچ هیکه پدرم داشت    شدیباورم نم اوردمی بابام داشتم شاخ درم ی حرفا از 
 به دروغ باهم بودن؟  یعنی؟یازدواج ساختگ  زد یم

 که نزده  ییبه دست اوردن خواهرزاده هاکان خواهرت دست به چه کارا  ی_برا بابا

  یزیچ  یدوست داره به منم گفته بود که به کس یلیاونم کارنو خ گهید مهی ج_اره بابا آب
 د یانی شما در جر دونستمینگم نم
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 همه بفهمن دادگاه کارنو بهشون نده  ینطوریا  ترسنی بدونه م یکس دی_اره نبا بابا

 خدافس  دیکار دارم مراقب خودتون باش کمی..بابا من بهتره برم  نطورهی_اره هم

بودم به ظاهر باهام بودن   بهیغر  هی  نشونیب شهی زدم هم یکه قطع کردم پوزخند تماسو
از   نیلی اصل نداشتم حتما اون آ  رویکی  نیترد شده بودم واقعا انتظار ا   هیاما از درون 

 یآبج یردنگفته کار بدو تو ک یچیکه خواهرشم ه یخبر داره اونوقت به من یهمه چ
از   فمویافته ک  یداره دست منم م تی کم کم باز  ین یبیم  الحا یجون نه من خبرم که نداد

  دنیمرتبش کردم همون لحظه با شن  کمی دمویبه موهام کش یبرداشتم دست یصندل  یرو
 اومده بود به سمتش برگشتم   رونی رامان که تازه از حموم ب یقدما  یصدا 

 ؟ ی ری م ی_داررامان 

 _اره  

 نرن  ادتی لتی_باشه وسا رامان 

به نشونه باشه تکون دادمو   یباشم سر  ششیمن پ  خواستینم یحت  نمیگرفت هه ا دلم
 گفتم:

 دارم یبرشون م ام ی م  یباشه من عصر نجایفعل ا شهی_م

 ست ین ی _باشه مشکلرامان 

  میبود  دهی که ستشو باهم خر  لیمتوجه دستبند د   کهویکه   دیبه صورتش کش یدست رامان
 گهیدونه د هیمدت گمش کرده بود گفتم براش    هیبودم   دهیشدم درواقع من براش خر 

 کرد؟ یکار م یدست اون چ یعن یاما حاال تو دست رامان بود  خرمیم

 ست؟ ین م ی_اون دستبند آبج

 به سمتم برگشت  دویکش یکرد پوف  یبه دستبند دستش نگاه رامان

 ؟ نشده رتی_تو د رامان 
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 نمتون یبی_اره..من رفتم..م

 سمت در رفتم که رامان صدام زد به سمتش برگشتم و منتظر بهش نگاه کردم   به

درو باز   دیکل  نیبا ا ایمن خونه نباشم ب  ییای م لتی گرفتن وسا ی_ممکنه عصر که برا رامان 
 دارم یبذار رو اپن خودم برش م دویکل یبر  نکهیکن قبل از ا

  رونیگفتمو از خونه زدم ب یبه سمتم پرت کرد که تو هوا گرفتمش باشه ا  دیکل هیبعد  و
خبردارم واقعا براشون متاسفم اونا   زیکه از همه چ  گفتمی و بهش م  لید  شیپ رفتمیم  دیبا

   دمی پنهون کار بودن نه من اره نشونشون م

 

 ( لی)د

بهم خبر داده بود   لیبابا از ن م یزدیحرف م  نیلیبا آ میداشت مویرستوران نشسته بود ی تو
راحت شده بود هرچند بهش نگفته بودم که دعوامون شده فقط گفتم خونه  المیخ

  نیلیآ  دهیجواب نم زنمیزنگ م یهرچ شویدرس خوندن اما گوش  یدوستشه رفته برا
  نیا یطور  هیکه  کرد یداشت م یهرکار بودشده  یجد  ری جدا شدن از دم یبرا  یحساب

خوردن صبحونه دعوت   یاومده اونو برا   ریامروز دم شعوریرابطرو تموم کنه مثل دختره ب
گفتو گذاشتو رفت اصل  یبا دوست پسر سابقم قرار دارم اونم باشه ا  گهی م کنهیم
 کار کنه اون پسره بدبختو هم علف خودش کرده بود یچ خوادیم  نیا فهممینم

 اد یداره م لیل،نی_د نیلیآ

از   دمیکش یپوف ادیداره به سمتمون م دمی سرمو باال اوردم د نیلیحرف آ  نیا  دنیشن با
 گفتم:   عیبزنه سر  یحرف   نکهیبلند شدم قبل از ا میصندل  یرو

 ی غمزه هم که نبود شیخاموشه پ ت یگوش شبی تو؟از د  یی_کجا

  ستادی پرو جلوم ا یلیخ لین

 جون تو کوچه که نموندم   یآبج ستی _تنها دوست من غمزه نلین
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 ازشون بگو برامون  کمی  میشناسی تورو نم  دیجد یدوستا  نی _نه بابا..ما ا

 گفت:  یدار یسرشو تکون دادو تو چشمام زل زد بعد با لحن معن کمی لین

  یدروغگو  کهیدرحال یاریدرم  یو درستکار  ییراستگو  یادا  نهمهیکن..ا  فی تعر کمی_تو  لین
 یخودت یاصل

 ؟ ی گیم  یدار ی_چ

 کنمی اونو دارم عرض م هی_ازدواج تو و هاکان ساختگلین

 نیلی بود؟به سمت آ  دهیاز کجا فهم  نی قدم عقب رفتم ا  هیتعجب بهش نگاه کردم  با
به نشونه تعجب تکون   یسر  کردینگاه م لیگرد شده داشت به ن یبرگشتم که باچشما 

شدم   رهیخ  ییشدم تو چشما  کی بهش نزد  کمینبود  یبه اطراف نگاه کردم کس کمیدادم 
همه   ینطور یا  دیفهمیم لین  دینه نبا  کردیم  اهبهم نگ یدلخور کمیو   ییکه داشت با پرو

 شد یبرامون بد م دادی م یزیچ یسوت  هی ا ی  دنیفهمیم

  نو یا ینکنه کس  یبه خاطر کارنه..که کارن با خونواده قاتل پدرومادرش زندگ زی _همه چ
فکر   هی قض نیدرمورد ا  لین  یشیم مون یپش یدهنتو باز کن دیو نخواهدم فهم دونهینم

 ؟ ی دیاشاره کردن هم ممنوعه فهم  یکردن حرف زدن و حت

هم بسته شد   ی بغلم کرد چشمام رو یبه نشونه اره تکون داد خم شد به آروم یسر لین
 کنار گوشم گفت:  یدستام دورش حلقه شد به آروم

 ستم یخواهرت ن گهید  کنمیاحساس م یدونی_ملین

 ..فقط من یتا نکشتمت..تو خواهرمن ی..حس مزخرفتو بنداز آشغالی_هست

 ؟ ی_پس چرا دوسم ندارلین

 ی کنیدرک نم نویا  ینفهم یدوست دارم ول یلی_خ
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توجه به  یرفتو نشست ب  یبه سمت صندل دویکش  یازم جدا شدو بهم نگاه کرد هوف لین
 با حرص بهش نگاه کنه  نیلیبه سمتم برگشت که باعث شد آ  نیلیآ

  تی فداکار نیمتقابله تو در برابر ا   یهمه چ ایدن نیتو ا  دمینفهم رویز ی_فقط من چلین
 ؟ یگ یبهم نم یزیاما چ  یبریم  دمیشا  ای چ؟ی ؟هی بریم یچه نفع

  شدیم  ینطوریا  یتفاوت شد وقت یبهش نگاه کردم که چهرش باز سردو ب تیعصبان با
 گرفتمیجلوشو م دیبکنه که با یاحمقانه ا  یکارا  خواستیم یعنی

که برام   یکار شدم تنها سود نی تا درستشون کنم وارد ا  یکه تو کرد  یی_من به خاطر کارا 
  یاندازه کاف  ه؟بهیکاف شهی و وجدان خودم راحت م  کننیخواهرمو ول م قهی  نهیداره ا 

ساکت   زحمت یکردم توهم ب  میهم وارد زندگ گهی دروغ د هینفع ببرم؟به خاطر تو  تونمیم
 شو

 بهم کرد ینگاه میبلند شدو ن یصندل  یزد از رو یپوزخند لین

همه   یکه آرزو  ی شد یبه نفعت تموم شده زن کس یلیکه من گفتم خ یدروغ نی_ا لین
  نی موضوع نباش اما بدون ا نی نگران ا  گمینم یزی چ یباشه به کس ی..ول سیترک یدخترا 

 خواهر بزرگه  مونهی نم جهینت یب یکارت که ازم پنهون کرد 

 به سمتش برگشتمو گفتم:  عی شد سر جادیتنم ا یتو  یفیاز کنارم رد شد لرزش خف سرد

 ی بگ یزیاگه چ  کشتتی_هاکان م

..به خاطر  کنمی_اوال شوهرتون غلط کردن..دوما به خاطر ترس از شوهرت سکوت نملین
  هینرفته؟آدما تا  ادتیکه   روزموی د ی..اما حرفا بندمی که کردم و به خاطر تو دهنمو م یکار
  کهویکه  دینکن تمی شده پس اذ زیکه مال منم لبر  ادته؟گفتمیصبر دارن  تی ظرف  یحد

 منفجر بشم 

 یکن یکارو نم نی _تو ا

 کار دارم خدافس  کم یبهتره برم  دونمی نم گهید  نشوی_ا لین
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خدا حاال    یا   دیکش یبرگشتم که اونم هوف نیلیرفتنش دستام مشت شد به سمت آ  با
 کردم؟ یجمع م یچه طور نو یا

 

 (لی)ن

  یج ساختگخودمو گرفته بودم ازدوا  میشده بود هنوز رامان برنگشته بود خونه تصم شب
چه   کنهیم  یکیبا اون دوستشم دست به   کنهیم  یکه خواهرشم مخف یبعد از من کنهیم

  یهم من هم رامانو رسما احمق فرض کردن ول یعنیوسط احمقه   نی هم ا   لیقدر خوب ن
آروم بشه به  کمیبفهمه تا  دیبا  نیبدختو بب  نیبدونه حالو روز ا   نویرامان حق داره ا 

  یم نی ا  یخدا ک ی نگاه کردم هنوز رامان برنگشته بود ا ابونیسمت پنجره رفتم به خ
 کردم یم  فیبراش تعر  رو یاومد من همه چ

 

 ( لی)د

  لین نکهیاز فکر ا  کردمیم  یهم زدن شکلت خال یرستوران بودمو داشتم حرصمو رو  ی تو
  شدمیم  وونهی ان داشتم دبگه به خصوص رام یزی چ یو به کس  ارهیدر ب یاحمق باز 

صد در صد هاکان    نباریکشک و ا شدیم میبود ختهیکه ر  یرسما هر برنامه ا  ینطوریا
کاش اصل   گمیوقتا با خودم م یکنم بعض رکا یباهاش چ  دونستم ینم  گذشتی ازمون نم

سرش   ییچون اگه بل  شمیم  مونیحرفم پش  نیوقتا از ا  یبعض یخواهر من نبود ول لین
که زنگ خورد به صفحش نگاه کردم هاکان بود   لمیموبا   ارمیدووم ب تونستمیاومد نم یم

 شد یبازم دعوامون م دمیکش یپوف

 _بله؟ 

 _ساعت چنده؟ هاکان

 میهم دخالت کن ی_هاکان قرار نبود تو کارا 
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مگه   ؟تویداره تا االن تو رستوران باش ی..چه لزوملید می_باهم توافق کرده بود هاکان
که ازدواجمونو   ینطوریا یسرت به من برس  ریخونه خ ی برگرد دیاونجا؟با یخدمه ندار

 کنن یباور نم

 شامتو آماده کردم گذاشتم تو فر  دوننی_همه م

 ه ینه بق دوننیم  کامونینزد  نوی_اهاکان

 ؟ ی نکن تیاذ  شهی..باور کن..مستیحالم خوب ن کمی _هاکان..من امروز 

 شده باز؟  ی_چهاکان

 ؟ ی_شرکت

نرفته قرار بود قبل از نه شب هردومون خونه  ادمی برگشتم خونه..توافقمونو  ری _نخهاکان
 میباش

 _از فرداشب..باشه؟ 

 دنبالت؟  امی _بهاکان

رانندت هست به اون   گردمیخودم برم گهیساعت د  هیشامتو بخور منم   ستین یاز ی_نه ن
 زنم یزنگ م

 نمت یبی_باشه..پس م هاکان

 _خدافس 

بود  ی هم بستمو بازش کردم آشپزخونه خال ی که قطع کردم چشمامو کوتاه رو  تماسو
به هاکان نگفته   یزیاما چ می نبود پرسونل همه رفته بودن رستورانو بسته بود چکسیه

  نیحالم بد بود به خاطرهم یکنی کار م یپس اونجا چ گفتیم ی نطوریبودم چون ا
 لیدست مردم نرسه رستورانو تعط تیفیک یغذاها ب نکهیداد به خاطر ا حیترج یمانام

هم زدم اصل   روی خامه شکلت  گهید  کمیکار پرسونل تمرکز کنم  یرو تونستمی کنه چون نم
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کار داشت بهم  نیا  نکهیبرام مهم بود ا زیچ هیدرست کنم فقط   یقراره چ  دونستمینم
 دادیمش مآرا

 ی _بدجور غرق کار

جا خوردم   کمیلباش بود   یرو  یرامان که لبخند مردونه ا  دنیسرمو باال اوردم با د  کهوی
 کرد؟ یکار م یچ نجایا

 _رامان؟ 

کرد گفت که   فیبرام تعر  یمانام   ن؟هرچندی_اومدم بهت سر بزنم رستورانو بسترامان 
 د یکار نکن ادی امروز ز  د ی داد حیترج نطوریا

 _اره به خاطر اون بود

 ادی شد االن امکان داره هاکان ب یانداختمو کاکائورو هم زدم عال نی دوباره سرمو پا  بعد
باز سر رامان تو روش   خواستیخدا اصل دلم نم یا  نهیبیاونوقت منو رامانو باز تنها م

 باهم جروبحثمون بشه  ای  سمیوا 

 درسته؟  یناراحت یزی چ هی_از رامان 

 شد یبد م ینطورینفهمه ا یزیبزنم تا چ  یکردم لبخند یسع

 از کجا اومد پسر هنرمند؟  نی_نه..ا

 ی ناراحت یعنیحرکاتت   نیا  دونمی..مشناسمتی_مرامان 

  ای اومد  ی کردم بهش نگاه نکنم اگه از هاکان خوشم نم یسع د یشدم دستم لرز  یطور هی
 یخوب تیاومد چون شخص یاز رامان خوشم م دیشا  گرفتیهاکان سرراهم قرار نم

اما حاال من زن هاکان بودم از    میهم بود هیموارد هم شب یخوب تو بعض یلیداشت خ
دوست    یلیدوست خ هیبه عنوان  امانو هاکانو دوست دارم و ر کردمیاحساس م یطرف

 و باارزش بود ز یداشتم برام عز
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 ل؟ ی شده د یچ یبهم بگ  شهی_مرامان 

 اونه بحثم شده به خاطر لیبا ن کمی_

 به هاکان نداره؟  یربط یعنی_رامان 

به نشونه نه تکون دادمو    یسرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم سر  ستادیاز کار ا  دستم
 گفتم:

 داره  ی_نه به اون چه ربط 

 شد  ی عجله ا یلیخ یهمه چ  کنمیاحساس م  دونمی_نمرامان 

گذاشتمو کامل سرمو باال گرفتم موهامو با   زیم ی کاسه ول کردم دستامو رو  یتو  همزنمو
باهاش   کمی کردم حال بدمو کنار بذارم و  یصورتم کنار زدم و سع  یحرکت سرم از تو

 حرف بزنم  یمنطق

اما به   م یکرد یما باهم ازدواج م  میباهم حرف زد یموضوع چند بار  نی_ رامان..درباره ا 
 م یرج دادعجله به خ کمی یعنی  میکارو کرد نی لطف کارن زودتر ا

موضوع کنار   نیکه هنوز با ا  دمیفهمیم  افشی به نشونه اره تکون داد از ق یسر  رامان
  ای  ریخورده بود هرچند د یضربه بد  سوختیباورش نشده دلمم براش م یحت ومدهین

 زینه چ خواستمیدوست کنار خودم م هیچون من اونو به عنوان  خوردیضربرو م نیزود ا
 ی ا  گهید

 سوال دارم   هی_رامان 

 _جونم بپرس 

همزنو دوباره برداشتمو شروع کردم   کردیم یمن من کرد انگار داشت وقت کش  کمی  رامان
 ی به هم زدن خامه شکلت

 ی شد ی_تو..اگه..عاشق اون نمرامان 
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 _اون؟ 

ازدواج  یگرفتن کارن حاظر بود  یبرا  یشدی _منظورم هاکانه..اگه عاشقش نمرامان 
 ؟ یبکن یساختگ

که بدجور داشت   شیمعن هیداشت   یمعن یلیحرفش خ  نیشدم ا  ی طور هیزد  خشکم
که   کرد یبه خودش اشاره م گشی د یباشه اما معن  دهیبود که نکنه فهم نیا  ترسوندیمنو م

دربارش حرف بزنم نگاهمو باال اوردمو بهش نگاه کردم چشماش پر   خواستیاصل دلم نم
آروم کردن اون چشما نداشتم فقط   یبرا  یزیاز حرف اما من چ یبود از غم از دلخور 

 ن ی کارو بکنه هم نیا  تونستیخودش م

  ایناراحت شدم؟  نقدریمن چرا ا  دیهاکان همه ماجرارو فهم  ی_ رامان..به نظر تو..وقت
 دم؟ یترسیبود که از هاکان م نیکه هاکان بدونه؟به خاطر ا  دمیترسی م درنقیچرا ا نکهیا

کرد آب دهنشو قورت داد انگار دوست نداشت ادامه بدم اما   رییحالت چهرش تغ  رامان
 زدو جواب داد:  یلبخند محو مردونه ا 

  گهید زیچ  هی..تو  یی..راستگویهست   ی..چون دختر ساده و پاک یدی_نه..خجالت کشرامان 
 ل ید  یا

 _رامان 

 _جانم؟ رامان 

 _من هاکانو دوست دارم 

لبخندشو    یخودشو گرفت که ته مها ی جلو یلبش محو شد به سخت  یلبخند از رو   رامان
حرفارو بهش بزنم تا خودشو    نیباشم و ا   رحمیب دیحفظ کنه اما نتونست االن با 

 خودشم بهتر بود  یبرا  ینطورینزنه ا یباره حرف نیدر ا  گهی جمعوجور کنه د

..اره درسته من خجالت  ادیز  یلیدوسش دارم..خ یلی..خدمیترسیم  نی_به خاطرهم
که دوسش داشتم نگاه   یکس یبود تو چشما نی ا  دنمیخجالت کش ل ی دل یول دمیکشیم
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اونم منو دوست داره و به من اعتماد داره    دونستمیچون م گفتمیدروغ م کردمویم
   شهیه قدر ناراحت مبفهمه چ تویواقع  یوقت  دونستمیم

 کرد  دی زدو حرفمو تا یخودشو گرفت لبخند ی چشماش سرخ شد اما جلو  کمی  رامان

 منظر بهش نگاه نکرده بودم    نی_اره از ا رامان 

 زدم   یزنگ خورد هاکان بود لبخند  لمیموبا

 ؟ ی _آقامونم نگران شده حلل زادم هست..جانم هاکان

 تعجب کرده بود گفت:  کمی که انگار   یکرد بعد با لحن یمکث  هاکان

 _نه شماررم درست گرفتم..حالت خوبه؟ هاکان

 گرفته بود   خندم

 ؟ یمن خوبم تو چه طور  زمی_اره عز 

  میتوسطم تقس یقراره به قطعات مساو گهید  قهیچون چند دق ی_خوبه که خوب هاکان
 شد دو ساعت  لید یبش

 می افتم آقا  ی_االن راه م

 هست؟  یاز کجات دراومد؟اونجا کس می شده آقا تی ز یچ هی_نه  هاکان

بهم  یحسرت خاص همراهه لبخند تلخ اما کوتاه هیزدمو به رامان که داشت با   یلبخند
 نگاه کردم  کردینگاه م

 اومده سر بزنه   نجاستی_اوهوم رامان ا

خوبه پس فحشت   یزنیحرف م  یدار ینطوری_رامان اونجاست؟پس بگو چرا ا هاکان
 یبگ یز یچ یتونیبدمم نم

 خودمو گرفتم  ی اما جلو دمی کش یحرص پوف با
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 هاکان گفته باشم کنمیم  شتیر  شیکه ر یزی اونجارو بهم نر ادیتو اتاقمونه ز   زمی _عز

 به نشونه تاسف تکون داد  یکردو سر  یتک خنده ا  رامان

 یمونیبذارم تو تا صبح هم اونجا م نطوریدنبالت اگه هم امیمن م  لی_د هاکان

 یی ای پس منتظرتم مراقب خودت باش آروم ب زمی_باشه عز 

انداختم دور سه ماهه   خچالوی  یعسل تو  نی ا یخچالمون،راستی ی _چشم عسل توهاکان
 مونده   یاد یز  مشینخورد  میدار

منو به اون عسل جا زده بود    شعوریحرص دستمو به دور از چشم رامان مشت کردم ب با
 دارم براش 

 پس منتظرتم  می_منم دوست دارم مرد زندگ

 منتظر باش خدافس  یکنی م ی_کار خوبهاکان

 کردم  ی با لبخند قطع کردمو تک خنده ا  تماسو

 پشت تلفن یه زهیری..مزه م گهی_هاکانه د

بهتر بگم   ایخوش به حال هاکان..  درخشنیچشمات م یزنیباهاش حرف م ی_وقترامان 
 ا یدن نیتو ا   یمثل تو داره هرچند تو تک یکه زن یخوش به حال هر مرد 

 کنم یم تشیاذ   یلیرامان،هاکان از دستم ذله شده خ ستی ن امی نطوری_ا

خودم    گفتمیم  اوردمیاگه موتور نم یجمع کن  لتوی_من بهتره برم تا توهم وسا رامان 
 رسونمت یم

 ؟ ی _عه با موتور اومد

 نکردم  یوقته موتور سوار یلی_اره خرامان 

 روبه روم اشاره کردو گفت:  یزدو به ظرف خامه شکلت  ی لبخند  رامان
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من بودم    نیدوست دار  یخامه شکلت یلی_داداش هاکان و اضافه کنم خودتم خرامان 
 خونه  بردمشیم

اون باهم    یبرا  برمیدوست داره م یمه شکلتخا  یلیسرم بود هاکان خ ی_اتفاقا تو 
 ؟ ییخوا یتوهم م میخور یم

 ل ی د نمتیب ی_نه ممنون مرامان 

دستام گرفتم اشک تو   نیرفتمو روش نشستم سرمو ب یصندل هیرفتن رامان به سمت   با
نجات   یاما برا  دمیدینابود شدنشو م خوردی چشمام جمع شد حالم از خودم بهم م

 یک ا ی خدا اوردیهم از پا درش م دادیکه هم نجاتش م کردمیم روی دادنش داشتم کار
بلند شدم به  یصندل  یآخه؟از رو هیضعچه و نیشه؟ا ی نرمال م میزندگ یشم؟کیخلص م

  رونیگذاشتم از رستوران زدم ب فمیک یتو  لمویوسا   دمویسمت اتاق دفتر رفتم کتمو پوش
  شدینم لیرستوران تعط هاکان متوجه گهیبهتر بود د ینطوریا ستادمی ا  ابونیو سر خ
که  رهاکانو از دو   نیماش  کردمیآماده م یجروبحث طوالن هی یخودمم برا  دیهرچند با 

درو باز کردمو سوار شدم هاکان به   ستادیپام که ا  یبزنم جلو  یکردم لبخند یسع  دمید
 سمتم برگشت 

 ی_خسته نباش هاکان

به توافقمون عمل نکردم اما باور کن امشب اصل   دونمی کردم م رید دونمی_مممنون..م
 حوصلشو ندارم هاکان 

 راه انداختو گفت:  نویکرد ماش یبه عقب نگاه نیداخل ماش نهی از آ هاکان

 د ینصف شبمون پر  ح یوقت نداره پس تفر  ییکارن؟زندا ید ی_شنهاکان

ذوق   کارن چشمام گرد شد که با دن یچشمام گرد شد به سمت عقب برگشتم با د  کهوی
 بغلم کردو محکم ماچم کرد  دیپر

 نذاشت بترسونمت  یی_اه داکارن
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 ؟ ی کنیکار م یچ  نجایا  ی_تو فسقل

برات داشتم اونم کارن بود عصر رفتم  زی خونه،سوپرا ی_گفته بودم زود برگرد هاکان
 زم یهمسر عز   یخونه نبود یدنبالش اوردمش خونه خودمون اما خب جنابعال

 به روش زدمو گفتم:  یلبخند

  زیعز  یبا دوتا مردا  حیتفر  یشبه درسته خستم اما برا  ازده ی بود ساعت  زی سوپرا نیبهتر _
 آمادم  یحساب میزندگ

 ی خوشم اومد منم مرد حساب کرد  یلیاز حرفت خ لجون ید ولی_ا کارن

   زمی عز  یکوچولو یمن هست  یمرد زندگ نی ..تو دومی_پس چ

 کرد  شتر یلباش بودو سرعتشو ب  یرو  یقیهاکان هم لبخند عم دمیبا ذوق خند وبعد

  هیتند برم حاال  خوامیخلوته م ابونیکه خ دین یمحکم بش زمی_پس خونواده عز هاکان
 کارن؟  میکار کن یچ میش یهست که مجبور م نیماش می چندتا

 بعد همزمان باهم گفتن:  و

 م یبکش یی_ال

هم بستم واقعا حالو هوام عوض شده    یرو یکردمو چشمامو با خوشحال  یخنده ا  تک
  شی آخ گذشتیبهمون خوش م یکل ینطوریبود ا نجایبود چه خوب بود که کارن ا 

 

 ( نیلی)آ

  یصدا   کهوی که  کردمیچند تا از طرحهام کار م ی خونه تنها نشسته بودم داشتم رو  ی تو
عبوث و   یبا چهره ا  ریرو باز کردم دمزنگ خونه به صدا دراومد به سمتش که رفتم و د

کردن اومد تو خونه وتا االن که کنار هم   کی شد بعد از سلم عل ان ی درگاه نما یناراحت تو
  نیا   یاما تا ک مینزده بود ی حرف  چیسرد شده بود ه  ونمقهوه هام یو حت  مینشست
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شکستن سکوت   یبرا  یکار   هیخودم  دیسکوت ادامه دار بود؟به سمتش برگشتم با
 یلیبگه اما گفتنش براش خ یز یچ هی خوادیفکر بود معلوم بود م ی تو  کردمیم  نمونیب

 سخته 

 شده؟  یزیچ  ری_دم

گرفتم..و فکر    میتصم یفکر کردم..به سخت یلیسخته..من خ  یلیخ نی_در اصل گفتن اریدم
 کاره  نیکه بهتر  کنمیم

  زدیحرف م   دهیبر  دهیبر نم یاسترس گرفته بود ا  کمیتکون دادم   د ی به نشونه تا یسر
 کرد یم  شتریاسترس منو ب

    ر؟ی شده دم ی_خب چ

 جدا بشم  خوام ی_من مریدم

  نی شده بود اما معلوم بود ا خواستم یکه م یزیجا خوردم چ کهو یجملش  نیا  دنیشن با
شده   یطور  هیگرفته و ناراحت بود   یچون چهرش حساب خواستیم  ری نبود که دم یزیچ

باهاش باشم هم  خواستیبهم دست داده بود انگار هم دلم م یبودم حس بد 
بود که از  یآدم افهیفقط ق  هرمچ یاالن هم خوشحال بودم هم ناراحت ول  خواستمینم
شده بود که   یجد  افشینگاه و ق کمیشد   رهیبهم خ ری خبر شوکه شده و متعجبه دم نیا
 ه ابروهاش باش  نیب یزیاخم ر شدیباعث م نیا

 دوشت برداشته شد نه؟ یبار از رو هی_توهم ریدم

  نیا  یعوض شدن حاالتم شده بود ول ایرفتارم   یانداختم پس متوجه سرد  نی پا سرمو
 اورد یخودش نم یمدت به رو 

 متوجه نشد  شهی مگه م  شدمی_چند روزه متوجه مریدم

 ر ی دم خوامیمعذرت م کردمیم   یمزخرف  یبگم کارا  تونستمی_چون نم
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کنه..اون   یالزم باشه عذرخواه کهی..اونیعنیجان.. ن یلیآ ستیالزم ن ی_عذرخواهریدم
 عجله کردم  کمیازدواج   هیمنم..درمودر قض

هم بستو بازش کرد احساس کردم   یروشو ازم گرفتو چشماشو کوتاه رو  یبعد به سخت و
خوشحال    فتهیاتفاق ب  نیاگه ا  کردمیکه فکر م یشدم اونقدر  یطور  هیقلبم مچاله شد  

هم معلوم بود فقط   ری هم شده بودم دم مونیحالم خوب نبود برعکس انگار پش  شمیم
خودش   دی سکوتمو د  یوقت ریسخت بود دم  اشگرفته بودو بر مویتصم نیبه خاطر من ا 

باهاش حرف   یچه طور دونستمینم یعنیگفتن نداشتم  یبرا  یبه حرف اومد واقعا حرف
 بهش بگم   یبزنم چ

 بود  نجای..تا هممیبگذر_به هرحال ریدم

 زدمو گفتم: یتکون دادم لبخند کوتاه یسر

 بود   نجای_اره..تا هم

 برم  گهی_من د ریدم

  رهیبهم خ میستاد یهم ا   یاز سرجاش بلند شد منم به احترامش بلند شدم روبه رو بعد
خوشرنگش واقعا  یطوس  ی لحظه احساس کردم دلتنگش شدم چشما  هی میشد
بود هردومون از هم   یپر از حرفو دلخور شتریبود هرچند االن ب چند برابر کرده  تشویجذاب

   مینگاهامونو گرفت

 مگه نه؟  می_دوستریدم

صورتش باز   تی از اخم و جد  کمیبهش زدم که باعث شد   یسمتش برگشتم لبخند به
 بشه

 ر یدم م ی_البته که دوست

به  هیاستفادرو کردمو ثان ت ی بار از آغوشش نها  نیآخر یبرا میهمو بغل کرد  یآروم به
 خاطرم ثبت کردم  یتو  شویثان
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 میهم بش ی برا یخوب یدوستا  دوارمی _امریدم

 نطور ی_منم هم

 

 ( لی)د

  میرفته بود میهمراهه هاکان و کارن برگشته بود  رونینصف شب بود از ب کی  ساعت
  دادیان هردومونو هول مکردم که هاک  یپارک چون خلوت بود منم همراهه کارن تاب باز 

کدوممون    چیکه ه میکرده بود فیبودمو همراهه اون دوتا ک دهی امشب اونقدر خند
افتاد فردا کارن مدرسه داره و با    یم ادمونی یخونه اما وقت  میاومد برگرد   یدلمون نم

خونه االنم هاکان به   میبرگرد  میداد یم  حیو ترج  میشد یم مونیپش شه یم داریب یبدبخت
تخت کنار کارن که نشسته بودو به تاج تختش   یداده بود و منم رو  هی اتاق کارن تک  وارید
 داده بود نشسته بودم  هیتک

 ؟ یخریبرام م  اینیاز اون چراغ ماش نجایا  امیجون من ب یی_داکارن

تخت   نیفعل با ا  میخریبرات م  نیتخت خودت ماش ن یتختتم ع  یی_چشم دا هاکان
 بساز 

 بخرم؟  لی اتاقم وسا یخودم برا  شهیدوست دارم م یلیتختمو خ ن ی_نه من اکارن

هم از دور هوامونو    ییدا میبخر  لی وسا  میر یکارن جون..اصل منو تو باهم م شهی_چرا نم
 ش؟ ی مگه نه دا کنهیداره حسابمونو شارژ م

تکون داد به سمت کارن برگشتمو  به نشونه باشه  یزدو سر یلبخند مردونه جذاب  هاکان
 لبم ادامه دادم:  یلبخند گنده رو   هیبا 

بخوابن حاال   دیهمسن تو با  ی بچه ها کنهی ساعت دستاشو باز م  ی_کارن جون وقت
 نه  گهیاما از فردا شب د  میشیقائل م  یتفاوت هیامشب  

 ل؟ ی د یچ یعنی_کارن
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ظهرا ساعت سه و ربع و شبا هم ساعت نه ربع ساعت   نیبب یزشته ندون یلی_عه خ
 م یبخواب دی ساعت دستاشو باز کرده با  یما شبا وقت کنهی دستاشو باز م

 ی تو اون موقع رستوران ی_ولکارن

 هفت  دمیشا  میهشت خونه ا تی خونه منو دا گردمیمن زودتر برم  زمی _نه عز

  ییبرگرده اما زن دا میهشت هشت ون تی دا  دیالبته شا میهفت و ن دمی_شاهاکان
 جون ساعت هفت فوق فوقش هشت خونس 

 داد  لمیتحو  یبهش نگاه کردم که چشمک دمویکش یپوف

شرکتو   ی کار کنم ساعت کار د یخانوم خونه با کنمی_خب حسابتونو از هوا که پر نمهاکان
 زم یعز  یدونیکه م

  دویمرتب کردم اونم دراز کشنبود به سمت کارن برگشتم و روشو   یگفتم چاره ا  یا باشه
 با لبخند گفت: 

   خوابمیساعت دستاشو باز کرد من م یبه بعد وقت نی_باشه پس از ا کارن

 دم ی بوس قیسرشو عم یزدمو خم شدم رو  یبعد چشماشو بست لبخند  و

 من   یجونور کوچولو  ینیخوب بب یخوابا یهم گرفت ری_بفرما بوس شب بخ

دوست   نجارویا یلیآخه خ خوابمیخوب م یلی خ نجایا  نمیبی_حتما خواب خوب مکارن
 ریدارم شب هردوتون بخ

المپ اتاقشو خاموش   کردیتخت بلند شدم هاکان با لبخند داشت بهمون نگاه م  یرو از 
درو   یوقت  میاومد   رونیکردم هاکان چراغ کنار تخت کارنو روشن کردو همراهم از اتاقش ب

 گفتم:   یکان برگشتم و با لحن آرومبستم به سمت ها

 زم یهمسر عز  ر ی_شب شما هم بخ

 ؟ یبخواب ییخوایساعت دستاشو باز کنه م ی_تو هرشب وقتهاکان
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حاال ما چهل و پنج   دید یخوابیبود که ساعت ده م نطوریا  تونمیمجرد   نی..قوانزمی_اره عز 
 زم یعز  ریشب بخ میخواب یزودتر م قهیدق

 به سمتش برگردم  ستادمویبعد خواستم برم که با صدا زدن هاکان ا  و

 میاتاق بخواب  هی یتو  دی با نجاستیکارن ا  ی _کجا؟تا وقتهاکان

  رهی گیتا فردا صبح م نهیتو خوابش سنگ نیع شهینم داریب یکارن توب هم بنداز  نی _ا
 خوابهیم

 ای..شهی م داریب شهی..تشنش مشهیم داریب ترسهی ..مشه؟ی_کارنه..مگه معلوم مهاکان
 پرسه یم   نهیاتاق جدا بب هی  ی مارو تو یعنی شهی م  داریب ینطوریهم

 گفتم:  ستادمو ی حرص روبه روش ا با

  یآقا  دی بهتون نه بگه بفرما تونهیگفتناتون آدم نم  یو تئور یسخنران نهمهی_بعد از ا 
 محتاط 

  نکهیاز ا ی هاکان هم که راضبعد خودم جلوتر از اون راه افتادمو به سمت اتاقم رفتم   و
کرده دنبالم راه افتاد وارد اتاقم که شدم هاکان هم اومد تو اما درو نبست    یمنو راض

شد بعد به   یطور هیبه سمتش برگشتم خودشم نگاهش به تخت افتاد   دمویکش یپوف
 سمتم برگشت 

  شیدوست ندارم پ یلینگام نکن منم خ ینطوریا  میخوابیورش م هی_هکردوممون هاکان
 تو باشم 

اشغال    کلتیدو سوم تختو با اون ه یغلت بزن هیدلت بخواد پسره گنده تو   میلی_خ
 ی زگیم زه یر  نی من به ا یکنیم

غلت بزنم االنم  ادیغلت نزنم؟درضمن من عادت ندارم تو خواب ز  یی خوای_مهاکان
 زم یبخوابم شب خوش همسر عز خوامیحوصله جروبحث ندارم م
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المپ اتاقو خاموش کردم به سمت   دمو یکش یهوف  دیگوشه تخت گرفت خواببعد رفت  و
  دهیسمت خودش پشت به من دراز کش ی بود عاد  دهیگوشه نخواب ادیتخت رفتم هاکان ز 

 خودش انداخته بود یبودو ملفرم رو 

تعجب  گهینگو دوست دارم چون د  دمیخواب  ای  دارمیب یامتحان کن  ی_خواستهاکان
 بگو  گهی د زیچ هی شهیم  یتکرار کنمینم

  دمیمنم بهش پشت کردمو دراز کش  دیکردم خودشم آروم و مردونه خند یخنده آروم تک
سمتمو فقط پوشونده بود   هیرفته بودم گوشه  یاما چون حساب دمیخودم کش یملفرو رو

هم    یانگار هاکان از اونور گرفته بودش لبامو رو  ومدیاما ن  دمشیکش کمی  دمیکش یپوف
  یرو یراض دمویمحکم ملفرو کش ستین اندازشملفه هم    یگنده حت فشردم پسره

 نهیلبام بش یرو  یچشمامو بستم پوف کلفه هاکان باعث شد لبخند  دمیخودم کامل کش

برات   ییجا  گهی گوشه د یبخواب چون از پس رفت نی برو پا ییخوا ی م  لجانی_د هاکان
 نمونده نصفت تو هواست  

 من تا نصفه برگشته بود گفتم:  نیبه سمتش برگشتمو بهش که اونم ع کمی

 خوابمیم  نیزم یجون تو ناراحت نباش من رو  لید یبگ نکهیا  ی_به جا

 ن؟ یزم یبرم رو دیمن چرا با  طمیشرا نیشما من االن تو ا  ی_به خاطر کارا هاکان

که نظم  کنم یم یادآوریکارن بهت  ینشدم به خاطر خوشحال یچی_همونطور که باعث ه
   نجایخراب کردم اومدم ا مویزندگ

و    کردیبهم پشت م  دویکشی م کمی ملفرو  کهیبعد بهش پشت کردم هاکان هم درحال و
 شد کلفه گفت:  کتریبهم نزد کم یملفه کامل روشو بپوشه   نکهیا  یبرا 

 ها منتظرتن   یوقته دستاشو بسته ماه یلیساعت خ  زمی ..بخواب عزلید  االی_ هاکان

 تکون نده  رویملفه لعنت  نی ا نقدری _هاکان جون من ا 
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  یخودم خب مرتبش کنم ا  ی_اوال جون خودتو قسم نده دختره زشت دوما بذار رو هاکان
   میخدا اصل چرا ملفه مشترک ما دار

  یرشو روتر پشت کردو س  کی دوباره بهم نزد دو یملفرو کش گهید کم یبعد با حرص   و
صبح افتادم که نگرانم شده بودو بهم زنگ زده بود   ادی  کهوی دیبالش گذاشت و خواب

به  گهیم  یچ نمیازش بپرسم بب  ارمی لبام نشست بذار به روش ب  یرو  یلبخند گنده ا 
 بود گفتم:  دهسمتش برگشتمو با لبخند که بهم پشت کر

 ؟ بود یچ  هیشده بود؟قض یصبح چ  یبگ ییخوا ی هاکان نم ی_راست

دستاشو   دو یپشتش دراز کش ی بهم کرد بعد رو  ینگاه  میبه سمتم برگشتو ن کمی  هاکان
 گفت: یبا لحن بامزه ا  کردیشکشمش گذاشت همونطور که به سقف نگاه م یرو

 د یهارو نجات بد یها..من خوبم ماه یها..ماه یها..ماه ی_ماههاکان

هاکان هم سرشو به سمتم  دنیصورتم گذاشتمو شروع کردم به خند  یجلو  دستمو
داشت به اون روز   کنهیداره بحثو عوض م یچه طور نیزد بب یچرخوندو به روم لبخند

رامان ماجرارو   م یشب که هممون دور هم جمع شده بود هی کردیانبار اشاره م ی تو
هارو    یمن خوبم ماه گفتیم بودزده  خیکه  لی د گفتیخنده م  یبرا  کرد یم فی تعر

  یهردومون سرامون رو  میهمزمان باهم به سمت هم برگشت رنیمی دارن م دینجات بد
 م یکردیبهم نگاه م میکم بود با لبخند داشت یلیخ نمون یخودمون بود اما فاصله ب یبالشتا 

 رون یاوردنت ب ینزد  خی اونجا  نیبه خاطرهم یهست یخوب ی_تو ماههاکان

 شت یکارا کردم که دوباره برگشتم پ یل یخ یماه  هیمن به عنوان  یعنی_خب 

لباش رفته بود اما هنوز  ی به نشونه اره تکون داد لبخند از رو  یسر  یبه آروم هاکان
 بود   یو دوست داشتن یمی صم  افشیق

 نگران شدم  یلی_چرا دروغ بگم؟خهاکان
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و اونم   کردمیه مخوشگلش نگا  یمشک یلبم حفظ شده بود داشتم به چشما  یرو  لبخند
 زد یبرام حرف م یبه آروم

 شدم.. ی..عصباندمیترس  ی_حتهاکان

 تموم شد  ی_ول

 کنارتم  یی_تموم شد و من تا هروقت که بخوا هاکان

  کمی میخودمون جمع کرده بود یتر شد هردومون دستامونو جلو  ظیغل  کمیمحوم   لبخند
  یهاکان لبخند محو مردونه ا   میشد رهیهم خ  یو دوباره به چشما می تر شد  کی بهم نزد

 گفت:  یزد با لحن آروم

 چشماتو ببند  االی_ هاکان

شد چشمامو   کیچشمامو بستم احساس کردم هاکان بهم نزد  یزدم و به آروم یلبخند
نفسش به   یتر شد گرما  کی کمرم قرار گرفت بهم نزد یرو  یدستش به نرم هیباز نکردم 

بوسرو تجربه کنم   نیکه ا خواستمیمنم م مدیزدم عقب نکش یصورتم که خورد لبخند آروم
 هی  یقدما  یصدا   کهوی به صفر برسونه  مونویلیم  کی هاکان خواست فاصله   نکهیاما هم
لبام    یبود اونم نگاهشو از رو کم ی چشمام باز شد هاکان هنوز تو فاصله نزد  میدینفرو شن

 یزیچ  ادی  کهویبعد انگار   میو فکر کرد  میبهم نگاه کرد  کمیبرداشتو نگاهشو باال اورد 
  میمتوجه کارن شد که میبه پشت سرمون برگشت  کی همون فاصله نزد  یتو  میافتاده باش
تخت نشستم اما هاکان همونطور که به  یازم فاصله گرفت من رو  گهید کمیهاکان  

شدو سرشو به سمت کارن   زیخ میتخت ن یسمت من بودو پشتش به کارن بود فقط رو 
  یدستاشو که برداشت خواب آلود با ناراحت د یمالی وز داشت چشماشو مبرگردوند کارن هن
 بهمون نگاه کرد 

 دم ید یبد یلی کنارتون بخوابم؟خواب خ تونمی _مکارن

 ای..بزمیعز  ای_ب

 خوام ی_معذرت مکارن
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بغلشو   ری تخت زانو زدو دوزانو به سمتمون اومد که هاکان ز  یبه سمتمون اومد رو  کارن
و   میدیمنو خودش کارنو خوابوند همراهه هاکان ملفرو روش کش نی گرفتو بلندش کرد ب

  یبه آروم دمیتر کش نی خودمو پا کمی  مید یهمزمان دو طرف صورتشو بوس میخم شد
سرشو به هاکان که    چشماشو بست  دویدراز کش شپشت  یدستمو دورش انداختم اونم رو 

تر   کی کوچولوش نزد یبود چسبوند منم سرمو به بازو دهیما دراز کش ک ی پشتش نزد یرو
بالشتمون   ی سر منو کارن رو  یبزنه و دستشو باال  ی کردم که باعث شد هاکان لبخند محو 

 دستش ملفه رومونو مرتب کرد کارن خوب آلود گفت:   یکیبذاره و با اون 

 ؟ یمراقبمون   یی_داکارن

 اره..مراقبتونم یدلم..ول ز یعز فتهیب یاتفاق ستی_قرار نهاکان

منو به   دیلباس منم کش  یخودشو به هاکان چسبوند بعد به آروم شتریب کمی کارن
 تر کرد بعد دوباره چشماشو بست  کی خودش نزد

 ر یشب بخ ترسم ی نم گهی_االن دکارن

برگشت و   کمیهم بستم هاکان هم به سمتمون   یآرامش خاص رو  هیبا  چشمامو
شکم کارن بود هاکان به   یدستشو اونم دور کارن انداخت حاال هردومون دستامون رو 

سرشو کج   یکمرم گذاشت بهش نگاه کردم که به آروم  یدستشو باالتر اوردو رو یآروم
 کردو گفت: 

  هیاما  ده یهم فاصله م مامان بابارو از   یادیداره که ز  یبد  هی_دو تا بچه داشتن هاکان
 ی دستتو دور کمر زنت بنداز  یتونیبخوابه بازم م نتون یهم ب یدونه بچه وقت

انگار هرشب   شعوریبهش رفتم پسره ب یزدم اما بعد چشم غره ا یلبخند   دیبعد خند و
 کارن چشماشو باز کردو به سمت هاکان برگشت  م یدیخوابی بغل هم م نیمنو ا

 د؟ یار یمن داداش ب یبرا  دی خوا ینم یعنی_کارن

 دم یاما بهت قول نم زمیعز میکنیم   شیکار  هی_ هاکان
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 بخوابم نتونیب امینترسم تا ن گه ی د کنمیم یسع شمی_باشه اصل فقط من بچتون مکارن

 

 (لی)ن

شدم   مارستانیشدمو با دو وارد ب ادهی پ یدو نصفه شب شده بود با عجله از تاکس ساعت
 موهامو پشت گوشم زدمو گفتم:   یرفتمو با هول رشی به سمت بخش پذ

 با موتور تصادف کرده االن کجاست؟  ای خانوم رامان کا دی_ببخش

 _االن؟ 

 ش یساعت پ هی  نی_بله هم

 _طبقه باال اتاق صدوهشتاد 

از  تونمیرفت م ادم یبه سمت طبقه باال رفتم اونقدر هول کرده بودم که  عی دو سر با
بهم زنگ زده بودن که   یوقت رفتمی پله هارو باال م ی کیآسانسور استفاده کنم تند تند دوتا 

نبود   فیو نگران شده بودم که قابل توص  دهیاونقدر ترس مارستانهیرامان تصادف کرده و ب
 ی کجاست رو نمیه همش بهش زنگ زده بودم ببمن ک  شمارهبار  نی معلومه آخر

  زدم یباز کردم نفس نفس م ع یافتاده با همون به من زنگ زدن در اتاقشو سر  لشیموبا
 وارد اتاقش شدم 

 _رامان؟ 

  دهیتخت چسب یبا تعجب به سمتم برگشت نشسته بودو به بالشش که به پشت رامان
 زده بود  هیبود تک

 ل؟ ی_نرامان 

 تو؟  ی_خوب

 بود  کی کوچ زیچ  هیخوبم _اره رامان 
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 ن یدستتو بب ک؟سروی کوچ ز یچ هی_

خراش سادس تو   هی نمیفقط دستم شکسته ا  دهی داشتم سرم ضربه ند یمنی _کله ارامان 
   ؟ی د یاز کجا فهم

منم فورا   یینجا یو ا یبرداشت گفت تصادف کرد  گهید  یکی_من به تو زنگ زدم اما 
   ؟یراستشو بگو واقعا خوب پرسمیدارم م هیبار نیآخر  نی اومدم بب

 به نشونه اره تکون دادو به چهره نگرانم نگاه کرد یسر  رامان

بهتره بمونم تو که به   اطیاحت  ی_واقعا خوبم..امشب هم خواستم برم اما گفتن برا رامان 
 ؟ ی نگفت یزیچ یکس

 ی عنی_نه نگفتم اصل وقت نشد 

 نگو   یزی_خوبه چرامان 

مبل کنار تخت نشستم رامان به سمتم   ی حرفش تکون دادم و رو دی به نشونه تا یسر
 برگشت و گفت: 

 شده  ری د گهی_تو برگرد خونه درامان 

 تورو تنها بذارم  دینبا مونمی م نجای_من هم

 ست ی ن یاز یاصل ن یزیچ  نی..واقعا به همچل ی_من خوبم نرامان 

  رمینم ییو جا  مونمی م نجایخونت االن هم من ا  یمنو راه داد   طمیشرا نی_تو سخت تر 
 نه  یتازه ممکنه جسمت سالم باشه از لحاظ روح

به دستش نگاه کردم   کمیشد  رهیاخم کردو به روبه روش خ  کمیروشو ازم گرفت  رامان
 : دمیبعد پرس

 _تصادف چه طور شد؟ 
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 تعادلمو از دستم دادم افتادم  گه ی _تصادفه درامان 

 گفتم: یدار  یبا لحن معن مبل بلند شدمو  یرو از 

 ی _البته خب..ناراحت هم بود

 ه؟ ی_منظورت چرامان 

تصادف   نی به خاطرهم یکرد ی به اون فکر م دیشا  زنمیدارم حرف م می _از عشقت به آبج
 ی کرد

 تکون داد   یکلفه سر دیکش یپوف رامان

 یدونیهست که تو نم زایچ یلیتازه خ میحرف نزن نای درمورد ا لی_نرامان 

 رامان   یدونی هست که نم زیچ یلی_توهم خ

به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد اما من همچنان حالت خودمو حفظ کرده بودمو    رامان
 کردم یبهش نگاه م

 ؟ ی _مثل چرامان 

مزاج و لجباز   ی..دم دموونسی د یلیاون خ یعنیکه به خواهرم ربط داره.. ییزا ی_چ
 کنهیبخواد م یهرکار  ینطوریا

بگم و االنم بحث و   گهید زیچ  هی  خواستمیبود م دهین داد اما انگار فهمتکو   یسر  رامان
 عوض کردم 

   ؟ی ..تو امشب چرا به من زنگ زدلی_نرامان 

دوباره سوار   کهو ی  یشد مونیدر اما باز پش  یجلو  یپنجره بودم اومد  ی_نگران شدم..جلو
 من هم نگرانت شدم  یو رفت   یموتورت شد 

 ن؟ یهم  یعنی_همش رامان 
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 ن ی _فقط هم

 یاز تو چشمام بفهمه چ خواستیتکون دادو مشکوک بهم نگاه کرد انگار م  یسر  رامان
 مرخص بشه فعل نجایبهش بگم بذار از ا   ستیکور خونده االن وقتش ن یشده ول

 

 ( نیلی)آ

رفته بود   هان یبود چون امروز صبح ال لیهاکان و د  شیاونطور که معلومه کارن پ شبید
رستوران   ادی مدرسه م رسونهیکارنو م   یهم وقت هانیو برده بود مدرسه الدنبال کارن و اون

باهم حرف   هانیبا ال تونستی م ینطوریهم بود ا  یبهمون بزنه کاش مانام یسر  هیتا 
 یبا مانام  خوادینم یاد یز  هانیکه ال کردمیبزننو خلوت کنن هرچند من احساس م 

 نبود  نطوریبا اون ا هیمیکه با من صم یاونطور  یعنیباشه  یمیصم

 ؟ یخوریم گهید ییچا هیجون  هانی_ال 

به خاطر من خودتو   ستین  یاز یتو درست نکن ن یول  خورمیم گهی د  یکی_باشه هانیال
 ی زحمت بنداز  ی تو

 کنهی م یچه فرق گهیگارسونم د  نجایمن ا  ی_چه زحمت

 یتونیدرضمن تو م یبه خاطرمن خودتو خسته کن خوامینم یول دونم ی_باشه مهانیال
 ستمی ن یمنکه مشتر  یول  یگارسون باش

خسته   ش ینشستم آخ هانی ال یروبه رو  یصندل  یلبام نشوندمو رو   یرو  یگنده ا  لبخند
 باشم استراحت کنم  هانیال شیپ کمیهم شده بودم بذار  

  ورانی..خورمیم  ییچا هیمنم االن با تو   یحت میباشه ما باهم دوست هست ی_البته..هرچ
 لطفا   ییدوتا چا

..مثل دوست  مینکن زی..اونقدر چنی لیبگم آ یزیچ هی   ی..ولمی_اره باهم دوست هستهانیال
 م ینکن زی چ یمیصم
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شده بودم   هانیال نیخندم گرفته بود منم ع زدی واضح حرف نم کردویمن من م  نکهیا از 
اون   ن یبگم ع رویز یچ هی  خواستمینم ا یاومد   یبرام نم یوقتا که حرف  یبعض
 " ز ی"چگفتم یم

 م؟ ینباش  یمیاونقدر باهم صم یگی م یعنی_

 نه تکون دادو تندتند گفت:   یهول کرد دستاشو به معن کهوی  هانیال

  یمیدرحد دوست صم یول م یباش یمیالبته که صم نی لینبود آ نی_نه نه منظورم اهانیال
 مینکن زیچ

 یچ یعنی  گهیم  یداره چ هان یکه ال اوردمیو خنگ بهش نگاه کردم اصل سر در نم جیگ
 م؟ ینکن زی چ یمیدوست صم

 ه؟ یبرامون کاف میدوست خوب باش یعنی_

 مینیبب می ول کن ینطوریهم م یند ازویامت  نیا یعنی..گمی م  زویچ نیل یبابا نه آ  ی_ا هانیال
   میتو لحظه خوش باش زنهیبرامون رقم م یچ ری تقد

که رفت    میکرد  یازش تشکر  هانیبه سمتمون اومد همراهه ال ییهمراهه دوتا چا  ورانی
  هی زد یزور م یکه ه افشوی زدم که باعث شد ق ی به سمتش برگشتمو به روش لبخند

 بهتر بشه  کم ی  تونستیبهم بفهمونه اما نم روی زیچ

 میامزد بودم قرار بود باهم ازدواج کنن  ریمن با دم  روز ی ..تا دهانیال  یگی _واقعا راست م
 م یامروز باهم دوست شد   یول

  یخواستیم  نویخوب شد توهم که هم دمیبهم گفت منم از اون شن ری_اره آقا دمهانیال
 م؟ یدونستی م لیفقط منو ن یآخرش کار خودتو کرد

چون همش   ید ینفر تو فهم ن یاول یول دیفهم یهم روز آخر  یهم خبرداشت مانام لی_د
 زدم یباتو دربارش حرف م 

 گه یباالخره کار دله د ستین  یسخت زی_چهانیال
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قند برداشتم انگار نه انگار رستوران بود انگار قهوه   هیتکون دادمو   دی به نشونه تا یسر
 یدنیهمون قهوه و نوش می هم داشته باش یینبود چا  نیخونه بود من اصل نظرم رو ا 

  دادنی سفارش م ییها بعد از غذا چا  یاز مشتر یبعض یبود اما وقت یکاف گهید ی ها
 میاضافه کن  منومونبه دستور   نمیا  میداد حیترج

 ؟ یدار ی زی چ یدوست نمیبگو بب یزنیتو اصل حرف نم  هانی_خب ال

  یدراوردم که تک خنده ب یی بهش نگاه کردمو براش ادا  یطونیهول کرد ش کمی  هانیال
 دیبه لباش کش یزدو دست یمردونه ا   یصدا 

 افشو ی_کوفت..قهانیال

پسر   هان یکراواتشو محکمتر کرد ال کمی  دویبه کتش کش یدست هانیگرفته بود ال خندم
 نشست یداشت واقعا به دل م یمهربون یلیبامزه و خ افهی بود ق یقدبلند و چهارشونه ا 

 بگم درواقع ندارم اما خب..  یچه طور دونمینم  یعنی..زهی چ کمی..مال من زهی_چهانیال

 هان؟ ی_ال 

اومد لبخند   یکه با لبخند داشت به سمتمون م میبرگشت  یهردومون به سمت مانام کهوی
باهم حرف بزننو خلوت   تونستنیاومد م  یداشت م یمانام ولیلبمو حفظ کردم ا   یرو

 کنن 

 م یبخور ییباهم چا نیبش شمونیجون..پ یمانام ای_ب

 خودش اشاره کرد  یبلند شدو به صندلاز سرجاش   هانیال  کهوی

 ن ینرسم شما دوتام باهم باش ریمنم برم سرکار تا د  نیبش ای..بیمانام  گهی_راست مهانیال

 هان یال ی موندیم  گهی د کمی_ یمانام

   امی بازم م ادهی برم وقت ز  یزود دی شرکت منتظرمن با   ی_نه آخه توهانیال
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حرف   ییاز تنها  هانیال کردمیاحساس م  دونمیکردو رفت نم یبعد از هردومون خدافس و
رفتن   ری که با لبخند داشت به مس  یبه مانام دمویکش یهوف کردیفرار م یزدن با مانام

 چه شود  یا  هیپسر ترک هیبا  یدختر ژاپن  هیشدم خندم گرفته بود  رهیخ  کردینگاه م هانیال

 اد ی خوشت م هانیکه از ال فهممیحاال م  ی_مانام

 برام اومد  ییزدو چشم و ابرو  یلبخند یبه آروم یمانام

 ادی خوشش م یکیاز   ای دوست دختر داره  دیمطمئن بشم شا تونمی نم ی_اره..ولیمانام

 گفتم: یدستمو به نشونه نه باال انداختمو با لحن خاطرجمع عیسر 

  میهست یمیصم یلیما باهم خ دمیفهمیاومد من م  یخوشش م  ی_نه بابا اگه از کس
 دونم یم شو یهمه چ

افته گردن تو که منو اونو بهم   یم  نشیپس ا  نی لی_واقعا؟پس خوبه خداروشکر آیمانام
 ؟؟ یکنیکارو م نیا  یکن کی نزد

  نیصبر کنو بش  رسونمیدوستامو بهم م نی دوتا از بهتر ینطوریا کنمیکارو م   نی_البته که ا
 بکنه  خوادیکار م یخانوم گارسون چ نیلیآ نیبب

 

 ( لی)د

خونسرد بهم نگاه کرد   لی وارد خونه شدمو درو بستم اما ن  تیکه باز شد با عصبان در
دختره   گهینم  یزی چ چکسیبه ه کنهیرامان مونده بود رامان تصادف م شیدختره نفهم پ

 ی موند  نجایاحمق اصل بگو تو چرا ا

 ؟ یگی نم یبه کس وی زیچ ن یهمچ هی_تو چرا 

 _رامان نخواست لین

 _حاال کجاست؟ 
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 کنه ی_باالس..تو اتاق خوابش داره استراحت ملین

 یبازومو گرفتو صدام زد ب  لیکنارش رد شدم خواستم به سمت اتاق رامان برم که ن از 
 تفاوت به سمتش برگشتم 

 ناراحته  یلیرفتار کن االنم خ متیبا مل  کمی_نسبت به رامان لین

دار بود    یحرفاش معن  نیا ستادم یش ا به سمتش برگشتمو دست به کمر روبه رو  کامل
 بهم بفهمونه روی زیچ  هی خواستیم

 ؟ ی بگ ییخوا یم ی_چ

به خاطر شما کم مونده بود   دی کرد جشیکل گ تونیازدواج ساختگ  نیبگم با ا خوامی_ملین
 جونشو از دست بده 

دختره   ادیصداش در ن گهیاونقدر بزنمش که د خواست یحرص بهش نگاه کردم دلم م با
 پرو 

 نزن  یبحث حرف نی درباره ا  گهید لین_ 

 اومده؟   یکس لی_نرامان 

 زنمی _با تو بعدا حرف م

وارد اتاقش شدم   یرومو ازش گرفتم به سمت اتاق رامان رفتم وقت تیبعد با عصبان و
پاش   یرو شدیصبحونه مفصلو شامل م  هیبزرگ که  ینیس هیتختش نشسته    یرو دمید

دستشم داشت با چنگالش    یکیآتل بودو دور گردنش بود با اون   ی دستش تو  هیبود 
 خورد یم ریپن

 نبود دستت درد.. میاز ین ی د یهرچند زحمت کش خورمینم اریخ ری من با پن لی_نرامان 

 لباش نشست  یرو  یجا خورد لبخند کمی دنمیسرشو باال اورد با د  کهوی

 ؟ ی خوب لینه ن لمی_د
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 _اره بهترم ممنون رامان 

 ؟ ی_چرا به ما خبرنداد 

 نبود یجد زی چ میبود از طرف روقتیمزاحمت بشم د  خواستمی_نمرامان 

خودشو به صبحونش مشغول کرد لبه تخت نشستمو بهش نگاه   وی بعد نگاهشو دزد  و
  ینطوریکه من بهش زده بودم ا ییدرست بود؟واقعا به خاطر حرفا لین  یحرفا  یعنیکردم  

 بهش نگاه کردم اما غممو پنهون کردم تا نفهمه ی ناراحتشده بود؟با 

   ؟یشد ینطوری_به خاطر من ا

 نه تکون دادو گفت:  یسرشو به معن دیکردو نگاهشو ازم دزد  یمکث  رامان

 خودم بود  ینکن حواس پرت یفکر نی_نه اصل همچ رامان 

 ..یرستوران نخواستم دلتو بشکونم ول یتو  شبی_من د 

 ..و شکست یشکونقلبمو ب  ی_خواسترامان 

کل تمومش   گهیکنم که د یکار خواستمیبود از عمد م ده یبا غم نگاه کردم انگار فهم بهش
رامان بهش گفته   شبیتماس بهم گفته بود که د  یتو لیکنه و به من فکر نکنه امروز ن

باعث شده بفهمم نه  لید  یاما امشب حرفا ه یمنو هاکان قلب نی ازدواج ب کنهی فکر م
چون باورش   کنهی م ریی درونش داره تغ یکم کم تو  ییزا یچ  هی نیبوده به خاطرهم یواقع

 م یهمو دوست دار یو منو اون واقعن  هیمنو هاکان واقع  نیشده که ازدواج ب

کردمو تو با من   نیکه من با پل ی..کارلی د گهید  هی..چرخه عشقفهممیمن م ی_ولرامان 
شک    یمن کم  یکارو کرد   نیبشه دلشو شکستم توهم هم المیخی ب نکهیا  یبرا  ی کرد

 بوده  ید یکه اونا فقط ناام دمیبعدا فهم یداشتم ول

 ینطوریا  خواستمیدادم نم  یفیفشار خف مویشونیپ یبه آروم دمویبه موهام کش  یدست
  یزیبه اون چ چکس یافتاد کاش ه یوقت نم چیه  یی اتفاقا  چنیناراحت باشه کاش هم

   بستیدل نم  ستیکه قسمتش ن
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 ی دیدارم نه ام ی نه شک گهی تو دلم د دمیشکست اما فهم یلی_قلبم خرامان 

 کرد  یپاش نگاه  یزدو به صبحونه رو یبعد لبخند تلخ و

   یشیزود خوب م یلیدکتر بهم گفت خ ی_ولرامان 

به اطراف اتاقش   کمیزدو  یسرمو کج کردم اونم به روم لبخند  کمیبه روش زدمو   یلبخند
 نگاه کرد 

 هینذاشت گفت استراحت کنم  لیبرم شرکت ن خواستمیاالنشم خوبم م  نی_همرامان 
 پرمعناست   یدوسش دارم ساده اس ول  یلیهست خ یحرف

 ه؟ ی_اون چ

و من    دمیبعد از تصادفم فهم نو ی..ارماستیهاش تقص یسخت باستیز  ی_زندگرامان 
 خودمو عذاب بدم  خوامینم گهید

لبخند محو مردونش پررنگ تر شد    دویتر شد که چشماش درخش ظیلبم غل یرو  لبخند
 اتفاقا تهش خوب شده بود    نیچه قدر خوب بود که به خودش اومده بودو ا 

 کنن؟ ی از دور دستت باز م ی_خب بازوبندو ک

 باز..عه سلم داداش هاکان  ی_به زودرامان 

  رمیبهش زنگ زدمو گفتم دارم م یاکان برگشتم که به سمتمون اومد وقتسمت ه به
 رسونم ینگران شد گفت فورا خودمو م یلیخونه رامان تصادف کرده خ

 االن؟  ی _سلم..بهترهاکان

 اره یدر م یداره شلوغ باز   کمی  لین ستیکه ن م یزی_اره بابا چرامان 

 سمت اتاق نشست بلند شدم  هیبا حرص به رامان نگاه کردو روشو ازش گرفت   لین

 خودمو رسوندم  عینگرانت شدم سر  یلیخ دم یشن ی_وقتهاکان
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 داداش  ستین می ز ی_باور کن چرامان 

به   دیبا  ؟توی چ یعنیحرکات اصل   نیرامان؟ا  یبهمون بد یزیچ یخبر هی شهی _نمهاکان
 باشه  یحاال هر ساعت  یزد یمن زنگ م

کرد کمکم    یخب بزرگ یهم نبود ول یاز یبود ن شمیپ لی تنها هم نبودم ن  گهی_نشد درامان 
 کرد 

کار درست   هیبلده  لین نکهی برگشت انگار از ا لی باال رفته به سمت ن یبا ابروها هاکان
ه کتشو  دو لب  یبه آروم ستادمیهاکان ا  یانجام بده تعجب کرده بود بلند شدمو روبه رو 

 گرفتمو سرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم 

 م؟ یبذار ییچا  م یما بر  ی_مواظبش هست

به روش زدم به  ی به نشونه اره تکون داد لبخند ی سر  دویبوس مویشونیخم شد پ هاکان
با   میکه اونم بلند شدو دنبالم راه افتاد وارد آشپزخونه که شد میاشاره کردم تا باهم بر لین

 برگشتمو گفتم:  ل ی حرص به سمت ن

 مت یرسونیخونه همراهه هاکان م یگرد ی _امروز بر م

 مونمیم  نجایداره و من ا از یرامان به من ن  گردمی_من برنملین

  دینداره مگه تو با  یاز ین یخوبه اصل به کمک کس  یلیرامان خ طی شرا اریبهونه ن لی_ن
 ؟ ی به اون دار یتو چه ربط ؟اصلیازش مراقبت کن

شده بود اونقدر سرد شده بود که احساس   ی طور  هیپرو بهم نگاه کرد نگاهش  لین
 شناسم یخواهرمو نم یچشما   کردمیم

 کنمی ..همون طور که من دخالت نمیآبج یمن دخالت کن یتو زندگ یتونی _تو نملین
 ی دیانجام م یبا پنهون کار خوادیدلت م یهرکار

 ه؟ یچرتوپرتا چ  نیخفه شو ا لین نی_بب
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تصادف جلو اومد نتونستم    نیبه رامان بگم اما خب هنوز تو شوکه و ا  خواستمی_ملین
 ست یشوک وحشتناک براش خوب ن  نیبهش بگم فعل ا 

پروا بهم   یچشماش زل زدم اونم ب  یتو  ستادمو ی شدم روبه روش ا کی حرص بهش نزد  با
 شد  رهیخ

 از تو نداره  یهم دست کم  نیلیچون آ گردمی_برنملین

  زیچ چی کس به ه چیوقت به ه چیوقت..ه چی..هلین یکنیزبون باز نموقت  چی_تو ه
 ل ین دمیبهت هشدار م یگینم یچیه

 روشو ازم گرفت که همون لحظه هاکان و رامان هم اومدن   لین

 رامان؟  ی_بلند شدلین

 دادم بلند بشم   حی خسته شدم ترج ادی _از نشستن ز رامان 

 فرو برد  بشیج ی سمتشون برگشتم هاکان به سمتم برگشتو دستاشو تو به

شده سر راهم توروهم   رمیمن د  گهی وقت د هی  ی برا یبذار روی چا  شهیم  لی_د هاکان
 زم ی برسونم رستوران عز 

 _باشه  

 خدافس ارمیب نویماش رمی _پس من مهاکان

 _خدافس داداش رامان 

 برداشتو گازش زد  بیس هیرفتن هاکان به سمت رامان برگشتم که  با

 برگردم خونه  خوامینم گهیرامان؟م یبگ لیبه ن یز یچ هی  ییخوای_نم

 قورتش داد  دوی جو  بویتفاوت بهم نگاه کرد س یب رامان

 بهش بگم؟  یزی_چرا چرامان 
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داره کشش   یلیمساله هم خ  نیبرگرده خونه و ا  خوادینم هی_چون از دست من عصبان
 ن یشما دوتا کنار هم باش نکهیا  ادیبه نظر م بیعج یلیخ رونیدرضمن از ب ادیم

 زد  ی پوزخند دیابروهاش باال پر  رامان

  رمردیپ گهی افکار تورو د  نیاما فکر کنم ا یبگم که ناراحت بش یزیچ خوام ینم لی_درامان 
  یاز طرف  کننیم یاز دوستا هستن که باهم زندگ یلی..خزمیهم ندارن عز  هیترک یرزنایپ

هم تا   نجایانجام بده ا   تونهی هرکار خودش دلش بخواد م گمینم  ی زیچ لیمن به ن
 با من طرفه    ارهیهم برامون حرف در ب یسبمونه ک تونهیهروقت بخواد م

 االن؟  یچ یعنی_

راحته که جاش امنه من   التمی_دور موندن شما دوتا واقعا از هم الزمه درضمن خرامان 
  روی سربه هوا  میدیل به آب نمدرواقع هردومون دست گ  دهیمراقبشم دست گل به آب نم

 نیهم   میذاریهم کنار م

به نشونه  یکرد نگاه کردم سر  نی که  ابروهاشو برام باال پا لیبا حرص به ن دمیکش یپوف
امکان   شدی بد م کردمیاصرار م شتریب کردمیکار م ی نبود چ یباشه تکون دادم انگار چاره ا 

 هم لج کنه  لیداشت ن

 نمتون یبی..هاکان منتظرمه بهتره برم..مستین ی_حرف

منتظرم بود به   نیماش یهاکان تو  رونیاز خونه زدم ب عی سر   یا گه یحرف د چیه یب
به سمتش رفتمو سوار شدم هاکان که راه افتاد به سمتش برگشتمو بهش   نیخاطرهم

  ازش رویز یچ گهی د خواستمیاز ماجرا خبرداره نم لیکه ن گفتم یبهش م دینگاه کردم با 
 پنهون کنم 

 باهات حرف بزنم یدرباره موضوع خوامی_هاکان م

 ل ی د شنومی_مهاکان

 باهات روراست باشم خوامیپنهون کنم م روی زی از تو چ گه ی د خوامی_من نم
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  یحرفم تکون داد بعد با لحن معن  دی به نشونه تا یسر دویابروش باال پر هی  هاکان
 گفت:  یدار

 ل؟ ی شده د  ی_چهاکان

 نشه  یکه عصبان  گفتمیبهش م یشدم حاال چه طور ریجوگ ییکهوی ن یکردم بب یمکث

 ؟ یبگ ییخوا ی_نمهاکان

 که یکه..ازدواج ما ف دهی..فهملی_ن

باز  یخنده عصب هیتوهم رفت اما بعدش لباش به    کمیاولش جا خورد ابروش  هاکان
ان حفظ  به نشونه تاسف تکون دادو لبخندشو همچن یکرد سر شتریسرعتشو ب   کمیشدو 
 کرد 

 ده؟ یواقعا..از کجا فهم شدی نم نیبهتر از ا  یعنیشد.. ی_عالهاکان

بودنشو به   یعصبان ادیتا ز   رهی گیخودشو م یکه داره جلو دادینشون م شیعصب لبخند
 شدم   رهی خ رونیرومو ازش گرفتمو به ب یبا ناراحت دموی کش یپوف ارهیروم ن

 _بابام بهش گفته 

 نزنه؟ یحرف   یموضوع  با کس نی که درباره ا یمگه تو به بابات هشدار نداد  لی_د هاکان

 بهم کرد بعد دوباره به سمت جادش برگشت  ینگاه  مین یسمتش برگشتم که عصب به

نگو چون اون   یزیچ لیبه ن ژهی نگه اما نگفته بودم به و ی_به بابام گفته بودم به کس
 یحیچه توض یخواستیم ی ه خواهرت بگب یزی چ ییخوا یکه چرا نم دیپرسیموقع ازم م

 دادم؟ یبهش م

  کمی  دیاخماشو به شدت توهم برد با  دویکش نشی لب پا یزبونشو به رو  یعصب هاکان
دستمو سمت بازوش بردمو آروم   نیراحت به خاطرهم الشویو خ  کردمیآرومش م

 هم بستو بازش کرد  یکوتاه رو  یگرفتمش که چشماشو عصب
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بهش فکر   میکه دار  یو اون اتفاق  میکه نگرانش باش  ستی ن یموضوع  نیهاکان ا  نی_بب
 هم نخواهد افتاد  میکنیم

 شهیخراب م  یراز آشکار بشه همه چ نیاگه ا  لیوقته دادگاهه د گه ی _دو روز دهاکان
 ؟ ی چ یعنی نی ا یدونیتو م  دمیو کارنو از دست م  بازمیرو م نو؟دادگاه یا  یهفمیم

بازوش برداشتم   یهم بستمو آروم بازش کردم دستمو از رو یکه زد چشمامو رو  یداد با
     شدیسخت آروم م یلیخ شدیم ینطوریا  یارومش کرد وقت شدینم

 ده ی فهم گهیچون د م یبکن شیکار  میتونی که شده و نم هیاما کار  دونمی_البته که م

 د یموهاش کش یتو  ی دست یعصب هاکان

 نگه یزیچ  یمن باهاش حرف زدم قول داده به کس_ هاکان توروخدا نگران نباش 

 یاعتماد دار لی..تو هنوز به ننمیبب لی_ول کن توروخدا دهاکان

شانس   هیداره بهش  اقتشوی ل یکه اعتماد کن  یوقتا مجبور یکار کنم پس؟بعض ی_چ
 کنهینم یکار گهیهاکان من باور دارم که درس گرفته و د میبد

 به فرمون زد  یضربه ا  یکردو عصب یمکث  هاکان

 _هاکان 

که اخرش بشه   میدیهمه دردسر نکش  نیآروم باشم؟ا  یکه ندار ل؟انتظارید هی_چهاکان
 رامان بمونه؟  شی پ خوادیم لی..نچیه

 بمونه  ششیپ  خوادیم  گهید  کمی_

 تکون داد   یکرد سر یخنده عصب هیباز   هاکان

  یبده چ یزیچ یوقت اگه سوتباروت کنار همن اون شویخوبه..آت یلی_خهاکان
 ؟ یچ ل؟اونوقتید
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 می بهش اعتماد کن دی..بانویبه خواهرم اعتماد کنم بفهم ا خوام ی _بهت گفتم من م

 باال رفته بود داد زد:  کممیکه   یزیآم دی با لحن تهد  هاکان

که اون دوتارو از هم   یکن دایپ د یبا  یزیچ  هیکارا ندارم  نیبه ا  یمن کار  لید نی _ببهاکان
  نی ؟ایدی فهم ادیب رونیاز رامان دور بشه و از اون خونه ب لین یکن یکار هی  دیبا یجدا کن

 کنار هم باشن میبذار د یخطرناکه نبا یلیخ

رامانه  ن یبشه اونم ع یعصب لیکه ن شمیباعث م ینطوریکنم ا یکار نی همچ تونمی_نم
  دهیانجام م ادیکه به ذهنش ب یهرکار کنهیکار م یچ ستیمعلوم ن  شهیم  یعصب یوقت
 هم کله شقن  نیع

 بگه.. یز یچ ت یراز آشکار بشه و آبج نیاگه ا  لی د نی _منو ببهاکان

 بهش نگاه کردم  ی کرد به سمتش برگشتمو عصب سکوت 

 شه؟ یم ی چ شه؟هایم ی_چ

 : دیهوا تکون دادو با حرص غر یدستشو تو  د یموهاش کش یتو  ی دست یعصب هاکان

 دوباره تجربه کنم  زارو ی باز همون چ خوام ی_من نمهاکان

 یزن ی با من حرف م ینطور یا  ستمی..سر منم داد نزن هاکان..بردت ننطوری_منم هم

 توهه ریتقص میکشیم ی چون هرچ یبهتره خقه ش لی_د هاکان

که   یکار یاریجملرو به زبونت ب نیا  گهیبار د هیهاکان نه من.. یخفه ش دیتو با  نباری_ا
جملرو تو سر من نکوب باهات ازدواج کردم که جبرانش   نیا  نقدری..اکنمی بکنمو م دینبا

 خفه شو   گهیکنم پس د

 _با من درست حرف بزن هاکان

  ینطوریا یتا حاال کس  هیکه من باهات درست حرف بزنم؟چ یزنی_مگه تو درست حرف م
 تو روت وانستاده؟ 
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 _نذار دهنم باز بشههاکان

..گفتم شهی بدتر از تو باز م یلیبهتره،دهن من باز بشه خ ینطوری_بزن کنار هاکان..چون ا
 بزن کنار 

کردم از تو چنگش   یبه سمتم برگشتو بازومو محکم گرفت سع تیبا عصبان ستادی ا  هاکان
 اما نتونستم   ارمیبازومو در ب

 ی _ولم کن وحش

 ..نذارلیبرام با ارزش تره..نذار باز قلبم بشکنه د ایدن نی تو ا یزی_کارن از هرچ هاکان

چشماش و   یتو  تیشدن آروم شدمو بهش نگاه کردم اونم کم کم عصبان ری سراز  اشکام 
 فشار دستش دور بازوم کمتر شد  

  نکهیا  یکمکت کن..برا  نکهیا  یباز دلت نشکنه باهات ازدواج کردم..برا نکهیا  ی_منم برا 
گند خواهرمو جمع کنم..عذاب وجدانمو خاموش کنم..تو منو  کارنو از اونجا نجات بدم..

 نمونده یراه ادیز  رمیم  ادهیراهو خودم پ هی..بقنی..همیببخش

  نی کنترلمو از دست دادم ا یی کهو یسرت داد بزنم   خواستمی_باشه خودت برو نمهاکان
 خوددار باشم تونمی سخت م یلیروزا خ

 ..خدافس یحق دار دونمی_م

قطره اشک از گوشه   هیدرو بستم هاکان راه افتاد   یشدم وقت ادهیباز کردمو پ نویماش در
وقت    چیه گهی د کردیدهن باز م لیپاکش کردم اگه ن یبه آروم ن ی پا دیچشمم چک

 اومدم   یدفعرو کوتاه نم ن ی ا  دمشیبخشینم

 

 )هاکان( 
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داد بزنم   لی سر د گهی د دینباشم نبا یعصبان ادیموضوع ز   نیکردم آروم باشم و از ا  یسع
  یتن داده بود از طرف یازدواج سور  نیبهم کمک کرده بودو به ا  یلیباشه اونم خ  یهرچ
  کمیکه زد  ییراه با تماس طاهر و حرفا یکنم تو  دایخودم کنترلمو پ یدوباره رو  دیبا

 دیچشمش بهم افتاد فهم ر ی وارد شرکت شدم و دم  یوقت نی محالم بهتر شد به خاطره
 م یبه سمتم اومد و باهم به سمت اتاقم رفت نی شده به خاطرهم ییخبرا  هیکه 

 _چه خبره؟ ریدم

و مجرمانه به طاهر داده که انجامش بده دارن بهش  ف یکار کث هیگول خورده    نی_انگ
 شهی خوب م یلیخ ینطوریا  کننیاعتماد م

 لبت نشست   یلبخند رو ی_اوه خوبه بعد از مدت طوالنریدم

 ر ینگرانم دم کمیروزا   نی _ا

 هم همزمان وارد اتاق شدو درو بست  ریاتاقمو باز کردم و وارد اتاقم شدم دم  در

 تصادف رامان هم اومده روش  نی _البته..اریدم

  ایجروبحثمون شد  لیهم با د  نجایا  امیب نکهی قبل از ا   ارهی داره روم فشار م ی_همه چ
 بهتر بگم دعوامون شد

 لش؟ ی_دلریدم

 رامان بمونه شیپ خوادیو االنم م کهیکه ازدواجمون ف  دهیفهم لی_ن

 د یکش یهوف دویابروهاش باال پر ریدم

 گه؟ یم یمورد چ نی درا ل ی_هشدار چراغ قرمز..دریدم

شدم   یمنم از دستش عصبان  میاعتماد کن لیبه ن دیبا  گهی..داره بهم منی _حرفشو بب
 دعوامون شروع شد 
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داخل اتاقم رفتمو   یاز مبل ها   یکیتکون دادمو به سمت   دونمیبه نشونه نم یسر کلفه
 نشستم 

 بهش دادم  یتند رفتمو جواب بد کمی..دی..شادونمی_نم

   ذارهیم  یشکه مارو تو دوراه نی_همریدم

  دادیم  ییها یمعن هیحرفش   نی نشست بهش نگاه کردم ا می مبل کنار   یرو ریدم

 ؟ یشد ریشده؟جوگ ی_چ

 نه  ایکردم  یکار خوب دونمی موندم هاکان نم ی_منم تو دوراه ریدم

 ؟ ی کار کرد  ی_مگه چ

 میکه دوست بمون  میگرفت میو تصم میتموم کرد  نی لی_با آریدم

بار باهمن   هی ستیدوتا هم اصل معلوم ن نیبهش نگاه کردم رابطه ا دویباال پر  ابروهام
  ر یدم ای بابا   یا  شن یدوباره جدا م یبعد دوباره باهمن بعد از نامزد  شنیبار جدا م هی
 موافقم   نشیعقلشو از دست داده بود که با هردو گز ن یلیآ ای بود  وونهید

 د؟ ی ای برب نیاز پس ا   دیتونی _خب م

تند   یادیمعلومه ز  یول کن ول ناروی..حاال ا میبتون دیشا دونمیم؟نمیتونینم یگی_مریدم
 نه؟  یرفت

 واقعا  مونمی_اره..پش

صحنه   ن یتو ا  لی د نیپشت سر گذاشت روی ادیز  ی ها یهاکان شما دوتا سخت نی _ببریدم
تو   کنمیاحساس م ختیازدواج با همه خونوادش بهم ر  نیگرفته شد و به خاطر ا  دهیناد
 یکنیفراموش م نارویا

 گفتم:  یدار یشدم با لحن معن  رهیروبه روم خ واریازش گرفتمو به د رومو
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 یو مخف  لین یخوب تو خاطرم هست کارا  یل یخ یهمه چ ریدم کنم ی_نه فراموش نم
 کنم یفراموش نم رویچ یخانوم نگران نباش ه لید یها  یکار

رو   کمیپاش گذاشتو   یدار بهم کرد بعد دستاشو رو  ینگاه معن هیکردو  دی حرفمو تا  ریدم
 به جلو خم شد

 ؟ ی دختررو دوست ندار نی..تو ا میکنار بذار  ناروی_اریدم

 ی پرسیم  یه یجواب سوالتو ول یدونیم ی..ه؟ی نپرس گهید  شهی_م

لجبازو  ینطوریتو ا  نهیهم ع   لیم؟د یاره دوسش دارم؟ه ی_چرا برات سخته بگریدم
  موی اعتراف کنه که بابا اره منم هاکانو دوست دارم شوهر سور تونه ی مغروره اونم نم
 دوست دارم  

 دوست دارم؟  مو یداد بزنم که من زن سور  ابونیبرم تو خ  ییخوا ی_م

 ه یکاف دیبگ گهیبهم د نکهینه هم امینطور ی_نه خب اریدم

 بابا  یا گفت یم  یچ نیا  گفتمیم  یبهش گفتمو کلفه رومو ازش گرفتم من چ ییبابا برو

از هم فاصله    نیتونی حد م نیعاشق بودن بهم تا ا   نیکه در ح هیبزرگ ت ی_واقعا موفقریدم
 آب بشن؟  خوانیم یها چه طور خی   نیا نمیگو بب ب نیداشته باش

 مبل بلند شدم   یحوصله از رو   یبه نشونه نه باال انداختمو ب یدست

 راه برم   خای  نیا  یوقت آب نشن من عادت کردم رو  چیبذار ه ریبابا دم ی_ا 

 شه یسخت م ییموضوعو درست کن وگرنه خل  نیبه نظرم ا نی _ببریدم

 _من درستش کنم؟ 

جنتلمن   نی خانوما از ا  اریو از دلش در ب  لید شی _خب اره بعد از کار برو رستوران پریدم
 براش بخر  میزی چ هی ادی خوششون م یلیخ ایباز 
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 روبهش گفتم: رفتمیبه سمت در م کهیدرحال  یلحن مسخره ا  با

 گل هم براش بخرم؟  ییخوا ی_م

 خدا خفت کنه  یکرد مسخرم  دونمیم ی..ولهیخوب  یلی_فکر خریدم

و به سمت   رونی ب میکردم باهم از اتاق زد یشونش گذاشتمو تک خنده ا یرو  دستمو
 کنار بذارم   نارویکارام تمرکز کنم ا  یبهتره فعل رو میجلسه رفت

 

 ( لی)د

راحت مهموناتونو فردا شب  الیبا خ دینباش  یزی _ممنون خانوم حتما شما نگران چ
 م یکنینفررو آماده م ستیب س ی سرو  دیدعوت کن

 تشکر خدافس  زمی_باشه عز 

 نمتون یبی_م

  بایشده بود تقر  کی زدم هوا تار یخوبمون لبخند  یها یاز مشتر  ی کیرفتن  رونیب با
که باعث شد  ستادیدر رستوران ا  یمدل باال جلو   نیماش  هی کهویساعت هفت بود  
  یشد تو  ادهیدر عقب باز شد هاکان ازش پ کهویخودش جلب کنه   توجهمو به سمت

تر شد   ظیلبم غل  یرو لبخندبزرگ و خوشگل دستش بود  یلیدسته گل خ هیدستش  
 دنمیشوهره خودمه:/هاکان با د نیماش  نیا  دمیداشت که نفهم نی ماشاهلل اونقدر ماش

گلو به سمتم گرفت به   ستادی رستوران باال اومدو روبه روم ا  یجلو  یزد از پله ها  یلبخند
 د یاون درخش نیمنم ع یاز دستش گرفتم احساس کردم چشما   یآروم

 خوشگله  یلی_خ

 گه یآقا هاکانه د قهی_سلهاکان
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شدم چه قدر نازو خوشگل بود چه قدرم بوش   ره یخ میعیزدمو به دسته گل طب یلبخند
بود که درباش حرف زده بودم هاکان با اون   اهامیو ر  یهمون دسته گل تو  نی خوب بود ع

 کنهی م یازم معذرت خواه ادیم

کارا   نی معموال مردا از ا  می باشه تازه ازدواج کرد  ی_خواستم همه باور کنن..هرچهاکان
 کنن یم

 کنم یقبول م  توی ..منم عذرخواهیو اومد  ید ی_درسته..تو که گلتو خر

 کردو راست تر شد   زیچشماشو ر کمیشد   یچشماش سوال هاکان

 نکردم  یمن معذرت نخواه  لی_د هاکان

 شعوریلبخند گلرو بهش نشون دادم از پس مغرور بود ب  هی با

 ستن؟ ی ن یمعذرت خواه  یگل نایا  یعنی_

ما تازه   نکهیهم نداره به خاطر ا  یهستن که مناسبت خاص یمعمول  یگل   نای_نه اهاکان
بگو شوهر   دیپرس میاومدم برات گرفتم اگه کس یم  داشتم یوقت  میباهم ازدواج کرد

   دهیبرام خر زمیعز

 ست؟ یامروز ن ی مربوط به ماجرا  یعنی..نیخوشگل و خاص یلیخ یگل  نای_ا

گلرو   نی ا  یمعذرت خواه یبرا  کردمی من فکر م  شدیباورم نم دی لبم ماس یرو  لبخند
  نیکنه هم ی باز  لمیف نجایکنه؟اومده فقط ا یعذرخواه ادیمنو باش هاکان مغرور ب دهیخر

 یپسره دار نیاز ا  یدختر توهم چه توقعات

  یگل  اقتتو یخب ل ی..ولمی که از هم معذرت بخوا  مینکرد  ی_به نظرم هردومون کارهاکان
 یخاص دارن نه هرگل 

زده و   جانیبا ذوق بهش نگاه کردمو با لحن ه  دیبهم چسب شتریزدم حاال گل ب یلبخند
 گفتم:  یطونیش
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 نما؟ یس  می_بر

 کرد  ز ی چشماشو ر  کمیزدو  یجا خورد اما لبخند محو کمی  هاکان

 از کجا دراومد؟  نی _اهاکان

و بعد هرکار   نمایس  رنیبعد م ادیشوهرش با گل م کننیکارو م نیزوجها که ا دونمی_نم
 نما یوقته نرفتم س  یلیخ نکهیا  میکی..خوادیکه دلشون م یا  گهید

شما هم با   شهیم  نیسوار ماش  رهیخب باشه..شوهرتون االن بدون گل م یلی_خهاکان
   نمایس میر یم میشیسوار م   دیپوشیتو کتتونو م  دیری گلتون م

 ینر ییجا گردمی گلرو بذارم تو گلدون برم  نیپس من برم ا ولی _ا

  هی  یبه نشونه باشه تکون داد با ذوق رفتم داخل و گلرو تو یزدو سر یلبخند  هاکان
تا گلش خراب نشه بعدا فردا که   ختمیتوش آب ر  کمیبود گذاشتم   ز یگلدون که گوشه م

  لممیو موبا   فیرفتم تو دفتر و پالتومو تنم کردم ک دمیرسی برگشتم رستوران بهشون م
هم بعد از دادن آدرس به راننده    هاکان به راه افتادم هاکان  نیبرداشتم و به سمت ماش
شونش  یتر کرد سرمو رو  کی به خودش نزد   کمیزدو منو  یبه سمتم برگشت لبخند

جلوه دادنمون   یعیطب  یحرکتمون برا نی ا  دونستمیگذاشتمو با آرامش چشمامو بستم م
باهم   ومونتوقف کرد هرد  ن یماش  یوقت یا  گهی د زینه چ نی راننده بود فقط هم یجلو
   میشد ادهیپ

 دنبالتون؟   امی ب ی_آقا هاکان ک

   گهی_دو ساعت دهاکان

 _چشم 

ساعت    نیا  یکه تو  ییلمایبه پوستر ف میشد  نمایهاکان باهم وارد سالن س همراهه
  نمایبهم دست داده بود تا حاال با هاکان س یخاص جانیه  میدرحال پخش بود نگاه کرد

 م یبود  ومدهین
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 ؟ یکنی_خب کدومو انتخاب مهاکان

 ؟ یکنیفکر م یهمشون معلومه قشنگن تو چ دونمی_نم

 یاما چون تو همراهم   نمیترسناک بب لمیبرم ف دادمیم حی_اگه من بودم ترجهاکان
 برم  کی رمانت لمیف هی  دمیم حیترج

 کرد ی خر داشت مسخرم م شعوریبه سمتش برگشتم ب یسوال

 ترسم؟ ی نم؟میترسناک بب لم یف تونمیمن نم یکرد  ؟توفکرید یم حی لحظه..چرا ترج  هی_

 به سمتم خم شد کمیباال دادو  ییبامزه شد ابرو افشی ق هاکان

 ؟ ی دار ؟دوستیترس ینم یعنی_ هاکان

  مید یدیترسناک م لمیف مینشستیشبا تو خونه م ی_دوست ندارم عاشقشم با دخترا بعض
اونم نگاه کردم البته تا    یبود حت یمعروف لمیف یل یاون دختره بود که موهاش قرمز بود خ

کرد تو از   فیبرام تعر  لین یول  کردمیاز صحنه هاشو نگاه نم یبعض  یعنی  دمیاخرشو ند 
 نه؟  ید یاون ترس

   طیبل دی تو صف خر میلباشو کج کرد تا خندشو پنهون کنه بعد باهم رفت کمی  هاکان

 دم ی _نه من نترسهاکان

 بازوشو گرفتم که دوباره به سمتم برگشت  دیلبم ماسبعد روشو ازم گرفت لبخند رو  و

حتما از اون    کردیم یفاضلب زندگ یدلقک بود تو  هیکه   لمهیلحظه حتما تو از اون ف  هی_
 اومد؟   ادتی  ید یترس

 فکر کرد بعد دوباره لباشو کج کردو گفت: کمی  هاکان

 دم ینه از اونم نترس یول  یگیکدومو م دونمی_اره مهاکان

 گفتم: عی افتاده باشم سر یا  گهید لمیف ادیحرص بهش نگاه کردم اما بعد انگار   با
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  روی کیو تار اهیس  یپله ها یعنی  رفتیفقط از پله ها باال م نهیبود..که دورب لمهیف هی..زی_چ
بعد زود برقا   نی اومد پا  یتوب قرمز آروم آروم م هی کهویبعد از پله ها  دادینشون م

 ؟ ی دی..از اون نترسزنهی م  غیولوهه جدختر کوچ  شهیخاموش م

   دمی_نه از اونم نترسهاکان

 هوا تکون دادمو گفتم:  یتو  یبرگشت با حرص دست هاکان

 داره به دکتر مراجعه کن حتما  یمشکل  هی_به نظرم تو حس ترست 

 پولشو دراورد  فی کتش بردو ک بیج  یدستشو تو ستادی کنار دستم ا هاکان

 گه؟ ید  زیچ هی  ایترسناک خانوم   لمیف  میری _حاال مهاکان

 ترسناک..رو حرفم همچنان هستم  لمیف میر ی_البته که م

  گهید  کنمیعوضش نم یبش  مونی راه پش نی ب رمیگیم  طی _باشه پس دوتا بلهاکان
 یخوددان

منکه   نمیبب سای از اون بوفه..وا  یپول بده هاکان برم خوراک  کممیحرف نزن   نقدری_برو ا 
 رم ی گیو مخودم پول دارم چرا از ت

 به نشونه تاسف تکون داد  یکردو سر  ییصدا یتک خنده مردونه ب هاکان

 لطفا  طیخانوم دوتا بل دی ..ببخشمیری _صبر کن االن باهم مهاکان

 به سمتم برگشت   طی دوتا بل  دیبعد از خر  هاکان

 تو سالن   میبخر تا بر  ییخوا ی م  یهرچ میبر شهی شروع م لمیف گهیربع د هی_خب  هاکان

 گفتمو به سمت بوفه رفتم    یا باشه

 از اون خونواده ها  خوامیپاپ کورن بزرگ م هیآقا.. دی_ببخش

 چهارنفرس  نایا  نا؟خانومی_از ا 
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  پسیاز اون چ یکی..خورهیشوهرم به اندازه سه نفر م م یآقا خب ما دونفر ستی_مهم ن
 همراه با دوبسته لواشک   نیخونواده هم بهم بد ی ها

 آروم خم شد گفت:  هاکان

 ؟ یی خوای_لواشکتو نتونستم هضم کنم..اونم مانهاک 

 فشیک یزنی م ست ی لواشکو ل یری فرو م یترسناک تو بحرش وقت  لمیف یجلو  زمی _عز
 شه یم  شتریب

 گفت  یباال انداختو آهان ییابرو  هاکان

 نا؟ ی_تموم شد خانوم؟فقط هم

 نباشه ترش باشه   نیری ش ادیطعمش ز  نیهم بهم بد یدن ینوش هی_اوم بله..

 _آقا چه قدر شد؟ هاکان

بزرگو   بسی پر شده بود هاکان بسته چ یبرداشتم البته چون دستم حساب دارو یذوق خر با
از  میدنی دستم دوبسته لواشک و نوش یکیبرداشت پاپ کورنو تو بغلم گرفتم و با اون  

 کرد  یهاکان بهم نگاه  می شدیبوفه که دور م

 ؟ یبخور ییخوا ی همشو م ست؟واقعای ن ادیز  نای_اهاکان

 م یرفت لممونیدهنم گذاشتمو همراهه هاکان به سمت سالن ف یتو لیپف چندتا

 ک یرمانت یمثل عاشق ها میخور یبخورم باهم م ییتنها خوام ی_همشو که نم

 هست  یتوش چ  دونهیمزس خدا م ی..بلیدوست ندارم د ادی_من پاپ کورن ز هاکان

 ه؟ یرت چذ یدونیذرت..نم زمی_ذرته عز 

درست   یبا چه ذرت  یدونیتو اصل م ستی ن یکنیکه تو فکر م  ی_اون ذرتهاکان
 اصل.. ؟اونارویمواد مزه دهنش چ  ایمونده باشه   دیکردن؟شا 
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 داد؟ یم یمامانت بهت فرن  ی_هوف هاکان از دست تو،تو بچه بود

 داشت؟  ی_چه ربطهاکان

 م یبخور یباهم فرن رونیب میرفت یی_گفتم اگه بخوا 

 اد یخوشم نم ی_من اصل از فرنهاکان

 م ینقطه مشترک باهم ندار اد؟اصلیخوشت م می زیاز چ  تی _تو زندگ

 بهم نشون داد  طارویبهم کردو دوتا بل ینگاه مین هاکان

 م یترسناک دوست دار لمی _هردومون فهاکان

   هینقطه مشترک خوب یلی_اره خ

  یدونیتو که م ید یخر یالک ی نطوریهم یخورینم نارویقسم بخورم همه ا  تونمی_مهاکان
 خورم یهله هوله نم ادی من ز 

   میبر  ایب دمینگران نباش..خودم به خوردت م یخوری_م

که بهم دست داده بود پاپ  یخاص جانیبا ه میجا نشست هی میوارد سالن شد  باهم
که   یپسیپام گذاشتم و بعد به سمتش برگشتم که داشت به بسته چ یکورن بزرگو رو 

 کرد یپاش بود نگاه م یرو

  رویدنینوش میخوریاون وسطا هم لواشکو م پسیبعد چ میخوریاول پاپ کورنو م نی_بب
 گرفتم گفتم نکنه تشنمون بشه:/  یالک نطوریهم دونمیهم نم

  یتموم کنپاپ کورنو   یتون یهم نم لمی..تو تا آخر فلی_د هاکان

  امینم رونی ب نمایس ن یتموم نکنم از ا نارو یمن تا ا  نی..ببشهی اما با تو تموم م دی_تنها شا 
 م یکنیهم تماشا م  گهیترسناک د  لمیف هیشده 

   بندنیم  نمارویس  نیبعد از ا  نماسیس  لمیف مهیتا نیآخر  نی _اهاکان
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 م یکنیتازه به اونم تعارف م می خوریرانندت م یجلو نی _خب تو ماش

  نمایبه پرده س جانیکه شروع شد با ه لمیکرد ف یتکون دادو تک خنده ا  یسر  هاکان
و دستمو    خوردمیپاپ کورن هم م لمیاسترس و ترس ف یشدم همزمان هم از رو  رهیخ

 ذاشتم یپاپ کورن هم تو دهن هاکان م کردمیدراز م

 نوریبچه دهن تو اونوره نه ا خورمی_نمهاکان

 یبزن غ یج رمیگی گازت م لمهیمرده تو ف نی ا نی ع یبخور نخور ایزرنگ ب یآقا  دونمی_م

دستامو باال   یحت  تونستمیبود از ترس نم لمیف ی وسطا   بای تقر گهید  دیکش  یپوف هاکان
بسته   یبه سمتم خم شد دستشو تو  کمیپاپ کورن تو دهن خودم بذارم هاکان  ارمیب

 چندتا به سمت دهنم برد مردد به سمتش برگشتم با دهن پر گفتم:  بردو 

 مگه زنو شوهر نبودن؟  نا یا  دمینفهم زویچ هی_هاکان من  

به نظرم بهتره پاپ   زمیاونا زنوشوهر نبودن عز  ی د یفهمیم یکرد یاگه نگاه م  لی_د هاکان
 ن ینب لمویف ینگاه کن یروبه رو یصندل  نیبه هم یکورنو فقط بخور

  کهویزوم کردم   لمیف یحرص بهش نگاه کردم از لجش چشمامو چهارتا کردمو خوب رو  با
    نمینب رویز ی صورتم گرفتم تا چ  یزدمو بسته پاپ کورنو جلو یغیصحنه مقابلم ج دنیبا د

 _تموم شد؟ 

 خوره یبعد صاحب خونرو م کم ی_نه هنوز هاکان

 ن گفتم:بودم روبه هاکا  دهیچسب ی حرص پشت پاپ کورن که به صندل با

 آخه مهیلیچه ف  نینموند ا  لمیف یتو  یآدم چینشد..ه ری خورد س اروی_دن

  کمیدستم   یکیصورتم گذاشتم بعد با اون    یپام گذاشتمو دستمو رو  یپاپ کورنو رو بعد
 خوردم  لیپف

 گه یبخوره کارشه د دی خب؟با یدار ی..چه انتظارلید  هیزامب لمی_فهاکان
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  خوردمویجمع شدم به سمت هاکان کج شده بودمو آروم پاپ کورن م  یصندل  یرو  کمی
 کردم یبه شونه هاکان نگاه م

 _صحنه نرمال اومد خبرم کن 

 اد ی_فکر نکنم صحنه نرمال بهاکان

 برگردم  تونمینم  گهی_شرمنده منم د

  یصندل یرو  کمیدهنم گذاشتم که هاکان به سمتم برگشت  یتو گهیپاپ کورن د  هی
تکون دادم که به  هیچ یتر کرد سرمو به معن کی صورتشو بهم نزد  دویکش نی خودشو پا

 با چشماش به لبم اشاره کرد  یآروم

 ذرت رو لبت مونده  هی_ هاکان

لبم جا خوش    یرو  یاز ذرت و که معلوم نبود چه طور  ییکوچولو کهیت  یدستم به آروم با
 بود  کمیکرده بود برداشتم بعد به هاکان نگاه کردم که هنوز صورتش نزد

 ؟ یکنی_تو چرا به لب من نگاه م

نگاه   لمی بعد به ف دیزدو عقب کش نمییبه ب شوین یب یتر شدو به آروم کی نزد  کمی  هاکان
 کرد 

 _صحنه نرمال اومد برگرد هاکان

 _راستشو بگو 

 ن ی_باور کن خودت ببهاکان

 یغیصحنه بعدش ج  دنیبا د کهویبهش نگاه کردم که   کمیبرگشتم   لم یبه سمت ف مردد
گذاشتم که روبه   یصندل  رهی دستگ یجمع کردمو هردو پامو رو  یصندل  یزدم پاهامو رو 

 صورتم گرفتم  یسمت هاکان بود بازومو جلو 

 کرد  ینطوریچرا ا  نیخدا ا  ی_وا
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 ؟ یکنی کار م یچ ی..دارستیکه ن یواقع  لمهیفقط ف نی ا لی _آروم باش دهاکان

هاکان که   یپا  یرو  شیبودو نصف بق یدسته صندل یبه پام اشاره کرد که نصفش رو  بعد
  دادویراحت لم م یهم وقت نما یس  یتو   یانداخته بود حت شی کیاز پاهاشو رو اون  یکی
 ه جانب گفتم: با حرص حق ب  نداختیهم م  یرو د یپاشو با  نشستیم

 شه؟ یم  یچ نمیراحت بش  نمای_خواستم تو س

خودم جمع   ی گذاشتمو تو یدسته صندل  یپاش برداشتمو هردوشو رو  یپامو از رو  بعد
 شدم 

 ادیب ی زی چ هی نی از پا ترسمی م گهی _نمهاکان

 داره ی_نه بابا چه ربط

 ی دیترس یلیتو خ مینیتا اخرشو بب  میستین م؟مجبوریبر  میپاش ییخوا یم  گمی_مهاکان

 شه یم ی_عمرا اگه برم کنجکاوم بدونم آخرش چ 

 ؟ ی هست یکنجکاو چ ی د یند لمو یتو نود درصد ف لی_د هاکان

 نم یتا آخرشو بب دیتا نصفه ول نکردم با  رویلمیف چی عمرا ه ی_هاکان جون من تا حاال تو 

تموم شد دهنشم پاک کرد    خورهی_باشه منم راحتم فعل برنگرد داره دختررو مهاکان
   کنمیصدات م

آخه  میانتخاب کرد  میلمیگفتم و به پاپ کورن خوردنم ادامه دادم هوف عجب ف  یا باشه
 بابا   ی آدم بخوره؟ا یحد مزخرف؟ه ن یتا ا لممیف

آشپزخونه  ی ته منم توزده بود معلوم نبود کجا رف بشیخونه هاکان غ میبود برگشته
  یوا دادمیهمزمان پشت گردنمو ماساژ م کردموی خودم دمنوش درست م یبودمو برا 

استرس بهم    نهمهیا  یبه خودم فشار اوردم الک نقدریهمه جام مثل سنگ شده چه طور ا 
بترسم   د یتا دو سال نبا  نمیترسناک بب  لمیفگوش دادم رفتم  نی وارد شد چرا به حرف ا
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  وانیل کهو یاره   دمینترس یمونده؟البته من از زامب   یآخه االن مگه زامب لهیتکم تمیظرف
 فکر کردم بعد هاکان و صدا زدم  کمی دمنوشمو برداشتم  

که  دونمیم یعنی..دمینترس یکشف کردم من از زامب  روی چ نیهاکان..هاکان بب گم ی_م
که ناراحتم کرد   یزی چ گنیکه منو ترسوند البته به اون ترس نم یزیوجود نداره چ  یزامب
 بود  نمایکه حسو حال س میبگ میتونیم  ینطوریبهم استرس وارد کرد ا  کمی

اما صداش   زدیاومدو رعدو برق هم م یداشت بارون م دمیسالن شدم هاکانو ند وارد 
خونه هاکان چندتا در  باالرو ببندم آخه  یباشه قبل از خواب در ورود  ادمیترسناک نبود 

 درا طبقه باال بود مشکوک صداش زدم  نیاز ا یکیداشت   یوردو

 _هاکان؟..هاکان؟ 

به عقب زدم بعد   یجست دموی ترس کمی آباژور گوشه سالن مرتبا خاموشو روشن شد  المپ
 قلبم گذاشتم  یدستمو رو 

 تو؟   ییبابا هاکان نکن توروخدا..کجا ی_ا 

ترسم   یکه از رو  یرعدوبرق باعث شد بلرزم به سمت اون المپه برگشتم با حرص یصدا 
 بود گفتم: 

  یبهتر یلمایف دی با هی..انگار بچه باز دمی ..من نترسگمیم  یمن چ نی_نکن هاکان..بب
بابا   ی..اشعوریخوب..نکن هاکان ب دهیکارگردانا هم چندتا ا  نیا  یبرا  یدرست کنن حت

 شن؟ یمالمپا چرا روشن ن نی خدا ا

  یالمپ آشپزخونه روشن بود المپ سالن و راهرو ها هم خاموش بودن هرکار فقط
بهتر بود برم آشپزخونه حداقل اونجا روشن بود بهتر   دمیترس کمی شدیروشن نم کردمیم

از دمنوشم خوردم ضربان قلبم از ترس باال رفته بود اما   کمی  ستادمی اپن ا یبود روبه رو 
 کمی  کردیبه دستگاه قهوه ساز افتاد چکه م مچشم  هوکیآروم باشم  کردمیم یسع

اومد که   رونی قهوه ازش ب  کهویمشکوک بهش نگاه کردم منکه خاموشش کرده بودم  
بهش  ی قلبم گذاشتم با ناباور یبکشمو چند قدم عقب برم دستمو رو  یغیباعث شد ج



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1383 
 

وان  یل   یقهوه آماده شده تو  زدمی من دکمشو م  ایدو راه داشت کار کنه   نینگاه کردم ا 
دست خودم بود تو کشو آشپزخونس هاکان   موتشی.. نه نه رموتشی ر ای  شدی م ختهیر

از اون   دم ی شا ا یخودش به کار افتاده   یعنیبرداره اره پس  موتشوی اصل عادت نداره ر 
اما    دمیلرز یپشت سرم برگشتم م ؟بهی بچه شد لی د  یگیم یدار یروحه که تو اون..اه چ

 دیفهمی م یزی د هاکان از ترسم چیخونسرد باشم نبا کردمیم یسع

 تو؟  یی ..هاکان..کجاستی _هاکان؟..هاکان اصل بامزه ن

 نی با پا کهو ی د یاومد دستام لرز   یتپ تپ مانند یصدا   هیسمت پله ها برگشتم  به
به در  دمی زدمو به سمت سالن دو یغیبا تمام توانم ج یاومدن توب قرمز رنگ خال خال

محکم پشتمو بهش چسبوندمو   شدیخواستم بازش کنم اما باز نم  دمیچسب یا شهیش
 زدم: غیج

 ها حمله کردن..هاکــــــــان  ینه خداااا..زامب  ی_هاکان..هاکـــــان..وا

گرد شده پشت    یهاکان با چشما دم یاومد برگشتم د  یا  شهیاز پشت در ش ییصدا   کهوی
  یدرو باز کردو با هول عیزدمو عقب عقب رفتم هاکان سر  غیبا تمام توانم باز ج وارهید

 گفت:

 شده؟  ی..چل؟ی_چته؟..چته دهاکان

 ؟ یی _واقعا تو

 ؟ ی تو خوب  لیباشه؟منم..د تونهی م ی_پس کهاکان

مردد به سمت پله ها برگشتمو بهش اشاره   یبا ترس بهش نگاه کردم به آروم مشکوک 
 کردم 

 ن؟ ی از باال..توپ..قرمزو فرستاد پا ی..کی..کیینجا ی_پس..پس..اگه تو ا 

 _توب قرمز؟ هاکان
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هم بازو بسته کردو کلفه بهم نگاه کرد    یگفتو چشماشو کوتاه رو یهاکان آهان کهوی
 بدبخت معلوم بود خودشم نگرانم شده 

بودم حتما پنجره باال باز بوده باد اومده زده به   دهیکارن خر ی_من اون توبو برا هاکان
 اصل باد.. ر ی..اون مسادیبا عقل جور درنم رمعمولهیغ کممی..هرچند نی توبه اومده پا

 ..قهوه سازه شنی..اره حتما باد زده..پس..پس المپا که روشن نمهی_نه نه منطق

  کمینترلو قطع کردم چون خونه ما  بودن هوا ک ی_چراغا به خاطر رعدوبرق و بارون هاکان
قهوه ساز که خراب بود قرار   یاز طرف ادیکه چه طور رعدوبرق م ینی بیبلنده خطر داره م

وگرنه   وارهی د ینبود عوض کردنشم سخته چون تو  ادم ی  یباال سرش ول ارمیب رکاریبود تعم
 دم یخر یم  گهید یکی

  نیا کرد یکار م یچ اطیبود ناکس..تو ح سیسمتش رفتم دستمو به کتش زدم خ  به
 نقشه خودش بوده نایهمه ا  شعور؟نکنهیب

 ؟ یکرد یکار م  یچ اطی_تو ح

 اشاره کردو گفت:   اطی به ح هاکان

 بودم دنبال اون افتادم  دهی د  یزامب هی..اطی..من..تو حزهی_چهاکان

 بامزه بود   یلی_خ

بود انگار نه انگار   یقلبم گذاشتم هاکان همچنان جد  یستمو رو رومو ازش گرفتمو د بعد
 کتش دراوردو گفت:  بیج  یاز تو   لشویموبا  کردیم  یداشت شوخ

  یادیز  کمیامروز    لمیتو از ف گم ی..منیرفتم جاش گذاشته بودم تو ماش نی_دنبال اهاکان
 ؟ یبخواب  ییشبو تنها ییخوا یم  یمطمئن یقرار گرفت  ری تحت تاث

 غد و مغررو گفتم: یلیحرص بهش نگاه کردم خ با

 تنها بخوابم چرا نتونم؟  تونمی _اره م
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 به نشونه باشه تکون داد یباال انداختو سر یشونه ا هاکان

 من رفتم بخوابم   ی_باشه خوددان هاکان

 

 ( نیلی)آ

  یهمراهه مانام  ریخونه درواقع امشب منو دم گشتمیبودم داشتم برم ری دم نیماش ی تو
بهمون خوش گذشته بود   یلیخ م یحالشو بپرس کمیرامان تا  ادتیع م یرفته بود  انهیو ال

به سمتش   ستادی که ا نیماش  میگرفتی ازش فاکتو م  رویدم یالبته اگه طعنه ها و حرفا
 : گفتمزدمو  یا  مانهی برگشتم لبخند صم

 ی _ممنون که منو رسوند

 رسونمت ی..معلومه که ممی..خب دوستکنمی_خواهش مریدم

 م؟ یکه دوست یهمش بگ  دی_حتما با

 بگم؟بگم نامزد سابقم؟  ی_چریدم

موضوعو حل    نیا  دیدادم با  هیتک نیبه سمتش برگشتمو به در ماش یصندل یرو  کامل
 شد ینم یطور نی ا  کردمیم

 جوابمو درست بده  یسوال دارم ول  هیمن از تو    ری_دم

 _باشه بپرس ریدم

حس   یلیخ ی انداخت  کهیت کسریخونه رامان هم   ؟توی گیو نم  یهست  ی_تو از من عصبان
 دارم همش استرس دارم عه یبد

 شد بعد به سمتم برگشت  رهیبه روبه روش خ کمیسکوت کرد   دویکش  یپوف ریدم
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روز   هی  ینطوریروز ا  هیکه  ستم ی من ربات ن ستی ن یراحت زیچ نی ا  ن یلیآ نی _ببریدم
 باشم..مسلما ناراحتم  یاونطور

 _خب منم ناراحتم 

 تورو از دست بدم  خوامی_نمریدم

 ر ی دم نطوری_منم هم

 _البته به عنوان دوست ریدم

 _منم منظورم همون بود

فشارش   کمیفرمون گذاشتو   یدستاشو رو دیکش یروشو ازم گرفتو پوف یبا ناراحت ریدم
 گفت:  یخسته ا افهیداد بعد به سمتم برگشت و با لحن و ق 

 م یسختو پشت سر بذار  یروزا  نی تا ا میکن تی مدتو از هم حما  نی _اریدم

 برم   گهی_باشه موافقم من د 

  میزد ی دور م نویشد همونطور که همزمان باهم ماش ادهیهم پ ری شدم دم ادهیپ ن یماش از 
 میروبه روهم قرار گرفت 

معرفت از آب در اومد بهم گفته بود  یهم ب ل ید نی و سردم منتظرمه..ا ک ی_خونه تار 
 اما به حرفش عمل نکرد  مونهی روز مدو  یک ی ادی وقتا م یبعض

 _خب تازه ازدواج کردن ریدم

 تکون دادمو گفتم: یسر یلحن طعنه دار با

 نه ی_اره به خاطرهم

 کردو صدام زد  زیچشماشو ر  کمیمشکوک بهم نگاه کرد   ریدم

 ؟ ی دونیم یز ی..تو چنیلی_آ ریدم
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   ؟ی _نه مثل چ

 ؟ ی دونیتو م دونمویکه من م یزی_چریدم

 بفهمه نمیبدم ا  یخدا نکنه سوت ینگران شدم وا کمیزدم پشت گوشم  موهامو

 یدونیم  رویکه تو چ دونمی _من نم

 ی دونیکه م دونستم ی_مریدم

 دونم؟ یکه م یدونستی م روی_چ

 لرو یهاکانو د ی _ازدواج توافقریدم

 شوک داد زدم:  یاز رو  کهویگرد شد   چشمام

 خاک به سرم شد   یدونی_تو از کجا م

 ؟ یدون ی_مگه تو نمریدم

 دونمی_نه م

   میدونیم زویچ هی_خب جفتمون  ریدم

خدا   یبه اطراف نگاه کردم حتما هاکان بهش گفته وا  کمیدست به کمر  دمو یکش یهوف
 فقط رامان مونده  فهمنیهمه کم کم دارن م نیبب

 کشنی وگرنه مارو م میپنهونش کن دیرازو هرطور شده با  نی _اریدم

 بود خدافس  یشب خوب ریبرم دم گهی من د میکن ش یمخف د یره با_ا

  ریختم به خ روی خودت همه چ  ایبه سمت خونم به راه افتادم خدا  ریاز دم یازخدافس بعد
 کن
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 ( لی)د

تو اتاقم    کمیاز ترس بلند شده بودم   نیبه خاطرهم ردیتو اتاق خوابم نم کردمیم یهرکار
تو اتاق بخوابه   شمیپ ادیبرم به هاکان بگم که ب یچه طور  کردمیفکر م نیبه ا  زدمیقدم م

 شهینم ینطوریا  دمیبه سرش بزنه د یا   گهیو از اونورم پرو نشه فکر د  دمیکه نفهمه ترس
اومدم مردد به سمت اتاق   رونی از اتاقم ب  بافمیسرهم م یزی چ هیموقع   نبرم حاال او  دیبا

در  یعنیاومد   ینم ییگوش دادم سروصدا  کمی سادمی درش وا یهاکان رفتم جلو 
در اتاق باز شد که  کهوی در اتاقش بودم  یکه مردد بودمو جلو نطوریبود؟هم دهیبزنم؟خواب

بهم نگاه   ی مشکوک و سوال ستادیدرگاه ا  یخودمو عقب بکشم هاکان تو  عی باعث شد سر 
 کرد 

 نبرد؟  ؟خوابتیکنیکار م یل؟چی_د هاکان

  ی توپها یبخواب  ی انگار توهم نتونست  دیبه ذهنم رس یزیچ هی  یبخوابم ول خواستمی_نه م
 قرمز اومدن تو خوابت؟ 

و حرفامونو فراموش کردم من عادتمه هرشب قبل از خواب کتاب    لمی_نه من فهاکان
 کردم یکارو م نی بخونم داشتم هم

..شونه هات  یبزرگ یلی..توهم خکهی..تخت تو کوچدیبه ذهنم رس یزی_خوبه..به هرحال چ 
البته فقط    ییاگه بخوا ره یگیکمرت م  یجا ش یتونی..نمیخورینفره نم هیپهن بدرد تخت  

 ی رو تخت من بخواب یعنیرو تخت خودت   یتونیامشب م

چارچوب در بود به سمتم    یدستش تو هیبهم همونطور که  دیبه لباش کش یدست هاکان
 خم شدو گفت: 

 که کنارت بخوابم؟  ینکیمنو به اتاقت دعوت م  یدار یعنی_ هاکان

  رهیتا کمرت نگ کنمیکارو م  نیو قلب پاکم دارم ا   تیانسان ی من فقط از رو  نمی_برو بب
 بکن  ییخوایم یاصل به منچه هرکار
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 دی به نشونه تا یبهم کرد سر یدار یبا قهر  رومو ازش گرفتم هاکان هم نگاه معن بعد
 تکون دادو گفت: 

  ینفره برا  هیغلت زدن رو تخت   کمی  کنهیکمرم درد م کمیواقعا   یگی _اره راست مهاکان
 خوابم یمن سخته پس باشه امشب با تو اونجا م

به نشونه باشه تکون دادم که اونم در اتاق خودشو بستو دنبالم راه افتاد وارد اتاق   یسر
  مید یخواب میو گوشه گرفت می هرکدوممون به سمت نصف بخش خودمون رفت میکه شد

  یکشش اومده بود رو  یکه حساب میبود  دهیگذشته کش یشبها اونقدر ملفرو تو
زدم هاکان که   تی امن  یاز رو  یلبخند  اخواستهن  پوشوندیفاصله م نی هردومونو االن با ا

 بخوابم  رمیراحت بگ تونستمی م دمیترس ی نم یزیبود از چ

بخوابم هرچه قدر ازت  نجایا  یو اجازه داد یکرد  میتختتو بامن تقس نکهی_از ا هاکان
 بخوابم..هم از درد هم از ترس  تونستمیامشب نم  یشکر کنم بازم کمه..اگه تو نبودت

با لحن حق به   عی سر زدیبه سمتش برگشتم هنوز پشتش بهم بودو داشت حرف م کهوی
 گفتم:  یجانب

 ی د یکه توام ترس دونستمی_اها م

 بالش گذاشتو سرشو روش گذاشت  یبه سمتم برگشت کف دستشو رو  هاکان

 ی د یانگار ترس یست یآروم ن ادیخب توهم ز  ی..ولدمیترس یلی_اره خهاکان

 هم آرومم  یل ی_درواقع آرومم..خ

سرمو به سمتش چرخوندم که   دموی باالتر کش کم یبه سقف نگاه کردم بعد ملفرو  کمی
  نیبا ا  گفتی م مبه یحس هی  شعوریپسره ب کردیدار بهم نگاه م ینگاه معن هیداشت با  

 کرد یحرفاش داشت مسخرم م

 تو خطرم  کنمی_فقط فکر م

 دست آزادش بهم اشاره کردو گفت:  یک ی تر شد با اون  کی بهم نزد کمی  هاکان
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 _حس خطر نگذشته هنوز؟ هاکان

از   دیاما نبا  کردمیحساب م منینگاه کردم دروغ چرا واقعا آروم شده بودم خودمو ا بهش
 گفتم: نی که فکر کنه به خاطر اونه به خاطرهم اوردمی کم م نیا

 کنم یحسش م  کمی_نه هنوز 

 شدو همزمان گفت: ز یخ مین کمی  هاکان

 _پس من برم تو اتاقم هاکان

 دیشدم شونشو گرفتمو زورش کردم که دوباره دراز کش زیخ میخودش ن نیمنم ع  عیسر 

 ..واقعا بخواب کنمی _نه نه بخواب..خواهش م

شدمو   زیخ م یبهم نگاه کرد منم ن دویخودش کش یرو  یفرو به آروممل  دویدراز کش هاکان
 ملفرو روش مرتب کردم 

 کن ت یرعا  نمونوی..بخواب..فقط فاصله بیبلندش خوادی_اصل نم

 گفتم:  یبستم با لحن خواب آلود یچشمامو به آروم میهمزمان بهم پشت کرد هردومون

 ی _پا نش

کنم باهام   دارتیب ستین یمشکل   یی..خواستم برم دستشونطوری_باشه توهم همهاکان
 ؟ ی ایب

 ست ی_نه ن

  زیداره ر دمی بردم که د  زیبه سمتش خ یحرکت آن  هیتو   کنهیداره مسخرم م دمیفهم کهوی
 کرد ی از خودش دفاع م  دویخندیشروع کردم به مشت زدن بهش اونم فقط م خندهیم زیر

 مزه..گنده ی..مزخرف..بشعوری_پسره ب
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توهم   یعنیحرفم   نیا  یسوالو بپرس  نیتو روت نشه ا دیگه بد کردم؟گفتم شا _مهاکان
 دم یم حی نزن دارم توض گمی..نزن عه خجالت بکش..دارم م یکن داریمنو ب  یتونی م یبخوا 

سمت موهاش بردم که محکم مچامو گرفت با حرص بهش نگاه کردم تقل کردم   دستمو
 د یدستامو آزاد کنم که نتونستم هاکان خند

 من گرفتمش براتون   دشی بخور  دیا یها ب  یموش کوچولو تو تله افتاد زامب  ی_وا هاکان

 یهست  یهفتشون کاف  هی یبرا  شنیم  ری_تورو بخورن بهتر س

تو شوهر کمه   یبرا  ،بدبختیش یشوهر م یب ینطورین؟اشوهرتو بخور ادی _دلت مهاکان
 ادهی من زن ز   یاما برا 

که  ییها   یزامب نیهم  نیبرات ع ختهیاصل ر ادهی..اره دختر ز لی_برو گمشو گودز 
 دوروبرتن 

  یمنم خندم گرفته بود همون طور که مچ دستم تو  دیخند یبلند یبا صدا هاکان
  یبه آروم  دی شدمو آروم گرفتم هاکان هم فشارشو کمتر کردو باز خند  میدستاش بود تسل

 تشک گذاشتم هنوز مچام تو دستش بود  یسرمو رو 

 ؟ یکنی_ولم نم

 تورو ول کرد؟  شهی_مگه مهاکان

بهش نگاه کردم که   دیندبازوش گذاشتو خ یحرکت مچمو ول کرد سرمو رو هیبعد تو   و
 بهم زد  یچشمک

 بار آخر از آغوش شوهرت استفاده کن  یتا صبح منو خوردن حداقل برا  دی_شاهاکان

 _عمرا 

هم بستم هاکان   یبرم که محکم منو گرفت بغلم کرد منم آروم شدم چشمامو رو  خواستم
 موهامو نوازش کرد   یهم به آروم
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 _خطر رفع شد االن؟ هاکان

 با ی_تقر

 ؟ یارت بدم چ_فشهاکان

 _نه نه رفع شد  

 م یخوابی_خوبه پس م هاکان

بالشامون   ی کرد هردومون سرمونو رو کی بعد منو از خودش جدا کرد بالشامونو بهم نزد و
دستم   یبالشت خودمو هاکان اونم دستشو رو نیدستمو کنار بالشتم گذاشتم ب میگذاشت

 با ارامش چشمامو بستمو با بشمار سه بخواب رفتم م یزد یگذاشت بهم لبخند 

 

 کل(  ی)دانا

سر بزنه و هم بهشون بگه با وجود    هی ری به هاکان و دم خواستیوارد شرکت شد م  رامان
کار کنه حوصلش تو خونه سررفته بود ما   تونهیاما هنوز م   دهید بیدستش آس  هی نکهیا
  نی از ا یز یچ لیداشتن هرچند ن مثل زدن ساز باهم  یمختصر ی ها  یسرگرم  هیهم  لین

رفت خواست   ری رامان به سمت اتاق دم زدی م  یخوب یتما یر هیاما    اوردیکار سردرنم
 دی پشت در دستشو عقب کش یحرفا  دنیبا شن کهویبکشه که   نی درو پا رهی دستگ

پس..هنوز  ومدهیشرکت..اونم ن ومدهیرستوران؟آخه هاکان هم ن ومدهین ل ی_هنوز دریدم
  ل یتبد  تی به واقع شون یکه ازدواج قلب  خوانیم کنن ینقشه کار م نی ا  یدارن رو

داره   ی کارو کردن اما همه چ  نیبه خاطر گرفتن کارن ا ستین نطوریبشه..اتفاقا اصل ا 
حاال از من به تو گفتن   شن یواقعا عاشق هم م ردافردا پس ف  نای ..واال اشهیم  یواقع
 روز یدادگاه پ یتو   نایکه همش باهم باشن..ا شنی مجبور م  ششونیپ  ادیکارن ب یعنیبود..

هم  رون ی ب مینداز یاز شرکت م رویلعنت  نیهم اون انگ خورهیبه دردمون م یلیبشن خ
 شه یم ل یتبد  تیدوتا هم به واقع نیازدواج ا  یانگار
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تو هوا معلقه    کردیقدم عقب رفت از در فاصله گرفت احساس م هی دی لرز  یبا ناباور رامان
"ازدواج   خوردیسرش همش وول م ی بود که تو زیچ هیفقط مدام   دیفهمینم رویچیه

  شدیکارن بود؟باورش نم یواقعا همو دوست نداشتن؟فقط برا   لیهاکان و د یعنی"  یقلب
 یباز  لمیف نهمهیوغ ادر نهمهیا  شدی باورش نم اشهب دهیزجر کش ی مدت الک  نیتمام ا 

راحت بهش   نقدریا  لیباشه و شکنجه شده باشه پس چه طور د دهی کردن اون دوتارو د
  نکهیاز نقشه بود ا  یجزو نمیزد خب ا یکه من هاکانو دوست دارم رامان پوزخند گفتیم

رفت به    یخروجنکنه رامان به سمت در  دشونی تهد  یمنو از خودشون دور کنن تا خطر
 یمسخره بشه باز  یباز  نی وارد ا  خواستیدست سالمش مشت شد اونم کم کم م یآروم

 شد یم  یباز  نی دهنده ا انیرامان بود که پا  نی راه انداخته بودن و ا  لیکه هاکان و د 

 

 ( لی)د

منم روبه روش   دادیشرکتو انجام م یپشت لب تابش نشسته بودو داشت کارا هاکان
هاکان که امروز منو   کردمی ماه رستورانو حساب م نیوخرج ا نشسته بودم داشتم دخل

  لی کار کنه کنار من دل نجا یا خوادیرسونده بود رستوران خودشم همراهم اومد تو گفت م
امکان داره   گفتیرستوران اعتماد نداشت م ارکنانبود هنوز به ک یکارش بابت ناامن نیا

  قیبه آدماش سپرده بود درباره همشون تحق نیباشه به خاطرهم  نشونیبازم جاسوس ب
وقتا   یبعض دیشا  میزد ینم ی و باهم حرف میکنن هردومون سخت مشغول کارمون بود

 م یشد یبعد ساکت م می زد یم  یحرف هیباهم سر کارمون   نشیب

 _هاکان اون خودکار منو بده 

م باهاش  بذار دار شیکردم از دماغم اورد  دایپ  اجیبار به خودکارت احت هی  لی_د هاکان
 سم ینو یم

که باهاش راحتم   یخودکار منو بردار د یتو از قصد با وانهیل  نیخودکار تو ا  نهمهیبابا ا ی_ا 
 سم؟ یبنو
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  نوشتیم  ییزایچ هیکاغذ   یرو  کردوی لبتابش نگاه م  توریداشت به مان کهیدرحال هاکان
 گفت:

  زیچ هی حاال تو با  هیخودکار رنگش آب نیفقط ا  وانی ل نیا  ی باشه تو یآب دی_باهاکان
   سیبنو  گهید

 برداشتمو مشغول کارم شدم   روی خودکار مشک دمویکش یپوف

 ؟ ی کار کن نجایهمش ا  ییخوایم  گهی_تو د 

شرکت تو اتاق   برم یاگه الزم باشه تورو هم م  یکه برام مقدور باشه اره حت یی_تا جا هاکان
 ی خودم کار کن

 آشپزخونم برسم  یبه کارا  د ی ..من بایچ گهی_د

 نگران نباش   یرسی_به اونا هم م هاکان

 کارشون؟  یبرن پ یبهشون بگ ییخوایآدمات هنوز دوروبر رستورانن هاکان نم نی _ا

  نترنتیا  تی ری به خ نجایا  لیدرکم کن د کمی فعل اوضاع آروم نشده لطفا  زمی_نه عزهاکان
 نداره؟ 

 زدم  رویفا  یگوشه اتاق رفتم و دکمه وا  یبلند شدم به سمت قفسه کتابا  یصندل  یرو از 

 برامون درستش کرده  هانیال شهیم  یهفته ا   هی_چرا اتفاقا داره..

وارد کردم هاکان همزمان به سمتم برگشتو    روی فا یرفتم پشت لب تابش و رمز وا بعد
 باال داد ییابرو 

 ؟ یکه نگفت  رمیبگ ادی من رمزشو   ییخوا ی_نمهاکان

 ن یخودمونه ا  یبشنوه ازش استفاده کنه فقط برا   یکی_نه گفتم نکنه 

 کرد  ییصدا  یهاکان هم تک خنده مردونه ب دمیخند بعد
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 ا یهست سی_خسهاکان

 رم ی گیم  رویاضاف   یخرج ها  ی_نه به خدا فقط جلو

رامان   دنیبا د میلبامون به سمت در برگشت یرو  یاتاق باز شد با همون لبخندا در
جعبه تو دستش بودو به   هیزد   یتر شد رامان هم به رومون لبخند  ظیلبخندامون غل
 سمتمون اومد 

 ی _خوش اومد هاکان

 ؟ ی کنیکار م  نجای_ممنون داداش ا رامان 

 راحت تره  الممیخ ینطوریباشم ا  لید شی _اره گفتم پهاکان

من داشتم    دمیشا کرد  لشی لبخند تبد هیبه   عیزد اما سر  یکردم رامان پوزخند احساس
هم اومد بعد   نیلیپوزخند بهمون بزنه؟بااومدن رامان آ  دی وگرنه چرا با  کردمی اشتباه فکر م

 دیکش یافتاده باشه با حرص پوف  ی زیچ ادیانگار  

افته    یم ادمی افته  یهاکان م افه ی همش چشمم به ق امی دارم م هیبار  نیپنجم ن ی_انیلیآ
 قهوه هاتونو فراموش کردم 

 د یهم خند  نیلینگاه کرد که آ نیلیچشماش گرد شد بعد چپ چپ به آ هاکان

افتم حاالم که رامان   یقهوه م ادی  گهیسوختس د ی_منظورم رنگ کتته..قهوه ا نیلیآ
 ارمیم  وانیاومده سه ل

 یدفعه فراموش نکن نی ا  دوارمی _امهاکان

 _رامان دستت چه طوره؟ 

 آتلو باز کردم  نیامروز ا  دیشا کنهیدرد م کم یه _خوبرامان 
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ها   یاز صندل یکی  یتکون دادمو بهش تعارف کردم که اومدو رو  دی به نشونه تا یسر
نشست منم بلند شدم لب تاب هاکانو بستم که با اعتراض بهم نگاه کرد لبتابشو  

 مزو مرتب کردم  یرو  کممیقفسه گذاشتم   یبرداشتمو تو 

 م یحرف بزن کمیسه نفره   میکن لیفعل کارو تعط زمی _عز

تکون   یداد رامان سر  هیتک ی به صندل دویکش یبعد رفتم کنار هاکان نشستم اونم پوف  و
 گذاشت  ز یم ی زد جعبرو رو یبخند دادو ل

بهتون   روی زی چ هی خواستمیم نمیشما دوتارو امروز باهم بب خواستمی_اتفاقا همش مرامان 
 بگم 

  هی  گهیم  یرامان چ مینیبب می و منتظر موند  میکرد دیهاکان با لبخند حرفشو تا همراهه
   کردم یخودم بزرگش نم یتو  ادیداشتم اما ز  یحس بد 

شما دوتا اصل   کردمیفکرشم نم ی..وقتکنمیکرد کتمان نم زی_عشق شما..منو سوپر رامان 
  میزندگ یکه تو   یفکر کردم..دوتا آدم یلی..بعدش خنیشما ازدواج کرد   دیشیدوباره باهم م

 برام باارزش هستن..همو دوست دارن یلیخ

لبخندم به   تکون دادو بهم نگاه کرد با همون  یزدم هاکان هم سر یلبخند محو  ناخواسته
 شدم رامان ادامه داد:  رهیهاکان خ

  کی کنم..تبر یخوشبخت یبراتون آرزو تونمی_درمقابل عشق شما فقط مرامان 
  د یعمر خوشبخت بش هی  دوارمی ..امگمیم

دست   ی دستمو رو یکیدستم گذاشت منم اون  یبه سمتم برگشت دستشو رو  هاکان
  ی که تو  یزدم هاکان هم با همون خوشحال یبزرگ مردونش گذاشتمو به روش لبخند 

 چشماش بود به سمت رامان برگشت و گفت: 

 مهمه  یل یما خ  ی_ممنون رامان کمکت برا هاکان
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فکر   یبرا  یکوتاهه..مجال  یلیخ  یزندگ نکهیهم شدم..ا یا   گهید زیچ هی_من متوجه  رامان 
 ن یخوشحال باش  نی کرد دای..حاالم که همو پستی کردن ن

انداختم هاکان نرم دستمو فشار    نی زدمو سرمو پا یبه سمتم برگشت منم لبخند  هاکان
 کرد یم دی حرکتش جمله آخر رامانو داشت تا ن یداد احساس کردم با ا یفیخف

 زه یپر از سوپرا  ی_اره زندگهاکان

 زد ی به رومون لبخند دویبه سمتمون کش زویم  یجعبه رو  رامان

 من به شماست   یعروس هیهد  نی_ا رامان 

کردمو در جعبرو باز   یزدم تشکر یبه کادوش نگاه کردمو به روش لبخند  یخوشحال با
 تر شد  ظیجعبه بود لبخندم غل ی که تو ید یسف یعکاس نی دورب دنیکردم با د

 د یخاطراتتونو ثبت کن نی..خواستم با ادی_شما هنوز اول راهرامان 

 زم؟ یرامان..واقعا برامون باارزشه مگه نه عز یکرد یفکر خوب یلی_خ

 _صد در صد ممنونم رامان هاکان

 ..مبارکتون باشهکنمی_خواهش مرامان 

بود   نایبامزه و خوشگل بود از اون مدل دورب یلیدستم نگاه کردم خ یتو  دیسف نیدورب به
سرمو باال اوردمو بهش   نیلیبااومدن آ  کردی خودش ظاهرش م یرفتی عکس م یکه وقت

 نگاه کردم 

مخلوطش   ریبا ش نجایما ا   یاز قهوه هاتون هاکان لطفا غر نزن نمیا  دی _بفرمانیلیآ
 م یکنیم

 ساده دوست داره   خورهی نم ری هاکان با ش یکرد یدونه جدا درست م هیخب   نیلی_آ

 دفعرو.. نی حاال ا  ستین  ی_نه مشکلهاکان
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  شویکیجهنمو ظرر  رهی گیانتقامشو ازم م گهیروز ددو   ستین یمشکل گه ی_اره االن منیلیآ
 ل؟ یتو دستت د  هیاون چ کنمیاالن عوضش م دیبذار

 ده ی رامان برامون خر  مونهی_کادوهه عروس

 رم یعکس ازتون بگ هی_دستش درد نکنه بده نیلیآ

تر شد منو به خودش چسبوند    کیزدو بهم نزد   یازم گرفت هاکان لبخند   نویبعد دورب و
که عکسو   ن یلیهامون خم شد آ یصندل  یرو  ستادویرامان هم بلند شد پشت سرمون ا 

  رونیب نیکه نشون از عکس گرفته شده بود از بغل دورب یکیگرفت بعدش کارت کوچ
 بعد بهمون نشون داد هتکونش داد تا عکس ظاهر بش  کمی نی لیاومد آ

 دم دستم درد نکنهخو یبرا  می_اصل من عکاسنیلیآ

 می که باهاش ثبت کرد   یخاطره ا  نیاز اول نم ی_ممنونم رامان..ا

 من برم   گهی_خوشحالم که ازش خوشتون اومد..خب درامان 

در   یهم دنبالمون اومد جلو  نی لیآ میتا بدرقش کن میهاکان باهم بلند شد همراهه
هاکان دستش دور کمرم بودو منو به خودش چسبونده بود رامان به    میستادیرستوران ا 

 زد  یرومون لبخند 

 _مراقب دستت باش هاکان

   دنتونی _حتما داداش خوشحال شدم از د رامان 

توجهمون به سمتش   نیلی همزمان همراهه هاکان و آ ستادیبرگشت که بره اما ا  رامان
داشت که باعث   گهید یمعن  هیلبش    یجلب شد رامان به سمتمون برگشت لبخند رو

 منو بترسونه کمی  شدیم

 ه یقلب نتونیکه عشق ب دونمیم نم ی_درضمن..ارامان 
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  نیفرصت نکرده بودم ب یبهش نگاه کردم حت یسرد و خنث د یرو لبم ماس لبخند
 انتخاب کنم  رویکیو تعجب    تی،عصبانیدن،نگرانیترس

 د یکارو کرد  نیکه به خاطر کارن ا دونمی..مهیکه ازدواجتون الک دونمی_مرامان 

ابروهاش بود به سمتم برگشت اونم   نیب یظیغل ی سمت هاکان برگشتم که اخما به
کرده   ر یبود که توش گ یبد تی من بود فقط اخماش نشون از وضع  نیع افشیحالت ق

 میهم ازش نداشت  یراه فرار چیو ه میبود

 من   شیالقل پ دیکن ینقش باز  ستین یاز ین گهی د یعنی_رامان 

به سمتم    دیموهاش کش ی تو  یهم بستم هاکان کلفه دست یرفتن رامان چشمامو رو  با
نکنه  یدنبالش رفت تا کار عی هم سر  نیلیزدو وارد رستوران شد آ یبرگشت پوزخند تلخ 

 ی کرد  ی..بد کارلین یکرد  یبدکار لی..نلین

 

 (لی)ن

که اومده بودن خونه رامان نگاه کردم رامان خونه نبود  نایو سول ن یتفاوت به انگ یب 
هوا بخوره منم تازه از   کممیسر بزنه  هی  ریسر شرکت به هاکان و دم هی  رمی گفته بود م

جا نخورده   نجایمن ا  دنی درواقع از د دنیبرگشته بودم که اون دوتاهم سر رس رونیب
مدت من   نی بود که ا دهیبودو فهم نجایا  نایبچه ها سول ومدن قبل از ا  روز یبودن چون د

 نجام یا

 یلیخ ست ی که قرار ن گفتی بهم م یحس  هی_دوست داشتم قهوه بهتون تعارف کنم اما 
   ستی..خب معلومه رامان هم خونه ندیبمون نجایا

 شدم  رهیتفاوت بهش خ یدسته مبل نشست و بهم نگاه کرد اما من سردو ب یرو نایسول

 نه با رامان  لین میکه با تو حرف بزن میاومد  نجای_ما ا نایسول
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اما   کردمیدرک م دیمنو کتک بزن د یاگه اومده بود یعنی..د؟یبا من حرف بزن دی_اومد 
 د؟ یبا من حرف بزن د یتونی م یدرمورد چ

 گفت:  یدار یبود با لحن معن  ستادهیپنجره ا  یرو همونطور که روبه  نیانگ

 م یتو دار ی برا شنهادیپ هی  دی_شانیانگ

 دسته مبل شدم به هردوشون نگاه کردم  یزدمو از رو یتلخ پوزخند

 د؟ یکردن اومد  یآشت ی االن برا یعنی_

و دوباره از   میاتفاق افتادرو فراموش کن  یکه هرچ می خوای..ما منطورهیهم قا ی_دقنایسول
تو   نهیا می خوا یکه ما ازتو م یز یاالن چ میدار  گهیدادگاه د  هیفردا   یدونی..ممینو شروع کن

کن   دایپ یز یچ یمدرک یعکس  ییصدا  یبرگه ا هیاون مغز کوچولو و باهوشتو به کار بنداز 
 میدادگاه فردارو برنده بش اهاشب میکه بتون

من دوباره   کردنیزدمو رومو ازشون گرفتم واقعا ساده و احمق بودن اگه فکر م یپوزخند
 کنمیم   یباهاشون همکار

چند برابر    میکه دادگاه فردارو برنده بش یکن دایبرامون پ یزیچ هی هی فقط کاف  لی_ننیانگ
 دم یپول اون دفعرو بهت م

  رویفعت داره قطعا قضاون دادگاه چه قدر براتون من یبرنده شدنتون تو  دونستمی_اگه م
 بستم ینم ری با پنج هزار ل

 ر ی_صد هزار لنیانگ

من گوشام درست  ستادیبه سمتش برگشتم که به سمتم اومدو روبه روم ا  کهوی
 صدهزار؟   د؟گفتیشن

کن االنم  دایپ یزیچ هیفقط  کنمیم  شترشمیب ییبخوا  میبهت م ری_صدهزار لنیانگ
 فکر کنه شتر یب کمیجون  لیتا ن میبر  نجای عشقم بهتره ما از ا
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مبل    یرفتن رو رونیاز خونه ب نی بهم زدو همراهه انگ یزد چشمک یبه روم لبخند  نایسول
لبام    یرو یثیبکنم لبخند خب تونستم یکارا م  یلیمن خ  ری صدهزارل  ر؟بای نشستم صدهزار ل

بهم  ریصدهزار ل ینطوریا  کهیدوتا ف نی ج ابهشون بگم که ازدوا  تونستمینشست م
موهامو مرتب کنم    کمیرفتن تا  نهی شدم به سمت آ ندبا ذوق بل ستی ن یکم پول دیرسیم
به موهام   یلحظه مکث کردم دست هیچشمم به خودم افتاد    یبرم دنبالشون وقت عیسر 
 با خودم زمزمه کردم  یبه آروم دمویکش

..اون خواهرته..تازه کارن هم هست..هاکان هم ی..تو عوض شد لین ی_تو قول داد 
 زه یر یهمه بهم م  یهست..بازم زندگ

برم   الیخیب شهیکارو بکنم نه نم  نیدادم نه امکان نداره من ا هیتک واری و به د  برگشتم
قبلش برم به   دیبا  سایوا  ی حتما گرسنشه ل ادی درست کنم االنم رامان هم م چیساندو 

 زدم ی کرده بودم حرف م دایکه پ یباهاش درباره کار دیم باسر بزن هیخواهرم  

 

 ( لی)د

به   لیتبد نو یا  دونستیم روی همه چ  نکهیبا ا کردیداشت تو چشمامون نگاه م نکهی_با ا 
  زدیاومد تو رومون حرفشو م  یکارو کرد همون م نیبار رومون کردو رفت آخه چرا ا  هی
 با طعنه  ینطوریا

قدم   یبه آروم  دادویدستش بودو داشت تکونش م یتوهم عکس تو  یبا اخما  هاکان
فردا دادگاه بود اونوقت   شدمی م وونهیدستام گرفته بودم داشتم د  نی سرمو کلفه ب زد یم
 روز قبل از دادگاه همه از رازمون خبردار شده بودن  هی  قایدق

بود ماهم   که اون با ما کرد مثل کار خودمون  یکار نکهیبود؟ا یچ  یدونیم  نشی_بدتر 
چه  دی.. اصل از کجا فهمکنهیخب معلومه عکس العمل هرکس فرق م  میگیدروغ م میدار

 خدا  یا  دیطور فهم

 بهش گفته باشه؟  تونه ی م یک لیبه جز ن لی بهش گفته د لی _معلومه که نهاکان
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 _هاکان 

  نویمنم هم  میاعتماد ندارم به اون نگ لیمن به ن  یکه گفت یگم؟وقتی_مگه دروغ م هاکان
 شه؟ یم یز ی چ نیهمچ یدونستینگفتم؟انگار نم

که   ینگه که رازدار باشه رو حرف یبه کس یزیشد..همش دعا کردم که چ ی..ولدونستمی_م
 زده بمونه اما نموند..نشد که مبونه..نتونست رفته گفته 

نه خدا االن چه   ینه وا یچشمام گرد وا  لیبا اومدن ن کهوی دیکش  یپوف یعصب هاکان
 وقت اومدن بود 

من امروز چه قدر  یخودم..سلم جناب دوماد..سلم جناب خواهر..ه زان ی _سلم بر عزلین
 انتخاب بزرگ  هیکردم.. میکار مثبت تو زندگ هیدارم  یانرژ

نه  یبه سمتم اومد خم شد خواست منو بوس کنه که دستمو به معن یبا خوشحال لین
 گفت:   شیقبل  جانی با همون ه دیکش یهوف لی باال اوردم ن

 یکنم آبج یدعوا کنم اومدم باهات آشت ومدمین یتو هنوز قهر دونمی_ملین

 لین ست ی_اصل وقتش ن

که   دونمی؟می خوش حال شد لیکردم د  دای _باشه تو به من گوش بده..من کار پلین
 ی خوشحال شد 

  لین کرد یداشت بهش نگاه م یبهم فشرده و عصب یبا به سمت هاکان برگشت که با ل بعد
 شد  یطور ه یجا خورد  یحساب

 شوهرت چشه؟  ی..وا آبج هیخوب یلیخ  ؟کاریکنینگام م ینطوریا  ی_چرا دارلین

  یچیانگار ازه کردیرفتار م یچپ طور  یبه کوچه عل زدیقدر راحت داشت خودشو م چه
 خبر نداره 

 ل؟ ی تو ن یکار کرد  ی_چ
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 کلفه گفت:  دیکش یپوف لین

 شده؟  یکار کردم؟چ ی_باز چلین

 بود چون فورا داد زد:  یمنفجر شدن هاکان کاف  یبرا  لی حرف ن  نیهم انگار

که درباره ازدواج منو خواهرت   یزیچ نکهیاز ا  لی ن یکار کن یچ یخواستیم  گهی_د هاکان
 ؟ یانجام بد   نیاز ا یتونی م  یچه کار زشت و بدتر یبه رامان بگ یبر یدونیم

  یسر یقدم عقب رفت و با ناباور هیحرف هاکان چشماش گرد شد    نیا  دنیاز شن لین
 به نشونه نه تکون داد

 دونه؟ یم  رویهمه چ ؟رامان ی_چلین

مارو دست   دونستهیم رویهمه چ نکهیبا وجود ا نجای..اومده ا دهی _نه تنها فهمهاکان
 انداخت 

 به رامان نگفتم   ی زیمن چ  خورمی _هاکان قسم ملین

  یبلند شدم با نگران یصندل  یاز رو  ستادی ا لی ن یگرفتو روبه رو  واریاز د  شویتک هاکان
 د یدندوناش غر  یهم فشردو از ال  یبهش نگاه کردم لباشو محکم رو 

که  یانتظار ندار دونستیموضوعو نم  نیاز تو ا  ری به غ یکس لیقسم نخور ن ی_الکهاکان
 باورت کنم  

گرد شده و   یبا چشما ل یرفت ن رونیاز کنارش رد شدو از اتاق ب  تیبا عصبان هاکان
  دشی گند جد ن یا  بودینگران م دمیمتعجب به سمتم برگشت چهرش نگران بود با 

 هممونو قرار بود خاکستر کنه

 نگفتم  یزیکلمه هم به رامان چ هیحداقل تو باورم کن باور کن من   ی_ابجلین

بگم تازه اگرهم   یز یبهش چ تونستمیبهش نگاه کردم نم  ستادمو یروش ا  بهرو
 بود که شده  ی باز کار کشتمشیم
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  نیکه باور کنم ا لین خواستمی م  یلیکه بتونم باورت کنم خ اری ب لیدل  هی_چرا باورت کنم؟ 
  شهیاما خب نم یتو نکرد  انتویخ

  یبازومو گرفت روبه روش دوباره ب یبه آروم  لیاز کنار دستش رد بشم که ن خواستم
هرچند بازهم   خورهیکم کم دارم حالم از خواهرم بهم م کردمیاحساس م ستادمیحوصله ا 

 بهش بزنه  یبیهاکان آس ذاشتمیم  دینبودم نبا دنشیبه زجر کش یراض

با شما باز کنم..عوض  دیصفحه جد  هیاومدم؟اومدم  نجایاصل چرا ا یدونی_ملین
اومدو انجام دادم تا اشتباهاتمو جبران کنم اما شما   یکه از دستم بر م  یشدم..هرکار

با   یحت  نیکه بتونم اشتباهاتمو جبران کنم تا منو ببخش دیشانس به من نداد  هی  یحت
  یکه ازش انتظار دار کنهیم یکار  کهیاون  دیدونست  مقصرمنو   دیکرد دایکه پ یفرصت نیاول

 د ی جون شما یآبج ستمیمن ن

زدو   یپاکش کرد پوزخند تلخ ع ی رو گونش سر دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی لین
قدر    ست؟چهی بس ن ای نشستم خدا یصندل  یبه سرم گرفتمو رو  یرفت دست رونیاز اتاق ب

  یاری سرم م  بووی که مشکلت ا ینداد  وبی دارم..صبر ا  شیگنجا   یمنم تا حد  گه؟واقهاید
 بسمه..به خدا بسمه 

 

 کل(  ی)دانا

به رامان   روی همه چ ختی ر یکه م ییو اشکا ت یبه خونه برگشت با عصبان هیبا گر  لین
 لیزنگ زد و بهش گفت که ن لی آروم کنه به د لرو یبتونه ن نکهیا  یداد اونم برا  حیتوض

  ده یم حینگه براش توض یبه کس یزیاز رامان خواهش کرد که چ لینگفته ن  یزیبهش چ
به هاکان گفت که   یوقت لید  نمتونیبیفردا تو دادگاه م  گفتجمله  هیاما آرمان سرد فقط  

برن به رامان   تونستنیکه نم ری و دم  نیلیکارو نکرده هاکان باورش نشد چون آ  نیا لین
دل خواهرشو شکونده   یالک  نکهیم سر اه لیپس کار اون بود د موندیم  لیبگن فقط ن

کرد   یرو سر هاکان خال مشوباهاش دعواش شده و حرفاشو باور نکرده بغض کرد و ه
  ن ی..کارن از انایو سول  نیاز کارن و انگ ریکردن بودن به غ یدرحال سپر روی همه شب بد
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 شیپ  رفتی خونش و م برد یاونو م  شی دادگاه دا رفتی م یخوشحال بود که فردا وقت
باهاشون   ل ین نکهیخوشحال از ا  نایو سول نی که عاشقشون بود و انگ کردیم  یزندگ ییکسا
که به قبول شدنشون   رسهیبسته به دستشون م هی گرفته بود که فردا قبل از دادگاه  استم
  دهیداستان به کجا کش نی که آخر ا دید یم  دیبود با یفردا روز بزرگ کنهی دادگاه کمک م ی تو
 شد یم

 

 ( نای)سول

  یکه رو نیجعبرو از دست فرستنده گرفتمو وارد خونه شدم به سمت انگ یخوشحال با
  نیمنتظر ا  میبخواب میتونستی نم مونی از شدت خوشحال شبیمبل نشسته بود رفتم د

 بود  دهیکه شکرخدا حاال رس میبسته بود 

 ..بدو..اومد بستمون نی انگ ای_ب

  دنیکرد در جعبرو برداشتم با د  یبه بسته نگاه جانیبا ه نیکه جا گرفتم انگ کنارش
  یدرست شده بود تو  یجا خوردم دوتا عروسک که با گون کهویکه داخلش بود  یزیچ

زرد داشت   ی موهاش کامواها ش یکیجعبه بود چشماشو با دکمه درست کرده بود 
هم سوزن بهش زده   یداشت کل یمشک یهم کامواها  یکیمن بود اون    یهمرنگ موها 

جعبه برداشتو بهشون نگاه کرد   ی نگاه کردم که عروسکارو از تو نیبا تعجب به انگبودن 
 م یکرد یتک خنده ا  ن یجعبه افتاد همراهه انگ یعروسکا تو  ر یچشمم به پوشه ز 

  یتو اون پوشه چ نیلحظه فکر کردم سرکارمون گذاشته بب هیدختره   ن ی_از دست ا نیانگ
 هست 

جا  کمیبود   سی برگه بود که دست نو هیکه برداشتم بازش کردم توش فقط   پوشرو
 هم بتونه بشنوه شروع کردم به خوندن  نیکه انگ ییخوردم با صدا 

طلسم   یبرا  یجنوب یکای شما هستن تو آمر   یعروسک ها  نای..ازی عز نیو انگ نا ی_سول
  یعروسکا زدم برا  نیسوزن به ا  یشما کل تیبه ن کردنیعروسکا استفاده م نیکردن از ا 
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..من از زانمیعز  دی احمق یلیبگم..خ د ی..باکنمیشما کار م یمن هنوزم برا   دیکنیفکر م نکهیا
  ی..برا فروشمیبه خاطر پول نم روی کس گهیهستم د خودمبه بعد پشت خونواده  نیا

 " دیبدرک فاصل بش د یخداحافظ خودم باشه و شما دوتا هم طلسم بش شهیهم

کارتون پرت کردم با خشم دستام مشت شد به سمت   یبا حرص مچاله کردم و تو  برگرو
 راست شد   کمی  دویبه کتش کش یگذاشت دست  زیم  یعروسکارو رو دم یبرگشتم د  نیانگ

 احمقه خانوم کوچولو   یک دمیبهت نشون م م؟منی _احمق هستنیانگ

 

 )هاکان( 

 دنبالت  امی جان خودتو آماده کن االن م لی_د

 نگران نباشم؟  گه؟منیامادس د یهمه چ کنمی هاکان زود خودمو آماده م  _باشهلید

  یزیدادگاه نگران چ میدنبالت بر  امیسر زدم م ه یافتم اومدم شرکت    ی_منم دارم راه م
 ؟ ی ندار ینباش کار

 نمت یبی _نه ملید

  یاز اتاقم دور نشده بودم که صدا   یاومدم چند قدم  رونیقطع کردمو از اتاقم ب تماسو
 به سمتش برگردم  ستموی رامان باعث شد با 

 ازت بپرسم  یزیچ   هی خوامی_صبر کن داداش هاکان باهات کار دارم مرامان 

 _گوشم با توئه 

  ییخوا یکارن چه قدر م یخوشبخت  ید؟برا یادامه بد دی خوایم یتا ک روی باز  نی_ا رامان 
 ؟ یاطرافتو شکنجه کن یآدما 

نبود اصل رابطه   زدیکه داشت م ییاطراف نگاه کردم فکر کنم خودشم متوجه حرفا به  کمی
نرم باهاش   دیبا  شدمیم یعصبان دینبا  یبه  اون داشت؟از طرف یچه ربط لیمنو د  نیب
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نکنم تا امروز   یرامانو عصبان نکه یخودم عمل کنم و هم ا وهیکه هم طبق ش  زدمیحرف م
 انجام بده  یکار اشتباه

  یچیمن ه ی برا ؟االنیزنیهستن که م  ییچه حرفا نایرامان؟ا  کنمیشکنجه م  رو ی _مثل ک
که خواهرمو چه قدر دوست داشتم   یدونینداره خودت م یکارن ارزش  یبه اندازه خوشحال

خوشبخت شدنش حاظر   یو برا  نطورهیمنم هم یبود برا  زیخواهر من همه چ یکارن برا 
  نیکه ا  یکرد ی کمکش م کمیبه عنوان عموش   وهمهستم کاش ت  یبه انجام دادن هرکار 

 کنه یط عتریدورانو سر 

 اومد   ینگاهش خوشم نم نیبهم کرد که اصل از ا  یزد نگاه مسخره ا  یپوزخند رامان

  هیاز  لی به دست اوردن د  ی _کاش هدفت فقط خوشبخت کردن کارن بود که برارامان 
 ی کرد یاستفاده نم کی بچه کوچ

  کمیمچشو   یمشت شد اما بازش کردم دست راستمو باال اوردمو به آروم یمبه آرو  دستم
االن   ن ی به خاطرهم میشدم هردومون همقد هم بود کی قدم به رامان نزد  هی  دمیمال

 گفتم:  یسرمو کج کردمو به آروم  کمی هم بود   یصورتامون کامل روبه رو

 یکن یم زی صبرمو لبر یدار  گهید نی..بب؟یگی م یچ ی_تو متوجه

به   دنی که جلو راهت مانع رس یهرچ یبشه چون آماده ا  زیصبرت لبر   ی_حق داررامان 
 هست   شهیکه هم یمثل جور  یقانون و خواسته هات بشنو له کن

حرفاتو باور   نیرامان..خودت ا  یفکر کنم منو با شوهرخواهرت اشتباه گرفت گهی _بسه د
برات کارن هم مهم  گهیوجودت پر شده د یو حسود تیاز عصبان  نیبب ؟حالتویکنیم
 ست ین

 به نشونه متاسفم تکون دادو گفت:  یسر   یبه آروم رامان

 کارن بوده و فلن همش حرفه  یخوشبخت کنمیباور نم یگیکه م  یهرچ  گهی_درامان 
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واقعا؟چرا    کردمیم ت یخودمو اذ  نقدریازش فاصله گرفتم چرا ا  کمیزدمو   یتلخ پوزخند
 کرد؟ یبرادرزادشو داشت فراموش م یبرام مهم بود که حت یبرام مهم بود؟چرا کس

که  یزیتنها چ   یاما حق دار  یکنیچه طور فکر م  ستیبرام مهم ن گهیرامان د یدونی_م
امن   یجا  هیکارنو به  نکهیهم هست ا گهید زیچ  هی ستیکارن ن یبرام مهمه خوشخبت 

 ببرم..کنار خودم برش گردونم

 داره هاکان؟  تیامن  ی_کنار تو کسرامان 

تفاوت رومو ازش گرفتم به سمت در خروج رفتم پسره احمق   یتوهمو ب دمیکش اخمامو
ازدواج    لی چرا من با د گهیحتما داره با خودش م   دیترکیم  تیداشت از حرص و عصبان

  نی همچ دادمیه من مرده بودم اجازه مهرچند مگ  دمیرسیبهشم م ینطور ینکردم ا  یسور
  نیکنه فقط با من بود فقط با من..ا  یازدواج سور یکساگه قرار بود با   لید فتهیب یاتفاق

فعل   یول  شدینم ینطوریا  کردمیکنترل م  لید یرو  دیمزخرف رامان رو هم با  ینگاه ها 
 دادگاه  می از اونجا بر  لی انجامش بدم بهتره زودتر برم دنبال د  دیدارم که با یمهمتر  یکارا

 

 ( لی)د

 ؟ ی هست  ی_از دستم عصبان

 هستم  ی_نه از دست تو نه از دست رامان عصبانهاکان

 د؟ یاز منم پرس دیکه از تو پرس ییبهم زنگ زدو سواال  نکه ی_چرا؟به خاطر ا

به  یفیدستمو گرفت بهم نگاه کرد با غم رومو ازش گرفتم که فشار خف  دیکش  یپوف هاکان
 دستم داد 

از   میکارنو گرفت یوقت یکه گفت ستمی ن ینباش من از دست تو عصبان ی زی _نگران چهاکان
 بود  نیاز اولم قرارمون هم میشی هم جدا م

 برداشت کرد هاکان  جروینت نیاون از سکوتم ا میشی _من نگفتم جدا م
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 به روم زدو گفت: ی لبخند مردونه ا  دیسرمو بوس  ی رو یخم شد به آروم هاکان

و    یتا تهش کنارم ی؟گفتیگفت یبرم شرکت بهم چ نکهیامروز صبح قبل از ا  ادتهی_ هاکان
اگه امروز   ی ذاریبکنم نم یکار اشتباه یذارینم یکنیآرومم م ی..گفتمیش یما امروز موفق م
کارنو   م یباهم بر  یآرومم کن لیبکنم االن وقتشه د یکرد حرکت غلط  یرامان کار اشتباه

 م یگیدروغ م م یخاطرش دار که به یبچه ا  میریبگ

  نانیدادمو به روش لبخند اطم یفیدستشو که دستمو گرفته بود فشار خف یآروم به
خودمو به    میلبش قشنگ تر شد باهم وارد دادگاه شد   یزدم که لبخند مردونه رو یبخش

 بازوش گذاشتم  یدستمم رو  یکیبازوش چسبوندمو اون  

امروز هم   میبرگشت یدادگاه دست خال میچون هربار اومد  ستیقرار ن میشی _ما موفق م
   رهیبگ یدرست  میمن از رامان خواهش کردم که امروز تصم  میکارو بکن نیا

 به حرفت گوش بده   دوارمی _امهاکان

 دوارم ی_ام

بلند  یبا خوشحال  دنمونیکارن با د میهامون نشست  یصندل  یرو می دادگاه که شد  وارد 
هم وارد شد که باعث شد کارن   یکه همون لحظه قاض ادیشد خواست به سمتمون ب

خندم گرفته بود به سمت هاکان برگشتم اونم خندش   نی و عبوث سرشو بندازه پا نهیبش
 گرفته بود 

 ؟ یکن یمدت زندگ   هیبا منو کارن  ی_تو آماده ا 

  یکیهر کدومشون از اون   که یکن یمدت با دونفر زندگ هی  یآماده ا  ؟توی _تو چهاکان
 تره؟  ریبهونه گ

 ی _هوف دست رو دلم نذار هاکان داغمو دوباره تازه کرد 

صافش کرد دادگاه که به صورت   دویبه کتش کش یزدو دست یلبخند مردونه ا  هاکان
ما بلند شدو شروع کرد به حرف زدن تمام مدت از استرس با   لیشروع شد وک  یرسم
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اونقدر محکم و    لمونینگران بود اما وک کمیهاکان هم   کردمیم یدستم باز  یانگشت ها 
  یدرباره همه چ لیراحت باشه وک الشیهاکان خ شدیکه باعث م زد یداشت حرف م یجد

  یت درباره وابستگگذاش یقاض  یبا مدرک جلو   نویشرکت انگ یخلف ها  یحرف زد حت
تمام مدت سکوت کرده بودو فقط گوش   یداد و قاض حیتوض شی کارن به منو دا دیشد
  یکارن با خوشحال کهو یوابستس   یلیکه کارن به من خ  دیقسمت رس  ن یبه ا یوقت  دادیم

 گفت:

 هستم  ممی دا  وونهی..دلمی د وونهی من د ستمیوابسته ن  لی_من به د کارن

و   نی زدو به سمت کارن برگشت کارن هم با ذوق بهش نگاه کرد انگ یلبخند  یقاض
دستم   ینبودن هاکان دستشو رو  یاوضاع راض  نیاخم کرده بودنو اصل از ا  کمی  نایسول

هم بستمو دستشو فشار    یچشمامو رو  یبهش داد منم با خوشحال یف یگذاشتو فشار خف
 دادم 

 ره یم  شیداره خوب پ ی_انگار همه چ هاکان

 اونا حرف نزده    لیز خطر رفع نشده..هنوز وک_نه هنو

 به نفع ما تموم بشه  یفکر کنم همه چ ستی هم از رامان ن ی_شکر خدا خبرهاکان

 دوارم یهاکان..ام  دوارمی_ام

هاکان اشاره کرد   یها  یلیتر  یقاچاق مواد تو  هیکه بلند شد به قض نی و انگ نایسول لی وک
  یگرفتم که بهم نگاه یوشو به آرومدستش مشت بشه باز  یکه باعث شد هاکان عصب

برگشت و بهش نگاه کرد   لی بازوبسته کردم که فقط به سمت وک یکرد چشمامو به آروم
حرکت   هی  ینباشه کارن چشماش گرد شده بود تو  اننگر  یعنیتکون داد که  یکه اونم سر

 از سرجاش بلند شدو گفت:  کهوی یآن

 من؟..قاچاق؟..مواد؟  یی ..دا؟ی_چکارن

 دی خانوم لطفا کارنو آروم کن نای_سولیقاض
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بهونه  نیامکان نداره با ا   نی..ادوننیهمه م نویا  ستین یمن قاچاقچ  یی_داکارن
 منو نگهداره  تونه ی نم کنهیکه چون قاچاق م نی ریبگ می منو از دا  دیتونینم

هاکان    کردیم هیت گر داشت کارنو آروم کنه اما کارن به شد یسع نای شدم سول یطور هی
 نگاه کرد  نیکردو به انگ یدندون قرچه ا 

 می نگرفت یمیتصم چیفعل ه  زمی_عزیقاض

  کنمیخونه عمم..عمو خواهش م دیفرستیمنو م گهیبهونه د هیامروز هم به  دونمی_مکارن
من خونواده داشته   یبرا  تونهیباشم..عمو حاال ازدواج کرده م می دا شیپ خوامیمن م

مردم   یشرکت بزرگ داره که خونه برا  هیاون مهندسه.. ستین یمن قاچاقچ ییباشه..دا
 کنهیکه نم  یی..پولشوفروشتشیو م کنهیدرست م

  یهول کرد به آروم  کهوی نی همه چشماشون گرد شد دادگاه ساکت ساکت شد انگ کهوی
 نشوند   یصندل  یرو دویکارنو عقب کش

 ؟ یدیکلمرو از کجا شن نی؟ا ییدا یی_پولشو هاکان

 یسع  دی چسب شی بود به صندل دهیترس کمینگاه کرد کارن که  نیمشکوک به انگ یقاض
 داد زد  نیصداش باال رفتو روبه انگ  کهویبود  یعصبان ییلیهاکانو آروم کنم اما خ  کردمیم

ه  هم به رزومه قشنگت اضاف  یی؟پولشوی دیبچه انجام م یهاتو جلو   ی_کثافت کارهاکان
 شده؟ 

  دهیاز کجا شن  ستین ه؟معلومیچ گهید  ییخودت؟پولشو یبرا  یگی م یدار ی_چنیانگ
 ی د یبه من نسبتش م یدار

  یهاکانو به آروم یهمشونو ساکت کرد با نگران یکردو با لحن محکم یاخم یقاض
 سرجاش نشوندم 

 هاکان  کنمیخراب نکن خواهش م رو ی_توروخدا همه چ

 ؟ یدیکلمرو از کجا شن نی_کارن جان شما ا یقاض
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کار  نیگفت که ا  ریبه عمو بک نیشوهرعمه انگ دم یشن نای_تو خونه عمه سولکارن
 ی ریگی م شتریپول ب ید یپول م یعنیگفت   یچ یعنی دمی منم پرس هی پولشو

 برگشت و گفت:  یبعد به سمت قاض  د یموهاش کش یتو  ی دست یعصب نیانگ

که  یبهم خبر داد که شرکت  رهی از افرادم که اسمش بک یکیشب  هی   گهی_راست میانگن
شدم کنترل صدام   یکنه منم عصبان ییامکان داره پولشو  میقرارداد ببند   می خوایباهاش م

..من به نیهم  یشراکت باهاشو بهم بزنن جناب قاض عی دست خودم نبود داد زدم سر
 کارا نرفتم  نیعمرم دوروبر ا 

به  یبکنه هاکان عصب  یکار   ذاشتمیستشو گرفته بودمو نمزد هنوز د یپوزخند هاکان
برگه نوشت و خونسرد به  ی تو یزیچ  هیتکون دادو  یبرگشت اونم سر لشیسمت وک

   دادیگوش م  کردیکه زده شده بودو جمع م یکه داشت گند  نی انگ لی وک

  یبه موضوع دادگاه..کارن جان شمام تا وقت می ..برگرددمی..فهمهیخب..کاف یلی_خیقاض
اون دفعه که  ن یع رسهینزن دوطرف حرفاشونو که زدن نوبت توهم م ی صدات نکردم حرف

 ی حرف زد  ی اومد

 عمو  خوامی_معذرت مکارن

 دی_خب شروع کنیقاض

  ییزایچ هیسکوت کرد  یشروع شد همه حرفا که زده شد قاض یباز به صورت رسم دادگاه
نشسته بود هاکان آروم   نیانگ و    نایسول  نیکرد به کارن نگاه کردم که مظلوم ب ادداشتی

  نیبه ا  یبده حت نویانگ  لی تونسته بود جواب وک لشیوک یی طورا هیشده بود چون 
نگران بودم اصل   یلیهم اشاره کردن خ میکرد  اجموضوع که ما تازه و با عجله ازدو 

 افته   یم ی که چه اتفاق م یریبگ جهینت میتونستینم

 یبزن ییخوایکه م ی هرحرف یتونی _خب کارن جان حاال نوبت شماست میقاض

 نی به ا یکرد لبخند محو  یاهم  دویبه کتش کش یهاکان دست  نیبلند شد ع کارن
حرکاتش لبخند    نیاز ا  یشلوارش برد قاض بیج  ی کوچولوشو تو یحرکاتش زدم دستا 
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چون   کردیفتار مهاکان ر نیزدو به سمت هاکان برگشت انگار متوجه شده بود ع  یمحو 
 کرد یکارو م نیحرف بزنه هم  خواستی م یهاکان هم وقت

اره عمه    کننیم یباهام باز  شهیدوست دارم هم یلیخ لرویهاکان و د   یی_من داکارن
  هیمثل  شهیم  یوقتا از دستم عصبان یاما بعض کنهیم  یوقتا باهام باز   یهم بعض نایسول

شد آخه عمه  یلباسش عصبان  یرو ختیگواشم ر م یدیکشیم یباهم نقاش میبار داشت
 شیکه پ شیچند شب پ نی هم یحت  ستین ینطور یا  لی حساسه اما د یلیخ نامیسول
  لیتو صورت د می منو دا می رستوران غذا خورد  میرفت ل یو د می بودم همراهه دا می دا

  وقتا  یبعض دینشد اتفاقا خند  یعصبان لیشده د یکه مثل صورتش خون میسس زد 
من   م یکنیم  یباز  نیشیپلست میگذرونیپارک خوش م میری م نیهمراهه شوهرعمه انگ

هارو دوست دارم   یزامب یلیخ  دونهیهم چون م ن یها هستم شوهرعمه انگ  یزامب شقعا
  دمیترسیم یلیاما چون من خ میکنینگاه م مینی نشیباهم شبا م دهی برام خر یزامب لمیف

  رویخوب نیا  نمیبب لمویف نیا  تونمینم می خونه دا  کردمیقسمتاشو نگاه نم یبعض
 داره   نمیشوهرعمه انگ

   یعصب ایخوشحال باشه  دونستینم نی نگاه کرد انگ نیبه انگ دویابروش باال پر  هی یقاض
ترسناک   لمیبچه هشت ساله ف هی ذاشتنیم شد یبا حرص بهشون نگاه کردم باورم نم

 نهیبب

بهم  شی کی  کنهیم یباهام باز  شونیکیسه تا خدمتکار دارم    نای_من خونه عمه سولکارن
  می منو دا یوقت کنهی م لیهمه کارارو د می هم پرستارمه اما خونه دا  یکیاون  دهیغذا م
باهم مشقامو انجام   یحت  دهیبهم غذا م کنهی م  یهم باهامون باز   لید میکنیم یباز 
 ده یگفتم اما اون گوش نم  نایچندبار هم به عمه سول  مدوست دار ینطوریمن ا  میدیم

مسئله رنج  نی برادرزادتون از ا دیدونی _صبر کن کارن جان..خانوم اوندر شما که میقاض
 د؟ یکنینم  یچرا اقدام برهیم

 حفظ ظاهر زد  یبرا  یبرگشتم که لبخند  نایزدمو به سمت سول یتلخ پوزخند
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متخصص    دهی که بهش غذا م ینداره کس یعاد  کارن خدمتکار ی _جناب قاضنایسول
با بچه چه  دیکه با  دونهیروانشناس کودکه و م کنهیم  یهم که باهاش باز  یکس سیتغذ

 طور رفتار کنه

 خب کارن جان ادامه بده  ستیباشه درست ن یکارتون هرچ  نی_ایقاض

  می اما دا شه یم یهم از دستم عصبان نیشوهرعمه انگ نایعمه سول نی وقتا ع ی_بعضکارن
  لیهستم که د  ییتازه من عاشق غذاها شنینم یوقت از دست من عصبان چیه  لیو د

  شم ی هم زودتر بزرگ م ینطوریا  خورمیبهتر غذا م می خونه دا  کنهیبرام درست م

  یهمو به گرم یدستا  میبهم نگاه کرد  موی زد یحرف کارن لبخند  نی هاکان به ا  همراهه
تو هوا تکونش   کمیدراورده بودو   بشیج یدستاشو از تو  گهیبه کارن که حاال د  مویفشرد 

 م ینگاه کرد  کردیحرفاش از دستاشم استفاده م نیب دادویم

درس بخونم  تونمی بهتر م می مدرسه بعدش برم خونه دا  رمی_به نظرم هربار که مکارن
  یاگه شما اجازه ند  کنمیفکر نم نیبه ا  گهیاونام د   شیراحته که پ المیخ می آخه خونه دا

اونجا   یدادم فرار کنم ول حیبار فکر کردم ترج هیکار کنم آخه  یباشم چ  می دا شیپ
حساسه   یلیدرسام خ یرو می حواسش به درسام هست دا  مه لیتازه د ستی ن ینطوریا

  یلیمن اونارو خ خرهیکادو خوب م هیکنم برام  شرفت یدرسام پ یبهم قول داده اگه تو
 اد یز  یلیست دارم خدو

 ؟ ی اونجا ناراحت  ؟چرای دوست ندار نویو شوهرعمه انگ   نای_مگه عمه سولیقاض

 نگاه کرد  یانداخت نگاهشو مظلوم باال اوردو به قاض   نی سرشو پا کارن

 می اما خونه دا شمی خسته م  یلیمن اونجا خ ستی_اخه اونجا مثل خونه خودم نکارن
بهم گفته اگه با اونا بمونم اجازه   نیراحتم تازه شوهر عمه انگ یلیمثل خونه خودمه خ 

من    یول  میآخه من عاشق رانندگ نمیمن پشت فرمون بش یعنیبرونم   نی ماش  دهیم
 بمونم  می دا شیپ  خوادیبازهم دلم م
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زد بدبخت   یلبخند  دویکش یپوف نینگاه کرد انگ نیاخم کردو به انگ  کمی یقاض
 از خودش نشون بده  ی چه عکس العمل دی االن با  دونستینم

 سواستفاده کرده   نهیموضوع که کارن دوست داره پشت فرمون بش ن ی _ناکس از اهاکان

خوشبختانه   می دا شیبرم پ خوام ینگه م نجایکرده که ا کشیتحر ینطور ی_اره معلومه ا
 حرفاس   نیکارن هم عاقل تر از ا

 عقلو شعورشو به من رفته نی ا  رهی م شی _حلل زاده به داهاکان

 ؟ ییاجازه بده..مگه نه دا  می دا دی _شاکارن

به نشونه نه  یزد ابروهاشو باال انداختو سر یبه سمت هاکان برگشت هاکان لبخند کارن
 برگشت  یزدو به سمت قاض یلبخند  هیتکون داد که کارن برخلف انتظار بق

  نمیشیباشم پشت هم خوبه م می دا شیپ خوادینداره من بازم دلم م  ی_باشه اشکالکارن
اما   نهیشیمن م  شیپ ادی وقتا م  یبعض نهیشیجلو م  لیوقتا د یبعض کنهی م یرانندگ می دا

باشه تا    می دا شیپ دیبا نهی من بش شیپ ادیب ذارم یکردن من نم یحاال که باهم عروس 
 حساسه    کمی می ناراحت نشه که زنش کنار من نشسته اخه دا

به نشونه تاسف تکون دادو   یکردو سر ییصدا   یحرف کارن تک خنده ب  نیبه ا  یقاض
و   دیبه لباش کش یهاکان دست میزد  یلبخند  مویکرد  یهمراهه هاکان بهم نگاه دیخند

 بلد بود بزنه  ییخدا چه حرفا  ی به کارن نگاه کرد ا 

کنار خونوادم باشم خونواده من   خوادی..من فقط دلم میندارم عمو قاض یحرف  گهی_دکارن
  مهی دا

 زم یعز ینیبش یتونی_ممنون کارن جان میقاض

زد بعد با غرور خاص راست شدو چشماشو   یکه نشست بهمون نگاه کردو لبخند کارن
حرکتش ضعف کرده بودم به جاش دست هاکانو فشار دادم که    نیبرامون تکون داد از ا

 شدن لبخند هاکان شد  ظی باعث غل
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  هیشدنش الک یبه خاطر عجله ا کنهی شما ادعا م لی که وک لیازدواج هاکان و د _ یقاض
دونفر باهم  ن یمدرک اوردن که ا  یمقابل در دادگاه قبل  هیدعوا عل نیشد طرف یبررس

هستش   یدونفر قلب نینشده که نشون بده ازدواج ا دهید یمعتبر  لی دل چیهستن ه
 گرفت که..  جهینت شهیپس م

با   میسکوت کرد هممون به سمت در برگشت یبا باز شدن در اتاق بدون اجازه،قاض کهوی
وارد اتاق شد نفسم از ترس بند اومد رامان در اتاقو بست و به   یرامان که جد دنید

امکان نداره چرا    نیبهش نگاه کردم نه ا  یکرد با ناباور یسمتمون برگشتو بهمون نگاه
همو   یخدا..همراهه هاکان فقط دستا  زه؟نهیبر بهم روی همه چ خواستیاومده بود؟م

که چرا    میبفهم میتونستینم یچیاز نگاهش ه  میکرد یو به رامان نگاه م  میدادیفشار م
 د یبه رامان نگاه کرد و روبهش غر تی با عصبان یاومده قاض نجایا

جلسه   نجایا  دیوارد بش ینطوریا  یدادگاه نیدر ح دیتون  ید؟نمیهست ی_شما کیقاض
 دادگاهه 

به سمت رامان برگشتم و بهش نگاه کردم معلوم بود خودشم  یکرد با نگران یمکث یقاض
 خودشو گرفته بود میکلفه و نگرانه اما انگار تصم

 د یو منتظر حکم دادگاه باش دینیسروصدا بش  یب ای  رونیب دی_لطفا بر یقاض

 مهمه یلیبزنم خ خوام یکه م  یی _حق با شماست اما حرفارامان 

اشاره کرد به   لشیبه وک نی اخماش توهم بود انگ کمیبه هاکان نگاه کردم که   ینگران با
 گفت:  یبا لحن محکم یبلند شد و روبه قاض شی صندل  یاز رو  عی سر لی وک نیخاطرهم

 د ی_از محضر دادگاه خواستارم که به عمو کارن به عنوان شاهد اجازه صحبت بدلی وک

برگشت اونم   لشیهاکان منتظر به سمت وک میمنو هاکان به سمت هم برگشت  همزمان
 بلند شدو در مقابل حرفش گفت: عیسر  یلیمعطل نکرد و خ

 د یقبول کن دیثبت نشده نبا شون یاسم ا نیشاهد  ستیل   یتو  ی_جناب قاض
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نگاه کردم   یبه قاض یما نشست با نگران  لیسکوت باال اورد وک یدستشو به معنا یقاض
  یزبون باز کنه قاض یبودم که زودتر قاض نی و منتظر ا  دادمیتاب م گهی هم د  یدستامو تو 

 برگشتو گفت:  نی انگ  لی به سمت وک

  نطوریکارها ا نیکه روال ا  دیدونیمگر نم دی درخواست نداده بود  نی _قبل از ایقاض
 ست؟ ین

 هم حق به جانب به حرف اومد  نی انگ لی وک

هردو طرفو خوب    عضو خونوادس و ای اما رامان کا ی_حق با شماست جناب قاضلی وک
 گذار باشه  ری در روند دادگاه تاث تونهیحرفاش م  شناسهیم

به   میبود  یهمه منتظر به حرف اومدن قاض گفتی نم یزیکس چ چیسکوت کرد ه  یقاض
و    هیسمت رامان برگشتم اونم به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد چشماش پر بود از گل

بود که  ینیغمگ یپر از حرف پر از غم اما تنها جواب من در برابر اون چشما  تی شکا
ظرر ما تموم بشه حضور هاکان کنارم   بهنکنه  یکه کار کردیازش خواهش م  میمستق

رومو ازش گرفتم بغض کرده بودم   نینکنم به خاطرهمبه رامان نگاه  ادیباعث شد که ز 
نگران   یبه سمت هاکان برگشتم چشماشو به معن کردیم  میفکر از دست دادن کارن روان
  شهیدرست م یچته همه چ لیانداختم آروم باش د  نی نباش بازو بسته کرد سرمو پا

بودم که همه  موضوعو حل بکنه هرچند مطمئن   نیا  تونهی هاکان کار بلده م لی وک  نیا
بکنه رامان   یکار تونستینم  لیحرف اون مهم بود وک  شدیبه شهادت رامان ختم م یچ

 شروع شد  یحاظر شد دادگاه به صورت رسم   گاهیبه عنوان شاهد در جا

تو   میریبگ  یمهم م یتصم ایکارن کا   ندهیآ  یامروز ما قراره برا ای رامان کا ی _خب آقایقاض
 ؟ یبگ ییخوایم یچ

سالها   ن یو انگ  نایخواهرم سول شناسم یم  کی من هردو طرفو از نزد  ی_جناب قاضرامان 
 یسع یبد هم داشتن ول  یبا عشق باهم ازدواج کردن و مثل همه رابطه ها روزها  شیپ
 باشن  یکارن پدرومادر خوب ی برا کننیم
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خم شده   کمی میصندل  یقلبم هر لحظه باالتر رفت اونقدر استرس داشتم که رو ضربان 
بود به رامان که پشتش   یکه خنث یبعد با اخم اما با صورت یهاکان بهم نگاه کرد ول بودم

من   نکهیا  یپاش بود مشت شد و برا  یبه ما بود نگاه کرد دست سمت راستش که رو
 پنهونش کرد نمشینب

 توننی خانوم نم لیهاکان آصلن و خانومشون د یکه آقا  دیگی شما م یعنی_ یقاض
 کارن باشن؟  یبرا  یپدرومادر خوب

قورت دادم هاکان هم همچنان منتظر به   یبهش نگاه کردم آب دهنمو به سخت ینگران با
 حرف اومدن رامان بود

 م؟ یدونیکه ما نم یبگ ییخوا یم یزی _چیقاض

بکنه فقط به   یکه انتخاب اشتباه دمیترسیبه سمتمون برگشت بهم نگاه کرد م رامان
  ی برگشت تو نیو انگ نایبا من به هاکان نگاه کرد و بعد به سمت سول  یخاطر لجباز 

  دیبلند شد به سمت ما دو عی نشسته بود سر نی و انگ  نایسول نیهمون لحظه کارن که ب
منو خودش کارنو نشوند کارن به رامان نگاه کرد    نیبلندش کردو ب یهاکان به آروم

هم بست و به سمت    یرامان چشماشو رو میمت رامان برگشتهمزمان با هاکان به س
هاکانو   یدستش دستا  یکیدستش دست منو گرفت و با اون  هیبرگشت کارن با  یقاض

 دستشو نوازش کردم و به رامان نگاه کردم  یرو یفشار داد به آروم

 کارن باشن  یبرا  یپدرومادر بهتر کنمیو هاکان..فکر م  لی_درامان 

  نمیبا شوق به سمت هاکان برگشتم تا بب نی پا  دی قطره اشک از گوشه چشمم چک چند
لباش بود به سمتم برگشت لبخندش    یلبخند محو رو   هیاونم  هیعکس العمل اون چ 

 زد یلبخند م  دادویتر شد کارن ذوق کرده بودو پاهاشو تکون م ظیغل

ه کارن کمبود مادرشو ک ذارهیهم نم لیقابل انکاره د ریغ لی_عشق کارن به درامان 
 احساس کنه  

 _درباره هاکان خان؟ یقاض
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 برگشت  یسمتمون برگشت و به هاکان نگاه کرد بعد دوباره به سمت قاض به

 یپدر خوب تونهی باهاش داره هاکان م میدوست داره رابطه خوب یلیخ  شو ی _کارن دارامان 
 خونواده آصلنه ش ی کارن پ یخواهرزادش باشه جا یبرا 

 تکون داد   دی به نشونه تا یسر یقاض

 ینیبش یتونی_میقاض

بهمون زد به   یکه پر از غم بود اما لبخند  ییبه سمتمون برگشت با وجود چشما رامان
عاقل بود خوشحال بودم که تحت    شهیبهش زد رامان هم یکردو چشمک یکارن نگاه

 گرفته بود   موی تصم نیاحساسات درونش قرار نگرفته بودو بهتر  ری تاث

 گرفته شد م ی_تصمیقاض

 یو منتظر حکم قاض میحبس شد همزمان هممون باهم بلند شد  نمیس یتو  نفسم
 م یموند 

  لیبه زوج هاکان آصلن و د  ا ی کارن کا  یهاکان آصلن سرپرست تی _با توجه به شکایقاض
 شهی آصلن داده م ناریپ

دادو با  رونیب ی نفسشو به راحت دمیبه سمت هاکان برگشتم که د یخوشحال با
بهم نگاه کردو   یمردونه خاص  یکارنو بغل کرد به خودش چسبوند با خوشحال  یخوشحال

از   یکنترل کنم تا وقت مویکردم ذوق زدگ  یدهنم گرفتمو سع یمنم دستمو جلو دیخند
 می ای م رون یدادگاه ب

  بیج یدستامو تو  میاومد رون یبود باهم از دادگاه ب دست کارنو گرفته کهیدرحال هاکان
کارن هم کنارمون بود   نکهیوجود هاکان و ا  ی سرد بود اما گرما  کمیپالتوم فرو برده بودم 

 نکنه تمی سرما اصل اذ  شدیباعث م

 _رامان کجا رفت؟ هاکان

 حتما دوست نداشته بمونه  دونمی_نم
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  نی منو کارن برگشت کارن با ذوق باال پابه سمت   ارنی براش ب نشویتا ماش ستادی ا  هاکان
 نه یهردومون بش یلبا   یکرد که باعث شد لبخند رو

 خونه تو؟  میر ی االن م  یی_داکارن

 خونمون  میر یجون..م یی_نه دا هاکان

 د یپر  نی کرد کارن با ذوق باال پا یبعد هاکان بهم نگاه و

 ؟ ییا یتوهم باهامون م  لی_آخ جون..دکارن

 ام ی_البته که م

 ت ی عشق دا میکنیوقت ولت نم  چیبود ه میباهم خواه شهیبه بعد هم نی_از ا هاکان

 با ذوق گفت:  کارن

 کنمیوقت شمارو ول نم  چی_منم هکارن

کارن بردمو بهمش  ی منم دستمو سمت موها د یبا لبخند بهم نگاه کردو خند هاکان
 ختم یر

 نتون ی_آقا ماش

 به هاکان نگاه کرد  نهی راننده از آ می شد  نیهاکان و کارن سوار ماش همراهه

 _کجا برم آقا؟ 

 _خونه لطفا هاکان

 _چشم 

من چسبوندو چشماشو بست بعد از چند   یدستامونو گرفت سرشو خم کردو به بازو کارن
 ره یکه باعث شد هاکان خندش بگ  شی دا ی سرشو برداشتو چسبوند به بازو  قهیدق

 دوست دارم  یلی_هردوتونو خکارن
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من به هاکان نگاه کردم که اونم با لبخند    یبعد دوباره سرشو برداشتو چسبوند به بازو و
 نگاهشو به سمتم اورد 

 م یدوست دار یل ی_مام تورو خهاکان

کتش بود هاکان  بره معلوم بود راننده شر تونهیهاکان به راننده گفت که م  میدیرس یوقت
کولش   ی بغلشو گرفتو بلندش کرد رو  ر یبه سمت کارن برگشت که دست منو گرفته بود ز 

 دن یکارنو از هم باز کردو شروع کرد به دو  یگذاشتو دستا 

 تموم شد  ی..باالخره همه چییدا  یفرشته کوچولو  می_بزن بر هاکان

  یذوق کردن ها   یصدا دیلبخند دنبالشون رفتم هاکان وارد خونه شد دور مبل ها چرخ با
 برام داشت  یقشنگ نیمردونه هاکان چه قدر طن یکارن و خنده ها 

 _مراقب باش هاکان 

 مبل گذاشتو خودشم کنارش نشست   یکارنو رو  هاکان

 خونه و تو تنگ شده بود یدلم برا  یلی_من خکارن

 یی از تو دا   شتری ب یلی_من خهاکان

انداخت و    نی به من که کنارش نشسته بودم و بعد به هاکان نگاه کرد سرشو پا کارن
 خودش جمع شد بعد دوباره سرشو باال اوردو بهمون نگاه کرد  یتو  یکم

 نجا یا  امی ب تونستمیوگرنه من نم  نیخوب شد که باهم ازدواج کرد یلی_خکارن

 د یمحکم بوس شویشونیکارنو نوازش کردو پ یموها   هاکان

 ؟ ی خواستینم نویمگه هم یینجا یاالن ا  نهیفکر نکن مهم ا  زایجور چ ن یبه ا  گهید _هاکان

تکون داد خودمو به سمتش کش اوردمو   یانداخت و پاهاشو کم   نی سرشو پا کارن
 نوازشش کردم 
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  یاحساسات  نقدریا  کهویچه طور شد االن  یخوشحال بود یلیتو قبل خ نمی_صبر کن بب
 ؟ یشد

بودم که هاکان اخم   دهید یوقت یحالتشو فقط برا   نیانداخت ا  نی سرشو پا  شتریب کارن
داره به هاکان نگاه کردم   گهید  لی دل هیاما حاال حتما   کردیم  خشیتوب  یکار ی برا ای  کردیم

 گفت:  عی اونم سر

 م ینیبیم لمیهممون ف میکن یم یکار  هی_اصل هاکان

 سرشو باال اورد   یکارن با خوشحال کهوی

 م ینیبب لمویکدوم ف _باشهکارن

 گفت:  ی و خونسرد یفکر کردم هاکان با لحن جد  کمی

 می نیبیاونو م  شیدیکه تو پونزده بار د یلم ی_همون فهاکان

 گرفته بود   خندم

 ارم یب لمروی_آخ جون من برم فکارن

 شد یلبم پاک نم ی لبخند محو رو  دیبعد بلند شد به سمت اتاقش دو  و

 ل ی_د هاکان

 سمت هاکان برگشتم منتظر بهش نگاه کردم  به

 میزنو شوهر بودنمون ادامه بد نیبه ا  نجاستیکارن ا  کهیتا زمان د یما با  نی _ببهاکان

اتفاقا   دمی تموم شد ادامش ند   گهیبه نشونه باشه تکون دادم انگار من گفته بودم د یسر
 چون کارن هم کنارمون بود  م یادامش بد   خواستیدلم م شتریاالن ب

   هیکارن پسر عاقل میبهش بگ زویهمه چ میتونیبعد م میدیمدت ادامه م  هیشه تا  _با
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خطرناک باشه چون بچس امکان داره هرلحظه دهن   تونهیحرکتمون م  نی_البته ا هاکان
 من برم به کارن سر بزنم  میدیکنه مجبورا فعل ادامش م یلق

  هیاز سرجام بلند شدم بهتره لباسامو عوض کنم و   دمویکش یرفتنش نگاه کردم پوف به
هردوشونو به   یغرغرها  دیکارو نکنم با  نیآماده کنم قطعا اگه ا  لمیف  یجلو  یبرا  میزیچ

 جون بخرم 

 

 ( ری)دم

  یدنید افشیچه خبره چه قدر ق نهیبب نجایا ادیب ن یمشغول کار بودن آخ االن انگ کارگرها
منظره    نیهاکان بفرستم اونم از ا  یبرا  رمیعکس ازش بگ هی تونستمیکاش م شهیم

شد با   دایپ نایو سول نیانتظار سروکله انگ ینمونه باالخره بعد از کل بینص یقشنگ ب
 کردن ی جمع م لشونویکه داشتن وسا  کردنیم  گاهگرد شده به کارگرها ن یچشما 

 چه خبره؟  نجای_انایسول

 خانوم  انیسول  میجمع کرد  لتونوی_همه وسا مهرانا

 ن؟ ی کرد یبسته بند لرویوسا ینطوریا  ستین ه؟زشتیکارا چ نی _انیانگ

  نیا  یگرفته بودم وقت ادی حرکتو از هاکان   نیفرو بردم ا  بامیج یهاکان تو  نیع دستامو 
کارو بکنم   نیوقتا ا  یلیگرفته بودم که خ میاومد منم تصم  یخب بهش م کرد یکارو م
 ادی به منم م ادیبه اون ب یوقت

  نجایاز ا د یشما هم با  دیکارن به هاکان رس یچون سرپرست گهیشد د  ینطوریا  تشی _راس
 د یبمون نجاینداره ا  یلیدل گهی د دیبر

  ی اگه سرپرست  دخدایلحظه بودم از هاکان قول گرفته بودم که به ام نی قدر منتظر ا چه
 کنمی از شرکت پرتشون م  دمویدوتا م نیخبرو به ا  نتیمنم که ا نیکارن بهشون برسه ا 

بودم حاال که   ستادهی شد اما من همچنان روبه روش ا کی قدم بهم نزد هی نی انگ رونیب
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نبود که به حرمت اون   نیراد ای اد که باهاش کل نندازم ی چشم و ابرو ب یهاکان نبود ه
هم به   نایبود اما خب چهره سول نی هم خواهر راد نا ینگم هرچند سول یزیبه دومادش چ

 خاطر شوهر خوبش برام خراب شده بود

بندوبساطشو از   دیزن من با  دهیکارن به هاکان رس یسرپرست  ؟چونیچ یعنی_ نیانگ
 جمع کنه بره؟  نجایا

چه   نیبب خوادیشرکت م نیچشم و رو بود قشنگ معلومه کارنو به خاطر هم یقدر ب چه
هم    یبه روش زدم که باعث شد لباشو محکم رو یتف به شرفت پوزخند زنهیم میجوش

 فشار بده به سمت مهرانا خانوم برگشتمو بهش اشاره کردم که باالخره به حرف اومد 

 ممنوعه    نجایورودتون به ا  گهید ی _از نظر قانونمهرانا

  نا یبچزونم روبه سول نویکه بتونم خوب انگ یگرفت با لحن نایبه سمت سول روی بعد برگه ا و
 گفتم:

 خانوم تمام مدارک و پرونده هاتون توسط دادگاه فسخ شد   نا ی_سول

 هردوشون نگاه کردم و ادامه دادم  به

  یتو گهید یعنیشرکت ازتون سلب شد  نیا  یتو   تیر یمد   تیهم مسئول  ی_از طرف
 ن ی ندار یسهام چیه  نجایو ا  دی ستین رهیمد   ئتیه

لحظه بودم و چه قدر سرش    نیندم چه قدر منتظر ا لبام نشو  یلبخند گنده رو  هی
 بچزونم  یحساب  نویرفتار کنم انگ یکرده بودم که چه طور  یالبافیخ

   ارنیبچه ها براتون م لرویوسا   دیخان نگران نباش  نیانگ  گهی_خب د

 بعد به نگهبان شرکت اشاره کردم  و

 دیبدرقه کن دی تونیخانو م نی خانوم و انگ نا ی_خب سول
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زدمو رومو   یا  گهیلبخند د  نایسول  نیو چهره غمگ نی انگ یحرص افه یتوجه به ق  بدون
 ازشون گرفتم مهرانا هم دنبالم راه افتاد

 ی گفتم خبر داشته باش شهیتموم نم نجا یکار ا نی _انیانگ

 دیبه هاکان رس  نجایسلطنت ا  گهید شیآخ ترسوندی زدم منو از باد هوا م یپوزخند
چشمام   یافتادم باز غم تو   نیراد ادی گشت سرجاش  ی مدوباره بر یهمه چ  ینطوریا

سخت    کمیافتاد جمع سه نفرمون حاال دو نفره شده بود   ینشست کاش اون اتفاق نم
 سخت  یلیبود خ

 

 ( لی)د

ورجه وورجه کرد   یحساب  زیبودم و کارن هم اون سر م زیسر م هی طور که من  همون
 چنگالو بهش نشون دادمو گفتم: 

 خوشمزس  یلیخ ست ی ن یویک هیاصل شب   یبخور ییخوایکه م ینیا  نی_بب

 گفت:  کردیاز دستم فرار م کهی درحال کارن

 خورم ی _باشه باشه مکارن

بهش بودو به سمت   ی ویکه ک یخم شدم و چنگال کمی بعد مودب به سمتم اومد منم  و
باز فرار کرد با حرص   دویعقب کش عی سر یلیجلو اورد اما خ دهنش بردم اونم دهنشو

 هم بستم  یچشمامو رو 

 ی و بد عادت شد طونیش نقدریتا حاال تو ا ی_از ک

 ی که تو مامانم شد  ی_از وقتکارن

 دوباره دنبالش کردم که اونم فرار کرد دموی کش یحرص پوف با

 ه یویک هیخوشمزس کارن فقط شب  یلیخ نی _ا
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 ل ی باشه متنفرم د یو ی ک هیکه شب یو هرچ  یو ی_من از ککارن

حرف    ریدوباره دنبالش کنم که همون لحظه هاکان که رفته بود طبقه باال تا با دم خواستم
نه اومد دستمو که چنگالو باهاش   ای کرده  رونیاز شرکت ب  نارو یو سول نیانگ نهیبزنه بب

  عیخورد همون لحظه سر  روی وی کگرفته بودم گرفت و چنگالو به سمت دهن خودش بردو 
از   ادیبدم م یو یاز ک گهی بچه چرا م نیا  دونمینگاه کرد من م انکارن اومد و به منو هاک 

  یصورتشو توهم برد بعد دستشو به معن  کمیگرفته بود هاکان   ادی شی جناب دا نیهم
 نه تکون داد

 بدمزس کارن به نظر من اصل نخور  میلی_خهاکان

دراورد که قلبش به درد اومده کارن   نارویا  یقلبش گذاشتو ادا  یبعد هاکان دستشو رو  و
 د یپر  ن ی با ذوق به سمت مبل رفتو باال پا

 آخ جــــــــون  خورمی نم یو یک گهی جونم اومد د یی_داکارن

 حرص به سمت هاکان برگشتم  با

  یبرا یو ی ک خچهیاز صبح دارم درباره تار   ؟منیکنیکار م یچ یدار یفهم یم چی_هاکان ه
 اونو بخوره   نکهیا  یچرا؟برا  دمی م  حیبچه توض نیا

کارن ساکت شده بود و منتظر به حرف اومدن   ستاد ی روبه روم ا یبا حالت جذاب هاکان
  یاما من هرچ کردن یم یعمل شونیا  کردنیامر م  شونیا  یهرچ گهیبود بله د شی دا
 دادیبعد انجامش م دنیناز کش یبعد از کل گفتمیم

  میقراره شروع کن یسه نفر ی_خب به نظر من چون امشب شب اولمونه که زندگ هاکان
 می توسعه و گستردش کن نو یقوان کمیبهتره  

بلند   عیاز مبل ها نشست اما کارن سر   یکی  یمبل افتادم هاکان هم رو یرو  یخستگ با
 شد

 یی دا میبد رشیی_اره اره تغکارن
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 به کارن اشاره کرد  هاکان

 بهت بگم یزی چ هی خوامیم  ایب ی_ولهاکان

کارن   یبگه هاکان دستاشو دور بازو  یچ خوادیم   نمینگاه کردم بب ییبه جناب دا  منتظر
 خودش ثابت نگه داشت   یگذاشتو اونو جلو 

  هی  یدیخوش به مدرست ادامه م یبه روال عاد گردهیبرم ی_از فردا به بعد همه چهاکان
 باشه؟  میبه وقت خواب هم دقت کن د یبا یاز طرف یدرس بخون دیو با  یدار فی مدت تکل

 کنه نق زد یمدرسه نره و همش باز  گهید  نکهیا  یکه خودشو گذاشته بود برا  کارن

 توروخدا  یی دا ی_ولکارن

افته   یمن م   ادیاالن   هیعجب بچه ا نیبه سمت من برگشت بب یمظلوم   افهیبا ق بعد
هوا تکونش   ی چنگالم دستم بود و تو  کهیدرحال  ادیبر ب تونهینم شی از پس دا  دونهیم
 گفتم:  دادمیم

خونه هستن و   نیخودخواه ا  شونیبه من نگاه نکن کارن جان چرا؟چون ا ینطوری_ا
 خودخواهن  شون یچون ا کنمیبازم تکرار م شهیاون بگه همون م یهرچ

  نکهیا  یکارن به سمتش برگشت برا  یکرد اما وقت  ییصدا یتک خنده مردونه ب هاکان
 صدا زد  شو ی دا تی کارن حفظ کنه خندشو پاک کرد کارن با مظلوم یسامشو رو 

 یی _داکارن

 هم بست   ینه باال انداختو چشماشو رو  یابروهاشو به معن هاکان

 نگام کن خب دلت بسوزه برام عه  یی_داکارن

کارنو از خودش   یبازش کنه هاکان هم دستا هاکان برد تا یدستشو سمت چشما  بعد
 جدا کرد 

 کارن  شهی _نمهاکان
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 نجام یمن ا   نهیمهم ا ستی_باشه مهم نکارن

که   یا   وهی مبل نشست هاکان دستشو سمت ظرف م  یاومد کنار من رو  دوی بعد دو و
 توش پوست کنده بودم برد بعد به سمت من برگشت  یویک

 امتحانش کنم گهی د خوامینم ؟منیتو بخور ییخوا ی_خب نمهاکان

از دستش گرفتم و با شک بهش نگاه کردم هاکان کف دستاشو بهم چسبوندو   ورویم  ظرف
و   ستادیا  شی بلند شد کنار دا عیخودش گرفت و منتظر بهم نگاه کرد کارن هم سر  یجلو

 نگاه کرد  به من 

 ه؟ ی_چ

 ش ی که خودت بخور خوانیخونه م نی ا  ی_مرداکارن

 بخور خانوم خونه  ی د یشکنجمون م یو ی ک هیبا   یچه طور ی _اره تا بفهمهاکان

دهنم گذاشتم   یروشونو کم کنم تو  نکهیا  یبرداشتم و برا یو یقاچ از ک هی  دمیکش یپوف
صورتم تو هم رفت که باعث شد هاکان   نی تو ذوقم زد به خاطر هم یبدجور  شی اما ترش

 با خباثت بهم نگاه کنه و ابروهاش باال بره 

 ده یمف یلیخ یخب قبول دارم که ترش و بدمزس ول یلی_خ

 به زور تو حلقت کرد؟  یوی امروز چندتا ک  یی_داهاکان

 به سمتش برگشت  تیبا مظلوم کارن

 _سه تا کارن

 به سمتم برگشت  هاکان

 چهارتا شهیاالن رو هم م یهم به خورد من داد  یکی_ هاکان

 اعتراض بهش نگاه کردم  با
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 به خوردت دادم  یمن ک  یخورد  روی ویک ی خودت دست منو گرفت ؟تویچ یعنی_

 ی داد یبه خوردم م گهی جور د هیقطعا   خوردمی_اگه نمهاکان

 دادو بهم نگاه کرد  هیبه مبل تک نهیبه س دست

 بخور  گهید  ی_زودباش سه تاهاکان

هاکان با   کرد یکارن داشت بهم نگاه م دیبا حرص بهش نگاه کردم که خند دمو یکش یهوف
  دیبه خاطر اون بچه با یعنیاشاره کرد که  کردیچشم و ابرو به کارن که داشت بهم نگاه م

ردم  به سمت دهنم ب گهید ی کیمواقع الگوشون من بودم   نجوریبله ا رهیبگ ادی بخورم تا 
  یبخورم که همزمان صدا  گهی د  یکیتوهم رفت خواستم  صورتم شی خوردم و باز از ترش

 د یکارن و هاکان با هم به گوشم رس

 _نه

 که کارن جلو اومد  خوانی م یباز چ نمیهردوشون نگاه کردم بب به

 ی شیم تی اذ   لی_نخور دکارن

اون    دیبا می نعمت خدارو حروم کن دیگفته نبا لینخور و چون مادر د  گهی_راست مهاکان
 م یچند قاچو که مونده بخور

 یلیمونده بود مال خ ادشیهاکان چه قدر خوب اون حرفم   ینگاهم رفت پ ناخواسته
خوب   ادی هنوز باهم رابطمون ز   کردمویم یآشپز یکه برا  ییبود همون وقتا  شیوقت پ

 خوشم اومد  ولی سرش بود هنوز ا  ینشده بود اما اون حرف تو

 ی بخور یتونیتو م  یتر یتو از هممون قو   یی_دارنکا

 بلند شدم رفتم کنارش نشستم یثینوبت من بود با خب نباریجا خورد ا کمی  هاکان

 یی تو مونیقو گهی_کارن راست م
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کرد به هردومون نگاه کرد   یقاچ برد خواست بخورتش اما مکث  هیدستشو سمت  هاکان
  دنیصورتش توهم رفت ناخواسته با د  یدهنش گذاشت وقت یبعد چشماشو بستو تو 

بود   شی که آخر  گهیدونه د ه یخواست  نکهیزدم هم یحالتش ضعف کردمو لبخند   نیا
 م ینگاه بکن  هشبرش داشتو خوردش که باعث شد ب عی برداره کارن سر 

 میزور بگ می به دا میبشه چون باالخره تونست یو یمورد علقم ک  وهی_فکر کنم مکارن

بل   طونیش یا  میدیقد همو خند  میبعد به سمتم اومدو دستشو باال اورد باهم زد و
 کردو به هردومون نگاه کرد  یهاکان هم تک خنده ا 

 

 )هاکان( 

قهوم پر از قهوه بشه  وانی بودم که ل نی داده بودم و منتظر ا هیتک  واریبه د یخستگ با
روش خم شدو   ستادی به سمتش برگشتم پشت اپن ا دمیکه شن لروید  یقدما  یصدا 

 چونش برد بهم نگاه کرد   ری دستاشو ز 

 د؟ ی_کارن خواب

 _اوهوم لید

نه   گمیمن م یپس وقت شهی نم تی دوتابشه خوب ترب یباشه وقت ی کی  دی_حرفمون با
 بخوابه تو نگو حاال ده

 چپ چپ بهم نگاه کرد  لید

 نخور ییبخوره تو نگو بدمزس دا یو ی ک دیبا گمیمنم م  ی_وقتلید

 بهش نگاه کردم  دمویپشت سرم چسب واریبه د 

 بشه  یوی مورد علقش ک  وهیم  شون یکار من باعث شد که ا نیخانوم اما هم دی_ببخش

 زد یحرف هی_اون حاال  لید
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 اپن ور رفت  یرو  وانیبا ل کم ی لی نداشت د ده یفا   لیکل جروبحث با د دمیکش یپوف

نگاه   لمیروز فقط دو ساعت ف  هی ینداره تو  یلزوم ی ریبهش سخت بگ یادی ز  دی_نبا لید
 کنه 

 درس بخونه؟  یپس ک کنهی م ی_درعوض چهارساعت باز 

  کنهیکاراشو م یعاد  نطوریهاکان هم یکن نییساعت تع ستین یاز ین نهی_منظورم ا لید
 کنهی فرق م یمجرد بود   کهیاالن با زمان

 فرق کرده  ی خودم همه چ ییسکوت خونم آرامش خونم تنها دونمی_م

گاه خودش قرار   هیآرنجشو تک لی رفتم د لیکه پر شده بود برداشتم به سمت د وانمویل
گاهم   هیاپن خم شدم و آرنجمو تک ی اون رو نیاپن خم شده بود منم ع یداده بود و رو 

 قرار دادم 

تو و کارن توشه اما آرامشم    یصدا   گردمیبرم یرفته چون وقت  نی_سکوت خونم که از ب
 خودم   یشده چون کارنو کنار خودم دارم برا شتریب

 د یابروش باال پر  هی لید

 ؟ ی چ تی _تنهالید

 خوشگلش نگاه کردم  یچشما  به

 خونه ممنوع است  نی به ا یویمثل قانون ورود ک ستیمهم ن  گهی_اون د 

اما من همچنان بهش نگاه  انداخت  نی با ناز سرشو پا دیکردم که اونم خند یخنده ا  تک
 کارن بود که خواب بود  لشیدل د یشا میزدی آروم حرف م یلیباهم خ دایجد  کردمیم

 د یمادرت به ذهنم رس  کردمیداشتم فکر م ی_وقتلید

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد  بعد
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  میریکارنو پس بگ  میتونست نکهیمادرت؟فکر کنم از ا   شیپ شی ببر ییخوا یم ی_کلید
 شهی خوشحال م یلیخ

 کج کردمو گفتم:  لبامو

 _حتما 

 راست شد و موهاشو پشت گوشش زد لید

 ؟ یزنگ نزد  ؟بهشیچ یعنی_ لید

 _من زنگ نزدم اما حتما تا االن مهرانا خانوم بهش خبر داده 

 حرفو بزنم  نی اخم کرد انگار انتظار نداشت ا  کمی لید

اما حتما    ستیرابطتون باهم خوب ن کمیبه خاطر ازدواجمون   دونمی هاکان م  نی_ببلید
 ده یشن تی از منش  روی مهم نی ناراحت شده که خبر به ا یلیخ

 عادت داره  زا یچ نی _مامانم به ا

 کرد یم کهیت کهی_اگه مامان من بود که منو تلید

 اپن خم شد  ینگاه کردم دوباره رو  بهش

 ی باش یمیصم شتر یدرت ببا پ کردمی فکر م نیهست یمی صم  یلی_معلومه خ

  شهیتر م یمیسن مشخص به بعد با مادرش صم هیاما خب انسان از   نطوره ی_هملید
  شهیم   یکه مادرم چه حال کنمیفکر م نیبکنم به ا یکار  هی نکهیقبل از ا شهی مثل هم

 ی کرد  شیبا ازدواجت اونو عصبان ی_اره ول

به نظرم   کنهیشده باشه بازهم منو درک م یاگه عصبان   دونمیم کرد ی_اون فرق ملید
 م یبهم هست هیما دوتا شب  میکرد یکه فکرشو م  یزی از اون چ شتریب

 به خصوص لجباز بودنمون  گفتی به نشونه اره تکون دادم راست م یسر
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از   نیدو تا دوست بودن مامانم به خاطرهم نهیبه مادرم وابسته بود ع  یلی_هانا هم خ
 اون باغ حبس کرده  یو خودشو تو  دهینام یزندگ

و پرحرف نبود سکوت کرده   طون یش گهی د دادیداشت به حرفام گوش م لیکردم د  یمکث
 بود تا من حرف بزنم 

 رم ی هانا بم یمن به جا  دادیم حیترج ادی _به احتمال ز 

 هول داد کمی زو یم  یرو وانی ل لید

 کنه یفرزنداش نم  نیب یانتخاب نیهمچ  یمادر  چی_چرت و پرت نگو هلید

 تکون دادمو نگاهمو به اپن دادم خودمم دوبه شک بودم  دی به نشونه تا یسر

چه قدر روز تولدش بهش خوش   یدونیباغ؟م میببر  ی_خب هاکان خان کارنو کلید
 شه یمادرتم عوض م  یحالو هوا  ینطوریگذشت؟ا 

گاه   هیتک  آرنجمونو مو یاپن خم شد  یو رو میبرگشت مونیباهم به حالت قبل هردومون
 بزرگ مردونم گرفتمو به چشماش نگاه کردم  یدستا  یدستاشو تو  میخودمون قرار داد

 شهی م یچ مینی_حاال بب

 سرشو باال اورد  یبهم زد به دستامون نگاه کرد بعد با حالت ناز  یلبخند  لید

 میدست به کار بش  شهی م  یچ مینی_نبلید

 

 ( لی)د

داشت کتاب   یالیخیچشمامو باز کردمو با حرص به سمت هاکان برگشتم که با ب کلفه
 سرم گذاشتمو بهش نگاه کردم   ری دستمو ز  خوندیم

 م؟ یاتاق بخواب هی  یتو  م ی_مجبور
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 کتابش بود اما به سمتم برگشت    یهمچنان توجهش رو هاکان

 _جانم؟ هاکان

اومد که هاکان   یم شیکم پ یلیبهش ندادم خ یتی باال رفت اما اهم کمیقلبم   ضربان 
  گفتیاون م نو یا  یجلو یعنیاومد   ینم شیاصل پ  زدمیم  ییبگه جانم منم عجب حرفا

 بودم  دهیخلوت خودمون تا حاال ازش نشن یتو  یجانم ول

 میاتاق..بخواب هی   ی..تویی..منو تو..دوتامی..مجبور گمی_م

 از طرز شمرده شمرده حرف زدنم خندش گرفته بود  هاکان

 م یاره مجبور مونهی م نجایکارن ا کهی_تا زمانهاکان

 ه؟ یکار سخت یلیبچه کوچولو خ هی_مگه گول زدن 

 یچ یی خوایم  ادیب گهیشب د هیاگه   شمونیاومد پ  م یبود دهیکه خواب شبی_د هاکان
 م؟ یخوابیتو اتاق جدا م میدعوا کرد  ت ی با دا یبگ یی خوای؟میبهش بگ

 ریشب بخ یخیب  شهیبعدش به دعوا ختم م دونمیبگم اما م تونمی _من که م

 کار شد  نیبهش پشت کردم و خواستم بخوابم که صداش مانع ا دوباره

 م یخودمون بذار نیب  نیقوان  یسر  هیبهتره  میخوابیاتاق م هی  ی_حاال که تو هاکان

 :دم یدندونام با حرص غر  یحرص به سمتش برگشتم از ال با

 ؟ یباز بهش اضافه کن ییخوا یوجودنداره؟م یادی _به نظرت قانون ز 

 به نشونه اره تکون داد یتمام سر ییبا پرو  هاکان

کن مرتب  یسع یپخش و پل کن ینطوری لباساتو هم خوامی_اوهوم مثل نمهاکان
 سر جاش   شونیبذار

 خودم منظـــم هستم جناب آصلن خان   ی_من به اندازه کاف



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1435 
 

 ی تخت گذاشت یرو  ستوی_اوهوم اما اون روز حوله خهاکان

 _اونو نذاشتم فراموش کردم که برش دارم

  شی ذات یتکون داد و باز با خونسرد دی به نشونه تا یبه ملفه روش نگاه کرد سر هاکان
 ادامه داد

 ی فراموش کرده بود  نیزم ی_جورابت رو هم رو هاکان

جوابشو دادم محاله من از   یاما منم با بدجنس  دادیم  لمیجمله خودمو تحو  شعوریب نیبب
 ارم یکم ب نیا

 _اونو فراموش نکرده بودم خودش افتاده بود 

 م یدیفکر کنم به توافق رس ی_آها حاال هرچهاکان

 گفتم: سرم گرفته بودم   ریبه نشونه اره تکون دادم همون طور که دستمو ز  یسر

 کارو کنم .  نیدوستددارم ا کهویقانون بذارم آخه  هی خوامی_با اجازت منم م

 بشه یجور  هیکرد که باعث شد دلم   یتک خنده مردونه ا  هاکان

 ن ی _بفرماهاکان

 بخوابم  تونمیروشنه نم ی؟وقتیچراغو خاموش کن شهی_م

 خونمی_اما من دارم کتاب مهاکان

 ی کن تی رعا نویقوان دیبا  ستی_مهم ن

 بعد دوباره بهش پشت کردم  و

 آصلن خان  ری_شب بخ

ناخواسته    دیکتابشو کنار گذاشت و المپ اتاقو خاموش کرد و درازکش  دیکش  یپوف هاکان
 بستم  گهی همد  یزدمو چشمامو رو  یلبخند محو 
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 ( نیلی)آ

هم که قهر کرده    یکیخانوم که شوهر کردن اون  ل ی کس خونه نبود د  چیشده بود ه شب
از مانکن هام بودم که لباس تنش  یکیمو عروسکم روبه روش نشسته بودم  من بود 

سبز براش    یکیتوپ پلست هی بود با   ش یاسمشم روک  کردمی م یاون طراح  یرو کردمویم
سرش   یهم رو   سیکله گ هیبودم   دهیسر درسته کرده بودمو چشم و ابرو هم براش کش

پوست   مویداشتم نارنگ  کهیکه بهتر بود درحال ییاز تنها  زدمیگذاشته بودم باهاش حرف م
 با غم گفتم:  کندمیم

دم کنم وله   ییچا گمیم شهینم  دهیخونه شن ی تو  ییصدا   چیه شیتوروخدا روک ینیبی_م
   ییچا  فهیح

 دم ینال ی کردمو با زار یمکث

 ا یخدا  شهیم یبدون اکشن من چ   ی_آخر عاقبت زندگ

به سمت   ع یسر   دیدلمو شن یفکر کنم خدا صدا  ولیزنگ در به صدا در اومد ا  یصدا   کهوی
  دمو یکش یدر پوف یخانوم از پشت چشم نبیز  دنیبازش کردم با د جانیدر رفتم با ه
 درو باز کردم 

 ؟ یخوب نبی_سلم خاله ز 

 ؟ ی_سلم دخترم چه طور

 ن؟ یکن زونی اونارو آو نی خوایم  نی_ممنون پرده هارو شست

 گس ید  زیچ هیدفعه مسئله  نیا  ومدمیاون ن ی_ نه برا 

 دی بفرما نبیباشه خاله ز  ری_خ
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داشته و نداشتن   یدستمون هرچ یزوج کنار  نیدزد اومده تو محله زدن به ا گنی_م
بعد  یدرو پنجررو قفل کن یبرداشتن و رفتن گفتم بهت خبر بدم که حواستو جمع کن

 ی بخواب

 نبود نی خدا حاال من گفتم اکشت اما منظورم اصل ا یبهش نگاه کردم ا  ینگران با

   ی_باشه خاله جون ممنون که خبر داد 

 دخترم  ر ی_شبت بخ

  دمیکش  ینشستم پوف میقبل یرفتمو سر جا  می بستمو قفلش کردم به سمت صندل درو
عصابم خورد شد  بابا ا یمنو ترسوندو رفت ا  نبیخاله ز  نی امان از دست ا دم یترسی م کمی

 نگاه کردم  شیبه روک

  یتو  یدختر؟اصل چ میکار کن  یتو خونه چ ادیوقت دزد ب  هی ش؟اگهی روک یگی م ی _تو چ
 زنه یخونه هست که دزد بخواد با خودش ببره فقط به جون خودمون سوءقصد م نیا

 دم یکش ینگاه کردمو پوف شیبه روک بعد

 _البته به جون من 

 

 ( نی)انگ

 ی ر داد_باشه ممنون که خب 

 دم یکش یپوف یقطع کردمو عصب تماسو

 اخراج کرده؟  کردرویاون شرکت کار م یاز طرف ما تو   ی_هرکریبک

 بود ده یهم از حرفام هم  ری زدم بک یپوزخند
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هرچند    کنهیم یدادگاه برده داره دوربرشو پاک ساز  یحاال که تو  گهی _هاکان آصلنه د
 م یهم مهم نبودن اما باز بهتره از آدمامون بهتر استفاده کن ادی که اخراج کرده ز   ییآدما

 خان؟  نیانگ هی_منظورت چریبک

 دم یبه لبام کش یدست

کنه اسمش   یخراب کار لیرستوران د یفرستاده بودش تو  نای_مثل اون پسره بود که سول
 بود؟  یچ

 _بوراک؟ ریبک

 م؟ یندار ی_درسته با اون که مشکل

 ازش نمونه  یتا رد ریازم  مشیفرستاد میندار  ی_نه مشکلریبک

 ؟ یشهادت دروغ داد چ نایسردخونه سول ی _خب اون پسره که تو

 

 کل(  ی)دانا

  نی از پله ها پا نایبود سول ری هوا درحال صحبت کردن با بک یب نیکه انگ ن یح نیدرهم
  نشونی و به مکالمه ب شهیم   میقا  شنوه یم نیاومد و چون اسم خودشو از زبون انگ یم

 ده یگوش م

 _محمد؟ ریبک

 _اره نیانگ

 کنن  یکه بررس گمی م یی_اونکه تحت کنترله اما اگه بخوا 

موضوع مهم   هیما    یالبته برا   میباش یکنن بهتره مواظب همه چ ی_اره بگو بررس نیانگ
 کشتن  گروی دو تا احمق که همد یهم هست اونم دعوا  گهید
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  یزیباهم دعوا کردن و همو کشتن زن جلل هم چ دی_اونو اونطور که دستور داده بود 
 شده داداش  یمخف  یهمه چ دونهینم

شوهرش    دونستینم اوردیسر در نم  یزیچ نیانگ  یگرد شد اصل از حرفا  نایسول یچشما 
اهم  فکر کنه که رسول و جلل که ب نیبخواد به ا  نکهیسرش داره اما از ا   یتو یچه نقشه ا 

 د یبوده باشه ترس نیدعواشون شده بودو همو کشته بودن نقشه انگ

 رسول هم هست  ی_راستریبک

اسم   نکهیاز ا  نایدور خودش زد سول یچرخ دویموهاش کش ی تو  ی چنگ یعصب نیانگ
بهتر   ایبهش دست داد  یلحظه احساس کرد نفس تنگ هیوسط اومده بود   نی راننده راد

شد و اونو به   نایاون تصادف راننده سول یراننده خودش چون رسول بعد از ماجرا  میبگ
 اوردی م بردویشرکت م

اسمشو    خوامینم ی_رسول مرده و رفته اما هنوز مردنشم دردسر دنبال داره حتنیانگ
 بشنوم 

 ن؟ یکار کن یچ نی خوای_با اون مریبک

رفت کم کم داشت به سلمت  دهنش گ  یدستشو جلو  یبا ناباور نا یسکوت کرد سول نیانگ
  تی خوایچرا م نی نقش داشت؟اصل انگ ن یتو مرگ رسول انگ یعنی کرد یگوشاش شک م

 ره؟ یرسول بم

 شنی دارن دردسر م انشیما نداره فقط اطراف  یبرا  یدردسر چی _رسول مرده هریبک
 راننده خانوم بوده  ی وقت هیکه   دیدونیم

 دونمیم دونمی_منیانگ

 م یاریو کم ن میمحکم باش دیباشه با  ی_هرچریبک

 گوش ما برسن  خیتا ب توننی کنن م یبررس کمیاگه بخوان   خورم ی_قسم منیانگ
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که داشت به    ییحرفا شدی تکون داد سر شده بودو باورش نم نیبه طرف  یسر  نایسول
  نی از ا دی که هاکان..نه نه نبا  ییکار کرده بود؟نکنه اون تهمت ها  یمگه چ  دیشنیگوش م
 برادرشو کشته باشه نیامکان نداره که انگ  کردی مزخرف م  یفکرها 

 د ی_باشه شما نگران نباشریبک

 

 ( لی)د

انگار    کردیمات نگاهم م  لیخسته وارد خونه رامان شدم ن لین دنیکه باز شد با د در
  لیتفاوت و سرد تبد  یچهره ب  هیاما کم کم چهره مبهوتش به  نهیانتظار نداشت که منو بب

 شد

 ل؟ یتا حاال چندبار بهت زنگ زدم ن  روز ی_از د

 زد وارد خونه شد  یپوزخند لین 

 ادی ز  یلیخ ادی_ز لین

 خونرو بستمو دنبالش راه افتادم  در

 مهم نبود؟   ؟براتی دادی_پس چرا جوابمو نم

منو مقصر    یانصاف یبا ب نکهیبه خاطرا میاز دستت ناراحت و عصبان  نکهی_به خاطر الین
 بازم بگم؟  یدونیم

تو   هیازدواجتون الک  دونمیم  گهی منو هاکانو گرفته م  یمن رامان اومده جلو زهیعز  لی_ن
 م؟ یبه تو شک کن ست ینرمال ن نیهمش باهم ییا یم یر ی چند وقته با اون م

 کنمی _باشه نرماله درک ملین

 شد  زی م یرو  ی بعد خم شدو مشغول جمع کردن مجله ها و



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1441 
 

انقدر مطمئن    نیباورم نکرد  چکدومتونیکارو نکردم اما ه نی_اما منم بهتون گفتم ا لین
 ه؟ یچه حس مزخرف نیا یدونیتو م زنمیحرف م  واری دارم با د کردمیکه احساس م  دیبود

 خودم نگهش داشتم   یگرفتمو روبه رو بازوشو

حرفاتو گوش    دیبازهم هرطور که بود من با خوام یازت معذرت م   دمیمبهت حق  دونمی_م
که حق با توئه اونقدر   ستین  یتنها کاف  نیا لیاما منم درک کن ن یتو خواهرم   کردمیم

 که  یقبل اشتباه داشت

نگم به اطراف خونه رامان   یز ی دادم سکوت کنمو چ حیبهم نگاه کرد ترج یطور هی  یوقت
مرتب بود   یسروسامون گرفته بود همه چ کمی بود   نجایمدت خواهرم ا  نینگاه کردم ا 

 د یرسیحاال به خونه رامان م کرد یکه به زور اتاق خودشو جمع م ییلی باور کنم ن تونمینم

 م یزنیحرف م رونیب  میخودتو آماده کن بر ستی_حاال مهم ن

 کنم یکارو نم  نیرگردم خونه اما اباهات ب ییخوا ی_اره ملین

  نیلیتمومش کن آ گهیاما بسه د یلنگر انداخت  نمیبیم یبود  نجایا  یبه اندازه کاف لی_ن
 چند روزه تو خونه تنهاس 

 بهم نگاه کرد موهاشو پشت گوشش زد لین

  ادیهاکان هم ب دیبا  یکه تو ازم معذرت خواست  یهمونجور  امی شرط م هی_باشه به لین
 ازم معذرت بخواد 

حرفا   نی اون مغرورتر از ا  کردیم یکار نیهمچ هی تعجب بهش نگاه کردم هاکان عمرا   با
 کردم یحلش م  یطور هی  دیبود با

  ینگاه کن دار هیطرف به قض نی من ازت معذرت خواستم گفتم متاسفم از ا  لین نی_بب
کشش   گهی ت دتموم شدو رف  ینگفت یزیتو چ می دیشکر که فهم یدی تقاص کارتو پس م

 نده

 زد روشو ازم گرفتو مشغول کاراش شد  یپوزخند لین
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ازم   ادیاونم ب  دیشده با  یانصاف یتموم نشده حاال که در حقم ب یچی ه یآبج نی_ببلین
 کنه  یمعذرت خواه

 ؟ ی کن نشیسخت تر از ا   رویهمه چ یی خوایم  لی_واقعا ن

 یآدم ن یهمچ هیبه  ل یکه خواهر کوچولوم تبد  شدیبهم نگاه کرد باورم نم ییبا پرو  لین
 شده باشه 

  لی منم با کمال م ای  کنهیم  یازم معذرت خواه  ادیم  ای من حرفمو زدم  خوامی_اره ملین
 کنمیم  یزندگ نجایهم

  یوا  دمیکش  یاز اتاقا رفت و درشو محکم بست پوف یکیبعد روشو ازم گرفت به سمت   و
 کردم یم یراض یکار کنم حاال هاکانو چه طور یمن چ  نیخدا از دست ا 

 

 ( لی)د

اتاقش که   یکجا رفته تو  ی عنیبابا  یبود ا  یکه خال نمیباز کردم پوف ا رویاتاق بعد  در
 به روم زد  یبا مهرانا خانوم روبه رو شدم لبخند کهوینبود در اتاقو بستم که 

 خانوم؟  لی _دمهرانا

 نم ی_سلم مهرانا خانوم اومدم هاکانو بب

 تبلتشو به خودش چسبوند   شیشگیطبق عادت هم مهرانا

 بهشون خبر بدم؟  نی خوای_رفتن جلسه ممهرانا

 مونمیمنتظرش م  نجایمزاحم بشم هم خوام ی نم ستی_نه الزم ن

 ن؟ یدار لیم  یزیچ لتونهی_باشه پس هرجور ممهرانا

 دی_نه ممنون خسته نباش



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1443 
 

خسته شده بودم   یلیداخل شرکت نشستم خ یراحت یاز مبل ها  یکی  یرفتن مهرانا رو  با
..البته بخواد بره  موندمیفکر کنم کل طبقه باالرو گشته بودم کاش توهمون اتاق خودش م

پس خوبه چون اصل حوصله ندارم از سرجام پاشم تا اتاقش   شهیرد م  نجایاتاقش از ا
برداشتم ورق زدم و به عکس برج ها و ساختمون ها   زویم  یرو  یاز مجله ها  یکیبرم  

زدم   یلبخند  دمویکش یاسمش دست  یکار هاکان بود ناخواسته رو   ناینگاه کردم همه ا 
 رومو گردوندم  ییآشنا  یصدا  دنیصفحه بعدو نگاه کردم که با شن

 _سلم 

 ی_عه سلم رامان خوب

 روبه روم نشست  زیم  یمجله هارو کنار زدو رو   رامان

 ممنونم به خاطر کارت   دمتی ند گهی زد د بتیغ کهو ی_بعد از دادگاه  

 دوارم یام یعنیشما خوشحالتره  شیکه درست بودو کردم کارن پ ی_منم کاررامان 

  دونمیدلخور بود حتما باز با هاکان جروبحثش شده بود نم یزیچ هی نگاه کردم از  بهش
 نبودن  ینطوریکه قبل ا نایباهم سرد شدن ا  نقدریا دا یدوتا جد ن یچرا ا

 شک نکن  نیمطمئن باش به ا  دم یو ادامشم م  کنمیخوشحال کردنش م یبرا  ی_هرکار

 حرفم تکون داد  دی به نشونه تا یسر

 رم استرس دا  کمیهنوز   یول دونمی_مرامان 

دستم نگاه کردم هوف   ی کردمو نگاهمو ازش گرفتم دوباره به مجله تو دی تا حرفشو
 ییا یب ییخوا یهاکان نم

 ده ینشون م یزمان چ  مینیشما بهتره حاال بب شی_االن که بودنش پرامان 

خم شد و بهم نگاه   کمیکردم باز نگاهمو ازش گرفتم رامان   دی زدمو حرفشو تا یلبخند
 کرد 
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 ؟ یینجا ی_خب تو چرا ا رامان 

 ل ی_به خاطر ن

زده بود پسر   ییحدسا هی کرد فکر کنم خودش    نی گفت و سرشو باال پا یآهان رامان
 اد یکردن همه ماجرا تا هاکان ب فی شروع کردم به تعر  بایبود تقر یباهوش

 

 ( نای)سول

کردن   یمشغول آشپز فی ه رفتم النبود به سمت آشپزخون یاطراف نگاه کردم خب خبر به
 بود

 خانوم  ف یال ی_خسته نباش

 خانوم  نا ی_ممنون سولفی ال

  ی از خدمتکارها  یکی فی خودمو مشغول نشون دادم ال ختمویخودم آب ر یبرا کمی
 شناختمشیخدمتکارها م هیاز بق  شتریبود که ب نجایا  یمیقد

 ف؟ ی_ال 

 _جانم خانوم؟ فی ال

تو اونو   یداشتم رسول پسرعمو یمی راننده قد هیازت بپرسم من   یسوال  هی خوامی_م
 برامون اورده بود؟ 

رانندتون رسول   نیاورده بود درواقع ا   گروید یکی من  یخانوم پسرعمو  نای_نه سولفی ال
 کرد  یکار م داشتنیکه نگه م  ییها   سیسرو  ی تو

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 کرد؟ یکار م  سی سرو  ی_تو 
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  نجایراننده ا  نهمهیا  یکار کنه وقت نجایا  ادیب دیکه چرا با  می_اره ماهم تعجب کرده بود فی ال
 شده و مرده  فیکث  یکارا  ریدرگ میدیوجود داره بعدش فهم

 ؟ یرسولو دار ن ی_خب تو آدرس ا 

 ن؟ یپرسی_نه خانوم چرا مفی ال

 گذاشتمو بهش نگاه کردم  نکیس  یآبمو رو وانیل

 بکنم  یکار هیخونوادش  ی_گفتم برا 

 تابهش بگم  دی خوای اگه م  شناختیرسولو م ن یا  ی_من برادرشوهرم دوستا فی ال

به اطراف نگاه کردم نگران بودم هرلحظه   کمی  ستادمیشدمو روبه روش ا  کی نزد بهش
 بشه دایاون جاسوسش پ  ای  نیسروکله انگ

 باشه ینطوری کمکم ا  خوامیحرفامون خبردار نشه م ن یاز ا  یکس ی_خب تو ازش بپرس ول

 کنم یمن درستش م ست ی ن یخانوم مشکل نای_باشه سولفی ال

 _پس منتظرم 

 

 )هاکان( 

و رامان شدم   لی متوجه د کهوی اومدم به سمت اتاقم به راه افتادم که   رونیجلسه که ب از 
االن   دوارمی ام  میبا رامان کرده بود کی بحث کوچ هیامروز   زدمیکه داشتن باهم حرف م

 ادین شیپ  نمونیب یبحث گهید

 ی نداشتم که اومد ل؟خبری_د

 زد   یلبخند خواستن دنمی با د لید

 یی ای مزاحمت بشم منتظر بودم تا ب  خواستمینم یجلسه بود  ی_تو لید
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 حد با درکو شعور بود خوشم اومد خوبه    نیتا ا  نکهیا از 

 تو  نی ایداخل ب می_باشه پس بر 

هم وارد شد و پشت سرش رامان هم اومد تو و   ل ی به سمت اتاقم رفتمو درو باز کردم د 
شونش منظم   یرو  فشویهم ک  لیزد د هیرفتو بهش تک شی کنار واریدرو بست به سمت د

 کرد  

 ه؟ ی_خب مسئله چ

 شرط داره  هیبرگشتنش به خونه  یحرف زدم برا  لی _با نلید

 ستادم ی مقابلش ا  

 ؟ ی _خب چه شرط

هم بست و بازش کرد سرشو باال اوردو بهم   یانداخت چشماشو رو  نی سرشو پا لید
 به خودم به شونه هام  مینگاه کرد اما نه مستق

 ی کن یازش عذرخواه خوادی_ملید

 شورشو دراورده بود    گهیدختره د  نی؟ا یچ  یعنیاز هم باز شد اخم کردم   دستام

 ؟ ی چ ی_برا 

منوتو   نیرفته به رامان گفته که رابطه ب لیکه ن م ی_درباره همونکه اشتباه متوجه شدلید
 م یکرد  یکه درحقش ناحق گهیخودش م شیپ هیالک

کردو فراموش   لیکه ن ییمن کارا  کنمیکارو نم  نیامکان نداره اصل ا یز یچ  نیهمچ لی_د
 کنمینم

  دمیکارو انجام نم نیوقت ا   چیکه من ه دونستیم  دیبا غم روشو ازم گرفت اون با لید
 کرد یم  یاومد از من عذرخواه یم   دیاون با   نیب نیا  لیبه خصوص از ن
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 یبحث و تموم کن نیا  ییروبه راهه اگه بخوا  یهمه چ   شهینم لیدل  می_چون کارنو گرفت
 ندارم  یعذرخواه یبرا  یمن قصد 

گفته بود    نکهیانگار از ا  کردیتکون داد عقب عقب رفت هنوز هم بهم نگاه نم  یسر لید
 بود  مون یپش

 یخوددان ؟باشهی_قصد ندارلید

چرخوندمو کلفه روش    مویصندل  دمیموهام کش یتو  یرفت کلفه دست رونی از اتاق ب لید
 نشستم که همون لحظه دوباره در اتاق باز شد 

 م یدار یاطلعات   هی _آقا هاکان درباره رسولمهرانا

باعث شد مهرانا تازه متوجه حضور رامان   نیوسط حرف مهرانا که هم  دیرامان پر کهوی
 اتاق بشه  ی تو

 کرد؟ یداداشم کار م نی ماش  یکه تو  ستی ن یهمون رسول نیا   نمیبب سای _وارامان 

 برداشت  شوینی ب یرو  نک یع مهرانا

 _بله آقا رامان مهرانا

 کردن؟  دایشد؟خونوادشو پ ی_چ

  یزیکردن اما چ  قیتحق نترنتیا  یرسول تو  یها  ی_بچه ها درمورد اشتراک گذارمهرانا
 ی سالها  خچهیتار  یبه اشتراک نذاشته حت روی زی چ چیه ریسال اخ هینکردن   دایپ

شروع کردن که به خونوادش دست   رویا  گهید  یها   یگذشتشم پاک کرده بعدش بررس
 و به مکان طرف رسوندمار   نمیکردن ا دایپ

تکون دادمو با دقت به حرفاش گوش دادم مهرانا همه کارهاش   دی به نشونه تا یسر
 اعتماد داشتم  یلیو درست بود بهش خ قیدق

 ن یشما آدرسو برام بفرست هی_عال
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 هاکان خان   فرستمی_االن براتون م مهرانا

 که رامان جلومو گرفت  رونیبلند شدم خواستم برم ب میصندل  یرو از 

  یو بعد وادار کرده بود  ی کرده بود بیتعق  اروروی  نیتو ا  نمیبب  سایوا   سای _وارامان 
 بزنن؟  گروی همد

  نویکنم که ا دایپ یاگه مدرک نهیکه رسولو مجبور کرده بود انگ یرامان کس ستین اینجور ی_ا
 شم یحت متا آخر عمر را  نیبندازه زندان منم از انگ نویانگ  تونهی ثابت کنه م

 ی ادامه بد  ل یبا د تیبه ازدواج دروغ یستیهم مجبور ن  ینجوری_ا رامان 

به نشونه اره تکون دادم اما خدا   یسر  اوردمی خودم ن یبود اما به رو  نیهم دردش
 گفت ی اون دو جملرو م یوقت   گرفتی چه قدر حرصم م  دونستیم

 ؟ ییا ی_باهام م

 _معلومه رامان 

همون لحظه آدرس برام ارسال شد به رامان نگاه کردم که   میاز اتاق خارج شد باهم
 روشن کنم..  رویامروز بتونم همه چ دوارمیفکر بود ام یتو  یحساب

  یسرمو به پشت  کردمیم یکراواتمو باز کردم احساس خفگ یمبل نشستم عصب  یرو کلفه
اما اشتباه    شهیم تموم  یامروز همه چ کردمیمبل چسبوندمو چشمامو بستم فکر م

   کردمیم

 ها ؟  یکرد یفرار م  ی"_چرا داشت

 م؟ یبنداز  رتیگ یکرد یاره؟فکرشو نم بندم یفلنگو م یگفت ی د ی_تا مارو درامان 

رسولو   یفرار کردم من هر از گاه  نیبه خاطرهم د یسی شماها پل کردمی _داداش من فکر م
دوست   یل ینداشت منو خ ادی ز  لینداشتم چون فام یخبر فشیکث یاما از کارها  دمیدیم
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برام   کمی اومد  یم  یدستش درد نکنه هر از گاه  دونمیچه م کردیداشت و ازم مراقبت م
 ذاشت یپول م

 کنه؟ یکار م  یچ گفت ی_نم

بعدش که   دونمیجا و مکانشم نم کنهیکه کار م شناختمیم  رکاریتعم هی_من اونو به عنوان  
که   دمیترس دن یهم اون موقع لو رفت و همه فهم نیماش یمرد دست کار  یاونطور

 گفت من تنها کسوکارشم  شهی سراغ من چون م انیب سایپل

  ای سیپل  شیپ برتتیکنه که م دتیتهد ادیب یکی مثل   یبهمون بد  ی _اگه اطلعات خوب
مطمئن باش پاداش   یبهم بگ ییای ب یفهمیم ندهی درآ  ای  یکنیکه پنهون م یا  گهید  زیهرچ
 مهمه   یلیاطلعات برام خ  نیا  دمیبهت م  یخوب یلیخ

 کنن یبهت شک م شتریب یزود در نر  ینیبی_بهتره تا دونفرم مرامان 

 _باشه حتما" 

خط خورد من   نمیبود که ا  اروی  ن یا  دمیشد باد هوا تنها ام یهمه چ ی چیه  دمیکش یپوف
صورتم    ینداشتم دستامو جلو  هشیعل یمطمئن بودم که کار اون ناکس بوده اما مدرک

  اوردمی به دستش م یسرنخو چه طور ن یکردم؟ای کار م یگرفتم و چشمامو بستم چ
 برقرار کردم  سوتما   دمویکش یزنگ خورد کلفه پوف لمیموبا

 هان؟ یدنبال کارن ال  ی_رفت

 د؟ یشینم  یبگم عصبانبهتون   یزیچ هی_آقا  هانیال

 هانوینفر به خصوص ال  هی یتی مسئول یاخم کردم اصل حالو حوصله خبر بدو ب کمی
 نداشتم  

 هان؟ یشده باز ال ی_چ

 داخل رستورانشون  یبرا  دیاومدم خر   نیلیبگم..آقا من با آ  ی_چه طورهانیال
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 هامو محکم مالش دادم  قهی هم بستمو شق یمحکم رو   چشمامو

 دنبال کارن برم..واقعا شرمندم  دینبود با ادم یاصل   یعنی ..زهی_بعد..چهانیال

 :دمی نگاه کردم با حرص غر  میساعت مچ به

 بهش؟  یخودتو برسون  یتونی نم شهیم لیکارن تعط گهی ساعت د  هی_

بازار  مدرسش اون باالس خب از   رسمی فاصله دارم به موقع نم یلی_آقا باهاش خ هانیال
 دوره   کمی

 داد زدم:  یعصب

 کار کنم؟  ی من چ یگی _االن م

زدم   یدور خودم چرخ  زدمویمبل نفس نفس م  یقطع کردمو پرتش کردم رو  لویموبا
 رون یاز خونه زدم ب  یبرداشتمو عصب لمویموبا  دمیموهام کش  یتو یدست

 

 ( نای)سول

پاهام برام نمونده   یتو  یتوان گهی د کردمیسست وارد خونه شدم احساس م  یپاها  با
مبل ول   یکلفه رو  فمویک شد یباورم نم یچیه  شدی کمرم بدجور خم شده بود باورم نم

من تنگ تنگ شده بود   یبرا  ایدن کردمینشستم احساس م یکردمو خودمم گوشه ا
هم بستم    یدمو چشمامو رو دا  هیمبل تک یسرمو به پشت کی و تار  یدنینفس بر  یحساب

کارو بکنه اشکام   نی چه طور تونست باهام ا نی پا  دی چند قطره اشک از گوشه چشمم چک
 دم یباال کش موینیشدن ب ریسراز   شتریب

 نا؟ ی_سول

چشمامو باز کردمو با بغض   دم یاومد شن  یقدمهاشو که به سمتم م ی ندادم صدا یجواب
 نفهمه یزی بغضمو قورت دادم تا رامان چ ع یبه رامان نگاه کردم اما سر 
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 داداشم  یاومد  نا؟خوش ی_جانه سول

 ؟ ی_تو خوبرامان 

  دونستم ی بره نم نی نشه و هم بغضم پا ریهم فشار دادم تا هم اشکام سراز  یرو  لبامو
 نجا یا ادیامروز رامان قراره ب

 _آ..اره 

 ؟ ی هست  یدست من عصب ؟از ی_مطمئنرامان 

به  یل یدادگاه شرکت همه دلخورم کردن من خ نیا  جهی..ناراحتم..نتستمین ی_نه عصب
 از داداشم بود   یکارن عادت کرده بودم اون خاطره ا

 رومو ازش گرفتم  نیبه خاطرهم نمیبب شویناراحت  خواستمیانداخت نم  نی سرشو پا  رامان

 یدونیدرباره شرکت هم خودت م  کنهی_نگرفتن حضانت کارن مارو از اون دور نمرامان 
باهم سر    شهیوقت نتونسته بهش اعتماد کنه چون هم  چیمشکل داره ه  نیهاکان با انگ

نباشه   یزی وسط چ نی کنه اگه ا قیبذار تحق کنهیم  قیتحق  یلج داشتن داره درباره همه چ
 نایولنگران نباش س  ادی در نم میزیپس چ

  نی از ا کرد؟باز یم  یچه فکر  شدیاگه درباره موضوع خبردار م یعنیسمتش برگشتم   به
 زد؟ ی حرفا م

 کنمیشروع کردم مطمئن باش ولش نم و یکه تو شروع کرده بود ی_همون پروژه ارامان 
 نگران نباش 

دوسش داشتمو    ایکه به اندازه کل دن یتنها برادرم نگاه کردم کس یچشما  به
پنج   نیعاشقش بودم رامان برادر کوچولوم بود من بچه وسط بودم از راد  خواستمشیم

ها باعث   یاختلف سن   نیوقت ا   چیتر بودم و از رامان سه سال بزرگتر اما ه  کی سال کوچ
  نیکه اندازه نداشت ا  میبود ک ی و نزد  یمیصم مفاصله بندازه اونقدر باه  نمونیب شدینم

 گفتم یبهش م دیکار کرده با  یچ نیکه انگ دیمفهیم  دیبا دونستیم  دیحق رامان بود با 
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 _رامان 

 دلم  زی_جانه رامان عز رامان 

نترس دختر   یتونیتو م نا یسول  یتونی هم بستم تو م یانداختم چشمامو رو  نی پا سرمو
پس راحت حرفتو بزن رامان   شهیماجراها که به تو مربوط نم نیا   یبترس یاصل از چ

 کف دستش   ذارهیخودش حقشو م

 ؟ ی حرف بزن ییخوا ی_عمره رامان نمرامان 

 باال اوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 ..خواستمی_م

  دنیبا د نی انگ م یوارد شد همزمان باهم به سمتش برگشت نی در خونه باز شدو انگ کهوی
  انتظارشو نداشتم  که اصل  یز یزد چ یرامان اولش جا خورد اما بعدش لبخند 

 ی خوش اومد  نمشیبب  خواستمیکه م یاون آدم  قای _دقنیانگ

 ی _خوش باشرامان 

  یبهم زد اما من با سرد  یبهم نگاه کردو چشمک ستاد یروبه رومون ا  دو یبهمون رس نیانگ
 رفتارم جا بخوره  نی از ا  کمیرومو ازش گرفتم که باعث شد  

پشت   کردمیاما روز دادگاه فکر م  ستیخوب ن ادیدرسته ز  زنمیکه م  ییحرفا  نی _انیانگ
 تو دارودسته دشمن  یاما رفت   یریگی مارو م

 زد  یپوزخند رامان

دوما   دهیکه کارن براش جون م  یکارنه کس ییدشمن دا  ی گیبهش م کهی_اوال اونرامان 
برادرم   نیدر حقم کرده و ع ای چ یدونی خوب م  یزنیکه تو دربارش حرف م یاون دشمن

 یحرف بزن ینطور یدرباره برادرم ا   ادی خوشم نم زهیعز
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باهاش برخورد کنه   ینطوریرامان ا نکهیهاج و واج به رامان نگاه کرد انگار انتظار ا  نیانگ
دو کلمه هم باهاش حرف   نینداشت به خاطر من هم  نی از انگ ینداشت رامان دل خوش

فقط به خاطر من اونو قبول کرده   ن یوقت ناراحت نشم درواقع رامان و راد  هیکه  زد یم
 بودن 

برادرزادم  یدادگاه برام مهم بود خوشبخت ی که تو یزی _قبل هم گفته بودم تنها چرامان 
 هم براساس خوشبخت شدنش گرفتم   مویتصم  نیبود و ا 

 شه یآقا رامان..خوشبخت م یکرد  ی_کار خوبنیانگ

 شهین دوتا خوشبخت م او   شی_قطعا پرامان 

 می هم بلند شد نیاز سرجاش بلند شد همزمان منو انگ  رامان

 تو خونه تنهاس روز خوش   لیبزنم بهتره من برم ن نایسر به سول هی _فقط اومدم  رامان 

 _روز خوش نیانگ

 _خدافس داداش 

 به سمتم برگشت  ن یرفتن رامان انگ با

 د؟ یتا من اومدم حرفاتون ته کش یزد یحرف م  ی_با داداشت درباره چنیانگ

و    ختیچهرش نگاه کردم چه قدر برام زشت شده بود چه قدر منفور بود برام حالم از ر به
  خورد یبهم م افشیق

 ..درباره آب و هوا یچی_ه

  یاما من فقط مات و مبهوت به کس  دیخند یبلند یحرفم با صدا  ن یا  دنیبا شن نیانگ
 شده بودم که تا االن باورم نشده بود که اون کارو کرده  رهیخ

از شرکت    میما کارنو از دست بد  نیزد یجان پس از آب و هوا حرف م  نای_براوو سولنیانگ
 اونوقت تو درباره آب و هوا با برادرت حرف بزن  میتو دادگاه بباز  میاخراج بش
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 کار دارم  کم ی_من باال 

 بازومو گرفت  یبه آروم کهو یاز کنار دستش رد بشم که   خواستم

 _عشقم نیانگ

 اشک تو چشمام جمع شد  سوندی خودش وا یروبه رو  منو

 شده؟  یز یمنو چ نی _ببنیانگ

به کتفش زدم   یشدن کنترل خودمو از دست دادم ضربه ا  رینگاه کردم اشکام سراز  بهش
 مقدمه سرش داد زدم: یب

  یهان؟آخه تو چه جور آدم ی طور تونست ؟چهیداداشمو هانارو بکش  ی_چه طور تونست
 ؟ ی عوض یهست

 چنگ زدمو داد زدم: قشوی

  شیخواستی بود اگه واقعا م نی هم تو اون ماش ؟کارنیزنی _دم از کارن و دوست داشتن م
 ن؟ یانگ یشجاع شد  نقدریطور دلت اومد؟چه طور ا  ؟چهیکارو کرد  ن یچرا ا

من هالوام    کردیبفهمم فکر م تعجب کرده بود انگار انتظار نداشت من یحساب  نیانگ
 ازدواج کردم خداااا  یبا ک ستادمی خونوادم ا  یجلو یبه خاطر ک نیبب

 ؟ یزنی حرف م  یچ ه؟از یچ  نا؟کشتنیسول یگی م یدار ی_چنیانگ

مگه    نیاز ا  ری غ کردی م  دمیبا کردیکتمان م رویسمتش برگشتم داشت همه چ به
 بکنه  یا  گهیکار د  تونستیم

 ی_تو قاتل داداشمـــــــــــــــــــــ

با  یتونیمنو نم  دمیهاکان حرف نزنا بهت هشدار م یبا من مثل حرفا  نی _ببنیانگ
نزن که بعدا  ییمن شوهرتم احمق حرفا  یتهمت بزن زنهیکه هاکان بهم تهمت م ییزا یچ
 داداشتو بکشــــــم  یچ یمن برا  یبش مون یپش
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 _شوهرم؟شوهرم اره؟ 

  یبه سمتش برگشتم با صدا  یناگهان شدمیم  یداشتم روان دمیام کشموه   یتو  یچنگ
 زدم:  غیج یبلند

هرگز   ی پول داد  یبه رسول کل یداداشمو هانارو بکش نکهیا  یبرا  ز یهمه چ ی_توهه ب
 دم یاز منبعش فهم  روی چون همه چ یفهم یانکارش نکن م

 آروم باش  دمیدارم بهت هشدار م نا ینکن سول وونهی_منو د نیانگ

که    یمرد  کنهیمحوت م نیزم  یاز رو  ی کرد یدست کار نوی_هاکان اگه بفهمه تو اون ماش
با  یکنیم ش یوحش یسر تنها خواهرش اورد  یی اونقدر آروم و خونسرده بفهمه چه بل

 اره ی در م نتیدستات قلبتو از س

 محکم بازوهامو گرفتو فشار داد با خشم داد زد:   نیانگ

بزرگ نکن اره من کشتم من داداشتو هانارو   رویمن اون عوض یبرا  نقدری_خفه شو ا نیانگ
  چیرامان ه نیا  یکشتم به خاطر خودم به خاطر تو به خاطر جفتمون اون داداشت و حت

  یدیت اونم منم فهمنفر تورو دوست داش  هیتنها  دنیوقت تورو به عنوان خواهرشون ند
 خودشون تورو رات ندادن  نی ب توق   چیوقت نخواستن ه چیتورو ه

 _خفه شــــــــو 

 یست ین چکسیاونا ه ی هان؟تو برا یکنی _چرا خفه شم؟چرا چشاتو باز نمنیانگ

 کردن یاونا منو طرد نم کردمیتو بود اگه با تو ازدواج نم ری _همش تقص

 وقت نخواستن  چی_بهونت ازدواج با منه؟اره احمق؟اونا هنیانگ

   چشونمی کارتو دونه دونه بهت م نی تاوان ا یتو قاتل داداشم  فی_خفه شو قاتل کث

 

 ( لی)د
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 ی _انگار ناراحت

 د یهارو عقب کش  یاز صندل ی کیبرگشتم که اومدو   یسمت مانام به

 حسابا بودم   ری_درگ

 شاره کردم که جلو دستم بود ا ییبعد به کاغذا  و

نکرده   ی دگیبهشون رس گمی د  ادیز  یبه خاطر کارا  یمانام  دهی_زمان دادن قرضامون رس
اومد رو هم دادن قرضا پس دادن واما حقوقا   یکنم همه چ یدگی بودم گفتم االن رس

 ها   مهیب

 بده  یلی_معلومه وضع خیمانام

رستوران   ست ی وسط ن  نیا یاما پول   میوامو بد دی با گهی هفته د هی نطورهی_متاسفانه که ا 
 م یکنیهمشو خرج خودش م ارهیفقط پول خودشو درم

  نیاز ا  گهید شهیدرست م  یهمه چ میافت یرو خط م م یدار لی_نگران نباش دیمانام
 ادی نم ش یمسئله ها پ

اگه   رهینم شیکارها خوب پ میکه انتظارشو داشت هیزی از اون چ شتریب کمی_مشکل ما  
 می خوریبه مشکل برم  میوامو بد  می بخوا

 م؟ یبد میتونی ماهو نم نی وام ا یعنی_ یمانام

سند خونرو گذاشتن   نجایا  یخونوادم برا یدونیم ی مانام  میکه بد میمجبور میبد  دی_نه با
 بذارم اون خونرو از دست بدن  دینبا

 هان یوارد شد پشت سرشم ال  یبا خوشحال نیل یاتاق باز شد و آ  در

 ؟ یگرفت لرویوسا  نی لی_سلم آ

 کنن یکنسل م رویخبر اومده از اون خانوما که مهمون میبخر  می_نه نتونستنیلیآ
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 ؟ ی_چیمانام

 اون پول حساب کرده بودم   یرو  دمیکش یپوف

 بد شد یلی_اوضاع خ

 بدتر از قبل  ی_حتیمانام

 قرار کنسل شده؟  هی نکهیبد شد؟فقط به خاطر ا  یچ یعنیه؟ی_منظورتون چ هانیال

 دم یکش یپوف

 م یماهو بد ن یوام ا یچه طور د یکه با  میزدیحرف م   نی_درباره ا

 گرد شده بهم نگاه کرد  یبا چشما  نیلیآ

 ده؟ یبهمون نم دیوام جد  یعنیحد وضعمون خرابه؟بانک   ن یتا ا یعنی_ نیلیآ

 ست یخوب ن  م یپس بد یبا بده  رویآخه تازه بده دنیم  ی_نه چه طور

 نشست  زی دور م یها  یاز صندل یکی  یبه سمتمون اومدو رو  هانیال

  دمینفهم زویچ هیوسط موضوع اما   امیم  ییکهویکه   خوامیمعذرت م  یلی_من خهانیال
  یبرا  میموضوعو بهش بگ  دی با ست؟خبین نجای ا  یپنجاه درصد  کی آقا هاکان مگه شر 

 شه یپوال خورد محسوب م نیاون ا 

 برگشتم  هانیبه سمت ال عیسر 

 مونهیم یما چهارنفر باق  نیموضوع سربسته ب نیبفهمه ا  یزیهاکان چ  دی_نه نه اصل نبا
 که  ستیرستوران ن ی مخصوص منه بده  یبده نیبعدش ا 

بهش بگو    دونمیباشه همسرتونه چه م یکه هرچ  ستین بهی_خب آقا هاکان هم غر هانیال
 کنهیکمکت م

 م یموضوعو ببند  نیجون پس بهتره ا  هانیال دخوای نم لی حرفو زدم اما د  نی_منم ا یمانام
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  یاتفاق خواستمیبه فکر کردن هوف خدا اصل نم م یشروع کرد موی سکوت کرد  هممون
  یچ رویبق دادیهارو م یاون خونه فقط نصف بده یاز طرف فتهیخونه پدرومادرم ب یبرا 

 کردم؟ یکار م

 راه هست اما  هی_درواقع  یمانام

 زد ی خوب به سرش م یفکرها  شهیهم یبه سمتش برگشتم مانام عیسر 

 م یدار از یفکر خوب ن هیبگو ما همه االن به  یدار  یاگه فکر  ی_مانام

بهم پول داد بعد  یاد یآشنام کردن مقدار ز  یکی _من قبل مشکل پول داشتم با یمانام
 اونو بهش برگردوندم   یمنم قسط

 ادی نزول م ی_بو هانیال

 بکشم یباعث شد پوفکه   دیخند یمانام

 م؟ ی_اوهوم نزول بود زنگ بزنیمانام

ما   ستیبد ن ادی اصل اوضاع ز   میری حالت درنظر بگ  نیاونو بدتر  میزنی_نه زنگ نم
و   مونهیم  زیم  نیا  یموضوع رو   نیفقط ا  میوقت دار  کمیهنوز  میدرستش کن  میتونیم
 هاکان بفهمه  دینبا

چون   برمی ازش حساب م  ؟درستهی کنیبه من نگاه م ینطوریا ی_حاال چرا دار هانیال
 بهش بگم زوی همه چ ستی اما قرار ن سمهیرئ

 م یهشدار داد  دونمی_م

 سکوت کرد  نیزنگ خورد به خاطرهم لمیبزنه که موبا یخواست حرف  هانیال

 

 )هاکان( 
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 _الو هاکان؟ 

 ؟ ییکجا  لی_د

 شده؟  یزیچ  کنمیم یدگیدارم بهشون رس ادهیکارام ز   کمی_رستورانم لید

 نشده  یزی_نه چ

 ؟ یخوب هی جور  هی_صدات لید

  ستی خوب ن ادیخونه من حالم ز  یزودتر برگرد  کمیبهتره امشب   ادینه ز  یعنی_اره  
 بشه  جادی ا یدلخور خوامیکه کارن هم هست نم یدونیم

 گردم ی _باشه زود برملید

 دنبالت خدافس  فرستمی_رانندرو م

به پام بهش   دی چسب یزیچ ه ی  کهوی  دمیموهام کش یتو  یقطع کردمو کلفه دست تماسو
کارنه که محکم شلوارمو چنگ زد با تعجب بهش نگاه کردم پشت پام   دمینگاه کردم د

من   دنی با صورت برافروخته اومد که با د کهویشد که همون لحظه مقبوله خانوم   میقا
 هول کرد  کمی

 شده مقبوله خانوم؟  یزی_چ

 با حرص بهم نگاه کرد  دویکش  یخانوم پوف مقبوله

 ن؟؟ یدی_نه شما کارنو ندمقبوله 

 کارن از پشت پام گفت: کهوی

  ده یمنو ند   می _نه مقبوله خانوم داکارن

اومد بعد    رونیدهنش خندم گرفته بود از پشت پام ب یدستشو گذاشت جلو کهوی بعد
 وم دست به کمر  بهش نگاه کرد مقبوله خان نی سرشو انداخت پا
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 ؟ یبگ ت ی به دا یزیچ ییخوا ی_خب نممقبوله 

 سمت کارن برگشتم  به

 کارن؟  یسوزوند یشی_باز چه آت

 من نبود خودش شکست   ریتقص  یی_باور کن دا کارن

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 سرت  یباشه فدا  ی_فقط تبلت من نباشه هرچ

  دیابروم باال پر  هیرفتارش  نی ا  دنیانداخت با د ن ی ازم فاصله گرفت سرشو پا کمی کارن
 هول کرده بود  کمیبه سمت مقبوله خانوم برگشتم که 

 ی که روش اطلعاتم بودو نابود کرد  یمنو..نگو تبلت نی_کارن..بب

 گفت: عی هول کرد به مقبوله خانوم نگاه کرد بعد سر شتریب کارن

به   یوقت یکنم زدم به شارژ شما گفت یباهاش باز  نی که گفته بود یاون تبلت   یی_داکارن
 کنم یباز  کمیتبلتتونو برداشتم  یکینکنم اون   یشارژه باهاش باز 

 نبود یاون که باز  ی_رو 

 _دان کردم کارن

 بهش نگاه کردم  دمویموهام کش  یتو یدست کلفه

 ؟ ی زد ن ی_اونو زم

 .. ششیبود برام مقبوله خانوم صدام کرد خواستم برم پ نیسنگ  کمی_کارن

 تبلت از دستت ول شد شکست  نی زم یخورد  ید ی_دو

به سمت مقبوله   د یبرایهوا م نو یامروز از زم دمی موهام کش  یتو  یسکوت کرد دست کارن
 بعد دوباره به سمت کارن برگشتم  کردیخانوم برگشتم که داشت به کارن نگاه م 
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  یبا اون تبلت باز  یدست نزن؟نگفتم فقط حق دار یکی_من به شما نگفته بودم به اون  
 کارن؟اون تبلت اطلعاتم روش بود   یکن

 ر ی مامانمو خراب کردم عمو دم لی اون دفعه هم من موبا  ارتشی م ری _عمو دمکارن

که  نی پا  دی از گوشه چشمش چکقطره اشک  ه یشدم کارن  یطور  هیسکوت کرد   کهوی
 پاکش کرد  عیسر 

 _اطلعات مامانمو برگردوند کارن

به سمت مقبوله خانوم برگشتم و بهش اشاره کردم   دیگفت مامانم صداش لرز  یوقت
مبل گذاشتمش روبه روش   یرفت به سمت کارن رفتم بلندش کردمو رو  یبره وقت تونهیم
 زانوهام خم شدم  یرو

بغض کنه  ارهیهروقت بخواد اسمشو ب شهینم لی دل دهیمامانشو از دست م  یکی ی_وقت
 مرد  هیبه خصوص  

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد  کارن

 کنم؟ یم  هیگر ؟منی مثل من بش  ییخوا ی_تو مگه نم

 بشه  ینطوریا  خواستم ینم ییدا خوامی_معذرت مکارن

آغوشم  یکه تو  بغلش کردم یبه آروم دمیسرشو بوس یرو  دمو یبه موهاش کش یدست
 هم بسته شد  یجمع شدو خودشو پنهون کرد چشمام رو 

نداره   یسرت اشکال یحالم خوب نبود رفتارم درست نبود فدا   کمیامروز من  یی _نفسه دا
 دلم  زیعز

 برات بخره  گهید  یکی گفتمی_اگه بابام بود بهش مکارن

 دم یگونشو بوس یپاک کردمو رو اشکاشو 
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و حاال باهم    یخریبهترشو برام م یکی یخودت بزرگ شد  یوقت ستی_حاال که بابات ن
 م یخر یم  گهی د یکیشما   قهی به سل رونیب میر یم

دستشو دور گردنم انداختو سرشو   دیبهم نگاه کرد خودشو کش اوردو گونمو بوس کارن
 شونم یگذاشت رو 

 یی دوست دارم بابا  یلی..خیجهان ییدا  نی _تو بهتر

بار   نیاول  یبرا  د یشد باعث شد شوک زده بشم دستام لرز  جادیتنم ا   یتو که یلرزش
 حرف بچه به لرزه دراومده بودم   هیبا  ینطوریا

 کنارته شهیهم  یی_دا

   یی_همراهه زن دا کارن

 بهم نگاه کرد  بعد

 ی دوست دار لروید ی لیمن خ  نیتوهم ع دونمی_من مکارن

 دم یخند دمویآروم کش شوینیب

  یشما که حساب نیع شمی داداش بزرگه م شمی من م دیشما بچه دار بش ی_وقتکارن
 مراقب عمو رامانم بود  یبابام که حساب نی ع ای یمامانمو داشت   یهوا 

از   گهیگوشم بود بچس د  ی زدمو سرشو به خودم چسبوندم هنوز اون کلمه تو یلبخند
 زبونش در رفته حتما  

 ؟ ی_مقبوله خانومو دوست دار

 هیب _اوهوم زن خوکارن

 ؟ یی ایکنار ب یتون یپرستارت م نیبا ا تی ری_پس به خ

 نده و شکلت بده اره  ری_اگه بهم گکارن
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 اون وقت..  یخوریبفهمه هر روز شکلت م لیفقط د  دهی_شکلتو که قطعا بهت م

 مونهیمنو شما م نیب  ییدا  گهی_نه دکارن

 نوازش کردم  موهاشو 

خاله   میستیکه ما ن  ییبه بعد وقتا نیکارن از ا  کنمی م ی_پس قرارداد مقبوله خانومو رسم
 م یگردی مقبوله کنارته تا ما برم

 د یپام دراز کش یرو  دویکش یهوف کارن

 اد یب گهید  ستیبعد از اون الزم ن نیاریکه برام خواهر برادر ب  ی_باشه تا وقتکارن

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 بگو  تی به زن دا ستیمورد دست من ن  هی نی _ا

 گفت: یبا تخس کارن

 دونه ی اون م  تهی دا س یرئ ستیگفت دست من ن  لی _اتفاقا گفتم دکارن

 منم   سیباال دادم پس رئ ییابرو 

   ارهی بچه ب هی دیبا  لید  نکهی؟ا یی دا یقانون کن نویا  شهی_مکارن

بمونه قول   یتو باق منو ن ی فقط ب کنمیقانونش م  گهیمدت د هی  ی_چشم فعل نه ول
 مردونه؟ 

 با ذوق بهم نگاه کرد  کارن

 _قول مردونه کارن

 

 ( نای)سول
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پس زدم در اتاق به شدت  موی لعنت یبا حرص اشکا  کردمیعجله داشتم لباسامو جمع م با
 عکس العمل نشون داد عی ساکم سر   دنیبا د نیندادم انگ یتی باز شد اما من اهم

 میزنیتمومش کن بذار حرف م   نای_سولنیانگ

داداشمو چه   یبهم بگ ییخوا ی م؟میباهم بزن دیبا  یچه حرف م؟اصلیبزن م یدار ی_چه حرف
 ؟ ی کشت یطور

 _تمومش کن نیانگ

من   کی اونو به عنوان راننده نزد  یگرفت فویکشتن داداشم اون آدم کث یتو برا   نی_انگ
 منو تو تموم شدش  نیبا تو ندارم بزنم تمام رابطه ب یحرف  چ یمن ه  یاورد 

 دستامو بهم زدمو داد زدم  بعد

 _تمــــــــــــــــــــــــام 

 محکم بازوهامو گرفتو تکونم داد با هق هق بهش نگاه کردم   نیانگ

احمق   یچ  یعنیمن..تمام  یپس جو برندار برا  نایسول  کنمیپارت م کهیت نی _منو ببنیانگ
بدترشو    یلیچون خ نایرابطمون تموم شد؟به حرکاتت دقت کن سول یچ یعنیهـــــا؟ 
   ارمیسرت م

 تکون داد دمیصورت ترس  یجلو  دیتهد یبه معن دستشو 

  میکنیباهم تمومش م میریم   ؟باهمی دیفهم میهست  یکشت هی ی _منو تو باهم تونیانگ
 نکن وونهیپس منو د 

  یبرا  گهی تو د   نیخودت نکن انگ فیکث یکارا  ریمنو درگ  ستمین یکشت هی  ی_من با تو تو 
 ف یهوا نفس بکشم قاتل کث هی  یبا تو تو  خوادیدلم نم یحت  یمن مرد

 شدم  لمیوسا  هیلبه تخت نشست بدون توجه بهش مشغول جمع کردن بق  یرو
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  زیسوال دارم فرشته عز هیمن از فرشته   ی_من قاتل باشم پس حتما تو فرشته ا نیانگ
 قرار بود بکشتش؟   یک رولیدرباره اون موضوع سردخونه د

 به سمتش برگشتم   یناباور با

 ؟ ی گی م یدار ی _تو چ

 بکشه؟  لروی د خواستیم ی تو سردخونه ک کنمی _بازم تکرار منیانگ

 دستمو چنگ زدمو پرتش کردم رو تخت  یتو لباس

 یبگ ییخوا یم ی _تو چ

 سوالو جواب بدم  ن ی _بذار اول انیانگ

 به سمتم برگشت  نیانگ

 من  یعنی  فیموضوع نجات داد؟..بذار من بگم..قاتل کث نی تورو از ا  ی_کنیانگ

 امکان نداره   نیتکون دادم نه ا  نیلبه تخت بلند شد سرمو آهسته به طرف  یاز رو نیانگ

زنگ  هیدارم   از یتلفن ن هیموضوع روشن بشه من فقط به  نی ا نکهیا  یبرا  نای_سولنیانگ
 شه یتموم م یهمه چ  ادیپسره م زنمیم

 ن ی سر خوردم پا  واری هق به دهق  با

  یتو چ کنمیم  داینجات پ ییطورا   هیزندان اما خب من   م یری باهم م ینطور ی_البته ا نیانگ
کارت کنن؟اصل   یتو زندان چ یمونی حالتو اون صورت خوشگلت م نی ؟ایکنیکار م

 کنن؟ یکارت م  یچ یدونیم

 زدم  غیج نیبشه به خاطرهم کی خواست بهم نزد نیانگ

 نشــــــــــو  کی _بهم نزد

 ستاد ی ا  نیانگ
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 م یبحث هم دار نیما جدا از بحث ازدواج ا  می به بعد باهم هست ن ی _منو تو از انیانگ

 که توش افتاده بودم زجه زدم  یبدبخت یبرا 

االنم اون لباسارو    میکیبه بعد شر نی ما از ا  نایسول نهیهم یهم بکن  یو زار  هی_گرنیانگ
 رون یب ادیبذار سرجاش صورتتم بشور بعد ب

سرم گذاشتمو از ته دلم زار   ی رفت دستمو رو رونی جملش از اتاق ب  نیاز گفتن آخر  بعد
فکر همه جاشو   کردمیم یزندگ یآدم نیهمچ هی مدت با    نیکه تمام ا  شد یزدم باورم نم

 کرده بود خوب تونسته بود دهنمو ببنده 

 

 ( نیلی)آ

برداشتمو بلند شدم   زویم  یرو  تابهیماه  عی از آشپزخونه وحشت زده سر ییصدا   دنیشن با
 بکنمو نداشتم  ی حرکت  نکهیاما جرات ا دمیلرز یاز ترس م

 اونجاس؟  ی_ک

 قدم برداشتم   یمحکم گرفتم به آروم تابموی ماه دسته

 ؟ یشنو ی_نم

وارد آشپزخونه   کهویو بعد   دمی کش قیدو سه تا نفس عم ستادمیآشپزخونه ا واری د پشت
 زار زدم   دمیکش یتوش نبود پوف یشدم اما کس

من صد در صد قبل از   شهینم  ینطوریبود که شسته بودم ا یلی_اه لعنت بهت تقه وسا
 ادی سرم م ییبل هیدزده دستش بهم برسه خودم   نکهیا

  رویمرفتم شماره د لم یبه سمت موبا عی سر  نی افتادم به خاطرهم  یزیچ  هی ادی  کهوی
تموم کردم حاال    دایقطعش کردم مردشورتو ببرن من باهاش جد  عی سر   یلیگرفتم اما خ
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کار   ن یگرفتم اره بهتر  هانویشماره ال عی بهش زنگ بزنم سر یبه بهانه ا خوام یم کنهی فکر م
 بود   نیهم

 _جانم فاتوش؟ هانیال

کردم   فی که برات تعر  ییوقت شب مزاحمت شدم اما به خاطر اون ماجرا  نی_ببخش ا 
 ؟ ییدوروبرا  نی ا  ییتو کجا هانیال  ترسمیم یل یخ نایدزد اومده و ا

خونتونم   ک ی نزد یعنی..یهستم که تو توش ییجا  کینزد  یتصادف یلی خ یعنی_من..هانیال
 ام ی م یی..اگه بخوا ایتصادف یلیخ

 اعصابم خورده و نگرانم  یلی من خ  میزنیباهم حرف م مینیشیم کمی..هانیال ای اره ب  ی_وا

   رسونمیمن االن خودمو م  ینگران باش ست ین یاز ی _نهانیال

 _باشه پس منتظرم 

جست و   یبه خودم چسبوندم و با ذوق کم لویموبا  یکه قطع کردم با خوشحال تماسو
  کهویع کنم جم  لرویخواستم وسا نکهیجمعو جور کنم هم نجارویا کم یکردم بهتره   زیخ

 زنگ خونه به صدا دراومد 

 خودشو رسوند؟   مایبا هواپ نی_وا ا 

  یکس دنیکه کرده بودم درو باز کردم با د یسمت در رفتم و بعد از باز کردن هزار قفل به
 که پشت در بود چشمام گرد شد 

 ر؟ ی_دم

 سر بزنم  هی امیدوروبرا بودم گفتم ب نیا  ی_سلم زنگ زد ریدم

 ازش گرفتم  رومو

 _زود قطع کردم نگو زنگ خورده ببخش دستم خورد 
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 انگار  دهیپر  ن؟رنگتیل یشده آ یزی_چریدم

 تو   ایب دمیترس کمیدزد اومده محلمون   ستین یزی_نه چ

 وارد خونه شد درو بستم و دوباره هزار قفلش کردم   ریدم

 _دزد؟ ریدم

 .. مونیکنار هیهمسا  نی_اره ا 

لبخند   هانیال  دنیوباره با هزار غرغر قفلرو باز کردم با د با زنگ در حرفم قطع شد د کهوی
لبخند رو لبش   کهوی نیانگ  دنیزد اما با د یلبخند   دنمیهم با د  هانیزدم ال یگنده ا 
 د یماس

 جون  هانیتو ال ای_ب

اکراه دست همو فشردن اما   یدست داد هردوشون از رو  ری وارد خونه شد با دم  هانیال
 هردوشون گرفته بود   افهی چرا ق دونمینم

 که حد نداره  کنمیحس م   تیامن ی_االن اونقدر خودمو تو 

قفلش نکردم هردوشون به سمت مبل رفتنو نشستن   گهی د نباریدوباره درو بستم و ا  بعد
 از مبل نشستم   یکی  یمنم رفتم رو 

 بود  یستت کفراز د  یحساب زدمی _با هاکان که حرف مریدم

 ..امروز..زهی_چهانیال

 رفت بره دنبال کارن  ادشی   نیبه خاطرهم دی_با من اومده بود خر

نگاهش راحت   نیاز شر ا  نکهیا  یبعد به هردومون نگاه کرد برا  دیابروش باال پر هی  ریدم
 بشم گفتم:

   نیچه خوب شد که هردوتونم باهم اومد  کنمیمصرف م ژنی راحت اکس گهی _هوف االن د
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 راحته  التمیخ  ینطوریبمونم ا نجایا  تونمی من شبو م  ییبخوا  نیلی_آ ریدم

باشه  ی نگاهشو ازش گرفت هرچ عی برگشت اما سر  ر یبا اخم به سمت دم هانیال  کهوی
 بود  سشیرئ ریدم

  تونهیمن خوابم ببره توپم نم دی بر دیتونیم  گهیمن خوابم گرفت شما د   ری_نه ممنون دم
 کنه   دارمیب

 رسونم ی خودمو م ع ی سر یبهم زنگ بزن  یتونیم  یی_باشه اما هروقت بخواریدم

 گرفتم  یدل گرم دم یکه شن نوی_ا

  ینطوریچرا ا  نی بابا ا یبهش ندادم ا  یتیاما اهم  کردیم  تمیاذ  کمی  هانیال  نیسنگ  نگاه
 کنه ینگام م

 ..یخواست ام یب تونمیم  یی_منم هروقت بخواهانیال

به   عیسکوت کرد با ترس به اطراف خونه نگاه کردم بعد سر  هانیبرق خونه رفت ال کهوی
 سمت اون دوتا برگشتم 

 اومدش   ی_وا

 گفت:  یبا لحن متعجب  ریدم

 اومدش؟   ی_کریدم

 _دزد

 بابا  ی_چه دزدهانیال

 االن برقارو قطع کرده  نهی اون پا  دونمی_من م

 برداشتو چراغ قورو روشن کرد  لشویهم همزمان موبا  ری برداشتم دم  لمویموبا  عی سر دبع

 بدزدن؟  خوانیهم برق ندارن کل محلرو باهم م ییروبه رو  یواحدها   نیلی_نه آ هانیال
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 د یشمام گوش بد شنوم ی پاشو م  ی_به خدا من صدا 

گذاشت همون لحظه   هانیدهن ال یدستشو رو  عی سر   ریبزنه که دم یخواست حرف  هانیال
  ر ی دهنم گذاشت با ترس نفس نفس زدم دم یدستشو رو هانینزنم ال غیمن ج نکهیا  یبرا 

 پچ پچ مانند گفت: 

   ادی داره م گهی_راست مریدم

دهن من برداشت با   یهم دستشو از رو  هانیبرداشت ال هانیدهن ال  یدستشو از رو  بعد
 ترس به سمتشون برگشتم 

 دیش می قا دی_خب زودباش

 ر ی مخصوصا دم دن یمعلوم بود ترس هانیو ال  ریدم

 هاکان؟  ی به آدما میزنگ بزن گمی_مریدم

 میبکن یکار   هیخودمون  دیبردن با  روی همه چ نجایا  ختنیر نایا  انی_االن تا اونا ب هانیال

 ن؟ یلیتو خونه آ یندار ی زی_چاقو چریدم

 اما تو آشپزخونس   مینداشته باش شهی_مگه م

قفل در اومد با وحشت هرسه   یصدا   کهویخواست به سمت آشپزخونه بره که  ریدم
دستام گرفته   یمحکم تو  تابموی شدم ماه میرفتم پشت مبل قا عیسر   میتامون عقب رفت

چشمش به آباژور افتاد کلهکشو    یشد که وقت میگوشه قا  هیهم رفت  ری بودم دم
به سمت من اومد و پشت   ع یهم سر  هانیبرداشت و خود آباژورو تو دستش گرفت ال

 شد  میمبل قا 

 ترس چرا؟  گهید می نجای_نگران نباش ما اهانیال

 ترسم ی _م
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  لشینور موبا ای چراغ قوه بود  ای نور حاال  هیباز شد و پشت سرش  یدر به آروم کهوی
 نهیخواست سرشو ببره باال بب هان یهم بستم نفسمو  حبس کردم ال یچشمامو محکم رو 

مبل و روشنش کرد   ر یگذاشت ز  لشویموبا  دمی د کهو ی  نی پا دمشیکه محکم کش هیک
 پچ پچ مانند گفتم:  نهینب لوی خواست طرف نور موبا یکار م نیدادن با ا  امیشروع کرد به پ

 ؟ یکن یکار م یچ ی_دار

   کنمیهاکان خانو خبر م ی_آدما هانیال

بلند شد به سمت طرف   کهوی برداشت  زویم  یکه کرد دستشو دراز کرد مجسمه رو کارشو
  ی صدا میبرد  زیهرسه تامون به سمت طرف خ کهویبرد همون لحظه منم بلند شدم   زیخ
المپ ها   کهوی  میطرفو بزن  میخواست نکهیو دادمون باهم مخلوط شده بود هم غیج

  هیک دمیچون پشتش به من بود نفهم امادختره    دم یگرد شده د  ی ماروشن شد و با چش 
 که روبه روش بود چشماش گرد شد هانیال

 ؟ ییتو  ل ی_نهانیال

 شده گفت:  یکه معلوم بود عصبان غیج غیبا حرص به هر سه تامون نگاه کرد با ج لین

 د؟ ی کنیکار م یچ دیدار  دیبگ شهی_اره ملین

 دزد اومده   م یکردی_فکر مریدم

 مبل ولو شدم   یقلبم گذاشتمو رو  یرو  دستمو

 خدا نکشتت دختر مردمو زنده شدم  ی_وا

من    یبرا  گهید کمیو خورد بعد  ختیخودش ر یآب برا کمیمبل نشست   یرو لین
 د یزنگ خورد رنگش پر هانیال لی موبا   کهوینشستن   دنو یکش یهم پوف  ری دم هانویال  ختیر

 آقا هاکانه ی_وا هانیال

 وقت شب؟مگه دعواتون نشده بود؟  نی _هاکان؟اونم ا ریدم
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 کر ی_بزن رو اسپ

از هاکان حساب   یلیخ کلشیقدوه نیتماسو با ترس برقرار کرد معلوم بود با ا  هانیال
 شوهرکردنت  نیبا ا لید ی رینم بردیم

 _بله آقا؟ هانیال

 تماس پخش شد  یاما نگرانش تو  شی جد یصدا   هاکان

 شده؟  یزیچ یخبر کرده بود ریدم یمنو برا  ی_آدما هاکان

حرص   یمنم از رو  د یرون پاش کوب یدستشو رو  دی کش ینگاه کردو پوف هانیبه ال ریدم
 موهامو زدم پشت گوشم

 حل شد سوتفاهم شده بود   ی_آقا همه چهانیال

 د؟ ی شما کجا هان؟االنی ال یچ یعنی_ هاکان

 دم یم   حیبراتون توض روی _فردا همه چهانیال

 شرکت باهات کار دارم  ایفردا توهم ب انیخب بچه ها دارن م یلی_خهاکان

 گفت:   عیبه من نگاه کرد بعد سر  دیکش  یپوف هانیال

 حساب؟   هیتسو  ی_برا هانیال

 م یزنی_دربارش فردا حرف مهاکان

 ری_باشه آقا شب بخهانیال

 د یبه صورتش کش یتماسو قطع کردو دست هانیال

 ی _صد در صد اخراجریدم

 ؟ ی ذاری_تو که نم
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  ومدهیخوشش ن ادی ز  کردمیم هانویال یداشتم طرفدار نکهیبه سمتم برگشت انگار از ا  ریدم
 بود

 تو خبر کرده بود  یباشه اون آدمارو برا  ی_هرچ

 زد  یلبخند مسخره ا  ریدم

کار   امرز ی خداب نیمن هاکان و راد   یهاکانن اما برا یاون آدما درسته آدما   زمی _عزریدم
 اومدن  یکه اونا نم گفتی خودش م یاگه برا  کننیم

 باشه   ی_هرچ

 تو؟  یبکن یکار  هی شهی_حاال نملین

  یاونم تو  انی از پسش برب  توننی که م ییبزنه همونه تنها کسا  ی_هاکان هر حرف ریدم
 شه یموارد شامل حال ما نم یو خواهرش بودن اون بعض ل یموارد د یبعض

 انجامش بدم    تونمی _بگو نم

من بود    ریتقص یگرفته بود همه چ  افشیبرگشتم که ق هان یازش گرفتم به سمت ال رومو
  یاز مهمون یبعض یچون تو  شد یدوست هاکان هم محسوب م ییطورا هی  هانیهرچند ال

 هم بود  هانیهاشون ال  یها و دورهم

 دم یم حیتوض رویهمه چ زنمیشرکت با هاکان حرف م  امیمن خودم فردا باهات م  هانی_ال 

 زد یاخراجش کنه بهش زنگ نم  خواستیاگه م کنمیم  شیکار  هیخودم   ستیالزم ن_ریدم

 بود شعوریدختره کل ب نیبرگشتم ا  لیماجرا افتادم با خشم به سمت ن  ادی  کهوی

  یمکی قا ی نطوریا  نکهینه ا  امی ب خوامیکه من م زنهیقبلش زنگ م ادیب  خوادیم  ی_آدم وقت
 تو خونه آدمو زهر در کنه ادیب

تو خونه دو سه لباس   امیبهت زنگ نزدم گفتم م یاز خواب نپر نکهی_من به خاطرالین
 ن ی سرم ظاهر شد یبا قابلمه و کوفت و زهرمار رو  کهوی آروم اومدم تو  دارمیبرم
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 م یختیحاال وهلل امشب هممون بهم ر  می_بگذرریدم

 دنمون ی طرز ورودو ترس  نیتو با ا  یهست ینآدم فراموش نشد هیواقعا  لین ی_ولهانیال

خدا   یوا   شدیباورم نم دمیکش یکردو روشو ازش گرفت هوف لیدار به ن ینگاه معن هی بعد
 فتم یذره مونده بود پس ب هی

 

 ( لی)د

  هیدراز کرده بودم   ینشسته بودم و چون مبل سراسر بود پامو به راحت یمبل راحت  یرو
  ونوی زی تلو  یبالش پشت سرم تا راحت باشم صدا  یخودم انداخته بودم با کل یملفه رو 

گول زدن کارن   یبرا  نیجلوش خوابم برده ا  نمیبی م  ونی زی قطع کرده بودم که مثل دارم تلو
چشمامو باز  نیبه خاطرهم دمیپا شن یکه صدا  شدیم  رمبود کم کم چشمام داشت گ 

 بعد به سمتم برگشت  الهمی کارن چشماشو م دمیکردم سرمو چرخوندم د

 کارن؟  ید ی_تو نخواب

 شدم  داری_بکارن

 به سمتم اومد  بعد

 م یباهم بخواب ای_ب

  نیبه مبل من بود بردو ع دهیکه چسب  یمبل نشست و پاهاشو سمت مبل  یکنارم رو کارن
 به خودم چسبوندمش  دمو یپاش کش یمن پاهاشو دراز کرد ملفرو رو

 کجاست؟  می ل؟دای د یی_چرا تنها کارن

 دم یکش یپوف

 ده یباال خواب تی دا  دم ید یدوسش داشتم تکرار اونو م یلیبرنامه بود خ هی_



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1475 
 

 غاته یکه تبل نی؟ای _چه برنامه ا کارن

تموم شد مستند پنگوئن ها شروع   لغاتیتب کهویبابا   یا  گفتمیم یخاروندم حاال چ سرمو
 شد

 شروع شد ن ی_آها بب

 رم دوست دا یلیمن پنگوئن هارو خ  ی_واکارن

 باشه؟  میخوابیم م یری خوابمونم اومد م مشی نیبی_باشه م

  م یهاکان باعث شد هردومون به سمتش برگرد  یصدا   کهوی

 چه خبره؟   نجایا  نمی_ببهاکان

 میکنیبرنامه نگاه م  میدار ا ی توهم ب  یی_داکارن

  یما پاشو دراز کردو ملفرو رو نی به سمتمون اومد کنار کارن نشست و اونم ع هاکان
هاکان هم جاش بشه ماشاهلل از پس  یپاهامو جمع کردم تا پا  کمیمنم    دیپاش کش

 مبل گرفت و راست نشست   یاز پشت شویبود تک نمونیلنگاش درازه کارن که ب

 چه خوشگله یکینگاه اون   ی_واکارن

بود   یزی چ  نیداشتم ان یاما چاره ا مردمیم یبعد محو مستند شد داشتم از کم خواب و
به سمتم برگشت   کردینگاه م ونی زی به تلو  کهیکه خودم انتخاب کرده بودم هاکان درحال

 گفت: یبا لحن پچ پچ مانند

 ؟ ی دی_چرا رو تخت نخوابهاکان

 بود نقشمو به سمتش برگشتم رومو ازش گرفتم  دهیهاکان فهم هوف

 _نخواستم 

 گفت  یآهان  دو یپشت گردنش کش یدست هاکان
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 ل؟ ی_به خاطر نهاکان

 بخوابم ششیپ خوام ی باهاش قهر کردم حاالم نم لین یسر ماجرا  کنهیفکر م نگاه

  ییبه جا الیخیحرف زدن پس ب یبرا  ستی ن یبهونس عمرمون کاف هیفقط  لی_ن
 م یرسینم

  هیبا   شی شگینگاه کرد طبق عادت هم ونی ز یهردومون به تلو ن یدادو ب هیتک کارن
بهمون زد و   یدستش دست هاکان لبخند یکیرفت با اون  دستش دست منو گ 

 چشماشو بست 

 سرجامون؟  یببر یکنیبغل م لرویمنو د مید یما که خواب  یی_داکارن

 منم خوابم برد   دی_شاهاکان

 ..ما که خوابمون برد مارو ببر سرجامون بعد بخواب ییدا ی_خب تو مردمونکارن

 و گونه هاشو نوازش کردم  ینیب  یرو یکرد به آروم ی تک خنده ا  هاکان

 ی فردا مدرسه دار میکنی م یفکر  هی_شما بخواب ما 

دست هاکانم ول کرد   دمیچشماشو بست بعد دست منو ول کرد تعجب کردم که د کارن
دست من   یذاشت و دست هاکانو هم رودست خودش گ یبعد دست منو گرفت رو 

 م یبعد به سمت کارن برگشت م یهمزمان همراهه هاکان بهم نگاه کرد 

بعد بابامم   ذاشتیدستم م یمامانم دستشو رو  دم یخوابیمامانو بابام م  نیب ی_وقتکارن
 د یتا آخرش مراقبتونم خوب بخواب گفتی م ذاشتیدست مامانم م یدستشو رو 

نگاه کردم هاکان دست منو   زد یبه چهرش که چشماشو بسته بودو برامون حرف م  باغم
 گفت:  یداد خم شد به آروم   یفیکارنو فشار خف

 که تا تهش مراقبتونم  دیخودتون بدون  دیاما با   کنمی_من مدام تکرار نمهاکان

 م  به هاکان زد  یلبخند  دیبعد گونه کارنو بوس و
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بازهم  ستیقرار ن گهیوقت..تو د  چیکارن..ه شهی_اون اتفاقا دوباره تکرار نمهاکان
 ی خونوادتو از دست بد

 کارن  می_ما کنارت

  یخودش گذاشت منم خم شدم به آروم یپهلو  یکارنو خم کرد سرشو رو  یبه آروم هاکان
سرم    یکارن رو  یشکم کارن گذاشتم و با آرامش چشمامو بستم دست کوچولو یسرمو رو 

 قرار گرفت خواب آلود گفت:

شدم مراقبت باشم   می بزرگتر شدم اندازه دا یوقت می همراهه دا دمی_منم قول مکارن
 ل ید

 باشه؟  تی مراقب دا  ی_پس ک

 کرد  ی تک خنده ا  هاکان

مراقب خودش باشه اون مراقب منو توهه   تونهیزور داره م یبه اندازه کاف می _داکارن
 منم همراهش مراقب توام 

 د یشکمشو بوس کردم که خند یرو  یآروم به

 زور کمم مراقب هردوتون باشم  نیبا ا  دمی_منم قول م

 ... 

به کارن که داشت   ذاشتمیم  ییظرفشو نیماش یصبحونرو تو  یطور که ظرفا  همون
 نگاه کردم  کردیو کمکم م ذاشتیم  خچالیدرگاه   یتو   رویش یبطر

 ده؟ ی_ملکه سربازتون کاراشو خوب انجام مکارن

 فش یک یکارنو چک کردم مرتب گذاشتم تو  هیتغذ گهیبار د هیشدمو  راست

 بشه داریتا پاشا هم ب میزودباش کارمونو بکن هی_ملکه از سربازش راض
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که زده بود ناخواسته به روش لبخند   یپیت دنی با د دیلحظه هاکان آماده سررس  همون
 زدم  یمحو 

 _آقا پاشاتونم اومد هاکان

 دم یکش یبست منم پوف خچالویدر  کارن

 م؟ یبر  ییدا می_ما آماده اکارن

 به تو  نی _آفرهاکان

  یکه اصل انتظارشو نداشتم دستشو رو  یحرکت ناگهان  هی  یبه سمتم اومد و تو هاکان
 زد  یخند به روم لب دیکمرم گذاشتو گونمو بوس

 زم یعز ر ی_صبح بخهاکان

 خودش گفتم:  نیزدم و ع یلبخند  منم

 زم یعز  ری _صبح بخ

 خودشو تکون تکون داد  دیخند زی ر زیر کارن

 شد  رمونی د گهید م یبر  دی_زودباشکارن

 م یبردار تا بر فتوی_باشه ک

کوتاهم    یکت پشم دمیبه لباسش کش یبه سمتش رفتمو کتشو مرتب کردم و دست بعد
 دوشم انداخت  یرو  سادویآشپزخونه بود هاکان برداشت پشتم وا  یصندل  یکه رو

 _عشقم شماهم کتتو بپوش سردت نشههاکان

ندادم به جاش   یتیاهم می ا ی نقش م میکارن افتادم که دار ادی  یشدم اما وقت یطور هی
 بهش زدم  ی فقط لبخند

 رم ی_من دارم مکارن
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 فت ی_صبرکن کارن ک

کارن با  ستادیهاکان بود برداشتم هاکان هم کنار کارن ا  فیکه کنار ک  کارنو فیک بعد
 گفت:  یخاص طنتیش

 ؟ یپاشا چ فی ک لی_دکارن

 د یخند هاکان

 کنه   هیملکرو تنب کمی  دی_پاشا با هاکان

بهم زدو تشکر کرد   یهاکانو هم به دستش دادم که چشمک فیکردمو ک یخنده ا  تک
کارن باز کرد تا سوار بشه بعد   یبرا  نویهاکان در عقب ماش میرفت نگی باهم به سمت پارک

  هانیباال داد که ال ییابرو  هانیال  دنیشد هاکان با د انی نما هانیکه زد ال روی در برق موتیر
 شرمنده گفت: 

 _اومدم دنبال کارن آقا هانیال

  گهی همد ی رفتم به سمتم برگشت که چشمامو روبگه که بازوشو گ یز ی خواست چ هاکان
 بازو بسته کردم  

 برو  هانی_باشه کارن با عمو الهاکان

 خدافس  یی_چشم دا کارن

 به سمت هاکان برگشتم  دیدو  هانیبعد به سمت ال و

 _ممنون 

 تکون دادو در عقبو بست به سمتم برگشت  یسر  هاکان

 _نه من ممنونمهاکان

 دور زد منم در جلورو باز کردمو سوار شدم  نشویماش یحرف  چیبعد بدون ه و
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 ( نای)سول

  گفتمیم  رویبه هاکان همه چ رفتم ی خودمو گرفته بودم م میاومدم تصم  نی پله ها پا از 
معذرت    لیکردم هم از د یغلط هیکه حاال من    شهی نم ینطوریا  کردمیخودمو خلص م

  ذارمی م  ارشونیدر اخت یبفهمن چه اطلعات  ی هم از هاکان قطعا اونا وقت خواستمیم
رفتم خواستم درو باز  یبه سمت در خروج کننیمن تی و ازم شکا  بخشنیمنو م  ینطوریا

نشد  جادیتوش ا  یرییکردم اما بازهم تغ نی باال پا ررویدستگ گهیکنم اما نشد چندبار د
 ست ین دی کل دمینگاه کردم که د فمویک یکلفه تو 

 بابا  یاز کجا اومد عادت قفل کردن در ا  ارهیبرام ب دهامو یاون کل  یکی_

 خورد یداشت صبحونه م  نی توهم انگ دمینشد تعجب کردم اخمامو کش یاز کس یخبر

 شنوه؟ یمنو نم یصدا  ی_کس

 وارد سالن شدم   تیبا عصبان ومدین ییصدا  باز 

 درو باز کنه نیا  یکی_

 درو باز کنن تونن ی _نمنیانگ

انداخته بود   نی که سرشو پا فی کردم به ال برگشتم و با تعجب بهش نگاه نیسمت انگ به
 بود نگاه کردم  نیو کنار انگ

 ..درو باز کنکنهی_باز م

 دستور دادم  ینطوریچون من ا  کنهی _نمنیانگ

 برگشت  فی به سمت ال نیانگ

 _تو برو به کارت برس نیانگ
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خودمو    یخونسرد  دیبا  خوردیبه سمتش رفتم خونسرد داشت صبحونه م فی رفتن ال با
 شدی تند باهاش حرف بزنم وگرنه برام بد م  دی نبا کردم یحفظ م

 ؟ یخونه حبسم کن یمنو تو   ییخوایم  ن؟االنی انگ یچه کار نی _ا

 ست ی ن نطوریاصل هم ا زمی_دستت درد نکنه عزنیانگ

با اون کارا باز   کردیحکم پسش زدم فکر مبعد بلند شد دستشو دور بازوهام گرفت که م و
 بشه  کی به من نزد تونستیم

تا اون موقع   میکار کن یچ  د یکه با میکنی و فکر م مینیشی تو خونه م زم یعز  نی _ببنیانگ
 صبحونتو بخور نینکن بش یاالنم منو عصب یمون ی شما تو خونه م

 بعد خودش نشست  و

 زم یعز  ای _بنیانگ

 ازش گرفتمو به کف سالن نگاه کردم حالم خوب نبود رومو

 نیعشقم بش  نای_سولنیانگ

افتاده   ری گ یبد یلیخ یدو راه نیکار کنم ب یچ  دیبا  دونستمینکردم نم یباز حرکت اما
موقع   نی هم نمیبش ز یم هیباهاش سر   تونستمی چه طور م خوردیبودم حالم ازش بهم م

 دم یدادش لرز  یبا صدا  کهویها بود که  

 زن نی _د گفتم بشنیانگ

مهم   ی چیه گهی د ستیآدماش اما حاال..مهم ن یحاال سرم داد نزده بود اونم جلو  تا
  دمو یعقب کش روی صندل نی پا دیاز گوشه چشمم چک  یقطره اشک لجوجانه ا  ستین

که لحنش  نیانگ شدیباورم نم یچیه شدینشستم کنترلم دست خودم نبود باورم نم
 بود گفت:  آرومتر شده
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  یبش نیری مربا بذارم روش ش رم ی لقمه بگ هیسرت داد بزنم بذار برات   ادی _دلمم نمنیانگ
 م یحرف بزن  نیریش

 به سمتم گرفت رومو ازش گرفتم  لقمرو 

 عشقم  ری_بگنیانگ

 با تمام وجودم  خوردیشدن حالم ازش بهم م  ری هم بستم اشکام سراز  یرو  چشمامو

 

 ( لی)د

اون پسره از   دیکه برگرد خودتو خسته نکن چون با  یبگ نجایا  یاگه اومد   ی_وهلل آبجلین
 کنه یازم معذرت خواه  ادی متکبر ب یخودراض

بودم   دهیمبل خواب  ی رو شبی د  نکهیبه سمت مبل رفتمو روش نشستم به خاطرا خسته
 کمرو گردنم گرفته بود  کمی

از   شناسمتینم گهید نمک یاحساس م نمیبیو رفتاراتو که م افهیق  ن یا  لیباشه ن ری_خ
 رفته؟  ادتی  روینکنه همه چ  ی استانبول کل عوض شد میاومد   یوقت

اشتباه کردم و اشتباهمم قبول   هی  ادیم  ادمی داره  یهمه چ کنمیکه فکر م کمی_نه لین
 انجام بده   دیکه اونم با  ی کردم بعدشم رفتم معذرت خواستم کار

من که   می برد یباشه مام به اشتباهمون پ شهیدرست نم یزیچ یبا معذرت خواه لی_ن
  کننیباهات رفتار م ینطوریدارن ا  گرانیفکر کن که چرا د  کمیازت معذرت خواستم اما 

تو در امان باشن   یاز شر دردسرها   خوانیشدن؟همه م رحمینسبت به تو ب نقدریچرا ا
 شن یخوب نم یبه راحت ی که تو زد ییزخم ها لین

 گذاشت و بهم نگاه کرد  زی م یرو  شوی چا   وانیگشت لبه سمتم بر ییبا پرو  لین
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  یبه راحت  یزود خوب شدن مثل اون آدمو دوست داشت یکه تو زد  یی _وهلل زخم هالین
 بد نشد  ادمیز  ی باهاش ازدواج کرد 

 شدم به سمتش رفتم  بلند

 میکنیبزرگتر مشورت م  هیبا   میبکن گهیکار د هی اصل بهتره  لیدار باشه ن شین ی_حرفا 
  فهمهیم یبدونم وقت خوادیدلم م یلیخ کنهیحلش م  رویقض نی به بابا اون ا میزنیزنگ م

  نجایدرسته ا  شهیم یچه حال کننیم یپسر باهم زندگ هیخونه  ی تو  کشیدختر کوچ
 م یاستانبوله اما خب مام اعتقادات خودمونو دار

 ارم یدر ب لمویرفتم تا موبا  فمیسمت ک به

خب اگه بابام بدونه از طرف   ی کنیم دم یتهد یحاالم دار  یکن یکار ینتونست گهی_اره دلین
 گه؟ یم  یشده چ انت یخ کش یدختر بزرگش به دختر کوچ

هم   گه؟بعدشیم  یکرده چ یبچه باز  هی ی_مثل اگه بدونه دخترش به خاطر پول با زندگ
بابا   لین  یطرناک شده واخ یباز  نیوارد ا نا یو سول  نیاشتباه با انگ  نی ا  یبه خاطر تلف

 دونهیکه نم  روی زهایچه چ

 میتصم  دادمیاما من اجازه نم رهیازم بگ لویموبا  کردیم یسع  لیکردم ن دایبابارو پ شماره
در امان باشه  لیتلفنم از شر ن نکهیبه خاطرا  گفتمی به بابا م دیخودمو گرفته بودم با
 دستش بهش نرسه تماسو برقرار کردم  لیتلفنمو باال گرفتم تا ن

 _الو دخترم؟ بابا

 _بابا جون حالت چه طوره؟ 

 بابا  زیعز  ی_من خوبم تو چه طوربابا

 _منم خوبم 

 نگاه منظوردار بهش انداختم  هیبرگشتم و  لی سمت ن به
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 ام ی_باشه باهات ملین

 : دیغر یعصب یخودتخر  یعنیابروم باال رفت که  هی

 ام ی _به خدا ملین

 ؟ ی بگ یخواستیم  یزیچ لی _دبابا

 بهت بگم   یزیچ هی  خواستمی_اره بابا م

 دخترم بگو  دمی_گوش مبابا

 تکون داد  نی به طرف یبهم نگاه کرد سر دهی ترس لین

 کرد؟ یمخصوص خودش درست م یغذا  هیمادربزرگ   ادتهی_بابا  

 دخترم  ادمهی_اره  بابا

 ست؟ ی جالب ن زنیریتوش بلغور م  نجای_ا

 بودم خوشمزس؟  دهی _عه تا حاال نشنبابا

 شه یخوشمزه تر م یلی_اوهوم خ

  الشیمعلوم بود خ  دادیهم بسته بودو فشار م ی برگشتم که چشماشو رو  لی سمت ن به
 با خواهرم برگردم خونه  تونستمیراحت شده خداروشکر نقشم گرفته بود حاال م

 

 )هاکان( 

زنگ  لمیموبا  ومیاستاد  میرامان و کارن اومده بود  ریهمراهه دم دمی شبه کتم ک یدست
من    یچون برا هانیاز راننده هام و افراد مورد اعتمادم البته بعد از ال ی کیخورد طاها بود 

 بود  گهی د زیچ هی  هانیال

 _بله طاها؟ 
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 ؟ ی شگیهم  یهمون جا  میبر شهیداشتم م یکار هی _آقا باهاتون  طاها 

 زنم یکنم بهت زنگ م یکارامو اوک یسر هیبذار   ستین ی_باشه مشکل

 _چشم آقا روزخوش طاها 

دنبال   می رفته بود  ریگذاشتم همراهه رامان و دم بمیج یتو   لمویقطع کردمو موبا تماسو
بود   دهی د  وموی خواب استاد  شبید نکهیامروز صبح درباره ا  نجایا مش یکارن اورده بود

داد  شنهادی گذاشتم اونم پ  ونی با رامان درم میخوابش بود یمنو رامان هم تو   زدیحرف م
گذاشت    نجایاستفاده کرد و قراردادو هم تیهم از موقع ریمد  نجایا   مشی اریکه امروز ب

  یو به رامان و کارن که تو  می بر یپ یآ  یو  ی ها  یبه سمت صندل ریخواستم همراهه دم 
به سمتشون رفت توپو ازشون گرفت درعوض   ریم د  مینگاه کن کردنیم  یداشتن باز  نیزم

  نشستنی م  نیگوشه زم یبو مر کنایکه باز  یگاهیرامان به سمتم اومد باهم به سمت جا 
 میرفت

 بود یخوشحاله فکر خوب نقدرینباخته و ا  شوی_خوشحالم که کارن روحرامان 

  یتونیتوهم م ییباال حاظره بخوا  شیمسابقه صندل  یتماشا  می ایبه بعد باهم م نی_از ا 
 یی ایب

 اون دوتا نگاه کرد  ینگاهشو ازم گرفت دست به بغل  به باز  رامان

 کنمی_نه فکر نمرامان 

 به سمتش برگشتم  

 رامان؟  یناراحت ی_از چ

 جواب نداره   هیفقط   نی_ا رامان 

 _مثل؟ 

 کردن خواهرم از شرکت  رونی _مثل برامان 
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 باز شروع شد نگاهمو ازش گرفتم  دمویکش یپوف

 حل شده  هیقض نی ا  کردم ی_من فکر م

نگران    یلیاما هنوز حل نشده خ یفکر کرد  ینطور یتو ا دیشا  می_نه حلش نکردرامان 
 ست ی خواهرمم اوضاعش اصل خوب ن

کن به  ینوشته با شرافت باز  انه ی  شی خوند دونمی نوشته شده نم یزی چ هیباشگاه  ی_تو 
 سرشون اومده حقشونه   یینکردن رامان هر بل یحق برنده شو اونا کار درست

  یتونیهم داره نم  یخاکستر ییجاها هی  ستی ن دیو سف اهیفقط س ی_خب زندگرامان 
 یمطمئن حرف بزن  ینطوریا

هم انداخته بودم باز کردم و دوباره    یحرفش تکون دادم پامو که رو دی به نشونه تا یسر
 رگشتم به سمتش ب

هستش   دی و سف اه ی فقط دو رنگ س یاما تو زندگ  هیهم رنگ قشنگ ی _اره خب خاکستر
 رامان انتظار نداشته باش اونارو ببخشم 

 د یکش یپوف رامان

  چکسیکه ه دونمیم یزیچ ه یداده باشم اما   یدادگاه به نفع شما را  یتو  دی _شارامان 
 شه؟ یم یبفهمن چ نویا  نی و انگ  نایاگه سول دونهینم

  نیبابت ا  شمیکم کم دارم از رامان دور م کردمی شد احساس م  یسردو خنث نگاهم
هم باشه زن   یکه حاال الک یکس لیعلقش به د کردمیاحساس م نکهیا  ای  داشیتهد
 بود   میقانون

 ده؟ یتهد  هی نی _ا

 به نشونه نه تکون داد  ینگاهشو ازم گرفت سر رامان
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  یسهم یکه از اون شرکت حقشه رو بهش بد  یز یچ میبه آبج خوام ی_نه اصل نه..مرامان 
اعتماد نداشته   نیبه انگ دی باشه شا  کردی وقت بود بهش فکر م یلی خ نیکه داداش راد 

سهمشو   خوامیبرام مهمه م میاما آبج  ستیکه منم ندارم شرکت هم برام مهم ن یباش
 برگرده شرکت  یبهش بد

کردم پامو دوباره   سیازش گرفتم زبونمو داخل دهنم چرخوندم و لبامو باهاش خ رومو
قراره تموم بشه اما    یک ستیکابوسا معلوم ن   نیا دم یکش یپوف یهم انداختم و عصب  یرو
  هی گفتیرامان راست م کردمیحلش م  گرفتمویمشکلتو به دست م   نی ا  یطور هی  دیبا

  یبه رامان پشت کنم هرچ خواستمینم یطرف از  تاز اون شرکت حق داش  نایسول ییطورا 
 که نه برادرم بود  قی بود رف قمیباشه رف

  ی برگرده شرکت..سهم پنج درصد تونهی هروخت بخواد م  نای..سولیتو بگ  ی_باشه..هرچ
 فقط  کنمی بهش منتقل م نارو یسول

و    یابروهامو باال بردمو با لحن جد  کردیسمتش برگشتم که منتظر داشت بهم نگاه م به
 گفتم:  یمحکم

 شرکت بذاره   یپاشو تو  تونهی نم نی_انگ

 

 ( لی)د

باشم اگه  نا یباال سر ا دی دارم با یول کنم برم؟کارو زندگ  نارویا یآخه من چه جور نیلی_آ
 ارنی برن دوستاشونم با خودشون م یراض  نجایها از ا  یمشتر

من نگران اونم چه   میپرداخت کن یچه طور  دویط جدقس   نیا  یجون ول لی_باشه دنیلیآ
 قدر مونده؟ 

 کنمیهمزمان به اونم فکر م کنمیغذا درست م یوقت نیلیآ کنمی_دارم بهش فکر م
 چندتا مشکلو حل کردم؟  ینجور یمن ا  یدونیم
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 مشغول خورد کردن گل کلم ها شدم   یخودمم خندم گرفته بود با دقت خاص دیخند نیلیآ

 نطوره یکه هم  دونمی_باشه منیلیآ

بچه ها فاصله گرفتم و شماره هاکانو   یاز آشپزخونه و سروصدا  کمی برداشتم  لمویموبا
 گرفتم بعد از چندتا بوق جواب داد 

 جانم؟  لی_پشت فرمونم دهاکان

 اومده    شیپ یمشکل ه ی  گمی_الو هاکان م

 شده؟  یزی_چهاکان

   دمیشک یپوف

 مدرسه   یبر دیاومده با   شیپ یمشکل هی مدرسه کارن   ی_تو 

 برم مدرسه تو برو  تونمیمهم دارم نم یلیخ یقرار ملقات هیراهم   یمن تو   لی_د هاکان

 گفتم:   عیسر 

آشپزخونه خونه نه  یتو  کنمیم  یادآوریکار دارم البته   یآشپزخونم کل ی منم تو   ی..ولی_ول
 ول کنم برم که   تونمی نم میسفارش دار  یرستورانم کل ی تو

 بگو به اونا انجامش بدن خب  یدار اری _اونهمه دستهاکان

 مهمت  یلیبفرست سر اون قرار خ ارهاتو یاز دست یکی_پس اونوقت توهم 

  یبر یتونی بره اگه تو نم دیاز خودم نبا ریبه غ چکسیمهمه ه یلیقرار خ  نیا  لی_د هاکان
 شناسن یم هانو یکنه مدرسه کارن ال یدگی زنگ بزن خودش رس هانیبه ال

 : دمیحرص غر با

 بره؟  هانیمهمه کارن با کله زده تو صورت دوستش ال یلیخ  گمی_هاکان دارم م
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  شنیم ی افتن زخم یتو سروکول هم م زنیم کنن یبچن باهم دعوا م نایا  لی_د هاکان
 کنم یباشه؟فعل قطع م زنمیبره بعدا که برگشتم خونه خودم با کارن حرف م هانیال

  یهم بستم وا  یدستم فشار دادم چشمامو رو  یتو   لویکه قطع شد با حرص موبا  تماس
اون    نویبه ا  سپردی بچشو م یهمه کارها  خوردیقشنگ بدرد پدر شدن م یعنیخدا 

 هوووف 

 

 )هاکان( 

منو چه به بزرگ کردن بچه و والده بچه خب اونا  آخه  دمیکش یقطع کردمو پوف تماسو
  نویماش دمی اه سر قرار که رس گهید رهیم  هانیبره اونجا موضوعو روشن کنه ال خوانیم یکی

اونجا   نشویطاها ماش شهیبود که هم ییجا می جلو  ابونینشدم خ اده ی پارک کردم اما پ
بود همونطور که  یبه خاطر رد گم کن نمیمن ا ش یپ اومد  یو م ز یدور م کردیپارک م

  گهیدور بزنه امروز د رهیطاها رد شد خب خوبه حتما م نیماش کهویمنتظر طاها بود 
  یهم رد شد لبامو رو  نی دست راست انگ ریبک دمی د کهوی  شهیروشن م یهمه چ فیتکل

  شماره طاهارو گرفتم که دو بوق عی فرمون زدم لعنت بهت سر  یرو  یهم فشار دادمو مشت
 نخورده جواب داد 

  زنمی_آقا دارم دور م طاها 

بخور بعد برگرد   یزیچ هیدور بزن  کمیبرو  کنهیم  بتیداره تعق ریسر قرار بک  ای_نه طاها ن
 رگاه یتعم

 _هوف باشه چشم آقا فعل خدافسطاها 

 لعنت  نی فرمون زدم لعنت بهت انگ  یرو  یا  گهی قطع کردمو مشت د تماسو

 

 ( لی)د
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بزرگ که هرماه خداتومن ازمون پول   یلیمدرسه خ هیمدرسه باال رفتم    یپله ها از 
هم هست   ی خوب و کاربلد بودن هوف نگاه کن عجب مدرسه ا  یلیاما خ  گرفتنیم

 کردنو یم یکه باز  ییبه دخترپسرها  گشتمیکه داشتم دنبال اتاق دفتر م نطوریهم
 داشتن  یقشنگ  یایچه قدر دن کردمینگاه م دنیدو یم

 ل؟ ی_د

 هاکان چشمام گرد شد  دنیبه سمت صدا برگشتم با د کهوی

 ؟ یکنی کار م یچ نجای_تو ا

  هانیال ی؟گفت یکنی کار م یچ نجا یتو ا  نی ایاز مدرسه زنگ زدن گفتن ب ی_مگه نگفتهاکان
 ادیب

حرف آخرو   مینتونست یروم قطع کرد ویمن نگفتم دوما چون گوش  ی_اوال اونو تو گفت
 ی شد جیگ ن ی به خاطرهم میبزن

که  یاز حرص  کمیزد که باعث شد   یبه نشونه اره تکون داد لبخند نادر یسر  هاکان
 فروکش کنه خوردمیم

 سرم شلوغ بود کمی د ی_ببخشهاکان

 ی اومد یاورد ی طاقت ن ی_ول

 اره بازو بسته کرد  یبه معن چشماشو

 کجان؟  یدونیکار کرده تو م یچ مینیبب می بر  ایخب ب یلی_خ

 میاز اون بپرس  میمسئول هست بر   هی_احتماال سالن ورزش باشن اونجا هاکان

دستمو سمت کراوات   عیباشه سر  نجایمسئول ا خوردیاز خانوما که بهش م  یکی دنید با
مرتب کردم تمام    قشویکردم و   شی دست کار کمیهاکان بردم که باعث شد جا بخوره  

 مدت نگاهش روم بود
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 م یرسبچه به نظر ب ی ای مثل اول  دی_با

 م یسمتش رفت به

 سالن ورزش کدوم طرفه؟   دی_سلم ببخش

 بهم دست داد   یچه حس خوب  ستادیکنارم ا  هاکان

 د یکنیم  داشیپ دی_از در سمت راست بر

 _ممنون 

 میبه سمت سالن ورزش به راه افتاد باهم

 رو مخه  کمیبچه   یسروصدا  گمی_مهاکان

 خوره ی_اوهوم بدرد سکوت خونه تو م

 اون خونه سکوت داره اصل؟  ؟االنیکنی _چرا اغراق مهاکان

 شهیسکوت دار م ییا ی _خود به خود تو م

 بهم زد یکرد تنه آروم یتک خنده مردونه ا  هاکان

کنه  یبا تبلتش باز  تونهیکارن چون م امیمن م  ی..وقتیحرف زد یباز الک  نی _ببهاکان
کلکل   یجروبحث کن یباهاش حرف بزن یه  ستی ن یکس گهی ماهم دش  شهیخونه آروم م

دستش آروم   یتبلتو بد   ستمی من ن  یتوهم وقت یتونی م یکنیآروم کار خودتو م یکن
 ره ی گیم

 روبهش گفتم:  یمیسمتش برگشتم با لحن عاقل اندر سه به

  یتا سکوت داشته باش رهیکارن آروم بگ نکهیشما فقط به خاطرا  انای _جناب هاکان خان اح
 ؟ ی د یبهش تبلتتو نم

 بهم زد ی به سمتم برگشتو لبخند هاکان
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هم   یا   گهیبچه د  یوقت می ر یگیدرسه که م هی ن ی..ایچه قدر باهوش شد  نی _آفرهاکان
 م یآرومش کن دیبا ی نطوریکه ا میفهمیشد م  دایسروکلش پ

  نیه خاطر همگفته ب یبود که چ دهیهول کرد انگار فهم کمیگرد شد خودشم  چشمام
 کرد  تی دستشو پشتم گذاشت و منو هدا  عیسر 

 سرکارمون   میبرگرد میموضوعو حل کن میبر  عتری_بهتره سرهاکان

بچه  یعنیشدم منظورش از بچه  یطور هیتکون دادمو کوتاه اومدم   دی به نشونه تا یسر
  هی نطوریباال انداختم خواسته هم  یبود شونه ا  یخودمون؟اما منو اون که ازدواجمون الک 

زن  گهید  یکی  نکهیخودشه ناخواسته از فکر ا  ندهیهم منظورش زن آ   دیشا ایبزنه   یحرف
  میبازش کردم وارد سالن که شد عی اخم کردم اما سر کمی شهکارن ب ییهاکان و زن دا

 تم تکونش دادم که به سمتم برگشت دست هاکانو گرف عیسر 

 میزنیفقط باهاش حرف م یکنی_دعواش نم

 بهت بگم  نویهم خواستمی_اتفاقا منم م هاکان

 دعواش کردم؟  ی_من ک

 به اطراف نگاه کرد بعد به سمتم برگشت  یتکون دادو کم یسر  هاکان

 وقتا خودش   یبعض یهست   شی درحال دعوا کردن دا شتر ی_بله خب شما بهاکان

 ..شتری_شمام ب

به لبام کرد بعد به   ییلبام گذاشت نگاه گذرا   یسکوت رو یانگشت اشارشو به معن هاکان
 شد  رهیچشمام خ

بذار حرف من آخرش   ایکوتاه ب زنمیکه م یحرف یبار جلو  هیخب زبون دراز   یلی_خهاکان
  هی نی ع میزنی باهاش حرف م یعنیو فقط سکوت..نه   میکنیباشه هردومون دعواش نم

 ؟ یبابا مامان نمونه اوک 
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کارن و اون پسره با فاصله   م یحرص دستشو آروم پس زدمو گفتم باشه باهم راه افتاد با
  دیمارو د  نکهیکارن هم کردنی م ینشسته بودن بچه ها داشتن بسکتبال باز  یصندل  یرو

 بلند شدو به سمتمون اومد یبا خوشحال

 یی ل،دا ی_دکارن

 اومد گفت:   یروبه کارن که داشت به سمتمون م ی هاکان با لحن محکم و جد اما

 _کارن برو سر جات هاکان

قدشو راست تر کرد به شونه   کمیانداختو رفت نشست هاکان   نی سرشو پا ستادی ا کارن
بهم نگاه بکنه  نکهیمحکم و چهارشونه بود نگاه کردم هاکان بدون ا  شهیهاش که هم

 گفت:

 جذبه نشون بدم  هی  دی_باهاکان

 یباهاش حرف بزن ینبود اونطور یاز ین یجذبه دار شمینجوری_هم

 به سمتم برگشت  هاکان

من کارنو    سوزهیبچت م یچون همش دلت برا  یخوری_اصل بدرد مادر شدن نمهاکان
رشد اخلق درس   تی ترب  یدوست دارم اما رو یکه فکرشو بکن  یزیاز اون چ شتریب یلیخ

  دیبا شهی مواقع مرد خونه که پدر بچه م  نطوریحساسم ا یلیخ یلیخ  ندشیو انضباط و آ
 اره کنار بذ  رویداشته باشه و مهربون تیجد

 ابروش باال رفت  هیبهش زدم خودشم  یلبخند محو  ناخواسته

 نه؟  کنمیمرد خونه م ا یپدر پدر  یاد یز  دای_جد هاکان

  هیم تکون داد و  سل  یبه معن یسر  دنمونیبا د شی کردمو رومو ازش گرفتم مرب یا  خنده
 داد   میصبر کن نکهیا  یعلمت به معن

 م ی_آخ برگشتم به پونزده سالگهاکان
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  یبچه پونزده ساله بود همشون هفت سالشون بود اما ب نجایانگار ا زد ی حرف م  یطور هی
 موضوع با طعنه به سمتش برگشتمو گفتم:   نیا  الیخ

توپ بسکتبال فقط دست   نهیکه قانون من ا یدادیدستور م تی پونزده سالگ ی_حتما تو 
 ؟ یکرد یکار م  یچ نیاز ا  ریکنار تا من گل بزنم..مثل غ دیری من باشه شماها هم همتون م

 کرد   یتک خنده مردونه کوتاه هاکان

 سالن ورزش زده بودم تو سر دوستم  ی_نه با کله تو هاکان

 گرفته بود؟   دهیقانونتو ناد   نکهی_چرا؟سر ا

 د یباال پرابروش  هی  هاکان

 میتی بهم گفته بود بچه   نکهی_نه سر اهاکان

 فرو کرد  بشیج ی به سمتش برگشتم هاکان نگاهشو ازم گرفتو دستشو تو کهوی

 اخلق کارن به من رفته اونم کله زده  نی _اهاکان

 ست یبوکس براش فعل مناسب ن گمی م نهی_به خاطر هم

 _بوکس کله نداره فقط مشت توشههاکان

 هیرزم یرزم  کنهینم یفرق چی_ه

وقت درباره   چیسرم بود ه  یهنوز اون جملش تو م یهردومون سکوت کرد  یاومدن مرب با
پدرشو از دست داده بود باهام حرف نزده بود هرچند ما جز کلکل کردن   یچه طور نکهیا

 زد  یبه هاکان نگاه کردو لبخند ی مرب  میزد یحرف نم   یچیباهم درباره ه

 د؟ یکارن هست ی_شما ولیمرب

 هستم   شی _بله داکانها

 بهش زدم  یبه سمتم برگشت که لبخند یمرب



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1495 
 

 هستم  شی _منم زندا

 _خوشبختم یمرب

کارن هم بهمون نگاه کرد اما نگاهش به هاکان که    مینفرمون به سمت کارن برگشت هرسه
داره بهش   تی اما بدون عصبان ی جد دمیانداخت بهش که نگاه کردم د  نی افتاد سرشو پا

االن    دیدیبا صورت شادو مهربون م شوی دا شهیهم نکهیکارن به خاطر ا  دیشا  کنهینگاه م
  هیعصبان یل یخ کردیگرانش فکر م خی وبو ت یچهره جد نیا  دنیبا د

 عادتا نداره که دعوا کنه   نیکارن اصل از ا  میما واقعا متعجب ی_مرب

 ره ی گیخونوادشو از دست داده مدرسشو سست م یکارن از وقت دونمی_میمرب

 دستشو آزاد کنارش ول کرد  یکیبردو اون  بشیج یدستشو تو هی  هاکان

  نجایا  ذارمیبفهمه نم یگفتم کس ده؟بهتونیموضوعو نفهم  نیاز بچه ها که ا  ی_کسهاکان
 بمونه

  یکه برا  یاتفاق  خواستی اخم کرده بود حتما دلش نم  کمیسمت هاکان برگشتم  به
 کارن تکرار بشه یدش افتاده بود برا خو

 د ینگران نباش دنینفهم ی_نه از بچه ها کسیمرب

 _خوبه هاکان

 بودم  دهی کارن ند یرفتارو تو   نی _تا حاال از ایمرب

بهانه  تونهیم  یول  ستیخوب ن نمیشدن ا ریدرگ ی نطوریبه خاطر مسابقه ا  دی_شاهاکان
 باشه یخوب

 حفظ ظاهر زدمو گفتم:   یبرا  یلبخند

 ؟ ی دیقبل از مسابقه بوده نشن  گنیدارن م یمرب  زمی _عز
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 باال داد  ییبه سمتم برگشت ابرو  هاکان

  یبرا  شهیمسابقه قبل از مسابقه شروع م  جانیاما بعضا ه  دمیشن زمیعز  دمی_شنهاکان
 ی دونینم نویعرض کردم البته تو که ا   نویا  نیهم

به  یمرب میزد که باعث شد هردومون سکوت کن یسوت یجوابشو بدم که مرب خواستم
 بودن   ستادهی سوتش ا  یصدا دنیسمت بچه ها برگشت که با شن

 د یسی بچه ها من که نگفتم وا نی_شما ادامه بدیمرب

 به سمتمون برگشت  یمرب 

 بوده  یالک زی به مسابقه نداره سر چ ی_دعوا کردنشون ربطیمرب

 موضوع تموم بشه گفت:   نیا  خوادیبود مکه معلوم  هاکان

 د یشما نگران نباش  م یری گیکارن در نظر م یالزمو برا  هیما تنب ی_باشه مربهاکان

 ست ی ن ی_باشه حرفیمرب

بچه  ت ی رو ترب گفتیبعد م دونستیبچه نم ت ی از ترب یز یسمتش برگشتم اصل چ به
 حساسم 

خودمون قشنگ باهاش حرف   یجلو  مش یاریب  دیبا میکن هشیتنب نکه یقبل از ا   زمی _عز
 متوجه اشتباهش بشه   دیبچه با میبزن

  یکه برا  یکه قدم دونمیمورد م  نیدر ا  یول میزن یخونه باهاش حرف م ی_اره تو هاکان
 مهمه   یلیخ  میداریسن برم نی در ا یبچه ها 

 بشکن زدمو با لبخند گفتم: هی

 م یزی ری ن ممذاکرمو  ز یم  یخونه رو  یموضوعو تو   نیا  نی_بله درسته به خاطرهم
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زد هاکان کلفه شد معلوم بود گوشش درد گرفته   یساکت کردن ما سوت یباز برا  یمرب
 ستادن ی بچه ها دوباره ا د یبه گوشش کش یبود چون دست

 ن یبچه ها شما کارتونو انجام بد نی _آفریمرب

 زد  یبه سمت ما برگشت و لبخند  بعد

 دیکن یم  حتشینحو نص نی_من مطمئنم که شما به بهتر یمرب

 د ینگران نباش م یزنی_درمورد کارن باهاش حرف مهاکان

 م یکنیکرده و اشتباهش چه قدر اشتباه بوده بهش گوشزد م یچه اشتباه نکهی_اره درباره ا

گذاشتو   یمرب  یدستا  یدستشو رو عی هاکان سر نباریخواست باز سوت بزنه اما ا یمرب
 کار شد بعد به سمتم برگشت  نیمانع ا 

 م یر ینگ روی مرب  یوقت آقا  نیاز ا   شتریب گهی _عشقم ما د هاکان

 د یبا خودتون ببر دیتونیکارنو هم م د ی _پس بفرمایمرب

  یدستشو تو  هیبهش زدم هاکان هم  یلبخند می که رفت ما به سمت کارن برگشت یمرب
دستش به کارن اشاره کرد که بلند بشه به صورتش نگاه کردم   یکیکرد و با اون  بشیج

 لبش بود  یرو  یکوتاه یلیلبخند خ مچهی ن هیاونم 

 می بر  ای_کارن بهاکان

 اومد نگاه کرد   یلشکر شکست خورده داشت به سمتمون م نیبه کارن که ع  هاکان

اجازه    دیوقت نبا چیمحکم قدم بردار کارن بهت گفتم ه  سای_چه وضعشه..راست وا هاکان
 فتهیکه شونه هات ب یبد

سرش گذاشتم هاکان هم دستشو گرفت و باهم راه    یدستمو رو ستادی روبه رومون ا  کارن
 م یافتاد 
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 _کارنهاکان

 تر شد   یجد کمیراست شدو سرشو باال گرفت به هاکان نگاه کردم  عیسر  کارن

که کار   ستین ن ینشونه ا ریسرتو باال بگ  گمیم نکهیا میزنی کارتم حرف م نی_درباره ا هاکان
فکر کنن ما   هیاز درونت آگاه نشن بذار بق انتیاطراف  نهیافتخار کن..نشونه ا  یکرد  یخوب

  هارویشاد میکن  قتی تا تشو  نجایا  میبوده اومد ی راض یلیازت خ تی مرب نکهیبه خاطر ا 
اما مشکلت و اشتباهاتو   یندار یمشکل  تیتا بفهمن تو زندگ ننیبب انت ی همه اطراف دیبا

 فقط در چارچوب خونوادت 

 ل؟ یتو چارچوب تو د یعنی_کارن

 به نشونه اره تکون داد یسر  هاکان

 قا ی _دقهاکان

  یلباش نشست تا وقت  یرو  یمحکم تر قدم برداشت سرشو باال گرفت و لبخند  نباریا کارن
لبام    یرو  یظیلکرده ناخواسته لبخند غ یفکر نکنن کار بد ننشیب یم هیدوستاش و بق

بزرگ   یبده وقت ادشی االن  نی نشست چه قدر قشنگ بلد بود با بچه حرف بزنه و از هم
 یلی پدر خ تونستی هاکان م  کردمیکامل اشتباه م یرفتار کنه به معن یچه طور شهیم

 باشه یخوب

جلورو باز کردمو سوار شدم کارن هم در عقبو باز کردو سوار شد به سمت هاکان   در
 روشن کرد بهم نگاه کرد و راه افتاد نشویبرگشتم ماش

 

 ( نای)سول

بدون   نی بهش نگاه کنم به خاطرهم خواست یدلم نم ختمیآب ر  یقرص جوشان تو  هی
 گفتم: رمیبگ کردیقلب من داشت جلزولز م ن یآب که ع ی نگاهمو از قرص تو نکهیا
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خونه  یمنو تو   نکهیا  ای  یکه تو داداشمو نکشت ین؟جوریکار کنم انگ یچ ییخوا ی_م
 کنم؟  ینقش باز  یچه جور ییخوا یرفتار کنم؟م یحبس نکرد 

 صدام باالتر رفت  کمیسرتا پام اشاره کردم   به

 کنم؟ ینقش باز  تونمیسرو وضعم م  نی_با ا 

 گفت:  زدیلبخند که حالمو ازش بهم م  هیو   یبا خونسرد  نیانگ

 تو قبر  یکن تا نرفت ینقش باز  ی_جورنیانگ

بلند شدو   نیهم جا خورده بود انگ نی انگ یجا خوردم حت یبا اومدن رامان حساب کهوی
 کنارم نشست دستشو دورم انداخت 

 خبر  یچه ب ی_به به داداش رامان خوش اومد نیانگ

  نکهیا  یحال بدمو به پا  نیا  دوارمیشد انگار متوجه حال بدم شده بود ام قیبهم دق رامان
  یپا  ایامکان داشت با هاکان دعواش شه   ینطور یاز شرکت اخراج شدم نذاره چون ا 

 کنه یهمش خودشو سرزنش م ی نطوریدادگاه نذاره ا  یتو  هیکارن و قض

 ؟ یخوب ؟توی_آبجرامان 

 هم بستم  یبه کمرم داد که چشمامو رو یفیفشار خف نیانگ

 ؟ی_عشقم تو خوبنیانگ

دادگاهو وسط بکشم خودشو سرزنش کنه بهتر بود تا بره با   هیقض  یپادادم  حیترج
 هاکان دعوا کنه 

 خته یبهمم ر  کمیدادگاه  هیقض نیا یدونیخودت م زمی _عز

 به روم زد  یتکون داد اما پشت سرش لبخند دی به نشونه تا یسر  رامان
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خبر خوب بهت بدم بهت زنگ زدم اما تلفنت خاموش بود به  هی  نجای_اومدم ا رامان 
 به شرکت  ی گرد یخواستم رودرو بهت بگم برم نجایاومدم ا  نیخاطرهم

 زدم واقعا حالو هوام عوض شد  یلبخند  ناخواسته

 _واقعا رامان؟ 

هم   نی _اره قربونت برم..با داداش هاکان حرف زدم اونطور که معلومه داداش راد رامان 
 میکن شی که واقع میگرفت می همراهه هاکان تصم ستهخوایم  نویهم

خوشحال بشه  دم یخوشحال شده بود هه با شناختیمعلوم بود سر از پا نم  نیانگ
 شدیباز پاش به اون شرکت باز م ینطوریا

 م ید یم  توی _سهم پنج درصدرامان 

 خوشحال شدم  یلی_خ

 من برم   گهی خب د نمیخوشحال شدنتو بب نیهم خواستمی_مرامان 

صداش زدم    یراه افتاد که بره اما وقت میبلند شد مام بلند شد یصندل  یاز رو   رامان
کار   یچ ا یبهش نگاه کردم خدا  ستادمی به سمتم برگشت روبه روش ا  ستادوی ا

کمرم   یو باز دستشو رو ستادیبه سمتمون اومد کنارم ا  نیپنهونش کنم انگ تونمیکنم؟نم
منتظر بود به چشمام نگاه کرد انگار    نان همچنا بهش داد رام  یف یگذاشت فشار خف

  یبه سخت نمیبیدارم آزار م ی زیو از چ کنمی دارم پنهون م رویز یچ هیکه   دیفهمیداشت م
 زدم  یفشارش دادم لبخند زور یدستشو گرفتم و به آروم

 _ممنون رامان 

 به روم زد  یلبخند

 ی خواهر نمتیبی_مرامان 
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 ( لی)د

تا   زد یدرواقع هاکان از عمد داشت دور م میراه بود یسمت هاکان برگشتم هنوز تو  به
شروعش کنم همش   یچه طور دونستمینم میمسئلرو بازش کن  رهیمن وقت بگ  یبرا  یه

بهم اشاره   دادوینه ابرو باال م یاومدم که حرف بزنه اما به معن یبهش چشم و ابرو م 
عقب وسط نشسته بود هاکان به    یکارن صندل دمی کش یکه خودم حرف بزنم هوف کردیم

 به پام زد و گفت: یداشبورد ضربه آروم ی بهانه برداشتن عطرش از تو

 ی_دور آخره خود دانهاکان

با   یعطر وقت نی ا دیگرفته بود عطرشو برداشت خواست به خودش بزنه که فهم خندم
گاه کرد به به عطر ن دیکش یپوف ادیبشه خوب در نم بیلباسشه ترک  یکه رو  یعطر

نشه برداشت چند پس به من زد که با حرص بهش نگاه کردم   هیکارن زا یجلو  نکهیخاطرا 
دادم زودتر شروع کنم   حیخودش ترج یجا خونسرد برش گردوند  یحرف چ یاونم بدون ه

حرص خوردنم از هاکانو پنهون کنم شروع کردم   کردمیم یکه سع یبا لحن شدینم ینطوریا
 به حرف زدن 

 .. می بود دهیشن تی از مرب  شیپ کمیکه  یی_کارن جان ما حرفا 

 ادامه بده  یعنی تکون داد که   دی به نشونه تا یهاکان نگاه کردم که سر به

مگه نه  ستین یپسر نیاصل همچ  میشناسیکه ما م یکارن میمتعجبمون کرد گفت یلی_خ
 هاکان؟ 

 ادامه دادم  نی تکون داد به خاطرهم دی تا یسرشو به معنا  هاکان

 م یمنتظر  تی کارن؟منو دا یکن فیتعر  ییخوا ی_خب نم

 اون بفهمن  نو یگفت مشکلتتو نذار ا  یی_داکارن

 به کارن نگاه کرد  نهی از آ هاکان
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  تی حرف دا هیبچه؟بق یقسمتو از اون همه حرف زدن برداشت کرد  هی_همون  هاکان
  گم؟مثلی مگه من مشکلتمو نم  شهیدر چارچوب خونواده مطرح م  یبود؟گفتم ول یچ
با دست زدن تو به  ای  ادیبدم م یو ی از ک نکهیا ا ی  زهیر یتو دلمه کشمش م لید نکهیهم
به اندازت  یبفهم یتنت کن سر لباسام  یبر دینبا  نکهیا  ای مشکل دارم  میشخص لی وسا
 نه   ای شده 

 انداخت   نی سرشو پا کارن

 می ما منتظر یی_خب االن چارچوب حاظره زودباش دا هاکان

 گفت:  یبا تخس دیکش یپوف کارن

 _اول افجه شروع کرد کارن

 به کارن نگاه کرد  نهی ژستش بودم از توآ  نیکه عاشق ا یبا حالت مردونه جذاب هاکان

 شروع کرد کارن؟  روی_چهاکان

زدم تو سرش اون زد به بازوم   یکیافجه تنه بهم زد زد منم  میوارد سالن شد ی_وقتکارن
 نشد میزی چ ییدا میتو قو نی کردم با کله زدم تو صورتش چون ع شیمنم ضربه فن

 بهم نگاه کرد بعد روشو ازم گرفت  دو یکش  یپوف هاکان

 جون؟  ییزدم دا یکی یچ  یعنی ید دایادامه م دینبا  گهی خورد د ی کیزد   یکی_ هاکان

شما   یدلو جرات داشته باش  دیبا اریکرد کم ن تتی اذ  یگفت هرک نی _شوهرعمه انگکارن
  یکیشجاعن منم دلو جرات داشتم شجاع بودم  ستن ی مردا ترسو ن  یگیم  شهیهم هم

 زدم تو سرش 

 _کارن؟ هاکان

 انداخت   نی سرشو پا دویکش  یمحکم صداش زد کارن هوف  هاکان
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  کردنیاخراجت م یدونی؟میکرد یکار م یچ شدیم   شیز یچ ه؟اگهیچه شجاعت نی _اهاکان
 زندان؟  یفتیامکان داشت ب  ای

 آروم مظلومانه گفت:  کارن

جا   هی رفتمیم  کردنی اخراج هم م اوردنی م رونیمنو ب  یداد ی..پول میذاشت ی_شما نمکارن
  ینطوریبزرگ بشم دست راستتون بشم ا یتا وقت  نیداد یاصل خودتون بهم درس م گهید
 همش باهاتونم گهید

  دیبا  کننی..آدما هر کار که میکرد  یکارن..تو کتک کار کردمیکارو نم نی _من اهاکان
   دادمیتقاصشو پس بدن من پول نم

 ؟ ی پشتم شهیهم یگ ی _مگه شما نمکارن

 به نشونه اره تکون داد یسر  هاکان

 ی از زورت به نحو احسن استفاده کن کهیتا زمانمحکم پشتتم اما  گمی _هنوز هم مهاکان

 دمیحرفاتونو شن  نیزد یحرف م  یواشکی  لی_اون شب که با دکارن

اصل باهم خوب حرف   نیا   ده؟منویخاک به سرم کدوم حرفارو شن  یگاز گرفتم وا  لبمو
 ست یکارن ن یخلوتمون وقت  یبه خصوص تو  میزنینم

 ؟ یی_کدوم حرفو داهاکان

چون زورشو دارم خب   یگفت ی دی شما هم خند یگ یبهم زور م نقدریگفت چرا ا لی_دکارن
 یتو پهلوون من یگیمنم زور دارم مگه نم

فرمونو فشار داد زبون    کمی دوی کش یخدا هاکان هم کلفه پوف ی وا دمی به سرم کش یدست
 بود ش ی دا نهیدرازش ع

  شهیبه خونه اضافه م گهیقانون د هی  ستین یکار درست  ستادنی فالگوش ا کی _ هاکان
حرفم   نی ا  کردمیم یشوخ لی من داشتم با د نکهیدوم ا سهی حق نداره فالگوش وا  یکس
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به بعد بوکس دفاع   نی سه از ا   ستی ن یکه تو برداشت کرد یاون منظور  یبه معن
 ی چون فعل بزرگ نشد  نوعهشما مم یبرا  یو هرگونه ورزش رزم نجاین یشخص

 نداخت  ا  نی سرشو پا کارن

  ایمراقبت کنم   لی از د ایبزرگ شدم دعوا کنم  یوقت  ی_اگه بوکس کار نکنم چه طورکارن
 مراقبتون باشم  ی شد  ریشما پ یوقت

 لبام نشست   یرو یزد منم لبخند محو  یتک خنده مردونه ا  هاکان

دعوا بشه   ست یقرار ن میستیکه ن یوحش میما آدم  میکنیم یشهر زندگ  یتو  زمی _عزهاکان
 م یبهم بپر  ای

 زه یری بهم م ای_کارن اگه همه حرفاشونو با دعوا بهم بفهمونن دن

 ست ین  نطوریا  چمی_هکارن

مشت به من بزنه    هی ادیب خوادینمکدون م تی غذا دا  زیمثل سر م ن یبب زمی_هست عز 
مشت   هی   تمی دا دی بهش بزنم بگم بفرما گهیمشت د هیبعد منم   خوامیبگه نمکدون م

 مشت بزنم تو صورتش بگم نوش جان  هیبزنه بگه غذات خوشمزس منم   بهم

 د یچشماش گرد شده بود کارن خند هاکان

 بوکسر بشم  د یبا گمیم نهی_خب به خاطرهمکارن

 گفت:   یبه سمتش برگشتم هاکان به آروم دمی کش یحرص پوف با

 با مثاالت  کنمی_حال مهاکان

  میدار یهروقت مشکل  نیبب تو ی منو دا زمیعز  ستیکارن قبول کن کارت درست ن نی_بب
 م یزنیباهم حرف م
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  گهیبهتره د هیبدمزه ا وهیکه م میدیبه توافق رس می..نشستیو یک نی _مثل سر همهاکان
اما   میکه بخر میگرفت میتصم می مورد علقه شما دوباره حرف زد  وهیاما چون شد م مینخر

 نده   یوی به زور به من ک شون یقرار شد که ا میباز حرف زد یفقط تو بخور

 ندم  یو یقبول کردم که به زور بهش ک می_منم چون باهم حرف زد

 فهمهیبراش خوبه خودش که نم  یادته؟گفتی لی د  یختیر وشیآبم ی _در عوض تو کارن

 هاکان به سمتم برگشت بهم نگاه کرد دمی به سرم کش یدست

 ؟ یختیر ومید؟تو کدوم آبمتا چه ح  ی_آخه بدجنس هاکان

 که فقط هاکان بشنوه گفتم: یطور آروم

  همونیبرعل میزنی م یداره هرحرف یحافظه خوب  میجلوش انجام بد  دی نبا روی _هرکار
 بابا  ی ا  کنهیاستفادش م

   شتونمی قشنگ شماست وگرنه من فقط وقت صبحونه و شب پ تی از ترب  نمی_اهاکان

 ششمیو چهارساعته پ  ستی _نه که من ب 

 با طعنه گفت: هاکان

 مقبوله خانومه   تی _پس تربهاکان

 ی رفته زبون دراز..لجباز..حافظه قو  شی به دا ری_نخ

 گوش یرفته..زورگو..تخس..باز  شمی _به زن داهاکان

 کرد با حرص بهش نگاه کردم  نی نگاه کردم که ابروهاشو برام باال پا  بهش

   رمی گیازت م  وی دیبه زور به خوردم م یویک  نکهی_انتقام ا هاکان

 حرفاس؟  ن ی_االن وقت ا

 گفت: ریبگه که کارن سربه ز  یز ی خواست چ هاکان
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 اون حقش بود  ستمین مونیاون بود من پش ریمن نبود تقص ری _تقصکارن

اون حرص خوردنم دلم براش ضعف   نینمه اخم کرد که باز ب هیشد  یجد کمی  هاکان
 رفت 

و   دنید  ونی ز یهفته تلو ه یتا  یبش هی_اگه اون حقش بوده شما هم حقته تنبهاکان
 ممنوعه   وتریکامپ

 چشماش گرد شد صورتش مظلوم تر شد  کارن

 ؟ ی چ یهفته؟اما برا  هی_کارن

 موضع خودش بود پچ پچ مانند آروم گفتم: یهمچنان رو  هاکان

 ی اغراق کرد   کمی_

 به کارن نگاه کرد  نهی بهم نگاه کرد بعد از تو آ انهاک 

جزو   نمیداد ا فیتخف هتی تنب یتو  شهیم یشده باش مونی_اما اگه از کارت پشهاکان
 نه یقوان

اخم کردو به   نهیتکون دادم کارن دست به س  نیبه طرف یزدمو سر ییصدا یب لبخند
 د یچسب شیصندل  یپشت

 اون بود نه من   ریحرف خودمم مرده و حرفش تقص ی _من هنوز رو کارن

 م یسمت هاکان برگشتم هردومون کلفه شده بود به

 حرف خودته  ریبگ لی _تحو 

 دیکش ی انگار اصل حوصله نداشت پوف هاکان

توهم کارن    ره ی بدجور کلهمون م یزد وتر ی دست به کامپ ای  ید ید ونیز ی_بفهمم تلو هاکان
 شه یتموم م نجایبحث هم هم نیا
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  ریز  میرفتیخودمون م شترینداشت ب یا  جهیادامش ندم چون نت گهی دادم د حیترج ممن
 سوال تا کارن:/ 

 رستوران؟  یر یم  ای خونه  یگرد یبا ما برم لی_د هاکان

 سرم شلوغه هاکان  کمیمدت    نیسر برم رستوران ا   هی_نه بهتره  

 ا یتوروخدا همراهمون ب لی_دکارن

گوشه لبش کاشت   ییصدا  یبا چشم و ابرو به هاکان نگاه کرد هاکان هم لبخند ب  بعد
 بود  دهیحرکت کارنو د  نیانگار ا

 گردم یبرم یکار دارم انجامش بدم زود کمی_باشه کارن جان تو نگران نباش  

 آب ر ی ز  کنهیدعوامون شده بعد سر منو م ونیز یسر تلو   یی_تا اون موقع منو داکارن

 دهنش گذاشت  یدستشو رو عی اخم کرد بهش نگاه کرد که کارن سر  کمی  هاکان

 دمیشن  نیاز شوهرعمه انگ  نویا  دی_ببخشکارن

 نگران شدم   کمیمشکوک شده بود   یسمت هاکان برگشتم که حساب به

 آب؟  ری ز  کنهیم روی _گفت سر کهاکان

 ..راننده گفتیفکر کنم م دونمی_نمکارن

 کرد بعد به کارن  یبغل نگاه نهی فشار داد به آ کمیفرمونو   هاکان

 _راننده؟اسمشو نبرد؟ هاکان

مثل   یی..اسم هادمیشن زدیحرف م ریداشت با عمو بک یفقط وقت دونمی_نمکارن
 هم برد  لرویرسول..طاها..اسم شمارم گفت تازه اسم د

 حد ممکن گشاد شد  نیو من همزمان باهم چشمامون تا آخر   هاکان

 امکان نداره   نی_نه نه ا هاکان



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1508 
 

گرفت به سمت کارن   رو ی کیدراورد و کلفه شماره   بشیج ی از تو لشویموبا  عیسر   هاکان
 نگران شده بود  کمیبرگشتم که  

 زدم؟  ی _من حرف بد کارن

 ینظم یکه از ب یدونیشده م یشده عصبان رش ی د کمی  دهیفهم ت ی دلم دا زی _نه عز
 اد یخوشش نم

همش   یعصب  دهیجواب نم دی د یبهش نگاه کردم کلفه دوباره شماررو گرفت اما وقت بعد
 بازوش گذاشتم یدستمو رو یبه آروم گفتیم  یلب لعنت ریز 

 نه یباشه..بچه تو ماش تی_هاکان حواست به رانندگ

 گوشش گذاشت  کی نزد  لویگرفت و موبا گهیشماره د هیکلفه   هاکان

خونه کارن و   رمی دارم م دهی جواب نم زنمیها زنگ مبه طا ی..من هرچری _الو دمهاکان
رسوندم   لرویخونه بعد که د رسونمیشرکت کارنو م امیب تونمینم  شمنیهم پ لید

تو به طاها زنگ بزن اگه باز جواب نداد برو   کنمیشرکت خودم کارارو م امی رستوران م
دنبالش  ریکه باهاش قرار داشتم بک امروز  ه یموضوع جد  یلیخ  ریمحل  کارش..دم

 ..خدافسهانیفعل کارارو بسپر به رامان و ال امیخب زود م یل یخب خ یلیبود..خ

 بهش نگاه کردم   ینگران با

 پس  دهیکش روینقشه همه چ شیوقت پ یلیاز خ  ی_لعنتهاکان

کارارو نکنه تا   نیبه بازوش دادم که ا  یفیهم فشار داد فشار خف  یلباشو محکم رو  هاکان
به کارن که نگران بود   نهی از تو آ   دیکش یقینفس عم نیکارن ازش نترسه به خاطرهم

 نگاه کرد 

که برات   ییماکتا   یبعد رو یخونیخونه شما درساتو م میگردی برم لی_تا منو د هاکان
خودتو با    یتونی..میتونی م میومد یاگرم تا اون موقع ن  یکنیدرستشون م یکنیکار م دمیخر
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  ونی ز یتبلت تلو  وتر ی حرفمم دست زدن به کامپ  یهنوز رو  یسرگرم کن  هاتیاسباب باز 
 ممنوعه  نایا یگوش

و جروبحث و خواهش التماس   مونهیبزنه روش م یهر حرف شی دا  دونستیکه م کارن
 گفت:   یاچارنداره از سر ن یا  دهیفا

 یی _چشم دا کارن

 یی دا  زیبل عز  ی_بهاکان

 

 ( نای)سول

جاده نگاه   یازشم بپرسم نداشتم به سرسبز نکهی حوصله ا م یری کجا م میدار دونستمینم
زده شده بودم چه قدر خسته بودم چه قدر   یزدم چه قدر از همه چ  یکردمو لبخند محو 

هاکان از   نکهیدو روز برام به اندازه دو قرن گذشته بود فکر ا  نیداغونو پژمرده شده بودم ا 
منم با    کردمیاحساس م دمیترسی م یلیخ دمیترس ی م کردی م یوانببره منو ر ییبو  یزیچ
کار   یاما چ شمیم  میقتل برادرم و زن داداشم سه ی دارم تو هامیپنهون کار نیا
هاکان هرچند مطمئن   ای کشت یمنو م  نیانگ ا ی  دادمیخودمو لو م  رفتمی م  کردم؟اگهیم

بودم و االن با   نی مدت مدام تحت نظر انگ نی تمام ا زنهیبهم نم  یبیبودم هاکان آس
پنج درصد اون شرکت بهم   نکهیبه زور منو وادار کرد که به مناسبت ا نیرفتن رامان انگ

 ستادی که ا  نیماش  دادیبد م یچرا باز دلم گواه  دونمی اما نم میخوش بگذرون میبر دهیرس
  یکلبه چوب هیپر بود از سبزه و   رشیکه ز  یپل چوب هیاومدم کنار  رون ی ب االمی از فکروخ
 واقع شده بود نگاه کردم  رشیمتر از پل ز   ستیهم به فاصله ب قشنگ

 نجا؟ یا  میاست؟چرا اومد کج  گهی د نجای_ا

 تا برات بگم ای _بنیانگ

نه در سمتم   ای بشم  ادهیپ دونستم ینم دمی ترسی شد م ادهیبعد خودش جلوتر از من پ و
 به روم زد  یلبخند   نیباز شد انگ
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 ؟ یشینم  ادهی_عشقم پنیانگ

همه جارو فرا گرفته    یشدم درو برام بست عجب سکوت ادهیپ نیو از ماش  دمیکش یپوف
  مویکرد باهم به سمت پل رفت  تی پل هدا  یمنو به سمت رو   نیانگ دم ی ترسیم  کممیبود 

 ستادم ی روش ا

  نباریخوش بگذرونم هر روز ورزش کار ا یبا خانوم خوشگلم حساب خوادی_دلم منیانگ
 م یکار متفاوت باهم بکن هی  خوامیم

 بود اشاره کرد  نی ون که پا روبه روم  یبه کلبه چوب  سوندیمنو وسط پل وا  بعد

 یکن ک یبه سمتش شل نهیامروزمون ا  ی؟سرگرمی نیبیاون هدفو م زم یعز  نی _ببنیانگ

به سمت   دیبا  گفت؟چرای م ی داشت چ نیگرد شده به سمتش برگشتم ا یچشما  با
باز نقشه داشت   کردمیبهش نگاه م یکنم؟با ناباور ک یکه اون درست کرده بودشل یهدف
 و گفت:   دیاسلحشو عقب کش  نیبود انگ دهیکش  فینقشه کث هیباز 

از   یکن یبرامون جاسوس دیبا  یعنی ییاون شرکت تنها  یتو تو  زم یعز  نی _ببنیانگ
بدم که چه   ادی بهت  دیبا نی به خاطرهم یآماده باش یهرکار یبرا  ی باخبر بش یزیهرچ
 ی کن کیو به سمت هدفت شل یماسماسک استفاده کن  نیاز ا  یطور

 بهش نگاه کردم  یناباور با

 داشته باشم؟  از یبه اسلحه ن دیمن با   ؟چرای گیم  یدار ی_چ

  یمرد  شناسمشی نم گهید کردمیچرا احساس م  ستادیشد روبه روم ا  کی بهم نزد  نیانگ
 باره برام نابود شده بود  کیکه عاشقش بودم به 

 یهاکان آصلنو بکش دیبا  نکهیا  ی_برا نیانگ

 بزنم: غیج یفقط تونستم با ناباور  دیسوت کش  مغزم

 ؟ ی_چ
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خنده با چندش بهش نگاه کردمو رومو ازش گرفتم اما   ریزد ز  یبلند یبا صدا  نیانگ  کهوی
که دوسش داشتم اسلحه بکشم من   یمرد  یبه سمتش برگشتم من عمرا رو  عی سر یلیخ

  یتو شهیمرد به تمام معنا بود هم  هیبرام  شه یهاکانو دوست داشتم هم یاز بچگ
منو    دمید یباعث آزارم شد وقت   ن یهم دی دیم  اهان ن ی مدرسه هوامو داشت اما اون منو ع

خودمم بهتر   یبرا  ینطوریبهش فکر نکنم ا گهیدادم د حیترج نهیبیخواهر م هیبه چشم 
دادم به خودم فرصت عاشقش شدن به   حیشد ترج داشیپ نیاون لحظه انگ  قایدق بود
مخالفت   ودبا وج خوامیم  نویکفش کردم که انگ هی  یپامو تو  نی مردو بدم به خاطرهم  نیا

  ادیز  گه یکار باعث شد که باهمه ارتباطمون قطع بشه و د   نیا انمیاطراف  دیشد ی ها
اما   د یلرز یقلبم دلم براش م یاون ته مها  کمی  دنش یکه هنوز با د یمرد  نمیهاکانو نب

که خودم شوهر دارم اونم زن داره و به من فقط به چشم  کردمی فکر م  نیبه ا یوقت
به عنوان   ی گرفتم خوددار باشم به خصوص که االن هاکان حت میتصم کنهیخواهر نگاه م

 اومد  یخواهرشم از من خوشش نم

   زمیکردم عز ی_شوخنیانگ

فکر   نیقطعا ا  زدینم یالک روی هر حرف دمیبه موهام کش یخنده دست  ری بعد دوباره زد ز  و
 سرش بود  ی تو

 اره یگلم خدا اون روزو ن ستیدر کار ن ی_کشتننیانگ

 دوباره اسلحشو جلو اورد  بعد

 نمیبب تویر ی و طرز نشونه گ تی بدن لی است یری گیدستت م یتو   یوقت خوام ی_خب منیانگ

 دستم گذاشت  یبعد دستمو گرفتو اسلحرو تو  و

که  دونمیآرومم کنه زودباش عشقم اون هدفو بزن م کشیشل یصدا  خوام ی_منیانگ
 یتونیم

 : دمیپاش و غر یدستم نگاه کردم پرتش کردم جلو  یاسلحه تو به

 خوام ی؟نمیفهمیم  کنهیم  تمیاذ  رمشی دستم بگ یتو  یحت  ن یانگ خوامشی_نم
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صافش کرد بعد دوباره دست منو گرفت خم شدو اسلحرو    دویبه کتش کش یدست نیانگ
 دستم گذاشت  یبرداشتو تو  نیزم یاز رو

 دلم زیپس زودباش عز  میر ینم نجایاز ا ینکن  کی _تا شلنیانگ

 دوباره پسش بزنم که دستمو فشار داد  خواستم

 کن   کیپس شل یتو مجبور کنمی تکرار م گهیجور د ه ی_دفعه دوم نیانگ

کارو بکنم   نی افتاد بهتر بود ا ینم  یکردنم که اتفاق  کی دستم نگاه کردم شل یاسلحه تو به
بود افتادم اون روز   دهیبار تفنگ آبپاش خر نیاول  یبرا  نیراد یوقت  ادی تا خلص بشم 

هاکان اومد    یکردن که وقت تم ی چه قدر بهمون خوش گذشت چه قدر همراهه رامان اذ
هاکان   دمیدی اضافه شدن م یاومدن اونا هم به باز  هم  ریهمراهش خونه خالش و دم

  نارویکه سول زدیو هانا غر م  دیخندیبلند م کردی م شی گل کردیم  تیهانارو اذ  یچه طور
که هاکان تو اون سن به هانا   ینشده جمله ا  فی ادر داره به اندازه من کثنگاه کن دوتا بر 

 هم گفت  لیدجملرو سرسفره عقدش با  نیهم نیگوشمه ع یزد هنوزم تو 

 لشکرم"  هی  زانمیعز  ینفرم اما برا  هی"درسته  

حبس    یتو  روینفس بعد  دمیکش  یقیبه سمت هدف نشونه گرفتم نفس عم اسلحرو
کلبه نزده بود به در چسبونده    واریچرا هدفو به د  دونم یم فقط نمکردمو به هدف نگاه کرد 

با   نیکشتم به خاطرهم رویک یاحساس کردم   کی کردم باز پشت سر هم شل کیبود شل
   دمین دو یوحشت اسلحرو پرت کردمو با بغض به سمت ماش

 

 ( نی)انگ

 دم یخند یبلند  یفرار کرد با صدا  نیکه به سمت ماش نایسول

 نـــــــــهی_زن من ا
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  دمیدوباره خند دیبا نفرت به سمتم برگشت درو بستو سوار نشد به جاش دو  نایسول
 بود که بهش برسم   ی جاده اونقدر طوالن

 رفت  شیطبق نقشه پ ی_آقا همه چ

 یلبام بود چه قدر خوب همه چ  یبرگشتم هنوز خنده رو  ریسمت دست راستم بک به
 خودم  به مغز متفکر  ولی ا  رفتیم شیپ

 ومدم؟ یدر ن ن؟منکهی گرفت لمی_عکس و ف

قسمتش شما هم   هی یتو  م یهم گرفت لمیف می_نه آقا فقط از خانومتون عکس گرفتریبک
 م یکنیکه اون قسمتو کات م دیافتاد 

 افتاده   یچه اتفاق نمی بب خوامیم دی_خوبه خب درو برام باز کن

که به در بسته شده   یکس  دنیدرو باز کردن با د  نی پا ی علمت داد دو تا از بچه ها ریبک
 دم یخند  یبلند یبود با صدا 

 طاهاس  نکهی_عه ا 

 دم یبا لذت خند یبلند  یبعد با صدا  و

 _زنم قاتل طاها راننده و مامور هاکان شد 

 پل گذاشتمو روش خم شدم  یرو  دستامو 

 گه؟ ی_مرده د

 چک کرد  شویاتیح  میبود علمت داد اونم عل  نی که پا  یبه مرد  ریبک

 _بله آقا مرده 

   شهینم نی _بهتر از ا

 دست زدم  محکم
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 عکاس عکاس  رونیب  دی ای ب دی_بچه ها همتون خسته نباش

 اومدن  رونی از افرادم از پشت درختا ب یکی  کهوی

 گه؟ ید  ی_گرفت

 تخت  التونی_بله آقا خ

 بهش نگاه کردم  یبرگشتمو جد  ری سمت بک به

 سر نقشه دوممون   میوقتشه بر ری _خب آقا بک

دهانه اسلحرو   یدستمال اسلحرو برداشتم با دستمال بعد  هیدستم کردم و با   دستکشمو
 اورد اسلحرو توش انداختم   لونینا ه ی ری که دستم گرفته بودم پاک کردم بک

که   ییوله هاطاهارو کشت و دررفت گل  شیپ قهیکه تا چند دق یسرنخ کس  نمی_خب ا
به  زنهی اسلحرو م نی اسلحس و رد ا  نیا   یازش خارج شده و طاهارو کشته تو 

 میاسلحه باش نی خوب مراقب ا دیبا  نیخاطرهم

 _چشم آقا ریبک

 

 )هاکان( 

محل   م یرفت دادیقهومو مزه مزه کردم طاها گموگور شده بودو تماساشو جواب نم کمی
 یکارش چ ن یا  لیدل دونمیبرداشته رفته نم  شویکرده همه چ هیکارش گفت که تسو 

  گهید یجا  هیبره   نکهیکرد چه برسه به ا ینم یباشه اون بدون اجازه من کار تونهیم
  نی سرمو باال اوردم از پله ها پا دمیکه شن لروید  یقدما   یبودار بود صدا هیقض یبدجور
آشپزخونه بودم   یتو  زد اما به من که دیاونورو د نوریا  کمی سالنو نگاه کرد   یاومد تو

 نداشت  یدید

 نجاست ی _نگرد دنبال آقات ا
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 چپ چپ نگام کرد  دنمیبا د دیکش یسرک لید

 د؟ یبخواب دی خوای_جناب آقا نملید

 _اول منتظر بودم بچم بخوابه بعد زنمو خواب کنم بعد..

بهم خوش   کردمیباهاش کلکل م نکهیدست به کمر بهم نگاه کرد از ا  ستادی روبه روم ا لید
 گذشت یم

 ؟ ی براش قصه بگ یخودت بچتو خواب کن  یتونستی _نملید

 خانومش گذاشت  فینح یشونه ها  یرو فرویوظ  نیخسته بود ا یکار کنه کم   ی_آقا چ

 اپن خم شد  یرو کمی  دویکش یهوف لید

 د یباالخره خوابش برد سه تا قصه خوندم تا خواب  ی_جدا از شوخلید

 بهش نگاه کرد    یخودمو به سمتش آروم سر دادم که سوال وانی ار لکن  وانیل

 ؟ یمن درست کرد  ی_برا لید

 داد لم یتحو  یبه روش زدم اونم لبخند قشنگ  یبه نشونه اره تکون دادمو لبخند  یسر

باهم   یزی خودتو بچت چ یمخصوصا وقت اریدر ب  ای جنتلمن باز  نیاز ا  شتری_ممنون بلید
 خواد یدلتون م گهید

  زیکه فلن چ  میزدیمنو کارن غر م شهی هم دنی د لمیکردم سر ف یخنده مردونه ا  تک
 بفهمه خواسته هامونو براورده کنه   لمشویف نکهیا   یبرا  شدیهم مجبور م لید می خوایم

 ام؟ ی دارم م ید ی_هنوز گرمه از کجا فهملید

 بهش زدم  یچشمک

 _حس کردم 

 د ی بهم نگاه کردو خند یچشم ر یز  لید
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 ی _ها حس کرد لید

 ازش خوشش اومده  یعنیحرکتش   نیازش خوردو چشماشو بستو بازش کرد ا  کمی بعد

 من دکمشو زدم   یدر اتاق کارنو بست ی_وقت

 داشتم از یبهش ن یاالن شد مرس  نی_آفرلید

  کردمیکه درست م ییاومد که از قهوه ها یخوشم م یلیازش خورد خ  گهید کمی بعد
هرچند   کردم یها و دستورات خودش استفاده م  هیاومد خبر نداشت از ادو  یخوشش م
مجبور   ن یتلخ دوست نداشت به خاطرهم ادیز  ل یمن معروف بود اما خب د  یقهوه ها 

 دونستم ی نم لشویدل ودممخ ادیاون درست کنم تا خوشش ب  قهیبودم طبق سل

 کنه؟ یکارن خستت م یشی..هم تو رستوران هم تو خونه خسته مییای _خسته به نظر م

بدون جنگ و   میزدیباهم آروم حرف م نکهیبه روم زد از ا یباال انداختو لبخند  یا شونه
 شد ی م قیبه بدنم تزر ی شتریآرامش ب کردمیاومد احساس م  یدعوا خوشم م

ازم   موی تمام خستگ اتفاقا برعکس  کنهیکارن اصل خستم نم هیحرفا چ نی_نه بابا ا لید
 دوسش دارم  یلیخ رهی گیم

   یشمونیکه پ م یخوش شانس یلیدوست داره خ یلی_اونم تورو خ

اپن    نیاپن خم شدم عاشق ا ی گاهم قرار دادمو رو  هیبعد قهومو کنار گذاشتم آرنجمو تک و
گذاشتنامون شلوغ بودن اپن و   ادداشتیداشتم صحنه  یاد یز  ی بودم روش خاطره ها
  فی کوچولو و لط یاپن و گرفتن دستا  یخم شدن هردومون رو  یحرص خوردن من حت

 قهوش نگاه کرد    وانیه لبخند به لیسرشو کج کردو با  لی دستام د یتو  لید

 دوسش دارم  یلی_خلید

خم شد من  نی ع لینشده بودم د ینطوریداشتم تا حاال ا  از یقدر به گرفتن دستاش ن چه
تفاوت که دستشو دور فنجون قهوش گذاشت و شروع کرد به حرف زدن منم  نی با ا

 درعوض دستمو دور دستاش گذاشتم و به حرفاش گوش دادم
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 م یدوست داشتنو باهم کنار اومد  نیا کنهی_اونم حس ملید

دستمو    کمیتکون دادمو به دستم که دور دستش بود نگاه کردم   دی به نشونه تا یسر
  یهم به آروم  لیمچش اومده بود عقب رفت د یلباسش که تا رو  نی بردم که آستجلوتر 

  نیداشتم ا اری اخت یبه دستمون نگاه کردم نرم نوازشش کردم دست خودم نبود انگار ب
طور خاص بهش   هیکردم که نگاهشو باال اورد   نگاه اما دوسش داشتم بهش   کردمیکارو م

 نگاه کردم 

 _متوجه ام 

دوروبرم   شهیکه هم یمن  یبود برا  یچشماش برق زد چه قدر خوشگل و خواستن لید
 باشه یحد برام خواستن  نیبود که دختر آشپز روبه روم تا ا  بیشلوغ بود عج

   ایکنی نگام م یاونطور ی_بازم دارلید

 کردمو نگامو ازش نگرفتم   یخنده ا  تک

 ؟ ی _چه طور

  یزیچ  هیکه همش دنبال  کنمیم  حس یسرت صدتا سوال دار ی تو  نکهی_مثل الید
 ی هست

 ازش گرفتم اما دستاشو ول نکردم  نگامو

 شده  یکنجکاوم بدونم چ یلی_خ

  کمیسرشو کج کرد و باالش اورد که باعث شد  کمی  یانداخت به آروم نی سرشو پا لید
 هاش که عاشقش بودم از صورتش کنار بره   یچتر

پنهون کردن   ی برا یزیهمونه چ یشنو یم  یهرچ  ینیبیم ینشده هاکان هرچ یزی _چلید
 ندارم 

 حرفش تکون دادم و دوباره بهش نگاه کردم  دی به نشونه تا یسر
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 ..پاک و زالل یآب نی..علی_د

 نی انداخت پا سرشو

 نمیبی باطنتو م کنمیوقتا احساس م ی_بعض

 اومد باال اورد  یلبخند که به صورتش م ه یکردم خودشم سرشو با   یخنده ا  تک

 حرفا خجالتم نده  نی_با ا لید

دستمو دور دستش گذاشتم که مجبور شد   یاما اجازه ندادم به آروم د یعقب کش خودشو
  رهیمتعجب بود اما منتظر به چشمام خ کمیبرگرده و دوباره خم بشه  شیبه حالت قبل

شد به قهوش که سرد شده بود اما هنوز دستش دورش بود نگاه کردم به دست خودم که  
 شدمو گفتم:  رهی دور دستاش بود خ

 راد ی و ا  بیبدون ع یخوب یلیخجالت وجود نداره واقعا خ یبرا  یزی_چ

 بهم نگاه کرد که خندم گرفت  طنتیبا ش لید

من که   ستین رادیبدون ا  چکسیببر هاکان ه رونیپاک و زاللو از سرت ب لی _اون دلید
 هستم  یواقع  یول  ستمی اصل ن

بهم   لید  بودیم  ینطوریا  دیبا  مینیهمو بب نکهیا  یهم بود چون برا  ی روبه رو صورتامون
  ی اون چشما  یهمش تو   خواستیدلم م نطورینگاهشو ازم نگرفت منم هم نبارینگاه کرد ا

  کمیبود مدام غرق بشم صورتم  دهیکش یکی درشت خوشگلش که پشتش خط چشم برا
 می شده بود رهیفقط بهم خ مینکرد یاراما ک  نطوریهم هم لیشد صورت د  کی نزد

 کنم یم  فی نفر تعر  هیسخت از  یلی_خ

 من خوشحال باشم؟   دی_االن بالید

 دیعقب نکش ل ید یشدم ول  کی بهش نزد شتریب  کمیزدم و  یلبخند

 ه یخوشحال چ یکرد ی ضعف م دی_االن با 
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کنم خواستم جلوتر برم اما   دای به سمتش کشش پ شتریکه باعث شد ب دیخند  زیر ز یر لید
 راست شد  یبه آروم کهوی

هاکان صبح حوصله غرغر کردنتو ندارم کارن خودش به اندازه   میبخواب می_بهتره برلید
 ره ی گیاز تو الگو م  نهیبیتورو م زنهیغر م شهیصبح بلند م یوقت یکاف

کردمو اپنو دور زدم دستمو دور کمرش انداختم و باهم به سمت طبقه باال   یخنده ا  تک
ه باعث شد چشمام  اومد ک  نی از پا ییصدا  میپلرو رد کن  نیاول میخواست نکهیهم میرفت

 گرد بشه 

 _صاحب خونه

 می به سمت هم برگشت لی تعجب منو د با

 ست؟کاروانسراس؟ یرامان ن یصدا  نی_الید

 تو   ادیب ذارنیآشنا باشه م ی هرک یدونینگهبان و مامور داره خودت که م نی پا زمی _عز

 ؟ ی؟هرک یچ یعنی_ لید

کار دارم منم  امیاما خب بعد زنگ زد گفت نه نم  نجایا ادی _از قبل گفته بود که امشب م
که رامان   زد یاالن بهم زنگ م گفتم ی اگه م  ادیرفت به نگهبان بگم که امشب رامان نم ادمی
 نه  ایباال  ادیبذارم ب نهی پا

 _آها لید

 دن یخواب دمیشا  ای  ستنی _فکر کنم ن

 لس ین یصدا   نکهی_عه الید

 به نشونه اره تکون دادم  یسر

 ششون یپ می_بهتره برلید
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 باال کار دارم   کمی_تو برو من  

 _باشه لید

 

 ( لی)د

 نورا؟ ی خب از ا  نی که اومد نیکرد  ی_کار خوب

 جا گذاشته   داشو یکل دیبرسونم خونه که فهم لروی ن خواستمی_مرامان 

بهت زنگ زدم   رمی تورور بگ  یدا ی کل میاومد گهید  ستین فمیک یتو  دام یکل دمی_اره دلین
 ی جواب نداد یول

 گشتم  لمیبه اطراف نگاه کردم و دنبال موبا کمی

 آره فکر کنم باال جاش گذاشتم  ی_وا

گفتم هم تورو    نحایا  امی دادم ب حیترج گهیکنم د دایپ نویلیتو و آ  تونمینم دمی_دلین
  دارویکل  م ینطوریا  ینگران بود  یلیخونه آخه تو خ رمیکه دارم م گمی هم بهتم م نمیبیم

 خوره یخونه ما بدرد تو نم یدایکل گهیآخه د  گرفتمیازت م

زدو   یصحنه لبخند   نیا  دنیکردمو بغلش کردم اونم بغلم کرد رامان با د یخنده ا  تک
 به نشونه تاسف تکون داد  یسر

 بهم پرنیم یخروس جنگ  نی _فردا باز عرامان 

  یکردو بهشون خوش آمد گفت هممون تو کی عل سلم لی که اومد با رامان و ن هاکان
 میتعجب زده به اون سمت برگشت لیمبهوت ن  یاما با صدا میسالن دور هم نشست

 !! نا؟؟؟ی_سوللین
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صورتش پر بود از اشک   می برگشت یقد شهیگرد شده به پشت ش  یبا چشما هممون
هم  لیبلند شدنو به سمتش رفتم منو ن ع ی جا خوردن سر یرامان و هاکان حساب

 شده  یچ یعنی ا یخدا  یوا  نطوریهم

 

 ( نای)سول

اومد مجبور شد بره به   شیکار براش پ  هی نیکه تونسته باشم فرار کنم انگ شدینم  باورم
  یدونستم فرار کردم رفتم خونه رامان اما خونه نبود هرچ متیمنم فرصتو غن  نیخاطرهم
  گفتمی به اون م رویگرفتم برم خونه هاکان همه چ میمتص دادیجواب نم زدمیزنگ م

 بهتر بود  یلیخ  ینطوریا  رهیخواد بگیکه م یمیخودش هر تصم ذاشتمیم

همشون به سمتم برگشتن رامان و هاکان بلند شدنو  ستادمیکه ا  یا  شهیش واری د پشت
وقت بود    یلیبه سمتم اومدن رامان دستمو گرفت و هاکان نگران بهم نگاه کرد خ عیسر 

 نشوند  یصندل هی ی رامان منو برد تو و رو  دمید ینسبت به خودم نم شوینگران

 تو؟  یشد ی نطوریا  نا؟چرایشده سول یزی_چرامان 

  کردمو  خی  یزانوهاش خم شدو دستا  یشدن رامان جلوم رو  ریسراز   شتریهرلحظه ب اشکام 
کم  هیو به دستم داد به زور تونستم    ختیبرام آب ر کمیدستاش گرفت هاکان   ی تو

 ازش بخورم 

 رم یمی دارم م نای_حرف بزن سولرامان 

 کجاس؟  نی نا؟انگیشده سول یزی_چهاکان

 بغض گفتم:  با

 ن ی_انگ

  ری هم فشار دادم زدم ز   یفشار داد لبامو بستمو چشمامو محکم رو کمیدستامو  رامان
 کنم یجسمم دارم وزن تحمل م یکوه رو هیبه اندازه  کردمیاحساس م هیگر
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 ؟ یچ   نی_بگو انگرامان 

 شده  یچ میفهمینم ینطوریا  نا ی_حرف بزن سولهاکان

 ی _اومدم خونه نبود 

 با هاکان کار داشتم  نجایاومدم ا ییای م دونستمینم خوامی_معذرت مرامان 

 اومدن  یبود چه قدر بهم م ستادهیا  لیهق هق به هاکان نگاه کردم که کنار د با

 نه؟  نجایا  یخبر نداره اومد  نی_انگهاکان

 اخم کردو مشکوک بهم نگاه کرد  کمیتکون دادم که   یسر نی هق هق به طرف با

 _باهاش دعوات شده درسته؟ رامان 

 دراورد با ترس بهش نگاه کردم  لویبلند شدو موبا عی سر بعد

 ؟یکار کن یچ ییخوا ی_م

  یه؟بیباهاش دعوام شده چ ی بگ یکرد یحالت بده زبون باز نم  دمیدی مدت م  نی_ا رامان 
 نجا یا ادیبه خود ناکسش ب  زنمیدلش بخواد باهات بکنه؟زنگ م یکه هر غلط  یکسو کار

 _نه بهش زنگ نزن

 داد زد تی با عصبان رامان

 شیمدت از من مخف  نی اگه ا ی پروش کرد  نقدریخودته ا ری_ساکت باش تقصرامان 
 د ی کش یجاها نم  نی کار به ا یکرد ینم

 نجا یهم ادیب نی به انگ یبهتره زنگ بزن مینشده ما هست یزی_االنم چهاکان

خونوادرو فراموش کرده   نیبه سمت هاکان برگشت چه قدر دلم گرم تر شده بود ا  رامان
روشون   یتو   نکهیهنوز با وجود ا خواستن یبودم پس هنوز دوسم داشتن هنوز منو م

 بودم براشون ارزشمند بودم  ستادهی ا
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که خواهرم داره؟..چه طور اون   هیچه وضع  نی؟ای کیچه عل ی..چه سلمنی_الو انگرامان 
خبر ندارم؟..خفه شو  ستین  یزیچ  یگفت هیجور ه یهت زنگ زدم گفتم چرا خواهرم روز ب

  ؟باوریتعجب کرد  هیخونه هاکان..چ ییای م یشیاالن بلند م نیخفه شو مردک احمق هم
 نیخودت بب ایب یکنینم

 کرد بعد روشو به رامان داد  ینگاه  میسمت هاکان برگشتم بهم ن به

  ادتینداره نکنه  یبه تو ربط م یمدت کنارش نبود  نیا  نکهیا  می_ما هنوز خونواده اونرامان 
 م یرفته به خاطر تو بوده که ماهمه ترکش کرد 

 ؟ ییشده دا ی_چکارن

  یهم سر  لی علمت داد د لیشده برگشت به د داریبه سمت کارن که معلوم بود ب هاکان
  یکان هم با اخم که نشون از جدبه نشونه باشه تکون داد و به سمت کارن رفت ها

 شدنش بود به رامان نگاه کرد 

  فیخودت تعر رویهمه چ  نجایا  ییای االن م نی هم ستین میحرفا حال نی_من ا رامان 
 ؟ ید یفهم یکنیم

 مکث کرد به سمتم برگشت   رامان

 گم یبزن بهش م یدار ینداره هر حرف  یبا تو حرف نای_سولرامان 

 د یکش یپوف رامان

 که  ادیبده بهش باالخره م لوی_رامان موبا هاکان

گرفتمش هاکان مشکوک بهم   یبه آروم د یسمتم گرفت دستام لرز  لو یموبا  یعصب رامان
 کرد ینگاه م

 ؟ ی _آخرش کار خودتو کرد نیانگ

 نگفتم  یزی_هنوز چ
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هاکان و رامان به سمتم برگشتن هاکان هرلحظه نگاهش مشکوک تر اما رامان   کهوی
 شد یتر م یعصب

  دیکه نبا یی اتفاقا یبگ یزیکلمه بهشون چ هیکلمه فقط  هیخانوم زرنگ اگه  نی _ببنیانگ
 افته  یم فتهیب

 هم بستمو فشارش دادم  یرو  چشمامو

 ادته؟ ی امروزو  یرانداز ی_تنیانگ

 قلبم باال رفت  ضربان 

 داره  ی_چه ربط

   یفهمی_ربطشو بعدا منیانگ

 داد یبهم دست م تیکنارم بود حس امن نکهیرامان نگاه کردم از ا به

 _واضح حرفتو بزن 

که   ریبگ می تصم شونی دید فرستمیعکس برات م ی سر  هینباشه  یجا که کس هی_برو  نیانگ
 یبکن ییخوا یکار م یچ

موهاش   یتو  ینگاه کردم رامان کلفه دست کردن یداشتن بهم نگاه م یبچه ها که همگ  به
داده بود بلند شدم و به   هیتک  واریبه د   تیبهم منتظر نگاه کرد اما هاکان با شکاک  دویکش
به سالن نداشت   یدیدادم به سمت آشپزخونه برم که د حیرفتم ترج گهی سمت د هی

  دهیکش یحصار چوب   هیهم داشت  زی هاکان که حکم م هسالن و اپن آشپزخون نیچون ب
 روشن کردم  لمویموبا  یبا هولبه اون سمت رفتم  نیشده بود به خاطرهم

 ؟ ی _بازشون کردنیانگ

نه نه  شدیباورم نم شد یگرد م شتریچشمام ب رفتمی جلوتر م کردمویعکسارو باز م  یهرچ
 امکان نداره   نیا
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 یی _تو..قاتل..طاهانیانگ

 ها افتادم   یاز صندل یکی  یرو

 براش باارزش بود  میلیهاکانه..خ یکه؟..از آدما   شیشناسی_منیانگ

من وجود نداره حس   یبرا  یکاف ژنی اکس  کردمی هم بستم احساس م یرو  چشمامو
دهنم گرفتم تا صدام باال   یو دستمو محکم جلو   دیبدنم لرز  کردمیم   یوحشتناک  یخفگ
 نره 

که راه   یمسخره باز   نیا  یجور هیاونجا   امیتا م  یری _پس بهتره خفه خون بگنیانگ
 جمعش کنم روی انداخت

پاهام   یدهنم فشار دادم و زجه زدم بلند شدم رو یقطع کردم دستمو محکم رو  سوتما 
خوردو   وان ی اما نتونستم تعادلمو حفظ کنم محکم خوردم به اپن و دستم به ل ستادمی ا

سمت هجوم اوردن دستمو   نی به ا  عی همه سر  وانیشکستن ل یصدا   دنیشکست با شن
  یهجوم اوردو محکم منو گرفت به آروم  مقلبم گذاشتمو چنگش زدم رامان به سمت  یرو
آغوشش زار زدم صورتمو پنهون کردم و به   ینشوند لباسشو چنگ زدم و تو  یصندل  یرو

  چیشم کاش ه داریکابوس ب ن یاز ا  خواستمیبشم م داریب خواستمیبازوهاش چنگ زدم م
 اوردم یسر در نم  یچیز هوقت ا چ یکاش ه رفتمینم قت ی وقت دنبال حق

 ؟ یکنیم   ینطوریشده چرا ا  ی..چنای_سولرامان 

 آغوشش زجه زدم:  ی تو

 جدا بشم  خوامی..مخوامی_م

 با تعجب بهم نگاه کرد  رامان

 ی ریطلق بگ ییخوا ی_مرامان 

شونم گذاشت سرمو باال   یدهنم گذاشتم هاکان به سمتم اومد دستشو رو یجلو  دستمو
 اوردمو بهش نگاه کردم 
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 ؟ ی ریطلق بگ  ییخوایشده..چرا م یچ مینیبب نایکن سول فی _تعرهاکان

 تکون دادم  نیبه طرف یسر

 ... یعنی ..یعنی..خوامشینم گهی..دینطوری_هم

 ؟ ی چ یعنی_رامان 

 بهم نگاه کرد با هق هق به رامان نگاه کردم   ستادی ا  لیعقب گرد کرد کنار د هاکان

..همش..همش همه  شدیبزرگتر م فتریجلوتر م ی..هرچ میمشکل بزرگ دار  هی ن ی_منو انگ
 افتاد  یگردن من م یچ

 _خب چرا زنگ زده بود؟ هاکان

 دم یبه صورتم کش یدست  دمویباال کش موینیب

 ..ح..حق..حق با منه دیجدا بشه..ف..فهم خوادی ..گفت..گفت نممونهی_از..از کارش..پش

 صورتم گرفتمو از ته دلم زار زدم    یجلو  دستمو

 م؟ یاالن باور کن  نویا  دیبا  ؟مایچ یعنی  نی_االن ا لین

 دروغ بگه تونهی م یاوضاع چه طور ن یا  یحالشو؟تو  ینیب ی..نملی _ساکت شو نرامان 

 نجا یا  ادی _معذرت خواست..گفت..گفت که م

برام آب   کمی  عیسر  لید دیموهاش فرو بردو دور خودش چرخ  ی دوتا دستاشو تو رامان
هاکان   یروبه رو  لیازش خوردم د  کمیو به سمتم اومد از دستش گرفتم و   ختیر
 بهش گفت که هاکان گفت:  یچ  دونمی نم ستادی ا

 ست ی ن یاز ی_نه نهاکان

دراورد باهاش ور رفت بعد گرفت کنار گوشش اشکامو پاک کردم اما باز  لشویموبا   هاکان
 شد  سی صورتم خ
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 مفهوم بود؟   یزیچ یو سوال  یمعطل  چیکه اومد راش بده تو..بدون ه ن یانگ دی _فرهاکان

 گفت: لید  عیبذاره که سر  بشیج یخواست تو لشویموبا   هاکان

 نشه؟  لینم که نگران نزنگ بهش بز هی ید یتو خونه تنهاس م نیلی_هاکان آ لید

براش   روی بهش زنگ زدو مختصر همه چ عی هم سر ل یداد د لیبه د لشویموبا   هاکان
مشکوک هاکان داشتم آب  رهینگاه خ ریز  دمی کشیکرد از همشون خجالت م فی تعر
 شدم یم

 خان اومد نی_انگلین

  رشوی رفت دستگ واریرامان به سمت د میبرگشت یا   شهیش واری هممون به سمت د کهوی
  نیا  یتو معموال اون در برا  ادی باز بشه و ب واریکه باعث شد اون قسمت از د دیگرفتو کش

خونرو دور نزنن از   گهیبرن د رونیاز اونجا ب ع یسر   رهیبگ شیبود که اگه آشپزخونه آت
اخم داشت رامان   یحساب نی انگ ستادی ا نیانگ  یرو  هاونطرف خارج بشن رامان روب

 کرد   کینزد  نیصورتشو به صورت انگ

 ؟ یکار کرد  یمن چ  ی_با آبجرامان 

 دونن یکه اون توان نم ییاما اونا  یدونیتو م زارو یچ  یلی_رامان..خنیانگ

 مکث کرد ادامه داد   نیانگ

دارم فقط   یمن چه گناه  نایگرفتن کارن از ما..تهمت راجب به داداشت ا  ی_ماجرا نیانگ
 کنمی م ؟خواهشید یبخوام اجازه م معذرت  خوامیم

نگاه   هیبا اخم  نیشدن انگ ریوارد خونه شد رومو ازش گرفتم اشکام به شدت سراز   نیانگ
 نگاش کرد  یبهش زدو خنث  یبه هاکان انداخت اما هاکان پوزخند 

  یول فتهیب  یاتفاق نیهمچ خواستیوقت شب مزاحم شدم دلم نم ن یا  د ی_ببخشنیانگ
 انجامش بدم   دیهست که با یکار هی
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کارو    نیمنو بکشه نه ا  خوادیبه سمتم اومد دستاشو پشتش برده بود نکنه م نیانگ
  یشد حالم از بو ریسراز   شتریرومو ازش گرفتم اشکام ب نا یا  یبه خصوص جلو کنهینم

که پشت   یپام زانو زد شاخه گل رز قرمز یروبه روم جلو نیانگ خورد یعطرش بهم م
 بودو به سمتم گرفت  کرده میسرش قا

بهت فشار اوردم   ادی..من ناراحتت کردم اشتباه کردم..ز خوامی_عشقم..من معذرت منیانگ
 ازت معذرت بخوام   خوامیم

 شدن   ریسراز   شتریبهش نگاه کردم اشکام ب  دمویباال کش موینیب

به خاطر هردومونه قسم  کنمیکه م یمن هرکار  نای_سولنیانگ
 ؟ یمنو ببخش شهی..عشقم..منای..سولخورمیم

 شاخه گلو باال تر گرفت دستمو سمت چشمم بردمو با پشت دست پاکش کردم  بعد

 دم یتو خر  یبرا نوی_انیانگ

سرمو به نشونه اره تکون دادمو گلو ازش گرفتم   یبه سخت  ینگاه کردم از سر ناچار بهش
 دی زدو بغلم کرد بعد دستشو پشتم گذاشتو خند یلبخند  نیانگ

 کنمینم  مونتی ش_پنیانگ

 گفت:  هیروبه بق ستادیجدا شدو کنارم ا  ازم

 آروم شد  کمیقلبم  شیآخ گرفتمی م شی_به خدا داشتم آتنیانگ

نگاه کرد   نیسرشو باال اوردو به انگ یحالت مردونه خاص  هیبود با  ن ی سرش پا  هاکان
 باور نکرده بود هاکان بود  لمویف نی که ا یانگار تنها کس

 ستم ی میمنم که مقابلت وا  نیبشه ا ت ی اذ میآبج یکن ی..اگه کار نی_انگرامان 
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  یول خوامیواقعا از همتون معذرت م نی شما هم نگران شد ی نگران شد دونمی_منیانگ
کردم   تشیمنم اذ   کمی یدونی زنوشوهر..تو که م ن یافته ب  یخونواده اتفاق م هی یتو   نایا

 کردم  تی خر

 برگشت  لیو ن  لیبه سمت هاکان و د  بعد

 باز مزاحم شما هم شدم  د ی_ببخشنیانگ

 حرفو نزن کج کردو سرشو باال انداخت   نینه ا  یتکون داد و لباشو به معن یسر  هاکان

 عشقم؟  میاما معلومه خوابه..بر نمیکارنو هم بب خواستمی_منیانگ

  یتیخر ن یهمچ هی گشتم؟کاشیبرم یفشار دادم حاال چه طور کمی هم   یرو  چشمامو
 نجا یاومدم ا  یاصل کاش نم  کردمیکاش فرار نم کردمینم

 میمزاحمشون نش  نیاز ا شتری_بذار بنیانگ

بازومو گرفت تا بتونم تعادلمو حفظ   نیانگ ستادمیپاهام ا  یرو یشدم و به سخت  بلند
 بردو سرمو باال اورد  چونم  ری دستشو ز  ستادی کنم رامان روبه روم ا

 البته با اجازه هاکان  ینر یتون یم  یباهاش بر ی ستیمجبور ن  نینا؟ببیسول ی_خوبرامان 

 برد  بشیج یسمت هاکان برگشتم که سرشو باال انداخت و دستاشو تو به

 بمونه  تونهیبخواد م ستی ن ی_مشکلهاکان

 شونم گرفت  یبغض رامانو بغل کردم رامان منو به خودش فشار دادو دستشو رو  با

 داداشم  ی_ممنون که هست

 و دستاشو دور صورتم گرفت:  د یبوس مویشونیجدا شدم پ ازش

 _مراقب خودت باش باشه؟ رامان 

 _باشه 
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به باغ   لرویو  یکه محوطه جلو  ییراه افتادم از پله ها  نیهمراهه انگ یحرف چیه  بدون
کردو بهش گفت که به نگهبان   یبا نگهبان خدافس نیرفتم انگ نی پا کردیوصل م نی پا

که شدم اشکام باز به چشمام   نیبگه درو براش باز کنه سوار ماش نگیدر پارک یجلو
 افتاد  هسوار شدو را  نیهجوم اوردن انگ

 اد ینکن..اه خوشم نم هیگر  نقدریا  کنمیخواهش م نای_سولنیانگ

 هق هق گفتم:  با

 شناختمشیکشتم که نم رویکی_به خاطر تو..قاتل هم شدم..

 اومد  یهم خوشت نم  یشناختی_نگران نباش منیانگ

دارم؟تو چه   یکه من االن چه حس یحدس بزن یتونیآخه تو م یهست  ی_تو چه طور آدم
 ؟ یانصاف و ظالم باش یب  نهمهیا  یتونی طور م

 چوندیفرمونو پ نیانگ

اومد   یبلها سرت نم نی کدوم از ا چیه  یآروم بود کمیاگه   نایهه سول_به خاطر تونیانگ
  سیپل یبرا  فرستمیبه خدا قسم همه مدارکو م ییا یباهام راه ن یآروم نباش ؟اگهیفهمیم

 برن یسال زندان م  ستیراحت برات ب

اومد؟اصل    یکه اسمش شوهر بود برگشتم چه طور دلش م یسمت مرد پست فطرت به
 قاتل خونوادم بود  یوقت  زدی باهام حرف م ینطوریا شدیچه طور روش م

 مطمئن باش  مونهیتو نم یفقط تو دستا ای؟دنیمنو تو دستت نگه داشت  یکنی_تو فکر م

 

 ( لی)د

  یعنی  نیا  اوردمیاصل سر در ن  میرفتنشون همزمان همراهه هاکان به سمت هم برگشت با
و لرزش دستوپاش با   نایکردن سول هیشد االن؟آشت شدن؟اونم بعد از اونهمه گر ی؟چیچ
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از   یکی ی رو میداستان تموم شد؟هممون به سمت سالن رفت دیببخش هیشاخه گلو  هی
نشست هاکان روبه روم نشست اما رامان کلفه به  رمهم با فاصله کنا لیمبل نشستم ن

 داد  هیتک  وارید

 دم ی ترس یلیخ دمید نارویحاله سول ی_وقت

کردنو رفتن   یاومد آشت نیانگ  کهوی  یداشته باشن ول یمشکل بزرگتر  رسهی_به نظر ملین
 به؟ یفقط واسه من عج نیا

 بود بی_اره واقعا عج هاکان

 مهی بجآ یها  یاز باز  نمیفهمم ا  ی_نمرامان 

 سمت رامان برگشتم  به

 د یلرز یم  کردیم هیگر  ینبود وقت ی_نه رامان معلومه که باز 

پشت   یا  رمنتظرهیغ زیچ هیخوب نبود ممکنه   نایاصل حال سول گهیراست م  لی_د هاکان
 باشه  هیقض  نیا

 ؟ ی _مثل چرامان 

 حدس زدن زوده   یهنوز برا  دونمی _نمهاکان

 د یموهاش کش یتو  ی سمت رامان برگشتم که کلفه دست به

 تنها نذار    ناروی_رامان تو سول

  حیتوض تونهیهست که نم ییزایچ هی  دیشا زنمی_باشه من تنها هم باهاش حرف م رامان 
 بده 

 باهاش  میندار  یعال یلیگذشته خ هی_اوهوم  

 فتهیاون اتفاق دوباره ب ذارم ینم گهی _مطمئن باش دهاکان
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تر شده بود ناخواسته از   یجد  افشیکان متوجه منظورم شده بود چون قکنم ها فکر
 هاکان کنارم بود دلم گرمتر شد   نکهیا

 م یتنهاش بذار  د ینبا ستی خوب ن نای_معلومه حال سول

 سمت هاکان برگشتم   به

 _مگه نه هاکان؟ 

 نگاهشو به سمتم اورد  هاکان

 م یچه خوب شد که کارنو از اونا گرفت  کنمیبه کارن فکر م شتری_اره خب اما من بهاکان

 تصور کنم که کارن وسط اون دعوا و معرکه بوده  تونمینم ی _اره خوب شد حت

 با طعنه گفت:  لین

 براش  ستیمکان سالم ن  هیهم  نجای_ا لین

  یزینگاهش تند شد اما چ کمیهاکان  میهمراهه هاکان به سمتش برگشت همزمان
 کردو بهش نگاه کرد   نگفت فقط سکوت

 حرفاس؟  ن ی االن وقت ا لی_ن

 گم یم نی هم یبرا  ستین ی..ازدواج شما واقعگمینم نیا  ی_برا لین

 لی ن گهی_بسه دهاکان

جملرو گفته بود هاکان به هممون   نی ا  یمحکم و جد یلیسمت هاکان برگشتم که خ به
 نگاه کرد  ل یبه خصوص به رامان و ن

 ما چند نفر بمونه   نیب دی راز با  نیبگم..ا  نوی_وقتشه االن ا هاکان

 دیکش یکلفه پوف رامان

 ؟ یمونیم  ای  ییای م لی_نرامان 
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 م یاز سر جاش بلند شد که منو هاکان هم بلند شد لین

   ام ی _نه منم ملین

 که برسونتت  کنمی ان کار داره رانندرو خبر م_اگه رامهاکان

 هم نگرانش شده   نیلیخونه حتما آ   رسونمشی ندارم خودم م ی_نه کاررامان 

 نجاس یا  لیزنگ زدم که ن نیلینه نگران نشده آخه به آ می_ا  

 هاکان با رامان دست داد دی بغلم کردو گونمو بوس دیکتشو پوش لین

 رامان  کنمینم غیدر ادیاز دستم برب  یکمک یخبردار شد  نای_اگه از مشکل سولهاکان

 ریروت حساب کنم شب بخ تونمی که م دونمی_مرامان 

حرکتم تک   نی ا  دنی خودمو کش اوردم که هاکان با د کمی دمو یکش  یرفتنشون پوف با
 کرد  یخنده ا 

 بخوابه  دینه باالبته کارن   میساعت ده همه بخواب  نکهیقانونتم اونم ا  هی_عاشق 

 بهم انداخت دارانهینگاه خر هیفرو بردو   بشیج یتو دستاشو

 ادی خوشت نم  کردمی_فکر مهاکان

سر به کارن   هی  رمی دارم..من م از یخستم واقعا به خواب ن یلیروزا خ نی اما ا ادی_نه نم
 بزنم

 مسواک بزنم   رمی _باشه منم مهاکان

 گفتم  رفتمیکه ازش باال م  ینیدرهمون ح میبه سمت پله ها رفت باهم

 رون؟ یکنم بزنم ب هیمنم گر  یکن یحد منو کفر   نیتو تا ا  ادیم  یروز  یعنی_

 کرد  یتک خنده مردونه ا  هاکان
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 یستی ن ینطوریافته چون تو ا یوقت نم چی ه ی اتفاق  نی_نگران نباش همچهاکان

 نشه پچ پچ مانند گفتم:  داریکارن ب نکهیا  یبرا  میستادیپله ها که ا  یباال

 کنم یم  وونتیتا تهش د سمی _بله خب خودم جلوت وام

 بهش زدمو به سمت اتاق کارن رفتم  یچشمک بعد

شدم به   رهیتخت نشستم و به کارن که غرق خواب بود خ یکه رو  قسیچند دق دونمینم
که   دادیبهم دست م  یمدت حس مادر بودن خاص  نیا  کردمی موهاشو نوازش م  یآروم

فعل اسم   دادمیم حیترج نکهیبه خاطر ا دیاومد شا  یاومد هم نم ی هم ازش خوشم م
  ی مدت تجربه ها  نیا  یتو   یلدونستم و یازش نم   یزیچ ینکشم وقت دک یمادرو  

  یبهش نگاه کردمو به روش لبخند  ستادیدرگاه اتاق ا  یکسب کرده بودم هاکان تو روی ادیز 
زدو به کارن نگاه کرد   یدادو  بهم نگاه کرد اونم به روم لبخند  هی زدم به چارچوب تک

از چارچوب گرفتو به سمتمون اومد اون طرف تخت کارن نشستو به   شویهاکان تک
 داد هی من تک  نیعتاجش 

 ده ی..راحت گرفته خوابدهینشن یچی_ه

 ه دستشو گرفتم که باعث شد بهم نگاه بکن عیدستشو سمت گونه کارن برد که سر  هاکان

 من موهاشو نوازش کن  نیع  شهیم داریب ی_نه به گونش دست بزن

زد دستشو    یهامو کنار زد لبخند مردونه ا  یچتر کمیدستشو سمت موهام اوردو   هاکان
به صورت غرق در خواب کارن نگاه کرد بعد نگاهشو باال اوردو روبه من   دویعقب کش

 گفت:

 نه یبیداره م یقشنگ یاالن چه خوابا  دونهی_خدا م

 پچ مانند با لبخند گفتم:  پچ

 ..همبرگر ی..شکلت..شهرباز مای_اره..بوکسر شدن..هواپ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1535 
 

 نگاهشو ازم گرفت به روبه روش نگاه کردو فکر کرد  هاکان

 ها..دخترها  نی _فوتبال..ماشهاکان

 کردم  ییصدا  یخنده ب تک

 کار؟  ی چ خوادیدختر م یکیکوچ نیهاکان بچه به ا گهی_نه د

 

 )هاکان( 

 باال دادمو به کارن نگاه کردم  ییابرو 

 دم یدی_اما من م

 سرشو کج کرد  دویخند لید

 _فکر کنم عشق اولتون بوده لید

 نظر گرفتم  ری کردمو حرکاتشو ز  زی نگاه کردم چشمامو ر بهش

 _اره خب 

نباشه  ینطوریواقعا ا دمیکردم شا شیحرص معن یزد که من از رو  ی ا  گهیلبخند د  لید
 اشاره کردو گفت: براش مهم نبود به کارن

 ره یگیتو ذهنش جا م  میحرفا نزن  نیبچه از ا شی _باشه پلید

رفتنش نگاه کردم تک خنده   ری به مس رونیرفت ب دویسر کارنو بوس  یبعد خم شد رو  و
 تکون دادم به کارن نگاه کردم  نیبه طرف یکردمو سر  یمردونه ا 

 کرد  ی_حسود 

 دم یبوس  شویشونیپ یرو  یخم شدم به آروم بعد



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1536 
 

  ینیبیم نویاالن خواب ا  یاگه تو واقعا به من رفته باش  رهی م شی حلل زاده به دا گنی_م
   یبزن یچه شرکت یبزرگ شد  یوقت

با پدرم   شهی بچه بودم هم یوقت ادمهیرفتم   رونیاز اتاقش ب دمو یسرشو بوس ی رو دوباره
  هیم پدر  نی دوست داشتم ع  شهی هم زدمی کاره بشم حرف م یبزرگ شدم چ نکهیدرباره ا 

داشته باشم به سمت   یکارخونه اسباب باز  خواستیمهندس بشم و شدم اما دلمم م
  ل یگذشته بشم وارد اتاق که شدم متوجه د الیخ ی رفتم بهتره ب لیاتاق مشترک خودمو د

  کمیلختش باز بشن  یکرد که باعث شد موها  یکش موهاشو باز م  نهی آ یشدم که جلو 
 نازشون کردو خودشو ورانداز کرد نگامو ازش گرفتمو به سمت تختم رفتم 

 اد یخوابم نم یکه امشب چه قدر خستم ول ی_وا

 بهم نگاه کرد  لید

 ؟ یچ  یعنی نی _االن الید

 دادم هیتخت نشستم پاهامو دراز کردمو به تاج تختم تک یرو

 داشته باشه؟  یچه معن تونهیزن م  هی  ی_خب برا 

به  نه ی باال انداختو روشو ازم گرفت دوباره از تو آ یشونه ا یبا خونسرد  دمی د کهوی
 لبش شد   یخودش نگاه کرد بعد مشغول پاک کردن رژ رو 

تا صبح   خوادیم ارو ی  یعنی دیداشته باشه؟..خب شا  تونهی م یچه معن یعنی..دونمی_نملید
 ..خوادیم  ای بمونه  داریب

 بغلش  ادیخانومش ب خوادیم ا ی_

 اره تکون داد  ینگاه بهم کرد بهم سرشو به معن هیبه سمتم برگشت  لید

 بده  تونهیهم م  یمعن  نی_اره الید

 بهش نگاه کردم  دی که پاک کرد به سمتم اومد و گوشه تخت دراز کش ششویآرا
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 گه یبغلم د ای_خب ب

 زنش..من زنتم؟  ی_برو گمشو..عه..تو گفتلید

تمو بهش نگاه کردم معلوم بود اونم خوابش  سرم گذاش  ریدستمو ز  دمی تخت دراز کش یرو
 ادینم

 ؟ یستیمگه ن  یواقع ای  ی_الک

 شد  رهیبه سقف خ دویکش یهوف لید

 هستن که از ظاهر زنوشوهرن اما از باطن.. یاد یز  ی_زنوشوهرها لید

  یخودشو به سمتم کش اورد که بهش نگاه کردم ضربه آروم کمیبه سمتم برگشت  لید
 زد میشونیبه پ

 یکن  ادشونیپ یمن دار یکه برا  یشوم ینقشه ها  یتونیآقا هرکوله نم ی_هلید

من    طونشیسمت موهاش بردمو آروم زدم پشت گوشش برخلف لحن ش دستمو
 خونسرد گفتم: 

 و ندارم خب فعل قصدش یخانوم کوچولو ول  کنمیم ادشی_بخوام پ

 د یباز خند دوی خودش کش یرفت قسمت خودش پتورو رو  دویخند لید

   ری..شب بخوونهی _دلید

 ر ی_شب توهم بخ

  ادیب خواستمیهوف واقعا م دم یخودم کش ی رو کمیپشت کردمو ملفرو  بهش
اما دوباره    یبخواب یریپسر بهتره بگ  الیخ یخب..ب یبار نبود ول نیبغلم؟درسته اول

اومد   یدر نم  لی از د ییصدا   بردی خوابم نم کردمیچرا هرکار م دونمی چشمام باز شد نم
 خوابش برد؟پوف  یعنی



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1538 
 

شد پس  زیخ میتخت ن یبه سمتم برگشت و رو  لیتکون خورد د کمی تخت  کهوی
 ده ینخواب

 س ی..پسی_پلید

 نخوردم  یگرفته بود اما تکون خندم

 کنمیم گهی کار د هی یجوابمو ند  ید ینخواب دونمیم  نی_ببلید

 دم یکش یهوف

 ه؟ یکردنت چ سیپ سیپ دارمیب یدونی_تو که م

 بود؟ ی_اسمش چلید

 به سمتش برگردم گفتم:  نکهیا  بدون

 ؟ ی گیم  روی_ک

 با ذوق گفت:  لید

 گهی _عشق اولت دلید

باورم   کنهی داره بهم نگاه م  یخاص جانی شده و با ه زیخ مین دمیسمتش برگشتم د به
 حد براش ذوق داشت؟  نیتا ا  یعنیواقعا  شهینم

 ؟ ی کنجکاو شد نی ا  یوقت شب برا  نیواقعا ا   لی_د

 کردم  فی _خب من برات تعرلید

 زد یحرف م ی نطوریاومد ا یخوشم نم دمیکش یپوف

 گرفت ممکنه؟  نویلیچشمش آ  ی_اره اسمش سلجوق بود ول

 هوا تکون دادو با ذوق گفت:   یموهاشو زد پشت گوشش انگشت اشارشو تو   دیخند لید
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 بود؟ ی_ممکنه..عشق اولت اسمش چلید

 کرد   زی به سمتم اومد چشماشو ر کمی بعد

 گرفت؟  روی _چشمت اول کلید

 بهش پشت کردم  دمو یکش یهوف

 نگرفته  روی_من چشمم تا حاال کس

 گفت:  یبا طعنه با تخس لید

 _اره حتما نگرفتهلید

 داد  هیبه تاج تخت تک لید

 گذشتت هست   یعشق دردناک تو  ه ینکنه   کهیکن د فی _لوس نشو تعر لید

تو هم بردم اما   کمی اومدم اخمامو   رونی ب عیغرق بشم اما سر  خواستمیگذشتم م ی تو
بهش  دی مشت کردم گذشته مال گذشتس نبا  یبازش کردم دست راستمو به آروم  عیسر 

 فکر کنم 

 ل ی د ریشب بخ_

 با حرص گفت:  لید

 میباهم حرف بزن  نکهیکنجکاوم..فقط به خاطر ا یلی_خب باشه نگو..انگار من خلید
 اد یچون منم خوابم نم دم یپرس

بهم پشت کرده ناخواسته به سمتش رفتم   دمیبه سمتش برگشتم د  دیبا قهر خواب بعد
 هم فشار داد تا بازش نکنه یرو  شتریکردم که چشماشو ب کشیخودمو نزد کمی

 س یپ سی_پ

 خوابه لی _دلید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1540 
 

 س یپ سی_پ

 خوابه لی _دلید

 گرفته بود  خندم

 س یپ سی_پ

 قهره  لی _دلید

 نمت یغلط کرده برگرد بب لی_د

بود دست  بهم   دهیبهم نگاه کرد همونطور که دراز کش یبه سمتم برگشت و با تخس لید
 نگاه کرد  

 ادیخوابم م هی_چلید

 ی جواب نداد رموی_شب بخ

 ریخب شب بخ یلی_خلید

بازوشو گرفتمو به سمت خودم برگردوندم   یبه آروم نباریقهر دوباره روشو ازم گرفت اما ا با
 که به چشمام با سکوت نگاه کرد  دمیبهم نگاه کرد خم شدم آروم گونشو بوس 

  شهی م  ریشب من بخ یچه نگ  ی_تو چه بگ

 ؟ یکنیاصرار م نقدر ی_پس چرا ا لید

 بشه ریاز زبون تو بخ خوادی چون دلم م د ی_شا

 کاسه چشمش گردوند  یکردو چشماشو تو   یتک خنده ا لید

 ی و خوش ری خب شبتون بخ یلی_خلید

 ی بخواب ی_خوبه االن اجازه دار
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لبام    یرو  یلبخند  دمیکه چشماش گرد شده بود ول کردمو پشت بهش خواب لرویبعد د و
 لبام محو شد یافتادن گذشته لبخند از رو  اد ینشست اما با به  

 

 ( لی)د

 رم ی گیپولو م زنمیاونجا امضارو م امیسر م هیپس من امروز  فی _باشه آقا شر

   دینره سر وقت پولمو بهم برگردون ادتون یخانوم   لی _باشه پس منتظرم فقط دف یشر

 شه یگفتم که هم سودتون هم خود پولتون به وقت پرداخت م فی آقا شر دی_نگران نباش

 گفتم:  عی هول کردم سر  کمیبا اومدن هاکان  کهوی

 قطع کنم روزخوش  دیبا گهیمن د فی _آقا شر

بود و اون   بشیج یدستش تو  هیبعد تماسو قطع کردم به سمت هاکان برگشتم که  و
لباس مردونه و کراوات   هیه  به همرا  رهیت یکربن یدستش آزاد بود کت و شلوار آب یکی

 و خوش پوش   پیخوشت شه یرنگ هم یمشک

 نانوا؟  ؟بایزن یاون گوشه حرف م  یدار ی_با کهاکان

  یلبخند مردونه رو ستادمی جهش روبه روش ا هی کردمو به سمتش رفتم با   یخنده ا  تک
 شد یلبش محو نم

 ارنش یامروز م کنهیدرست م  یباورنکردن ی _نونها

 به اطراف نگاه کردم بعد گفتم:  کمی

 .. یمدرسه کرده اگه نگران  یوقته کارنو راه یل ی_مقبوله خانوم خ

 تکون داد یبه نشونه اوک یباال انداختم که سر یشونه ا بعد

 دونم ی_باشه مهاکان
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 شده  رم ی د گهی_من برم د 

 رستوران  یری البته اگه م رسونمتیمن م  یی_اگه بخواهاکان

راهتو به   زنمیسر م  ییجا هیبه   رمیبخوام برم رستوران م نکهیز ا قبل ا ستین یاز ی_نه ن
 خاطر من دور نکن 

 کرد  دی گفتو حرفمو تا  یباشه ا هاکان

 نمت یبیداخله..م  فمیک گهی_خب پس من برم د

 نمت یبی_مراقب خودت باش مهاکان

  رونیب دید  یمحوطه بود وقت ی برداشتم هاکان هنوز تو فمویبه سمت سالن رفتم ک عیسر 
 تکون دادمو راه افتادم  یاومدم به سمتم برگشت براش دست

  گمونی د یزا یپرداخت وامو چ یبرا  دمیکش یگرفتمو سوار شدم هوف  یتاکس هی  عیسر 
  یزی پول نزول کنم هنوز به هاکان چ شناختیم یکه مانام  یمجبور بودم که از همون کس

  نکهیهم ا  شدیم یهم عصبان  شدی م لی واو  ونستد ینگفته بودم قصدشم نداشتم اگه م
راننده که   شدیمشکلتم بدتر م  ینطوریا  کردیو اون رستورانو ول م   یهمه چ  ریز  زد یم
  هی ف یبه سمت کارگاهش رفتم آقا شر عی شدم سر ادهیپولشو سمتش گرفتمو پ سادیوا 
بود اما خب نصف  یداشت مرد پولدار یپنجاه ساله بود که کارگاه چوب بر بایتقر  رمردیپ
  کردمینموقت فکرشو  چیراه نزول کردن به دست اورده بود ه نیاز هم  شو ی دارا نیا

به سمت   کنهیحل مشکلتم پول نزول کنم هوف روزگار چها که نم یکه برا  رسهیم یروز 
 قدمام سرشو باال اوردو بلند شد یصدا  دنینشسته بود با شن زشیرفتم پشت م  ف یشر

 ن ی خانوم خوش قول هم هست لی_به به دف یشر

 ممنون   فی_سلم آقا شر 

 دینیلطفا بش  دی _بفرماف یشر
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  د یدستم لرز  یتو  لمیپام گذاشتم موبا یرو  فمویاشاره کرد نشستمو ک یسمت صندل به
 باز کردم  امشوی هاکان بود پ

 یلیها درست کن کارن خ ینیر یبازم از اون ش  یخونه اگه خسته نبود یبرگشت ی"وقت
 دوست داشت   

 کردن  پی زدم تند تند شروع کردم به تا یثیخب لبخند

 خودت؟"  ای "کارن 

که   فی گذاشتمو به شر فمیک یتو  لمویبراش فرستادم موبا  اوردی که زبون درم یموجیا بعد
 نگاه کردم  کردید نگاه م که جلو دستش بو ییاز برگه ها   یسر  هیداشت به 

  یماه  یتو میاونارو حل کن می مشکلت رهگذر دار  یسر  هیرستوران   یما تو فی _آقا شر
 م یکنیپرداخت م مونویدر سه قسط بده ادی که داره م

سندو کاغذارو   د یبا کنهیمن سنده اما خب مرگ خبر نم یخانوم حرف شما برا  لی _دف یشر
 د یامضا کن

 میکنی باهم کار م میباالخره دار کنمی_امضا م

 کمک به دوست   می کار بگ می_نگف یشر

 نگاه سرد بهش انداختمو برگه هارو ازش گرفتم بهشون نگاه کردم هه کمک به دوست   هی

امضا    یا  رهی هزار ل  ازدهی سه تا سند  د یشما با دمی م  رهی _من به شما دوازده هزار لف یشر
 دیکن

 _به عنوان سودش؟ 

 جبران خدمت  میسود بگ  می_نگف یشر

که انگار کار درست و   کردیخودش عوض م یبرا  یطور  روی قدر قشنگ داشت همه چ چه
تا راحت تر از   دادیم  رییخودش تغ ینزولو برا یداشت معن دهیانجام م  یمنصفانه ا 
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خرفت پشت سندارو که امضا کردم هر سه تاشو به سمتش  رمردیبره پ ن ی گلوش پا
 زش پوالرو دراوردو به سمتم گرفت یبهشون نگاه کرد خم شد از کشو م یگرفتم وقت

 د یبشمار دی تونیپولتون آمادس م دی _بفرماف یشر

 گذاشتم  فمیک یبرداشتمو تو  پوالرو

 مچکر   ستین یاز ی_نه ن

بانک   یتو کمیون مبلغ جابه جا کردنش پوالرو دادم دستتون ا  نطوریهم  دی_ببخشف یشر
 شد یمشکل م

 ن ی دردسر بزرگ نجات داد هیممنون منو از  ستی_نه مهم ن

 م یدیمردمو از دردسر نجات م نهی _کارمون همف یشر

 جمله مزحکانش نگم به سمتش برگشتم  نی درباره ا یزیبهتره چ دمیکش یهوف

 پرداخت کردم  مو ی زودتر بده دهیبه سه ماه نرس د ی_شا

 د یری گیاز من م  شویبق دی_اگه پرداخت کرد ف یشر

 نکنم  ر ید نی از ا  شتریهامو پاس کنم ب ی_باشه پس من برم بده

گفت مشکلم   شهیهوف م رونی سر جام بلند شدمو باهاش دست دادم از کارگاه زدم ب از 
 شکر  ای حل شد خدا

 

 )هاکان( 

که اونو   یمال روش بود از کسدست هیسبد دستش بود که  هیشرکت شدم مهرانا   وارد 
به اتاقم برم که مهرانا صدام   خواستمیاورده بود تشکر کرد بدون توجه بهش رد شدم م

 د ی زدو دنبالم دو
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 _هاکان خان هاکان خان مهرانا

سبدو بهم   ه ینگاه بهش کردمو گفتم چ هیبه سمتش برگشتم با حرکت ابرو   ستادمو ی ا
 لبخند گفت:   هینشون داد با 

 فرستاده مثل هرسال  هی_لمان خانوم براتون کرابمهرانا

 به اطراف نگاه کردو به سمتم برگشت  کمی بعد

 _تولدتون مبارک مهرانا

خوشحال نشده بودم چون از طرف مادرم بود همون لحظه در  ادیزدم ز  یسرد  لبخند
  ی سبد تو ی رفت رو  اومد چشمش به ما که افتاد نگاهش رونیب ریاز اتاقا باز شد دم یکی

 با ذوق به سبد نگاه کرد د یرس مونی کیبه نزد یدست مهرانا به سمتمون اومد وقت

 حتما ماله خالس   ادیم هی کراب ی_اوف بو ریدم

که   ییبه کارمندها دمویکش ی دونه برداشتو با لذت گازش زد هوف هی دستمال   ریاز ز  بعد
 ملحظه   یخوره پسره باتاق ب ینگاه کردم حداقل نذاشت تو   رفتنیاومدنو م  یم

 _معلومه امروز صبح درست کرده چون هنوز داغه ریدم

دستش توقف کرد به سمتم   کهویبزنه که  گهیگاز د هیخواست  دادی قورتش م  کهیدرحال
 برگشت و گفت: 

 امروز تولدته..درسته؟  یعنی نی ا  نمیبب سای _وا ریدم

 لبم گذاشتم  یسکوت رو  یانگشت اشارمو به معن   عی به اطراف نگاه کردم بعد سر کهوی

 ادیاصل خوشم نم  گنیم   کی تبر انیبعد تک تک م فهمنیم  نجانیکه ا  یینا ی_االن ا 

 د یخند زی ر زی ر ریدم

 هاکان   رهیم  ادمی تو من هرسال  یاداها  نی _به خاطر اریدم
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 تو اتاق   میبردار بر نویخب ا یلی_خ

  یپشت کردم برم با صدا  نکهیدستشو سمت سبد بردو از مهرانا خانوم گرفت هم ریدم
 مهرانا خانوم به سمتش برگشتم 

 بدم؟  ام یمن از طرف شما بهشون پ  ای  دیزنی_آقا هاکان شما به مادرتون زنگ ممهرانا

 بار گفتم:  نی اول یبرا 

 ممنون مهرانا خانوم  زنمی_من خودم بهشون زنگ م

  ری گفتو رفت همراهه دم یحرف خوشش اومده بود باشه ا  نینگار از ا زد ا یلبخند  مهرانا
 م یبه سمت اتاقم به راه افتاد

 ؟ یخالرو ببخش  ی_هاکان هنوز نتونستریدم

  نیدرباره ا  گهیکه قرار بود د کنمیم  یادآوری ببخشمش؟بهت  تونمی م  یچه طور  ری_دم
 م ینزن یموضوع حرف

 بگم تولدت مبارک  میبغل کن گرویهمد  ای _باشه باشه داداش حداقل بریدم

 بازوش گذاشتمو به سمت اتاقم اشاره کردم  ی دستمو رو هیسمتش برگشتم   به

 م یکنیاتاق همو بغل م ی_تو 

 ی ماچم بد   دیبا کنهی فرق م هیقض گهیاتاق د ی_خب تو ریدم

بهش گفتم که باعث شد هردومون   یشعوریخندمو پنهون کردم ب دمویبه لبام کش یدست
هم پشت سر من   ریدرو باز کردمو وارد شدم دم میبه سمت اتاقم رفت رهیخندمون بگ

 گذاشت و بغلشو باز کرد زی م یاومد تو و درو بست سبدو رو 

 بغل عمو پسر کوچولوم  ای _بریدم

 م یکردم همو بغل کرد یخنده مردونه ا  تک
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 _تولدت مبارک داداشمریدم

 _ممنون داداش 

 زد  یلبخند  ریدم  م یجدا شد ازهم

 به خصوص کنار من  یداشته باش  یخوب ی_سالها ریدم

 ی خرینداره بعدا م یاشکال یول یبخر هیرفته هد  ادت ی_

 دی خند  دویپشت گردنش کش یدست ریدم

 ی گفت  یول ینگ خواستمیم ی_هریدم

 مرتبش کردم   دمویبه کتم کش یکردم دست زونی آو  میکتمو دراوردمو به صندل یرو  پالتو

دختره پر از   نی ؟ایساکت کن ییخوا یم یچه طور رولیاما د ی_تو منو ساکت کرد ریدم
خونه نوت گذاشته  لیهمه وسا   یخونه رو یازدواج االن بر  یبه خصوص انرژ هیانرژ

 " اهامی "تولدت مبارک مرد رو

 به نشونه اره تکون دادمو گفتم:  یسمتش برگشتم سر به

با تلفنش حرف   یواشکی خودمم شک کردم آخه امروز صبح داشت   ییبخوا  تشوی _راس
 زه یر یم  یبرنامه ا هیمن اومدم قطع کرد حتما داره  نکهیاما هم زد یم

 شلوارش برد  بیج یدستاشو تو  دیابروهاش باال پر ریدم

  رهی گیم  چارهیدل اون دختره ب یرفتار کن ینجوریا  ؟اگهیکار کن یچ ییخوا ی_خب مریدم
 قبولت کنه  ینطوریا  ستی بزن اونکه مثل من ن لبخند هیحداقل  

 نشستم  میصندل  یرو
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چشماشو بست   زهایچ یلیخ  یکارن رو یخوشحال یننداخت برا  نیمنو زم   یرو  لی_نه د
  ذارمی البته م  هیکنم که اون دلش بشکنه واقعا ناحق یعوض کرد اگه من کار شویزندگ
 باشه   ینجوریدفعه هم ا  نیانجام بده ا   زشوی سوپرا

تا چشمو   رونیزبونشون حرف بکشه ب ریاز ز  فرستمیم هانوی..منم الهی_خوبه عالریدم
 ز ی سوپرا نی چه شود ا میگوشمون باشه که ماهم آماده باش

 دم ی تکون دادمو خند دی به نشونه تا یسر

 بکن  یکنیم  ی_باشه پسر هرکار

 م کرد بعد به من به سمتش برگشت یکه به سبد نگاه رونی بره ب خواست

 _بردار 

 ماله خالمه  دینبود ببخش یاز ی_به اجازت نریدم

 من فرستاده االن ماله منه  ی _اونو برا

 مال تو باشه مال منم هست  یبهتر..هرچ گهی_د ریدم

 به سمتم برگشت  ستادویدرگاه ا  یسه تا برداشتو درو باز کرد تو  بعد

 لی _البته به جز دریدم

  یتک خنده مردونه ا  دیدرو بستو خند عیبرداشتم به سمتش پرت کنم که سر  خودکارمو
امشب چه   یبرا  یعنیبود   زمیو سوپرا  لی د ریکردمو به ورقه ها نگاه کردم اما ذهنم درگ

 داره  یبرنامه ا

 

 ( لی)د
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  گهید نکهیا  یهامونو صاف کنم برا   یبهمون داد تونستم همه بده فی که آقا شر  ی_با پول
 میکار کن یل یخ دیبا مینکن ریگ

 _اره یمانام

 دو شغله بشم دیمن با  ی_حت

 گذاشت  زی م یدستش بودو رو  یکه تو  ییچشماش گرد شد کاغذا  یمانام

 ل؟ ید ی_دو شغله؟چه طوریمانام

 کار کنم  یچ  یگیم  یکرد مانام شهینم ی ا  گهی_کار د

  ده یشد معلوم بود حرفامونو شن دایسروکلش پ کهوی  نیلیآ

  یکار دار  نجای؟ا یدو شغله بش ییکه بخوا  یدار میجون اما تو مگه وقت  لی_باشه دنیلیآ
 تازه دانشگاهتم هست   یخونه کار دار

  رمی م سمی دانشگاهرو هم بنو   رمیکه م ییروزا میو تا خی تار  دیبا  یانداخت ادمی خوبه  ی_وا
 کردن  یکار بهم معرف هی دیاونجا شا 

 د یخند نیلیآ

عوض شد   تیزن هاکان کل زندگ یکردن شد  یکه بهت کار معرف  یبرا نیآخر  لی_د نیلیآ
 شه یم یچ  نباریا  دونهیخدا م

 _دستت درد نکنه 

 کنه یزنو خوشحال م هی_ازدواج  نیلیآ

 اومدو کنارم نشست  ی رفت و مانام نیلیکردم آ  یخنده ا  تک

 یکن ی_کاش منو هم به استادات معرف یمانام

 شد دایسروکلش باز پ نیلیآ
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 ؟ ی خواستی نم هانوی..مگه تو الشعوره یدختره چه قدر ب نیا  ن ی_ببنیلیآ

 انداخت  نی ناراحت سرشو پا یمانام

اصل بهم کمک   نیلی..توهم آ میاز هم دور یلیخ  هانی_چرا..اما خب انگار منو الیمانام
 ی نکرد 

 صبور بود   دیجور کارها با نیا  ی ..تومی..گل ژاپنی_مانام

 خوشش اومده بود  هان یاز ال  یکردم پس مانام یبهش زد خنده ا  یچشمک بعد

 هان؟ یتو و ال یعنیلحظه..  هی_

 با ذوق بهم نگاه کرد  یمانام

 _اره..به نظرت چه طوره؟ یمانام

 ن ی ایم گهیبهم د  میلیجون خ یمانام  شهیخوب م یلی_خ

 د یخجالت کش یزدو کم یا  زهیم   زهیلبخند ر  یمانام

 دستش کنده بشه لین د یحرف بزن دینی_اره خب شما اونجا بش

از   دارویزود بلند شدو خر یکرده بود برگشتم مانام دیآشپزخونه خر یکه برا  لی سمت ن به
منم مشغول حساب   دیکش یافتادو هوف   یصندل ی کنارم رو  یبا خستگ لیدستش گرفت ن

   کتابام شدم

 کار داره  یچ  نمیاومده من برم بب  هانی_عه النیلیآ

 

 ( نیلی)آ

  یبود بهش نم یبه روم زد پسر خوب یلبخند  دیمنو د ی رفتم وقت هانیبه سمت ال عیسر 
 ی بود و رسم پیخوشت شهیدست باشه هم ری اومد ز 
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 ؟ یکنی چه خبر چه کارا م  هانی_خب ال

 ؟ ی_خوبم تو چه طورهانیال

 میکنی کار م م ی_خوبم دار

 وجودش بود   یتو   یخاص جانی چشماش برق زد انگار ه کمی  هانیال

 _اره حتما سرتونم شلوغه هانیال

  یفعل نهار هست بعد از اون کارها  میکار ندار  ادی نه االن اول صبحه ز  ییبخوا  تشوی _راس
 راحته  المونیخ میندار  ادیکار ز  میندار ی چون مراسم خاص م یکنیشامو شروع م

به من نگاه کنه همونطور که نگاهش به  نکهیپالتوش فرو برد بدون ا ی دستاشو تو هانیال
 لحن منظوردار گفت:   هیاطراف بود با 

 که  یدی لو نم  روی چیه دیترس  دی_از تو باهانیال

افتاد من خبر   یم  ییاتفاقا هی شدم حتما داشت    یجور هیتعجب کردم اما کم کم   اولش
 ارم یسر از موضوع در ب  دیمن خبر دارم با کرد یفکر م هانی ال نینداشتم بعد ا 

 لو ندم؟  روی_چ

 به کوچه عثمان چپ  یخودتو زد  نکهیا  افتی ق  نیتن صدا ا  نیا  نی _خودتو ببهانیال

 گفت یم  یداشت چ نیا  شدمیم جیرسما داشتم گ  گهید

 خبر دارم  یمن خودم از همه چ  ییایب  لمیمن ف  یبرا  ستین یاز ین ی_ولهانیال

 ؟ ی_از چ

 گهی_خبر دارم دهانیال

 ؟ یاز چ  گمیبابا دارم م ی_ا 
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  دهیتدارک د  ژهیمراسم و   هیبه مناسبت تولد آقا هاکان  لی من خبر دارم که د نی _ببهانیال
 ی کنیکمکش م یو توهم دار

جا خورده بود   یاونم حساب دمی د هانیپشت سر ال  لروید  کهویبهش نگاه کردم   یناباور با
 که بگم اره  دی پر  نی به سمتم برگشتو باال پا عی اما سر

 _آ..اره..اره امروز تولد آقا هاکانه 

بگم؟اصل انتظار نداشتم نقشتو   یزیچ هی یکنیم   ینقش باز  یهنوزم دار نی _آفرهانیال
 ره یگی تعلق م نیلینقش دوم زن به آ گریبهتر بگم اسکار باز  یحت   یکرد  یباز  یعال

  هیکه   لی خاک تو سرت د  یعنیزد   تشی حفظ موقع  یبرا  یجلو اومد لبخند لی د کهوی
بود از   ی ا  گهیهرکس د  یکنیتولدشو فراموش م  خی اونوقت تار یدار ی شوهر نیهمچ

 کرد یم یز یروز تولدش برنامه ر یسال قبلش برا 

به  میگفت  زهی آخه سوپرا یول  یپنهون کن هانیاز ال   ستین یاز ین نی لیآ گهی _خب دلید
 ی دونستیتعجب کرد چون تو م نی هم به خاطر ا ن ی لیآ مینگ یشکیه

 با هول گفتم:  عیسر 

کرده   ی راز مخف هیمثل  نویتعجب کردم چون ما ا  نیبه خاطر ا  گهی راست م لی_اره د 
   میبود

 د یکن شیخوب مخف دینتونست گهی _خب حاال د هانیال

 ؟ ی دیفهم ی_تو چه طورلید

 دیکنی م یزی برنامه ر دی_واال عرضم به حضورتون آقا هاکان خبر داره شما دار هانیال

هنگ کرده بودو   یبدبخت حساب لیچشمامون گرد شد د  لیهمزمان همراهه د کهوی
 م یافتاد  یخدا نگاه تو چه وضع یمتعجب بود وا

 م؟ ی کن زشیسوپرا  می خوایآقا هاکان خبر داره که م یعنی_ لید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1553 
 

برام   خوادیم  لید نکهیگفته مثل ا  ری آقا هاکان به آقا دم دمیشن ریدم _منم از آقا هانیال
 کنمی م یگفته تا شب لحظه شمار رهی جشن تولد بگ

 سرشو خاروند کمی  دویکش یهوف لید

 کنم شی خدا نتونستم خوب مخف ی_الید

 بگه  نویا  هانیال ی مجبور بود جلو  یبود ول  یدردش چ دونستم یمن م البته

   هان؟یدرسته ال یکن یجاسوس نجایا  ی_پس تو اومد نیلیآ

 با صداقت گفت:  یلیهم خ هانیال

 برعکس شد  هی فکر کنم قض یکنم ول ی_بله اومدم اطلعات جمع آورهانیال

 بامزه شده بود  یلیخ افشیگوشه سرشو خاروند خندم گرفته بود ق بعد

  ریبه دم م؟تویکنی کار م یچ  یدونیم میگینم یز یما که چ  ستی_نه بابا اصل مهم نلید
که  میکنی رفتار م یجور هیما باز   یول  رنیبراش جشن تولد بگ خوانی زنگ بزن بگو اره م

 م یخبر ندار یزیانگار از چ

 گفت:  عیاومد سر  یموضوع داشت خوشش م نی که انگار از ا هانیال

دوروبرام   نیمن به مشکل برنخورم ا  گهیخودمون بمونه که د نی _باشه پس بهانیال
 من رفتم  دیخبرم کن نیالزم داشت یزیچ یکمک

 

 ( لی)د

  میشونیپ  یتو  دمیمحکم کوب  یکی  هانیرفتن ال با

 ل؟ ید میکار کن یخدا حاال چ ی_وا نیلیآ

 رفت  ادمی  یهمه چ یاتفاقات لعنت نی بود با ا ادمی  دونستم ی_من م
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گرمو   یپارت  هی میار دیهارو برم یصندل  زویم نی ناراحت نکن ا  ادی_حاال خودتو ز نیلیآ
 ه؟ ینظرت چ میری گیاونجا م  یمیصم

 گرفته گفتم:  شونیکه گر  یینایا نینه باال انداختم ع  یسرمو به معن  یزار با

 شهی نم نجایا  ادهیگفت؟هاکان انتظاراتش ز   یچ هانیال یدینشن شهی نم نی_نه نه ا

 گفتم:  کردمی داشتم فکر م کهیدرحال بعد

هم براش    یا  گهید  یزهایسوپرا  هی  دیبا  یحت م یری براش مراسم بگ  گهی د یجا  هی  دی_با
 م ینیتدارک بب

 م یبکن یفکر هی  دیبا  یگی _راست منیلیآ

 

 ( نای)سول

چند روز که هر   نیبه ا یبه همه چ کردمینشسته بودمو داشتم فکر م  یصندل  یرو
از   رتری پ یلیخ کردمیاحساس م  گذشتی عمر برام م  هیقد   شیهر ثان چ یساعتش که ه

 داغون تر  یلیخ یگذشته ها شدم حت 

 به روش زدم   یلبخند خسته ا ستادمی اومدن رامان بلند شدمو روبه روش ا  با

 زم یعز یخوش اومد  ری _صبح بخ

 دستاشو دور صورتم گذاشتو سرمو باال اورد  رامان

 تو؟  ی_خوبرامان 

 خوبه ماشاهلل  یلیخ تی_آبج

 حرفو زده بود برگشت  نی که ا نی به سمت انگ رامان

 _توپه توپه مگه نه عشقم؟ نیانگ
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برم چنان دهنشو آسفالت کنم که خودم حز کنم   خواستیعشقم دلم م گفتیبهم م یوقت
زد   یدست اون بود رامان که معلوم بود باور نکرده پوزخند یفعل همه چ شدیاما خب نم
 رفت   نیبه سمت انگ

 ن ی_انگرامان 

 _هان؟ نیانگ

  نایسول نکه یبه خاطر ا روز ید  میحرف بزن ایپس ب میحرف بزن  ییخوای_حاال که مرامان 
 تموم نشده  هیقض  نیا یکش ندادم ول  ادیناراحت نشه ماجرارو ز 

 لباشو با زبونش تر کرد   نیانگ

 ه؟ ی_آها..اون وقت کدوم قضنیانگ

  مشیکشتیم  میزدیکاش االن همراهه رامان م یا  زدیقدر خوب خودشو به اون راه م چه
 مردک رزلو 

 ؟ یکنیمسخرم م ی_داررامان 

 باره حرف بزنم نیدرا  خواستمیفقط نم  کردمی_آروم باش بابا آروم باش مسخرت نمنیانگ

  یرو  نیاومد ا شیکم پ یلیشده بود خ یبودو جد دهیاخماشو توهم کش یحساب  رامان
 شد یواقعا ترسناک م نمیرامانو بب

تو کار زنو   دیتو کار خونواده دخالت کرد نبا  دی هم بهت گفتم رامان نبا شبی_د نیانگ
خونه   ی تو  نیاومد   گمیبهت م  گهیبار د  هیبذار  یحاال که اصرار دار یشوهر دخالت کرد ول 

که زنم بچمونو سقط کرده   دمیکه داداشتو کشتم همون روز فهم  نیادعا کرد   نیمن منو زد 
فکر   یچ  نایشما درباره ا  دونمینم میدادگاه از دست داد یتو وکارن یبعدش سرپرست  کمی
 که خب دعوامون شد  زدمیبا زنم حرف م نایدرباره ا   دیاما من با دیکنیم

 بود یتوپش پر شده بودو عصبان  یبه سمتم برگشت حساب نیانگ
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 گم؟ یبگو..بد م یزیچ ه یتو    نای_ سولنیانگ

اخماش توهم بود اما سکوت کرده بود   یان برگشتم که حساببه سمت رام یسر ناچار از 
به ظاهر حق با اون پست فطرت بود   یبگه همه چ یچ خواستیحق داشت بدبخت م

اونقدر بهش  فی اما ح کردم یخودم شک م د یاما از درون حق با رامانو هاکان بود با 
 شد ینطوریاعتماد داشتمو دوسش داشتم که ا

 تو..تو نگران نباش  میکنیخودمون حلش م  نی_رامان جان ما ب

 شرکت  برمتی_باشه..باشه..آماده شو مرامان 

 منتظرم   نی_کار انتقال سهامو انجام بد 

پرتاب کرد روشو ازش گرفت و رفت   ن ینگاهشو به سمت انگ نیآخر ی ظیبا اخم غل رامان
 با طعنه گفت:  نی انگ نی به خاطرهم

 ری_روز تو هم بخنیانگ

 پا اون پا کردم  نیا  کمیبرگشتم   نیرفتن رامان به سمت انگ با

 ن ی_انگ

 حوصله به سمتم برگشت  یب نیانگ

 _بله نیانگ

 شک نکنن بهمون  شتریاونهمه اتفاق افتاد بهتره ب  شبی_اجازه بده برگردم شرکت د 

جاسوس   د یتو با  شونی ریبگ دی که با یدار یحقو حقوق  یاونجا ناسلمت یبر دی_بانیانگ
 نای اونجا سول  یما باش

 ستاد یبه سمتم اومدو روبه روم ا  عی سر نی حوصله نگاهمو ازش گرفتم انگ یب

 کار کنم؟   یاونجا چ ییخوا یم فهمم ی_من نم
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 گفت:  یبه سخت د یموهاش کش  یتو یکلفه دست نیانگ

  نویسال ا   نهمهیمگه ا یبش کی بهش نزد یعنی  ی بش یمیبا هاکان صم خوام ی_منیانگ
 ؟ ی خواستینم

که من از هاکان    دونستیم ن ی نگامو ازش گرفتم انگ عی تعجب بهش نگاه کردم اما سر  با
 اومد  یخوشم م

 ی کن یجاسوس یتونی م  ینطوری_هر لحظه گزارش رد کن ازش چشم برندار ا نیانگ

 

 ( لی)د

 ؟ ی کنیکار م یچ  یدار نیلی_خب آ

 حالت خاص گفت:  هیبا   نیلیآ

 کنم ینگاه م نترنتی ا  یتو  رو ی دم یدارم عکسا  یچی_هنیلیآ

 ن؟ یباهم دوست باش ییخوا یم یمگه نگفت  ارمیاز روابطتون سردر نم  گهی_من د 

 گه ید می_دوستنیلیآ

انگار من   شعوریدختره ب یخر خودت یعنینگاه بهش کردم که   هیگفتمو  یمیهیا
  خوادیانگار م  کنهیم  یبررس رویچنان به عکسا زل زده و با دقت همه چ شناسمشینم

  عی عکس سر هی  دنیبا د  گشتی عکسا م یهمونطور که داشت تو  کهویکنه   دایپ یسرنخ
 گفتم:

 ست؟ یعکس هاکان ن نیا  سایوا   سای _وا

 عکس مکث کردو زد روش  یرو  نیلیآ

 هاکانم هست  نوشته تولد  نجاینگاه ا شهی_اوهوم..ماله هفت سال پنیلیآ
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 بودن  ومدهیهم ن یعروس یبرا  یحت هیبق  شناسمیم  روی فقط دم نایا  نی_من از ب

 ل ی_حتما به مرور زمان از هم جدا شدن دنیلیآ

 ان یبه نظر م  یمیهم صم یلیخ کهی_درحال

  هی کهویهاکان از دوستاش دور بود  یآخ فیچه ح   دمیکش یکردمو پوف زونیآو  لبامو
 گفتم: عی برق گرفته ها سر نیا  نهیع جانیبه کلم زد با ه یفکر

 کردم  دایاره پ  ی_وا

 رو؟ ی _چنیلیآ

 کردم  دایتولد هاکانو پ زی_سوپرا 

 بهم نگاه کرد   جیگ نیلیآ

 ی گیم  یتو چ  فهممی_من نمنیلیآ

 حدس بزنه   نویهاکان عمرا بتونه ا میکنیعکسنو جمع م یکه تو  یینا ی_همه ا 

 کجان  ستین  ان؟معلومیتا شب ب  توننیم  نایخوبه اما همه ا  یلی_خنیلیآ

 دم یکش یهوف

عکسو    نی ا  یوقت  فرستمیم  امی من براشون پ ادی م  ادیبخواد ب یهرک  گهی د دونمی _من نم
 باز تکرار بشه  ش یهفت سال پ خوادیکه دلشون م نهیداره اونم ا  یمعن هیامروز گذاشتن  

 

 )هاکان( 

  ریاتاق دم وارینگاهم بهش خورد نصف د  کهوی که   شدمیداشتم رد م ری کنار اتاق دم از 
زل زده   وترشیبه صفحه کامپ دم ید یم افشو یق  یبه راحت نی بود به خاطرهم یا شهیش

داشت   یعنیباال دادم   ییابرو  دیکش یآه م کردویبودو با حسرت داشت بهش نگاه م
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هول بکنه و راست   یحساببه سمت در رفتمو بازش کردم که باعث شد  کردینگاه م رویچ
 نهیبش

  میبر  رهیم شیکند پ یلیکاراش داره خ میبزن ی سر به پروژه چکمه هو   هی  میبر ری_دم
 م؟ یکنترل کن

 م ی_اوم باشه باشه برریدم

 نبود یعیبهش نگاه کردم اصل حالتاش طب مشکوک 

 ؟ یکنینگاه م ویچ ی_تو دار

 حرفاس وارد اتاق شدمو درو بستم  نی تر از ا  ی نه بحث جد دیکش  یپوف ریدم

برات   شیهفت سال پ  ییخوا ی م  گنی فرستادن م نو یندارم ا یریتقص چ یمن ه نی _ببریدم
 بشه؟  یادآوری

نگاه کردم   وترشیبه صفحه کامپ یپر بود از نحس ادی اصل چه قدر از عدد هفت بدم م  اه
برگشتم   ریکردم با حرص به سمت دم  یاخم شمیعکس جشن تولد هفت سال پ دنیبا د
 هول کرد  شتریکه ب

 ؟ ی هنوز پاک نکرد   نویتو ا  یچ یعنی_

 پاکش کنم تونمی عمر گذاشته هممونم تگ کرده نم  نوی_به خدا من نذاشتم هاکان ا ریدم

 ی دونیتو که بهتر م نمشیبب خوام یخب صفحرو کل پاک کن نم  یچ یعنی_

 کن  تی صلرو رعا_باشه باشه حق با توئه فقط نزن فاریدم

 کرد  یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا  با

 گهیمدرنه د یاخمالو نباش..تکنولوژ یاومد  ایامروز به دن  یخب عه ناسلمت یلی_خریدم
 شه یجلوت سبز م گهی د یجا  هیاز   کهوی
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 هم بستم   یبا حرص رو چشمامو

 که توشه  هیمشکلم فقط اون زن  فتهیچشمم به اون عکس ب خوامی_نم

 ن یخب اونو نب یکار دار یچ   ی_تو با آنالریدم

 باال اورد  میبلند شدو دستشو به نشونه تسل  عی بردم که سر زیغضب به سمتش خ با

به   ییجا  ای عکسو پاک کنن  ن یکل ا  گمی_غلط کردم داداش باشه باشه به بچه ها مریدم
 دیاشتراک نذارن ببخش

   ریدم نمینب  گهیعکسو د  نی _ا

 هاکان؟   گذرهی چند سال از اون ماجرا م ی دونیکه گذشته م هی اتفاق  هی _باشهریدم

 کلفه گفت:  عی بهش کردم که سر ینگاه چنان

 کنمیمن االن درستش م  یشنوینم گهی_نگران نباش د ریدم

که به اون   یزی لعنت به هرچ  یرفتم لعنت به هفت لعنت به آنال رون یاز اتاق ب یعصب
 کلفه به صفحه نگاه کردم  لمیبا زنگ خوردن موبا  کهویاه گند زدن تو حالم   شهیمربوط م

 _بله مهرانا خانوم؟ 

 خانوم تو اتاقتون منتظرتونن  نای_آقا هاکان آقا رامان و سولمهرانا

 فشار دادم  یکم موینیب دمویکش یپوف

 کار داره؟  ی_چ

 منتظر شمان  دونمی_نممهرانا

 ام یاالن م  دی_باشه بگ

اومد   یم  شدیحتما امروز بلند م دیبا  نی به سمت اتاقم رفتم ا دموی کش یحرص پوف با
در  کنمی ماجرارو تموم م نی ا  یطور  هی شهیبه شرکتم باز م نیانگ ه یپا نمیبب نجا؟اگهیا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1561 
 

پاره   کهی به سمتم برگشتن و بلند شدن بعد از تعارف ت نایاتاقمو باز کردم رامان و سول
 یچرا خوشم نم دونمیمنتظر به سمت رامان برگشتم نم  تنکردن نشستم اونا هم نشس

 نه رامان باالخره به حرف اومد  ایچشاش گود افتاده   نمینگاه کنم بب نا یبه سول یاومد حت

  یزیمهمه اون چ یلیخ شکیسمبل  یمعن  رهی گیکه خواهرم م یسهم پنج درصد نی_ا رامان 
 خواست یم نمیکه داداش راد  شهیم  تی واقع

 به نشونه اره تکون دادم  یسر

 ی _ممنون که خواهشمو قبول کرد رامان 

  نی که از طرف انگ کردیسهمو بده فکر نم نی ا  خواستیم  نیراد یوقت ست ین یاز ی _تشکر ن
 شه یکشته م

خودش    یبرا  یهول کرد به سخت کمی  نایتوهم برد سول کمیرامان اخماشو   د یلرز   نایسول
شرف بوده   یکار اون ب دونمی ازش خورد من که م  کمیلروزن   یبا دستا  ختیآب ر  کمی

 فقط مدرک نداشتم متاسفانه 

  یحت  رمی مینم نی انگ یهاکان خان منم رک حرف بزنم برا   یرک حرف زد یلی_خرامان 
تمام افراد خونواده   نکهیو ا  مهیآبجمسئله   ستین  نیحواسمم بهش هست اما موضوع ا 

 سقف جمع بشن  هی ریز 

  یاتفاق م ن یوقت ا   چیه نیبا وجود انگ دونستم ی تکون دادم اما م دی به نشونه تا یسر
 صداش بود گفت:   یکه تو  یبا حسرت خاص نایافته سول

 خواست یم  شهیکه باباهامون هم ی_جورنایسول

 لحظه مهرانا وارد اتاقم شد   همون

 _آقا هاکان قرارداد سهام حاظره مهرانا

 رفتن مهرانا به سمتشون برگشتم   رونیدستش گرفتم با ب  از 
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  نیبشه به خاطرهم ینطوریوقت ا چیه  خواستیشما نم ی_باباهامون..خصوصا بابا 
  نیو خواهش رامان باشه ا  نیراد یادگاری  ینداشت ول یشرکت سهم نیا  یتو  نایسول

 کنم یکارو م

دوتا که   نیبود وگرنه پدر ا  نی انگ نایمخالفت سهام ندادن به سول  یعلت اصل هرچند
  نیانگ ا یگفت   ییبا پرو ستادویعاشق تنها دخترش بود اما خب تنها دخترش تو روش ا 

قرارداد سهامو امضا کردم به سمت   زدیم نهیبه س رو ی هه سنگ ک کشمیمن خودمو م  ای
  شهیکه هم یزیموضوع خوشحال نبود چ  نیاز ا گرفتم و بهش نگاه کردم اصل نایسول

  نمیشرکت سهم داشته باشه تا بتونه کنار ماها باشه اما حاال..ا نیا  یتو  خواستیدلش م 
 مشکوک باشه  تونستیخودش م

 هوا بخورم  کم ی_من برم   رامان

گفتم با بسته شدن در به سمت    یباشه ا نیبه خاطرهم ستیبود حالش خوب ن معلوم
نفس   نی هم یبرگشتم مشکوک بهش نگاه کردم همه حرکاتش مشکوک بود حت نایسول
 بد امضاش کرد  ی حوصله و با حال یخودکارشو برداشت ب  نایسول دنشیکش

 ست ی حالت خوب ن نیکنار انگ نمیبیم  هیبرا ن یدوم نیا  نا ی_سول

  یمثل گذشته ها برام نبود از وقت  گهیبا غم نگاهشو باال اوردو بهم نگاه کرد د  نایسول
 اومد  یازش خوشم نم ادیز  گهی شناخته بودمش د

 که حقمه؟  یکنی..فکر مای.. سوزه؟ی دلت برام م  ینیبی_منو منایسول

مظلوم شده   کمیدوباره بهش نگاه کردم   دمو یبه صورتم کش یازش گرفتم دست نگاهمو
 که حرفاشو بفهمم  کردیپر بود از حرف انگار ازم التماس م بود چشماش

  هی  یبهم بگو که به نظر من امکان نداره تو  یدونی م  نیانگ  یدرباره چهره واقع ی زی_اگه چ
کار   یشاهد باش کنهیم  نیکه انگ ییدرمورد کارها ی وقت  یو ندون یکن ی خونه باهاش زندگ

 تمومه   نیانگ
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بدونه نه تنها قتل خواهر و شوهر خواهرمو   زدمی انداخت حدس م  نی سرشو پا  نایسول
  زی م یخم شدم دستامو رو   زیم  یرو کمیمن خبر نداشتم   یکه حت گهید یزا یچ یلیخ

 اعتمادشو جلب کنم کردمی م  یسع دیگذاشتمو بهش نگاه کردم با 

 کمکت کنم  دمیشده به من بگو من بهت قول م یزیحرف بزن..اگه چ نا ی_سول

به  یچرا حس خوب کرد ینم هیرشو باال اورد چشماش باز قرمز شده بود اما گر س  نایسول
 حرکاتش نداشتم  نیا

 دونمینم دیدونی که شما م ییزا یاز چ  شتری ب یزی چ نیانگ  ی_در مورد کارهانایسول

 بلند شدم  میصندل ی زدمو نگامو ازش گرفتم از رو  یپوزخند

 م یباهم باش ی خوب یهمکارا  دوارم ی_مبارکت باشه ام

بازش   ع یاز اتاق خارج شدم دستام مشت شد اما سر  یا  گهی حرف د  چیبعد بدون ه و
  کهوی مونهیتا آخر ماه پشت ابر نم یباالخره که چ کنمیموضوعو روشن م نی کردم من ا

  دیکنن با قیآدمامو فرستاده بودم دربارش تحق کردمیم  یکار هی دی طاها افتادم با  ادی
 خبر داره  زیاز همه چ وناحتماال ا   رمیازش بگ ی رد هیحتما 

 

 ( لی)د

 یعنی  داشتمیکه توش بودم قدم برم یآشپزخونه بزرگ و مجهز یلبخند محو تو   هی با
بشم؟اگه به حرف هاکان گوش داده   یرستوران نیهمچ هیروز منم صاحب   هی شهیم

  خواستمیبکنه اما نم یرستوران نیهمچ هیمنو صاحب   تونستیحرکت م  هیبودم با  
  هیمن نبود باالخره    یشوهر واقع هاونک  ارمیخودم به دستش ب خواستمیبشه م ینطوریا

گفته بودن حتما   ایداده بودم بعض امیهاکان پ یبه همه دوستا  میشدیروز از هم جدا م
کاش زودتر   یکه خارج از استانبول بودن گفتن که ا  ایبعض فرستنی تا شب خودشونو م

  گفتنیدوست داشتن م یلیبود چون هاکانو خ نی اما خبر خوشش ا   دادمیم بهشون خبر 
راحت   زیاز همه چ المیخ رسوننی حتما خودشونو م  یول  کننیدربست م مایشده هواپ گرا
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امشب دل    یبرا  میکرده بود  هی سالن کرا هی  هانیو به کمک ال دی بود بچه ها رفته بودن خر
 داشتم  جانیه  یلیتو دلم نبود خ

 خانوم؟  لی_د

به سمتش   عیاومدمو سر  رونی ب االتمی که صدام زده بود از فکرو خ یمرد  یصدا   دنیشن با
 برگشتم 

   ری_آه روز بخ

 _سرپرست آموزش هستم ی آرتا

 زدم  ی دست دادمو به روش لبخند باهاش

 واقعا محشره  نحا یهستم ا  لیمنم د یآرتا  ی_سلم آقا

  ییزا یچ  هیبدم چون   حینبود توض یاز یعادل حرفتونو زده بود هرچند ن ی_مچکرم آقا 
 م یبود دهیازتون شن

 به روش زدم  یقدرشناسانه ا  لبخند

 بهتون کمک کنم؟  تونمی _چه طور می آرتا

به من   نجارویبودم استاد عادل ا  یآموزش بدم دنبال مکان خوام ی من م  یآرتا  ی_آقا 
 کرد  یمعرف

  دیعلقه دار  دیجد یم ها _آقا عادل درباره استعداد شما حرف زده بود به کشف طعی آرتا
 درسته؟ 

به علقه   خوامیبرنامه درست کردم م هیهم هست   ییماورا فی تعار یسر   هی_بله تو سرم 
 مندان آموزشش بدم 

 د یاز فردا کارتونو شروع کن دیتونیخانوم م لید میکنیکارو م نی_پس ا ی آرتا



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1565 
 

 

 )هاکان( 

به   ستادویپله ها ا  نی اومدم پا ن ی کردم و از پله ها دنبالش پا یخنده مردونه ا  تک
 سمتم برگشت 

به نظر   رتری که ازدواجمون باورپذ زمیعز  میبر  رونیب  شتریب دی_ما به عنوان زنوشوهر با لید
 ادیب

  خودمیچند برابر شده بود از خود ب شی صورتش که با اون آرا  ییبایحفظ کردم ز  لبخندمو
 پشت سرش  واریبود که دستمو کنار سرش چسبوندم به د ن یکنشم ااما تنها وا کردیم

 _حاال چرا امشب؟ 

  دونهیاومد حاال خوبه نم یکاراش خوشم م نیبهم نگاه کرد چه قدر از ا یشرارت خاص با
 کنم  فایخوب نقشمو ا  دیخبر دارم پس با  یمن از همه چ

 و خوب   یشب کامل معمول هی_چرا امشب نباشه لید

 ی _ها معمول

 _اوهوم لید

تنش بود به  یبودو لباس قشنگ دهی به خودش رس یکردم که حساب  یسرتاپاش نگاه به
 نگاه کردم به سرتاپاش اشاره کردمو گفتم:  شیپالتو رسم

 ست؟ ین یمعمول یلیخ  یشب معمول نیهمچ هی  ی_لباست برا

 خوشگلتر باشم  کمی  رونیب میر ی_هوف حاال من خواستم امشب ملید

چشما و   یکه تو  یخاص طنت یشدم که با ش ک یبهش نزد  کمیبه روش زدم  یلبخند
 صورتش بود سرشو عقب برد 
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 م؟ یری ..ما..کجا ملی_د

 گم ی جنتلمن..تو راه م فتی_راه بلید

 _باشه خانوم خوشگل 

بلند شد کارن با ذوق بهمون   عی سر   دنمونیمقبوله خانوم با د میبه سمت سالن رفت باهم
 بغلش کردم  دیسمتم دو نگاه کرد بلند شدو به

 ی نکن تی مقبوله خانومو اذ میر یم م ی_کارن جان ما دار

 د یشما بر  یی_چشم دا کارن

هم    یچشم و ابرو اومدن برا یکل لی وروجک حتما از ماجرا خبر داشت چون با د  نیا
بشم   زینداشت چون من خبر داشتم که قراره سوپرا  جانیبرام ه زشیسوپرا   کممیهوف  

 اومد  یخوشم نم  زیاز سوپرا  ادی ز  کهیمن  یبود برا یکاف نمیهم یول

 

 ( لی)د

 م؟ یغذا بخور نجایا  ییخوا ی واقعا م  لی_د هاکان

 د یکش یسمت هاکان برگشتم دستشو سمت دستم اوردو گرفت و به آروم به

 بهت غذا بدم  گهید یجا  هی  میبر ا یب الی خی_بهاکان

دستمو    عی دستش گرفت تا منو دنبال خودش ببره اما سر  یبازومو تو  یبه نرم هاکان
 دستش گذاشتمو گفتم: یرو

 ه یخوب یجا  یلیخ نجایا  یکنی_نه نه هاکان اشتباه م

   دهیحرصم م نقدریا دونهیمشکوک بهم نگاه کرد حاال خوبه خبر دارم م  هاکان

 م ی_باشه باشه تسل
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 کردو منتظر بهم نگاه کرد  زیکرد چشماشو ر رییش تغرنگ نگاه هاکان

 م یکشش بد نیاز ا  شتریب ستین یاز ین یفهمیداخل م یاومد ی_وقت

 دم یدستامو بهم کوب دمویباال پر یخاص  جانیبا ه بعد

 هاکان آصلن   یشب تولدت خوش اومد  ی_به مهمون

شب نگاه کردو   کی کرد سرشو باال گرفتو به آسمون تار  یتک خنده مردونه جذاب هاکان
 من اورد  یچشما  یبعد دوباره نگاهشو رو  دیخند

 خراب کردم  زموی_فکر کنم سوپرا هاکان

 لبامو کج کردمو گفتم: کمی

  ییزها ی داخل چه سوپرا ستیبرات مونده غصه نخور معلوم ن زی سوپرا  یکل ی_اره خب ول
 منتظرتن  

نکرده بودو خبر   نجاشویکرد معلوم بود فکر ا زی بهم نگاه کرد چشماشو ر کمی  هاکان
 گفت:  ینداشت با لحن بامزه ا 

 منتظرمن؟  یی زایچ ؟چهیچ یعنی_ هاکان

 کج کردمو با ناز گفتم: سرمو

 یفهمیتو م می_اونارو بر

به در سالن نگاه کرد بعد دوباره به سمت من برگشتو مشکوک   یخاص یبا نگران هاکان
 گاه کرد با  ذوق گفتم: بهم ن

  چیتو ه  فتهیکه قراره ب یاتفاقات دهیاز حالتت که داره نشون م نمیمنم عاشق هم قا ی_دق
 ی مانعشون بش یتونیو نم یروشون ندار  یکنترل
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کرد بعد بهم نگاه کرد چشماش برق   سیکردو لباشو با زبونش خ ی تک خنده ا  هاکان
  هیجور رفتارا از   نیا  رهیخندم بگ شدیکه باعث م  دیبرایازشون م یخاص طنتیو ش زد یم

 بود دیبع یمرد   نیهمچ

 هشدار بهت بدم  ه ی_فقط منم  هاکان

 نمش یتا راحت بتونم بب رمی تر شد که باعث شد سرمو باالتر بگ کی نزد بهم

چه   افتی که اون لحظه ق  نمی_امشب هرلحظه امکان داره ببوسمت و منم کنجکاو ا هاکان
 شهی م یطور

 استرس خاصم بود یلبام نشست که خب به معن  یرو  یگنده ا  لبخند

 دم ی_نفهم

 گفت:  عی هم حق به جانب سر  هاکان

 بکنم  ی_امروز روز تولد منه و من آزادم هر کارهاکان

 دی خند یکج کردم بهش نگاه کردم که با خباثت خاص سرمو

عکس العمل   یمنو ببوس  ییخوایم  یوقت یفکر کن نی_هاکان جان به نظرم بهتره به ا 
 بد تموم بشه  یلیاز خودم نشون بدم که خ یبد

 دم یخودمو عقب کش عیخم شد که سر   شتریب یکم هاکان

 _آماده باش خانوم کوچولو هاکان

 خواهد بود یجانی_پس امشب شب پر ه

 _چه جورم هاکان

 گرفتمو دنبال خودم کشوندم  دستشو 

 شد  ری د فتی_راه ب
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 ان آصلن باش خانوم هاک  ی_آماده هر حرکتهاکان

 ی نیبیحاال م یمهمون  یتو رسمیحسابتو م یکن یکار ی کنیم خودی_شما ب

 شه یبرنده م یک مینی_باشه ببهاکان

تا   کردیهاکان با دقت به همه جا نگاه م میشد  یهاکان باهم وارد سالن اصل همراهه
 فشار داد  ینشه خندم گرفته بود دستمو به نرم ریغافلگ کهوی

 ی شد پی _خوشت

 باال داد ییابرو  هاکان

کردنمو بذار   فیهست تعر  یمن حواسم به همه چ   ینکن حواسمو پرت کن ی_سعهاکان
 خونه  میبرگشت یشب وقت یبرا 

که  می هم بود وارد سالن شد یدستا  یکردم همونطور که دستامون تو  یخنده ناز  تک
  سالن بودن اولش  یکه تو  ییکسا  دن یبلند شد هاکان با د  غیدست و ج یهمزمان صدا 

به همه   دویدستاش بود خند یجا خورد اما بعدش با فشار دادن دستم که تو  یحساب
 نهیکردم که بعد هفت سال دوستاشو بتونه بب  ینگاه کرد چه قدر خوشحال بودم کار

به منو هاکان که کنار   یسکوت باال اورد همه با لبخند و خوشحال یهاکان دستشو به معنا
 نگاه کردن   میهم بود

  یحد..به معنا  نیداشتم اما نه تا ا ییزا ی چ هی..من انتظار نی_دوستان خوش اومدهاکان
 شدم..خوش بگذره بهتون  زیامشب سوپرا   یواقع

لبخندشو حفظ کرد همه براش دست زدن هاکان هم اونقدر خوشحال بود که    هاکان
  ستادهیا  هانینگاه کردم که کنار ال نیلین کنه با ذوق به آپنهو شویخوشحال نیا  تونستینم

از پسرا جلو اومد که باعث شد   یکیشد  فی خرک یبهش زدم که حساب یبود چشمک
 توجهمون به سمتش جلب بشه

 _تولدت مبارک هاکان جان 
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به   یکه مقابلش بود اولش جا خورد اما کم کم لبخند  یپسر دنی برگشت با د هاکان
 بغلش کرد  یحالروش زدو با خوش

 چه خبرا داداش    ی_او پسر خوش اومدهاکان

اسمش    شناختم یم  روی کی نی زدم ا ی هاکان لبخند  یاز دوستا گهید  یکیجلو اومدن   با
فکر کنم کار   ادی نتونه رزرو کنه با دربست م مای هواپ طیبود بهم گفته بود که بل لنیتا

 خودشو کرده بود  

 ی تو مگه خارج نبود لنی_تا هاکان

از دست داد   یدورهم نیا   شهیفورا خودمو رسوندم مگه م دمید  امویپ ی_وقتلن یتا
 هاکان خان 

 در آغوش گرفتن  گرویبعد همد  و

 ؟ یامیپ ام؟چهی _پهاکان

 د یبهم زدو خند یچشمک لنیتا

 ی دور هم جمع کرد  ینطوری که مارو ا میازت ممنون باش دی _بالن یتا

 خوشحال شدم    یلیخ نیرفتیازتون ممنون باشم که دعوتمونو پذ  دی_من با

 که هاکان بشنوه گفت:  یطور یو با بدجنس دیخند  لنیتا

 که همش به خاطر تو بود یدونی_ملن یتا

 چپ چپ نگاش کرد  دویخند هاکان

 نه خودم  دی_پس بگو به خاطر زنم اومد هاکان

 فعل داداش  ر یدم شی_من برم پلن یتا
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به   یبا خوشحال زدیلبش پر نم یهاکان لبخند از رو  میمنو هاکان تنها شد   نلی رفتن تا با
سنگ تموم گذاشته بودن و    یو بچه ها حساب ن یلیآ  کردیهمه بچه ها و اطراف نگاه م

کرده   زون ی هوا آو یدرست کرده بودنو تو  یسیحروف انگل   یاسم هاکانو با بادکنک ها
 و محشر بود یعال  یبودن همه چ

 تو بود؟  دهیا  نای_همه ا هاکان

کنم خوشحال   رش ی غافلگ ینطوریتونسته بودم ا نکهیناز به سمتش برگشتم چه قدر از ا با
 بودم 

 باشه  یکادو تولد خوب کردم ی_فکر م

حد    نیمنو تا ا  ییکادو  چیقشنگه ه یلیخ یواقعا همه چ  یکرد یخوب یلی_فکر خهاکان
 خوشحال کنه تونستینم

چشم از اطرافش  کهیراف نگاه کردم هاکان درحال لبخند رومو ازش گرفتمو به اط با
 گفت:  داشتیبرنم

 ؟ یکن دایپ نارویا یتونست یمن موندم چه طور ی_ولهاکان

 دی بهش زدم که خند یی دندون نما  لبخند

 منه  یاز رازها  یکی  نمیبهت بگم ا  شهی که نم  روی _همه چ

 

 ( نیلی)آ

 تو کاره مده   لنی جان آقا تا نیلی_آ ریدم

 برگشت و به من اشاره کرد  لن ی به سمت تا بعد

 طراح با استعداده که هنوز کشف نشده  هی نیل یجان آ لنی_تا ریدم
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 داد  لمیتحو  یزدم که اونم لبخند مردونه ا  لنی به تا یلبخند

 تون ی _خوشحال شدم از آشنا

 شتر ی_من بلن یتا

 کردو گفت:  یبه سرتا پام نگاه بعد

کنجکاوم   یلیپوش..خ کیو ش   قهیخوش سل دی هست با استعداد یل ی_معلومه خلن یتا
 نم یهاتونو بب یطراح

لبخند که  هیو اعتماد به سقف بهش نگاه کردم و با   یهول کردم اما با خونسرد   کمی
 چهرمو مهربون و جذاب تر نشون بده گفتم:  کردمیم یسع

 کنم یم  یطراح یمن دراورد یزا یچ هی_

بهش  یبرگشت و نگاه منظوردار  ری به سمت دم لنیجا خوردن تا  ری و دم  لنی تا کهوی
 که زده بودم به سمتم برگشت و گفت: یجمع کردن گند یبرا  عیسر   ریانداخت که دم

شرکت    یشانتاشین یو مشهوره که تو   یحرفه ا  یلیطراح مد خ هی  شونیا  نیلی_آ ریدم
 بنده یداره با افراد معروف هم قرارداد م

معروفس که هر    لنیهمون تا نی خاک به سرم پس ا یردم وااز قبل هول ک  شتریب
معروف   یهمش آدما  نارویچرا دوروبر ا  فهممی آرزو داره باهاش کار کنه من نم یطراح

 ؟:   لیمثل ن یک یگرفته دوروبر من  

 لن ی نشناختمون جناب تا دی_ببخش

  ا یطرح    شمیخوشحال م دی و هاکان هست  ریدم  یچون آشنا  کنمی_نه خواهش ملن یتا
 نمیبب دویکه دار  ینمونه کار

 _باشه حتما حتما  

 نگاهم کرد   یسوال  لنیتا
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 د؟ ی_نمونه کار دار لن یتا

  هی  یکردم تو  یطراح رویز ینداشته باشم تا االن که هرچ شهی_بله..بله که دارم اصل مگه م
 د یدونیکه بهتر م لشویدل دمیکردم به همه نشون نم  یپوشه نگه دار

  کردینگاه م  ری به منو دم کهی بله منظورمو گرفته بعد درحال یعنیزد که  ی لبخند  لنیتا
 گفت:

 نمتون یبیشرکت م یشد پس فردا تو  ی_پس اوکلن یتا

 د یپشت گردنش کش یدست دویبرگشتم که خند ریتعجب به سمت دم با

 ؟ ی تاش  شانین می ایب می_ما بلند شریدم

 گذاشت  ر یشونه دم یدستشو رو  دویخند  لنیتا

پرواز به فرانسه   هیبعد از ظهرشم من  میکه نهارو باهم بخور نی ای_قبل از ظهر ب لن یتا
 دارم 

 _باشه حتما 

 کردم یخدا حاال من پول رفتن به اونجارو از کجا جور م یوا 

 ؟ ی_هنوزم در سفر ریدم

   گهید ستین ی_چاره ا لن یتا

 جان خوش بگذره بهت  لنی_خب تا ریدم

استرس گرفته بودم  یجمعمونو ترک کردو رفت حساب  یک لنیتا دمینفهم اصل
 کار کنم یچ  دی با دونستمینم

 نی تو هم گهی ..دعا کن که سرمو نبره..حتما مرمی از هاکان بگ یمرخص   هی  دی_باریدم
 هوووف  یمرخص یزود زود بر  نقدریکه ا شهینم یگرفت یمرخص  شیچهارماه پ
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که داشتم   یی باال رفته بود آرزو  یهم بستمو بازش کردم ضربان قلبم حساب یرو  چشمامو
متوجه   ری دستمو دراز کنم برش دارم فکر کنم دم تونستمیاالن روبه روم بود اما من نم

 حال بدم شده بود چون دستشو پشتم گذاشت 

 ؟ یخوب نیلی_آ ریدم

 به سمتش برگشتمو گفتم: عی سوال بودم سر   نیمنتظر ا   انگار

 کار کنم من نمونه کارم کجا بود؟  یمن حاال چ  ریدم ی_وا

 چشماش گرد شد  ریدم

 ؟ یگی م ی_چریدم

  یفرد خاصه با هرکس هی نی نه ا ای خوبن  ستمی مطمئن ن  یکردم ول  یطراح یی زایچ هی_
 بنده یکه قرارداد نم

  ی تو شهیطرفرو اصل نم ادی م  شیبار پ هیآدم فقط   یبرا ییفرصتا  ن یهمچ  نیلی_آ ریدم
مراسم   ن یو تولد هاکان اومده بعد از ا   لیکرد االنم فقط به خاطر خواهش د دایپ هیترک

   گردهیداره برم طیهم بل

 با دستم خودمو باد زدم  کمی  دمیکشیتند تند نفس م  دمیبه موهام کش  یدست

 خدا  یاما ا دونمی_اره اره م

 

 کل(  ی)دانا

ه بعد از هفت سال  بودن هاکان هنوز باورش نشده بود ک یو خوشحال جانی پر از ه همه
اونارو از هم دور کرده بود اما   ی کارو زندگ نهیجا بب  هیپر از مشغلشو   ی تونسته بود دوستا

  نیب لیشده بودو االن دور هم بودن هاکان و د گهیجور د  هی یهمه چ لی حاال به لطف د
  لرویدست د یبه آروم نینتونست تحمل کنه به خاطر هم هاکاندوستاشون بودن اما 
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  لید یبه چهره دوست داشتن یرقص با خودش آماده کرد هاکان وقت یو اونو برا  دیکش
باهاش برقصه   نطوریتا خود صبح هم خواستیدلش م شدیخود م یاز خود ب  کردینگاه م
مراعات   دیبود با  لنداشت به خصوص او هاکان آص یحد  شدیکنه اما خب نم تشیو اذ 
هم دو دستشو دور گردن هاکان   لیشته بود و د گذا لی هاکان دستشو دور کمر د کردیم

  نی ا  دنیهم با د   گهید یمهمون ها   خوردنیحلقه کرده بود هماهنگ با آهنگ تکون م
  تیاذ  لرویو د  شد یها وسط اومدن و اونا هم شروع کردن هاکان خم م یصحنه بعض

شده   منیاسی  یهاکان عاشق بو دیخند یم بردیصورتشو عقب م خندههم با  ل ید کردیم
بود  ن یپل یکه غرق در بو  یو حاال دختر زدیم  نیداخل اتاقش عطر پل شهیبود و هم

  یاش را به موها  ینیهاکان نوک ب  کردیناز م شی برا  طنتیبودو با ش ستادهی ا  شیجلو
و   دی خند شدیگم م خشدرحال پ یقیکه در موس یبلند  یبا صدا  لیکه د د یمال لید

لحظه رامان    نیو همچنان کار خودشو جلو برد در همنداد   ییاعتراض کرد اما هاکان بها 
تحمل   تونستی نم نکهیبه خاطر ا دیرامان حاظر به اومدن نبود شا  دنیهم سر رس لیو ن

اونو به زور متقاعد کرده    لیمثل هاکان آصلنه اما ن  یکه دوسش داره کنار مرد  یکنه دختر
و   لید  یلبش و درخشش چشما  ی هاکان و لبخند رو یها  ی کینزد دنیبود رامان با د

  نجایچه قدر از اومدن به ا  دیموهاش کش ی تو  یزدو کلفه دست یخنده هاش پوزخند 
مرز و فاصله   چیه  خواستیهاکان دلش نم دادیگوش نم ل یبود کاش به حرف ن مون یپش
دو اونو به  گذاشته بو لی کمر د یوجود داشته باشه هردو دستشو رو  ل یخودشو د  نیب یا

موردو    نیا  لی خودش دل یبود ول یامر راض  نیهم از ا لیخودش چسبونده بود د
  ینگاه ها  ری فرار از ز  یبرا   لید کردنینرم نرم هماهنگ با آهنگ حرکت م دونستینم

اما    کردینگاه م  هیبه اطراف و بق دیدرخشیم  یکه از خوشحال  ییهاکان با لبخند و چشما
  تی اونو هدا یوونگی که داشت به مرز د ینفر بود اونم کس هی  یهاکان فقط نگاهش رو

 کم بود گفت:  یلیصورتاشون خ نیکه فاصله ب یهاکان با لحن آروم طور کردیم

که االن   دادمیم  حیخوشحال کرده اما ترج یل یمنو خ  میمیقد  یدوستا  دن ی_د هاکان
 باهات تنها باشم 
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اونم   ارهیخودش ن یبه رو ادی که ز  کردیم یه بود اما سعگرفت یدل ضعفه خاص  لید
 یکه برداشته بود دور بکنه با تخس ییفازها  نی هاکانو از ا  یکم کردی م یسع  کهیدرحال
 گفت:

 یساعته با دوستات  هی _اما تو همش لید

قلبش گذاشت و بعد   یبردو اونو رو  لیدستشو به سمت سر د  هیزد   یهم لبخند  هاکان
قلبش بود خوشحال   یرو  لی سر د   نکهیگذاشت هاکان از ا لی کمر د  یدوباره دستشو رو 

 زنشه  ییفرشته کوچولو نیکه همچ دیبالیبه خودش م ییطورا  هیبود 

 نه یکه اخلقم هم یدونی_مهاکان

شد هردو   رهیاغوش هاکان برداشت به صورت مرد جذابش خ یبا لبخند سرشو از تو  لید
بخنده   لید  شدیبود که باعث م یا  گهی د زیچ  یرو نباریاما نگاه هاکان ا  کردنیبهم نگاه م
 بهش بکنه  یا زانه ی آم دیو نگاه تهد 

 ی کن ینم ی_هشدار دادم هاکان کارلید

 کرد اما نگاهشو نگرفت  یهم خنده مردونه ا  هاکان

   کنمیکه بخوامو م یهرکار یدونی _خودت مهاکان

چون    کردیم  یکار احمقانه ا دینبا نجایا  دیخند خوردیکه داشت م  یحرص  یاز رو  لید
رامان با   گرفتی اتفاقو م نیا  یجلو  تونستیکه م یتا حد  د یخلوت خودشون نبود اما با

هاکان   دید یم یبه خصوص وقت خوردیو هاکان حرص م  لید نیب یک یاونهمه نزد  دنید
و   بردیصورتشو عقب م  یبه نرم لیببوسه اما د لرو ی تا د کردیم  کیصورتشو نزد  یپنهون

  اریاخت یب  نیبه خاطرهم شدی خشم مردونش کنترل نشده تر م زد یمعلوم بود بهش غر م
 خورد   یدنی نوش گهی د وانی ل هی

 م؟ ی_فکر کنم االن وقتش باشه ههاکان
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هم   یو کم  ارهیموضوعو کش ب شتریداد ب حیمنظور هاکانو خوب گرفته بود اما ترج لید
 کنه ت یهاکانو اذ 

 ؟ ی_وقت چلید

  دیبه خودش گرفت تا شا  یمردونه ا   یصورتشو عقب برد راست شد صورت جد  هاکان
 حرفا بود   نیتر از ا   طونیش ل یازش حساب ببره اما د لید

 م یدرموردش حرف زده بود رونی_فکر کنم بهاکان

از دور گردن هاکان برداشت اما هاکان با   دیتهد  یدستشو به معنا  هی  عی سر لید
 دور گردن خودش گذاشت   لروی که داشت دست د یو مردونه ا   یذات ی خونسرد

 یاصل نکن  روی زی چ نیکه فکر همچ دمی_هاکان بهت هشدار ملید

کار هاکان خم شدنش   نیهم در برابر ا لی خم شد و عکس العمل د  کمی  دیخند هاکان
  ی از رو ل ید  یلبا   یتر و لبخند رو ظیشد هاکان لبخندش غلبه سمت عقب برد که باعث 

هم   لیو د  فتهین لی گرفته بود تا د  لرویو حرص بزرگتر بشه هاکان محکم کمر د  جانیه
 د یخندیو م رفتی داشت به جلو اومدن اون عقب م انکه به زور هاک  یاعتماد   یاز رو

 ره ی دوستات م شیاون وقت آبروت پ کنمیفرار م  شتیاز پ زنمیم  غیج نی_ببلید

کتف هاکان   یرو  یبه آروم د ی دستشو به نشونه تهد هی زدیکه م یهمزمان با حرف  لید
دوباره دور   لروی دست د کی لبخند کوچ هیکرد و با   یمردونه ا   زیهاکان هم اخم ر زد یم

 گردنش گذاشت  

 هاکان زشته به خدا یکنیکار م یچ  یی_ووولید

انگشت   یرو  کمیشد و   کی بهش نزد لید نباریو راست شد اما ا دیخندباز مردونه  هاکان
 مردونه بهش نگاه کرد   زیاخم ر  هیپاهاش بلند شد هاکان با 

 ر ی نگ دهیناد پ؟هشدارموی جناب خوشت یکنیکار م ی_حواست هست چلید
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 ؟ ید یبه خوردم م یوی_چرا؟به زور ک هاکان

شونه  هاکان گذاشتو با آرامش چشماشو بست   یطرف صورتشو رو   هی دویخند لید
 بعد قهی قانع باشه تا چند دق  نیو به هم ادیداد فعل کوتاه ب حیترج  دویهاکان هم خند 

 

 )هاکان( 

 کردم  یخنده مردونه ا  تک

 ی فرار کن یتونیم  یخونه چه طور  یتو دونمی_باشه االن فرار کن فقط نم

 کردو بهم نگاه کرد   زیکرد چشماشو ر یخنده ناز  لید

 ی مونیم یامشب هم پسر خوب یپسر خوب بود شهیتو هم نمی_برو ببلید

ها هم سوت   یو بعض  زدنیبچه ها دست م میدی رقصی م میکردم همچنان داشت یا  خنده
 دن یکشیم

 منتظرن  نامیا  نی_بب

 کردن ولشون کن دلشون خوشه خودی_بلید

 _سلم 

با   میبه سمتش برگشت لیبود همزمان همراهه د  مونی کیکه نزد یدختر یصدا   دنیشن با
 تعجب کردم و مبهوت بهش نگاه کردم  یحساب  یآنال دنید

 ی داشته باش  ی_هاکان تولدت مبارک سال خوبیآنال

هم دستشو از دور گردنم    لیدستمو برداشتم د یبه آروم دیلرز  لی از دور کمر د  دستم
 یزیچ  لید  خواستمیکردم خونسرد باشم نم ی برگشت سع یبرداشت و به سمت آنال

 گذشته ها بود   یکه بود برا  یهم وجود نداشت هرچ ی زیبفهمه هرچند چ
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 درسته؟  یبود  یلحظه..تو آنال هی_ لید

  د؟شناختهکریاونو دعوت م یعنی  هیک یآنال دونستی برگشتم اگه م لیتعجب به سمت د با
 بودرو دعوت کرده اه  یاون عکس لعنت   یتو  یو ناشناخته هرک

 _اوهوم خودممیآنال

 به روش زدو باهاش دست داد  یلبخند مهربون لید

 ی نکرد  رییعکسات شناختمت اصل تغ  یاز رو یآنال ی_خوش اومد لید

و رامان که   ر یهم اونو بغل کرد به سمت دم یبغلش کرد آنال دمیبعد درکمال تعجب د و
 یبه معن  ی شونه ا عی نگاه کردم که هول کردو سر  ریکنار هم بودن برگشتم با حرص به دم

 یمی چه قدر صم لیمن خبر نداشتم باال انداخت به سمت اون دوتا برگشتم د  نکهیا
به سمتم   یچندسالشه از هم جدا شدن آنال نو یانگار دوست چند  کرد یباهاش رفتار م
 لبخند گفت:   هیبرگشت و با 

 چند سال عوض نشدم؟  نیا  یهاکان؟تو  هی_نظر تو چیآنال

 کردم یباهاش خوب رفتار م لید  یجلو دی اشاره کردم با بهش

 یی ما ی درست مثل قد ی_اره عوض نشد

اما اون به جاش لبخند   ادی کارا دستش ب یسر   هیکردم تا حساب  دیتاک  مای قد  یرو
لبخند بهم نگاه کرد اما   ه یبه سمتم برگشت با   لیشد د  ظتریلبش غل  یرو یمصنوع

و از    کردمیدوستام که بغلشون م هیبق نیچشماش پر بود از علمت سوال که چرا ع
 کردم ینم یکار چیبودم و ه یخنث یاالن در برابر آنال  شدمیخوشحال م یلیخ دنشونید

  و یدوستت آنال دیکنیباهم رفتار م هبیاما مثل دوتا غر   شید یوقته ند  یلیخ می_زندگلید
 ؟ ینشناخت

 گفتم:  دمویکش م ینی لب پا  یباال دادم زبونمو رو  ییابرو 
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 جا خوردم  کمی دمشیوقته ند  یلی_نه خب شناختمش اما چون خ

 شه یم ی_اوهوم هفت سالیآنال

  یمهمون ها و دوستا  هیدختر با بق نیکه ا  دونستیبهمون نگاه کرد نم جانی با ه لید
 زد یحرفارو نم  نیوگرنه ا کنهیمن فرق م

 ن؟ یخوریم  یزیچ نیحرف باهم دار  ی_باشه پس حتما کللید

 می دار یحرف یعنیبرگشتم که  یبه سمت آنال دهیباال پر یهول کرد با ابروها  یآنال
 گفت:  عی چون سر  دیفهم شویباهم؟فکر کنم خوب معن

کنم شما خوش   یبچه ها هم سلم احوالپرس هیبهتره با بق دمی_من تازه رسیآنال
 ن یبگذرون

ضد حال   هی دیبا  شهیبهش نگاه کردم هم زیاخم ر هیرد شد با   لی منو د  نیبعد از ب و
 کتفم گذاشت  یبه سمتم اومدو دستاشو رو  یبا رفتن آنال لیوجود داشته باشه د

 ؟ ی کرد  دایاز کجا پ رویتو آنال لی_د

 فرستادم اومد   امیاونم بود پ نترنتیا  ی_تو عکسا لید

  نجایا  یاالن آنال شدیگرفته نم یلعنت  یگفتمو رومو ازش گرفتم کاش اون عکسا  یآهان
 بود ینم

 هست؟  نتون یب ی ؟مشکلی_هاکان تو خوشحال نشد لید

 باشه..من برم به رامان که اومده خوش آمد بگم  تونهی م یچ  لید ری_نخ

 بچه ها  شیبرم پ امی_باشه منم بعدا ملید

شدم احساس کردم   یطور هیو رامان رفتم رامان به سمتم اومد بغلم کرد    ریسمت دم به
  کردم یاشتباه م  دیقبل نبود هرچند شا نی سرد منو بغل کرد ع
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 _تولدت مبارک هاکان رامان 

 _ممنون داداش 

 بردمو بهش نگاه کردم  بمیج ی برگشتم دستامو تو ریسمت دم به

 خبر نداشتم  یزینگام نکن من از چ ینطوری_اریدم

  نی امشب ا یمهمون ها  نیب دینفهم یعنی؟ یجاسوس ینفرستاده بود  هانوی_مگه تو ال
 دختره هم هست؟ 

خودش شخصا بچه   لید د یرفته بودن خر  یهمراهه مانام نیلیو آ  لیو ن  هانی_الریدم
 هم.. یاون عکسا بود خب آنال  یکه تو  یهارو دعوت کرده بود هرک

 د یکش یبهش کردم که سکوت کردو هوف ینگاه چنان

 ی که ازدواج کرد   دونهیم  ی_هفت سال گذشته آنالرامان 

 نجا یداره اومده ا ینقشه ا  هیشک ندارم   یشناسی م وی _تو که آنال

 گفت:  یزیبا لحن طعنه آم رامان

 شه ی_عشق اول فراموش نمرامان 

لبش بودو داشت به مهمون ها نگاه    یپوزخند رو هیباال دادم  ییسمتش برگشتم ابرو  به
 کرد یم

 ی فراموش کن نویپل ی_اوهوم پس هنوز نتونست

کورم   کردیعقل فکر م یپسره ب کنمیسکوت م نباریا  کردیزده بود هه فکر م رویخلص ریت
 یبا نگران ر ی دم خوردیداشت حرص م یچه طور لی رقص منو د نیح نمش یبب تونستمینم

 دعوامون نشه گفت:  نکهیا  یبه منو رامان نگاه کرد رامان کلفه برا 

 ارم یب ی دنی_برم نوشرامان 
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 هم بهم نگاه کرد  ری دم دمیکش  یرفتن رامان پوف با

 و به زن خودت بگو که دعوتش کرده به ما نپر بر  ی_به خاطر آنالریدم

 نا یهمه ا  نیدوسته ع هی  کنهیفکر م هیک ی_زن من خبر نداره آنال

 گفت: یالیخ  یباال انداخت با لحن ب ی شونه ا ریدم

 ی بد حی براش توض ی بعد از مهمون یتونی نداره م ی_کارریدم

 حرص بهش نگاه کردم  با

 منو اون دختره تموم شده واسلم  نیبدم رابطه ب حیندارم به اون توض یزی_من چ

 صلوات  ینکن زمی_حلقه آو ریدم

 لب غرغر کرد  ری چپ بهش نگاه کردم که نگاهشو ازم گرفتو ز  چپ

 تو خوشش اومده اون بدبخت   یاز چ  فهممی_من نمریدم

 عقب رفت  کم یشدم که  کی بهش نزد کمی کردم  زیر  چشمامو

 ؟ ی_ک

 گمی م لروی..دگهی_خانومتون د ریدم

 دی گفتم که خند یآهان

 یی خدا  یصدتا کشنه مرده دار یک ی بگ دمی_اره باریدم

  تیموقع نی ا  یازم فاصله گرفت پسره نفهم تو   عی سر   دویرفتم که خند زیسمتش خ به
 ذاره یسربه سرم م  یچه طور نیبب

 

 ( نای)سول
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بردم بغضم  نی پا یبرا  ورویالبته م  خوردمی م وهی مبل نشسته بودمو داشتم م  یرو
  ذاشتنیپست م دادنوی م رونیعکساشونم داشتن ب  ی امشب تولد هاکان بود حت  خوردمیم

وقت   یل یخ دادمیاما منو دعوت نکرده بودن همه بودن به جز من هرچند بهشون حق م
اون شرکت حاال    یچون تو  شد ی نم لیدل اشتند ییجا  نشونیب گهید  ایکا   نایبود که سول
ظرفم   یتو  بیقاچ از س هیخم شد  نیهاشون باشم انگ یمهمون  یتو تونمیسهام دارم م

کردم   یسع  کردیبهم نگاه م دی جو یم  بشویداشت س کهیبرداشت روبه روم نشست درحال
  یاما هرچ  شهیباالخره خودش خسته م دادمیعکس العمل نشون م  دیخونسرد باشم نبا 

 ره یچشاشو ازم بگ ستینه بابا قرار ن دم یگذشت د که

 ؟ یشد  رهیبهم خ ؟چران یانگ هی_چ

 تکون دادو گفت:  نی به طرف یسر نیانگ

 ؟ یکنی کار م یچ  یدار یچی_هنیانگ

با لحن طعنه  نی سرگرم کردم انگ لمیرومو ازش گرفتم و خودمو به موبا  دمویکش یپوف
 گفت: یاما با خونسرد  زیآم

 که تورو به مراسم دعوت نکردن؟  یاز دوستات ناراحت هی_چنیانگ

 ادامه داد  ینگاه کردم که با بدجنس بهش

ناراحتت کردن بهت کمک نکردن و   یول ییازشون کمک بخوا  ی_باالخره رفته بودنیانگ
رامان هم دعوت   یبه تولد شوهرش همرو دعوت کرده حت نی بب لرویتورو دعوت نکردن د 

 ی ستی ن نشونیکه تو ب فیکرده اما ح

چرتوپرتاش گوش بدم حالم بدتر بشه خودم   نیخواست به ا  یگرفتم دلم نم ازش رومو
نگاه   شدیکه پست م  ییبه عکسا  زدی زخم خورده بودم اونم داشت نمک م یبه اندازه کاف

که   رویعکس بعد کردنیو هاکان چه قدر قشنگ بهم نگاه م لی به رقص کوتاه د کردمیم
عکس افتاده بود   یکه تو  یکس  دنیبا د کهویاما    ودباز کردم بازم عکس رقص اون دوتا ب

 چشمام گرد شد 
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 _نه بابا 

 توجهش به سمتم جلب شد  نیانگ

 شده؟  ی_چنیانگ

 ی _آنال

 ؟ ی _کنیانگ

 اومده تولد هاکان   ی_آنال

امکان نداشت فکر کنم   نی ا  شدیحد ممکن گرد شده بود باورم نم ن یتا آخر چشمام
 ازم گرفت    لویبه سمتم اومدو موبا  عیهم تعجب کرده بود چون سر  نیانگ

 ! ؟ی _آنالنیانگ

 به عکس با دقت نگاه کرد  بعد

 هاکانه  ییهمون آنال  نکهیا  ییی_انیانگ

 شدم  رهی به روبه روم خ یناباور با

  نیبب دیرسی به فکر منم نم چیکه ه  طانی..شطانیبه فکر ش نی..انیآشپزو بب یل ی_د نیانگ
 کار کرده واقعا دمش گرم   یدختره چ

 

 )هاکان( 

بود هرسه مون   ستادهی ا  ری منو دم نیرامان هم ب دمیموهام کش ی تو یدست یعصب
 م یکرد ی نگاه م دیخندیم  زدوی که با بچه ها حرف م یبه آنال میداشت

به جشنش دعوت   رویناخواسته بدبخت لی د نیا  دمیکه من فهم یی_وهلل هاکان تا جاریدم
 کرده 
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 اومدن انتخاب کرده  ی امروزرو چرا برا  دمی_من که نفهمرامان 

  رموینگاه خ یبا خنده به سمتم برگشت که وقت یبود که آنال  یآنال ینگاهم رو  همچنان
احساسات گذشتم    کنهیهول کردم االن فکر م یلبخندش محو شد کم  دیخودش د  یرو

  ستادهی اونورتر ا  کمیکه   لیبه د خواستمیم کنمی دارم نگاهش م یزی چ  یبرگشته و از رو
نگاهمو سرد ازش   دمیکش مینی لب پا  یزبونمو رو  دشده بو ریبود نگاه کنم اما تازه د

رد شد و به اون   ری منو رامان و دم یکرد و از روبه رو  یگرفتم اونم از بچه ها عذرخواه
 برگشتم  ری نبود رفت به سمت رامان و دم چکسی ه طرف که

 کنم یم  شیمن خودم راه گهینم لی به د  یزیچ ی_کس

  رفتیم   یرفتم که داشت به سمت در خروج  یبه سمت آنال یحرف  چیبعد بدون ه و
  خوادی که م فهموندیکارش بهم م نیبره داشت با ا  خواستیکه م دونم یم  دیهرچند بع

به سمتم برگشت بهم نگاه کرد اما   ستادوی ا دیقدمامو شن یصدا  یباهام حرف بزنه وقت 
برگشتم بعد سرد به سمتش   زدی م حرف لیو ن ن یلیکه داشت به آ لیمن به سمت د 

 برگشتم 

 یباهام حرف بزن یخواستی_فکر کنم میآنال

  دیکه با دونم یم ون یاما ا نجای ا  یاومد   ییبا چه رو دونمیبا تو ندارم نم یحرف چی_من ه
 یبر نجا یاز ا  عی سر یلیخ

دو تا دوست   نیو ع یحرفامو گوش کن یبعد از سالها حاظر بش کردمی_فکر میآنال
 م یحرف بزن مینیبش

  نیاول یآنال  شمی م یبشم چه طور یعصب یوقت  دونستیبهش نگاه کردم خوب م کلفه
به  کنمی کار م یبشم چ یعصب  یوقت دونستی بود که کتک دستمو خورده بود م یکس

خودشو   یکه هم آبرو  یزی خصوص اون که بهش حس داشتم و با اون کارش و اون آبرور
  یا  گهیبرد هم منو کنترلم خارج شدو روش دست بلند کردم هرچند به نظرم هر مرد د

 کرد یکارو م نی هم بود هم
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 فروکش نکرده؟  تتیسال عصبان همهنی _هنوز بعد از ا یآنال

 نفرت بهش نگاه کردم  با

 خوام  ینم گهید  میزندگ یتموم شده من تورو تو  گهیمنو تو د نی_رابطه ب

  هیمن   ی زنده کنه اما کور خونده بود وقت روی زایچ  هیاخم کرد هه اومده بود   کم ی یآنال
 اگه عشق سابقم باشه  یخط خورده حت گهیخط بزنم د میزندگ ینفرو تو

کاش امروز حداقل    یاون روز هم به حرفام گوش نکرد یکنیم  یناحق ی_هاکان داریآنال
 میداشته باش میتونستیم  یمتفاوت  یاالن زندگ  یکرد یاگه بهم اعتماد م یکرد یگوش م

 نکن  میباره بشنوم باز عصب نیدر ا  یزیچ گهی د  خوامیمن نم یآنال هی_باشه بسه کاف

 ؟ ی دست بلند کن دوباره ؟ی _که چیآنال

 گفتم:  یبراش تکون دادم با لحن خطرناک  دیاشارمو به نشونه تهد  انگشت

اونهمه   دنی دست بلند کردن من بعد از د گمی م  یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب نی_بب
  ینبود مونیاز کارت پش یفحشم داد یازم خورد   یلیس  هیازت به حق بود  لمی عکس و ف

به ناحق و دروغ   یباز صداتو باال برد یلگد هم روش خورد   هی ی سادی تو روم وا ییبا پرو 
 بعد از اون.. یهم نوش جان کرد ین تو ده هی نی به خاطرهم یقسم خورد

 بهم نگاه کرد  بیحس عج  هیبا غم و  یآنال

..بعد از اون دادو نعره  نیزم ید یکوبیبود که دوروبرم محکم م ییلی_بعد از اون وسا یآنال
 شهیکابوس شبونم م ادیم ادمیبه  یوحشتناکت بود که هنوز بعد از هفت سال وقت ی ها

  یبرا  یحت  ختیر ی چشماش قرمز شده بود اما اشک نم دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 سوخت یکاراش هم دلم نم نیا
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من    یروبه رو گهیوجه د چیدارم به ه  لیخوشبخت کنار د یزندگ هی_من االن متاهلم و  
  یگذشتم کردم برا  یکه تو  یی اشتباها نباریچون ا ادیسگم باال ب  یظاهر نشو نذار باز رو

 کنم یتکرارش نم  لیبا د میزندگ

 ستادم یکه زد ا  یبرم که با حرف خواستم

 ؟ ی _به اونم مثل من اعتماد نداریآنال

 سمتش برگشتم  به

باهاشون   کنهیغل مدوستامو ب یکه وقت ین یبیانتخابمو درست انجام دادم م نباری_ا
 خودم  یاز چشما  شتریب یبهش اعتماد دارم حت کنمینم یکار  کنهیخوشوبش م

 خواستم برم که به حرف اومد  باز 

 ؟ یزنیحرفا م  نیمن از اون برات عکس بفرستن باز از ا نی روز ع هی_اگه یآنال

هم فشار دادم بازش کردمو به سمتش برگشتم با   یمشت شدن چشمامو رو  دستام
 خشم بهش نگاه کردم 

  انتکارویتا آخر خ  فی کث انتکارویخ یاما آدما  رنی می پاک تا ابد پاکن پاک هم م ی_آدما 
  ماتیکه ازش عکس به دستم برسه احساسات و تصم ستین یکس  لی..دموننیم فیکث
 ست ین ش یهاکان هفت سال پ  ماتی هاکان احساسات و تصم  نیا

  لیو ن نی لیهنوز داشت با آ  لی و رامان رفتم د ری با نفرت ازش گرفتمو به سمت دم رومو
 زد ی حرف م شدیهم بهشون اضافه م  لنی تا نباریکه ا

 باهاش؟  ی_حرف زد رامان 

 کتمو مرتب کردو گفت:  ریبه نشونه اره تکون دادم دم یسر

 ن یزدیباهم حرف م نی داشت یوقت دتون ید  لید نی _ببریدم

 گفتم: کلفه
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از اونا   زنمیکه با دختر حرف م نهیبیم  ییها  تیوضع  نیهمچ هی  یمنو تو  شهیهم لی_د
   ستین

و   یزد یباهاش حرف م  تیبا عصبان یکه داشت دی تورو د  یاما وقت دونمی_اونو که مریدم
 ی دادیانگشتتو تکون م

 موهام زدم   یتو  یچنگ کلفه

 نیباش یعاد ادیداره م لی ..اوه اوه د یکرد  یرو  ادهی ز  کمی_رامان 

دستشو سمت   ستادی لبخند دلبرانه به سمتم اومد روبه روم ا  هیبرگشتم با  لیسمت د  به
 موهام بردو مرتبش کرد 

 هستن؟  ی عصبان ینطوریافتاده که ا ی_هاکان خان براشون اتفاقلید

 یبهتر بدون  دیجان شما که با  لی_هاکان خان عادتشونه دریدم

 دستمو گرفتو با ذوق گفت:  د یبا ناز خند لید

 ارنی ب خوانیم کتویک  ای_بلید

بزرگو وسط سالن   یلیدو طبقه خ کی ک هیخدمت   شیزدم همون لحظه دو تا پ یلبخند
  کیبه سمت ک کردینگاه م کی برگشتم که با ذوق داشت به ک لیگذاشتن به سمت د 

 همه شروع کردن به دست زدن  میرفت

 کار توهه؟  نمیفوق العادس ا کهی_ک

 دی دور کمرش گذاشتمو به خودم چسبوندمش اونم به سمتم برگشتو خند  دستمو

 _تولدت مبارک آقا اخمالوهه لید

کردمو دستمو برداشتم به سمت همه که دورمون جمع شده بودن   یخنده مردونه ا  تک
 برگشتم 
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  هیامروز   یول ادیخوشم نم ی اد یکه من از حرف زدن ز  دیوند یممنونم م  یلی_دوستان خ
نفر خاص   ه یامروز  نکهیبه خاطر ا شهی روز خاصه نه به خاطر تولدم چون هر سال تکرار م

 مونه ی کنارمه و تا آخر کنارم م

  یهمه با خوشحال کردیبهم نگاه م ظیو غل قیلبخند عم   هیبرگشتم که با  لیسمت د  به
 ساکت شدن تا ادامه بدم  یدست زدن و بعد از مدت کوتاه

قدم   یمتفاوت   یهمه ما به راه ها  دونمیخاص داشتم م یلیاحساس خ هی_امروز من  
حس    یلیاما خ میکنیکم رفت و آمد م یلیو خ مینیبی م گروی کم همد یلیخ میگذاشت
سابق باهم   ت یمیبازهم مثل صم میر یگیهم قرار م یروبه رو  ینطوریکه هربار ا هیخوب

 ما محکمه  یقدر دوست هکه چ دهینشون م نیبه نظرم ا  میکنی رفتار م

غرور خاص بهم نگاه   هینگاه کردم که با  لیدوباره شروع کردن به دست زدن به د همه
االن داشت    زنهیکم حرف م یلیساکتش که خ  شهیمرد هم کرد یانگار فکرشو نم کردیم

 کرد یم  یسخنران

 جشن.. نیبه عامل ا نی ای_ممنونم..ب

  هیبهم نگاه کرد   یچون با بدجنس دیچشمامو د   یسمتش برگشتم خوب شرارت تو به
 دیذره ازم فاصله گرفتو خند

کدوم از ماها   چیکنم و مطمئنم ه انیاحساساتمو ب تونمیکه من خوب نم دونهیم  لی_د
 م یکن انی درست ب یشلوغ ی احساساتمونو تو میتونینم

 عقب نرفت  نباریشدم اما ا  کی بهش نزد کم ینگاه کردم   بهش

 کنم یکوتاه صحبت م  یلیدربارت بگم اما خب خ یشتریب یزای_دوست داشتم چ

 حرف فقط بهم نگاه کرد  یگرفتمو به خودم چسبوندم اونم ب  یبه نرم دستشو 

و خوشحالم که    یینجایخوشحالم که ا یشد  میخوش شانسم که تو وارد زندگ یلیخ لی_د
 ی من شیپ
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 نوازش کردم  ی باال اوردمو با پشت دستم گونشو به نرم یبه آروم دستمو

 ممنونم یبه خاطر همه چ کردمیکار م یمن چ یاگه تو نبود  دونمی_نم

چشماشو دوست   نیسرخ شده بود چه قدر ا  کمیقبل    نیبهم زد باز چشماش ع یلبخند
اشتمو بهش نگاه کردم همه سکوت  طرف راست صورتش گذ یداشتم دست راستمو رو 

تر شد  ظیغل کمی بهش علمت دادم که لبخندش  یکرده بودن با چشمام به آروم
  نیا ی کردم اونم جلو  سکیر  کشهیعقب نم نبار یا  گفتیبهم م یحس   هیچرا  دونمینم

  یشونم گذاشتو به آروم یشدم اونم دست چپشو رو  کی بهش نزد یهمه آدم به آروم
لذت بخش    یو سوت همه بلند شده بود صدا  غیج  یجلو اومد و بوسمو جواب داد صدا

ازش جدا    یبه آروم کردیخوشحالم م شتریبود ب لی دست زدن دوستام که به افتخار منو د 
 زدو نگاهشو ازم گرفت  مبه رو  یشدم لبخند 

 

 ( نای)سول

  و یواقعا آنال  یعنیبکنه؟ کارو نی ا  لید شهی رومو ازش گرفتم چه طور م دمو یکش یپوف کلفه
  دمیغوطه ور بودم که نفهم االتم یفکرو خ ی که دعوتش کرده بود؟؟اونقدر تو شناختینم
از دستش   ی سمتم گرفت با سرد  وانوی اومد کنارم دوباره نشست ل یبلند شدو ک نیانگ یک

 مزه مزه کردم   وشی از آبم  کمیگرفتم و  

 ست؟ ی ن یا  گهیاز اون دوتا عکس..عکس د ری غ نای_سولنیانگ

 _نه

خوش شانس   شهیمرد هم نیمراسمشن اصل ا  یعشقش تو  نا؟هردویسول ینیبی_منیانگ
   لسید ش یبود هرچند االن عشق اصل

 زدمو گفتم:  یهم انداختم پوزخند  یبا حرص پامو رو 

 ی فرع ای  هیعشق اصل دید می_خواه
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هم   شی سال پ هیدوتا از  ن یا  ادمهی ب عشق من؟من خو  یزنی حرفو م نی_چرا ا نیانگ
 کردن یحال م   کردنیبهم نگاه م یوقت

 رو پاش  دیکوب یکی خوردو   شیدنیاز نوش  گهید کمی  نیانگ

دختربچه   ه یکار کن از هم جدا بشن مال هم نشن اون وقت به دست   نهمهیا  ای _بنیانگ
 رن یآشپز بعد از هفت سال دوباره مقابل هم قرار بگ

با   نی نبودم به خاطرهم مون ی که گفته بودم پش ییزایباال انداختم اصل از چ یا شونه
 بهش نگاه کردم  ییپرو

 تو گلوش   دیپر یوقت م  هینبود   ی_هاکان لقمه دهن آنال

پاهاش خم شد بهم نگاه   یرو کمیکنار گذاشتو  وانشویمشکوک بهم نگاه کرد ل کمی  نیانگ
 کرد 

هاکان از هم   وی جدا شدن آنال دونم یکارا چه م نیا  یوقت تو که تو  هیجانم  نای_سولنیانگ
 ؟ ی؟داشت ی نقش نداشت

 باال انداختم یا شونه

 ست یمناسب تو ن خوره یدختره بدردت نم نی_نه من فقط به هاکان گفتم که ا 

 مشکوک تر شد  نیانگ

 ستن؟ ی_مناسب هم ن نیانگ

 ادامه دادم  دنمید ونیز یبهم نگاه کرد با حرص رومو ازش گرفتمو به تلو  یچشم ریز 

 هاکانو گول نزد درسته؟   ی_درواقع آنالنیانگ

  گهی از پشت بستم راست م طانویمن دست ش  گهیخودش م یسمتش برگشتم وقت به
خب اونقدرم باهوش بود که االن بفهمه پشت جدا شدن اون دوتا من بودم هرچند  

وگرنه از    گفتمیآروم کردن خودم م ی برا نویقصدم فقط کمک کردن به هاکان بود البته ا
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و به من توجه بکنه اما خب تمام    فتهیب ناز جلو چشم هاکا   یکارو کردم تا آنال نیعمد ا 
 مد محاسباتم اشتباه از آب در او 

 زد یحتما گولش م یروز  هی ی_درواقع اره دختره هاکانو گول نزده ول 

  لی تبد نی قیو شکش به   دیحرف گل از رخش شکفت فکر کنم فهم  ن یا  دنیبا شن نیانگ
 لباش نشست و بهم نگاه کرد   یرو یشد لبخند گنده ا 

 اتفاق سرعت دادم  نی_من فقط به ا 

 اره؟  ی_پس فقط سرعت داد نیانگ

 _اوهوم 

 د یخند نیانگ

مرد    هیصاحب  یوقت کردی م انتیبه هاکان خ دیچرا با ی_آخه خانوم من آنالنیانگ
 نی قدرت و هم نیهاکان هم شیهفت سال پ یکه حت یدونی ثروتمند شده بود م

  کشتنی حرف زدن باهاش خودشونو م  ای دور رقص  هی یداشت همه دخترا برا  گاهویجا
  هیمغز خر خورده بود به   یالگرفت به نظرت آن  ویچشمش آنال کهویاونهمه    نیحاال ب
 گولش بزنه؟  ای کنه  انتیخ یمرد   نیهمچ

 د یباز خند ن یانگ دمیکش یهوف

ازت نترسه    یاگه کس  ییکار تو بوده..خدا دمیچه طور نفهم ی_الحق که زن خودمنیانگ
 باخته  زشویهمه چ

 _تو به خودت نگاه کن

کار    نیبه سمت اتاقم رفتم اصل از احوصله بلند شدم   یبعد رومو ازش گرفتمو ب و
اون واقعا بدرد هاکان   گهیوقت بهش دروغ نم  چیزن ه هینبودم حس  مون یپش
شک   دونمی نم لیظاهر هاکان شده بود اما د ریدرگ گهید  یدخترا  هیاونم مثل بق  خوردینم

 نداشتم  ینقشه ا  اون  یظاهرش شده باشه هرچند برا ریدارم درگ
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 ( لی)د

 ر یشبتون بخ نید یازتون ممنونم مقبوله خانوم زحمت کش یلی_خ

 خانوم   لید ری_شب شمام بخمقبوله 

 سمت هاکان برگشت  به

 آقا هاکان  ری_شب شمام بخمقبوله 

 نمتون یبیفردا صبح م دارید  دی_به امهاکان

که   شدیم  یطبق گفته مقبوله خانوم کارن دو ساعت دمیکش یخانم که رفت هوف مقبوله
کمتر   کمی هشویتنب نکهیسر ا یو زار   هیگر یشم انجام داده بود و به خاطر کلدرسا ده یخواب

نگاه کنه به  ونیز یامروز تولدش بود اجازه داد که امروزو تلو  نکهیکنن هاکان به خاطر ا
پسره مغرورو   نیا  کردیبهم نگاه م یمردونه خاص طنتیسمت هاکان برگشتم که با ش

 االنش نیو شرور ع طونیپسر ش هیسرسخت بود اما از درون  

 اد یخوابم م یلیخسته شدم امروز همش در حال بدو بدو بودم خ  یلیهاکان خ  ی_وا

 به روم زد  یاب یلبخند کم  هاکان

 م؟ یه ادی خوابت م یلیو خ یتو خسته شد یول ادی_من خوابم نمهاکان

کار رو دوش من بود کار منو با   نی حمت و استرس ابودار بود انگار نه انگار ز  جملش
  دادیاون دستور م  نوینشسته بودو به ا زشیکه همش پشت م کردیم سهی خودش مقا

 قدم عقب رفتم   هیشد درعوض من   کی قدم آروم بهم نزد هینگفتم   یزیچ

 بود دستت درد نکنه یعال  ی_همه چهاکان

 دم ی متفاوتتو د یلیخ یلیدوستات صورت خ شیامروز پ دونمی_م
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 بهم زد و همچنان آروم آروم به سمتم قدم برداشت  یلبخند مردونه ا  هاکان

 بود؟  یچه طور یعنی_ هاکان

 از درون بـــــوم   کهیدرحال یشد یم  دهینرمال د  یلی_خ

 _بوم؟ هاکان

 ی شد یم ده یبا منطق د یمثل آدما   نهی_منظورم ا

صبر کن باال    یکردمو دستمو به معنا  ی و مبهوت بهم نگاه کرد تک خنده ا  یسوال  هاکان
 اوردم 

 _نگــــو..نتونستم بفهمونم؟ 

 زد  یکردو لبخند مردونه ا  زیر کمیچشماشو  هاکان

 دم ی_نه فهمهاکان

 هستن   یمی _دوستات صم

 اونا از تو هم خوششون اومده بود   نیخوب ی_اوهوم آدما هاکان

به   کهویکار باعث شد  نیکه هم واریدستشو کنار سرم اوردو چسبوند به د  یبعد به آروم و
  تیوضع  نیعقب برم هاکان ا تونستمینم گهینه د یبخورمو به سمتش برگردم وا  وارید

از عمد  پشت سرم خبر داشت و  واریزد انگار تمام مدت از د یچشماش برق دید  افمویو ق
فرار کنم باالخره به   تونستمیخونه نم یتو  گفتیاومد راست م  یو جلو م گفتینم یزیچ

  یدستامو تو کم یفعل زود بود  شدیخودمو بدم به دستش پرو م دینبا یول اوردی چنگم م
 تاب دادم  گهیهم د

 خوبته؟  یاز دوستا ؟اونمی چ ی_اوم خب آنال

بود باهم   یبار ک نی آخر ادینم ادمیاصل   که حرف زدم اونه یبا کمتر کس نشون ی_بهاکان
 م یحرف زد
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بهش  ادی بودم هرچند ز  یجور  هیچرا اما نسبت بهش   دونمیانداختم نم نی پا سرمو
   دادمینم تی اهم

 که آدم دوست داره همش توش باشه کنار دوستاش   هی_فکر کنم دانشگاه تنها دورانهاکان

 همتون معلوم بود اما بازهم تورو..  یاز چشما   یخوشحال دونمی_م

 سرشو کج کرد  کمی

 ؟ ی _من چهاکان

 دم یند نمیبب خواستمی_اونجور که م

  یمنو جد تی ندارم فقط اونا جد یفرق ادیاما االن هم با اون زمانها ز   ی_حق دارهاکان
 مثل تو  گرفتنینم

  یتر شد درعوض من سرمو تا حد   کی کوچولو بهم نزد هینگاهش گرمتر شدو   کمیبعد  و
 چسبوندم که باعث خندش شد   واریکه امکان داشت به د

 تورو درنظر داشتم تی جد میلی_اآ من خ

  یکس ای خونه جشن و کنسرت گرفتنا  یتو  نوشتی نوشته هارو م کهی_خب پس اونهاکان
 گه ینفر د  هی  ایبود  لن ید ای  کردیعوض م لرویوسا  یکه جا

 وا رفتم   نیاسم مامان بزرگمو گفت به خاطرهم  کهویبودم اسم خودمو بگه که   منتظر

 که اسم مامان بزرگمه..واقعا که   لنی_د

 م یدیخند  یبه آروم هردومون

 دادم یسروصدا کارمو انجام م  ی_من ب

 گفت:  یبعد با لحن منظوردار یخر خودت یعنینگاه بهم کرد که   هی  هاکان

 سروصدا؟   ی_بهاکان



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1596 
 

 سروصدا نبود یهم ب ادیز  گفتی انداختم راست م نی پا سرمو

 ی ..پر حرفیستیساکن هم ن  یحت  لی د یدور یلیسروصدا خ ی_از بهاکان

  تشوی شخص نیسرشو کج کردو بهم نگاه کرد چه قدر ا   کمیچپ نگاش کردم که  چپ
داشت باهام حرف   دادی دوست داشتم غد و مغرور نبود داشت احساسات درونشو بروز م

 دوست داشتم  شوی مدل  نیچه قدر ا  دی شنیحرفامو م زد یم

 شهیوقت تموم نم  چیداخلت هست که ه یانرژ  هی_انگار  هاکان

لبش گذاشتم که بهم   یرو ا یجلو ن یانگشت اشارمو به معن  عیسرشو جلو اورد سر  کمی
 د نگاه کر

 دم ینفهم ت؟اصلی شکا ای شنوم یم  فیلحظه من االن دارم تعر   هی_

 کرد  ی تک خنده ا  هاکان

 دونم ی_باور کن خودمم نمهاکان

  ریصورتم خم شد به سمتم اومد که همون لحظه از ز   یجملرو که گفت رو  نیا  هاکان
کردو به سمتم   یکرد اما تک خنده ا  یمکث ستادمیدستش در رفتمو پشت سرش ا 

بله  یدستش فرار کن  ریاز ز  یتونستی م  یبود به راحت نیمرد قد بلند هم یبرگشت خوب
 تازه فرز بودن هم ملکه  گهید

 ی رفع خستگ یدرست کرده بودم برا  یاهیگ یی_من چا 

 که ته دلم ضعف کرد  دیروشو بوس یدستامو گرفت به آروم هاکان

 کنم ی_باشه من خودم حلش مهاکان

 زم یداخلش عسل بر  استمخویم ی_ول

 کردو روش نشوند  تی بهم زد و منو به سمت مبل هدا یچشمک
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 جوشونم  یمن خودم م  یتو االن خسته ا ستی ن ی_مسئله ا هاکان

زدو رفت با   یبه نشونه باشه تکون دادم که هاکان هم لبخند  یکردمو سر یخنده ا  تک
  یقلبم گذاشتم که داشت حساب یرفتنش نگاه کردم دستمو ناخواسته رو  ریلبخند به مس

مبل   یدستش فرار کردم سرمو به پشت ری چه خوب از ز  مای خودمون یول   کردیم  یقرار یب
داخل آشپزخونه نشون از کار کردن   یصداهاهم بستم سرو  یچسبوندمو چشمامو رو

داشتم چه   یه قدر حس خوبتر شد چ ظیلبم رفته رفته غل  یهاکان بود لبخند محو رو 
 بود ینطوریا میزندگ شه یکاش هم شیقدر آرامش داشتم آخ

 با عسل اومد مراقب باش دستات نسوزه  یی_چا 

گذاشت خودشم اومد کنارم نشست   زیم  یرو  وانمویباز کردم هاکان خم شدو ل چشمامو
  ییاز چا  کمینشده بود   جادی توم ا یرییتغ چیمن که ه   نیبود ع اوردهیکتشو درن یحت

 هم بستم  یخوردم چشمامو رو 

 ممنونم  ی_اوم خوشمزه درست کرد 

 _نوش جونت هاکان

به سمتم برگشت اما من نگاهمو ازش   کردیمزه مزه م  شوی نگاه کردم که داشت چا بهش
  نی سوالم به خاطرهم دنیپرس یمردد بودم تو  کمیکردم  یدستم باز   یتو  وانیگرفتم با ل

 نگم  یزیفعل چ دادمیم حیترج

 ی شی م مونیپش یه  یول یبگ یزیچ ییخوا ی_انگار مهاکان

که دلم   یهر حرف شهیرفتارم براش جالب بود چون من هم نیانگار ا   دیخند هاکان
 اما حاال.. زدمی م خواستیم

 گم ی_باشه پس م

 گفتم:  یبه سمتش برگشتم و با لحن تهاجم کامل

 ؟ یدی _امروز چرا منو بوس
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داد اون   هیمبل گذاشتو بهش تک  یپشت یدستشو رو  هیکامل به سمتم برگشت  هاکان
چونش بردو متفکر بهم نگاه کرد منتظر بهش نگاه کردم اونم   ریدستشو سمت ز  یکی

 دستشو سمت قلبش بردو بهش اشاره کرد  یدستشو برداشتو به آروم

 ؟ ی _از دلم اومد..تو چرا قبولش کرد هاکان

 نگاه کردم  می چا  وانی شکوک بهم نگاه کرد به لکردو م   زیبعد چشماشو ر  و

 دم ی_اول من پرس

  یرو  وانوی برق گرفته ها ل نیع  کهویتکون داد   نی به طرف یکردو سر ی تک خنده ا  هاکان
 دم یدستشو گرفتمو کش عی گذاشتم کنجکاو به سمتم برگشت سر زیم

 بدو بدو  رفتی م  ادمیداشت کادوت  ی_وا

 بود گفت: که انگار دلشو صابون زده  هاکان

 باال؟  میر ی_مهاکان

کرده بود چه قدر راحت    ریی امشب چه قدر تغ دیچپ بهش نگاه کردم که خند چپ
 د یخندیم

 بدو  ری_نخ

خودم کشوندمشو به سمت قفسه کتابخونش بردم خم شدم از تو کشو کادومو   دنبال
 دراوردمو به سمتش گرفتم 

 _تولدت مبارک آقا 

 کردو به کادوش نگاه کرد  یخنده مردونه ا  تک

 ل ینبود د نیبه ا  یاز ین یبود  دهیزحمت کش ی_تو امشب به اندازه کافهاکان

 بود  نیهم نش یصترخا  ونیکلکس یتو  ادیخوشت ب  نیاز ا  دی_گفتم شا 
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 با لبخند از دستم گرفت و مشغول باز کردنش شد  هاکان

 کنم   دایمتفاوتشو پ  هیگشتم که  یلیخ ی داشت ادیز  یلیخ نای که از ا  یی_از اونجا 

 یختینوار گراموفونامو بهم ر ی_پس به سلمتهاکان

 به نوار گرامافون نگاه کرد  دیخند  یبلند ی براش دراوردم که با صدا یزبون

   مشیبذار می_بدو بر هاکان

هاکان بدون    میاون دست منو گرفت دنبال خودش کشوند به سمت سالن رفت نباریا  و
  یحلقش گذاشت با پخش شدن صدا  یفوت وقت گرامافونشو روشن کرد نوارو تو 

 هم بست  ی هاکان چشماشو با آرامش رو  یقیموس

 شه ی_باورم نمهاکان

 نگاه کردم  بهش کنجکاو

هانا   یبودم خودم از قبل داشتم اما وقت  یقیموس  نیدنبال ا  شدیم  ی_هفت سالهاکان
بهش لگد   یی دا ی کوچولو طونیروشنش کنه ش خواستیبار اومد خونمون م هیحامله بود  

  نیخراب شد ا  نیحلقه گذاشتو فشارش داد به خاطرهم یتو  یزد دردش گرفت و اشتباه
 بود  آهنگ مورد علقه منو هانا

 شه یبه عدد هفت ختم م یچرا همه چ دونمی _من نم

 د یباال انداختو خند یشونه ا هاکان

اومد از هفت   ینم ایبه دن شی هرچند اگه کارن هفت سال پ هی جادو دونمی _نمهاکان
 اومد   یبدم م

 داره؟  یخاص لی _چرا دل

تولد کارن   نشیکه بهتر  شیبه هفت سال پ گردهیبرم میاتفاقات زندگ  شتری_نه بهاکان
 داد  رییتغ  روی بود که همه چ
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 تکون دادم دی به نشونه تا یلبخند سر با

 ی کرد  هیته خواستمویکه م یزیچ نهی به خاطرهم یخاص  گمی م ی_وقتهاکان

 خودمو تاب دادم یبهش زدمو کم یچشمک

 مینی_ما ا 

 فرار از نگاهش به گرامافون نگاه کردم  یباز نگاهش خاص شد با لبخند برا  هاکان

 م؟ ی_برقصهاکان

 م یدیرقص یما امشب کل ی_بازم؟ول

 ستاد ی شدو روبه روم ا  کی بهم نزد کمی  هاکان

رقص   ه یخودمونه.. یبرا  نی ا  کردنیبود که بهمون نگاه م یی_اون به خاطر چشما هاکان
 انمون ی اطراف ی نگاه ها نویتک و تنها بدون لنز دورب

 و ادامه داد  بهم زد یچشمک

 نشه ف یآهنگ قشنگم ح نی _اهاکان

 اومد   یبه روش زدم خودمم بدم نم یلبخند

 گهی رقص د هی_باشه 

  کی خونه تار یچندتا از المپ ها بردو خاموشش کرد فضا  دیدستشو سمت کل هاکان
که ساخته بود قشنگ تر شده بود   ییروشن بود اما فضا گهی د ینشده بود چون المپ ها 

دستاش گذاشتم که روشو   یدستمو تو یدستشو سمتم اورد به آروم دستای روبه روم ا
دستامو پشت گردنش حلقه کردم اونم  وتاباعث شد لبخندم گرمتر از قبل بشه د دیبوس

که پر بود از حرف اما   ییگرفت و باز من بودمو هاکان و نگاه ها  یدو طرف کمرمو به آروم
فقط   کردی هم حرکت نم ی چشما یاما نگاهامون از رو  میکرد یحرکت م ینامعلوم به آروم

  یشکم  یچشما  یو من رو  می قهوه ا  یچشما  یهم بود اون رو   ینگاهمون زوم چشما
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  نی سرمو پا دمیخجالت کش  کمی نگاهش  ن یچشمها بود کم کم از ا ن ی باتریاون که برام ز 
 بگه یث شد هاکان با لحن پچ پچ مانند آرومانداختم که باع

 باال   اریازم چشاتو..سرتو ب  ری_نگ هاکان

کمرمو   ی چشمام شد هاکان به نرم رهی باال اوردمو بهش نگاه کردم اونم دوباره خ سرمو
هم ببندم   ی و چشمامو رو  نشیقفسه س یداد که باعث شد سرمو بذارم رو  یفیفشار خف

 اشتو چشماشو بست سرم گذ   یاونم متقابل سرشو رو

قلبمه همه   یسکوتو دوست دارم با وجود اون آهنگ چون سرت رو   نی_چه قدر ا هاکان
 ییصدا   چیپر از سکوت بدون ه شهیجا برام آرامش بخش م

سرم برداشت که باعث شد منم سرمو از    یهم فشار دادم سرشو از رو   یرو کمی  چشمامو
 قلبش بردارمو بهش نگاه بکنم  یرو

 مگه نه؟  ید ی_فکر کنم به آرزوت رسهاکان

تر   ظیکه لبخند محو مردونش غل نی پا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیکردم   بغض
قلبش گذاشتمو محکم  یاون روز افتادم که سرمو رو  ادیهم بستم   یشد چشمامو رو 

 و به خودش فشار داد بغلش کردم اونم دستاشو دور شونه هام حلقه کردو من 

 نباشه هاکان  شی"_آخر 

 د یسرمو بوس  یرو

 ؟ ی گفت ی_چهاکان

 آرزوم بود"  یچی_ه

 زدم  یآرامش چشمامو باز کردمو به روش لبخند با

  کنمی که مدام و مدام برات براوردش م هی براورده شد..اون آرزوت تنها آرزو ی دی_د هاکان

 دوباره بهش نگاه کردم  بعد باالش اوردمو  یانداختم ول نی کوتاه پا سرمو
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 بود ینجوریا  قا ی_دق

 م؟ یکردیکه ازدواج م یخواستی_مهاکان

که منو   کردمیآرزو م شدیبراورده م کردم یآرزو م ی_کاش اون روز که روز شانسم بود هرچ 
    یدلت ببخش ی تو

  یچ دمیلبش لبخند نبود نگاهش حرف داشت نفهم  یرو  گهی بهم کرد د ینگاه هاکان
سرمو تو اغوشش گذاشتمو    نیبود به خاطرهم نیبرام سنگ دمیاما خجالت کش گهیم

چونشو به سرم چسبوند و    ریحرف ز   یکتفش گذاشتم هاکان هم ب یدست راستمو رو 
 م یهمراه آهنگ تکون تکون خورد   یهمچنان به آروم

 

 ( نیلی)آ

  یطرح م  دی دم اورده بودم خونه که نذارن تا صبح بخوابم آخه بابا خو هانویو ال  یمانام
نگاه کردن و حواسشون به   لمیکردن بعد از اون ف  یسه باهم منچ باز   یتا ساعتا  دمیکش

به   دمی کش ییبلند باال  ازهی ساعت پنج شد خم نکهیمنم بود که به خواب نرم اما هم
بله  دم یاومد برگشتم که د   یازشون در نم ییسروصدا   وسمتشون که آروم گرفته بودن

  مردم یم یخواب یدرسته داشتم از ب دمیکش یهردوشون خوابشون برده بود با حرص پوف
  یو آبروشو جلو ارمیکم ب ری دم یجلو  خواستمینم  دمیکش یطرح و مدل م یکل دی اما با

لبام   یرو  یظیلافتادم لبخند غ یم  لیاکان و د رقص امشب ه  ادی ی دوستش ببرم وقت
اون دوتا   ن یحس خاص ب ه یاون نگاه ها درخشش چشما همه نشون از  شد یم جادیا

و از اون مهمتر   شد یدوستم داشت خوشبخت م نیبود چه قدر خوشحال بودم که بهتر 
رامان   لی د  لیهاکان ن  یمانام  هانیال ری من دم می شده بود  یخونواده ا  نی همچ  هی نکهیا

خوابم نبره تا   نکهیا  یقهوم نگاه کردم برا  یدمو به فنجون خالیکش یو کارن کوچولو هوف 
اما االن   هانیبرام اورد سه بارشم ال یاالن پنج فنجون خورده بودم که دو بارشو مانام
خودم قهوه درست کنمو    یبرم برا  نکهیهردوشون خواب بودن خودمم اصل حوصله ا 

 دم یرسی دادم به کارم ادامه بدم فردا حسابشونو م حیترج نینداشتم به خاطر هم 
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 ( لی)د

 ؟ یمنو باال برد   شبیتو د یعنی_

 گفت:  کردی که طعنه مانند بود انگار داشت مسخرم م یبا لحن هاکان

 ی رفت ی_نه خودت پرواز کرد هاکان

پالتوم فرو برده بودم   بیتوهم بردم دستامو تو ج شتریب کمیکردمو خودمو   یخنده ا  تک
 هواش سرد شده بود  کمی

 اون قسمتشو تجسم کنم  تونمیکار کنم همش نم یچ ی_باشه قبول دارم ول 

 تکون داد  نیبه طرف  یسر  هاکان

 _آ بله هاکان

 با حرص به سمتش برگشتم  میداشتیطور که باهم قدم برم همون

 ی تا کجا اورد  یقهوه صبحگاه هی  یمنو برا نی _هاکان بب

 خاص  یجا  هی_ هاکان

 اد ی خوشگل به نظر م یلی_اوهوم خ

 پس زودباش  هینطور ی_اگه ا هاکان

 م یرفت باهم نشست یصندل زو ی م هیتو هاکان به سمت   میرفت باهم

 _خب خوشت اومد؟ هاکان

 زدم  یلبخند  کردمی اطرافم نگاه م  کی کلس یداشتم به فضا کهی حال در

 شدم  زی سوپر  نجایا  میاما تعجب کردم اومد   ادیز  یلی_اوهوم خ
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 د یابروش باال پر هی  هاکان

 ؟ ی کن زیسوپر  ی_فقط تو بلد هاکان

 انداختم  نشی کج کردمو پا سرمو

بودمشون رو دوباره دورم   ده یکه سالها ند   ییدوستا یدیزحمت کش یلیخ روز ی_د هاکان
 برام ارزشمند بود  یلیخ یجمع کرد 

 گذاشت و کف دستاشو بهم چسبوند زیم ی داد دستاشو رو  هیتک   شیبه صندل بعد

باهاش آشنا   دیهم هست که با  گهی د زی چ هی ی_حاال که با همه دوستام آشنا شد هاکان
 یبش

 اومد اشاره کرد  یکه داشت م ییبهش نگاه کردم که به قهوه ها کنجکاو

 آقا آدام  ی_قهوه ها هاکان

که مسن بود نگاه کردم قهوه هامونو جلومون گذاشت ازش تشکر   یزدم و به مرد یلبخند
بهم  یکردم هاکان با علقه خاص  کی نزد مینیجوابمو داد فنجونو به ب یکردم که به گرم

 نگاه کرد  

 ده یم  یخوب ی_چه بو 

 از طرف من بود یزیچ  هیبهم نگاه کرد انگار منتظر   زی ازش مزه کردم هاکان ر کمی

 هست   یزیچ هیر توش  انگا  دهی م یمزه ا   هی_

  یبا خوشحال عی ازش مزه مزه کردم بعد سر  گهید کمیهمچنان منتظر بهم نگاه کرد   هاکان
 گفتم:

 توشه   لی ..کارانفلی_کارانف

 زدو بهم اشاره کرد  یبشکن هاکان
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 داره  لی..کارنفنی _آفرهاکان

 گذاشت بعد بهم نگاه کرد  زیم  یقهوشو رو هاکان

دوست   یلیخ نجارویبابام ا  میزد ی سر م نجایبود به ا لیکه تعط یی_با پدرم روزاهاکان
 اورد یبرامون م کردویداشت آدام خودش شخصا قهوه پدرمو درست  م

 درسته؟  دهی_پس معلوم شد خوش خوراک بودنت از کجا اومده از بابات بهت رس

وردم به هاکان که  از قهوم خ  گهید  کمیاره تکون داد  یبهم زدو سرشو به معن یچشمک
 شد  ینطوریا  کهویچرا   ن یشده بود نگاه کردم وا ا  یجد  افشیق

نگفتنش  ا یبهت بگم هرچند درمورد گفتن   ی زی چ هی خواستمیم  شبی د لی_د هاکان
   ستم یمطمئن ن ادیدارم و ز  دیترد 

 ؟ ی_درباره چه موضوع 

 یعنینگران شدم   کمیبه اطراف کرد بعد به سمتم برگشت  یکرد نگاه یمکث  هاکان
 باهام حرف بزنه مردد صداش زدم  یدرباره چ  خواستیم

 _هاکان 

 دنت ی _درباره بخشهاکان

 ازش گرفتم و به فنجون قهوش نگاه کردم  نگاهمو

 که کرد  یو پنهون کار لی _درباره کار نهاکان

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر عیسر 

سخته و    یلیاون اتفاقات خ  یروپوش کنمیو درکت م دمیحق م هاکان من بهت نی_بب
 یببخش یتون ینم ستیآسون ن
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مدرک    هی  دیاعتماد کردن با   یبتونم بهت اعتماد کنم و برا  د یبا دنتیبخش ی_برا هاکان
 نمیبب ی اثبات شده و قانون

 _خب..خب.. 

 ست ی چونکه ن دمیند ی_زنگ زدم ول هاکان

 بحث نداشتم  نیبه ادامه ا یهم فشار دادم اصل حس خوب  یتو  شتر یب دستامو 

 نجاست یمدرک هم  ستیبه مدرک و اثبات ن یاز یبهت اعتماد کنم ن نکهیا  ی_برا هاکان

حرفارو    نیکه داشتم ا شدی باورم نم دمیبهش زدم اما ازش خجالت کش یمحو  لبخند
 بودم دهیحرفشو از چشماش فهم یخوب معن دمیشنیازش م

  دمیکه کارنو دست تو سپردم تورو بخش ادیاونقدر ز   لیاعتماد دارم د _من بهت هاکان
چون نتونسته بودم به خودم اعتراف کنم نتونستم به تو هم   یول دم یوقته بخش یلیخ

 بگم

خم شد تا بتونه   زیم  یرو کم ی کردم هاکان هم  یتر انداختم تک خنده ا  نی پا سرمو
 نه یببب افمویق

   ؟یبگ یزیچ  ییخوا ی_نمهاکان

 بزنه ییسرمو باال اوردم که باعث شد هاکان هم لبخند دندون نما  دمویخند

 شدم  بیغر  بی_عج

  ی برا نبارینگاه کرد قهومو کنار گذاشتم و ا  ز یانداخت و به م  نی بار نگاهشو پا نیا  هاکان
کارو کردم دستمو جلو بردم   نی بار من ا نیاول  یقدم شدم و برا شیگرفتن دستاش من پ

دخترونم   یکوچولو  یدستا  نیدستشو ب هیبه سمت خودم اوردمو  زی م یدستشو رو 
 دست منو پوشوند  یاما دست آزادشو جلو اوردو رو  کردیمگرفتم هاکان هنوز بهم نگاه ن

 برداشته شد  نمونیاز ب یوارید نکهیمثل ا   یدوشم برداشت یبار از رو  ه ی_هاکان انگار  لید
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 نگاهشو باال اوردو بهم نگاه کرد  هاکان

 شه یموضوع عادت کرده بودم به نبودت عادت کردن سخت م نی _هرچند به ا

 هم بود نگاه کرد  یبهم زدو به دستامون که تو  یلبخند

 ل ید خوامیمعذرت م ذاشتمیدوشات م یبارو رو  نی مدت ا  نیتمام ا  دی_من نباهاکان

  نباریرفت اگه ا لمیهمون به سمت موبا شروع کرد به زنگ زدن هردومون نگا  لمیموبا
 کردم یکه قطع م یبرا  نیسوم شدیم  دادمیجواب نم

 سی پل شیپ رنی مطمئن باش م ی جواب ند نباری_اگه ا هاکان

 دادن   امی پ یاونجا نبودم اووو کل  شبید زننی _از رستوران زنگ م

که قرار بود برمو آموزش بدم هول کردم هاکان   ییاز طرف همونجا   امیپ دنیبا د  کهوی
 متوجه هول کردنم شد

 شده؟  یزی_چهاکان

 زودتر برم  دیبا  دنی_نه نه فقط سوال پرس

 م یبر  می_پس بهتره قهوه هامونو بخورهاکان

 

 )هاکان( 

  یادیبه سمت اتاقم به راه افتادم خوشبختانه افراد ز  یجد یلیمحکم و خ یقدما  با
ممنون مچکرم کاش به حرف کارن    یلیخ گفتمیکمتر م نی خاطرهم داخل شرکت نبودن به

صبحونه  زیشرکت امروز سر م  اوردمیبا خودم م شوی گوش داده بودم امروز صبح اون نقاش
  گفتیممنونم م یلیو روش نوشته خ دهیبرام کش ینقاش هی شبیگفت که د لی به منو د

تکرار   روی جمله تکرار  هی یه ست یالزم ن گهیو د گه ی م کی بهم تبر نهیمنو بب  یامروز هرکس
پخش شده بود  یعکسامون همگ یبه لطف مجاز  دمیبهشون نشون م روی کنم اون نقاش
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در اتاقمو که باز   فرستادیم  ریتشکر و تقد   امیهزارنفر پ  یبرا دیبدبخت مهرانا خانوم که با 
حرفشو    عیسر  نیمتوجهم شد به خاطرهم  زدی که داشت با چند نفر حرف م ریکردم دم

 تموم کردو به سمتم اومد وارد اتاق شدم  

 ی _سلم بچه تولدریدم

 نشستم  میصندل ینگفتم به جاش رو  ی زیکردمو چ سکوت 

 _انگار بعد از هفت سال که جشن تولد برات گرفتن سخت بوده برات  ریدم

 نشست کلفه بهش نگاه کردم  زمیم  یرو ریدم

 از حد بوده باشه   شیب کمی  تونهیاره م  دمیکه د  روی آنال یول  ستی_بحث جشن گرفتن ن

 هوا تکون دادو گفت:   یدستشو تو  ریدم

 خبردار نشد یزیبود که از چ لی_نگران نباش پسر مهم دریدم

  یکه مهرانا برام گذاشته بود بررس  ییداشت به فرم ها ری بهش نگاه کردم دم یچشم ریز 
 گفت:  یه ا با لحن بامز  داشتیبرم  شویکی  کهیبعد درحال کردیکنم نگاه م

تو   شی پ مویجاسوس دی" هست شار یبه اسم "گزارش دم یزیچ نجایا  نمی_بذار ببریدم
 بکنه

   دیابروم باال پر  هی

 ادی م یمرخص ی_بو 

 گذاشت  زی م یکردو برگرو رو  یتک خنده ا  ریدم

هفت سالرو دور    یشدم دوستا زی خودمم سوپرا یی _خلصه دستش درد نکنه خداریدم
 هم جمع کرد 
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  ادیاتفاقات به دنبالش ب یل یخ شهیکه باعث م ی زیهم توش انداخت چ روی_اره اما آنال
  نویهنوز که جسارت ا یعنی میو تجربه کرد  میدیکش  ییها یکه چه سخت یدونیخودت م

 جلو چشمم   ادیکه م کنهیم دایپ

 که ازت خورد  ی_اوهوم با اون کتکریدم

 ادامه نداد شویتم که بقبهش رف یغره ا  چشم

  هی گهی؟دی کرد یکار م یچ یخودت بود  ر یکردم که نکشتمش دم یمردونگ   یلی_من خ
 نبود ی زی لگد چ  هی یلیس

 نتونه بچه دار بشه  گه یلگد تو باعث شد که د   هیاما همون  م ی_از حق نگذر ریدم

 صدامو باال بردم  کمی کلفه   دمیموهام کش ی تو یدست یعصب

اون روز  رمشیکه کردم بگ یبود که دلم براش بسوزه به خاطر کار دشینقشه جد نمی_ا
 دستشو گرفتم بردم دکتر   شهیکه گفت به خاطر من بچه دار نم

 _خب ریدم

  یماریب نه یداشته اما زم ری خب؟دکترش گفت که ضربه و اون ترس و وحشت تاث ی_چ
   یارث  یضیمر هیبود   ضی داشته اون از قبل مر تی خودش ارجح

 نبود  ریتاث  ی_خب هاکان کار توهم روش بریدم

 بلند شدم کنترل صدام دست خودم نبود میصندل  یاز رو  یعصب

 یکن یازش جانب دار   ستی تو الزم ن کردی محوش م  نیزم یبود از رو یا  گهی _هر مرد د
 ومده ی سرت ن ییبل نیهمچ هی  یوقت

 ادد هیبهش تک ستادوی بلند شد درعوضش جلوش ا زمیم  یاز رو ریدم

 ..لی _اگه دریدم
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 حرفشو ادامه نداد اما گفت:   هیبهش کردم که بق ینگاه چنان

  یکه تاحاال اون نگاهو ازت نسبت به آنال یکرد ی نگاه م لیبه د یطور هی  شبی_د ریدم
 اگه باز گذشته تکرار بشه..  دونم یبودم م دهیند

 گفتم:  یهم بستم بهش پشت کردم ذاشتم ادامه بده به سخت یمحکم رو   چشمامو

 ذارم ی_زندش نم

 ی دوست دار لروی _پس واقعا د ریدم

 محکم تر فشار دادم   چشمامو

 ست یاصل اهلش ن کنهی نم انتی دوست داره مطمئن باش خ ی لیهم خ لی_د ریدم

 انتخابش کردم  نهی..به خاطر همدونمی..مدونمی_م

  نیدختره اصل اهل ا نیهرچند ا ینیبب بیو آس  یباز ضربه بخور خوامی_هاکان نمریدم
 ی بترس  یزینداره از چ یپس لزوم ستیحرفا ن

 ی دونیفرق داره خودتم خوب م یبا آنال لی..دترسمی نم یچی_من از ه

بسته شده بود دوباره باز   یآنال یکه به رو ییهمه درها لید  امی_اوهوم..خلصه با پریدم
 شد 

 سمتش برگشتم با اخم گفتم:  به

  گهید یآنال  ی اما برا مونهیهست تا آخر م لید ی وجود نداره برا  گهی د  ییایدن نی _همچ
باز بشه  نکهی اون در قبل از ا شی هفت سال پ خوامشیوجود نداره چون من نم ییایدن

 بسته شد 

 خوره ی اون دختره بدردت نم  گفتی بهت م یکه ه  یبود نایسول  ونی مد  نمی_خوبه ا ریدم
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  یبرا  نیکه؟آخر ادتهیاومد   شی پ یمشکل  هی_به خاطر اون مراسمو عقب ننداختم همش 
شکمم   نیغر زد که من با ا   یهانا حامله شد ه  میکنیم  یشد که عروس یقطع گهیکه د
   ت یتو عروس امینم

 گم شده بود مای قد  یچشماشو پر کرد انگار باز تو یزد اما غم تو  یلبخند محو   ریدم

به خاطر هانا   یسر مجبور شد   داد؟آخریجوابتو نم یزدیبهش زنگ م یهرچ  ادتهی_ ریدم
 مانش یبعد از زا ی برا  یمراسمو بنداز 

 کردم  یباهاش باز  زیم  یبرداشتمو رو خودکارمو

جهان قدم گذاشتنش   نیبه ا نیمن موثر بود هم یزندگ یتو  شهی_کارن حضورش هم 
داره   دمیفهم یم شدیزنم م یوقت   کردمیعقد م  یداشت وگرنه با آنال  روبرکت یمن خ یبرا 

 اون وقت..  کنهی م یچه کثافت کار

همه روزنامه ها زن هاکان    تریتر..ت عی فج ی ها  ی زیبار کن آبرور یباقال  اروی_خر بریدم
 آصلن 

 اخم بهش نگاه کردم  با

 ؟ یکنی م فی رذوق تع   نهمهی_حاال چرا با ا

 به نشونه تاسف تکون داد  یکردو سر یخنده ا  ریدم

 کنم یم فی تعر  یجانی _دارم هریدم

 دم یکش یصورتم گذاشتمو کلفه پوف  یجلو  دستمو

همه  نیبشه با ا  داشی دوروبرم پ دیبا زبون خوش بهش فهموندم که نبا شبی_د
 هم بهش اضافه بشه یآنال خوامیسرم هست نم یکه رو   یمشکلت

  نیعمرا ا گهید  یاون رفت و تو باهاش حرف زد شبیکه د ی_نگران نباش اونطورریدم
 بشه  داشیدوروبرا پ
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 ( نی)انگ

ساعته منو    میبابا ن یدختره چه قدر بدقول بود ا  نی ضرب گرفته بود ا نیزم یپام رو با
از سر   عی سر نیبه خاطرهمبه اطراف نگاه کرد  کمیاز در وارد شد   یآنال کهویکاشته  نجایا

 تکون دادم  یجام بلند شدمو براش دست

 خانوم؟  ی_آنال

 سرشو به سمتم چرخوند  دنمیبا د  یآنال

 _سلم  یآنال

هاکان هم    نی نشست منم روبه روش نشستم ا یمبل داخل الب   یاشاره کردم که رو بهش
براش   نیخوش شانس بودو بهتر شهیکل هم یاز آنال  نمیا  لی بود اون از د قهیخوش سل
  یزیهم چ  نایافتادم سول نا یسول  ادیلحاظ پوف   نی چه از ا  یچه از لحاظ کار  شدیآماده م

مدت همش ازم   نی چون ا کردمی بود اما خب احساس م یکم نداشت دختر خوشگل
خواب بهش زل  یتو  روقتیاما هربار که شبا تا د شمیدلسرد م کمی دارم   رهی گیفاصله م

کارها فقط به خاطر خودش بود که از دستش   نیکه واقعا دوسش دارم و ا   هممفیم زنمیم
  نیا کرد هم انداخت و بهم نگاه  یمغرور پاشو رو   یندم و هم به اهدافمم برسم آنال

 هاکان بود نیرفتارش ع

لطف   یل یازتون ممنونم خ دی و منو پس نزد  نیرفتیدعوتمو پذ نکهیاز ا  یزی_قبل از هرچ
 ن ی کرد

دعوتو قبول کردم کم و   نی ا  دیتا هتلم اومد  نکهیا  یاز کنجکاو دی بخوا  تشوی _راسیآنال
  دیهست نایگفت شوهر سول ارمی دست دیبود نی فکر کنم آقا انگ ادیم   ادمی شمارو  شیب
 شگفت زده شدم  یلیخ

 زدم یحدس م دونمی_م
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هفت   ن یا  یتو   میدیند  گرویوقته ما همد  یلیکه خ  دیزنیحدس م نمی_اون وقت ا یآنال
 د؟ یسال باهم ازدواج کرد

 م یباهم ازدواج کرد  نایسال بعدش منو سول  هی با یتقر  دی شما رفت ی_بله وقت

 د؟ ینیبب نیخواستیچرا منو م دیبگ دی خوای..نمیروخوشی_خب به خیآنال

 شدمو بهش نگاه کردنم راست

 خانوم..  ی بگم آنال ینطوری_ا

 کردم کلفه گفتم: یمکث

  میدوستانه حرف بزن میتونیجور حرفا م نیخانوم و از ا  ادینم خوشم ی رسم یکارا  نی_از ا 
 ؟ ی بهتون بگم آنال

هاکان چه    فهممیبه نشونه باشه تکون داد و همچنان منتظر به من نگاه کرد من نم یسر
خودش خبر داشتو از   تی از موقع  یکرده وقت انتیدختره بهش خ  نیشک نکرد که ا یطور

 هووف    دیبرایدختره از چشاش غرور م نیداشت ا  رویشناخت کاف یرفتار آنال

  ادیم  ادم یخوب تورو   یل یاما خب من خ ادین ادتیمنو خوب   د یتو شا یآنال نی_بب
 عشق هاکان آصلن  نیو اول  یپرنسس واقع

 کرد یشو تازه تر مبه اطراف نگاه کرد انگار حرفام داشت داغ دل یکم دوی کش یپوف یآنال

خودش   نو یدوسش داشتم البته ا  یلیبودم خ نایوار عاشق سول وونهی _اون روزها منم د
 کردم یشد و بهتون افتخار م ییمن الگو   یعشق شما برا نیبه خاطرهم دونستینم

 مشکوک بهم نگاه کرد  کم ی یآنال

 _خب یآنال

بگم  ینطور یعشقتونو ا  نتونیطرز نگاهتون بهم احترام ب دمیدی_همه جا شمارو باهم م
 ن یو کنار هم بود ن یکرد یخراب م ارویکه به خاطرهم دن  دی بود یمن زوج یبرا 
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 ن ینبودن رو متاسفانه نشون داد آقا انگ ینطوریزمان ا  ی_ولیآنال

 گفتم: یلحن پر از حسرت  با

 _بله متاسفانه

 د؟ ی خوایم ی_خب حاال از من چیآنال

راحت   نکهیرفتم کنارش نشستم و اونهم به خاطرا  یمبلم بلند شدمو به سمت آنال  یرو از 
 داد  ریی جهت نشستنشو تغ نهیتر منو بب

 بهتون کمک کنم  خوامی_م

چون اوال من   یبود البته به چشم خواهر ییبایبهم نگاه کرد الحق که دختر ز  یسوال یآنال
 که به خونش تشنه بودم  یخودم زن داشتم دوما انتخاب هاکان بود کس

 _چه طور؟ یآنال

مام   یوار هاکانو دوست داشت  وونهی تو د یعنی  دیتهمت شد ریتو و عشقت درگ نی_بب
بهم  تونی تهمت همه چ هیاما با   میحس از طرف هاکان نسبت به تو بود نی شاهد هم

 خت یر

صبر کن باال اورد که باعث شد کم کم   یدستشو به معنا ع یاز تعجب باز شد سر  دهنش
 نه یلبام بش  یرو  شمیدارم موفق م نکهیا  یاز رو   یلبخند

 د؟ یدونی از کجا م نو یلحظه شما ا  هیلحظه  هی_ یآنال

  نیکه ا  یکه با کس هیعرض کنم مدت طوالن ینطور یا  دیدونم؟بذار ی از کجا م نوی_من ا
 شناسناممه   یبگم اسمش تو  ی نطوریا  کمیتهمتو درست کرد و به شما نسبت داد االن شر 

 زد  یاولش تعجب کرد اما بعدش پوزخند یآنال

کرد به  یتوجه یاون روزها چندبار به هاکان گفتم اما اون ب زدمی_حدسشو میآنال
 تعجب نکردم  یلی االن خ نیخاطرهم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1615 
 

تو و هاکانو از هم   نکهیا  یشده بود و برا شی به شما حسود نای_بهتره رک حرف بزنم سول
کرده   یمخف  نویسال ا نهمهی نقشه هم واقعا موفق بوده ا  نیا  یتو  د یجدا کنه نقشه کش

همه   دمیتعجب کرد ازش که پرس  یلیشد خ داتونیدوباره پ ییکهوی شما االن  نکهیاما ا 
 کرد  فیبرام تعر  رویچ

 شد با حرص بهم نگاه کرد   یعصبان یکم یآنال

  نارویا یکرده؟اصل شما چرا االن دار  فی موضوعو تعر نی شما ا ی_االن؟چرا االن برا یآنال
 ؟ یدی م  حیمن توض یبرا 

کار بچگانه کرد   هیخوب و شاد داره  یزندگ هی گسیآدم د هیاالن  نایزن من سول ی_آنال
 کرد  یاصل هم بهش فکر نم

 زد  یپوزخند یآنال

که جونم بهش بسته بود دور    یفت سال از کسکار بچگانش باعث شد ه نی _اما همیآنال
  یکه هرکس یزیمن دست بلند کنه چ  یکنه که رو وونهی هاکانو د  یبمونم باعث شد تا حد

 نابود بشه میشد من زندگ ؟باعثی که هاکانو به کتک کار کردیتعجب م دیشنیم

برامون بد   ینطوریآرومش کنم ا کردمیم  یسع دیهم بستمو بازش کردم با  یرو  چشمامو
 شد یم

  نهیمهم ا یخانوم پس بهتره آروم باش یآنال کنهیحل نم رویچیشما االن ه ت ی_عصبان
 ؟ ی کار کن یچ ییخوا یم  ید یاالن فهم

 که منم کمکش کنم   خواستیو ازم م  کردیبهم نگاه کرد انگار داشت فکر م  یآنال

بفهمه قطعا عکس   رونایهاکان اگه ا یعنی  دهینم رییتغ  روی زیاالن هاکان متهله چ  نکهی_ا
 ی باشه شما عشق اول بود  یهرچ  دهیالعمل نشون م

 شما داره؟  یبرا ی_اون وقت چه نفعیآنال

 گفتم: دمو یکش یرومو ازش گرفتم پوف کلفه
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منو   زه یاگه هاکان ذهنش بهم بر زهیکه هاکان ذهنش بهم بر نهی _تنها خواسته من ا 
 م یر یکارنو ازش دوباره بگ  میتونیم  نایسول

 مشکوک تر بهم نگاه کرد  یآنال

  هیباشه  دیکار جد هیما آغاز   یبرا  تونهیم  گمیاز سهام شرکت که بعدا بهتون م ی_بعض
 د؟ یستیدونه هاکان ن هی  یکی یمگه شما آنال  نهیهم که هست ا  گهید زیچ

 باال داد  ییکرد ابرو زیچشماشو ر  یآنال

 انجام بدم؟  دیکار با ی_هستم..چیآنال

 

 )هاکان( 

جلسه امروز آماده   یکه برا  یگزارش میمرور کن میتونی_کنفرانس روز جمعرو فردا هم مریدم
 ه یامروز کاف یبرا  می دور نگاه کن هیشده 

هرچند االن    کردیکار ذهنمو آروم م ن یا  کردمیم یهدف خط خط یکاغذم ب یخودکار رو  با
 شده  ختهیها مغوش و بهم ر  یخط خط  نیمثل هم میکه زندگ کردمی احساس م

 _هاکان؟ ریدم

 داده بودم بهش نگاه کردم  هیراستم تک ی طور که سرمو به دو تا از انگشت ها همون

 س؟ یآنال  رهی ذهنت درگ یفکر  یتو  هی_چریدم

 دادم  هیتک میبه صندل دمویکش یپوف

کار به اون دارم   یچ کنهیخودشو م یداره زندگ یتموم شدو رفت آنال   یآنال هی_عــــا قض
 کنمی فکر م لیدارم به د
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با   ریکردم دم یبا کراواتم که همرنگ کت و شلوارم بود باز  یرومو ازش گرفتم و کم بعد
 نشست  زمیم  یرو  شیشگی حرکتم به سمتم اومد و طبق عادت هم ن یا  دنید

 ..هاکان باهام حرف بزن یکن یبا کراواتت باز  دمید یوقت بود نم  یلی_خریدم

کرد انگار زنمه   انی با احساس ب یطور  هیجمله آخرشو  دیبهش رفتم که خند یا غره   چشم
 منم شوهرشم 

 ؟ یکنیفکر م لی د  ی_درباره چریدم

 گرفتن کارن  یبرا  یکارن ازدواج دروغ هیقض می_هردومون خودمونو دست اتفاقات سپرد

 وسط حرفمو گفت:  دیپر  ریدم  کهوی

 دیکن حیتصح  نویا  دیشما با  ی اما ازدواج سور ی..احساسات واقع میکنی _اصلحش مریدم

 بازو بسته کردمو گفتم: دیشا  یپاکش کردم دستمو به معن عی زدم اما سر یلبخند

 د ی..شادونمی_نم

 

 ( نی)انگ

  نیتموم شدس آقا انگ یامکان نداره و همه چ  یزی چ نیهمچ کنمی _االن که فکر میآنال
بار هم به حرفم گوش نداد   هی یحت کردی فم گوش مهاکان بودم به حر  یمن اگه آنال

نه از شما و نه از  نیپاک کرد منم اونو پاک کردم به خاطرهم شیراحت منو از زندگ یلیخ
 خوام ینم یچی ه نایسول

  زیم  یرو کسمو یم  یفنجون کاف عی مبل بلند شد منم سر یاز رو   عیسر  یبدون معطل یآنال
 گذاشتمو بلند شدم  

 خانوم  ی_آنال
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من   نکهیفقط به خاطر ا  گفتی به سمتم برگشت معلوم بود داشت دروغ م ستادیا  یآنال
 که اون هنوز هاکانو دوست داره  کردمینفهمم اما خوب حس م

 چرا پر از اشک شد؟  د؟چشماتونیناراحت شد د؟چرای_چرا صداتون لرز 

 داد هم فشار  یانداختو لباشو رو  نی پا سرشو

  ییخوا یم   یشما هرچ رهینم  نیانسانها از ب ی وقت تو چیکه ه زهی_عشق و نفرت دو چ
با   ونتونیم  خوامیبهت کمک کنم م خوامیمنم م  یبگو اما تو هنوز به هاکان حس دار

نبود االن   نایاگه سول دینیکه بهتون زدنو اصلح کنم بب یتهمت خوام یهاکانو درست کنم م 
 د یشما دو نفر باهم زنوشوهر بود 

 سکوت باال اورد  یدستشو به معن

رو کرد االنم به بهونه درست کردن   روی ز  مونویزندگ یبه اندازه کاف نای_بسه بسه سول یآنال
   ریبشه خ میوارد زندگ خوادیدوباره م

 گفت: دی با تهد عیبگم که سر  یزیچ خواستم

   خوامیازتون نم  یچیه دی ری_از من فاصله بگیآنال

 که بشنوه گفتم: ییازم فاصله گرفتو رفت با صدا یحرف چیه  بدون

 دوروبرام  نیمن هم دی_درباره حرفام فکر کن

 ن یاز ا  ری غ کردمیتجسم م رویهر عکس العمل  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه

 کنه یداره فکر م نی _االن شروع کرده به فکر کردن انگ

 زدمو به راه افتادم  یرفتنش پوزخند ریبعد به مس و

 

 ( لی)د
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برگشتم   د یبه گوشم رس یا  ازهی خم یصدا   کهویحساب کتابام بود  یکه سرم تو  همونطور
 تو رستوران  ادی داره م نیلیآ  دمید

 ؟ ی د ینخواب شبیقبل از خودت اومد تو د ازتیخم ی_صدا

چونش    ریشو ز ها نشست پالتوشو دراوردو دست یاز صندل  یکی یحوصله رو  یب نیلیآ
 گذاشتو چشماشو بست 

   شدم یکمتر خسته م کردم ی سنگ جابه جا م  شبی_اگه دنیلیآ

 کردمو حواسمو جمع کارام کردم  یخنده ا  تک

  کردمیم  یسع  نکهیا  ایاز مغزم   دنیکار کش ایطرح ها خستم کرد   دنی کش دونمی_نمنیلیآ
 دونمیبمونم نم داریب

 _بعد از قرار ملقات برو خونه استراحت کن

 کشو قوس به خودش داد کم ی دویکش یا   گهید ازهیخم نیلیآ

 ؟ ید یخواب شبی؟دی _تو چنیلیآ

 نگاه کردم  بهش

کتفش   یسرمو رو  میزدیحرف م  میداشت میمبل همراهه هاکان نشسته بود   یرو شبی_د
 ادینم  ادمی  گهیگذاشتم گفت حواست با منه گفتم اره بعدش د

 د یخند نیلیآ

تختم بودم البته تو بغل هاکان هوف منم خودمو دوباره   یشدم رو  داری_صبح از خواب ب
شده   داریزدم به خواب چون خسته بودم اما خب هاکان که معلوم بود با تکون خوردنم ب

نوبته توهه اونم   نباریکردن کارن منم غر زدم ا داری بجمع کن جهت  رویخواب آلود گفت ن
  یکارن بلند شد و غر زدنا  یغرغر کردنا یرفت بعدشم صدا  دیسرمو بوس ی خواب آلود رو

 هاکان 
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 د یخند نیلیآ

به نظر من واقعا   شهیپر از غر زدنو چکو چونه شروع م تونیصبح ها زندگ  یی_خدانیلیآ
 ه یدوست داشتن

 گذاشتم   زمیپاره کردمو گوشه مباطلرو  یاز کاغذها  یکی

صبحونه    نی پا میری م لکسیمنو هاکان ر ره یکه کارن مدرسه نم یی_نه هر روزش..روزا
از   یخبر گهیمنو هاکان باشه اما د  نیکلکل ب  نیاون ب  دمیسرکار شا  می ای م میخور یم

 ست یکارن ن

ما سه نفر    نیبود اما احساسات ب یدوست داشتم درسته سور مویزدم زندگ یمحو  لبخند
 واقعا خاص و جذاب بود 

 ه؟ یاون زنه ک ید ی؟فهمی کار کرد یچ  لید ی_راستنیلیآ

 _کدوم زن؟ 

 بود چرا اومده بود؟  ی_همون دختر باکلسه که اسمش آنالنیلیآ

 چپ نگاش کردم و مشغول کارم شدم  چپ

 اونم اومد  میما دعوتش کرد   نیلی_آ

با   یبود؟چرا تو گوشه کنار مهمون یاومد اما دنبال چ میما دعوتش کرد   لی_باشه دنیلیآ
 کرد؟ یهاکان پچ پچ م

مشکوکمو   ی آنال نیمن به ا  گفتی هم مغز منو خورده بود همش م شبید  دمیکش یپوف
 حرفا  ن یاز ا

گفت دوستمه بعدش خواستم دوباره ازش حرف بکشم گفت   دمیاز هاکان پرس  شبی_د
 ندادم  ری گ  گهیمنم د  ستین ی آدم مهم یعنی دتشیکه کمتر از همه دوستاش تا حاال د

 ابروهاشو باال انداخت  نیلیآ
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 _نه بابا نیلیآ

 تکون دادم   سرمو

 ست ین یزی حتما چ  ستین یزیچ گهیم   ینه بابا؟وقت ی_چ

وقت اشتباه نبود   چیه نیل یآ  یحس ها کردیرفتاراش واقعا نگرانم م نی ا  دیخند نیلیآ
 اومد  یدرست از آب در م  گفت یکه م  یزیهرچ

  نیشد  الی خیخانوم نسبت به شخص سوم ب ل ی راحته د التونیخ ی لی_معلومه خنیلیآ
 دن ید ینم تی اهم

 و هول گفت:   جانیبا ه  عی سر   کهویبه نشونه تاسف براش تکون دادم که  یسر

 ..شبینکنه د نمیبب سای_وا نیلیآ

 کشش بده  نی از ا  شتری وسط حرفشو اجازه ندادم ب دمیپر  کهوی

  یاتفاق چیه  شبیبه سرت نزده برو د یتر بی غر بی عج یجان تا فکرا  نیلی_نه نه آ
 م یچون هردومون خسته بود  میدی خرس خواب نیع می ما فقط گرفت فتادین

 گفت:  دادیکه دندوناشو نشون م  یمشکوک بهم نگاه کرد با لبخند نیلیآ

 شده  یزیچ هیمطمئنم    ی_ولنیلیآ

  گهی هست که آدم با خودش م ییلحظه ها هی اره   کیکوچ یزا یچ هی  یعنی_خب..اوم..
  نیاون لحظه بمونم همچ  یتو  ینجوریفکر نکنم هم یچیبه ه ستادی ا  یکاش زمان م

 م ینطوری بود کنارش ا  یزیچ

خندم  کنهی داره بهم نگاه م یو دوست داشتن طونینگاه ش هیبا  ینجوریهم نیلیآ  دمید
 گرفته بود 

 کار دارم  یبرو کل کشهیازم حرف م نجایا  سادهی وا نمی_برو برو سرکارت بب
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 برداشتو گفت:  لشوی وسا  دیخند نیلیآ

   سی_چشم رئنیلیآ

 

 )هاکان( 

 گفتم: میدست دادم و با لحن جد باهاشون

 دار ید  دیبه ام میزنی _بازم باهم حرف م

  لیجلسه به د نیفکر بود قبل از ا  ی تو  کمیبرگشتم که  ری بسته شدن در به سمت دم با
باهات حرف   یدرباره همه چ خوامیرستوران م م یشام بر  یزده بودم که امشب برا  امیپ

خودم    از زبون دادمیم حیبراش توض  رویهمه چ دیخودمو گرفته بودم با  میبزنم تصم
  موینبودم که بتونم زندگ یباشه من کس یاون بشنوه هرچ  نویبهتر بود تا از ا  یلیبشنوه خ

  نی موضوع ا ن یتعجب ا یجا  دیشنیاز دوستام م  یکیاز زبون  یپنهون کنه باالخره اتفاق
هم بوده باهاش حرف زده اونم   یآنال شیکلس آشپز یکه تو  گفتی م  لیبود که امروز د

  لیدوروبر د یآنال نکهیبشناستش از ا  شتریهمسر منه ب نکهیبه عنوان ا  خوادیگفته که م
  دمیترس یم   نکهیعشق سابقم بود به خاطر ا نکهیاومد نه به خاطرا  یخوشم نم  دیچرخیم
  دمیکوبیسرمو م  رفتمیم  دیخودش بکنه اون وقت من با نیزن ع هیبه  لی هم تبد لروید

شدم   یگرفته از دستش عصبان  گهیشغل د  هیازم پنهون کرده بود که رفته   نکهیاز ا  واری تو د
  یاد یچون علقه ز  یتو شب تولدم بهم بگه و از طرف  تونستیقانعم کرد که نم نطوریاما ا 
به خودش   نهمهیداشت ا  نکهیمانعش بشم اما از ا  خواستیکارا داشت دلم نم نیبه ا

مثل من   یک ی  یکار کنه وقت نهمهیاون مجبور نبود ا زدمیباهاش حرف م دیبا  اوردی فشار م
 شوهرش بود

الحق که پسرخاله    ارمی م مانیا  شتریهات ب ییبود هر روز به توانا ی_جلسه خوبریدم
 ی خودم

 تکون دادم  دی به نشونه تا یسر
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 ی به ارث نبرد  یز ید ها چاستعدا نیاما تو از ا   یپسرخالم نکهی_متاسفانه با ا

برداشتم و دوباره   لمویکردم موبا  یخودمم تک خنده ا  دیبه کتفم زدو خند یآروم مشت
بهش دوباره   نی مدت شلوغ تر شده بود به خاطرهم نی سرش ا دونمی دادم م امیپ لیبه د
باز کردم ناخواسته   امشویپ  یکه وقت د یلرز   لمیبعدش موبا قهیکردم که چند دق یادآوری

 خندم گرفت 

 " یشب منتظرتم موش ستین ونی"ما زنا حافظمون مثل شما آقا 

روز که   هیبخونتش   میگوش یتو  یپاک کردم چون امکان داشت کس امشویحرص اون پ با
  نیکه ع گفتیکه تو کارتون بود به من م ییکارن طبق نقش ها  میدی دیبا کارن کارتون م
  ریبله خودشم شد ش یکنیاون خرگوشه رفتار م ن ی گفت که توهم ع ل یاون موشم و به د

که خب خوب از   یموش  گنی وقتا به من م ی بعض شونیداستان از اون روز به بعد ا
 ام ی خجالتشون در م

 _هاکان ریدم

  یلیخ دای اومدم جد  رونیب االتمیاز فکرو خ زد یکه داشت صدام م ریدم  یصدا   دنیشن با
 خودم کار کنم یرو  کمی دیبا  شدمیسرکارم غرق م لی خاطراتم با د ی تو

 _بله؟ 

 ی کردیفکر م لیبه د یداشت  دمی_باشه فهمریدم

 نشستم میصندل  یکردمو رو یخنده ا  تک

 فکرام؟  نیب ی بپر یخواستی_م

ازت بپرسم اما خب    خواستمیوقت بود م یلیبهت بگم خ یزیچ هی  خواستمی_نه مریدم
 شده؟  یا خبراز طاه  شدیوقت نم

  یناراحت شدم واقعا نگرانش شده بودم اصل سابقه نداشت ب کم یافتادن طاها   ادیبه  با
 هامو نده  امیخبر بذاره و بره جواب تماسها و پ
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چندتا از دوستاشم رفتم اونا   هی سراغ   ومدیدر ن یز یهم چ  رکاری..از تعمری_نه متاسفانه دم
که اون اطراف بودنو طاهارو   ییهم ازش خبر نداشتن کارتمو به چندتا از مغازه ها

 دادم اما خب..  شناختنیم

 من نگران بود  نیباال اوردمو بهش نگاه کردم اونم ع سرمو

 ر یدم شمی_دارم کم کم نگرانش م

انتخاب   گروید ینشد راه ها  یاگه خبر میکنینکن بازم صبر م  یباف یمنف عی _سر ریدم
 م یکنیم

پام بود به  ریز  هیاتاقم رفتم که تمام ترک  یبلند شدم به سمت پنجره قد میصندل  یرو از 
 منظره روبه روم نگاه کردم  

 رسه یم  نیو همشم تهش به انگ  ادیبه ذهنم م یبد  یزا ی_چ

 گفت:  عیشک کنمو نگران باشم سر  نیکمتر به انگ  نکهیبه خاطر ا  ریدم

 هینشه  یمدت آفتاب   نیحتما صلح دونسته ا  ستیپسربچه که ن هی _طاها مرد بالغریدم
 شه یازش م یخبر هیهاکان حتما  میکنیجا پنهون بشه بازم صبر م

  نیبه ا یسرش اومده اصل حس خوب ییبل ه ی دونستم یخونسرد باشم م تونستمینم
نگران بود  یخودش کل دیبه صورتش کش یدست دم یتم دنداشتم به سمتش برگش هیقض

 منو آروم کنه  کرد ی م یاونوقت سع

ازش نشده   یخبر چیکردن و قرارمون بهم خورد تا االن ه بشیتعق دم یکه فهم ی_از روز 
که من متوجه شدم اونا هم متوجه شده   یزیممکنه چ یول میفکر کرده بودم خلص شد 

 سر طاها اورده باشن  ییبل  ترسمیباشه م نطوریباشن اگه ا

  لمویموبا عی سر   کردمیم یکار هی د یبا شدینم ینطوریا  دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 خودشو بهم رسوندو درو بست  عیسر   ریرفتم که دم یبرداشتمو به سمت در خروج

 ؟ یکنی ر مکا یچ ی دار ری _برو کنار دم
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اعتماد ندارم و اصل ازش   نیانگ  نی درسته منم به ا یکنیعجله م یهاکان دار نی _ببریدم
 ی افته به اون ربطش بد یم   یکه هر اتفاق شهی اما نم ادیخوشم نم

  ی مطمئن نشم حرف نم یزیندونم تا به چ روی زیتا چ یدونیخوب م گم؟توی _مگه دروغ م
 زنم 

 کنه  تی ازت شکا  تونهیم یندار  یمدرک  چی_از کجا معلوم کار اون باشه هاکان؟تو هریدم

من چه   نی بکنه اون وقت بب ت ی شکا  خوادیبخوره دلم م تونهینم یگوه چی_غلط کرده ه
  یبشم وقت یعصب یوقت دونهینم میک دونهیهنوز منو نشناخته نم ارمیسرش م  ییبلها

   یمردونگ  یرو هرچ ذارمیبه سرمو پا م زنهی م یورپازلو با مدرک حل کنم چه ط  نیبتونم ا 

از در دورم کرد کنترل صدام اصل دست   کمیبازومو گرفتو   عی سر   ریکه زدم دم  ینعره ا با
رومو   یو ترس بهم نگاه کرد عصب یدر باز شدو مهرانا اومد تو با نگران عیخودم نبود سر 

 دم یموهام کش ی تو  یازش گرفتمو دست

 نشده  یزیچ نجامیمن ا  دی_مهرانا خانوم شما بر ریدم

 رفت   رونی از اتاق ب یحرف  چیبدون ه مهرانا

 _آروم باش پسر ریدم

قاتل   دونمیآروم باشم؟م یگیدارم اونوقت م  یمن چه حس یفهمی_آروم باشم؟تو نم
  یک دونمیچشم خودم دارش بزنن م  یثابتش کنم تا جلو  تونمیاون وقت نم  هیخواهرم ک

  نمیخط ا نیا  ریبکنم دم یغلط چ یه تونمیتا نابودش کنه اونوقت نم مهی دوروبر زندگ
بود اگه خواهرم هانا به دست اون کثافت   دهیند  بیآس نینشون اگه طاها به دست انگ

   ستمی مرد ن گهیکشته نشده بود من د

اومدم مهرانا با    رونیب ره یبتونه جلومو بگ ریدم  نکهیبه سمت در رفتم و قبل از ا یعصب
 که سابقه نداشت نگران بهم نگاه کرد  تم یعصبان ن یا  دنید

 _آقا هاکان مهرانا
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  دیبرام رزرو کن یطبقه دومش دو تا صندل  نیرستوران مچ یامشب تو ی_مهرانا خانوم برا 
 ر یبه دم دی هم بسپارامروز  یقرارها  دیپرداخت کن  نشمیهز

 اومد  رونیب یعصب ریاتاق باز شد و دم  در

 کنم یم یدگ یبعدا خودم رس دیلغوش کن ومدیاز عهدش برن ری _اگه دم

 _بسپارش به من نگران نباش ریدم

  ایبزنه  ب ی فکر کرده اگه به طاها آس رون یزدم ب ت ی تکون دادمو از شرکت با عصبان یسر
اثباتش   ی برا  یکه من ازشون خبر دارم اما مدرک یی ها  تی واقع تونمیکنه نم  شی ازم مخف
 نیع  تونمیمنم م یدونینم  یمنو نشناخت نیآقا انگ  میکنم بچرخ تا بچرخ دایندارمو پ

  دیبا زدمی باهاش حرف م دیروندم با نیسمت خونه انگ هخودت خطرناک و مکار باشم ب
اعصابم بود   یرو  لمیزنگ موبا  یصدا   نمیبب بردمیاسم طاهارو م یعکس العملشو وقت 

  دیاز خونه گرفته شده نگران شدم شا  دمیبهش نگاه کردم خواستم قطع کنم اما د یعصب
 م تماسو برقرار کرد  نیکارن افتاده باشه به خاطر هم یبرا  یاتفاق

 _بله

 ؟ یی _داکارن

 آروم شدم  کم یصداش ناخواسته   دنیشن با

 ؟ یی _جانه دا

 تموم نشده؟  همینگاه کنم مگه تنب ونی زی وتل  ذارهی_مقبوله خانوم نمکارن

 _نه شما دو روزت فعل مونده 

بودم   ی چه پسر خوب نی؟ببیکارو با من بکن نی ا  ادی دلت م کنمیخواهش م یی_داکارن
  نیرقصی م  نیدار  دمید نی اومدم پا   یوقت  ای  امی ب خوامیبهونه نگرفتم که منم م شبید
 رفتم.. عیسر 
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 سکوت کرد چشمام گرد شد   کهوی

 ؟ ی_تو مگه خواب نبود 

 ..من..زهی_خب..چکارن

 _کارن

 ادی به حرف ب  عی صداش زدم که باعث شد سر محکم

آروم تکون تکون   دیشونت گذاشته دار یسرشو رو لی د دمی _خب تشنم شده بود دکارن
 د یرقصیم  دیدی آهنگ گوش م دیخور یم

 کردم ادامه داد  یخنده مردونه ا  تک

 دم یرفتم تو اتاقم خواب عیگفتم مزاحم رقصتون نشم سر  _منمکارن

 گفتم:  نی شده بودم به خاطرهم نیخونه انگ کی دور زدم نزد فرمونو

 کارن جان  میزنیکار داره برگشتم خونه باهم حرف م یی_دا

 نگاه نکنم؟  یعنی_کارن

 دم یکش یپوف

 ؟ یکه من گفتم رفتار کن یاون جور یراه ننداز  یکتک کار  یدی_قول م

 شما ببخش  رمی گیم  ادی  یبزرگ شدم چشم خب االن بچم ول ی_وقتکارن

 زدمو آروم گفتم: یلبخند

 نگاه کن  ون ی زی تلو  یی_باشه دردونه دا 

 دوست دارم خدافس  یلیخ یلیخ  یلیجونم خ یی_قربونت بشم داکارن
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 بمیج یتو  لمویموبا  ستادمی ا  نیدر خونه انگ یزدمو تماسو قطع کردم جلو  یلبخند
پنهونش کنم قدمامو محکم برداشتم   کردمیم یاما سع  ت یشدم با عصبان ادهیگذاشتمو پ

ندادن منم   ری گ نیشدم دوسه تا از آدماش منو شناختن به خاطرهم لشون ی و  اطی وارد ح
دنبالشون بگردمو   نکهیکه شدم حوصله ا  ونهبه سمت ساختمون خونشون رفتم وارد خ

 برگشتم  کردیکه اونجا کار م  ینداشتم به سمت خانوم

 خان خونه هستن؟  نی_انگ

 هستن   یپشت اط ی ح ی_بله تو 

خونشون برم که   یپشت اطیحرفش تکون دادم خواستم به سمت ح دی به نشونه تا یسر
  ند یبا د  نیبه سمتش برگشتم انگ ستادمی که از پشت سرم بود ا ییصدا   دنیبا شن کهوی

 زد  یمن اولش جا خوردو تعجب کرد اما بعدش لبخند 

  ای شیپسرمون آقا هاکان آصلن..پهلوون پهلوونا تو واقعا دلتنگ من م ر ی_به به شنیانگ
 نه؟ یمنو دوست دار یلیخ

 : دمیپرس یو محکم  یتوهم با لحن جد  دمیکش اخمامو

 بگو طاها کجاست؟  نیتموم کن انگ  رویمسخره باز  نی _ا

 د یلبش ماس یلبخند رو   نیانگ

 _طاها؟ نیانگ

 بهش نگاه کردم  دمو یکش یپوف کلفه

 شناسم ینم رویگیکه تو م یی_طاها طاها طاها طاها واال طاهانیانگ

سکوت کردم درعوض اون برام دم دراورد با    نیا  یمن جلو   یبهش نگاه کردم هرچ یعصب
 توهم و با خشم بهش نگاه کردم  ی اخمها
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هارو   یکیکه همه مکان یی کردنو بذار کنار و بگو طاها کجاست تو  ینقش باز  نی_انگ
 ه؟ یطاها ک یگیبهم م یاون وقت دار یشناسیم

   ستادی زدو روبه روم ا یزد از سر جاش جهش یدست کهوی

 ؟ یشناسیتو طاهارو از کجا م نمیبب سای اومد..وا   ادمی _اآ اره اره طاها االن نیانگ

 کرد  یمکث

 یاز دستوپا چلفت  دیبا ی گیم  یهمون آدم خودت رو دار خوام ی_اوه معذرت م نیانگ
 آدم توهه  دمیفهمیبودنش م

 : دمیدندونام غر یبهش نگاه کردم از ال تیعصبان با

 _طاها کجاس؟ 

 فرو برد  بشیج ی دستاشو تو نیانگ

 ی بدون د یبا ست؟تو ی_من از کجا بدونم طاها تو کجاس؟مگه آدم تو ننیانگ

بازش   ی ردم با خشم بهش نگاه کردم دست راستم مشت شد اما به آرومک  زیر  چشمامو
 کردم 

برات   یحت ینص هیگموگور شد اما  اروی آدم توهه بعدش  میدیفهم ی_واال مام وقت نیانگ
 کار نکن  ییآدما  نی همچ  هیبا  یهست  یدارم تو آدم موفق

تو به   دونم یتو م نمیمقصر ا  فتیکث یسر طاها اومده باشه مثل همه کارها  یی_اگه بل 
اون روزها هم   کنمیروز همشو باهم برمل م هیمنم   نی هات ادامه بده انگ یکثافت باز 

 نه  ای یاری در م یمسخره باز  نطوریبدونم اون موقع هم هم خوام یاون وقت م  رسنیم

 

 ( نی)انگ
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کردم پسره احمق باهوش با بسته شدن در خونه   ی اخنده   نشیاما ب دم یکش یپوف یعصب
به سمتش   نی زنگ خورد به خاطرهم لم یرفتنش گرفتم همون لحظه  موبا ری رومو از مس

 رفتم شماره ناشناس بود

 _بله؟ 

 ی منم آنال نی_سلم انگ

 لبام نشست  یرو  یثیخب لبخند

 ی خانوم باالخره زنگ زد ی_به به آنال

زنت   نباری ا  کنمیمن درست م  رویباز  گمیشرط هارو من م کنمیرو قبول م شنهادتی_پیآنال
 من هستم  ی کنیقبول م نارویکنه اگه ا  یکار تونهینم

 در دست تو  یهمه چ  ستی ن ی_مشکل

   میدی_پس به توافق رسیآنال

 

 )هاکان( 

با کارن حرف زدم حالم بهتر شد بعد از  کمیزنگ زدم خونه  یخورد بود اما وقت اعصابم
االنم   ادی که گفت رستورانه و اصل نگران قرار امشب نباشه حتما م لی م زنگ زدم به داون
که تلفن اتاقم   کردمیم  یشرکتو بررس تی مبل داخل اتاقم نشسته بودم و داشتم سا   یرو

 زنگ خورد بلند شدم به سمتش رفتم 

 باهاتون حرف بزنن  خوانیهستن م  نجایخانوم ا  ی_آقا هاکان..آنالمهرانا

 کم داشتم  نویهم  دمی هام کش قهیبه شق یهم فشار دادم دست یرو  وچشمام

 تو  ادیب دی بگ ستی ن ی_مشکل
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 _چشم مهرانا

من    یاما برا د یرسی جذاب به نظر م شهیمثل هم  یکه گذاشتم در اتاقم باز شد آنال تلفنو
 کردم یتحملش م یمجبور  ستی با  ینبود مرده بود و االن هم م یچیه

 ر؟ ی ازم ی_برنگشت

 سمتم اومد  به

 _نه برنگشتم نتونستم با تو حرف نزده برم  یآنال

بعد از اون لحن   گهیباشه د یدختر مغرور کردمیزدم فکر م یباال دادمو پوزخند ییابرو 
 کردم ینشه اما خب اشتباه فکر م داشیپ نجایا  شبمید

 م یباهم حرف زد یبه حد کاف شبید کردم ی_فکر م

 خواستمت ی_هاکان من تورو دوست داشتم واقعا از ته قلبم میآنال

مبل کنار دستم    یدستم بودو رو  یکه تو  یزدم و تبلت یانداختم زهرخند نی پا سرمو
اره تمام اون اداها دوست داشتن بود اما خب باطنش مهم بود که همش    دیانداختم شا 

 و دروغ بود  یاهیس

 نکردم  انتی_من واقعا بهت خیآنال

 یعنینکردم   انتیخ گهیم ییسال باز با پرو نهمهیبعد از ا  خوردیکلمه بهم م نیاز ا  حالم
  هیاز   شتریاون حقش ب  دیازم بخوره؟هرچند شا گهی د یتو دهن هی ستیاالن حقش ن  نیا

بهش داشتم نه  یبود اما من حق نداشتم دست روش بلند کنم چون نه حس یتو دهن
  یمن بود زدمش من مرد ی اون زمانها چون برا  ودمال من ب  نکهیو نه ا  شدیکس من م

هم جزو   یکنم آنال  مشی تقس ی با کس ای کنن باز بخوامش  ینبودم که داشته هامو دستمال
 مال من نبود  گهیشد پس د یهمون داشته ها بود که دستمال

 ؟ یحرف بزن یمی قد ی بازم درباره بحث ها ییخوا یم نجایا  ی_بعد از هفت سال اومد 
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 ی د یاما االن گوش م  یگوش نداد  شی_اره هفت سال پیآنال

  ؟چرایبده؟اصل که چ ریی تغ روی چ خواستیم  نیا  فهممیکردم من نم س یبا زبونم خ لبامو
 دارم  یخوب  یمن ازدواج کردمو زندگ دونستیم   یبحثو ادامه بده وقت نیا  خواستیم

  یچ ستیندارن مهم ن  یتیاهم چیبرام ه گهیکه اتفاق افتاده بود د ییزها ی اون چ  ی_ آنال
خراب بشه و تو داخل اون    خوامیدارم که دوسش دارمو نم گهید  یزندگ هیشده..من  

 ی ستین یزندگ

 نکردم  انتی_هاکان من بهت خیآنال

که   نباریا  د؟چرای لحظه لرز   هی یاحساس کردم قلبم برا   د؟چرایاحساس کردم صداش لرز   چرا
هم دست داد؟چرا رومو ازش گرفتمو  حس ناشناخته ب  هیاون جمله نحسو به زبون اورد  

 کارش؟   یتا زودتر بره پ دادمیپوزخند زدم؟چرا به حرفش گوش نم

 ی هتل گرفته بودنو باور کرد   یکه تو یی_منو به دام انداختن و تو اون عکس ها یآنال

و    دیچون باز ترس شناخت یاخمو م نیاخم به سمتش برگشتم فکر کنم خوب جنس ا  با
 شدم  کی بهش نزد یمقدم عقب رفت به آرو هی

بحث   نیبه ا  یاگه به هرنحو   گهید قهیتا چند دق نکهیبشم ا یباز عصبان  خوامی_نم
به همون اندازه   یآنال رهیو من دستم باال بره مثل اون دفعه باال نم  یمسخره ادامه بد

بود که بهت   یحس  یجنس اون موقع از رو کنهیاما جنسش فرق م رهیدستم باال م
که به خاطر   هیتیعصبان یاز رو یلیس  نیجنس ا  ماا  یبرد  نشیاز ب انتیداشتم و تو با خ

 کارام و مشکلتم دارم 

 نبود نطوریا  شناختمیکه من م ی_هاکانیآنال

ندارم اما کنترل صدامو بهت   تی فرق کرده..خوددارم و کار یلیخ یشناختیکه تو م ی_هاکان
 رون ی برو ب دمیقول نم

 هاکان؟   یاون عکسارو باور کرد ؟چرایکنی _چرا باورم نمیآنال
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 : دمیغر  یمحکم تر توهم بردم با لحن محکم و عصب  اخمامو

 ؟ یگفتیکه تو م یزیاون چ ای باور کنم  دموید یکه م یزیواضح بود اون چ  ی_همه چ

  یبهت ثابت کنم ول مویگناه یکنم تا حرف بزنه نتونستم ب  دای_نتونستم اون مردرو پیآنال
 دم یاون مردرو د  شیدو ماه پ

 هوا تکون دادمو ازش فاصله گرفتم  یزدم دستمو تو  یپوزخند

 _چه خوب 

از کنارم بهم نگاه کرد اما من   ستادی پشت کردم اما اون به سمتم اومد و پشتم ا بهش
و   دمیکش ی سرک م  لشیموبا  یتو  ینطوریا یافتادم وقت لی د ادیبهش نداشتم  یتوجه

تا   کردمیخراب م مو یداد یمسابقه م میهامون نصب کرده بود  یگوش یکه باهم رو  یز با
اومدم   رونی ب االمیافتادم از فکروخ شدیم ردنشاون نتونه برنده بشه و باعث حرص خو 

 حرفا نبود  نیاالن وقت ا 

 بهم گفت  روی _باهاش حرف زدم و همه چیآنال

انداختم و با   نی زدمو به سمتش برگشتم اما بهش نگاه نکردم سرمو پا یتلخ پوزخند
 دی چرخی اونهم م  زدموی حرص محکم بهش ضربه م  یکردم از رو  یدستم باز  نریاسپ

 ختهی من قرص ر یدنینوش یتو  نکهیبهش گفته بودن منو به دام بندازه ا  نکهی_ایآنال
 بشه  و گموگور  رهیبشم پول گرفته که عکس بگ هوشیبودن تا ب

دستم بود دستامو از هم باز  یتو  نرمیتمسخر زدم همونطور که اسپ یاز رو  یا  خنده
 به حرکتش دراوردم  رهی هوا به صورت دا ی کردمو تو

قربونم بره چه قدر   نیمشت چرتوپرت..انگ هیمشت داستان.. هیمشت حرف.. هی_بازم  
 دم یکه به همشون گوش م کارمیب

  کردیبغض م شدویناراحت م یکه وقت  شی شگیانداخت طبق عادت هم نی سرشو پا یآنال
  شهیم ینداشتم که بگم نکن خون یبهش حس گهی د  دیجو کمیگرفت    یگاز م شوینیلب پا 
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اوردو به سمتم    رونیکاغذ ازش ب  کهیت هیبردو  فش یک یدستشو تو   یبرام مهم نبود آنال
 گرفت 

  نی تر بی رو باهاش حرف بزن عج رو در ایزنگ بزن  ییخوای_شماره اون مردس میآنال
 کارو بکنه  نی بهش گفته ا  یکه بهت بگه ک نهیا  زیچ

جمله آخرش به سمتش برگشتم بهش نگاه کردم   ندنیکاغذ نگاه کردم بعد از ش به
سرد اما کنجکاو و   یلیبودنش برق زد خ یطانی چشماش از شدت ش کردمی احساس م

 : دمیخونسرد پرس

 ؟ ی_ک

 کنار صورتش کنار برن   یسرشو باال اورد که موها یانداخت طور نی پا سرشو

 نا ی_سولیآنال

  ینه چرا هر اتفاق بد تو  شدی قدم عقب رفتم باورم نم  هیجا خوردم   دمیکه شن یاسم از 
 کم بود زنشم بهش اضافه شد  نیشد؟انگیزنوشوهر مربوط م نیبه ا میزندگ

 و باهات ازدواج بکنه  می_چون بهت نظر داشته خواسته از هم جدا بشیآنال

 کرد یم  یرو ادهیداشت ز  گهیکم اخمام رفت توهم نه د کم

من   یبرا  شهیهم دم؟اونی به من نظر داشته خودم نفهم یک نا ی؟سولی گیم  یدار ی_چ
 زدم ی صداش م یبشه آبج نی زن انگ نکهیقبل از ا  دونستیخودش م  نمیهانا بود ا  نیع

  شتر یب شی خونسرد  نی کرد که باعث شد از ا یباز   فشیبا دسته ک کمی زد  یپوزخند یآنال
 ام یبه جوش ب

 داشت  نایاز سول  یانتظار  نیچن  شهیفکر کردم که م نی _هم تعجب کردم هم به ایآنال

بدرد  نکهی جلوم خراب کنه ا  رویآنال کردیم یکه سع ییافتادم حرفا  نایسول  یحرفا  ادی  کهوی
چه   یول  خوادیاون منو به خاطر خودم نم نکهیا   میستیوصله هم ن نکه یا  میخوریهم نم
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من به   دونستیم  یکنه وقت ی ما باز  یبا زندگ ینطور یطور ممکنه؟چه طور دلش اومد ا 
 کردم؟ یبهش نگاه نم یا  گهیچشم د

 شد بهش نگاه کردم  کی قدم بهم نزد  هی یآنال

از  قرار نبود بعد  یباشه خوشبخت بش یندارم ازدواج کرد  ی_هاکان من ازت انتظاریآنال
فکر کردم که   دونمیزنت دعوتم کرد تولدت چه م یوقت  یبهت بگم ول نارویا  امی مدتها ب

 باهامون کرد  نایکه سول  ییکارا یحقته بدون

 گفت:   یانداخت به سخت نی پا سرشو

 ی سرم اورد   یینرفته که چه بل ادتی_ یآنال

 نگاه کردم   بهش

 فقط محرکش بوده باشم   دیشا  ستمی که سرت اومده ن یی_من عامل اون بل 

 رفته؟    ادت ی..انتی_اما تو با اون لگد وحشیآنال

 ن ی پا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی  دیلرز   صداش

 نی ا  دمتینداره بخش ی گناهم اشکال یب ید یخوشحالم که فهم  نی_حداقل از ا یآنال
 مونه ی م شمیازت پ  یادگاری که دارم  میمشکل

به سمتم   ستادی ا  کهویقب گرد کرد که بره اما  ع  یهم بستم آنال یمحکم رو   چشمامو
 برگشت 

 یبدون دیهم هست که با گهید  زی چ هی_البته یآنال

 هست که خبر نداشتم  یچ گهی نگاه کردم د بهش

 من مجبور شدم بچمو سقط کنم  ی_چون بهم اعتماد نکردیآنال

 شدم  کی قدم بهش نزد هیبهش نگاه کردم   یناباور با



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1636 
 

 ؟ ی_چ

تو با از دست دادن بچه ام پس دادم ازت انتظار حرف و    یاعتماد  ی_تقاص بیآنال
 یبدون  نارویمعذرت ندارم فقط خواستم ا 

بردمت دکتر   یطور وقت ؟چهیگ یچرتو پرت م یمن ندونستم؟چرا دار ی حامله بود  ی_تو ک
 ؟ ی باره نزد   نی در ا یحرف چیه

 یادته؟عصبیدارم  بار دمیبود که فهم  یشب قایکه عکسا برات ارسال شد دق  ی_شبیآنال
آرومت کنم   دیاتاقت اومدم باهات حرف بزنم تا شا  ی تو یرفت یحرف  جیبدون ه یبود

ازم   یگفت ییخوا یمنو نم  گهیکه د  یگفت ی بهت خبر بچه دار شدنمونو بدم اما تو پسم زد
 یاومدمو رفتم ه یتا چند روز من ه رونیب ی بعد زد خوره یحالت ازم بهم م  یمتنفر

  فیبرام تعر رویشده حداقل بهم بگو حقمه بدونم تو همه چ یباهات حرف زدم که چ
قسم خوردم تو باز حرف خودتو   یسرم اومده باشم کل یزی چ نیهمچ  شدیباورم نم ی کرد
پدر باشه  یکه ب  یبچه ا یمجاز  یفضا  یتو  یحت  یرسما اعلم کرد   یازم جدا شد  یزد
 گهی د یمدم خبرشو بهت بدم اما حرف به جا نداره سقطش کردم او   ییجا  ایدن نیا  ی تو
 نه؟ گهی د ادتهیشد و تو هم خوب   دهی کش یا

 موهام فرو بردم   ینفس نفس زدم دستامو تو  یصورتم گرفتمو عصب یجلو  دستامو 

 ی لعنت  یحامله ا یگفتی م  دی_با

 ؟ ی خواستیاون وقت بچمو م یخواستیاصل؟تو منو نم  شیخواستیبشه؟م ی_که چیآنال

 هم فشار دادم اصل توان هضم کردنشونو نداشتم  یمحکم رو   چشمامو

   مونهیماه تا ابد پشت ابرا نم  گنی برمل شد راسته که م قتی_بعد از هفت سال حقیآنال

دستم با   یرفت کاغذو تو   رونیعقب گرد کردو از اتاق ب عی بزنم اما سر یحرف خواستم
  نریاسپ  یحکم چندبار پشت سرهم رو شدم م رهیروبه روم خ واریخشم مچاله کردم به د

لحظه از شدت   هیتا بچرخه و دوباره پشت سرهم و دوباره از اول احساس کردم   دمیکوب
  بودمیآروم م  دیبا دمیبه صورتم کش یپرت کردم دست زیم  یرو  نرویاسپ د یخشم درونم لرز 
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از کجا معلوم راست باشه به در اتاقم نگاه کردم   ؟اصلی نداشت که چ  یا  دهیفا تیعصبان
شرکته    نجایبه راه افتادم ا   نایبه سمت اتاق سول رونیاز اتاق زدم ب  شهینم ینطورینه ا
و    نیخواهر راد نایبود سول نایاون سول نکهیکنم صدام باال بره به خصوص ا  یکار دینبا

کرده باشه در اتاقشو باز   یکار  نیهمچ تونهیبود نم لمیباشه فام یکه هرچ  یرامان کس
 کردم 

 نا ی_سول

سرشو باال   دنمی با د نوشتیم ییزایچ هیدستش   یکاغذ جلو  یداشت رو  کهی درحال نایسول
 زد  یاوردو به روم لبخند 

 _هاکان نایسول

ندادم به سمتش   یتی اخم کردم که باعث شد جا بخوره اما اهم کمی اتاقشو بستم  در
اما اون همچنان پشت   ستادمی آروم منتظر بهم نگاه کرد روبه روش ا یرفتم با قدمها 

 نشسته بود  زشیم

 ؟ ی جدا بشم تو بود یکه سبب شد من از آنال  یاتفاق  یباعث و بان شی_هفت سال پ

داشت نقش   ایحاال    خوردیجا م  دمیجا خورد با  یبودم حساب دهیکه ازش پرس یسوال از 
 واقعا کار خودش نبوده  ای مد او یم

از کجا   یسال آنال نهمهیکنم هاکان؟بعد ا  یکار نیهمچ  هی دی _من؟جالبه..من چرا بانایسول
 اومد؟ 

وانمود کنه داره    رهیکه بره ازش عکس بگ یپول داد یکی_ول کن از کجا اومده..تو به 
 بهم؟  کنهی م انتیخ

 دستش نگاه کرد  ینگاهشو ازم گرفتو به خودکار تو   دیکش یهوف نایسول

  یکار نیهمچ  هی دی توروخدا من چرا با گهی بهت م یک نارویا  دونمی_هاکان من نمنایسول
 بکنم؟



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1638 
 

  دونمیموضوع منفعت تو باشه م یوقت یبکن یتونی م یی چه کارها ییبخوا  یوقت دونمی_م
 یپست باش یتونی تا چه حد م

انگار حرفام براش سخت بود به سمتم برگشت    دیز برگرو امضا کرد دستاش لر یرو
 از قرمز شدن توش بود  ییچشماش رگه ها

 هاکان  یکن ی_اشتباه منایسول

به سمتش خم شدم که از ترس خودشو عقب   زیم  یرو  دمیباال بردمو محکم کوب دستمو
 باالتر از قبل رفته بود داد زدم  یکه کم ییبا صدا دیکش

 ؟ ی کارو کرد نیکلمه..تو ا  هی_

 کردو باترس نظاره گر جلزولز کردنم بود سکوت 

موضوعو   نی ا  یآدم دارم که ته تو  میکنم اونقدر  دای پ یبه اون مرده دسترس تونمی م نی_بب
رو  کا نیبگو تو ا  کردمیم شیهمون هفت سال پ د یکه با  یکار ارنیبعد از هفت سال در ب

 نــــــــه؟  ای  ی کرد

 د یصداش لرز  نی پا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک  هیخشم بهش نگاه کردم  با

 _اره نایسول

 راست شدمو بهش نگاه کردم  آروم

 _اره من اون کارو کردم نایسول

که داده بود   یچرا با جواب دونمینم ستادی از پشتش بلند شد روبه روم ا  زوی م یرو  دیکوب
 باره آروم شده بودم  کیبه 

 _اره من کردم..من کردم..من کردم نایسول

  رهیبهش نگاه کردم زبونمو گوشه لپم چرخوندمو بهش خ رفتی هرلحظه باالتر م صداش
 شدم 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1639 
 

فقط به خاطر پولت   یآنال ؟اونیفهمیاومد م یبهت نم  ی_چون اون دختره آنالنایسول
مجبور   نیبه خاطرهم کنهیم انتیزود بهت خ ای  ری د دونستمیتورو دوست داشت و من م

 کردم  نکارویشدم خودم دستشو رو کنم اره من ا 

هم بستم بازش کردمو    یانداختم چشمامو رو نی شدن سرمو پا ریسراز  شتریب اشکاش
  ینترل دستم خارج نشه به آرومک نکهیآروم سرمو باال اوردم بهش نگاه کردم به خاطر ا

که چه   دونستیم یبودم اما ک یفرو بردم اره من مرد خونسرد تودار و دروندار بمیج ی تو
هم نداشتم تا مشکلت و دردامو توش افشا کنم فقط   یبسرم اومده بود؟چارچو  ییبلها

   نیتو خودم هم ختمیر یم  دیبا

  لی درباره د یهمونطور که االن دار یکرد یاشتباه فکر م  ی_هاکان..تو درباره اون آنالنایسول
اما اون موقع احساساتم بهم غلبه کرد اره   کردمی اگه االن بود اون کارو نم یکنیاشتباه م
 من کردم 

 ی آدم پست و عوض هیفقط درباره تو اشتباه فکر نکردم   یگی_درست م

 شدم  کی آروم بهش نزد دیبچس  واریبا هق هق به د نایسول

 هاکان  یکن ی_اشتباه منایسول

نبود چون   یقی عشقتم حق یحت   یختیبهم ر موی_فقط به خاطر احساسات مسخرت زندگ 
 ی سال بعدش ازدواج کرد  هی  قایدق

 ؟ ی کردیبهم نم یتوجه چیتو ه  یوقت  کردمیکار م ی_چنایسول

 ؟ یزن دارم بهم حس دار نکهیبا وجود ا  دونه؟هنوزم یم  نیانگ  ناروی_ا

 زدم:  نعره

  ممیزندگ یکی  نیا  ییخوا ی ه؟می؟چی بهم حس دار یخودت شوهر دار نکهی_با وجود ا 
 ؟ ید یکش یاون چه نقشه ا   ی؟برایری ازم بگ  لرمید  ییخوای؟مینابود کن

 از اشک شده بود  سی صورتش خ  نایسول
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 ی کنیاشتباه م یبه خدا دار یکن ی_اشتباه منایسول

سرتون   یی چنان بل  یروز  هی  تی ..تو و اون شوهر عوضاری ن فتی_اسم خدارو به زبون کث
 خوادیشوهرت م رمی کی  نیا  یتو نابود کرد  مویزندگ یکیاون   دیکه خودتون حز کن ارمیم

خودتون   نهیبه بعد ع نیهاکان آصلن از ا نکهیه؟ا یخبر بد چ یدونی نابودش کنه اما م
   دیبزن نمیزم بارم ن یا دی تونینم شهیپست م

  یتا صدا  دادیهم فشار م ی صورتش خم شدم لباشو رو  ینفرت بهش نگاه کردم رو  با
 کردنش باال نره  هیگر

  یآنال یجملرو به زبون اوردم روبه رو نیا کهیبرا  نی..آخرنیهم شه ی_ازت چندشم م
 بودم   ستادهی ا

  یدرو تو  رهی دهنش گرفتو فشارش داد دستگ یفاصله گرفتم دستشو محکم رو  ازش
 اومدم   رونیدستم فشار دادم به سمتش برگشتم نگاه آخرو بهش کردمو از اتاق ب

 

 ( لی)د

  یرفتن طرح هانیبهم زنگ زد که همراهه ال نیل یلبام نشست امروز آ  یرو  یمحو  لبخند
  کنهیم یخاستگار ازش هانیراه ال ی که قرار بود نشون بدن تو یکه آماده کرده بودو به کس

دوست داره   روی مانام  هانیال کرد یفکر م نکهیبه خاطرا دیشا  خورهی جا م یحساب نیلیآ
اومد نتونسته بود   یخوشش م ریهم از دم نیلیآ  ومد ی م ش خوش هانیاز ال  یچون مانام

  یدوراه هی یبهش بده ازش وقت خواسته بود اونم قبول کرده بود بدبخت تو  یجواب
پاشنه  یکه با هاکان قرار داشتم شدم صدا  یقرار گرفته بود وارد رستوران یبد یلیخ

با  اکانه  یمحکم دلچسب و عال  یصدا   هیانداز شد   نیرستوران طن یکفشم تو
گذاشتو از سر   زیم  یرو  لشویزد موبا یلبخند  دنمیسرشو باال اورد با د  رفت یور م لشیموبا

 د یبوس مویشونیجاش بلند شد بغلم کردو پ

 خانوم خانوما  ی_خوش اومد هاکان
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شد   یجاش اوک یبهش زدم سرجام نشستم هاکان هم روبه روم نشست وقت یلبخند
 هم تابش دادم  یتو  کمیگذاشتم  زی م یدستامو رو 

 _خب آقا آصلن امروزت چه طور گذشت؟ 

 لباشو کج کرد  یبه اطراف تکون دادو کم یسر

 ؟ ی_خوب نبود مشکل داشتم..تو چ هاکان

که از  یبدتر نشه حال بد  نیحال درونمو پنهون کنم تا حال هاکان از ا  کردمیم یسع
 ه بود  کلسم شرکت کرد  یچرا امروز تو  فهممیبهم دست داده بود اصل نم یبا آنال یحرفا

 ؟ یی خواینم ی ا  گهید زیسفارش دادم..تو چ ییزایچ هی_من  هاکان

 ؟ یداشت  یامروز چه مشکلت یبگ ییخوا یخوبه..خب تو نم ی تو سفارش بد ی_نه هرچ

  عی بهم دست داد اما سر یشد که حس بد  یطور هیکرد   رییرنگ نگاهش تغ هاکان
 خودشو کنترل کرد و خونسرد گفت:

 ول کن  دس یچیتو سرشه پ یی ها  لهی ح هیباز  نی داشتم انگ ادیکار ز  شه ی_مثل همهاکان

  ادیبگه به حرف نم یز ینخواد چ یانداختم وقت  نی زدم و سرمو پا یمصنوع لبخند

 

 )رامان( 

برات   یخور یم یچ شهیم ادیرفت آمدش هم ز  نهیشی خونه م یتو  شه یآدم هم ی_وقت 
 سرد   زیچ هی ا یقهوه   یدنیداره نوش یبه لطف بچه ها همه چ نجایارم؟ایب

 رم ی_نه زحمت نکش رامان من زود م یآنال

 بخور بعد برو  ی زیچ هیخب حداقل   یاومد   ری _از ازم 

 د ی به موهاش کش یدست یآنال
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 مدت استانبول هستم  هی  مینیبیزود زور م گرو یبه بعد همد  نی_رامان جان از ا یآنال

  شهی چه طور روش م فهممیهاکانو خراب کنه من نم   ینگاه کردم حتما اومده زندگ بهش
 پلکهیاصل دوروبر ما م

 یتوهم بدون  دیهست که با  ییزایچ هی_ یآنال

 ؟ ی_مثل چ

 ل ی_هاکان و دیآنال

ه  دادن ماجرا هرلحظ حیمنتظر بهش نگاه کردم و اونهم شروع کرد به توض  زدمیم  حدسشو
امکان نداشت    نیا  شدی دهنم از شدت تعجب بازتر و چشمام گردتر م رفتیکه جلوتر م

 خداااا  یوا 

 

 ( لی)د

که   میکرد  یکرد همراهه هاکان تشکر یدنیپر از نوش وانمونویبه سمتمون اومد ل گارسون
 ازمون دور شد با رفتن گارسون به هاکان نگاه کردم که تو فکر بود   یبا تکون دادن سر

اره؟اونطور نوشته    میرکوراست حرف بزن یرستوران درمورد همه چ می_هاکان امشب اومد
 ام یتو پ یبود

 _اره نوشته بودمهاکان

 می_خب باشه حرف بزن

ترسو  نیخودمم علت درست ا  دمی ترسی م کمیچرا   دونمینم دیکش  یپوف هاکان
  دهیند ینطوریچون تا حاال هاکانو ا  دادیبهم دست م یمزخرف  یاما حس ها  دونستمینم

 بودم 
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پشت سر گذاشتم بذار درمورد خودمون حرف   روی امروز روز خسته کننده ا  لی_د هاکان
 میحرف بزن   نایدرمورد آهنگ و کتاب ا مینزن

 بپرسم جوابش کوتاهه هاکان  خوامیهست که م ی زیچ هی_

  زیم  یداد اما همچنان دستش رو هیتک شیگرفتو به صندل زی از م شویمنتظر تک  هاکان
 بود

 ل ید شنومی_باشه مهاکان

 ی _آنال

 کرد منتظر بهم نگاه کرد  رییوضوح حالت چهرش تغ به

 تو بوده؟   یمیدوست دختر قد ی_آنال

کنارمون به شهر نگاه   یا شهی ش واری هم کوتاه بستو بازش کرد از د یچشماشو رو  هاکان
 کرد 

 دم یپرس ی_هاکان سوال راحت 

حس هام بهم اشتباه گفته باشه  دیکردم خونسرد باشم و بغضمو پنهون کنم شا  یسع
 به روش زدم  یباشه لبخند مصنوع یالک دیاره شا  یزنیتو م هیچه حرف نی االن داد بزنه ا

 بوده؟  یه ا رابط نتونیگذشته ب یتو  یعن یبوده درسته؟ تیم ی_دوست دختر قد 

  رویبود نگاهشو باال اورد چهرش اصل حال خوب نی بودو سرش پا زینگاهش به م  هاکان
 اخم داشت   کمی دادینشون نم

 _اره هاکان

اصل   افمیق   دونستمیکردم خونسرد باشم و بغضمو قورت بدم موفق هم شدم اما م یسع
 ومده یخوب از آب در ن
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 ی _من شک کرده بودم اما انتظار نداشتم ازم پنهونش کن

 تنمو لروزند بهم نگاه کردو گف:  شی که سرد یبا لحن هاکان

 _پنهون نکردم هاکان

 نشه   ریهم فشار دادم تا اشکام سراز  یحرفش تکون دادمو لبمو رو  دی به نشونه تا یسر

 ل ی_د هاکان

 کرد ینم بودو بهم نگاه ز ی م یسمتش برگشتم باز نگاهش رو  به

اصل از هم خبر   مید یند گرو ی تموم شده و رفته ما سالهاست همد  ی_موضوع آنال هاکان
   میندار

اومد   یخوردم تا بغضم که هرلحظه باالتر م یدنی از نوش  یکم یازش گرفتم به سخت رومو
 بره  نی پا

 ناراحتت کنم  یموضوع آنال   دنیبا جلو کش یالک خواستمی_من نمهاکان

 کردم احساسات درونمو نشون ندم گفتم:  یکه سع یزدم با لحن یمصنوع لبخند

 پرسم ی..باشه..اصل..اصل به من چه مگه نه؟چرا م؟یناراحتم کن ی_نخواست

حرفارو بزنم هرچند زدنش برام    نیکرد انگار انتظار نداشت ا  ریی حالت چشماش تغ  هاکان
 سخت بود  یلیخ

 ه یاونم قلب میکرد  یازدواج توافق   هی_ما 

بهش نگاه کردم حال اونم بهتر از من   دمویهم بستم نفسمو سخت کش یرو  موچشما 
از   دونهی هاکان خوب م دونستمیم کهی زدم درحال یا   گهیها لبخند د وونهی د نینبود ع

 داد یلو م روی درونم چه خبره چون چشمام همه چ

 م یدار  یرابطه واقع هی_انگار..انگار 
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بلند  یصندل  یاز رو   عیچنگ زدم و سر  فمویک  ارمی نتونستم دووم ب نیاز ا  شتریب گهید
هاکان محکم دستمو گرفتو به سمت   کهویدور نشده بودم که  زیشدم هنوز کامل از م 

بغلش دستشو پشتم گذاشتو بهم نگاه   یکارش باعث شد برم تو  نیکه هم  دیخودش کش
که زده بودم خوشش  ییکه اصل از حرفا  تداش  روی آدما افهیکرد بهش نگاه کردم ق

 اومدم   رونیاز بغلش ب یندادم به آروم ی تی بود اهم ومدهین

 برم خونه  خوامی_م

 به راه افتادم  یازش جدا شدمو به سمت در خروج یحرف چیه  بدون

 

 )رامان( 

 نتونستم ثابتش کنم  یشک کرده بودم ول نایخودمم از اول به سول ییبخوا  تشوی _راسیآنال

 صبر کن باال اوردمو گفتم:  یبه معن دستمو

 ؟ ی نکرد انتیبه هاکان خ یبگ ییخوایتو االن م قه ی دق هی قهی دق هی_

سرشو عقب بردو ناله   دیکش  یپوف خوندهیم اسی  هیمدت داشته آ نهمه یکه انگار ا  یآنال
 کرد بعد بهم نگاه کرد  یزیر

نقشه خواهرت   یکنم؟همه چ انتیکه دوسش داشتم خ  یبه مرد دی _نه من چرا با یآنال
 بود همه باور کردن  دهیبود خوبم نقشه کش 

 موهام بردمو پشت سرم قلب کردم   یتا دستامو تو  دو

بکنه اون با  یکار نیهمچ هیتونسته   یمن خواهر من چه طور  یخدا  یوا   ی_وا
 باشه  یآدم نیهمچ هی نایسول شهیکرده باورم نم یباز  تونیزندگ

اما تا   دیباال کش  شوینیدستش نگاه کرد ب یتو وانیبه ل دویکش یهم با حسرت آه یآنال
 بود   ختهیاشک ر یکرده بود نه حت هیاالن نه گر
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 ؟ یکار کن  یچ ییخوا ی؟میدار  یمی_خب چه تصم

  نیدارن البته ا  میخوب یزندگ یکرد چون هاکان االن متهله از طرف یکار  شهی _واال نمیآنال
 واقعا باهم خوبن؟   یتر  کیشون نزد ظاهر داستانه تو به

به نشونه اره   یسر  کردیکرده بودو موشکافانه بهم نگاه م  زینگاه کردم که چشماشو ر بهش
 تکون دادمو گفتم:

بهتر   شونی هم کارنو گرفتن زندگ یدارن به تازگ یآرومو قشنگ  ی_اوهوم باهم خوبن زندگ
 هم شده 

ازدواج اون دو تا   نکهیبگم ا  تاروی واقع  تونستمیحرفا برام سخت بود اما خب نم  نیا  زدن
 یلیکه خ یاونم طور ارنی بهم ندارن اما دارن اداشو در م یعلقه ا  نکهیا  هیکامل سور 
و مجنونن هرچند خودمم شک داشتم که   یلی دوتا ل نیهمه باورشون شده ا   یحرفه ا
 نباشه نشون یب یزیواقعا چ

 دم یهم شن گهید  یزای وجود داره چ یعشق بزرگ هی  نشونیکه ب دمیشن_من یآنال

 باال دادم  ییابرو 

 ؟ ی _مثل چ

 نگاه کرد  نداختیپاش م  یکیاون  ینگاهشو ازم گرفت و به پاش که رو  یآنال

 لی _علقه تو به دیآنال

  بودمیخوددار م دیکه بدجور کام خودمو تلخ کرد اما با  یزدم پوزخند تلخ یپوزخند  اولش
 کنم  یکار هیمنم   خواستیاومده بود م نجایپس بگو چرا ا

 _ماله گذشته هاس 

بره تا   نجایزودتر از ا خواستی نگاه کردم دلم م رونیشدمو به سمت پنجره رفتم به ب بلند
 مجبور نباشم حرفاشو بشنوم 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1647 
 

 ..البته فعل می ز دست رفته ها_رامان منو تو هردومون جزو ایآنال

  دنیبزنه که با شن یخواست حرف ستادیبه سمتش برگردوندم که اومدو کنارم ا  نگاهمو
 تقه در سکوت کرد  یصدا 

   لسی_ن

 ه؟ یک لی_نیآنال

 ل ی_خواهر د 

 د یابروهاش باال پر یآنال

   یدستم مونده بود خودم درو باز کردم تا تو زحمت نکش دی_من کللین

 داشته باشه؟ نجارویا دی کل دیچرا با  لی _اون وقت خواهر دیآنال

 دادمیجواب پس م نمی به ا  دیبابا با  یاخم بهش نگاه کردم ا با

مدت    هی نجایا  ادی مدت اون م  هی  میباهم دوست هست کردیم یمن زندگ  شیمدت پ  هی_
 رابطمون خوبه باهم  زنمی بهشون سر م رمیمن م

جا خورد و با تعجب به   یحساب  یآنال دنیشدو وارد سالن شد با د دای پ لیسروکله ن  کهوی
 به خودش اومد  عیهردومون نگاه کرد چشم و ابرو براش اومدم که سر 

 فکر کنم بدموقع مزاحم شدم  یول دمی خر  ییزا یچ هی یفروش ینیر ی_از شلین

به منو   یبرگشتو بهش نگاه کرد آنال  یبه سمت آنال  ستادی به سمتم اومدو کنارم ا لین بعد
 دیکردو به سمت کتش رفتو پوش یکرد بعد تک خنده ا  ینگاه لین

 رامان فعل خدافس مینیب ی_بعدا همو میآنال

بهم نگاه   یبرگشتم که داشت با تخس لیرفت به سمت ن یا  گهیحرف د  چیبدون ه و
بهش زدم حتما تو ذهن کوچولوش االن   یلبخند  ه؟بعدیت سر گفتم چبا علم  کردیم
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اشاره کردو بهم   یرفتن آنال ر یبا حرکت چشمو ابرو به مس اوردیبد کرده اونم کم ن یفکرا 
 به سمتش رفتم  ی ومکار داره به آر  یچ   نجایفهموند که ا 

 _زبونتو موش خورده؟ 

 بهم نگاه کرد  دوی کش یحرص هوف با

 کرد؟ یکار م یچ نجایدختره ا نی ندارم ا یوخ_اصل حوصله ش لین

شدم فکر کنم نقشمو خوند    کی بهش نزد  گهید  کمیباال دادمو بهش نگاه کردم   ییابرو 
 زدو فرار کرد که همون لحظه دنبالش کردم  یغیچون ج

 

 ( لی)د

  ی خونه کارن بغلم کرد گفت که تو میبرگشت یدراوردم وقت ارویتوت فرنگ خچال ی یتو  از 
منم بهش قول دادم که براش   خوادیاز اونا م دهید یتوت فرنگ کی ملک ش ون ی زی تلو

کلمه حرف نزده   هیتمام مدت با هاکان   کردمیدرست کنم االنم داشتم به قولم عمل م 
هردومون   یبهتر بود برا  یل یخ ینطوریکنم ا  کرف   مینگفت یزیچ نیماش  یتو یبودم حت

سرمو باال اوردم که چشمم به هاکان افتاد نگاهمو    دمیکه شن رویکیتند   یقدمها  یصدا 
 ازش گرفتمو به کارم ادامه دادم 

 ؟ ی به حرفام گوش بد لی د شهی_مهاکان

 بهش نگاه بکنم گفتم:  نکهیبدون ا کلفه

 هاکان   یبد  حیبرام توض  یزیچ ستی_الزم ن

داشتم به    کهیلباساشم عوض نکرده بود به سمتم اومد درحال  یاپنو دور زد حت هاکان
 بذارم هاکان شروع کرد به حرف زدن  وروی ظرف م  یسر رو کردم یم  یکار یسخت

 م یاز هم جدا شد  یمنو آنال شی_هفت سال پ هاکان
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زدم که باعث شد  روی ریگ  وهیدکمه روشن شدن آبم دیحرفش که رس  ینجایبه ا یوقت
 نهیع افمیبه کارم ادامه دادم و اصل بهش نگاه نکردم ق کسلیهاکان سکوت کنه منم ر

حرف طرفم بشنوه هاکان    خواستیقهر بودن اما م  کردنویشده بود که داشتن ناز م یینا یا
 شدنشو فشار بدم ادامه داد  خاموشندارم فعل دکمه  الیخ دید  یوقت

اصل باهم   فتاده یبارم چشمم بهش ن هیمن   شبید نی _از اون روز به بعد تا همهاکان
 م یارتباط هم نداشت

قاشق   هی اوردمیدر م خچال ی یاز تو   روی داشتم بستن کهیحرفش درحال  نیتوجه به ا   بدون
به سمتش   نکهیبلند بدون ا هیپا یها  وانی ل یکردم تو  یمقدار خال  هیبرداشتم و ازش  

 برگردم خونسرد گفتم:

 درست کنم؟   برات یی خوایتوهم م  یراست دمی_نپرس

 ر ی برگرده ازم یذهنت بمونه تازه قراره آنال یتو  یسوال  یدرمورد آنال خوامیل؟نمی_د هاکان

 دستگاهرو تکون دادم هنوز خاموشش نکرده بودم  کمی

 توش هست  ییخورده ها هی_هنوز 

 به من؟  یدی_اصل گوش م هاکان

بهش کردمو رومو ازش گرفتم همون لحظه هاکان کلفه دکمه خاموش   ینگاه مین
شدنشو فشار داد خواستم اعتراض بکنم که هردو دستمو گرفتو به سمت خودش  

دستشم   یکی دست هردو دستمو گرفت اون  هی برگردوند دستاش از پس گنده بودن با  
 ه کرد بهم نگا  یدستام گذاشت اخمالو و عبوث بهش نگاه کردم اونم جد یرو

 ست ین یاز آنال یاسم  چیه ندمیقلبم ذهنم اطرافم آ   میزندگ ی_تو هاکان

 گفتم:  سرد

 _باشه 
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سر دستگاهرو برداشتم و آروم ظرفو    دیکش یدستاش دراوردم هاکان پوف یاز تو دستمو
پر شد به  وان یکه ل یبودم گذاشتم کجش کردم وقت ختهیر  یکه توش بستن یوانیلبه ل  یرو

کنارش    دادمویبرش م یداشتم توت فرنگ  کهی فاصله دادم درحال ن وا ی ظرفو از ل یآروم
 گفتم: گردم به سمتش بر نکهیبدون ا  ذاشتمیم

 ؟ ی خورینم ی_مطمئن

 د یکش یهم روشو ازم گرفتو پوف هاکان

 خورم ی_نه نمهاکان

 کارنو برداشتم سرد گفتم:  وانینگاه کردم ل بهش

 ی _خوددان

اما    دونستمیرفتارمو نم نیکنارش رد شدمو به سمت کارن رفتم خودمم علت درست ا از 
 نکن  گفتی چرا م دونمی کارو بکن اما عقلم نم  نیا  گفتیقلبم م

 

 )رامان( 

 گفت:  داشتی بود برم دهیکه خر  ینیریجعبه ش یاز تو  ینیری ش هی کهی درحال لین

عشق اول آقا   شونیزده بودم پس ا  ییحدسا   هی یعنی دونستم ی من م یدونی_ملین
 داره  ییخواهر توام عجب ماجراها  نی هاکانن ا

 برداشتم  ینیریش  هی  دمویکش یپوف

 دونه؟ ی االن خواهر من م یعنی_لین

 باال انداختمو گفتم:  دونمینم یبه معن یا شونه

 ندونه   دمیبدونه حتما تا االن داداش هاکان باهاش حرف زده شا د ی_شا
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بفهمه چه قدر  لیاگه د  یهاکان وا   ینکرده باشه رو دیدختره باز کل نی_رامان ا لین
 شه یم یعصبان

  کهیبلند شدمو به سمت قهوه ساز رفتم که صداش در اومده بود درحال میصندل  یرو از 
که   دیبرق گرفته ها از جاش پر  نیا  ن یع کهوی  لیبه سمتش رفتم ن داشتمی برم وانارویل

ازش   کم یدستم تکون بخوره   یتو وانایهول کنمو ل کمیکارش   نیباعث شد از شدت ا 
 زه یبر

 ر ی جوگ لی_چته ن

  یبا آنال یی خوا یبهم بگو تو م ه؟راستشویازدواجشون توافق نایا  ینگقت ی_تو که به آناللین
 ؟ یکن یکی دست به 

  ریجوگ یبامزش که حساب  افهی گذاشتم و به ق زیم ی رو  واناروی کردم ل یخنده مردونه ا  تک
 شده بود نگاه کردم 

 هیچ یکی هم نکردم اصل دست به   یکینگفتم..دست به   یزیچ ی..به کسلی_آروم باش ن
 گه ید

 د یدو تارمیراحت شده به سمت گ  الشیخ یکه معلوم بود حساب لین

زدنو   تاری گ  دیبدو که با میبه کار خودمون برس ایب  هیچ یکی _اصل ولش کن دست به لین
   یبد  ادمی

که   لشیبه سمت موبا رشوی مس  نیزنگ خورد به خاطرهم لشیهمون لحظه موبا ی تو
 من بود کج کرد به صفحش نگاه کردم  یروبه رو 

 نه یلی_آ

 تماسو برقرار کرد  داشتیبا غرغر تلفنشو برم کهیدرحال دیکش یپوف لین

همش زنگ بزنه اه..الو..نه خونه رامانم چه  دی نفس راحت بکشم با هی تونمی_نملین
 خب باشه یلی..خنی لیخونه آ گردمی طور؟..فعل برنم
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 که قطع کرد کنجکاو بهش نگاه کردم  تماسو

 ؟ ی برگرد دیشده؟با  ی_چ

 گفت:   رفتی دسته مبل انداخته بود م  یبه سمت پالتوش که رو  کهی درحال لین

  د یافتاده با یاتفاق هیبود انگار   یننفس راحت بکشه صداش عصبا ه یآدم   ذارنی_نملین
 شده  ی چ نمیزودتر برم بب

 ام؟ یمنم ب ییخوا ی_م

 ممنون   رمی گیم نی _نه خودم ماشلین

 برام تکون داد  یبرداشتو دست فشو یپالتوش رها کرد ک یرو  موهاشو 

 ی بابا نمتیبی_فعل خدافس بعدا ملین

بل معلوم   طونیبدرقه کردنش از سرجام بلند شدم دختر ش یکردمو برا  یخنده ا  تک
 سوزونده  یش ی باز چه آت ستین

 

 ( نیلی)آ

 ؟ ی نداد  تویلیسال وام تحص  نهمهیتو ا یعنی؟ یچ یعنی_

که اومده بودن   یبه دو نفر  دی جویداشت از شدت استرسش ناخوناشو م کهی درحال لین
 وام برش دارن نگاه کرد  یجا کنن ثبتش کنن به  دایپ یباارزش یزیتو خونه اگه چ

 اقساطمو بدم  تونمیاگه کار کنم م  کردمیفکر م دونمی_چه ملین

   لین دیفرستادن اما تو پارش کر  هی_به خونه اخطار

 شهینم ی زی _فکر کردم چلین
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نگاهمو از اون دو نفر گرفتمو به سمتش   تیموهام زدم با عصبان ی تو یخشم چنگ با
 برگشتم 

  یلیاون د یدونیست؟میبرات مهم ن یچیتو ه  ل؟چراین ی کار کرد ی پولو چ نهمهی_تو ا
 تورو بده   هیتا پول شهر کردیبدبخت چه قدر صفت و سخت کار م

 خوشحالم؟  یلیخ یکنیفکر م مونمیمن خودم االن پش  گهیبسه د نیلیبابا آ  ی_ا لین

 هش نگاه کردم حرص ب با

 ی گینم لیبه د یزی_توکه چلین

 چپ بهش نگاه کردم  چپ

 ازش پنهون کنم آخه احمق   شهی_مگه م

 به سمت اون دوتا برگشتمو صداشون زدم  بعد

 ون ی_آقا 

 به سمتم برگشتن  هردوشون

با   لی اونجا قطعا جواهرات و وسا  دیبر دیتونی م تکارهیجنا  نی_ته راهرو دست چپ اتاق ا
 دیکن دایپ  یزیچ دیتونینم نجایاونجا داره ا یارزش

که من داده بودم   یبزنه که اون دوتا به سمت آدرس یچشماش گرد شد خواست حرف لین
  ستادمی دنبالشون راه افتاد وسط سالن ا عیسر  ره ی جلوشونو بگ نکهیا  یهم برا  لیرفتن ن

 نداره  یتموم یعنیهوف خدا  د یدردسر جد  دمیکش  یدست به کمر پوف

 

 )هاکان( 

 کنهیم قی ها تحق  یگذار هیداره درباره سرما  دهینرس دهی_داره حق کار خودشو پس مریدم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1654 
 

 هامو مالش دادم   قهیشق یمبل داخل اتاقم نشستم به آروم  یرو کلفه

 گم؟ یدارم م یمن چ  یشنو ی_هاکان تو اصل مریدم

  ی دستمو به معنا ومدی برام ن  یزی بزنم اما چ یدم تا حرفسمتش برگشتم دهنمو باز کر به
 گفتم: یتکون دادم و با لحن خسته ا  ره ی ذهنم درگ نکهیا

 س یآنال ی حرفا   ری_ذهنم درگ

 و مشکوک بهم نگاه کرد   یسوال  دیابروهاش باال پر ریدم

 ..ی_هاکان نکنه تو هنوز به آنالریدم

 حرفشو قطع کردمو گفتم:   عیسر 

دختره تله  یبرا  نایسول ی د یخودت داستانو شن یول  ستین یزیچ   نیهمچ  ری_نه دم
 انگ چسبوندن بهش یجدا کردن ما از هم برا   یگذاشته صرفا برا 

 چسبوندو بهم نگاه کرد  زیم  یداد دوتا دستاشو به لبه ها   هیتک  زمی به م ریدم

  یکاش به وقتش به حرفا  یگی خودت م ؟بایندویو حاال تو خودتو مقصر م   فهممی_مریدم
 کردم یباور م یآنال

 آب دهنمو قورت دادم  دمیکش یپوف

معصوم    یداستان آنال نیا ی تو ی..از طرفکردیمن بود باور نم  یجا  میا  گهی _هرکس د
 نه یتر

 ی_تو هم معصوم ریدم

اتاق شروع کرد به قدم زدن و من فقط    یگرفت تو   زیاز م  شویسمتش برگشتم که تک به
 منتظر به حرف اومدنش بودم 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1655 
 

ازدواج کرده   یبرات کار نذاشته بود االن تو با آنال یتله ا  نیهمچ  هی  نای_اگه سولریدم
 و اون بچه بدبخت هم االن همسن کارن بود   یبود

چشمام   ی دسته مبل بود رو یمبل نشست دستمو که رو  یسمتم اومدو کنارم رو  به
 شتم گذا

 خوب ای  شدیبد م نیا  دونمی_البته نمریدم

برام   یپاک کنم به راحت رویکس  یپاک کردم وقت م یاز زندگ رویماجرا آنال نی _من بعد از ا
به   یراحت اعتماد نکردم ول  یبه هرکس گهید ینطور یهرچند ردش موند ا شهیظاهر نم

انگ ادامه داد  نی با ا ش ی به زندگ ینبود آنال ینطوریا  یادامه دادم اما آنال میزندگ
  یروزا  یکنه مطمئنم آنال هی نداشت بهش تک رویکس شدنموند تنها  چکسی اطرافش ه

 سخت تر از منو گذرونده 

  یحرف  چیکه ه کردیفکرو م نیبه کف اتاق نگاه کرد انگار اونم هم دویکش  یپوف ریدم
 زد ینم

 طرف  هی_البته..از 

 ادامه دادم  یکردم به سخت سکوت 

 مزخرفات..  نی_بچه..به خاطر ا 

هم فشار دادمو با حرص به اطراف اتاقم نگاه کردم    ینتونستم ادامه بدم لبامو رو گهید
 بهم بکنه یظلم نیهمچ  هیکار کرده بودم که دلش اومد   یچ نایبا سول  فهممیمن نم

 ناس یسول  ریهمش تقص یندار  یریتو تقص یخودتو مقصر بدون  دی _هاکان تو نباریدم

 دم یبه کت و شلوارم کش ی مبلم بلند شدم دست  یرو از 

 رم ی _من م

 سمت در رفتم  به
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 _کجا؟ ریدم

 سمتش برگشتم  به

 بار آخر باهاش حرف بزنم  یبرا  خوامیم  ریبره ازم  یآنال نکهی_قبل از ا 

 نگران بود گفت:   فتهیامکان داشت ب  ندهیکه در آ ی اتفاقات هیکه انگار از  ریدم

 _خب بهش زنگ بزن ریدم

 اونجا  رمیکردن م داشیاقامت داره سپردم برام پ نجایکه ا ی_هتل

 نه  ای یبه همه چ  یزنیگند م نمیبابا بب ی_ا ریدم

  خواستمی م  زدمیباهاش حرف م رفتمی م د یرفتم با رونیچپ نگاش کردمو از اتاقم ب چپ
  لینداره فقط د  ییدلم جا  یکه تو نهیمهم ا  میو رودرو حرف بزن نمیحرفاش بش  یپا نباریا

خودم باهاش برخورد   لسیبا د  میزندگ یبرا  ی د یتهد  دمیفهمیبرام مهم بود که اگه م
 کردم یم

 

 ( ی)آنال

دلم   یعنی  یزشت اغده ا  یریکب یشده دختره ا  داشیپ نجایا  ییبا چه رو نیا  دونمینم من
 اد یحال ب  گرمیفحشش بدم که ج زدمشیاونقدر م شدم یاالن بلند م خواستیم

 رفته هاکان آصلن دروغو باور کرده  شیخوب پ ی_خب دخترا تا االن همه چنیانگ

 طعنه گفتم:  با

 _دروغ؟ 

 تفاوت رومو ازش گرفتم یچپ چپ بهم نگاه کرد که ب نیانگ
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چرتوپرت    یبود اما تو کل نایسول ری تقص ی..درسته همه چیکرد  ادیداغشو ز  از ی_تو پنیانگ
نقطه ضعف هاکان   یدونی..میکرد  فیتعر  گهیجور د هیداستانو  یبهش اضافه کرد  گهید

 ست؟ یدروغ ن نایاون وقت ا  یازش باردار یو به دروغ گفت یبچس بحث اونم جلو اورد 

 زد   یدادو بهم نگاه کرد لبخند  هیتک بعد

 ن یکرد یخوب باز  یلینقشتونو خ گم ی م کی نه..واقعا بهتون تبر  ی _ولنیانگ

  تاروی خودم واقع ینگاه کردم چه قدر خوب داشت جلو  نیگرفتم و به انگ نایاز سول نگاهمو
بود که من باعث نشم   نیتا زنش ناراحت نشه هرچند از اولم قرارمون ا کرد یکتمان م

 اونو زنش بهم بخوره  یزندگ

 آقا  نیبهش گفتم انگ تاروی_من واقع

 برگشتمو با طعنه ادامه دادم  نایبعد به سمت سول  و

 ه افتاده بودو گفتم  ک ی_هر اتفاق

 دار ادامه دادم  یلحن معن  هیبرگشتم و با   ن یبه سمت انگ بعد

 میبکن یچشم پوش  کی_البته اگه از اون انتظار کوچ

 سرشو تکون داد   یکردو کم یحرفمو گرفته بود تک خنده ا   نیا یکه خوب معن  نیانگ

_البته..اگه منظورتون سقط بچه بوده که اونم نمک و فلفل داستان بود..هاکان  نیانگ
چه   شنوهیم  رویز یچ نیمرد همچ  هی یوقت دونمی چون م شدیداغون م کمی دی آصلن با

 شه یو درون خودش نابود م  ره ی میم  شهیم یحال

به سمت   نیکرد خودشو مشغول نشون بده انگ  یسع دو یبه موهاش کش یدست نایسول
 ادامه داد:  یدار یبرگشت و با لحن معن نایسول

مرد مگه   هی  یبرا  هیخبر از خودش سقط کرده باشن خبر داغون کننده ا  ی_بچشو بنیانگ
 جان؟  ناینه سول
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به نشونه اره تکون داد بعد به سمت من برگشت و   یزدو سر یلبخند مصنوع   نایسول
 گفت:

 ؟ ی هاکان باورش شده که بچه اونو سقط کرد  یعنی ؟ یچ یعنی_ نایسول

 یهاکانو گول بزن یتونیکه م یستی_البته که باور کرد تنها تو ن

 گفت:  دویوسط حرفم پر  عی دعوامون نشه سر نکهیا  ی برا نیانگ

 میکن  یو همدست میباهم متحد باش د یخانوما با ستی_االن اصل وقت دعوا کردن ننیانگ
خودشو    یمیعشق قد  یالبته نقشه هممون مشخصه آنال میکن یفکر هی د ید؟بایدیفهم
 ما دوتا هم معلومه    فیو تکل ارهی به دست ب خوادیم

حرفارو   نی داشت ا یکه به راحت نیهم انداختم و به انگ ی پامو رو یبا لوند  دمیکش یپوف
 نگاه کردم  زد یم

 م یاز هاکان جدا کن  لروید  میتونینم یخان..به راحت نی انگ  ستی_راحت ن

  فشویک م یباشه من اصل دوست ندارم که راحت باشه سخت باشه که بتون دمی_نبانیانگ
 گفتم؟  ی چ نید یفهم میببر

  یچ خواستیاالن م نیا  دمیفهمیبهش نگاه کردم اصل منظورشو نم یو سوال  مشکوک 
 بگه؟ 

ن محکم شد  بودم اونم کم کم از من خوشش اومد عشقمو  نای_مثل من عاشق سولنیانگ
  یبه ازدواجمون نبودن اما تهش چ یراض هیامکان نداره و نشدن نی که ا گفتنی همه م

 مگه نه عشقم؟   میشد؟مال هم شد

 به نشونه اره تکون داد  یبه روش زدو سر یلبخند  نایسول

من   یکار نیتو مخصوص ا   یکارو بکن نی ا یتونیجان تو م یآنال نی _به خاطرهمنیانگ
 ست یبه ما ن یاز یاصل ن شهی برنده م یباز  نیا  یباور دارم به نظرم تو  نو یا
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  گفتینگاه کردم راست م کمی گرفتم به اطراف   نی نگاهمو از انگ دمویچونم کش  ری ز  یدست
  یهاکان که جلو  دنیبا د کهوی نداشتم  یاز ی ن نامیبرنده بشم اصل به ا تونمیمن م

چشمام گرد    زدی ل اطلعات بود حرف مکه مسئو   یبودو داشت با کس سادهی اطلعات وا
 نجام یهنوز ا  ای  فتمکه من ر دیپرسیشد حتما داشت ازش م

 _هاکان 

 ؟ ی_چنیانگ

 _هاکان 

 آدم همه جا هست  نی_خدا لعنتت کنه انیانگ

 گفت:  ی به سمت من برگشتو با هول عی سر بعد

 م یبر عیجان ما سر  نایپاشو سول یتونیفراموش نکن تو م مویکه باهم زد  یی_حرفانیانگ

شدن   میقا   واری خارج شدن اما پشت د یکتشونو برداشتن و از الب عی سر نایو سول  نیانگ
هاکان اومد اونو دور بزنن هاکان که معلوم بود اصل حوصله منتظر شدنو نداره   یتا وقت

لبام نشوندمو دستمو    یرو  ینگاه کرد بلند شدم لبخند  یبه اطراف الب  کمی  سادویکلفه وا 
بهش گفت   یزیچ  هیبه سمت خانومه برگشت   ع یسر   دنمیکهو با دی راش باال بردم که ب

 بعد به سمتم اومد 

 ؟ ی کنیکار م یچ   نجای_هاکان؟تو ا 

از   یراحت نیبه ا  یکه باعث شد  نایو باوقار خدا لعنتت کنه سول پی خوشت شهیهم مثل
 تکون دادو گفت  کم یدستش بود  ی که تو لشویدستش بدم هاکان موبا

 باهات حرف بزنم خواستمی_مهاکان

  یآروم بودنش بودم دلتنگ خلوتامون حرفامون حت نی زدم چه قدر دلتنگ ا یلبخند
دختر   خواست یهاکان عاشق داشتن پسر بود اما من دلم م نکهیا میکه داشت  ییاها یرو

از   شتریب میدختر داشته باش  گفتی منم پسر بخوام مدام م  نکهیو به خاطر ا میداشته باش
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لبخندم جا    نیزدم نگاه هاکان که بهم افتاد از ا یتو دوسش دارم  ناخواسته لبخند محو 
 نگاهشو ازم گرفت  عی خورد اما سر

جملت    هی نی همه سال منتظر ا نی آقا آصلن..ا دمیجملرو ازت نشن نیوقته ا  یلی_خ
 بودم 

   دیکش  یپوف هاکان

 میتوجه بهت برم..باهم حرف بزن یاالن ب ستمیمن مثل تو ن نی_بش

  نینشستنش ع لی هنوز هم است  مینشست یمبل سه نفر هی  یهاکان همزمان رو  همراهه
 سابق بود چه قدر برام جذاب بود 

 

 ( لی)د

به نشونه باشه تکون   یسر  داشتمیبه سمت رستوران قدم برم یبا خوشحال  کهیدرحال
 گفتم: ی الدادم و با خوشح

 نمتون یبیخوشحال کننده بود پس فردا بعدازظهر م یلی_خبر خ

  زیم  یرو ی داشت منوهارو با وسواس خاص یرستوران شدم تماسمو قطع کردم مانام وارد 
 به سمتش رفتم  یبرام تکون داد با خوشحال یدست دنمی با د ذاشتیم

 شده؟  یچ دهیبهت رس یخوب ی_معلومه خبرا یمانام

 گفتم: رمیجلوشو بگ تونستمیکه نم  یذوق با

مجله    یاز صفحه ها یکی   ایکار دن  یاز مجله ها  یکی..یعال هیعال  یمانام  هی_خوب چ
 به شغل آزاد اختصاص داده  شو یگذار  هیسرما 

 گفت:  یفکر کرد بعد که انگار موضوعو گرفته باشه با خوشحال کمی  یمانام
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برامون   شهی م  یعال یلیخ نکهی ا  یوابا هاکان آصلن مصاحبه کنن؟  خوانیم یعنی_ یمانام
 شه یم غمیتبل هی

 کننیرستوران سهم داره با اونم مصاحبه م  نی ا  یچون هاکان تو   ی_چه جورم مانام
همه پول چرا   نیتعجب بکنن که هاکان آصلن با ا  دمیهرچند شا  فهمنیهمه م  ینطوریا
 داره  یکیاونم شر  یرستوران نی همچ هی

  میخودمونم که دار یمشتر  ستین نمی پا ادی ز  ستی باالشهر ن ادی_جاش که خوبه ز یمانام
 و..  ش یمشکل بزرگ

تمومه اما همه   یرستوران همه چ نیدرسته ا  ی زنیدرباره هاکان حرف م یدار ی_مانام
  یرستوران چند طبقه بزرگ تو  هیرستوران بزنه   خوادیانتظار دارن که هاکان اگه م

 ؟ ی دیول بزنه شرکتشو مگه ندنقطه استانب  نیباالتر 

که   نویداره مطمئن باش مردم ا  ی چه اشکال نجایگذاره ا   هی_خب اون فقط سرمایمانام
 ذارنیو رئوفتش م یمردونگ  یبفهمن به پا

 شدیباعث م  ینطوریا  گفتی راست م رهیبرام دراورد که باعث شد خندم بگ یزبون بعد
  یرو  رنیبگ ادی  کننیم یگذار ه یخوب و مجلل سرما  یجاها ی پولدارا هم که فقط رو هیبق

 کنن  یگذار هیهم سرما گهی د یجاها 

ماهم   رنی گیمصاحبه تازه گفتن که عکس هم م ی برا  انی فردا م یخوشحالم مانام یلی_خ
  غشونیتبل یرستوران ما بره تو  یعنی خونهیم  ایمجلرو همه دن نی ا  میکنیم  غمونویتبل
 ی فهمیم  شهیم  یعال

مرتب کرد انگار شوروشوقم به اونم منتقل شده    زویم  یرو  یبا ذوق دستمال ها  یمانام
 بود

اول تو به هاکان زنگ بزن تا برنامه فردارو جور کنه چون اگه    یخوبه ول یلی_خیمانام
 نداره  یمعن ادین

 مشکوک شد افش یتعجب بکنه کم کم ق یتوهم رفت که باعث شد مانام افمیق کمی
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 ؟ ی زنوشوهر ی دعوا ن؟باز یباز درست کرد  و ی ه؟سناری_چیمانام

حالش گرفته   یهم حساب یکردم مانام  فیبراش تعر  رو ی خلصه همه چ دمو یکش یهوف
 شده بود در آخر اضافه کردم 

 ته ی رستوران برام تو الو تیبهش زنگ بزنم خب موفق  دی_هرچند با

 سر به آشپزخونه بزنم  هی_باشه تو زنگ بزن من یمانام

تو دلش   ی داد گفت که آنال حی توض رویهمه چ شبیاون د دمیکش یپوف  یرفتن مانام با
رفتار کردم    ینطوریچرا ا  دونمینم  ستین ییبراش جا  ندشمیآ  ینداره تازه گفت تو  ییجا

  یبا آنال از من جدا شد ی وقت دیشا  یحت ستین یچون منو اون که ازدواجمون واقع
  کردمیکه مال من بودن فکر م  ییزا ی به چ دیمنچه با  بهاما..پوف اصل   دونمیازدواج کرد نم

  دمیکش ی گلوم چنگ زد پوف خ ی به ب یرستوران هاکان مال من نبود بغض بد نیمثل هم
  هیبرداشتم خواستم بهش زنگ بزنم اما  لمویحفظ کنم موبا  موی کردم خونسرد یسع

 بابا  یزودباش زنگ بزن بهش ا ل ی د گهیلحظه مکث کردم اه ولش کن د 

 

 )هاکان( 

اما   کردمینگاه نم  یبه آنال ادیپاهام گذاشته بودمو روبه جلو خم شده بودم ز  یرو  آرنجمو
  چون دمیترسیبهم برگرده نم میمیقد  یحس ها  نکهیمن بود از ا   یاون نگاهش رو

شروع کرده    گهی د یزندگ هیمن نبود چون من  یبرا  گهی د یآنال ستی ن نطوریا  دونستمیم
 بودم 

  نکهیا  اینبود   ی آدم نیاون موقع چن  نایباور کنم سول تونمی کرده واقعا نم نایکه سول ی_کار
 بودم  دهیند یآدم  نطوریمن اونو ا

 یلیبهش نکردم خ یتکون داد توجه یهم انداخته بود به آروم یپاهاشو که رو  یآنال
اون نشسته بود  یبه جا  لیمثل د  یکیاگه   دیبرده بودم شا ادیحرکاتشو از    نیوقت بود ا 

 کردم یبهش توجه م
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خطرناک تر   کننیم  یکه حسود  ییهستن زنها یخطرناک  ی_هاکان زن ها آدما یآنال
 شن یم

خطرناک بودن   یلیزنها خ گفتیدم راست محرفش تکون دا دی به نشونه تا یسر
 بود   لیزنگ خورد به صفحش نگاه کردم د لمیموبا

 لس؟ ی_د یآنال

شده بود تماسو قطع کردم و   یقو   اتشی به نشونه اره تکون دادم چه قدر حدس یسر
 گذاشتم   بمیج یتو  لمویموبا

 جوابشو بده تا نگران نشه    ییخوا ی_اگه میآنال

 کنهیکار دارم درک م دونهی م  کنمیقطع م ی..وقتزنمی_خودم موقع رفتنم بهش زنگ م

 گفت:  یدار ینگاهشو ازم گرفت با لحن معن یآنال

 جلسه بودم  هی  یتو  یگی _حتما بهش میآنال

 باال دادم و رکوراست گفتم:  ییابرو 

که اومدم با تو حرف بزنم   گمیبهش مرکوراست   میگیما بهم دروغ نم  ستی ن نطوری_نه ا
 دم یم حی الزمم باشه همه حرفامونم براش توض

 به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد  یآنال

چون   نهی سرسنگ کمی اونم کنار اومده فقط   ستین  نمونیب یچیبهش گفتم که ه شبی_د
 نگفتم  نایبهش زودتر از ا

 خاروند  شوینینوک ب یزد به آروم یپوزخند یآنال

 ؟ ی حرف زد  نای..با سولمی_خب بگذر یآنال

 به نشونه اره تکون دادمو بهش نگاه کردم  یسر
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کنم اما به  رونشی از شرکت ب  نارویسول خوام یاعتراف کرد درواقع من م   روی _اره همه چ
 کارو بکنم  نی ا تونمیاون شرکت سهم داره و نم یتو  نکهیرامان قول دادم هم ا

هم    یلباشو رو کمی انداخت  نی ادو سرشو پاحرفم تکون د دی به نشونه تا یسر یآنال
از حق   گرفتیکارش م ن ی از احساساتشو با ا یسر  هی یداشت جلو  دیفشار داد شا 

بازم   دی شا دیسرش اومده بود شا  ییبل نیهمچ  هیکه  سوختیدلم براش م  مینگذر
   دیشا گمیالبته بازهم م  کردمیقبولش م  هآشنا نشده بودم دوبار لیاگه با د   دیشا  گمیم

 ی _آنال

جلوم   ز یآرنجم خم شدمو به م یسرشو باال اوردو بهم نگاه کرد اما من دوباره رو  یآنال
 شدم  رهیخ

اتفاقاتو   نیکه بتونم ا  ستیداغون شدم اصل راحت ن روز یمن از د  یی_راستشو بخوا 
 فراموش کنم 

 تکون داد   به نشونه اره یسر هیعکس العملش چ نمیسمتش برگشتم بب به

االن عوض شده    یذهنت درست کرده بود یکه تو  یگاهیجا یعنی   کنمی_درک میآنال
 اد یکه اصل هاکان آصلن ازش خوشش نم یاتفاق

  یزیکه چ  دونستیتکون دادم خوب اخلقامو م دی به نشونه تا یزدمو سر یکوتاه لبخند
 شم ی م یبر وفق مرادم نباشه چه حال

 یاز اول درست کن  رویهمه چ  دی_االن بایآنال

  دادمیبه حرفت گوش م دیبهت بدهکارم با یعذرخواه هیمن  زی_فقط قبل از همه چ
 من واقعا ازت..  کردم یباورت م دیبا

 _هاکان یآنال

 دی اشتباهاتم با  یکردمو به سمتش برگشتم درست بود مغرور بودم اما برا  سکوت 
  چیبودم اما ه یآدم مغرور من  خوردیو به نظرم اصل به غرورم بر نم  کردمیم  یعذرخواه
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  دمینترس یاخم نکردم اشتباهاتمو قبول کردمو از عذرخواه یلبخند  چیوقت در برابر ه
 داشت  فرق یلیبودن خ یمغرور بودن با اغده ا

کار  هیما فقط   میاتفاقات گذشته ناراحت نکن ی خودمونو برا کنمی _خواهش میآنال
 فراموش کردن  م یانجام بد  میتونیم

 دادم  هی مبل کلفه تک یبه پشت دمویکش یپوف

من    یکردم حرفا  انتیبهت خ کردنیهمه فکر م  یدروغو باور کرده بود نی _توهم ایآنال
 اصل برات مهم نبودم 

مثل قبل   کردمیبهش توجه کنم خدا خدا م شتریشد که باعث شد ب کی بهم نزد کم ی یآنال
 کارو نکرد  ن ی خوبه شکر خدا ا اومد که  یچون خوشم نم رهیدستمو نگ

  ا یدن نیا ی نبود هم تو  شمیپ  یکردم کس هیگر یلیداغون شدم..خ یلی_هاکان..من خ یآنال
 بکنم یافترا زندگ نیکه عاشقش بودمو از دست دادم هم مجبور بودم با ا  یکس

 عذاب وجدان داشتم  کمی دونستم یم میاتفاق سه ن یا  یازش گرفتم خودمو تو  نگامو

 حاملم  دم یفهم دمی شن ارویخبر دن نیروز بهتر هی_بعد  یآنال

 نگاهمو کلفه ازش گرفتم  دمی به لبام کش یحرفو زد خدا دست  نیسمتش برگشتم باز ا به

 ی که حامله ا  یگفتی..هرجور که بود بهم م یگفتیبهم م دی_با

 کرد   یباز  دیرسی نوش مزا یلباسش که تا رو   نی با پا یکردو کم  ی تک خنده ا یآنال

بهم   دنیکه همه فهم یکرد  رونیمنو ب یطور تیهاکان؟تو از زندگ  کردیم  رییتغ  ی_چیآنال
 دینفهم یزیچ  ینگفتم کس یزیچ ی به کس ی پشت کرد

 دیخند دو یدستشو به گوشه چشمش کش یآنال

 میموضوع مگه قرار نبود فراموشش کن  نیبه ا می _چه طور اومدیآنال
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حامله باشه به   نکهیموندن کرد ا یبرا  یاد یتلش ز  ی بود آنال زیبرام شک برانگ یزیچ هی
قانون بازهم اونو به  قیاز طر  ی بمونه حت شمیبه بهانه اون بچه پ تونستینفعش بود م

من   دونستی حرف بزنه چون م  شتریباهام ب تونستی بازم م شدیو مال من م دادنیمن م
دربارش به من نزد   یحرف نی کوچکتر  ینکرد حت ی کار چیچه قدر بچه دوست دارم اما ه

به خاطر بچه وراد   ینخواسته زور دیمغرور بود شا  یخودشو داره آنال لیخب دال  یول
 بشه میزندگ

 شد؟  یبشنوم بعد از اون چ رویاول همه چ خوامی_من م

  پلمیکنار بذارم د  تموی کردم فراموش کنم و عصبان یگرفتم سع  یبزرگ ماتی_خب تصمیآنال
روبه   نجامیرفتم االنم ا ریرفتم طلق گرفتم به ازم  کایگرفتم ازدواج کردم به آمر  مویمعمار 
 روت 

 چه برنامه ها داشتم اما..  ندمونیآ یبرا  یدونیبشه خودت م ینطوریا  خواستمی_اصل نم

 یهردومون زندگ  گهید  میبد  رشییتغ میتونینم ختیبهم ر یهمه چ  دونمی_میآنال
   یازدواج کرد  لیازدواج ناموفق داشتم تو با د هیمن   میخودمونو دار 

 کردم   دش ی کرد رومو ازش گرفتمو تا سکوت 

 ؟ یآشنا شد یچه طور لیتو با د  ی_راستیآنال

 اما آخرش خوب شد   هی_داستانش طوالن

 زد  یباال انداختو لبخند ییابرو  یآنال

 باارزشه یلیمن خ ی برا  ل یخوشبختم د یلیخ ل ی_من با د

  زنهیموج م  یکه توش چه حس نمیکردم چشماشو بب یکرد سع دی با لبخند حرفمو تا یآنال
اما سرشو باال   کردیمن نبود به شونم نگاه م  یحسادت حرص خشم اما خب نگاهش رو

 نشد رمی ازش دستگ یخاص  زیبهم زد که خب چ یاوردو لبخند

 د یخوشبخت بش ی لیخ دوارمیام نی ا ی بهم م یلی_خیآنال
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 ی که توهم خوشبخت بش دوارمی_ام

 کنم ی_امتحان میآنال

 پام گذاشتم و بهش نگاه کردم  یرو  دستامو 

 کارم داره  یچ نمیهم زنگ بزنم بب  لیبه د دیبرم شرکت با  گهی_من د 

  یمنتظره آنال  ری اتفاق غ ه ی  یتو میستادی هم ا یروبه رو  مو یباهم بلند شد همزمان
 دستشو جلو اورد 

 مگه نه؟  م ی_باهم دوستیآنال

 جلو بردم باهاش دست دادم  دیبا ترد  دستمو

 م ی_دوست

 زد  ینگاه کردو لبخند  بهم

 خطر خدافس ی_سفر ب

 ممنون   ی_مرسیآنال

رفتم درسته   نمیاومدمو به سمت ماش رونیهتل ب یاز الب یا  گهی حرف د چیه  بدون
دلم و    یتو  یآنال دونمینداره مهم خودمم که م یهم بفهمه مشکل  لید  میدوست شد
که   یدوروبرم کس یجنس مونث ها هیمثل بق هیدوست معمول  هینداره فقط  ییکنارم جا

  یمرد  یبرا  نی داشتم هم می زندگ یبود که تو لی جنس مونث ها متفاوت بود د هیبا بق
 صاحابش بودم  خواستمیکه م یزیبود که چ یمثل من کاف

 

 ( لی)د
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داخل دهنم گذاشتمو با لذت   ینیری ش هی دمی رسیداشتم به حسابو کتابام م کهیدرحال
  یاگه هاکان فردا م  رفتی م  شیخوب پ یشکر خدا کم کم داشت همه چ دمشی جو

درسته بهش   ادی مطمئن بودم که م  شدیبهتر از گذشته ها م یلیخ یهمه چ گهی اومد که د
خودش   کنهی پروژس معموال قطع م یو ت  ایزنگ زدم قطع کرد اما خب حتما سر جلسس  

 هرچند تا االن که زنگ نزده بود زنهیبهم زنگ م

 بستس براش درخواست بفرستم؟  یکردم ول  دایدختررو پ نی ا جیمن پ ل ید ی_هلین

به روش  رو دمی از سر جام بلند شدمو به سمتش دو عی حرفش سر  نیا  دنیشن با
 گفتم یعصب ستادمو ی ا

  یکل رهیکارو نکن دختره اومده تولد و داره م  نیا اریدر ن یمسخره باز   یکنیکار م ی _تو چ
 م یبه اونا برس دیبا  میکار دار

 به هردوشون نگاه کردمو گفتم: دیکش یکنار گذاشتو پوف لشویموبا   لیاومد ن نیلیآ

 دیبه من بگ یزیچ هی دیخواست ی_شما دوتا م

  نیلیاز کنارم رد شدو کنار آ عی سر  لیشد ن گهیجور د هی  نیلیهول کرد اما نگاه آ   کهوی لین
 ستاد ی ا

 رفت   ادمونی ارزش بود که هردومون  یاونقدر ب  میبگ میخواستی که ما م یزی_چلین

 د یکش کمیآروم گرفتو   نویلیدست آ بعد

 ن؟ یلی_مگه نه آلین

به  لم یمن طرفدار د   نبارمیا  شهیمثل هم  دیجان ببخش لیارزش؟واال ن  ی_بنیلیآ
 بهش بگم قویمجبورم همه حقا   نیخاطرهم

  دویمکافات جد  هیخدا اصل حوصله  یوا   گهیم  یچ نمینگاه کردم بب نیلیبه آ ینگران با
 نداشتم 
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 شده؟  ین؟چیلیآ  یتی_چه واقع

 رن ی خونرو گرو بگ لی مدرسرو پرداخت نکرده امروز اومده بودن وسا یقسط ها   لی_ننیلیآ

برگشتم   لی گرد شده به سمت ن یجا خوردم با چشما  یحساب  نیلیحرف آ  نیا  دنیشن با
 دی جویکه نگران داشت ناخون دستشو م

   لی؟نی چ عیییی_ه

 بدم  حیتوض ینطوری ا  تونمی_من منیلیآ

 زدم  یغیج کهوی

 لــــــــــــا ی_ن

برداشتمو دنبالش   روی کیبودن  دهیچاقوهارو چ زی پارچه تم هی  یاز کنار دستم که رو  عیسر 
 زد ی م غیبا وحشت ج لیکردم هردوشون فرار کردن و ن

 ی فرار کن یتونی..نمنجایا  ای گفتم ب لی_ن

 غیبا وحشت ج لین دمیبه سمتش دو  نوریو منم از ا دیاز اونور بهش رس نیلیآ  کهوی
ها کشوند با خشم   یاز صندل  ی کیگرفته بود به سمت  لرو ین نیلیبه سمتش رفتم آ زد یم

 داد زدم 

 از دست تو بکشم هــــــــــــان  نقدر یا  دی_من چرا با 

  نیلیمبل نشستمو پامو دور گردنش حلقه کردم آ  ی پشت ی به پشت سرش رفتم رو کهوی
 محکم گرفته بود   لروی ن یهم خندش گرفته بودو دستا

 زشته نکن انیاالن مردم م  لی_نکن دلین

 بزنه غیموهاشو جمع کردم که باعث شد با وحشت ج محکم

 ن یلینداشته باش..ولم کن آ یباهاش کار  دمیقسمت م ی..آبجیکار دار ی_با موهام چلین
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 باالتر رفت  غاشیج یکردم که صدا  کی که جمع کردم چاقورو به موهاش نزد  موهاشو 

 ل ید یکنیموهامو م  ی_دارلین

 با وحشت خفه شد  لیکه ن  دمیموهاش کش یچاقورو رو  یومآر به

 جون اون قرض چه قدره؟  نیلی_آلین

 بگه که داد زدم:   یزی خواست چ لین

 _تو ساکت 

 ر ی _حدود پنج هزار لنیلیآ

 زدم:  داد

 ؟ ی_چ

 مرده گفت حدود دو چهار  گهی _داره دروغ ملین

 _شش هشت ده 

محکمتر دستاشو گرفت و منم پامو    نیلیوول خورد تا خودشو نجات بده اما آ لین
 محکمتر دور گردنش فشار دادمو موهاشو گرفتم 

  یه  ؟چرایکنیحساب م یه  یسادیحساب باال سرمون وا  نی ماش نی تو چرا ع  لین ی_وا
 ؟ یکن وونهی که منو د یکنیم  ییکارا

 رن ی گرو بگ  خوانیخونرو م لی _وسانیلیآ

 بترسه گفتم: شتریب لیکه باعث بشه ن یلحن با

 ن؟ ی لیآ  دنیموها چند م  نی_به نظرت به ا

 نگاه کرد که باز وول خورد  لیبه ن یبا بدجنس نیلیآ
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اصل   یرنگ نیلخت ا  یاالن مو   یدونیم  دهی_هرکس الزم داشته باشه بهش پول منیلیآ
 چه قدره؟ 

 زد که با فشار پام خفه شد غیباز ج لین

 بردن؟  یزی خونه چ ل ی_از وسا 

 نکردن  دایپ یباارزش  زی_نه چون چنیلیآ

 مینیبب میفکر کن مینینبردن بش ی زیاز خونه چ نکهیا  میخوبش بهش نگاه کن هی_خب از زاو 
   میبد  دیبا یقرضو چه طور   نیا

 زدم  داد

 مش؟ ی بد دیبا  یطور ل؟چه ین هی_نظرت چ

 وول خوردو با ترس گفت:  ع یسر  لین

 دارم ولم کن تا بگم  یفکر هی_من  لین

 _ساکـــــــــــت 

 زنه یگولت م طونیکار کنم قرضمو بدم تو اون چاقورو کنار بذار ش تونمی _من ملین

 قرضو بده  خوادی ؟می شنو یم  نیلی_آ

 اومد  یداشت خوشش م یباز  نیانگار از ا  دیخند نیلیآ

 ؟ ی طور  ؟چهیکنیپرداخت م ی_چه طور

چه   دونمی استرسم نم یتو  یلیها کار کنم االن خ یها و مهمون یدعوت یتو  تونمی _ملین
 بدم  حیبگم توروخدا تو ولم کن تا بهتر توض یطور

 :دمیهوا تکون دادو غر ی چاقوور تو  تیعصبان با
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  یکنیکار م نجا یرستورانه ا  نیتو فقط تو هم  یبه بعد زندگ نیاز ا یکن یتو کار خوادی_نم
بهتر   هیمیبحث قد نایا  یول یکنیکمتر خرج م یجلو چشمم یاز وقت یلو چشمم حداقل ج

 ن؟ یلیموهاشو کوتاه کنم آ  ستین

 د یخند نیلیآ

 _اره کوتاش کننیلیآ

زد اما منو    شتریبلند شد دستو پا ب غشیج یموهاش صدا  کی چاقورو بردم نزد  نکهیهم
دو نفر هرسه تامون ساکت   یصدا   دنیهمون لحظه با شن میباهم مهارش کرد  نیلیآ

 م یبه سمتشون برگشت مو یشد

 م یغذا بخور  نجای..امیخواستی_ما..ما م

 هول کردم  کمیکه باهم اومده بودن   یمردو زن دنید با

 تو  دی بفرما نی خوش اومد یلی_خلین

  دی _آ بله بله بفرمانیلیآ

حفظ   مو یخونسرد  دمویکش یدر رفت پوف  عیبرداشتم که سر  لیخشم پامو از دور گردن ن با
 ستادم ی ظاهرمو مرتب کردم روبه روشون ا  یزدمو کم یکردم لبخند 

 ن؟ ی دار  لی م ی_خب چ

 

 )رامان( 

کنم   تی و ازت حما ستمیپشتت با  دی با دونمیبد نم ای  یمطمئن بشم تو خوب تونمی_نم
 ی دیکش  نقشرو نیا   یآنال ی طور برا ؟چهیکنیکارارو م  نیچه طور ا ناینه سول ای

 برات مهمه  یآنال نقدریا  دونستمی_رامان جان..نمنایسول
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فکر کنم   ید یو جرات انجام دادنشو به جون خر یکه تو کرد  ییکارها  ی من مهم  ی_تو برا 
 نتونستم بشناسمت 

  نیهمچ  هی یروز  هی  کردی وقت فکرشو نم چی که آدم ه کنهیم یی_عشق کارهانایسول
 کنه یم  ییکارها

 تکون دادم نیبه طرف ی زدمو سر یپوزخند

 ؟ یکرد  یچه فکر یهاکان فرستاد یرو برا  یاس پ  وی اون  ی _مثل تو وقتنایسول

  نایو توهم بود سول دهیچیپ نقدر یا  یچرا همه چ  گفتیم  یسمتش برگشتم داشت چ به
 ستادیبلند شد  روبه روم ا  زش ی از پشت م

  یکرد یچه فکر یهردورو از هم جدا کن یکرد  یسع  یکرد  یافشا م  لروید ی_وقتنایسول
 ؟ ی گیرامان م

 کمرم گذاشتم  یکردم دستامو رو سکوت 

تو خودتو چه   میر ی م میراه دار هیمعلومه که از   ی گفتن ندار یبرا  یجواب  ینیبی_منایسول
 هم اون اندازه مقصرم  ؟منی دونیقدر مقصر م

 عقب رفت   یبه آرومجلو رفتم و اونم  یبه آروم  ستادمیشدمو روبه روش ا  کی نزد بهش

 نذاشتم  یبد  طی شرا یهم تو   رویکس  دمینقشه نکش یکس یتهمت نزدم برا  ی_من به کس

 زد یلبخند کوتاه   نایسول

که تو مجبور   رسهیم یبهت بگم رامان روز  یز یچ هی  یول  یگی_اوهوم راست منایسول
   یانجام بد  ن یاز ا  شتر یب یکارا یشیم

 کردمو مشکوک بهش نگاه کردم  زیر  چشمامو

 ی فراموش کرد  لروی که د یگی_نمنایسول
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 فراموش کنم و فراموش هم نخواهم کرد  تونمی_نم

هم فشار دادم اونقدر پست نشده بودم که هنوز بهش فکر کنم درسته    ینفرت لبامو رو  با
حدو  برسه اما   انی زودتر به پا شونیازدواج لعنت  نی بودم ا نیدوستش داشتم و منتظر ا

 باشه هاکان شوهرش بود  یهرچ کردمیم  تی حدودمو رعا

 متاهلند   گهیاونا باهم ازدواج کردن اونا د نایسول ی_ول

 شه یم  یول ی گی_راست منایسول

 حد خواهرم پست شده باشه   نیتا ا  شدیازم گرفت باورم نم  روشو

که دوست دختر   دیهست هاکان فهم یآنال مونی زندگ یکه االن تو یدونی_منایسول
  شهی م  یزی بگم که هرلحظه هر چ خوامیگناه بوده م یسابقش ب

  دمیموهام کش  یتو یدست یهم بستمو فشار دادم رومو ازش گرفتمو عصب یرو  چشمامو
به زنش چشم   دی فهمیهاکان که م یها از نگاه ها   یباز  ن یداستانا از ا  نیخسته بودم از ا 

  هیقطعا  خواستش یوگرنه اگه م دادیشون نمن یدارم اما چون عاشقش نبود عکس العمل
 کرد ی بودو حساب شده حرکت م ودارت  شهیهرچند هاکان هم  گفتی م یزیچ

 

 )هاکان( 

افتاد   نا یچشمم به رامان و سول  کهویمحکم به سمت اتاقم به راه افتادم که   یقدما  با
زدم   ی پوزخند ستادی عقب رفت و پشت رامان ا  کمی نایسول میهم قرار گرفت یروبه رو 

  دیترسی کرده بودم که االن م یمن کار   میزدیحرف م  موی اتاق تنها بود یانگار اون روز که تو 
و    یفقط به حرمت دوست کردمیسکوت م  شونیهر گندو کثافت کار یخودم بود رو  ریتقص

 کردم به رامان نگاه  کردنیمنو خر فرض م  شتریاونا ب یول نمونیرفاقت ب

 ی _خوش اومد 

 _ممنون داداش رامان 
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به سمت رامان برگشت صداش زد اما رامان به سمتش برنگشت فقط سرد از   نایسول
 گوشه چشم بهش نگاه کرد 

 نمت یبیکار دارم بعدا م کمیاتاقم   ی_رامان جان من تو نایسول

حرف   چیبهم انداخت و بدون ه ینگاه کوتاه نایاخم بهش نگاه کردم سول  کمیو با  یخنث
  نکهیمعلوم بود قبل از ا  دیکش  یبه سمت اتاقش رفتو درو بست رامان هم پوف یا  گهید

به سمتم برگشت که باعث شد   نایباهم حرف زدن رامان کلفه بعد از رفتن سول امیمن ب
 بهش توجه کنم 

 م یباهم حرف زد ی_درباره آنالرامان 

 کردم  اخم

 کرد؟  فیتعر  نا ی_سول

 شمیاومد پ شبیکرد د فی خودش برام تعر ی_نه آنالمان را

داده   حی داشت که براش توض یرامان هم رفته بود به اون چه ربط شیپس پ هــــه
 بود؟ 

 ر ی برگرده ازم خوادی_امروز م

  تون یزندگ شدی نم یبد شده اگه اونطور یلیاتفاق افتاده خ  نتونیکه ب  ییزایچ نی_ا رامان 
 ی حق دار  خوردیرمق م  گهیطور د  هی

  دهیاتفاق که حاال فهم  نیفکر کنم از ا  هیدردش چ دونستمی اطراف نگاه کردم خوب م به
و اون   شمیجدا م لی من از د  ینطوریا کنهی بوده خوشحاله چون فکر م گناهیب یآنال میبود
فعل  کردمیفکر نم یبه آنال  گهیبهش برسه اما کور خونده بود چون من د  تونهیم
به وقت خودش   ذاشتمی نشون بدم م یعکس العمل شحرفا  نیا  در برابر تونستمینم
 مطمئن شده باشم  یاز همه چ زنمیدربارش حرف م یکه وقت یزمان
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که  ییزها ی قدر چ دیاالن با  نیبه خاطر هم م یعوض کن نویامکان نداره ا  گهید ی_ول
بهش نگاه   ه یزاو  نی از ا  یبهم داد وقت لرو یگرفت اما د  رویاز من آنال یزندگ  میبدون مویدار
 نمیبیخوش شانس م ی لیخودمو خ کنمیم

   دی به لباش کش یزد  بهم نگاه کرد دستاشو از هم باز کردو دست یپوزخند رامان

 اره؟  یبرنده بش ی_باز تونسترامان 

سرشو کج کردو بهم نگاه کرد منم سرمو به سمتش برگردوندم با لحن طعنه  ستادیا  کنارم
 گفت:  یدار و پر از معن

 ست ین  ینره ازدواج شما واقع ادتی  ی_ولان رام

 گفتم: یدار یخودش با لحن معن نی دادم و منم ع لشیتحو یتلخ پوزخند

 _البته فعل 

 یمعن  یلیچون اون حرفم خ دیرسیم  ییجاها هیزد انگار داشت به   یزهرخند رامان
 داشت  

 خدافس نمتیبی_مرامان 

 خودش گفتم:  نیازش گرفتمو ع  رومو

 به سلمت  نمتیبی_م

دو   یمشت شد ول  یکردم دست راستم به آروم  یرفتنش نگاه ریرفتن رامان به مس با
رفتم درو باز کردم که باعث   نا یبه سمت اتاق سول ینبرد که بازش کردم بدون معطل هیثان

از سر جاش بلند    عی من سر دنیو به سمت در برگرده با د   رهی شد نگاهشو از لب تابش بگ
 بستم در اتاقشو شدو به سمتم اومد 

..باور کن من خودمم  خوامیواقعا ازت معذرت م   ی_آه هاکان..من..من درباره آنالنایسول
 ناراحتم لطفا به حرفام گوش بده  یلیخ
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 ره یسکوت باال اوردم که باعث شد خفه خون بگ یبه معن دستمو

  نی پس لطفا ا ستیچون حرفات اصل برام مهم ن یبد ح یتوض خوامینم رویز یچ چی_ه
 کارو نکن 

 _اما..نایسول

لبم گذاشتم که ساکت شد چشمامو بستم و ادامه   ی سکوت رو یاشارمو به معن  انگشت
 دادم 

 شه ینم یتلف یمعذرت خواه   هیبا  ن ی ا  یکرد یبزرگ یلیتو اشتباه خ  نا ی_سول

 اشتم.. دوست د یلیتورو خ نکهی_هاکان..من به خاطر انایسول

 زدم:  نعره

 _بســــــــــــــه 

از من    نایمثل سول یکیو بدبخت بودم که   ریهم بست من چه قدر حق یرو  چشماشو
 خوشش اومده بود

نه اما به خاطر   یکه از من گرفت ییزها ی به خاطر چ یدختر جوونو بهم زد  هی  ی_تو زندگ
 بخشمت  یوقت نم چیه  یگرفت ی که از آنال ییزها یچ

قرمز شده بود    ختیر یکه م ییکه از شدت اشکا  ییشدم با ترس و چشما کی نزد بهش
 بهم نگاه کرد 

   گذرمیوسط تلف شد ازت نم  نیاحمقانت ا   یکه سر کارها  ی_به خاطر بچه ا 

 : دمیصورتش غر  یشمرده با نفرت تو  شمرده

 که با تو گذروندم لعنت بشه  یی_دونه دونه لحظات و روزا 

 سمتش برگشتم  سمت در رفتمو بازش کردم به به
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 _لعنت بشه 

به   عیسر   ر یدرشو باز کردم که دم یدر اتاقشو محکم بستم به سمت اتاقم رفتمو عصب و
 سمتم برگشت 

 ی نگفته بود منتظرم ؟مهرانایکنی کار م یچ نجای_ا

  یشرکت کنارم بودو به معنا   نیا  یکه تو  یتنها کس م یبه سمتم اومد همو بغل کرد ریدم
 بود ریمبهش حس خوب داشتم د  یواقع

 یی ای _خودم بهش گفتم بهت خبر نده منتظر بودم خودت بریدم

 رفتمو روش نشستم  میسمت صندل به

 ؟ یاتاق من پلس  یهمش تو  ی_تو کار ندار

 کرد  یتک خنده ا  ریدم

 ی فوضول یاومدم برا  کنمی_کنارت عشق م ریدم

مطالعه کنم امضا کردم مهرانا دربارش    نکهیگذاشته بودنو بدون ا ز یم  یکه رو ییکاغذا
 هیموضوعشون چ  دونستمی م نیباهام حرف زده بود به خاطر هم

  یریگی نشد؟کارارو پ یاز طاها خبر نمی..بگو ببری دادن ندارم دم حی _فعل حوصله توض
 ؟ ی کرد

 فرو برد  بشیج  یدستاشو تو ریدم

 شهی م یکه چ دونمی نم یزده ول بشیکه غ میاطلع داد سی _اوهوم به پلریدم

 ؟ ی لی_مسئله تر

 ست ین ید یاما خبر جد میحرف زد  لهای_با وکریدم
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خودش سفارش داده بود بردم معلومه   یبرا  ریکه معلوم بود دم  یسمت قهوه ا دستمو
 منم نشسته بوده قهومو مزه مزه کردم   یصندل  یرو

 ن؟ یحرف زد ی در مورد چ یبا آنال  پرسمیسوال م  هی_و حاال من از تو ریدم

  حیبراش توض دینبود با  یسرمو باال اوردم بهش نگاه کردم خب چاره ا   دمویکش یپوف
 دادم یم

 

 ( لی)د

  یچه جواب  د یبا یدونیخودت که م یباهاش حرف بزن دیبا  نیلی..آچارهی..بهانی_هوف ال
 ی موضوعو کشش بد نی ا  دینبا  یبهش بد

 دیکش یآه  یبا ناراحت نیلیآ

 بهش نگاه کنم  گهی طور د ه ی  تونمی نم لید دونمینم یول هیآدم خوب یلیخ هانی_النیلیآ

 تو نوبته   یمانام  نیپس قسمت پسررو نبند..بب نیلی_آ

 یچه قدر همه چ میندار  دنی خندمون گرفته بود اما معلوم بود حوصله خند هردومون
داستان   ن یپوف آخر ا  نیلیاز آ  هانیاومد اما ال یخوشش م  هانیاز ال  یبود مانام دهیچیپ
   شهیم یچ

 پسره عاشق من شده  کنهینگاه نم یبه مانام یاصل اونطور  هانی_النیلیآ

 بتونن به توافق برسن  ینباش نشون یتو ب د ی_شا

 کنه ینگاه نم  یبه اون چشم به مانام هانیال فهممیمن م  لی _نه دنیلیآ

باهم حرف   میداشت مویاز رستوران بود رونیبه اطراف نگاه کردم ب  کمی  دمویکش یپوف
 م یزد یم
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 بگم خدا به دادت برسه تونمی بگم فقط م ی چ دونمینم گهی_د

 ببوسمت  ای_توهم برو به کارت برس بنیلیآ

که باز  میهمو پنج بار بوس کرد  شهیهم  نیع مویگرفته بود همو بغل کرد  خندم
اومد با    یهمون پنج باره در م شدیاما نم میکمش کن میکردیم یهمش سع دمیدیخند

 با حرص غرغر کردم  ن یلیرفتن آ

اون وقت که االن من   شهیرد م یتاکس هی هی ثان  یهر س نجایا یحالت معمول   ی_تو 
   شعوریبابا آقا هاکان هم هنوز زنگ نزده پسره ب یا  شهیدونه هم رد نم هی  خوامیم

دراوردمو شمارشو گرفتم سه بوق خورد تا باالخره جواب داد قبل از   فمیک یاز تو   لمویموبا
 بزنم خودش به حرف اومد  یحرف  نکهیا

 بهت زنگ بزنم خواستمیاتاقم م رفتمی_داشتم مهاکان

 گفتم: یلحن طعنه دار با

 ؟ یبگ یخواستیم یزی _چرا؟چ

 بود  نینتونستم جوابتو بدم به خاطرهم ی_نه تو که زنگ زدهاکان

 درباره رستوران بود  رمی گیوقتتو نم یلیخ_خب باشه 

 ی ذارینم ونیشده؟معموال مشکلت رستورانو با من درم  یخاص زی_چهاکان

 باشه؟  یباش  دیرستوران توهم با  ادیم  یعکاس یبرا  یمجله خبر  هی_

 ستاد ی تکون دادم که ا یبراش دست  عیسر  یبا اومدن تاکس  کهوی

 کار دارم   یلیقطع کنم خ دی_االن با 

 میزنی_باشه تو خونه دربارش حرف مهاکان

 باشه هاکان   ان ی _به مهرانا خانوم بگو که درجر
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 برنامم بذاره   یتو  گمی_باشه بهش مهاکان

 ؟ یی ای _پس م

رستورانت رشد کنه و تو   شهیکه باعث م یز ی چ نیهمچ هی  یتو شهی_مگه مهاکان
 شرکت نکنم یخوشحال بش

 زدم   یلبخند محو  ناخواسته

 من برم خدافس _

 نمت یبی_مراقب خودت باش مهاکان

 

 ( نیلی)آ

 ادی خوشش م گهی د یکیاز   هانیال  ی_اوم مانام

 چشماش گرد شد  یمانان

 ؟ ی ک گه؟اماید ی کی ؟از ی_چیمانام

 هول کرده بودم   کمی دمیبه موهام کش  یدست

 ه یواضح زی چ یول  دونمی_اصل نپرس..نپرس چون منم نم

 د یکش  یپوف یمانام

 گفته؟   یزیچ هانیال ای  نی لیآ یدی_تو خودت شنیمانام

 دم یاز رفتاراش فهم شناسمیخوب م  هانویچون ال یعنی_حدس زدم..

هم چه قدر   ا یژاپن نی حرکتو ازش نداشتم ا  نیزد که اصل انتظار ا یلبخند گنده ا   یمانام
 بن یعج
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 کشم ی_باشه من پا پس نمیمانام

 جا خوردم  یکه زد حساب  یحرف از 

تا راه کوتاهه منصرف   ییخوا یم گمی م نویا یتو ناراحت نش نکهیمن به خاطر ا   ی_مانام
 شو

گول   هانویال خوادیباشه به نظرم م یاون دختره هرک کشمی_نه نه من پا پس نمیمانام
 بزنه

 ام ی دادم فعل کوتاه ب حیترج دمیبه موهام کش  یدست

 میزنی رف ممن فعل برم دربارش ح  خوادیشماره دوازده صورت حساب م زی_م

 حرفم تکون داد دی به نشونه تا یزدو سر  یهم لبخند  یمانام

 

 ( لی)د

اونجا    ریکردم امروز که کلس آموزش تموم شد مد  یدستم بود باز  یکه جلو   یکیبا ک کمی
باهام   خواستنیم نی هم شاگردام به خاطرهم ن یباهام حرف زد که هم اونا از کارم راض

خوشحال بودم و سر از پا    یلیموضوع خ  نیببندن که براشون کار کنم از ا یقرارداد کل
از  یاما وقت  ری ازم گردهیبودم امروز برم دهیبود شن ومدهین یامروز هم آنال شناختمینم

هنوز نرفته باهام حرف زد که  رینخ دمیاومدم با دو به سمتم اومد فهم  رونیرستوران ب
هونه اورد که نتونسته سر کلس آماده بشه هرچند من  ب یکرده کل ریگ  نایو ا کی تراف ی تو
  خواستی نداشت فقط م یعلقه ا  یشپزبهونه بود اون که اصل به آ نهایهمه ا  دونمیم

روبه روم نشسته بود باهم   تی ریچشم من باشه و ازم حرف بکشه االنم به خ یجلو
و    هیتا فکر نکنه خبر  اون منم قبول کردم شنهادیرستوران البته به اصرار و پ  میاومده بود
 چیه یآنال  گفتیم  یهاکان کامل باور داشتم وقت یاما به حرفا  دونمینم ترسمیازش م
نبود   نطوریا   اوردیاسم منو م یوقت  دونمیبود اما نم یاومد خنث یتوش به وجود نم یحس

 کردم یحس نم میسور  یزندگ یبرا  ید یتهد  یاز طرف آنال نی به خاطرهم
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همه   شهی تفاوت بزرگ م هیاستانبول   امینگرفتم اما خب ب می_هنوز دربارش تصمیآنال
 داره   یبه کارا بستگ زیچ

 ؟ یکنیم  ی_چه کار

 _حدس بزن یآنال

برخورد   نطوریا  ادیاما من ز   کردیبرخورد م ی میاون کامل خوشرو بودو صم   نکهیا با
 سرد گفتم:  کردمینم

 ست ین ی_مطمئنم آشپز

 خوب درست کنه   یها   کیک خوادیکه م  یمعمار  هیمعمارم اما  هی_من  یآنال

خم شدم بهتر بود حرفمو بهش  زی م یرو  دموی کنار کش یکم کمویکردم ک  یخنده ا  تک
 زدم یم

منو   یکه اومد  یبه اون کلسا گفت یومد یآموزش ن یکه برا  میدونی هردومون م  ی_آنال
   یبشناس

 زد  یکوتاه لبخند

به  یآدم روبه روتو بشناس  یتونینم قهیپنج دق  یاما تو _درسته اومدم بشناسمت یآنال
 ازت بفهمم  یدی جد  یزایبازهم اومدم تا چ نیخاطرهم

 که داخل صورتم اومده بودو عقب زدم  ییبهش زدم با حرکت سرم موها  یلبخند

  ییزا یچ ه یاما من درمورد تو   دونمیواقعا نم یمنو بشناس  ییخوایم نقدریچرا ا دونمی_نم
 دم یفهم

 ؟ ی دیفهم روی_واقعا؟چیآنال

 _گذشتت با هاکان 
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 جا خورد  کم ی یآنال

 _هاکان بهت گفت؟ یآنال

 دم یزدمو خند   یحرص درار لبخند

 _اره چرا نگه 

 د یدستاشو بهم کوب یآنال

  یاز دستم ناراحت نباش دوارمی ام  یماسکمو از رو صورتم برداشت می_خب قبوله تسلیآنال
 ..یعنی

 یعصبان  یوام بدونمو بهم گفته نگران نباش تازه براکه من بخ یز ی_هاکان ذاتا هرچ
 شناسمت ینم ینداره حت یل یشدن از دستت دل

 دم یرکوراست پرس یلیدادم و خ هیتک میصندل به

 یی ای ن یتونستی؟میپارت ی_چرا اومد 

 با هاکان دوست بشم  تونمی که م کردمی _درواقع فکر میآنال

 گفتم:  یخنث عی رک وراست سر منم

 دی باش دیتونی _خب م

 اره یبه روم ن ادی کرد به خودش مسلط باشه تا جا خوردنشو ز  یسع یآنال

 میرفت  گهید  یجاها میآشنا شد گهی د یبا آدمها  گذره یوقته از ارتباطمون م  یلی_خیآنال
 فکر بکنه  ینطوریالبته اگه هاکان ا   خوامیم یلیدوست مثل هاکانو خ هیمن   میچرا نباش

 خوردم حتما باهم حرف زدن  کمیاز ک  کمیزدمو  یلبخند
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 یل یخ دمیدوست بودم خبر تصادفشو که شن یلی_من با هانا خواهر هاکان خیآنال
جور مواقع   نیبه هاکان زنگ بزنم اما نتونستم ا  خواستمیشدم اون موقع ها م شونیپر

 رفتار کنه یچه طور ایبگه  یچ دونهیآدم نم

 م حرفش تکون داد  دی به نشونه تا یگفتمو سر  یاوهوم

و نبود مادرشو براش پر   یکنی با کارن رفتار م یکنجکاو بودم بدونم چه طور  یلی_خیآنال
 ی کنیم

 باال گرفتمو بهش نگاه کردم  سرمو

 ؟ یبدون ییخوا یم زویچ نهمهیا   ی_چه قدر کنجکاو 

 منتظره گفتم   ریانداخت غ نی کردو سرشو پا یخنده ا  تک

 خونه ما  ای_ب

 دم یجا خورد به وضوح گرد شدن چشماشو د  یحساب یآنال

 ؟ ی _چیآنال

 م؟ یه ینیبیکارنرو هم م میزنیحرف م م یخور یم یدنینوش م یخوری_باهم غذا م

 

 ( نیلی)آ

 نی اومده به خاطرهم  یبه چه بهونه ا  دونستمیاومده بود رستوران م هانیال امروز 
 یبگم هجوابمو بهش  یچه طور دونستمیگوشه و باهاش حرف زدم نم هی  دمشیکش
دلش   خوام ی بدم که نم حیکردم براش توض یسع دمیپا اون پا کردم خودش گفت فهم نیا

 دمیبود جوابتو شن شنهادیپ  هی شکنهگفت نه مزخرف نگو چرا دلم ب عی بشکنه اونم سر
 میتونیکار کنم فقط تونستم بهش بگم که م یچ  دونستمینم یبگم حت یچ دونستمینم
بهم زد اعصاب   یتکون دادو لبخند  یکه اونم سر میگذشته ها باهم دوست باش نیع
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احمق بود که معلوم نبود داره چه   ی لی اون د  یحرفا یموضوع نبود برا   نیا  یبرا  میخورد
  ادی  کهویحد..پوف خدا    نیخونمون آخه آدم تا ا ا یبرداشته به دختره گفته ب کنهیم یلطغ

معلوم بود فقط به    هانیاما ال زدنی داشتن باهم حرف م یمانام هانویعصر افتادم که ال
چه قدر   کرد ی باهاش برخورد م یمیصم  یاما مانام  زدیدوست باهاش حرف م هیعنوان 

 پووووووف  سوختیدلم براش م

 

 ( لی)د

 می د یثبت شد فهم  خیتار  یاالن اسم تو تو   خورمیقسم م  لی؟دی کار کرد   ی_چنیلیآ
آخه؟به هرحال عشق   یا چرا به خونت دعوتش کرد ام   یدعوتش کرد یبه پارت یاشتباه

  رنی نم نیهزار سالم بمونن از ب  موننی م کی مثل پلست نایا گهی سابق هم عشقه د
 ؟ یفهمیم

همونطور که تند تند داشتم کارامو   فتهیکنم تا ن می گوشم تنظ ی تو موی کردم هندزفر یسع
 گفتم:   کردمیم

  یک نیهست بب شیز یچ هیدختره   نیدرکم کن مجبور بودم دعوتش کنم ا  نیلی_خب آ
 خبردار بشم  شیواقع تیتا از ن ادیبا هاکان فقط دوستن..پوف بذار ب  گهی م نکهیگفتم با ا 

  یکار ه ی  خواستمیم نیتزئ  یمشغول خورد کردن کلم بنفش بودم برا   یوسواس خاص با
 ست یردن ندرست ک کیک  یکنم که بفهمه استعداد من فقط تو 

  نشونویتا ولتاژ ب  یکه دوتاشونو کنار هم بذار نهیتو ا تی_آها روباه خانوم البته ننیلیآ
 گفت؟  یموضوع چ نی خب هاکان درباره ا یری اندازه بگ

  یدوست داشت سس رو  یلیزدم چون هاکان خ مویبهش آبل کمیهم زدم  کمی  سسمو
 ترش باشه یمرغ و بوران

 شه یم  زینگفتم خبر نداره سوپرا  ی زی_هنوز بهش چ
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 : دیجا خورده بود با حرص غر  یکه حساب نیلیآ

 ی کردنات اون بدبختو دق بد زیسوپرا  ن ی_فکر کنم آخرش با انیلیآ

  عیافتاد که سر   میهندزفد یها  یاز گوش یکیفر گذاشتم  یکردمو مرغو تو  یخنده ا  تک
 گوشم گذاشتم و به سمت خورد کردن کلم ها رفتم   ی تو

شوکه   ریتاث  ییخوایرسما م یتو رسما االن از هممون گذشت  شهیهنوز باورم نم  ی_ولنیلیآ
 یر ی عکسشونو بگ کیل یتا اون لحظه چ یروش بذار  یکننده ا

 به نشونه تاسف براش تکون دادم  یکردمو سر یخنده ا  تک

خواهر   نی اون ساب مردرو کمش کن دارم با ا  یصدا   کمیگور به گور شده   لی ن ی_انیلیآ
  نیهمچ هیدربارش فکر کنم  نمیاگه من چهل سالم بش یعنی..زنمیباهوشت حرف م

 رسهیبه ذهنم نم یزیچ

دختر   نیا   ستی ن نیمشکلم ا   گمی م ؟بهت ید یلفت م  نقدریدرک کردن ا  یچرا برا  نیلی_آ
 ادیکاسس بذار ب مین ریز  ی کاسه ا  هی مونهیم نجا یچرا اومده چرا ا 

 زی م  یرو  کی خوشگلو ش یلیکلم هارو که تموم کردم به سمت ظرفام رفتمو خ کار
 دم یچ  مونینهارخور

 برگرده  خوادیو چرا نم خوادیم یبفهمم ازمون چ دی_با

 نهیخونه خوبتونو بب ادیبذار ب یوقت ملقات نذاشت رونیب یکرد  ی_نه تو کار خوب نیلیآ
 بخوره تو صورتش  یلیس هی نهیع تون یخوشبخت نهیبب تونو ی زندگ یگرم

داره   نی لیبود اما حاال که آ  گه ید  یزایباال انداختم من هدفم چ یشونه ا دمویکش یپوف
  گهید ی که من داشتم دارم ناخواسته کارها یکه علوه بر اون برنامه ا فهمم یم  زنهیحرف م

 دارم  نیلیمثل آ  ی به نفعمه چ قدر خوبه دوست یلیکه خ  دمیهم انجام م  یا
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اون از غذا   یکنیدرست م یخوب یغذاها  یدیتدارکات د  یامشب کل ی_حتما برا نیلیآ
  ری بهونه کن قشنگ حالشو بگ نویتوهم ا  شهیقشنگ له م ست ین شی حال  یزیپختن چ

 باشه  تونهی توهم نم یتار مو  هی  یحت هیمگه اون ک

به تو   لروین کنمیقطع م گهی د یکنیپمپاژ م یکه دار یانرژ  نهمهیجان با ا نیلی_ممنون آ
 سپارم یم

  زویاالنم مودب داره م فشهیچون فقط اون حر   یبسپار دیبه خدا با لروی_واال ننیلیآ
 برامون درست کرده  یچ ستیمعلوم ن م یشام بخور نهیچیم

 _دستت درد نکنهلین

 شه یشون شروع مباز کلکل  دونستمیکردم م یخنده ا  تک

 

 )دو ساعت بعد( 

 اومد   یهم دنبالم با غرور خاص  یسمت آشپزخونه رفتم آنال به

  یتوش..از محوطه جلو  لیهم وسا  شیداخل ونی _خونتون واقعا قشنگه هم دکوراسیآنال
 خوشم اومد سرسبزو دلبازه یلیهم خ ل یو

 _ممنونم 

  گهیدور د  هیهارو  یدنیباز کردم نوش خچالویو در   ستادمی بهش زدم پشت اپن ا یلبخند
 چک کردم 

 رسهی _االنام هاکان م

 کرده  ری گ کی _اوهوم احتماال تو ترافیآنال
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  شتریب شمونیپ ادیتمومش که کرد م ده یانجام م فشویاتاقشه داره تکال  ی_کارن هم تو
نمره هاش همه   گهیراستم م  فهممیدرسامو م ینطور یا  گهیخودش م خونهیشبا درس م

 خوبن  

 خوره؟ ینم ؟شامی _غذاش چینالآ

 کردمو سرمو کج کردم  یخنده ا  تک

شامشو    دی زود بخوابه دو ساعت قبل از خوابش با دیما..چون کارن شبا با   می_قانون دار
باهاش شام   شتریحساسه ب زامی جور چ نی ا  یخورده باشه که با شکم پر نخوابه هاکان رو

 خوره یشام م ییتنها  برهیهاکان طول م یمثل امشب که کارا  ییاما خب وقتا  میخور یم

 ی _آخیآنال

  مویکه ناراحت نشه و تنها نباشه شام اصل خورمی م  ششیپ کمیوقتا منم  ی_البته بعض
 خورم یکنار هاکان م

 تکون داد  دی به نشونه تا  یباال دادو سر ییابرو  یآنال

رابطه   نکهیاومده بود آخه قبل از ا   اینوزاد بود تازه به دن دمیکارنو د یبار وقت  نی_آخر یآنال
مراسمو عقب    نیخواهرش باردار شد به خاطرهم میبشه و ازدواج کن یمنو هاکان جد 

 ال یخیکه خب..پوف ب میانداخت

خونسرد به خودم گرفتم امشب قرار بود   افهیدستام مشت شد اما بازش کردمو ق کمی
حرص خوردنم هست قشنگ   ی باشم وقت برا لکس یر  دیشب من باشه نه اون پس با 

روبه روم درباره گذشتش با هاکان حرف   یبه راحت نقدریکنه وگرنه ا تمی اذ  خوادیمعلومه م
 مثل اون به هدفش برسه یکینبودم که اجازه بدم  ی و منم دختر  زدینم

  یبار بغلش کرد تا حاال اونطور نیاول  یاومد و هاکان برا ایکه کارن به دن ی_روز یآنال
 بودمش   دهیند

 بود؟  ی_چه طور
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 شده بود انگار بچه خودشو بغل کرده  یاحساسات یلی_خیآنال

 گفتم: ینگاه کردم با لحن منظوردار بهش

 با بچه خودت ندارن  یفرق چیبرادرزاده ه ای _خواهرزاده 

 انداخت باال  یشونه ا یآنال

 شنیاما بچه خود آدم نم  دونمی_میآنال

 همو دوست دارن  می لیبهم وابستن خ یلی_هاکان و کارن خ

  کمیکرده بود   ویکه و  یی اپن گذاشت سرشو کج کرد که باعث شد موها یدستشو رو  یآنال
 کج بشن

 ن یگرفت  نایخوشحالم که کارنو از سول یلی_خیآنال

 ؟ ی شناسیم نارویسول  نا؟مگهی_سول

رابطت با   ی راست میهممون باهم بود  ییزمانا هی اد ی _بله و متاسفانه ازش خوشم نمیآنال
 رامان چه طوره؟ 

  یگذاشتم رو  شویو بق  ختمیمرغم ر  یاز سسو رو   کمیباال اوردمو بهش نگاه کردم   سرمو
ها   یبوران خوادیکه خودش م یاونقدر  خواستیچون هاکان دلش م زمی ها بر یبوران

   ختیری مقدار م  هیهربارم  سس داشته باشه و 

 شهی گفت هم  شهی_رامان دوست خوبه منه هاکان هم از رابطمون خبر داره مام م
اما هنوز هممون    میاز هم جدا شد کم یو هانا فوت شدن   نیالبته االن که راد میباهم

 هست  نمونیو رامان هم ب می شیدور هم جمع م

 درباره رامان حرف نزنه به سمتش برگشتمو گفتم:  گهید نکهیا   یبرا بعد

 ه؟ ینظرت چ مینیسالن بش یما تو   ادیآمادس بهتره تا هاکان م ی_همه چ
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 زد  یلبخند  یآنال

 _موافقم یآنال

  یهاکان اومد با خوشحال کهویتو سالن  میبر می اپن آشپزخونرو دور زدم خواست نکهیهم
 جا خورد   یحساب  یآنال دنیبهش نگاه کردم با د 

 م یزندگ ی_اومد..خوش اومد 

  دیدستشو دور کمرم انداختو گونمو بوس هیاونم   دمیبه سمتش رفتم گونشو بوس بعد
 کتفش گذاشتم   ی دستمو رو  هیخودمو بهش چسبوندمو  

 م یمهمون دار   دونستمی _نمهاکان

 برگشتمو با لبخند بهش اشاره کردم بعد به سمت هاکان برگشتم  یسمت آنال به

 میحرف بزن  مویباهم باش کمیشام دعوتش کردم که   یامشب مهمون ماست برا   ی_آنال
 خونم  یچون سرت شلوغ بود نخواستم بهت زنگ بزنم آقا 

 د یهاکان از کلمه آخرم جا خورد اما خودشو نباخت خم شدو دوباره گونمو بوس کهوی

 _باشه خانومم کارن باالس؟ هاکان

 خونهی_اوهوم درس م

 برگشت سرد گفت:  یبه سمت آنال  هاکان

   یاومد   یکرد ی_کار خوبهاکان

  نیبه هم یزد دستشو جلو اورد با هم دست دادن اما آنال یهم به روش لبخند یآنال
کارو هم    نیا  یاما هاکان سرد حت  دیعت نکرد به سمتش رفتو دو طرف گونشو بوسقنا

 تکون دادو گفت: یزدم سر یبهم کرد که به روش لبخند  ینگاه مینکرد هاکان ن

 شتون یپ  امی _من برم لباسامو عوض کنم مهاکان
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 برگشتم  یرفتن هاکان به سمت آنال با

   زی سر م  می_پس ماهم بر

 

 (( نایسول

خودم جمع   یصورتم گرفتمو پاهامو تو   یدستم مچاله کردم دستمو جلو یتو دستمالو
  خواستمینم دادمیداشتم جون م گرفتمی که داشتم جلوشو م ییکردم از شدت زجه ها

پر بود که با   یلیبفهمه که باز عذا گرفتم دلم خ  خواستمیخبردار بشه نم یزی از چ نیانگ
منو دوست   گهی شد همه ازم متنفر شده بودن د رپ  شتریرفتار امروز هاکان و رامان ب

کسو تنها شده بودم   یاومد عذاب آور بود چه قدر ب یکه سرم م یینداشتن چه قدر بلها
پاکش کردم   یدستمو به سمت چشمام بردمو به آروم سوختیخودم م ی چه قدر دلم برا

باز شدو   تاقشدن در ا ری از قبل دوباره اشکام سراز   شترینداشت ب یا  دهیفا  چیاما ه
 وارد اتاق شد   نیانگ

 ؟ یی_عشقم..کجانیانگ

دستمالو   کنمیم هیتخت نشستمو دارم گر   یکه چرخوند چشمش بهم افتاد که رو سرشو
 باال نره  میگر ی دهنم فشار دادم تا صدا  یجلو  شتریب

  هیگر یدار ؟تازهیمرغ پر کنده اونجا نشست نی چه وضعشه چرا ع ن یدلم ا زی _عزنیانگ
  نایسول م یندار  یا  گهی که شده راه د هیکار نایکارو نکن سول نیا کنمی م ؟خواهشیکنیم

 نو یبفهم ا

به   یبه خودش نگاه کردو دست کمیداخل اتاق رفت  یقد نهی مکث کرد به سمت آ  نیانگ
بعد سرشو چرخوندو به تابلو عکس بزرگمون که عکس هردوتامون بود نگاه   دیکش ششیر

 کرد 

 م یشاممونو بخور نی پا می_عشقم بلند شو بر نیانگ
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 و هق هق هام خشدار شده بود گفتم: هیکه از شدت گر  یی با صدا  یسخت به

 _همه ازم متنفر شدن 

 هم بست  ی چشماشو کلفه رو  دویکش یپوف نیانگ

 _رامان..هاکان 

بهم نگاه     سادیتخت وا  یزد به سمتم اومد روبه رو ی پوزخند نیهاکانو که گفتم انگ اسم
 کرد 

 شد فی دوست نداره؟ح گهیپس هاکان د  یاله  ی_آخنیانگ

 : دیشده بود غر جادی که درونش ا یبا غضب و حرص بعد

_هاکان از همون اولم تورو دوست نداشت اون آقا رامان هم که حواسش به نیانگ
کلمه هم حرف نزد   هی یکردن اون حت رونیخونوادت تورو از خونه ب یوقت   ستیخودش ن
 نو ینفر باشه که دوست داره اون منم بفهم ا هی ی زندگ نیا  یاگه تو 

وقت ازم    چیدرسته هاکان منو دوست نداشت اما ه زدیحرفو م نی ا  رحمانهیقدر ب چه
 یرامان هم حساب نهیمنو بب  گهید  خواستینم ی متنفر نبود اما حاال متنفر شده بود حت

  یانگار همه بهم پشت کرده بودن حت  ییطورا هینسبت به من عوض شده بود   تشیذهن
 تونستم ی نم گهیاوضاع د   نیبگم االن با ا رویبهشون همه چ  خواستمیدرصد م هیاگه 

 دوست ندارم  گهی _اما من د

 آروم آروم  ستین یعجله ا  یش یدوبارم عاشقم م  ی_منو به وقتش دوست داشتنینگا

وارد    یگم کنه تا خلص بشم از وقت میاتاق از زندگ نیگورشو نه از ا  خواستیم دلم
فکر   شهی اطرافمو از دست دادم اما من احمق هم ی شده بود دونه دونه آدما میزندگ
  مویکه خوشحال خوانی منو نم ا ی شهی م شونیاطرافم بهم حسود   یکه آدما  کردمیم
 خوان ینم
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  یگفتم غذاها  میشام کوفت کن یدوتا زنوشوهر واقع نی ع نی پا میبر  نای_پاشو سولنیانگ
 مورد علقه تورو درست کردن 

 گفتم:  هیبهش نگاه کنم با گر  نکهیا  بدون

 ست یگشنم ن خورمینم یزی_من چ

 یتوجه چی تخت گذاشتو به سمتم خم شد اما من ه یرو به سمتم اومد دستشو  نیانگ
 دادمو سرمو به سمت مخالفش چرخوندم  هیبهش نکردم به تاج تختم تک

جملرو تکرار کردم که طناب دارت دست منه حاالم    نی..خسته شدم از پس انای_سولنیانگ
تکرار   نویدوباره ا میخوری باهم شام م نی پا  ییای بعدشم م ایخودتو جمعو جور کنو ب

 نا یسول کنمینم

چشمام   ی اتاق رها کردم دستمالو جلو   یو صدامو تو  دیبسته شدن در اتاق بغضم ترک با
من    یو شکنجه ها یبدبخت رهیجلوتر م یگرفتمو زجه زدم چه قدر بدبخت بودم هرچ

 چه قدر آخه خدا چه قدر  شهی از قبل م شتریب شترویب

  یرفتم ساعت رو  زمی تختم بلند شدمو به سمت م  یاز رو  عی افتادم سر   یزیچ  هی ادی  کهوی
دستام فشارش دادم و   یضبط گذاشته بودم برداشتم تو هیکه  رشوی برداشتمو ز  زمویم

 کردم یم  یکار هی  دیبا شد ینم ینطوریا  ستادمی ا نهی آ یروبه رو 

 

 ( لی)د

 زم ی دستت درد نکنه عز لی بودن د  ی_غذاهات عالیآنال

 جان   ی_نوش جونت آنال

 م یهم دنبالم اومد باهم وارد سالن شد   یآنال اوردمیم  روی چا  ینیس  کهیدرحال

 رستورانمم منتظرتم  یتو یبمون نجایا   شهیهم ی_اگه برا 
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به سمت نوارگرامفون هاکان رفتو   یوارد سالن شد آنال  بود یهم که پشت سر آنال هاکان
 از دور بهشون نگاه کرد  

 استانبول بمونه   شهیهم  یبرا خوادی م  یکه آنال ی_هاکان فکر کنم خبر ندار

 برگشتو گفت:  یمبل نشست معلوم بود واقعا خبر نداشته به سمت آنال  یکنارم رو  هاکان

 شد؟  یچ ری _ازمهاکان

دادو با دستش کارتون نوارهارو   هیپشت سرش تک  واری به سمت هاکان برگشت به د یآنال
 لمس کرد 

استانبول بعد از سالها که اومدم   ارمیشراکت اونجامو بهم بزنم شرکتمو ب خوامی_میآنال
 که چه قدر دلم براش تنگ شده   دمیفهم نجایا

چرا    دونستمی م احساسات درونمو پنهان کنم خوب  نکهیزدم فقط به خاطر ا یلبخند
همون   ایباشه تا مدام جلو چشم دوستش    نجا یا  خواستیم  کردیکارو م نیداشت ا 

 هاکان باشه  

رفتار کرد گاها با عجله  یعجله ا  دینبا  شهیگرفته م یماتیتصم نی همچ ی_وقتهاکان
 ره ی گیآدم م ی اشتباه  ماتیتصم

 یبود هرچند خنث ومدهیبمونه خوشش ن نجایا  یقراره آنال نکهیمعلوم بود اصل از ا  هاکان
  ای که آ دمیپرسیازش م  یتودار بود ول شهیشده بود هم یبود نه جا خورده بود نه عصب

 االن جوابم معلومه   نینه هرچند از هم ایخوشحاله  

 ل؟ یمگه نه د یر ی شهر قرار نگ نیجذبه ا ریامکان نداره تحت تاث  ی_ولیآنال

 به روش زدمو رکو راست گفتم:  ی سمتش برگشتم لبخند به  یاسمم از زبون آنال دنیشن با

 جذبش قرار نگرفتم خونه کارم درسم ریتحت تاث  زمی _نه عز

 بهم زد  یبعد به هاکان اشاره کردم که لبخند محو و



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1696 
 

شهر   هی یتو  یزندگ ییوگرنه اگه نظر منو بخوا   نجامیمنم ا   نیواسه هم  نجاسیا  می_زندگ
 دم یم  حیترج کویکوچ

قراره   دونستیانداخت انگار م نی تکون داد بعد سرشو پا یباال دادو سر ییابرو  هاکان
 اوردم ی جروبحث باشه که قطعا من کم نم ی سر  هیشاهد 

 درسته؟  ی بود ی اومد  ای_تو از آنتاک یآنال

  یطعنه بزنه اما منم طعنه ها خوادیم دونستم ینگاش کردم م  ینگفتم فقط خنث یزیچ
اومدم منو    کی شهر کوچ ه یاز  نکهیبابت ا  ستتونیخودمو خوب آماده کرده بودم نم

 شهر بزرگ اومده بود موفق بودم  هیمسخره کنه چون منم به اندازه اون که از 

  کنهیبزرگ اونو خسته م یکشمکش شهرها  ادیم  کی شهر کوچ هیکه از   ی_البته کسیآنال
 ی سخته که سرپا بمون  نجایواقعا ا 

  ایکه  فهموندیپاش زد انگار داشت بهم م یدو ضربه آروم به رو  دو یکش  یپوف هاکان
 ینگاهشو به سمتم برگردوند لبخند جذاب دمیمن جوابشو م  ای  یدیم  یطور هیجوابشو  

 جا بخورم  کم یرفتارش   نی بهم زد که باعث شد از ا

 و تنگ    کیکوچ  یجا هی یتو  نهیکه اومده باشه مهم ا  یی_از هرجاهاکان

 قلبش گذاشتو ادامه داد یدستشو رو  بعد

 _حبس شده هاکان

تر   ظیبهش نگاه کنم هم لبخندم غل یبهم زد که باعث شد هم با غرور خاص یچشمک بعد
  یحرفا زد یحرف م  یبود اما وقت یبود مرد کم حرفو ساکت نطوریهم شه یبشه هاکان هم

حفظ ظاهرش    یبرا  یلبخند یجاها آب بخوره آنال   یلیاز خ شدی که باعث م زدی م یبامعن
بحثو تموم کنه چون   نیا  خواستیکرد فکر کنم نمیکار م یکارو نکنه چ ن یزد هرچند ا
 ادامه داد:

 م یهست  یشهر یعادت دارم منو هاکان هردو آدم ها یشلوغ نی_من به ا یآنال
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به سمت مبل روبه   یهم انداختم آنال ی پامو رو یگذاشتم با لوند زیم  یرو  موی چا  وانیل
 اومدو نشست منو هاکان    یرو

  یکه تو  ییطرز فکر آدما ی تو  شهی هم نیا  یدونیتوهم نزن م  یکی جان حداقل تو  ی_آنال
 تجربه کردن   ادی و ز   دنیفهم ادیبزرگ بزرگ شدن هست حس ز  یشهرها 

 به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد انگار از حرفام خوشش اومده بود  هاکان

به همه جارو داره اگه   هیاگه موضوع کار باشه مشکلت شب  ستین یز یچ نیهمچ ی_ول
  دیکنیکه فکر م یاونطور یعنی   گسید  یهات مثل همه دانشجوها  هی حاش  یدانشجو باش

 ن یندار یبیمتفاوت و عج یزندگ

  ی تکون داد بعد منتظر به سمت آنال دی به نشونه تا یسر دویابروش باال پر هی  هاکان
که ظاهرش   نمونیا نشسته بودو داشت به جروبحث بم  نیبرگشت خندم گرفته بود ب

گوش   میکرد ی همو له م مویزدیبهم طعنه م میمودبانه بود اما قشنگ معلوم بود که داشت
 داد یم

  یهم تو   یمدت  هیاستانبول درس خوندم  ی بزرگ شدم و تو ری..تو ازمدی_خب شایآنال
اصل   کیکوچ یجا  نیبزرگ بودم به خاطرهم ی شهرها یتو   شهیکردم هم یزندگ ورکیوین
 ه یچه طور دونمینم

سرشو به سمت من برگردوند به سمتش برگشتم که منتظر به حرف اومدنم    نباریا  هاکان
دونه برداشت   هیبه سمتش گرفتم که  زویم  یرو ی نیر یهاکان زدم ش ی به رو  یبود لبخند 

 : گفتم داشتمیظرف برم یاز تو  ینیریش  هیداشتم   کهیدرحال

 ی دونیچشمه و بولدورم هست حتما م یدونی_م

پاش گذاشته بودو با انگشتاش   یدست راستشو رو  یخندش گرفته بود به آروم هاکان
به سمتش  دویدست کش نکاریصداش زد از ا  یآنال یروش ضرب گرفته بود اما وقت

 برگشت 
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با منظره اعثمان داشت هنوزم هست   یکه تراس بزرگ یی_هاکان تو استقلل ون جا یآنال
 نه؟  ای

 کج کردو گفت:   لیم یلباشو ب  کمی  هاکان

 وقته نرفتم  یل یخ دونمی _نمهاکان

 لبخند گفت:   هیبه سمتم برگشت و با  یآنال

 ل؟ ید ی _تو اونجا رفتیآنال

 _نه نرفتم 

 باال دادو به سمت هاکان برگشت  ییابرو  یآنال

 ی شیعاشقش م هیقشنگ یلیخ یا جا روز ببر اونج  هی  لروی _هاکان دیآنال

 _مطمئنم 

  یکه همون لحظه صدا  دی کش یانداخت بعد پوف  نی باال دادو سرشو پا ییابرو  هاکان
  دیسابق پر ن یوارد سالن شد ع یکارن با خوشحال میکارن باعث شد به سمتش برگرد 

 سالنو دستاشو از هم باز کردو گفت:  ی تو

چمنا دراز   یرو  لیبا د  رونیب  میهاکان کارن جونت درساشو تموم کرد بزن بر   یی_داکارن
 میبکش

  یشد بعد به آروم میقا واری کارن فرار کردو رفت پشت د کهویکرد   ی تک خنده ا  هاکان
دستشو شکل تفنگ دراوردو روبه هاکان   کهویبعد   رونی اورد ب واریسرشو از پشت د 

 نشونه گرفت 

 ؟ یاز ب ییا یم  یی_بدو دا کارن

نکرد    یکه کارن بود نگاه  ینگاه کرد اما به اون سمت یشیاونورو نما  نوریا  کمی  هاکان
 کاراشون بودم  نیزدم عاشق ا  یناخواسته لبخند محو
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 نمت یب یبل؟نم طونیش یی_کجاهاکان

 اورد  ن ی که باورش شده بود دستشو پا کارن

 ییدا نجامی_من اکارن

بلندش کرد   نیزم ی به سمتش برگشت به سمتش رفتو بغلش کرد از رو عیسر   هاکان
 د یآروم شکمشو قلقلک داد که کارن خند

راحت به دشمنت   نقدریا  ؟چرای اریب نی اسلحتو پا  دیوقت نبا  چی_به شما نگفتم ههاکان
 ؟ ی کنیاعتماد م

کان  تو آغوش ها کمی  کردیکه داشت با لبخند بهش نگاه م  یآنال دنیبا د دیخند کارن
 کارش دل ضعفه گرفتم نیشد که از ا  میقا

 ..درسات تموم شد؟ یی_خجالت نکش عشق دا هاکان

 _اوهوم کارن

  یزانوهاش خم شدو دستشو رو  یگذاشت روبه روش رو  نیزم  یکارنو رو  هاکان
 اشاره کردو گفت:  یبازوهاش گذاشت به آنال

 دوست مشترک منو مادرته   سی ..اسمشم آنالزمیعز ننیاومدن شمارو بب شونی_اهاکان

و   دیبرگشت هاکان عقب کش  یبلند شد کارن اسم مادرش که اومد به سمت آنال هاکان
 د یسرشو بوس  یجلو رفتو گونشو نوازش کردو رو  یآنال

 _سلم آقا کوچولو یآنال

 _سلم کارن

 ی بزرگ شد  یلیماشاهلل االن خ یبود  نقدریا  دمیکه تورو د  یبرا  نی_من آخر یآنال
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اره بازوبسته کردم معلوم   یبهش زدمو چشممو به معن  یمتم برگشت لبخند به س کارن
 کشه یخجالت م یبود کارن از آنال

 _ممنون کارن

 بغلت کنم؟  تونمی_میآنال

 یعنیباال داد که  ییباز به سمتم برگشت خندم گرفته بود هاکان بهم نگاه کردو ابرو  کارن
 یبراش دراوردم چشممو به معن یونو کارن زب ی من به دور از چشم آنال  یدارم برات ول

برگرده سرشو   یبهش زدم که باعث شد به سمت آنال یاره براش بازوبسته کردم و چشمک
از کارن جدا شد   ینکرد آنال یکار چیهم بغلش کرد اما اون ه ینالاره تکون داد آ یبه معن
مبل نشست    یبرگشت و رو یآنال  دیموهاش بردو خند   یبهش زد دستشو تو  یو لبخند 

 کارن هم به سمت هاکان رفتو روبه روش نشست 

 یچی _سنگ کاغذ قکارن

شدن کارن به سمتم برگشت   یکارن جلو اوردو آماده باز  نیدستشو ع دویخند هاکان
 تعجب بکنه یاما آنال   رهیخودشو لوس کرد که باعث شد هاکان خندش بگ

 جون..عشق خونمون..آشپز نمونمون  لی_دکارن

 کردم  یا  ندهخ

 کارن؟  ییخوا یم ی_چ

 ؟ یاری برام م خوامی_آب مکارن

 کردمو بلند شدم هاکان هم شروع کرد به آروم قلقلک دادنش  یا  خنده

 عه  یمگه بزرگ نشد   یکشی_زبون دراز خجالت نمهاکان
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  ارهیب یز یچ یگی بهش م یاما تو وقت  ارهیندارم گفتم آب ب ادیشما توقع ز  نی_من عکارن
 یتوت فرنگ  کیملک ش ی گفت شبیتازه د یکن یدرست م خوام یم  وه ی فلن آبم یگیم
 خوام یم

 باال داد ییآبشو دستش دادم که از دستم گرفت هاکان ابرو  وانی سالن شدم و ل وارد 

 کارن؟  ای خواستم  کی من ملک ش  لی_د هاکان

 _خب کارن خواست اما به نفع توهم تموم شد  

 د ی خوای که م یزیچ هی  ای ی د یخر  دیبر  دی خوای م  ..باالخره کهاس؟باشهی نجوری_اهاکان

مبل خودشو به سمت هاکان کشوندو بازوشو گرفتو محکم بوسش کرد   یرو  دیخند کارن
 م یرفتار بچگونش بخند نی به ا یکه باعث شد منو آنال

 ل؟ یمگه نه د  یدی که بگه انجامش م لی_دکارن

بهش  یچشمک  دمویخند یباال داد اما من با غرور خاص  ییبه سمتم برگشت ابرو  یآنال
 خت یکارن بردو بهمش ر ی موها  یدستشو تو دویزدم هاکان هم خند 

 م؟ یکن یباهم باز  ییا ی_کارن میآنال

 برگشت  ی به سمت آنال یسوال کارن

 _چرا؟ کارن

 جا خورد اما خودشو از تکوتا ننداخت  کم ی یآنال

 م؟ یکن یبا اونا باز  یدار نیو ماشت   گذرهی فکر کردم خوش م دونمی_نمیآنال

 تکون دادو گفت:  نیبه طرف ی که سر میهمراهه هاکان به سمت کارن برگشت همزمان

 کنم یباز  نام یاالن با ماش  خوامی_اما من نمکارن

 که  یبلد میکن یکلمات باهم باز  ی_پس باز یآنال
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 اما االن حوصلشو ندارم  میکنیم یباز  می و دا لی شبا همراهه د ی_اره بعضیآنال

بود به  ومده یخوشش ن  یاز آنال  ادیمن متوجه شده بود که کارن ز  نی هم ع هاکان
به   عی تکون داد کارن سر کمیدادو  ابروهاشو باال داد سرشو  هیبه مبل تک نیخاطرهم

 سمتم برگشتو گفت: 

 ده؟ یوقت خواب من نرس  لی_دکارن

تو   کمی م یا خب امشب چون مهمون دارام گذرهیداره ازشم م یکارن جان حت دهی_رس
 م یکرد  جادیا  ریی وقت خواب تو تغ

 ستاد ی مبل بلند شد روبه رومون ا ی از رو کارن

مدرسه بعد از  رمیم  شمیبخوابم فردا صبح زود بلند م دیاما من با  خوامی_معذرت مکارن
صبح   تونمی بخوابم نم ری د میخریم  یلباس ورزش می ری بهم قول داده که باهم م می اونم دا
 بشم داریزود ب

که هرشب    یروبه کارن یدار یباال دادو با لحن معن ییبه سمت کارن برگشت ابرو  هاکان
 گفت: دیخوابیم  رفتی به زور منو هاکان م

 قرار داد  ر ینسبت به وقت خوابت منو تحت تاث تتی_آقا کارن حساسهاکان

 به سمتم اومد   دویخند کارن

 _خم شو بوست کنم برم بخوابم کارن

خم شدم گونمو بوس کرد بعد به سمت هاکان برگشت که داشت با لبخند  دمویخند
 کرد یبهمون نگاه م

 تو روتو اونور کن   یی_داکارن

فرار کرد هاکان هم   دویشد که کارن با ذوق خند ز یخ میسر جاش به سمت کارن ن  هاکان
 رفتار کارن انگار بهش برخورده بود  نی برگشتم که ا یبه سمت آنال  دیخند
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االن    میزود بخوابه جروبحث دار دیبا  نکهی_تعجب آوره..هرشب منو هاکان سر الید
 ام یمن برم کارنو بخوابونمو م   ادیخوابش م

 

 ( ی)آنال

انداختم منو هاکان باهم تنها شده    نی و خروجش از سالن سرمو پا لی بلند شدن د با
 از سر جاش بلند شدو گفت:  عی چون هاکان سر  اوردیدووم ن ادیز  ییتنها  نی ااما   میبود

 _منم برم قهوه آماده کنم هاکان

قرمزمو    یدست فی به نشونه باشه تکون دادم که بلند شدو رفت ک  یزدمو سر یلبخند
  دمی نگاه کردم د کمیآهسته به سمت کتابخونه بزرگ رفتم   یبرداشتم آروم آروم با قدمها 

 فمیخودمو هاکانو که با خودم اورده بودم از تو ک یاز عکس ها  یکی  ستین یکس
  کردیتوجهشو جلب م  ستادی ا  یکتابخونه م یکه هرکس جلو یکتاب قطور نی دراوردمو ب

 برگشتمو سر جام نشستم  ییسروصدا  چیگذاشتم و بعد بدون ه

 

 ( نای)سول

مبل نشسته بودو داشت مجله    یچشمش که رو  یدستم بود از جلو  وانمی ل  کهیدرحال
 سست و خسته رد شدم که صداش منو متوقف کرد   یبا قدمها خوندیم

شده که همش   دایباشه؟از کجا پ ری خ هیکاف ینگم ول یزیچ گمیخانوم..م نای_سولنیانگ
 ؟ ی خوریم یدار

که  یزی بودم چ ختهیر یدنی دستم بود نگاه کردم توش تا نصفه نوش یکه تو  یوانیل به
 سرد به سمتش برگشتم  یحد بخورم با چشما   نیه نداشت تا ا اصل سابق

 یگفتم خبر داشته باش یکنی م یرو  ادهیز  یدار ی لقمه هم نخورد  هی غذا  زی_سر منیانگ
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   نی_ولم کن انگ

 گفتم:  ستادمویسست رفتم آروم روبه روش ا  یسمتش با قدمها  به

غرورمو از دست دادم ولم کن القل به   تویشخص  کنم؟منیخودمو باهاش گم م هی_چ
 نده  ریخوردن من گ

دستشو به   ستادی مبل بلند شدو روبه روم ا  یاز رو عی ازش گرفتم خواستم برم که سر رومو
 سمتم دراز کرد 

 _اونو بده بهم  نیانگ

 که اجازه ندم  رتشی ازم بگ  خواست

 ارم یسرت م   ییبل هی_ولش کن وگرنه نیانگ

 روشو ازم گرفتو به سمت مبل رفت  نیول کردم که انگ  وانویل

 حالش بد بشه   خوادیکه تا االن نخورده حاال م یکس نی_حالو روزشو ببنیانگ

پنهونش کردم با  بمیج  یلباسم بردمو دکمه ضبط صدارو زدم تو   بیج یتو دستمو
بهش نگاه کردم اما اون   کمیمبل نشستم   یسست به سمتش رفتمو کنارش رو   یقدمها 
 بهم نکرد  یتوجه

 ی نابود کرد مویزندگ  یچه طور نکهی..ا نیکن انگ فی_تعر 

 چشمام جمع شد  یتو  اشک

 ؟ ی_داداشمو چه طور کشت

 ادامه دادم  یلروزن  یسمتم برگشت با صدا  به

 کن  ف ی؟تعر ی کرد ییچه کارا  گهی_د

 کنمی چرتوپرت نگو خواهش م  نای_سولنیانگ
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 ؟ یباهام رک حرف بزن ییخوا ی چرا نم مینداشت روی ا  گهیاز هم کس د  ر ی_نه بابا ما که به غ

 _تمومش کن نیانگ

 ؟ یدستور مرگشونو صادر کن  یتونست یکن چه طور فی _نه تعر

 جان باشه؟  ناینداره سول دهیفا   یکس یموضوع حرف زدن برا   نی_درباره ا نیانگ

   ستادمی بلند شدمو روبه روش ا  بردمیکارمو جلو م گهیطور د هی دی با شدینم ینطوریا

درسته؟ خواهر هاکان داداش من..اما جسارت   ؟یکه برادرمو کشت ی_پس جسارتشو داشت
 یکردنشو ندار  فی تعر

  نیبهم نگاه کرد چه قدر خوب داشتم با ا  یچشم  ری با خشم ز  دویکش یکلفه پوف نیانگ
 کردم ی م  کشیتحر  نهیپر از بغض و ک یخسته و سرد با لحن افهیق

 شــــــــــــــــــــــــــد  یشد؟جسارتت پس چ ی_چرا؟جسارتت پس چ

مبلش بلند شد روبه روم قد علم کردو دستشو دور بازوهام    یاز رو  عی که زدم سر یغیج با
 سوند یخودش وا   یگرفتو منو روبه رو 

  فیجسارتشو دارم که تعر ؟من یجسور یلیخودت خ ی _جسارت من؟تو فکر کردنیانگ
 ؟ یکه گوش کن یخانوم تو جسارتشو دار نایکنم سول

 _دا..دا..رم

چرا؟چون   یدونی_باشه پس خوب گوش بده گفتم برادر و زن داداشتو بکشن منیانگ
که هاکان آصلن داره منم داشته   یزیهرچ خوام ی باهات خوشبخت بشم چون م خوامیم

 به موضوع کشتن؟  می ای؟بی دیباشم فهم

صدام باالتر نره تا    کردمیم یبود اما سع  دهیهق هقم امونمو بر  دادی منو تکون م محکم
 اون پست فطرت قاتل خوب ضبط بشه  یصدا 
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برادر و زن داداشتو گفتم دو   دمیکشتنشون کش ی نقص برا  ینقشه ب هی یدونی_منیانگ
  یگرفتم کس  روی کیبعد  کننیکار م یچ  رنیم  خورن؟کجایم یکنن چ بی تعق  یسه هفته ا

برداشت   کی کوچ زی چ هیداداشت  نیاز آب در اومد از ماش یکارخوب ارهیکه از ترمز سر درب
 تو هوا بــــوم   فتبرادرت برداشته شد ر نیبعد ماش

بردمو با هق   میدنینوش وانیآروم باشم دستمو سمت ل  نکهیا  یرومو ازش گرفتم برا  عیسر 
 از دستم گرفت   نیازش خوردم اما انگ کمیهق 

 ولش کن نوی_انیانگ

 سوند ی پاهام وا  یخودش منو رو  یبه سمت خودش برگردوندو روبه رو منو

که تصادف شد اصل خبر نداشتم که   یزمان نایسول  خورمیقسم م زیچ  هی  یتو  ی _ولنیانگ
با همه بچه ها برخورد کردم اصل   نیبه خاطرهم خورمیقسم م نهیماش یکارن تو 

 اونقدر زدم که سبک بشم   شونویکار

 ازم فاصله گرفت دستاشو از هم باز کردو داد زد  بعد

  میتونیم  گهی ؟دی _داستان تموم شد؟خوب بود؟نقشه قتلم چه طور بود؟راحت شدنیانگ
به   میتونی اونقدره م ف یاون ک  نهیا  متشیانگشتر ق  م؟اونینرمال خودمون برگرد  یبه زندگ

 م؟اره؟ یبرگرد یاون زندگ

 یخودمو نم بودمویمقاوم م  دیشده بودم اما با حالیبه نشونه اره تکون دادم ب یسر
 باختم 

زودتر برات داستانشو   یشی بهتر م ینطوریا دونستمیخوب شد اگه م یلی_آها خنیانگ
 کردم یم فی تعر

 

 )هاکان( 
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  خوردینشسته بودو داشت قهوه م لکسیقصد نداشت برگرده خونه و همچنان ر نکهیا از 
که  لی بابا به سمت د  یبلندشه بره ا گهید دیکه با  دیفهمینم  نیا شدم یداشتم کلفه م

هم انداخته بود تکون دادن پاش و حالت    یکنارم نشسته بود برگشتم پاهاشو رو 
  یاشکال  ستی موضوع خوشحال ن  نیاز ا  و اصل سبود که اونم کلف  نی نشون از ا  افشیق

خونت من   یتا دفعه بعد عشق سابق شوهرتو دعوت نکن یبخور د یبا یکینداره تو 
  رمیمن م  ذارهیباهم تنها م نویکارو کرده اون وقت منو ا  نیچه طور اومده ا   نیا فهممینم

 ازش جدا بشم  شموبلند ب یبا چه بهونه ا دونستمیکارنو بخوابونم پوف اگه قهوه نبود نم

 قهوه هات حرف ندارن شهی _دستت درد نکنه هاکان مثل همیآنال

 گفتم: یسمتش برگشتم و خنث به

 _نوش جان 

 برش داشت  زیم ی بود دراز کردو از رو  زیم  یکه رو  فشیدستشو سمت ک یآنال

 برم  گهی _من دیآنال

 ت: از سر جاش بلند شدو گف عی سر  لی د میبخور  یتکون یمنو آنال   نکهیاز ا  قبل

 یی ایب یتونیم ی هرموقع خواست یآنال  ر ی_شب بخلید

هم که انگار متوجه منظورش   ی زودتر بره آنال خواستیحد م  نیتا ا  یعن یگرفته بود  خندم
  ستادمی ا  ل یپاکش کردو بلند شد منم بلند شدمو کنار د ع یزد اما سر  ی شده بود پوزخند

 نگاهشو ازمون گرفت  عی کرد بعد سر  یلحظه به هردومون نگاه  هی یآنال

 شم یمزاحم نم دیخسته ا  دیکنی_هردوتون کار میآنال

کتابخونم اشاره کرد و   یتو  یاز کتاب ها یکیبه سمت   ستادیا  کهویبعد به راه افتاد اما  و
 : دیپرس یسوال

 ست؟ یکه من بهت دادم ن ی_هاکان اون کتابیآنال
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 برگشتمو گفتم: ی سرد به سمت آنالبه سمت کتابخونم برگشتم بعد  نهیبه س دست

 ی گی_اصل متوجه نشدم کدومو م

 نا ی_آنه کارانیآنال

بهم داده باشه فکر کنم اون   ی کتاب نی همچ هی یاومد که آنال  ینم ادمی  دیباال پر  ابروهام
داشت    یچه لزوم  کنمیخب حتما اشتباه م یبودن ول دهیو رامان برام خر  نیکتابو راد 
 دروغ بگه

 ل؟ ید ی_اصل اون کتابو خوند یآنال

که انگار واقعا قصد رفتن  یدادم و  به آنال ه یپشت سرم تک واری به د دمویکش یپوف
 نداشت نگاه کردم 

 ست ین ادمی  اتیدانشگاه اره اما خب همه جزئ  ی_تو لید

 د یبه موهاش کش یهم دست یآنال

 یخوب یزا یچ یارو بکن درباره حسود ک  نیحتما ا  یاز اول بخون د ی_خب پس بایآنال
 نوشته 

 بررررره  خوادینم ایخدا  یهم بستم وا  ی چسبوندمو چشمامو رو واریبه د  سرمو

 بخونم یزیچ  یندارم که درباره حسود نویجان اما االن اصل وقت ا  ی_ممنون آناللید

 شهیخب نم لی از دست تو د  یانداختم وا  نی هم فشار دادمو سرمو پا  یرو  چشمامو
 بابا  یا   یجوابشو بد ستین یاز ین خونمیباشه م یبگ

 ممنون   تی به خاطر توص ی_وللید

دست داد که باعث شد   لیبه نشونه باشه تکون داد دستشو جلو اوردو با د یسر یآنال
 رم یبگ واری از د مویمنم تک
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 بود یعال  یممنون همه چ ی_بابت همه چ یآنال

 زم یعز  ر ی_شب بخلید

 دم ی_من راهرو بهت نشون م

  دمیبرگشتم که د لیبه نشونه باشه تکون داد جلوتر راه افتاد به سمت د یهم سر یآنال
  یکرد دنبال آنال یآشت نیا  کردمیبابا من فکر م یسرد نگاهشو ازم گرفتو بهم پشت کرد ا 

 دم یموهام کش ی تو یراه افتادم و کلفه دست

 

 ( لی)د

فاصله   یلیخ  یکه هنوز هاکان برنگشته بود خب تا در خروج شدی م یا  قهی دق هیکنم  فکر
  یبلند شدمو به سمت کتاب ارم ی با پام ضرب گرفتم نتونستم دووم ب ن ی زم یبود کلفه رو 

  یعنیتا االن مونده بود  کشهی بهش اشاره کرده بود رفتم دختره نفهم خجالتم نم یکه آنال
  هیبا اون حرفش بهم  کردمیاس م احس  میکردیخواب هم بهش تعارف م یکم کم برا  دیبا

کتابخونه برداشتم جلدشو باز کردم   یکتابو از تو  اوردمیسر ازش در م د یآدرس داده بود با
خم شدمو کنجکاو به عکس نگاه   نیزم ی افتاد رو  نشیعکس از ب هی کهو یدو ورق که زدم  

 هاکان بود وی زدم عکس آنال یعکس پوزخند دنیعکسو برگردوندم با د یکردم وقت

 خستم  یلیکه خ م یبخواب میهم رفت ماهم بر ی خبر کردم آنال ی_تاکسهاکان

 شلوارش برد  بیج یدستشو تو  دو یدستم نگاه کرد ابروهاش باال پر  ی به کتاب تو  هاکان

 حق داره   ی_آنال

 _در کدوم مورد؟ هاکان

 _کتاب رو واقعا اون بهت داد

 اوردو دست به کمر بهم نگاه کرد  رونی رش بشلوا بیج یدستشو از تو  هاکان
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 ستم یمطمئن ن یول ست ی ن ادمی ی_من اونطورهاکان

 بهش نشون دادمو سرد گفتم:  عکسو

 در اومد ن ی_از توش ا

 کردو به عکس نگاه کرد بعد مشکوک به کتاب اشاره کردو گفت:  زیر یچشماشو کم  هاکان

 _از اون کتاب؟ هاکان

 _اره 

 کتاب بذارم  یمن عادت ندارم که عکس ال  لی_د هاکان

 زدم  یپوزخند

 اون کتاب   یکردم افتاده اونام گذاشتن ال یاسباب کش میاز خونه قبل ی _حتما وقتهاکان

پشتش   دنی بهش نشون دادم هاکان با د تلخ تر شدو عکسو برگردوندم پشتشو پوزخندم
 اخماش توهم رفت  کمی

 بخوابم  رمیمن م  دونمی _نمهاکان

 رفتن هاکان کتابو سرجاش گذاشتم و به عکسشون نگاه کردم  با

که برم   ید یاولش بهم آدرس م یکنیم  یدار ییکه چه غلطا دونهیفقط خدا م یآنال ی_وا
قشنگ معلومه کار خودته منکه  افته خب  یعکس ازش م هیکتاب بعدشم که   نیسر ا
بزرگ؟خارج رفته؟منکه  یساده و هالوام اره؟بزرگ شده شهرها  یکنیفکر م فهممیم

 ادیخوب به نظر ب یکرد ی م  یسع اما سردت  ی نگاه ها دمید یم توی مصنوع  یلبخندها 
به  یمن الک   یکدومشون برس چیبه ه ذارمیمطمئن باش نم  ینقشه ها دار دونمیم

 کنمی شک نم یهرکس
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 ... 

در اتاق اومد به  یصدا   کردمی گردنم م اوردمویکشو درم یگردنبندمو از تو   کهیدرحال
وارد اتاق    خواستیم  یهاکان وارد اتاق شد عادتش بود که وقت دمیسمتش برگشتم که د

 اومد  یخوشم م یلیاخلقش خ نیکه از ا  زدیمشترکمون بشه اول در م

 شهی تو داره کارم تموم م ییا یب یتونی _م

حرفم تکون   دی به نشونه تا  یشونه هام انداختم هاکان سر یگردنبند رو ریاز ز   موهامو
 برگشتم  نهی نکردم به سمت آ یآروم به سمتم اومد اما من بهش توجه یدادو با قدما

 م؟ یحرف بزن میتونیم  لی_د هاکان

 ؟ یحرف بزن یدرباره چ ییخوا یم ی_اول صبح

 اره یبه وجود ب یما دوتا ناراحت نیب یآنال  خوامیکه نم ی_فکر کردم بدونهاکان

 سمتش برگشتم   به

 کنه یتورو ناراحت م دیمنو ناراحت کنه شا   تونهی نم ی_آنال

 ازش گرفتمو موهامو مرتب کردم  رومو

 _اون کتاب اون عکس هاکان

 به سمتش برگشتم   عیسر 

دارن   عکس نگه توننیکتابها هم م  نیبدن ب هیبهم کتاب هد  توننی_هاکان جان آدما م 
  شهیم زها یچ نطوریرفته باشه ا تونهیهم م گهیطور د هیاون کتابا   ن یاون عکسا ب  یحت

 ست ین یمشکل

از دور گردنم برش داشتمو زور زدم تا گرشو   نیتوهم گره شده بود به خاطر هم گردنبندم
جلو اوردو گردنبندو از   یهاکان نگاهش که بهم افتاد دستشو به آروم  شدیباز کنم اما نم

گررو باز کرد پشتم    یخاص مردونش به آروم یدستم گرفت بهش نگاه کردم که با خونسرد



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1712 
 

بهش نگاه کردم   نهی آ ی برگشتم و از تو نهی به سمت آ ممن نی به خاطرهم ستادی ا
نداخت و از جلو قلبشو بست در همون  گردنبندو دور گردنم ا یدستشو جلو اوردو به آروم

 هم گفت:  نیح

 اره؟  ستنیمشکل ساز ن  نایکدوم از ا   چیه  یگی_مهاکان

عطر محشرش و   ی بو رفتی دستش دور گردنم بودو داشت با قلب گردنبندم ور م هنوز 
 گفتم:  یبه سخت کردیم  تمیآغوشش داشت اذ  یگرما 

 _اره 

  یبهم نگاه بکنه به آروم نکهیبدون ا  به سمتش برگشتم هاکان یکه بست به آروم قلبو
گردنبندم انداخت و مرتبشون کرد بعد دستشو سمت   یموهام بردو رو   ریدستشو ز 

 مرتبش کرد  دویجلو کش یگردنبندم که عقب تر رفته بود بردو به آروم

 هی_هاکان ازدواج ما الک

توجه به حرفم دوباره دستشو سمت موهام بردو از   یتکون داد ب کم یصورتشو    هاکان
 مرتبش کرد   کمیشونم  یرو

 کنم توهم فراموشش نکن  یفراموش نم نوی_من ا

 نگاهشو به سمتم اوردو به چشمام نگاه کرد  نباریا  هاکان

 ی کنیکار م ینداره تو چ یبه من ربط  یکارنو خراب کن طی شرا ینکرد  یکار کهی_تا زمان

نبود چون    یکرد انگار راض سی باشه تکون داد لباشو با زبونش خ به نشونه یسر  هاکان
 گفت: یبه سخت

 _باشههاکان

 ینره رستوران باش  ادتی ساعت دوازده  م ی_درضمن امروز با روزنامه مصاحبه دار 

 ام ی_مهاکان



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1713 
 

  یبردمو از رو قشی از چشماش گرفتمو به کتش نگاه کردم آروم دستمو سمت  نگاهمو
 دم یبه کراواتش کش یو دستمرتبش کردم  یکم ضمیغر

 ه یمن کاف یبرا  ی..به موقع اونجا باش ست یمهم ن ی_اونجا ماله هردومونه..آنال

 

 (لی)ن

 نهیرستوران اما خب ع میرفتی م م یدرواقع داشت می زد ی باهم قدم م میداشت  نی لیآ همراهه
زنگ  لمیکه موبا  میرستوران شده بود  کی نزد م یداشتیو مجنون ها قدم برم  یلیل  نیا

 خورد 

 ه؟ ی_کنیلیآ

 _رامانه 

 برقرار کردم  تماسو

 _الو رامان 

 ؟ یخوب لی_سلم نرامان 

 ؟ ی_ممنون تو چه طور 

 قسط مدرسه تو بود  نیا  گمی _مرامان 

 _اوهوم هست 

 ی مشکلو ندار  نیا  گهید یعنی.. ستی ن گهی_درامان 

 رامان؟  یچ یعنی_

 وحشت گفتم:  با

 منو اخراج کردن اما هنوز به خودم نگفتم اره؟  نای_ا
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 حرص بخورم  شتر یکرد که باعث شد ب یخنده ا  تک

اون   نو یخونه ا  یبر ستی الزم ن یمشکل پول ندار  گهی_نه من پرداختش کردم د رامان 
  نهیا یبکن د یکه تو با  یتنها کار  یکن دایهم پ یکار اضاف خوادینم یمراسماشون کار کن ی تو
 ی و به درس خوندنت ادامه بد  یز خوب باشدانش آمو هیکه 

  یکه باعث شد رامان از پشت گوش دمیپر نی باال پا دمویکش یغیج  یبا خوشحال کهوی
 بخنده

  هیاز  یول یکارو بکن نیازت تشکر کنم اصل الزم نبود ا  یچه طور دونمیرامان نم ی_وا
پول در   یاز قرعه کش   یمردم وقت یبرا  کردمی فکر م  شهیمن هم  یکارو کرد   نیطرفم خوبه ا

 کنمیاالن دارم همون حسو تجربه م  قای دارن من دق یچه حس ادیم

  کرد یگرد شده داشت بهم نگاه م ی با چشما نیل یآ  دمیپر  نی بعد دوباره با ذوق باال پا و
 نداشتم  یاما من بهش توجه  یگیم یدار یشده چ یچ دیپرسیازم م یه ی با کنجکاو

  یاز اون به کس یکن یکه از اون مظفر دور نهیا  خوامیکه ازت م یز ی تنها چ لی_نرامان 
 مفهومه؟   دینخواهد رس یریبه تو هم اصل خ دهینرس یریخ

 ذوق چشمامو بازو بسته کردمو گفتم:  با

 _اره اره باشه باشه رامان 

 اصل باهاش حرف نزن   شی دید  یی_فردا پس فردا اگه جارامان 

بار برات صبحونه  نیچند  دمیمن قول م زنمیاش حرف نم باه  دمی _باشه بهت قول م
 باشه شورمیآماده کنم تمام ظرفهاتم من م

افته گردن   یبرم خونش همه کارها م یو باز وقت کنم یدارم چاخان م دونست یکه م رامان
 گفت:  دویخودش خند

 نمت یبی _باشه قبوله مرامان 
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 ( نی)انگ

 کنه؟ ی قبول م  نوی_به نظرت هاکان ا یآنال

تموم   یکه آخرش به خوب هیپروژه ا  یکه انقدر خوب روش کار کرد  یزی اون چ  ی_آنال
 جهیدرنت کنهیرد نم رویپروژه ا  نیاون همچ یکن یرد نم یهاکان آصلن هم باش شهیم

 منظورمو برسونم؟   ؟تونستمید یفهم  گهید یکی  ای  یکرد  ادهیپروژرو تو پ نیا  کنهینم یفرق

 رفت یم   ورتمهی اعصابم  یرو  یکه داشت بدجور دی کش یپوف یآنال

 واقعا  فهممینم نی_هوف انگیآنال

نداشته   ی اون پروژه کار اتیتو به جزئ کنمیبرات هموار م روی مس زنمیکنار م باروی_من رق
فقط هاکانو   ؟توی دیجلو فهم  یری راحت و استوار م یباش کارتو بکن تو فقط با قدمها 

 فراهم کن  یمناسب  طی کن و مح یراض

آب و   تونمیبا توهه تو کارتو بکن منم بعد از مدتها م ی_باشه قبوله حاال که همه چیآنال
 شرکت هاکانو بخورم  یهوا 

بلند شدمو شروع کردم به قدم زدم   میصندل  ی گذاشتم از رو زیم  یقهومو رو   فنجون
 دستم دادمو گفتم: یک یبه اون  لمویموبا

با تو کار   نینم بتونم گل بزنم ببجور کن م یمناسب  طی برازنده توهه مح ن ی_هوا بخور ا
 ره یم  شیخوب پ یهمه چ خورمیقسم م میشروع کن می تونیم  رویخوب یلیخ

 کردم   فیزدمو همه نقشرو براش تعر   یثیبعد لبخند خب و

 

 )هاکان( 
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چه طور امکان داره    دادمی هم گوش م  ریقدمامو تندتر کردمو همزمان به حرف دم یعصب
 فتهیاتفاق ب  نیا  یلعنت

  دونمیشرکت کنن داخل هستن نم ادهیمز   یتو خوانیکه م نایدفتر مال  یها  ندهی_نماریدم
 ثبت نام کرده و اومده   یچه طور

در بردمو بازش کردم همه به    رهیدستمو سمت دستگ دمیاتاق کنفرانس که رس  یکینزد به
 بلند شدن  ع یاحترامم سر 

 لطفا   دیراحت باش دیخوش اومد  یلیدوستان خ  دینی_بش

گذاشتمو به سمت   یصندل  یدستمو رو  ستادیهم کنار دستم ا   ریرفتم و دم زیسر م به
دار بهم نگاه کرد ناخواسته   یلبخند معن  هینگاه بهش انداختم که با  هیبرگشتم   یآنال

 نگم یزی کردم آروم باشم و چ یفشار دادم و سع کمی  روی صندل

 کنم ی_من بدون اتلف وقت فورا شروع مریدم

داره وگرنه  یینقشه ها هیکه   کنمیگرفتم کم کم احساس م ینگاهمو از آنال ریدم زیتنه ر با
کتمو کنار   ی برداشتم لبه ها  یصندل   یداشته باشه؟دستمو از رو  یچه غلط  تونستی م نجایا

 شدم  یباز جد هشیقدمو راست تر کردمو مثل هم کمی فرو بردم  بمیج  یزدمو دستمو تو 

متفاوت   یمعمار   هیسابقه باشه با  یب هیترک یاوال که تو  می خوایم یز یچ نی _همچریدم
 ساختمون قشنگ و دوازده طبقه که خب..  هی

نشست اونم   یآنال یبرندم رو زوی اما ت یباز نگاه سردو خنث دمیشن یصداشو نم گهید
 نکهی بود انگار داشت از ا  یخاص ینگاه وحش هینگاهش  یهمزمان بهم نگاه کرد تو 

پاش به شرکتم   دونستمیکنم که نباشه خوشحال بود نم یکار ایکنم  رونش یب تونستمینم
شرکت که    گهید  دهی کتابم رس ی عکسش به ال نمپاش به داخل خو یهرچند وقت شهیباز م
به دست گرفته   رو ی همه چ ریجلسه تموم شد شکر خدا دم  یکه ک دمینفهم ستین یزیچ

لبش    یولبخند رو ری دم یینها دی با تا ستیبود که من اصل حالم خوب ن دهیبودو فهم
 م اومد رونی ب ریرفته از اتاق کنفرانس همراهه دم شیخوب پ یکه همه چ  دمیفهم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1717 
 

 نهیبه خاطرهم یتو اتاقم پلس  یگیم  یحواست هس؟بعد ه سیمن شدم رئ  گهی_د ریدم
 گه ید

 خته یاعصابم بهم ر  ستیحرفا ن  نیاالن وقت ا   ری دم کنمی_جبران م

اخلق    نی ا قیرف کنمی منم درک م ی گیم  نویا رسهیبه من م یوقت شهی_شما که همریدم
  م یمل  لید ی تر و بدترشو اما برا یسگ یآنال ی من داشته باش برا  یگندتم فقط برا 

 یباد بهار مینس نی مهربون ع

گرفتمو مچشو فشار   یدستشو به آروم زد یفک م یسمتش برگشتم که داشت ه به
 دادم  یفیخف

 دم یبهت نشون م یبهار م یتو اتاق نس  می_بر

 هیشکرش باق  یباس جا  دمی و بدترشو نشون م یسگ ی_حداقل خوبه نگفتریدم

هم بستمو فشارش    یچشمامو رو ستادمی اسمم ا دنیکردم که با شن یخنده مردونه ا  تک
 نگاه سرد بهش انداختم هیکم داشتم به سمتش برگشتمو  نویخدا هم یدادم وا

 _هاکان یآنال

 نجا یا یی ای ب کردمینم ؟فکریکنیکار م یچ نجایا   دمتیاتاق د  ی_تو 

 از یمهندس معمار ن هیبه  دتون یواسه ساخت و ساز پروژه جد  دمی که فهم  ی_وقتیآنال
 پا شدم اومدم  نیدار

 سرشو کج کرد  کمیحالتم    نیا  دنیبا د  یزدمو بهش نگاه کردم آنال یپوزخند

 کردم؟  ی_کار بد یآنال

  یبردم به اطراف نگاه کردم به کارمندام که م بمیج یتو  میشگیطبق عادت هم دستمو
 به سمتش برگشتم  رفتنیاومدنو م

 تعجب کردم   دنتی_نه من فقط از د
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 پروژتون مناسب باشم نی ا  یبرا  تونمیم_چرا؟به نظرم من  یآنال

حوصله   یکاسه اش چرخوند و بعد بهم ب یانداخت و چشمشو تو ینگاه به آنال  هی  ریدم
 نگاه کرد منم چپ چپ نگاش کردم که درست رفتار کنه  

 قیکارام حساسمو دق یکه من چه قدر به اندازه تو رو  ی_فکر کنم فراموش نکردیآنال

 یهست  یکارت حرفه ا یکه تو  میدون ی_البته که فراموش نکردم همه ما م

  دارهی قرارداد شرکت پا کهیزمان ست؟تای همه واضح و روشن ن  یپروژه برا نی_خب ایآنال
 دادن من داشته باشه  شنهادیپ تونهیم  یچه مشکل

 به سمتم برگشت   ریدم

 _حق داره ریدم

  کمی  نیبه خاطرهم هیچ شیکه معن تدونس یحفظ ظاهرم زدم اما خوب م  یبرا  یلبخند
 برگشتو گفت:  یهول کردو روشو ازم گرفت به سمت آنال 

 بشه  یمراحلش ط د ی_البته خب با ریدم

   مونهینم  یحق دارم مراحل  ی_مراحل؟وقتیآنال

 نگاه کنه به جز من  ییداد هرجا  حیهول کردو ترج شترینگاه کردم که ب ریحرص به دم با

  تونهی پروژه م نیا  دمونیجد ی مدت و به وجود اومدن دوست یطوالن  یی_بعد از جدایآنال
 برامون باشه یشروع محشر

  یبه سمتم برگشت رومو کلفه ازش گرفتمو به سمت آنال دهیباال پر  یبا ابروها  ریدم نباریا
 موضوع خبر نداشت  ن یاز ا   ریبرگشتم دم

 یبزرگ نی پروژه به ا یطرف برا  هیاز   میبردار   یکیآروم و کوچ ی_بنظرم بهتره قدم ها
 ممکنه بزرگ باشه    مونیهمکار 
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 کرد ینگاه م شیورن  یانداخته بودو به کفشا نی برگشت که سرشو پا ر یبه سمت دم یآنال

 بگو  یزی چ هیتو   ری_دمیآنال

 نگاه کرد  یسرشو باال اوردو به آنال  ریدم

  نیا  یبرا  یتا حاال حرف نزدم از طرف نیوقت رو حرف ا   چیمن ه یدونی_تو که مریدم
  هی یتو  دم یم  حیترج کنهیم شو یاستیر  شونیدوش منه و ا  یشرکت که کاراش نصفش رو 

من گردنمو   ادی ب شیپ یمشکل  گهینکنم چون دو روز د یدخالت یبزرگ شنهادات یپ نیهمچ
 دم یاز دست م

  دی اره تکون دادمو حرفشو تا یبه معن یشونشو باال انداخت بهش نگاه کردمو سر بعد
 کردم که باعث شد با حرص بهم نگاه بکنه

 خوام یم  کی شانس کوچ هی_فقط  یآنال

 به نشونه باشه تکون دادم   یبحث مسخره سر  نی خاتمه دادن به ا  یبرا  دمویکش یپوف

 ره یچون وقت گ یاالن شروع کن  نیکارتو از هم یتونی_باشه پس م

 سر به هانا بزنم   هیبرم   دیاما قبلش با  کنمی_چشم فورا کارمو شروع میآنال

  هیلحظه احساس کردم که هواشو کردم  هیکرد   رییاسم هانا حالت چهرم تغ دنیشن با
 که بهش سر نزده بودم  شدیم  یمدت

 کنم یم داش یکجاس خودم پ نیبگ هی_کافیآنال

 دراوردم  بم یج یاز تو دستمو

 هیکه بهش سر نزدم االن وقت خوب شهیم یمدت هی  برمتی_من م

 منتظرتم  نگی_باشه تو پارکیآنال
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کرد خودشو بزنه به  یکه سع ستادمی ا  ریدم یراه افتاد روبه رو یحرف  چیبعد بدون ه و
بهش نگاه کنم   نکهیکتش بردمو آروم مرتبش کردم بدون ا قهی اون راه دستمو سمت 

 بود گفتم:  قشی  یرو  نگاهم کهیدرحال

دوشته برس گزارش   یشرکت که رو نیا  یشما هم به نصف کارا  ره ی داره م ستون ی_رئ
  زیم  یبرگشتم با گزارش امروز جلسه رو یوقت دی هم خبر دارم به دستم نرس روز ید ی ها
 ر؟ یشد جناب دم میآماده باشه تفه یکه همش تو اتاقش پلس ستونیرئ

به راه افتادم به ساعتم نگاه کردم   نگیازش فاصله گرفتمو به سمت پارک دیکش  یپوف ریدم
 قول داده بودم  لی حواسم به ساعت دوازده باشه برم رستوران چون به د  دیبا

 

 ( لی)د

  دادمی وزرش م دادمو یجلو دستمو فشار م ریوجودم بود خم یکه تو  یاما با حرص  خونسرد
به سمتش   نی باشه به خاطرهم یزدم کخودم حس کردم حدس  یرو  رویکی  رهی نگاه خ

  واری نگاه هاکان رومو ازش گرفتمو به کارم ادامه دادم هاکان د دنیبرگشتم با د
و   دادمیوزر م  رموی که داشتم روش خم یزی آشپزخونرو دور زدو وارد آشپزخونه شد پشت م

  رویکه باهاش خم یبهم نگاه کرد دستمو سمت چوب ستادوی قفسه هم جلوش بود ا هی
احساس   زدمیم  شتریب یاما هرچ رهیروش تا خودشو بگ دمیبردمو محکم کوب کردمیم پهن
 کارو کردم   نیچندبار پشت سر هم ا ن یبه خاطرهم شمیم  یبهتر خال کردمیم

 کردم  ری د خوامی_معذرت مهاکان

فشار دادمو وزرش دادم بعد دوباره چوبو   رمو یبهش نکردم و همچنان خم یتوجه
 روش  دمیبرداشتم و محکم کوب

 سر من   یرو  یاونو بکوبون ی تونی م شهیم  ی_اگه حرصت خالهاکان

 بهش کردمو به کارم مشغول شدم  ی تفاوت ینگاه ب مین
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 ی کنیفکر م تی _به موضوع با جدهاکان

از  یکی رفتمو   یطبقه ا  خچالیدور زدم به سمت   زمویظرف گذاشتم و م یتو  رویخم
 طبقه هارو باز کردم 

 _چرا نباشه 

 گفت:  یخاص  ت یپشت سرم راه افتاد با شکاک  هاکان

 د یمن متاسفم شرکت کار طول کش  لی_د هاکان

 کرد به سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم  یمکث

 شرکت شده  دی وارد کار جد یهمکار یبرا  ی_آنالهاکان

 سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم  هیاز ثان یانداختم تو کثر نی زدمو سرمو پا یپوزخند

 یکردن دار  رید  یکه برا یاون وقت بهونه ا  یباش  نجایا  دیمهمه با  یلی_بهت گفتم خ
 نه؟ یا

 ستادم یرفتمو پشتش ا  زمی کنارش رد شدم به سمت م از 

 رنقدیا ک ی_بعدشم خواست بره سر قبر هانا من بردمش حساب نکرده بودم ترافهاکان
 سخت بذارم  طی شرا یتورو تو  خواستمینم شهیم  نیسنگ

 باال اوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

  یهردو یبرا  نجا یا  نهیکارامو اداره کنم هاکان و کردم مشکل ا تونمی _من بدون توهم م
 ی بود ی م نجایا  دیماست و تو با 

 ی ادارش کن یتونیو شک نداشتم بدون من هم م  ی_حق دارهاکان

  هیبود که تونسته بودم  ی شکرش باق ینکردم و به کارم ادامه دادم جا  یتوجه بهش
 بهونه جور کنم و کارهارو جلو ببرم  هی یجور
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 ناراحتت کنم..خواهشا  خواستمی _باور کن نمهاکان

  ینستاد ی پاش وا  یقول داد ه یهاکان؟من واقعا ناراحت نشدم  میبزرگش نکن ییخوا ی_م
 تونستم حلش کنم   قرار گرفتم اما یسخت  طیشرا  یمنم تو 

 ل ی_د هاکان

 ست ین یمشکل می بش الیخیکار دارم به نظرم ب یلیهاکان من واقعا خ نی_بب

 دوباره بهم نگاه کرد   دیموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان

هست که انتظارمو    ییجلسه ها یحت  میهردومون خسته ا  یخسته ا  دونمی_مهاکان
 نجا یاما اومدم ا  کیباز هم با وجود اونهمه تراف نی عثمانرغم ا کشنیم

 خوبه واال طلب کارشم شدم  ذاشتیشدمو بهش نگاه کردم داشت منت سرم م راست

 وقتتو هدر نده     نجایبرس ا  کشهیکه انتظارتو م ی_پس تو برو به جلسه ا 

 برد  بش یج یراست شدو دستشو تو  هاکان

  یمادرم تو   شیکه کارن تا دو روز پدرضمن خواستم بهت بگم  ستین  ی_باشه حرفهاکان
  مونهیباغ م

 _باشه 

 روم زوم شده بود گفت:  کهیمشکوک درحال  هاکان

 نمت یبی_شب مهاکان

نشون بدم به   فی خودمو ضع  دیکنم نبا یلجباز  دی نبا  دمیاما د  امیخواستم بگم نم اولش
 سرد گفتم: نیخاطرهم

 نمت یبی_باشه مهاکان
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داشت حساب کتاب   نیلی رفتن هاکان کلفه دستامو شستمو به سمت اتاقم رفتم آ با
نشستم از خونسرد بودنش   لین ی روبه رو کردیم ی باز  لشیهم داشت با موبا لین کردیم

 اوردیاومد البته نه االن چون داشت حرصمو در م یخوشم م

 ؟ یکنیکار م یچ یدار لی_ن

 قشنگه معتادش شدم  یلیدان کردم خ  دیجد  یباز  هی_لین

 تورو پاس کنم اونوقت.. یها  یتا بده کنمیکار م کنمویدارم جون م نهمهی_من ا

جزو   کهیمنه اون  ریهات تقص  یانگار همه بده یزنی حرف م یدار یطور  هیبابا   ی_ا لین
 لی ولم کن د  گهیحل شد پاس شد تموم شد پس د  شدیمن محسوب م یبده

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 ل؟ ین ی_اونهمه پولو از کجا اورد 

 گفت: کردیم  شویداشت باز  کهی درحال لین

 کارو بکنه اما خب اون..  ن ی_وهلل رامان داد البته من بهش گفتم الزم نبوده الین

خودشو به اون راه بزنه و    کردی م یکه سع نیل یبهش نگاه کردم به سمت آ یناباور با
 سرگرم نشون بده گفتم:

 گه؟ یم ی داره چ نی ا  نیلی_آ

 _رامان پولشو داده نیلیآ

بودو داشت از   الیخ یبرگشتم که ب  لیبه سمت ن دمیتعجب بهش نگاه کردم لرز  با
بردم که   ز یبلند شدمو به سمتش خ زمیاز پشت م  عی سر کهوی زدیلبخند م شی باز  جانیه

و    نمونیاومد ب عی سر  نیلی که نذاشتم آ رونیبلند شد خواست فرار کنه بره ب عی اونم سر
 منو ازش جدا کرد 
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  رمیبه هاکان بدهکار نباشم م نکهیبه خاطر ا  ؟منی گیم  یل؟ها؟چیتو ن یگیم  یدار ی_چ
 ؟ یکنیمنو به رامان بدهکار م  یتو به چه حق دمیدرس م

 که زدم باعث شد هردوشون چشماشونو ببندن  یغیج

 _با توام جوابمو بده 

دوست به   هیمنم که بدهکار شدم درضمن کمک   نیا  یستی_تو به رامان بدهکار نلین
 ؟ یکنیبزرگ م روی زی هرچ نقدری اس اومد کمکم کرد وموضوعو تموم کرد چرا ا   گهیدوست د

 جلومو گرفت  نیل یآ  عیبردم که سر  زیسمتش دوباره خ  به

منو   یحق نداشت دادم یخودم م کردمیم  یقسط رویبده زدم یحرف م ت ی_با دانشگاه کوفت
 ی کرد یماجرا م   نیا  یاونو قات  یحق نداشت لین یبه اون بدهکار کن

 گفتم:  لیروبه ن نیلیبردمو از پشت آ زیموهام زدم دوباره به سمتش خ  یتو  یچنگ یعصب

  رویاون قرض کوفت ی؟تابتونید یفهم یکنیو کار م  یینجایا ی_هرلحظه که کلس ندار
  یکنیبرام درست م د یمشکل جد هی  نو؟هرباریا یفهم یم  رمیمن مدام به تو گ یپرداخت کن

 لین

بود که کارش اصل   دهیانگار فهم  دیچسب واریبه د  لیکنار رفت ن  نمونی از ب یبه آروم نیلیآ
 درست نبوده 

  کمیخوام؟یدرباره مشکلتم حرف بزنم؟نم نمیبا خواهرم بش خوامی_به نظرت من نم
 شهینم یز یما چ نو؟از یا یفهمی م  لین میتونیباهاش حرف بزنم؟از دردام بگم؟اما منو تو نم

گند   کنمیمنم مدام مشکلتتو حل م  یاریمشکل به وجود م  یکنیتو مدام دردسر درست م
 متاسفم برو بروووووو  لی ن اسفمبرات مت  کنمیهاتو پاک م یکار

 رفت   یحرف   چیه یروشو ازم گرفتو ب نی پا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی لین
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 (لی)ن

کار کنم   دیبراش دردسرم با شهی هم گهی راست م سمی خودم وا یپا  یوقتشه منم رو  باشه
  درباره مشکلت یداره اما حت  یخودش شوهر به اون پولدار لیاون پول رامانو جور کنم د
دوست   هی اون وقت من از رامان که   خوادیو ازش پول نم زنهیرستوران باهاش حرف نم

هرچند من خودم بهش نگفته بودم فقط دربارش   دمکر یخواسته ا  نی همچ  هی هیعاد
دراوردم درسته به رامان   فمی ک یکارت مظفرو از تو  زدمی کاش نم یحرف زده بودم که ا 

  رفتمیبهم داده بود م یخوب شنهاد ینداشتم پ یقول دادم دوروبر مظفر نگردم اما چاره ا
بود که کمکم   زده دوروبرم بود باهام حرف  یلیمدت خ  نی ا  کردمیکار م شیمهمون ی تو
  یکنار گوشم گذاشتم صداش که تو  لمویشماررو گرفتمو موبا  کنمیکارو م نیپس ا  کنهیم

 گفتم:  عی سر دیچیم پگوش

 ی کارتتو بهم داد  روز ی د کهیهمون لمی _سلم مظفر من ن

 اره از تن صدات شناختم  یجون خوب لی_سلم نمظفر 

 ؟ ییخوا یامشب گارسون م ی_هنوزم برا 

 ؟ یی ایب یتون ی کم دارم م یکی_اوهوم اتفاقا  مظفر 

 ام یوگرنه نم  یکن زیبه حسابم وار دیفقط قبلش پولو با ام ی_اره امشب م

 زه یوار گهی ساعت د میتخت شماره کارتتو بده ن  التی_خمظفر 

 افتم ی_باشه پس راه م

 فعل  نمتیبی _ممظفر 

تکون    یتاکس نی اول یرفتم دستمو باال اوردمو برا  ابونیقطع کردمو به سمت خ تماسو
 ستاد یدادم که ا 
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 )رامان( 

 وم پرتاب کردم به سمت دارت روبه ر داشتمیبرم رهارویاز ت  یکی  کهیدرحال

 بهش کمک کنم خواستمیمن فقط م  لی_د

 یکنی هاش بهش کمک نم ی_با جمع کردن گند کارلید

 نمیبه دوستم کمک کنم نخواستم دستوپا بسته بش تونمیم  دمید  یوقت یول دونمی_م

  گهید  رهیبگ  ادی  ییزا ی چ هی تونهی م  ینطوری_ول کن تاوان اشتباهرو خودش پس بده الید
 بزرگ بشه  دیبا

خورد وسط هدف به دارتم   میبه سمت دارت پرتاب کردم مستق مویبعد ری زدم ت یپوزخند
 گفتم:  یپشت کردمو با لحن منظوردار

به   ینکردم حت یدو تا آدم عاقل که اتفاق افتاد دخالت یکه واسه ازدواج الک ی_من هرجور
 ی کن یلتدخا  لیمنو ن نیب یبه دوست یتونی تو هم نم ذارمیاحترام م  نیا

  خوامیم  یه  دمیکش یگوشم فاصله دادمو با حرص پوف یاز رو   لویسکوت کرد موبا  لید
 اد یباز به زبونم م ی نگم اما سر هر حرف روی جمله لعنت نیا

 ینکن یباهم قات روی و گلب بی _بهتره رامان سلید

 میکنی نم یقات  لی_باشه د

از مظفر دور    لین کردمیم یکار  دیبا  دمیآروم به کف دستم کوب لویکه قطع کردم موبا تماسو
  یا  گهی د ز یکه کردم فقط به خاطر اون بود نه چ میکار  نی نبود ا یباشه اون آدم درست 

 دعواش شده بود  لی کجاس حتما باز با د نمیگرفتم بب  لرویپر دردسر شماره ن یل یهوف ن

 _بله رامان؟ لین

 تار؟ ی درس گ یبرا  ییا ینم ؟امروز یی _کجا
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 ناراحتم امروز حوصلشو ندارم  کمیخونه  رمی_دارم ملین

 اد یداره م ن یماش  یچون صدا  یستیخونه ن دونمی که م یی_واال تا جا

 د ی آروم خند دویکش یپوف لین

 نشستم  نی راهم تو ماش یخونه تو  رم ی _خب منم گفتم دارم ملین

  لیکه ن کردمیچرا احساس م دونمیمبه اطراف خونه کلفه نگاه کردم ن  کمیشدم   مشکوک 
 کنهیازم پنهون م یزیچ هی و   گهیداره دروغ م

 ؟ یکن ی خونه مظفر گارسون  یریتو که نم لی_ن

 د؟گفتمید یندارم مگه نه؟چرا کشش م یحرف چ ی_رامان؟بهت گفتم من با مظفر هلین
 خونه   رم ی دارم م

  هیازش فرار کنه پس داشت  خوادیم یعنی شهیم  یعصبان یبحث هی ی برا  ینطوریا  یوقت
  تونستمیبود م یمدت خوب اخلقاش دستم اومده بود اما خب چاره چ  نیا  کردیم یکار
 کار کنم  یچ

 منظورمه   تاریدرس گ یمن هستم برا   ییا یب ی_باشه هروقت خواست

 ؟ یندار یاومدم کار دیفردا شا  تونمی_امروز که نملین

 _نه خدافس 

 

 ( لی)د

گذاشتم و   می داغ چا وانی رستوران نشسته بودم دستمو دور ل یپشت اط ی ح ی پله ها یرو
نخورده بودم به خاطر هاکان که عاشق قهوه   ییوقت بود چا  یلیاز گرماش لذت بردم خ

دوست داشت   کسیم یهم که کارن بود چون کاف ییوقتا   میخوردی بود همش قهوه م
  میتا اونو بخور یدار دوست یکه تو چ دیپرسیازم نم   یاما کس  میخوردیم  کسیم یکاف
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االنمو   کهی شده بودم درحال ندهیغرق آ یلیشده بودم خ اهامیغرق رو   یلیخ دمیکش یآه
 شدینم ینطور یا  کردم یدربارش م یفکر هی  دیفراموش کرده بودم اما با 

 ؟ یچرا نشست  نجایا می_دوست جون جون

  نکهیدستشو کنارش گذاشتو کنارم نشست بدون ا  یتو  ینیبرگشتم که س نیلیسمت آ  به
 : دمیبه سمتش برگردم پرس

 هستم؟  یمن چه جور آدم  نیلی_آ

که من تا   یهست  ییآدما نیاز بهتر  یکی  ل؟توید ی پرسیازم م یدار هی چه سوال ن ی_انیلیآ
 حاال شناختم 

 _چرا؟ 

 نیبب ی حت  یدوست فوق العاده هست هیخواهر خوب و   هی_چون تو بچه خوب نیلیآ
 یهم هست یمادر خوب

 معرکه باشم  یل یرفت که د  ادمیوسطا    نیهستم اما ا  یمن همه چ نی..ببنی لیآ نهی_هم

شدو دستشو   کی بهم نزد  شتری ب کمی  نیتره به خاطرهم یجد نی اوضاع از ا  دیفهم نیلیآ
 گفتم:  تیدورم حلقه کرد با مظلوم

 که بگم اول خودم بعد آرزوهام  رمی بگ ادیما نتونستم _همش دنبال آرزوهام رفتم ا 

 ..یناراحت هست یتو االن حساب لی_د نیلیآ

 وسط حرفشو نذاشتم ادامه بده  دم یپر

 جادوگر  ی ناراحت کرد اون آنال لی..هاکان ناراحت کرد..ننیلی_هستم واقعا هستم آ

 چرا؟   ؟اونی _آنالنیلیآ
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باهم   کممی  بیو غر  بیعج دادیم ییسفارشا   هی  نجایاومد ا  یتو نبود  ی_وقت
  میهردومون جمعش کرد یطور هی  دینکش نایجروبحثمون شد اما خب آخرش به قهرو ا 

 م یبهم پروند  کهیت مویهمش با طعنه باهم حرف زد

 ؟ ی بهش گفت ی_مثل چنیلیآ

  ینیر یمزه ش هیبا دسر اتوز منم گفتم سسمون   دمی_گفت مرغ و سس اسکرال سفارش م
  شهی که مرغ تلخ م ارمی بدون سس م ستین یهرکس  قهیضا  زنهیاره که دلو مد یخاص

 داره اما سفته و سرد   یدسرمونم ظاهر نرم 

 بود  دهیانگار خوب منظور حرفام فهم  دیخند نیلیآ

 گفت؟  ی _خب اون چنیلیآ

انتخاباش دقت داشته باشه اونم پرو جوابمو داد که من لجبازم    ی_بهش گفتم بهتره رو
 کنمیعوضش نم گهیانتخابمو از اول کردم و د 

 روبه رومون نگاه کرد  یکردو به درختا  زیروشو ازم گرفت چشماشو ر  نیلیآ

 دم یحرفشو خوب فهم یموزمار معن  ی_انیلیآ

 توجه به حرفش گفتم:   بدون

 تونمی نم نجایا  هیبدخت درونم چ یلی د نیم درد ا برم که بفهم ن یلیبرم آ  دی_من با

 هم بستم  یآروم بغلم کردو منو به خودش فشار داد چشمامو رو  نیلیکردم آ  بغض

 نباش  یزیبسپر به من نگران چ نجارمیاستراحت کن ا کمیبرو    زمی _اره برو عزنیلیآ

 

 (لی)ن
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اومد وارد    ینم ییسروصدا  چیکه باز شد به مظفر نگاه کردم چه قدر خلوت بود ه در
 خونه شدم که درو بست 

 ه؟ یکردن گارسون کار سخت دای_پ

 مثل تو سخته  یکیکردن   دایاما پ  ستی _سخت که نمظفر 

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 _مثل من؟ 

 که کار بلد باشه  یکی_اوهوم مثل تو هم درس بخونه هم مظفر 

 م یبه سمت آشپزخونه به راه افتاد  باهم

 شروع شده  یپارت کردم ی_من فکر م

 زوده االن   شهی_شروع ممظفر 

چاق بود اما خب   کمیداشت   ی رنگ ییطل  شی از اون صورت گردش گرفتم مو و ر نگاهمو
 داد ینشون م کلیچون قدش بلند بود مثل ه

 م یدیاما در عوض تا صبح طولش م میکنی شروع م رید کم ی_مظفر 

 یی را ی پذ یبرا  لیوسا  یآماده بود کل یآشپزخونه شدم که همه چ وارد 

 گارسونا کجان؟  هی_بق

 هم درشرف آمدن هستن   هیبق ارنیرفتن بار کوکتل هارو ب شونیسر   هی_مظفر 

 بودم  دهیدن ینطوریا  یتا حاال مهمون  دیرسی مشکوک به نطر م ی همه چ کمی

 ی اون اتاق لباساتو عوض کن  یتو یبر یتونی _ممظفر 

 صدام زد   عیگفتم خواستم وارد اتاق بشم که سر   یا باشه
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 ل؟ ی_نمظفر 

 _بله؟ 

 رم؟ یبگ تویگوش تونمی _ممظفر 

 تعجب به سمتش برگشتم  با

 _چرا؟ 

 بشه یبردار لمیف می خواینم هیخصوص یمهمون  هی نی _چون امظفر 

 ؟ ی_به من اعتماد ندار 

 کنم یاعتماد نم ی_من ذاتا به کسمظفر 

 از دستم گرفت گفت:   یسمتش گرفتم که وقت لمویموبا  دیباال پر  ابروهام

 اعتماد نکن  ی_توهم ذاتا به کسمظفر 

اومده    نجایبود تا ا  ینداشتم اما چاره چ یبهش نگاه کردم اصل حس خوب کمی  مشکوک 
 ن یم بود همحساب یبود که تو  یبودم مهم پول

 

 )هاکان( 

 من اومدم خونه  ری_دم

 تخت  التیداداش خ میندار یکارو زندگ  گهی_باشه ما دریدم

 ؟ ی شرکت یکنی _گفتم که جبران م

 ؟ ی زدیباهام حرف م ینطوری_به نظرت شرکت نبودم ا ریدم

 دم ی ند لرویکردمو به اطراف سالن نگاه کردم اما د  یخنده ا  تک
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 گه؟ ی د ییا ی_خب تو جلسه منتظرتم مریدم

 بردمو گفتم:  بمیج یدستمو تو  هی

خستم تو خونه  کمیامروز   امی باهات حرف بزنم من نم نیدرباره هم خواستمی_م
 ؟ یکنیتو حلش م  کنمیاستراحت م

 تو؟  یخوب  کنمیچشم من حلش م شهی مثل هم  گهی_خب د ریدم

به فر خورد مشکوک  دهیچسب ادداشتیآشپزخونه شدم چشمم به چهارتا برگه  وارد 
 بهشون نگاه کردم  

 _اره خوبم 

 سمتش رفتم   به

 _باشه پس فعل خدافس ریدم

 فعل  بنمتی_م

 برداشتم رو ی اول ادداشتی

 "خستم" 

 فر کندم   یاز رو  رویدوم اداشتی

 "ناراحتم" 

 نداشتم یسوم بردم اصل حس خوب  اددداشتیسمت   دستمو

 استراحت کنم" خوامی"م

 هم ببندمو فشارش بدم  یباعث شد که چشمامو محکم رو  یآخر تادداشی  و

 " رم ی"دارم م
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 (لی)ن

  یچاره چ یکوتاه بود اه ول  یلیخ دمی به لباس فرمم کش ی اومدم دست  رونیاتاق که ب از 
به اطراف نگاه کردم هنوز   یی اما نه تو هرجا  ییلباسا نی همچ هیبود عادت داشتم به 

 بود ومدهین یکس

 ومده؟ ین ی_کس

 کرد  یبه سمتم برگشت به سرتاپام نگاه ظفرم

 اد یبهت م ی_خوشگل شد مظفر 

 چپ بهش نگاه کردم  چپ

 ومده؟ ین یکس  دمی..پرسادیبهم م  ی_اره لباس گارسون

 آروم به سمتم اومد  یمبل بلند شد با قدمها  یاز رو   مظفر

 منو توهه نیب یپارت ادیامشب نم  یا  گهیجان کس د  لین ییبخوا تشوی_راسمظفر 

گول زدنم بود   یبرا نهایشد پس همه ا  دهیو تدارکات کش یبه سمت اونهمه خوراک  نگاهم
 شوک زده به سمتش برگشتم احساس خطر کردم 

 ها من تو  یها خوراک   یدنیمال ماست نوش یهمه چ می_تا صبح وقت دارمظفر 

 قدم با ترس عقب رفتم  هیبهش نگاه کردم   یناباور با

 ی گی_مزخرف م

 یی ای مضطرب به نظر م کم ی_مظفر 

رفتم   یاز کنارش رد شدمو به سمت اتاق رفتم لباسامو برداشتمو به سمت در خروج  عیسر 
ضربان قلبم هرلحظه   شدیدر باز نم کردمیم نشی باال پا یهرچ دمیبه قفل در رس  یوقت
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  ارمیدرب لمو یکردم اما نشد دستمو سمت پالتوم بردم تا از توش موبا   یباالتر رفت باز سع
 داده بودم  لی تحو لمویافتادم که خودم موبا  نیا  ادی  ستین دمید یاما وقت

که تو تله  شدیبهش نگاه کردم باورم نم دموی مظفر اومد با وحشت به در چسب  کهوی
گول بخورم مظفر که جلو  ی نطوریبودم تا ا رنظریمدت ز  نهمهیا یعنیافتاده باشم پس  
 اسم خدارو زمزمه کردم   رلبیز   یبه آروم دمویشد محکم به در چسب خی اومد مو به تنم س

 _در قفله؟ مظفر 

 نگم  یزیچ یبه کس دم ی ...قول مرونیدرو باز کن...برم ب نی _ا

 رش یازم بگ ایاون دره...ب دیکل نایا نی_باشه...قبوله...ببمظفر 

  یکه تو لمیگذاشت موبا زیم  یرو  دارویبعد به سمت مبل رفتو روش نشست و کل و
 دستش بودو بهم نشون داد که باعث شد آب دهنمو با ترس قورت بدم 

 باهم برشون دار  ایهست...ب نمی_ا مظفر 

کاش به    کردم یغلطو نم نیبه سمتش رفتم آب دهنمو با تزس قورت دادم کاش ا مردد
 خودت کمکم کن  ایخدا  کردمی اعتماد نم یعوض هی مرتک  نیبه ا  دادمیحرف رامان گوش م 

 

 )دانال کل( 

  دی از زنگ زدن بهش ناام دادیاما اون جواب نم  زدی زنگ م لین لی که مدام به موبا رامان
  یکاف یخودشو آماده کرد و به خونه مظفر رفت رامان چون پاتوق مظفر تو  عیشد سر 

و   شناختیآدرس خونشونو بلد بودو دورادور مظفرو م نیشاپ  خودش بود به خاطرهم
که دوروبر مظفر نپلکه   دادیمدام تذکر م لیبه ن نی به خاطرهم هیفیچه آدم کث  دوسنتیم

  نکهیبره خونه مظفر خبر داشت اما خب از ا لینکار  یامشب قرار بوده برا   نکهیرامان از ا
که مظفر    زدی نداشت حدس م یمظفر اطلع شی بهش دروغ گفته بود که نرفته پ لین

اون که به  شی بره پ بودباشه امشب قرار   یخبر داشته باشه هرچ  لیامکان داره از ن
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رفت چندبار  در خونه مظفر باال یمنصرف شده بود از چند پله جلو لیخواسته رامان،ن
و مظفرو صدا زد مظفر که   دی درو هم کوب نباریجواب نداد باز زنگ زد و ا  یزنگ زد اما کس

نزنه آب دهنشو   غیگذاشته بود تا ج  لیدهن ن یدر دستشو محکم جلو  یصدا   دنیبا شن
  عیجا خورد سر  زدیرامان که پشت در بودو مظفرو صدا م یصدا  دنیبا شن لیداد ن رتقو

از   یحرکت آن هی  یکنه تو  دای مظفر نجات پ ی بازوها نیبه خودش اومدو تقل کرد تا از ب
دهن   یبکنه  و دستشو از جلو یانگشت مظفر محکم گاز گرفت که باعث شد مظفر ناله ا 

و صدا زد رامان که از در زدن خسته  زد و رامان  غیج  کرد یم تقلکه همچنان  لیبرداره ن لین
کنه اما   دای پ لروین گهی د یجا  هیعقب گرد کرد تا   ست یخونه ن یکه کس دیشده بود و فهم

به   عیجا خورد سر  کمی زد یخونه که رامانو صدا م  یاز تو  لین غیج یصدا   دنیبا شن کهوی
 یاالتیفکر کرد خ د یگوشش نرس به ییخوب گوش داد اما صدا کمی سمت در برگشت 

تقلهاش پاشو عقب بردو   ن یب لیبود ن لین یکه صدا گفتیبهش م یحس هیشده اما  
  دویچنگ زد به سمت در دو  زی م یموبالشو از رو   دویحساس مظفر کل  یمحکم زد به جا 

بشه رامان   لی تبد نیقیباعث شد رامان شکش به  ینطوریهمزمان رامانو صدا زد که ا
  ی تو دویکل ی با هول دیلرز یاز ترس م کهی درحال لین  زدی صدا م  لروین دوی کوبیدر م همحکم ب

که به  لی ن فیاونو درآغوش گرفت تن نح  عیسر  ل ین دنی قفل کردو درو باز کرد رامان با د
 به خودش فشرد  کردویهق هق م  دویلرز یشدت م

 ...نترس ینیبب یبی آس ذارمینترس...نم نجامی..من انجامی_من ا رامان 

راحت شد با   الش یحالش خوبه خ نکهیاز ا  یگرفت وقت ل یدستشو دور صورت ن رامان
برد   ورشی به سمتش   دیچیپی مظفر که از درد به خودش م دنیغضب وارد خونه شد با د

و بدنش   نهیکتکش زد اونقدر تو صورتش مشت زدو لگداشو حواله شکم،س خوردیو تا م
بود اونو از مظفر جدا   یبا هر بدبخت لیکه مظفر مجال دفاع از خودشم نداشت ن کردیم

اونقدر سرخود   لین نکهیاز ا دیلرز یزدن رامان از شدت خشم م رونی کرد باهم از خونه ب
که بهش داده بود باز کار  ییو با وجود تذکرا   کردی م خواستیشده بود که هر کار دلش م 

روشن   نویماش  تی نشدن رامان با عصبا نیسوار ماش عی بود سر یخودشو کرده بود عصبان
بزنه اما   یخواست حرف لی پدال گاز محکم فشار داد ن یکرد فرمونو چرخوند و پاشو رو 
 باره نعره زد:  کیبود که به  یرامان اونقدر از دستش عصبان
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 ـــــــــــــــــو _خفــــــــــه شـــرامان 

که   رفتیم  ییخبر بود سوار اتوبوس به سمت جا  ی که از همه جا ب ییلی د گهیطرف د  از 
همه کس   زویفکر کنه از همه چ کمی  خواستیاز همه به خصصو از هاکان دور بمونه م 

بود به مهرانا خانوم سپرده   لیکه نگران د  یدور بمونه و بتونه آرامش داشته باشه و هاکان
براش بزنن و خودشم به سرعت به سمت   لرویتا بتونه رد د نهک یکار  عی سر  یلیکه خبود 

داشته  یخبر کجا رفته خبر یب لید  نکهیاز ا ن ی لیآ دیتا شا  روندیم   لیو د  نیلیخونه آ
شده بود مدام   زاریب شیکه از شوهر و زندگ یینا یماجرا سول  گرید  یباشه و اما از سو 

زد و   یضبط کرده بود پوزخند  زشا یواشکیبود که  نیانگ یدرحال گوش دادن به صدا 
 زمزمه کرد  یکرد با خودش به آروم یباز از اول پل

  د یبا نوی ...فقط من ا نیانگ ای باهوشه   نایسول مینیبی آره؟م یانداخت رمی _پس منو گنایسول
 کنم  یمخف  ییجا هی

بهش نرسه   نیکجا پنهون کنه که دست انگ تونهیدستگاهرو مبا خودش فکر کرد که اون  و
زده بود قبول کرد که  از فردا به شرکت بره و کارارو به  نی که امروز با انگ  ییطبق حرفا
بود   ییزای از همشون غافل بود چ  نیبودو انگ نایکه تو سر سول  یینقشه ها رهی دست بگ

 داد یم  رییغ همرو ت یکه کم کم زندگ

 

 )هاکان( 

لباش    یرو یحفظ ظاهر لبخند  یجا خورد اما برا  کمی دنمیبا د  نیلیخونه که باز شد آ در
 بهم نگاه کرد  یینشوند و با خوشرو

 _هاکان؟ نیلیآ

 ن؟ ی لیکجا رفته آ  لی_د
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رنگ نگاهش عوض شد تره از موهاشو که آزاد گذاشته بود پشت گوشش زد  نیلیآ
  یحفظ کرده بود اما من حالت جد زد یبودن م یبه مصنوع  یادیهمچنان لبخندشو که ز 

 اخمالومو حفظ کردم  ادیاما نه ز 

 _سوالم جواب نداشت؟ 

 قهوه بخور  هیتو   ای _بنیلیآ

خودش زودنر به سمت آشپزخونه رفت تا قهوه   نی لیوارد خونه شدم آ  یحرف چیه یب
داخل سالن   یعوض کردمو به سمت مبل ها   یرو فرش ییدرست کنه کفشامو با دمپا 

 یعن یساعت شب   نی ا  یول  ستینبود حتما خونه ن لیاز ن یرفتم و نشستم خبر 
خبر ندارم کجاست اصل   ردمگم ک  شونویکیندادم اصل به منچه فعل  یتی کجاست؟اهم

 هم باشم ندارم   یکیاون   ریگیپ نکهیا حوصله 

 م؟ یحرف بزن یی ا یب شهیم  نیلی_ آ

 هاکان چند لحظه صبر کن  امی _االن منیلیآ

پام و   یدستمو رو یکیدسته مبل گذاشتم و اون    یدستمو رو  هیهم انداختم  یرو  پامو 
قهوه درست کردن   هیچون   دهی از عمد داره طولش م  دونستمیبودم که م ینیلیمنتظر آ

چند   ادی نگم تا خودش ب یز یفعل سکوت کنم و چ دادمیم  حیترج بردیقدر زمان نم  نیا
سروکله   کهو ی نشستم:/ نجایساعت بود که من ا می نگاه به ساعتم کردم ن هیگذشت   قهیدق
 شد  دایدستش بود پ  ینیس  هی  کهیدرحال نیلیآ

به  ادیخوشمزه در ب یلیتم خخواس  یمزه قهوه حساس  یرو دونمیم گهید  دی_ببخشنیلیآ
 د ی کم درست کردم بفرما یلیشعله خ یقهورو با آب سرد رو نیخاطرهم

  یهم رو  نیلیفنجون برداشتم و آ  هیاز عمد طولش بده   زدمی حدسشو م  دمیکش یپوف
حرف نزدن    یراه فرار برا  هینشست به سمتش برگشتم که معلوم بود دنبال   میمبل کنار

 بود

 کجا رفته لیلطفا بهم بگو د  نیلیندارم آ  ارویباز  نی_من وقت ا 
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 نگفته  یزیبه منم چ یعنیکجا رفته   دونمی_منم نمنیلیآ

  ره ینم ییبگه جا یزیبه تو چ نکهیبدون ا لیکه د  میدونی خوب م  ن؟هردومونیلی_ آ
 ی آدرسشم بلد یکجا رفته حت یدون یمطمئنم االن م

  افهیهردو طرف موهاشو پشت گوشش زد به سمتم برگشت و ق دو یکش یهوف نیلیآ
 به خودش گرفت  یمظلوم

 یقول دادم درضمن اگه بدون لی بهت بگم من به د یزی چ تونمی_باور کن من نمنیلیآ
 ؟ یکار کن  یچ ییخوایم

 که فرار کرده  ییبه اونجا   رمی_خب البته که م

 کر کنهف کمی خوادیبشه م دا یفعل پ خوادی اون نم  دی_شانیلیآ

 نه؟  ای  یکنیکنم کمکم م داشیپ دیمن با لسیمنو د  نیمسئله ب نی ا  نیلی_ آ

ازش مزه مزه    کمیبرداشت   زی م  یبه فنجون قهوش نگاه کرد خودشو کش آورد از رو  نیلیآ
هول   کمی کنم یدارم نگاهش م  دید  یکرد بعد با خودش فکر کرد به سمتم برگشت که وقت

 فرار با چشم و ابرو به قهوم اشاره کرد  یکرد بعد برا

 شهی _بخور سرد منیلیآ

 نه؟  ای...جوابمو بده آره  نی لی_طفره نرو آ

  میدار  تونیآشپزخونمون پوچا با طعم ز  ی ...ما تومیبگم که...ا نطوری_راستش...انیلیآ
عاشقشم هاکان   یعنی  تونمیمن خودم عاشق ز  یباش  دهیچش رو یطعم  نیامکان نداره چن

 ارم؟ ی توهم ب ی ازش برا   ییخوایم

به   یپاهام به سمت جلو خم شدم و سر یکف دستامو بهم چسبوندم رو  دمویکش یپوف
 نشونه نه تکون دادم 

 _نه ممنون 
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  یتازه نه تنها برا  میخوری صبحونه م یکه برا  میدی قرمز خر تونی ز  هی_درضمن نیلیآ
درضمن   خورمیو شام و عصرونه هم ازش موعده   انی نهارو م یصبحونه باور کن من برا 

 دمیشن نطوریهستش البته ا تون یزمان برداشت ز 

 ی گیبه من م ای چ یاونوقت تو دار دم یپرس یمن از تو چ   نیلی_ آ

با لحن  کردیخودش فکر م یداشت برا  کهیقهوشو خورد بعد درحال   گهید کمی  نیلیآ
 گفت:  یمتفکر

 هست؟  تونیبه نام باغ ز  یزیکنن؟چیبرداشت م یچه طور تونو یز  ی_راستنیلیآ

 بگم خوام یبگو نم یبگ ییخوا یاگه نم  نیلی_ آ

 بگم  تونمینم ن یاز ا شتریبگم هاکان جان ب تونمیم  نقدری_واال همنیلیآ

 مشغول خوردن قهوش شد   دویخودشو عقب تر کش کمیباال دادم که   ییابرو 

 خورنیم  ایچ  تونیبا ز  دونهی_خدا منیلیآ

تو چرا امشب به   خورنینم یز یچ هیبا   تونویز  خورنیم  تونی با ز  رویز یچ هیآدما   نیلی_ آ
 ؟ ی داد ری گ تونیز 

االن موقع برداشت   دیشا  تونی برم باغ ز  تونستمیبه سرم زد کاش م  کهوی  دونمی_نمنیلیآ
 محصول باشه  

هم دنبالم بلند شد بهش نگاه کردم که کلفه  ن یلیاز سرجام بلند شدم آ   دمویکش یپوف
 روشو ازم گرفت 

 ی نیبیحاال م  کنمیم داش ی_من پ

پشت فرمون   یکردم وقت یرفتم کفشامو عوض کردمو ازش خدافس ی سمت در خروج به
 راه انداختم  نویزنگ خورد مهرانا بود تماسو برقرار کردم و همزمان ماش لمینشستم موبا 

 _بله مهرانا خانوم؟ 
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 اتوبوس گرفتن   طیبل میخانومو زد  لی_سلم آقا هاکان رد د مهرانا

 کجا؟  ی اتوبوس؟برا   طی_بل

 ک ی زنیا  ی_برا مهرانا

 _چه خبره اونجا؟ 

 که اونجاست  تونیرفته باغ ز  تونهی_وقت برداشت ز معرانا

 فرمون زدم  یرو  یمشت آروم تونی اسم ز  دنیشن با

 خب مهرانا خانوم ممنونم یلیخ دمیهم گفته بود اما من نفهم نیلی _آره آ

 آقا هاکان   ریشب بخ_مهرانا

  دمیفهمیم  کردیکه م یتونیز  تونی از اونهمه ز  دی باال دادم با  ییکه قطع کردم ابرو تماسو
  یکنم؟کور خوند دات یپ تونمی نم یخانوم فکر کرد   لیخب د کنهیکمکم م میرمستقیداره غ

 ی هنوز منو نشناخت

 

 ( لی)د

  یاز دوستا  یکی  نجایا ختمی ر یم  گهیسبد د  هی ی و تو  کردمیجدا م تونارو یبرگ ز  داشتم
  روز ید یوقت   فرستادیجدا برامون م نویلیداشت که هرسال سهم منو آ  تونی باغ ز  هیپدرم 

به روم   یخوشحال شد خاله مودان به سمتم اومدو لبخند  یلیخ امیبهش زنگ زدم که م 
دان  خاله مو دونمیپناه آوردم اما نم نجایبفهمن که از همه فرار کردم و به ا  خواستمیزد نم

 تا خود صبح باهاش حرف زدمو دردودل کردم  شبید نی به خاطرهم دیاز کجا فهم

 از شوهرت چه خبر؟   لیمودان_د  خاله

 ی نداز یم  ادمیدوباره   یبره اونوقت تو دار ادمی تا از  کنمی_خاله من دارم کار م 
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 ؟ یکنیکار م  ی چ ادیمودان_اگه شوهرت ب خاله

 مبل لم داده منتظره که من خودم برگردم   یخاله اون االن رو ادشی_نم

 گفت: یدار یسمت اشاره کردو با لحن معن هیبا دست به    د یمودان خند خاله

 ه؟ یک ادیکه داره م ین یمودان_پس ا  خاله

چشمام گرد شد   ستادی هاکان که ا نی ماش  دنیکه اشاره کرده بود برگشتم با د یسمت به
بلند شدم و با   ری حص یبه سمتم اومد از رو  دنمیشد با د  ادهیپ  نشیهاکان از ماش

کار   یچ  نجایا  نیکردم کم کم به خودم مسلط بشم ا  یتعجب بهش نگاه کردم اما سع
 نه؟ ک دایطور توسنته بود جامو پ کرد؟چهیم

 ؟ یکنی کار م یچ  نجای...ال؟ی_د هاکان

 کنم یدارم کار م ین یبیکه م نطوری_هم

داشت بهم  یبود نه اخمالو خنث یچهرش نه عصبان ستادمی بلند کردمو روبه روش ا سبدو
  ادشی بع   شبویتمام د اوردمیخودم نم  یاز اومدنش خوشحال بودم اما به رو   کردینگاه م

 بود نجایبودم خوشحالم که ا 

 بهت گفت؟  نی لیآ ؟ی کرد  دایچه طور پ نجاروی_آدرس ا 

 نگفت   یزیبه من چ نیلیآ  لی خودمو دارم د یا _من روش ههاکان

 ؟ ی _چرا اومد 

 سوال  هی نی پرسد ی_برا هاکان

از پسرا که داشت   یکیبردم و دست  ونی بهش نگاه کردم سبدو به سمت کام منتظر
 دادم و باز به سمتش برگشتم   دی چیسبدارو مرتب م

   ؟ی _کنجکاوم بدونم چرا فرار کردهاکان
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فکرم آزاد   کمیتا    نجایاومدم ا   کردمیکارو م نیا  دیخودمو جمعوجور کنم با  نکهیا  ی_برا 
 باشه و فکر کنم 

 گفت:  یحرفم تکون دادو باشه ا  دی به نشونه تا  یباال داد سر ییابرو  هاکان

 م یفتیراه ب گهیبهتره د ی_خب حاال اگه آروم شد هاکان

 گردم یم برمبرو من خود ییخوایاگه تو م یهنوز آروم نشدم ول زمی _نه عز

شاخه هاشو   یبود باال رفتم از عمد طور دهیچسب  تونیکه به درخت ز  ینرده بودن یرو از 
خودشو  کهی هاکان هم درحال  زهی سر هاکان بر  یتکون دادم که برگاش همشون رو 

 گفت:  تکوندیم

از   ینطوریا  نکهینه ا  میباهم دربارش حرف بزن مینی بش دیبا  میدار یاگه مشکل  لی_د هاکان
 م یهم فرار کن

 استانبول  یبهتره برگرد  نمیبیخودمو اماده حرف زدن نم ینیبی_هاکان جون همونطور که م

 ی بگم اشتباه فکر کرد  دیبا  رمیم  نجایبدون تو از ا  یکنیاگه فکر م  لی_د هاکان

 د یبه کاپشن تنش کش یبهش نگاه کردم که دست  یاومدمو سوال نی نرده بون پا  یرو از 

 ؟ ی بگ ییخوا یم ی_چ

 مونم ی_مهاکان

 شه یتا شب تموم نم میدار  ادی_کار ز 

 _مهم نست وقت دارم هاکان

 _شرکت؟ 

 ؟ یکار کن ا ی  یسی وا نطوریهم یی خوایخب م ستی _گفتم مهم نهاکان
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  دمویکش ی گذاشت پوف ونیکام ی آماده شدرو برداشتو تو یبعد از کنارم رد شد سبدها و
در  ینشست معلوم بود اتفاقات خوب لبام  یرو  یبهش پشت کردم ناخواسته لبخند محو 

کرد بعد بدون   ینگاه میحال وقوع بود هاکان همونطور که مشغول کارش بود بهم ن
 گفت:  ی الیخ یبکنه با لحن ب یبهم نگاه نکهیا

 ی افت ی_باالتر از اون نرو مهاکان

 فتم ینردبون محکمه محاله ب نی _ا

  لته ی_هرجور مهاکان

  امیب گهیدونه د هیخواستم   دمیاز ترس لرز  دیباال رفتم که نرده بودن لرز  گهیدونه د هی
چشمامو از  دمیزدم و محکم نرده بودنو چسب یغیور کج شد ج هیکه نرده بون به  نی پا

 نگاه کردم   نی ترس که بسته بودم باز کردم مشکوک به پا

   نی پا ای_گرفتمش نترس بهاکان

خندش گرفته بود خودمم   ستادمی مدم روبه روش ااو نی نرده بون پا یاز رو   عیسر 
 برد  گهی سمت د  هیدستمو گرفتو به  نطوریهم

 م یبگرد  کم ی میبر  ای _بهاکان

 ؟ ی وقت روز شرکتتو به امون خدا ول کرد  نی ا  ی_واقعا؟اونم تو که تو

 بجنب  فتیراه ب ل یشرکت شرکت نکن د  نقدری_اهاکان

 

 کل(  ی)دانا

رفته بودن کم کم همه مطلع شدن   کی مسافرت کوچ  هیباهم به  لی هاکان و د نکهیا از 
که همراهه   گهیکه به شرکت رفته بود تا با هاکان حرف بزنه مهرانا بهش م یانال

و اونم از ماجرا    رهیرامان م  شیپ عی و سر  ره یگی همسرش به مسافرت رفته حرصش م 
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  نکهیاز ا  د یشم لرز از شدت خ  نیانگ  دهی م رخب نی و همون لحظه هم به انگ کنهیمطلع م
بر طبق  نیبود ا  یعصبان ی لیخ بردنیم شیپ شونو یاون دوتا باهم داشتن خوش زندگ

  ادهیکه با پ گهیبهش م درویکه کش یو نقشه ا  ذارهیقرار م ینبود با انال نیانگ ینقشه ها 
 نکهی از ا  نی انگ شدنیاون دوتا م ییو باعث جدا   شدنیم روز یکردنش صد در صد پ

کرد که اگه   دیبهش گفته بودو اونو تهد نایصداشو ضبط کرده بود خبردار شد سول  نایسول
که اثر انگشتش روش بودو رو کنه اونم اون صدارو   یو اسلحه ا   ارهیبار بهش فشار ب هی
اون دوتا   یاز قبل دنبال خراب کردن زندگ   شتریب نی انگ نی به خاطرهم  فرستهیهمه م یبرا 

به مسافرت رفتن   لیهاکان و د  نکهیشرکت متوجه ا  رهی دم  ئتیجلسه ه یتو   نایبود سول
اون دونفر   نکهیکرد به اعصابش مسلط بشه همه از ا  یشد اما سع یشد ناراحت و عصبان 

به دنبال بهم زدن رابطه اون دونفر درحال تلش    نیو انگ  یباهم بودن ناراحت بودن انال
  کی کنه خودشو به هاکان باز نزد یکه کار وددستش کرده ب لهیو وس  بیانال نیبودن انگ

  لیرامان به د دونست یکه م ی طرف اناال نیبهش برگردونه و از ا  شوی می قد ی کنه و حسا
  نیه رامان رفت در حبه خون نایبود سول لیاونم به سمت د کی علقه داره درحال تحر

  یلبه پشت  ری پخش کرده بود ز   نویانگ ی که باهاش صدا یحرف زدن باهاش دستگاه ضبط
  خواستیبودو دلش م یراض  یلیکه از کمک رامان خ لیکار رامان پنهونش کرد ن زیم
نه و   ای می ادامه بد تارمونویزد که امشب درس گ  امیبشه بهش پ کی به رامان نزد شتریب

و    تیمیباخته بود مدام شاهد صم  هانیکه دلشو به ال ینیلیمنتظر جواب از جانبش شد آ
که   شدیم  ینیلیآ تیموضوع باعث عصبان ن یبهم بود که ا ینامو ما  انی اله  یکینزد

به خودش   گهیرنگ د  هیداشت  یخودش بهم زده بود  همه چ یآشو برا  نیخودش ا 
  ی باهم وقت گذروندن تو یشده بودن کل کی بهم نزد یحساب  لیهاکان و د   گرفتیم

دست از  لید کلبه تا خود صبح کنار هم باهم موندن هاکان و  هی یجنگل گم شدن و تو 
که  یدرباره ازدواج توافق  یحرف زدن حت یبرداشته بودن باهم درباره همه چ یلجباز 

تر   وونهید  لیکه پشت سرش زد باعث شد د یاما با بوسه هاکان و حرف  دادیآزار م لروید
" هردو بهم اعتراف کردن که همو  هیواقع لید ست ی ن یبشه "توافق  ی ا  گهیاز هروقت د

شب خاطره   هیتوافق و    یجلو ببرن نه از رو یازدواجو واقع  نیخوان ا یدوست دارن و م
 نیبود....انگ که در انتظارشون ییهم در کنارهم ساختن غافل از طوفان ها  یبرا روی زیانگ

رفته   شی بشه نقشه هاش پ کی نزد  یبه هر بهونه ا  لیکرده بود که به ن ری که مظفرو اج
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مداربسته کار گذاشته بودن به    نیبود دورب دهلباساشو عوض کر  لی که ن یاتاق یبود تو 
از شدت ترس به حد   لین دنی خبرم لیبه ن یو عکس داشتن وقت لمی ازش ف نیخاطرهم
  ریباهاش درگ رهی به خونه مظفر م شهیبلند م  عی کار کنه سر یچ دونهینم رسهیجنون م

کار  فرنشه اما مظ کیتا مظفر بهش نزد  دارهیبرم زرویم  یکه رو یو اسلحه ا  شهیم
خودش   یمظفر از درد تو   کنهیم  کیشل کهوی  لیو ن  رهیبه سمتش م کنهی خودشو م

انداخته بود از خونه فورا فرار   که به راه یکه غافل از طوفان و مشکلت ییلیو ن  چهیپیم
 کنهیم

 

 ( لی)د

 بگم؟  یچ گهید ییخوا ی _خب مثل مهاکان

 زم ی _همسر عز

دورم..نه چرا  ندهیآ ی..مامان بجه ها می...عشقم..زن زندگزمی _باشه..خب همسر عزهاکان
 اصل ک یدور باشه نزد 

مامان بزرگش بود به  شیمدت کارن پ  نیا  دیهاکان هم خند  دمیخند  یبلند  یصدا با
رنگ   میزندگ نکهیمسافرت راحت بود از ا  میدور روز که رفته بود نیا  المونیخ نیخاطرهم

وجودم احساس   ین یخوشحال بودم با ن یلیبه خودش گرفته بود خ یا  گهی د یو بو 
هم باهم    شبیو د  میحاال که منو هاکان بهم اعتراف کرد   دونستمیم  کردمی م یخوشبخت

اپن آشپزخونه گذاشتم با ناز   یرو  فمویقراره برامون رخ بده ک یفاقات قشنگات گهی د میبود
 بهش زدم  یبه سمتش برگشتمو لبخند

 ک ی _نه بذار همون دور باشه نه نزد

 _من بچه دوست دارم هاکان

 فعل  میمثل کارنو دار  یکی_
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 بچه نوزاد منظورمه   یول دونمی_مهاکان

 هاکان   یریگی م  یی_چه بهونه ها 

بهش نگاه کردم نرم   طنتیصورتم خم شد با ش  یبه سمتم اومد رو  دیخند هاکان
 نداخت یدلمو ضعف م دناشیخند

  خوادی تو داشته باشم دلم م نی خوشگل ع یبچه کوچولو  هی خوادی_من دلم مهاکان
 یمامانش تو باش

 به تو بگه بابا  گهی که به من مامان م  یبچه ا خوادی_منم دلم م

ازم    عیاز پشت سرمون سر  ییصدا دن یبا شن کهوی بشه که  تر کی خواست بهم نزد هاکان
  یچ نجایا  میجا خورد یهردومون گرد شدو حساب  یلمان خانوم چشما   دنیجدا شد با د

و   دیبه موهاش کش یلمان خانوم دست  نجایخبر نداده بود که اومده ا  کرد؟بهمونیکار م
 کرد خودشو به اون راه بزنه  یسع

 _لمان خانوم؟ 

 _مامان؟ هاکان

 تموم شد؟  لتیباالخره تعط د ی_خوش اومد لمان

 بله تموم شد  دی_شما هم خوش اومد

 م یخلوت کن کمی  میشماست مام بهتره دو روز بر  شیکارن پ م ی_گفتهاکان

 پسرم   دی کرد ی_خوب کار

  دوسنتمیشدم م یطور هیکردو مشکوک به مادرش نگاه کرد    زیچشماشو ر کمی  هاکان
  نجاستیخبر ا  یمادرش ب  نکهیاالن از ا خواستمیبا مادرش نداره اما نم یرابطه خوب

 باهاش بحث کنه درست نبود 

 شد  زی برامون سوپرا نجا ی_بودنت اهاکان



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1747 
 

  ششهیهم طبقه باال پ لت یفض ارمی_کارنو خودم خواستم بلمان

هاکان مشکوک   میو بهم نگاه کرد   میهمزمان همراهه هاکان به سمت هم برگشت یسوال
 به سمت لمان خانوم برگشت 

 ه؟ یخانوم ک لتیفض  نی_اونوقت ا هاکان

 _مقبوله خانوم کجاست؟ 

 باال انداخت   یخانوم شونه ا  لمان

 کنه یم یدگیرس لتیبه کارن فض نیکرد بعد ا  دای_کارش خاتمه پلمان

پچ پچ مانند   ی سالن برگشت به سمت هاکان برگشتم که به آروم خانوم به سمت لمان
 گفت:

 کنم ی_من درستش مهاکان

 _ هاکان باهاش بحث نکن 

 دخالت کنه   میتو زندگ  ذارمی_نمهاکان

 کنهیرفتار م ینطور یا نهیبه خاطرهم ستین ی_اون ازدواج منو ت وراض

 کفت:  یبا اخم بهم نگاه کرد با لحن جد  هاکان

که   یمن  نویو ا   شهیبفهمه و برات احترام قائل م دیمادرم با   نویا یاب من_تو انتخهاکان
 بهش بفهمونم  دیپسرشم با 

  دمویکش ی فرصت حرف زدن بهم بده به سمت لمان خانوم رفت پوف نکهیبعد بدون ا  و
 کرد آروم باشه  یمبل کنار مادرش نشست سع   یمنم دنبالش رفتم هاکان رو 

باهاش   م؟کارنیمطلع نش  یپرستار کارنو عوض کرد  نکهیاز ا  د ی_مامان چرا ما باهاکان
 که   سپارمینم یکارنو به هرکس ینطوریکرده بدم هم  قیراحت بود دربارش تحق
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مجرد   یوقت   یحقم دار یباسواد و منظمه تو آشپزخونه هم که آشپز ندار لتی_فضلمان
 کردن ی آشپزها آشپزخونتو اداره م یبود

اخم بهم مادرش نگاه کنه   کمینگاه منظوردار بهم کرد که باعث شد هاکان با   هیبعد  و
   زدیانداختم داشت بهم طعنه م   نی پا کمیسرمو   دمویکش یپوف

 کنه یدگیرس یکی دیبه باغ خونه هم با  د ی شی_اما االن خونواده محسوب ملمان

بشم  یم یکنم باهاش صم ی که بهش برنخوره و سع یبه روش زدم و با لحن یلبخند
 گفتم:

 م یکن مونیخصوص یوارد زندگ رویکی  می_لمان خانوم منو هاکان دوست ندار 

 مامان  یدونیتوهم م  نوی_اهاکان

 سرمونه  یاز خونوادمون...اونا جاشون رو  ری_البته بغ

خورده   هیناخوش احوال بودم شما هم   کم یاونموقع ها  تونیعروس  امی_نتونستم بلمان
  نی به هرحال منو ببخش یول  نیعجله کرد

  دیحرفو نزن  ن یلمان خانوم ا  ستی_مهم ن

 بود تهی مراسم فرمال  هیمامان اون مراسم کل   ستی_مهم نهاکان

 منو به خودش چسبوند  یبه آروم ستادوی بعد بلند شد به سمت منو اومد کنارم ا و

من   نمونهیب یمهم حس ها   میهم زد  یوقته به قلب ها   یلی_ما اون امضاهارو خهاکان
  تیبرامون کفا  یگفت کی و بهمون تبر  دیاالنم اومد   نکهیدوست دارم هم یلیخ لروید
 کنهیم

 ن ی مارو ببخش شتونیپ می ای_مام بعد از عقد وقت نشد ب

کارن مدرسه داره من سرم شلوغه و   دونهیم شهی من ری موضوع دلگ ن ی_مادرم از ا هاکان
 رستوران توهم هر هفت روزه هفته بازه 
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با همون   ستادی لباش نشوند بلند شدو روبه رومون ا یرو  یخانوم لبخند مصنوع لمان
 لبش گفت:  یلبخند رو 

 کنم یمدت کنار شما زندگ هی خوام یفاصله ها م نی جبران ا  ی_برا لمان

هاکان   ی دستا  فیکردم به خودم مسلط باشم فشار خف یکه زد جا خوردم سع یحرف از 
   ستین یراض ادیز  هیقض   نیبود که از ا  نی بازوم نشونه ا  یرو

باهم آسنا   شتر یب میتونیم  ینطوریخونه شماست ا  نجایلمان خانوم ا   ستی ن ی_مشکل
 میبش

 جون  ییدا  لی_د

  میبرگشت  کردیمبل ورجه وورجه م  یدفتر دستش بودو رو  هیبه سمت کارن که  هردومون
 دیکه با ذوق خند میهردومون بغلش کرد میبا لبخند به سمتش رفت

 شدم  ی _من چه قدر دلتنگ توهه فسقلهاکان

 دم یشما دوتارو کش یها ینقاش دین یبب شتری_من بکارن

 هم کنارمونه   یبچه فسقل هیطبق معمول  نی خوشگله آفر لیی_خ

 داداش کوچولومه  نی_آره ا کارن

 زم یهمسر عز  کنهیم  یادآوری به ما مدام  شونی_اهاکان

بهش کردم بعد به سمت   ی کردمو با ناز به سمتش برگشتم نگاه معنا دار یخنده ا  تک
 شد  زونی که از گردنم او دمیکارن برگشتم گونشو محکم بوس

 می عشق اولو آخر منو دا  میبخواب می_برکارن

به لمان خانوم کردم   ینگاه م یخنده هامون ن نی لقلک داد بکارنو گرفت ق دویخند هاکان
گفتم درست   یالی خ یباال انداختمو ب ی که نه چهرش خوشحال بود نه ناراحت شونه ا
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شروع    یرمعمولیمنو هاکان غ نیحق داره خب رابطه ب  شهیکه درست م دونمیم شهیم
 سرد باشه  نطوریباهام ا دمیشد با

 

 ( نای)سول

  حیهم برام توض نی انگ کردمی ضبط شده خونه مظفر نگاه م لمیکه داشتم به ف همونطور
 داد یم

  یخوردن زخم ریهست ت ی...دزدنایتوش هست سول ی_توروخدا نگاه کن همه چنیانگ
 برنیکردن طرف راحت شش سال براش م

  یبهم زدن زندگ یبرا  نیبب دیازش ترس دیباهوش بود با یلیخ نی باال دادم انگ ییابرو 
 بود  دهیکه نکش  ییچه نقشه ها  لیان و دهاک 

 میلیکه خ یبراش تله گذاشت یانجام داد رویبکن  یتونستی که م یکار  نی_پس بهتر نایسول
 ست ین یبیکار عج

کم کم  د یخوب یلیکارا خ نیشمام تو ا  دی نفرما ی شکسته نفس نقدری ا  زمی عز ی_وا نیانگ
 شده   مونیشغل خونوادگ

خوردم   می دنیاز نوش یباال انداختمو کم یالیخیبا ب یحرف گرفتم شونه ا   نیاز ا  منظورشو
اتفاقا خوشحاال   نیاومده بودو از ا  فی سرک یبرگشتم که حساب نیبه سمت انگ  یسوال
 بود

 س؟ یبه پل شی بد ییخوا ی_خب م

  رمیباز پس گرفتن کارن م  یبرگه برنده ماست برا  نی ا مادیبه کارم ن سی_نه پلنیانگ
هم   لمویف  نیاگه از هاکان جدا نشه ا   گمیبهش م  میکنینگاه م لیبا د  لمویف نیرستوران ا 

  کردهیاتاق داشته لباساشو عوض م  یتو  لیکه ن لمویف یکی و هم اون   دمیم سیبه پل
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کنم و کارنو   تی باز شکا تونمی م ینطوریا  کنهیعمل م رفمقطعا به ح کنمیم  شیرسانه ا 
 رم یس بگپ

 کردم  یخنده ا  تک

 ی ا   رکانهی _چه نقشه ز 

 دم ینسل جد  ن یشتی_من اننیانگ

 

 کل(  ی)دانا

که فکر   ییایروبه اتمام بود دن  لی هاکان و د  نیریش  یا یوسط اومده بودن  کم کم دن بایرق
تازه درحال ساختش بودن و قرار بود تا آخر ادامش بدن اما حاال داشت به   کردن یم
و از    یسور  گهید  نشونیخبردادن که عشق ب ریو هاکان به دم نیلیبه آ ل ید دیرسیم  انیپا
که   لیکه قلباشون به وجودش اورده ن هیقتیحق یبلکه از رو  ستیکردن ن یباز  لمیف یرو
ادامه   تارشوی گ گذروندی خوش م یمظفرو فراموش کرده بود با رامان حساب  هیقض گهید
رامانو دوست   کردیوقتشو کنار اون بود احساس م شتریو ب  رفتیم رون یباهاش ب دادیم

موضوع اشاره کرد   نی به ا میتقمس ری غ یاما خب وقت شهیداره و داره بهش علقه مند م
  لین نیباهاش نکرد به خاطرهم یچندان درستوابتسش نشه رفتار  لی ن نکهیا  یرامان برا 
بهش گفته بود   روی رفته بودو همه چ لید شیکه پ ینیانگ گهی زد از طرف د رونیاز خونه ب

حفظ آبرو خواهرش مجبور بود   یسرش اوار بشه برا  ی رو لید ی اهایباعث شد تمام رو 
وجه   چیه هب ؟اونیتن بده و از هاکان جدا بشه اما چه طور نی ک هبه خواسته انگ

اومد    یهرکار که از دستش برم د ی اما با کردیاصل باورش نم شدوینم ییجدا ن یبه ا یراض
تماس گرفت   لیبا ن لید دادیوگرنه خواهرشو از دست م دادیاتفاق انجام م نیا  یبرا 

تا   دیبه مرز جنون رس لیاحمقانش کار دستشون داده ن  کار ن یکه ا د یبهش توپ یحساب
  هیکه به اندازه   یختور کرد و حاال اون بودو لبه ساختمون یکه به سرش فکر خودکش  یحد
شده بود مدام   مونیپش لی رامان که از رفتارش با ن کردیسقوط م شد یجا به جا م لیم

  یچ خوادی داد بهش گفت که م وجوابش لیدفعه ن  نی آخر نکهیتا ا  گرفتی باهاش تماس م
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آدرسو براش ارسال کرد تا رامان به اونجا   یکار کنه تا همه از دستش خلص بشن حت
  خواستیم لیبا اومدن رامان ن رهیو دلش آروم بگ نهیبب لروین یصحنه خودکش  ادیب

  رکه رامان اونارو خب  نیلیو آ  لید  هیگر غویج یصدا   دنیاما با شن نی خودشو پرت کنه پا 
  خواستیچشماش حلقه زد خواهرشو دوست داشت نم  یاشک تو ستادیکرده بود ا 
شده   زیهمه چ  یکه زده بود باز باعث خراب یگند نی اون دوتا بشه اما با ا  ییباعث جدا

به آغوش گرم   لیمنصرف کرد و ن  مشی از تصم لروی بود رامان ن یبود باالخره با هر مکافات
همه قرار بود   یدر اصل زندگ  بشه یهمه قرار بود طوفان  یگپناه برد اما زند ل یرامان و د

بهش  نیچون انگ  دادیاز هاکانو م  ییجدا بیفورا ترت دیبا لیبچرخه د ن یانگ ی دستا ی تو
  یهاکان گه یاز طرف د  رهی بره م دیکه نبا  ییجا لمی کارو نکنه اون ف نیگفته بود اگه زودتر ا 

گرفت که   م یتصم ریدم شنهادیطبق پ ودحرف زده ب لی درباره عشقش به د ریکه با دم
حلقه مجدد بخره و ازش   هیبراش   رهی دونفره بگ یمراسم کوچولو  ه ی لی د یامشب برا 
حس    یاز رو شبشون یبکنه بهش باز ابراز علقه کنه و بهش بفهمونه که کار د یخاستگار

گرده  ی برم لید  یشب وقت  نکهیغافل از ا  هیواقع نشیس یزود گذر  نبوده بلکه عشق تو 
 بشننوه  ی جمع کنه و از اونجا بره قراره چه خبر  لشویخونه تا وسا 

 

 ( لی)د

که   یزیچ دنیبود اما با د  نجایآروم وارد خونه شدم به سالن نگاه کردم حتما ا  یقدمها با
  یوارها ید  قیسالن باز بودو از طر  یا  شهیجا خوردم وارد سالن شدم در ش یحساب  دمید
لباش   یرو  ی کان لبخند محو مردونه اها نمیبب لرو یو  ییمحوطه جلو   تونستمیم شهیش

  دهیبلند همرنگشو روش پوش بایدار تنش بودو پالتو تقر  قهی روشن  ی بافت طوس هیبود 
من   یبرا   گهی که د دهیو جذاب اما چه فا پ یخوشت شهیرنگ مثل هم  یبود با شلوار مشک

لباش بود   ی گلوم محکم تر بشه هنوز رو  خیبغض ب شدینبود لبخند مردونش که باعث م
که با فاصله از ما   دمیدشدم سه نفرو  اطی وارد محوطه ح یبه سمتش رفتم وقت یبه آروم
فلوت زن اون   شونیکی دستشون بودو منتظر دستور هاکان بودن   یقیموس  لی وسا
  شیآت یکه چمن بود شعله ها   ییدور تا دور محوطه جلو ولنیو  شی و کنار   تاری گ یوسط
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  کردیم یا  گهی بود فضارو قشنگ تر از هرلحظه د  یصورت بنفش و   ی که به رنگ ها یقشنگ
 شد   دتر یبود بغضم شد اطیمقابل هم وسط ح  یبا دو صندل دیسف ز یم هی

  یبرگه ها نوشته شده بودرو انجام داد ی که تو یی زایدفعه چ نی ا  نکهیا  ی_برا هاکان
 ممنونم 

شدم هاکان به سمت اون سه نفر برگشت و با علمت دست   کی به هاکان نزد  کمی
بود که سکوت   یقیموس یشروع کنن و اون لحظه فقط صدا  دیبهشون فهموند که با

 یعطر سرد مردونش از خود ب یبو  میستاد ی هم که ا یروبه رو  شکوندی م لرویمحکم و 
  دیبا  اما کرد یم نی سنگ شتریگلومو ب  خیفضا داشت بغض ب نیا  یخودم کرد همه چ

بهش بگم که ما   تونستمیم یهاکان وقت شکستنش نبود چه طور یجلو  بودم ی محکم م
ازت جدا بشم و    خوامیکه من م گفتمیبهش م یچه طور م؟اصلی از هم جدا بش  دیبا

 جمع کنم؟  لمویاالنم اومدم وسا 

 یشینم مونی_خودتو به من بسپار پشهاکان

 _هاکان 

بگم  دی با یچ  دونمیاز استرس نم شمی نجوری؟همیصبر کن قهیدق هی   شهی..ملی_د هاکان
 توهه انجام بدم  قهیکه ال  یاجازه بده کار

بهش   خواستمیکرد م تی هدا ی صندل  زوی دستشو پشتم گذاشتو منو به سمت م یآروم به
  یاما چ  خواستیدرواقع دلم نم دونستمیخودمم نم دادیهاکان اجازه نم  شدیبگم اما نم

دختر که به   هی  دیبرام عقب کش رویکار بودم هاکان صندل نیر به ا مجبو یوقت کردم یکار م
رفت نشستم   یحرف چیه یب  ختیر یدنیخدمه باشه برامون نوش خوردیتنش م فرمیونی

باال اوردمو به چهره مردونش    یدور زدو روبه روم نشست سرمو به سخت زویهاکان هم م
بود که   یبرا  نی آخر نیا  دیشا  نمشیبود که قرار بود بب یبرا  نیآخر نی ا  دیشدم شا  رهیخ

همه آرزوهام پرپر   رحمانهیچه قدر ب میحرف بزن موی نیهم بش یروبه رو ینطوریقرار بود ا 
 در حقم ظلم شدو من مظلوم واقع شدم  نانهیشد چه قدر ظسول
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کار  نیا  رمب یکارکنان دارم راه م  یبا کل روی ساله شرکت به اون بزرگ  نیمن چند  لی_د هاکان
 داشتم  تی کار فعال  نیا  یکه خودمو شناختم تو  یراحته از زمان یلیمن خ یبرا 

 به روم زدو ادامه داد یسکوت کرد لبخند  دیحرفش که رس  ینجا یبه ا  هاکان

  تیرنگ ی ها  ادداشت ی با اون  یخونه گذاشت نیا   یکه پاتو تو ی_از همون روز اولهاکان
 ی دیخونه رنگ بخش نیبه ا

   شدیخونه تنگ م نیا  یدلمم برا  ینگاه کردم حت  لیسر چرخوندمو به اطراف و یسخت به

 ی رنگ کرد امویو باهاش دن یقلم برداشت هی_انگار  هاکان

سرخ شدم و حال   یچشما  نیهاکان حتما ا   سوختی سمتش برگشتم چشمام م به
د به خونسر  زدوی لباش پر نم  یکه لبخند از رو  ذاشتیم ی ا  گهید زیچ  یملتهبمو داشت پا 
 داد یحرفاش ادامه م

 خواهم بود  یتو همسر خوب ی که از همه مهمتره من تا آخر عمرم برا   زی چ هی ی_ولهاکان

انداختم حس حرارت تنم هم به  نی هم فشار دادمو سرمو پا یکردم لبامو رو  بغض
  شتریحرف هاکان هرلحظه ب  نیقلبم با ا  یکه داشتم و هم به خاطر درد رو  یخاطر شرم

 هوارو نداشتم  یاحساس سرما و خنک یحت  شدیم

  شترمی داره ب گذرهیهرچه قدر هم م یحت کنهی _عشق تو همه جارو قشنگ تر مهاکان
 شه یم

  ی چشمامو رو ستادی کنارم ا  ی بلند شدو به آروم ش یصندل یبهم زد از رو  یلبخند  هاکان
  یلروزنمو به آروم  یگرفته بود دستا  بازش کردم دستشو به سمتم  یهم بستم به آروم

به   ستادمی بلند شدم روبه روش که ا یصندل  یگرم مردونش گذاشتم و از رو ی دستا ی تو
جذابشو نداشتم  یمشک  یبه اون چشما  دنشونه هاش نگاه کردم تحمل نگاه کر

که داره   یی کردن برنامه ها  ادهیامشب و پ یکه برا  یاون همه شور دن یبا د  خواستمینم
گرمش گرفتو به خودش   یدستا  یتر بشه هاکان هردو دستمو تو  میبغضم هرلحظه حج 
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  یقیموس  یاطرافم..حال خرابم..صدا  یعطر..هوا   یتر انداختم بو نی چسبوند سرمو پا
 کشوند یاز قبل به رخم م  شتریداشت لحظه لحظه سوختن آرزوهامو ب یهمگ

 ..ینه ول  ا یتو انجام بدم   قیال  شنهادیپ کیتونستم   دونمی _نمهاکان

دستاش گرفته   یدستش هردو دستامو تو  هیدستشو از دستام ول کرد اما با همون  هی
روبه روم   یدراورد به آروم یچوب  ک یجعبه کوچ ه یپالتوش برد و   بی ج یبود دستشو تو

  دنیدر جعبرو باز کرد با د یگرفت و به آروم گمو یقرار داد با همون دستش دست د
بدم بغض کردم   یلیدادم بغض کردم خ ارهم بستمو فش  یخلش چشمامو روانگشتر دا

  ریشدن هاکان تمام حرکاتمو ز   ری دو قطره اشک بود که از دو طرف چشمام سراز  جشمینت
  ایخوشحال باشم  دیکارش با  نیاز ا  دونمینم نوشتیم  یا  گهید زیچ  ینظر داشت و پا 

 ناراحت 

 ؟ ی کنی..با من ازدواج ملی_د هاکان

مشتاقش به لبخند محو کوتاه مردونه   یدهنمو قورت دادمو سرمو باال اوردم به چشما  آب
بدتر منو بسوزونه   نکهیا  یامشب برا   کردمیمردونش که احساس م تیلبش به جذاب  یرو
که چرا   گفتمی بهش م دیشده بود نگاه کردم وقتش بود با  یا  گهیاز هر لحظه د  شتریب

 اردریلیبودن منو هاکان اشتباه محض بود اون م اولشم بشه اصل از  یقراره چ اومدم و
تهشم شد  م یها فاصله بود اما ما همش زور زد  انوسیاق نمونیآشپز ساده ب هیبود و من 

 ست ی کردم صدام نلرزه اما از لحنم معلوم بود که حالم خوب ن یسع یچیه

 ممنونم اما...  یلیخ هیعال یلیخ  ی_هاکان همه چ

 _اما؟ هاکان

شد نگاهمو ازش گرفتم به   یجد  افشی نگران شدو ق کمی  دیلباش پر  ی کم لبخند از رو  کم
 تکون دادم نیبه طرف ی ستبر کردش نگاه کردمو سر یشونه ها 

 ل کنمقبو تونمی _اما نم
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ندادم به  یرییتغ چیفاصلم ه یاوردم اما تو رون یدستاش ب ی از تو یبه آروم دستمو
که داشتن    ییشد به سمت اونا جادیتنش ا یتو  یفیمرد روبه روم لرزش خف یواقع یمعن
برن اوناهم   توننی برگشت و با علمت دست بهشون فهموند که بسه م زدنیم  یقیموس

من بودم..هاکان..سکوت..بغض   اطی ح یتو  االرفتن با رفتنشون ح دنویدست از زدن کش
 دورمون هاله زده بود یخوشبخت  یکه به جا یگلوم..بدبخت خیب

 ؟ ی کردم که ناراحت شد یقبول کنم؟من کار تونمینم  یچ یعنی_ هاکان

 قلبتو بشکنم منو درک کن لطفا  خوامی_هاکان نم

شده   یتا امروز..صبر کن صبرکن چ یحت  روز ی تورو درک کنم؟ما تا د یور _من چه ج هاکان
 ل؟ ید

 ایشده بود چه قدر دن یجد  افشی توهم بودو ق  یازم فاصله گرفت اخماش حساب کمی
از   یکردم االن محکم باشم وقت  یآرزوهامونو به باد هوا داد بهش نگاه کردم سع رحمانهیب
 شدن دارم  فی عمر وقت ضع هیرفتم به اندازه  نجایا

 تونم ی_من..من نم

مگه بهم قول   میگذشته ناراحت بود  یاز دست دادن روزا   یما برا  لی ؟دی تونی _نمهاکان
  دیبا  ستین یقانع کننده ا  ل ی دل نی ا  م؟یاز دست رفترو جبران کن یکه اون روزا  مینداد
 ی اریب یدرست و حساب لی من دل یبرا 

  کردمینگاهمو ازش گرفته بودمو به اطراف نگاه م دیموهاش کش یتو   یکلفه دست کهوی
 اوردم که قانع بشه؟   یبراش م یدروغ  لی بهش؟؟چه دل گفتمیم یخب چ

 گفته اره؟مادرم؟  یزی حتما مادرم چ  نمیبب سای_وا هاکان

 تونم یکه نم دمی_هاکان..لطفا..من فهم

 االن؟  یچ یعن ی  نی..انی _اهاکان

 رومو ازش گرفتم  یسخت به
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 دخترا  شیپ رمیبرم خونه م دی_من با

 دستمو گرفت و صدام زد  کهویبرم که   خواستم

 ل ی_د هاکان

گنگ بودن   ستادم یروبه روش ا  دمیکش رون یقدرتمندش ب  یبازومو از حصار دستا محکم
 غم یبود حت انی صورتش نما یتو  یهمه چ  یتعجب کلفگ

 خوام یزدواج کنم نمباهات ا تونمی_لطفا سوال نپرس باشه؟نم

 ؟ یی خوای_ن..نم

 لب زدم:  یسخت به

 خوامت ی_نم

داشت به خاطر   شدیباورم نم شدیباورم نم دمیچشماش د یبار نم اشکو تو  نی اول یبرا 
من ظالمم   یشده بود بذار فکر کن رهیبهم خ نطوری فقط هم خت ینر یاشک  کردیم  هیمن گر

  نکیکه خواهرش فوت شده بود افتادم ع یروز   ادیباشمو برم   انتکاریخ نکهیو رفتم تا ا 
نفهمه  یتا کس نهیچشماش نب  ینم اشکو تو  یکس ات  داشتیچشمشو برنم یجلو  یدود

  یبود با صدا ستاده یروبه روم ا  یاما االن به راحت کنهیم  هیکه هاکان آصلن داره گر 
 گفتم: یبه سخت یلروزن

  شهی هم یبسه..تمومش کن برا  گهی_برو هاکان..د

به  یچنگ نی پا دیقطره اشک چک  هیهم بست از هر دو طرف چشماش  یرو  چشماشو
بلندم به  ی رفتم کم کم قدمها   یقلبم زدمو ازش رومو گرفتم به سرعت به سمت در خروج

صورتشو    یاشکاشو نم چشماشو کمر خم شدشو غم تو  نمیشد رفتم تا نب ل یتبد  دنیدو
 شد ی م تربد ینطور یدرد داشتم ا  ی خودم به اندازه کاف
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 ( نیلی)آ

 اومد رونی بستم رامان هم دنبالم از اتاق ب  یاتاقشو به آروم در

 ن یدکتر حالشو بب مشی بردیرامان کاش م گم ی_م

 میششیماهم پ  نیداره هم از ی خواب ن کمیاون به استراحت و   نیلی_نگران نباش آ رامان 

 غم رومو ازش گرفتم با

فکر   یا رفته بود اون باال وقته  وونهی د نیاون لحظرو فراموش کنم که ع تونمی_اصل نم
 شه یبهش حالم بد م کنمیم

 متفکر گفت:  دویبه چونش کش یدست رامان

 من باشه   ریتقص یناراحتش کرده فکر کنم همه چ  یلیخ یز یچ هی_حتما  رامان 

 بهش نگاه گردم  یمشکوک و سوال  ستادمیروش ا  روبه

 تو؟  ری _تقص

 _نگفته بهتون؟ رامان 

 .. یول دونم یم یی زایچ هی_

دلشو خوش نکنه   یبد حرف زدم تا الک یلیخونه ما بود باهاش خ شی _چند روز پرامان 
 بکشه نجایکار به ا کردمی اما فکر نم

 طرف شونم انداختم  هیباال انداختمو موهامو   یا شونه

  لیرابطش با د کمیروزا   نی فکر نکن ا ینجوریا  ستیتو ن ی_حاال همش به خاطر حرفا 
 ست یخوب ن

ها و   یرفتم و مشغول جمع کردن مداد رنگ  ینهارخور  زیهمون م ا ی  کارم   زیسمت م به
 شدم  کامیماژ 
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 هم جمع شده  یبدجور رو  ی_همه چرامان 

 شهی _اره واقعا..خوب م

 شهیزودتر خوب م  می_اره ما هم کنارشرامان 

 

 )هاکان( 

داده    هیدستم به اپن تک ه یابروهام بود با  نی ب ینیفکر فرو رفته بودمو اخم سنگ ی تو
زده کارن سرمو باال   جانیو ه طونیش یصدا  دنیکه با شن ختمیر ی م خی  وانمیل  یبودمو تو 

 اوردم 

 ییدا  ییدا یی_داکارن

از حال   خواستم یکردم لبخند به روش بزنم نم یشد سع انیپشت سرش مادرمم نما  و
 امشب خبردار بشن  یدرونم و از ماجرا 

 امروز؟   نیکار کرد  یجون چ یی_دا

 یی دا میکار نکرد  ی_بگو چکارن

 گفت:   شمردیداشت با دستاش م کهیدرحال بعد

   میکرد   یباز  ی سه بعد ی..آتارمیرفت نمای..سمیخورد چی_ساندو کارن

 دستاشو از هم باز کرد   دویپر  نی باال پا یخاص  جانیبا ه بعد

 یی خوش گذشت دا  یلیخ یلی_خکارن

  یها یبچه و تنها دغدغم باز  نقدریکارن بودم هم یبه روش زدم کاش من جا  یلبخند
که داشت با چشم و   یخاص طنتیتبلتم بودو نهار هرروزم کارن با ش یشده رو  تیآبد

 اشاره کردو گفت:  رونیابرو به ب
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 رون؟ ی اون ب نی اونا چ  یی_داکارن

   یداد یم  حیتوض ی_اونارو ول کن داشت 

  دویحرفم ماس  نیا  دنیبا شن کردیمادرم بودو داشت به کارن نگاه م یلبا  یکه رو  یلبخند
 زده بود  ییحدسا هی بهم نگاه کرد انگار  

 م یهم خورد  ینیری ش می_آها..رفتکارن

 به سمت مادربزرگش برگشت گفت:  بعد

 م؟ یخورد یچ ینیری_مامان بزرگ ش کارن

 لبخند گفت:   هیبا   دویبه پشت سر کارن کش یدست مامان

 زم یعز _رولتمامان

 م یرولت خورد یی_آها اره داکارن

 نگاه کردم  کردمیکه داشتم درست م یدنیانداختم و به نوش نی زدمو سرمو پا یلبخند

 کجاست؟  لید  یی_داکارن

 به اطراف نگاه کردم بعد به سمت کارن برگشتمو گفتم:  کمی

 مونه یخونه خودش م  لیجان امشب د یی_دا

بودنمو پنهون کردم اپنو دور زدم که کارن هم به سمتم اومد تا زودتر بهم   یو عصب کلفه
 ستادی برسه روبه روم ا

 رفت  نی_کار داره به خاطر هم

 زانوهام خم شدم   یروش رو  روبه

 درسته؟  اد یفردا م ی_ولکارن
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 نی از حالت چهرش بفهمم از ا دونستمیبه مادرم که باال سرش بود افتاد نم نگاهم
که اره خوشحاله نگاه   گفتیبهم م یحس هی دونمیناراحت اما نم ا ی له موضوع خوشحا 

دست کارنو گرفت و   نیبه مادرم انداختم که منظورمو گرفت به خاطر هم یدار یمعن
 گفت:

 خستس  تمی دا نیدلم وقت خوابه بب زی _عزمامان

  دیخم شد گونمو بوس دوی لپم زدم که خند  یبهش زدمو با انگشت اشارم رو  یچشمک
 برام تکون داد یدست

 ا یدن ییدا نیبهتر ری_شب بخکارن

 ای خواهرزاده دن نی بهتر ری_شب توهم بخ

سرم سر بشه تا    خواستمیدستم نگاه کردم م ی تو  وانی رفتن اون دوتا راست شدم به ل با
که باهاش   دونستمیبودم م ختهیآبم ر یتو   خی  یکل نیفکر نکنم به خاطر هم یزیبه چ
که به شدت  یگرفته بودو ذهن شی که االن آت یآرومم کنه هرچند دل  کمیکار کنم تا   یچ

 ره یآروم بگ ایحترا نیمشغول بود فکر نکنم به ا

 

 ( لی)د

که روبه روم نشسته بودو با غم بهم  نی لیبه آ کردمیم یپر از اشک شده بود سع چشمام
 نهیحالمو بب  نیا  خواستمی اومدم رامان رفته بود بهتر نم  ینگاه نکنم وقت کردینگاه م

 کرده بود یو طراح یزیبرنامه ر یازدواج بده کل شنهادیبه من پ نکهیا  ی_فکر کن..برا 

   دیلرز  صدام

 نه مثل قبل   یواقع شنهادیپ هی_
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تا اشکاشو پنهون کنه سرمو باال اوردم به زور   دیشماش کشبه چ یدست دیکش یپوف نیلیآ
 زدمو گفتم:  یشده بود لبخند ریسراز  یاشکام که حساب  نیب

 بگم  یچی _نتونستم تو روش نگاه کنم نتونستم ه

 د یکش یآه نیلیآ

 بهش؟  یگفت  ی_پس چنیلیآ

 : دمینفرت غر  با

از دهنم در اومد بهش  یباور کنه هرچ نکهیا  یمشت چرتوپرت برا   هیمشت دروغ   هی_
 گفتم نتونستم بحث طلقو بکشم وسط هرکار کردم نتونستم بهش بگم

 _باورش شد به نظرت؟ نیلیآ

 باال انداختمو گفتم:   یشونه ا  یسخت به

 باور کنه یاون چه طور کردمی_من خودم حرفامو بارو نم

 با نفرت لب زد: نیلیآ

خواب نداره تو جهنم  یبرا  ییجا خورمیفته قسم مکثا ن ی_همش به خاطر اون انگنیلیآ
 سوزه ی م شاهللیا

 نداشت  یا  دهیاما فا دمیبه چشمام کش  یازش گرفتمو دست رومو

 چه طوره؟  لی_حال ن

 زنهی نم میحرف ومد ین رونی _خوبه از تخت خواب بنیلیآ

 درسته؟  دونهی _رامان که موضوع مظفرو نم

 اون بوده   ریتقص کنه یفکر م دونهینم چاره ی_نه بابا بنیلیآ

 خودشو مقصر بدونه؟  دیداشت؟چرا با   یسمتش برگشتم به رامان چه ربط به
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 _چه طور؟ 

 مدته عاشق رامان شده   هیما  یکوچولو  ل ین نیا ی_تو خبر نداشت نیلیآ

 هم بستم  یچشمامو رو  دمو یبه صورتم کش یدست

 زدم ی_حدسشو م

به خاطر   لین کنهیبه رامان گفته بود اونم معلومه باهاش بد حرف زده فکر م نطوری_انیلیآ
 کرده  یاون خودکش

 ن یاطرافمونو بب نی لیآ ختهیبهم ر زمونی _همه چ

حس زودگذره اون بچس   هی لیمال ن  یعنی دمینم  تی اهم  لیبه موضوع ن ادی _من ز نیلیآ
 د یکار کن یتو و هاکان قراره چ دونمیاصل نم  یول فهمهینم

  ری هم فشار دادم اشکام سراز   یکردم لبامو رو یلباسم باز  نی انداختم با پا نی پا سرمو
 شد

 سخت بود یلیخ ن یلیسخته آ  یلی_خ

 هق هق ادامه دادم: با

 یاز درون داشت  کهیدرحال  خوامتینم ی..بگیو دروغ بگ   یتو روش نگاه کن ی_اونطور
به   نطوریاما هم  یبراش جون بد  یحاظر یدوسش دار ینطوریا  یتوق  یزد ی براش له له م

 ی بر یبذار یراحت

همچنان به   خواستمیسکوت کنم م  خواستمیاما نم دیبر یزدم کم کم نفسم داشت م هق
 سنگ صبورم بود ادامه بدم  شهیکه هم ی کس یحرفام برا 

 ..من..من بدجور..قلب..قلبمو..به..به اون..مرد..مرد مغرور..نی لی_من..من..دوسش..دارم آ

آغوشش پنهون کردم   یمحکم بغلم کردو سرمو تو   نیلیادامه بدم آ  نی از ا  شتریب نتونستم
 بازوهاشو چنگ زدمو زجه زدم  
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  اهاموی باختم..عشقمو باختم..رو موی..زندگنیلی_باختم..دلمو بهش باختم..باختم آ
 باختـــــــــــــــــــم  موی.هاکانو باختم همه چباختم. امویباختم..دن

 

 )هاکان( 

اما بازم   دیکشیم ریت یعی سرم به صورت فج خوردم یبود که داشتم م یوانی ل نیششم
جلو دستم    یکیاالن    خواستی دلم م کردی م میداشت روان الیفکروخ ارمیحاظر نبودم کم ب

 دادیدادو ب لی برم خونه د خواستیدلم م زدم یکتکش م  دیکشیبود تا جون داشتو نفس م
ازم بترسه    دیسرش خراب کنم تا شا  یاون خونرو رو  مخورد کن لشوی راه بندازم همه وسا

 یعنیپس اون رفتارها..اون حرفا.. خوادیاگه واقعا منو نم خوادیحرف بزنه که چرا منو نم
  یتو  یبود؟چنگ  نیدروغ یعشق آنال نیهم ع لی عشق د یعنیخوردم؟ یول مباز داشتم گ

نه   لسیاون د گمیم  دارم یامکان نداره چ  نیموهام زدم محکم سرمو فشار دادم نه نه ا
هست   یز یچ  هی کنهیکه فرق م دونمیمن م کنهیفرق م  کنهیفرق م کنهی فرق م ل ید یآنال

نفر باعث شد به  هی یقدمها  ی صدا کنهیم ینطوریهست که ا یزی چ  هی دونمی خوب م
  نی سرمو باال گرفتم مادرم بود حتما کارنو خوابونده که اومده پا ی به آروم امیخودم ب

 واقعا کجاس؟   لینجا؟د ی_چه خبره ا مامان

 _رفتش 

 _رفتش؟ مامان

 به نشونه اره تکون دادم  یسر

 جدا شه؟  خواد یم یعنی_ مامان

 تنها باشه کمی_نه فقط خواسته  

نبود مادرم   یاز مبل نشست اصل حوصله حرف زدن نداشتم اما چاره ا یکی  یرو  نماما 
 بود
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 منفعته  یر یضررو هروقت بگ  یدختره اعتماد کرد جلو  نیبه ا شهینم  ید ی_توهم د مامان

 به مادرم نگاه کنم گفتم: نکهیپاهام خم شدم بدون ا  یرو  کمی  دمیکش یپوف کلفه

باعث بشه دلش   نکهیا یزی چ  یحرکت ی؟حرفیباهاش کرد  یخبر از من کار ی_مامان ب
 بشکنه؟ 

 حرفم جا خورد   نیاز ا مامان

 کار دارم هاکان؟  ی_من با اون چ مامان

 داشته باشه یلیدل هی  دی_دور شدنش از من با

 زدو روشو ازم گرفت  یپوزخند مامان

 .. یقلبش رو شکست  یکرده باش  یکار لیمامان اگه با د نی_بب

 گفت: عی قطع کردو سر حرفمو

که جوابشو   یینکردم سواال  ی کار چیه  لی..من با دیکنیم  یرو ادهیز  ی_هاکان دارمامان
 پسرم  ستم یمن مخاطبت ن  ینگرفت

 رومو ازش گرفتم کلفه

دو   یتو میزنیحرف م  شناسمیم  ییها لی اصل؟رفته که رفته من وک  میکار کن  ی_چمامان
 م ید یدرخواست طلق م قهیدق

 زدم به سمت مامان برگشتمو گفتم: یپوزخند

 کنمیکارو نم نیوقت ا  چیه  دمیطلق نم  لرویافته مامان..من د  ینم  یاتفاق نی _همچ
شده به زور کنار خودم نگهش  کنمی موضوعو حل م  نیو خودم ا  شمی جدا نم لی من از د

طلقش بدم نه  نکهیا یول   میدیمشترکمون ادامه م یبه زندگ نطوریشده هم دارمیم
 بشه  دهخونه ز  نیا  یحرف تو   نی ا  گهید خوامینم
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بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم هه  یحرف  چ یبرداشتم بدون ه زی م یاز رو   وانمویل
  یطلق تو  ی اگه خودش بخواد عمرا پامو برا یحت   دمیطلق نم لروی طلق؟عمرا من د

  یبه دست اوردنش هرکار یبرا ادی کوتاه ب یودم که به راحتنب  یدادگاه بذارم من مرد
فرق کنه   هیقض دیاگه خودش بخواد شا  ستملبه تختم نشستم چشمامو ب یرو  کردمیم
 نکنه باز طلقش ندم یفرق  دمیشا  دونمینم

 

 کل(  ی)دانا

آروم   دی سبک کرد آروم گرفت آروم نفس کش نی لیخوب خودشو در آغوش آ  لید  یوقت
هم   لیسر به ن  هیگرفت  میپلک زد آروم فکر کرد آروم به خاطرات گذشتش فکر کرد تصم

  یبود اما هرچ لین ری همش تقص یبدبخت نی بلها سرش اومده بودو ا یلیبزنه درسته خ
ر  اتفاقات هم به خاط نی داشت همه ا  سشباشه اون خواهرش بود عاشقش بود دو 

تخت   یآروم باز کرد و بست به سمتش که رو  لرو یدر اتاق ن نیهاش بود هم یبچگ
  یحساب ی مشغول نوازش کردن موها  یروشو مرتب کردو به آروم یبود رفت پتو ده یخواب

  یکنارش موند و بعد برا  کمی   دیسرشو بوس  یخم شدو رو یلخت خواهرش کرد به آروم
هاکان کلفه از   گری خودش رفت در سمت دنشه بلند شدو به سمت اتاق  داریب نکهیا

 شیچندشب پ نی بود که تا هم ییفکر دختر کوچولو  یمنتظره اطرافش تو   ریاتفاقات غ
 یزنش بود اما قلب یکه قانون یپسش زده بود دختر یرحمیکنارش بود اما حاال با ب

بهش گفته بود دروغ بود  یچکه هر  دیفهمیهرچند م  خواستیخانومش اونو نم
که هاکان اصل ازش سر در   یز یچ ترسهی م یزیچ  هیفشار خاصه و از   هی یتو   دونستیم
خودشو    یفکر خاطرات قشنگ و دوست داشتن  یهاکان چشماشو بست و تو  اوردینم
  چسبوندنیهاشونو بهم م یشونیو پ کردن یکه همو بغل م  ییفرو رفت صحنه ها لید

  ی رفتناشون صحنه کلکل ها تخس شدنا رونیهاش صحنه ب هندخ لی د یها  غیصحنه ج
لباش نشست    یرو یخودش ناخواسته لبخند محو خسته ا یشدنها طونیو ش لید

زدو بالش   یکرد غلت ینگاه لیبود به بالش د ی سرشو برگردوند به کنارش نگاه کرد خال
  یموها   یهم بست بو یبغلش کردو بوش کرد چشماشو رو  یبرداشت به آروم لروید
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بار   نیاول یهم بست برا  یعاشقش بود چشماشو محکم رو  شهیکه هم  دادیم  لروید
 کرد   یحس ضعف مردونه بد

  یگفت تو امروز زود برگرد  یبابا ک یا  کنمینکن دارم غذا درست م تمی"نکن هاکان اذ 
 خونه اصل" 

 قلبش مچاله شد  دیکرد لرز  حس

 کشهیبا تو عه خجالتم نم دونمی من م  یاونو بپوش ییخوا یاگه م  دهیورپر   یه یه  یه"_
 خوبه   میحد و حدود  هیاما   سیترک  نجایحاال درسته ا 

 ؟ یحساس شد  زایجور چ نیا  یتا حاال تو رو  ی_از کلید

 کنه  تی رعا  روی زایچ هی دی و با   گردهیبودن برم  یرانی رگش به ا هیکه زنم  ی_از اون روز 

بوده پدربزرگم و پدرم و   یران ی بحثو عوض نکن هاکان من پدر پدربزرگم ا خودی_بلید
 خودم هممون.." 

هم فشار    یخفه خون گرفت هاکان چشماشو محکم تر رو لیکه هاکان کرد د  یبا کار و
بود که  ی عمر  هیانگار  ادیز  یلیبه خودش فشار داد دلتنگش بود خ شتریداد بالشو ب
 شش جا نگرفته بود آغو یبالش تو نیصاحب ا 

 ی_بستنل ی"د

 خمک ی_

 _قهوه لید

 ک ی_ک

 ی و ی_ککارن

 _عمرا 
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 _اصل حرفشو نزن کارنلید

 گفتم  نکهیهم م یبخور  یچ لمیف یجلو  رمی گیم می_من مرد خونم من تصم

 م؟ یبخور ی_خب جناب مرد خونه چلید

 خرم یم رمیم  دی هکردومشو بخوا م یکه اسم برد یاونهمه خوراک  نیاز ب  دونمی_نم
 عمراااا"   یو یاما ک گردمیبرم

چشماش باعث شد بفهمه که بغض   یته مها   یتو یچشماشو باز کرد حس سوزش هاکان
کردنش نکرد چون االن خودش   یمخف ی برا یاما تلش دهیمردونش داره کار دستش م
 ن یو خاطرات گذشته هم  لیتنها بود همراهه بالش د

 داشت  میخواه  بایز  یلیخ یزندگ هی   دمی "_بهت قول م

   دیخند لید

 " بایز  یلی_خلید

  ینیریصحنه ش  شدیچشماش رد م یداشت از جلو  لمیف هی  نیهمه خاطراتش ع انگار
  ی صحنه بهونه ها  دنیپارک صحنه بادکنک خر یتو  یخوردنشون صحنه قدم زدنها 

ته باغچه  یجنگل صحنه کاشتن نهال کوچولو  یصحنه گم شدنشون تو  ل یبچگونه د
از گوشه   نیسنگ  مردونهقطره اشک  هیباعث بشه  نکهیا  یمه و همه برا ه  لیپشت و 

اومد   رونیتحمل اتاقشو نداشت ب لی بود و اما د یچشم مرد مغرور قانونمند بچکه کاف
مونده بود به سمت مبل رفتو روش نشست   داریهمه خواب بودن و تنها اون بود که ب

اما نشد   رهی نگ شیکرد تا گر  یبا انگشتاش باز   یچونش گذاشت و به آروم  ریدستشو ز 
 شدن  ری اشکاش باز سراز  چوننشد که بشه 

 هاکان   ختمیبه سرور یزنی گند م یدار نی"_بب

 ل ید نی _برو گمشو پا هاکان

 بابا  یاتاق منه ا   نجای_تو گمشو ا 
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 رون یبرو ب  گمیخونه منه دارم م نجایرفته ا  ادتیم  _فکر کنهاکان

من بود که اول من لباسامو   نیاز قوان یکی نی ا  مونمی م نجایمن ا   رونی_خودت برو ب
حاالم گمشو تا موهاتو   یبکن یتونیم  یخواست یهر غلط   نجایبعد از من تو ا  کنمیعوض م
 نکندم" 

چشماش بود سرشو    یهاکان جلو یعصب افهی شد هنوز ق ریبدتر از قبل سراز  اشکاش
 نگاه کرد  رونیچرخوندو از پنجره به ب

 پس ی"هاکان_آها برف باز 

 تو خونه باشه   کنمیاندازه تو درست م یآدم برف هی  دهیحال م یلی_اوهوم خ

 ؟ یاندازه من درست کن یتونی_مهاکان

  سمنیگ  یتو  میتونست دیبدو هاکان شا ستیمحال ن یکار چیبا تو ه یکنی_تو کمکم م
 م یثبتش کن

 بلندم؟  نقدریا یعن ی دمی_نفهمهاکان

متر قدشه   صدیثبت شده س نسیگ یکه تو  یآدم برف نیزدم..بزرگتر  یحرف   هی_نه بابا من 
 ی سهل گهی تو د

 راحت شد"   المی_خوبه خهاکان

ها   دنیخند زهایبغل کردنا سوپرا  یلباش نشست همه صحنه ها  یرو  یمحو  لبخند
کرد   یدستش باز  یبا حلقه تو  یبه آروم شدیداشت براش مرور م یشدنا همه چ طونیش

خنده هاشون   یداشت صدا  یآشپزخونه هنوز براش تازگ  یهاکان تو  ی کردنا تیصحنه اذ 
دستشو   یهاکان انگشت ها  همردون  یخنده ها  یخودش و صدا  ی اعتراض ها  یصدا 

 هم فشرد   یرو  شتریهم فشار دادو لباشو ب یتو  شتریب

 سردته؟  یعنیهاکان_قربون اون چشات برم االن  " 
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 _اوهوم..خب آش برام بخر گرم بشم 

 خرم یرستوران برات م برمتیم ستین یبهداشت نجای_قربونت برم ا هاکان

 " گه یهاکان..باکلس بودنو بذار کنار د  خوامیها م یربهداشتیغ  نی من از هم ری_نخ

بفهمه که  یکس خواستیباال نره نم  شی گر یدهنش فشار داد تا صدا یجلو  دستشو 
 کنه یم ه یخاطرات گذشتش گر  ادی  هیداره   نجایا

  مونی..ممنون..اه پشنی..همیز ی..نه چی..نه ابراز احساساتمیقد ی" هاکان_زن هم بود زنا
 شدم اصل 

 کار کنم هاکان؟  یاالن چ  ی_خب انتظار دار

شد چنگ زد به پهلوهامو محکم منو گرفتو   کی بهم نزدقدم   هیبه سمتم برگشت  هاکان
 شکست یسکوت خونرو م  غامیج یصدا  دیبلند کرد دور خودش چرخوندو خند

برات   یگردنبند  نیهمچ  هیکه  یقربون صدقم بر یبغلم ماچم کن یبپر دی_باهاکان
 عه"  دمیخر

 داد   هیتک یبستو سرشو به پشت چشماشو

 نی همچ هیتا حاال ازم   دهیسن رس  نیخدا کارن که به ا شهی"هاکان_واقعا؟باورم نم
 نداشته  یخواسته ا 

 تو   یسیخواستم؟گفتم بادکنک بخر عه چه قدر خس ی_مگه چ

بگم بادکنک بهمون بده ما   رمردیبه اون پ یچه جور نمیخب باشه بذار بب یلی_خهاکان
 ست ی که بچه باهامون ن

 خوام یزنم م ی_خب بگو برا 

 " کنم یم شی کار هیبمون   نجایبدتر..هم گهی_د هاکان
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هاکان کنار دستشه و   کرد یاحساس م  داشتیسستشو که برم  یمبل بلند شد قدما  یرو از 
 داره یباهاش قدم برم

 ه؟ یسه تا کاف  ای"هاکان_ب

 _اوهوم چه خوشگلم هست 

امکان داره از دستت در بره بعد به   گهید  یبنداشو ببندم به دستت بچه ا سای_وا هاکان
 " یکن هیخاطرش گر 

بود که هاکان   دهیفهم نکهیبه خاطرا  دیداد توان قدم برداشتن نداشت شا  هیتک وارید به
 چسبوند  واری و سرشو به د  نی سر خورد پا  واری به د ستیکنارش ن

 نه ینب طیشرا  نیا  یمنو تو  یکه کس  کنمینذر م ریصد ل  ای" هاکان_خدا 

  یصورتت زد   یکه جلو یبا اون شال ننتیهاکان تازه اگه بب  ستین یسک  نجای_ا
 شنانست ینم

 چشمام بشناسنم قیداره از طر ؟امکانی_خب چشمام چهاکان

 ک ی اون پلست  یهم بنداز تو  نارویا   ای_غر نزن هاکان ب

 غر زد  کردیجنگلو جمع م  یتو  ی ها  ک یداشت پلست کهیدرحال هاکان

 بابا"  یا م یبه کار بنداز  تمونوی انسان  نکهینه ا میجنگل خوش بگذرون می _من گفتم بر هاکان

 بود یهاکان پشتش م شدویاالن زنگ در زده م شدی م  یچرخوندو به در نگاه کرد چ سرشو

 " هاکان_خودم مراقبتم دستاتو گرفتم 

 مگه نه؟  گه ید  ی_محکم گرفت

 تو برو من کنارتم نترس   زمی _اره عزهاکان

 باش"  _باشه پس هوامو داشته
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  رمتیروز بگ هی شهی که چه قدر خوب م کنمیوقتا با خودم فکر م یبعض یدونی" هاکان_م
که کت وشلوار امشبمو گند   ی شعوریحد ب نیتا توان دارم بوست کنم بگم ممنون که تا ا 

 کسل کننده نه خوشم اومد یبه اون مهمون امیبهش تا ن یزد

 ؟ ی دنبالم کن یداد بزن ییخوا ی ؟نمی ستین یاالن عصبان یعنی_واقعا؟

 ام ینم گهیبهانه د نی کارو بکنم با ا نی _نه چرا اهاکان

 زم؟ ی ری م یشلوارت بستن یاالن دارم رو  یاگه بفهم  ی_حت

 گفت:  یباز با خونسرد هاکان

 " ؟ی کنیشدن موهاتو حس م دهیتوهم کش  کنمیدارم حس م شوی _سردهاکان

سرشو به   شدیاکو م شتریب  لیمغز د یو خنده هاشون هرلحظه تو   ل ید یغا یج یصدا 
 دستاش گرفت   نیتکون دادو سرشو ب نیطرف

که کنار دستمه  ینیتر یابد  یبرا  مونمیم  نیتر  یابد روزگار من ابد  نی ابد آخر   نی"تا ابدتر 
 " خورهیداره لبو م

 

 ( لی)د

  الیخیخودشو ب کردیم ینگاه کردم که سع  نی لیخوردم به آ  وانمیداخل ل  ییاز چا کمی
 نکنه  یپوف کردم توجه ینشون بده و اصل به چشما 

 ن ی نجات بده هم موی زندگ تونهی معجزه م  هی_االن فقط 

که پشت سرم بود  یزیچ  دنیبا د کهویبزنه که همون لحظه  یخواست حرف  نیلیآ
 زد   یلبخند

 جون   لی ن ری_صبح بخنیلیآ
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 یلیتخت خوابش بلند شده بود خ یاز تو  ل ین نکهیبه پشت سرم برگشتم از ا  کهوی
بلند شد به سمت آشپزخونه   نیلیلبام نشوندم آ   یرو  یخوشحال بودم ناخواسته لبخند 

 رفت 

 ارم ی_صبر کن برم تخم مرغتو بنیلیآ

 زدم  یبه روش لبخند نهیکمک کردم که کنار دستم بش لیشدمو به ن بلند

 ی صبحونه بخور  یحساب  دی_خب با

 روبه روش گذاشت و گفت:  لرویتخم مرغ ن نیلیآ

زحمت پوست کندنش  گهیپختم د یکه دوست دار  یدرست همون طور دی _بفرمانیلیآ
 با خودت 

 فعل زی بر ت ی چا  یعسل تو کمیتو   لین کنم ینداره بده من پوست م ی_نه اشکال

  لیلباش نشست و بهمون نگاه کرد ن  یرو  یلبخند خسته ا   لیسر جاش نشست ن نیلیآ
 کامل به سمتم برگشت و گفت: 

 ی بهت بگم آبج یز ی چ هی خوامی_ملین

 گفتم: کندمیپوست م لرویداشتم تخم مرغ ن کهیدرحال

 جونم گوشم با توهه  ی_بگو آبج

 گرفتم که برم مجازاتمو بکشم میمن فکر کردم تصم نی_ببلین

 کردم یهمچنان داشتم به تخم مرغ نگاه م ستاد یاز پوست کندن تخم مرغ ا  دستام

  رمیم م یکن یکار نیهمچ م یتونی تله گذاشتن نم یکه مارو تو میثابت کن میتونی_نملین
 کشم یمجازاتمه م  یزندان و هرچ

 گفت؟ یم  یداشت چ نیا  شدیباال اوردمو به سمتش برگشتم باورم نم سرمو
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 ..لی_ ن

 ی و زجر بکش یبش  تی به خاطر من اذ خوامینم گهی..من دنیبب ی_آبجلین

 گرفت  دویقطره اشک گوشه چشمش که چک هیرد اون   نگاهم

  یا گهی موضوع چاره د ن یا  یبه دوش بکش  زو یو همه چ یعذاب بکش خوامی_نملین
 تاوان کارمو پس بدم  دینداره با 

 زندان  یبر یتونیتو نم گمیم  ؟بهتیکنیچرا منو درک نم لی_ن

 میجد  یلیمن خ  لی_دلین

 گفتم: عی ادامه بده سر  فشیبه اراج نی از ا  شتریب نذاشتم

  شونیپدرومادرمون فکر کن پر ل؟ها؟بهین شهیم ی زندان چ یبر یکنی فکر م  می_منم جد
 ؟ یفهمیم  شنیم

 ادامه دادم یخودم اشاره کردم به سخت به

  تونمیم  یفکر کرد  کشم؟اصلیم  یزندان من چ یتو بر یدونی؟می_من..به من فکر کرد 
 کنم؟اره؟  یقبل زندگ نیع

  ریمنم سراز   یصدام باالتر رفت اشکا کم یچشماشو بست   دویبه صورتش کش یدست لین
 شده بودم  فیضع کمی  دای شده بود جد

و نسبت بهت   یخواهرم نباش گهید  یچون اشتباه کرد  شهینم لیاما دل یاشتباه کرد  هی_
 ی فهمـــــیم یهرم بازهم خوا یکه بزن یهر گند  یاز سنگ بشم تو خواهرم

  ی بغلم انداخت به خودم فشارش دادمو چشمامو رو یکه سرش زدم خودشو تو  یداد با
خودم بدرک..شده   یزندگ ادیسرش ب ییبل  ذاشتمی زندان بره نم دادمی هم بستم اجازه نم
بهشت باشه   دیخواهر کوچولوم با  یاما زندگ کنمیمال خودمو جهنم م 

 دم یسرشو بوس  یرو ـــــــــــــــــدیبا
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 ی آبج خوامی..معذرت ملید خوام ی_معذرت ملین

 دم یبه صورتش کش یاز خودم جداش کردمو دست یآروم به

 شهی سرد م  زمی _زودباش صبحونتو بخور عز

خوشحالش خندم  افهیق دنیلباش بود با د  یرو  ینگاه کردم که لبخند گنده ا  نیلیآ به
  نیلیکرد و کم کم آ یهم تک خنده ا  لیبخنده ن  نیلیعث شد که آکار با نیگرفت که هم

  یاون وسط کوتاه  لیکه از سربه سر گذاشتن ن میهاش حالمونو خوب کرد بگذر یبا شوخ
 نکرد 

 

 )هاکان( 

به سمتش برگشتم داشت با مداد   ستادمویسالن که رد شدم متوجه کارن شدم ا   یجلو از 
هنوز دنبالش   سشیتو هم بود حتما سرو  کمیاخماشم   دویکشیم ی هاش نقاش یشمع

که مدرسه نرفته به ساعتم نگاه کردم هنوز وقت داشت به سمتش رفتم و کنارش   ومدهین
 وندمش نشستم دستمو دورش انداختمو به خودم چسب 

 کنه؟ یکار م ی_خواهرزاده اخمالوم داره چ

 کشمیم   ی_دارم نقاشرنکا

بود   دهیبارون کش یدونه ها  ی آب یبا مدادشمع شوینقاش ینگاه کردم رو  شی برگه نقاش به
 که کل صفحرو گرفته بود 

 ومده یهنوز ن  سمی_سرو کارن

 یی دا  کنمیم فشیرد یا  قهی_پنج دق

 ؟ یی مگه نه دا  ومدهی ن لی_دکارن
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آدمک بلند   هیتر شدم   قیدق  شیبا موهاش ور رفتم به کاغذ نقاش  کمی  دمویکش یپوف
که از موهاش معلوم بود دختره حتما   گهی آدمک د هیآدمک کوچولو و   هیبود  دهیکش
   ختیر یسرمون م  یبود پر از قطرات بارون که داشت رو  دهی کش لرویمنو خودشو د ینقاش

 دلم  زیعز  ادیب تونهیمدت نم هی  لی_د

 ؟ یی دا_آخه چرا کارن

 اونارو حل کنه   دی_گفتم که..کار داشته با

 هاشو جمع کرد  یخوردو مدادشمع یتکون کارن

   ادینم نهیبه خاطر ا  نی_شما باز دعوا کرد کارن

سرشو نوازش کردم که به سمتم برگشتو منتظر بهم نگاه کرد کارن پسر عاقل و    یرو
 بود یا  دهیفهم

خب بهت قول   ادی م شی پ ییزا ی چ نیهمچ ه یآدم بزرگا   نیم؟بیدعوا کن  دی_نه چرا با
 ؟ یبهم اعتماد دار ییدا دم یبهت قول قول م  گردهیبرم لید  دمیم

 زد  یلبخند کارن

   ییدا یکنیم  شی حتما عمل یدی قول م ی_وقتکارن

 م یاومدن اقبال خانوم هردومون به سمتش برگشت با

بذار خودم جمع   نارمی..امیبهتره منتظرش نذار نیاز ا   شتریاومده ب ستی_کارن سرو اقبال
 کنم یم

 بغلم کرد   دویگونمو بوس کارن

 یی دا  یگردونی که برش م دونمی_مکارن
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برام تکون دادو همراهه اقبال خانوم رفت همون لحظه   یبا  یبا یبعد دستشو به معن و
 مامان هم اومد بلند شدم که برم شرکت اما مادرم بازومو گرفت 

 _هاکان مامان

  یهرچ گفتی بهم م یحس هی   کردمیکلفه به سمتش برگشتم اما بهش نگاه نم ستادمی ا
 از طرف مادرمه   بارهیسرم م   یرو یبدبخت

 که نه؟  یرینداده نم یحیتوض چیش هرفتن یکه برا  ی_دنبال دختر مامان

اومد؟چرا دوست داشت پسرشو کنار    یبدش م ل یاز د نقدرینگاه کردم مامانم چرا ا بهش
 نه؟ یکه دوست داره نب یکس

  ارمیدر ن  روی معلومه که تا ته قض کنهیداره ازم پنهونش م لیهست که د یی زایچ هی_
 مامان   نمتیبیخودتون  لجبازم..م نیع  دیشناسیخوب منو م شمیولکنش نم

  فیکث یفقط به کارها  هیقض ن یته ا   دوارمیاز کنارش رد شدم ام یحرف  چیبعد بدون ه و
  هیگرفتم  رویدراوردمو شماره دم بمیج یاز تو  لمو یموبا  نیبرسه نه به مادرم هم نیانگ
 اب دادبوق خوردن باالخره جو یکنم بعد از کل شی عمل خواستمیبه سرم زده بود م یفکر

با   لممی اتاقم نبودم موبا یجواب دادم تو  ریبذار بگم چرا د یغر بزن نکهی_قبل از ا ریدم
 برگشتم به اتاقم تا خودکارمو بردارم   یخودم نبرده بودم اتفاق

حوصله ندارم حال کارن هم گرفتس واسه خوب کردن حالش    ریخب باشه..دم یلی_خ
 نیب  دونمینم یباشه ول ر ینظ یب زی چ هی خوامیبدم اما م بیترت  ز یسوپرا هی  خوامیم
 تو هم وول خورده و رو هم افتاده یبتونم همه چ یچه طور  یمشغله کار  نهمهیا

 کار کنه  یچ دونهیزنگ بزن اون حتما م  لی_خب به د ریدم

اونجا باشه بعدش    دیشا زنمیسر به رستوران م  هیخاموشه اول   لی د  لی موبا  الیخی_ب
 ت شرک  امیم
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راحت باشه منو مهرانا خانوم    نجایاز ا   التیداداش خ یدونی_باشه هرجور صلح مریدم
   میهست

 نمت یبی_ممنون م

 _فعل ریدم

کارنو خوشحال کنم به ساعت    یبا چ دمیفکر کنم فهم ستادمی ا کهویقطع کردم  تماسو
دارم به  از ی ن عیراه حل سر  هیانجامش بدم وقت ندارم   یچه طور ینگاه کردم ول  میمچ

کنار استخر رفتمو روش نشستم شروع کردم به ور رفتن با   ی ها یراحت  یسمت صندل
زود تو سبد   ن یکردم اره هم نشی باال پا تویا س  کمیبخرم   نویاول ا   دیخب با  لمیموبا
هم راحته    میشده اس اه وی حساب هم شماره کارتم س هیتسو  یاضافش کنم برا   دیخر

تکون   دی به نشونه تا یشد سر انینما  میصفحه گوش  یکه رو یسبز  کی هم مطمئن با ت
  نگیکگذاشتمو به سمت پار بمیج یتو   لمویسرعت انجام شد موبا ن ی کار به ا نیدادم ا 
 رفتم

 

 ( نای)سول

  یپست ها  گشتمویم یمجاز   یفضا یراحت تو   الیمبل نشسته بودمو داشتم با خ  یرو
 رفت ی ور م  لشیکلفه داشت با موبا  دیسر رس نی که انگ کردمیم  کی مورد علقمو ال 

 ی شد  یچ ای ی گرفت یزود افسردگ  دونمیکارو باهام نکن م نیا  لی_د نیانگ

چون تا االن چندبار  دادینم نویانگ  یجواب تماس ها  لیباز شماررو گرفت فکر کنم د و
 ازش نشده بود یبهش زنگ زده بود اما خبر

 شه؟ یم ینره چ شی پ ی_اگه کارا اون طور که دوست دار

 سرمو کج کردم  کمی  دیکش یپوف نیانگ

 ؟ ی کنیکار م یقبول نکنه چ  شنهادتویپ لی _خب اگه د
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من فقط دارم به    کنهیافته زندان مثل خر قبول م  یخواهرش م گمیبهت م نای_سولنیانگ
 دم یکار سرعت م

داشت خطرناک   نیانگ ف یکث یزدم کم کم باز  یبعد دوباره شمارشو گرفت پوزخند  و
 شد یم

  دیتهد هی با   یفکر کرد  یعنیچه قدر برات راحته    زای چ نی_ازدواج کردن و طلق گرفتن ا 
 اره؟   گرهی طلق م یراحت نی به هم رهیدختره م

 : دیبه سمتم برگرفت با حرص غر دادیجواب تماساشو نم لید نکهیاز ا  یعصب نیانگ

براش   لمشویافته زندان ف یخواهرش م گمی بهت م ؟دارمیکن وونمید  ییخوای_تو منیانگ
 انجام بده   دیکه من بگمو با یهرکار لیفرستادم اون د 

 تفاوت رومو ازش گرفتم دوباره شماررو گرفت  یب دمویکش یپوف

 سونهمنو بتر  لش یبا خاموش کردن موبا  خوادی_مثل منیانگ

 

 ( لی)د

ما چند    نیب نیهم خوامیبزرگتر بشه م نیمسئله از ا نی ا  گهید خوامی_خب راستش نم
 خبر نداره  لین یموضوع خودکش  نینفر بمونه هاکان از ا 

 تکون داد  دی به نشونه تا یسر  رامان

ازدواج    نیمثل هم گمینم ی هستم به کس یکه راز دار خوب یدونی_نگران نباش مرامان 
 شده  یهم نمونده کامل واقع یتوافق چ یه گهی فکر کنم د نکه یشما با ا  یتوافق

 به نشونه اره تکون دادمو گفتم:  یسر یسخت به

 _اره..اره 
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 کرد بعد به سمتم برگشت  یمکث  دیکش یپوف رامان

 درسته؟  یبمون نجا یا یچند روز  ییخوای_معلومه مرامان 

  نی هم افتاده بود بهتر لی ن یاتفاق که برا  نیال ا حا  شدیخبردار م ی زیرامان از چ دینبا
و هاکان   نجام یا  لیمن به خاطر ن  کردیرامان فکر م ینطوریبود ا نجایموندنم ا   یبهانه برا
هممون    یراحت نیبه هم نجامیباهاش باشم ا  خوامینم نکهیکه به خاطر ا  کردی فکر م
قشنگ اداره و حساب شده   ی لیخ مونویکه داشت زندگ میبود  دهنفر ش هیدست  چهیباز 

 برد یجلو م

 تنها بذارم که  طی شرا نی ا  یتو لرویکه ن تونمی_نم

 ؟ یداد  حیموضوعو توض نی به داداش هاکان ا دم ی_اره حق مرامان 

 مونمیم نجا یا  یچند روز  هی_نه فقط بهش گفتم 

به روش   ی تموم بشه لبخند خسته ا  ادویکشش ن  نیاز ا شتریبحث ب نیا  نکهیخاطر ا  به
 زدمو گفتم: 

 ی کنیتوجه م یهنوزم دار یممنون که جون خواهرمو نجات داد  یلی_رامان خ

 د یکش ینگاهشو ازم گرفتو پوف رامان

پابرجاست تو   دارویپا  تونیدوست یاحساسات کوتاه و گذراس ول هی  لی_احساسات ن
 ی کنیخوب م یلیحالشو خ

 کرد  دی با لبخند حرفمو تا رامان

 بزنم لیسر به ن هیپس من    کنهیخوب م یلی_اونم حال منو خرامان 

 _باشه برو 
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 (لی)ن

پاهام انداخته بودم به   یداده بودمو پتورو رو  هیاتاقم نشسته بودم به تاج تختم تک ی تو
و   شهیکابوس ها تموم م نیا  یکه ک کردمی فکر م ن یشده بودم و به ا ره یروبه روم خ وارید

  دنیدر اتاقم که اومد به سمتش برگشتم با د یبه حالت اولش صدا  گردهیبرم یهمه چ
 گرفته بود  دمخن دی کش یرامان که سرک

 تو  ای ب ی_خوش اومد 

 گفتم: بستیکه در اتاقو م ینیح درهمون

سر خودم    ییبل گهی د نینترس یول  کننیهمراهام جاشونو باهم عوض م نکهی_مثل ا 
 ارم ینم

 برگشت  به سمتم رامان

  هیکه چه طور دست به  دمیدرضمن خودم نفهم ستین هی_نه بابا به خاطر اون قضرامان 
 مثل تو  یاونم آدم پرشور یزد  یکار نیهمچ

براش   یشورو شوق  گهید ادیتا خرخرش باال ب  یزندگ یازش گرفتم پرشور؟آدم وقت نگاهمو
 مونه  ینم

به   نیاون لحظه فقط هم یکردم ول  دایکارو پ نیچه طور جرات انجام ا  دونمی _خودمم نم
 د یذهنم رس

 به پرده ها اشاره کرد بعد به سمتشون رفت  رامان

کنار بزن تا نور آفتاب که هرچند   نارویا  ره یماتم بگ خوادیانگار م هی چ گهی د نی_ا رامان 
 تو اتاق  ادیکمه ب میلیخ

پاش گذاشتو روبه جلو خم  یشست دستاشو رو کنار تختم اومدو روش ن یسمت صندل به
 شد



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1782 
 

 دیکردم دلتو شکستم شرمنده ببخش یبد رفتار یلیباهات خ شی _چند روز پرامان 

  لرویاون د زدمی به روش زدم واقعا کارم احمقانه بود کاش اون حرفارو بهش نم یلبخند
کم کم باورش   هیواقع  لیهاکان و د نیبود که عشق ب دهی دوست داشت هرچند االن فهم
بود عشق    نیبشه اون پل شیوارد زندگ   لیاز د ریبه غ یا  گهیکرده بود اگه قرار بود کس د

پسر روبه رومو   نکهیبرام سخت بود ا یلیحرف خ نی هم رفتنیاولش نه من اما پذ 
 عشق اول هم داشت  هیدوست داشتم اما اون خواهرمو دوست داشت و 

 ال یخیپاره شده بودم پس ب کهیدل من بشکنه االن ت ی_رامان اگه قرار بود با هر بدرفتار

 بهم نگاه کرد  ینکردم سوال یبود که به خاطر اون خودکش دهیانگار فهم  رامان

 ل؟ ین یزد یکار نیهمچ هی_پس چرا دست به رامان 

 روبه روش نشستم   دمویتختم به سمتش چرخ  یاز تاج تختم گرفتم رو  مویتک

که   یمثل کار  یکه منصرف بش ستین یزیالزمه چ دنیمثل جنگ یزیعشق چ   یبرا نی_بب
که به  یی..خواهرمو هاکان کارا یکه تو به خاطر خواهرم کرد  یمن به خاطر تو کردم..کار

وقتا   یانسان بعض  یول  ستیفقط عشق ن یهر جبهه ا ی..تلش من تو کننیخاطر هم م
که  کنهیاحساس م شهیتحملش تموم م تاوق ی واقعا خسته شده بعض کنهی احساس م

 نداره  دن یقدرت جنگ گهید

 ؟ ی بد  زتویهمه چ یز ی چ هی_ارزششو داره؟که به خاطر رامان 

که من به خاطر   یشیمتوجه م  یفکر کن یمنطق کمی_البته که ارزششو ندارم..خواستم بگم  
 ی و جونمو نجات داد   یاومد   نکهیمتشکرم به خاطر ا یکارو نکردم ول نیاون روز ا 

 شد؟ یجن کهو یچرا   نیاز سرجاش بلند شد که باعث شد بهش توجه کنم وا ا  کهوی  رامان

 م یکن قیبه خودمون تزر یهورمون شاد کمی میتونی _خب پس مرامان 

 دراورد  یزی چ هی بشیاز ج کهویبعد  و
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 ی_ساناتونرامان 

  نیکه دستش بود نگاه کردم ذوق زده از دستش گرفتم عاشق ا یبه شکلت یخوشحال با
 شدیتموم نم ید یجویم یآدامس بود ه نهیداشتو ع یشکلت بودم که مزه ترش مانند

که حالت بهتر شد مطمئن   گهی د  کمیهردومون  یبرا  ارمیمحشر ب ییچا  هی_من برم رامان 
االن اشهد   ن یپس از هم رهی هوا م غاتیج یکه برات در نظر گرفتم صدا یهیباش از تنب

 خودتو بخون 

 کردمو رومو ازش گرفتم  یخنده ا  تک

 یکن تمیاذ  ذارهینم می_آبج

 بره گفت:  رونیب نکهیبه سمت در رفت قبل از ا رامان

 گردم ی ..برمفمیمطمئن باش خواهرتم حر ای طرف منه ثان  تی_اوال آبجرامان 

  خواستمی پررنگ تر شد واقعا احمق بودم م یلبم کم ین در لبخند محو رو با بسته شد  و
به  د یاومد بخورمش شا  یدستم نگاه کردم دلم نم یتو یکنم به ساناتون یخودکش
 بود کاش مال من بود اما..  دهی رامان برام خر نکهیخاطرا 

 

 ( لی)د

 یحالم کم  کردمو هیهوا داشت معلوم بود گر   کمیآشپزخونه چشمام   یرفت تو رامان
  ذاشتیاومده م  لیکه سر ن ییبل  یپا  افرویق  نیکه خوشبختانه رامان ا  ستیخوب ن

 م یمبل نشسته بود  یرو  نی لیهمراهه آ

 _رامان حالش خوبه؟ 

 ن؟ یخور یشما هم م برمیم  یی_اوهوم دارم براش چارامان 

 ؟ یخوریتو م نیلیندارم آ  لی _نه من م
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 گفت:  کردی روبه روش جمع م زیم ی از رو  لشویداشت وسا  کهیدرحال نیلیآ

 _نه ممنون نیلیآ

زنگ در که اومد   یصدا دیکش  یدادو هوف هیمبل تک یمرتبشون کرد به پشت  یکه کم وبعد
 به سمتش برگشتم 

 کنم ی_من باز مرامان 

 ومد ین ییبود به سمت در رفت درو باز کرد اما صدا  وانی دو دستش ل کهیدرحال

 ه؟ یک یعنی_ نیلیآ

 تو  ایب ی _خوش اومدرامان 

 هیک مینیبب میمام بر ای _بنیلیآ

هاکان که پشت در   دنیاز کنارش به در نگاه کردم با د ستادی ا نیلی آ  نکهیشدم هم بلند
  یچ نجایا  نیم ا خوشحال نبود جا خورد  ادیرامان هم جا خورده بود هم ز  دنی بودو از د

 اد یم  نجا یکه ا  زدمی حدسشو م  دیبا  کردیکار م

 هاکان خان  ی _خوش اومد نیلیآ

 تشکر کرد رامان هم به سمتمون برگشت  هاکان

 لین ش ی_من برم پرامان 

 کردم  یباز  شرتمیبا کش کله ت کمیبعد جمعمونو ترک کرد   و

 ی _سلم خوش اومد 

به  نی لیاخم کرد آ  کمیکردو   یرفتن رامان نگاه ریتکون دادو درو بست به مس یسر
  عیسر   نی هردومونو باهم تنها بذاره به خاطرهم  دادیم  حیهردومون نگاه کرد انگار ترج

 گفت:
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 فعل  گهید دی تو اتاقم کار دارم ببخش کمی_من  نیلیآ

هاکان هنوز اخم  مینشست موی هردومون به سمت مبل ها رفت دمیکش یبعد رفت پوف و
نبره با   ییبو  میز یسوتفاهمو حل کنم و از چ  نکهیا ی برا کردیداشت و به روبه روش نگاه م

 گفتم: کردمیو بهش نگاه نم  دمیکشی که ازش م  یوجود خجالت

رامان اومده به  نیبه خاطرهم ننیبیم  گرویهمد   شهیباهم خوبن هم لی_رامان و ن
 ادتش یع

 اخماشو باز کرد   کمی  هاکان

 ؟ یافتادرو بهش گفت  نمونی که ب ی_اتفاقهاکان

 _نه بهش نگفتم 

پاش   ی طبق عادتش دستاشو رو  دیکش یراحت شده پوف الشیکه معلوم بود خ هاکان
 روش خم شد  کمیگذاشتو  

شده   یبدونم چ خوامیکابوس بود واقعا م هی نیع  یمن همه چ یبرا   شبی د لی_د هاکان
 ؟ یکنیم  فیبرام تعر 

محکم   دمو یبه موهام که باال بسته بودم کش یباال اوردمو بهش نگاه کردم دست  نگاهمو
 گفتم:

 تکرار کنم  گهیبار د هیبهت زدمو  شبیکه د ییحرفا  خوامی_هاکان من نم

حفظ کنه به سمتم  شوی کرد خونسرد  یسع د یموهاش کش یتو  ی دست یعصب هاکان
 برگشت 

که چرا   لی دل هیاعتراف   هی یار یقانع کننده ب لیدل  هیکه برام   یتو مجبور لید ی_ولکانها
 م یهست تی وضع نیا  ی تو

 به من اجازه بده  کنمیفکرمو آزاد کنم خواهش م خوام ی _من بهت گفتم م
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به حال امروزمون تعجب   میکن  فیتعر  شویدو روز پ یماجراها  یهرکس یبرا  لی_د هاکان
 ؟ یکنیخودم هنوز تو شوکم درک م ستین یدرک کنه چون باور کردن تونه ی نم یکس کنهیم

 به نشونه اره تکون دادمو گفتم:  یسر

 شه یم ده ید  ینطوری_حق با توئه از طرف تو ا

من به   یتو توضح ند کهیمنتظر بمونم تا زمان  نهمهیا  ستمی_االن هم مجبور نهاکان
 تورو از دست بدم  خوامیچون نم  دمیادامه م مدنیسوال پرس

شده بودو داشت بهم نگاه   یجد  یحساب افشیباال اوردمو بهش نگاه کردم ق نگاهمو
از درون از تو قلبم چه قدر برام دل کندن از مرد روبه روم سخت بود  دمیبازهم لرز  کردمیم

 نداشتم  یاما چاره ا 

 ل؟ ی_د

 دیکش یمبل راست نشستو پوف یبرگشتم هاکان رو  نیلیسمت آ  به

 اونجا تنهاس  یمانام م؟چونیما هم به رستوران بر   ستی_بهتر ننیلیآ

   یبود دهیرس ی جون وقت خوب نی لیآ  ولی فرار بود ا یبرا  تیموقع  نیبهتر

 رسونم یخودمو بهش برسونم شمارو هم م دی جلسه دارم با هی_منم بهتره برم هاکان

مرتبش    دویبه کتش کش یبه سمتش برگشتم دست میاهم بلند شدهمزمان ب هردومون
 کرد 

 م یر یما خودمون م  ستین یاز ی_نه ن

 ست ین  ی_باشه حرفهاکان

 بدرقه رفتم درو که باز کرد به سمتم برگشت  ی به سمت در رفت همراهش برا  هاکان

 لی د نمتیبی_مهاکان
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 تکون دادم  یسر

 _خدافس 

اون حرفو   دونستمی م کردیداشت بهم نگاه م نی لیدادم آ هیکه بستم به پشتش تک درو
رامان   نکهیقبل از ا شیپ قهیچند دق   نیمنو نجات بده زده بود چون هم نکهیا  یفقط برا 

 راحت کرده بود یاز بابت همه چ  المونویزنگ زده بود و خ  یببره مانام  ییچا ادیب

 داره یهاکان دست برنم کنمیم ینفهمه چرا ازش دور کهی_تا زمان

 گفت:  تی با شکاک  کمی  نیلیآ

 کارو حل کنه نیبتونه ا  دی؟شای بگ رویخودت به هاکان همه چ ستی بهتر ن گمی_منیلیآ

 هوا تکون دادم  یسمتش برگشتم دستامو تو  به

همه کاسه   نهیشیآروم نم یموضوع   نیمتنفره به چن  نیهاکان از انگ  نیلیآ  شهی_اصل نم
 شه یخراب م ل یکوزه ها هم سر ن

 هم دنبالم راه افتاد نی لیاز مبل ها رفتم آ  ی کیرومو ازش گرفتمو به سمت  کلفه

  چارهینه تنها تو سر هاکان ب ادی افته سرتو م یکه م  یهر اتفاق ینطوریا  لید  ی_ولنیلیآ
 اد یهم م

  یاتفاق چیرفتار کنم که انگار ه   یینا یا  نی ع تونمینم ینطوریا  نیلیکنم آ یکار هی  دی_من با
 فتاده ین

 د یکش یهوف نیلیآ

که  یکس  نهیانگ  میزنیدربارش حرف م میکه دار یم؟کسیکار کن یچ میتونیم  لی_د نیلیآ
 ه یطرف حرفه ا مونهی م لمایف نی ا نیع  خورمیقسم م هیآدم بد دوننیهمه م

 مظفر چرا    یاما برا  میکن نیبا انگ تونمینم ی_کار
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 مشکوک بهم نگاه کرد  نیلیآ

 ؟ ی_مثل چنیلیآ

  هی دیشا  میار یاونو به حرف ب  موی ری مچ اونو بگ  میبتون دیشا ستین  نیانگ  نی_مظفر ع
 می داشته باش یشانس

 متفکر بهم نگاه کرد انگار اونم از فکرم خوشش اومده بود نیلیآ

 یگی _اره راست منیلیآ

 بل و بعدش وجودنداره فقط موقع قتل وجود داره ق میدیکه د  یلمی_مثل همون ف

 _اره نیلیآ

 می نگاه کن مویبفهمه بر یکس نکهیبدون ا کنن یم  رهیذخ نارویهست که ا ییجا  هی_

 

 )هاکان( 

  لید  یکارها و رفتارها ریذهنم همش درگ رفتمیپام داشتم ور م یحوصله با تبلت رو یب
روزا   نی چشه که رامان اومده به ملقاتش پووووف ا ل یکه ن دمیازش نپرس یبود راست

در   ستین ی زی چ گهیکه د  نیا کنم یفراموش م زاروی چ یلیکه خ لسید  ریاونقدر ذهنم درگ
که گفتم در باز شد اما بهش نگاه نکردم   ییتو  ایبا ب  رگشتماتاقم که زده شد به سمتش ب

 و خودمو مشغول کار با تبلتم نشون دادم 

دربارش باهات حرف بزنم اما اگه   دیهست که با  یزیچ  هی نایوژه مار _درمورد پریآنال
 بعد  یبذارمش برا  تونمیم  یوقت ندار

 به نشونه نه تکون دادم  یگذاشتم و سر زیم  یسمتش برگشتم تبلتمو رو  به

کنم درمورد    یبررس روی که برام فرستاد یهنوز نتونستم پرونده ا  خوام یمعذرت م  یآنال ای_ب
 هست؟  یپروژه مشکل
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  زمیم  ینقشه پروژرو رو  ستادی اومدو کنارم ا  زمی درو بستو به سمتم اومد به پشت م یآنال
 روش خم شد  کمیگذاشتو خودشم 

 میکوچولو اضافه کن زیچ هیبه پروژه   می خوایوجود نداره فقط م یمشکل   چی_نه هیآنال

قسمتو   ه یبا انگشتش  ینکرده بودم آنال یهم هنوز بررس نوینقشه توجه کردم هوف ا به
 نشون دادو گفت: 

  ی و به خاطر ساختمون ها  میرنگ درست کن  هیبا  نجارو یا  ی_فکر کردم گفتم نمایآنال
هست گفتم ازت   ینظر تو چ دونمیخب نم یول  میاستفاده کن  نایکه اطرافشه از ا ینست

 بپرسم 

 نخوره  ش یپ یمشکل  نایکه به مار  دیکن ینگه دار یفرمت هی یفقط تو   نیکرد ی_فکر خوب

 نقشه خم شده بود بهش نگاه کردم  یسرشو کج کردو بهم نگاه کرد هنوز رو یآنال

_نه درباره اون نگران نباش خودم حواسم بهش هست کارش که تموم بشه برات  یآنال
 فرستم یم

 ست ین یل_باشه مشک

به سمتم   ستادوی جمع کرد به سمت در رفتم اما ا زوی م یرو  ی نقشه و برگه ها یآنال
 برگشت 

 میتونیم میشرکت اجاره کن هی می اما هنوز نتونست نجایاوردم ا  روی _درضمن شرکت ازمیآنال
 م؟ یجلسه شما استفاده کن یاز اتاق ها  ی کیتا اون موقع از  

 د یتونی_البته که م

  زیرفت رومو ازش گرفتم به م رونیبه روم زدو تشکر کرد و بعد از اتاق ب یلبخند  یآنال
 کردم؟ یکار م  یچ دیشدم با رهی روبه روم خ
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 ( لی)د

به   کردمیفکر م شیبه اتفاقات چندساعت پ داشتمیکه داشتم آروم آروم قدم برم همونطور
ودم البته به لطف  نشده بود همه جارو گشته ب  رمون یاز خونه مظفر دستگ یچی ه نکهیا
کارن    ینشد چون دلم برا  رمونیدستگ یزیکه سرشو گرم کرده بود اما بازهم چ نیلیآ
 یبودم و چون از در پشت دهی و االن هم رس نمشیبرم بب خواستمیتنگ شده بود م یلیخ

نه به سمت اتاق   ای بفهمم کارن اصل خونه هست  نی اومده بودم هنوز نرفته بودم پا
رفتم   نی اومدم از پله ها پا رون یمشترک خودمو هاکان رفتم لباسامو که عوض کردم ب

 زد: یغیج یبا خوشحال دنم یبا د کهویکارن 

 لــــــــــا ید  ی_واکارن

 دم یبه روش خند  دم یسرشو بوس  یبغلش کردمو رو محکم

 م؟ یبخور  ری ش می_بر

 م ی_برکارن

سمت    دیدو  دمیکه د ختمیبراش ر ریش وان یل  هیه بردم گرفتمو به سمت آشپزخون دستشو 
 سالن منم دنبالش رفتم  

 جونم برگشته خونه لید ولی_ا کارن

بود اقبال خانوم تو اتاق کارن بوده و هنوز متوجه من نشده حتما داره اتاق کارنو   معلوم
به  زدیلبم پر نم  یلبخند رو کنهیم  یدگیرس گهید  یداره به اتاقا دیشا  کنهیمرتب م

 یبه دستش دادم اونم با ذوق شروع کرد به خوردنش وقت  وانشوی سمتش رفتم و ل
 خندم گرفته بود افشیدن قیخورد به سمتم برگشت با د  رشویش

 دراوردم  لی بیس  لی_دکارن

 د یبه نشونه اره تکون دادم که خند یلبخند سر با

 _کارن؟ 
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 ل ی _جان کارن دکارن

"جان   دادیجواب م زدمیصداش م یگرفته بود وقت ادی هاکان  طرز جواب دادنو از   نیا
  گرفتیم اد ی خوب  شوی زبون دراز شده بودو همه حرکات دا نقدریا نکه ی" از الی هاکان د
 دم ی خند دمویلپشو کش

دوست داشتم   یلیقبل از تو هم بچه هارو خ یمهم هست  یلیمن خ ی که تو برا  یدونی_م
 .. یکنیمحکم منو بغل م  ینیبیمنو م  یوقت نکهیبا تو آشنا شدم ا  یاما وقت

 دستاشو باز کردو با ذوق گفت:  کارن

 ؟ ی دوست دار یلیخ یلی_خکارن

 یکه فکرشو بکن یزیاز اون چ شتر یب ی_حت

 ایدوست دارم به اندازه همه همه دن یلی_من هم تورو خکارن

  دیبا دم یبه صورتش کش ی به روش زدم کارن اومدو کنار دستم نشست دست یلبخند
 کردم یامادش م زهای چ یلیخ یو برا زدم یباهاش حرف م

 بمونم  نجایا تونمینم یعنی  نجایا  امیب تونمی مدت نم  هیکارن من   نی_بب

 ؟ یی ا ینم گهیبار د هی یعنی_کارن

 مونمی فقط شب ها نم ام یاالن اومدم..م نی..ببامین شهی_مگه م

 ل؟ ی_چرا دکارن

 دلم  زی عز  گهی اومده د شیپ ینطوری_خب ا

 ن؟ یهمو دوست ندار گهید  ن؟شمایو قهر  نیربط داره؟باز باهم دعوا کرد  می _به داکارن

بامزه   یا گهیاز هر وقت د  افشویپشت لباش بودو ق ری نوازش کردم هنوز رد ش صورتشو
 کرد ی تر م
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اوقات   یگاه یدوست دارم ول  توی دا یلیدوست نداشته باشم من خ  توی دا شهی_مگه م
 گه ید تی مجبور  یاز رو  رنی گیم یماتیتصم هیبزرگترها  

 _مثل مشق نوشتن کارن

  یمعن نی به ا کنمینم یخونه زندگ نیا   یتو نکهی ا  یبدون رویز یچ هی خوام یم  ی..ولبای_تقر
 کنارتم شهیکه از تو دورم من هم ستین

 شدم  یطور هیبهم نگاه کرد که   تیانداخت با مظلوم نی ناراحت سرشو پا کارن

 کنارمه  شهیهم گهیهاکان م ییدوره اما دا  یلی_مثل مامانم؟مامانمم خکارن

 به نشونه اره تکون دادم  یبه روش زدمو سر یلبخند

 ینیمنو بب   ییبخوا ای یداشته باش  از یهرموقع به من ن  ییتو هر موقع بخوا قا ی_دق
 ره ی تورو از من بگ تونهیکس نم چی ه شتمیپ هشیهم

 

 ( نیلی)آ

  یخندم گرفته بود چشم غره ا  افشی ق دنیکردم با د ینگاه کردمو تک خنده ا یمانام به
جا خوردم به  کمیهاکان  دنیبهم رفت و از کنارم رد شد در رستوران که باز شد با د

 سمتم اومد و سلم کرد 

 شده هاکان؟  یزی_چ

 ؟ ی باهات حرف بزنم وقت دار خوامی_نه مهاکان

  میها نشست یاز صندل  یکی یبه نشونه اره تکون دادم به سمتش رفتم و باهم رو  یسر
 ی زود  نینه به ا یسراغم ول ادی باالخره ب کردمیفکرشو م

 نجاس؟ یا  لی_د هاکان
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 ومده ی_نه هنوز ن

 شده؟  یچ هیمنطق  ریغ یلیمدت واقعا برام خ نی اتفاقات ا نی_باشه ببنهاکا 

 بشه ی نطوریا  دمیتکون دادم پوف بدبخت حقم داشت با  یسر

 ی _حق دار

  یکی با اون  یپاش به آروم یدستشو رو  یکیگذاشت و اون    زیم  یدستشو رو هی  هاکان
  یتونه کار  ینم نکهیضرب گرفت بدبخت معلوم بود کلفس و از ا کمی ز یم ی دستش رو

 شه یم وونهیداره د ست یبند ن ییدستش به جا  ایکنه 

  یزیبگم اگه چ خوامیخلصه وار م زنهیبا تو حرف م زیدرباره همه چ لید  نیلی_آ هاکان
 به من بگو  یدونیم

 گهیبه من نم  یچیسربسته شده ه  یقوط هی مثل    نباریا  لیبگم هاکان..د ینجوری_ا

به آدم نگاه   یجور هیخدا  یهول کردم وا  کمیبهم انداخت که   ی نگاه جد هی  هاکان
 یکن تی ازش تبع یشدی که مجبور م کردیم

 یکنینم  یمخف  روی زیتو که ازم چ نیلی_آ هاکان

 کنم  شیمن ازت مخف  ستیکه ن یزی _نه بابا ذاتا چ

 باور کنم؟  نویمن ا   ییخوا یم یعنیبه تو نگفته؟  یزیچ  لید یعنی_ هاکان

زدنم   یگند  هیبهتره تا   شدی تر و محکم تر م یکم کم داشت لحنش جد  دمیکش یپوف
 تمومش کنم   عیسر 

 گمینم  یزیچ گهی که من د  یدونی_هاکان..تو م

 هی  تون یم  تونی ز  یسرنخ بهش داده بود ه ی تونی رفته بود باغ ز  یوقت  لی_د هاکان
 ی دیبهم نم یسرنخ چیاالن ه  یول  ینطوریهم ییزا یچ
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 چونم گذاشتم   ریدستمو ز  دمویکش یآه

که به صلحتونه   یبگم هرچ  تونمی سرنخ خودش سرش گره خورده فقط م  ندفعهی_وهلل ا
 بشه

  دنیفرار از نگاه کردن به هاکان به اون سمت برگشتم با د یرستوران که باز شد برا  در
بدبخت حتما االن داره با  دمیکش یبود پوف دهیهم د یکه منو هاکانو روبه رو  لید

 میزنی موضوع حرف م نی درباره ا میدار  دهیاومدم حتما فهم یکاش نم گهیخودش م
 د یرس لیو به د  تردشو گرف رمینگاه خ دن یهاکان با د 

 آشپزخونه رمی_من ملید

دوتا بدبخت  نیا  نده یبلند شدو دنبالش رفت پوف خدا آ یحرف چی هم بدون ه هاکان
 دونه یخدا مقراره به کجا برسه 

 

 )هاکان( 

به   عی سر   دیپوش شبندشوی که رفتم وارد آشپزخونه شد به بچه ها سر زد بعد پ دنبالش
 پشت سرش رفتمو به سمت خودم برش گردوندم 

 ی بهم بگ رویهمه چ دیبا  دمی بسه به تو گوش م گهی_د

 به سمتم برگشت  ع یآشپزا نگاه کرد بعد سر  به

 شلوغه نجای_هاکان الید

  یطبقات  خچالیاز کنارم رد شد همونطور که به سمت    لیبهونس د نا یهمه ا  دونستمیم
 دنبالش رفتم  اوردمیمنم کم ن  بستیم  شبندشمیاز پشت پ رفتیم  وارید ی تو

 بشنوم  خوامیجواب هم م هی  دمیسوال ساده ازت پرس هی  لی_د

 دراوردو به سمتم برگشت  خچالی  یاز تو رو ی کوفت ریپن
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 سرم  ختهیعالمه کار ر هیشلوغه  نجایهاکان بسه ا  کنن یمون نگاه م_همه دارن بهلید

د من   دمی به صورتم کش  یسرت اره رومو ازش گرفتمو دست ختهی عالمه کار ر هی پس
نگاه کردم   کردنیآشپزخونه کار م یکه تو  ییفقط دنبال بهونس به آدما دونستمیم

 یلیبلند و رسا که همشون بشنون خ یخودشون بودن با صدا یهمشون مشغول کارا
 و محکم گفتم: یجد

 د یمارو تنها بذار  رونیب  دیهمتون بر  کنمی_دوستان خواهش م

هم  هی بق دیکش یگرفتو پوف  شیشونیدستشو به پ لیبه سمتمون برگشتن د  همشون
برگشتم روبه  لیرفتن به سمت د  رونیگازارو خاموش کردن و ب ریکاراشونو ول کردن و ز 

دوتا دستامو به قفسه   ستادمی بود روبه روش ا ستادهیا  جاتیو سبز  وهی م ی قفسه ها  یرو
خودم شده بود   یبره زندون ییجا  تونستینم گهید  الکردم حا یها چسبوندم و اونو زندون

  نویهست اما ا  یزیچ  هی  دونستمیکلفه بود ناراحت بود م کردیبهم نگاه نم لید
 گفتن  ینم یزیچرا بهم چ دونستمینم

 شنوه یصدامونو نم  یکس میدوتامون هست گهی_خب االن د

 شده بود یدستام اشاره کردم که اطرافشو گرفته بودو زندون به

 شنوم یخب م یفرار کن یتونیهم نم  یی_جا

فقط تمام توجهمو به  اما برام مهم نبود  شدیم ت ی دستم اذ کمیسرد بود   بیعج قفسه
 ستاد یو کم کم کم اوردو ا  تونستیفرار کنه اما نم  خواستیدختر روبه روم داده بودم که م

 چیه  یبرا  یتونی سوال هست و چون نم یتو سرت کل  فهممیمن تورو م  نی_ببلید
 یش ی م یعصب یکن دای پ یکدومشون جواب

 لبخند کوتاه گوشه لبم گفتم:  هیطعنه اما  با

 یبخون یتون ی_پس ذهنمم م

 نی ..ذهنم مشغوله..فقط همترسمیندارم که به تو بدم..م یجواب چی_اما من هلید
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دادو روبه روم   هیهم به قفسه پشت سرش تک لی سرمو کج کردم د  کمیگرفتم  ینفس
 خودم ندادم  تی موقع یتو  یرییتغ چ یاما من ه  ستادی ا

 شه؟ یم  ری درگ نقدریرا اذهن تو چ  لی_ د

 خط راه برن   هی یمثل تو رو  ستنیهمه مجبور ن دونمینم دونمی_نملید

من   ؟بهیترسیم یاز چ  م یخوشحال و عاشق هست نقدریما ا  ی؟وقتی ترسی م ی_از چ
 ؟ ی اعتماد ندار

 اومد روشو ازم گرفت و کوتاه گفت:   نی پا شیکم کم از حالت تهاجم لید

 _نه لید

 بگو  لی؟دی _پس چ

دستمو پس بزنه که محکمتر به قفسه گرفتمش که کوتاه اومد سرمو به سمتش   خواست
 گفتم:   میکج کردم و با همون لحن قبل

 باور کنم نی انتظار نداشته باش به ا ی_فقط بهم نگو دوسم ندار

 _هاکان ول کن لید

 ل ی_د

به اطراف   لیخطر بلند شد همزمان همراهه د ر یآژ  یصدا   کهویبزنم که  یحرف خواستم
 ؟ یچ یعنی  مینگاه کرد 

 دیگرفته زودباش شیآت یی جا هی  نی بدو نی _بچه ها بدونیلیآ

اپن گذاشت دستشو گرفتم   ی رو  شبندشویکلفه پ لیبعد خودش زودتر از ما فرار کرد د و
بودن و داشتن به ساختمون   سادهی رستوران وا رونیهم همه ب هیبق  رونی ب میباهم زد
 برگشتم  یبه سمت مانام زدنیداشتن باهم حرف م لیو د  نی لیآ کردنینگاه م
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 ؟ ی شده مانام ی_چ

 رون ی ب میبلند شد مام اومد ریآژ  یصدا   کهوی دونمی_نممانا 

 بود یعاد  یهمه چ  ؟ظاهرایچ یعنیمعلوم نبود    یزیساختمون رستوران نگاه کردم چ به

 _نکنه آشپزخونه..مانا 

 نشده  یزی اونجا چ  می_نه ما تو آشپزخونه بودلید

  یکه مشتر هیبه سمت بق لینگاه کرد مشکوک بهشون نگاه کردم د نیلیبعد به آ و
  نیلیکرد داخل آ  تشونیکردو هدا یبودن برگشت و ازشون عذرخواه نشونیهامونم ب
 کرد  یتو نگاه م رفتنی که داشتن م هیبودو به بق رونیهنوز ب

 به صدا دراومد؟  یزنگ چرا الک نی ا  نیلی_آ

 باال انداخت   یهم شونه ا  نیلیآ

 نمت یبیهاکان بعدا م  میسفارش دار  یبرم تو کل دمیمن هم نفهم دونمی_نمنیلیآ

به سمتم   لی بردم د بام یج ی وارد رستوران شد دستمو تو یا  گهی حرف د  چیبعد بدون ه و
 تکون دادم  یبهم انداختو اونم رفت سر  ینگاه میبرگشت ن

  لید مینفهمم اره؟باشه بچرخ تا بچرخ یزیکه من چ نی کرد یکی_پس همتون دست به 
 خانوم 

 

 ( نای)سول

ورزش کرده بودم به  یخسته شده بودم کل  یلیکنار زدمو وارد خونه شدم خ  رویلیر در
چشمام    کردیم  یپزافتاد که داشت آش نیچشمم به انگ کهویسمت آشپزخونه رفتم که 

 توب فوتبال نه بابا  هیشده بود قد  
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 تو؟  یکن یکار م یچ  نی_انگ

  کرد یکه داشت درست م ییبه سمتم برگشت با چشم و ابرو به غذا   یبا خوشحال نیانگ
 اشاره کردو گفت: 

 غذا  کنمی_دارم غذا درست منیانگ

 دم یکش نشی بردمو پا  شرتمیسو   پیسمت ز  دستمو

 کنم یمخصوص درست م ی غذا هیتو   ی_دارم برا نیانگ

  کمی  شرتمویسو   ریآشپزخونه گذاشتم تاب ز  زیم ی دراوردم رو  شرتموی زدمو سو  یپوزخند
 مرتب کردم 

 ؟ یمسمومم کن  ییخوایده؟می نقشه جد هی_چ

تورو مسموم کنم اصل موضوع مسموم   دیمن چرا با  وونهی د هی_نه بابا مسموم چنیانگ
 گس ی د زیچ  هیموضوع  ست ی کردن ن

غالب شوهر   یتو  یتو که رفت  یرفتارا ن یا  لیکنجکاوم بدونم دل ه؟واقعایچ _موضوع ما
 ه؟ یخوب چ

 تابه ول کردو به سمتم برگشت  یتو   زدیکه داشت سس غذاشو هم م  یقاشق چوب نیانگ

 خونواده بشم؟  یاحتمال نداره من دلتنگ سعادت و گرم  نای_سولنیانگ

 ختم یخودم آب ر  یبرداشتم برا  وانی ل هیرفتم و   نتیتلخ تر شد به سمت کاب پوزخندم

منم   پختنیم  ذیلذ  یآشپزخونه غذاها  ی_مثل من دوستام همراهه مادراشون تو نیانگ
نبود   چکسی خونه ما ه کردمیبه غذا پختنشون نگاه م  نیزم یرو  مینشستیم  زدنیصدا م
درست   یمن دراورد   یاونم غذاها   امرزمیغذا برامون درست کنه پدر خدا ب ینطوریکه ا
 اومد  یخب خوب درم یول کردیم

 بعد دستشو سمت قارچ بردو شروع کرد به خوردن کردنش و
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 بود؟   یخوب یبابا  یعنی_

روز که از خونه زد  هیاون نشدم    هیبود من اصل شب یخوب یلی_اره خوب بود آدم خنیانگ
 رفت و برنگشت عمرشو داد به شما  گهید رونیب

وقت درباره   چیمواد اضافه کرد ه  هیگاز بردو به بق یبعد قارچارو به سمت تابه رو  و
اما حاال که   دادیم  لمیچرتو پرت تحو دمیپرسی هربار که ازش م زدی خونوادش حرف نم
م که  بهش نگاه کردم خبر داشت یواقعا تعجب آور بود با ناراحت  دادیم  حیداشت برام توض

 ی چرا و چه طور دمیوقت نفهم چیپدرومادر بزرگ شده اما ه یب

 _خب بعدش 

   یروخوشی _بعدش به خنیانگ

 کرد یغذاشو هم زد با غم بهش نگاه کردم اما اون پشتش بهم بودو داشت کارشو م  و

سر به هوا   یکه من درس بخونم من کم کردیتلش م یلیخ امرز یخدا ب یدونی_منیانگ
 بودم 

 دادم  هیکردمو به اپن تک یخنده ا  تک

 ست ی ن یسخت ادی کار ز  نی _البته حدس زدن ا

  دمیبالیسربه هوا بودم اما به پدرم م  نکهیا  ؟بایگی م ینطوریچرا ا  نای_واقعا که سول نیانگ
 یمی قد یبخار هیبزرگ برگشت خونه ما تو خونمون   یبخار هیبا  امرز ی روز خدا ب هی

 م یداشت

 متم برگشتت و ادامه دادس به

  ی و توش تکه ها  میگذاشت  نویبه جاش ا می_که خراب شده بود مام اونو برداشتنیانگ
  یگرفته بود طور شیخوب گرما بده آت نقدریا  یبخار شهیمگه م نایسول  میختیچوب ر 

گرم   می کردیقبل فکر م میحد گرم نشده بود نی خونمون تا ا خی تار یکه تو  سوختیم
   شدم یناراحت م نقدریا  ستین یتو خونه آدم بزرگا بخار کردمیمنم چون فکر م میشیم
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 کرد یم  فیبامزه داشت تعر یلیخودمم خندم گرفته بود خ دیبعد خند و

 گه ی تازه اومده بود منم که بچه بودم د ی_بخارنیانگ

 هیبزرگ یلیغم خ کی بچه کوچ هینه؟واسه   گهی _مادرت قبل از پدرت فوت شده بود د 

گرفتن   ادیاونجا    رویو زندگ یستیبهز  یخب سخته بزرگ شدن تو  هینطوری_اره انیانگ
  یبود چون بعد از اون کس  یفکر کنم راز موضوع بخار یول  ستین  یکار آسون نیهمچ

 ی مونی روشنش کنه تنها م ایبخره   ینشد واست بخار دایپ

اپن حفظ کرده   به مویسمتم برگشتو آروم آروم به سمتم اومد اما من همچنان تک به
 بودم 

 یشیآقا م  یذاریسربه هوا بودنو کنار م  یریگی م ادی _درست همونجا آدم شدنو نیانگ
 هینطور یا  یری میم یزنی م  خی وگرنه  یبخر د یتو با  یروشن کن روی بخار دیچون تو با

از آبم خوردمو به حرفاش فکر کردم    گهید  کمیبعد عقب گرد کردو به سمت غذاش رفت  و
  هیبرسه هرچند سرما  یثروت و پادشاه نی بود که تونسته بود به ا دهی کش  یچه قدر سخت

 منم بود 

 

 )هاکان( 

منم   میرستوران مصاحبه دار  ی ساعت هشت تو  یبهم زنگ زده بود که برا یمانام  امروز 
حضور داشته    دید که باخستم اما اصرار کر امیب  تونمیکه حوصله نداشتم بهش گفتم نم

حوصله خودمو آماده کردمو به سمت   یب نی به خاطرهم ادیب تونهی هم نم لیباشم د
ازم   نویبهم زنگ نزده ا لی که چرا خود د  کردمی م  رفک  نیبه ا یرستوران راه افتادم وقت

از   دمویکش یباهام حرف بزنه پوف خواستیحد نم  نیکه تا ا  شدمیبخواد ناراحت م
هم   لی د گهیوارد شدم از سمت د   نکهیشدم به سمت رستوران رفتم هم ادهی پ نیماش

نداشتم   نتظار ا  دیهردومون باال پر  یچشممون بهم افتاد ابروها یوارد رستوران شدن وقت
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حوصله اما    یب لید  میستادیهم ا   یروبه رو  ادینم لیگفته بود د یمانام  نمیبب نجایاونو ا
 طلبکار گفت:

 ؟ یکنیم کار   یچ نجای_الید

 گه ید یکرده؟حتما منتظر من هست   شیو آرا  ؟آمادهیینجا ی_تو چرا ا 

شده بهش نگاه   ز یر یکرد با چشما  یتعجب دهنش باز شدو تک خنده ا  یاز رو  لید
 کردم 

 هاکان؟  یچ گهی _دلید

فنجون قهوه سفارش داد بعد به سمتم   هیرفت   شخانیبعد از کنارم رد شدو به سمت پ و
 برگشت 

 ن یدینقشه کش  یحرف زدن با من با مانام  یبرا فهممی_حاال ملید

 گفتم:  یتکون دادمو با لحن مسخره ا  نیبه طرف یسر

 لی د  دمینقشه کش یکار بودم نشستم با مانام  ی_اره خب منم کارو بار نداشتم ب
 اومدم   نیمصاحبس به خاطر ا

گفت که    یمانام ییا یمصاحبه اومدم هاکان و خبر نداشتم تو م نیرهم_منم به خاطلید
 ام یبه جاش من ب ییا یتو نم

 فرو بردم  بمیج ی دستمو تو دمویکش یپوف

کنه مارو کنار هم بذاره   ینقشه بکشه و سع  هی  ینطوریخواسته مثل ا ی_حتما مانام
 ست یهم در کار ن  یکه معلومه پس مصاحبه ا نطوریا

 بکشه ینتونسته نقشه خوب ی_اره وللید

 نشست  دیکه رس یزوصندلیم  نیبعد از کنارم ردشدو به اول و
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 ام یدنبالت نم گهیمنم د یخوددان گهی_واال د

 نگاه کردم  هینشست و به سمتم برگشت منم نگاهمو ازش گرفتمو به بق شی صندل  یرو

 ؟ یمنصرف شد  هی_چلید

 کنمینم یواسش تلش  یگی خب م یکن فی تعر یی_نه چرا منصرف بشم اگه بخوا 

تکون دادو به  دی به نشونه تا ینشستم بهش نگاه کردم سر شی کنار  یبعد صندل و
 فنجون قهوش نگاه کرد 

   میدی رس ریخانوم واقعا شرمنده که د لی_آقا هاکان د 

 نمیبرگشتم بب لیخانومو آقا بودن به سمت د  هی  میبعد هردومون به سمتشون برگشت و
 به سمتم برگشت به سمتشون برگشتم  یاونم سوال دمی که د  شناستشونیم

 _شما؟ 

گفتن که همه   شونی ا میهماهنگ کرده بود یبا خانوم مانام  میمصاحبه اومد  ی_ما برا 
 حله  یچ

 که فقط خودم بشنوم گفت:  یطور یبه آروم لید می بلند شد هردومون

 بوده  ی_پس مصاحبه واقعلید

 _اوهوم 

 روبه رومون اشاره کردم  یبرگشتمو به دوتا صندلوبعد به سمتشون   

 دین یبش دیی_بله بفرما

 و منتظر بهشون نگاه کردم   دمی به پالتوم کش یدست میچهارنفرمون که نشست هر

  یخوب یواسه شما دوتا سواال   مید یکه هردوتونو باهم د میخوشحال شد  یلی_خخانومه 
 م یآماده کرد
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 خوبه  یلی_خلید

 ه ی_عال

فرصت    نیمشغول دراوردن دفترچش شد از هم  دونستمیاسمشم نم  یکه حت خانومه
 استفاده کردمو گفتم:

 جواب بدم  تونمیم  نیکه بپرس ی_من به هر سوال

صورتش بودو داشت    یحفظ ظاهر رو یلبخند برا   هیبرگشتم که  ل ی بعد به سمت د و
 کرد یبهم نگاه م

  ادی سواال خوششون نم ن یاز ا  ادیز  خودشون ستمی مطمئن ن  ادیخانوم ز  لی_اما از جانب د
 دن یمعموال هم جواب گذرا م

باال   یزنوشوهر باشن نگاه کردم و شونه ا خوردیرومو ازش گرفتمو به اون دوتا که م  بعد
 انداختم 

 شه یم یچ مینیداره حاال بب  ش یبه روح یاصل جواب نده بستگ دی شا ی_حت

لبخند روشو ازم گرفتو به  هیبهش کردم که با   یبعد به سمتش برگشتمو نگاه معنادار  و
 سمت اون دوتا برگشت 

 به درون داره   یبستگ  ی_البته همه چلید

 دار ادامه داد: یبه سمتم برگشت و معن بعد

  یبه جا  طی شرا نیا  یتو  میش یروبه م یسخت یروزمرمون معموال با سواال  ی_تو زندگلید
 سکوت کنم   دمیم  حیجواب دادن ترج

 زدو روشو ازم گرفت  یبعد آخرش لبخند مصنوع و

 _حتما سر شمام اومده لید
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 م یبهتره شروع کن کنمی_اوهوم درکتون مخانومه 

 _البته لید

 لبخند به هردومون نگاه کرد   هیگذاشت و با   زیدستگاه ضبطشو وسط م خانومه

 یلیخ نی واسمون وقت گذاشت  تونیمشغله کار  نهمه یوسط ا نکهی_اوال به خاطر ا خانومه 
 ممنونم 

 کنم ی_خواهش م

 ره؟ یم  شیپ یازدواج چه طور می_پس سوال اولو بپرسخانومه 

 ه ی_عال

  هیلبش واقع یانداختمو به خودم چسبوندم احساس کردم لبخند رو  ل ی دستمو دور د بعد
 بود  یچشماش پر از غم و حسرت خاص یاما تو 

 ست؟ ین ی_عشقم بگو مگه عال 

 ه ی_واقعا عاللید

شوهر خانومه ازمون عکس گرفت به  کهوی   میکردیبهم نگاه م م یکه داشت همونطور
 سمتشون برگشتم 

 م یخوشبخت یلیخ  شهینم نی _بهتر از ا

 میخوشبخت شون یا  شتریاز ب شتریب یلی_خلید

 زدن یاون دوتا فقط بهمون لبخند م دمیمن طعنه حرفشو فهم  فقط

  نکهیمثل ا  یول  میو سفت و سخت بودن آقا هاکان عادت دار ی_ما به بداخلقخانومه 
 خانوم؟   لی د هیچ نی راز ا شنیم  یا  گهیبه آدم د لی شما تبد  شیپ

 نگاه کردم  کردیکه داشت فکر م لیکردمو منتظر به د یخنده ا  تک
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 ..نی _خب..راز..راز الید

  کنمیاحساس م گهیباعث شد که پوست سختم بشکنه د لیعشقه عشقم به د نی_راز ا 
 راه برم  تونمی که تنم کرده بودم م ییبدون زره ها 

بودو به خودم چسبونده   لید  یشونه ها  یدستم رو زدم یکه داشتم حرف م ی مدت تمام 
اومدو خوشحال بود که   یانگار از حرفام خوشش م  کردیبودمش داشت بهم نگاه م

نازش   یچشما  یتو  م یبه سمتش برگشتم و مستق زنمیدارم دربارش حرف م ینطوریا
 شدم  رهیخ

 کنم یلذت ببرم حداقل امتحان م یکه از زندگ  رمی گیم  ادی_

 داده؟  ریتغ  رویخانوم چ لی عشق تو د نی_خب ا خانومه 

من برگشت و    لباش نشوند اما به سمت  یرو  یبه سمتش برگشتو لبخند قشنگ لید
 همونطور که مخاطبش خانومه بود اما روبه من گفت: 

  ستمیسربه هوا بودم اما االن ن یلیآدم صبورو با اراده کرده قبلنا خ هی به  لی _منو تبدلید
 مگه نه عشقم؟ 

 به روش زدم  یلبخند

و دنبال   خوام یم  یچ دونمیم  ستمین ینطوریا گهی اما د  گردهی_تو فکرم هزارتا سوال ملید
 رم ی اون م

 ن؟ ی هست  یاواخر دنبال چ نی_خب ا خانومه 

 گفتم:  ع یسر  دیسوالو پرس  نی هم تا

 بپرسم  نویهم خواستمیمنم م شهی _باورتون م

 برگشتمو گفتم:  لیبه سمت د  بعد

 ؟ یهست یتو دنبال چ لی _واقعا د
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ه  حفظ ظاهر زد تا حرص خوردنشو پنهون کنه دستشو باال اوردو ب یبرا  یلبخند  لید
 گه یعکس د  هیگونمو نوازش کرد که همون لحظه باز  یآروم

 آروم و با آرامش  یزندگ  هی..دنبال  زمیعز  یدونی_تو که ملید

 سختتون شمارو خسته کرده   یکار ی_فکر کنم زندگخانومه 

 مونه ی سرگرم کنندس ساکورا)اسم رستوران(مثل بچه من م یلی_بله اما خلید

 : دیراست شدو پرس دیچشماش درخش خانومه

 م؟ یخوب ازتون باش یمنتظر خبرا  ی_حاال که اسم بچه اومد به زود خانومه 

  لی من نشست به سمت د یرو لبا  یظیاما همزمان لبخند غل دیلبخند رو لباش ماس لید
 برگشتمو گفتم: 

 خانوم جواب بده  لیالو دسو نی_به نظرم ا 

دست زمان   میبسپار  نویبهتره ا  فتهیب یچه اتفاق ست یمعلوم ن  زهی پر از سوپرا ی_زندگلید
 شهی م یچ مینیتا بب

هستن که با شما زوج خوشبخت مصاحبه کنن که   نی_همه گزارش گرا منتظر اخانومه 
خب جواب رد به همه   تونیکار یمشغله ها  لیما شد به دل بینص تی عنا  نیشکر خدا ا

 م یخبر خوبو ما منتشر کن نی ا نی هم بچه دار شد یوقت  دوارمیام نیداد

 افته  یم  یچه اتفاق ندهی در آ  مینی_انشاهلل بب

 به حرف اومد  گرفتی که تمام مدت ساکت بودو فقط عکس م آقاهه

که  نطوریهم  دهیصدا م  هیترک  ی_به نظرم خبر بچه دار شدن آقا هاکان مثل بمب توآقاهه
 خبر ازدواجشون همرو شگفت زده کرد 

 کردم  یخنده مردونه ا  تک
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زده شده بودو پاک   هیکه مجرد ترک میوگرافیاون قسمت از ب گهی_بله و خوشبختانه د
 کردن 

  شوی شونیپ ی برگشتم اونم خندش گرفته بود رو لیبه سمت د   دنی خند هردوشون
 نگاهشو ازم گرفت  عی که سر دمیبوس

 م یری رستوران چندتا عکس ازتون بگ  یتو  می خواینداره م ی_اگه مشکلآقاهه

 م ی نجایا  ن ی_البته واسه هم

 

 ( لی)د

شده   نی که اسمش خونه نفر  ییجا  هیباهم رفته بودن   نی لیو آ  ریو دم هانیو ال  یمانام
صدتا از ما   ک ینزد  شکستن یخونرو م  ن ینفر کردنویحلش م  دیبود که با ییمعماها هیبود 

اما   میشدی م کتر یبهم نزد ینطوریاومد چون منو هاکان ا یهم بدم نم ادی تن ز عکس گرف
دشوار بود هردوشون داشتن   کم یافتاده هم تحملش برام   تاتفاقا نی با ا  کردویخستم  م

بهشون نگاه   م یداشت مویبود ستاده ی و منو هاکان هم کنار هم ا کردنی جمع م لشونویوسا
دار   قهی  یبافت زرشک هی و محشر شده بود    پیخوشت شهیهاکان مثل هم  میکردیم

ترش   بی خوشت یا  گهی داز هر موقع  یکه بدجور رهیت  یبلند قهوه ا با یهمراهه پالتو تقر 
 کرد یم

 ممنونم  یلی خ ی_بابت همه چ

 د یتشکر خسته نباش میاز شما ممنون باش د ی_ما باهاکان

  یبرا   میکه خوشبختانه رفتن و باز منو هاکان تنها موند  میکرد  یهردوشون خدافس  با
 گفتم: دمویبه موهام کش ی فرار کنم دست تی موقع  نیاز ا نکهیا

 الزم ندارن یزیبچه ها چ نمیسر به آشپزخونه بزنم بب هی_منم  

 به سمتش برگشتم  ستادمویبعد خواستم برم که با صدا زدنم ا  و
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 حرف زدن؟   دونم؟بی بر  شیپ ینطوریبازم هم یعنی_ هاکان

وقت    چیه نی خدا لعنتت کنه انگ سوختیچه قدر دلمم براش م  ستادمیروش ا  روبه
 کنم یحللت نم

 ینپرس  یسوال گهی_هاکان مگه قرار نبود د

 خودمم خسته ام  لی د پرسمی_نمهاکان

فردا درموردش   میلفتش بد نیاز ا   شتریموضوع ب نی ا  خوامی_متوجهم دلتو شکوندم نم
 م؟ یحرف بزن

 چرا االن نه؟  می_باشه حرف بزنهاکان

 هنوز خودمم دوبه شک بودم  دمیبه موهام کش  یدست

 م یزنیحرف م  یفردا درباره همه چ دم ی_تا فردا بهم فرصت بده قول م

فرو بردو   شی مشک  نیشلوار ج  بیج ی به نشونه باشه تکون داد دستاشو تو یسر  هاکان
 گفت:

امشب باشه  هی  نیامشبم روش فقط هم  هیتا االن صبر کردم  ستین  ی_باشه حرفهاکان
 ل؟ ید

 _باشه 

 کن  امکی نباشه جاشو برام پ نجا ی_فقط مکانش لطفا ا هاکان

  ست ین ی_باشه حرف

 

 ( نیلی)آ
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خونه واقعا مسخره بود فقط زهر ترک  گشتمیبودمو داشتم برم ری دم نیماش ی تو
خونسرد بودنو معماهارو   یو مانام   ریدم میدیترسیم  هانیمنو ال  شتری هرچند ب  میشدیم

خودم گرفته بودم که هنوز توش شک داشتم   یبرا  ید یجد  ماتیتصم  هی کردنیحل م
درش   فمیک یکه بلند شد از تو  لم یوبام   سکالیم  یصدا   کردمی دربارش فکر م شتریب دیبا

 اوردم 

 خونه  گردهیفرستاده داره برم امیپ لی_د

 شده  یکه چ یفهمیونه م برگشت خ  ی_نگران نباش وقتریدم

 گذشته باشه یشبشون به خوب دوارمی_ام

 به روم زد  یبه سمتم برگشت و لبخند ستادی خونمون ا یجلو  ریدم

 سلم برسون   لیو د  لیبه ن نطورهی_انشاهلل که اریدم

 رسونم ی _باشه م

به   ریدم میشد  ادهیپ نیکارو کرد و همزمان از ماش  نیهم هم  ریباز کردم دم کمربندمو
 حرف بزنه   خواستیانگار م ستادمی داد منم کنارش ا  هی تک نش یماش  یجلو

 نی دار  یخوب سازگار  هانی_انگار با الریدم

 باال دادم  ییابرو 

 _مثل؟ 

 انگار سبکتون مثل همه دونمی_چه مریدم

   دمیبه موهام کش  یدست

 همه   نی_خب اره انگار فکرامون ع

 شد  رهی کرد نگاهشو ازم گرفتو به آسفالت خ دی اخم کردو حرفمو تا کمی  ریدم
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 ن ی حل کرد  رویزود همه چ یلیخ ره یگی هم خوب م ی_انگار فرکانس تو و مانام

 دونه یم ییزا یچ  هیحل کردم از کاره منم   ریوگرنه من د  ه ی_دختر باهوشریدم

 به نشونه اره تکون دادمو گفتم: یطعنه سر با

 مثل توهه  گهی_اره د 

کردس استاد دانشگاهه  لی تحص یدونه دونه براش اسم ببرم که مانام خواستمینم
که   ریدم ا ی کوفت و زهرمار نی بورسه و از ا یتو  ر یدم نیع هیعال شی حسابدار   تی ری مد

 بود کامل به سمتم برگشت و گفت:  ومدهیاصل از لحنم خوشش ن

 االن؟  یچ یعنی_ ریدم

اگه تو   نهیمنظورم ا   نیباهم رسما همفکر  نی ایخوب کنار م گمی _خب به عنوان دوست م
   نیشد یهم م  یبرا  یخوب یزوج ها  نیباهم آشنا شده بود  یخاص طی شرا

گرفتمو   نشیاز ماش مویفکر رفته بود تک یباال دادو نگاشو ازم گرفت انگار تو  ییابرو  ریدم
 گفتم:

 ر ی رم شب بخمن ب   گهید  الیخی_ب

 گرفت و باهام دست داد نشیاز ماش  شویهم تک ریدم

 ر ی _شب بخریدم

 

 )هاکان( 

ساز آب  ییآشپزخونه رد شدم مادرم داشت داخل چا  یوارد خونه که شدم از جلو 
 خت یر یم

 ؟ یی ا ی_از کجا ممامان
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از  یک ی  یگرممه پالتومو دراوردمو رو یلیرفتم اما احساس کردم خ نتیسمت کاب به
 فنجون برداشتم   هیها انداختم   یصندل

 _کار داشتم 

 ؟ ی د ید  لروی_د مامان

 دمش یاره د یبدون یکنجکاو  یل ی_اره مامان اگه خ

توش شدم مادرم به سمتم    خی و مشغول انداختن   ختم یفنجونم قهوه ر یتو   گهید کمی
  شدمینخورم مجبور م  یدنی نوش نکهیهروقت اعصاب ندارم به خاطر ا   دونستی اومد م

 زم یبر خی قهوم  ی تو

 ی که قانعت کنه نگرفت ی_با توجه به خشمت جوابمامان

 همه سوالو پاسخ به سمتش برگشتم  ن یاز ا کلفه

  یبرا ؟دلتیخسته نشد  یشهر  یزندگ ؟از یبمون نجایا  ییخوایم گهی _مامان چه قدر د
 خونه باغت تنگ نشده؟ 

 م یزنیحرف م  لیدرباره د  میپسرم ما دار ستین نی _موضوع که ا مامان

 ول کردم کلفه بهش نگاه کردم   ختمویری فنجونم م ی تو داشتمویبرم خ ی که باهاش  یانبر

باهات   یموضوع   چیدرباره ه خوام یبا شما حرف بزنم درواقع نم لیدرباره د خوامی_من نم
 حرف بزنم

 سالن رفتم  فنجونمو برداشتمو به سمت یبعد عصب و

 ی بود ینجور یمگه تو قبل ا   ختهیدختره اعصابتو بهم ر  نی _امامان

به راه پله   شدیبه سالن و اون سمتش ختم م شد یسمتش ختم م هیکه   ییراهرو  ی تو
 کلفه به سمتش برگشتم  ستادمی ا  شدیکه به طبقه دوم وصل م ییها
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اومدم خونه   یفقط هر روز که م یبودم فقط تو دور از من بود ینطور ی_من قبل هم ا 
بدو   یاون روزا  گردمی برم یخونه لعنت نی به ا یمجبور نبودم وقت نمیمجبور نبودم تورو بب 

  یکن  یدوباره برام تداع

 پسرم ببخش   هیکاف گهید گذره ی_هاکان..سالهاس از اون موضوع ممامان

  یاز دست دادم وقت  مویهمه چ ی؟وقتنفس نفس زدم هه ببخشم؟چرا ببخشم یعصب
عاشقش شدم و اون با حس زود گذرش اونو ازم گرفت برخلف   ایدن  یکه تو یکس نیاول

 وونهیعاشق پدرم بودم د یمن از همون بچگ  شدن یکه عاشق مادرشون م گهی د یپسرا 
خشک و    ینطوریسردو مغرور ا   ینطوریکارو کرد ا نیمرگ اون باهام ا   دمشیپرستیوار م

ازم گرفت اون بود که    موینسبت به احساسات و عواطف مادرش اون بود که همه چ یخی
بهش برسم اما بعد از صدشب بهش  تونستمیشبه م  هیکه   اهامویخراب کرد رو  امویدن
هم بود که   گهید زی نبود هزاران چ نایتازه که ا گذشتمیازش نم  یراحت نیبه هم دمیرس
 دم یشه بخشبگم با یبه راحت  تونستمیمن

 مامان   ری_شب بخ

برم تو   نکهیاز مقابلش رد شدمو به سمت اتاقم رفتم قبل از ا   یا  گهیحرف د  چیبدون ه 
  ییسروصدا  چیبود درو بدون ه دهیبه سمت اتاق کارن رفتم درشو آروم باز کردم خواب

روبه روم   یقد نهی لبه تخت نشستم و به آ  یبه سمت اتاق خودم رفتم رو یبستمو عصب
 شدم   هریخ

 شم؟ یشما م نیع یعنی"_بابا بزرگ شدم  

 ؟ ی من بش نیع خوادیچرا که نه دلت م یی_اگه بخوا بابا

پسر داشته باشم و   هی خوادیدلم م یباشم حت  یشما آدم موفق نی ع خوادی_اره دلم م
 اونم مثل شما بزرگ کنم

  یباباشو به نسل ها  اتی رفتارها و خصوص خوادیپسر هفت ساله بابا دلش م  یعنی_ بابا
 بعدش منتقل کنه؟" 
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لحظات عمرم کنارش گذشته بود کنارش    نیگوشم بود بهتر یخنده هاش تو  یصدا هنوز 
منو   یبرا   شهیکه داشت اما هم یبا وجود اونهمه مشغله کار یچ یعنی ی زندگ دمیفهمیم

دوسمون داشت برعکس مادرم که حسرت   گذروندیهانا وقت داشت باهامون وقت م
بود اما   ی میبا مادرم صم شتریدلم مونده هرچند هانا ب یدستپختش تا االن رو  خوردن 

  شدیمدت هانا مجبور م هی مرگ بابا بود که   نی دوست داشت اصل هم ادی خب بابارو ز 
کمر خونواده آصلنو خورد   یکه مامان باهامون کرد بدجور یقرص اعصاب مصرف کنه کار

 کرد 

 

 ( لی)د

زودتر همه   خواستمیساعت هشت صبح قرار گذاشته بودم م یهشت بود برا  ساعت
کرده بودم   هیتا خود صبح خوابم نبرده بودو گر شبیبگم و خلص بشم د رویچ
  هیاما از   ارمیبه زبونش ب یاصل چه طور  دونستمیبهش بگم نم یچه طور دونستمینم
 نی امروز ا  نیهم ستمخوا یخودمو گرفته بودم و م میتصم نکهی مطمئن بودم ا  زیچ

شاپ که   ی وارد کاف کردم یم دی بود که با  یکار نیبهتر  نیتمومش کنم اره ا  رویمسخره باز 
شدم چشمم به هاکان افتاد کلفه منتظر بود خوبه من ساعت هشت قرار گذاشته بودم  

فنجون قهوه سفارش داده بودو جلوش گذاشته بود   هی  نجاسیاز ساعت هفت ا   نیحتما ا 
دادم کمتر بهش نگاه کنم و به سمتش برم   حیبود هنوز بهش دست نزده ترج لوماما مع

سرشو باال اورد با   دیشن شدمیم  کی قدمامو که بهش نزد یتا زودتر تمومش کنم صدا 
 م یبلند شد باهم دست داد  عیزدو سر  یلبخند  دنمید

 ل ید ی_خوش اومد هاکان

 _ممنون هاکان 

تابش دادم   کمیهم   یگذاشتمو تو  زی م ی ودستامو ر  مینشست زیهم پشت م یرو  روبه
 بگم  یاز کجا شروع کنمو چه طور دی با  دونستمیاصل نم

 منتظرت گذاشتم   خوامی_معذرت م
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 ؟ یخوریم  یزیکردم چ دایفرصت فکر کردن پ  کمیمنم   ستی_نه نه اصل مهم نهاکان

 _اوهوم قهوه 

 گفت:   دویخودشو به سمتم کش یروبه رو  د یفنجون سف هاکان

 تازه اومده بخور  نی _اهاکان

منتظر به   یکردمو به فنجون قهوه نگاه کردم سرمو باال اوردم به هاکان که حساب تشکر
بهش   روی همه چ خوامیروبه روش نشستمو م شدیحرف اومدنم بود نگاه کردم باورم نم

 کامل بسته بشه  هیقض  نیکه باعث بشه ا یزیبگم چ

 مگه نه؟  میخسته شد  یلی_هردومون خ

 ه؟ یچ یدونیکه منو خسته کرده م  یزی چ لی_د کانها

 جهی نت هیبه  نمونویموضوع ب  نکهیبه خاطر ا نجایخاطر اومدم ا  نیبه هم دونمی_م
 برسونم

  جه؟اونینت  نمیبب سای وا میادامش بد نی از ا  شتری که ب رسونهینم یبه کس ی_منفعتهاکان
 ؟ یاز من جدا بش ییخوایه؟میچ جهینت

که به زبون اورده   ی زیشده بود انگار خودش از چ ی نگاه کردم هاکان چشماش سوال بهش
  ی وقت  کردی تعجب م دمیمطمئن بود حقم داشت با   یبود نه خوشش اومده بود نه حت

 شدم یم وونهی واقعا د  دمیدی م  یحجم از سوال و فرار و دور نهمهیاون با ا ی خودمو جا

 خب حرف بزن  یکنیم وونمید یدار  نیبب زمیجان..باتوام عز  لی_د هاکان

بهش   ستیسخت که ن لید  یدونیتو م دمیکش ی قیهم بستمو نفس عم یرو  چشمامو
نشده سرمو   یپس بنال تا عصب یتموم کن  رویباز  نیا  نکهیا  یینجا یا   نیهم  یبگو تو برا

شوک  ییصدا  دنیبا شن کهویبزنم   یخواستم حرف نکهیباال گرفتمو بهش نگاه کردم هم
 زده به سمتش برگشتم
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 خانوم سلم  لی_د

راست نشستم چته دختر االن همه   میصندل  یهول کردمو رو کمی دی رنگم پر دنشید با
 ی د یلو م  رویچ

 _سلم 

 بکنم حالتون چه طوره؟   یسلم هی  دمی_گفتم شمارو دف یشر

  نیمن ا  کهنیانگار از ا  کرد یآقا نگاه م فی داشت به منو شر یکم داشتم هاکان سوال نویهم
 تعجب کرده بود کمی  شناختمیم رمردویپ

 _من خوبم شما؟ 

 _شکرخدا منم خوبمف یشر

 بعد به سمت هاکان برگشت  و

 _سلم آقا هاکان ف یشر

جا خورد اما معلوم بود حوصله نداره ازش بپرسه    شناختیاونو م فی شر نکهیاز ا هاکان
بکنه به خاطر   یدگیزودتر به مسئله خودمون رس خواستیم  شناسهیکه اونو از کجا م

 سرد گفت:  نیهم

 _سلم هاکان

راستشو   شناسمیتجارت شمارو م یا یاما من به خاطر دن  دیشناسی _شما منو نمف یشر
 تعجب کردم  یلیخ مد یخانوم د لیبا د نجایشمارو ا  یوقت دی بخوا

  فهمهیاالن م  نینه ا  ایخدا  یبه سمتم برگشت هول کردم وا  دویابروش باال پر هی  هاکان
برگشت اما نگاهش   فی به قهوم نگاه کردم هاکان به سمت شر دمویبه موهام کش  یدست
 من بود  یرو

 د یتعجب کن دیکه چرا با  دمیخانوم همسر من هستن اصل نفهم لی_د هاکان
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به  نباری مشکوک بشه و ا  شتریباعث شد هاکان ب نیبه وضوح جا خورد که هم ف یشر
 اون نگاه کنه 

 دونستم ینم نویمن ا نطوری_که ا ف یشر

 به سمتم برگشتو ادامه داد  بعد

  نیکارو کرد  نیچرا ا  دمیاصل نفهم  نیندار یاز ی خانوم شما به کمک من ن لی _دف یشر
 واقعا  فهممینم

اه لعنت به من که   رهیخفه خون بگ خواستیخرفت نم ریپ نیحرص بهش نگاه کردم ا  با
 هم پاتوقش باشه   ری کفتار پ  نیدادم که ا نجارویآدرس ا

 ن؟ یدی به ما اجازه م فی _آقا شر

 بود  فیاخم کرد از گوشه چشم بهم نگاه کرد اما روش به سمت شر  هاکان

 د؟ یبگ  یچ  دی خوایم ؟شمای _چه کمکهاکان

 گفت  رویهم نه برداشت و نه گذاشت همه چ  فیشر  و

مقدار بهشون   هیمقدار پول قرض کردن منم در مقابل سفته    هیخانوم از من  لی _دف یشر
 دادم 

  افشیاخماش توهم رفته بودو ق یهاکان حساب دم یکش یهم بستمو پوف یرو  چشمامو
که  نی گخدا لعنتت کنه ان ی ا  دیآخرش فهم ایکن نفهمه ب یسع نهمهیشده بود ا  یجد
 توهه  ریموضوع هم تقص  نیا  یحت

 دن یم  شونویخانوم هم آروم آروم دارن بده لیدستم سفته دارن د ی_االن هم تو ف یشر

بود که برخلف  زی به سمتم برگشت اما من بهش نگاه نکردم نگاهم فقط به م هاکان
 بود دیکه توش بودم سف ییایدن

 ل؟ ی د یچ یعنی_ هاکان
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 نمتون یبیخانوم روز خوش بعدا م لیبرم د  دی _االن من با ف یشر

 یخدا حاال ک یاه ا   یریم  یذاریبعد م ی دیلو م  رویکه همه چ یر یبم یبعد رفت ا و
 : دیبده هاکان با حرص غر نویجواب ا

سقف    ای  ی نالی..میکنیم یمن..هم با شرف من باز   یبا آبرو یاالن..هم دار نی _ببهاکان
 خراب کنم؟  نجارویا

دوباره رومو ازش   کردیو با خشم داشت بهم نگاه م  یبه سمتش برگردوندم عصب نگاهمو
 گرفتم 

  یوقت یکه تو االن زن من  یفهم ینم کنمیسکوت م  یکنیم  یخودمه هرکار ر ی_تقصهاکان
 ادی اسم منم وسط م یکنی کارارو م نیا

 ؟ ی_نگران اسمو رسمت 

 به دست اوردم؟  یبه راحت گاهموی اج نی من ا   یکنیتو فکر م لی_نباشم؟د هاکان

از سرجام   عی برداشتمو سر  فموینگم ک یزیدادم چ حیبهش نگاه کردم ترج تیعصبان با
هاکان    ستادمی محکم جلوش ا نباریبغض کرده بودم اما ا رونیبلند شدم از کافه زدم ب

 اما بهش نگاه نکردم  ستادمی منم ا ستادی دنبالم اومدو روبه روم ا عیسر 

  یقبولش کنم اون اومده داره چ تونمی نم یول دم یفهم نویمن االن ا   لی_باشه دهاکان
  هینزول خوره تو از  نی؟ا یکار داشته باش یچ یتونی م ییآدما  نیهمچ  هیتو با   گه؟اصلیم

 ؟ ینزول خور پول گرفت 

م کم داشت  ک ستمیآبه ن ن یساده و پاک که ع یل یکه من د  دیفهم یکم داشت م کم
تمومش   دهینفهم نارویاز ا  شتری ب نکهیتا قبل از ا دی با  شدینسبت بهم عوض م دگاهشید
 کردم یموضوعو درست م  نیا  دیالبته قبلش با  کردمیم

نداشت از اون   شرفتیرستوران پ یپول وامو بدم کارا  تونستمی کردم؟نمیم  دیکار با ی_چ
 کردم؟ ی کار م یچ  دیطرف خونه بابام گرو بود با
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 اومده بود گفت:  نی که پا ییاون با صدا  زدمیمن که باال رفته بودو داد م یصدا  برخلف

 یبه من بگ یتونستیبذار بهت بگم م لیراحته د یلی_خهاکان

 خودم حل کنم؟  تونمی_چرا هاکان؟مشکل خودمو نم

 م فشار دادو به اطراف نگاه کرد ه  یلباشو رو  یعصب هاکان

 ی د یمنو نبخش یگفتیکنم اون زمانها رابطمون خوب نبود همش م   یادآوری_ضمنا  

 زد انگشت اشارشو به سمتم گرفت و گفت: یپوزخند هاکان

 نه ؟مگهیمسئلرو به من بگ  نی ا  یخواست یافتاد تو نم یاتفاق نم نی اگه ا یعنی_ هاکان

بهش پس بدم   خواستمیهاکان قرض گرفتم با سه تا قسط م  ستیمسئله ن  هی نی _ا
 قسطشو دادم  نیاول

  یدستشو تو  یکیازم فاصله گرفتو بهم پشت کرد اون  کمی  دیبه لباش کش یدست هاکان
 هوا تکون دادو به سمتم برگشت 

منتظر جواب هستم    روز یاز د  هیرازو پنهون کار یکه با کل  یازدواج هیخوبه  یلی_خهاکان
 تره  دهیچی پ کنمیکه من فکرشو م یزیاز چ تیمعلومه وضع  یول لید

 انداختم   نی سرمو پا بایازش گرفتم تقر نگامو

 ؟ یهستش که بهم نگفت یچ گهی؟د یازم پنهون کرد   اروی چ گهی_د هاکان

 که ازت پنهونش کرده باشم ستین یزی_چ

کدوم از سواالم   چیبه ه یو ازم دور شد یدفعه تو خودت رفت هی ؟چونی _مطمئنهاکان
 یکنی ازم پنهون م زارو یچ یلیبه نطرم خ ید یجواب نم
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خودم و    یزندگ ن یگفتن داشتم؟ب یبرا  میزیچ گفتم؟اصلیبهش م یازش گرفتم چ  رومو
 چیحق هاکان ه  یحرفا ی برا نی اونو انتخاب کرده بودم به خاطرهم یخب زندگ لین

 نداشتم  یجواب

و رازها    ای پنهون کار نی من از ا ستیمهم ن یچی برام ه گهیل؟د ید ه یچ یدونی_مهاکان
کار   یچ ییخوای؟میکنی فکر م  یبه چ یخسته شدم ساکت موندن تو منو خسته کرده دار

 فهمم ینم یزیاصل چ هیچ ؟دردتیکن

 گفتم:   عیسر   یحرکت آن  هی ی تو

 خوام ی_طلق م

 شد  رهیم خساکت شد مات و مبهوت به  هاکان

 رم یطلق بگ خوامی_م

 یو عصبان یتهاجم گهید افشیهاکان ق ختیدونشم نر هیپر از اشک شد اما  چشمام
 تکون داد   ینبود فقط سر

مشکلمونو با حرف زدن   یتلش کن نکهیدرسته؟بدون ا  یخواستیم نوی_از اولم همهاکان
 ؟ ییخوا ی طلق م میحلش کن

حالت چشماش   ختیگفتم طلق بهم ر  یکردم فقط بهش نگاه کردم چه قدر وقت سکوت 
 ن یاز ا  ریداشت غ روی کرد انگار انتظار هر حرف رییتغ

 نه؟ نه؟مگه یتو ا  یکار برا   نی _راحت ترهاکان

داد و به آسفالت نگاه کرد سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد   رون یکرد نفسشو محکم ب سکوت 
 گفت: ختهیتفاوت اما بهم ر یکرد ب  خینگاهش تنم  یچشماش سرد شد از سرد 

 م یریطلق کن تا زود طلق بگ ی..تقاضا میری_باشه طلق بگهاکان
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که ازم دورتر   یشدم هرچ رهیرفتنش خ ریشدن به مس ریازم گرفت اشکام سراز   روشو
  دهیاما فا دمیبه چشمام کش یدست شدیبدتر م میضربان قلبم کندتر و حال روح شدیم

منو   یپنهون شد تموم شد زندگ دمیبارم برنگشت اونقدر رفت تا از د هی  ینداشت حت
 به بعدش تموم شد   نجایهاکان از ا

 

 )هاکان( 

 داشته باشه تی واقع تونهینم هیشوخ هیاتفاقات   نی_همه ا ریدم

داشتم نامه   کهیتوهم درحال یتفاوت اما با اخما  یبود ب نیو خشمگ  یعصب لحنش
 گفتم:  کردمی م  یبررس رویاحضار 

اگه باور   میطلق وقت دادگاه دار   یبرا لی فردا با د  ری داره دم تی واقع ی _متاسفانه همه چ
 مدرکش  نمیا یکنینم

 گذاشتم   زی م یبعد نامرو رو  و

 _نذاشته وقت بگذره زود تقاضا داده 

هم   ریدم  دادمیدستمو فشار م یخودکار تو خوردم یکه داشتم م یشدت خشم و حرص از 
 من کلفه بود  نیع

  نهمهیکه با ا لیو د  ن؟هاکانیدوست داشت گرو ی همد  نقدریا یعنی فهمم ی_اصل نمریدم
 مشکلت سر کردن؟ 

 زدم  یپوزخند

 داره  یلیدل هیحال در اومده حتما  نی _چه طور به اریدم

  ستمیبگه من ن لیدل هی دیکه با  یاون کس  یداشته باشه ول یلیدل ه ی د ی_به نظر منم با
 بهت بگه  یزی چ دونمیم دیبع  یحرف بزن ول لیبرو با د ییخوا یاگه م
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 ؟ یطلقش بد  ییخوا یهاکان؟واقعا م شهی م ی_پس چریدم

باالخره من مردم و من   کنمیم  یکار هیالزمم باشه بازم  یطلقش بدم حت خوامی_من نم
ه ازم جدا بش  خوادیاون م  رهی که طلق بگ خوادیطلقش بدم اما اون خودش م دیبا
 که به زور کنار خودم نگهش دارم  تونمینم

از هم دست   یراحت نیبه هم  نی خوای؟میجدا بش  یراحت نیبه هم ییخوا ی_مریدم
 دیگوشه باهم حرف بزن   هی نینین؟بشیبردار 

  ادیبودم ز  نطوریا  شهیهم دمیکشی م یچ دونستیبودم اما از درون فقط خدا م خونسرد
که  دونستنیدستم م یاالن فقط خدا خودم و خودکار تو  دادمیحال درونمو نشون نم

 کشم یم  یدارم چ

وقتمو هدر    خوامیامکان داره منم نم ییجا  هیتا   ری _من هر کار که الزم بود انجام دادم دم
ندم جدا    تیافته درسته تا من رضا  یم فتهیقرار باشه ب  یدادگاه هر اتفاق یبدم فردا تو 

  تی منم رضا  ستهیا  یطلق م یبرا  یفردا هم محکم و جد نمیبب  یاما وقت میشینم
 دم یخودمو م

 

 ( لی)د

حتما تا االن براش    کردمیدفتر رستوران نشسته بودمو داشتم به عاقبتم فکر م ی تو
  دینامه دستش رس یکردم؟وقت یمن باهاش شوخ  کردیفکر م یعنی رفته بود  هیاحضار 

از همسرم جدا بشم   خوام ی شد؟اندازه من که رفتم تو دادگاه و گفتم م یچه حال یعنی
  تونست؟بایه کرد؟خواست داد بزنه اما نم یمن بغض کرد؟گر   نیشد؟ع  یداغون شد؟ عصب

دستش بودو روبه روم    ییچا  ینیاومدم س  رونیب یکم  االمیاز فکروخ  نیلیاومدن آ
 نشست  

 ینگران نباش همه چ شهی معجزه م هیلحظه   نیآخر  یتو  کنمیاحساس م  لی_ننیلیآ
 شه یدرست م
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 زدم که پر بود از حسرت و غم  یخسته ا  لبخند

 کاش  ی_ا 

  گهید  نیشما واقعا همه مشکلتو پشت سر گذاشت شدیم ینطوریا  دینبا ی_ولنیلیآ
  یبد موفق بشن؟شما آدما   یآدما دیبا  شهیهم  نی ازدواج کرد یعنی   نیخوشحال هست

 خوب ببرن یابار بذار آدم  نی ا  نیخوب هست

انگار من    کردیجمله آخرشو تموم م یطور هیبلد بود بزنه اما  یخوب یچه حرفا نیلیآ
خوشحال بودم   یبودم حت یانگار من به جدا شدن از هاکان راض میبرنده بش خواستمینم

که بهش اعتماد کردمو    یشوقم بودن بعد از پدرم تنها مرد یها هم اشک ها هیو اون گر 
حاال فقط پدرم بود درسته هنوز هاکانو با سلول    ماهاکان بود ا  نی دوسش داشتم هم

پس منم فقط بابامو دوست دارم اگه   خواست ینم ایسلول وجودم دوست داشتم اما دن
به هاکان    رویوسط نبود اگه اون کارهارو خودم کرده بودم قطعا همه چ  لین یبحث زندگ

   دمی ترسیخواهرم م یاز زندگاما    گفتمیم

  گهیکه د ینیبیبرنده بشن م توننینم یراحت ن ی خوب به ا یآدما  ن یلیآ  شهینم گهی_د
 دست و پا بسته نشستم  ینطوریکنم و هم یکار تونمینم

 و بزرگ شده بود  یحرص  یحساب شی خوشگل آب یچشما  دیکش یپوف نیلیآ

قبول کنم اگرم   تونمی اصل نم  شمیم وونهید کنمی بهش فکر م یوقت خورم ی_قسم منیلیآ
 ل ید کنهیبتونم قبول کنم روحم قبول نم

 ن ی لیآ کشمیم یدارم چ  ی_اگه بدون

 زدم  یاما برخلف اون لبخند  نی پا  دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هی و

 مگه نه؟  یهاکانو بغل کن  یبر  خوادی_دلت منیلیآ

 تر شد  ظی لبم غل  یشدن اما همراهشم لبخند رو   ری بدتر سراز  اشکام 

 ی که فکرشو کن یزی_محکم تر از اون چ 
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 اشکام حفظ شد   زشیانداختم لبخندم محو شد اما ر نی پا سرمو

دستش   یکس گهیدور که د یلیخ یلیدور خ ی جا  هیببرمش  رمیدستشو بگ  خوامی_م
کارن هم   د یالبته با کارن با میکه گم ش  ییجا  هیهمراهش برم  خوام یبهمون نرسه اصل م 

 باشه  شمون یپ

احساسات    کمی دی با یکارنو هم دار اهاتی رو نیب  گمی بهش م نمی_فردا که هاکانو ببنیلیآ
روز   هیزنگ خطر باشه براش که امکان داره   هیکنم تا   کی مردونشو نسبت به کارن تحر 

 یاز خودش دوست داشته باش شتر یکارنو ب

رنگش که   یدرشت و آب یهم چشماش قرمز شده بود چشما نیلیکردم آ  یخنده ا  تک
 دادیغم درونشو نشون م یقرمز شده بود به خوب

 دور از همه همه همه   میبر  مونی _سه تا

 ل؟ ی د ادی سر کارن م یی_واقعا چه بل نیلیآ

منم به لمان   رهیحزانت کارنو بگ تونهیلمان خانوم م  تیوضع  نیا  یتو  دمیپرس لی_از وک
 خانوم اعتماد دارم 

 اعتماد داره؟  یهاکان به ک یول   ی_تو به لمان خانوم اعتماد دارنیلیآ

 انداختمو سکوت کردم   نی سرمو پا دمیحرفشو فهم یمعن

 

 )هاکان( 

احساس    دادیبهم دست نم ی حس خوب هیچرا   دونم ینم کردمی که چک م نارویمار پروژه
دربارش   یبه خوب تونستمیبود که نم  ریهست اما اونقدر ذهنم درگ  یمشکل  هی  کردمیم

 تکون دادم  یسر ری دم دنیفکر کنم در اتاقم که باز شد به سمتش برگشتم با د

 ی_خسته نباش
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تورو با معمار   خوادیم می جلسه دار یامروز با آنال  گمی..مکی شر نطوری_توهم همریدم
 آشنا کنه  نایپروژه مار

 سفتش کردم   کمی دمو یبه کراواتم کش یدست

 فراموشش نکردم  دونمی_م

 رم ی بگ وترمی حرفشو کش داد که باعث شد نگاهمو از صفحه کامپ کمی  ریدم

 هست  کی مشکل کوچ هی_ااا فقط  ریدم

 یحرکت ابروم بهش گفتم چه مشکل  با

  گهی د یجا  هیتا به  ییخوایکردن اگه م یزی _همکارا جلسرو تو رستوران شما برنامه رریدم
 م یبر

 _چرا؟ 

 هم هست  یتازه آنال ی روبه رو بش لیبا د  یینخوا  دیگفتم شا   دونمی _خب نمریدم

 تکون دادم  ستی ن یبه نشونه مشکل یگفتمو سر یآهان

جور   نی ا  یکه رو ستیاز اون دخترا ن  لیدرضمن د هیجلسه کار  هی  نی ا  ستین یاز ی_ن
حقو   نی تازه نصف اون رستوران مال منه فکر کنم ا  یآنال یرو یحساس باشه حت  زایچ

 داشته باشم 

 کرده باشم یادآوریط گفتم _باشه فق ریدم

 میقراره از هم جدا بش یمهم باهش وقت   لید ی فکر نکنم برا گهی د  ی_رابطه منو آنال

 د یابروهاش باال پر ریدم

 ..ییخوا یتو م یعن ی؟ یچ یعنی_ ریدم

 د یموهاش کش یتو  یچپ نگاش کردم که کلفه دست چپ
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فکر   یدوباره به آنال  ییبخوا  نکهیاما ا   ذارمیهاکان من به نظراتت احترام م نی _ببریدم
 ..گهی و دو روز د یرابطرو شروع کن هیو باهاش   یکن

  ایاالن زنمه و فردا قراره طلقش بدم    کهیبه جز اون چکسی..من به هری_تمومش کن دم
همون هاکان سابق که   شمی هم جدا بشم م لی از د  کنمیفکر نم رهی گی بهتر بگم طلق م

 هیزده بود مجرد پولدار ترک شیوگرافیب ی تو

 د یکش یتکون دادو پوف یراحت شده بود سر الش یخ  کمیکه انگار   ریدم

 کنه ک ی خودشو بهت نزد کنهی م یسع نهمهیا   ادی_خوشم نمریدم

 گفتم:  کردمیباز م تورمویمان  یداشتم صفحه اتوکد رو  کهیازش گرفتم درحال رومو

 _پس چه خوب که نگرفتمت 

 کردم  یگفت که تک خنده مردونه ا  یشعوریبهم رفتو ب یچشم غره ا  ریدم

 رستوران  میر ی_برو دنبال کارت عصر باهم م

 _باشه ریدم

 

 ( لی)د

 _نوش جان 

رستوران باال اومد   یجلو  ی از پله ها یرسم یلیهاکان خ دمیفاصله گرفتم که د  میمشتر از 
 پ یطبق معمول جذاب و خوشت شهیمثل هم

 ی _خوش اومد 

 ل ی_ممنون د هاکان

 ستادم ی طلبکار روبه روش ا  ستادی چشمش برداشت روبه روم ا یست کتشو از رو نکیع
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 ی_انگار بازم سوال دار 

 کرد بعد گفت:  یبه ساعت مارکش نگاه هاکان

 نجا یا  ومدمیبه خاطر تو ن لی _نه دهاکان

 ؟ ی خاطر غذا خوردن اومد_به 

 نداره  ی_نه ربطهاکان

 دم یکش یپوف  زنهی درست حرف نم نکهیاز ا کلفه

 هاکان؟  ی _پس چرا اومد

 گفت:  یهم با لحن کامل جد  هاکان

 شیوقت پ  یلیخ دیهم با  ریدم میکنی برگزارش م نجایا  میدار یجلسه کار  هی_ هاکان
 ..نکهیهم ا  یکیاومده باشه 

حرفشو   هیبق  کهویهم به اطرافش   کردیکه هم به من نگاه م ینیهاکان در همون ح کهوی
 قطع کرد 

 ؟ ی _آنالهاکان

  یهم بودن لبخند گهیبرگشتم پشت سرش دو مرد د کردیکه هاکان نگاه م یسمت به
با هاکان قرار داشت اونم    نکهیحتما از ا  دیبرا ی م یلباش بود از صورتش خوشحال  یرو
نه به  ستی خوشحال بود هه خبر نداشت که اصل برام مهم ن یل یمن خ یجلو  نجایا

  گهیسابقو نداشت پس د یهاکان معن  یگه براید  یآنال نکهیاتفاقات به خاطر ا  نیخاطر ا
به احساسات   ینشون بدم وقت تی بدمو حساس ری نداشت همش به هاکان گ یلزوم

گلوم نشست شوهرم؟اما اون   خی ب یداشتم احساس کردم بغض بد نانیشوهرم اطم
 قرار نبود شوهر من باشه   گهید

 ل ی_سلم دیآنال
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 تر شده بود   یجد یازش گرفتم به سمت هاکان برگشتم که نگاهش با اومدن آنال رومو

 مخصوص خوبه؟  ییرا ی پذ هیبراتون آماده کنن با   زوی م هیکه  گمی_من به بچه ها م

 شمی_اره ممنون م هاکان

  کردیم  یداشت اونارو بهم معرف یآنال نکهیازشون گرفتمو به راه افتادم اصل به ا رومو
که برام مهم بود هاکان بود که اونم از فردا   یندادم چون برام مهم نبود تنها کس یتی اهم

 م یمال هم نبود   گهیکه برام مهم نبود چون د  شدیم  یجزو دسته ا  گهیبه بعد د

 

 ( نیلی)آ

شدم که داشتن   هانیو ال یمتوجه مانام  کهوی شدمیاتاق دفتر رستوران که رد م  یجلو از 
 زدن یباهم حرف م

 ی بزرگش کرد  یاد یکه از جن بترسم ز  میسن یمگه من تو   ی_به خاطر خدا مانامهانیال

 دادینشون نم نطوریا   افتیق میاومد   رونیاز اون اتاق ب روز ید  یوقت ی_ولیمانام

 اطراف بود   یروم و آب و هوا  یم فشارها _به خاطر حج هانیال

 خوش گذشت  یلی_به من که خ یمانام

  نیهمچ ه یمنتظر   تونیانگار کل زندگ یعنی  نیبود زی باهم چ یلیخ ری_شما و آقا دم هانیال
 د یبود یروز 

ور ور   ننیباهم بش یدوتا ه نی داره ا یگذاشتم چه لزوم میکنار  زی م یرو  روینیحرص س با
حرص درونمو    ینطوریلبام نشوندم ا  یرو  یور حرف بزنن در اتاقو که باز کردم لبخند 

 پنهون کردم 

 هان؟ ی_چه خبر ال
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 دیزدو چشماش درخش  یا  مانهیلبخند صم  دنمیبه سمتم برگشت با د عیسر   هانیال

 ؟ یخوب  نی لی_سلم آهانیال

 _ممنون 

  دونمیرومو ازش گرفتم نم دادیانداختم که خودشو مشغول نشون م ینگاه به مانام هی
 اومد   یدوتا خوشم نم نیاصل از خلوت کردن ا   دایچرا جد 

 ؟ ی _انگار تازه اومد 

باشم  رتون ی نخواستم دست و پاگ  ن یکار داشت ی عنی زه یوقته اومدم چ  یلی_نه خهانیال
 نشسته بودم  نجایا

 زدن ی داشتن حرف م شونی وقت بود با ا یلیزدم پس خ یمصنوع لبخند

 _منم براش سوپ اوردم یمانام

 اشاره کرد  هانیال یبعد به سوپ جلو  و

 مانا جون  یکرد  ی_کار خوب

 بود ومدهیتوهه اونم از خونه وحشت خوشش ن نیع هان یال  نیلی_آ یمانام

 م یخودمون زده بود نیحرفو ب  نی_بله بله قبل ا 

 بلند شد به هردومون نگاه کردو گفت:  شیصندل   یاز رو یمانام

نمک به خودمون   مینترس نکه یبهتون بگم تو ژاپن به خاطر ا  یزیچ  هی خوام ی_میمانام
 م یپاشیم

 اوردن یاومد همش ترسشو به روش م یانگار خوشش نم دیکش یبا حرص پوف  هانیال

حشت  از خونه و تونهی مرحله هم به پاها م نی بعد به پشت آخر نه ی_اول به سیمانام
 اومده باشه   رون ی پشت سرتون ب  یزیچ  هیفرار  نیح
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 کلفه چشمامو بازو بسته کردم  دمویکش یپوف

 ام یبعد دوباره م زنمیبه بچه ها سر م رمی_من میمانام

 ستادی از سرجاش بلند شدو روبه روم ا هانیال  یرفتن مانام با

کارارو    نی مارو بترسونه ا نکهیکرد اون به خاطر ا  ریسوپ تو گلوم گ خورم ی_قسم مهانیال
 ادیباهامون ب تونهیم ی مثل چ کنهیم یباهامون شوخ کنهیم

 مزخرفه  یلیاعتقاد ندارم خ زایچ نی _من به ا

باور کردم دختر   کم یکه گفت  یمانام  یول شهی _اره منم باور ندارم اصل باورم نمهانیال
 اره یسر در م  زایچ  نیاز ا گهید هیژاپن

حرفاش تکون    دی به نشونه تا یهم فشار دادم سر یحرص بهش نگاه کردمو لبامو رو  با
 دادمو دست به کمر گفتم:

 جون؟  هانیال یکار کن ی چ ییخوا ی_خب م

 م یامتحان کن گمی_خب من مهانیال

براش مهم شده بودو روش   یمانام  یحرفا  دای حرص دستام مشت شد چه قدر جد  با
 ستادم یبرداشتم و با حرص مقابلش ا  زوی م ینمکدون رو  ذاشت یم ری تاث

بعد منم امتحان   دهیم جهینت ن یالبته اول تو امتحانش کن بب می_اره بهتره امتحانش کن
 کنم یم

هاش بعد به پشت و   نهی گفت با حرص نمکدونو گرفتمو اول به س  یباشه ا هانیال
 پاهاش نمک زدم  

 کنم یمن اضافه م  نمیاال پاهات..بعد به سرت ا_ح

 دیشده بود کش یبه کتش که نمک یدست هانیکوبوندم ال  زیم  یبا حرص رو نمکدونو
 سرشو تکون داد کم یچشماشو بستو  
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 از االن؟   ی_چه طور

 اومده  رونیب گهیبوده باشه االن د   یزیاگه چ یعنیسبک شدم   کمی_ هانیال

 ارم ی نتونستم دووم ب نیاز ا  شتریب گهید

 _خوبه پس مبارک باشه

باور کرده    روی مزخرف مانام یدراز حرفا  شعوریاومدم پسره ب  رونیبعد با خشم از اتاق ب و
اون نمک    یحرفاش راست باشه ول دوارم یسبک شدم اصل بدرک ام  گفتیبود داشت م

    رنتی بگ انینداشته باشه شب ب ری تاث

 

 )هاکان( 

بعد ازش   کردی م یصدا زده بود به بچه ها معرف لرو ید  اوردمیدر نمسر   یآنال یرفتارها از 
  فشیدرست کردن خب اولش از تعر  شون یخوشمزه ا یغذاها  نی که ا  کرد یم فی تعر

  ستیمعلوم ن  دیکه نگاش کن ینطوریلبخند گفت ا  هیبعدش با   یخوشم اومد اما وقت 
هم   لیبخورم د  ینیریش خوادیدلم م لجونیگفت که د یآنال یحرصم گرفت هرچند وقت
  نیا  ؟از یبخور  ییخوایم یمطمئن  ادهی ز  شیاما کالر   میدار ک یک زیخوب جوابشو داد که چ

اندامش    یو رو خوره ینم یزی هرچ یکه آنال دونستیجوابش دلم خنک شده بود چون م
  میتقسبشم "با هاکان  یکه زد باعث شد من عصب یبا حرف یحساسه اما خب بازهم آنال

به جلسه ادامه بدم  اعصابمو   دمیم  حیترج خورمینم یزیگفتم که چ " اما منمیکنیم
  هیانتخاب کرده بودو به بچه ها گفته بود   نجاروی چرا ا فهممیحاال م خت یری داشت بهم م

به   رویبلند شدم و همه چ زیکوتاه از سر م یعذرخواه هیبا   گذشتیم  ل یاز رفتن د یمدت
سمت دفتر رستوران برم و از اونجا به بهانه اوردن چندتا برگه   بهسپردم خواستم   ریدم

تفاوت رد   یاز کنار دستم رد شد منم ب لیتو اون لحظه د امیب رونی آچار از اون جلسه ب
 م یهمزمان به سمت هم برگشت ستادمیصدام زد ا  یشدم اما وقت

 _هاکان لید
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 _بله؟ 

 م یستاد ی هم ا  یبردم روبه رو  بمیج یتو دستمو

 باهات حرف بزنم؟  تونمی م یجلسرو ادامه بد  نکهیقبل از ا_لید

 _البته 

 هیچون معلومه جلسه مهم رمیگیوقتتو نم اد ی_خوبه پس ز لید

 نطوره ی_هم

 ی باش یزیچ  هیدنبال   زنموی که بهت م یحرف  نیاالن ا  خوامی_فقط نملید

 بهش نگاه کردم  یجد

 شده؟  ی_چ

 ی _آناللید

  زدوینگاه کردم که داشت با بچه ها حرف م یبرگشت منم به آنال   یبه سمت آنال لید
 دادی درباره نقشه نظر م

 داره یزی چ هیباش اون  ی_مراقب آناللید

همچنان   اوردمیخودم ن ی حرفش خندم گرفته بود اما به رو   نیاز ا دیابروم باال پر  هی
 کردم ی و خونسرد بهش نگاه م یجد

 وجود داره   ییزایهست؟مثل چه چ یی زایچ هی_

فرق   ز یداره که با همه چ ی انرژ  هی کنهیم  تمیاذ  ادی که اصل خوشم نم ییزایچ هی_ لید
 کنهیم

ضعف  هیاما   دونمیاومد نم  یبه خرج م تی حساس  یداشت نسبت به آنال نکهیا از 
 دوسش داشتم    یلیبهم دست داد که خ یمردونه خاص
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 ؟ ی _انرژ

 ؟ یکنی _تو حسش نملید

 ذره اخمام توهم باشه هی  شدیباعث م نیخودمو حفظ کردم به خاطرهم یجد افهیق

 نه؟  ایحس دارم   یبه آنال یپرسیازم م  ی_تو االن دار

 شد یعصبان دیحرفو که شن  نیا  لید

 هست  یی زا ی چ هیداره دنبال  یدرد  هیدختر   نیا  کنمی_نه هاکان دارم بهت گوشزد ملید

 ؟ یگی به خاطر اون حست م نوی_ا

 گهیدرست م  شهیبهم هم اتمی _بله حسلید

 ذره به سمتش خم شدم و گفتم: هیتر شدم  کی کردمو بهش نزد  زیچشمامو ر  کمی

 باشه؟  یهمون حسود  تونهیم یگ یکه م یحس نی _ا

  یکنیکه فکر م یزیتو هرچ یول   خوامیتورو م یهاکان من خوب  ستین یحسود   نی_الید
 برخورد کن  ییخوا یدرسته اونو انجام بده هرجور م

زدم پس هنوز   یرفتنش نگاه کردم ناخواسته لبخند محو  ری بعد از مقابلم رد شد به مس و
تو   لید ی ا  وونهیواقعا د یدی درخواست طلق م  یری بعد م گهید یمن  یحسود کوچولو 

ت رفتار  هم با من هم با خود ینطوریا  یپس چرا دار ییخوایاگه صلح منو م
جدا   مینداره چون داشت یا  دهیفا  گهی هرچند د نهیهست ا  یزیچ هی  گمی م ی ؟وقتیکنیم
 م یشدیم

 

 )لمان)مادر هاکان((
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تو خونه   کردمیکه فنجون نسکافم دستم بود داشتم به منظره روبه روم نگاه م همونطور
خونه باغ بودم االن هم   ی که تو  ییاون روزا نیاما ع کردمیم یپسرم بودم با پسرم زندگ

کار   یکه چ  دیکه هاکان فهم یازش دورم هنوز باهام بود هرچند از همون وقت  نکهیحس ا
که چه قدر دوسش داشتم چه    دونستیکردم ازم دور شد و پسرمو از دست دادم خدا م

 نهیبیمنو م   یبغلم کنه وقت نکهیقدر آرزو براش داشتم چه قدر حسرت داشتم حسرت ا
به کنار نگام کنه و باهام حرف بزنه اما   نایرام کادو بخره بهم زنگ بزنه اصل ابوسم کنه ب
 نداشت  تیکدومشون واقع چ یمتاسفانه ه

 _با احترام و عشق 

 به سمتش برگشتم  نی انگ یصدا   دنیبا شن کهوی

 _لمان خانوم نیانگ

  حیترج د یکشیطول م یلیخ  ادیازش گرفتم تا بتونه استخرو دور بزنه و به سمتم ب رومو
  یو بزرگ بایبود خونه ز  قهیخوش سل  شهیبه منظره روبه روم نگاه کنم پسرم هم دادمیم

 داشت 

 لمان خانوم؟   نی_چه طور نیانگ

 ذاشت یاصل چه طور پاشو تو خونه پسرم م کردی کار م یچ  نجایا  نیا فهممینم

 یی ا ینم ریباشه اما به کار خ ریبگم خ خوامیم  نی_انگ

 دیکنینم رونمیب یول نی هست ن؟متنفر ی_واقعا که لمان خانوم شما منو دوست ندار نیانگ
 ه؟ یچه رفتار   نیا

  دیدی با من م نو یخونه و ا  گشتیرومو ازش گرفتم اگه هاکان االن برم دمویکش یپوف
 کرد یخون به پا م
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که من   نیچون نگران هست دیکن ینم رونیچرا منو ب دونمیمن خوب م ی _ولنیانگ
که   هیکس  نهیا  ادیاز خودش خوشش م  نقدریا نیکه انگ  یزیچ نیدونی بگم م یچ خوامیم

 بگه یچ خواد یم کنهینگران م

االن هاکان سر   دمیترسیهمش م دادمیمزخرفاتش گوش م  نیحوصله داشتم به ا یب
 خونه گردهیساعت از روز برنم نیا  یتو  دونستمیرسه البته مب

کوتاه و مختصر صحبت کنم   د یچون با  نمیش یچون نم دی_توروخدا اصل اصرار نکننیانگ
باال و من   رهیفشارتون م ینطوریو پرخاشگر ا دی شیم  یعصب زنمیحرف م یطوالن  یوقت

 حرف زدم  یباز طوالن دینی بب دمیبهتون حق م

که روشون   یسرسبز  یو کوها  ایشدم به در رهیازش گرفتمو به منظره روبه روم خ نگاهمو
  یتونستیداشت چون بلندو مرتفع بود م رو یخوب ن یپسرم ا یل یخونه ساخته شده بود و 

 واقعا برام جذاب بود   ینیرو بب هیترک یهمه جا 

 یهممون زود عصبان می جوون بود  یوقت شهیم  شتریصبرشم ب  شهیم  ری_آدم که پ
 یصبر کن  دیکه با یفهمیبه موقع م  میشدیم

 تکون داد  دی به نشونه تا یسر نیانگ

 گفت ی م  نویبچه بودم هم یوقت  امرزممیخداب ی_بابا نیانگ

 دم یلبام کش  یرو  یزبونمو به آروم دمویکش یپدرش که اومد پوف اسم

لمان   نی هم هست هیبودم چه قدر شب عیسر  یلیجوون بودم خ یوقت   گفتی_منیانگ
 نه یعلقتون بهم حتما به خاطر هم  دیخانوم چه قدر نقطه مشترک دار

شد اما خونسرد   جادیتنم ا  یتو یهم بستم لرزش خاص ی چشمامو رو دیبعد خند و
 کنم تا نشه نقطه ضعف دستش  یمخف  موینگران کردم یم  یبودمو سع

 لمان خانوم  یمخف  ی_قرارها نیانگ

 اون نگاهشو ازم گرفتو با لبخند گفت:   نبارینگاه کردم اما ا بهش
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همسرشو از   یچرا؟چون بابام تو جوون هیعاد  زیچ  هی  نیچون ا  کنمی_اما محکوم نمنیانگ
 دی بدون نویبهتر ا  دیبوده شما که با یو جذاب پی آدم خوشت می لیو خ  دهیدست م

 مشت شد  دستم

شما   دهی من که زنشو از دست م یبابا  نهیع  تونی تو سن جوون گهی_شما هم که دنیانگ
 ن ی هم هست یزن خوش اندام ن یدیهم توجه همسرتونو از دست م

  ادمیبه  فمویکث یحرفاش گذشته ها   نیبا ا  خوادیم دونستم ینگاه کردم خوب م بهش
 اره یب

  نیرفتیم  عی سر یکرد؟هیباغ خواهرتون کار م ی_واقعا بابام به عنوان خدمتکار تو نیانگ
 بوده؟  نیباغ خواهرتون به خاطرهم

شده بود رومو ازش گرفته بودمو به سمت   شتریاما حرص و ترس من ب  دیخند نیانگ
 کردم ینگاه م یا  گهید

بچه هاتون خبر دارن که با پدر من به پدرشون   پرسمیسوال م هی _لمان خانوم نیانگ
 ن؟ ی کرد انتیخ

 حرص بهش نگاه کردم   با

وقت   چی اما هانا ه دهیشن رو ی هاکان همه چ زدمیرف مپشت تلفن با پدرت ح  ی_وقت
 نگفت  یزیچون هاکان بهش چ دینفهم

 فرو بردو شروع کرد به قدم زدن  بشی ج یروشو ازم گرفت دستاشو تو  نیانگ

 بود  مونیاز اشتباهات جوون یکی نمیا  می_اون موقع ها هممون جوون بود

  ن؟اونویکنده شد متوجهش هست شی بابام از زندگ تون ی_شما به خاطر همون جووننیانگ
 م؟ یکارش کن یچ

 هم بستم  یرو  چشمامو
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 دادن پدر منو بکشن؟  دیفهم روی قض نیپدرش ا   یوقت دونهی_خب هاکان آصلن منیانگ

 شدن   ری سراز  اشکام 

قاتله ندونه  هیکه جونش بهش بسته بود  زشیعز  ی_خوبه بذار ندونه که اون بابا نیانگ
  نکهیا  رهیگی که دوسش نداره قاتله چه قدر قدرت راحت آدمارو به کار م یبه خاطر مادر

بچه داره   ه یبده که  تی اهم نکهیدستور قتل پدرمو صادر کرد بدون ا ی شوهرتون به راحت
  یپسرو دخترش ب نکهیبچه هاش سوخت؟ا یبرا ؟دلشچرا زن خودشو نکشت   یراست

پدرومادر بزرگ   یآزارش نداد که پسر اون مرد ب نیا  داد؟امای مادر بزرگ بشه آزارش م
 بشه؟ 

 کرد   یخنده عصب نیانگ

وول خورد وول خورد پدرم قاتل   یه  دیسرم چرخ  یسوالها تو  نی سالها ا  نی_همه ا نیانگ
شما آدم   نی ع دونستمیکه م یینبود اما من به فکر قتل افتادم پولدار نبود اما با روش ها 

 شدم   یقدرتمندو پولدار

سال منو عذاب  نهمهیبعد ا  ییخوا ی؟میچ  یعنیحرفا   نی ؟ایکار کن یچ ییخوا ی_م
تفاوت تر از گذشته   یاز اون اتفاق پدر هاکان سردترو ب  ؟بعدیفهمیتاوان دادم م ؟منیبد

  ادشی نهیب ی که انگار منو نم ینسبت بهم شد تاوانشو با از دست دادن پسرم دادم پسر 
که منو   یتاوانشو با مرگ دخترودومادم دادم تنها کس   رهدا ا یدن نیا ی مادر تو  هیرفته که 

 دوسم داشت  دویدیم

گذشترو   میکه مردنو زنده کن ییاونا  میتونی_قصد عذابتونو ندارم چون در اصل نمنیانگ
 زدم نه؟ یحرف قشنگ می تونی م ندرویاما آ می بد ریی تغ میتونینم

  ادیبدم ب ای باشم بترسم  یعصب دیخنده هاش با   نیاز ا  دونستمینم د یبعد دوباره خند و
بفهمه که پدرش به   خواستمیذره توجه هاکانو از دست بدم نم هی   نیهم خواستمینم

 خاطر من قاتله 
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بهتون بگم فردا پسرتون و عروستون قراره از هم جدا بشن   ینطوری_لمان خانوم ا نیانگ
به دست   یبه انجام کارا  کنمیشروع م رمیبتونم کارنو بگ نکهیا  یمدت برا   نیا  یمنم تو 

 اون بچه   یاوردن سرپرست

 کار داشت  یبهش نگاه کردم به کارن چ ینگران با

  دی ایکه اسمش لمانه اگه شما ب ادی به وجود م کی مشکل کوچ  هیوسط  نیا  ی _ولنیانگ
رفته من نومو   نیاون تصادف از ب یتو  یها  یدگی د بیمن خوب شدم وآس  دیوسط و بگ

 ن یدیو انجامشم نم  نیبگ نویا  دیکه نبا خوامیم

   رمینومو به عهده بگ یسرپرست  خواستمی من م یچ یعنیبهش نگاه کردم   یسوال

 _چرا؟ 

 فهمه یدرباره پدرش م تاروی هاکان آصلن واقع ینطوری_چرا؟چون ا نیانگ

 دم یهنوز بابت اون کار دارم تاوان پس م  ایهم بستم خدا  یرو  چشمامو

  نیهممون ا  ی برا دیفکر کن کمی ن یبه ا رمی م نجای از ا لمان خانوم من االن    دینی_ببنیانگ
  رمیکه بگ شویکارنه سرپرست  یسرپرست خوامیم ایدن نی که من از ا یز یتنها چ  شهیبهتر م

  نمشیکه من نب دیکن یشما باشه اصل کار شیبچه پ دیبکن دی بعدش شما هرکار که بخوا
 ست یبرام اصل مهم ن

سهم خونه و    شی گرفته اره؟سهم شرکت دا رسهیکه به اون بچه م  ی_چشمت پول و ارث 
 ؟ ی که هانا داشت اره؟خودت کم دار یسهم رستوران و اصطبل  نیراد  یها  نیزم

 ی اره اون بچه وقت دی شما فکر کن شهیبه خودم مربوط م ناشیا  گهی _نه دنیانگ
ن چشمم فقط  البته م رسهیبه من م دیکه اسم برد  یینایبه من برسه همه ا شی سرپرست

 لمان خانوم   دیبه حرفام خوب فکر کن دهیرس یکه به اون فسقل  هیدنبال اون سهم شرکت

 گفت:  دویکتش کش قهی به  یدست بعد
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 نهیمنو شمارو باهم بب  ستیهم بهتره من برم درست ن ومدهی_تا صاحب خونه ننیانگ
 شه ی برامون بد م

  ینطوریاستخر رفتم بغض کردم ا یروبه رو  یراحت یها  یبه سمت صندل نیرفتن انگ با
  شدیم  یکه خوب نشدم هاکان عصبان گفتمیاگه تو دادگاه م  دادمیهاکانو از دست م

کار کنم؟چه   یکار کنم خدا؟چ یخوب شدم حاال چ یبه دروغ بگ یتونیحداقل م گفتیم
 نبود؟حاال نوبته نومه ی دخترم کاف دنقدر تاوان بدم پسر خودم پس نبود؟پرپر ش

 

 )هاکان( 

  لیکه د یی حرفا  یبرا  کمیحرفامونو نشنون  هیو بق یگوشه تا آنال هیبودم   دهیکش رویدم
کنه چون بهم اعتماد   یکه حسود  ستی ن یاون دختر دونستمی زده بود نگران شده بودم م

 دونه یم یزیچ هیداره پس حتما  

 ن؟ ی _چه طور آدما

که   یکار جهیاما نت  ستنیگذار ن ر یتاث نقدریهاکان موقع حرف زدن ا  نی خوب ی_آدما ریدم
 اوردن خوبه

 نگاه کردم  بهشون

 رم ی به اون گ کمی_منم  

 هاکان؟بگو من تحملشو دارم   ی_به چریدم

 کرد یم  یبودم اون داشت شوخ یمن جد  دیبهش رفتم که خند یغره ا  چشم

به   میدیرفته؟رس ادتی میکنیم  یزی برنامه ر میمذاکره و دار یپا  میما اومد وونهی_د ریدم
 شدس  دی از طرف تو تا یعنیکه   یمرحله ا 

 یدونیامروز با اونا آشنا شدم خودتم که م ن یکردم؟من هم دی تا ی_من ک
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  دشونی که تا  یذاریجلسه مشترک م هیبا معمارو بق یمن تو فقط زمان زی _خب عزریدم
و جلسه باهاشون    یکارو کرد نیتو ا  نمیبیم یوقت یباهاشون کار کن  ییبخوا  یکرده باش

 انجام ندادم   یزیچ یقی تحق گهی منم د  یداد  بیترت

 توهم دمیکش اخمامو

بهت دادم   رویوکالت مهرو همه چ یسپردم دست تو حت  رویهمه چ  ؟منیچ یعنی_
  یدید  یکرد  قیتحق یذهنم مشغوله گفتم تو درباره همه چ امی ری درگ نی ا  یخودم تو
 نجا یا  یمنو کشوند  ستین یمشکل

 شلوارش برد  بیج یدستشو تو دویکش  یپوف ریدم

نشده بگو   ریهنوز که د الیخیاومده حاال ب یکی اون  دیهکردوممون به ام نی _ببریدم
 ره؟ یفکرت درگ یبه چ نمیبب

 جمعو جور کنه   یطور هیکارو   نیا تونهیخودش م دونستمیم  دمیکش یپوف

نگاه کن همه  شنینقشرو همزمان با ما متوجه م اتیاونا انگار دارن جزئ نی_بب
 ل یهم د یکی  کنهیم یداره اوک یموضوعاتو آنال

 ل؟ ی_د ریدم

هست منم متاسفانه هنوز به حس   ش یزیچ هی  گهی شک کرده م یبه حرکات آنال  لی_د
 اعتماد دارم   لید ی ها

 ست؟ ین نایو ا یحسود  هی_قضریدم

قبل باهاش رابطه   دیفهم یوقت  ستی ن یدختر حسود لی فکر کردم اما د نطوری_نه اولش ا
و معماره    کنهیشرکتم کار م  یتو  دونستیداشتم خب شبش دعوتش کرد خونمون م

 ه ینکرد اون دختره روشنفکر  تی شکا  ینگفت حت یچیه

و    یحرف زد  یباهاش درباره آنال یمرد نشست نی من تو ع زی عز ستی _روشن فکر نریدم
 کرده   تیاحساس امن ن یحسش برات مرده به خاطرهم گهیکه د  یبهش فهموند
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 دم یکش یپوف

 بهش شک دارم   کمی  لید نی منم ع ستیمهم ن  نای_حاال ا 

 هاکان  دونمی _نمریدم

 نگاه کردم  ریبه دم مشکوک 

 ؟ یکنی فکر م کنمیکه من فکر م یز ی _توهم به اون چ

 د یبه صورتش کش یدست ریدم

 کار نندازه   ن یا  یچرا خودشو تو  ادیدرم یهر سنگ  ریکه از ز  هی آدم نی_اره انگریدم

  نیقیشکم به  کردمیاحساس م  میبود ده یرس نیبودو به انگ  یکیفکرامون   قای دق نکهیا از 
 ی چون برا  نیسابقه انگ  دمیشا  ای  کنهیکار م  نیانگ  یداره برا  یشد که آنال لی تبد

   میبود  دهیهردومون شناخته شده بود به اون رس 

نه  لسیکرد د  مونیوارد زندگ روی که آنال ینره که کس ادمونی  دیبا نمی..اما ا دونمی_نم
   نیانگ

 کنهی حتما داره به نفع خودش استفاده م  تیموقع نی از ا نی_اما انگریدم

 م یبه آدما تهمت نزن نیبه خاطر انگ ریدم  میبه کارمون برس  می..فعل بر می_بگذر

کرد و باهم به سمتشون   دی حرفمو تا ری دم میهمزمان باهم به سمتشون برگشت  مشکوک 
 میرفت

 

 ( لی)د

 منه که به فکرش هستم   ریتقص خوده یبگم ب ی_هرچ

 خب؟  گهیم یکنه؟چیباورت نم یبابا چه طور ی_انیلیآ
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 گفتم:  کردمیکه با حرص داشتم کاهو خورد م همونطور

  یدونیم هی سم یبخور ییخوا ی که م یکیهاکان اون ک  گمی..من بهش مکنمی م ی_حسود 
 ده؟ یجوابمو م یچ

 ؟ ی _چنیلیآ

 ی کنیم  یتو حسود   گهی_م

 دونه کدو برداشتم  هیکردمو   یبا حرص کاهوهارو خال دیکش یپوف نیلیآ

که   یبه کس تونهی منو بده آدم م  شه؟ها؟جوابیم  یچ  یکن یخدا..خب حسود ی_انیلیآ
 کنه  یعاشقشه حسود

 که دستم بود بهش اشاره کردمو با حرص تو هوا تکونش دادم  یبزرگ یچاقو  با

  نیدارم از هاکان مراقبت کنم ا یمن سع ستیاما درد من که حسادت ن تونهی _اره م
هم باشه   ی ا  گهیکس د ارهیدلشو در ب خوادیانگار م کنهیبه هاکان نگاه م یجور هیدختره  

 دم یبازم انجام م

حسادت و حس    یبه پا  تامویحساس  نی نگار داشت همه اکرده بود ا  زیچشماشو ر  نیلیآ
 ذاشت یزنونم م

کنار  ینطوریباشه ا ی..تو هاکانو دوست دارنیل ی..من جلوت هستم..آزمی ..عزلی_د نیلیآ
  ایچ یخبر دار تاشیکنه خودت که از موقع یتورو عصب تونهی هاکان هزار نفر هست که م

   ختنیدوروبرش ر

 چاقورو کنار گذاشتم ناراحت گفتم: ختمویتابه ر یروغن تو  کمی

بشه برام   کی به هاکان نزد تونهی_من مجبورم از هاکان دور بمونم اون هرچه قدر بتونه م
 نهیسنگ
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من تو دلش   خوردمیموضوع خون خودمو م نیگرفتم داشتم از ا  نیل یحرص رومو از آ با
دل شوهر من   تو یبودم اونوقت مجبور بودم کنارش نباشم اما اون دختره از خودراض

 ؟ ینیبیخدا چرخرو م یبود ا کی نبود اما بهش نزد

فرصت داشته فکر   ادیکه چه قدر ز  کنهی آدم فکر م لینباشه د نیسنگ شهی_مگه منیلیآ
   یبش کشینزد یتون ینم ییهم بخوا   ینطوریاصل ارزششو ندونستم ا کنمیم

 کردم ینم هیچشمام باز حلقه زده بود اما گر یتو  اشک

 گذره یاما بدون اون هم زمان برام نم نمشیبب خوامیناراحتم نکنه نم نکهیا  ی_برا 

  یهم وقت یازش دور بمون  یتونی هم نم لید نهیهم هم  نشی_فکر کنم سخت تر نیلیآ
 یکش یکنارته عذاب م

 بهش نگاه کردم   مشکوک 

 ن یلی_آ

 ل ی_د نیلیآ

  یاحساسات نقدریشده ا شی ز یچ هیامروز   نیا  ستادمیسمتش برگشتم و مقابلش ا  به
   زنهیدار فک م  یو معن  زنهیحرف م

 ؟ ی به من بگ ییهست که بخوا یز ی جون تو چ نیلی_آ

 گفت:  ی به سخت دیکش یچشماش که پر از غم شده بود هوف نیلیآ

 شدم  هانیعاشق ال کنمی..پوف من فکر مکنمی..فکر مزه ی_من..من چنیلیآ

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما  با

 ! ؟ی_چ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1843 
 

  شتریب یجور هی  یبه عنوان دوست هم دوسش دارم ول یعنی_به عنوان دوست نه  نیلیآ
 دوسش دارم  یاز دوست

آشپزا رفت   یجلو  یبا تعجب کردم که با خوشحال  ی تعجب بهش نگاه کردم تک خنده ا با
 نشست  یلیاست یاز اپن ها  یکی  یرو

 شیراحت شدم آخ یجور هیگفتم.. ی_وا نیلیآ

 ؟ یزنی خودمون حرف م هانیاز ال  یلحظه..تو دار  هی_

 بلند شدو به سمتم اومد  نیلیآ

  ستین ینطوریا  لی فقط دوستمه اما د  گفتمیم گرفتمی م دشیمن از اول ناد  ن ی_ببنیلیآ
حسشم به من    نیا کنهینگاه نم  یبه کس کنهی که به من نگاه م یاونجور   هانیاصل ال

 من بخنده   یبه من نگاه کنه و به رو  خوامیمنتقل شده منم فقط م

 کردم  یخنده ا  تک

 ل ی_من رسما عاشق شدم دنیلیآ

 خنده گفتم:  با

 جون   نیلیانگار آ   ی_شد

 

 )هاکان( 

 گفت:  کردیبودن نگاه م زی به همه که دور م کهیدرحال یآنال

   میذاریبار جلسه م هیبه بعد هر هفته  نیاز ا نیآشنا شد پی _با اک یآنال

  شهی به نفعمون م یلیخ  میکن تی اطلعاتمونو آبد ینطوری_اریدم



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1844 
 

به خودم   یسرحال و خوشحال افهیگفتم که همه توجهشون به سمتم جلب شد ق یخب
 گذاشتم به همه نگاه کردم  زیم ی گرفتمو دستامو رو

حمله   هی  یتو  نویهم انگ میبدون مشکل د  نارویپروژه مار نی سرحالم هم ا یلی_امروز خ
 م یکنیاوت م

 کرد کنجکاو بهم نگاه کرد  رییرنگ نگاهش تغ یآنال

 مهندس درسته؟  هیقطع  گهی_اون کار دریدم

به   شنهادرویپ میگرفت میتصم   میعوض کرد متویما ق یها سربستس ول شنهادی_کل پ
 می برسون ریل  ستیدو

 د یابروش باال پر  هی یآنال

 که میبمون میخواستیصدوپنجاه م  کی_نزد ریدم

 زدم  یلبخند

  ستی دادم دو حیمطالعات ترج یسر هی  ی_بله درسته اما با حسابدار شرکت حرف زدم ط
 رفته  ادمیشدم حتما   ریدرگ  کمیروزا  نیبهت گفتم ا  کردمیوسط بذارم فکر م  ریل  ونیلیم

  ینطوریا  ونی لیم  ستی ..خوبه پس شد دویاالن گفت  نهینداره مهم ا  ی_نه اشکالریدم
 م یزنیم نیزم  نو یپشت اون انگ

 گفت:  یکردو با لبخند و ذوق خاص  ی تک خنده ا یآنال

 م یری سرش جشن بگ  میتونی هست که م زها یچ یلیخ ندهی..پس در آکی_تبر یآنال

 زد  یبه سمتم برگشت و لبخند  بعد

گزارشو   یهمه حرفا زده شده آنال  میجلسرو تموم کن گه یبهتره د  ری..خب دمنطورهی_بله هم
 یآماده کن
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 امشب تمومش کنم ن یتا هم کنمیم ی_باشه حتما سعیآنال

 بفرستم دنبالت؟  نیماش  ایشرکت؟   یگرد یباهام برم ی..آنال دی _پس بفرما

به   دیهم با  دیخر  یبرا  میکن یپروژرو مرور م گهی د کمی_نه هاکان جان منو بچه ها  یآنال
 سر بزنم چند جا 

 م یبر  ری دم ستین ی_باشه مشکل

 م یبلند شد زی از پشت م ری دم همراهه

 ون ی آقا نمتونیبی_م

  رونیب ریبلند شدن باهاشون دست دادم و همراهه دم زیبه احترامم از پشت م همشون
  ریهمراهه اون دو نفر موندو مشغول حرف زدن شد به سمت دم یاما آنال  میاومد

قد هم و هکردوم به سمت   میزد  شیچندسال پ نی کردم و ع یبرگشتم تک خنده ا 
   میخودمون رفت ینا یماش

 

 ( لی)د

 _خب چه قدر داد؟ 

  ادی کرده بودن اونقدرم ز  زیوار  رو ی مبلغ هیخانوم آقا هاکان خودشون از قبل   لی د دونمی_نم
 داد یجواب اون پرداختو نم دادن ی سفارش م  یه هرچبود ک

  وونهیرستوران خودته د نجایخب ا ارهیدر ب یجنتلمن باز  خواستیهمش م  دمیکش یپوف
 خودت  بیتو ج  گردهی اون پول باز م

 ..نجایخودشون ا  شونیا  دی _مگه بهتون نگفتم ازشون پول نخوا

 اومد   شیز ینداد اس وار تیاهم شونی_منم بهشون گفتم اما ا
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 د ی به کارتون برس ستین ی_باشه مشکل

بودمو    ستادهیا  شخوانیپ ی گفتو مشغول کارش شد منم همچنان جلو  یچشم دختره
کارات  نیاووف از دست تو هاکان با ا   کردمیم یدستم باز  یداشتم با انگشت ها 
به موهام   یدست یدوست داشتن شعوریکردم عادتش بود پسره ب یناخواسته تک خنده ا

هم توش   نی گرد شده اسم انگ  یشدم که با چشما یمتوجه مکالمه آنال کهوی دمیکش
  لشمیوسا   زدی حرف م  لشیداشت با موبا کهیشدم درحال میقا   واریپشت د عی سر دمیشن

 کرد یجمع م

مزاحمم نشو هروقت خودم صلح بدونم باهات    نیبه من زنگ نزن انگ نقدری_ایآنال
همون   ایب  شهیبهت بگم..نه پشت تلفن نم یزیچ  هی خوامیفعل م سی..هرمیگی تماس م

 ..باشهن ی برات دارم انگ یخوب ی..خبرا مینیبب گرویهمد   یمیقد  یجا

سر از کاراش در   دیکتمو برداشتمو دنبالش رفتم با   دمیبه سمت اتاقم دو  عیرفتنش سر  با
  یراست ستین یکه حسم درست بوده حسود   دادم یو به اون پسره نشون م دماوریم
اسم هست باشه حاال بذار برم    نیانگ  یم؟کلیدار  نیدونه انگ هیمگه ما فقط   نمیبب سایوا 

 راحت بشه  المیخ نمیخودم با چشمم بب

 

 )هاکان( 

سرعت نقشم جواب داده باشه    نیبه ا  شدیلبام بود باورم نم  یرو  یمحو مردونه ا  لبخند
مکار تر از اونا باشم اما   تونستمیاگه بخوام م کهیمکار باشم درحال  تونمی فکر کردن منم نم

اون درستکار و   ن یع خواستمیپدرم بودم م نی باشم ع یآدم نطوریا  خواستمیخب نم
  چیه ادیاالن بوش داره م نیکه از هم  ندمینداشته آ یبه بچه ها نمیقانونمند باشم و هم 

  فتمین نایبه فکر عشقو ا گهی د لی گرفته بودم بعد از د میبدم تصم ادی  شمی وقت بابا نم
  یتو  نمیباز کنم هم گهید یکی  یجا برا  تونستمیقلبم  بود که نم  ی عشق اون تو  یاونقدر
 اما خب..  دمید یم ل ید یچشما 
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کردن   جادی ا  ریی که داده بودن تغ یشنهادیلحظه در پ  نیآخر  یتو   نایا  نی _هاکان..انگریدم
 ارائه دادن   دیپاکتشونو گرفتن و پاکت جد 

 در اومد؟  یچ جهی_پاکت ها باز شده؟نت

 گفت:  یدار یاز مبل گرفتو راست شد با لحن معن  شویتک ریدم

    ونی لیو پنج م ستی _دوریدم

 کردم  یخنده ا  تک

  شترشیب ونی لیفقط پنج م یداده بود  شنهادیپ یآنال یکه تو جلو  یرقم یعنی_ ریدم
 نباشه  هیحد زا   نیروش بذاره که تا ا یز یچ ی پنجاه ای صد   هیحداقل نتونست  

 ؟ ی داد شنهایما چه قدر پ   یتو برا  ری_کثافت..خب دم

 با خنده گفت:  دویدستاشو بهم کوب ریدم

 و پنجاه  ستی _دوریدم

  یلیخ سکی ر  هی نی بودم اما ا  در اومده بود خوشحال شتریمبلغمون خب از اونا ب  نکهیا از 
 ذاشت یم  متشیق یرو  شتریب نی بزرگ بود امکان داشت انگ

  دیبا  شتری ب ینطوریموارد ا  یخوبه جواب داد دفعه بعد تو  یول  ریدم ی کرد  یبزرگ سکی_ر
 گم یم یکه چ یفهم یم یروش بذار

سود هست اما   یلیدرسته توش خ میبرام مهم نبود ببر ادرمی مز نیپسر ا  دونمی_مریدم
 پروژه باشه  یتمرکزمون رو  خواستمیخب فعل م

 کنهیکار م نی انگ یبرا  ی اما احتماال آنال میثابتش کن  میتونی_نم

 به سمتش برگشتم میدر زدن اتاقم باعث شد که سکوت کن  یهمون لحظه صدا تو

 تو  ای_ب
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کردم   یتعجب کردم اما سع   کمیاومده بود  نجای ا  نکهیظاهر شد از ا   لی باز شدن در د با
 به صورتم بزنم ینقاب خونسرد 

 تو  ای ب یخوش اومد ل ی_سلم دریدم

 منتظر بمونم تونمیمن م  نیدار یزیچ یاگه جلسه ا   ری_ممنون دملید

 شد یتو حرفامون داشت تموم م ای_نه ب

 به سمتم برگشت  ریدم

 نمت یبیتخت م التیهاکان خ کنمیم یدگی_رسریدم

 برگشتم و از سر جام بلند شدم  ل یمل به سمت دبسته شدن در کا  با

 فرستادم یرانندرو دنبالت م ییا یم  دونستمیاگه م  ی_خوش اومد 

من که   نیع تونستیبهم توجه نکنه اما نم کردیم یسع  دیبه موهاش کش ی دست لید
دستشو باز کرد و چندتا عکس   یپاکت تو  لیهنوز نگرانش بودمو بهش توجه داشتم د

 گذاشت کنجکاو به عکسا نگاه کردم  زیم   یازش دراوردو رو 

که   یباش دهیفهم دوارمیام کنهی هست منو مضطرب م یزی چ هی_بهت گفته بودم که لید
 ساده است  یحسود  هی

حرف    نیبود که داشت با انگ یآخر جملشو گرفتم به عکسا نگاه کردم عکس آنال طعنه
و مطمئن    میخودمون حدس زده بود شیپ قهیچند دق   نیردم چون همتعجب نک زد یم

بشه و   ل یتبد  تی ذره شکمون به واقع هیکه هم   میداشت از یاما به مدرک ن م یشده بود
 عکسا..  نیبا ا  االنکه   میبزن یبه آنال میاتهامو بتون نی هم ا

دوتا باهم باشن   نی که ا ستیهستن اما اصل برام معصومانه ن یدنبال چ دونمی_نملید
 و در تماس باشن 
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  یا  گهید ز یپوزخندمو به چ ن ی ا  لیزدم که د یبود پوزخند زی م یعکسا   ینگاهم رو فقط
 کرد  ریتعب

 ؟ یکنی _هنوزم باور نملید

 نگاه کردم  بهش

باهم کار   ن یو انگ  یبودم که آنال دهیفهم ییایب نکهیقبل از ا لید  ستی باور کردن ن هی_قض
 ی حق داشت  کننیم

پام انداختمو بهش نگاه   یک یاون  یپامو رو  می شگینشستم با اقتدار هم میصندل  یرو
 داد  هیدستش بهش تک هیبا   ستادوی ا  زمیجلو اومد پشت م کمیکردم اونم  

 هستن؟  ی _خب دنبال چلید

به فرصت   لیتبد  زویهمه چ  هکنیازش استفاده م اره یکه به دست م یهر فرصت  نی_انگ
 هم ابزار دست خودش کرده  رو ی آنال کنهیم

که حرکاتشو بلد بودم نبود چشماشو   یمن یبرا  ی سرشو کج کرد که اصل نشونه خوب لید
 گفت: یدار یکردو با لحن معن ز یر کمی

گناهه   ینداره؟ب  یریتقص چی ه  یآنال یعنیدست خودش کرده؟  چهیباز  رویآنال نی_انگلید
 هاکان؟  یکنی دفاع م یاز آنال یگول خورده هنوزم دار  نیفقط از طرف انگ

 دفاع نکردم درواقع..  یاز آنال  لی_د

عقب تر بره همونطور که نشسته بودم کلفه از کنار  کمی  لیدر اتاق باعث شد د یصدا 
 به در نگاه کردم  لید

 تو  ای_ب

  لید  دنیبا د یداشتن آنال فیزادم تشر وارد اتاق شد به به حلل  یکه باز شد آنال در
 زد  یخندیل
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 ل ی_سلم دیآنال

که پشت سرش بود چرخوندو بهم نگاه   یسرشو به سمت مخالف آنال  دویکش یپوف لید
 بود یپشتش به آنال  لیبود و د ستادهی درگاه ا  ی هنوز تو یکرد آنال

 درباره پروژه باهات حرف بزنم اما.. خواستمی؟می_هاکان وقت داریآنال

 زد ینگاه کردم که پوزخند لیبستو به سمتمون اومد به د درو

 ام یبعدا ب  تونمی_میآنال

 ی آنال ییاینداره بعدا ب  ی_لزوم

   ستادمی بود ا  میفاصله دو قدم ی که تو لی جا خورد بلند شدم کنار د کم ی یآنال

 یی ایاصل ب  ستین یاز یهم ن نیبعد از ا  ی_حت

که اصل   گرفتیم  یا  جهیحرفم داشت نت  نیاز ا  یبهم نگاه کردن آنال یو آنال   لید همزمان
 اومد  یخوشش نم

 کنسل کردم  نارو ی_پروژه مار 

 هاکان؟  یکارو کرد  ن ی_چرا؟چرا ایآنال

به   شتریب  یلیخ یکار کن نیشرکت پوسول)اسم شرکت هاکان(نه..تو شرکت انگ ی_تو تو 
 یخور یبه پوسول نم ادی ز  نجایا  دینفعته معلومه بهم مناسب تر

 تکون داد  نیبه طرف یزدو سر یپنهون کار یاز رو   یخنده ا یآنال

 داشته باشم تونمیم ی چه ارتباط نیهاکان به انگ  یگیم یچ فهمم ی_اصل نمیآنال

  یبه آنال ی گرفت بعد دستشو برداشت پوزخند ش یشونیدستشو به پ دویکش یپوف لید
 نگران بشه  یزدم که باعث شد کم 

 طرز فکرت شده اما.. نیباعث ا  یک ای  یچ دونمی_نمیآنال
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 سمتش برگشتم  به

  ییخوا ینم  ؟مطمئنمیبر شهی به دروغات گوش بدم م نی از ا  شتریب خوام ینم ی_بسه آنال
 رون یب یناجور بر

  نیدادم نگاش نکنم حتما االن داشت به ا  حیبهم نگاه کرد ترج دویابروش باال پر  هی لید
 گمیبود به نگهبان م  نیمنظورم ا  کهی درحال کنم یکه از خشونتم استفاده م کردی فکر م

   رونیبندازتش ب

دوست    نکهیا  یکه کردم برا  یبدم هاکان من..من هرکار ح ی_لطفا اجازه بده توضیآنال
 داشتم انجام دادم 

داشتم بهش  یخونسرد  کمی گرفتو بهم نگاه کرد اما من با اخم و  ینگاهشو از آنال  لید
نگه حرفامو گوش   گهیبزنه بعد بره که دو روز د اتشویچرند   نباریا  خواستمیم کردمینگاه م
 ی و رفت  ینداد

 می ج کرده بود نبود منو تو االن باهم ازدوا  نایسول ی_تو هم منو دوست داشتیآنال

 تشکر کنم بازم کمه   نا یموضوع هرچه قدر از سول  نیا  ی_برا 

  هی لی به نشونه نه تکون داد اما د یحرفم جا خوردو آروم سر نی به وضوح از ا یآنال
درخواست    نکهیاز ا شدیاومد اما باعث م  یلباش بود که خب خوشم م  یرو یبیلبخند عج

اومد اما    یحرفا بازم خوشش م نی اطلق داده بود متعجب تر بشم که با وجود 
 ازم جدا بشه خواستیم

 رون یاما االن برو ب  دمی_تا االن دستمزدت هرچه قدر بوده بهت م

 گفت: یبرگشت با حالت تهاجم لیبه سمت د یعصب یآنال

 اره؟  ینداز یمخش م یتو  روی زایچ نیهمچ هی_فقط تو  یآنال

انداختم و    نی قدم آروم عقب رفت و ازش فاصله گرفت سرمو پا هی نگفت   یزیچ لید
دوست داشتم تا   لرو یسرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم سکوت د  کمیزدم   یپوزخند
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منو    ینداشت از خودش دفاع کنه وقت یمن کنارش بودمو همسرم بود لزوم کهیزمان
 داشت 

باهاش   ی نطوریکنه و ا نیهبه همسرم تو  یکس ی نرفته باشه وقت ادتی هنوز  دوارمی_ام
 اگه طرف زن باشه  یحت  دمیاز خودم نشون م یحرف بزنه چه واکنش

  یاخم کردم دستامو تو  شتریب  کمیبه سمتم برگشتن سرمو کامل باال گرفتمو   هردوشون
 فرو بردم  بمیج

 کنم  شیبهتره بهتر بهت معرف ای..لسیتو اسمش د ی گیبهش م کهی_اون

به  یبهم نگاه کنه و آنال یبا نگران  لی شدم که باعث شد د کی بهش نزد کمی  یآروم به
 عقب بره  یآروم

 من نده یآ  یمن..و مادر بچه ها ی_همسر من..عشق من..زندگ

 چشماش جمع شد  یاشک تو  یآنال

 یاون بنداز  یپا  اتویو گندکار  یکن نی بهش توه ینطوریا  ذارم ی_نم

هنوز دستش دور   ستادمیت تا جلوتر نرم منم ابازومو گرف یبه سمتم اومد و به آروم لید
دستمو   ی آنال یکه هنوز حرفامو هضم نکرده بود نگاه کردم روبه رو ی بازوهام بود به آنال

نکرد و باهام   یهم ممانعت ل ی کردم د کیبه خودم نزد  یانداختم و به آروم  لیدور کمر د 
 انداخت   نی دور بازوم برداشت و سرشو پا  از راه اومد دستشو  

با ضربه زدن به شرکتم که    یبه راحت یدوسم دار یگی همسرم بهم م یجلو  ی_به راحت
 یاگه منو دوست داشت  یزنی چه قدر برام با ارزشه باز دم از عشق م یدونی خوب م

  که خب چون نقشتو خونده بودم گولم  یلو بد  ادروی و مز یحرف بزن بمیبا رق یرفتینم
   رسهی خبرش کم کم بهت م ی خورد

 ی زنیبهم تهمت م یبه راحت نقدریلو ندادم چرا ا  ادروی_من..من مز یآنال
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  یاشتباه نکردم از زندگ شیمن هفت سال پ  یهست یچه جور آدم یتو نشون داد ی_آنال
 نم یتورو بب خوام ی نم گهیبار د  هی  رونیبرو ب ل یمنو د یعنی ما    یمن نه از زندگ

 هاکان  یش یم مونی_پشیآنال

  یتو  کهیکنم اون  یکار نکهیمگر ا  شمینم مون یپش  کنمیکه م ییوقت بابت کارا چی_من ه
 شم یم  مونیقلبمه از دست بدم اونوقته که پش

رفت   رونیاز اتاق ب  یحرف چی هم فشار داد و بدون ه ی لباشو رو یبهم نگاه کرد آنال لید
 اه کردم بهش نگ ستادی ازم جدا شدو روبه روم ا  یبه آروم لید

 ؟ یاز کجات اورد  ندمو یآ ی_مامان بچه ها لید

 بهش نگاه کردم  خونسرد

که دوست دارن از   روی سخته مرد  کمیجمله  نی خانوما ا  یبسوزه برا  شتریب کمی_گفتم 
 بابا بشه  گهید یکی

 کردمو همچنان بهش نگاه کردم  ی چپ چپ نگام کرد که تک خنده ا  لید

 یدونیشد تو از کجا م دی شا  ستمین مونیکه زدم پش ی_از حرف

 انداخت  نی زدو سرشو پا یپوزخند لید

 رفته فردا..  ادتی_ لید

 نهیحست به من ع  دونمیچون م ینرفته اما من به معجزه اعتقاد دارم از طرف ادمی_نه 
 م یاز هم جدا بش ذارهیخدا نم دونمیحس خودم به توهه م

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد  لید

 طلقش بدم؟  خوامیمن نم  یبگ یقاض  یجلو ؟فردای طلقم ند  ییواخیم  هی_چلید

 نه باال انداختمو گفتم: یبه معن یا شونه
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اس بخواد    هیهمون ماه ه یبه زور نگهت دارم قض خوامینم کنمینم یکار  نی_نه همچ
 چ ینخوادم که ه ادیخودش م

 _باشه من بهتره برم رستوران کارام هنوز مونده  لید

 ل ی_د

 سمتم برگشت  به

 _بله؟ لید

 ی بهم اخطار داد  ی_ممنون که درباره آنال

 ی که..که به حرفام گوش داد کنمیمنم تشکر م ستی_مهم نلید

 ی کن فی اگه تعر دمی به حرف تو گوش م شهیمن هم  لی_ د

  یغمو غصه تو نیا  کردمیفت چرا احساس مکرد روشو ازم گر ریی باز حالت چهرش تغ لید
 موضوع ربط داره؟   ن یصورتش به هم

 هاکان..تو دادگاه   نمتیبی_فردا ملید

چه قدر راحت اسم دادگارو    یلعنت  دمیموهام کش  یتو یدست یبسته شدن در عصب با
اگه   یحت میشیرسما ازهم جدا م گهید  میریطلق بگ ستین یبچه باز  دیفهمینم اوردیم

 میهم باش یبازهم تو قلبا 

 

 ( لی)د

 بلند شدو گفت:  یروبه قاض لمیوک

هاکان آصلن اصل    یموکلم با آقا  یپروندس جناب قاض یشاهدهامون تو  یانهای _بلی وک
 باهم تفاهم ندارن و مشکل دارن و شاهدها هم آماده اند که شهادت بدن 
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بهم  یه بود بهم نگاه کرد پوزخندهاکان که روبه روم نشسته بود نگاه کردم اونم کلف به
که به عنوان شاهد اومده بود نگاه کردم حالم اصل خوب   نیلیزدو روشو ازم گرفت به آ

 هم انگار دوروبرم نبود  یژنیاکس زدینبود قلبم انگار نم

چند ماهه شما باهم ازدواج   ه؟تازهیقطع  ایدرباره طلق آ متیآصلن تصم لی _دیقاض
 ن ی کرد

نگاه کردم انگار داشت بهم  کردیسر جام بلند شدم به هاکان که داشت بهم نگاه م از 
 ندارم  یکه من چاره ا دونستینگو اره اما نم گفتیم

 ی_بله جناب قاض

 د؟ ی گیم  یطلق همسرتون چ می_هاکان آصلن به تصمیقاض

 برگشت  یبه سمت قاض هاکان

 د؟ ی که جدا بش دی خوای _شما هم میقاض

طلقش بدم    خوامیبگه نه نم خواستمیاز سر جاش بلند شد بهم نگاه کرد هم م هاکان
  شتریافتادم ب  یخواهرم م ادی  یبودم اما وقت یدوراه نیبگه اره ب خواستمیهم م

رومو ازش   یبه سخت کردیدومو انتخاب کنم هاکان همچنان بهم نگاه م نهیگز  خواستمیم
 برگشت  یکرد محکم به سمت قاض فکرد و گلوشو صا  یگرفتم هاکان سرفه ا 

 طلقشون بدم  خوامیم یقاض ی_بله آقا هاکان

لحنش به   ی سرد  دونستمیتنم گرم شد چون م ندفعهیکه به زبون اورد ا یجمله ا  ی سرد از 
 رونشه به سمتم برگشت ادامه داد د یتی خاطر نارضا

تا   یبره جناب قاض شیپ عتر یکارها سر  دوارمیدرخواست دادن ام  شون ی_چون ا هاکان
 کنن  یبتونن زودتر از من جدا بشن و راحت تر زندگ شونیا

 گرفته بودم   یهم بستم نفس تنگ یرو  چشمامو
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چون   شهینم منو خانومم معلومه با گفت و گو حل   نیب یزنوشوهر ی_خصومت ها هاکان
 کنن یکار نم نیا  ی برا یتلش  شونیا

با   هیهدفش چ  دمیفهم ثشیخب افهیق  دنیباز شد سرمو باال گرفتم با د کهوی چشمام
امکان داره    ینطوریبود نه نه ا هیبرگشتم که اخماشو توهم کشد  یبه سمت قاض ینگران

 مشاور خونواده   ش یمارو بفرستن پ

  دمیم حیو سرم شلوغه منم ترج  ادهی ز  میوجود چون مشغله کار  نی_اما بازهم با اهاکان
دوش من برداشته   یدر قبال خونواده از رو  تیمسئول   نیبار سنگ ینطور یا  رمی طلق بگ

 شه یم

برگشتم   یبه سمت قاض  یرومو ازش گرفتم و با نگران دیابروش باال پر  هینگاه کردم   بهش
  یکردو بهشون نگاه میدستشو تنظ یجلو  ی برگه ها یبده قاض خوادی م  یچه حکم نمیبب

بهش نگاه نکنم چون   کردمی م یانداخت هاکان سر جاش نشست  بهم نگاه کرد سع
 برام راحت تره  ییجدا  کردمیاحساس م ینطوریا  نمشیبب خواستمینم

 ل یآقا هاکان و خانم د م ی_تصمیقاض

 م ینگاه کرد یو منتظر به قاض  میاز سر جامون بلند شد  هممون

از هم نشدن   یحقوحقوق چی طلق خواسته و خواهان ه گهی دو طرف از همد_هریقاض
 درسته؟ 

اگه بخوان بهشون   خوانیاز من نم   یحقو حقوق چیه  شونیا ی_بله جناب قاضهاکان
 دم یم

 بهش نگاه کردم  تیعصبان با

 ندارم  یاز ی_ن

 که حزانتش به گردنمون بود؟  یاز بچه ا  یحقوحقوق نگهدار  ی_حتهاکان
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داشت بهم  یاز طرف  کردی باز م گروید یزا یچ  یداشت پا  دمیحرف لرز   نیا  دنیشن با
هم بستم   یوسط هست رومو ازش گرفتم چشمامو رو  نی که کارن هم ا کردیم  یادآوری

 زدی نگه داشتنم زور م  یداشت برا  م یمستق ریهنوز غ دینفهم ی بغض کردم اما کس

 د؟ یدی_خانم آصلن جواب همسرتونو نم یقاض

بودم  ناریآصلن نبودم پ گهی د شدمیم آصلن من داشتم جدا مخان  گفتی م یه  چرا
 راااان یپ

 ستم ی از همسرم ن  یحقوحقوق چی..خواستار هیجناب قاض ری_خ

باهم ازدواج کردن و   ی..مشخصه دو طرف به تازگ نیستی_خب پس خواستار نیقاض
 ست ین یکانون ازدواج هم بچه باز 

 همراهه هاکان رنگ نگاهمون مشکوک شد  همزمان

مشترک    یها و احتمال ادامه زندگ  یناسازگار لی کردن دل دایپ لی دل نی_به همیقاض
مشاور    هیدارم که شمارو به  میرو تصم نیو از ا نمیبیم یدر دو طرف به خوب نیطرف

 دم ی م شنهادیراهو پ نی خانواده بفرستم و ا 

تر   یاخم کرد جد کم یپاکش کردو  عی ما سر لباش نشست ا   یرو یلبخند کمرنگ   هاکان
از   شعوریب گرفتی نم مویتصم  نیا  یقاض  نیاالن ا  دیشا  زدیاگه اون حرفارو نم  ستادی ا

ابروش باال   ه یعمد اون حرفارو زده بود هاکان بهم نگاه کرد با حرص بهش نگاه کردم که 
 یهم فشار دادمو به سمت قاض  یچشمامو رو ادتکون د هیچ یسرشو به معن دویپر

 برگشتم 

 مشاور خانواده.. میازهم جدا بش عتریسر می خوایما م  ی_اما جناب قاض

 گفت:  عی وسط حرفمو سر  دیپر  هاکان

همسر من    یهستم مشاور خانواده برا   عیمنم خواستار طلق سر  ی_جناب قاضهاکان
   کننیکارو نم نیبزنن ا  یتا نخوان حرف شون یچون ا کنهی نم تیکفا
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 خباثت به سمتم برگشت  با

  یو من همچنان رو زننینم  یباز حرف شونیا دی شکنجه گرم بفرست  شی_مارو پهاکان
با   گهید  تونمی درخواست کردن و من نم شونیچون ا مونمیطلق م  یخودم برا  میتصم

 کنم  یزندگ شونیا

که    دنیم  حیبراتون توض لیوک  ونیجناب آقا  نهی..روالشم همنهیدادگاه هم م ی_تصمیقاض
 کنم یختم دادگاهو اعلم م دی مشاور خانواده بر  هی شی پ دیقبل از طلق با

 اومد   رونی هم دنبالم ب نیلیاومدم آ  رونیاتاق ب از 

 کنهیصادر م  یبا توجه به گزارش مشاور خانواده را ی_جلسه دوم دادگاه قاضلی وک

 ممنون   فهممی_م

 _روز خوش خانوم لی وک

 اوردی داشت بال درم ی برگشتم که از شدت خوشحال نی لیبه سمت آ لی رفتن وک با

 مونه یم یمثل عدالت اله گهید شهیخدا نخواد نم یل؟وقتید ینیبی_منیلیآ

 ی بودم هم ناراض یاتفاق راض نی حوصله رومو ازش گرفتم هم از ا  یب

 ی که خودتم خوشحال شد ل ی_قبول کن د نیلیآ

 بگم؟  ی چ نی اما به انگ نی لی_خوشحال شدم آ 

 با حرص گفت: نیاسم انگ دنیبا شن نیلیآ

 یشیالزمه اونم از جنس آت ی عدالت اله هیهم  ن ی_به اون انگ نیلیآ

 آقا هاکان  دمیبهتون خبر م نمیبی_من مشاور خونوادرو م

کرد منم   ی خدافس لشیاومدن هاکان از وک رونیسمتشون برگشتم که از اتاق دادگاه ب به
 به روم زد  ی فهموندم که بره اونم لبخند نیلیبا اشاره چشم و ابرو به آ
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 منتظرتم  رونیمن ب  لی_د نیلیآ

  یدستاش با غرور خاص ستادیهاکان هم اومدو روبه روم ا  دمیکش ی پوف نیلیرفتن آ  با
 بود  بشیج ی تو

 ؟ ی_خوشحالهاکان

    ؟ ی_از چ

 ن اضافه شد مشاور خونواده هم به دردامو   هی_حاال  هاکان

 حرص بهش نگاه کردم  با

 کرد  بیتو اونو ترغ  ی_هاکان من اوردمش؟حرفا

 داشتو زدم  تیکه واقع ییگردن من ننداز من حرفا رویهمه چ  نی _ببهاکان

 نی همچ  هی یکه قاض ی نداشت اون حرفارو بزن یلزوم ینگفتم دروغ گفت دونمی_م
 ره یبگ یمیتصم

 شد  کی بهم نزد کمی کردو  ز یچشماشو ر هاکان

خواستار حقوحقوق   یاریلج منو در ب یبتون نکهیخانوم کوچولو به خاطر ا  نی _ببهاکان
فکر نکنه هاکان   یقاض گهیکارو کردم..اون حرفارم الزم بود بزنم که دو روز د  نیا  ینشد

که مخالفت   ی دیاسم برام پرونده بسازن د  نیآصلن خواست که از زنش جدا بشه و به ا
اسم   نی دادگاه به ا  یطلقت بدم االن هم پروندمون تو  خوامیخودمم اعلم کردم که م

 نه من   یکه تو خواستار طلق مونهیم

  یز یر یم  روی_چه قدر خوب برنامه همه چ

 دارم  یخوب  یبرنامه ها  ممیزندگ یتو  ید یفهمیم ی موندیم  می_خب بله اگه تو زندگهاکان

و   یرو سر من منت بذار دینبا گهیتو بود پس د ر یتقص یقاض می_بس کن هاکان..تصم
 گردن منه  یمشاور کوفت نی که ا یغر بزن
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مشاور   شیپ  میبر دیبا  نطورهیهم  یقاض میحرف زدم در هر صورت تصم لمی_با وکهاکان
و عدم توافقه پس    یمشکلمونم ناسازگار یاز طرف  میون منو تو چندماهه ازدواج کرد چ
 ؟ یچ یعنی  نیا

مشکل جزو اون دسته   نی ا  گفتی با حرص رومو ازش گرفتم راست م دمویکش یپوف
 البته از نظر دادگاه  شهیکه با مشاور حل م هیمشکلت

 یخوب فکراتو بکن چون بچه باز  ی ریطلق بگ ییا یب یری گیم می تصم ی_وقتهاکان
  ینشده برو به قاض ریبره هنوز د شیپ عتریکارا سر  یی خوایمراحل داره االنم اگه م  ستین

همه مال و ثروت   نی..با ا زنهی..کتکم مگسید  یکی..تازه با هیجان  هیبگو شوهره من 
 هنیبه خاطرهم یتو خونم ندار یجان تی اضافه کن که امن  نمیا یخواست دهیخرجمو نم

بگو   یاگرم گفت چرا همون لحظه مطرح نکرد  یمونیخواهرت م ش یخونه دوستت پ
 خفم کنه چون بدجور به خونم تشنس ادیپاره کنه ب ریزنج کهویکه   دمیازش ترس

و آروم بود مثل   ی حرص بهش نگاه کردم هرچند از درون بغضم گرفته بود اما اون عاد با
طعنه دار  زدیخونسرد و آروم حرف م شهی مثل هم  زدی نم تیحرفاشو با عصبان شهیهم

که  یهمه ظلم  نینبود ناخواسته از ا یحرفاش راض نیانگار خودشم از ا  نی بودو غمگ
اون اشک   دن یهاکان با د   نی پا دیچک مشمقطره اشک از گوشه چ  هی  شدیبهمون م
 د یموهاش کش  یتو یکلفه دست

  ن یا شمی م یکارات روان نیدارم از دست ا یدونی ..خودت ملی د ارویاون لعنت  ز ی_نرهاکان
  یمشاور چ  شیپ ییخوایکنجکاوم بدونم م یلیمشاور خونواده هم بدجور رو اعصابمه خ

 یبگ

 همون جلسه اول؟   ده؟تویگزارش م یمشاور چه طور نی _ا

درخواست چند  تونهیم نیهمچن رهیبگ میهمون جلسه اول تصم  یتو تونهی_مهاکان
مجبور   یتر رفتار کن  یباورکردن کمیداره اگه  یبه تو بستگ یجلسرو داشته باشه همه چ

 میتلش کن  ادیز  میستین

 باال دادم با طعنه گفتم: ییابرو 
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 م یریزودتر طلق بگ خوادیدلت م یلیخ نمیبی_م

  خوام ینم  ی ریازم طلق بگ یی خوایکارتو راحت تر کنم حاال که م خوامی_نه فقط مهاکان
پس  دم ینرس یا  جهیاونم امتحان کردم اما خب به نت یزمان هی نکهیبا ا  رمیجلوتو بگ

 دمی..طلق..نممویدادگاه بگم..من..همسر..قانون ی تو  تونستمیمنصرف شدم وگرنه االن م

 گفت: یالی خیباال انداخت و دوباره با ب یاز شمرده شمرده حرف زدن شونه ا  بعد

 چه قدر دنبالت باشم بگم بگو بگو    گهید  رهی _خب حوصله آدم سر مهاکان

 حرفش تکون دادم دی به نشونه تا  یزدم و سر یمصنوع لبخند

  کشه تو  یطول نم ادیپس ز  میطلق مصمم یرو  نقدری_چه خوب..حاال که هردومون ا 
 شهیمعلوم م یهمون جلسه اول همه چ

 گفت: عی برم که سر  خواستم

  یچ ییخوا یکنجکاوم که م نکهیا  ی صرفا برا  یبرم مشاوره ول خواستمی_درواقع نمهاکان
فرصت برامون   نی کارو انجام بده تو اول نیا  عتری گفتم که سر لممیبه وک یحت  امیم یبگ

   یگفتن دار یبرا  یچ  نمیبب رهیوقت بگ

 کشهیطول نم ادی ز  هی_منطق

منم   ی بد لی مشاور سکوت کنم تو چاخان تحو   ینداشته باش جلو نویانتظار ا  ی_ولهاکان
  یبرا  میز ی چ دونمیکه م یدیکنم راست و پوست کنده علت عدم توافقمونو شرح م  دی تا

 خانوم آصلن  یدیعدم توافق بودنو بهمون نسبت م یکه دار ییتو  نی چون ا یگفتن ندار

 لباش بود  با حرص رومو ازش گرفتم  یرو  یحرص بهش نگاه کردم لبخند کمرنگ با

 یخوشت نم  کردی خانوم آصلن خانوم آصلن م نقدریا  یقاض نکه یا ه؟از ی_چهاکان
   کردم یماچشم م رفتم ی م تونستمی اومد؟باور کن اگه م
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به نشونه تاسف   یسر دیکردم خودشم خند یسمتش برگشتم ناخواسته تک خنده ا به
 تکون داد 

برسونمت    ییخوا یخب هنوز که طلقت ندادم..م  یول  دمیدارم طلقت م نکهی_با ا هاکان
 خانوم آصلن؟ 

 رم ی آقا آصلن خودم م ستین یاز ی_نه ن

 زنم یمن ساز خودمو م گهی م  یبه مفاد طلقت اضافه کن که شوهرم هرچ نمی_اهاکان

 کتشو آروم گرفتم   یپام بلند شدمو لبه ها  یانگشتا   یشدم رو کی نزد بهش

 ه یقانون ینداره و همه چ یبگم خونه ما کم از حکومت نظام نمی_چه طوره ا 

دستاش گرفت و   یتو  یلبه کتم بود اورد به آروم  یدستشو به سمت دستام که رو  هاکان
 گفت:

  نایچون ا یاریب رو ی اسم قانونو حکومت نظام  نکهیچون هم یاصل نگ  نوی_اهاکان
طلق    میهم نتون گهی که تا صدسال د زنهی پروندمون م یپا گهیطرفدارشن دو تا مهر د

 پس مراقب باش  میریبگ

  ریبه مس یاز مقابلم رد شد با ناباور  یا  گهیحرف د  جی ه یبعد دستمو ول کردو ب و
 به سمتم برگشت  ادست ی شدم چند قدم ازم فاصله گرفت اما ا رهیرفتنش خ

 بدو  یی ای باهام ب ییخوا یم  یخوددان گهید کنمیبه زور هم که شده سوار م نویلی_من آ 

بشر در شگف بودم ناخواسته تک خنده   نیا ییپرو  نهمهیبعد باز روشو ازم گرفت از ا  و
چشمم به    دمیاز دادگاه که رس  رونی کردم و دنبال مرد قانونمد زبون درازم راه افتادم ب یا
بهم اشاره   دنمیبا د  نیلیبه سمتشون رفتم آ زدیافتاد که داشت با هاکان حرف م  نیلیآ

 کرد 

هم هست   یمنطق میبا اون بر  گهی شوهرت م  نیا  گمی م لیخودش اومد..د ای _بنیلیآ
 نیهنوز که طلق نگرفت 
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سکوت کردو خودشو زد به اون راه هاکان    عینگاه کردم که سر  نیلیچپ چپ به آ  نانچ
 چشمش گذاشت و گفت:  یجلو  نکشویع

 نی _دخترا بدوهاکان

عقب نشست    یمن زودتر سوار بشم صندل نکهیا  یبرا  نیلیبعد خودشم سوار شد آ و
محکم درو از اونور گرفت با حرص بهش نگاه کردم که    نیلیکه آ نمیخواستم برم عقب بش

بودم اما از درون خوشحال در   لی م یکه ب یا  افهیبا چشم و ابرو بهم فهموند برم جلو با ق 
من   یهنوز هم برا  نکهیراه افتاد از ا یحرف چیه ی جلورو باز کردمو نشستم هاکان هم ب

  یلعنت کنه که داشت کار  نویو مغرور نبود خوشحال بودم خدا انگ  شدیغرور سرش نم
درش اوردم با   فمیک یزنگ خورد از تو  لمیموبا  میراه بود  یهاکانو از دست بدم تو  کردیم
که   نیلیرد تماس زدم که باز زنگ زد باز ردش کردم آ عی سر  دیرنگم پر نیاسم انگ  دنید

 شونم زد  یرو یبه آروم دهیمعلوم بود هول کردنمو د

 ل؟ ی_د نیلیآ

 گه ید می د یم ح یخونه براش توض میدی..رسلسین نی لینگو آ یزی_چ

 اورده یسرمون ن ییبل  هیدق کرده جواب بده تا  یخونه از فوضول می_تا برسنیلیآ

جرات قطع کردنشو   نباریهم بستمو بازش کردم باز تلفنم زنگ خورد اما ا یرو  چشمامو
 که براش از دادگاه داشتم  یینداشتم به خصوص با خبرا 

 یبدبختانه هنوز شوهرخواهر دار ای ..بهش بگو خوشبختانه لیجوابشو بده د_هاکان

 دم یکش یپوف

روش   م یلیهنوز خواهرت فام گمی بهشم م دمیبده خودم جوابشو م  ییخوا ی_نمهاکان
 هست 

 کار کنم  یچ دونستم ی نم ادی اما من از استرس ز   دیخند نیلیآ

 _هاکان بزن کنار 
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 یحرف بزن   یتونینم نی _چرا؟تو ماشهاکان

به سمت هاکان برگشتو   عیسر   نیبگه به خاطرهم یزی چ هیبرگشتم که  نیلیسمت آ  به
 گفت:

 ست ی جذاب ن یلیخ میدوتارو نشنو  نی ا نی_هاکان بزن کنار بهتره ما مکالمه ب نیلیآ

 نی لیبا حرص به سمت آ  ستادی ا  ابونیفرمونو کج کردو گوشه خ  دیکش  یپوف هاکان
 برگشتم 

 ردنت قانع ک  ی_ممنون برا 

 بهش زنگ زدم  عی خودم سر نیشدم تماس قطع شده بود به خاطرهم ادهیبعد پ و

 _الو 

 بارشم.. هی  ی_خب سه بار..دوبارشو قطع کرد نیانگ

 ه؟ یجور کردم چ تشوینبودم جواب بدم االن موقع یتی موقع  ی_تو 

 _دادگاه حکم نداده قراره طول بکشه؟ نیانگ

 اد ی از دستم برنم یکار گهیمنکه د  کشهی _خب طول م

که من    یهرکار یکن ینکن لجباز  یطناب دارت دست منه سع نی جان بب لی_د نیانگ
به دست    اتشیکه دارم و محتو  ی دیوگرنه اون س  زنهیازت سر نم یاشتباه یکنیم  گمویم
 ره ی هاکان م ینسخش برا  هیو   سیپل

  دهیانگار از حالتام فهم  کردیهاکان برگشتم هاکان مشکوک بهم نگاه م  نی سمت ماش به
 کرد یبهم نگاه م یهم داشت با نگران نیلیآ زنمیحرف نم   لیو با ن ستیبود حالم خوب ن

 مگه نه؟  شهی م یچ میدونی_بعدشم که همه منیانگ
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درضمن  یکه منتظر بمون  یمجبور  ادیاز دستم برنم یکار ینگران نباش ول دونمیم  نی_انگ
 کنم  ی کار تونمینترس نم

 صدام رخ نداد  ی تو یرییتغ  دو یشدن دست خودم نبود اما صدام نلرز  ری باز سراز  اشکام 

ندارم   جشیبه نت یطول ببره کار ادیز  یبترس دی بترسم احمق؟تو با   د ی_من چرا بانیانگ
 ی خوددان رسهیو به دست پدرومادرتم م رهیهم م تایسا   یرو  لمایاون ف

بازو بسته شدن   یجدوال نشستم صدا  ی رو یکه قطع شد بغضم شکست به آروم تماس
به   عیسر  ن یلی خاموش کردم آ  لمویندادم فقط موبا یتی اما اهم دمیهاکانو شن نیدر ماش

 زانوهاش خم شد یمقابلم رو  دیسمتم دو

 ؟ ی..خوبلی_د نیلیآ

وز نگرانم بود زانوهاش مقابلم خم شد هن یرو نیلیآ ن یبه سمتم اومد اونم ع هاکان
  شدی نگران م شتریبهش نگاه کردم هرلحظه ب می اشک یسردمو گرفت با چشما   یدستا 

 یحرکت ناگهان  هی یتو  شدیم  وونهی داشت د  یکه چه طور دمیدی م دید یاشکامو که م
  نیبار از ا  ن یاول یزدم بذار برا  زجهبازوهاش گذاشتمو  یمحکم بغلم کرد دستمو رو 

 بار آرومم کنه نی آخر یآغوش مردونه شوهرم استفاده کنم بذار برا 

 ؟ ی شد  ینطوریشده ا   شی زیچ  لیشده؟ن  یزی چ لی_د هاکان

کردم تا آروم بشم اما اونقدر دلم پر بود که آروم    هیبازوهاشو چنگ زدم اونقدر گر  محکم
   شدمینم

 باشه؟  میف بزنباهم حر  نیتو ماش میبر می ابونیزشته تو خ نجایمن ا  زی _عزهاکان

بلند شدم هاکان منو به خودش چسبونده بود بهش نگاه کردم دستشو به   یآروم به
 اشکامو پاک کرد  یسمت چشمام اوردو به آروم

 ی چیشده؟فقط نگو ه یچ  یکن هیمقابلم گر  ینطور ی_هنوز طلقت ندادم بذارم ا هاکان
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بهش چسبوندم که دستشو پشت سرم بردو منو   مویشونیانداختم پ نی بغض سرمو پا با
 به خودش چسبوند 

 بهش زنگ زد؟  یکنه؟کیم  هیچرا گر  یدونی_تو نمهاکان

 ه ی_من..من نه از کجا بدونم..حتما مربوط به مانامنیلیآ

 ؟ ی _مانامهاکان

 درست بشه بره ژاپن  خوادی_آ..اره..اره آخه احتماال کاراش منیلیآ

 کنه؟ یم  هیگر ن یا  یرا داره ب لید  یعنی_واقعا؟هاکان

 اومده  ششیحتما جواب آزما ضهیمر   یمانام  ستی ن نیا  ی_خب نه برا نیلیآ

 د یکش  یپوف هاکان

..باشه باور کردم  شنومیدروغ م یدارم از دوتا دختر ه نی_من بچه..من خر..منو ببهاکان
 فهمم یباالخره که م یول  یخبر ندار یزی که از چ نیلیآ

 پوف   ارهیجوش م یگیبهش م  تمی_نگاه واقعنیلیآ

 

 ( نای)سول

 کشهی طول م  کمیو هاکان  لی که مشخصه پرونده طلق د نطوریشه؟ای م ی_االن چ

 بهم نگاه کرد   ذاشتیم  بشیج یتو  لویموبا   کهیدرحال نیانگ

اونا به خاطر   کنمی م تی حزانت بچه شکا یمن برا  ستی_بذار طول بکشه مهم ننیانگ
 هی من کاف ی برا نیطلق دادگاه رفتن هم

 ؟ یاری بهشون فشار م یدار  نقدری_پس چرا ا 
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من اگه کنار بکشم اونا    نامیباال سر ا  اهی ابر س نا؟منیواقعا سول یکنی_تو منو درک نمنیانگ
شروع به شکوفه زدن   نایا شنیگلها باز م ادی م شه؟بهاریم یاونوقت چ ننیبیم  دویخورش

 ؟ ی دیفهم خورنی بشه بدرد من نم نطور یو اگه ا کننیم

اما چون    دادیم یاومدو موهامو باز  یبه اطرافم نگاه کردم باد م کمیکردمو   یخنده ا  تک
 ختن یبهش زده بودم تا خراب نشن بهم نر یاد یتافت ز 

طناب دار همه دست توئه   یکن یفکر م نیانگ یباهوش یلیخ یکنیهنوزم فکر م یدونی_م
 خوره یاون طنابا دونه دونه به خودت گره م رسهیروز م هیاما 

 جان شوهرت فکر همه جاشو کرده  ناینباش سول ن ی_تو نگران انیانگ

 ستادم یروش ا  روبه

  ریشد؟دختره به ازم یچ ی مثل نقشه آنال نیبب  یکنیتوهم اشتباه م  نی_قبول کن انگ
 ده یجواب تلفناتم نم یبرگشت حت

 به آسمون نگاه کرد  نیانگ

فاش   ییکهو ی  یدختر چه طور نیحق با توئه ا   ی گیراست م رویکی  نی _خب اره انیانگ
 برو تو خانومم  یخوریسرما م نستایوا نجایا م یبگذر دونمیشد نم

 

 )هاکان( 

 اپن گذاشتم که آروم برش داشت   یبرداشتمو رو  رویسازو خاموش کردم فنجون دم  قهوه

 ؟ یکنی فکر م ی_به چریدم

 نشناختم  لروی اصل د نکهی_مثل ا 

 هاکان  ستین امی نطوری_اریدم
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نگاه کردم   رونیآشپزخونه رفتم از پشتش به ب یا  شهیش یلیدور زدم و به سمت در ر اپنو
 از قهومو مزه مزه کردم   کمیو 

  ن یاصل از ا  دمید یاگه اون آدمو نم یموضوع نزول خور  نیمثل هم   ری دم نطورهی_هم
 شدم   یموضوع باخبر نم

 د یکش  یپوف ریدم

پول قرض گرفته   یمانام  یاز آشناها  یکیقرار گرفته بعدشم از   یبد طی شرا یتو  لی_د ریدم
 کرده؟ یکار م ینداشته چ یا  گهیچاره د 

 از قهوم خوردم به سمتش برگشتم  گهید  کمیزدم   یپوزخند

 کنن؟ یدفاع م  لی از د میزندگ یمه آدما _چرا ه

که بهش   یتو از درون فکر کرد   نکهیمثل ا  یول کنهی دفاع نم لیاز د چکسی _درواقع هریدم
 ی کنیم یناحق یدار

 کنه؟ یم  یناحق یازم طلق خواست به نظرت ک  یحیتوض چیبدون ه ری_دم

 ؟ ی کار کرد یچ تیبه دست اوردن واقع ی_خب تو برا ریدم

 اپن گذاشتم  یرو  فنجونمو

 صفر بزرگ   هیجش؟ینت دمی_همه کار کردم دنبالش رفتم چندبار ازش پرس

بهم نگاه کرد برگشت و فنجونمو برداشتو دستم داد از دستش  ستادی روبه روم ا ریدم
 گرفتم بهش نگاه کردم 

 هاکان  گسی د هیقض هی  نیتورو دوست داره ا لی د نکهیا  دونمیم  زویچ  هی_من فقط ریدم

 ده یم  یچه جواب لی کنجکاوم بدونم د یلیبپرسه خ یدرست یمشاور سواال  ن یا  دوارمی_ام
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زنا   نیدوست داره ا  نهیکنار نذار مهم ا لروید یکه کنارش گذاشت یاون قهوه ا نی_عریدم
زن هاکان   دیزنتم با یتو هاکان آصلن رنیو مردا دنبالشون م کننیهستن که ناز م

که مثل تا   شمارهیدلش م ی داره تو دیتفاوت خب شام  گهی د یآصلن باشه باهمه زنا
 مقصره؟   یوسط ک  نی..خب ادمینم حیبره براش توض ادویصدبار ن

 از قهوم خوردم  کمیکردمو   یخنده ا  تک

 که بتونم دوست هاکان آصلن  ییتا جا دارم ی _نگهش م

 برم   گهی_خب داداش من دریدم

 ؟ ی بر ییخوا ی_عه م

به سمتش رفت و گونشو   ریحرفو زده بود دم  نی که ا  میبه سمت مادرم برگشت هردومون
 د یو بغلش کرد مادرمم اونو بغل کردو گونشو بوس  دیبوس

 ی موندی_خاله قربونت بره خب شام هم م مامان

 تونمیاما دوستشم نم موندمیخاله اگه پسرخاله هاکان آصلن بودم م گهی _نه دریدم
 بمونم 

داشت   جی بود گ دهینفهم یزیش نگاه کردم مامان که هنوز چکردمو به یخنده ا  تک
 کرد یبهمون نگاه م

 ی _نه که دوست هاکان آصلن تا حاال شام خونش نمونده حقم دار

سر به خونه بزنم لباسامو عوض کنم با    هیبرم  دیکردم با  ی..شوخکنهی_خب نه فرق م ریدم
 قرار دارم   یمانام

 د یابروم باال پر  هی

 ؟ ی_با مانام
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من برم کارنو هم از طرف من    گهیکمکش کنم خب د کمیبورس   ی_اوهوم..قراره توریدم
 خدافس  دیببوس

  دهیاز مبل ها نشستم امروز رامان فهم  یکی یکه بدرقه کردم به سالن برگشم رو  رویدم
 یبهش گفته بود اما بدجور یک دونمینم می ری از هم طلق بگ لی بود که قراره منو د 

گفتن ندارم حتما االن داره   یبرا  یزیخواست گفتم چ حیمو خورد کرد ازم توضاعصاب
بعد من    نکهیدستام مشت شد فکر ا  میاز هم جدا بش لی که قراره منو د کهیم  یخوشحال
مبل   یبه پشت  خوردمیشوهرش بشه خون خودمو م ای  ستهیبا  لیکنار د یا  گهیکس د

داشت   ف یدنده هم تشر  هیاون دختر کوچولو لجباز بود    گفتی راست م ری دادم دم هیتک
فکر   یا گه ی دتا بمونه چون بعد از اون محاله به کس  زدمی زور داشتم م یهرچ دیمن با 

سرمو باال اوردم بهش نگاه کردم کاش   یکنم مادرم وارد سالن شد بهم نگاه کرد به آروم
  کردمیپسر بچه ها بغلش م نیا ن یافتاد االن ع یدوسش داشتم کاش اتفاقات گذشته نم

 خام  الیخ یاما خب..هه زه  زدمیباهاش حرف م  کمی

به مشاور خونواده هم   ییخوا ی به روزت اورده به خاطر اون م یدختره چ نیا  ن ی_ببمامان
 ؟ یبر

دربارم فکر   ینطورینگاه کردم انتظار داشت نرم انتظار داشت ولش کنم واقعا ا بهش
 کرد؟ یم

 برم   خوامی_بله مامان م

قابل   ریکه غ ستی ن لیجنس ش نی بره بذار بره ا خواد ی_هاکان تو چت شده؟اگه مامانم
 دسرس باشه 

   دمیکش یپوف کلفه

   یانتظار ندارم که درک کن  یمامان ول  نطورهی_واسه من ا 

 تو بهتر از اون هم هست  ی_برا مامان
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نه بهتر از اون نه هم سطح اون نه مثل اون هرچند  خوامیخودمو م یلی _اما من د
 ذارم یاطرافم م ی نایبهتر یدست رو یدونیانتخاب من همتا نداره مامان خودت که بهتر م

 ن؟ ی بهتر یگی_به اون دختره آشپز ممامان

  ییا یتالیا   یکه اون مردا  گفتمی بهش م یکشت یاگه اون روز من تو   ستی _آشپز ساده ن
دختر همسن   هی  یبرا  نیا  یفهمیم  شدیم یالملل نی آشپز ب هیکار دادن  شنهادیبهش پ

  یدونیمن چه کار به مدرکو سطح سوادش دارم م  ؟اصلی چ یعنی هیاون که رشتش آشپز 
  اشیوقت تو برام مه  چیه ارهی ن خونه می ا  یو تو  دهیکه اون بهم م یه؟آرامشیچ
که لحظه لحظشو خوب و لذت  میمرد  ستمی که روبه روته ن یمرد  نی..کنارش ا ینکر

  یموندنشم هرکار  یدوست دارم مامان و برا  لرویبا عشق من د  کنهیم  یبخش سپر
 هی کنهیم  نی تام یبه خوب یکه تو برام به جا گذاشت  یمحبت  ی..اون همه کمبودها کنمیم

اونطور که    کنهیم  نیتام  لید خوامویکه م یهرچ خواد؟منمیم یاز زنش چ ش یزندگ از مرد 
 خوادیمامان..اونطور که هاکان آصلن م  خوامیمن م

 _واقعا که مامان

روبه روم که   شهیش یاز تو دمی موهام کش یتو  یکلفه دست  دمویکش ی رفتن مادرم پوف با
شده بودو داشت   میقا   واریکه پشت د دمیانعکاس کارنو د  شدیخونمم محسوب م وارید

 دادیبه حرفامون گوش م 

 باهاش حرف بزنم   کمی  ستیخونه ن ن یا  تو  می_پوف مرد

 زدم  یناخواسته لبخند محو  نی سرشو انداخت پا کارن

 کرد یآرومم م کمیبغلم   دیدویم دیشن یاالن صدامو م ییدا  ی_کاش کوچولو 

  یبه سمتم اومد به سمتش برگشتم ناخواسته لبخند دویاومد دو  رونی ب واری پشت د از 
پاهام گذاشتمش  یزدم بغلم کرد محکم به خودم فشارش دادم و بلندش کردمو رو

 هم بستم و موهاشو نوازش کردم   یدستشو دورم انداخت چشمامو رو

 آرومت کنم؟  تونمیم  لید نی منم ع یعنی_کارن



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1872 
 

 زدم  یمحو  لبخند

 دلم  زی عز  دیمنو آروم کن نی تونی مکه  نی هست یی تنها کسا  لی_تو د 

 اد؟ ینم گهی د لید  یی_داکارن

 دونم یسوالو نم  نی_جواب ا 

 اوردو بهم نگاه کرد   رونیآغوشم ب یسرشو از تو کارن

 یی که دا یدون یتو جواب همه سواالرو م ی_ولکارن

 دونم یبپرس حتما جوابشو م گهیسوال د هی  یول ییدا  دونمیبارو نم نی _ا

 گفت:  ع یفکر کرد بعد انگار به ذهنش اومده باشه سر  کمی کارن

 ؟ ی چ یعنی لیجنس ش  یی_داکارن

 کردم   یخنده ا  تک

 باشه؟  دمیم  حیآماده کنم براتم توض رکاکائویبرات ش میبر  ای_ب

 _باشه کارن

 

اتاقش به   یبودم کارن هم رفته بود تو ختهیر  یدنیخودم نوش یمبل نشستم برا  یرو
چون واقعا داشتم خسته   شه یم یتهش چ نکهیبه ا  کردمی کر ماتفاقات افتاده داشتم ف

 تو گلوم   دیازش پر   کمیکارن  یصدا  دنیبا شن کهویخوردم که   میدنی از نوش  کمی  شدمیم

 ؟ یی دا هی_اون چکارن

  یقیشونم زد نفس عم یتو کمیکوچولوش   یسرفه کردم به سمتم اومد با دستا  کمی
 بهش نگاه کردم  دمویکش

 تو اتاقت؟  ی_تو مگه نرفت
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 د یبه پشت سرش کش یدست کارن

دلم   کهویشام همبرگر سفارش بده  یافتادم بهت بگم برا   نیا  ادی_خب رفتم اما  کارن
 خواست 

   دمیکش  لپشو

 دم یهمبرگر سفارش م یی_چشم دا 

 کرده بودم نگاه کرد  مشی کنارم قا کمی که  یوانیبه ل کارن

 بخورم؟  دیگفته نبا لیکه د ه ی زای_از اون چکارن

 _اره 

 ؟ ی خوری_خب پس چرا تو مکارن

 من ظرر نداره   یبرا ستمی_من که همسن تو ن

بهم نگاه کرد   ستهیکه باعث شد کارن با  دمیعقب تر کش کمی  وانویبه سمتم اومد ل کارن
 اخم کردم  کمی

 _برو تو اتاقت کارن 

 خوردم آروم شدم  نو یمنم ا دیبخورم؟شا  کمی من    یذاری_نمکارن

 ن ی چپ بهش نگاه کردم که سرشو انداخت پا چپ

  یخوریاز اونا م  یشیمن دلتنگ اون م  نیخب توهم هروقت ع خوام ی م لروی_من د کارن
 خوام یمنم م

کنم از   یکار نکهیصدامو باال بردم از فکر ا  کمیبار   نیاول  یبهش نگاه کردم برا یعصبان
 شدم ی م یبخواد داشتم بدجور عصب زایجور چ نیسن از ا  نیهم

 برو تو اتاقت  خورهیبدرد سن تو نم نایا  گمی..مگه نمی_تو غلط کرد 
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بهمون نگاه کرد کارن   یبه سمتمون اومد با نگران عیشد سر  دایمادرم سروکلش پ  کهوی
 بود  ستادهی محکم روبه روم ا  ختیبغض کرد اما اشک نر

  شهیروز معدت داغون م هیور باالخره  نخ  هایاز اون کوفت  گفتی همش بهت م  لی_دکارن
 بخورم  دیمنم با  یبخور ییخوا ی اگه م  ای  یبخور دینبا  ای  ستی حاال که ن

  خواستیاصل دلم نم   طیتو اون شرا  کردمیهمه جسارتش نگاه م  نیتعجب داشتم به ا با
 دنده بودنو پرو بودنش به من رفته  هی  نیفکر کنم ا  نیبه ا

 نه ای تو اتاقت  یری _کارن م

دستشو از   عی جلو اومد دست کارنو گرفت خواست با خودش ببره که کارن سر عی سر   مادرم
 دیمادرم کش  یتو دستا 

بهم گفت که مراقب   نجایاومد ا لید  روز ی د یستیاما اصل نگرانش ن ی _شما مامانشکارن
 ش مراقبت کنم از  خوام ی باش منم م تی دا

کارن به سمتم اومد   کهوی  دونستمیبود من نم نجایا روز ی تعجب بهش نگاه کردم پس د با
 د یشد که دستمو محکم کش یچ کهوی دمیکارو کرده بود نفهم  نیا  ییکهویچون 
 شد  ریمبل بهش نگاه کردم که اشکاش سراز  یرو  ختیر میدنینوش

آروم   یمنو بغل کن  یگیمگه نم کنمی..من آرومت م؟یی از اونا نخور باشه دا  گهی_دکارن
که برگرده فقط تو از  کنمی ازش خواهش م  زنمیزنگ م لیبه د دمیبهت قول م ؟منیشیم

 بشه   تی زیچ  خوامیاونا نخور..نم

آغوشمو براش باز کردم معصومانه به سمتم اومد بغلش کردم آروم نوازشش  یآروم به
 گفتم:  یحن آرومکردم با ل

  زیعز ید یوقت منو از دست نم چیکارن..تو ه شهیحالم بد نم خورم ی_من از اونا م
 نکن  هیگر خورمی نم گهیدلم..باشه د

   کردیمبل نشسته بودو با غم داشت بهمون نگاه م  یمادرم نگاه کردم که رو به
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نو به هزارتا  کار یتار مو   هینگران باباشونن؟ شونی از اون بچگ  یگفته فقط دخترا حت ی_ک
 دم یدختر هم نم

   دمی بوس شویشونیکارنو پاک کردمو پ یروشو ازم گرفت بلند شدو رفت اشکا مامان

 ؟ ییدا  میبخواب می_برکارن

ازشون باال    رفتموی بلندش کردم همونطور که به سمت پله ها م نی زم یاز رو یآروم به
 گفتم:  رفتمیم

 ؟ یبخور ییخوا ی_شام نم

 خوردم  ادی ز  رکاکائویش  تونمی_نه نمکارن

 گفت:  ع یسمت اتاقش رفتم که سر  به

 شما بخوابم؟  شیامشب پ  شهی_مکارن

  یهم وقت  دمیخوابیزودتر م کمیهم خودم   ینطور یا  گهی بدم نم دمی نگاه کردم د بهش
تخت   یگفتمو به سمت اتاقم رفتم رو  ی باشه ا برد یخوابم م کردمیکنارم بود کمتر فکر م

تخت نشستم ملفرو روش    یگذاشت کنارش رو لیبالش د  یگذاشتمش که سرشو رو 
 بهش نگاه کردم   دمیکش  ومملفرو ر  دمیخودمم کنارش دراز کش دمویکش

 م یدیخوابیباهم م ی بود االن سه نفر لی _اگه دکارن

 به روش زدم   یلبخند

 ییدا  ری_شب بخکارن

 دلم زیعز  ری_شب بخ
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رفتم وسط پله ها چشمم به مادرم   نی و از پله ها پا دمیم کشبه کت و شلوار یدست
 افتاد  

   ستی شده مامان؟انگار حالت خوب ن یزی_چ

  ستادمی تر رفتمو روبه روش ا نی رنگ و روش خوب نبود پا کمیبهم نگاه کرد   مادرم
 موفق نشد   ادیکرد لبخند بزنه اما ز  یسع

 سالنه    یهم تو ری_نه نه خوبم کارن رفت مدرسه دم مامان

 بود؟خبر نداشتم  نجایعه ا دیابروم باال پر  هی

 ست؟ ی ن تی زیچ  ی_مطمئن

 _نه خوبم..برو پسرم مامان

برداشتم به سمت سالن رفتم با   ینگران بودن پی ر یمنم چه ت  ییکهوی ازش گرفتم  رومو
 به سمتش رفتم بلند شد باهام دست داد ریدم دنید

   ؟ی کنیکار م  یچ نجایوقت صبح ا   نیباشه ا ری_خ

  خواستی مدرسش م  یبودم برا  دهیکارن دارت خر یبرا  یاز طرف می_اومدم باهم بر ریدم
 زود اومدم بهش برسونم نی به خاطرهم

 دم یکش میشونیبه پ یدست

 نبود  ادمی _اصل 

  یرفته ول ادتی بهم گفت که براش بخرم تو  نجایکه اومدم ا  روز ینداره د ی_اشکالریدم
 ارهیبه روت ب خوادینم

   هیا  دهی _پسر فهم
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بود بهش گفته بودم   لی بود از طرف وک سکالمی م یدراوردم صدا  بمیج یاز تو   لمویموبا
 بده  سکال ی کارارو با زنگ بهم نگه امکان داره وقت نداشته باشم جواب بدم همون م

 شده؟  یزیچ شبی اونجا افتاده د  تی دنینوش وانی _لریدم

 باز کردم همزمان گفتم:  امکویپ

شد آخر سر نذاشت   یریدرگ کمیآروم شم کارن اومد   کمی بخورم  خواستم یم  شبی_د
 خت یبخورم ر

 د یابروش باال پر  هیبا تعجب  ریدم

 ه؟ یاون چ دونهی_اونوقت اون بچه از کجا مریدم

 دونهیازش م   نویداده فقط ا  صی تشخ دهیداده رنگشو که د حیبراش توض لی_حتما د 
 بهش گفته لید نمیا  ستیمعدم خوب ن یبخورم برا  نکهیو ا  کنهی آرومم م خورمیم

 بود دهی همچنان ابروهاش باال پر ریدم

 داده که کاراشو راه انداخته  امیپ لهیوک میر ی_خوبه وقت مشاورمونم جور شد امروز م

 ؟ ی زود ن ی_به اریدم

طول   ادی ز  خوامیدنبال کاراش باشه نم عتریدادم که سر  شتر یپول بهش ب کمی روز ی_د
 زودتر تموم بشه  خوامیبکشه م

 زودتر تموم بشه یی خوای_البته مریدم

 بگه یچ  خوادیم  لیزودتر بدونم د خوامی_من م

 افتاده باز نگاه کرد  وانیمبل نشست و به ل  ی رو  ری دراوردم دم بمیج یاز تو   لمویموبا

فقط دخترا نگران باباهاشونن   کردمی م دختردار بشم فکر خواستی_منو باش دلم مریدم
 خصلتو دارن که دلسوز باشن نینگو پسرام ا 
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 بدم جا و مکانشو براش بفرستم  لیبه د  سکالیم ه یگفتم..بذار  نویهم  شبی_اتفاقا منم د

 ؟ ی بهش خبر بد  یخوا یم امی_با پریدم

 نگاه کردم مردد گفتم: بهش

 _زنگ بزنم؟ 

 ن ی _برو خونش باهم برریدم

هم   کردیمبل نشسته بود هم به من نگاه م   یباال گرفتمو کامل بهش نگاه کردم رو سرمو
 افتاده  وانی به اون ل

 ست یهواست ن نکهیمثل ا   ری_دم

 کامل به من نگاه کرد  نباریا

  رونیاونو واسه شام ب خوامینم  میاز هم جدا بش می خوایکه م میهست  ییما زوجها  ری_دم
 انواده واسه مشاور خ  م یبر می خوایببرم م

 از سر جاش بلند شدو به سمتم قدم برداشت  ریدم

 کنه؟ یازت پنهون م  ییزایچ هیداره   لی د یکن ی_برادر من مگه تو فکر نمریدم

 داره؟  ی_خب اره چه ربط

 نیبب یتا بفهم   یکنارش باش یهمش باهاش باش  دی_ربطش به ارتباطشه خب باریدم
بخواه و ازش سوال بپرس فقط   حیهمش تحت فشارش بذار ازش توض گمی من بهت نم

 بگه یز یچ هیخودش بخواد   دیشا شهیکه معلوم نم ینطوریهمراه و کنارش باش ا 

 باهوش بود  یلیشونش گذاشتم الحق که پسرخاله خودم بود خ یرو  دستمو

 تو  شیپ می ای آدرس مطبتو بده ب میما خبر نداشت  وی تو مشاور خانواده بود نی_واال آفر 

 د یکردم خودشم خند  یتک خنده ا  بعد
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 کنه یشی چاره اند  دونهیمشکلت خودش نم  یکه برا ی_مشاورریدم

 مبل نشستم مشکوک بهش نگاه کردم   یرو

 تو چه طوره؟  تی رفت وضع ادمیمشکلت خودم غرق شدم که تورو    یتو نقدری_من ا

داشته باشم  یزی سوپرا هی هرلحظه    یممکنه تو  یمن نامعلومه ول تی _واال وضعریدم
 قمه ی ال ییزا ی چ هی گهید

 لبخند کنج لبم گفتم:  هیکردم با  یخنده ا  تک

 زا یچ ن یتو هتل و ا خورهیبه مشامم م یمتفاوت  ی_بوها

 ؟ یبرام به پا گذاشت مونهیپنهون نم یز ی_از تو هم چریدم

 دم یبه نشونه تاسف تکون دادمو خند یسر

 شه یم یچ مینی بیباهم م یعجله کن  ستین یاز ین خوادی نم سای وا ی_ولریدم

 یشی وارد نم ییتنها  دیبه سال جد گهی بهم م ییصدا   هی_

 د یخوبه شا  یی_عجب صدا ریدم

 

 ( لی)د

  دنیتا فهم لیو ن  نیلیآ کردمینشسته بودمو داشتم به روبه روم نگاه م نهیبه س دست
نشسته بود  ادیمبل کنارم البته با فاصله ز  یهاکان اومده رفتن تو اتاقاشون هاکان هم رو 

نه هاکان اما من باالخره   زدمیم  یهم داره نه من حرف ایمزا  نی بله خب مبل سه نفره از ا
 سکوتو شکوندم 

 وقت هدر بره  ینذاشت نمیبی_م

 بودن کار منه  یو جد   عی ..سرلیتاجرم د هی_من  هاکان
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 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیا  بدون

 ..خوبه ی_جد

 ی ریبگ  متوی تصم یتونینکنه تو نم هی_چهاکان

 ؟ ی _درمورد چ

 _البته که درمورد طلق هاکان

 هستم  یجد یلیاز خ  شتریب کمی یهستم..حت ی_نه جد

 م یوقتو هدر ند  ییخوا یخوبه پس اگه م یلی_خهاکان

 م یزدیهردومون با طعنه و حرص باهم حرف م میکردی بهم نگاه نم هنوز 

   یاریب فی تشر نجایبود الزم نبود تا ا   یکاف یداد یم  امی_پ

 ..یکارو کنم ول نیهم  خواستمی_مهاکان

 زدم  یپوزخند

 ؟ ینکرد  نکاروی_پس چرا ا 

خاطر    نی به هم یشیگم م یکن دایآدرسو پ یتونینم یکنیم  ریگفتم د دونمی _نمهاکان
 اومدم 

چه قدر   خوردمیحفظ ظاهرم بود وگرنه از درون داشتم حرص م یلبم فقط برا  یرو  لبخند
شده   رهیروبه رومون خ واریو همونطور که به د  میکردیخوشحال بودم که اصل بهم نگاه نم

 خورم یچشمام بخونه که دارم حرص م  یاز تو تونستی نم ینطوریا م یزدیحرف م میبود

 گم شده باشم  ادی نم دمای هستم درضمن  یقی_هاکان جان من آدم دق

و حساب   قیکه تو جنگل به خاطر اطلعات کامل دق یروز  ی_حتما فراموش کرد هاکان
 م یشدتون گم شده بود 
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 اون روز افتادم   اد ی  کهویکردم   یمکث

 کرد ی_اون روز فرق م

که از امروز فرق   یزیچ میاز همه دور بود ییو من تنها  ل؟توی د کردی _چرا فرق مهاکان
 ه؟ یداده چ رییتغ ینطوریکه تورو ا  یزیچ  ه؟درواقعیچ ی کرد

باال انداختم   یبه سمتش برگردم شونه ا  نکهیفرار از جواب دادن به سوالش بدون ا  یبرا 
 لبخند گفتم:  هیو با  

 م یبه نظر من وقتو هدر ند  میزنیامروز با مشاورمون مفصل حرف م گهی د نوی_ا

 به سمت اتاقم رفتم تا خودمو آماده کنم  یحرف  چید شدم بدون هبعد از سرجام بلن و

 

 .... 

بودو ورق   زیم  یکه رو ییمبل داخل اتاق مشاوره نشسته بودم داشتم مجله ها  یرو
به   نکهیبدون ا کردینگاه م رونی بود داشت به ب ستاده یهاکان هم مقابل پنجره ا  زدمیم

 سمتش برگردم گفتم:

 پرسه؟ یم  ی_به نظرت چ

 ؟ یاسترس دار نقدری..تو چرا ادونمی _نمهاکان

 _استرس ندارم 

 ه ی_حتما به نظر من اونطور هاکان

 نطوره ی_هم

نشست به   شدیاتاق که کنار دست من م یتو  ی راحت یاز مبلها  یکی دسته   یرو  هاکان
 گم یم یچ  نهیسمتش برگشتم که بهم نگاه کرد بب
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و   گذرهیزود م ینطوریا  میگب زیچ هی میاول باهم توافق کن نی بهتره از هم نی_بب
 م یر یگی طلق م می خوا یهمونطور که م

 م یبگ زی چ هی_باشه به نظر منم هاکان

زودتر کارشونو حل کنم  خورنی بدرد هم نم نهایبگه ا می ایزوج بد به نظر ب هیمثل   ی_حت
 جدا بشن 

 خندش گرفته بود  اوردم یکه درم یی زد حتما از اداها ی لبخند محو   هاکان

 تو ادامشو بگو   گم یمن اولشو م م ی_توافق کردهاکان

 _باشه 

تو   یگفتن دار یبرا یاصل چ  یوسط حرفم بگ یبپر  زنمیحرف م یوقت  هی_نظرت چهاکان
   یبه حرفام گوش داد  ینشست یک

 باال انداخت یباال دادم که شونه ا  ییحرفشو که گرفتم به سمتش برگشتم ابرو طعنه

بگو    ییخوایبنداز گردن من..م روی فداکار و مظلوم واقع بودم همه چ شهی_همهاکان
 ترسونهیمنو م  کهوی  کنهیبغل م رهیگی منو تو خونه م کهوینداره  یتعادل روان زنهی کتکمم م
که شوهر   خوام یم  جانیه کمیدلم   ریزده ز  ادیز  یجور حرفا بگو خوش   ن یاز ا کنهیبلندم م

 نهک نشی تام تونهی عاشقم نم

   یچه قدر شوخ شد تیوضع  نیا  ی_هاکان تو 

  یانگور تو  ی دیبه خوردم م یو ی که به زور ک گمیمنم به مشاور م  ستین ی_نه شوخهاکان
بخورم سر   میدنیاز نوش کمی خوام یهروقت که م ی ذاریداره نم تی چون خاص یزیدلمم بر 

 گه ید  اتیچرند نیاز ا  میکارن جروبحث دار  تیترب

مجبورم پا    یدوست ندار یماکارون   یتو یچون نخودفرنگ یبگو به خاطر جنابعال نمی_ا
 زم ینر  ینخودفرنگ یماکارون  یعلقه خودمو کارن بزارم و تو یرو
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 یماکارون ییخوا یگفتم هروقت م ی_براتون راه چاره گذاشتم خودت قبول نکرد هاکان
 مال منو جدا درست کن   یدرست کن

 تو هاکان  ییکنم چه قدر پرو دو نوع غذا درست   یعنی_آها  

  یتو  یربهداشتیغ یاز آش ها  رونیب میر یم  ی_منم به خاطر تو و کارن مجبورم وقتهاکان
  یتا آش تو کننیپسند م یابون ی آش خ شتریپارک ها بخورم چرا؟چون همسر و پسرم ب

 رستورانو 

در اتاق باز شد همراهه هاکان از سر جامون   کهویبدم که  شوی پرو نهمهیجواب ا خواستم
 لباش نشوندو به سمتمون اومد   یرو یخانوم مشاور در اتاقشو بست لبخند  میبلند شد

 د یخوش اومد دینیبش دی کردم بفرما ر ید دی_ببخش

 _سلم هاکان

 _ممنون سلم 

دستش    یکه نشست منم نشستم هاکان هم کنارم نشست مشاور به پوشه تو  مشاور
 رد انگار پرونده ما بود بعد سرشو باال اوردو بهمون نگاه کرد ک  ینگاه

اول شما حرف   نهیخانوم من گونول کاراوت هستم روش کار من ا  لی _خب آقا هاکان د 
 ن ی هم دمی من گوش م  دیزنیم

 م یحرفش تکون داد  دی به نشونه تا یسر هردومون

 د؟ یکنی _خب اول کدومتون شروع مگونول 

  یکه بخواد جواب سواال  ایبچه مدرسه ا  نیا  نیهاکان ع میبه سمت هم برگشت هردومون
 معلمشو بده گفت: 

 _من هاکان

 سمت گونول برگشتم که انتظار داشت اول من شروع کنم به
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 خانوم کاراوت  م یگفتن دار یحرفا برا  یلی_خ

 د؟ یدار یآقا هاکان درباره خانومتون چه مشکلت دی _بفرماگونول 

بهش کردمو رومو ازش   ینگاه میراست شد به سمتش برگشتم ن شی صندل  یرو  هاکان
  ینطوریا گهی م یخوب ی زایاالن چ دونستمی م میکه مثل قهر می ایبه نظر ب نطوریگرفتم که ا 

 باشه رگذاریتاث مونمی تو روند جدا دیشا

 ندارم  یمشکل چی_درواقع من ههاکان

و به    کردی با تعجب بهش نگاه کردم اما اون اصل به من نگاه نم دیلبم ماس  یاز رو  لبخند
 کرد یگونول نگاه م

 ست یمشکل ساز ن  یلیخ نیمرموزه پر از رمز و رازه اما ا  کمی  لی_د هاکان

 تفاوت ادامه داد    یبهش زدم اما اون ب یتنه ا  یآروم به

 ه نیاومدنمونم هم نجایا  لی دل گهیم  ی_و من کنجکاوم بدونم اون چهاکان

بود با   کی بهم نزد  کمیحرص بهش نگاه کردم که خونسرد به سمتم برگشت صورتامون   با
 بدم  حی توض دیحرکت چشم بهم فهموند که با 

 د ی خانوم شما بفرما لی_خب دگونول 

افتاد   زیم  یچشمم به پارچ رو کهویبگم  یحاال چ  دونستمینم دمیبه موهام کش  یدست
 به سمتش برگشتم 

 آب بخوام؟  تونمی_من م

به پاش زد و روشو از  یضربه ا یزد به آروم یعکس العملم پوزخند  نیا  دن یبا د  هاکان
که داشتم آب   ینیدر همون ح ختمیخودم آب ر  یبرا  کمیهردومون گرفت خم شدم و  

 گونول شروع کرد به حرف زدن   خوردمیم

 شما چه طوره؟  نیزوج ها عدم ارتباطه ارتباط ب نیمشکل ب  نی_بزرگتر گونول 
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 گفت:  ع یبزنم که هاکان سر  یحرف خواستم

 رفت  نی از ب کهوی ی قبل بود ول ستین یما رابطه سالم ن ی_بهاکان

  ل یداده به نظرتون دل ری مس ر یی تغ کهویرابطتون   نمیبیکه م ییخانوم تا اونجا لی_دگونول 
 ه؟ یمسئله چ  نیا

   کردیداشت بهم نگاه م یمنتظر و جد   هاکان

 رونه ی ب ی..اتفاقهالشی_خب..درواقع..به نظر من..دل

 ؟ یبد  حیتوض شتر یب شهی_مگونول 

که سمت   یدست شدیمبل گذاشته بود که م یلبه پشت ی دستشو که رو یبه آروم هاکان
 تکونش داد اما به سمتش برنگشتم  یمن بود به آروم

 ه بد  حیتوض شتری ب کمی  لی_د هاکان

 گونول نگاه کردم  به

 موضوع حرف بزنم   نیدرباره ا  ستمی_من واقعا آماده ن

بعدش به   ادیتوقعات به وجود م یبعض میدار  ی_تو رابطه ها هممون اشتباهاتگونول 
 شنهادیپ  شهیموضوعو درک کنه من هم  نیکه ا  میو انتظار دار میگی طرف مقابلمون نم

اما دوست   دیباش دیتونیکه زوج ها باهم حرف بزنن و دردودل کنن زنوشوهر م کنمیم
 د یباش شهیهم م

دو ضربه به بازوم زد که  یهاکان با همون دستش به آروم دیحرف مشاور که رس  نجایا به
 باعث شد با حرص به سمتش برگردم 

 خوب گوش کن  نی _ببهاکان

به   رهی خواست روشو از من بگ گمینم یزیو چ  کنمیباز سکوت م کرد ی که فکر م هاکان
 گفتم:  یبا لحن تهاجم عیسمت گونول برگرده که سر 
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 _چرا من گوش بدم تو خوب گوش کن 

 خودشو حفظ کرده بود  تیبهم نگاه کرد هنوز موقع هاکان

برو اول به شوهرت بگو   یدار یهر مشکل  گهیخانوم دکتر داره م لید نی _ببهاکان
 یکن  دایتت نجات پاز مشکل یتونی سرخود نم  ینطوریا

 ..اما من..قای_دقگونول 

 اجازه باال اوردمو گفتم: یدستمو به معن  کهوی

 گونول خانوم  قهی دق هی_

  یبعض دادمویهوا تکون م  یدستامو تو کهی گذاشتم درحال زیم  یدستمو رو  یتو  وانیل بعد
تند تند  کردمی اما تمام مدت به گونول نگاه م کردم یحرفام به هاکان اشاره م  نیوقتا ب

 شروع کردم به حرف زدن 

  خوام یمن ذاتا م  دیبشنو  روی مهم یزا یچ یلیخ د یبا یعنی  دیزنیحرف م  ینطوریا  ی_وقت
من   کنهیگوشم بده درک نم دهی منطقه گوش نم یهم دوست دارم بگم آدم ب  یلیبگم و خ
 بگم؟  یچه طور

 ستم؟ ین  ی_من منطقهاکان

 گفتم:  یبه سمتش برگشتم تهاجم کهوی

 ؟ ی ستی_ن

کار   یدنبالت اومدم تو چ نقدریباشم؟ا  یمنطق تونمیچه قدر م گهیمن د د ی_ببخشهاکان
 ؟ ی کرد

 لحظه  هیخانوم    لی..دکنمی _آقا هاکان خواهش مگونول 

 میذاشتیبزنه اما ما نم یحرف   خواستیبه سمت گونول برگشتم که همش م عیسر 
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 دیلطفا صبر کن قهی دق هی_

 گفتم:  دادمی که دستامم تکون م یطور یو تهاجم  یسمتش برگشتم با لحن حرص به

  ینموند که باهام نکرده باش ینوزول خور پول قرض گرفتم کار  هیاز  نکهی_فقط به خاطر ا 
 هاکان 

 گرد شده و تعجب گفت:  ی با چشما گونول

 _نوزول خور؟ گونول 

 گفتم:  عی سمتش برگشتم با همون لحنم سر به

 دم یپس م ممینوزول خور ساده درضمن دارم بده هیفقط  نی _اره نوزول خور هم

به خودشون   یاما چهره خونسردو واقع زننیکه دارن طعنه م  یینا یا  نی هم ع هاکان
 اره تکون داد  یدستاشو به معن رنی گیم

 ست یبرات مهم ن یچی ه یعنی ستیبرات مهم ن یراحت نی_به همهاکان

 خت یخودش آب ر یبرا کمیاز سر جاش بلند شد   گونول

هستن اگه باهاتون   یخطرناک   ینوزول خور اونا آدما  دیگی م دی خانوم شما دار لی_دگونول 
 ن؟ یکرد یکار م یچ  کردنیم  یکار هی

 باال اوردو روبه گونول گفت:  دی تا یدستشو به معن هاکان

 خانوم دکتر  دتونمی_کامل هم عق هاکان

 دم یهامو م  یفکر کن که خودم دارم بده جشیهاکان اما به نت یباش ی تونیم  دهی _هم عق

 بهم نگاه بکنه به گونول نگاه کرد  نکهیبدون ا هاکان

 ذاره ینم شهینه نم گهی من بدم م  گمی_مهاکان

 ی دار یپولدار نی خانوم شوهر به ا  ل ی_بذار بده دگونول 
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 : دمی غر کردمیفته بودم به سقف نگاه مسرمو باال گر  کهیحرص درحال با

 دم یبده خودم دارم م دیمنه چرا شوهرم با ی_خانوم گونول بده 

 م یمغرور هست یلی_اووووه..خهاکان

 م یهست  نطوری_هم

 ره؟ یگی نوزول خور االن چه قدر سود م نی ا  دی_صبر کنگونول 

 سو سو تکون داد یدستشو به معن هاکان

 نبود   ادیدرواقع سودش ز  یعنی گرفت ی_از صد دو م

 بود مشکل داشت   ادیاگه ز  ی نداره ول یمشکل گهی نبوده د ادی_اره خب سودش ز هاکان

بره   خوادی برش داشت از حرفاش معلوم بود که م  زی م یگونول زنگ زد از رو  لی موبا  کهوی
 گفت:   عیتماسو که قطع کرد به سمتمون برگشت سر 

 خدافس  هی فور یلیبرم خ دیمن با دی_ببخشگونول 

 سه بار دست زدم   یبلند شدو رفت با رفتنش با فاصله زمان عی بعد سر و

 ی کرد  وونهیآقا هاکان زنرو رسما د  کی _تبر 

 ی کرد  وونشی_فکر کنم تو د هاکان

 کرد  وونشید  یبدونم که ک خوام ی م  نجایمن هم  م؟االنیبکن نمیا  ی_دعوا 

 بهم نگاه کرد  یسوال  هاکان

 نشدم  م؟متوجهیکنیدعوا م یسر چ می _واقعا ما دار هاکان

 شه یداره م می خوای که م  یهرچ میبدون  رویز ینداره چ یلزوم می_به نظرم ول کن

 ورق زد  کمی از مجله ها برد   یکیدستشو سمت  هاکان
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 بگم  خوام ی م  یزیچ هی_ هاکان

  هیزن بود که داشت با کوزش به  هیتابلو از   هینگاه نکردم داشتم به روبه روم که  بهش
داد سرشو   هی تک یخودشو به سمتم کشوند به پشت  کمیهاکان  کردمینگاه م  دادیگل آب م

  یپسره دراز چه طور نیکه گوشاش همسطح شونم بودن ا یشونم گرفت طور کی نزد
 گهی د دهیکش نی نگاه نکنم حتما خودشو پا هشبهتره ب یکوتاه شد؟ول نقدریا  کهوی

 ؟ ی دوسم ندار ی بگ یونت ی_مهاکان

حاال صورتامون کامل هم تراز هم بود    دیذره خودشو باالتر کش هیسمتش برگشتم که  به
شکوند   نمونویهاکان سکوت ب  لی زنگ موبا  یصدا   کهوی  میشده بود رهیهم خ یبه چشما 

  کی که حاال گوشم نزد یتر شدم اما سرمو کج کردم طور کی نکرد بهش نزد یاما اون توجه
 وردارم  لشویتا موبا   کردمیملباش بود و داشتم دستمو دراز 

 لنت یرو سا یبذار ی_فکر کنم فراموش کرد 

به موهام   شو ینیب یبرداشت به آروم بشیج یاز تو   لشویکرد موبا ی تک خنده ا  هاکان
 که باعث شد بهش نگاه کنم دیمال

 موهات تنگ شده بود  یبو  ی_دلم براهاکان

شد که باعث شد آروم من عقب بکشم به همه   کی به صورتم نزد کم یقطع کرد   وتماس
 صورتم نگاه کرد  یاجزا 

  نیاون وقت همه ا م یگریمقابل هم قرار م  یجور هی یروز  هیباالخره   دونمی_مهاکان
انتظارامو دونه دونه به رخت   نیحرص خوردنام ا  نی ها ا یدلخور نیها ا  یدلتنگ

 ام ی از خجالتت در م  کشونمویم

 گفت:  یشدو به آروم خم

ختم   یا  گهید  یکه بحثو به جا ید ینوزولو وسط کش یکه از عمد پا  دونمیم  نمی_اهاکان
 خانوم   یکن
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دراز کردمو از تو دستش   لشیدستمو به سمت موبا  یزنگ خورد به آروم لشیموبا  دوباره
 زد  یلبخند  یبود بهم نگاه کردو به آروم لشیبه صفحش نگاه کردم وکبرداشتم  لشویموبا

 کردناتم تنگ شده بود یفوضول نی ا  ی_دلم براهاکان

 لت یوک یک یاون  کنهیطلقمونو م یکه کارا  یلیوک  نینه ا تهیخصوص  لی دلتنگ وک ی_آقا 

 دستشو به سمتم اورد  یبه آروم هاکان

 ؟ ی دیخودت جوابشو م ایبهم  شید ی_مهاکان

بهم زدو   یبهم زد چشمک یبه سمتش گرفتم که لبخند محو مردونه ا  لویموبا   یآروم به
 تماسو برقرار کرد 

 .. لی جناب وک  دی _الو بفرماهاکان

  یکاراش تنگ شده بود برا  نیا  یزدم منم دلم برا  یپنهون از نگاهش لبخند  ناخواسته
  شدیم ی معجزه بشه خدا چ  شدیم یطرز لحنش چ نیآروم حرف زدنامون هم نیهم

 توهم هاکان شدم  ی واقعا؟متوجه اخما

که فکرشو بکنم دست به کار شد..باشه تو خونم  یزی از اون چ عتر ی_پس سرهاکان
 ام یمنم االن م نمتونیبیم

 سمتش برگشتم  به

 شده؟  ی_چ

 انداخته  ان ی کارن پروندرو به جر یگرفتن سرپرست یبرا  نی_انگهاکان

 بهش نگاه کردم اما خونسرد گفتم: ینگران با

 ره ی گیکارنو م یکنه مگه نه؟چون لمان خانوم هست لمان خانوم سرپرست یکار تونهی_نم

 سر جاش بلند شدو به سمت در رفت  از 
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 ی سرمون اورد  ییچه بل لی د دونمی _نمهاکان

 بلند شدمو به سمتش رفتم  عیسر 

 هاکان   یسیا و  شهی_م

 بهم نگاه کرد  دمیپوشیداشتم کتمو م کهی به سمتم برگشت درحال ستادی ا  هاکان

مهم بود ازم به خاطر کارن جدا    ل؟براتیبرات مهمه د ؟مگهیی ایتوهم ب یی خوای_مهاکان
 ی شدینم

 رسه ی به مادربزرگش م شیکردم گفتن سرپرست قی_برام مهمه قبلش تحق

 رسه یداره م نی _اره خب ببهاکان

 بازوشو گرفتم به سمت در بردم  دمیکش یهوف

 م ی_با من کلکل نکن بدو بر 

 

 )هاکان( 

 خودمو حفظ کنم   یکردم خونسرد  یاما سع  دمیموهام کش ی تو یدست یعصب

 بشه؟  روز یامکان داره که پ  نیانگ یعنیشه؟ یم  یپرونده چ نی آخر ا دیکنی_خب فکر م

 کنه  شونی قو یلیخ تونهیپرونده طلق دستشون باشه م نی_در واقع ا لی وک

 کارن بشه  یول  تونهی _اما لمان خانوم هست اون ملید

بودمو بهشون   ستادهیشلوارم برده بودم روبه روشون ا  بیج یکه دستامو تو  همونطور
 کردم ینگاه م

 ره ی گیم یم ی دادگاه چه تصم دونمینم یاحتماله ول  هی نمی_البته ا لی وک
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نگاه    یجور هیمادرم زنگ خورد بهش نگاه کردم که داشت به صفحش    لی موبا  کهوی
 یک یعنینگاه کنه   لشیبه موبا ینطوریمشکوک بهش نگاه کردم سابقه نداشت ا کردیم

 بهش زنگ زده 

 جواب بدم  نویا د یبا دی_ببخشمامان

فکر بودو ناراحت   یتو  یبرگشتم که حساب لیبعد بلند شدو رفت با رفتنش به سمت د و
 نگاه کردم  لی بود به وک

 جلسه دادگاه مشخصه؟  نیاول  خی_تار 

 _هنوز نهلی وک

 جهی درنت رهیحزانت کارنو بگ  دیمامانم با  می باشه اگه طلق هم گرفت یراه هی  دی_با
 بزرگتره  یلیخ نیمادربزرگ کارنه از انگ 

 بود بدون توجه به اون حالش گفتم: ختهیبهم ر یکه اومد حساب  مادرم

 شه؟ ی م یزی چ نیکن اصل همچ تی توهم شکا یبگو مامان حت یزی چ هی_تو هم 

 شه یم  ی_از نظر قانونلی وک

که   ی_هاکان..من هنوز درد دستام وجو دداره بعد از اون تصادف و دوران افسردگمامان
 استفاده کنه  همونیعل نایاز همه ا  تونه ی م نی گرفتم انگ

من برم   نیجلومونه اجازه بد  یپرونده سخت یلیخ گهیمان خانوم راست م_للی وک
 کنم  یاطلعاتو بررس

 شم ی _البته بدون فوت وقت ممنون م

 بلند شد باهاش دست دادم  لمیوک

 _منتظر تماستون هستم 
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 ر ی_حتما..روز بخلی وک

 د یکش یمادرم پوف  لی رفتن وک با

 م یکن یکار می تونی _انگار نممامان

 یکار  گفتی دست به کمر به پارکت ها نگاه کردم مادرم راست م دمویکش یپوف
 ذاشتم ی دست م ی دست رو یبه راحت دیاما نبا  میبکن میتونستینم

 میکن  یکار هی  دیبا دیپا پس بکش شهیراحت نم ینطوری_الید

  ییکارا هی  دیبا یگیجلوم م یبه خاطر تو سرمون اومد االن اومد  نایکل ا  لی_د مامان
 ؟ یکار کن یچ  یدار یسع میبکن

بهش بگم مادرم بود وگرنه   یز یچ تونستم یو به مادرم نگاه کردم نم دمیبه لبام کش یدست
 قتل کرده باهاش حرف بزنه لی اونم با اون لحن انگار د ینطوریا  دادمیاجازه نم

  ح یتوض تویحرف زدم وضع لی با وک رنی که بتونن کارنو ازمون بگ کردمی _من فکرشو نملید
 ره ی بگ شویسرپرست تونهیمادربزرگ کارن م  دیری به من گفت شماهم طلق بگ دادم

 د یبه موهاش کش یکلفه دست مامان

ممکنه   می بر شیروند پ نیبا هم میختیبهم ر یحساب  گهیم  یزیچ هی  یهرک یعنی_ مامان
 م یکارنو از دست بد

تمام با   یرحم یبرگشتم بهش نگاه کردم اونم حالش بهتر از من نبود اما با ب لیسمت د  به
 توهم گفتم:  یبا اخما  یلحن جد 

..هرگز  بخشم یتو رو هرگز نم  رهی بتونه کارنو ازم بگ ن یبشه انگ یزیچ  نی..اگه همچلی_د
 ل ید

 بلند شد دنبالم اومد  عی سر   لیرفتم د ی سمت در خروج به

 _هاکان..هاکان لید
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انگار کارن   کردیداشت داغونم م یبد بود همه چ یلیه سمتش برنگشتم حالم خب اما
  گهیگفت "کارن" و بعد د لی د کهویشده بود چون  میقا ییجا  هیبودو  دهیحرفامونو شن
  نیدلخور حق من ا  یلیازش دلخور بودم خ ادیدنبالم ب خواستمیبهتر نم ومدیدنبال من ن

 نبود

 

 )رامان( 

پروندرو باز   نکهیو هاکان هم ل ید نکهیبهمون گفتن ا  نو یها ا   لی_رامان جان وکنایسول
 شانسمون باالس  یلیگرفتن کارن خ یبرا  یعنیبوده   یکردن برامون کاف

قدم   هی ناینگاه کردم سول کردی داده بودو داشت بهمون نگاه م هیتک واری که به د نیانگ به
 شد  کی بهم نزد

 کارن  یخوب یبرا  کنمی کنار ما باش خواهش م ندفعهیرم اخواهش دا ه ی_فقط ازت  نایسول

 زدم با طعنه گفتم: ینگاه کردم پوزخند بهش

 کارن؟  یخوب ی_برا 

 _البته نایسول

ازم   یکم نایگرفتمو به هردوشون نگاه کردم سول  خچالیاز   مویتر شد تک ظیغل پوزخندم
  کردمینگاه م  شدیاز گور اون بلند م  شایآت نیکه همه ا نیفاصله گرفت همونطور به انگ

 گفتم:

  نوینداره ا  یذره هم براتون ارزش  هیکارن  یکه خوب  دونمین؟می_شما منو احمق فرض کرد 
 نم یبیدارم م

و هاکان   ل ی خب د رنی گیشد؟دارن طلق م یکارن بود چ لی _رامان درد هاکان و دنیانگ
بهمون کمک   کنمیخواهش م  همونی تنها م  شدن؟بچهیجدا م دادنیم ت ی اگه به کارن اهم
 می براش باش میتونیم  یما پدرومادر خوب شه یاون خوشحال م  میر یکن ما بچرو بگ
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 صدا زدم   نارویبود سول فی اون مردک کث  یکه نگاهم رو همونطور

 نا؟ ی_سول

  عیبودو سر  دهیکارم چسب زیبود به م دهینگران و ترس یلیخ افشیسمتش برگشتم که ق به
بده مگرنه اونجا   هیبه لبش تک خواستهیبرداشت حتما م زی م یلبه ها  ر یدستشو از ز 

نمونده بود که امکان   ادمی یچ ی بود که ه ریباشه؟اونقدر اون لحظه ذهنم درگ یچ تونهیم
 باشه  یزی داره اونجا دنبال چ

 ؟ ی ریگی م میکارن تصم یمنفعت خودتون نه برا   یبرا  یمنو از دست ند  ییخوای_اگه م

 ستادی گرفت آروم به سمتم اومدو روبه روم ا زیاز م   شویتک خواهرم

 ؟ ی گوش بد شهی_رامان جان م نایسول

 سکوت باال اوردم   یدستمو به معنا عیسر 

 از خونم  دی_نه..االن هم بر 

 رامان خان در نقش عمو  ری..شب بخمیما بر  ییخوایجان م نای_سولنیانگ

که نگاهشو ازم گرفتو از کنارم رد شد به  نگاه کردم نایبعد خودش زودتر رفت به سول و
 دونهیخدا م  میشیراحت م نیاز دست انگ یرفتنشون نگاه کردم ک ری مس

 

 )هاکان( 

 ؟ یکشی_پس پا پس م ریدم

 کلمه هم نگفت  هی شی دید یتو مشاوره امروز م دیبا کشهیپا پس م لید  ری_من نه دم

 نزد؟  یحرف یعنی_ ریدم
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دستم همچنان   یکیبردم و با اون   بمیج یدستمو تو  هی داشتمیکه قدم برم همونطور
 گرفته بودم  لویموبا

در  یعنی ره یطلق بگ خوادیساکت بمونه؟البته که حرف زد اما نگفت چرا م  لی_ممکنه د
 شم یم  وونهیواقعا دارم د ره یطلق بگ خوادینگفت چرا م یاصل گفت که دوسم داره ول

 ش برده بودم تعجب کرده بود گفت: که به کار   یکه انگار از اون جمله ا ریدم

 _گفت که دوست دارم؟ ریدم

دوباره بلند   ارمیمبل نشستم اما نتونستم دووم ب ی رو دمیموهام کش  یتو یدست کلفه
 شدم قدم زدم 

کلمه هم    هی  لیاما د دی خوایچرا طلق م  گهیمشاور هم م  رنی گیکارنو ازت م گهیم  لی _وک
 گه ینم یزیچ

 سکوتش شده   نیهست که باعث ا ی زیچ هی_ ریدم

من   رهیخسته شدم کارن داره از دستم م گهی باشم د ی زیدنبال چ نکهیمن از ا   ری_دم
  یبه اندازه کاف شهیم  دهیکه د  یوقت از دست بدم قسمت نیا  ده یبا قسمت ناد تونمینم
 رسونده  بیآس

 اونجا  امی_به دلم اصل ننشست داداشم االن مریدم

رسما خونه   شهی بدتر حالت گرفته م نجایا  ییایبه کارت برس ب  نجایا  ییا یب خوادی_نه نم
 شهی داره برام زندون م

  مهیکه دوست معشوقه قبل یهاکان دارم از زن هیچه طور یدونیمنم نم تی _واال وضعریدم
 ست یراننده ام هم ن دی فر ادیخوشم م

 سخته  یلیهم سخته برات خ ی_جمله بند



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1897 
 

  یعقل هربار دلش برا یخوشش اومده بود پسره ب یکردم از مانام ییصدا  یخنده ب تک
 ست یژلس دل که ن دیلرز یم یکی

  دیبا دونمیو من نم میشیهممون خونه رامان جمع م گهید کمی..ی_اونم چه سخت ریدم
 هم توش افتادن  هانیو ال  نیلیآ  کهویاما   میبر  یکار کنم..قرار بود فقط منو مانام یچ

 مگه نه؟   یدیکارو ول کن بهت بگم گوش که نم  ریدم زیوسط رو بهم نر نی _ا

   نمتیب ی بعدا م میهست بگذر ختهیبهم ر یوسط به اندازه کاف نی _واال داداشم ا ریدم

 نمت یبی..مری_باشه مراقب خودتو لرزش دلت باش دم

البته به نظر منم   ریبه نشونه تاسف تکون دادم از دست دم یقطع کردمو سر تماسو
دغدغه  یکه صلحه فعل خودم کل یخب هرچ یول   نیلیتا آ  دخور یبهش م شتریب یمانام
 دستاش بود به سمتشون برگشتم یمادرم که دست کارن تو   دنیبا د  کهویدارم 

 ی ستیانگار اصل خونه ن یومدین رونی کل روز از اتاقت ب  یی_کارن دا

زانوهام خم شدم   یکردمو مقابلش رو  ی لباش که قرمز شده بود نگاه کردم تک خنده ا به
 تا هم قدش بشم 

 گرنسته  یعنیلبات قرمزه   نی _تو ا

 م یاز دستت عصبان یعنی ری_نخکارن

 جون؟  ییدا یهست ی_چرا از دستم عصبان 

 ادی نم گهیاونم قهر کردو د  یداد زد  لی_چون تو سر د کارن

  یبود ا  ده یشن رو ی کم داشتم پس درست حدس زده بودم همه چ نو یهم  دمیکش یپوف
 وسط من شدم آدم بده   نیبابا ا 

  لینگران نباش د  ادیم شیپ یی زایچ نی همچ هیآدم بزرگا  نیقهر نکرده ب  لی_کارن جان د
 قبوله؟  گردهیبرم
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که پشت در   یمرد  دنیاومد به سمتش برگشتم با د  یا شهیتق تق در ش یصدا   کهوی
 بود به سمت کارن برگشتم 

 االن اومد  یسفارش داد شبیکه د  ییهمبرگرها نی_بب

 همبرگرهارو از دستش گرفتم   کی باز کردم پولشو حساب کردمو پلست  رویلیشدم در ر بلند

 _فقط نوشابه ها کمه

 گردم یحتما رو موتور جا مونده االن برم  خوامی_معذرت م

 ست ین ی_باشه مشکل

از مبل ها نشستم که کارن هم   یکی  یباز گذاشتم به سمت کارن رفتم  رو مهین درو
  حیبراش توض اوردمی در م سروی داخل ک اتی داشتم محتو کهیاخمالو کنارم نشست درحال

 دادم یم

سرخ شده با نوشابه مورد   ینی زم بیهمراهه س ای _خب همبرگر مورد علقه جناب کارن کا 
 علقشون 

 با اخم گفت: کارن

 خورم ینم نایدوست دارم از ا  لروید ی_من همبرگرها کارن

 روشن کرد  ونوی ز یمبل نشست و تلو یک یاون   یاز کنارم بلند شدو رفت رو  بعد

 کنمی_کارن..خواهش م

  دادوی م  تی اونم بهش اهم  دهیم تی اهم لیبچه به د ن یکه ا ی_کاش اونقدر مامان
 دوسش داشت 

 منو دوست داره   میلیخ لی_دکارن

 بلند شدم که مادرمم دنبالم اومد وارد آشپزخونه شدم کلفه گفتم:  دمیکش یپوف
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 بکن شی کار هی_اعصابم خورده مامان تو 

 نرفته نی خودته..اصل به هانا و راد نیلجبازه ع نقدریا  یکار کنم وقت  ی_من چمامان

 گفتم: ختم یری آب م وانمیل  یتو   کهیسمتش برگشتم درحال به

سن   نی انگار من بزرگش کردمو به ا  ییطورا هیمن بود    شیپ شتریاما کارن ب  دی_ببخش
  شتریو عمومه خب من ب   ییمن دا   یالگو  گهی م شهیخودش هم ی رسوندمش از طرف

 کنارشم

 بکن  شیکار  هی_خب خودت پس مامان

خودم بود   ری تقص دم یموهام کش  یتو یه باال کلفه دستبعد روشو ازم گرفتو رفت طبق و
حد لجباز و لوس    نیخودم که تا ا ندهیآ یبچه ها  یبرا شهینداره تجربه م یاشکال

 اه   ارمی بارشون ن

 

 کل(  ی)دانا

  شکست ی همه کاسه کوزه ها سر او م نکهیهاکان به طبقه باال رفت هاکان کلفه از ا مادر
به سرش زد  یپول هاکان فکر فیک دنیپشت سرهم آب خورد کارن با د وانیچند ل

کرد   یباز نگاه مهیبهش نداشت به در ن یدید ش ی از سر جاش بلند شد دا یواشکی
  یرون رفت وارد محوطه شد از گوشه ها یاز در ب عی فرار بود سر   یبرا  یفرصت خوب

باعث شد کارن   شدیرد م که همراهه نوشابه ها داشت یموتور کیپ کهو یرد شد  وارهاید
رفت   نی از پله ها پا  دیدو ع یکنه حاال وقت فرار بود سر  میقا   واریخودشو گوشه د عیسر 

حرف   یکنار یل یدر داره با صاحب خانه و  یمتوجه شد نگهبان جلو  دیکه رس یبه نگهبان
شد و    میقا یواشکیکه روشن بود شد  ینیرفت و سوار ماش رونیاز در ب  عی سر زنهیم

پس   لیکه هم مامانم کنارمه هم د   کردیدلش مدام زمزمه م یچشماشو بست آروم تو 
شد اما متوجه کارن نشد کارن تمام راه   نیسوار ماش  یبغل یلی بترسم صاحب و دینبا

نگاه   رونوی از پنجره ب  یشد کارن به آروم ادهیمرد پ ستادی ا  نیماش یسکوت کرده بود وقت 
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رفتو خودشو   یشد به سمت سوپر ادهی پ عیاش آشنا بود سر بر ابونیخ ییجورا  هیکرد 
  دیگذاشت و لباسشم روش کش بش یج یتو شوی پول دا فی ک زدیکرد نفس نفس م میقا

چند   خواستیم دش ی وارد سوپر  یمتوجه اون نشه در همون لحظه راننده تاسک  یتا کس
  یرو خوردیقدش بخرد چشمش که به کارن م  میقدون ی بچه ها یبرا ریش یبطر

به او کمک   خواهدیکه مرد م ندیبیم  یاما وقت ترسد ی م یکارن کم شودیزانوهاش خم م
 زند یم  یکند لبخند

 ؟ ی_آقا کوچولو گم شد 

 بخرم  ی_نه اومدم خوراک کارن

 _پدرومادرت کجان؟ 

 _خونن کارن

 فرستادن؟  نجایتورو تنها ا یعنی_

 _اوهوم من بزرگ شدم کارن

 د یکش یکارن پوف یمتعجب از حرفا  ردم

 رسونمت یبکن آدرس خونتونو بده من خودم م داتو ی_باشه پس خر 

مورد   ی گرفته بود که هر آدم ادی  شی اعتماد کند از دا یراحت نیبه ا خواستینم کارن
 برداشت   ری ش یکنار دست کارن دو بطر خچالیمرد از  ستیاعتماد ن

 ن؟ ی_آقا شما بچه دارکارن

 زد  شی به رو یمرد به سمت کارن برگشتو لبخند 

 همسن تو    بایپسر تقر  ه ی_بله دوتا دختر و 

 ؟ یکن تم ی اذ یمنو بدزد  ییخواینم یعنی_کارن
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 دی سر کارن کش  یبه رو یدست دیخند مرد

به مامانت    ییخوا یم زمیبدزدمت عز  خوامیاما من نم ایباشه ن یاعتماد کن  یترسی_اگه م
 ؟ ینگ بزنم؟شمارشو بلدز 

 ام یباشه باهاتون م ستمی_نه شمارشو حفظ ن

شدن کارن آدرس خونه  ن یکه حساب کرد سوار ماش داشویدست کارنو گرفت خر  مرد
اومده طبق آدرس   نجایپسر چه طور تا ا  نیا نکهیبه مرد داد و مرد متعجب از ا لروید

با هاکان    ی داشت چندبرا یبچه بود اما حافظه خوب نکهیکرد کارن با وجود ا یکارن رانندگ
بلد بود مرد که به  یبه خوب لرویآدرس منزل د  جهیرفته بود درنت  لیبه خونه د لیو د

 ستاد ی ا  دیآدرس رس

 _کدومه خونتون؟ 

 _اونهکارن

 تو  یتا بر کنمیصبر م  نجای_باشه هم

دراورد چند تراول   شوی پول دا فی بردو ک بشیج یمرد بالغ دستشو تو   هی نیع کارن
 نیدراوردو به سمت راننده گرفت راننده با تعجب بهش نگاه کرد کارن هم با غرور ع 

 گفت:  شی دا

 مال خودت ممنون خدافس  شی_بقکارن

 شد ادهیپ نیبعد از ماش و

 

 ( لی)د

  یاتاقش بود منم تو   یاوردو نرفت االنم تو  یهم بهونه ا  لیرفته بود خونه رامان ن نیلیآ
زنگ خورد به سمتش   لمیموبا   کهویکه   خوندمی خودم کتاب م یاتاقم بودمو داشتم برا 
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شدم چرا بهم زنگ زده؟اونم بعد از اون   یطور  هیشماره هاکان   دنیبرگشتم با د
که بهم داره  یمهم یلیکار خ د یجوابشو ندم اما شا  رهکه عصر باهام داشت؟بهت یبرخورد 

تماسو    دمیکش یتماس گرفته هوف شی دا لیاصل کارن باشه که با موبا  دیزنگ زده شا 
 کنار گوشم گذاشتم لویبرقرار کردم مردد موبا

 باهات دعوا کنم  خوامی_هاکان من نم

 به تو نگفت؟  یزیکارن گم شده امروز چ لی_د هاکان

 گرد شده گفتم: یچشما  با

 گم شده؟  یچ یعنی_گم شده؟هاکان 

 و کلفه گفت:   یعصب هاکان

  فیحتما باز فرار کرده چون ک  ستین میخونرو گشت یهمه جا  گهی _گم شده دهاکان
 ست ی پولمم ن

 رون ی از اتاقم زدم ب  عیسر 

 نمت یبیم  ی تو کلنتر  امی _باشه باشه من االن م

 اومد   رونیاز اتاقش ب  عی حجم سروصدا سر نیبا ا  لین

 شده؟  یچ ز ؟بایل؟کلنتریشده د  ی_چلین

 _کارن از خونه قرار کرده 

 جا خورد یحساب لین

 بره؟  تونهی کجا م ییتنها  کهیبچه کوچ هی  ؟اونی_چلین

 بود  نای سول  شیقبل هم فرار کرده بود اما اوندفعه پ  لین دونمی_نم

 گفت: لین دمی پوشیداشتم کتمو م  یعجله ا   کهیدرحال



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1903 
 

 ی ازش شد به منم خبر بده آبج یبابا خبر ی_ا لین

کارن پشت در چشمام   دنیدر خونرو باز کردم با د  عی به نشونه باشه تکون دادم سر  یسر
 گرد شد 

 _کارن

 گفت: یبا خوشحال د یپر  نی باال پا کارن

 شت یمن اومدم پ  لی_دکارن

که  نمیب یدارم خواب م ای هیواقع  نمیبرگشتم بب ل یبه سمت ن دمیبه صورتم کش یدست
 هیواقع دم یفهم دمید دویکه کش یو پشت سرش پوف لیگرد شده ن یچشما  یتوق

که   ییکوچولو  یها  یتو خونه کفشاشو دراوردو روفرش  دمیگرفتمو کش  یدستشو به آروم
دستشو گرفتمو به سمت مبل   دیپوش نروپاش ک نجایا  ادیم  یبودم که وقت دهیبراش خر 
  لیقلبم گذاشت و چشماشو بست به ن  یخودم نشوندمش که سرشو رو یپاها یبردم رو 

 همونطور که چشماشو بسته بود بغلم کرد  دیکش ی نگاه کردم که پوف

   نمیکن بب فی ..تعرمیشنوی_خب ما م

کردن هرلحظه که جلوتر   فی همونطور که چشماشو بسته بود شروع کرد به تعر  کارن
بود  یدن حرفاش که واقعا برام باور نکردن با تموم ش شدیگرد م شتریچشمام ب رفتیم

بغلم بود  ی کارن همونطور که تو  نجاسیبرداشتم و به هاکان زنگ زدم که کارن ا  لمویموبا
 د نگاه کر  لیچشماشو باز کرد به ن

 ؟ یآب بهم بد کمیلطفا    شهی_مکارن

 به سمت آشپزخونه رفت موهاشو نوازش کردم  لین

 ؟ ی اومد  نجای_کارن تو چه طور تا ا

 ی _با تاکسکارن
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سرت   ییبل  ؟اگهیکرد  دایخونرو چه طور پ یاومد   نیکه با ماش میدونیخودمونم م نوی_ا
 ؟ یاومد چ یم

چندبار با تو   هانیبار با عمو ال هی می اومدم خونتون سه بار با دا ی لیمن خ  لی_دکارن
   شناسمیجاهارو م نجوریا

 به سمت کارن گرفت  وانویبه سمتمون اومد ل لین

 کارن  ری_بگلین

 خورد   وانو ی از آب داخل ل کمی تشکر کردو  کارن

 ؟ ی از کجا اورد  رویتاکس ؟پولی اومد  یبا تاکس نجای_تو تا الین

 انداخت   نی سرشو پا کارن

 قرض کردم  می _از داکارن

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 _قرض؟ 

پول   فیشلوارش که نه به سمت کش شلوارش برد که چون ک  بیدستشو سمت ج کارن
پول هاکانو به  فیبود روش ک دهیبزرگ بود مجبور شده بود بذارتش اونجا و لباسشم کش

 گفت:  یمونیسمتم گرفت با لحن پش

 ل ید خوامی_معذرت مکارن

 گفتم:  دادم یپولو ازش گرفتم همونطور که روبه روش تکون م فیک

 ستم یمن ن یکن ی ازش عذرخواه  دیبا کهی_آفا کوچولو اون

  می زنگ در که بلند شد هرسه تامون به سمتش برگشت یصدا 

 کنم ی_من باز ملین
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 که باعث شد بهش نگاه کنم  دیکه بلند شد کارن با ترس بهم چسب  لین

 منو بزنه  می _توروخدا نذار داکارن

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 بارش باشه  نیدوم نیتورو زده که ا   یک تی _دا

  لینگرانم شده د یحتما کل رونی _االن اعصابش خورده بدون اجازش اومدم بکارن
   کنمیخواهش م

 شکنجه گره   شی انگار دا  افشویخوب ق  یلی_باشه خ

لباسشو نبسته بود کلفه  ییتوهم بود دکمه باال  یوارد خونه شد اخماش حساب  هاکان
رفتار   نیلباسمو چنگ زد هاکان که ا   یبه آروم دی بهم چسب کمیکارن   ستادیروبه رومون ا 

 د یموهاش زد دور خودش آروم چرخ یتو  یخورد شدو چنگ شتریاعصابش ب دیکارنو د

 بگم؟  یبه تو چ دی _االن من باهاکان

 گاه کردم با علمت چشم و ابرو بهش فهموندم که آروم باشهن بهش

 بهت بگم؟  یچ دی_با توام کارن؟..باهاکان

 گفت:  ت یانداخت با مظلوم  نی سرشو پا کارن

 خوام ی..اما..اما..من..معذرت مدونمی_شمارو نمکارن

  هیبرداشت با   زوی پشت م یها  یاز صندل یکیهم بستو فشار داد  یچشماشو رو  هاکان
مشغول نوازش کردن    کردمیمنو کارن نشست بهش نگاه نم یحرکت برش داشتو روبه رو 

 و کلفه بودنشو پنهون کنه گفت:   یعصب کردیم یکه سع یکارن بودم هاکان با لحن یموها 

  ییبل دمیچه قدر ترس یدونیکارو نکن باشه؟م ن ی اصل ا گهیبار د هی جان   یی_داهاکان
   اد؟ی سرت ب
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 کرد بعد به سمت هاکان برگشت   یبه من نگاه کارن

 نگرانم شده بود  یلیهم خ  لی_دکارن

با هاکان   دیکارن با   یسرمو به سمت هاکان کج کردم اما بهش نگاه نکردم جلو کمی
بار سرم داد زده   نی اول یبرا  یدرسته اون باهام بد حرف زده بود حت  کردم ی درست رفتار م
 کرد یفرق م  دیکارن رفتارامون با یبود اما جلو 

 ی _خوش اومد 

 لحن من سرد گفت:  نی هم ع هاکان

 خونمون   مینگرانت شد پاشو بر یلی_ممنون..مامان بزرگتم خهاکان

 مونم ی م نجای_من امشب ا کارن

  نیبه سمتش برگشتم به خاطرهم عی حوصله به کارن نگاه کرد اخم کرد سر  یب هاکان
از سرو روش   یو کلفگ یخستگ  د یموهاش کش یتو   یاخماشو باز کرد کلفه دست کمی
 د یبرایم

 _کارنهاکان

 گفت:  یبا لجباز  کارن

خونه   نینکرد  یشما دوتا باهم آشت کهیو تا زمان   مونمی م نجای_من امشب ا کارن
 گردم یبرنم

و   دیکش یکارنو نوازش کردم هاکان کلفه پوف  ی بلند شد به سمت اتاقش رفت موها لین
 داد هیتک   یصندل یبه پشت

 خونمون  می االن پاشو برگرد یول  لی د شیپ ارمتیب ییهروقت که بخوا  دمی _قول مهاکان

که   نجایاما ا  زنمی حرفتون حرف م  یکه رو  ییدا د یببخش مونمی م نجای_من امشب ا کارن
 قانون داشته باشه ستی خونه خودمون ن
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 ؟ ی بریاز خونمون ازم حساب نم  رونیب یعنی_ هاکان

 ن ی سرشو انداخت پا دی چسب شتریبهم ب کمی کارن

 یی برگردم خونه دا  خوامیاما االن نم  برمی از شما حساب م  شهی_من همکارن

 _کارن جان مادربزرگتم نگرانت شده 

 با قهر روشو ازمون گرفت  کارن

  نجایا  خوامیجام و امشب م نیکه من هم دیبگ  نی_حاال که نگرانه بهش زنگ بزنکارن
 نمیبب لمیف

 خسته اما آروم گفت:  هاکان

 مینیبب لمیف میتونی _کارن جان خونه هم مهاکان

 سابقمون   یروزا نهیع مینیبب لمیباهم ف یسه نفر  نجایا  خوامی_نه من مکارن

شدم آب دهنمو قورت دادم تحمل اون   یرطو هی اون جملرو به زبون اورد که    یطور هی
 زد شمی آت یبچگونش بدجور یحرفش و اون لرزش خواست صدا 

قرار نبود   لیاما نشد مثل د   شهیسابق م  یمثل روزا  یهمه چ دیگی_شما همش م کارن
 شد   یازت جدا بشه ول

 هم بستم  یرو  چشمامو

 دوست داره   یلیمنو خ ل ید یمنو دوست نداره ول لی د گهی_مامان بزرگمم مکارن

کارن با   دی بود کش ختهیبهم ر  یموهاش که کم یتو  یتکون دادو دست ی کلفه سر هاکان
 نگاه کرد  شی به دا یتخس

 دوباره فرار کنم  خورمیخونه قسم م دی_اگه منو به زور برگردونکارن

 م ی_باشه بمونهاکان
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 د یهورا کش یکارن با خوشحال کهوی

 می زنده باد دا ولی_ا ارنک

  یکردم کارن خودشو محکم بهم چسبوندو بغلم کرد چشمامو بستمو به آروم یخنده ا  تک
 نوازشش کردم 

 ل ینداشته باشه د ی_البته اگه از نظر تو اشکالهاکان

  افشیق  کمیبه روش زدم اخماشو باز کرد و   یباز کردمو بهش نگاه کردم لبخند چشمامو
 بهتر شد 

 شم یخوشحال م میلینداره..تازه خ  ی_معلومه که اشکال

 

مبل سه نفره    یگذاشتم کارن و هاکان رو  ریپل یکه کارن انتخاب کرده بودو تو  یلمیف
 به سمتم برگشت  عی رفتمو نشستم که کارن سر شی نشسته بودن منم به سمت مبل کنار 

 نمیشی منم وسطتون م  نیبش نجایا ای..بلی _اآ دکارن

از سر جام بلند شدمو کنار    کردیداشت به کارن نگاه م یهاکان نگاه کردم با لبخند محو  به
شبا   یبعض  نیلیدسته مبل افتاد آ  یرو یکارن نشستم کارن چشمش به پتو مسافرت

سردش    نکهیو به خاطر ا  دیخوابیم  دیکشیمبل دراز م  نیا  یاومد رو   یم  شدیبدخواب م
    نداختیخودش م ی نشه اون پتورو رو

 می خونه خودمون بود  یکه تو ییوقتا  نیپامون ع  یرو  میبنداز  اری _اونو هم بکارن

تو خونه هاکان   میپاهامون انداخت یو رو  میقرمزو برداشتم به کمک کارن بازش کرد  پتو
  یلبخند محو   میپاهامون بنداز  یپتورو رو مینگاه کن میفل میخواستیم  یعادتمون بود وقت

 زدم 

 ؟ ی نیبیم  لمویف نیباره ا نی _کارن چندم
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 گفت:   یالیخیبا ب کارن

 ل یدوست دارم د یلیکارتونو خ  نیمن ا  یباره ول نی_پنجمکارن

  نیا  میخونه هاکان بود  یهم وقت  یدو سه برا  ادمهی شدم  رهیخ  ونیز یصفحه تلو  به
خودمم قشنگ بود   یبرا  شدی نم ریس  دنشیوقت کارن از د چ یه یول  میکرد ینگاه م لمویف

دستمو گرفت بهش نگاه   یک یاحساس کردم   کهویداشت   یداستان جالب و آموزنده ا
  یدست کوچولوش دست هاکانو گرفت و رو  یکی دستمو گرفته بود با اون   هیکردم کارن 
  یدست کوچولو یعادتش بود که البته من دستمو رو  نمیپاش بود گذاشت ا یپتو که رو 

اما حاال کارن داشت با   میدی دیم  لمیبعد ف ذاشتیدستمون م یاون و هاکان دستشو رو 
  رنحرکت کا ن یاما خب هاکان فقط به ا اورد ی م  شی دا ادیبه   روی زای چ هیکارش  نیا

کارن منتظر   نیمنم ع  دیشا  دونمیشد نم رهیخ  ونشی ز یزد و به تلو  یکرد لبخند ینگاه
  یخب دستا  رهی دستش بگ هی ی و دست هردومونو تو بودم که هاکان دست کارنو ول کنه

دستش جا  یتو  شهیداشت دست منم کوچولو بود با دست کارن هم یمردونه بزرگ
باال انداخت و   ی نگاه کرد شونه ا امونکه عاشق اون صحنه بودم کارن به دست شدیم

 زد  یلبخند

پامونه..دستامون تو   ی..پتو رو مینیبیم لمیف یسابقمونه..سه نفر یروزا  نی_االن عکارن
رنگ   یپامون به جا  یرو  یپتو  نهیفرق داره اونم ا  هیفقط  نتونمیدست همه..من ب

   ستین پسیمن تخمه و چ   یپا ی قرمزه و رو   یطوس

نگاهشو از دستامون که کارن هر   یبا ذوق به هردومون نگاه کرد هاکان به آروم کارن
کارو کردم    نیگرفت و به من نگاه کرد منم هم کردیم  کشیبهم نزد  شتریب یلحظه به آروم

  میکه بهمون وصل شد نگامونو از هم گرفت یهردومون با برق  عیبهش نگاه کردم اما سر 
دست منو گرفت کارن دست   یبود هاکان به نرم ندهکارن دست هردومونو بهم چسبو

 دستمون گذاشت  یکوچولوشو رو 

 براورده شد که به خدا زده بود  ی_باالخره مامانم حرفکارن

 م یهمراهه هاکان بهم نگاه کرد  همزمان
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 ؟ ییدا  یگفت ی_چهاکان

بهش گفتم تو که به خدا  زدمیبا مامانم حرف م کردمی_چند شب بود همش دعا مکارن
بهش بگو بازهم جمعمونو سه   شنوهیمنو نم یباهاش حرف بزن انگار صدا  یتر کی نزد
 میکن یکنار هم زندگ میکن تی همو اذ مینیبب لمیشما دوتا بذاره بازهم ف  ن یکنه منو ب ینفر
  دهیتورو بهتر از من شن یبغلم کرد گفت خدا صدا   دیخند یمامانم اومد به خوابم م شبید

  شه یباش آرزوهات براورده م یپسر خوب

 نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

به خدا به حرف   کنمینم یلجباز   زنمیر نموقت غ چ یه  گهی_چون آرزوم براورده شد دکارن
   گمی به جون مامانم دارم راست م ییدا  خورمیقسم م دمیهردوتون گوش م

به چشمام   یدست یچشمام جمع شده بود کارن به آروم  یسمتم برگشت اشک تو به
 بودم جون مادرشو قسم بخوره  ده یتا حاال ند دیکش

دوسشون دارم قسم   یل یکه خ می ..به جون مامانم به جون بابال ینکن د هی_گرکارن
  نیتا بتونم ع خونمیخوب درس م کنمیفرار نم گهینکنم د تتونیوقت اذ  چیه خورمیم
  دمی جد  ی..شما مامان بابا دی..کنارم بموننی مهندس بشم فقط از هم جدا نش می دا
 مینیبب  لمیم..راحت فیکن یخونمون راحت زندگ   یتو  دی..بذارنیبش

  ریاز قبل سراز   شتریهم فشار دادم اشکام هرلحظه ب یهم بستم لبامو رو  یرو  چشمامو
 شدن 

  شهیخونمون سه نفره م شهی درست م زیگفت همه چ شبی_به قول مامانم که دکارن
باشم و اونم درعوض شما   یچون من به خدا قول دادم پسر خوب  شهی م  ینطوریا  دونمیم

 دوتارو از هم جدا نکنه بهش قول مردونه دادم

دستمو   یهم قفل شد هاکان بهم نگاه کرد به آروم ینگاه ها  ینگاهامون تو همزمان
 دست منو کارن گذاشت   ی دستشو به سمتمون اورد و رو  یکیفشار داد اون 
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 تی ..دادمیهت قول مکارن..من کنارتونم ب شهیم   نطوری_چون مامانت گفته همهاکان
  شنی که باعث م ییتو دعا کن که اونا کنهیجمع سه نفره بمونه م نیا   نکهیا  یبرا  یهرکار

 نشون بده   ت ی جمعمون سه نفره نباشه خدا به دا

 بهم نگاه کرد ادامه داد هاکان

نکنم   داشیوسط هست تا پ  نیا  یزی چ هی دونمی ..مطمئن باش..ملید  ارمی _کم نمهاکان
 دارم ی دست از سرت برنم

طرف صورتشو به کارن چسبوند منم   هیانداختم هاکان نگاهشو ازم گرفت   نی پا سرمو
خم شدم صورتمو به اون طرف کارن چسبوندم کارن چشماشو بست دستاشو   یبه آروم

 صورت منو هاکان گذاشت    یرو

  لیکن د  یکار ای داوقت دوباره خونوادمو از دست ندم..خ چیه کنمی آرزو م ای _خداکارن
 وقت ازهم جدا نشه  چیکنارمون بمونه و دستامون ه می ازمون جدا نشه..دا

هاکان بهم نگاه کرد ناخواسته به   میدیگونشو بوس یهمراهه هاکان به آروم همزمان
موهامو   یبهم زد دستشو سمتم دراز کردو به آروم   یزدم که چشمک یبهش لبخند  یآروم

  کردیهاکان بودو اونم به من داشت نگاه م  ی گاهم روزد پشت گوشم همونطور که ن
 گفت:

 م؟ یشروع کن می خوا یم یخوراک  نکهی غر زدنامون سر ا  ییخوا ی_کارن مهاکان

   دیبهش رفتم که خند یغره ا  چشم

 رم ی بهونه بگ دیباشم نبا ی_نه من قول دادم پسر خوبکارن

 باال دادم  ییابرو 

 ؟ یریگ ی نم زارویچ نجوریو ا یو بستن  کیبهونه ک گهیشما د  یعنی_

 از گوشه چشم بهم نگاه کرد  کارن
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لحظه گوشا و چشماشو ببنده من که بهانه هامو گرفتم    هی گمی وقتا به خدا م ی_بعضکارن
 بعد بازشون کنه  

کارن دوباره دستامونو گرفت و بهم    میدیطرز فکر بچگونش خند نی هاکان به ا  همراهه
برگشت    ونیز یدست منو کارنو گرفت بعد به سمت تلو قبل  نی هاکان ع نباریکرد ا کی نزد

به ما نگاه کنه به  نکهیاومد بدون ا  رونی از اتاقش ب  لین میادامه داد  دنمون ید لمیو به ف
 سمت آشپزخونه رفت 

 ا ی نسکافه نخور لی_ن

 امشب ن یهم ی_آبجلین

 ی شیم  تیاذ یخوری..تو شبا نسکافه ملی_گفتم نه ن

 دیکش  یاز آشپزخونه سرک دویکش یپوف لین

 بهش بگو  یزیچ  هی_هاکان خان لین

 باال انداخت  یشونه ا هاکان

  تی اون دفعه اذ نیع دونمیچون م  ی از طرف رسهیجور مواقع زورم بهش نم نی _اهاکان
 باشم  لی پشت د دمیم حیترج کشهی م مارستانیو باز کار به ب  یشیم

 هم با حرص روشو ازمون گرفت  لین  دیکش یهوف کارن

 _دارم براتون لین

 بعد رفت کارن کنجکاو به سمتم برگشت  و

 برامون داره؟  یجون چ لین ی عنی؟ یچ یعنیبراتون   ل؟دارم ی_دکارن

 کردم  یا  خنده

 آدم بزرگاس  نیجور اصطلحه ب هی_اوم  
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سر به   هیحرف بزنم حتما از دستم دلخور شده از اونجا هم   کم ی_من برم باهاش هاکان
 گردم یبرم یزود زنمیم  ییدستشو 

 گفتم هاکان بلند شد   یا باشه

 بدهکار شدم  لینسکافه به ن هی_فکر کنم فردا هاکان

  نی براش مهم شده؟ا لیاحساسات ن نقدریتا حاال ا  یبعد به سمت اتاقش رفت از ک و
  زیقرار بود همه چ یعنیگذاشته بود پوف واقعا   ری بچه هم چه قدر رومون تاث یحرفا

بهتره به هاکان همه   گفتیبهم م یحس هیره؟ یگی معجزه صورت م نی ا  یعنیدرست بشه؟
  یزندگ یپا  دمیترسیم میلیخ دم یترسی اما م شه یحل م یهمه چ  ینطوریبگم ا  رویچ
 وسط بود  میآبج

 

 )هاکان( 

داشتن   لیخشک کردم کارن و د  یاومدم دستامو با دستمال کاغذ   رونی که ب ییدستشو از 
 زدن یباهم حرف م

 ل ی_دکارن

 _کارن لید

 ؟ یمونی_چرا تو خونه ما نمکارن

 کردم  فی _کارن منکه برات تعرلید

 ؟ ی رو دوست دار می دا یمنو دوست دار یلیتو خ دونمی_اره مکارن

جواب سرباال   پرسمیسوالو ازش م  نیقربونت بره همش ا ییدا  یدادم ا  هیتک وارید به
 ده یم یاالن چه جواب  نمیخب بب دهیم
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دوسش دارم   میلیدوسش نداشته باشم..خ شهی کارن..مگه م یچ یعن یسوال   نی_الید
 خواد ی که نم  رهی بگ یماتیتصم  هی شهیآدم مجبور م یسخته آدم بزرگ باش  یلیخ یول

امشب قراره همه   گفتیبهم م یحس قو   هیچرا  دونمیزدم نم یلبخند محو  ناخواسته
به حرف   لیخب تا د  دونمیکارن اما نم  یاها یبشه مثل حرفا و رو قای درست بشه دق یچ
 شد یدرست نم ی زیاومد چ ینم

 کنمی که دلم بخوادو م یو هرکار  کمی_خوبه که من کوچکارن

بود که   دهیجا خورد انگار فهم کمی دنمیبا د  لیبه سمتشون رفتم د یبه آروم  دیخند لید
 داد  لمشیو توجهشو به ف  دیبه موهاش کش ی هول کرد دست کمی  دمینو شنحرفاشو

 زشته قانون بود  ستادنی_فالگوش ا لید

 با قهر روشو گرفت رفتم کنارشون نشستم  بعد

 م یستی_به قول کارن االن که تو خونه خودمون ن

  کهویبگم که  یزیبهش کردم که چپ چب بهم نگاه کرد خواستم چ یبعد نگاه منظوردار  و
 اومد   رونی از تو اتاقش ب لی زنگ در بلند شد به سمتش برگشتم خواستم بلند شم که ن

 کنمی من درو باز م دی_شما خوش بگذرونلین

رامان   دنی با د هیک نمیو منتظر به در که باز شده بود نگاه کردم بب دمی پام کش یرو  پتورو
 دم ی کش  یاخواسته پوفن

 ؟ یخوب لی_سلم نرامان 

 ؟ ی_ممنون تو چه طورلین

 ی _من خوبم خوشحالم که بهتر شد رامان 

 _عمو رامان؟ کارن
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پتورو از  عی جا خورد کارن سر ی اولش حساب  دنمونیرامان به سمتمون برگشت با د کهوی
رامان هم به سمتش   دیرفتو به سمت رامان دو نی مبل پا ی پامون برداشت از رو یرو

 د یهوا تکونش داد که کارن خند یاومدو بغلش کرد تو 

 قربونت بشم من چه قدر دلم برات تنگ شده بود پدرسوخته ی _عشق عمو ا رامان 

   دیرامان لپشو بوس دیخند کارن

 عمو..سه نفره  دمیدیم  لمیف می_داشتکارن

حرکتش   نیانداخت که اصل از ا   نی سرشو پا لی زد د یبهمون نگاه کرد لبخند  رامان
 ومد یخوشم ن

 رامان  ی_خوش اومد 

 ی _ممنون داداش توهم خوش اومدرامان 

بهش خوش امد گفت   یبرگشتم که بلند شد با رامان دست داد و به گرم لیسمت د  به
با   نی نکرد اما بب کی با من سلم عل ینطوریمن اومدم تو ا ی اخم کردم وقت کمی

که  ؟تو یکنیم  ی؟حسود ی پسر بچه ها شد  ن ی هاکان؟چرا ع یگی م  یدار یرامان..چ
 پس تمومش کن  کنهیفکر نم ی ا  گهیفقط تورو دوست داره و به کس د لی د یدونیم

 

 ( لی)د

اتاق    یاز مبلها رامان هم کارنو برده بود تو  یکی ینشسته بود منم رو   یصندل  یرو  هاکان
رامان کارنو خوابونده به   دمی از درها که اومد فهم  یکیبسته شد  یمن تا بخوابونه صدا 

 می سمتمون اومد که باعث شد هردومون توجهمونو بهش بد

 د؟ ی_خواب

   دیگفتم زود خواب یعثمان ی ها هی داستان راجب به ادو  هی_اوهوم  رامان 
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 ها نشست   یاز صندل  یکی  یواومد و ر  رونیهم ب  لیحرصم بهش زدم ن یاز رو   یلبخند

 ی کرد  نیمن توه  یبه کتابها  ی_انگار

 شهی_نه بابا مگه م رامان 

  ونی زی بود فقط ساکت داشت به تلو یاخمش چ  نیعلت ا  دونمیاخم داشت نم هاکان
 کرد ینگاه م

بشه دفعه بعد هم از  یآشپز خوب  ندهیتو ذهنش بمونه مثل تو درآ دی_گفتم شا رامان 
 شد  دانیق یموس دیشا  ارمیخودم براش م یکتابها

  هیبه سمتم برگشت  رفتی توهم م شتریکردم هاکان هرلحظه اخماش ب یخنده ا  تک
از اخماشو باز کرد به   کمیحرکتش جا خوردم   ن یاز ا  ینگاه خطرناک بهم کرد که حساب

هرچند وقت هم نشد ازش    نجایو رامان اومده ا  روقتهید  دهیساعتش نگاه کرد حتما د 
   یچه طور اومد   یبپرسم مگه تو مهمون نداشت

 یی ا یتو هم م نجایا  ادی_پس دفعه بعد که کارن بهاکان

نگاه کردم اونم نگران شده بود چون اصل لحن   لیشد به ن جادیبدنم ا یتو   یخاص لرزش 
 نبود  یمی هاکان خوب و صم

بهش   دمی زنگ زدم حالشو پرس لیمن به خاطر کارن اومدم به ن  امی _اره..اره چرا نرامان 
اومدم بچه هارم    نیبرام بهونه اورد اسم کارنم توش افتاد به خاطرهم یومدی گفتم چرا ن

 ستن یکه ن بهی غر کردنیم یباز  می ومهمونجا تو خونم ولکردم داشتن پانت 

تکون داد چشمم به دست راستش افتاد که بغلش کنار پاش گذاشته بود و   یسر  هاکان
رامان به خاطر من   کنهی نکنه هاکان فکر م یبهش نگاه کردم وا  یمشت شده بود با نگران

 اومده 

خواهرم   همونجا..درضمن با  رمی داشته باشه منم م از ی_من کارن هرجا که بهم نرامان 
 د؟ یشیشما چرا جدا م دی ای به خودتون ب هیجد یلیخ ی سر  نیحرف زدم ا
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 _رامان 

 _رامان واقعا تنها مشکل تو کارنه؟ هاکان

  کردیم یبه هاکان نگاه کردم چشماش سرد شده بود اخم داشت و سع یاسترس خاص با
 اوردی داشت بهش فشار م یباشه اما معلوم بود همه چ یعاد

 باور کنم؟  نیبه ا یی خوای_مهاکان

 باور کن  ییخوا ی م  ی_به هرچرامان 

 گفت: یمحکم و جد   هاکان

 کنمیباور م نمو یبیکه م ی_من هرچهاکان

 دی_هاکان رامان آروم باش

 هاکان محکم گفت:   کردنیبا اخم و برنده بهم نگاه م هردوشون

  یتو  ی رها یش نیا  نیبه بعد منم ع نی بهت بگم رامان..از ا یزیچ  هی خوام ی_مهاکان
اون قلمرو   یتو  مویجفتم بچم زندگ کنمیم نیی قلمرو تع   هیخودم   یبرا  شمی جنگل م
 وارد اون قلمرو بشه دمی اجازه نم ینر چیو به ه  کنمیساکن م

 _هاکان بسه 

 زد روشو از هاکان گرفت  یپوزخند رامان

که  دمیچرخ ایبرام گرگ شد اونقدر به ساز دن ای_اونقدر مهربون بودم که دنهاکان
  یهمه چ  کهوینخوره اما   یناراحت نشن از برادرم مراقبت کنم که ضربه روح انمیاطراف
اونام باهات   یانتظار داشته باش  یخوب انتیچون با اطراف هی جا یشد توقع ب  همیبرعل

رفتم به خاطر تو  تا االن خفه خون گ  نکهیرامان ا رمخبر دا یخوب باشن من از همه چ
 نفر نسبت به خودم مطمئن بودم  هیچون از احساسات اون    ینینب بیبود که آس

 _هاکان بسه 
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 به سمتم برگشت   تیبا عصبان هاکان

 االن نوبت منه میرسی..به وقتش به تو هم ملی _ششش دهاکان

چشماشو    یپاهاش روبه جلو خم شده بودو عصب یبه سمت رامان برگشت که رو  هاکان
 بسته بود 

  گهید یکی راحت بود که بدونم   یلیمثل من خ یک ی مرد اونم   هی یبرا  یکنی_فکر مهاکان
  یفهمیم  یشیمتوجه م لروی منو د   نیباالخره عشق ب دونستمیعشق منو دوست داره؟م

  ی کردیردودل مباهام د یجلوتر رفت وقت یاما هرچ یکنیتمومش م  یاشتباه عاشق شد
که زود به جوش   ستمیمردها ن  هیبق نی ع ناما خونسرد بودم چو   خوردمیخون خودمو م

  یبدون خوامیاما م  ستیدرد تو کارن ن هیدردت چ دونمیبودم نه عجول م نیواقع ب  امیب
  یاگه رفت اون موقع هر غلط  یندار روی ایخونه ب  نی به ا نکهیتا جفتم تو قلمرو منه حق ا 

 بکن  خوادیدلت م

 نجا؟ یاومدم ا لیمن به خاطر د یکنی_تو واقعا فکر مرامان 

من    یاومد؟جا  یخونت به جوش نم ی بود ؟تو ی کرد یفکر نم ی_فکر نکنم؟تو بودهاکان
پناه   نهمهیانت؟ا یاطراف  یخودخواه نهمهیزور ا  نهمهیفشار ا  نهمهی؟ایکرد یتحمل م یبود
 پناهت کنن؟  ی ب انتیاطراف یخودت پناه الزم داشته باش یبعد وقت یباش

 : دیغر تی با عصبان رامان

دوست داشتم و هنوز هم دارم   شهینکردم هم یاحترام   یوقت به تو ب چی_من هرامان 
بدون   نمیبه خاطر خواهرزادت برادرزاده خودم اومدم و ا  ومدمیهاکان به خاطر جفتت ن

 کنمیقلمروت بمونه م   یبچت تو نکهیا  یکه الزم باشه برا  یهرکار

 د یموهاش کش ی تو  یکلفه دست هاکان

 جنگم  یداشته هام نم یبرا گهیدرنده و خطرناک د شمیبه بعد گرگ م نی_از ا هاکان
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  دهیند ینطوریبهش نگاه کردم تا حاال هاکانو اباال اوردو به رامان نگاه کرد با ترس  سرشو
 بودم  

 کنم یداشته هام خون به پا م یبرا نباری_اهاکان

 سمتم برگشت با لحن خطرناکش ادامه داد  به

قسم به روح خواهرم قسم   ی..تو هنوز منو نشناخت کنمیبه پا م ل؟خونی د ید ی_شنهاکان
تا ته   بندمی چشمامو نم یبه راحت اموی کوتاه نم یچ یسر ه  نباریباال سرم ا  یبه همون خدا 

 شم ینم میو تا برام روشن نشده تسل رمیموضوع م  نیا

 به سمت رامان برگشت  هاکان

به خاطر   دارم یکنار خودم به زور هم شده نگهش م دارم ی نکن نگهش م زی_دندون تهاکان
 ؟ یفهمیقلمرو خودم م یتو  دارمیکارن هم شده نگهش م

 داد هاکان   ح یتوض روی زیچ  هینداره به تو  _واقعا امکانرامان 

 بلند شدم   عی بلند شد کتشو چنگ زد سر عیسر  یحرف   چیه یب رامان

 _صبر کن رامان 

 کردم  زی وقت فکر نکنه برات دندون ت هینرت بمون   شی_پرامان 

 گفتم: میکه فقط خودمون بشنو یطور آروم

درکش   کنمیامروز خواهش م  یکار کارن ماجرا ستیحالش خوب ن یدون ی_صبر کن تو م
 کن

 به سمتم برگشت  رامان

  نیمردتر از ا دونمینگفتم م یزیدرک کردم خودشم درک کردم که چ شوی_مردونگرامان 
 خدافس   نمشیبیفردا تو شرکت م لیحرفاس د 
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 : دیغر  تی کتمو برداشتم که هاکان با عصبان عیسر 

 ؟ ی ری _کجا مهاکان

 خشم به سمتش برگشتم  با

 دنبالش  رمی _م

 ؟ ی برش گردون یری بشه؟م ی_که چهاکان

 _تمومش کن هاکان تمومش کن 

رفتم و صداش   رونی ب عیموهاش زدو روشو ازم گرفت از در سر  یتو  یچنگ یعصب هاکان
  یبهش بگم حت یچه طور  دونستمینم میستادیهم ا   یروبه رو ستادیزدم که آخرش ا 

 شد یباهم روهم همزمان خراب م یاز کجا شروع کنم چرا همه چ دونستمینم

 بهت بگم  یزیچ  هی خوامی_رامان م

که از دهنش به خاطر   دیکش  یکاپشنش برد کلفه پوف ی ها بیج  یدستشو تو رامان
 اومد   رونیهوا بخار ب یسرما 

 شنوم ی_مرامان 

 طلق.. نی _ا

 :/ میازدواج نکرد   یر که دلهمونطو  میری گیطلق نم  یبهش بگم دل یکردم چه طور سکوت 

 _خب؟ رامان 

دوست   یلیکه من هاکانو دوست ندارم..من..من هاکانو خ ستین نی _به خاطر ا
 دارم..و..و خواهم داشت 

کلفه نشد  ینشد ناراحت نشد حت یحرفم تکون داد عصبان دی به نشونه تا یسر  رامان
 انگار جملم براش هضم شده بود 
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بچه هفت    هی یبحث زندگ ستی بچگونه ن یباز  نی د؟ا یری گیطلق م دی _پس چرا دار رامان 
 ساله وسطه

که   ستین یبه اون معن نیا م یر یاز هم طلق بگ م یبشه ما مجبور ینطور یا  دی_رامان با 
 من هاکان و کارنو دوست ندارم 

داداش هاکان چه قدر داره   نم یبیم  یکش یعذاب م یکه چه قدر دار نمیبیم  لی_درامان 
همش معلوم بود من   نیا  نی دوست دار گرویکه چه طور همد  نمی بیشه مک یعذاب م

 نم یبب خواستمینم

  یزیکس به اون چ چیکاش ه  شدینم نطوریغم نگاهمو ازش گرفتم سکوت کرد کاش ا  با
رامان دستشو سمت مچش برد بهش نگاه کردم که  کردیکه قسمتش نبود عادت نم

تعجب   دنش یبه سمتم گرفت با د  رویکتش رفته بود باز کرد زنج ریدستبند دستشو که ز 
 مال من بود  نکهیکردم ا

 ر ی_بگرامان 

 دستام فشار دادم  یتو   روی نقره ا ریدستمو سمتش بردم و از دستش گرفتم زنج یآروم به

 شد از دستت افتاده بود  ری داش هاکان دستگکه دا یمال توئه روز   نی_ا رامان 

 ؟ ی _تو برداشته بود 

 برد  بشی ج یبه نشونه اره تکون دادو دوباره دستاشو تو یسر  رامان

  یهمه چ  نکهیا  دیبه ام شدمی م دی_اره من برداشته بودم هرموقع راجب به تو نامرامان 
 متفاوت   یلیخوب شد اما خ یلیخ یهمه چ  کردمیبه اون نگاه م شهی خوب م

به اطراف    فتنیانداختم به کفشام نگاه کردم که باعث شد موهام دوروبرم ب نی پا سرمو
 دهنم جمع کردم   ینگاه کردم و لبامو تو  یکم
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برداشتم..از تو گذشتم..داداش هاکان   امیمن دست از همه لجباز  لی د نی_ببرامان 
امشب اون رفتارو کرد..من تورو فراموش   ن یبه خاطر هم هینطوریا  یول  نهیبب نویا  خوادینم

 کردم..و آرومم 

خودش تکون داد حرفاش راست بود   ی حرفا دی به نشونه تا یسر  دی کش یقیعم نفس
 واقعا آروم بود  

  خوامیداداش هاکان برادرمه کارن برادرزادم و نم م یبه بعد فقط دوست هم نی_از ا رامان 
  دیبا  نیانگ  شیکارن بره پ خوامیبه خصوص کارن نم دیوقت ناراحت بش  چیه گهید

 مخصوصا تو و داداش هاکان  میبکن ادی که از دستمون برم یهرکار

 روشو ازم گرفت  رامان

  رمی فردا هم خودم م خوام ی ..بابت اون روزها هم ازت معذرت ملی د ری_شب بخرامان 
فشار   کنمیاالن اعصابش خورده درکش م دونمی م زنمی شرکت با داداش هاکان حرف م

مطمئن    نویشده بهشم بگو تا تهش پشتش هستم ا مونیروشه فردا حتما پش یادیز 
 باشه 

 به روم زد  یسمتم برگشت و لبخند به

باشه  یز یچ یو مانام  ریدم  نیب کنمی..تازه فکر ممیبچه ها هست هی ..بقری _من..دمرامان 
  ییزا یچ یهم ه یوسط باز  شدی نم یهم عصبان نی لیآ  کردنیچون امروز همش پچ پچ م

قراره   یخوب  یبود معلومه خبرا ادی م نی اخلقش به ا  نیا  ادی به اون م نیا  نکهیمثل ا
بهتره شما دوتا که سروسامون    رنیگی کم سروسامون م کمبهمون برسه حاال که اونام دارن 

که  یفهمیم  رهیگی ارتباطا به خاطر وجود شما دوتا داره شکل م ن یا دی پراکنده نش دیگرفت
 گم یم یچ

 بهم زد یزدم چشمک یبه روش لبخند دمو یبه چشمام کش یدست

 کنه کهی ت کهی هردومونو ت ومدهین رتیکوچولو برو تا ش میزنی_دربارش بعدا حرف مرامان 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1923 
 

رفت و سوار شد به   نشیبراش تکون دادم که به سمت ماش یکردمو دست یرخنده زو تک
مجتمع باال رفتم درو باز کردمو رفتم تو هاکان وسط خونه    یسمت خونه رفتم از پله ها

دستش   یکی بود و اون   بشیج ی دستش تو  هیبود اخماش به شدت توهم بود  ستادهی ا
  گهینشسته بود هاکان به سمتم برگشت د مبل   یهم روبه روش رو   لیبه کنار گردنش ن

من هردو دستشو به لبه    دنی رفته بود با د ن یصورتش از ب ی اون خشم و غضب تو
 خواست بلند شه که گفتم: لیبه سمتش رفتم ن ریکمربندش گرفت سربه ز 

 ی ..بهتره توهم باشلین نی_بش

امشب رامان بس بود    یخودم حرفا یحت  هاکان و یامروز کارن حرفا و رفتارها   یحرفا
  یاتفاق ذارنیو نم  کننیکمکم م دونستمیهمه بچه ها بودن م زدمیحرف م دیبس بود با 

که به قول خودش من جفتش بودم   یهارو به مرد  تی امشب همه واقع د یپس با فتهیب
 بهتر بود ینطوریبگم ا

 م ی..باهم حرف..بزندی _هاکان..فکر کنم..با

روبه روم   یتکون داد کلفه و خسته بود اما بازهم قو دی نه تابه نشو  یسر  هاکان
 بود با طعنه گفت:  ستادهی ا

 ل ید یجملرو گفت نی ا  ری_د هاکان

 نتونستم حرف بزنم یول  یحق دار دونمی_م

 دونمی_مهاکان

 طعنه هم مخلوطش بود گفت:  کمیاشاره کردو با لحن مردونه آرومش که  لیبه ن هاکان

 دم یفهم روی _همه چهاکان

بود باورم   دهیتکون داد هنوز رنگش پر  دی به نشونه تا یبرگشتم که سر لی سمت ن به
 یکرده بود؟پس هاکان چرا عصب  فیهاکان تعر   یبرا  رویهمه چ لین یعنی شدینم

 چه طور جرات کرد بهش بگه؟  ل ینبود؟اصل ن
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 ؟ ی کنیکار م یتو واقعا چ لی..دفهممینم ی ..ولدونمی_مهاکان

که هر    ینیبیم  یبرسه از خونوادم مراقبت کنم ول بیآس یبه کس نکهیبدون ا  خوامی_م
 زدم  ب یآس یکیبه   یسر

که خواب   یتوجه به کارن یصدام ب  کمیتو چشمام جمع شد دست خودم نبود باز  اشک
  یینگاه کردو اونم با صدا ابروهاشو توهم برد کلفه بهم کمیبود باال رفته بود هاکان  

 من گفت:  نیع  بایتقر 

مشکلو به گردن   نهمهیا  شم؟چرایتو م یچ م؟منیهم هست یمنو تو چ  لی_د هاکان
 یباز  نیکه هرچه قدر جلوتر رفت ا ینگفت یزیمن؟چرا بهم چ شیپ ییا ینم ؟چرایری گیم
 تر شد؟  فیکث

 به سرش گرفت و گفت:  دستشو 

  یتونیبفهمم که چه طور راحت از ما م  تونمیاما نم خوامیدرک کنم م تونمی _نمهاکان
  یبگذر

 باهات حرف بزنم  کنمیم یدارم سع نهیمن از ما گذشتم؟به خاطر هم یکنی_واقعا فکر م

 _بعد از درخواست طلق دادن؟ هاکان

 دیفهمینم کردیبهش نگاه کردم درک نم فقط

لو داده پا    لیاون اطلعاتو ن دم یفهمیگه ما یکنیفکر م  ؟توی _چرا بهم اعتماد نکردهاکان
 هیبق گهی زنم؟دی م بیبهش آس یکردی که خواهر توهه؟واقعا فکر م ذاشتمیم نی ا  یرو

   یکه پنهونش کرد  زنمیکارات باد هوا اونارو مثال نم

 ازش گرفتم هاکان ادامه داد  نگامو

 برسونه؟  بی آس ی..چه طور اجازه داد لیبه ما به کارن به ن نی_انگهاکان

 : دمیو غم غر تی شدم با عصبان کی قدم بهش نزد  هی
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شده   جی برسونه گ بیبه خواهرم آس دم ی؟ترسیبفهم  نویا  یتونینم هی ..چدمی_هاکان ترس
طرف تو و کارن..کارن عموشو    هیخواهرم بود  یطرف زندگ هیکردم؟ یبودم کجا فرار م

پشتشو ول   یداشت ؟انتظاریفهم یداشت؟فقط من م رویداشت تو رو داشت خواهر من ک
تنها کسش   کردم؟من یبه خاطر خوشبخت شدنم خواهرمو بدبخت م یکنم؟انتظار داشت

 ذاشتم ی تنهاش م  دیبودم تنها پناهش بودم نبا

 مزاحممو پاک کردم ادامه دادم:  ینفرت اشکا  با

 اونورم خواهرم بود یکنارت بذارم؟ول تونمیراحت م  یکنی کردم فکر م دایه تورو پ_تاز 

بود باز کرد   ستادهیآغوششو که روبه روم ا  یباال اورد به آروم هیکاف یدستشو به معن هاکان
کمرم و اون   یدستش رو  ه یدورم حلقه کرد   یقدم جلو رفتم که اون دستشو به نرم  هی
 موهام    یدستش پشت سرم رو  یکی

 ل ی_باشه..باشه دهاکان

قلبش    یشونه هاش گذاشتم سرمو رو  یدستمو رو  یکیدستمو دور کمرش و اون   هی
معجزه شده بود هاکان   یواقع یبه معن شدیخدا باورم نم یگذاشتمو چشمامو بستم وا 

 م گفت: با لحن آرومو مردونش اما با اخ کردیموهامو نوازش م  یهمونطور که به نرم 

  بیکس آس چیه  میکنیم دایراه چاره براش پ  شهی خوب م ی_نگران نباش..همه چهاکان
فقط تورو نداره.. مارو داره..بچه هارو داره..از همه مهمتر منو   لی..ندمیبهت قول م  نهیبینم

 دم یبهت قول م نهیبب یبیآس  ذارمیتورو باهم داره..من مراقبشم نم

  نیبودم که تمام ا  یآغوش مرد  یندادم همچنان تو  تمیموقع یتو  یر ییکه باز شد تغ در
 ی رو انمیداشتم اما به خاطر اطراف از یمدت بهش ن نی مدت تشنش بودم تمام ا

بودم که االن به خاطر   یاحساساتم سرپوش گذاشتم تشنه محبت و آرامش آغوش مرد
من   یها  ی کار یدروغ ها و مخف یرو دگذاشته بو یهمه چ یمن به خاطر کارن پاشو رو 

  نکهیفقط به خاطر ا  انشیاطراف  یها  انت یخ یسرش اورده بود رو  ل یکه ن ییبلها  یرو
بلند شد از کنارمون   عی سر  لینترسم ن  نی از ا  شتری کنم و بمن آروم باشم و بهش اعتماد 
و   ستناومد درو فورا ب  یم   نیلیو آ  لین یپچ پچ ها  یرد شدو به سمت در رفت صدا 
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شونش تا   نی هم بستم لبامو چسبوندم به پا یباهم رفتن تو اتاقشون چشمامو رو 
موهامو    یشدن و اونم همچنان به آروم ریباال نره اشکام به شدت سراز  میگر یصدا 

اتفاقات هاکان   نی با وجود ا ی بود حت یچه قدر هنوز آغوشش برام خواستن کردینوازش م
بودم بازم داشت بهم  دهیفهم رویهمه چ رید نکهیا باوجود  یحت خواستیبازهم منو م
 دادیآرامش م

 ل ی_د هاکان

بود هنوز  ختهیبهم ر کم یهام  یاوردم چتر  رونی و آغوشش بسرمو از ت  یآروم به
گرفت   نی سرشو پا یفاصلمون کم بود و چون قد من کوتاه تر بود هاکان به آروم 

دستاشو دو   کهیدرحال تیموهامو مرتب کرد و درنها  یدستاشو از دورم برداشتو به نرم
توجه به اونا به   یشدن اما هاکان ب ریسراز   از طرف سرم گذاشته بود بهم نگاه کرد اشکام ب

 شروع کرد به حرف زدن  یآروم

راحت تر حل   یلیخ یهمه چ گهیباهمد  یول یهست  ی قو یلیتو زن خ دونمی_مهاکان
 میکن باهم حل  رویهمه چ یکنی ازم پنهون نم  یزیچ گهی که د لیبهم قول بده د شهیم

 خوام ی_معذرت م

هاکان دستشو پشت سرم   دمی گونش گذاشتمو بوس یپنجه پام بلند شدم لبامو رو یرو
قلبش   یپنجه پام فرود اومدم و سرمو رو  یاز رو   یبردو موهامو نوازش کرد به آروم

که   یموهامو نوازش کرد هاکان دست یسرم زدو به آروم  یرو یگذاشتم هاکان هم بوسه ا 
نوازشش کرد همونطور که   یاوردو به نرم نمبه سمت گو کردی وازش مباهاش موهامو ن

 بود گفتم:  نشیقفسه س یسرم رو 

 دوست دارم هاکان  یلی_خ

 ل یاز تو د   شتری ب یلی_من خهاکان

هم بستم   یهاکان هر دو دستشو دور شونه هام گذاشت چشمامو با آرامش رو   نباریا
 هاکان گفت: شدمی بغلش بودمو آروم م یهمونطور که تو 
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تا ته تهش مطمئن   لیآزارت بده..کنارتم د دمیاجازه نم ی وقت به کس  چیه گهی_د هاکان
هاکان   ه یخودمون..وقتشه منم   شیپ گردهیکارن هم برم نهیب ینم ب یهم آس  لیباش ن

رو کنم..من کنارتم و   نویدست انگ  کهیکه همه ازش بترسن تا زمان یبشم هاکان گهید
تو و کارن قول دادم که تا تهش مراقبتون باشم   به..من ستین دنی به ترس یاز ین گهید

 خدشه به خونوادم که عاشقشم وارد بشه ه ی ذارمیاما نم ذارمیم  هیشده از جونم ما 

  رمویخم شد که باعث شد سرمو باال بگ کمیهم فشار دادم هاکان  یمحکم رو   چشمامو
 بهش نگاه کنم اشکامو پاک کرد 

  شهیدرست م یفردا همه چ میکارن بخواب شیپ  میدلم بهتره بر  زیعز هیکاف هی_گرهاکان
 میکنی باهم درستش م

 بهم زد یگذاشت و چشمک میشونیپ یرو  یزی شد بوسه ر خم

 ست یاالن وقتش ن  امی _بعدا از خجالتتون خوب در مهاکان

 م یهاکان نخواب می_حرف بزن

طرف   هی یروش نشست به آروم میگفت دستمو گرفت به سمت مبل رفت  یباشه ا هاکان
شونش   یآغوششو باز کرد منم کنارش نشستم اونم دست راستشو دورم انداخت سرمو رو 

که باعث   دادیکه دورم بود بازومو فشار م یبا اون دست یهم به آرومگذاشتم هاکان 
 غرق آرامش کنار شوهرم  یغرق خوشبخت  تی بشم غرق حما یدواریام  دویغرق ام شدیم

  لیاجازه بدم ن شهی م یچه طور کردم یفکر م نیعمرم بود..من به ا یروزا  نی_هاکان بدتر 
..واقعا برام  دمشیپشت بوم د یباال یوقت  دادمی اونو از دست م رفتیبره زندان اگه م
 سخت هاکان  یلیسخت بود خ

 فکر نکن  زای چ نیبه ا گهی_باشه دهاکان

 هم بستم  یرو  چشمامو

 فکر کنم یزیبه چ خوام ی امشب نم یکاراشو بده ول نی جواب ا  دیبا نی_انگهاکان
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پاش بود بردم دستشو گرفتم که اونم   یدستمو سمت دست آزادش که رو یآروم به
 نوازشش کرد  یدستمو گرفت به نرم 

 ه یکنارتم کاف یکنارم نکهی_همهاکان

 هم بستم و گفتم:  یآرامش چشمامو رو با

 هاکان  ی_خوبه که هست

تو باشه   یحضورم برا  ی..خودت نخواستلیکنارت بودم د   شهی_من همهاکان
  یبه بعده که تا آخرش حضورمون کنار هم برا  نجا یمهم از ا   ستیمهم ن  گهیهرچند..د
 ن یهمه هم

 کارن یبرا  نطوری_هم

 ندمون یآ  یبچه ها یبرا  نطوری_همهاکان

 د یسرمو بوس  یزدم که سرشو خم کردو رو  یلبخند محو  ناخواسته

  هیباشه بعدش  چون کارن دوست داره داداش داشته خوامیپسر م هی_اولش  هاکان
 میدختر که بشه ته تغار

 به بازوم داد  یفیخف فشار

به تو بره اون وقت   شی بایشجاع باهوش..ز  یتو بشه..محکم قو  ن یع خوام ی_مهاکان
 دم یوقت شوهرش نم  چیه گهید

 زدم  یمحو  لبخند

خونوادش کوه   یجنتلمن خاص..برا هیتو   نیتو بشه..ع نیپسرم ع خوادی_منم دلم م
 وقت جا نزنه  چیباشه استوار باشه و ه یمحکم

 شه یم نطوری که من پدرش باشم هم ی_پسرهاکان
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 کردم  ییصدا  یخنده ب تک

 شدنت شروع شد؟  فتهی_باز خودش

  شهیکه گفتم م یهمونجور یهم که تو مامانش بش یگم؟دختری_خب مگه دروغ مهاکان
..درسته بچه  لمید  دمیکدومشون نم چ یه هتورو ب  یتار مو هیده تا بچه هم داشته باشم 

 دوست دارم  شتریدوست دارم اما زنمو از بچه هام ب یلیخ

 لبام نقش بست  یرو  ییصدا یب لبخند

بشه  یعنی  میشناسناممون بزن  یکه اسم کارنو تو  کردم یفکر م نیمدت بود به ا هی_ هاکان
  یکه خواهرزاده شوهرت به عنوان پسرت اسمش تو  ییهاکان آصلن البته اگه تو بخوا

 شناسنامت بخوره 

 کارو بکن  نی هم هینخوام هاکان..من عاشق کارنم فکر خوب شهی_مگه م

  یخم شد که چشمام رو  یکرد به آروم ی باال گرفتمو بهش نگاه کردم که تک خنده ا سرمو
 هم بسته شد و..

 

   )هاکان( 

که گرفته بود هنوز چشمامو باز نکرده بودم از پس خسته   دمیپشت گردنم کش یدست
  یو حرفامون به خصوص حرکت آخرمون م شبی د ادی  یاومد اما وقت یبودمو خوابم م

  هیتخت  ی رو شبیشدم د  ز یخ میجام ن یتو  کم ی افتادم خواب آلود چشمامو باز کردم 
بدنم   نیبه خاطرهم میدی بود هردومون دو طرفش خواب دهیکه کارن خواب لی نفره د
  لیبه د شدمیم  دارینصف شب همش ب یگرفته بود چون جام تنگ بود از طرف یحساب
اما خب   فتهینگرانشم بودم که ب یدرست شده از طرف یهمه چ هیواقع نمیبب کردمینگاه م

 فتاد ین یشکر خدا اتفاق
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هم رو   لیبود و دست د  لیدست د یکه روشده بودم دستمو  زیخ می ن کمیکه   همونطور
  لید ی دستمو سمت موها یشکمش بود برداشتم به آروم  یکارن که رو یدست کوچلوو 

دستم گرفتم   یطرف صورتشو تو  هیبردم نوازشش کردم کم کم دستمو سمت گونش بردم 
خواب    نکهیتا ا  دادمیهمچنان ادامه م  دمخورد به حرکات نوازش مانن یفیکه تکون خف
 نازو خوشگلشو باز کرد پچ پچ مانند گفتم  یآلود چشما 

 _همه جام گرفته 

من پچ پچ مانند    نیزدو چشماشو کوتاه بست و بازش کرد اونم ع  ی خواب آلود لبخند
 گفت:

 ر ی_صبح بخلید

دستمو سمت گونش بردم نوازشش کردم دستمو سمت   ینوبت کارن بود به آروم حاال
  لید نهیرفشو گرفتم و بعد نوازش گونه دستمو باال اوردم عط هی یگردنش بردم به آروم 

 تکون داد  یکردم که سرشو به آروم ن ی باال پا شینیب یرو  کویانگشت کوچ

 ده یخواب یچه طور نیبب نوی_الید

سمت خودم   شترینرم فشارش دادمو ب یبه آروم کمیسمت پهلوش بردم   دستمو
  یبود که به خست لی منو د  شهیاوضاع هم نیا  کردی نم داریتوپ هم کارنو ب دمشیکش

 م یکرد یم داریآقارو ب

 د یخند لید

 ی کنیم دارش ی_هاکان بلید

گونشو    یکیدستم گرفتم خم شدم کنار اون  یطرف گونش بردم و تو  هیسمت   دستمو
 د یخند لی که باز تکون خورد د دمیبوس

 _هاکان لید



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1931 
 

فشارش دادم   یپهلوش گذاشتم به آروم ی صورتش خم شدم دست آزادمو رو یرو  نباریا
چون   نباریصورتمو ازش فاصله دادم ا دمی گذاشتمو بوس شینینوک ب یو لبامو رو

گونش گذاشته بود و اونم سرش    یآخرم زده بشه دستمو همونطور که رو ریت خواستمیم
دستم گرفتم چون صورتشم   یتو  چونشوقسمت از  هیبه اون سمت کج شده بود گونه و  

صورتمو به کنار صورتش   د یبودو دست منم بزرگ کارم راحت بود کارن پلکاش لرز  کیکوچ
   د یباالخره کارن خسته دستاشو باال اوردو چشماشو مال نکهیتا ا  دمیخند زی ر زیر  دمویمال

 د یخند لید

 شد  داریب یدی _دلید

هم چشماشو درشت کردو براش ادا   لی برگردوند د لی سرشو به سمت د  یبه آروم کارن
 دراورد  

 ل؟ ی_دکارن

بهش  ی لبخند  یروش خم شده بودم به آروم کم یبه سمت من برگشت که  نباریا کارن
 زدم 

 ؟ یی _داکارن

تخت نشست   ی رو کهویسبز خوشگلش درشت شد کم کم که اوضاعو درک کرد   یچشما 
 مشت کردو برد باال  یدستاشو از شدت خوشحال

 برگشت    ی_هورا خوشبخت کارن

بود چشماشو   دهیتخت دراز کش  یبودو رو زیخ میداد اما هنوز ن هیبه تاج تخت تک کارن
  یهم دستشو رو  لید  دمیشکمش گذاشتمو خند یدستمو رو  داشتیبه زور باز نگه م

 کارن گذاشت  یکوچولو  یبازو

 گرسنم شده  یلیبگم من خ یزی چ هی خوامی_مکارن
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  ییکارن خوشبخت هم گرسننش شده خب دا   یی_کارن خوشبخت گرسنش شده دا
 نه  ایشکم کارنش سرجاش هست   نهیبب فشهیوظ

  یکردنش کارن هم با صدا  تیشکمش و شروع کردم به اذ  یخم شدم رو  عی بعد سر و
   دیخند یم یبلند

 نجاتم بده  لی_دکارن

 د ی خندیم  رهیبگ  منو  یجلو  کردیم یبودو سع دهیدراز کش کهی هم درحال لید

 کنه یو برات صبحونه آماده م دهیخوشبخت تورو نجات م لی _دلید

  تشی اذ دادم یفشارش م رهیدردش نگ  یطور کهی وول خورد پهلوهاشو گرفتمو درحال کارن
چه قدر خوشحال بودم چه قدر خدا اصل اندازه   دیخند  یبلند یکه  با صدا  کردمیم

 نداشت 

بغلش گرفته بودش   یتو لید  کهیبالش گذاشتم و آروم گرفتم کارن هم درحال یرو  سرمو
شده بود  ختهیبهم ر کمی که  دمیبه موهام کش یکارن به سمتم برگشت دست دیخند

 م یبه کارن نگاه کرد  مو یشد  زیخ میهردومون ن

 دوست دارم   یلیخونرو خ نیمن ا  دیدونی_مکارن

  یخونمون دلت برا میگرد یبرم  لیهمراهه د  یعادت نکن چون وقت نجا یبه ا یلیخ ی_ول
 شه یتنگ م نجایا

همه   ی شیصبح پا م  یخوابیخونه سحر داره شب م نی ..اییدا  ولی ل؟ا ید ؟بای_چکارن
 خوب شده  یچ

 گفت: دادیکوتاه کارنو قلقلک م کهیدرحال لید

 ؟ یبخور زی صبحونه سحر انگ زی خونه سحر انگ ی تو  ی_پس آماده ا لید

 کردمو بهش نگاه کردم  ی خنده مردوه ا  تک
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 بهتر بگم..آقاتون  ایکارن هم آمادس.. یی_دا

دستشو دور گردن هردومون   ی تر شد کارن با خوشحال ظیلبخندش غل دیدرخش چشماش
 خنده هامون باز باال بره  یانداخت که باعث شد صدا 

  نیحرف مامانم راست دراومد..من خونوادمو کنارم دارم..من خوشبخت تر  دی دی_دکارن
 هم داره  ییکارن خوشبخت دستشو ی..ولامیکارن دن

 دشهکردمو راهو براش باز کردم تا بلن یبلندتر شد تک خنده ا  لیخنده د  یصدا 

 مون یبه خوشبخت ی برو تا گند نزد  ای_ب

هم باز برگشت و    لیبهش نشون داد کارن که رفت د روی بردو دستشو رونیکارنو ب لید
که داشت   لیبودم به د دهیتخت دراز کش   یداخل اتاقش رفت هنوز رو نهی به سمت آ

 لختش نسبت به قبل بلندتر شده بود  ینگاه کردم موها کردی موهاشو شونه م

خودم شونشون   نجایا  ایب لی شونه زدن موهات تنگ شده د یچه قدر دلم برا  یدونینم_
 کنم

تخت نشستم   یبه روم زد شونشو برداشتو به سمتم اومد رو  یسمتم برگشت لبخند به
مشغوله شونه کردن    یکه اونم مقابلم نشست و بهم پشت کرد شونرم بهم داد به آروم

 موهاش شدم 

  یبار رو لویمن پنج ک یعنیکم کردم  لویپنج ک  کنمی_اونقدر سبک شدم احساس ملید
 دوشم داشتم 

 رو دوش مردت   یسخت  یرو دوش تو بارا یخوش یبه بعد بارا  نی_از ا 

  یحرکت آن  هی  یتو نیدر بازه به خاطرهم دمیکه شونه کردم به سمتم برگشت د موهاشو 
 زد بلند شد  پسم دویکه خند  دمیبوس لرویخم شدم کوتاه د

 می بخور زیصبحونه سحرانگ می_بدو بر لید
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اومد بهش   رونیب ییزدم از سرجام بلند شدم کارن از دستشو  یرفتنش لبخند محو با
صبحونه رفتم روش   زی باز رفت تو به سمت م عیافتاده باشه سر  یزیچ  ادینگاه کردم انگار  

 رون یب ادی نشستم تا کارن ب

 رسه؟ یم  تونی دستشو عی به نظرت کارن دستش به ما  لی_د

 دیکش یکه باز بود رد شد پوف ییدر دستشو  ی از جلو نیلیآ  کهوی

 که فهمهیدرو ببند نم یان یکارتو که کرد   شعوریب یلین  گمی_صدبار منیلیآ

 زد  یلبخند  دنمیبه سمتم اومد با د یحرص  نیلیدرو بست چشمام گرد شد آ  بعد

 ری_سلم صبح بخنیلیآ

 یبود درو بست  ییدستشو یکارن تو  نیلی..آری_صبح شمام بخ

 در زدن کارن بلند شد یبعد پشت سرش صدا  و

  عی دستامو بشورم خب دستم به ما دمیتوام باشه قول م  نی_من هنوز ا کارن
 دی..کمکم کنلی..دیی..دادیرسینم

دستمو   د یکش یکردم بلند شدم به سمت در رفتمو بازش کردم که هوف یخنده ا  تک
 فشارش دادم یگرفت به آروم رشیبردم دستشو ز  عی سمت ما

 _دستاتو خوب بشور 

هم   نی لیها نشستم آ  یاز صندل  یکی یبودن منم رو  ده یچ زویسمتشون رفتم که م به
 هم روبه روم  ل یکنارم نشست و د 

 ؟ یکار کن یچ  روی قض نیا  ییخوا ی_خب هاکان م نیلیآ

  ارنی انداختن بهش فشار م رشی جا که گ هی کننی م  بی_به بچه ها خبر دادم مظفرو تعق
 کنم یدرستش م دینگران نباش
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 بگه یزیمن فکر نکنم مظفر چ  ی_وللید

 اونجا   رمی خودم م ادیکه زده مجبوره به حرف ن یی_به خاطر قاچاق و گندا

 بهش زدم  یچشماش گرد شد که چشمک لید

 به حرف اوردن دارم   یخودمو برا  ی_شگردها 

 باال دادم  یی مشکوک ابرو بعد

 کجاس؟  لین ی_راست

 _رفت خونه رامان لید

 کردم   اخم

   کنمیتمرکز م لین یکارا  یتموم بشه خودم رو  هیقض نی _ا

 که گند نزنه یبراش به پا بذار دی_بانیلیآ

 کنم یم کارم  نی_الزم باشه ا 

 ناراحت بود نگاه کردم  یکه کم لید به

دخترام   یاز اخلقا   شهیبرادر کنارشم تازه خوبم م ه ی  نیمن مراقبش هستم ع نی_خب بب
   شهی دختر خودمونم خوب م یبرا  ارم یسر در م  شتریب

 دم یمنم خند د یخند نیلیانداخت آ  نی سرشو پا لید

همون بچه دوسالس   نهیاما ع  کترهیدرسته دو سال ازت کوچ لی..ندنشوی_خجالت کش
  یدرسشو تموم کنه تو  ارمی ماجراها که رفع شد بهش خودم فشار م نی ..امیبزرگش کن دیبا

حق نداره   ی کس  رهی گیهم که از من م یبه جز اون حقوق دمیتورو بهش م تیر ی شرکتم مد
حرف من جرات   یرو  دیمطمئن باش کنمی م نترلبهش پول بده رفت و آمداشم خودم ک

 د ینیبیحاال م  دمیم  رشیینداره حرف بزنه خودم تغ
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 شد  نیخونه نش  لی_رسما ننیلیآ

 باال دادمو به سمتش برگشتم  ییابرو 

براش   تی محدود هیبره اما خب  خوادیهرجا که م تونهیم کنمیکه نم  شی_نه زندون
بفهمم پاش به  گهید ی شاپ رامان نه جا ی شاپ فقط کاف ی..بخواد بره کافمیذار یم

خواهر توهه   نکهیا  لید  گهیدوست ندارم اسمشم بشنوم بذاره شرمنده د یکه حت ییجاها 
 شه یسرم نم

 کرد   یتک خنده ا لید

 شه یسربه راه م میهواشو داشته باش کمی هیدختر عاقل لی_نه نلید

 خودم روسرشم تا شوهر کنه  میشرکت واقعا راض ی_اره خب از کارشم تو

 بهم رفت یچشم غره ا لید

 _اون فعل بچسلید

  یبازهم خواه نده یو درآ یتازه بچه هم دار  یتره تو شوهر کرد  کی _دوسال از تو کوچ
 بچس؟  رسهی که م لی داشت اونوقت به ن

 کرد یمن فرق م  هی_قضلید

 م یشیشوهر کنه از دستش خلص م لین کنهیفرق م نمیا هی_قضنیلیآ

بحثو   گهید  میداد  حیبا اومدن کارن ترج دیخند نی لینگاه کرد که آ نیلی چپ چپ به آ  لید
 م یتموم کن

 

 (لی)ن
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  ی ها  یکه افتاده بود تمام کثافت کار یکردم هر اتفاق  فیرامان تعر  ی برا رویچ همه
اما خب تمام مدت سکوت کرده بود با سکوت   شدیتر م یهرلحظه عصب نیخواهرشو انگ

 کردن من اون شروع کرد 

  نیشده ا  وونهیواقعا د  نا یسول کنهیکار م یداره چ فی حر  نیبب شهی_اصل باورم نم رامان 
 زنم یباهاش حرف م رمیمن م شهینم نطوری..ا شهینم نطوریا

 بلند شدمو جلوشو گرفتم عی از سر جاش بلند شد که منم سر یحرکت ناگهان  هی ی تو

 کارو نکن  نیا  میدار  اجی همه ما به تو احت کنمی_رامان..رامان..خواهش م

 یلیکه اون دوتا کرده بودن خ ییبهم نگاه کرد انگار واقعا از حرفام و کارا تیعصبان با
کارن هم    یاون دوتا و پا   یدردسرها نیکه علت ا  دیفهم یشده به خصوص وقت یعصب

 وسط اومده 

  یدارن زندگ نمیبش تونمیداشته باشم آروم هم نم  یبرخورد خوب تونم ینم نی_ببرامان 
خواهرمه ازش خجالت   نکهیبه خاطر ا  گهید لی ن برنیم نیچشممون از ب یهمرو جلو 

 شکم یم

 دم یکش یپوف کلفه

 _باشه باشه رامان باشه

 از کنارم رد بشه که باز جلوشو گرفتم   خواست

که واسمون افتاده فکر کن خواهش  یبه اتفاق یخب؟ول دمیمن بهت حق م نی_بب
 کنم یم

 موهاش فرو برد   یکلفه دوتا دستاشو تو  رامان

بدتر   ن ی از ا  یهمه چ نیانگ  شی پ یبه مدرک وجودداره اگه تو بر نیانگ  ی_تو دستا
 ن یبش نجایا  ایب کنمیآروم باش خواهش م شهیم
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دو دستام گرفتمو   نیبازوشو ب یمبل نشست کنارش نشستم به آروم یرو  یعصب رامان
 گفتم:

  ییچا  رمی من م میر یبگ میعجوالنه تصم دیاما نبا  کنمیدرکت م یدار  یچه حال دونمی_م
 ی شیآرومتر م ینطوریا  میدرست کنم باهم بخور

بلند نشده به سمت   هینه پسرخوب دمیکنارش بلند شدم مردد به سمتش برگشتم که د از 
دستاش گرفته   نیدرست کنم به سمن رامان برگشتم که سرشو ب ییآشپزخونه رفتم تا چا

 ی دستات گرفت یکه هممونو تو نیبود خدا لعنتت کنه انگ

 

 ( لی)د

 نگاه کرد  خوردیصبحونشو م یخاص  اقیبه کارن که داشت با اشت هاکان

دست و پا بسته   ینطوریا تونمی ن نمم  میکم کم آماده شو که بر گهیجان د  یی_داهاکان
 نمیبش نجایا

 بلند شد کارن به صبحونش اشاره کردو گفت:  شی صندل  یبعد از رو  و

 جون من هنوز صبحونمو تموم نکردم  یی دا ی_ولکارن

 سر کارنو نوازش کردم   یرو

 _باشه کارن تو صبحونتو بخور 

 کرد یسمت هاکان برگشتم که به کارن نگاه م به

  یل یتو از وک یل یحرف بزن وگ لت یتو نگرانش نباش تو برو با وک برمی م  _هاکان من کارنو
 کنن  دایپ لی ن یبرا  یراه حل هی د یما بهترن القل شا 

  لی از وک  هیاون قض  ی_گفتم که نگرانش نباش بسپارش به من الزم باشه براهاکان
 تو کارش خبرس  کنمیاستفاده م میخصوص
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کرد به سمت در رفت منم   یخدافس نیلیبه نشونه باشه تکون دادم هاکان از کارنو آ  یسر
 صداش زدم   کردیداشت کتشو تنش م کهی بدرقش بلند شدمو همراهش رفتم درحال یبرا 

 _هاکان 

 _جانم؟ هاکان

دستام گذاشت به روش   یدستشو گرفتم که اونم دستشو رو یسمتم برگشت به آروم به
 زدم  یلبخند

برام   ای قضا  نیبودنت با وجود ا نیا  یلیخ یکنارم نکه یا  یدرکت برا  ی_ممنونم هاکان..برا 
 با ارزشه

 به خودش چسبوند  دی دستمو بوس یبه آروم هاکان

از  میزنیباهم حرف م  مینیشی م  یدرمورد همه چ  میخلص بش ا یقضا  نی_اول از اهاکان
  یکه م یفقط هر اتفاق  خوام ی فاصله بندازرو نم نمونیکه ب ی زیبه بعد دروغها رازها چ نیا

  میشیمنو تو هم هربار مجبور م  رهیاتفاقات کجا م  نیا  نیبب یبهم اعتماد کن خوامیافته م
 م یاز هم جدا بش

چه   ستی اصل معلوم ن شهی خواهر آدم م هیقض یوقت  یول  خوامی_حق باتوئه معذرت م
 بکنه رفتار یطور

 موهامو نوازش کرد   هاکان

 لی بهم قول بده د میبه بعد باهم روراست باش  نی_از ا هاکان

 زدم  یلبش نگاه کردم لبخند محو یلبخند رو  به

 هاکان   دمی_قول م

 ادیب لیسر ن  ییبل نکهیبذارم بدون ا ونیدرم یکی موضوعو با   نیا  رمی _من االن مهاکان
  کنمیموضوعو حل م   نیا
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 د یسرمو بوس یبغلش کردم اونم دستاشو دورم حلقه کردو رو  یآروم به

 _مراقب خودت باش هاکانم 

  کردیدرو باز م کهیازم جدا شد در حال دو یسرمو بوس ی کرد رو یتک خنده مردونه ا  هاکان
 بهم زد  یچشمک

 خودم مراقبتم خدافس  ستین یاز یمن البته ن یل ید نطوری_توهم همهاکان

 بنمت ی_م

هم بستم نصف مشکلتمون حل شده    یبستم چشمامو با آرامش روزدمو درو  یلبخند
 شهیدرست م یکه راحت بشه همه چ لیاز ن  المیبود فقط خ

 

 (لی)ن

به زور   ییچا  وانیل  هیضرب گرفته بود  نیزم یها شده بود با پاش رو  وونهی د نی ع رامان
به نشونه نه  یجلو دستش بود رامان سر زی م یهنوز نخورده بود و رو   شوی خورد اما دوم

 تکون داد 

 نمیبش تونمی من نم شهینم ینطور ی_نه نه ارامان 

 دم یکش یپاشو بلند شد با حرص پوف یرو  دیبعد محکم کوب و

 آروم باش  نی بش ری بگ ایشدم رامان..ب مونی_واقعا از گفتن اون حرفا پش

 سرش گذاشت  یدستاشو رو  یعصب رامان

هستم و   یاالن من عصبان ی نیبیمن آروم باشم؟نم  ییخوا یطور م_آروم باشم؟چه رامان 
 راحتم بذار   رمی آروم بگ تونمینم

 به سمتش رفتم  یبلند شدم به آروم میصندل  یرو از 
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 ن؟اره؟ یخونه انگ  یجلو  یکه تو بر ذارمی_باشه راحتت م

 بهم بود دستمو سمت بازوش بردمو به سمت خودم برش گردوندم  پشتش

 _منو نگاه کن 

 به سمتم برگشت  یعصب

 یکه نکنه کار نمیشینگهبان باال سرت م هی نیو چهارساعته ع  ستیب  یکن ینطوری_اگه ا 
نگهبان اون مدت   نیع یکه تو با من کرد  یهمون کار یبر یبر دی که نبا  ییجا ای یکن

 نزنم  یبیکه دوباره به خودم آس یهمش درووبرم بود 

 که دنبالم کلفه اومد  دمی کش یگرفتمو به آروم بازوشو

   نی بش ادیخوشش م شیخونت از راحت ادی م یکاناپت که هرکس یبرو رو  ای_ب

 گفتم:  یندادم با خوشحال یتی نشست اما به ضرب..اهم روش

 که حالتو خوب کنه میکن  یکار هی  دی_خب با

کارش افتاد چشمم   زیم  ینگاهم به رو میکار کن یچ  نمیبب کردمیبه اطراف هم نگاه م بعد
رفته بود که   ادشیچون شارژ نداشت   یکرده بود ول دایپ دایبه ضبط صداش خورد که جد

 د یشارژر خر  هیرفتو براش   نی شارژرشو کجا گذاشته به خاطرهم

توش   ییزا یچه چ مینیبب میشنش کنرفت رو ادمونی اما  میشارژ کرد  نویرامان ا  ن ی_آها بب
 حالت جاومد   دیشا  میگوش بد  نویا  ایب یضبط کرد 

از   نکهیا ی که برا  یبود اونقدر ینشستم رامان بدجور عصب یعسل زیم  یروبه روش رو  بعد
کنار دستم   زی م یدکمه روشنشو زدو رو  یدست من خلص بشه از دستم گرفت عصب

 انداخت 

 روشنش کردم  ای_برامان 

 دم یکش  یبودو کلفه پوف ینشده بود من منتظر بودم اما رامان عصب  یپل یزیج هنوز 
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 _انگار توش..

 م یهردومون چشمامون گرد شدو به سمت هم برگشت نیانگ  یبا پخش شدن صدا  کهوی

خوشبخت   شتریبا تو ب خوام ی چرا؟چون م یدونی _برادرو زن داداشتو من کشتم..منیانگ
 ؟ ی فهمیمن باشه م  یکه هاکان آصلن داره برا   یزیهرچ  مخوا یباشم چون م

شده بودو قرمز با تعجب بهش نگاه   یترس به سمت رامان برگشتم چشماش خون با
از   انهیچنگ زد به کتش چنان وحش نی پا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هیکردم  

  ی با رفتنش چشمامو رو ادیبه زبونم ب یجرات نکردم کلمه ا  یسر جاش بلند شد که حت
 د یخدا نه دوباره نه مکافات جد یهم بستم وا 

 

 ( نای)سول

که همه   کردمیفکر م نیمبل داخل اتاقم نشسته بودمو داشتم به ا یشرکت بودم رو  ی تو
که رفته بودم خونه رامان باهاش حرف بزنم   روز ید  شهیداره خراب م کنم یاحساس م یچ
کردم اون دستگاه ضبط صدارو که   یسع دزیحرف م   نیداشت با انگ یوقت یواشکی

برش داشته اگه اونو   یکی دا کنم اما نبود حتما یرامان پ زیم یچسبونده بودم به لبه پشت
 م یشد یبدبخت م نیکه هم من هم انگ کردنیروشن م

  یخونسرد بود هرچند هنوز ماجرا  یلیمبل نشست خ  یبه سمتم اومد کنارم رو نیانگ
 اون ضبطو بهش نگفته بودم 

فقط   کردمیخونواده فکر م ن یا  یتو  بهیعج یلی..خیتو فکر نمیبیخانوم؟م نای_سولنیانگ
 ؟یمونده که بهش فکر کن یزی واسه شما هم چ  کنمیمنم فکر م

انگار  همه خونسرد بودنش که   نیاز موهام برداشتمو کلفه به سمتش برگشتم از ا  دستمو
 گرفت یلجم م یبدجور کنهیم یینه انگار داره چه کارا 
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هر    یتو  نیانگ  میوضعت هی  یهردومون تو یمونده؟اگه متوجه باش  یزیچ یچ یعنی_
 حقتو بهت بدم ممنون   تونمینم یعنی یکشی منو هم پشت سرت م یر ی که م یکثافت کار

به خاطر تو   کنمیکه م یهرکار یزندگ نیا  ی جانم..من به شما نگفتم که تو نای_سولنیانگ
 کنم؟هان؟ یم

بهش انداختم که خودش تمام منظورمو گرفت مردک   یسمتش برگشتم چنان نگاه به
  فیتوض طانویش نیکامل ا   تونهی هست بازم نم  ایفحش تو دن یکه هرچ شعوریب یعوض

  ینطوریا ا ی بودم که برادرمو زن داداشمو بکشه  یبه خاطر تو انگار من راض  گهیکنه داره م
 رنگ کثافت به پاشه  یبه همه چ

..مثل برادرت شهیروبه راهه و داره درست م یهمه چ می_باشه آروم فکر کننیانگ
اوضاع بد کنارت    ی..خونوادت قبول کردن که تومونهیرامان..قول داد که کنار خواهرش م

 ..ماشاهلل موننیم

 به سمتش برگشتم  گرفتمیطعنه حرفاشو م خوب

 که تعجب کنم  ستی ن یرفتار نینظر داشت ا  هی_درضمن درمورد رامان و کارن  

 توهم برد  کمی  افشویبه نشونه باشه تکون دادو ق ی کلفه سر نیانگ

داره جلو    می خوایاونجور که م ز یهمه چ نیبب میجان بهتره بحث نکن   نای_باشه سولنیانگ
کار کنه   یچ  دیکه با دونهیتمام با لمان حرف زدم م  رنی گیدارن طلق م  لیهاکان و د  رهیم

کرد اونم    ت یاز ما دفاع کنه از اون طرف حما  نکهیا  یبه جا  شهیتمام رامان هم مثل هم
 داره ن  یمشکل یعنیتمام 

  یتو  خواستیکه م روی هرک نکهیا  یاز خوشحال یزدمو به سمتش برگشتم لبخند یپوزخند
 بازو مکار بود  لهیچنگش گرفته بود زد چه قدر ح

  نیا  یمثل تو  نی نرفتن انگ شینقشه هات خوب پ یکنی_فکر کنم اونطورم که فکر م
 یندار روی کی  یشرکت حت
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 به سمتم برگشت که ابروهامو باال دادمو بهش نگاه کردم  یناگهان نیانگ

 یلیدارم که خ روی کیهم  یرتو خبر ندا نیاز ا  یدارم ول روی کیشرکت    نی_من تو انیانگ
 شرکته اسمشم جهانه نیا  یرا ی از مد  یکیقابل اعتماده 

امکان  نی ..انیبهش نگاه کردم ا  یگرد شده و ناباور یبهم زد با چشما  یچشمک
 من   ی خدا یکار کنه وا ن یانگ یامکان نداره جهان برا  ن ینداره..ا

 به گوشش خورده  ییزا یچ هی  دیحرف بزنم شا  نی _من برم با ا نیانگ

دستام گرفتم امکان نداره خدا تا چه   نیرفت سرمو ب رونیاز اتاق ب یحرف  چیه یبعد ب و
  هی  یچه طور تونسته با جهان دستش تو  ره یبگ یکه همرو به باز  یدی قدر بهش قدرت م

 خدا  یکاسه باشه وا 

 

 ( لی)د

 ن یلی_آ

 لـــــــا ی_د نیلیآ

 _تلفنم کجاســــــت 

آها دستت درد نکنه ببر اونجا   ری بگ نمی..کارن جان ا ـــــــــمدونـی_من چه منیلیآ
 دلم  زی عز  نیآفر

  یکنم ا  دا یپ لمویرو کرده بودم اما نتونستم موبا روی کل اتاقمو ز  دمی کش یحرص پوف با
 شدی م رمیخدا داشت د 

همون   ای مانکن   شیکه تن روک  یداشتن باهم لباس نیلیسمت هال رفتم کارن و آ  به
  زدنیباهم حرف م کردوی و کارن هم بهش کمک م  کردنیدرست م نیل یجون آ یدوست ب

 دم یکش یپوف گشتمیآشپزخونه م یهمونطور که تو 
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 ن یلیمنو برده باشه آ  لی موبا ی_نکنه هاکان اشتباه 

 ؟ ی_نه بابا تو اتاقتو خوب گشتنیلیآ

 _اوهوم..نبود 

 ر یبگ نجاشمی_کارن انیلیآ

 کنم یبهت کمک م ینطوریهم نجای_اگه باز اومدم اکارن

 بشم  ی_من قربون توهه فسقلنیلیآ

 زدم  ی به کارن نگاه کردمو لبخند  دمیبه موهام کش یکلفه دست ستادم یسالن ا  وسط

 کجاس؟  یعنی_پوف  

  یهمون پتو قرمز ری سر چرخوندم صداش از ز  ع یبلند شد سر  لمیزنگ موبا یصدا   کهوی
به سمتش   عی اومد سر یم می پاهامون انداخته بود  یو کارن روهمراهه هاکان  شبیکه د
 رفتم

 پس  نجاسی_ا

 بود به سمت کارن برگشتمو گفتم:  ل یبرداشتم ن لویموبا

 باشه؟  میکه بر  کنهیامادت م  نیلیدلم آ  زی _عز

 ل ی_باشه دکارن

 تماسو برقرار کردم  رفتمیکه به سمت اتاقم م همونطور

 نگو که سکته کنم خواهشا  یزیچ  لین ی..وا لی_بله ن

 به حرف اومدم  ع یامکان نداره سر  نی ا شدیباورم نم ستادم یکه زد کوپ کردم ا  یحرف با

نکن به   یباشه منتظر باش اصل کار یسر خود انجام ند   روی خب کار یلی_آروم باش خ
   زنمیهاکان زنگ م
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مد با حالت  به سمتم او  عی سر   نیلیشد آ  جادیتنم ا   یتو یقطع کردم لرزش ع یسر   تماسو
 گفت:  یزار

 ل؟ یشده باز د ینکرده باشه چ یکار لیکه باز ن دوارم یام  ی_وا نیلیآ

  دهیکردن که نشون م دایپ یز یچ هی  رهیم شیداره خوب پ یهمه چ  نباریا  نیلی_نه نه آ
 به هاکان زنگ بزنم  دیمقصره با   نیانگ

 کنترل کنه شوینگران تونستیمتعجب هرچند نم ای خوشحال باشه  دونستینم نیلیآ

 کنم یدارم سکته م لیشده د یچ  نمیشکرت خدا خب بگو بب ی_انیلیآ

 شنوه یاالن حرفامونو م  میکارن حرف نزن شیبهتره پ کنمی م فی فرصت برات تعر نی_اول

دوباره تماس گرفتم که   دادی جواب نم خوردیبوق م یتند شماره هاکانو گرفتم اما ه تند
 گوشم پخش شد  یتو  یخانوم  یصدا  نباریا

 د یر یلطفا بعدا تماس بگ باشدی_دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نم

 تماسو قطع کردم  کلفه

   ستیدر دسترس ن نیلیآ  ی_وا

 زد  شیشونی به پ یضربه کوتاه  دویکش یپوف نیلیآ

 کرد یم یباز  شی لباس روک  نیبه سمت کارن رفتم که داشت با آست عی سر

 کارن  می_بدو بدو بر 

 ل؟ ی شده د یزی_چکارن

امروز هم که    میکنیم یباهم باز  مینشده امروز کل روز باهم یزی_نه کارن جان البته که چ
  لهیمدرسه فردام که تعط ی بر ستین یاز یدستور دادن که ن ییدا

 بهم نگاه کرد  یبا خوشحال کارن
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خبر   دیهاکان با ییخونه اما قبلش به دا میریاالن بدون فوت وقت م   نی_به خاطرهم
   میتو بدو کفشاتو بپوش تا بر  میبد

  شویلبش نگران  یبا لبخند رو کرد یم  یبرگشتم که سع نیلیبه سمت آ   عی رفتن کارن سر با
 پنهون کنه 

کنم   داشیپ تونمیکجا م نمیبب رمی کنم به شرکت و خونه م دایهاکانو پ  دیمن با  نیلی_آ
 تنها بمونه باشه؟  لیکارن هم باهامه تو نذار ن

 حتما  ینره بهم خبر بد  ادتیتو نگران نباش فقط   لی_باشه دنیلیآ

 _باشه خدافس 

 

 )رامان( 

به سمت طبقه باال   عی بلند و سر یبه خون نشسته وارد شرکت شدم با قدمها  یچشما  با
 میچه قدر عصبان  دونستیم  د یدیمنو م  یشرکت بود هرک یرهای رفتم که مخصوص مد

االن چشمام دو کاسه خون شده از شدت خشم   دونستمیم  دادمی نم یتیاما من اهم
افتاد   یکه م یمدت هر اتفاق ن ی ا  صلا  شدیباورم نم مشدیدستام مشت شده بود باورم ن

 نبود یبرام باور کردن

درو به شدت باز کردم   دمویکش  نشی بردم محکم پا نایاتاق سول  رهیسمت دستگ  دستمو
با تعجب به سمتم برگشت   دهی ستر نایدوباره برگشت سول وارویکه محکم خورد به د 

جلو دستش که   زیم  یرو دم یمحکم درو بستم به سمتش رفتمو با مشتام محکم کوب
 شد  رهیوحشت زده بهم خ

 شده؟  ی_رامان..حالت خوبه؟..چنایسول



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1948 
 

با   زشیم ی رو دمیمحکم دوباره کوب نیزم  یبودو پرت کردم رو  زشیم  یرو  یهرچ
که دو رگه   ییشدم با صدا  ره یو نگرانش خ دهینرس  افهی به خون نشستم به ق یچشما 

 شده بود نعره زدم 

 نه  ای_تو بگو..تو بگو حالم خوبه 

 بلند شد شیصندل یاز رو   دهیترس نایسول

 _رامان آروم باش نایسول

 تونم یآروم باشم نم تونمی_نم

 نشوندمش  یصندل  یمحکم گرفتمو رو   شونشو

با قاتل برادرم   یتونی چه طور م ؟تویکارو کن نی ا یتونیه طور مچ شم یم وونهی_دارم د 
 ؟ یبمون

و خشم درونم قرمز شده   تی از شدت عصبان زشیم  یرو دمیدستمو باال بردمو کوب محکم
شدن   ر ینکنه اما نشد چون اشکاش سراز  هیهم فشار داد تا گر  یلباشو رو  نایبودم سول

 خبرداشت  زیهمه چ یاون ب ی ها یاز کثافت کار دونستی پس خبر داشت م

 بلند شد شیصندل  ی از رو  نایسول

 ن ی_رامان ببنایسول

 زدم  نعره

 ..اون دستگاه ضبطو گوش دادم یکن یمن نقش باز   ینکن برا  ی وجه..سع چی_به ه

از شدت  ای از شدت نفرت  ای از شدت خشم بود   دونمیتو چشمام حلقه زد نم اشک
هاکان درست بودو من احمق  یدها ی مام مدت شک و تردبودم ت دهیکه فهم یبغض

 کردم یانکارش م

 کابوسه  ه یفقط  ناینداره مگه نه..ا تی _اونا واقع
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 اعصابم بود  یرو  یصداش بدجور  کردیم هیگر  نایهامو محکم فشار دادم سول قهیشق

 _به خاطر خدا به حرفام گوش بده رامان نایسول

 ن یگوش بدم؟..شما برادر منو کشت د یبا ی_به چ

 از قبل نعره زدم: بدتر

 ــــــــــــــــــن ی_برادر منو کشت

 کرد  هیانداخت و گر  نی سرشو پا  نایسول

 هم جرمه توهه   کهیمرد  ؟اره؟اونی شو یمنو م  ی_صدا

 شروع کرد به حرف زدن  هیبا گر  نایسول

من    ی بعد وقت خرومیم ماتفاق اصل خبر نداشتم..قس  نیمن از ا  نی_رامان ببنایسول
به  نو یا خواستمیمن م  یکه مرده بود برادر من بود ول یشدم چون کس شونیپر  دمیفهم

 دم ی ترس یلیکرد و من خ دیمنو تهد  ن یتوهم بگم اما انگ

 هم فشار دادم   یگرفتمو چشمامو رو میشونیدستمو به پ هی

 موندم  نطورینتونستم بگم خدا لعنتم کنه هم روی زیچ چیکس ه چی_به هنایسول

 ؟ ید ی_ترس

 دم؟ ی_اره ترسنایسول

با اون قاتل کثافت اون کارارو   نی..به خاطر همیـــــــــــــــد ی..اره ترسید ی_اره ترس
 اره؟  ی کرد

 قرمز شده بود   ه یاز شدت گر   نایسول

چه  یفهمیه؟مگذری از خون خواهرش م  یکنیم کنه؟فکریکار م یهاکان بفهمه چ یدونی_م
 اره؟آرررررررره؟ یسرتون م  ییبلها
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 دهنش گذاشتو زجه زد  یدستشو رو  نایسول

  ؟خجالتی نبود ؟تویواسه گرفتن کارن تا خونه من اومد   ینبود  روز ید  نی_مگه تو هم
پدرومادرشو به  ست ین د؟بسشیکنیم  اتونیوارد کثافت باز   کویبچه کوچ نیکش ینم

 نا یمتنفرم سول ن؟ازتیکشتن داد

  لمیف هی کردیم  دیمنو تهد نیانگ  دونستمینم یچی نگو رامان من واقعا ه ینطوری_انایسول
 دستش بود  

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 ؟ یلمیف لم؟چهی_ف

 ؟ یشناسیم کردویهاکان کار م  یکه برا ی_تو اون طاها کسنایسول

 کردم  زیر  چشمامو

 ؟ ی شناسی_تو طاهارو از کجا م 

من طاهارو    یبرام تله گذاشت به دستا  یطور نیانگ  یول شناختمی_منم طاهارو نمنایسول
 به قتل رسوند 

 امکان داشت   نیا مشد یبهش نگاه کردم باورم ن ینابارو  با

  کردیم د یکه روش اثر انگشت منه دستشه و با همون همش منو تهد  ی_اسلحه ا نایسول
 ؟ ینکی بگم درکم م یزیکس چ چینتونستم به ه نی به خاطرهم

  شایخورده بود اونم کار بد کرده بود اما همه آت بی فر  دونستمینفرت بهش نگاه کردم م با
شده بود   ی اشک  یکه صورتش حساب نایبا نفرت به سول شدیقاتل بلند م  یاز گور اون عوض

 نگاه کردم 

 ن یکنیکار م یچ  نین؟دار ی هست یی_شما چه جور آدما

 دم یدستام فشار دادمو دور خودم آروم چرخ ن یب سرمو
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 ..کجاست؟ هی..کافهی_اما کاف

 _رامان..نایسول

 زدم:  نعره

 _کجـــــــــــــــــــاست 

 کجا رفت  دونمیبود گذاشت رفت به خدا نم نجایهم شیپ قهی چند دق هی_ نایسول

شرف   یب کنمیم  داتیپ رونیخشم بهش نگاه کردم در اتاقشو به شدت باز کردم و زدم ب با
محوت    نیزم یدست هاکان بهت بخوره خودم از رو ذارمینم کنمیم داتیپ
 کنـــــــــــــــــم یم

 

 ( لی)د

 میو باهم وارد خونه دش  دمیکنار کش روی لیعجله در ر با

 _لمان خانوم..لمان خانوم 

 

 م؟ یبا عجله اومد نقدریچرا ا لی_دکارن

 ختم یبهم ر کمیبه روش زدمو موهاشو   یسمتش برگشتم لبخند به

مورد علقتو آماده کن منم    یها یکارن جانم شما برو طبقه باال اسباب باز  ستین یزی_چ
 باشه؟  می کن یکه باهم باز  امی کارامو کردم م یوقت

 جون من رفتم  لی_باشه دکارن

نوم  از لمان خا  یبعد با بپر بپر سرخوش به سمت پله ها رفت وارد سالن شدم خبر و
 دراوردمو شمارشو گرفتم بعد از چند بوق باالخره جواب داد  لمو یموبا  عی نبود سر 
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 ن؟ ی شما کجا  میندد رو ی ..من تو خونم اما کسلمی_الو لمان خانوم..من د

بهت خبر بدم   امی ب رونیب خوامیم  یوقت  کردمیفکر نم یجان اومدم هوا خور لی_د لمان
 د یمستخدما هم قرار بود برن خر 

 با عجله گفتم:  عیسر   دمیکش یپوف ملفه

 اتفاق افتاده  یموضوع مهم هیخونه   نیبرگرد  دیاالن با ن ی _لمان خانوم هم

 ه؟ یبد  ل؟اتفاقیشده د  ی_چلمان

 بهش بفهمونم  یخدا حاال چه طور یاخه ا گفتمی بهش م یطور چه

کنم بعد  داشیبعد برم دنبال هاکان پ شتونیارنو بذارم پک  خوامیم ن ی_نه نه شما برگرد 
 ده یم حیهاکان خودش براتون توض

 ام ی_باشه االن ملمان

 جواب نداد شهی تماسو قطع کردمو شماره هاکانو گرفتم اما باز هم مثل هم  عیسر 

 _د بردار هاکان بردار 

 

 )هاکان( 

بود پوف باز رد تماس   لیدرش اوردم د بمیج یبار زنگ خورد از تو نی هزارم یبرا  لمیموبا
 بابا  یا زنه یزنگ م یه دمیحتما کار دارم که جواب نم  فهمهیزدم نم

  یپولدارن تنها پسر خونوادس لوس بزرگ شده ول یمظفر خونوادگ ن ی_آقا هاکان ا
کار   نی که کردم قبل با آقا انگ یقاتی ثروتشونم همرو خرج کرده و تموم کرده طبق تحق

 شناختن  گروی از جامعه پولدارا همد ینکرده ول

 کارا فرستاده بودمش گرفتم با نفرت گفتم:  نیکه دنبال ا  یحرص رومو از کس  با
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 شنسهی_کثافت کثافتو خوب م

  زنه؟قبلی زنگ م یه شهیخسته نم لیواقعا د فهممینگاه کردم من نم لمیبه موبا دوباره
تماسو دوباره قطع   شدیم  الیخی ب دادمیجواب نم زدینبود فوقش سه بار زنگ م ینطوریا

 کردم به سمتش برگشتم 

که توش غذا   ییمکانا  یکن ق یبرام تحق نهیمظفر و انگ  نیکه ب یهر ارتباط خوامی_ازت م 
  دنینقسرو کش نیا  یکردن و ک یباهم همکار یدوستاشون ک کردن یکه م ییکارا  خوردنیم

 خوام یهمشرو م

 نه  ایداره  یهنوز پرونده ا   نمیبب کنمیم قی_چشم آقا هاکان تحق

 زنگ خورد و باز قطعش کردم  لمیموبا  دوباره

آدم   نیاز ا  نیاحتمال داره تو دست انگ  کردهیکار م یچ نیآدم با انگ نیا  میبدون دی_با
 د یمراقب خودتون باش  نایا  قیوجودد اشته باشه فقط موقع تحق ییآتو  هی

 د یخسته نباش  دیآقا هاکان شما نگران نباش دمی_فهم

 نطور ی_هم

زنگ  لم یفرمون گذاشتم دوباره موبا  یدستامو رو دمویکش یشدنش کلفه پوف ادهیپ با
و   زنهی سرم غر م  یاالن جوابشو بدم کل  دونستمیبرداشتم م بمیج ی از تو نباریا  عی خورد سر

با آروم حرف زدنم اونو آروم کنم هرچند   تونستمیهرچند منم مظلوم بودم فقط  زنهیداد م
 بزرگ پشتش بود  یدعوا  وقهر کردن هی  دونستمیم

  نویرامانه تماسو برقرار کردمو ماش ستین لید نباری ا  دمیکه نگاه کردم د لم یصفحه موبا به
 روشن کردم 

 _بله رامان 

 نمت یبب خوامیداداش؟م یی_کجا رامان 
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  هی طور  هیچرا لحنش    نیشدم ا مشکوک 

 اد ی م یجور هی ؟صداتی_رامان تو خوب

 صداش دورگه شده بود گفت:  کهیدرحال رامان

  هی نهیقاتل هانا و داداشم انگ  نکهیکردم از ا دایمدرک بزرگ پ هی_حق با تو بود رامان 
 مدرک بزرگ دارم 

 گفت؟ یم  یداشت چ نیفرمون مشت شد ا  یتو هم رفت دستم رو  اخمام

 رامان؟  یگیم  یدار ی_چ

 دم یم  حیتوض  رویبرات همه چ ای_برامان 

 ام ی م عی _باشه آدرسو بفرتس سر

فرمون مشت شد   یپدال گاز فشار دادم دستام رو یکه قطع شد با خشم پامو رو تماس
 ی کی  نیاز ا  گذرمیبگذرم..نم تونمینم  گهید  یکی ن یاز ا

 فرمون زدمو نعره زدم  یرو  یمشت محکم  ناخواسته

 ن ی_مشکمت انگ

 

 ( نای)سول

اون ضبط اونجا کار گذاشتم    دیفهم یباشه چه طور دهی فهم رویهمه چ شدینم  باورم
  دهیاومد تو همه حرفامونو شن ن یبعد انگ قهیرامان رفت پشت سرش چند دق نکهیهم

ر گردن  بود که کم کم وقتشه دونه دونه طناب دارا دو مدهیبود انگار فه یبودو عصب
 ره ی خودشو بگ



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1955 
 

از   دنی بودو لرز  هیمن فقط کارم گر م یری کجا م میدار دونستمینم  میبود نی مشا ی تو
 نده یاتفاقات آ 

 م؟ یکار کن ی_حاال چ

فکر   نجاهاشیبه ا  یکرد یاون صدارو ضبط م  نکهیقبل از ا دی..بامیکنی _غلط منیانگ
چرا     دمیکه د  یکار  نیواقعا مزخرف تر یکرد  طیصدا ض   کنمی..اصل باشه درک میکردیم

منو   نیباشه انگ یهرچ یگقت  ؟چونی کرد یضبط شدرو تو خونه رامان مخف یاون صدا 
 اره؟   دهینحات م

به فکر راه چاره باشه  نکهیا  یبه جا  طیشرا  نیا  یسرم درد گرفته بود تو  زدیکه م ییدادا از 
 با هق قه گفتم  زد یداشت سر من داد م

خونه هم برام خونه رامان   نیمورد اعتماد تر  دیرسی ود که فکرشم بهت نمب  ییجا دی_نه با
 ست ی ن یبود گفتم اگه تابلو هم بشه مشکل

 د یموهاش کش ی تو  ی چنگ یعصب نیانگ

هم نوشته    ی منو تو برا  ری جان من از همون روز اول به شما نگفتم که تقد نای_سولنیانگ
   دم؟یمنم تورو لو م  یاگه منو لو بد  میا  گهیبه همد هیشده ما شب

 _خدا لعنتتت کنه 

تو   خرومیقسم م رهیگی دامن خودتو م گردهی برم نینکن اول نفر  نی _خفه شو..نفرنیانگ
 ؟ ی با من نمیتو بگو بب یپسو یزندان م یهم تو 

شدن تپش قلب داشتم و حالم اصل   ری هم بستم اشکام به شدت سراز  یرو  چشمامو
 خوب نبود 

 هم دارم؟  ی ا   گهی_مگه چاره د
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 یکنی جمعشون م یطل جواهر دار  یهرچ  عیخونه سر  برهی_خوبه االن راننده تورو منیانگ
و منتظر من   یریدربارش حرف زدم م ریکه قبل با بک ییتو جا  یداریپاسپورتتم برم

 یمونیم

فرار   خواستیکاراش برداره؟م نیدست از ا  خواستینم نیتعجب بهش نگاه کردم ا  با
 م؟ یها بش یفرار نیم؟عیکن

 جواب داد عی بوق نخروده سر  هیگرفت که به  رویک یدراورد شماره   لشویموبا  عیسر  نیانگ

..باشه ومده؟ین شی که پ ی..مشکلن؟یکار کرد یحله؟چ ی..همه چری _الو بکنیانگ
  ینه نه برا یگری م مایهواپ طی هممون بل یبرا  یر ی ؟میکار کن یچ دیاالن با یدونیخوبه..م

 اما ما..  میری از استانبول م مایبا ما هواپ کننیساعات شب..اونا فکر م یاالن نه..برا 

  یبرا یعنی با تعجب به سمتش برگشتم   زدیداشت باهاش حرف م ری کرد انگار بک سکوت 
شده   فشم یکث یذره هم شده به نقشه ها  هیهم نقشه داشت؟خوبه حداقل  نایهمه ا 

 ده یقبل کشنقشع هارم از  نی شک کرده که ا کمی

 م یکارارو حل کن باهم در تمسا  نی..باشه پسر تو ا میری م ونانی  ری _اره ما از جزا نیانگ

 داد هی تک شیصندل  یبه پشت د یکش یتماسو قطع کردو پوف نیانگ

خارج از کشورمون   یاز حساب ها نمیسرپا بمو  میبتون نکهیا  ی_شرکت رفت ما برا نیانگ
 کار هم رفتن به خارجه ن یا  یو تنه اراه برا   میکن یدگی رس دیبا

 ؟یکنیکار م یچ نحا یا  ؟مایچ یعنیبا تعجب به اطراف نگاه کردم   ستادی که ا نیماش

 با ترس بازوشو گرفتم که به سمتم برگشت  عی بشه که سر ادهیخواست پ نیانگ

 ؟ یکار دار   یچ نجای..بگو ا کنمی_خواهش م

دارم اونو   نجایا  کی کار کوچ ه ی  امی برو منم م مینی بب رویکه قراره بک ییتوجا   نای_سولنیانگ
 ام یحلش کنم  م
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 به سمت راننده برگشت  نیانگ

 راست برو خونه  کی _ نیانگ

خونه   نیانگ ا یشدن خدا  ریهم بستم اشکام به شدت سراز   یبعد درو بست چشمامو رو و
 کار کنه خدااا   یچ خواستیکار داشت؟م یهاکان چ

 

 ( لی)د

منتظر لمان بودم    دادیبود هاکان هم اصل به تماسام جواب نم دهیلمان خانوم نرس ز هنو
بود   دهیبذارم بعد برم دنبال هاکان اما هنزو سر نرس ششیراحت پ الی کارنو با خ ادیب
 ده یطولش م ینطوریاز لج من داره ا   دونمیم

کرده بودم و االن داشت با تبلت هاکان   یبا کارن باز  کمیاومدم  نی پله ها خسته پا از 
به   عیسر  دهیرس ت یریبه خ دمیکه بلند شد فهم ییدر کشو دنیکش یصدا   کردیم یباز 

  دمیکه روبه روم بود کوپ کردم با وحشت لرز  ی کس دنی سمت آشپزخونه رفتم اما با د
 عقب رفتم  کمی

 ؟ یکنیکار م ی..چنجای_تو..تو ا

 سر بزنم  هی..اومدم  چی_هنیانگ

حتما بهش خبر ندادن که   دیبرایاز سروورش م  یلباش بود خونسرد  یرو  یندلبخ
 خونسرده  نقدریکرده که ا  یچه کار میدیفهم

 ؟ ی کار کرد یچ  ؟توی _تو چنیانگ

پشتش بود که  یچ دونمیاونم دستشو پشتش برده بود نم  دمیاپن آشپزخونه چسب به
 کرده بود  مشی قا

 ست یهاکان خونه ن یکن داشیپ  یتونی نم یدنبالش نجایکه ا یهرک ی_ببن
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 که دنبالشم درست جلومه   یآدم  ستمی_اما من دنبال هاکان ننیانگ

اوردو به سمتم گرفت با وحشت بهش نگاه   رونی اسلحشو از پشت سرش ب کهویبعد  و
 بزنه   بیبه کارنم آس دمیترسینه خودم مهم نبودم م ای خدا یوا   دمیکردم لرز 

دستش بود با اسلحش به   یدستشو سمتم دراز کرده بودو اسلحه تو  کهیدرحال نیانگ
 سرتاپام اشاره کرد 

  نیمن تو ا   هیآدم جالب یلیشوهرتونو درک بکنم خ نی ا  تونمیخانوم..من نم لی_د نیانگ
   کردمی داشته باشم نگهبان هارو دو برابر م ییبا یز  نیخونه زن به ا

  تونتسمینم  یبند اومده بود از ترس حتدستش نگاه کردم اشکام  یترس به اسلحه تو با
 کنم  هیگر

 م ی خوب شد..چون تنها ی _ولنیانگ

 برو  کنمینکن..التماست م نی_ انگ

 

 )هاکان( 

خوش   شتر یبا تو ب خواستمی چرا؟چون م یدونی _داداش و زن داداشنو دادم کشتن م
 هاکان آصلن داره هم من.. یهرچ خواستمیباشم چون م

 مشت شده گفتم:  یش کن باال اوردم با نفرت و دستا قطع یخشم دستمو به معن با

 کثافت  کهیقطع کن رامان..مرت نوی_ا

 گذاشت  بشیج ی قطع کردو تو  ستی که معلوم بود حالش از من بهتر ن رامان

ثابت   روی ز یچ میذاتا چون نتونست دهی مدرم به دستمون نرس  نیمدت چه طور ا   نهمهی_ا
 دیقاتل راست راست اطرافمون چرخ  میکن
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 م ی_اما االن اعتراف داررامان 

از   نیاز ا  شتریبده تا وقتو ب حی براشون توض رویبا خودت ببر همه چ نمیا  ی _تو برو کلنتر
 م یدست ند

 ؟ ییا ی_تو نمرامان 

 کنم یخبرت م لی د  شیپ رمی _من م

تره االن بهش زنگ بزنم توهم دراوردم به  یبا اخما بمیج یاز تو  لمویرفتن رامان موبا با
 بود که بهم خبر بده  نی تماسش به خاطر ا نهمهیحتما ا 

 _الو هاکان لید

 کردن با کارنه باز بدو بدو کردن  یباز  جانیحتما از ه   دیکردم صداش لرز  احساس

 ل؟ ید  یی_کجا

 ؟ ی _خونم تو چلید

 ؟ ی د یو فهم نی رامان بودم تو موضوع انگ شی _من پ

 دم ی_آ..اره..فهملید

داشت   یکی زد؟انگاریبا ترس باهام حرف م  ینطوریکردم چرا داشت ا  زیر  چشمامو
 زنمی م ییبگه منم چه حرفا  یکه چ کردمیمجبورش م

 _کارن هم کنارته؟ 

توهم    یبرف دی..سفنهیبیمورد علقشو م لمی..فکنهینگاه م لمی_تو..تو اتاقشه..داره فلید
 میتموم نشده باهم حرف بزن لمیتا ف ایزودتر ب

 کردم اما بعد گفتم: یمشکوک شدم مکث دمیجملرو که شن نیا

 ام ی _باشه دارم م
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 دلشوره به دلم افتاده بود کمیاوردم   نی پا  لمویموبا  یکه قطع شد به آروم تماس

  نهمهی..اصل چرا غر نزد که چرا ابهیعج یزیچ هیمتنفره..  یبرف دیسف لمی_خدا..کارن که از ف
 اساشو قطع کردم تم

زودتر    دیبا گهیبهم م یحس  هیباشه  یشوار شدم هرچ عی رفتمو سر  نمیسمت ماش به
 برگدرم خونه

 

 ( لی)د

 برو کارن باالس  کنمیخواهش م  نی_ انگ

 نگاه کرد  لمیبه موبا نیزنگ خورد انگ لمیموبا

 نکن یکار اشتباه لی_د نیانگ

 دستم نگاه کردم   یتو   لیترس بهش نگاه کردم به موبا  با

 زنهی_هاکان داره زنگ م 

  نیهم ی کنینم میکار  یزنیهم خوب باهاش حرف م  یلی_باشه تو جوابشو بده خنیانگ
خونه   ای من تو خونه منتظرتم ب  زمیسلم شوهر عز   یگیدارم بهش م نوینگاه تو دستم ا 

 ن یهم

 گفتم: یلروزن  یس تماسو برقرار کردم با صدا سرم گذاشت با تر  ی اسلحرو باال  نیانگ

 _الو هاکان 

 ل؟ ید  یی_کجاهاکان

 ؟ ی_خونم تو چ

 ؟ ی دیو فهم نی رامان بودم تو موضوع انگ ش ی_من پهاکان
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   کردینگاه کردم که داشت منتظر بهم نگاه م نیبه انگ ینگران با

 دم ی_آ..اره..فهم

 _کارن هم کنارته؟ هاکان

توهم زودتر   یبرف دی..سفنهی بیمورد علقشو م لمی..فکنهینگاه م لمی_تو..تو اتاقشه..داره ف
 م یتموم نشده باهم حرف بزن لمیتا ف ایب

 کرد اما بعدش گفتک  یمکث  هاکان

 ام ی _باشه دارم مهاکان

خودش گرفت   ینگاه کردم جلو اومد بازومو گرفت و منو جلو  نیکه قطع شد به انگ تماس
 ار سرم گذاشت و منو مجبور کرد که به سمت سالن برم اسلحرو کن 

 ن ی_انگ

   فتی_شششش راه بنیانگ

 اوردم  رون یدستاش ب یسالن که شدم با نفرت بازومو از تو  وارد 

 یست ی_تو اصل آدم ن

 شد  کی بهم نزد یبا عصبانت نیانگ

ات   هیو عل  کنمی م تی فردا ازت شکا ادیاصل بهت نم یکنیکه م ریتحق  لید نی _ببنیانگ
 نکن  ری فوش نده و تحق نکنیاستفاده م نارویا

 ؟ یکنینم یتو چرا با من باز  لی_د

با وحشت به   زدیاومدو اسممو صدا م  یم نی کارن که از پله ها پا یصدا   دنیبا شن کهوی
کارن   یازم فاصله گرفت و اسلحشو پشتش گذاشت وقت  ع یبرکشتم که سر  ن یسمت انگ

 جا خورد  نیانگ  دن یبا د  کهوی اومد 
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 ن؟ ی _شوهرعمه انگکارن

 دخترا قربونش برن  نیشوهر عمه انگ یگیکه تو م ی_اون دهننیانگ

 دستشو مشت کردو به سمت کارن برد  هی بعد

 _بزن قدش قهرمان نیانگ

 یزد دستمو سمت موهاش بردم با نگران نیهم دستشو مشت کردو به مشت انگ کارن
 روبه روش خم شدم گونه هاشو نوازش کردم 

 باشه؟  امیبعد م زنمیحرف م  نتیدلم تو برو تو اتاقت من با شوهرعمه انگ زی _عز

 هم  یحرف دارن برا  ی_اره کارن جون زودباش برو که بزرگا کلنیانگ

 یی ایزود ب لی_باشه..دکارن

اوردو به سمتم   رونیبرگشتم که دوباره اسلحشو از پشتش ب نی رفتن کارن به سمت انگ با
 گرفت 

 تمومش کن به اون بچه فکر کن  نی_ انگ

 یحت   ستیبرام مهم ن یزندگ نیا  یتو  یچک یه ؟منی گیم یدار یچ لی_د نیانگ
الزمو انجام دادم   یزنمو برفستم خارج کارا  نکهیا  یمن برا ستیبرام مهم ن یچیکارن..ه

  دیا یشهر پشت سرت م نیبرو ا ییخوایکه م گه؟هرکجایم  ینمرم..شاعر چ ییمن ذاتا جا
 ل ی برم د تونمینم ییجا  چیدوشم ه  یبار رو  نی من با ا

 نفرت بهش نگاه کردم داد زدم: با

 با من؟  یکار کن یچ ییخوا ی_م

 اومد  رونیشدو از شوخ بودن ب  ی لحنش جد  نیانگ

 دم یبد هاکان آصلنو عذاب م یلیخ  کنمیدوشم خلصت م ی_از بار رو نیانگ
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  رهیتکون دادم با ترس بهش خ نیبه نشونه نه به طرف یگاه کردمو سربهش ن ینگران با
 منو بکشه؟   خواستیشدم م

لباش   ی رو  یلبخند  نیانگ د یهاکان به گوشمون رس  نیماش  یصدا   کهوی لحظه   همون
 نشست با ترس بهش نگاه کردم التماس مانند گفتم 

 کنم ی..خواهش منی کارو نکن انگ نی _ا

 _اوه آقاتونم اومد نیانگ

شد اما اسلحرو از پشت   می قا  واریبه سمتم اومد دستمو گرفت خودش پشت د  نیانگ
 سرم گذاشت با بغض گفتم:   یرو

 نزن  یبی_توروخدا..به هاکان آس

تموم   زیاکشن زنده قراره اجرا کنم که تهشم غم انگ  یینما یس لمی_ششش..براتون فنیانگ
که  یزنی چشماش پرپر م یکشته بشه البته قبلش شما جلو دیمرد عاشق داستان با  شهیم

 خوب زجر بکشه 

 تر نکن نیکارو نکن..جرم خودتو سنگ نی _ا

 ..لی_د هاکان

 _ششششش نیانگ

 مشکوک بهم نگاه کرد  ستادیا  دنمیهاکان وارد سالن شد با د  نکهیهم

 ل ی_د هاکان

 تمام جراتمو جمع کردم داد زدم:   عیسر 

 _برو هاکان  
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  یاومد شونمو محکم گرفتو جلو رونیب ورای با خشم از پشت د نیانگ  عی لحظه سر  همون
صحنه جا خورد اما بعدش   نی ا  دنیخودش گرفت و اسلحرو کنار سرم هاکان اولش با د 

 اسلحشو سمت هاکان گرفت  عی سر   نیکه انگ ادیخواست به سمتم ب 

 عجله نکن  سای وا سایقب..آصلن جان وا _برو عنیانگ

  نیهم فشار دادو به انگ یشدن هاکان لباشو با خشم رو  ری هاکان سراز  دنیبا د اشکام 
 دوباره اسلحرو کنار سرم گذاشت  ادیهاکان جلو نم دید یوقت   نینگاه کرد انگ

مغزشو   خورم یقسم م یش ک یچشمات بکشم..نزد یجلو  نتویزتر ی_اومدم عز نیانگ
 ترکونم یم

بهم نگاه کرد   یبا نگران دیترسی م ادیجلو ب نکهینگاه کرد اما از ا نیبا غضب بع انگ هاکان
 نعره زد  نیاما بعد با خشم و نفرت روبه انگ

 ؟ یکنیم یکار  ن ی..چرا همچیا  وونهی_تو د هاکان

 گمیفورا بهت م  دم؟بذاری _چرا انجام منیانگ

 _هاکان 

روبه  ی صحنه ها دنیلمان با د مید برگشتبه سمت لمان که پشت سر هاکان بو کهوی
 ستاد ی به سمتمون اومد کنار هاکان ا عی روش جا خورد سر

 ن؟ یانگ یکنی م یچه غلط یچه خبره؟دار نجای_المان

چرا با   گفتمی ..درست سر وقتش لمان خانوم من االن داشتم به پسرتون منهی_همنیانگ
 دارم  یدشمن نقدریاون و خونوادش ا

 

 )هاکان( 
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  یشونه ها تونستمینم ن ی نگران بودم به خاطرهم یلیبزنه خ یب یآس لی به د نکهیا از 
  بودمیفرصت مناسب م هیدنبال  دیبود خلص کنم با نیکه تو چنگ انگ فشوینح
 به زنم بزنه یبیاجازه بدم آس تونستمینم

چرا با   گفتمی ..درست سر وقتش لمان خانوم من االن داشتم به پسرتون منهی_همنیانگ
 دارم  یدشمن نقدریخونوادش ا اون و

  نیجملش مشکوک بهش نگاه کردم اتفاقا خودمم کنجکاو بودم که ا نیا  دنیشن با
  خواستمیبا ما به خضوض با من مشکل داشت هرچند نم نقدریموضوعو بفهمم که چرا ا

 برمل بشه یهمه چ لید ی اونم جلو  ینطوریا

  لی اون اسلحه کنار سر د یفقط نگاهم رو  مکردمیبه سمتم برگشت بهش نگاه ن نیانگ
 من از اونجا برم و اونو تنها بذارم  خواستیکه م  لید دهی ترس یبود و چشما 

 کرده بود انتیموقع به پدرت خ هیمادرت   گهید یدونی_منیانگ

حاال اسلحش  کردم چون   میمادرمو پشت خودم قا  یبا نفرت مشت کردم به آروم دستامو 
 : دمی روبه سمت ماردم بود با نفرت غز

 دراه؟  ی..اما به تو چه ربطدونمی_خودم م

 دور بمون   کنمیبد م یلیبه تو چه؟دور بمون هاکان دور بمون به خدا خ یچ یعنی_ نیانگ

بشم اما نشد عقب تر رفتم و مادرمم   کی داشتم بهش نزد یقدم عقب رفتم سع هی
باشه منو بزرگ   یبودمش اما مادرم بود هرچ دهی پشت خودم پنهون کردم درسته نبخش

 نهیبب  یبیاجازه بدم آس تونستم یکرده بود نم

 ن ینکن انگ کنمی_خواهش ممامان

 با نرفت بهم نگاه کرد   نیانگ

 کرد انتیبه من چه هان؟مامانت..به بابات..با پدر من بهش خ یچ یعنی_ نیانگ
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ناخواسته دستم از دور مادرم که پشتم  شدی م  دهیتوهم کش شتریهرلحظه ب اخمام
بگم اما نتونستم برام باور   یزیکرده بودم سر خورد کنارم افتاد دهنم باز شد پ تشی هدا
که به  یم مشت شد طوردستم مشت شد بدجور هیامکان نداشت  نینبود نه ا  یکردن
 زد  یفدیس

و مجرد خونش البته جناب قدرت آصلن   پ یخوشت داریبا سرا هینطوری ا  قای_البته دقنیانگ
 د یفهم نو یا

  یوقت ارمیب ادی به  خواستمیدستمم مشت شد نم  یکی هم بسته شد اون  یرو  چشمام
به سمت مادرم برگشتم   یشد به آروم  یکرده چه حال انتیمادرم بهش خ دیپدرم فهم

خونمون    داریبود که مادرم با سرا  دهیپدرم فهم ی عنیباور کنم  نویانگ  یحرفا  متوسننتمین
 بوده؟اما اما..

 گه؟ یم یچ  کهیمرت نی _مامان ا

هضمش برام   دمیکشیم  یتند و عصب یخشم به مادرم منتظر نگاه کردم نفس ها  با
   ادیز  یلی سخت بود خ یلیخ

 _مامان 

 گرفت و به من نگاه کرد   نیچشماش جمع شده بود نگاهشو انگ اشک تو مامان

 دوستت ی_پسرم بابات ممامان

 مدم یمنم بعدا فه گهی _اره راست منیانگ

داشتم گوش   نیانگ  ینگفتم فقط به حرفا  یزیهم بستمو فشارش دادم چ یرو  چشمامو
 دن یکوبیسرم م  یبود که رو  یپتک نیمدادم که ع

 شد که..  یعصبان یجور هیشد   یعصبان دی_آقا قدرت فهمنیانگ

 : دمیدندونام غر یبهش نگاه کردم از ال منتظر
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 ؟ ی_که چ

 منو کشت   ی_که بابانیانگ

کارو کرده باشه اون   نی امکان نداشت پدر فرشته من ا نی بهش نگاه کردم ا ینابارو  با
 نه نه ستیاسطوره بود اون..اون قاتل ن شهیهم

 یپدر شد ب یب نی بدبخت شد انگ نیشد انگ می تی  نیشده؟ انگ یچ   نی_حاال انگنیانگ
 مادرم شده بود اما حاال باباشم مرده بود

 با خشم داد زد: نیانگ

شد به  ده یکش یاونور..ه ی..ه نوریا  یبه اونور..ه نوریبه اونور..از ا نوریاز ا   نی_ انگنیانگ
 طرف..پسش دادن به اون طرف  هی

  دادموی گوش م زدیاون که با خشم داد م  یهم فشار دادم همونطور که به حرفا یرو  لبامو
نگاه   نیخشمگ ن یانگ هیبه سمت مادرم برنگشتم همونطور که  کردمی به حرکاتش نگاه م

 : دمیدندونام غر  یشدم از ال کیقدم بهش نزد  هی  کردمیم

 ؟ ی دونستی م  ناروی_مامان تو ا

 نداد به سمشت برگشتم داد زدم: یجواب

 ؟ یدونست ی_مامان تو م

بهت   تونستمیم  یچه طور یکرده بودم ول  یاشتباه  هیبگم؟ تونستمی م  ی_چه طورمامان
 کشته   رو ی کس هیبگم بابات  

 هم فشار دادم   یمحکم تر رو  لبامو

 کردم؟ یپدرتو جلوت خورد م تیشخص تونستمی_چه طور ممامان

که جون من سالها   دادم؟حاالی م  ری به تو گ ؟چراید یهاکان آصلن باالخره فهم نهی_انیانگ
 سوزونم یسوخت منم تورو م شیپ
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  لرویچشماش از زور درد بسته شد به اسلحش نگاه کردم که محکم کنار گردن د  لید
  لیمادرمو د یتقاص کارا   ذاشتمیبهش نگاه کردم نه نه نم نیباهاش فشار داد با نگرا 

 پس بده  

 و برات باارزشه یاز همه دوسش دار  شتریب یزندگ نیا ی که تو  ی_کسنیانگ

کدوم از ماها   چیاما ه کنمیدرکت م دونمیم ی تجربه کرد  رویترسناک  زی چ نی_ انگلید
 نداشتن یری و کارن تقص  نیهاکان و هانا و راد   میستیمقصر ن

 شهیپشت ش دیکشیبه پشت گردنش م یدر که داشت دست یمامور جلو دنیبا د  کهوی
 صدام زد  عی که اسلحه دستش بود سر  نیانگ  دنی جا خوردم با د

 _اقا هاکان 

لحظه به سمتش برگشت همون لحظه به سمتش رفتم مچ دستشو محکم    هی نیانگ
به خودش اومد محکم با پا زد تو شکمم از درد نفسم بند اومد اما مچ   نی گرفتم انگ

محکم وول خورد مچشو همراهه اسلحش به شکم خودم  نیدستشو ول نکردم انگ
  ی خبر کنه تو گروی د یونا ا رفت ی رفت حتما داشت م دویدو عیچسبونده بودم مامور سر 

خودش و من فقط   یچسبوندم با دستا  نیاسلحرو به شکم خود انگ  یحرکت آن هی
 کردم یمهارش م

 _هاکان..هاکان توروخدا..هاکان لید

  یا شهی ش واری نکنم با نفرت بهش نگاه کردمو به د یبه ترس اونا توجه کردمیم یسع
 پشت سرش چسبوندم 

از   ؟انتقامیچشمام بکش یزنمو جلو  ستمیمیاره؟راحت وا  امیراحت کوتاه م ی_فکر کرد 
 قدر دلت خنک شد  ؟چهی گرفت یکثافت؟از ک یری گیم یچ

فکش زدم اسلحه از دستش   ر ی که ز  یبا مشت محکم دمیستش کشاسلحرو از د محکم
بود محکم تر فشارش دادم با نفرت تو صورتش   دهیول شد اما هنوز به هردومون چسب

 : دمیغر
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به سرت   یبرادرش بفهمه چ نکهیاز ا  ید ی؟نترسی آروم شد  ی _خواهرمو که کشت
مادرم که کارت دعوت دنبالش    م؟یدادیپس م دیباباتو ما با یکثافت کار م؟تاوانیاره؟هیم

 کرد یکارو نم نیمرد بود ا  یادی نفرستاده بود اگه ز 

 _خفه شو..خفه شو..مادر تو اونو بدبخت کرد نیانگ

 زدم:  نعره

  یبکنه..به اندازه کاف تونستی نم یکار چیمادر من ه  خواستی_پدر تو اگه خودش نم
  یمل کرد برات کافپسرشو تح ی.. سرد دیشوهرشو د یمهر یمادرم تاوان پس داد..ب

 نبود؟ 

از اون   کلمیبود چون ه شتری دادم خب زور من قطعا از اون ب چیمچ دستشو پ محکم
 چشماشو از زور درد بست اسلحرو محکم به شکمش چسبوندم  نی بود انگ شتریب کمی

  نمیبی..اما حاال منیکردم زندش نذارم انگ دای_با خودم عهد کرده بود قاتل خواهرمو که پ
 ی ازم داشته باش نویاما بهتره ا شترهیلذتش برام ب نمیدار بب سرتو باال

چشماشو بست از درد   نیزدم انگ غیج لی گلوله که بلند شد وحشت زده مادرمو د یصدا 
سر   یپشت سرش وقت یا شهیش واری به د دمشیخم شد ازش جدا شدم با نفرت کوب

 پهلوش گذاشتو فشار داد یبهم نگاه کرد دستشو رو  نی خورد پا

 :دم یاسلحرو به سمتش گرفتم با نفرت غر   ستادمی سرش ا باال

دار صبر کنم..اونو به   یباال رهی که تا اون موقع که سرت م  شمیم مونی ..دارم پشیدونی_م
   یکرد  مش یتی سن  نیا  یکه تو  زنمیبه خاطر کارن م رویکی  نیخاطر خواهرم زدم ا 

 زدم:  نعره

 ی کرد  مـــــــــــــشی تیـــــــرف  _از هر دو طــــــــ

به سمتم اومد با ترس و صورت پر از اشک   لی د  عیکنم که سر  کینفرت خواستم شل  با
 مچ دستمو گرفت   یبه آروم ستادی روبه روم ا
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 _آروم باش هاکان..دردسر درست نکن..توروخدا لید

 ل ی _برو کنار د

 _بسشه..بده به من اونو لید

اسلحرو ول کردم که   دیچیپ ی از درد به خودش م نی زم ینفرت بهش نگاه کردم که رو  با
 مشت زدم تو صورتش   هیگرفتم  قشوی بردم محکم  زی افتاد به سمتش خ لی د ای دست ی تو

گناه   ی..به روح خواهرم که بیبود دنمیزجر کش ی باعث و بان نهمهی_به خاطر خودم که ا
نکشونم تا   شیدار نبرم تا داشته هاتو به آت یاال تا سرتو ب  خورمیقسم م  یپرپرش کرد 

 نیانگ  یپس بد روی که سرم اورد  ییتقاص بلها دی..با ستمیبدبختت نکنم ولکنت ن

 

 ( لی)د

  نو یمبل بنشونمش مامورها اومده بودن و انگ  یبود به زور تونسته بودم رو یعصب هاکان
کرده بودن    یحد سهل انگار نی خودش تا ا یمامورها  نکهیکرده بودن هاکان از ا ری دستگ
کنه اما خب شکر خدا منو   یبا اونا هم کتکار  خواستیشده بود که م یعصبان  یاونقدر

  میکن یکار   میاخراجشون نکنه نتونست  نکهیاما از ا  میری گجلوشو ب می لمان خانوم تونست

و    دهیجام مالزمو ان یبود به هاکان قول داد که همه کارها  سیاز دوستاش که پل یکی
 راحت بود  الشیبابت خ نیاز ا  کمیهاکان    نی به خاطر هم کنهی رو م نویانگ یکارها 

  کردیآرومش م باتیترک  نیا شه یهم  ختمیر مو یعرق نعنا و ل کم یآب سردش  وانی ل ی تو
خورد کردم لمان خانوم رفته   خی  یتوش کل نیبه خاطرهم کرد یهرچه سردتر هاکانو بهتر م

 آروم کنم مویمرد عصبان  دادمیم  حیباشه اما من فعل ترج ششی کارن تا پ شیبود پ

  زیم  یرو  وانویل  یهم بسته بود به آروم  یسمتش رفتم و کنارش نشستم چشماشو رو به
شدم    یطور  هی دنشیگذاشتم و دستمو سمت بازوش بردم که چشماشو باز کرد با د
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که بهش بگه   یکی داشت به  از ی آغوش ن هیشده انگار به  فیضع یلی خ کردمی احساس م
   میتموم شد االن ما کنار هم یهمه چ

 من..  لی_د هاکان

بغلش کردم دستاشو دورم حلقه کردو منو به   یسکوت باال اوردم به آروم  یبه معنا  دستمو
 به خودش فشار داد  یآروم

 نکهیپدرومادر شد..ا یگناه ب یکارن ب  نکهی..ایاز دست داد ینامرد  یخواهرتو از رو نکهی_ا
نفرو   هیپدرت به خاطر کار مادرت  نکهیکرده.. ا ییخطاها  هیگذشته   یمادرت تو 
بازهم  یکن میتموم شد هاکان..تو هرکار گهی د ید ید  یمدت سخت نی تمام ا نکهیکشته..ا

که االن   میمنو تو کارن ..مهم ندسی..مهم االنه..مهم آیگذشته هارو برگردون یتونینم
 دونمیشد..م یهاس که تموم شد..مهم مشکلت بود که سپر ی..مهم سخت میکنارهم

خوب تموم شد..االن   یسخت اما مهم تهشه که همه چ یلیشد خ یسخت سپر   دونمیم
  ها یسخت  نیهمه ا  یکه جلو ییمن..کسا  یمن خانوم توام توهم همسر دوست داشتن

جا   دیجد یآدما  یدلت برا  ی..مادرتو ببخش..توکننیو همچنان مقاومت هم م  ستادنی ا
 باز کن..منم تا تهش کنارتم مرد قانونمندم 

از حرکات مردونش   کردی موهامو نوازش م  دادیحرفام منو به خودش فشار م  نیب هاکان
  نیبا من با لطافت برخورد کنه هم کردیم یسع  نکهیاما ا  دمیفهمیبودنشو م یعصب
آبش بردمو به سمتش گرفتم به  وانی من بود دستمو سمت ل یکار برا  نیگ تر قشن

 طرف کج کردم  هینازش مگاه کردمو سرمو به  یمشک یچشما 

 خودت درستش کردم   نی..عری_بگ

  یجد افهیق   هیگرفت همچنان اخماش توهم بودو  وانویاز دستم ل یحرف   چیه یب هاکان
 به خودش گرفته بود

آخر خودشو خودش آماده کرد باالخره حق به حقدارش   نیبود هاکان..انگ نجای_تا هم
 د یرس
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 ل ی..دیی_دا

لمان خانوم هم پشت سرش بود هاکان با   میهردومون به سمت کارن برگشت  همزمان
گذاشت دستاشو از هم باز کرد که کارن به سمتش   زیم  یرو  وانشوی همون اخماش ل

 آغوشش فرو رفت   یتو  دویدو

 کارن؟   یدی_ترسهاکان

 ی کمی_کارن

 رفتن  مون یکارن..آدم بدا از زندگ ستیبه ترس ن یاز ین گهی_د

 بود؟  یآدم بد نی _شوهرعمه انگکارن

 باشه؟  یاریاسمشو ب خوامینم گهیجون..ذ یی_اره داهاکان

 کار کرده مگه؟  ی_چکارن

 نوازشش کرد  یکارن بردو به آروم  یدستشو سمت موها هاکان

 نخواهد بود  مونیزندگ یتو گهی بد..اما د ی_کارها هاکان

  یدستاش گذاشت هاکان هم دستشو جلو اوردو دستا  یتو یدستمو گرفت به آروم کارن
دستاش گرفت همزمان همراهه کارن به هاکان که اخماش توهم بودو به   ی منو کارنو تو

 مینگاه کرد  کردیدستامون نگاه م

  یو بچه باز   ینامرد یحق چه از رو   یرو چه از  یکس دمیوقت اجازه نم  چیه گهی_د هاکان
 بزنه ب یآس وندی پ نیبه ا

 قلب هاکان گذاشت هاکان نگاهشو باال اوردو بهم نگاه کرد   یسرشو خم کرد رو کارن

عکس العملو از   نیمنم هم دیشا  گمیکار کرده م یپدرم چ  کنمی فکر م ن یبه ا  ی_وقتهاکان
 تفاوت که زنمم.. نی با ا دادم یخودم نشون م



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1973 
 

 کارن گذاشتو گفت: یگوشا یدستشو رو  بعد

 کشتم ی_مهاکان

 به بازوش زدم که با اخم نگاهشو ازم گرفت  یبهش رفتمو مشت یغره ا  چشم

موضوعو    نیمادرم ازم ا  دینبا  کردمی کارو م نی..منم بودم همدمی_به پدرم حق مهاکان
 کرد یپنهون م

 ؟ ی چ یعنی..اون حرفت شعوری_پسره ب

 گفت:  یخاص  تیابروشو باال دادو با جد   هیبه سمتم برگشت  هاکان

 ن یهشدار بود فقط هم هی شده.. لیتکم تشی_شوهرت ظرف هاکان

  یهم فشار دادم تا فحشش ندم که دستا   یهم بستم لبامو رو  یحرص چشمامو رو با
 گفت:   تشیگونم حس کردم بهش نگاه کردم که باهمون جد یمردونشو رو 

  یهست یی ..تو هنوز هم برام مثل همون زمانا ادی هرگر نم یروز  نیهمچ دونمی_مهاکان
 آب پاک و زالل  نی ع یخاص یلید  هیکه بهت گفتم تو  

 ستاد یآغوشش بودو بلند کردو روبه روم ا  یکه تو  کارن

تو اتاقشو به رامان خبر   برم یبدونه کارنو م ییزا ی چ هی دی هنوز آزاده شا  نای_سولهاکان
خدشه  هیتموم شد  گهیبه دستو صورتت بزن د یآب هیافتاده توهم برو   یچه اتفاق  دمیم

 کردم یخودم خفش م  یافتاد به جون کارن با دستا   یروت م

کارن کنجکاو داشت بهمون نگاه   د یکش یچشم و ابرو به کارن اشاره کردم که هاکان پوف با
 کرد یم

 نو یعمه انگ  ؟شوهری کردیمخفه  روی ک یی_داکارن

 نشنوم عه  گهی ..مگه نگفتم اسمشو دیی_نه دا هاکان
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 د ی_اوخ ببخشکارن

 ه؟ یحرف مردونه دارم نظرت چ کمیتو اتاقت باهات    می_برهاکان

 یی دا می_برکارن

  یهمه چ شدی باورم نم دمیبه صورتم کش یدست دمویکش یاز سالن خارج شدن پوف باهم
 کابوس بود  هی نیع

 

 )رامان( 

رفته  زدم یبا داداش هاکان حرف م رفتمی م دیبا  ارمیتو خونه دووم ب تونستمینم گهید
 هنوز نشده بودم   یگفته بودم اما از هاکان خبر  رویو همه چ  یبودم کلنتر

زنگ خورد به سمتش رفتم هاکان بود چه   لمیتنم کردم که همون لحظه موبا  شرتمویسو 
 قدرم حلل زاده بود 

 هاکان _الو داداش  

 ؟ یی _سلم رامان..کجاهاکان

سر بهتون بزنم..شما   هی امیاز اونجا ب یهواخور رون یبرم ب کمی_خونم داداش..خواستم  
 ن؟ ی کار کرد یچ

  میخلص شد نیحدشو بدون از شر اگن نیفقط تا ا  دمیم حی_بعدا برات توضهاکان
 ؟ یخبر دار  نایسول  یتو از جا  سهیدست پل

که پشت در بود با  نایسول   دنیدرو باز کردم با د  نکهیرفتم هم ی سمت در خروج به
 اومد  رونیکلمه از دهنم ب هیجا خوردم ناخواسته فقط   یپوف کرده حساب ییچشما 

 ؟ ییکنی کار م یچ نجا ی..تو..تو ا ؟ی_آبج
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 رامان؟  ناسی_سولهاکان

  تونستمیاما نم  دمیشنیهاکان هم م یمظلومش شده بودم هرچند حرفا   افهیق  رهی خ فقط
 جوابشو بدم 

 ؟ یاونجا اوک  امی م سا یرامان تو سرشو گرم کن من االن با پل نی _ببهاکان

 کردم؟ یکار م یکردم حاال چ  سکوت 

 نمت یبیاونجا حواست باشه م امیحرفمو رامان؟من دارم م  ید ی_شنهاکان

با   نایسولاومد تو درو که بستم   نایدر کنار رفتم سول ی از جلو  یقطع کردم به آروم تماسو
دسته مبل نشست به سمت   ی مبل رفتو طبق عادتش رو   نیسست به سمت  اول  یقدما 

 آماده کردمو به سمتش رفتم  یدنینوش هیآشپزخونه رفتم 

 ی آبج ای_ب

 _ممنون داداش نایسول

  نجا یا  انیدارن م سایاالن پل دونستیم یعنیدسته مبل نشستم   یحرف روبه روش رو یب
به آخر خط   دهیبر گهید دمیکنم؟شایواقعا من پنهونش م  کردیبشه؟فکر م ریو قراره دستگ

 موضوع بود  ن یهم یحاک   افشیق  ن یهرچند ا  دهیرس

 _رامان نایسول

 شکسته تر شده  کردمیباال اوردمو بهش نگاه کردم احساس م سرمو

من نجاتت   ی بودبار از درخت گردو کنار خونمون افتاده  هی  یبچه بود یوق  ادتهی_ نایسول
 داده بودم 

 به نشونه اره تکوت دادم  یزدمو سر  یافتادن خاطرات اون زمان لبخند محو   ادیبه  با

 کردم یم هی _اوهوم..دستم شکسته بود داشتم گر
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 زد  یاشکاش لبخند  نیب نایسول

 ی کولت حمل کرد  ی_توهم چه قدر منو رو

گناهکار بودو از کاراش نفرت   نکهیبا ا  شد یم ری گونش سراز  یرو شتریاشکاش ب  نایسول
از خونوادم   ایدن ن یا  یکه واقعا دوسش داشتم و تو   یداشتم اما هنوز خواهرم بود کس

 مونده بود   یفقط اون برام باق

 نه ای که بتونم سرپا بشم   دونمی_االنم من افتادم رامان نمنایسول

نکنه ازم انتظار  کولم بذارمو حملش کنم  یمن اونو رو  نباریا  خواستینه نکنه ازم م نه
 بدم  شیفرار ای داشت کمکش کنم 

 ..ی_آبج

که بخوامو به    یزیهستم هرچ ی زن قو هیکه  کردمیفکر م شهیهم ؟من یدونی_منایسول
 ام یبرم  یاز پس همه چ گفتمیم  سمیمی که بخوام وا ی زیو در مقابل هرچ ارمیدست م

تونست خودشو کنترل   یبه سخت ردی ک هیدهنش گرفتمو گر یهق زد دستشو جلو  نایسول
 ادامه داد  دهیبر  دهیکنه و بر

 شهینم ینجور یا  ی_ولنایسول

به  ختیهم فشار دادو اشک ر ینتونست ادامه بده باز لباشو رو  گهیکرد د سکوت 
 خورد اما باز همون شد   کمی ش یدنیآروم بشه از نوش کمی  نکهیخاطرا 

انجام   روی اشتباه یکارها  یانتخاب کرد   روی اره آرم اشتباه  یهست یزن قو  هی_تو واقعا  
 فراموش نکن  زوی چ هی نی علرغم همه ا یهست یزن قو  هیاما هنوز  یداد

  ینگفتم حت یزیصورتش گرفتو زجه زد چ  یمبل بلند شد دستاشو جلو ی از رو  نایسول
مدت ازش غافل شده   نهمهیخودشو سبک کنه کنار من که ا خواستمیمانعش نشدم م

 بودم به سمت پمجره رفت دستاشو ازهم باز کردو گفت:
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 بکنم دی کار با  یکه چ دونمیرامان نم دمیبه آخر خط رس گهی_من د نایسول

و ازم پنهونش  ختیصدا اشک ر یکرد ب یپنهون کردو خودخور شویازم گرفت باز گر  روشو
باشم فقط خدا   یحرکاتش خنث نی دربرابر ا تونستمیکرد بلند شدم به سمتش رفتم نم

 برسه   ن ینکنه دستم به انگ

  لی به زور بهت تحم ارویچ نکهی کرد..ا رتیاس یچه طور نیانگ نکهی..ایبگ  روی همه چ  دی_با
گذشت پشت   ی..بعدش که همه چنایسول ی..خلصه همه چیانجامش بد دیکرد که با 

 مونم ی اون در من خواهم بود..من منتظرت م

پشت   یزنگ خونه که اومد دست  یشدن صدا  ر یاشکاش سراز   شتری هر لحظه ب نایسول
که فکر نکنه   گفتمیبهش م یانداختم حاال چه طور نی سرمو پا  دمویگردنم کش
 فروختمش 

 ..تو اومدن ی..ب..برانای_ سول

به  خت یر یاشک م کهیبازش کرد درحال یم بست و به آرومه یچشماشو رو  نایسول
 گفت:  یسخت

 رامان  دونمی_منایسول

هم فشار داد تا صداشو   یشدم دستامو دور صورتش گذاشتم که لباشو رو  کی نزد بهش
 باال نبره 

 م؟ ی_آبج

 _جانم؟  نایسول

 بد یلیحالم بد بود خ شدیم شتریو ب  شتریسوزش چشمام هرلحظه ب احساس

 کنارت خواهم بود شهی_من هم

 دونم ی_منایسول
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 دیهم بستم چند قطره اشک از گوشه چشمام غلت یبغلش کردم چشمامو رو  محکم
 کمکش کنم  تونستمی کاش م کردیهق هق م دوی لرز یم  نایسول

ازت    یشده باشم رامان ول گهی آدم د هیاومدم   رونیاز زندان که ب دمی _بهت قول منایسول
 اصل ناراحت نشو  ید یها که د لهیمنو پشت اون مدارم لطفا  یخواهش هی

چه قدر زور زد تا اون حرفو زد چه قدر برام سخت بود که   دیاز چشمام چک  گهیقطره د دو
 بهش نگاه کنم  تونستمیانداختم نم نی سرمو پا نمیبب یطیشرا نیهمچ هی  یخواهرمو تو

 ی بهم قدرت بد دی_بانایسول

 دوباره بغلم کرد   نایسول

 دوست دارم رامان  یلی_خنایسول

 هم فشار دادم  یمحکم رو   چشمامو

 میاز تو آبج  شتری_من ب

 

 (لی)ن

شده بود   ر یهم دستگ  ریگذشت بک یم  یو عوض ف یکث  یاون آدما یر ی از دستگ یروز  سه
قتل   نا یکه چون سول گفتیم  نایسول  لی مشخص نشده بود اما وک  یخاص زیهنوز چ

بکشه   دیکه چندسالشو با  برنی کار شده براش فقط زندان م نی و مجبور به ا کرده رعمدیغ
پرداخت کنه رامان قبول کرده بود و   شویابقم  ینقد  مهی به صورت جر توننی بعد از اون م

  نیپولش کفاف ا  کمیاما بهش نگفته بود که  کنهی کارو م نی قول داده بود که ا نایبه سول
  یشاپ گذاشته بودو مابق یکاف یتو  شویبود اما نصف سرما ونریلیرامان م دهی نم مرویجر

  یکارا   یبرا ودنکرده ب یگذار هیخانوم سرما   نیهمراهه پل  کایآمر  یهم تو  شیسرما 
نداشت که بتونه اون پولو پرداخت   یاونقدر نیبه خاطرهم یکنسرت و کلس و خوانندگ

به رامان گفت که به  البته هاکان  کننیبهش قول دادن که کمکش م ریکنه هاکان و دم
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هم   نارویبوده هنوز هاکان نتونسته بود سول  کی آزاد کردنش شر  ینگه که اونم تو نایسول
 فقط به خاطر رامان انجام مداد  کارو نیببخشه و ا 

  ستادهی پنجره ا  ی قهوه که آماده شده بودو برداشتم به سمت رامان که روبه رو یفنجونا 
  دونمینبود خوشحال بودم نم  نجایا  نیپل نکهیرفتم چه قدر از ا کردینگاه م رونیبودو به ب
  خواستی دلم م یفقط خودم کنار رامان باشم حت خواستمیبرگرده م  خواستیاما دلم نم
  هیحس من به رامان   نی ا کننیفکر م هیبق پرستهیقلبش م  یوباشم که رامان ت  یمن کس

 بود ی مان به حس واقعنبود حس من به را  نطور یا  کهیحس زودگذر بچگونس درحال

 نم یبب ریبگ دی_خب قهوه هامونم رس

 _ممنونم رامان 

 نوش جونت  کنمیدرستش م شهیکه هم هیا  ؟قهوهی _چرا ممنون هست

 به نشونه نه تکون داد  یزدو سر یلبخند  مچهین رامان

که خودمو جمعو جور   یکمکم کرد  یبود شمیمدت پ  نهمهیا  گمی_نه به خاطر اون نمرامان 
 ازت تشکر کردم  نی کنم به خاطرا

  فیهممون دور هم ک یتو منتظر امشبمون باش..قراره حساب ی..ول کنمی_خواهش م
 ست یرامان من دل تو دلم ن یوا  میخوش بگذرون  مویکن

 هم داره  زیسوپرا   هی_تازه رامان 

 ی از فوضول مرم ییکه م یدونیبکو م ؟زودباشی زی_چه سوپرا 

 گفت: عی سر  یلیخ خوردیقورت از قهوش م هی کهیدرحال رامان

 اد ی م نی_پلرامان 
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مدت که    نهمهیا  ؟بعدیچ یعن یگشت؟ یداشت برم نین؟پلیکه زد جا خوردم پل یحرف از 
مشکلتم دارن   کردمی بابا من فکر م یباز؟ا  گشتیاالن اوضاع آروم شده چرا داشت برم

 ..نیکنم اونوقت پل کی خودمو به رامان نزد  تونمیکم کم م شنیتموم م

  شهیهممون م یبرا  یبزرگ  زیسوپرا  خونهیرو صحنه برامون آهنگ م ادی_امشب مرامان 
 مش ی دیوقته ند  یلیچون خ

  یبزرگ بود اصل  ا یلیخ زی سوپرا   هیمن  یبه نشونه اره تکون دادم مخصوصا برا  یسر
 کنهی رامانو فراموش م گهید  شهیم  الیخیب کردمیفکر م گردهیبرم دونستم ی خدا من نم

بدبخت هنوز  یلین رینگو نخ شهیکنده م هیو قال قض  کنهی رامان هم اونو فراموش م
 مشکلتش مونده 

 

 )هاکان( 

  یبرا  نترنت یا  یدستم بودو داشتم تو  یمبل داخل سالن نشسته بودم تبلتم تو   یرو
نفر شدم سرمو کش  اوردمو از پشت   هیمتوجه حرکات مشکوک   کهوی  دمیچرخی خودم م

  لیتا د  کردیاومدو به اطراف نگاه م یبه سمتم م  یواشکیمبل چشمم به کارن که داشت  
به سمتم اومدو مشت کوچولوشو   عی سر   ستین لی از د  یخبر دیافتاد کارن ا که د نتشینب

 باز کرد 

 آردم  یچ  ییدا  نی_ببکارن

 کردمو بهش نگاه کردم  زیامو ر چشم کمیدستش نگاه کردم   یتو یکاکائوها  به

 نمیبده بب یک ی  ل؟حاالیاز آشپزخونه د ؟اونمی کرد  ی_باز تو شروع به دزد

 خوشمزس  یلیخ نامی_من عاشق ا کارن

من    یول یبخور  ادی ز  دیکه نبا ی دونیم  ید یکاکائوهاشو دزد یرفت ینطورینفهمه که   لی_د
 گمی نم یزیچ  نبارویهستم ا  یدلرحم و مهربون یلیخ ییچون دا
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 اون دفعه  نیع ل یبه د یمنو نفروش  ییپشت هم باشن دا دی_مردا با کارن

کارن   زدی حرف م  لشیکه داشت با موبا  ل یبا اومدن د کهو یکردم  یخنده مردونه ا  تک
 هول کرد اومد کنارم نشست همه شکلتارو انداخت پشت من  یحساب

بردار از پشت من   نارویا   ممیبرداشتم من تو رژ  نارویمن ا  کنهی_نکن بچه االن فکر م
 ندارم کارن  لرویحوصله دعوا با د 

بذار پشت شما   کنمیباش من خودم درستش م  سیشما ه کنمیخواهش م یی_داکارن
 فهمهی نم لی د خورمشیم

مبل جابه جا شدم کارن کنار من نشست اما نصف تنشو برد پشت منو شروع    یرو  کمی
 ردن شکلت ها کرد به تند تند باز ک 

..باشه برات  ؟ی راحت شد..اره حتما پس چ المیخ  گهی_اره..ممنون رامان جون پس د لید
 ی هاکان اورد برات..بازم ممنونتم کار  یاز آدما  یکیدادم به  دم یشا  کنمیپست م

 خدافس  نمتیبی..باشه شب م؟یندار

  کمیکرد منم تماسو که قطع کرد مشکوک به کارن که مودب کنارم نشسته بود نگاه  لید
مثل من   یعنیاخم کردم و تبلتمو برداشتمو روشنش کردم که    کمیجام جابه جا شدم  ی تو

 مشغول کارم  

 ؟ ی کنیکار م یچ  دیشما دوتا باز دار  دیبگ شهی_ملید

 م یما با کارن نشسته بود  یچی_ه

  میمردونه نشسته بود می _اره من با داکارن

دستشو دور گردنم انداخت که چون قدش کوتاه بودو دستاشم کوچولو نتونست کامل    بعد
که هنوز نگاهش   لیبه سمتش کج شدم بعد به د کمیمن  نی کارو بکنه به خاطرهم نیا

 تکون دادمو گفتم:   یمشکوک بود نگاه کردم  سر

 _اره..مردونه 
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 ن یکنیم  ییکارا هی   نیدار نیدی که برام خر یا  هی_من کفر کردم درمورد هد لید

 یبه معن ی شونه ا  موی لبامونو باهم کج کرد میهمراهه کارن به سمت هم برگشت همزمان
  میباال انداخت  میدونینم

 به من بده   شویاول هد  دی خوایکدومتون م نمیبب دیزودباش نهی_اره هملید

 ؟ ید یمن خر  یبرا  یچ  نمی_اول تو بگو بب

 یمنتظر بمون  دی..باادیخوشت م یلیخ  ی_عمرا بگم..وللید

 یمنتظر بمون  دی_پس اونوقت تو هم با

 ن یدی برام خر یچ نمیبب د یبگ د ی_زودباشلید

 سمت کارن برگشتم که خودشو کش اورد کنار گوشم گفت:  به

 من کادومو بهش بدم  مینکن تشیاذ  ادیگناه داره بهتره ز   یی_داکارن

 خودش خم شدم کنار گوشش گفتم: نیع منم

  د یبا هیدرس زندگ نیکنم ا  تشیاذ  خوام یتو کادوتو بهش بده اما من فعل م  یی_باشه دا
 نایا  خورهیاره بدردت م  یزود بد دی زنارو نبا یکادو یری بگ ادی

 با حرص بهمون نگاه کرد  لی قد هم که د میهمزمان با کارن زد بعد

 د؟ یکنیکار م یواشکی..یکنیم  یکار ی..مخفدیکنیم   _چرا شمادوتا همش باهم پچ پچلید

کن   یکار یپچ پچ کن مخف ینطوریتوهم با دخترت ا م ی_خب هروقت دختردار شد
 زم یعز می کار کن ما حرف مردونه داشت یواشکی

 یشی م مونیحرفت پش نی _از الید

 تو دسته خودمون  ارمیچون دخترمم م شمینم  مونیپش زمی _نه عز



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1983 
 

 فشی هم خندش گرفت بلند شدو کنارم نشست کارن به سمت ک ل ی که د دمیخند بعد
 رفتو گفت:  لیپوشرو از توش دراورد با ذوق به سمت د  هیرفت و  

 من البته به هردوتاتون  یکادو   نمیا  دی _بفرماکارن

 ل یتوهه د یکادوش برا   امیپ ی_ول

 ؟ ی بود دهی_تو دلید

کرد تا از   چمیاونقدر سوال پ می د یخر میترف ییداشتم تا همراهه دا از ی ن لی_خب وسا کارن
   رونی ب دیزبونم کش ریز 

لبخند   هیاوردو با   رونیکارنو ب  یبهم رفت بعد پوشرو باز کرد برگه نقاش یچشم غره ا لید
 بهش نگاه کرد 

 .. می ما  نیچه خوشگله ا ی_وا لید

کوچولو   یلیهم کنار دست کارنه نگاه خ یک ی  لیدقت کن د  یخوب به نقاش کمی_
 دتش یکش

  ممیکه موهات بلنده..کنار دست دا  لی د ییتو نمی..امهی ازهمه بزرگتره دا نکهی_ا  کارن
 بچه شما دوتا   یعنیمنم..کنار دست منم اون کوچوولهه داداشمه  هیموهاش فرفر   کهیاون

 توهه  یبرا  امشیگفتم پ نی..به خاطرهمخوامیبود من داداش م نیا  امشی_پ

خم شدو    لیکرد که با عشق بهش نگاه کردمو دلم براش ضعف کرد د   یتک خنده ا لید
 دی گونشو بوس یکارنو محکم بغل کردو رو 

 بشم یکی _من قربون تو لید

  گهیم ییدا کنمیداداش داشته باشم؟خواهش م هیسال بعد من   د ییقول م  لی_دکارن
مراقبش    دمیمن قول م گهی خب بخواه د یشیبخواد داداش دار م  ل یدست توهه اگه د
 باشم بزرگ شدم  
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چه قدر از   زدیلبم پر نم  یکارنو به خودش فشار داد لبخندم از رو  دویباز خند لید
بودم که با حضور   میزندگ ی تو  یآرامش و خوشبخت نیداشتنشون خوشحال بودم عاشق ا 

 بود  دهیصد در صدش رس تی به نها ل یکارن و د

انداخته   راروی اشتباه کوچولو کرده همه تقص هی  تمی کارن جون دا شهیم  یچ می_ببنلید
 زم یو سرنوشتمونه عز  ری دست تقد ستیدست من ن ادم یگردن من ز 

 شدم آروم  گفتم: خم

 زم ی _بچرو گول نزن عز

 هم خم شد  پچ پچ مانند گفت: لید

 زوده   کمیفعل  گهیم  تی دا گمینم_برو خدارو شکر کن لید

 رستورانشه یکارا  ری چون همسرش درگ گهیم  نیبه خاطر ا  شی _خب دا

 د؟ ینز یحرف م یدرباره چ  دی_دارکارن

 د یخند لی انداختمو به خودم سبوندمش که د لی دور گردن د دستمو

 ی زنوشوهر ی_حرفا 

  یمردونه حرفا یحرفا  مهیتوش سه می خونه دا نیا  یتو  یهر حرف مخف یعنی_کارن
   یزنوشوهر

 ی مادر فرزند ی_مثل حرفا 

به   عی که با لبخند آغوششو باز کرد که کارن سر  میمون به سمت مادرم برگشت  هرسه
  شیمادرم قرار بود دو سه روز کارنو ببره پ میبا لبخند بلند شد لیهمراهه د دیسمتش دو 

 خودش االنم حتما اومده بود دنبالش 

 ی اومد  _سلم مامان خوش 
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 د ی بهتون زنگ بزنم که خودتون اومد خواستمیم  دی_سلم لمان خانومم خوش اومد لید

 م یمعطل نکن نی از ا  شتریآمادت کنم مادرجونو ب  می_بدو کارن برلید

از مبل ها اومدو روش نشست   یکی و کارن باهم به طبقه باال رفتن مادرم به سمت  لید
 به روم زد  ی منم روبه روش نشستمو بهش نگاه کردم که لبخند

 یلیبرام خ کنمیو تورو کنار خودم دارم و حست م  زنمیدارم باهات حرف م نکهی_امامان
 خودمو تنها حس کردم   یلیهانا رفته خ یمهمو با ارزشه از وقت 

گرفتم   دهی سال بودنشو ناد نهمهیکه ا یتکون دادمو شرمنده به کس دی به نشونه تا یسر
 نگاه کردم 

کردم   یکه بهت ناحق  دونمی اما همه اونا تموم شدن مامان همشون گذشت م دونمی_م
 خوام یازت معذرت م

  یرو رویو من بار بزرگ   یبود ک یکوچ یلی_نه نه معذرت نخواه هاکان اونموقع تو خمامان
 ینبخشمنو  یکردم حق دار یبهت ناحق یل یدوشت گذاشتم خ

  یدستام گرفتمو به آروم نیدستاشو ب یدستامو گرفت به نرم دویخودشو جلوتر کش مامان
 نوازشش کردم  

  هیو   دادمیبه حرفات گوش م دی بزرگ شدم با یبچه بودم آره حق داشتم اما وقت  ی_وقت
 دادم یبهت م  گهیشانس د

چشماش   یرو  یدست یتر شدم به آروم کی چشماش پر از اشک شد بهش نزد مامان
 شد  ختنشیمانع از اشک ر دی باال کش شوی نیزدو ب یلبخند یکه به سخت  دمیکش

 م ینگاه کن ندمونی و به آ  می_دوتامون گذشترو فراموش کن

 مامان بزرگ   میمن حاظرم بر   یی_داکارن
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لبام   یرو  یلبخند  دیکشیم  نی که داشت لباسشو پا میبه سمت کارن برگشت هردومون
 گفت: ینشوندم  وبهش نگاه کردم که دست به کمر با لحن بامزه ا 

 م یبر دیبا م یسال نومو بهم بده که منو مامان بزرگ عجله دار  هیجون هد  یی_خب داکارن

بلند شدم   لی بهم نگاه کرد با اومدن د یکه کارن با خوشحال دمیخند  یبلند  یصدا با
 به کارن زدمو با لبخند گفتم:  یچشمک

 ست یکه االن وقتش ن زه یسوپرا   هی ییمحفوظه دا   تی _هد

 م یکنیم  داشیپ می ر ی_درواقع تو باغه که االن باهم ممامان

 نکهیبشم از ا  رهیکه باعث شد با لبخند بهش خ  دیپر نی باال پا یبا خوشحال کارن
دسته مبل    ی شدو پالتوشو که رو مامان بلند  دادنی بهم م ارویانگار دن کرد یذوق م ینطوریا

 زد  یو بعد منو به هردومون لبخند  دیاول بوس لروید دیبود پوش

 _سال نوتونم مبارک مامان

 _سال نو توهم مبارک مامان 

 میزنی لمان خانوم بهتون سرم  نی_همچلید

 کارن  م ی_منتظرم بر مامان

برق   طنتیبرگشتم که چشماش از ش لی با رفتنشون به سمت د میکرد  یخدافس ازشون
برام دراوردو فرار   یزبون طنتیشدم که با ش لیکردم به سمتش متما  یتک خنده ا  زد یم

دنبالش   خواستمیکه م رفتیم  ییکرد منم که از خدا خواسته چون داشت به سمت جا 
 دم یخند ستادمویاتاق و درو بست پشت در ا   یخودشو پرت کرد تو  لیکردم د 

 درو باز کنم درسته؟  نی ا تونمینم من  یعنی_االن 

شد به سمتش رفتم   لی به عقب متما زدیهم که زور م لیفشار درو باز کردم د   هیبعد با  و
هم  ی حرکت گرفتمشو به خودم چسبوندمش چشمامو با آرامش رو   هیبا  دیکه خند
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از   شتریب  یلیخوشحال بودم خ یلیکنار خودم داشتمش خ نکهیزدم از ا یبستم و لبخند 
  یلیخ

 ؟ ی _هاکانلید

 _جان هاکان 

رو   شیمراسم خوب پ هیفراهمه جمعمون کنار دوستامون جمعه  ی_امشب همه چ لید
 کمه زی چ هیاما   میهممون خوشحال میدار

 خانومم؟  ی_چ

 د یباریبرف م کمیکاش امشب  دهی برف نبار  نی_ببلید

 تو غسه نخور  بارهی_حتما آخر شب م

 گفتم:  رفتمی به سمت حموم م کهیش جدا شدم درحالاز  دمویسرشو بوس یبعد رو  و

 نشده  ری بچه ها تا د شیشاپ  پ یکاف  میزودتر بر می_بهتره خودمونو آماده کن

 

 کل(  ی)دانا

  نیلیاز آ هانیبودن ال دیدور هم جمع بودنو خوشحال،منتظر ورودشون به سال جد همه
  ری و دم یقبول کرد مانام  یازدواج داد که اونم با خوشحال شنهادیکرد و بهش پ یخاستگار

زدن و رسما نامزد بودنشونو به همه اطلع دادن   یهم که کنار هم بودن بهم چشمک
  یبه رو کردیم یسع  یخوشحال نبود ول ادیاومدنش ز   از  لیکه برگشته بود اما ن نیپل

که  یوسط تنها کس   نیا باهم آهنگ خوندن و  یمدام کنار رامان بود حت ارهیخودش ن
عقد کرده   ییکا یپسر آمر  هیبا   نیبهش گفتن که پل یبود اما وقت لیخوشحال نبود ن

  یها بود همه به جفت  دنیاونقدر خوشحال شد که کل مدتو وسط مشغول رقص
  خوادیجمله که م هیتنها بودن که رامان با گفتن   لیبودن فقط رامان و ن دهیخودشون رس
و رسما اون دوتا هم کنار   یبشه خاتمه داد به همه چ  دیوارد سال جد  لیامشب کنار ن
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که از غافل بودن بچه ها استفاده کرده بودن و به    لیهم قرار گرفتن و اما هاکان و د
و باهم مشغول حرف زدن شدن    ستادنی هم ا  یبودن روبه رو  ومدها   یاز کاف رونیب

دراورد و به   بشیج یبود از تو  دهیخر  لیخودشو د یاکه بر  یمسافرت  یها  ط یهاکان بل
 کرد  میتقد  لیسال نو به د هیعنوان هد 

 م ینیبب رویقطب یشفق ها  میسه نفرمون بر یبرا  طی _بلهاکان

 گفت: یدار یزدو با لحن معن یاز دست هاکان گرفت لبخند طارویبا ناز بل لید

 م یبه مسافرت بر  یباشه که قراره سه نفر یسال نی آخر ن یا  دی_شا لید

 ...منظورت... نمیبب سایگرفتم سال بعد مادرمم با خودمون...وا  می_اره خب آخه تصمهاکان

 با ذوق آروم گفت:  دیخند  نطتیبا ش لید

 ی شیبابا م ی_من حاملم هاکان دارلید

 برگشت  لیبه اطراف نگاه کرد بعد دوباره به سمت د کم یجا خورد   هاکان

 شم؟ ی_من؟...من بابا مهاکان

 _اوهوم لید

بلند کردو دور خودش چرخوند    نیزم یاز رو   لروید  دیبلند خند یاز شدت خوشحال هاکان
و حس آرامشو کنار هم در حال حس کردن بودن خونواده   یهردو با تمام وجود خوشبخت

هم    خواستیکه هم هاکان م یزیچ شدی شت کم کم چهارنفره مهاکان آصلن دا  کیکوچ
 داشت    برادرو هیداشتن  یکه آرزو یو هم کارن لید

 دوست دارم  یلیخ لی_د هاکان

 م یخوشبخت بمون نطوریتا آخر عمرمون هم خوادیهاکان دلم م شتریب یلی_من خلید

 م یزندگ هیهد میتا ابد خوشبخت می_کنار هم که باشهاکان
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  ییطناب دارا  یزمان هی ییجا  هینداره باالخره   انی تا آخر جر یظلم و خودخواه شهیهم
  مونویزندگ مویاعدامشون خودمونو باال بکش لهیتا به وس  میبافیم انمونیاطراف  یکه برا

  یی زایدور گردن خودمونو خواهد گرفت همه به چ  یکی  یکی نایبه قول سول میضمانت کن
شد  نگونهیسرانجامش ا هی ترک  یچرخه عشق مجردها  نبود دهیبود رس اقتشونیکه ل

  دنیاعمالشون رس ینادرست هم به سزا  یدرست کنار هم قرار گرفتن و آدما  یعشق ها 
  یو خوب ی پاک  شهیسال محکوم شد هم  ستیهم به حبس ب نایاعدام شد و سول نیانگ
سرانجام همه به    بایبه خصوص عشق پاک...چه ز  شه یهمه داستان ها و رمان ها م روز یپ

خوب  یو برا  میخودمون باش یها  یزندگ یتموم شد مراقب چرخه عشق یخوش
 م ینش گرانید  یبردن چرخه عشق نیوقت حاظر به از ب  چیه دنشیچرخ

 :(( انیپا                                                          

 :( سندهینو  سخن

خدا قوت جانانه که   هیو   دیدوستان که تا آخر رمانم همراهم بود  دیکلم خسته نباش  اول
که   میازش خوشتون اومده باشه و تونسته باشم به هدف اصل دوارمی:( ام دی تا تهش اومد

شکر خدا   ستمین یتازه کار  سندهی باشم من نو دهیتون بود رسسرگرم و خوشحال کردن
  یبرا  دونستمیم  شیموضوع اشاره کردم ضرور  نی به ا نکهیا  سم یرمان بنو زدهیتونستم س

 :نی مطرح کردن بحث پا

 رمان: نیا  درباره

خودم بوده خلق  لیکه تا به االن نوشته و منتشر کردم ساخت تخ ییتمام رمان ها  من
داستان،جلو بردن رمان همه و همه الهام گرفته شده از ذهن و   یها دهیها،ا  تیشخص

که   یینکردم کسا  گهی د زیچ هی  ای  گهی رمان د هی یاز رو   یتقلب چیه یعنیقلم خودم بوده  
 یلیخ ت یسا   یموضوع تو   نیبه ا  ستین یتکرار لممکه ق  دوننیمنو خوندن م  یرمانا 

  یا شهی و کل  یاز دوستان لطف داشتن مطرح کردن که داستانام تکرار یلیاشاره شده خ
  ده یا  یبود که برا  نیداشت اونم ا  یفرق هیرمان هام   هیرمان با بق ن یاما خب ا   ستین

بود که خودم   لم یف هیبرداشت شده از  بایداستان تقر دهیکمک گرفتم ا لمیف هیداستان از 



 مرد قانون مند و دختر قانون شکن

1990 
 

دندرو   هیپناهان   یمدت که داشتم رمان ب هی ن ی به شخصه عاشقش بودم به خاطرهم
  سمی بنو لمیبه داستان اون ف هیرمان شب هیکه  کردم یهم فکر م لمیبه اون ف نوشتمیم

 نهیباشه بعد بب دهید لمویاون ف یکی  دیکارو کنم چون گفتم شا ن یاولش نخواستم ا 
منتشر بشه که   یا  سندهیبهمن زاد" به عنوان نو  اناینه و اسم "که به اویداستان رمان شب

دوازده رمان متفاوت منتشر کردم   دمیاما بعدتر که د ستیداستان هاش از خودش ن
  یمنتشر کنم چون اگرهم کس  دمیهم براش کش  یادی رمان که زحمت ز  نی دادم ا حیترج
منتشر   گهی ن رمان دوازده رمان د یچون من قبل ا   رهی سوال م ری حرفو بزنه خودش ز   نیا

گرفتم که   میباشه تصم  ندیخوشا تونهی:(با خودم گفتم داستانش مستیکردم که خب کم ن
به اون   هیموضوع اشاره کنم هرچند فقط داستان شب  نیکارو بکنم اما آخر رمانم به ا نیا
  جلو دمویکنار هم چخودم  ی ها همگ تیشخص  نی اما اتفاقات،صحنه ها،مکالمه ب لمهیف

  هیمتفاوته فقط    لمیکه رمانم با اون ف شهیباشه متوجه م دهید لمویکه اون ف  میبردم کس
و داستانش از خودم نبود برداشت    دهیرمانمه که ا نی بهش داره..اول یشباهت داستان

از اتفاقاتو   یبعض یکردم حت  یهارو دستکار یبود مکالمه ها صحنه ساز  لم یف هیشده از 
نباشه  لمیبه ف هیهم شب  یادی ز  گهید نکهیا  یکوتاه شدن رمان حذف کردم برا  یبرا 

روش کار کردم که   یلیهارو گسترش دادم)خلصه کلم خ تیشخص نی اتفاقات و مکالمه ب
  یاز رو ییسخته که بخوا یلینباشه(خ یرمان براش تکرار ن یا  دهید لمو یکه اون ف میکس
  شهی دن به مخاطب منتقل میو د دنیشن قیکه از طر یاحساسات یس ی رمان بنو لمیف هی

راه موفق   نیا  یچه قدر تو  دونم ینم یفقط از راه نوشتن بهشون منتقل کن ییای اما تو ب
بود که دوازده رمان   یمن یبرا  یبزرگ یلیخ سکیکه ر  دونمیم یبه خوب  نویبودم اما ا
  یادیز  ی ها  سندهینوشتم نو  یرمان نی همچ هیاز خودم منتشر کردم و حاال    دهیدوازده ا 

  نیاول نی اما من ا   رنیگی ها و..الهام م  لمیکه از کتاب ها،حرفها،اتفاقات روزمره،ف تنهس
پناهان    یرمان کردم رمان ب  هیبه  لی تبد لمویالهام گرفتم و اون ف لمیف هیبارم بود که از 

 یلیمدت خ  شدیرمانم محسوب م نیتر  یداشت و طوالن هم  یادیدنده که مخاطب ز  هی
بل که به خاطر طنز بودن و   طونیبرج زهرمارو دخترش انرم یحت  ایازم گرفت   یکم

  تمیحد اذ   ن یتا ا  شدیرمانکده محسوب م تیسا   دیپربازد  یاتفاقات توش جزو رمان ها
  یداستانو طور کردمیم یسع  دیبود و با  لمیف هیبرگرفته از  نکهیا  یرمان برا  نینکرد اما ا 

ازم وقت گرفت اما درآخر   ادیز  یلیکه همه حواس به مخاطبم منتقل بشه خ  سمیبنو
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رمان خوشتون اومده باشه  نیاز ا  دوارمیهستم ام  یارزششو داشت چون ازش راض
 زنمیرمان م  نی ا  یها  تیکانال تحت عنوان عکس شخص هی یانشاهلل به زود زان یعز

 تیدادم و عکس شخص لیهمه رمانهام کانال جدا تشک یکه قول داده بودم برا همونطور 
ها و   کسیدارم عکس ها م مویتصم نیرمان هم هم  نیا  یرا هارو منتشر کردم ب

بعد از مشاهده   دیتونی و شما م کنمیمربوط به رمانمو داخلش منتشر م گهی د یزها یچ
هم ضعف داشت   ییاگه جاها   دیاز اون کانال لفت بد  کسرهایها و م  تیعکس شخص

اما خودتون    مکن فیهام تعر  ییاز خودمو توانا   یاد یز  خوامیکارم نم یسخت یپا  دیبذار
 هی از روش   دیکن یو سع  دیمورد علقتونو انتخاب کن لمیف هی دی امتحان کن دیتونیم

و    تیموفق  یهمتون آرزو  یبرا  دیکنیاونوقت درکم م  دیسیرمان بنو  ک ی داستان کوتاه،نه 
رمانو خوندن   نی هم که ا ییرمانم به دلتون نشسته باشه اونا نیا  دوارمیدارم ام یسربلند 
هستش لطفا اسمشو منتشر نکنن چون   یلمیحدس زدن چه ف بایتقر استان د یو از رو 

  یانرژ  یو کامنت ها  دیبوده باش یرمان راض ن ی بمونه:(اگه از ا یراز باق  هیبهتره مثل  
  لیرمان که ساخته تخ  ن یمنتشر بشه جلد دوم ا  تی سا   یتو یاد ی و مثبت ز  بخش

   سمی نو ی(هم ممیقبل  یرمان ها نیخودمه)ع

 نره:(   ادتونی  ک یبخش و ال  یانرژ  ی..کامنت ها دیو سرافراز باش  دیپناه حق مو  در

 

 رمانکده:(   تیعاشقانه سا  یانجمن رمان ها  سندهیبهمن زاد نو  انایک

خود رمانهام   تیسا   ایبه کانال رمانکده   ریز  ی رمان ها یها  تیعکس شخص دنید یبرا 
 دیمراجعه کن

 پر طرفدار:  یرمان ها سندهینو

 بل  طونیزهرمار و دختر ش برج 

 2بل طونیزهرمار و دخترش برج 

 به رخم نکش  پولتو
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 دنده  هیپناهان   یب

 که ماه شد یدزد خانم

 چشمانت  یآوا 

 گمشده  مهیعشق ن یب

 نم فداکارخا تیمامور 

 پولدار  دروغ

 مرد خشن من  دو

 عشق مشترک   تاوان

 ی کن عاشقم اعتراف

 عشق ما سه نفر چرخه

 هیترک  ی مجردها  یعشق چرخه

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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